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ارزش  برآورد حاضر پژوهش هدف .ستها مبو زيست خدمات اقتصادي يها ارزش از كافي
 بررسي و بن شهرستان آزادگان روستاي محدوده در رود زاينده رودخانه حاشيهگردشگري 

 يگذار ارزش روش از ،تصادياق ارزش برآورد برايبود.  روستا اين توسعه در گردشگري نقش
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 شد. استفاده لوجيت مدل و شده اظهار ترجيحات رهيافت از گيري بهره با )CVM( مشروط
 روستاي در يدوبعد ةدوگان انتخاب ةنامپرسش 554 تكميل با نياز مورد يها دادهگردآوري 
 و تتحصيال سن، متغيرهاي كه داد نشان تحقيق نتايج .صورت گرفت 1396 سال در آزادگان
 و منفي اثر پيشنهادي مبلغ و خانوار اندازه متغيرهاي و دار يمعن و مثبت اثر انگوي پاسخ درآمد
 به تمايل ميزان تحقيق،ايج ، بر پاية نتهمچنين .دندار )WTP( پرداخت به تمايل بر دار معني

 ونميلي 59/6881 رود زاينده ةحاشي گردشگري كل ارزش و ماه در ريال 8490 فرد هر پرداخت
 الزم هاي ياستس ، به اتخاذارزشمند وهبتم يندب توجه با توان يم رو، . از اينشد برآورد ريال
  .يي پرداختروستا توسعه در گذاري يهسرما براي

  
 توسعه، )WTPتمايل به پرداخت ( ،(CVM) مشروط يگذار ارزش روش گردشگري، :ها واژهكليد 

  .(روستا)، بن (شهرستان) آزادگان
  

  مقدمه
 در واقع آزادگان روستاي و است گردشگرپذيري توان داراي بختياري و چهارمحال ناستا
 اجتماعي، يها شاخص از بسياري زمينه، اين در تواند يم زيبا ياندازها چشم با بن شهرستان
 اين گردشگري ارزش برآورد ،رو اين از دهد. ارتقا چشمگير يا گونه به را فرهنگي و اقتصادي
   .مايدن يم ضروري روستا

   گـذاري  يمـت ق يبـرا  يبـازار  چـون  اسـت؛  همـراه  يالتكمشـ  بـا  منـابع  نيـ ا يگذار ارزش البته
   دركــــ نيــــيتع را هــــاآن ارزش آســــاني بــــه تــــوان ينمــــ رو،نيــــا از و نــــدارد وجــــود هــــاآن
)Abedi et al., 2014; Bostan et al., 2018.(   

 با و كند يم كمك محلي جامعه يريپذ انعطاف بهبود به روستايي پايدار گردشگري توسعه
 و كالبـدي  مـالي، ابعـاد   جملـه  از ابعـاد  تمـام  در آن از حمايت ،توسعه گردشگري ارزش مطالعه
 بـه  طبيعـي  طور به ييطمح زيست گردشگري ،همچنين .شود يم گرفته نظر در انساني هاي يتفعال
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 زيكشـاور  و اجتمـاعي -فرهنگـي  طبيعـي،  منـابع  اسـاس  بـر  روسـتايي  نواحي گردشگري توسعه
  ).Rezvani, 2009( كند يم كمك

 قالب در ييروستا جوامع اقتصاد يساز متنوع در سو، يك از تواند يم ييروستا يگردشگر
 ياقتصاد رشد يكتحر يبرا اي يلهوس گر،يد سوي از و ندك فايا مهم نقشي يگردشگر صنعت

 و تنوع ،يانسان نابعم هتوسع ،يمحل مردم يتوانمندساز در تواند يم صنعت نيا همچنين، باشد. يمل
 و ياقتصاد يها بخش ريسا با كينزد ارتباط در ديجد يشغل يها فرصت خلق نيز و ياقتصاد رشد

  ).Gavrila-Paven et al., 2015( باشد داراي نقشي عمده ياجتماع
 در آنهـا،  هكـ  گرفته صورت عييطب يها بوم ستيز گردشگري ارزش نهيزم در ادييز مطالعات

 در )،Chen and Qi, 2018( كـي  و چـن  اسـت.  شـده  اسـتفاده  5مشـروط  يگـذار  ارزش روش از
ــارك حــييتفر ارزش بررســي ــي پ ــوژه شــهر جنگل ــه ،ف ــتحل ب ــدگانكديبازد تقاضــاي لي    نن
بازديـد خـود از ايـن پـارك      روز هر براي نندگانكديبازد هك دنديرس جهينت نيدب و ندپرداخت

ــيج ــه نگلـ ــط  بـ ــور متوسـ ــ دالر 69/1 طـ ــدپرداز يمـ ــاحي .نـ ــاني فتـ ــل و اردكـ ــي فضـ    الهـ
)Fattahi Ardakani and Fazlollahi, 2015(  و گردشـگران  6پرداخـت  بـه  تمايـل  ميـانگين 

 و ريـال  170/195 و 870/229 ،ترتيـب  بـه  را خـزر  دريـاي  حفـظ  بـراي  سـاري  شهرستان ساكنان
 سـال  در ريـال  700/597 و 500/507 ترتيـب،  ايـن دو گـروه را بـه    خـانوار  هر در حفاظت ارزش
 ارزش تعيـين  ، بـراي )Belkayali et al., 2010( همكـاران  و بلكايالي در مطالعة .رد كردندبرآو

 گــذاري ارزش روش از گيــري بهــره بــا جورمــه ملــي پــاركاز  گردشــگري و تفريحــي اســتفاده
 وضـعيت  بـراي  و دالر پانزده پارك در موجود وضعيت براي نفر هر پرداخت به تمايل ،مشروط

ــعة  ــس از توسـ ــارك پـ ــد  دالر 75/19 پـ ــرآورد شـ ــده .بـ ــان بافنـ ــت ايمـ ــاران و دوسـ    همكـ
)Bafandeh Imandoost et al., 2015( شـهري  گردشگري خدمات اقتصادي گذاري ارزش به 

 كـه  داد نشـان  لوجيـت  مـدل  نتـايج  ند.پرداخت مشروط گذاري ارزش روش به مشهد ملت پارك

                                                                                                                                                   
5. contingent valuation method (CVM) 
6. willingness to pay (WTP) 
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 اسـت.  ريال 48/9849 ركپا اين در گردشگري براي بازديدكنندگان پرداخت به تمايل متوسط
 تهـم  سـد  آبخيـز  حـوزه  مراتـع  گردشـگري  ارزش )Yeganeh et al., 2015( همكـاران  و يگانه
 اين ساالنه گردشگري ارزش كردند. برآورد مشروط يگذار ارزش روش از استفاده با را زنجان
 ريـال  ميليـون  539 از بـيش  آن گردشـگري  كـل  ارزش و هكتـار  در ريالهزار  39 حدود منطقه
  . شد برآورد

 گذاري ارزش بخش به تنها مطالعات ربيشت ،پيداست يادشده مطالعات از كه گونههمان
كمتر  ،روستا بخش در ويژه به گردشگري ارزش بررسي زمينه در و اند پرداخته طبيعي منابع

 استفاده با گردشگري گذاري سرمايه زمينة در هم ايمطالعه تاكنون و گرفته صورتي ا مطالعه
 و رود زاينده اهميت به توجه با رو، از اين است. نگرفته صورت مشروط گذاريارزش روش از

 ارزش برآورد حاضر مطالعه از هدف آزادگان، روستاي توسعه در آن گردشگري نقش
 روستا اين توسعه در گردشگري نقش بررسي و رود زاينده ةحوز در روستا در اين گردشگري

  .استبوده 
  

  تحقيق روش و نظري مباني
 طور به هك دهد يم نشان مناطق حييتفر ارزش برآورد ةدربار مختلف يها پژوهش بررسي

 و گردشگري ارزش نييتع براي مشروط يگذار ارزش و سفر ةينهز يها روش از معمول،
 گستردگي دليل به ).Amirnejad et al., 2006؛ Hanemann, 1984( شود يم استفاده حييتفر

 هيچ كه جاآن از و ؛است دشوار هاآن يگذار ارزش ،محيطي يستز خدمات و كاالها طيف
اين  از يكي كه كرد استفاده يديگر يها روش از بايد ندارد، وجود كاالها اين براي يبازار
با  و است محصوالت اين براي فرضي بازار يك روش اين است. احتمال ارزيابي ها روش
 ميداني يها داده كمك هب رمستقيمغي و مستقيم يمصرف يها ارزش گيري از آن، بهره
 طور به روش اين ).Fattahi Ardakani and Hashemi Shiri, 2017( شود يم گيري اندازه
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گذاري مشروط  ارزش است. متكي كنندگان مصرف پرداخت به تمايل موضوع بر مستقيم
  .درو مي شمار به نوع اين از روش ترين يجرا

 و كاالها براي افراد پرداخت به تمايل يريگ اندازه براي مشروط يگذار ارزش روش
 يدبرآور آوردن دست به روش اين نهايي هدف .شود يم استفاده آن مانند و محيطي خدمات

 و عمومي خدمات و كاال از بعضي قيمت يا و توليد سطوح تغيير اثر در كه است منافعي از دقيق
 و فايده - هزينه هاي يلتحل براي توان يم اين برآورد نتايجاز  .آيد يم وجود به غيربازاري

 بازار فاقد خدمات و كاالها گذاري يمتق يارانه، اعطاي مانند عمومي هاي گذاري ياستس
 بر كه است روشي مشروط يگذار ارزش ).Fattahi Ardakani et al., 2012( دكر استفاده
 از »پارتو ةينبه« ةدربار قضاوت براي »رفاه اقتصاد« و است متكي كننده مصرف رفتار و ها يمتصم
 دست از شخص كه را منافعي تواند يم كه است معياري چنين تنها و كند يم استفاده معيار اين
  ).Fattahi Ardakani, 2013( كند جبران ،دهد يم

   فـــرد كـــه بـــر ايـــن اســـت فـــرض ،(WTP) پرداخـــت بـــه تمايـــل يـــريگ انـــدازه بـــراي
   اســـاس بـــر را طبيعـــي منبـــع يـــك غيربـــازاري يهـــا ارزش تعيـــين بـــراي پيشـــنهادي مبلـــغ

ــذيرد مــي شــرايطي تحــت خــود مطلوبيــت حداكثرســازي ــا پ ــه ي ــد مــي رد ديگــري طــور ب    كن
)Fattahi Ardakani, 2016(:  
)1( U (1, Y-A; S) +  

 ترتيب به A و Y ؛آورد يم دست  به فرد كه است غيرمستقيمي مطلوبيت U)، 1در رابطة (
 برابر طور به كه هستند صفر ميانگين با تصادفي متغيرهاي ديگر S و پيشنهادي مبلغ و افراد درآمد

 يندب يك و كند ينم استفاده منطقه آن از فرد كه ستي امعن يندب صفر .اند شده توزيع مستقل و
 تفاوت ).Fattahi Ardakani et al., 2017( كند يم استفاده منطقه آن از فرد كه ستي امعن

  .دكر توصيف )2( ةرابط صورت به توان يمرا   U مطلوبيت
)2(  U (1, Y-A; S)  
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ــراي ــرآورد ب ــابع ب ــ اســتفاده پروبيــت و الجيــت يهــا مــدل از معمــوالً ،CVM ت    شــود يم
)Asgari and Mehregan, 2001، Bostan et al., 2018(. اعتمـاد  بـل قا و سـادگي  بـه  توجـه  با 

 در )،Bostan, 2017; Fattahi Ardakani et al., 2016( لوجيـت  الگـوي  در محاسـبات  بـودن 
 منظور به افراد پرداخت به ليتما زانيم بر مختلف يرهايمتغ يرتأث يبررس براي نيز حاضر پژوهش

 يونيرگرسـ  مـدل  از ،آزادگـان  روسـتاي  در رود زاينـده  رودخانـه  حاشـيه  اقتصادي ارزش نييتع
   .است شده استفاده تيجلو

 كه ،شود يم برآورد نمايي درست حداكثر روش از استفاده با الجيت مدل پارامترهاي
 عددي يريگ انتگرال اب WTP انتظاري مقدار ،سپس .است الجيت مدل روش برآورد نيتر جيرا
  :شود يم محاسبه )3( ةرابط صورت به پيشنهاد باالترين تا صفر محدوده در

dA=  )3(  

  
 نيدب است. 7ساده تصادفي يريگ نمونه حاضر پژوهش در استفاده مورد يريگ نمونه روش

 ،سپس و شد وريآ جمع نظر مورد جامعه از )آزمون پيش( اوليه پرسشنامه سي تعداد ابتدا ،منظور
 الزم پرسشنامه دادتع ،كارسون و ميشل رابطه و آماري جامعه واريانس ميانگين، از استفاده با
   ).Mitchell and Carson, 1989 ( شد نييتع
)4(  n= 

  
 برآوردشـده  WTP مقـدار  t-student، RWTP آماره مقدار t نمونه، حجم n ،)4ة (رابط در

ــد d و ــتالف درصـ ــا RWTP اخـ ــا WTP بـ ــي WTP يـ ــريب  و واقعـ ــرات ضـ ــت تغييـ    اسـ
)Fattahi Ardakani and Fathzadeh, 2012(.  مقـدار d  در پـژوهش حاضـر نيـز     شـده  تعيـين

ايـن  ر ب ).Arab et al., 2019( است WTP واقعي مقدار از انحراف قابل قبول درصد دهندة نشان
 1396ل بهـار و تابسـتان   ون و گردشـگران روسـتا در فصـ   اپرسشنامه توسط سـاكن  554تعداد اساس 

                                                                                                                                                   
7. simple random sampling 
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تر، مصاحبه با افراد باالي هجده سال و داراي درآمـد مسـتقل    يحصحگويي  براي پاسخ تكميل شد.
 پرداخـت  بـه  تمايـل  اسـتخراج  بـراي  دوبعدي ةدوگان روش از ة حاضر،مطالع درصورت گرفت. 

 (پيشـنهاد  ريال ده هزار قيمت سه اوليه، پرسشنامه از استفاده با ،رو اين از است. شده استفاده افراد
در  نهـايي  پرسشـنامه  در بـاال)  (پيشـنهاد  ريال بيست هزار و پايين) هاد(پيشن ريال پنج هزار اوليه)،

  شد. نظر گرفته
 به تمايل افزايش در عوامل از برخي اهميت بررسي به ،مطالعه از يبخش در ،همچنين

 شده پرداخته يانگو پاسخ ديدگاه از روستا گردشگري اماكن در تفريح براي افراد پرداخت
 موافق، كامالً( ليكرت طيف گزينه پنج نظر، مورد عوامل از كدام ره براي ،منظور يندب است.
 ،اهميت اساس بر يانگو پاسخ تا است شده داده قرار )مخالف كامالً و مخالف ،تفاوت يب موافق،
 بدترن و پنج امتياز حالت بهترين به ،الؤس مفهوم با متناسب كه كنند انتخاب را ها ينهگز از يكي
شاخص  در قالب عامل ، دوعوامل اين بين از است. شده ادهد اصاختص يك امتياز حالت
 نبايد) 1 اند از:  ها عبارت شاخص  ينا ؛وارد مدل شد و مورد بررسي قرار گرفت يا توسعه
 بايد )2 و ،گيرند انجام ،كنند يم وارد خسارت زيست يطمح به كه ايران يا توسعه يها برنامه
 از استفاده با ،نهايت در كند. يبردار بهره يعيطب منابع از ،زيست يطمح به توجه بدون ايران

 استفاده با و نمايي ستدر حداكثر روش به پرداخت به تمايل بر اثرگذار عوامل ،لوجيت الگوي
  .ندشد برآورد Maple18 و Shazam9 افزارهاي نرم از

  
  مطالعه مورد منطقه

 و بختياري و چهارمحال استان در بن شهرستان شيدا بخش توابعاز  آزادگان روستاي
 كشتويژه  به فراوان، آب منابع از برخورداري دليل بهروستا،  اين در .است رود زاينده ةحاشي
 صادر كشور سراسر به آن كشاورزي محصوالت و دارد رونق كشاورزي مختلف صوالتمح
 گردشگري موقعيت داراي ،رود زاينده ةحاشي در فتنگر قرار دليل به ،آزادگان روستاي .شود مي

 مهاجرت كاهش و اشتغال افزايش باعث تواند مي نداب توجه كه يا گونه است، به مناسبي
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 امكانات ادايج و يگذار هيسرما به ازني آزادگان روستاي، رو اين از شود. شهرها به روستاييان
  .دارد رفاهي و گردشگري

    
  بن شهرستان جغرافيايي ةنقش - 1 شكل

  
  بحث و نتايج
  است. آمده 1 جدول در يانگو پاسخ اجتماعي و اقتصادي هاي يژگيو

  كمي متغيرهاي توصيفي نتايج - 1 جدول
  تغييرات ضريب  كمينه بيشينه ميانگين متغيرها
  31/0 18  76 92/34  سن

  33/0  1 7 16/3 خانوادهافراد تعداد
  58/0 1/5 15/4550 ريال)ميليون(انهماه درآمد

  20/0  5  22  71/13  تحصيل يها سال
  تحقيق هاي يافتهمنبع: 
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 60/42 ،افراد پرداخت به تمايل ميزان به مربوط كمي متغيرهاي توصيفي نتايجبراساس 
 ريال) پنج هزار( پايين پيشنهاد درصد 60/18 ،ريال) ارده هز( اول پيشنهادگويان  از پاسخ درصد

 ةحاشي در تفريح براي پرداخت هزينة را ريال) بيست هزار( باال پيشنهاد درصد 04/20 و
   پذيرفتند. رود زاينده
 و هاآن يآمار داري يمعن سطوح ت،يلوج يالگو يحيتوض يرهايمتغ بيضرا برآورد جينتا

 2 جدول در نمايي ستدر ثركحدا روش از استفاده با وابسته ريغمت بر رهايمتغ نيا يرگذاريثتأ
 درآمد، خانوار، افراد تعداد الت،يتحص يرهايمتغ ،دشو يم مالحظه هك گونه همان است. آمده
 يشنهاديپ مبلغ رشيپذ احتمال بر و دار يمعن درصد يك سطح در يشنهاديپ مبلغ و سن
  است. شده دار يمعن درصد دوازده سطح در يا توسعه شاخص متغير ،همچنين .رگذارنديثتا

  درو زاينده ةحاشي گردشگري ارزش يبرا تيلوج يالگو جينتا - 2 جدول
  نهايي اثر  ميانگين در كشش  t آماره  ضرايب  متغيرها

  -  -22/0 -8/4 -53/3*** مبدأ از عرض
  -00044/0  -28/0 -7/9 -0019/0*** يپيشنهادمبلغ 

  00000059/0  49/0 2/13  0000025/0***  مدآدر
  041/0  51/0 5 17/0*** تحصيالت

  0060/0  55/0 9/2  025/0***  سن
  -18/0  -63/0 -3/8  -80/0***  خانوار افراد تعداد

  014/0  25/0 2/1 062/0 يا توسعه شاخص
  14/591 = نسبت درستنمايي    81/0 = بيني درصد صحت پيش

  39/0 = فادن مك ضريب تعيين                               41/0 = ماداال ضريب تعيين                             
   درصد يك سطح در داري معني ***     تحقيق هاي يافتهمنبع: 

  
 از ؛است دار معني درصد يك سطح در 8نمايي درست نسبت آماره ،2 جدولنتايج  براساس

 تعيين يباضر ند.كن توصيف را وابسته متغير خوبي به اند توانسته توضيحي متغيرهاي ،رو اين

                                                                                                                                                   
8. likelihood ratio (LR) 
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 (تمايل وابسته متغير تغييرات خوبي به مدل توضيحي متغيرهاي كه ندآن بيانگر ماداال و فادن مك
 مدل در بيني پيش درصد اند. داده توضيح را رود) زاينده ةحاشي در تفريح هزينة پرداخت به

 از قبول قابل يدرصد است توانسته برآوردشده يالگو ،بنابراين است. درصد 81 برآوردي
 درصد 81 ،ديگر سخن به كند؛ بيني پيش توضيحي يمتغيرها به توجه با را وابسته مقادير
 خير يا بله به ،مناسب كامالً نسبتي ارائه با را »شده بيني پيش پرداخت به تمايل« انگوي پاسخ

  .اند داده اختصاص
 با افراد تمايل از حاكي آن مثبت عالمت و شده دار معني درصد يك سطح در سن متغير

 برآوردي كشش اساس بر .است رود زاينده ةحاشي در تفريح براي تربيش پرداخت به باالتر سن
 درصد 55/0 پيشنهادي مبلغ پذيرش احتمال ،گو پاسخ سن در درصد يك افزايش با ،متغير اين

 ،سن يزانم به سال يك افزايش با كه دهد مي نشان متغير اين نهايي اثر مقدار يابد. مي افزايش
 باشد آن ةدهند نشان تواند يم كه ،يابد مي افزايش واحد 0060/0 پيشنهادي مبالغ پذيرش احتمال

 ،رو اين از دارند. بيشتري تفريح و استراحت به نياز بازنشستگي دوره در يا باالتر سنين با افراد كه
  دارند. پرداخت هب بيشتري تمايل باالتر سنين با انگوي پاسخ

 قيمت افزايش با كه است اين از حاكي آن منفي عالمت و دار معني يپيشنهاد مبلغ متغير
 با يابد. مي كاهش رودخانه حاشيه در تفريح براي پيشنهادي مبلغ پذيرش احتمال ،پيشنهادي

 پذيرش احتمال ،پيشنهادي قيمت در درصد يك افزايش با ،متغير اين كشش برآورد به توجه
 با ،متغير اين نهايي اثر به توجه با ،همچنين يافت. خواهد هشكا درصد 28/0 پيشنهادي مبلغ

 كاهشواحد  00044/0 پيشنهادي مبلغ پذيرش احتمال ،پيشنهادي قيمت در واحد يك افزايش
  يابد. مي

 عالمت و شده دار معني درصد يك سطح در آماري نظر از خانوار اعضاي تعداد متغير
 طور به پيشنهادي مبالغ پذيرش احتمال ،خانوار اندازه افزايش با كه است اين از حاكي آن منفي
 .يابد يم افزايش نيز آن هزينه ،رخانوا افراد تعداد افزايش با زيرا ،يابد مي كاهش دار معني
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 مبالغ پذيرش احتمال ر،خانوا اعضاي به نفر يك افزايش با اين متغير، نهايي اثر براساس
   يابد. مي كاهش واحد 18/0 پيشنهادي

 عالمت و شده دار معني درصد يك سطح در آماري نظر از تحصيل يها سال تعداد ضريب
 افزايش را پيشنهادي مبالغ پذيرش احتمال باالتر آموزش سطح كه است اين از حاكي آن مثبت
 و اقتصادي مسائل از آنها درك افراد باالتر باشد، تحصيالت سطح هرچه كه آنجا از دهد. مي

 كشش به توجه با است. مدل نظرية با همسو آن مثبت عالمت ود،خواهد ب بيشتر گردشگري
 افراد تحصيالت ميزان در درصد يك افزايش كه گفت توان مي متغير اين براي آمده دست به

 نشان متغير اين نهايي اثر مقدار دهد. مي افزايش درصد 51/0 را پيشنهادي مبلغ پذيرش احتمال
 041/0 پيشنهادي مبالغ پذيرش احتمال ،تحصيالت نميزا به سال يك افزايش با كه دهد مي

  يابد. مي افزايش واحد
 آن مثبت عالمت و شده دار معني درصد يك سطح در آماري نظر از درآمد ضريب

 ،دارند باالتري درآمد كه است افرادي پرداخت به تمايل پذيرش احتمال افزايش ةدهند نشان
 در زيست محيط كيفيت بهبود نيازمند نيز بيشتر رفاه و بيشتر رفاه سطح باعث باالتر درآمد زيرا

 استقالل و آزادي ميزان االترب درآمد ،همچنين است؛ روستايي گردشگري افزايش راستاي
 بر .شود يم بيشتر پرداخت به تمايل باعث باالتر درآمد ،رو اين از و كند يم بيشتر را ها خانواده
 يشنهاديپ مبالغ پذيرش احتمال ،درآمد يرصدد يك افزايشبا  ،متغير اين وزني كشش اساس

   د.ياب مي افزايش درصد 49/0
 اب ،نمايي درست حداكثر روش از استفاده با لوجيت مدل پارامترهاي پس از برآورد

 ارزش ميزان ،ريال) بيست هزار( بيشينه پيشنهاد مبلغ تا صفر محدوده در عددي گيري انتگرال
  :شد محاسبه )3( رابطه كمك به WTP انتظار مورد

dA=  
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 ماه هر در ريال 8490 رود زاينده ةحاشي در تفريح براي افراد پرداخت به تمايل متوسط
 هر ،)1(جدول  است نفر 16/3 كه رخانوا هر اندازه ميانگين به توجه با است. آمده دست به

 رود زاينده ةحاشي در تفريح براي ماه در ريال 26828 متوسط طور به است حاضر خانواده
 شهرستان گردشگري ارزش ،كل)نفر 67546( مطالعه مورد منطقه جمعيت به توجه با د.بپرداز

 از .است سال در ريال ميليون 5/6881 آزادگان روستاي در رود زاينده ةحاشي در تفريح براي بن
 يكي گردشگري صنعت ت،اس مختلف يها راه از باراعت ينتأم مستلزم منطقه هر توسعه كه  آنجا
 در كرد. تهيه را تفريحي مناطق توسعه براي الزم بودجه و اعتبار توان يم كه است ييها راه از

 مورد منطقه ه پرداخت هزينة تفريح درب افراد تمايل طريق از آمده دست هب ارزش ميزان ،نتيجه
  .است منطقهآن  توسعه براي الزم گذاري يهسرما حداقل دهندة نشان نظر

  
  پيشنهادها و گيري يجهنت

 لوجيـت،  مـدل  بـرآورد  و شـده اظهار اتحـ ترجي رهيافت از يريگ بهره با ة حاضر،مطالع در
 روسـتاي  در رود زاينـده  رودخانـه  حاشيه گردشگري ارزش براي انگوي پاسخ پرداخت به تمايل

 سـن،  كـه  داد نشـان  افـراد  پرداخـت  بـه  تمايـل  بر مؤثر عوامل تحليل نتايج شد. محاسبه آزادگان
 تعـداد  ؛ تأثيردارد پرداخت به آنها تمايل بر دار يمعن و مثبت اثر انگوي پاسخ درآمد و تحصيالت

 تريشـ ب خـانواده  افراد تعداد هرچه گر آنكهنشانمنفي است،  پرداخت به آنها تمايل بر خانوار افراد
، بـر پايـة نتـايج    اراسـت  ايـن  در .كمتـر خواهـد بـود    تفريح براي پول پرداخت به آنها تمايل باشد،

 اقتصـادي  ارزشرود،  زاينـده ة حاشـية  منطقـ  در گردشگري براي افراد پرداخت به تمايل ارزيابي
ــه ــال ميليـــون 59/6881 ايـــن منطقـ ــرآورد ريـ ــه ايـــن گردشـــگري ارزش شـــد. بـ ــز  منطقـ   نيـ

ــدار ــرما مق ــذاري يهس ــراي گ ــاي ب ــتا احي ــانروس ــت ي آزادگ ــايج .اس ــه نت ــر مطالع ــا حاض    ب
ــات ــن مطالعـ ــي و چـ ــاحي و )Chen and Qi, 2018( كـ ــاني فتـ ــل و اردكـ ــيال فضـ   هـ

)Fattahi Ardakani and Fazlollahi, 2015( نظـر  از اما و همسو ،مستقل متغيرهاي اثر نظر از 
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 ماهيـت  و نظـر  مـورد  جامعـه  مطالعه، مكان و زمان در تفاوت دليل هب آمده، دست هب ارزش ميزان
  .است متفاوت ،مطالعه

 آن منابع كليه از بهينه استفاده كشور هر توسعه ارتقاي راستاي در ياساس يها گام از يكي
 و امكانات تمامي از كه كند يم ايجاب جهان سطح در گردشگري توسعه كنوني روند است.
 قابل اقتصادي ةبهر اين مقابل در مانعي هيچ و شود استفاده تريشب منافع كسب براي طبيعي منابع
 در پژوهش حاضر ي آزادگان شهرستان بنروستا گردشگري زشار ميزان برآورد نيست. توجيه
   كند. ايجاد ساكنان براي جديد شغلي يها فرصت تواند يم گردشگري كه است نة آدهند نشان

شرح زير  به موجود وضعيت بهبود راستاي در دهاييپيشنها ،آمده دست به نتايج ةمالحظ با
  :شود يم ارائه

 منافع و گردشگري صنعت با ارتباط در آگاهي افزايش براي هايي برنامه تدوين و تهيه - 
 هاي برنامه اختصاص و گردشگري هاي جشنواره برگزاري مانند محلي جوامع براي آن

با توجه به  گردي، بوم مقوله به متوسطه و ابتدايي هاي دوره دروس و تلويزيوني - راديو
 ح؛ اثر مثبت سطح تحصيالت در تمايل افراد به پرداخت هزينة تفري

هاي  هاي الزم براي توسعة منطقه با جذب سرمايه از طريق بخش ايجاد زيرساخت - 
خصوصي و دولتي در راستاي توسعة گردشگري براي كاهش بيكاري حوانان 

و از اين رهگذر،  هاروستايي و ايجاد مشاغل جديد، متنوع و سازگار با روحية آن
 ؛ و شهرها به مهاجرتكاهش 

 افزايش در راستاي گردشگري بخش آموختگان جربة دانشگيري از دانش و ت بهره - 
 بيشتر ةتوسع ، كه خود بهمشابه مناطق ديگر و مطالعه مورد منطقه گردشگري آمد

   د.انجام يم بيكاري كاهش و گردشگران بيشتر جذب و مناطق
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