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 -3ارزشگذاری اقتصادی خدمات تفریحی-گردشگری تاالب بین المللی کانی برازان
یکی از عوامل زمینه ساز رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها ،صنعت گردشگری میباشد که امروزه
گسترش آن موفقیتهای قابل مالحظه ای را برای برخی کشورها فراهم آورده است .منابع طبیعی زیست-
محیطی در توسعه و پویایی بسیاری از اشکال و گونه های صنعت گردشگری نقش اصلی را ایفاء میکنند که
برخی از آنها عبارتند از اکوتوریسم ،توریسم مناطق روستایی ،توریسم ماجراجویی و مناطق تفرجگاهی .از این
رو ضروری است ارزش اقتصادی آنها مشخص شده و پیش از انجام و اجرای هر گونه طرح پروژه های
گردشگری ،ارزیابی زیست محیطی بسیار الزم و ضروری می نماید(سجادی و همکاران.)1395 ،
ارزشگذاری مناطق گردشگری و کارکردهای زیست محیطی برای تصحیح تصمیمات اقتصادی که اغلب
به منابع زیست محیطی به عنوان کاال و خدمات رایگان مینگرند ،از مهمترین عناصر برنامه ریزی گردشگری
محسوب میگردد .محیط های طبیعی ،جاذبه های فراوانی برای توسعه صنعت گردشگری فراهم می کند و
توسعۀ این صنعت میتواند تأثیرات مثبت و منفی عمده ای در محیط طبیعی ایجاد کند ،بنابراین بررسی و
تحلیل دقیق گردشگری پایدار بسیار ضروری می باشد .در ادامه در این گزارش به بیان نتایج حاصل از
بررسی ارزش اقتصادی تفریحی-گردشگری تاالب کانی برازان با استفاده از تحلیل تمایل به پرداخت و روش
ارزشگذاری مشروط پرداخته می شود.

 1-3برآورد ارزش تفریحی و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان
ارزش اقتصادی کل تاالب شامل ارزش مصرفی و ارزش غیرمصرفی می باشد که ارزش مصرفی مربوط به
بهرهبرداریهای مستقیم یا غیرمستقیم انسانی از کاالها وخدمات تاالب ها می باشد .ارزش غیرمصرفی شامل
ارزش وجودی و ارزش انتخاب میباشد که با ساختار تاالب و تنوع زیستی مرتبط و وابسته است .ارزش
توریستی و تفریحی جزء ارزشهای مستقیم اکوسیستم تاالب بوده که شامل استفاده از تاالب برای تفرج،
اوقات فراغت ،پیاده روی و زیبایی شناختی میباشد(تورنر و همکاران.)2000 ،
تعیین ارزش های غیربازاری ،برای حفاظت کاالهای زیست محیطی مانند زیستگاه ها و چشم اندازها
اهمیت فراوانی دارد .شناسایی ترجیحات و ارزشی که مردم برای حفاظت تفرجگاه ها قائل هستند ،راهنمایی
برای تصمیم گیری های مدیریت اراضی می باشد.
تاالب کانی برازان یکی از مواهب زیستمحیطی و جاذبههای گردشگری استان آذربایجان غربی میباشد ،که
تاکنون مطالعات چندانی در مورد ارزشگذاری خدمات حاصل از آن صورت نگرفته است .ارزشگذاری این خدمات
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میتواند به بیان اهمیت جلوگیری از تخریب این موهبت الهی کمك نماید .لذا در این بخش به براورد ارزش
تفریحی و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان در تاالب کانی برازان پرداخته شده است .لذا از
روش نمونهگیری تصادفی ساده برای جمع آوری اطالعات استفاده شده است .در این مطالعه برای اندازه
گیری تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از پرسشنامه انتخاب دوگانه دوبعدی بهره گرفته شده است .بر
اساس این روش باید مبلغ پیشنهاد کمتر یا بیشتر از پیشنهاد اولیه بیان شود .که پیشنهاد بیشتر به جواب
(بلی) و پیشنهاد کمتر به جواب (خیر) داده میشود .در این بخش سه قیمت پیشنهادی به مقادیر،40000 ،
 30000و  50000ریال به صورت سواالت مرتبط به هم ارائه گردید .مقدار اولیه از طریق پیش آزمون
انتخاب شده است .در ادامه با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط به بررسی ارزش گردشگری تاالب کانی
برازان پرداخته شده است.
الزم به ذکر است پرسشنامه مذکور دارای سه بخش است که بخش اول شامل اطالعات مربوط به ویژگی-
های شخص ،اجتماعی و اقتصادی فرد پاسخگو و در بخش دوم سواالت مربوط به تمایل به پرداخت افراد
مطرح شده است .همچنین در بخش آخر به سواالت مرتبط با سنجش میزان رضایت مندی از امکانات تاالب
جهت خدمات گردشگری پرداخته شده است.

 3-2روش ارزشگذاری مشروط
در اغلب موارد اقتصاددانان فرض می کنند که متغیر وابسته ،مجموعه ای از مقادیر پیوسته می باشد.
لیکن موارد متعدد وجود دارد که رفتار تصمیم گیرنده در قالب یك مجموعه محدود خالصه می شود .مدل-
هایی که برای چنین اهدافی استفاده می شوند مدل های با متغیرهای وابسته کیفی 1نامیده می شوند(جاج و
همکاران .)1988 ،با توجه به پیوسته نبودن مقادیر متغیر وابسته در این مدل ها ،به این گروه از مدل های
اقتصاد سنجی ،مدل های رگرسیون گسسته اطالق می شود(مادال .)1991 ،ساده ترین آنها ،مدل هایی
هستند که در آنها متغیر وابسته دوتایی( صفر و یك) می باشند .برای مثال یك فرد می تواند تمایلی برای
پرداخت جهت حفاظت از تاالب داشته باشد یا نداشته باشد.
در این میان روش ارزشگذاری مشروط ( ،)CVیك روش ارزشگذاری غیر بازاری و انعطاف پذیر است که
بطور گسترده در تجزیه و تحلیل هزینه – منفعت و ارزیابی تأثیرات زیست محیطی استفاده می شود .روش
 CVتالش میکند تا تمایل به پرداخت افراد ( )WTPرا تحت سناریوهای بازار فرضی معین ،تعیین نماید .به
Qualitative Dependent Variable Models
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عبارت دیگر ،اساساً روش  CVتالش میکند تا بفهمد چطور پاسخگویان تحت سناریوهای بازار فرضی
مطمئن ،راضی به پرداخت هستند .در روش  ،CVجهت تعیین ارزش اقتصادی کاالها و خدمات زیست-
محیطی مراجعه به افراد مورد نیاز است .به همین دلیل روش  CVرا غالباً روش ترجیح نیز مینامند .در نگاه
اول ،این روش ساده بنظر میرسد .صرفاً از عدهای افراد پرسیده میشود که چقدر تمایل به پرداخت برای
کاالی خاصی دارند .برای استفاده از این روش نه تنها به نظریههای اقتصادی نیاز است بلکه نیاز به چندین
نظام و قواعد دیگر در زمینه جامعهشناسی ،روانشناسی ،آمار و نظرسنجی میباشد(کریستروم)1999 ،
استفاده از روش  CVمستلزم بکارگیری تمهیداتی است که خالصۀ آن به شرح زیر است:
الف) آگاهی دادن به مصاحبه شوندگان در خصوص موضوع مورد بررسی و کاالی زیست محیطی
ب) ایجاد بازار فرضی :مهم ترین مرحله در روش  CVایجاد یك بازار فرضی برای کاالی غیر بازاری است،
تا مصاحبه شونده این احساس را اشته باشد که می تواند کاالی غیر بازاری را خریداری کند.
ج) تعیین نوع پرداخت :پس از آنکه شخص در بازار فرضی قرار گرفت باید یك روش مناسب و معقول
برای پاسخگو جهت پرداخت پول مشخص و بیان شود.
د) بدست آوردن پیشنهاد قیمت :در این قسمت از افراد خواسته می شود تا حداکثر  WTPخود را در
خصوص کاالها و خدمات غیر بازاری ارائه شده بیان کنند .این کار می تواند به چند روش صورت گیرد.
در تحقیق حاضر ،متغیر وابسته برای ارزشگذاری ارزش تفریحی ،پذیرش یا عدم پذیرش مبلغ پیشنهادی
جهت تفریح در تاالب کانی برزان می باشد .این متغیر در پاسخ به سؤالی که آیا فرد مبلغ پیشنهادی جهت
ارزش تفریحی را می پذیرد یا خیر ،بدست می آید .لذا متغیر وابسته در اینجا موهومی می باشد و مقادیر
یك و صفر اختیار می کند .در این گونه موارد مدل های رگرسیونی با متغیرهای کیفی ،مدل های مناسب
می باشند .بطور کلی برای بررسی رگرسیونهایی که دارای متغیر وابسته دوتایی می باشند از مدل های
احتمال خطی ،لوجیت ،پروبیت و توبیت استفاده می شود .در این تحقیق برای بررسی تأثیر متغیرهای
توضیحی مختلف بر میزان  WTPافراد به دلیل استفاده فراوان مدل رگرسیونی لوجیت در مطالعات خارجی و
داخلی از این مدل استفاده شده است و لذا در ادامه این مدل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مدل احتمالی لوجیت از توزیع های نرمال و لوجستیك بهره گرفته و مقادیر احتمال پیش بینی شده بین
صفر و یك واقع می شود .مدل لوجیت بر اساس احتمال تجمعی الجستیك بنا نهاده شده است .بر اساس
این مدل ،احتمال مشارکت یك فرد در فعالیت مورد نظر (مثالً پذیرش قیمت پیشنهادی) از رابطه 1-3
محاسبه میشود که این رابطه آنچه را که به تابع لوجستیك مشهور است نشان می دهد (مادال:)1991 ،
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1
e Zi

1  e  Zi 1  e Zi

3-1

n

Pi  F ( Z i )  F (    i X i ) 
`i 1

رابطه تابعی  ،عرض از مبدأ

در رابطه فوق  Pاحتمال پذیرش تمایل به پرداخت از طرف فرد  iام،
i
مدل   ،پارامتر های مورد برآورد مدل X ،متغیرهای توضیحی به صورت مجموعهای از خصوصیات
F

i

i

اقتصادی -اجتماعی فرد i ،شماره بازدید کننده n ،تعداد کل مشاهدات و  Zشاخص واکنش فرد بازدید
i
*
کننده است .شاخص واکنش ،متغیری تصادفی است که اگر مقدار آن از حد خاصی مثالً  Z iبیشتر باشد،
فرد مورد نظر جزء پذیرندگان قیمت پیشنهادی و در غیر این صورت جزء نپذیرندگان خواهد بود.
در رابطه  1وقتی  Zبین   تا   تغییر می کند P ،بین صفر و یك تغییر می کند .ویژگی دیگر
i
i
رابطه باال این هست که به طور غیر خطی به  ( Zیعنی  Xها) مربوط می شود .به عبارت دیگر احتمال (
i

i

 ) Pبا  Xها و ضرایب  و  رابطه غیر خطی خواهد داشت .این ویژگی استفاده از روش حداقل
i
i
i
مربعات معمولی 1را برای تخمین ضرایب با محدودیت مواجه می سازد .برای حل این مشکل و به منظور
تبدیل رابطه  1-3به یك عبارت خطی می توان تبدیالت زیر را از لحاظ ریاضی انجام داد .اگر  Pاحتمال
i
وقوع پیشامد یا دارا بودن صفت مورد نظر باشد ،آنگاه )  (1  Pاحتمال عدم وقوع صفت مورد نظر خواهد
i

بود که می توان به صورت رابطه  2-3نشان داد:
3-2

1
1  e zi

1  Pi 

با تقسیم رابطه  1-3بر رابطه  ،2-3رابطه  3-3به صورت زیر حاصل می شود:
Pi
1  e zi

 e zi
 zi
1  Pi 1  e

3-3

در رابطه  3-3نسبت (  ) Pi /1  Piنشان دهنده نسبت احتمال وقوع حادثه مورد نظر ( احتمال تمایل به
پرداخت) بر آلترناتیو آن یعنی احتمال عدم وقوع حادثه (احتمال عدم تمایل به پرداخت) است .حال چنانچه
از طرفین رابطه  3-3لگاریتم طبیعی گرفته شود ،رابطه  4-3بدست می آید:

Ordinary Least Squares

9
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P
Li  Ln( i )  Z i     i X i
1  Pi

3-4
در رابطه فوق،

L

لگاریتم نسبت احتمال موفقیت به احتمال عدم موفقیت می باشد .این رابطه را میتوان

با استفاده از روش حداکثر راستنمایی) ML ( 1تخمین زد.
در مدل الجیت اثر نسبی هر یك از متغیرهای  X iتوصیفی بر احتمال پذیرش قیمت پیشنهادی با
مشتق گیری از مدل نسبت به متغیر توضیحی قابل محاسبه است که در رابطه  5-3آورده شده است (همان
منبع ):
3-5

Pi
 i e Zi

X i (1  e Zi ) 2

که در آن  Piاحتمال وقوع پیشامد حالت مورد نظر( احتمال تمایل به پرداخت افراد) متغیر وابسته و X i

بردار متغیر توضیحی مدل است .با توجه به وجود مشکل واریانس ناهمسانی در مدل الجیت و برای بدست
آوردن پارامترهای کارا ،مدل مذکور از طریق روش حداکثر راستنمایی 2برآورد میشود(جاج و همکاران
.)1988،
با توجه به نوع متغیر توضیحی ،دو روش جداگانه برای محاسبه اثر نهایی در مدل الجیت وجود دارد :
.1اگر  X kمتغیر کمی باشد ،تغییر در احتمال موفقیت متغیر وابسته (  ) Yi  1بر اثر تغییر یك واحدی
در  X kکه بنام اثر نهایی نامیده میشود به صورت رابطه  6-3تعریف میشود(همان منبع):
Pi
) e (  X

. k
X k (1  e (  X ) ) 2

3-6

ME 

 .2اگر  X kمتغیری مجازی باشد ،اثر نهایی برای این متغیر عبارت است از تغییر در احتمال موفقیت متغیر
متغیر وابسته (  ) Yi  1در نتیجه تغییر  X kاز صفر به یك ،در حالیکه سایر متغیر ها در یك مقدار ثابت * X

نگه داشته شوند .مقدار اثر نهایی متغیر توضیحی مجاز از طریق رابطه  7-3قابل محاسبه است.
X  )  P(Y  1 X k  0, X  )  ME D

P(Y  1 X k  1,

Maximum Likelihood Method
Maximum likelihood

10
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3-7

کشش پذیری متغیر توضیحی  kام )  (X kدر الگوی لوجیت از رابطه  8-3بدست میآید(جاج و همکاران
:)1998،
(B X k ) X k
e B X
Xk
E 
.

.B k .
B X 2
) X k (B X k ) (1 e
) (B X k
l

3-8

کشش مربوط به هر متغیر توضیحی بیان میکند که تغییر یك درصددی در )  (X kباعد تغییدر چندد
درصدی در احتمال موفقیت متغیر وابسته ) (Y i  1میشود؟
برای تعیین مدل جهت اندازه گیری  ،WTPفرض شده که فرد مبلغ پیشنهادی به عنوان مالیدات ویدژه
برای تعیین ارزش تفریحی را بر اساس ماکزیمم کردن مطلوبیت خود تحت شرایطی می پذیرد یا آندرا بطدور
دیگری رد می کند.
الگوی ارزشگذاری مشروط بر پایه ترجیحات بیان شده افراد شکل گرفته و ارزش حاصل بر مبنای پاسخ
به پرسشهایی در یك شرایط فرضی بدست میآید .از پاسخگویان پرسیده شده تا تمایل به پرداخت خدود را
برای حفاظت از منبع طبیعی یا کاالها و خدمات مرتبط با آن مانند استفاده تفریحی ،بیان نمایند.
در روش انتخاب دوگانه فرض میشدود افدراد دارای تدابع مطلوبیدت زیدر هسدتند(امیرنژاد و همکداران،
)2006
3-9

) U (Y , S

که در آن  Uتابع مطلوبیت غیرمستقیم،

Y

درآمد فرد و  Sبرداری از سایر عوامل اقتصدادی -اجتمداعی

فرد میباشد .برای تعیین مدل جهت اندازه گیری  WTPفرض می شود که هدر بازدیدکنندده حاضدر اسدت
مبلغی از درآمد خود را برای استفاده از منبع زیست محیطی به عنوان مبلغ پیشنهادی ) ( Aبپردازد که ایدن
استفاده باع ایجاد مطلوبیت برای وی میگردد .میزان مطلوبیت ایجاد شده در اثر استفاده از منابع زیسدت
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محیطی بیشتر از حالتی است که وی از منابع زیست محیطی استفاده نمیکند ،که رابطه زیدر آن را نشدان
میدهد(هانمان:)1984 ،
U (1, Y  A; S )  1  U (0, Y ; S )   0

3-10

که در آن   0و   1متغیرهای تصادفی با میانگین صفر استند که به طور تصدادفی و مسدتقل از همددیگر
توزیع شدهاند .تفاوت ایجاد شده در مطلوبیت )  (Uدر اثر استفاده از منبع زیست محیطی عبارت است از:
) U  (1,Y  A ; S ) U (0,Y ; S )  (1   0

3-11

ساختار پرسشنامه دوگانه در بررسی تمایل به پرداخت افراد ،دارای یك متغیر وابسته با انتخاب دوگانه
میباشد که به یك مدل کیفی انتخابی نیاز دارد .معموالً مدل های لوجیت و پروبیت برای روش های انتخاب
کیفی مورد استفاده قرار می گیرند .لذا در این تحقیق الگوی لوجیت به دلیل سادگی محاسبات و استفاده
فراوان در مطالعات خارجی برای بررسی میزان تأثیر متغیرهای توضیحی مختلف بر میزان WTP

بازدیدکنندگان برای تعیین ارزش تفریحی استفاده شد .بر اساس الگوی لوجیت احتمال(  ،) Piاینکه فرد
یکی از پیشنهادها را بپذیرد ،بصورت رابطه زیر بیان میشود(هانمان:)1984،

1
) 1  exp( U
1

}) 1  exp{(  A  Y  S

Pi  F (U ) 

3-12

که )  F (Uتابع توزیع تجمعی با یك اختالف لوجستیك استاندارد است و بعضی از متغیرهای

اجتماعی -اقتصادی از جمله درآمد ،مبلغ پیشنهادی ،سن ،جنسیت ،اندازه خانوار و تحصیالت در این تحقیق
را شامل میشود  ،  .و  ضرایب قابل برآوردی استند که انتظار میرود    0 ،   0و   0

باشند(لی و هان.)2002 ،
سه روش برای محاسبه مقدار  WTPوجود دارد :روش اول موسوم به متوسط  WTPاست که از آن برای
محاسبه مقدار انتظاری  WTPبوسیله انتگرالگیری عددی در محدوده صفر تا بینهایدت اسدتفاده مدیشدود.
12
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روش دوم موسوم به متوسط  WTPکل 1است که برای محاسبه مقدار انتظاری  WTPبوسیله انتگدرالگیدری
عددی در محدوده   تا   بکار میرود و روش سوم موسوم به متوسدط  WTPقسدمتی 2اسدت و از آن
برای محاسبه مقدار انتظاری  WTPبوسیله انتگرالگیری عددی در محدوده صفر تا پیشدنهاد مداکزیمم )(A
استفاده میشود .از بین این روشها ،روش سوم بهتر است ،زیرا این روش ثبات و سازگاری محددودیتهدا بدا
تئوری ،کارآئی آماری و توانائی جمع شدن 3را حفظ میکند .بنابراین متوسط  WTPقسمتی در این تحقیدق
مورد استفاده قرار گرفتهاست(لی و هان .)2002
پارامترهای مدل  Logitبا استفاده از روش حداکثر درستنمائی 4که رایجترین تکنیك برای تخمدین مددل
 Logitمیباشد ،برآورد میشوند .سپس مقدار انتظاری  WTPبه وسیله انتگرالگیری عددی در محدوده صفر
تا باالترین پیشنهاد ) (Aبصورت زیر محاسبه میشود:
3-13

1
) )dA ,  *  (  Y  S
)1  exp  ( *  A





MaxA

(


0

MaxA

F (U )dA 



E (WTP) 

0

که ) E(WTPمقدار انتظاری  WTPاست و  عرض از مبدأ تعدیل شدده مدیباشدد کده بوسدیله جملده
اجتماعی -اقتصادی به جمله عرض از مبدأ اصلی )  (اضافه شدهاست ]) . [   (  Y  S
مدلهای  Logitممکن است به شکلهای تابع لگاریتمی یا خطی برآورد شوند .در این بررسی از
مدل  Logitخطی استفاده شدهاست زیرا شکل خطی برای محاسبه متوسط  WTPآسانتر میباشد .برای
تجزیه تحلیل آماری متغیرها ،محاسبات ریاضی و تخمین پارامترهای مدل  ،Logitاز نرم افزارShazam ،

استفاده شدهاست.
 3-3جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه مورد بررسی در این پژوهش بازدیدکنندگان از تاالب کانی برازان میباشد که با استفاده از رابطه
کوکران کل حجم نمونه تعیین می شود .آمار و اطالعات الزم از طریق تکمیل پرسشنامه های طراحی شده
با مراجعه حضوری به بازدیدکنندگان جمعآوری گردید .ابتدا پیش آزمون ،طراحی و توسط بازدید کنندگان
تکمیل شده است .سپس با استفاده از فرمول کوکران و اطالعات حاصله از پیش آزمون انجام شده تعداد
نمونه مورد بررسی شامل  156نفر به دست آمد .به منظور تعیین حجم نمونه ،از فرمول کوکران به صورت
زیر استفاده شده است:
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Nt 2 pq
)(300000 *1.96 2 * 0.885 * 0.115

 156
)Nd 2  t 2 pq (300000 * 0.05 2 )  (1.96 2 * 0.885 * 0.115

n

که در آن  Nاندازه جامعه ( تعداد گردشگران) t ،ضریب اطمینان قابل قبول که با فرض نرمال بودن
توزیع صفت مورد نظر از جدول  tبدست میآید( درسطح 95درصد ) d ،نصف فاصله اطمینان p ،درصد
احتمال تمایل به پرداخت q ،درصد احتمال عدم تمایل به پرداخت و  nحجم نمونه میباشد .روش نمونه-
گیری مورد استفاده ،نمونهگیری سیستماتیك است .پرسشنامه ها توسط افراد در پاییز سال  1396در تاالب
کانی برزان تکمیل شد .به منظور آشکار نمودن ترجیحات افراد برای استفاده تفریحی تاالب کانی برزان از
پرسشنامه انتخاب دوگانه دو بعدی به دلیل استفاده فراوان آن در مطالعات خارجی و داخلی استفاده شده
است.

3-4ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان
 3-4-1خصوصیات فردی نمونه انتخاب شده درباره تاالب کانی برزان
مطابق جدول  1-3میانگین سن پاسخگویان  36سال ،میانگین تحصیالت  14سال ،متوسط اندازه
خانوارها  3نفر و متوسط درآمد ماهیانه افراد  7980هزار ریال می باشد .همچنین سن مسن ترین و
جوانترین افراد پاسخ گو به ترتیب  70و  22سال ،بیشترین و کم ترین تعداد افراد خانواده به ترتیب  5و 2
نفر ،بیشترین و کم ترین میزان تحصیالت به ترتیب  ( 22دکتری) و  ( 2ابتدایی) سال و در نهایت حداکثر و
حداقل درآمد ماهیانه افراد به ترتیب  23000و  4000هزار ریال می باشد.
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جدول  1-3ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان
متغیرها

میانگین

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

سن پاسخگویان (سال)

36

70

22

16.5

سالهای تحصیل (سال)

14

22

2

5.4

درآمد ماهیانه (هزار ریال)

7980

23000

4000

2490

اندازه خانوار( نفر)

3

5

2

0.96

مأخذ :یافته های پژوهش

 3-4-2توزیع فراوانی سطح تحصیالت نمونه انتخاب شده
وضعیت تحصیلی و آموزشی بازدیدکنندگان از تاالب کانی برزان در جدول  2-3مالحضه می شود .اکثر
بازدیدکنندگان از تاالب کانی برزان وضعیت تقریباً مناسبی از لحاظ سطح تحصیالت دارند به طوریکه 65
درصد بازدیدکنندگان دارای سطح تحصیالت دیپلم و دیپلم به باال هستند .درصد بیشتری از خانوارها دارای
تحصیالت دیپلم با  26/3درصد می باشند.
جدول  2-3وضعیت تحصیلی بازدیدکنندگان از تاالب کانی برزان
سطح سواد

کارشناسی ارشد و باالتر

کارشناسی

کاردانی

دیپلم

زیر دیپلم

خواندن و نوشتن

کل

درصد

9/ 6

17/3

9/ 6

26/3

23/1

14/1

100

مأخذ :یافته های پژوهش

 3-4-3توزیع فراوانی گروه شغلی نمونه انتخاب شده
جدول  3-3وضعیت نمونه مورد مطالعه را از لحاظ گروه شغلی نشان می دهد .از نظر شغلی  35نفر
(22/4درصد) کارمند دولتی 32 ،نفر( 20/5درصد) کارمند بخش خصوصی 26 ،نفر( 16/7درصد) شغل آزاد،
 22نفر(  14/1درصد) خانه دار 21 ،نفر(  13/4درصد) بازنشسته 10 ،نفر( 6/4درصد) هیئت علمی دانشگاه و
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 4نفر (  2/5درصد) پزشك بودند .لذا مالحظه می شود که کارمندان بخش دولتی و خصوصی و افراد دارای
شغل آزاد بیشترین فراوانی را در نمونه مورد بررسی به خود اختصاص داده اند.

جدول  3-3توزیع فراوانی گروه شغلی بازدیدکنندگان
شغل فراوانی

پزشك

هیئت علمی

کارمند دولتی

2/5

6/4

22/4

بازنشسته

کارمند بخش

خانه دار

کارگر

آزاد

جمع

خصوصی
درصد

13/4

20/5

14/1

12/9

16/7

 -3-4-4توزیع فراوانی وضعیت تأهل افراد
همانطور که در جدول  4-3مالحظه میگردد  77درصد نمونه را پاسخگویان متأهل و  23درصد نمونه را
پاسخگویان را افراد مجرد تشکیل داده اند.
جدول 4-3توزیع فراوانی وضعیت تأهل افراد
وضعیت تأهل
فراوانی
درصد

متأهل

مجرد

جمع

77

23

100

 -3-4-5توزیع فراوانی وضعیت جنسیت افراد
جدول  5-3بیانگر آن است که 64درصد نمونه را پاسخگویان مرد و  36درصد نمونه را پاسخگویان زن
تشکیل داده اند.
جدول  5-3توزیع فراوانی وضعیت جنسیت افراد
وضعیت تأهل

مرد

زن

جمع

فراوانی
درصد

64

36

100

 -3-4-6سایر ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان
در جدول 6-3نیز به ارایه ویژگی پاسخگویان از لحاظ نحوه ارتباط با تاالب و اهمیتی که برای آن قائل
هستند پرداخته شده است .عالوه بر آن نگرش حفاظت زیست محیطی آن ها نیز مورد بررسی قرار گرفته
16
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است .به لحاظ نحوه شناخت و کسب اطالعات در ارتباط با تاالب کانی برازان ،بازدید حضوری بیشترین
اهمیت و پس از آن صدا و سیما بیشترین نقش را داشتند.

جدول -6-3ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان از لحاظ ارتباط و ارزش حفاظت از تاالب

نوع ارتباط

نحوه شناخت تاالب

ویژگی

فراوانی

ویژگی

فراوانی

منبع اصلی درآمد

13/2

بلی

79/1

منبع غیر درامدی یا فرعی

86/8

خیر

20/9

صدا و سیما

27/1

خیلی زیاد

44/2

مجله و کتاب

1/6

زیاد

45

روزنامه

0/8

بی تفاوت

8/5

توصیه اقوام و دوستان

21/7
کم

2/3

بازدید حضوری

48/8

استفاده از تاالب

اهمیت تاالب برای خانواده

عضویت در  NGOهای

بلی

38

همکاری در طرح های حامی

بلی

52/7

محیط زیستی

خیر

62

محیط زیست

خیر

47/3

از چه لحاظ تاالب

جاذبه توریستی

35

بازدید از منطقه چه اهمیتی

کمینه()50-10

50/4

اهمیت دارد؟

اهمیت محیط زیستی

65

در افزایش لذت شما دارد؟

بیشینه()100-60

49/6

مأخذ :یافته های پژوهش

طبق جدول فوق ،نکته قابل توجه آن است که در حدود  38درصد از پاسخگویان عضو  NGOها یا
سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی عضویت داشتند که در بین آنها بیشترین
سهم مربوط به انجمنهایی از قبیل کانون سبز گردشگری کانی برازان و انجمن حمایت از حیات وحش کانی
برازان می باشد .نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که درحدود  65درصد از پاسخگویان معتقدند که تاالب
کانی برازان برای آنها به لحاظ حفظ محیط زیست و تنوع زیستی اهمیت دارد و  35درصد از پاسخگویان
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اهمیت تاالب را به لحاظ وجود یك جاذبه گردشگری اولی تر می دانند .همچنین در سوالی از پاسخگویان
خواسته شد که تا میزان لذت کسب شده خود را از بازدید از منطقه با اعداد بین  10تا  ،100امتیاز دهند.
نتایج نشان داد امتیاز لذت بازدید کنندگان به طور میانگین معادل  52می باشد .به طوری که حد کمینه
( )10-50و حد بیشنه ( )100-60به ترتیب حدود  50/4درصد و  49/6درصد را به خود اختصاص داده
است.
همچنین از پاسخگویان نسبت به اولویتی که برای کارکردهای تاالب قائل هستند ،پرسش شده است که
نتایج آن در جدول 7-3ارایه شده است.
جدول ،7-3اولویت بندی کارکردهای تاالب کانی برازان( 1کم ترین و  10بیشترین می باشد)
اولویت
مزایا

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

امتیاز

فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی
حفظ تنوع زیستی(حفظ
گونه های گیاهی و

0/8

-

-

-

3

15/5

17/8

37/2

20/2

5/4

986

حیوانی)
-

-

0/8

0/8

6/9

29/5

26/4

34/9

0/8

-

887

تعادل آب و هوای منطقه

-

-

-

10

4/ 6

19/4

23/3

35/7

6/2

0/8

892

کنترل سیالب

7/8

17/8

21/7

27/1

11/6

11/6

2/3

-

-

-

466

تامین آب

4/ 6

28/7

18/6

29/5

3/1

14/7

-

0/8

-

-

446

17

38

17/8

14/7

-

11/6

5/4

-

-

-

404

-

-

-

3

-

5/4

20/1

36/4

27/9

6/9

1030

-

-

-

-

-

-

22/5

45/7

30/2

1/ 6

1046

-

0/8

2/3

8/5

1/ 6

15/5

19/4

27/1

20/1

4/ 6

934

جلو گیری از فرسایش
خاک و ایجاد گرد و غبار

منابع اقتصادی(مثل
شکار پرندگان )
تفریح وگردشگری
افزایش در آمد از محل
گردشگری
ارزش فی النفسه ی

18
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همانطور که در جدول 7-3مشاهده میشود ،از میان موارد فوق ،بیشترین امتیاز با  1030 ،1046و 986
به ترتیب به افزایش درآمد از محل گردشگری ،تفریح وگردشگری و حفظ تنوع زیستی اختصاص دارد .لذا با
توجه به ارزشی که برای گردشگری در تاالب کانی برازان وجود دارد ،ایجاد زیرساختهای الزم جهت
گسترش و بهبود گردشگری و کسب درآمد از این جهت ،نه تنها میتواند منجر به بهبود وضعیت معیشت
جوامع محلی خواهد شد ،بلکه میتواند در راستای ایجاد انگیزه برای حفاظت و حراست از تاالب کانی برازان،
مؤثر باشد .جدول 8-3اولویت هر یك از کارکردهای مورد پرسش را نشان میدهد.

جدول 8-3بررسی و اولویت بندی میزان اهمیت کارکردها و ارزش های تاالب کانی برازان از نظر جوامع محلی
حاشیه تاالب
کارکرد و مزایای تاالب

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

افزایش در آمد از محل گردشگری

8/11

0/763

0/094

1

تفریح وگردشگری

7/98

1/218

0/152

2

حفظ تنوع زیستی(حفظ گونه های گیاهی و حیوانی)

7/66

1/371

0/178

3

ارزش فی التفسه ی وجود تاالب در منطقه

7/24

1/736

0/239

4

جلو گیری از فرسایش خاک و ایجاد گرد و غبار

6/91

1/403

0/203

5

تعادل آب و هوای منطقه

6/88

1/068

0/155

6

کنترل سیالب

3/61

1/512

0/418

7

تامین آب

3/46

1/490

0/430

8

منابع اقتصادی(مثل شکار پرندگان )

2/81

1/536

0/546

9
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الزم به ذکر است به طور متوسط مدت زمان هر بازدید ،به طور متوسط حدود  4ساعت تعیین شد.
بیشترین و کمترین میزان زمان بازدید از تاالب به ترتیب  1و  24ساعت بوده است .همچنین میانگین تعداد
کل اعضای خانواده که در هر بازدید برای هدف گردشگری و تفریح از تاالب کانی برازان استفاده میکنند،
معادل  5نفر میباشد .بیشترین و کمترین آن ها به ترتیب معادل  2و  9نفر اعالم شده است.
 3-5تعیین تمایل به پرداخت برای کارکرد گردشگری تاالب کانی برازان
وضعیت تمایل به پرداخت پاسخگویان در جدول 9-3ارایه شده است .1به طوری که  56نفر ( 36درصد)
اولین پیشنهاد را نپذیرفتند و تمایلی برای پرداخت  40000ریال از درآمد خود به عنوان ورودیه برای تاالب
کانی برازان را نداشتند .هنگامی که پیشنهاد پایین تر ( 30000ریال) ارایه شد 16 ،نفر( 10/2درصد)
پیشنهاد دوم را نپذیرفتند ،در حالی که  40نفر( 25/6درصد) آن را پذیرفتند .آن دسته از پاسخگویان که
اولین پیشنهاد را پذیرفتند در گروه پیشنهاد باالتر قرار گرفتند که آیا حاضر به پرداخت  50000ریال از
درآمد خود به عنوان ورودیه خانواده خود هستند یا خیر؟  65نفر( 41/6درصد) پیشنهاد باال را نپذیرفتند و
 35نفر( 22/5درصد) ،این پیشنهاد را پذیرفتند .وضعیت پاسخگویی به سه مبلغ پیشنهادی تمایل به
پرداخت برای تاالب کانی برازان ،در جدول( ،)9-3ارایه شده است.
جدول -9 -3وضعیت پاسخگویی به سه مبلغ پیشنهادی برای محاسبه ارزش تاالب کانی برزان
مبلغ پیشنهاد اولیه

پیشنهاد پایین

پیشنهاد باال

وضعیت پذیرش

(40000ریال)

(30000ریال ریال)

(50000ریال ریال)

پذیرش مبلغ

تعداد

73

40

35

پیشنهادی

درصد

64

25/6

22/5

عدم پذیرش مبلغ

تعداد

56

16

65

پیشنهادی

درصد

36

10/2

41/6

تعداد

129

56

100

درصد

100

35/8

64/1

جمع

در جدول( ،)10-3دالیل عدم تمایل به پرداخت پاسخگویان نشان داده شده است .بر اساس آن  19درصد
این گروه عدم توانایی مالی 47/6 ،درصد آنان به دلیل امکانات ضعیف رفاهی و تفریحی و  33/4درصد از

 1الزم به ذکر است در این بخش تنها از  129پرسشنامه (به علت پاسخگویی کامل به این بخش از سواالت توسط پاسخگویان) جهت تعیین ارزش
اقتصادی تفریحی تاالب کانی برازان استفاده شده است.
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افراد این گروه ،اعتقاد داشتند که دولت موظف به تأمین مخارج برای حفاظت و فراهم نمودن امکانات
تفریحی تاالب کانی برازان میباشد.

جدول -10-3توزیع فراوانی دالیل عدم تمایل به پرداخت پاسخگویان در تاالب کانی برازان
دالیل اظهار شده

درصد از گروه عدم تمایل

عدم توانایی مالی

19

دولت باید هزینه حفاظت و فراهم کردن امکانات
گردشگری تاالب را بدهد

33/4

امکانات ضعیف رفاهی و تفریحی تاالب

47/6

نگرانی از عدم هزینه کرد این مبالغ در حفاظت تاالب

-

جمع

100

همچنین الزم به ذکر است در جدول ،11-3نظر افراد در خصوص نحوه تأمین هزینههای مدیریت تاالب
جهت توسعه گردشگری مورد پرسش قرار گرفت .بر اساس نتایج 50 ،درصد افراد اعتقاد به این دارند که
تأمین مالی هزینه های مدیریت تاالب باید به صورت مشترک از طریق بازدیدکنندگان و پرداخت دولتی
صورت پذیرد .در این میان  32درصد از افراد اعتقاد به تأمین هزینه از طریق دریافت ورودی و  18درصد
دولت را موظف به تأمین هزینه مدیریت تاالب میدانستند.
جدول -11-3هزینه های مدیریت تاالب باید از چه طریقی تامین شود
عنوان

فراوانی(درصد)

از طریق وصول از بازدیدکنندکان و بازاریابی

32

پرداخت دولتی

18

هر دو

50
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 3-6سایر اطالعات مستخرج از پرسشنامه
میزان پرداخت برای هزینه پارکینگ
با توجه به اینکه یکی از عدم رضایتی بازدید کنندگان در خصوص تاالب مربوط به نبود پارکینگ در
اطراف سایت میباشد ،لذا در این قسمت برای شناسایی میزان پرداختی برای پارکینگ از جوامع محلی و
افرادی که برای بازدید از تاالب کانی برازان از وسایل نقلیه استفاده می کنند ،نظرخواهی گردید .بر این
اساس ،نتایج حاصل مندرج در جدول  ،12-3بیانگر آن بود که پر طرفدار ترین مبلغ برای پرداخت برابر با
 2000تومان است و کمترین افراد موافق با پرداخت  2500تومان هستند .میانگین پرداخت نیز برابر با مبلغ
 1399/22تومان بوده است.
جدول  -12-3میزان هزینه برای پارکینگ تاالب کانی برازان
میزان مد نظر برای پرداخت (تومان)

درصد فراوانی

500

14

1000

27/1

1500

24/8

2000

33/3

2500

0/8

کیفیت تاالب از منظر محیط زیست و منابع طبیعی
در این بخش از پروژه به بررسی وضعیت شرایط محیط زیستی و جاذبه های تاالب پرداخته شد .بر این
اساس از یك طیف لیکرت پنج مرحله ای استفاده و نتایج در جدول  13-3اورده شده است .بر اساس تجزیه
و تحلیل دادهها ،مشخص گردید که اکثریت گردشگران و جوامع محلی معتقدند وضعیت محیط زیستی
تاالب در موقعیت نامناسبی قرار دارد و در معرض خطر و نابودی است.
جدول  -13-3وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی تاالب
متغیر

طبقات

درصد فراوانی

وضعیت تاالب

خیلی بد

3/9
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37/2

متوسط

27/9

خوب

20/2

خیلی خوب

10/9

بر اساس نظر اکثریت(حدود 70درصد) بازدید کنندگان تاالب کانی برازن از جهت شرایط محیطی و
جاذبههای گردشگری در وضعیت نامناسبی قرار دارد .به طوری که تنها حدود 30درصد از افراد وضعیت
تاالب را در شرایط خوب ارزیابی نموده اند.
اولویت هزینه برای جاذبه های گردشگری تاالب
سوال دیگری که از بازدیدکنندگان مورد پرسش قرار گرفت این بود که کدام یك از ویژگی های تاالب
ارزش آن را دارد که مبلغی توسط گردشگران و بازدیدگنندگان ،برای آن پرداخت شود؟
لذا در این قسمت نیز به بررسی نظرات گردشگران و جوامع محلی در ارتباط با جاذبه های گردشگری
تاالب کانی برازان پرداخته شد .نتایج حاصل از بررسی در جدول  14-3ارایه شده است.

جدول -14-3اولویت هزینه برای جاذبه های گردشگری تاالب
متغیر

جاذبه های تاالب

طبقات

درصد فراوانی

زیستگاه حیات وحش

45

چشم انداز و گردشگری

42/6

بهبود شرایط آب و هوا

12/4

نتایج بیانگر آن است که اولویت پرداخت هزینه توسط بازدید کنندگان به ترتیب برای زیستگاه حیات
وحش ،چشم انداز و استفاده از هوای مطبوع ،می باشد.
بررسی وضعیت صنایع دستی در منطقه
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در این بخش از پروژه ،به بررسی وضعیت صنایع دستی در منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است .در
ابتدا بررسی وجود یا عدم وجود صنایع دستی در منطقه انجام شد .با بررسی شواهد و کسب داده های مورد
نیاز از جوامع محلی ،اکثریت افراد ( 86/8در صد از افراد) معتقد بودند که منطقه دارای جاذبه ها و پتانسیل
باالیی از نظر صنایع دستی می باشند .پس از این مرحله به بررسی وضعیت کنونی صنایع دستی پرداخته
شده است .نتایج تحلیل داده ها در جدول  15-3ارایه شده است .بر اساس تحلیل نتایج مشخص گردید
وضعیت و کیفیت صنایع دستی در اطراف تاالب کانی برازان ،در وضعیت مناسبی قرار دارد.
جدول  -15-3تحلیل وضعیت صنایع دستی
طبقات

درصد فراوانی

متغیر

بد

5/4

وضعیت صنایع

متوسط

32/6

دستی

خوب

46/5

عالی

15/5

میزان رضایت مندی جوامع محلی از وضعیت و امکانات تاالب
بررسی میزان رضایتمندی جوامع محلی از وضعیت و امکانات تاالب نیز مورد مطالعه قرار گرفت .برای این
منظور از یك طیف لیکرتی پنج مرحله ای و پارامترهایی همچون میانگین ،انحراف معیار و ضریب تغییرات
بهره گرفته شد و نتایج حاصل در جدول  16-4ارایه شده است .بر اساس تحلیل داده ها مشخص گردید که
بیشترین میزان رضایت به ترتیب از مواردی همچون وضعیت امنیت منطقه ،وضعیت محیط طبیعی تاالب و
جذابیت روستاها و محیط اطراف تاالب وجود دارد و کمترین رضایت مندی در مواردی همچون وضعیت
دسترسی به فوریت های پزشکی ،وضعیت رفاهی اطراف تاالب و وضعیت امکانات تفریحی موجود (برای
کودکان و  )...قابل رویت است.
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----------------------------------------------------------------جدول  16-4بررسی میزان رضایت مندی استفاده کنندگان و حاشیه نشینان تاالب کانی برازان
کارکرد و مزایای تاالب

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

وضعیت امنیت منطقه

3/93

0/589

0/149

1

وضعیت محیط طبیعی تاالب

4/22

0/750

0/177

2

جذابیت تاالب و روستای اطراف آن

3/96

0/780

0/196

3

وضعیت پارکینگ ها

2/25

0/781

0/347

4

وضعیت دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی

1/87

0/700

0/374

5

وضعیت نظافت سرویس های بهداشتی

1/88

0/746

0/396

6

وضعیت امکانات تفریحی موجود

1/30

0/524

0/403

7

وضعیت رفاهی اطراف تاالب

1/91

0/820

0/429

8

وضعیت دسترسی به فوریت های پزشکی

1/25

0/545

0/436

9

مأخذ :یافته های پژوهش

نتایج بررسیهای انجام شده نشان داد ،وضعیت امنیت ،محیط بانی و جذابیت روستاهای اطراف تاالب به
ترتیب در رتبههای اول تا سوم قرار گرفتهاند .این در حالی است که تاالب از جهت امکانات رفاهی ،تفریحی و
خدماتی از وضعیت مناسبی برخوردار نمیباشد.
لذا الزم است به سرمایه گذاری در جهت ایجاد و بهبود زیرساخت های مرتبط با امکانات رفاهی ،خدماتی
و تفریحی در منطقه مورد بررسی ،اقدامات اساسی صورت پذیرد .این اقدامات نه تنها منجر به ایجاد مشاغل
جدید و امکان جایگزینی شغل جوامع محلی با آن ها را جهت حفاظت از تاالب ،فراهم مینماید ،بلکه منجر
به رشد و توسعه اقتصادی منطقه مذکور نیز خواهد شد.

 3-7برآورد الگوی لوجیت
در این قسمت نتایج حاصل از برآورد الگوی لوجیت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .برای بررسی
وجود یا عدم وجود هم خطی در این تحقیق از آزمون تجزیه به مؤلفههای اصلی 1استفاده گردید .نتایج
حاصل از این آزمون نشان داد که بین متغیرهای توضیحی مورد استفاده در الگو هم خطی وجود ندارد به
گونه ای که ضریب همبستگی دو به دوی هیچ کدام از متغیرهای مستقل بیش از  50درصد نبود.
Variance- Decomposition Proportions

25

1

تدوین چارچوب ارزیابی و اجرای طرح پایلوت پرداخت برای خدمات اکوسیستم ( )PESدر تاالب کانی برازان

-----------------------------------------------------------------

برای بررسی وجود یا عدم وجود ناهمسانی واریانس در الگوهای لوجیت از آمارهای تحت عنوان

LM 2

استفاده شده است .مقدار آمارۀ  LM 2در الگوی برازش شده برابر با  4/6است و از آن جا که ارزش احتمال
( )P-valueاین آماره برابر با  0/23میباشد فرض وجود واریانس همسانی در مدل پذیرفته میشود
1
( .)Whister, 1999برای بررسی معنیداری کلی رگرسیون برآورد شده از آماره نسبت راستنمایی ) (LR

استفاده شد .مقدار آماره نسبت راستنمایی )  (LRدر درجه آزادی  6برابر با  206/98میباشد که در سطح
یك درصد معنادار می باشد ،لذا کل الگوی برآوردی از لحاظ آماری در سطح  1درصد معنیدار میباشد.
مقدار ضریب تعیین مك فادن 2برابر با  95درصد میباشد که برای الگوی لوجیت برآورد شده با توجه به
تعداد مشاهدات متغیر وابسته ،رقم مطلوبی میباشد .به عبارت دیگر متغیرهای توضیحی  95درصد از
تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهند .مقدار درصد پیش بینی صحیح به دست آمده در این الگو 98
درصد می باشد و از آنجا که مقدار قابل قبول درصد پیش بینی صحیح برای الگوهای لوجیت و پروبیت برابر
با  70درصد میباشد لذا الگوی فوق قابل اطمینان برای تجزیه و تحلیلهای بعدی است.
همانطور که جدول  17-3نشان میدهد ضرایب برآورد شده برای متغیرهای توضیحی تعداد سالهای
تحصیل در سطح ده درصد ،برای متغیرهای همکاری در طرح های محیط زیست ،درآمد ماهیانه ،قیمت
پیشنهادی ،سن و جنسیت در سطح پنج درصد از لحاظ آماری معنیدار میباشند .متغیرهای قیمت
پیشنهادی و سن دارای اثر منفی و متغیرهای تعداد سالهای تحصیل ،جنسیت ،همکاری در طرح های
محیط زیست و درآمد پاسخگویان دارای اثر مثبت بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان نسبت به استفاده
تفریحی از تاالب کانی برزان میباشند که این نتایج با نتایج مطالعه امیرنژاد و همکاران در سال ،1385
خداوردیزاده و همکاران در سال  1387و ساتوت و همکاران در سال  2007مطابقت دارد .در الگوی لوجیت
ضرایب برآورد شده اولیه فقط عالئم تأثیر متغیرهای توضیحی را روی احتمال پذیرش متغیر وابسته نشان
میدهند ولی تفسیر مقداری ندارند .بلکه کششها و اثرات نهایی هستند که مورد تفسیر قرار میگیرند.
کشش کل وزنی مربوط به متغیر تعداد سالهای تحصیل و درآمد نشان میدهد که با ثابت بودن سایر
عوامل افزایش یك درصدی در سطح تحصیالت و درآمد گردشگران احتمال تمایل به پرداخت به ترتیب
 0/25و 0/58درصد افزایش مییابد که دلیل آن آگاهی بیشتر این افراد از وضعیت موجود امکانات رفاهی
موجود در تاالب کانی برزان میباشد .که این مسأله از نتایج غیر مستقیم افزایش سطح تحصیالت و آگاهی
است .مقادیر کشش مورد بررسی برای دو متغیر مستقل قیمت پیشنهادی و سن نشان می دهد که با افزایش
- Likelihood Ratio
- Mc Fadden R-SQUARE
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یك درصد در قیمت پیشنهادی و سن افراد با فرض ثابت بودن سایر عوامل احتمال پذیرش تمایل به
پرداخت در بازدیدکننده به ترتیب  0/05و  0/11درصد کاهش می یابد .با توجه به موهومی بودن متغیرهای
جنسیت و همکاری در طرح های محیط زیست تفسیر کشش برای این نوع متغیرها معنا ندارد و بایستی از
اثر نهایی برای تفسیر این نوع متغیرها استفاده کرد .مقدار اثر نهایی مربوط به دو متغیر موهومی جنسیت و
همکاری در طرح های محیط زیست به ترتیب برابر با  0/71و  0/87می باشد .مقدار اثر نهایی متغیر
جنسیت نشان می دهد که احتمال تمایل به پرداخت زنان نسبت به مردان  71درصد بیشتر می باشد .هم
چنین احتمال تمایل به پرداخت افرادی که همکاری در طرح های محیط زیست دارند به اندازه  87درصد
بیشتر از سایر افراد می باشد .اثر نهایی دو متغیر سن و قیمت پیشنهادی نشان می دهد که با افزایش یك
واحد متغیرهای مذکور احتمال پذیرش تمایل به پرداخت توسط بازدیدکننده برای تفریح در تاالب کانی
برزان به ترتیب  4و  0/05درصد کاهش مییابد .اثر نهایی دو متغیر سطح تحصیالت و درآمد نشان میدهد
که افزایش یك واحد متغیرهای فوق منجر به افزایش احتمال پذیرش تمایل به پرداخت در بازدیدکننده به
اندازۀ  88و  0/68درصد میشود.
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با استفاده از روش پیشنهادی کرینسکی و راب 1هم تمایل به پرداخت و هم فاصله اطمینان برای تمایل به
پرداخت برآورد شد .در آزمون کرینسکی و راب فرض صفر عبارت از صفر یا منفی بودن تمایل به پرداخت
می باشد ،لذا طبق سطح معنی داری بدست آمده فرض صفر رد و تمایل به پرداخت عددی بزرگتر از صفر
می باشد و میانگین تمایل به پرداخت برابر با  38217ریال بدست آمد.

جدول-17 -3نتایج برآورد مدل الجیت
متغیرها

ضرایب

آماره t

سطح احتمال

کشش کل وزنی

اثر نهایی

جنسیت

2/50

2/89

0/046

0/055

0/71

درآمد

1/67

2/64

0/016

0/58

0/0068

همکاری در طرح های محیط زیستی

2/90

2/87

0/004

0/07

0/87

تحصیالت

1/57

1/76

0/077

0/25

0/88

میزان پرداختی

-0/001

-2/58

0/009

-0/052

-0/0005

سن

-0/114

-1/81

0/059

- 0/1

-0/04

عرض از مبدا

-9/52

-2/44

0/015

-

-

مأخذ :یافته های تحقیق

جدول -18-3نتایج حاصل از برآورد تمایل به پرداخت

WTP

میانگین

سطح معنی داری

کران باال

کران پایین

38217

0/04

55410

-12990

مأخذ :یافته های تحقیق

Krinsky and Robb
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نتایج نشان داد ،تمایل به پرداخت هر بازدید کننده جهت بازدید از تاالب کانی برزان  38217ریال
محاسبه شده است .لذا ارزش تفریحی ساالنه تاالب کانی برزان طبق رابطه زیر محاسبه میگردد:
(میانگین تمایل به پرداخت هر فرد  تعداد بازدیدکنندگان) = ارزش تفریحی تاالب کانی برزان
بنابراین با توجه به اینکه طبق مطالعات میدانی صورت گرفته ،تعداد بازدیدکننده ساالنه تاالب بین  3تا
 10هزار نفر متغیر است و همچنین با در نظر گرفتن جمعیت شهرستان مهاباد( بر اساس آخرین سرشماری
حدود  236849نفر) ،در حال حاضر تعداد بازدیدکنندگان تاالب کانی برازان حدود  1تا  4درصد جمعیت
شهرستان مهاباد را تشکیل میدهد.
اما الزم به ذکر است با توجه به نتایج جدول ،16-3منطقه از لحاظ امکانات گردشگری در وضعیت
مناسبی قرار ندارد ،لذا به علت وجود جاذبه های باالی گردشگری تاالب و با در نظر گفتن فرض بر بهبود
شرایط زیر ساختی و امکانات تفریحی ،بررسی ارزش تفریحی تاالب کانی برازان تحت سناریو های مختلف با
استفاده از درصدی از جمعیت شهرستان مهاباد و تعداد گردشگر بازدیدکننده از استان آذربایجایجان غربی،
در جداول 19-3و  20-3نشان داده شده است .الزم به ذکر است بر حسب آخرین اطالعات گردشگران ملی
نتایج آمارگیری  ،1393تعداد گردشگران ساالنه استان آذربایجان غربی حدود  2496789نفر بازدید کننده
میباشد.

جدول -19-3ارزش اقتصادی تفریحی ساالنه تاالب کانی برازان بر اساس افزایش درصد گردشگر بر حسب درصدی از
جمعیت شهرستان مهاباد
سناریو

1%

4%

10%

30%

50%

تعداد بازدیدکننده(هزارنفر)

3

10

23/685

71/055

118/425

ارزش اقتصادی ساالنه گردشگری(میلیون ریال)

115

382

905

2715

4526
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----------------------------------------------------------------جدول -20-3ارزش اقتصادی تفریحی ساالنه تاالب کانی برازان بر اساس سناریو های افزایش گردشگر بر حسب درصدی از
گردشگران استان آذربایجان غربی
سناریو

1%

5%

10%

30%

50%

تعداد بازدیدکننده(هزارنفر)

24/968

99/872

249/679

749/037

1248/395

ارزش اقتصادی ساالنه گردشگری(میلیون ریال)

954

3817

9542

28626

47710

نتایج نشان داد با توجه به بازدید ساالنه حدود  3و  10هزار نفر از تاالب کانی برازان ،ارزش تفریحی
ساالنه آن به ترتیب  ،معادل  115و  382میلیون ریال محاسبه شده است .همچنین پیش بینی می شود
با توجه به پتانسیل باالی جاذبه های گردشگری در جذب بازدیدکننده در تاالب کانی برازان و افزایش
سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت های الزم ،می توان گام مؤثری در جهت افزایش تعداد گردشگر در منطقه
برداشت .بنابراین با فرض اینکه  50 ،30 ،10درصد از جمعیت شهرستان مهاباد از تاالب کانی برزان بازدید
نمایند ،ساالنه میتوان انتظار داشت به ترتیب 2715 ،905و  4525میلیون ریال ،از محل گردشگری و
بازدید تاالب کانی برازان توسط آن ها ،کسب درآمد شود.
همچنین اگر تنها  10درصد از کل گردشگران استان آذربایجان غربی از تاالب کانی برازان بازدید نمایند،
درآمد ساالنه معادل  9542میلیون ریال ایجاد خواهد شد .که از محل آن می توان در اجرای طرح های
حفاظت از تاالب و همچنین گسترش و بهبود زیرساخت های گردشگری سرمایه گذاری نمود.
بنابراین بر اساس ارزش تفریحی مورد محاسبه در خصوص تاالب کانی برازان پتانسیل افزایش درآمد ساالنه
از  4526تا  47710میلیون ریال وجود خواهد داشت.
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 3-8جمعبندی
پژوهش حاضر به صورت میدانی توسط بازدیدکنندگان از تاالب کانی برزان به روش نمونهگیری
سیستماتیك به منظور برآورد تمایل به پرداخت آنها با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و شناسایی
عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد با استفاده از مدل الجیت انجام شد .نتایج توصیفی نشان داد که
میانگین سن ،تحصیالت ،اندازه خانوار و درآمد ماهانه افراد به ترتیب برابر با  36سال 14 ،سال 3 ،نفر و
 7980000ریال می باشد .اکثریت افراد وضعیت تقریباً مناسبی از لحاظ سطح تحصیالت دارند به طوریکه
 64درصد بازدیدکنندگان دارای سطح تحصیالت دیپلم و دیپلم به باال هستند .نتایج نشان داد که  10درصد
افراد به دالیلی از جمله هزینه نشدن درآمد حاصل از ورودیه تاالب کانی برزان در جهت افزایش امکانات
رفاهی و اقامتی تمایلی به پرداخت مبلغی جهت تفریح و بازدید را ندارند.
نتایج استنباطی نشان داد که متغیرهای تحصیالت ،جنسیت ،اندازه خانوار ،درآمد ،سن و قیمت
پیشنهادی اثر معنیداری روی احتمال تمایل به پرداخت افراد جهت بازدید از تاالب کانی برزان را دارند.
همچنین متغیرهای قیمت پیشنهادی ،سن اثر منفی بر تمایل به پرداخت و متغیرهای جنسیت ،تحصیالت،
عالقه به حفظ محیط زیست و درآمد اثر مثبت بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان دارند .نتایج نشان داد
که  90درصد افراد ،حاضر به پرداخت مبلغی جهت تفرج و تفریح در تاالب کانی برزان میباشند .میانگین
تمایل به پرداخت هر فرد برای تاالب کانی برزان  38217ریال براورد گردید.
الزم به ذکر است هر چند پرداخت ورودیه پشتوانه مناسبی برای احداث و نگهداری مناطق تفرجی
نیست ،اما دریافت ورودیه ،حساسیت بازدیدکنندگان را نسبت به سالمت سازه های تفرجگاهها یا پاکیزه و
بهداشتی بودن تسهیالت پیشبینی شده ،افزایش میدهد و آنان را نسبت به عملکرد ضعیف مدیریت یا
رفتارهای نامناسب دیگران مانند صدمه زدن به سازههای تفرجی ،نگهداری درختان ،پراکنده کردن زباله ها،
هدر دادن آب شرب و غیره حساس می کند و زمینۀ مدیریت مشارکتی در منطقه را فراهم می سازد.
نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که که امکانات فعلی تاالب کانی برازان برای جذب گردشگر نامناسب و
ضعیف میباشد به طوری که اکثریت بازدیدکنندگان از وضعیت امکانات تفریحی موجود ،امکانات بهداشتی،
پارکینگ ،مکانهای در نظر گرفته شده برای خانواده ها راضی نیستند ولی با توجه به پتانسیل باالی این
منطقه در جذب گردشگر در صورت بهبود امکانات رفاهی ،تعداد گردشگران و تمایل به پرداخت آنها افزایش
پیدا خواهد کرد .لذا با توجه به ارزش تفریحی باالی تاالب ،نظرات گردشگران و نیز پتانسیل باالی این منطقه
جهت افزایش گردشگر ،این ضرورت وجود دارد که برنامه ریزان و مسئوالن برای توسعه گردشگری و افزایش
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تعداد بازدیدکنندگان به این منطقه توجه بیشتری داشته باشند و اداره و مدیریت این منطقه تفریحی را به
بخش خصوصی و محلی واگذار نمایند .همچنین با هزینه های که از گردشگران گرفته می شود به گسترش و
ایجاد امکانات رفاهی مناسب برای خانواده ها ،بهبود امکانات بهداشتی ،بهبود وضعیت حمل و نقل ،اطالع
رسانی ،راهنمایی گردشگران و تبلیغات در رابطه با جاذبه های تاالب از طریق بروشور ،کتابچه و سیدی ،در
جهت باال بردن رفاه بازدیدکنندگان بپردازند که مطمئناً سبب افزایش تعداد گردشگران و فراهم شدن
بستری مناسب برای سرمایه گذاری هر چه بیشتر بخش خصوصی در فعالیتهای اکوتوریستی مربوط به تاالب
کانی برازان خواهد شد.
در مجموع با توجه به گستردگی عرصه های طبیعی و ناتوانی دولت ها در پوشش و حمایت از تمامی این
منابع طبیعی ،لزوم استفاده از مشارکتهای مالی مردم را در راستای حفاظت و جلوگیری از تخریب آنها
آشکار میکند .بنابراین با توجه به یافته های مطالعه و همچنین شرایط موجود در منطقه مورد مطالعه ،به
طور خالصه در ادامه به ارایه راهکارها و پیشنهادات جهت حفاظت از تاالب کانی برزان و هم چنین پایداری
آنها پرداخته میشود:
 -1سیاستهای توسعه فعالیتهای تفرجگاهی و گردشگری در تاالب کانی برزان بایستی با حفظ
استانداردهای زیست محیطی ،حفاظت و جلوگیری از تخریب آن ها صورت بگیرد.
 -2با توجه به اثر مثبت و زیاد تعداد سال های تحصیل و در نتیجه باال بودن سطح اطالعات افراد
نسبت به تاالب کانی برزان بر احتمال تمایل به پرداخت افراد جهت تفریح در آنها توصیه می شود که
گسترش سطح اطالعات و آگاهی مردم نسبت به مناطق مورد بررسی مورد توجه سیاستگزاران و برنامهریزان
از طرق مختلف نظیر وسایل ارتباط جمعی ،بروشور و تبلیغات مؤثر قرار گرفته و سرمایه گذاریهای الزم در
این باره صورت بگیرد.
 -3از این رو ،با توجه به ارزش تفریحی باالی تاالب کانی برزان  ،نظرات گردشگران و نیز باال بودن توان
بالقوۀ این منطقه در زمینۀ افزایش جذب گردشگر ،پیشنهاد میشود که جهت جلب نظر مساعد
بازدیدکنندگان ،باال بردن رفاه گردشگران و افزایش دفعات بازدید گردشگران ،اقداماتی از سوی مسئوالن
ذیربط به انجام رسد که از آن جملهاند :ایجاد سرویسهای بهداشتی به تعداد مناسب ،ساخت کمپینگها به
تعداد کافی برای استقرار خانوادهها ،ساخت سوپرمارکتها ،امکان دسترسی به راهنما ،توزیع بروشورها و
کتابچههای راهنما میان بازدیدکنندگان .همچنین ،الزم است سیاستهای توسعۀ فعالیتهای تفرجگاهی و
گردشگری با حفظ استانداردهای زیستمحیطی و ایجاد سازوکارهایی برای بازگشت درآمد بهدست آمده از
اکوتوریسم به مناطق مورد نظر مورد توجه مسئوالن مربوط قرار گیرد.
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 -4ارزش تفریحی براورد شده ،توجیهی برای سرمایه گذاری و اقدامات حفاظتی جهت جلوگیری از
تهدیدات زیست محیطی مانند کم شدن آب تاالب می باشد ،که الزم است مورد توجه مسئوالن و برنامه
ریزان قرار گیرد.
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