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 چکیده

 با استفاده از روش ارزشـگذاری مشـروط  توریستی سواحل جزیره کیش  -قتصادیا رد ارزشهدف این پژوهش برآو

(CVMا )جیت به روش حداکثر راستنمایی به پرداخت افراد، الگوی ال ست. برای بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل

بازدیدکننده منطقه مذکور  256از  صورت الکترونیکی به و ی مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامهها دادهبرآورد گردید. 

جنسـیت، وضـعیت تأهـل، تحصـیالت،      جیت نشان داد که متغیرهـای آوری گردید. نتایج مدل ال جمع1397در سال 

هزینه پاسـخگو، بـومی بـودن، اقامـت     سن، محیطی تاثیر مثبت و مبلغ پیشنهادی،  درآمد ماهیانه فرد و تمایالت زیست

گردشـگران   مقدار انتظـاری تمایـل بـه پرداخـت    بر  داریی معنمنفی و تأثیر  شبانه در ساحل و مدت زمان هر بازدید

تومـان بـرآورد شـد و بـا      1926دارند. از دیگر نتایج تحقیق نشان داد کـه متوسـط تمایـل بـه پرداخـت گردشـگران       

 میلیون تومان برآورد گردید. 2/3274درنظرگرفتن این میزان، ارزش کل توریستی ساالنه آن حدود 

 تمایل به پرداخت، ارزش توریستی، ارزشگذاری مشروط، کیش. کلیدی:کلمات 
  

 مقدمه. 1

تنها برای بسیاری از  امروزه گردشگری و اقتصاد گردشگری نه
 Amirnajad)  منزله یکی از منابع مهم اقتصادی تبدیل کشورها به

and Khalilian, 2006; Agaraj and Murati, 2009 در حال ( و
 های اصلی اقتصاد تجاری جهان است یکی از ارکانبه  شدن تبدیل

(Sharpley, 2002بلکه به دلیل سازوکار منحصربه ،)  فرد اقتصادی
 ,Sausmarezشود ) عنوان صادرات نامرئی نیز یاد می خود از آن به

عنوان صنعت و خدمات، منافع اقتصادی  (. گردشگری به2007
های شغلی  د فرصتفراوانی برای میزبان به همراه دارد که ایجا

ای  های ناحیه مستقیم و غیرمستقیم، افزایش درآمد، کاهش نابرابری

های اقتصادی از مهمترین  روستایی و پویایی سایر بخش-و شهری
منابع طبیعی و (. Heidari Chapane, 2008شود ) آنها محسوب می

های  پویایی بسیاری از اشکال و گونه محیطی در توسعه و زیست
آنها  کنند که برخی از ری نقش اصلی را ایفاء میصنعت گردشگ

، و ساحلی اند از اکوتوریسم، توریسم مناطق روستایی عبارت
. (Guo et al., 2001) توریسم ماجراجویی و مناطق تفرجگاهی

شده و پیش  رو ضروری است ارزش اقتصادی آنها مشخص ازاین
زیابی های گردشگری، ار پروژه از انجام و اجرای هرگونه طرح و

اگرچه ارزش . نماید محیطی بسیار الزم و ضروری می زیست
گذاران نـاچیز جلـوه  کاالهای تفریحی برای مردم و سیاست

گرایش شدید مردم به تفریح و گردشگری طی سالیان  کند؛ می
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حالی  . این درتاین نوع منابع اس ارزش باالی دهنده اخیر، نشان
تی همراه است؛ چون است که ارزشگذاری این منابع با مشکال

توان به  رو، نمی گذاری آنها وجود ندارد و ازاین بازاری برای قیمت
 مختلفی های روش. (Brun, 2002) آسانی ارزش آنها را تعیین کرد

زیست وجود دارد و بر اساس نوع بازاری  برای ارزشگذاری محیط
بندی  طبقه ،شوند محیطی در آن ارزشگذاری می که کاالهای زیست

محیطی  های ارزشگذاری اثرات زیست گیرد. رهیافت ت میصور
های بازار جایگزین و  رهیافت های مبتنی بر بازار، شامل رهیافت

. یکی از (Gutman, 2007) باشد های بازار فرضی می رهیافت
فرضی،  های مستقیم ارزشگذاری بازار مهمترین رهیافت

روط ارزشگذاری مش صورت زیستی به ارزشگذاری منافع محیط
 شود ها محسوب می ترین روش که از مهمترین و مناسب باشد می

(Mitchell and Carson, 1989 ؛Amirnajad and Khalilian, 

2006.) 
دهنده سهم بسیار  در ایران، آمارها و اطالعات موجود نشان

های بسیار باالی  رغم جاذبه اندك از درآمد جهانی گردشگری به
که گردشگری ایران هنوز نتوانسته دهد  آن است. شواهد نشان می

است سهم بازار شایسته خود را به دست آورد و این امر نه به 
طبیعی یا آثار باستانی و یا شرایط آب و  های جاذبهدلیل فقدان 

افزار  محصول بینش مدیریت و نرم صرفاًهوایی است، بلکه 
جزیره (. Samadian et al., 2009موجود در این صنعت است )

ترین و پر سابقه ترین  ، مهمفارس خلیج یجزایر ایران انیر مد شیک
های جغرافیای  با ویژگی . این جزیرهاست یکانون گردشگر

ای و جهانی  خاص خود که در زمینه توسعه جهانگردی منطقه
ای است  تنها منطقه فارس خلیجدر میان همه جزایر ایرانی  ،دارد

است و خصوصاً در  ها موردتوجه ویژه قرارگرفته که همه دوره
سنگینی برای توسعه و ارتقا آن  گذاری قرن اخیر سرمایه نیم

 ,Ghanbari and Khani Gharieh Gapi) صورت گرفته است

ازنظر جلب گردشگر  شیجزیره ک یدیگر، ویژگ یاز سو(. 2010
 یعنوان منطقه آزاد تجار در آن به یرزفرام یتوسعه اقتصاد زیو ن

صورت موقت یا  های متفاوت به فرهنگبا  یموجب شده تا افراد
ای کوچک، با پیشینه کم  عنوان جزیره و به دائم در آن استقرار یابند

و پایدار در زمینه گردشگری، به دلیل اهمیت تاریخی و زیبایی 
تواند مسافران خارجی و حتی ساکنان محلی را به  هایش می جاذبه

توان طبیعی  میها را  های مختلف این جاذبه خود جلب کند. گونه
های گوناگون و  ها، رویدادها، فعالیت یا فرهنگی، جشنواره

نوازی و  ی خاص، مهمانبه منظورشده  یالت ساختهتسهمتفاوت، 

(. Bond Consulting Engineers, 2005خدمات ترابری نام برد )
( موقعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه در ایران نشان 1در شکل )

 داده شده است.

 
 موقعیت جغرافیایی جزیره کیش :1ل شک

زیست طبیعی، یکی از بکرترین  محیط ازنظرجزیره کیش 
است. استعدادهای طبیعی و موقعیت ویژه آن  فارس خلیجمناطق 

برداری جهانگردی و تجاری از آن را در حد  زمینه بهره
نظیر این جزیره  توجهی فراهم ساخته است. سواحل کم قابل

گوناگون سال، بلکه در طول یک روز،  فصولتنها در  مرجانی، نه
های بدیع و گوناگون و بسیار زیبایی از  در ساعات مختلف جلوه

 Imani Khoshkhou and Ayoubiگذارد ) طبیعت را به تماشا می

Yazdi, 2010 .) پژوهش حاضر  ،موضوعاین با توجه به اهمیت
تی در پی آن است که به این سوال پاسخ دهد که ارزش اکوتوریس

منطقه سواحل جزیره کیش چقدر است؟ و همچنین گردشگران تا 
چه میزان حاضرند در ازای استفاده از امکانات این منطقه هزینه 

 کنند؟

 بررسی وضع موجود و گذشته موضوع .2

ر چند جزیره کیش بعنوان مهمترین قطب گردشگری کشور د
گاه جای گذشته با رشد و توسعه ای همه جانبه توانسته است سال

خود را در میان مقاصد مطلوب گردشگری منطقه نیز ارتقاء 
ساالنه پذیرای  این جزیره درحال حاضر،به گونه ای که  ،بخشد

میلیون و هشتصد هزار گردشگر داخلی و خارجی  ییش از یک
است که برای بهره مندی از امکانات مطلوب و جاذبه های 

 .گردشگری این جزیره مرجانی راهی کیش می شوند

 یشک یرهاست. جز ییو رو بنا ییبنا یردو وجه ز یتوسعه دارا
برد که  یدر خصوص برق و آب رنج م ای یدهاز مشکالت عد
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و  یتها همگام با رشد جمع ساخت یرنشان از عدم رشد ز
به آن توجه کرد  یدبا یقتکه در حق یاست. نکته ا یشک یازهاین

( از ییبنا یرز و ییدو وجه توسعه )روبنا یبانیفصل مشترك و پشت
و  یفعل یازهایمتمرکز بر ن یشترب یاست. اقدامات فعل یکدیگر

 یها به دغدغه یتوجه یکهدر حال ،است یرفع مشکالت جار
ندارد. احداث اسکله،  یندهمردم در آ یاقتصاد ی،ذهن ی،روان

انداز  متناسب با چشم یستیبا یعمران های یها و بازساز بندرگاه
رو باشد. آنچه که  یشپ های قعیتاو در واکنش به و یمقتض

با  یدبا یشکه روند توسعه ک ینستا ،رسد یبنظر م یضرور
به تدارکات  یدبا یمتنوع یها برنامه یابد وادامه  یشتریسرعت ب

 یبرا یمناسب گردشگر یزیاضافه شود. فقدان برنامه ر یفعل
 یشک یندهآ ینوشته شده برا یوهایعمده سنار یها از ضعف یشک

بخش و  ینمقاله در صدد توجه به ا ینسنده در اینواست که 
 اقتصاد، یبرا یصنعت گردشگر یتو اهم یاتضرور یهتوج

 خواهد بود. یشبوم ک یستفرهنگ و ز

 موضوع علمی پیشینه و نظری مبانی بررسی .3

عوامل  تمایل به پرداخت گردشـگران سـاحلی و برآورد درباره
اخل و خارج از کشور مطالعات نسبتاً کمی در دمؤثر بر آن، 

ارزشگذاری  درباره مطالعـات بیشترو صورت گرفته است 
ها و  ، پاركها اقتصادی به سایر مناطق گردشگری، همچون تاالب

در این بخش به بعضی از مطالعات شود.  محدود میها  جنگل
با استفاده از  Chen et al., (2003)شود.  صورت گرفته اشاره می

1روش هزینه سفر )
TC،)  کل ارزش اقتصادی منابع تفریحی

میلیون دالر در  53چین را بیش از  Xiamenساحل شرقی جزیره 
دالر آمریکا  9/16کننده را در هر بازدید،  سل و مازاد مصرف

در مطالعه مطبوعیت  Shrestha et al., (2007)محاسبه کردند. 
محیطی محدوده رودخانه آپاالچیکوال در فلوریدا، به  زیست

بازدیدکنندگان پرداخته و متوسط تمایل به  قاضایسنجش ت
دالر برآورد  18/74پرداخت بازدیدکنندگان برای هر روز را 

 ارزش Ojeda et al., (2008). در مطالعه دیگری اند نموده
کیفی  زیست فراهم آمده از طریق بهبود اقتصادی خدمات محیط

 در Yaqui های آبی در مناطق کم آب تنگه رودخانه جریان
مشروط موردبررسی  مکزیک را با استفاده از روش ارزشگذاری

——— 
1 Travel Cost 

تمایل به پرداخت ماهیانه  قراردادند. نتایج بررسی آنها حاکی از
به  Risén et al., (2017). بود مند پزوئی خانوارهای بهره 73

های ساحلی برای بررسی ارزش غیربازاری استفاده از جلبرگ
ق تمایل به پرداخت شهروندان تولید بیوانرژی و بیوزیستی از طری

 ,.Enriquez-Acevedo et alمحلی پرداختند. در پژوهشی دیگر، 

به بررسی تمایل به پرداخت برای خدمات اکوسیستم سه  (2018)
ساحل کلمبیا پرداختند. نتایج بررسی این محققین، حاکی از آن 

درصد تمایل به پرداخت جهت  70دهندگان باالی است که پاسخ
 از خدمات اکوسیستم این سواحل را دارند. نگهداری

Ahmadian et al., (2011)  تفریحی  -ارزش اقتصادی
گیری از روش  های مرجانی جزیره کیش را با بهره آبسنگ

ی مشروط موردبررسی قراردادند و متوسط تمایل به شگذارارز
ای از  های کف شیشه پرداخت گردشگرانی که با غواصی و قایق

ریال برآورد 16840و  45600اند به ترتیب  کرده داین منبع بازدی
با استفاده از روش ارزشگذاری  Rasekhi et al., (2012). اند نموده

منظور استفاده  مشروط، میانگین تمایل به پرداخت گردشگران به
تومان به ازای هر گردشگر  318تفریحی از ساحل دریای خزر را 

میلیارد  2/3ساحل را برای هر بازدید و ارزش تفریحی ساالنه 
ارزش تفریحی و  Raheli et al., (2013) تومان برآورد کردند.

 خرابه یابگردشگران از آبشار آس تبه پرداخ لعوام مؤثر بر تمای
در  تبه پرداخ لشهرستان جلفا را بررسی نموده و میانگین تمای

ساالنه این  هزار ریال و ارزش تفریحی 4بین بازدیدکنندگان را 
 Servati et al., (2016). میلیون ریال برآورد کردند 380را جاذبه 

های جزیره  توریستی ژئومورفوسایت _عیار اقتصادی به برآورد 
با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط پرداختند. در این  قشم

متوسط تمایل به پرداخت گردشگران برای هر بازدید پژوهش 
ژئومورفوسایتها  ریال و ارزش توریستی ساالنه این 4/8341
. در مطالعه دیگری ریال برآورد گردیده استمیلیون  9/41706

Karami et al., (2016)  در پژوهشی متوسط تمایل به پرداخت
بازدیدکنندگان برای استفاده تفرجی از پارك ناژوان در اصفهان را 

ریال 1530(، CVMگذاری مشروط ) با استفاده از روش ارزش
توان به مطالعات  گر تحقیقات در ایران میبرآورد کردند. از دی

Khodaverdizadeh et al., (2011)  وMoghadasi et al., (2015) 
 نیز اشاره کرد.

وتحلیل عوامل مؤثر بر  شده تجزیه بر اساس مطالعات انجام
به  تواند نظر اقتصادی و اجتماعی می های مردم ازنقطه خواسته

توریستی و تالش در جهت های مناطق  بینی نیازها و کاستی پیش
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این عوامل  توجهی نماید. ازجمله رفع این کمبودها کمک قابل
ارزشی است که گردشگران برای بازدید و استفاده از این منابع 

ها بوده و  جاذبه گردشگری قائل هستند که جزء منافع مستقیم
در این راستا، . کنند مردم آن را با مبالغ تمایل به پرداخت ابراز می

سواحل جزیره  توریستی-اقتصادیارزش  العه حاضر به برآوردمط
ارزشگذاری  و عوامل مؤثر بر آن با روش فارس خلیجکیش در 

1) مشروط
CVM )ت به پرداخ لمحاسبه و برآورد تمای قاز طری

(WTP )ت.افراد جامعه، پرداخته اس 

 موضوع شناسی روش و روش .4

 سواحل یستیتور-برای تعیین ارزش اقتصادی پژوهشدر این 
گردشگران از  و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت کیشجزیره 

تکنیکی روش ارزشگذاری مشروط استفاده گردیده است. 
پذیر که بر اساس پرسشنامه که تمایل به  استاندارد و انعطاف

پرداخت مردم را تحت یک سناریوی بازار فرضی از کاالی 
؛ Lee, 1997گردد ) یکند، تکمیل م گیری می زیستی اندازه محیط

Bateman et al., 2002 .) توسط  1947این روش در سال
Ciraicy – Wantrap  اولین بار توسط 1963ارائه و در سالDavis 

 ;Jones et al., 2007ت )صورت تجربی مورداستفاده قرار گرف به

Venkatachalam, 2003های  (. این روش در میان روش
رد است و توانایی آن برای به دست ف گیری منافع، منحصربه اندازه

(. Powe and Willis, 1996ی بسیار باالست )جزئآوردن اطالعات 
ویژه در  های پرکاربرد به روش ارزشگذاری مشروط ازجمله روش

یافته است که در آن از طریق پرسش از  کشورهای توسعه
کنندگان در مورد حداکثر تمایل به پرداخت آنها ، اقدام به  مصرف

 Sakai andگردد ) محیطی می سبه ارزش یک کاالی زیستمحا

Uchida, 2013 این روش یکی از ابزارهای استاندارد و .)
 –وتحلیل هزینه  طور گسترده در تجزیه پذیر است که به انعطاف

های  های غیر مصرفی و ارزش گیری ارزش منفعت و اندازه
 ,Dolanرود ) محیطی به کار می مصرفی غیر بازاری منابع زیست

P.; Metcalfe, 2007; Mitchell and Carson, 1989 .) در روش
شود افراد دارای تابع مطلوبیت  ارزشگذاری مشروط، فرض می

 :زیر هستند

(1                                                         )U = u (Y; S) 

——— 
1 Contingent Valuation Method 

مطلوبیت غیرمستقیمی است که فرد به دست  Uکه در آن 
 -های اجتماعی سایر ویژگی Sسطح درآمد فرد و  Yآورد.  می

بدیهی است که اقتصادی است که تحت تأثیر سلیقه فرد است. 
 است مطلوبیت فرد با استفاده از منابع تفریحی، بیشتر از هنگامی

 :کند؛ یعنی که از این منابع استفاده نمی

(2                      )U = U (1, Y-A; S) +ε1≥U (0, Y; S) +ε0 

 دیگر: عبارت به

(3            )ΔU = U (1, Y-A; S) –U (0, Y; S) + (ε1-ε0) ≥ 0 

دهنده تمایل به پرداخت گردشگر  نشان A ،معادله فوقدر 
و  گیری از منابع تفریحی بپردازد بهره برای که حاضر است است

ث نشانگر حواد ε1و  ε0. گردد پرسشنامه برآورد می از طریق
شوند.  که موجب تغییر مطلوبیت فرد می ای است نشده بینی پیش

های استفاده و عدم  به ترتیب، موقعیت و یک همچنین، اعداد صفر
 .دهند استفاده فرد از منابع طبیعی را نشان می

در روش ارزشگذاری مشروط برای تعیین تمایل به پرداخت 
دارای یک  د وشو می استفاده دوگانه افراد معموالً از پرسشنامه

باشد که به یک مدل کیفی  متغیر وابسته با انتخاب دوگانه می
از های انتخاب کیفی  معموالً برای روش. انتخابی نیاز دارد

شود  استفاده می 5و توبیت 4، پروبیت3، الجیت2احتمال
(Amirnajad and Khalilian, 2006 .)از مدل ن مطالعهدر ای ،
متغیرهای مختلف توصیفی بر  جیت برای بررسی میزان تأثیرال

. احتمال گردشگران استفاده شد( WTP) میزان تمایل به پرداخت
(Pi( اینکه فرد یکی از پیشنهادها )A را بپذیرد، بر اساس مدل )

 :(Hanemann, 1994)شود  یمزیر بیان  صورت بهالجیت 

Pi = Fη(ΔU)

=  
1

1 + exp (−ΔU)
 

1

1 + exp {−(α −  βA +  γY +  θS)}
 

(4) 
تابع توزیعی تجمعی با یک اختالف  Fη(ΔU)در رابطه فوق 

Logestic  استاندارد است وβ  ،γ  وθ ای  ضرایب برآورد شده
β رود هستند که انتظار می ≤ 0  ،γ > θو  0 >  باشند .  0

——— 
2Linear Probability Model  
3 Logit 
4 Probit 
5 Tobit 
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منظور سنجش مقدار تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان سه  به
پرداخت  ل بهروش وجود دارد: روش اول موسوم به میانگین تمای
وسیله  به WTPکل است که برای محاسبه مقدار مورد انتظار 

رود.  به کار می ∞+تا  ∞−های  گیری عددی در محدوده انتگرال
مورد  WTPاست که برای برآورد  WTPمیانگین روش دوم 

نهایت استفاده  عددی بین صفر تا بی گیری انتظار، از انتگرال
 ازقسمتی است که  WTP روش سوم موسوم به متوسطشود.  می

یله وس بهآن برای محاسبه مقدار انتظاری تمایل به پرداخت، 
( Aیری عددی در محدوده صفر تا پیشنهاد ماکزیمم )گ انتگرال

روش سوم عملکرد  مذکورهای  . از بین روششود یماستفاده 
ها با  بهتری دارد، زیرا این روش ثبات و سازگاری محدودیت

 Lee)کند  و توانایی جمع شدن را حفظ می آماری ییکارا تئوری،

and Han, 2002 ؛Hanemann, 1994 از طریق رابطه زیر ( و
 :گردد محاسبه می

 

α∗ = (α + γY + θS) 

(5) 

عرض از  ∗αاست و WTPمقدار انتظاری  E (WTP)که در آن 
اقتصادی به جمله  -شده است که با جمله اجتماعی مبدأ تعدیل

 .(Lee and Han, 2002)شده است  اضافه (αعرض از مبدأ اولیه )
 از ها آوری داده جهت جمع ،ذکر است که در این تحقیق شایان

بومی و  مسافراناز  صورت الکترونیکی به و پرسشنامهطریق 
در محیط  کهاستفاده شد  1397در طول فصل بهار سال غیربومی 

Adobe acrobat professional برای گروه نمونه  گردید. طراحی
ها نیز از  ارسال و جواب رسانی و ایمیل های اطالع شبکهز طریق ا

برای سنجش روایی و درنهایت  گردید آوری همین طریق جمع
بخش طراحی  پرسشنامه در دو. ازنظرات متخصصین استفاده شد

های فردی،  شد؛ در بخش اولیه، اطالعات مربوط به ویژگی
سؤاالت فرد پاسخگو و در بخش دوم  اجتماعی و اقتصادی

. در این بخش مطرح شد گردشگرانمربوط به تمایل به پرداخت 
تومان به ازای هر  3000و  2000، 1000سه قیمت پیشنهادی 

صورت سه پرسش وابسته به  گردشگر در سواحل جزیره کیش به
صورت که ابتدا از پاسخگو پرسیده شد که آیا  هم ارائه شد. بدین
د خود را جهت استفاده از تومان از درآم 2000حاضر است مبلغ 

امکانات تفریحی منطقه بپردازد؟ در صورت ارائه جواب مثبت، 

تومان و در صورت جواب منفی، قیمت پیشنهادی  3000مبلغ 
تومان( مورد پرسش قرار گرفت. همچنین  1000کمتر )

تومان و مبالغ باالتر  1000تر از  توانند مبالغ پایین پاسخگویان می
در قالب این سوال که حداقل و حداکثر مبلغی  تومان را 3000از 

که تمایل به پرداخت جهت استفاده از امکانات تفریحی و 
باشد؟ نیز  توریستی منطقه موردمطالعه هستید چه مقدار می

پیشنهادی بر اساس  الزم به ذکر است که این مقادیرانتخاب کنند. 
امه پرسشن 30و با مراجعه حضوری و تکمیل  یک مطالعه اولیه

و از آنها خواسته شد، تا  در منطقه انتخاب شدند 1آزمون پیش
مبالغ پیشنهادی خود را جهت استفاده از خدمات گردشگری و 

تعیین  منظور . به این صورت که ابتدا بهتفریحی منطقه ابراز دارند
وسیله گردشگران جهت استفاده از  میانگین مبلغ پیشنهادی به

با سؤاالت باز و بدون پیشنهاد  ای خدمات گردشگری، پرسشنامه
مورد تمایل به پرداخت  قیمتی به آنها طراحی و از گردشگران در

آمده،  دست آنها سؤال شد؛ سپس بر اساس اطالعات اولیه به
میزان تمایل به پرداخت پیشنهادی در پرسشنامه اصلی  میانگین

 از، پرسشنامه 30آزمون و تکمیل  پس از انجام پیش. تعیین شد
ها پاسخ  نفر به پرسشنامه 283، تعداد پرسشنامه الکترونیکیق طری

پرسشنامه به دلیل درك  27ها  وتحلیل داده دادند. در تجزیه
های تمایل به پرداخت و ناقص بودن اطالعات نادرست سوال

شده بین  پرسشنامه توزیعاین مقدار از حذف گردید. درنهایت، 
مه بعد از کنار پرسشنا 256واحل جزیره کیش، گردشگران س

 وتحلیل آماری قرار بررسی مورد تجزیه گذاشتن موارد غیرقابل
وتحلیل  . شایان ذکر است در این پژوهش برای تجزیهگرفت

افزار از نرم Logit آماری متغیرها و تخمین پارامترهای مدل
Eviwes 9 .استفاده شد 

 آنالیز و تفسیر .5

 یل توصیفیتحل ها، نتایج پس از استخراج آمار و داده
 یدهندگان حاصل از بررس پاسخ یاجتماعو  اقتصادی های یژگیو

 شده است. گزارش (1ها در جدول ) پرسشنامه
درصد آنها  64دهد،  های پاسخگویان نشان می بررسی ویژگی

درصد آنها  78اند. همچنین  زنان تشکیل داده درصد را 36مرد و 
 6/37اسخگویان میانگین سن پ .باشند درصد مجرد می22متأهل و 

——— 
1 Pretest 

𝐸 (𝑊𝑇𝑃) =  𝐹𝜂(𝛥𝑈)𝑑𝐴 =   [
1

1 + 𝑒𝑥𝑝{−(𝛼∗−𝛽𝐴)}
]𝑑𝐴

𝑚𝑎𝑥𝐴

0

𝑚𝑎𝑥𝐴

0
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را دارا  سال 64سال تا حداکثر 17سال است که از حداقل سن 
اند.  اند. بنابراین اکثر پاسخگویان را افراد جوان تشکیل داده بوده

 9/3طور متوسط دارای بعد خانوار  مورد پرسش به همچنین افراد
. همچنین باشند نفر می 7حداکثر  نفر تا 1اند که از حداقل  نفر بوده

به نتایج جدول فوق، وضعیت تحصیلی پاسخگویان نیز  توجهبا 
درصد دارای مدرك دیپلم و  81حاکی از آن است که حدود 

دهنده باالی سطح تحصیالت  باالتر از دیپلم هستند که نشان
 به احتمال پذیرش میزان تمایل از حاصل پاسخگویان است  نتایج

 .( آورده شده است2افراد در جدول شماره ) پرداخت

 اقتصادی پاسخگویان-: ویژگی های اجتماعی1جدول 

 میانگین نام متغیر
انحراف 

 معیار
 توضیحات حداکثر حداقل

 سال 64 17 8/7 6/37 سن
 نفر 7 1 4/1 9/3 بعد خانوار
 0و زن=  1مرد=  1 0 2/0 68/0 جنسیت

 2و متأهل=  1مجرد=  2 1 19/0 2/1 وضعیت تأهل
 سال 24 3 3/3 13 تحصیالت

وسط درآمد ماهیانه مت
 فرد

 میلیون تومان 7 0 84/0 3/2

 میلیون تومان 5/2 /.3 45/0 23/1 متوسط هزینه پاسخگو
 0و خیر=  1بله=  1 0 22/0 56/0 بومی بودن

تمایل به بازدید در 
 آینده

 0و خیر=  1بله=  1 0 13/0 1

 0و خیر=  1بله=  1 0 2/0 62/0 اقامت شبانه در ساحل
 ساعت 48 1 77/8 5/9 بازدیدمدت زمان هر 

وجود مقاصد دیگر در 
 سفر

 0و خیر=  1بله=  1 0 44/0 41/0

 0و خیر=  1بله=  1 0 0 1 زیست عالقه به محیط

میزان 
 تحصیالت

 زیر دیپلم
و دیپلم 

 یپلمد فوق
 کل دکتری فوق لیسانس لیسانس

 256 28 44 79 57 48 تعداد
 100 11 2/17 2/30 3/22 9/18 درصد

 های تحقیق خذ: یافتهما

محاسبه ارزش اکوتوریستی وضعیت پاسخگویی به سه مبلغ پیشنهادی برای : 2جدول 

 سواحل جزیره کیش

وضعیت 

 پذیرش
 شرح

پیشنهاد اولیه 

 تومان( 2000)

پیشنهاد پایین 

 تومان( 1000)

پیشنهاد باال 

 تومان( 3000)
پذیرش مبلغ 

 پیشنهادی
 148 45 194 تعداد
 9/57 4/17 76 درصد

عدم پذیرش مبلغ 
 پیشنهادی

 46 17 62 تعداد
 1/18 6/6 24 درصد

 جمع
 194 62 256 تعداد

 76 24 100 درصد

 های تحقیق ماخذ: یافته

 

نفر از گردشگران منطقه  62ها حاکی از این است که،  داده
 2000پرداخت  برای تمایلی و%( اولین پیشنهاد را نپذیرفتند 24)

مندی از  جهت بهره یک از اعضای خانواده خودتومان برای هر 

%( پیشنهاد را  76نفر ) 194منافع توریستی و تفریحی را نداشتند، 
نفر  17تومان(، تعداد  1000تر ) یینپاپیشنهاد  پذیرفتند. با ارائه 

%( پیشنهاد دوم را نپذیرفتند و بیان کردند که پیشنهاد  6/6)
%( آن را پذیرفتند.  4/17نفر ) 45که  تری ارائه گردد، درحالی پایین

 تومان( را 2000پیشنهاد ) اولین که دهندگانی پاسخ از دسته آن
 قرار تومان  3000باالتر یعنی مبلغ پیشنهاد گروه در پذیرفتند،
برای هر یک از  تومان 3000که آیا حاضر هستند مبلغ گرفتند 

 ستیمنافع تفریحی و توریاز  اعضای خانواده خود برای استفاده
نفر  148از بین این افراد  ایند؟ـعنوان ورودی پرداخت نم به
 46%( حاضر به پرداخت این مبلغ بوده و در مقابل،  9/57)

 دهد می نشان %( پیشنهاد سوم را نپذیرفتند. نتایج 1/18پاسخگو )

مردم راضی و دارای تمایل به پرداخت مبلغی برای استفاده  که
درصد  93که تقریباً  طوری باشند، به تفریحی از ساحل می

پاسخگویان حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از امکانات 
 تفریحی هستند.

نتایج برآورد ضرایب متغیرهای توضیحی الگوی لوجیت، 
داری آماری آنها و تأثیرگذاری این متغیرها بر متغیر  سطح معنی

 ( برای تعیینLR1وابسته با استفاده از روش نسبت راستنمایی )
شده  ( ارائه3ارزش تفریحی سواحل جزیره کیش در جدول )

در مدل اولیه،  حصول نتیجه مناسب با توجه به عدماست. 
شدند از مدل حذف  متغیرهایی که سبب کاهش کارایی مدل

بین متغیرهای  هم خطی شدید به دلیل شدند. در این بررسی
هیانه ماهیانه فرد و سایر خانوار، متغیر متوسط درآمد مادرآمد 

 طور که از نتایج همانگردید.  حذف ز مدلسایر افراد خانواده ا

 یب متغیرهایا، ضرشود مالحظه میجیت وتخمین مدل ل
عالقه به و  ساحلاقامت شبانه در تحصیالت،درآمد ماهیانه فرد، 

هزینه سفر، بومی  سطح یک درصد و متغیرهای در زیست محیط
سطح  درمت پیشنهادی و قی جنسیت ،مدت زمان هر بازدیدبودن، 

بر تمایل به پرداخت افراد در بازدید از دار  معنیتأثیر درصد  5
منطقه موردمطالعه دارند. همچنین متغیرهای وضعیت تأهل و 

درصد معنادار و  10وجود مقاصد دیگر در سفر در سطح 
متغیرهای بعد خانوار و تمایل به بازدید در آینده به لحاظ آمار در 

 اند. ادار نبودهاین نمونه معن
شده است،  ( گزارش3قسمت پایین جدول )که در  هاییآمار

کنند. میزان سودمندی  قدرت توضیح دهندگی مدل  را بیان می

——— 
1 Likelihood Ratio statistic 
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دهنده مناسب بودن مدل در توضیح  و نشان 84/0برازش مدل 
باشد. همچنین فاکتور اثر نهایی در این مدل برابر  رفتار متغیرها می

این عامل در ضرایب، میزان اثر  است و حاصلضرب 2447/0
دهنده درصد احتمال تغییر  کند. اثر نهایی نشان نهائی را محاسبه می

در افزایش تمایل به پرداخت به ازای تغییر در یک واحد متغیر 
احتمال  یا یکاحتمال انتخاب مقدار  دیگر، بیان باشد. به مستقل می
در هرکدام از  ییرواحد تغ یک یموردنظر را به ازا ینهاتفاق گز

جیت ضرایب در مدل ال .دهد ینشان م یحیتوض یرهایمتغ
روی  برآوردشده اولیه فقط عالئم تأثیر متغیرهای توضیحی را

دهند ولی تفسیر مقداری احتمال پذیرش متغیر وابسته نشان می
. گیرندمورد تفسیر قرار می ندارند. بلکه اثرات نهایی هستند که

جیت برآورد شده ن برای الگوی المک فاد مقدار ضریب تعیین
مشاهدات متغیر  است. این مقادیر با توجه به تعداد 34/0برابر با 

مقدار آماره نسبت . همچنین وابسته، ارقام مطلوبی هستند
این احتمال مقدار  باشد. یم 16/87آمده برابر  دست به ییراستنما

مدل،  ینشده توسط ا داده یحتوض ییراتکه تغ دهد ینشان م آماره
 .است دار یدرصد معن 1در سطح باالتر از 

اکوتوریستی جیت جهت محاسبة ارزش نتایج حاصل از برآورد الگوی ال :3جدول 

 سواحل جزیره کیش

 اثر نهایی tارزش آماره  ضرایب برآورد شده متغیرها

 - -77/0 -7/1 عرض از مبدأ
 -039/0 -39/4*** -16/0 سن

 -ns58/0- 0009/0 -004/0 بعد خانوار
 002/0 51/2** 015/0 جنسیت

 0008/0 75/1* 006/0 وضعیت تأهل
 059/0 83/4*** 41/0 تحصیالت

 029/0 38/3*** 12/0 متوسط درآمد ماهیانه فرد
 -E 57-6 -43/2** -0004/0 متوسط هزینه پاسخگو

 -007/0 -89/1* -37/0 بومی بودن
 ns27/1 076/0 053/0 تمایل به بازدید در آینده

 -013/0 -28/3*** -09/0 اقامت شبانه در ساحل
 -0004/0 -14/2** -003/0 مدت زمان هر بازدید

 -001/0 -82/1* -01/0 وجود مقاصد دیگر در سفر
 086/0 9/2*** 6/0 زیست عالقه به محیط

 -0001/0 -44/2** -0007/0 قیمت پیشنهادی

34/0McFadden R – Square = 
84/0=Goodness of fit 

16/87 LR statistic = 

000/0Probability (LR Statistic) = 

  (معناداریرغ درصد و 10، 5، 1داری در سطح  معنیبه ترتیب  ns، **، * و **های تحقیق )* مأخذ: یافته

 

باشد.  می 039/0عالمت منفی اثر نهایی متغیر سن معادل با 
جهت  یعنی با افزایش سن افراد، احتمال تمایل به پرداخت آنها

درصد کاهش  9/3یره کیش جزاستفاده از اماکن تفریحی سواحل 
دهد که اهمیت و گرایش به استفاده از  باید. این نتیجه نشان می می

یابد. همچنین  امکانات تفریحی در افراد با افزایش سن کاهش می
است که سطح  تحصیالت حاکی از آن متغیر عالمت مثبت

پرداخت برای  بت درتحصیالت باالتر، احتمال جواب مث
دیگر افزایش  عبارت به .دهد مندی از این منطقه را افزایش می بهره

پاسخگویان، احتمال تمایل به  یک درصد در میزان تحصیالت
دهد. همچنین، با توجه به اثر  افزایش می درصد 41/0 پرداخت را

افزایش یک سال در تحصیالت، (، 059/0) نهایی این متغیر
مندی از این مجموعه را معادل  لغی جهت بهرهمب احتمال پذیرش

 5همچنین متغیر جنسیت، در سطح . دهد درصد افزایش می 9/5
است که تحت  اینآن بیانگر  مثبتاست و عالمت  دارادرصد معن

 ، احتمال پذیرشزنبازار فرضی، در میان بازدیدکنندگان  گزینه
گر نتایج . از دیمبلغ پیشنهادی از سوی آنان افزایش خواهد یافت

درآمد ماهانه خانوار در این مطالعه، ازجمله متغیرهایی تحقیق، 
مثبت بر میزان تمایل به پرداخت برای  است که دارای تأثیرگذاری

 .استسواحل جزیره کیش تفریحی -توریستیاستفاده از خدمات 
زیست از  درنهایت، ضریب برآوردی متغیر عالقه به محیط

دارای باالترین ضریب و با  دیدگاه فرد در سطح یک درصد،
دهد که  عالمت مثبت معنادار شده است. عالمت مثبت نشان می

محیطی و نگرش افراد بهبود و بیشتر شود،  هر چه تمایالت زیست
بنابر دهد.  درصد افزایش می 086/0احتمال تمایل به پرداخت را 

ی که از پیشنهادقیمت متغیر  ،تئوری عالمت ضریب برآورد شده
 است. این عالمتمنفی باشد،  ن متغیرهای مدل میمهمتری
پیشنهادشده برای ارزش  که مبلغ درصورتیآن است،  دهنده نشان

احتمال پذیرش در  افزایش یابد، موردمطالعه تفریحی منطقه
توجه به اثر  یابد. همچنین، با پرداخت مبلغی معین کاهش می

ادی، احتمال تومان در مبلغ پیشنه، افزایش هزار نهایی این متغیر
را  سواحلمندی از این  پرداخت جهت بهره پذیرش تمایل به

 .دهد درصد کاهش می 01/0 معادل

، با استفاده از روش Logitبعد از تخمین پارامترهای مدل  
گیری عددی در محدوده  وسیله انتگرال قسمتی به WTPمتوسط 

ار ( ارائه گردید، مقد5صفر تا پیشنهاد ماکزیمم که در معادله )
توریستی سواحل _اقتصادی ارزشکه   WTPانتظاری متوسط 

تومان به ازای هر  1926دهد، برابر  جزیره کیش را نشان می
های سازمان منطقه آزاد  بازدیدکننده به دست آمد. طبق گزارش

برابر  1395جزیره در سال  گردشگران(، تعداد کل 1396کیش )
عداد رقمی در حدود که از این تشده است  نفر اعالم 1800000با 

. با توجه به اینکه نظر اند بوده  هزار نفر اتباع خارجی 100
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گردشگران و بازدیدکنندگان داخلی در پرسشنامه لحاظ شده 
نفر  1700000است، لذا تعداد کل بازدیدکنندگان داخلی برابر با 

( 1در نظر گرفته شد. با توجه به نتایج فوق، بر اساس رابطه )
 زش اکوتوریستی منطقه موردمطالعه را محاسبه کرد.توان کل ار می

تعداد بازدیدکنندگان ساالنه = ارزش کل  ×میانگین تمایل به پرداخت 

 اکوتوریستی سواحل جزیره کیش

 = ارزش کل1700000 × 1926= 2/3274×106

(6) 

بنابراین ارزش کل اکوتوریستی ساالنه سواحل جزیره کیش 
 نیتوجه ا ه مبـین ارزش قابلکتومان به دست آمد  2/3274×106

گذاران  و نیاز به توجه ویژه سیاستطقه از دیدگاه گردشگران من
 .استفرد  منحصربهدر حفظ و بهبود این زیستگاه 

 گیرییجهتن .6

عنوان  امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، گردشگری به
رو بسیاری  منبع مهم درآمد ارزی موردتوجه قرارگرفته است. ازاین

ازپیش  کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده در پی افزایش بیش از
باشند و  های گردشگری می منافع و عواید حاصل از فعالیت

فرد  نظران، گردشگری را یک فرصت منحصربه بسیاری از صاحب
های گردشگری و  جزیره کیش با جاذبهدانند. در این میان  می

ل بخصوص در همه فصو ،فرد فردی که دارد ساحل منحصربه
 ایرانپاییز و زمستان یکی از پرطرفدارترین مقاصد گردشگرهای 

عنوان نگین درخشان ایران،  مهمترین دلیلی که کیش را به. است
های سفید  کند سواحل زیبای آن با شن فرد فرد می منحصربه

هدف از مطالعه حاضر، . با توجه به این مهم، داشتنی است دوست
تی و میزان تمایل به پرداخت توریس-تعیین ارزش اقتصادی

ارزشگذاری با استفاده از روش بازدیدکنندگان به این جزیره 
است.  یبعد تک دوگانه( و پرسشنامه انتخاب CVMمشروط )

استفاده  Logit یری میزان تمایل به پرداخت از مدلگ اندازهبرای 
کرده و بر اساس روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای این مدل 

ردید. نتایج نشان داد که میزان متوسط تمایل به پرداخت برآورد گ
تومان و با توجه به متوسط  1926برای ورودی هر بازدیدکننده 

تومان به  7511نفر(، برای هر خانوار حدود  9/3بعد خانوار )
توریستی ساالنه -دست آمد. همچنین، ارزش کل اقتصادی

ومان برآورد میلیون ت 2/3274مجموعه سواحل این جزیره برابر 

امکانات تفریحی و بازدیدکنندگان از  دهد، شد که نشان می
موردنظر رضایت دارند که مبلغی از درآمد  کیشجزیره  توریستی

 این جزیره های منابع تفریحی این پدیده خود را جهت استفاده از
 . از دیگرزیست پرداخت نمایند و حفاظت از مطبوعیت محیط

جنسیت، وضعیت سن،  :عواملی مانندکه  دادنتایج تحقیق نشان 
تأهل، تحصیالت، درآمد ماهیانه فرد، هزینه پاسخگو، بومی بودن، 
اقامت شبانه در ساحل، مدت زمان هر بازدید و تمایالت 

بر تمایل به پرداخت گردشگران  تأثیر معناداریمحیطی  زیست
همچنین متغیرهای بعد خانوار و تمایل به بازدید در آینده  .دارند

داری نداشتند.  ر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان تأثیر معنیب
 Oh؛ Sattout et al., (2007)ت همسو با مطالعا تحقیقین انتایج 

et al., (2007) ؛Reynisdottir et al., (2008)؛ Ahmadian et al., 

باشد. می Enriquez-Acevedo et al., (2018)و   (2011)
 تقاضای بر تأثیرگذار عوامل تحلیل و شناسایی که است ذکر شایان

 موفق مدیریت اجرای در شایان کمک ضمن توریستی و تفریحی
 تاثیر نیز مناطق این از بازدیدکنندگان مندیرضایت در منطقه،
 برای ریزی برنامه تعیین در موضوع این و دارد فراوانی مثبت
 .است ناپذیر اجتناب امری آتی نیازهای تأمین

. است یافته دست کاربردی و مهم بسیار ایجنت به مطالعه این
 حمایت منظور به ای مالحظه قابل پرداخت به تمایل اینکه نخست

 برای بنابراین، دارد؛ وجود ساحلی مناطق توسعه و بهبود از
 این منطقه مسئوالن و طبیعی منابع و گردشگری گذاران سیاست
 همکاری و مشارکت به توجه بذل با که نماید می فراهم را توجیه

 منطقه، گردشگری صنعت بر تأثیرگذار کنشگران و عامالن کلیه
 توسعه تسهیالت و امکانات آوردن فراهم جهت الزم زمینه

 به الزم. نمایند فراهم کیش جزیره سواحل در را پایدار گردشگری
 کنندگانمراجعه برای ورودیِ پرداخت هرچند که است ذکر

 نگهداری و احداث برای مناسبی پشتوانه تواننمی را داخلی
 مطالبات ورودیِ دریافت اما دانست، تفرجی و تفریحی مناطق

 خصوص در را ها آن مسئولیت و داده افزایش را کنندگاناستفاده
 سالمت به نسبت را ها آن حساسیت و کرده بیشتر منطقه نگهداری

 شده بینی پیش تسهیالت بودنبهداشتی و پاکیزه یا منطقه هایسازه
 عملکرد به نسبت را آنان تدابیری چنین اتخاذ با. دهد می یشافزا

 ها،زباله کردن پراکنده درختان، نگهداری قبیل از دیگران نامناسب
 زمینه و نموده حساس قبیل این از مواردی و شرب آب رفتن هدر

 تقویت که ازآنجایی. سازد می فراهم را منطقه در مشارکتی مدیریت
 مثبت تأثیر و است مؤثر پیشنهادی مبالغ پذیرش در حمایتی درآمد
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 خدمات گونه ازاین استفاده برای افراد پرداخت به تمایل بر
 و کارآفرین گردشگری دارد، محیطی زیست و توریستی-تفریحی

 جهت عامالن مدنظر تواندمی نیز افراد درآمد افزایش به توجه
 اهمیت به توجه با گیرد. همچنین، قرار مناسب تدابیر اتخاذ

 ازنظر پایدار توسعه های ارزش و محیطی زیست تمایالت
 محیطی ایجاد تحصیالت، سطح افزایش بر تأکید بازدیدکنندگان،

 از توانند می جامعه افراد عمومی های آموزش و فرهنگی
 منابع از بهینه برداری بهره برای دولت که باشد هایی سیاست
 .نماید اتخاذ طبیعی

 مردم آگاهی از نشان تحقیق نای های از سوی دیگر، یافته
. دارد ساحلی تفریحی مناطق ضرورت و اهمیت به ایران کشور

 فراهم را امکان این شهری مسئوالن و ریزانبرنامه برای بنابراین
 خدمات و امکانات کیفی و کمی توسعه خصوص در تا آورد می

 ریزی برنامه و گذاری سیاست ساحلی مناطق در بهداشتی و رفاهی
 و نگری آینده اهمیت گرفتن نظر در با و مدیریتی دیدگاه از کنند.
 کاربردی نتایج تواند می پژوهش این حوزه، این در سیاسی بینش

 های گذاری سرمایه و پرداخت به تمایل. باشد داشته توجهی قابل و
 گردشگری منطقه این توسعه و بهبود حمایت، منظور به توجه قابل

 منطقه این دوستداران و دشگرانگر برای اهمیت حائز نکات از
 در توریسم توسعه ریزان برنامه و مسئوالن برای موارد همین. است
 به را باال باکیفیت خدمات که کند می ایجاد را توجیهی منطقه این

 حفاظت برای بیشتری درآمد مقابل در تا دهند ارائه بازدیدکنندگان
 باشند. داشته منطقه این طبیعی منابع از
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