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: گردشگریگذاری خدمات  ارزشای در  انهيآشت يکاربرد الگوی الج
 همدان ۀنام گنجحی يتفر ـ  گردشگریت يسا

 4طيبه رحيمی ،3اخالق رحمان خوش ،2ای شرزهعلی  غالم ،1پرويز جليلی کامجوسيد
 ری و اقتصاد دانشگاه اصفهان اعلوم اد ۀدانشکد گرايش اقتصادسنجیدانشجوی دکتری اقتصاد  .1

  اقتصاد دانشگاه تهران ۀشکددان دانشيار .2

 علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهاندانشکدۀ استاد  .3

   اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهاناسی ارشد نکارش التحصيل . فارغ4

 (7/4/1393تاریخ تصویب:  -28/9/1391تاریخ دریافت: )

  دهيچک
اد صل اقت ین ارزش از موضوعات اصل  ییو تع يگذار ارزش و شود یمحسوب م يمهم اقتصاد هر کشور يها از بخش یکیست یط زیامروزه مح

 گردشگرين ارزش ییحاضر تع ۀمطالعهدف ، یحیتفر ل یستیمناطق تور يو گردشگر یطیمح زیستت یبا توجه به اهم. استست یط زیمح
 یابیل و ارز بلر ارزش ولو    یاجتملاع  ـياقتصلاد  يرهلا یمتغثیر أتل  یابیارز، یضمن يها متیق برآورد نامه، مخت ف تفرجگاه گنج يها یژگیو
 ۀخلانواد الگوسلازي انتخلاب و از    ۀمجموعل  زیراز روش آزمون انتخاب که از  پژوهشدر این . است یرضو يها تسایر سییتغ یرات رواهییتغ

 یتصادو يریگ آزمون انتخاب و به روش نمونهمخت ف  ۀپرسشنام ششق یاز از طریاطالعات مورد ن. است  استفاده شده ،ترجیحات بیان شده
 3888مشلاهده و   1296 مجموعله انتخلاب،   36،یاست ورضیس 72که شامل ،شد همدان و محل تفرجگاه استخراجخانوار در شهر  300از 
به بلرآورد   با اطالعات کامل یینما با روش حداکثر درست و يا انهیت آشیمدل الج مأل تویتح تفاده از با اس آزمون انتخاب .استف داده یرد
 يا چندجم له ل انتخلاب  یل تح  بلر  یمبتن نامه تفرجگاه گنج يدانفرا يها یژگیو بهبود سطوح يدکنندگان برایبازد ییل به پرداخت نهایتما

ل بله پرداخلت   یتمادهد که  یج نشان میپرداخت. نتا خواهد یت تصادویتابع مط وب يو تئور ارزش النکستر يتئور ،حات اورادیگسسته ترج
کاهش  يبرا .استریال  36121و  33518، 17810ترتیب،  به طیو بهداشت مح ی، حفظ آثار باستانیحفظ تنوع جنگ  يبرابازدیدکنندگان 

 ها دارند. ل به پرداختیمثبت بر تماثیر أت زین یجتماعا ل  ياقتصاد يرهایمتغ یبرخ. نیستمثبت  بازدیدکنندگان ل به پرداختیازدحام تما

 .يا انهیت آشی، الج نمایی ست ، حداکثر درالنکستر يتئورالگوسازي انتخاب،  :گانکليدواژ

 .JEL :Q51 ،Q53 ،D46 ،D62یبند طبقه
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 مقدمه .1

بهینه استفادۀ با اوزیش جمعیت و گسترش شهرنشینی، 
رولاه  ارتقلاي  عاملل مهلم در    منزللۀ  از اوقات وراغلت بله  

شناسللان و  شناسللان، روان جامعللهمللورد توجلله جامعلله 
 وضلللاهاي سلللبز، قلللرار گروتللله اسلللت.اقتصلللاددانان 

تلرین   از مهلم مناطق گردشگري  وهاي طبیعی  تفرجگاه
خصلو  در   هها بلراي گذرانلدن اوقلات وراغلت بل      انمک

 Sharzie)شلود    محسوب ملی  و صنعتی شهرهاي بزرگ

& Jalili, 2012.)  از  یکللیسللت یط زیامللروزه محلل
شلود،   یمحسلوب مل   يهم اقتصاد هر کشورم يها بخش

ن منقاشلات  یتر از مهم یطیمح ل زیستئمساکه  يطور هب
راي بلرآورد  بکه  هایی تالش هستند. یالم   ل بینئمساو 

 ،با بهبود رواه اوراد جامعه ارزش خدمات کاالهاي زیست
رو بله   يگردشلگر  يازهلا یهلا و ن  تفرجگلاه  يتقاضا بلرا 

 يبلرا  يشلتر یل به پرداخلت ب یش است و اوراد تمایاوزا
از  یآگاه ها دارند. ستمیست و اکوسیط زیمح از استفاده

ن یلی تع تواند در یاوراد م ییل به پرداخت نهایزان تمایم
د ناخلال  سلبز،   یل تول ۀمحاسلب ، یعل یطب ۀسرمایارزش 

 يهلا  ژهوپلر  یطل یمح زیسلت  یابیل سلبز، ارز  يحسابدار
 بهینللۀ زانیللم نیللیات سللبز، تعیلل، اخللذ مالیصللنعت

ف و یل تخف، یطل یمح زیسلت  هاي پروژهدر  يگذار هیسرما
سلت،  یط زیاز محل  یب، بهبود خدمات ناشیکاهش تخر

بلا در نرلر    اشد.بثر ؤمنه از منابع و خدمات یبه ۀاستفاد
اوللزایش تقاضللا بللراي خللدمات  وللو   لئمسللاگللروتن 

و تهلی   محلیط زیسلت   محیطی به همراه تخریب زیست
این خدمات را  يگذار شارزضرورت شدن منابع طبیعی 

 .(Jalili, 2011) کند یروشن م
هاي متنوعی توسط اقتصاددانان محلیط زیسلت    روش

پرداخلت  منرور ارزیابی ترجیحات و بلرآورد تمایلل بله     به
ها شکست  اوراد در ارتباط با کاالها و خدماتی که براي آن

 اسلت   پیشلنهاد شلده   وجود دارد، 2یا اثرات خارجی 1بازار
(Fleuret & Ppirier, 2010).  تحلت سله   هلا   ایلن روش

)رهیاولت بلازار ورضلی(،     3شلده  بیلان رویکرد ترجیحلات  
)بللازار جللایگزین( و ترجیحللات  4شللده آشللکارترجیحللات 

                                                           
1. Market Failure 
2. Externality 
3. Stated Preference Approach 
4. Revealed Preference Approach 

تح یلل   5(هاي مبتنی بر هزینله  شده )رهیاوت هدادنسبت 
 ۀشللیواي از  مجموعلله زیللرآزمللون انتخللاب  شللوند. مللی

رویکلرد ترجیحلات بیلان     ۀخانوادو از  6الگوسازي انتخاب
. الگوسازي انتخلاب یکلی از مشلتقات تح یلل     استشده 

( که بلر تئلوري ارزش   Carson et al., 1994) است 7مأتو
شکل گروته اسلت   9ادویو تئوري مط وبیت تص 8النکستر

(Manski, 1977   تئوري ارزش النکسلتر بیلان ملی .)  دارد
که مط وبیت برخاسته از یك کلاال، از مجملوع مط وبیلت    

، شلود  کلاال ناشلی ملی    ۀکنند توصیفهاي مخت ف  ویژگی
ی تواند چند سطح کیفی و کم ل  که هر ویژگی می طوري هب

رلري  (. ساختار نLancaster, 1996) باشدداشته متفاوت 
 ۀگسسلللتاز تح یلللل انتخلللاب   10آزملللون انتخلللاب 

شللود کلله در آن  ( ناشللی مللیMDC) 11اي جم لله چنللد
گزینله   چنلد ترین گزینله را از بلین    مرجح گاندهند پاسخ

(. هللر Arcidiacono, et al., 2012کننلد )  انتخلاب مللی 
چنلد ویژگلی اسلت کله بلا سلطوح        ۀگیرنلد  گزینه در بر

 CE انتخلاب  اند. هدف اص ی آزملون  متناظر توصیف شده

بلر  کیلد  أتکننلدگان بلا    مصلرف برآورد ساختار ترجیحات 
هاست. براي نیل به این هدف از ورد  اهمیت نسبی ویژگی

اي را کله در یلك    شود که یکی از چند گزینه خواسته می
انتخاب کند و مط لوبیتی   آمده است مجموعه انتخاب گرد

ه خا  در یك مجموعله انتخلاب بل    ۀگزینکه ورد از یك 
مط وبیت ورد از سطوح هلر یلك    ۀوسی ه آورد ب میدست 

شلده محاسلبه    انتخلاب  ۀگزینهاي مورد نرر در  از ویژگی
 (.Sharzie & Jalili, 2012شود ) می

محیطلی را   زیستکاالهاي  CEروش آزمون انتخاب 
هایشان و با اسلتفاده از الگلوي احتملالی     اساس ویژگی بر

مخت لف  هلاي ورضلی(    هاي )سیاست انتخاب بین گزینه
هلا   کند. اگر یکی از این ویژگی گذاري می ارزشها  ویژگی

قیمت یا هزینه باشد، برآوردهاي مط وبیت نهایی تبدیل 
به برآوردهاي تمایل به پرداخت نهلایی بلراي تغییلر در    

شلود و از ایلن طریلق برآوردهلاي      ها ملی  سطوح ویژگی
هلا   سطوح ویژگلی  ر درتغی مخت ف رواهی براي ترکیبات

 (.Fleuret & Ppirier, 2010) آید میدست ه ب
                                                           
5. Cost Based Approach 
6. Choice Modeling 
7. Conjoint Analysis 
8. Lancaster Value Theory 
9. Random Utility Theory 
10. Choice Experiment 
11. Multinomial Discrete Choice 
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Mehregan و Askari  (1999 ) برآورد تمایلل بله   به
 ورهنگلی  ل میراث تلاریخی  براي پرداخت بازدیدکنندگان

مللدل  همللدان بللا اسللتفاده از   ۀناملل گللنجتفرجگللاه 
پرداختنللد. در ایللن   (CVM) 1گللذاري مشللروط  ارزش

پرسشلنامه و روش   940شده یارزیاب ۀنمونحجم  مطالعه
توسللط  هللا اسللت. پرسشللنامهگیللري تصللادوی  نمونلله
از ایلن مکلان بازدیلد     1378هایی کله در سلال    خانواده
گلذاري مشلروط    ارزشروش  تکمیل شد. سلؤال  ،کردند

(CVM )حلداقل مب لپ پیشلنهادي     و به روش انتخاباتی
ریلال بلود.   هلزار   3ریال و حلداکثر   500گویان  به پاسخ

طلور متوسلط    هبل  انلد  مایلل نتایج نشان داد که خانوارها 
باسللتانی  ۀمحوطللریللال بابللت ورود بلله  1560حللدود 

  ازاي هر بازدید بپردازند. بهنامه  گنج
Saraghi ( 2008و همکلللاران)  بلللرآورد ارزش بللله

 ل تفریحللی ۀمحوطللآبشللار و  گردشللگريل  قتصللاديا
تمایل  برثر ؤمهمدان و تعیین عوامل  ۀنام گنجتاریخی 

گللذاري  ارزشریللق از طبازدیدکننللدگان  بلله پرداخللت
بلر میلزان   ثر ؤمعوامل  ارزیابیپرداختند. براي  مشروط

تمایل به پرداخت اوراد، الگوي الجیت سلاده بله روش   
 180 نتایج حاصلل از . دشنمایی برآورد  حداکثر درست

کننلدگان   بازدیلد درصد از  75نشان داد که  پرسشنامه
اسلتفاده از تفرجگلاه    بلراي حاضر به پرداخلت مب غلی   

. همچنللین متغیرهللاي تحصللیالت،  هسللتندمللذکور 
نامله،   تاریخی و تفریحی گلنج  ۀمحوطجذابیت آبشار و 

احتملال   بلر داري امعنل درآمد و قیمت پیشنهادي اثلر  
تمایل به پرداخت اوراد دارد. متغیرهاي سن، جنسلیت  

، وللی  نلد دار نبودامعنل خانوار از لحلا  آملاري    ۀاندازو 
تمایل به پرداخلت   . میانگیندارندعالئم مورد انترار را 

 .شدبرآورد  ریال 5100اوراد 
Sharzie  وJavidi (2012 )   با اسلتفاده از روش آزملون

به برآورد تمایلل   شرطیمدل الجیت  کارگیري هو ب انتخاب
سلازي   درونلی منرلور   بله به پرداخلت شلهروندان تهرانلی    

هلا بلراي    هاي جلانبی در تولیلد بلر  پرداختنلد. آن     هزینه
محیطی مورد نرر از پلنج ویژگلی در    زیستتوصیف کاالي 

نتایج این مطالعله نشلان داد کله    سه سطح استفاده کردند. 
 17اي، حلدود   یك درصد کاهش انتشلار گازهلاي گ خانله   

 می یارد ریال در ماه براي ساکنان شهر تهران ارزش دارد.

                                                           
1. Contingent Valuation Method 

 Sharzieو Jalili (2012 )    بلله بللرآورد تمایللل بلله
نامه با اسلتفاده   گنجپرداخت بازدیدکنندگان از تفرجگاه 

 پللژوهشاز الگللوي آزمللون انتخللاب پرداختنللد. در ایللن 
منرور برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان بلراي   به

از مدل  ،تفرجگاه ۀشد تعریفهاي  سطوح مخت ف ویژگی
الجیت شرطی و طراحی آماري کسري استفاده شلد. در  

و دار نشلد   امعنل این مدل ویژگی ازدحام از لحا  آماري 
حفللظ آثللار باسللتانی بیشللترین و حفللظ تنللوع جنگ للی 

 کمترین تمایل به پرداخت را به خود اختصا  دادند.
ملوردي  مطالعلۀ  شده در ارتبلاط بلا    انجاممطالعات 

وقلط   Askari، (1999) و Mehregan نامله ماننلد   گنج
تاریخی این تفرجگاه را مدنرر قرار داده اسلت و  جنبۀ 

محیطلی و گردشلگري    زیستهاي  از پرداختن به جنبه
 دیگر نیلز  مطالعات است.کرده این تفرجگاه خودداري 

هلاي کمتلري    هاي اقتصادسنجی که پیچیدگی از روش
تللرین  یکللی از مهللم انللد. پللی داشللت بهللره بللرده را در

 گذاري مشروط و آزمون انتخاب ارزشهاي روش  تفاوت
هلاي   ترین ویژگی است. یکی از مهم  طراحی پرسشنامه

پللذیري در پیشللنهاد  انعطللافانتخللاب  الگللوي آزمللون
زیلرا در ایلن    اسلت. دهنده  پاسخهاي انتخاب به  گزینه
توان از چند  جاي استفاده از یك پرسشنامه میه الگو ب

دهنلدگان   پاسخ متفاوت بهره برد، تا ترجیحات ۀپرسشنام
از دیگلر مزایلاي آزملون     .دشلو طور کامل شناسایی  هب

امکلان کلاربرد    گلذاري مشلروط   انتخاب بر روش ارزش
اي است که مشکل استقالل  سنجی الجیت آشیانه مدل

 خوبی در آن برطرف شده است. ههاي نامرتبط ب گزینه
هر پرسشلنامه یلك مشلاهده     آزمون انتخاب در روش

نیست ب که هر مجموعه انتخاب یلك مشلاهده محسلوب    
شلود کله بلدین ترتیلب بلا توجله بله اینکله در هلر           می

نتخللاب قللرار دارد امکللان  پرسشللنامه چنللد مجموعلله ا 
مزیت دیگلر   یابد. سهولت میمشاهدات بیشتر  آوري جمع

ها موقعیت یلا سیاسلت ورضلی بله      این روش پیشنهاد ده
هلاي   که احتمال انطبا  یکلی از ایلن سیاسلت    استورد 

روش آزملون انتخلاب   . سلت ورضی با ترجیحات ولرد باال 
 ۀکننلد  توصلیف هلاي   تك ویژگلی  تكامکان برآورد ارزش 

محیطی را به صلورت انفلرادي و بلراي هلر      زیستي کاال
ري ارزش النکستر و بلا اسلتفاده از   وسطح ویژگی طبق تئ

نمللایی در مللدل الجیللت  درسللت برآوردگرهللاي حللداکثر
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هلاي   بنلدي بلراي ویژگلی    سازد. به دلیل سطوح وراهم می
و تمایلل   WTPانفرادي، امکان برآورد تمایل به پرداخلت  

همچنین  زمان وجود دارد. مصورت ه هب WTAبه دریاوت 
اسلاس نلوع    بلر هاي مخت لف   مدلگستردۀ امکان انتخاب 

هاي اساسلی آزملون انتخلاب     متغیرهاي مستقل از ویژگی
توانلایی   (CEترین مزیت روش آزمون انتخاب ) مهم .است

ی و کیفلی  هلاي کم ل   هاي ملرتبط بلا ویژگلی    دادهترکیب 
آورد آن این روش، روشی دقیلق بلراي بلر    است. عالوه بر

کنندگان بلراي کاالهلاي    مصرفمیزان تمایل به پرداخت 
(. Hanley et al., 2001کنلد )  محیطی ولراهم ملی   زیست

آزمللون انتخللاب از طریللق ابزارهللاي آمللاري الجیللت     
یاوتله،   تعملیم الجیلت   ،2، الجیلت شلرطی  1اي چندجم ه

، برآوردهلایی از  4اي و الجیلت آشلیانه   3الجیت متلداخل 
هللاي منفللرد و ارزش  ویژگللیارزش تغییللرات در سللطوح 
کننلد   ملی ه ئارامحیطی  زیستتغییرات جمعی در کیفیت 

(Hanley et al., 2001 , Deshazo & Fermo, 2002 .) 

 ها مواد و روش .2

ل  گلاه تلاریخی  ، تفرجشلده  مطالعه محیطی زیستکاالي 
. ایلن  اسلت  هملدان نامه واقع در شلهر   گردشگري گنج

حد  در رب همدان،کی ومتري غ پنج ۀواص  در تفرجگاه
 یکلی از  مسلیر  واصل شهرهاي همدان و تویسرکان در

عهللد هخامنشللیان،  شللعبات اصلل ی راه شللاهی کلله در
هگمتانه )همدان کنلونی( پایتخلت تابسلتانی شلاهان     

ساخت  میمرتبط  هخامنشی را به غرب و جنوب کشور
آمللد و امللن دوران باسللتان   و روللت پللرهللاي  و از راه

نامله یلك تفرجگلاه     گلنج . ، قلرار دارد شد میمحسوب 
با تمام امکانلات شلامل تجهیلزات     تاریخی ل گردشگري

 نلوردي، سلکوي پلرش    نلوردي، یلخ   کوهنوردي، سنگ
، بللرف و چمللن ، تیللرول، پیسللت اسللکی سللقوط آزاد

کلابین، هتلل و مواهلب طبیعلی شلامل       ت هشهربازي، 
، ، آبشار، رودخانه، ق ل مرتفلع و متنوع هاي انبوه جنگل

مانلده از دوران   جلا  هبل آثلار تلاریخی    و هاي سرسبز دره
، نامله  گلنج هاي باستانی  نبشته سنگنام ه هخامنشیان ب

بله سله زبلان     که شاو خشایار بزرگع ق به داریوش مت

                                                           
1. Multinomial Logit 
2. Conditional Logit 
3. Mixed Logit 
4. Nested Logit 

پارسی باستان، عیالمی و باب ی در جنلب آبشلار حلك    
ه کله بل   دارد اي . این گردشگاه آب دایمیاست، اند شده

 3700ق له   ۀدامندر  متري12 صورت آبشار و از ارتفاع
 بله  ود شلو  می سرازیر جبال البرز س س هالوند از  متري

 آبلاد  عبلاس  ۀرودخانل شلهرت دارد.   آباد عباس ۀرودخان
و  هللا درهو از  دارددر ثانیلله  لیتللر 200دبللی متوسللط 

بلیش   .گذرد مینامه  گنجآباد و  عباسزیباي  هاي جنگل
 ۀمنطقللگیللاهی و درختللی در ایللن  ۀگونللنللوع  47از 

رودخانله،   ۀمجموعل  ي به ثبت رسلیده اسلت.  گردشگر
هلاي   درهها، مراتلع و   جنگلق ل مرتفع در کنار  آبشار،

انلداز   چشلم  با پوشش گیاهی و درختی متنلوع  سرسبز
ده کلر انگیلزي در ایلن تفرجگلاه خ لق      طبیعی شگفت

مبتنی بلر تئلوري ارزش النکسلتر     است. به این ترتیب
چهلار   ۀ وسلی ه بل  توان را می محیطی زیستاین کاالي 

 (.1د )جدولکرپرداخت توصیف  ۀوسی ویژگی و یك 

محیطللی و گردشللگري  زیسللتبلا توجلله بلله اهمیلت   
 ترتیب بهحاضر ۀ مطالعف اهداتفریحی،  ل مناطق توریستی

هلاي مخت لف تفرجگلاه     ویژگلی  گردشگريتعیین ارزش 
ثیر أتللهللاي ضللمنی، ارزیللابی  ناملله، بللرآورد قیمللت گللنج

 ،تأهللل سللن، ماننللد اجتمللاعی ل متغیرهللاي اقتصللادي 
 هلاي  خانوار و سطح تحصلیالت بلر ارزش   بُعد بودن، بومی

ارزیابی تغییرات رولاهی و جبرانلی تغییلر     تاینه در وو  و
هاي ورضی و حرکت از یك سیاست به سیاسلت   سیاست

مبتنی بر روش آزملون انتخلاب و مدلسلازي    ورضی دیگر 
منرلور نیلل بله ایلن اهلداف از ملدل        بله  .انتخاب اسلت 

روش حللداکثر کلله بللا  اي دسللنجی الجیللت آشللیانهاقتصا
 STATA 12اولزار   نرمدر  5نمایی با اطالعات کامل درست

  کرد.استفاده خواهیم  ،برآورد خواهد شد، SAS 9/1و 

 انتخاب یها پرسشنامه و مجموعه یطراح. 1 .2
ها، سطوح متناظر  یژگیاساس تعداد و برن مطالعه یدر ا

از شلش  ( يکسلر  یم عا ی)طراح یعام  یو نوع طراح
پرسشلنامه در   یطراحل  شده اسلت.  استفاده ۀپرسشنام

هلا و   یژگل ین ویلی : تعاسلت ب یل ن ترتیبد پژوهشن یا
ن یللیمنرللور تع بلله 6یعللام  یطراحلل سللطوح متنللاظر،

 يهلا  ل مجموعله ی(، تشکیورض يها استیها )س نهیگز
 انتخلاب در  يهلا  دن مجموعله یل چت یل نها درانتخاب و 

                                                           
5. Full Information Maximum Likelihood  
6. Factorial Design  
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هلا و   یژگل یو. (Sharzie & Jalili, 2012) ها پرسشنامه
 ۀمصلاحب و  یاسلاس مطالعلات قب ل    بلر سطوح متنلاظر  

 منرلور  بله  .اند دگان مشخ  شدهدکننیزدابا ب يحضور
 هلاي  طلرح  از ورضلی  هلاي  سیاسلت  یا ها گزینه تعریف
کاملل،   علام ی  طلرح  اساس بر. شود می استفاده عام ی
 ترکیبات ممکنتعداد   43244 کله بلا   شلود   ملی  3

 یاز طراحل  يریل گ و بهلره  Minitabاوزار  نرماستفاده از 

 72ن یل . ا1انتخاب شلد  گزینه 72تعداد  ،يکسر یعام 
ك شلش مجموعله   ی در شش پرسشنامه که هر گزینه

شدند. هر مجموعله انتخلاب     قرار داده داشتند،انتخاب 
. دارد یت کنلون ینله وضلع  یك گزیل  ۀعلالو  هبنه یدو گز

مجموعله انتخلاب در شلش پرسشلنامه      36ع مجمو در
 (.Sharzie & Jalili, 2012) متفاوت قرار داده شد

 ها و سطوح متناظر یژگیح ویتشر. 1 جدول

 سطوح ویژگی 1سطح  2سطح  3سطح  4سطح 

 طبیعی حفظ تنوع جنگ ی و چشم انداز % بدتر 30 وضعیت کنونی % بهتر 30 .........

 حفظ آثار تاریخی و باستانی تفرجگاه % بدتر 30 کنونیوضعیت  % بهتر 30 .........

 بهداشت محیط و آب رودخانه تر % کثیف 30 وضعیت کنونی تر % پاک 30 ......

 ازدحام و ش وغی تفرجگاه تر نفر خ وت 1000 وضعیت کنونی تر نفر ش وغ 1000 ........
 ورود به تفرجگاهقیمت یا هزینه   صفر ریال ریال 5000 ریال 10000 ریال 15000

(Sharzie & Jalili, 2012) منبع:

هلایی کله بلراي     محیطی ویژگلی  زیستدر مطالعات 
محیطی ماننلد یلك تفرجگلاه     زیستخدمات یك کاالي 

شود، عموملا  کیفلی هسلتند.     تفریحی و طبیعی ذکر می
ها مقیاس در نرر گرولت. مبتنلی    توان براي آن پس نمی

زمینله یلك سلطح بهتلر     در ایلن   شده انجامبر مطالعات 
تر( براي درک تغییلرات   پایین)باالتر( و یك سطح بدتر )

دهنلدگان در نرلر    ها توسط پاسلخ  ی ویژگیکیفی و کم 
تلر   پلایین تلر سلطح بلاالتر و     گروته شد. براي وهم دقیق

 20براي یك ویژگی کیفی در بیشلتر مطالعلات از علدد    

 در ایلن مطالعله   .است هاستفاده شددرصد  30یا درصد 
انتخاب شد. به دلیل کدگذاري سلطوح  درصد  30 سطح

 تغییلر علدد   با اعداد مثبت و منفی یك، تر پایینباالتر و 
بر نتایج نلدارد و وقلط بلراي تعیلین     درصد تأثیري  30

ویژگلی قیملت یلا     بلارۀ در برده شده است. کاره سطح ب
ترین سلطح از مطالعله    پایینورود به تفرجگاه نیز هزینۀ 

Saraghi ( و بلللاالترین سلللطح از  2008ران )و همکلللا
. سلطح متوسلط   شدآزمون اقتباس  پیشهاي  پرسشنامه

 .شدنیز میانگین این دو سطح لحا  

 مجموعه انتخاب 72یک نمونه از . 2 جدول

 کدام هیچ ب ۀگزین الف ۀگزین هاي ویژگی 

  بدتر درصد 30 بهتر درصد 30 انداز طبیعی تفرجگاه چشمحفظ تنوع جنگ ی و 

 کنونیوضعیت 

 یا

 عدم تغییر

 کل در

 هاي ویژگی

 کنونی وضعیت کنونی وضعیت تفرجگاه باستانی در حفظ آثارتاریخی و

 تر کثیف درصد 30 تر پاک درصد 30 پاک بودن آب رودخانه بهداشت محیط و

 تر خ وت نفر 1000 کنونی وضعیت ازدحام و ش وغی تفرجگاه

 تومان 500 مانتو 1000 ورود به تفرجگاه ۀهزینقیمت یا 

    ها را انتخاب کنید یکی از گزینه

  (Sharzie & Jalili, 2012منبع: )

                                                           
 طراحی کامل .3طراحی کسري  .2طراحی قائم  .1سه نوع طراحی عام ی وجود دارد: . 1
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تللابع  ،یت تصللادویللتللابع مط وب يتئللور براسللاس
قابل مشاهده و تصادوی تشلکیل   ۀمؤلفمط وبیت از دو 

 .(Deshazo & Fermo, 2002) شده است

(1) 
 in i n in    U  Vin Z ,  S   ε 

Uin ۀگزینل ز انتخلاب  مط وبیت حاصل ا i  ام توسلط
غیرمسلتقیم کله    تابع مط وبیلت Vin .استام  nمشاهده

شلده   تعریف يها یژگیاز و 5×1بردار  Ziتابعی است از 
بلرداري از متغیرهلاي   Sn ام وi ۀگزینبراي تفرجگاه در 

ماننلد سلن، تحصلیالت، تأهلل،      1اجتملاعی  ل اقتصادي
ام و nبلراي مشلاهده    ...بلودن و  یتعداد ورزندان، بلوم 

. با ورض توزیلع  استمدل  2جم ه اختالل inεنهایت  در
)گومبل( براي توزیع جمالت اختالل و آزملون   3ویبول

تلوان از   یمل  IIA 4نلامرتبط  يهلا  نهیورض استقالل گز
 بهره برد.( CL)تصریح الجیت شرطی 

 فادن مک ـ آزمون هاسمن .2 .2
د کله  کنل  یان مل یل نامرتبط ب يها نهیورض استقالل گز

 ۀوسلی    ههلا بل   نله یك از گزیانتخاب هر  یاحتمال نسب
شلود و   ینمل ثر أمتل هلا   نله یر گزیا حلذف سلا  یانتخاب 

ك یل نله در  یك گزیل احتملال انتخلاب    يجمالت خطا
در کنلد.   یت مل یل بول تبعیع ویمجموعه انتخاب از توز

 يهللا نللهیده گللروتن شللرط اسللتقالل گزیللصللورت ناد
 يبرآوردها یرطت شیح الجینامرتبط و استفاده از تصر

م یخلواه  یینهلا  يهلا  ل به پرداختیاز تما يدار تورش
 Hausman & Mac ؛ Louviere et al., 2000 )داشت 

fadden, 1984). که ولرض   یمدل يتر برا قیح دقیتصر
ح یتصلر  ،نلامرتبط بلرآورده نسلازد    يها نهیاستقالل گز

مخت لف را بلا    يهلا  نله یکله گز  است يا انهیت آشیالج
 يو برآوردهلا  کنلد  میسه یمقا یتگورض وجود همبس

 .دهد یمه ئارارا  يناتور

 محاسبات تمايل به پرداخت. 3 .2
هلاي   اي قیملت  پس از تخملین ملدل الجیلت آشلیانه    

IP ضمنی
هلا و   یلك از ویژگلی   تلوان بلراي هلر    را می 5

هللاي  سللطوح متناظرشللان محاسللبه کللرد. ایللن ارزش
                                                           
1. Socio – economic characteristics 
2. Distribution term 
3.Weibul 
4. Identical Independent Attribute  
5. implicit price 

ن توانلد بلراي تعیلی    می ،متوسط براي هر ورد در نمونه
هلا و   یلك از ویژگلی   ساختار ترجیحات مرتبط بلا هلر  

 (.Vega & Alpizar, 2011ند )شوسطوح استفاده 

(2) Product _attribute

Product _attribute

monetary _attribute

IP   
 

    

 

ت یللمللك وللادن از الج ل مللون هاسللمنزآ براسللاس
. وللرض اسللتقالل  شللده اسللت اسللتفاده  يا انهیآشلل

ن یل کله ا  ییهلا  نله ید که گزیگو ینامرتبط م يها نهیگز
 ییاهل  نهیو گز 6انهیك آشیکنند در  یم تیورض را رعا

گلر  ید ۀآشلیان ك یل کننلد در   ین ورض را نقض میکه ا
انس یل ت ولرض وار یل ن کلار بله رعا  یل رد کله ا یل قرار گ
س یشلود. ملاتر   یمل منجلر  هلا   انهین آشیدر ب یهمسان

 است. يانه قطریانس در هر آشیکووار ـانسیوار

 
 ای ساختار درختی الگوی الجیت آشیانه .1شکل

ولو    يهلا  انهیك از آشیدر داخل هر  يبند دستهن یا
نلامرتبط   يهلا  نله یا استقالل گزی یانس همسانیورض وار

گونه که ذکلر شلد    همان .(Green, 2012)شود  یت میرعا
ارزش  يآزملون انتخلاب از تئلور    ياستفاده از الگلو  يبرا

ت النکستر بهره گروته شده است که با روع ولرض  ینها یب
ت یل از الج يریل گ بهلره نلامرتبط و   يهلا  نله یگز استقالل

( GEV) 7ۀاوتل ی تعمیمت ینها یارزش ب يبه الگو يا انهیآش
Mac Fadden (1987 )ابلد. ی یم میتعم  T , تعلداد   12

ها،  انهیآش   R , ,R 1 21 2 انه یها در هر آشل  نهیتعداد گز 1
 ملدل نله در  یك گزیل از انتخلاب   یت ناشل یل ط وبم. است
ن صلورت  یبلد  یوعك ولرد نل  یل توسط  يا انهیت آشیالج
 .شود یش داده مینما

                                                           
6. Nest 
7. Generalized Extreme Value (GEV) Models 
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(3) tj t t tj j tj tj tj

t

U z x

t T, j R

         

 
 

j ها،  نهیتعداد گزt ها،  تعداد شاخهm نله در  یتعداد گز
tمجموعه انتخاب  tjR x،یژگل یوه کل  یحیر توضل یمتغ ام 

خلا    یژگیو zt و )سطح دوم( نهیخا  متع ق به هر گز
 (.Heiss, 2002) اسلت  )سلطح اول(  انهیآشل متع ق به هر 

rمجموعه جمالت اختالل  tj,..., 1 شلود کله    یورض م
کلله حالللت  1(GEV)اوتللهی تعمللیم ییاغللع ارزش یللاز توز
 اسلت   2(IEV)مسلتقل  ییع ارزش غلا یل توز ۀاوتل ی تعمیم

ك مجموعله انتخلاب   یل  يهلا  نله یگز کله  دهلد  یاجازه م
ت یل ك ملدل الج یل ح یمنرلور تصلر   بله همبسته باشلند.  

 یت تصللادویللتللابع مط وب يبللر تئللور یمبتنلل يا انهیآشلل
(RUM)، یع شرطیتوز tj  از انتخلاب شلاخه    یکه ناشل
tددار 3گومبللل ییع ارزش غللایللام اسللت توز (Kotz & 

Nadarajah, 2000 ،Heiss, 2002  :) 

(4) 
   

k

Tk

T,R k km k

k T m R

F exp T
 

   
      

   

  

ر یل متغ kام انتخاب شود، t ۀشاخکه  یدر صورت 
k,...Tها مربوط به شاخه 4ناهمسان 1  اگلر  اسلتkp 

 ك مجموعلله انتخللاب باشللد یلل یب همبسللتگیضللر

 k kp  
1 kاست که اگر 21 0 یباشد همبستگ 

kاگرکامل و  1ع ارزش یل ع ولو  بله توز  یل شود توز
ا یل  یت شلرط یشود و تابع الج یل میمستقل تبد ییغا

:k شلود.  یحاصل مل  يا چندجم ه   اس یل پلارامتر مق
kکلله  اسللت 1 اس یللمق یعنللیم، یدهلل یقللرار ملل

 ,Amemiya)م یکنلل یکسللان وللرض مللیرهللا را یمتغ

1985.)  
C t , t T 1   انتخاب در سلطح اول وC j, j R 2 

 نهیك گزیاحتمال انتخاب . استانتخاب در سطح دوم 
 1C انه در سلطح اول یك آشل یل شامل احتمال انتخلاب  

در سلطح دوم بله   نه یك گزیضرب در احتمال انتخاب 
 Danaher ) است  1C /2C مذکور ۀآشیانشرط انتخاب 

                                                           
1. Generalized extreme- value (GEV) distribution 
2. Independent extreme- value distributions  
3. Multivariate version of Gumble’s extreme value 

distribution 
4. Dissimilarity  

& Dagger, 2012.) 

(5) 
jt j t tPr Pr .Pr 

 ۀشلاخ ام به شرط انتخلاب  j ۀگزیناحتمال انتخاب 
tاستن صورت یام بد (Green, 2012, Heiss, 2002): 

(6) 
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 kو  استن صورت یام بدt ۀشاخو احتمال انتخاب 
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 امt ۀشاخ يبرا 5شمولارزش 

(9) 
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m ۀآشیاننه در یتعداد گز tیعنی ام Rt 6تاسم. 

 (10)  
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1 

، س مجموعه انتخلاب باشلد  یاند iم که یکن یورض م

                                                           
5. Inclusive value 

 Normalized nested logitشده در این بخش الگوي توضیح داده. 6

model       بلود بلراي بحلر در ارتبلاط بلاNonnormalized nested 

logit model  بهGreen (2012)  شودمراجعه. 
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i کلله يطللور هبلل , ,...,N12 ن مطالعلله یللکلله در ا
N 1296 یینملا  تم تلابع حلداکثر درسلت   یلگار .است 

 يسازگار با تئلور  یسطح دو يا انهیت آشیمدل الج يبرا

شلود   ین صورت محاسلبه مل  یبد یتصادو تیبتابع مط و
(arcidiacono et al., 2012;heiss,2002). 

 (11) 
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ikmy  ۀگزینلللانتخلللاب m ۀشلللاخام در k ام در
نه توسط ورد ین گزیکه اگر ا استام iمجموعه انتخاب 

 ،ها صلفر  نهیر گزیسا يك و برایقط عدد انتخاب شود و
بللا  ك(.یللمه ی)ضللم اسللتز یللر مسللتقل نیللکلله متغ

مترها و حلداکثر  ااز تابع وو  نسبت به پار يریگ مشتق
انس یللکوورا ل انسیللس واریکللردن آن بللا لحللا  مللاتر

بلا اطالعلات کاملل     یینما حداکثر درست يبرآوردگرها
 شوند. یاستخراج م

 ماعیاجت ـ یمتغيرهای اقتصاد .4.2
بلودن، مخلارج   هل أمتمتغیرهایی مانند سن، جنسیت، 

هاي  خانوار و بومی بودن و نبودن که در طول مجموعه
هلاي   ثابت اما در بین پرسشنامه ۀپرسشنامانتخاب یك 

توانند بر تمایل  ند میا دهندگان( متفاوت پاسخمخت ف )
داشلته  مسلتقیم   غیلر مستقیم و ثیر أتبه پرداخت اوراد 

مستقیم با وارد کردن خود ایلن متغیرهلا   ر ثیأتباشند. 
غیرمسلتقیم در ترکیلب ایلن    ثیر أتل شود و  ارزیابی می

. شلوند  ملی هلا، ارزیلابی    متغیرهاي اجتماعی با ویژگلی 
هاي شخصلیتی در   البته قابل ذکر است که این ویژگی

هلاي مخت لف یلك مجموعله انتخلاب کله        طول گزینه
بلت  کننلد ثا  ها در سلطوح مخت لف تغییلر ملی     ویژگی

هلاي الجیلت شلرطی     مانند و به این دلیل در مدل می
Clogit و بایلد   کلرد مستقیم را ارزیابی ثیر أتتوان  نمی

منرلور ارزیلابی    بله و د کلر غیرمستقیم را ارزیابی ثیر أت
مستقیم این متغیرها بر تمایل به پرداخت نهلایی  ثیر أت

و الجیللت  1اي اوللراد بایللد از مللدل الجیللت چندجم لله

                                                           
1. Multinomial logit Model 

ثابلت   ۀگزینل یا الجیلت شلرطی بلا     Nlogitاي  آشیانه
2خا 

 ASClogit .بهره برد 

 تغييرات رفاه ۀمحاسب .5 .2
تغییرات رواه از تغییر تابع مط وبیلت در   ۀمحاسببراي 

ها بهلره خلواهیم    قبل و بعد از تغییر در سطوح ویژگی
 (.,Bateman et al., 2003; Hanemann, 1994)برد 

 (12) 
   i ii i

ln exp V ln exp V
CS






 1 0
 

CS   گیللرد مللازاد روللاه جبرانللی را انللدازه مللی ،λ 
 ،مط وبیللت نهللایی درآمللد یللا ضللریب ویژگللی قیمللت 

iV1, iV0     تللابع مط وبیللت قبللل و بعللد از تغییللر در
هاي کلاالي   ارزش نهایی تغییر در ویژگیست. ها ویژگی

دست آید. ه ضرایب ب نسبت منزلۀ هبتواند  مورد نرر می
نلر  جانشلینی بلین متغیلر پلولی و       ۀدهنلد  که نشان

 .استمحیطی  زیستمتغیرهاي 

 نتايج. 3

سلطوح  منرور کشف سطوح قیمت و  بهن مطالعه یدر ا
 آزملون  پلیش  منزللۀ  پرسشلنامه بله   30،ها سایر ویژگی

به صلورت   نهاییۀ پرسشنام 300 نهایت درل شد. تکمی
 .پخلش شلد   از تفرجگلاه بین بازدیدکننلدگان   تصادوی

حلات  یر بودن ترجیپذ آزمون انتقال يبرا پرسشنامه 60
اسلتفاده و اثبلات    دهندگان پاسخ روتار بودن ییو عقال

ملورد نرلر را نله     يهلا  نله یدهنلدگان گز  که پاسخ شد

                                                           
2. Alternative specific constant logit 
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انتخلاب   ییعقال صورت کامال  هب که ب ،یصورت تصادو هب
ر بلودن  یپلذ  انتقلال شلان ولرض   یحلات ا یو ترجکردند 

 ۀپرسشلنام  240د. از کنل  یز برآورده مل یحات را نیترج
 پرسشللنامه سللالم 216ت تعللداد یللنها در مانللده بللاقی

استخراج شلد.   ها تشخی  داده شد که اطالعات از آن
متفاوت وجود داشت که در هلر کلدام    ۀپرسشنامشش 

وعه انتخاب قرار داده شلده بلود کله تعلداد     مشش مج
ف یل رد 3888ا مشلاهده و  یل مجموعه انتخلاب   1296

 ۀگزینل دهنلدگان   پاسخدرصد از  43 .شدداده استفاده 
سوم  ۀگزینز یدرصد ن 13دوم و  ۀگزیندرصد  44اول، 

 .را انتخاب کرده بودند یتفاوت یب یعنی

 دهندگان پاسخشناختی  های جمعیت ویژگی. 3 جدول

 تعداد مخارج خانوار )هزار تومان( تعداد سن تعداد تحصیالت درصد ورد

 1330 4 450  34 38 زیردیپ م 65 متأهل

 72 450 -650 21 1330-40 58 دیپ م 35 مجرد

 64 650-900 34 1340-50 35 وو  دیپ م 75 مرد

 23 900-1200 42 1350-60 58 لیسانس 25 زن

 19 1200-1500 92 1360-70 27 وو  و باالتر 59 بومی

  1500 4 22 1370 ≤   41 غیربومی
 پژوهشهاي  اوتهیمنبع: 

 فادن مکـ  نتایج آزمون هاسمن. 4 جدول

 اختالف بین ضرایب مدل مقید و غیر مقید
  سیستماتیك و معنی دار نیست

Tes Test:  Ho:t: Ho: 

43/6          chi b B V _ b V _ B b B       2 5 1 

1495/0 2 Prob>chi 
 پژوهشهاي  اوتهیمنبع: 

هلا در   آزمون هاسمن براي کلل ویژگلی   ۀآمارمقدار 
X ،4آزادي  ۀدرجدرصد و  10داري امعنسطح  /

2
4 6 43  

X جدول ۀآماراز  /
2
4 6 یلب  بدین ترت. استتر  کوچك 7

ی، نلاتور بلودن و سلازگاري ضلرایب     یبراي اوزایش کلارا 
 اي بهره گروت. توان از مدل الجیت آشیانه می

 یا انهیت آشیب مدل الجیبرآورد ضرا. 5 جدول

 یرها متغیرها متغ یرهامتغ ضرایب انحراف معیار t-آماره  احتمال

0001/0 93/4 0803/0 3954/0 tanaavo_L1 تنوع جنگ ی 

0001/0 46/7 0998/0 7441/0 baastani_L1 آثار باستانی 

0001/0 42/7 1081/0 8019/0 behdasht_L1 بهداشت 

1011/0 64/1- 0000767/0 000126/0- ezdeham_L1 ازدحام 

0459/0 00/2- 0000111/0 0000222/0- price_L1 ورودیه 

0001/0 13/7 1319/0 9400/0 INC_L2G1C0 شیانه اولآ 

0001/0 87/5 1329/0 7794/0 INC_L2G1C1 آشیانه دوم 

 پژوهش يها اوتهیمنبع: 
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نملایی و الگلوي    متغیرها بلا روش حلداکثر درسلت   
تکللرار در  11راوسللون بللا تعللداد  ل یللابی نیللوتن بهینلله

آکائیلك   ۀآملار بلرآورد شلد. مقلدار     SAS 9/1اوزار  نرم
شلده   2407بیلزین نیلز    ل شوارتز ۀآمارو مقدار  2365
ر یل و متغ ر سلطح پلنج درصلد   رهلا د یتملام متغ  است.

ب یضراعالمت دارند و  امعن درصد 10ازدحام در سطح 
ر یل . عالملت متغ اسلت  يز مطلابق تئلور  یبرآوردگرها ن

ت یل ملت مط وب یش قیبلا اولزا   یعنی است یمت منفیق
شلود.   یورد کاسلته مل   يمورد نرر برا ۀگزینحاصل از 

 اسلتنتاج کله   اسلت  یمنفل  زیل ن ر ازدحلام یب متغیضر
دهد کله ولرد حاضلر     یشده نشان م تخابان يها نهیگز

رها را در علوض بلدتر   یر متغیاست بهبود در سطوح سا

رند یمت بپذیم و ثابت ماندن قر ازدحایشدن سطح متغ
ملت را در علوض ازدحلام تفرجگلاه     ینکه کاهش قیا ای

شلاخه اول   يب ارزش شلمول بلرا  یضر اند. ح دادهیترج
 کلله کللامال   اسللت 77/0دوم  ۀشللاخ يو بللرا 94/0

 ينریبلا  يهلا  ن در ملدل یلی ب تعیمقدار ضر دارند.اعنم
 ییکللویر نیو از سللا نیسللتقابللل محاسللبه  (یی)دوتللا

شللنهاد داده شللده اسللتفاده شللده    یپ يهللا بللرازش
 ارائله  5 در جلدول  هلا  . این آملاره (Green, 2012)است

 یینما مقدار تابع درست R در جدول مذکور شده است.
ك از یلل هللر ۀمحاسللب ۀنحللو. اسللت 10  ۀمعادللل یعنللی
 گزارش شده است. 6 ز در جدولیها ن برازش ییکوین

 یینما در تابع حداکثر درست یا انهیت آشیمدل الج یبرازش برا ییکویر نیمقاد .6 جدول

Likelihood Ratio (R) 42/498  * LogL LogL2 0 

Upper Bound of R (U) 6/2847 *LogL2 0 

Aldrich-Nelson 2778/0  R R N 

Cragg-Uhler 1 3193/0  exp R N 1 

Cragg-Uhler 2 3592/0      exp R N exp U N   1 1 

Estrella 3448/0    R U U N  1 1 

Adjusted Estrella 3374/0     LogL K LogL N*LogL   1 0 2 0 

McFadden's LRI 175/0 R / U 

Veall-Zimmermann 4042/0 (R * (U+N)) / (U * (R+N)) 

= N  تعداد مشاهدات= N  تعداد مشاهداتK ,  = تعداد متغیرهاي توضیحی K , =  تعداد 

 پژوهش يها اوتهیمنبع: 

 ییل به پرداخت نهایتما ۀمحاسب .7 جدول

ر متغیر  شاخ  قیمت ضمنی )ریال( 

 49 17810 تنوع جنگ ی

ر باستانیآثا  33518 92 

اشت بهداشت بهد  36121 100 

 پژوهش يها اوتهیمنبع: 

هلاي شخصلیتی بلا ورود     غیرمستقیم ویژگلی ثیر أت
کلاهش   سلبب اجتماعی  ل متغیرهاي ترکیبی اقتصادي

تمایل به پرداخت براي حفظ تنوع جنگ ی و بهداشلت  
کاهش و براي حفظ آثار باستانی اوزایش یاوتله اسلت.   

خصللیتی در ترکیللب بللا چهللار ویژگللی پللنج متغیللر ش

اجتمللاعی )ترکیبللی(  ل متغیللر اقتصللادي 20تفرجگللاه 
منرور ج لوگیري از   بهکند که در این مطالعه  تولید می

تلوان بلا وارد    متغیر وارد شده است و می 5کالم  ۀاطال
ها را نیز ارزیلابی   انفرادي آنثیر أتمتغیر  20کردن این 

 .دکر
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 یاجتماع یرهایمتغم یرمستقیغثیر أت .8 جدول

 متغیرها ا متغیرها متغیره ب ضرایب ضر انحراف معیار t-آماره احتمال

 tanaavo_L1 تنوع جنگ ی 2686/0 03075/0 92/0 3581/0

 baastani_L1 آثار باستانی 7527/0 1014/0 42/7 0001/0

 behdasht_L1 بهداشت 6122/0 01884/0 31/3 0009/0

 ezdeham_L1 ازدحام -000166/0 000112/0 -47/1 1405/0

 price_L1 ورودیه -0000221/0 0000112/0 -98/1 0475/0

 tanavoage_L1 سن * تنوع جنگ ی 000742/0 005417/0 14/0 8910/0

 behdashtexpenditur_L1 مخارج خانوار * بهداشت 0618/0 0543/0 14/1 2550/0

 behdashtchild_L1 ورزندان * بهداشت 0624/0 1371/0 45/0 6493/0

 ezdehammarried_L1 تاهل * ازدحام 0000733/0 000129/0 57/0 5705/0

 tanavooprovince_L1 بومی بودن * تنوع جنگ ی 1878/0 1347/0 37/1 1716/0

 INC_L2G1C0 اول ۀشیانآ 9361/0 1333/0 02/7 0001/0

 INC_L2G1C1 دوم ۀآشیان 7473/0 1308/0 71/5 0001/0

 پژوهش يها اوتهیمنبع: 

متغیر ازدحام تفرجگاه به این دلیل که عالملت آن  
منفی است در محاسبات رواه وارد نشلده اسلت، البتله    

ایلن متغیلر ترجیحلات اولراد     المت عبراي منفی شدن 
و ع ت تکنیکی آن در بخش قبل ذکر شد،  شدارزیابی 

اما انترار بر ایلن بلود کله اولراد بلراي خ لوت شلدن        

 72داخت مثبت داشته باشلند. از  تفرجگاه تمایل به پر
استخراج شلده   Minitabاوزار  نرمسیاست ورضی که از 

ه سیاسلت ورضلی بل    10است، تغییرات جبرانی بلراي  
محاسبه شده است، امکان  9 صورت گزینشی در جدول

 تغییرات جبرانی براي تمام حاالت وجود دارد. ۀمحاسب

 یفرض یها استیر سییاز تغ یناش یمحاسبات مازاد رفاه جبران .9 جدول

 ویژگی سطح 1 ۀگزین 2 ۀگزین 3 ۀگزین 4 ۀگزین 5 ۀگزین 6 ۀگزین 7 ۀگزین 8 ۀگزین 9 ۀگزین 10 ۀگزین

 زیستی تنوع بهتر %30 بهتر %30 تر بد %30 0 0 0 بهتر %30 0 بهتر 30% 0

 آثار باستانی 0 0 تر بد %30 بهتر % 30 0 بهتر % 30 بهتر %30 بهتر 30% 0 0

 0 تر پاک %30 تر اکپ 30%
30% 

 تر پاک

30 % 

 تر فیکث

30% 

 تر پاک
0 

30% 

 تر پاک

30 % 

 تر فیکث
 بهداشت تر پاک 30%

 ازدحام 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 قیمت 500 500 500 1000 1500 500 1000 1500 1000 1000

 محاسبات رواه +2280 - 6724 -9762 + 2351 -239 -2873 +8604 + 3870 +2541 + 4422

 )واحد تومان( پژوهش يها اوتهیمنبع 

 یريگ جهينتبحث و  .4

ایلن مطالعله در نرلر     ۀکنند مهم متمایزهاي  از ویژگی
نامه  محیطی گنج زیستهاي کاالي  گروتن تمام ویژگی

محیطلی،   زیستاست. در این مطالعه ویژگی طبیعی و 

زمان مورد  صورت همه رودخانه و آبشار و آثار تاریخی ب
تمایللل بلله پرداخللت نهللایی   گروتنللد. توجلله قللرار  

بازدیدکنندگان براي هر یك از سلطوح ویژگلی حفلظ    
ریللال، حفللظ آثللار باسللتانی   17810تنللوع جنگ للی 

ریال  36121ریال و بهداشت محیط  33518تفرجگاه 
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هلا بسلیار متفلاوت از     میزان تمایل بله پرداخلت   .است
تواند بله دلیلل اسلتفاده از     مطالعات قب ی است که می

هللا،  گللذاري، تنللوع در پرسشللنامه  وین ارزشروش نلل
اسلتفاده از الگلوي اقتصادسلنجی پیشلروته و اولزایش      

هاي اخیر که منجر بله   ها در سال شدید شاخ  قیمت
، باشلد. بلا   شدپیشنهاد قیمت باالتر به بازدیدکنندگان 

توجلله بلله اینکلله متغیرهللاي وللردي و اقتصللادي      
اده از بازدیدکنندگان، بر میزان مخلارجی کله در اسلتف   

نلد  کن نامله هزینله ملی    خدمات حاصل از تفرجگاه گنج
تللأثیر نللد، ایللن متغیرهللا  مؤثرورود( هزینللۀ )ماننللد 

غیرمسللتقیم بللر میللزان تمایللل بلله پرداخللت نهللایی   
اجتملاعی   ل متغیرهاي اقتصلادي ند. داربازدیدکنندگان 

بودن، ورزنلددار بلودن، تحصلیالت،    هل أمتمانند سن، 
در  ار و بومی بودن و نبلودن میزان مخارج ماهیانه خانو

بلر تمایلل بله     محیطلی،  زیسلت ترکیب بلا متغیرهلاي   
مثبللت ثیر أتللپرداخللت بازدیدکننللدگان از تفرجگللاه  

ارزیلابی تغییلرات رولاهی و جبرانلی تغییلر       اند. داشته
هاي ورضی و حرکت از یك سیاست به سیاسلت   سیات

روش  ۀکننلد  متملایز هاي  از دیگر شاخصه ،ورضی دیگر
گذاري خدمات  هاي ارزش خاب بر دیگر روشآزمون انت

گلذاري   سفر ولردي، ارزش هزینۀ محیطی مانند  زیست
محاسبات ملازاد   .گذاري هدانیك است و قیمت مشروط

بله   هلاي ورضلی   رواه جبرانی ناشی از تغییلر سیاسلت  
تا بهترین سیاست را کله  کند   گذاران کمك می سیاست

انتخلاب  ا د رشلو  منجر به رواه باالتر بلراي جامعله ملی   
سلت در  اسی 72. با توجه به اینکه در این مطالعه کنند

 شلده برآورد تمایل به پرداخلت نهلایی اولراد اسلتفاده     
هاي ورضی محاسلبات   توان براي این سیاست است. می

ده سیاسلت ورضلی     9 مازاد رواه را انجام داد. در جدول
. سیاست ورضی اند شدهحالت ارزیابی  72نمونه از این 

سیاسلت و   نتوملان بهتلری   8604مازاد مثبت  هفتم با
بلدترین   9762سیاست ورضی سلوم بلا ملازاد منفلی     

 .هستندسیاست ورضی 
بازدیدکنندگان بومی و غیربومی تمایل به پرداخت 

نامه دارند  گنجهاي مخت ف تفرجگاه  باالیی براي ویژگی
گلذاران اسلتان هملدان     خوبی براي سیاسلت  ۀکه نشان

درخور  ۀنکت. اما استنامه  گنجدر  منرور اخذ ورودیه به
تواند تمام تمایلل   گذار نمی سیاستاین است که  توجه

به پرداخت نهایی را که مساحت زیلر تلابع تقاضاسلت    
 منزللۀ  اخذ کند و باید مساحت زیر تابع درآمد نهایی به

لحا  ورودیه،  ۀاولیورودیه اخذ شود و حتی در مراحل 
ا و اولت رولاه   براي ج لوگیري از کلاهش شلدید تقاضل    

توانلد از مسلاحت زیلر     نسبی جامعه مقدار ورودیه ملی 
 تابع درآمد نهایی نیز کمتر باشد.
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