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  چكيده

هاي نوين در محاسبه اي از رويكرد الگوسازي انتخاب، يكي از روشآزمون انتخاب، به عنوان زير مجموعه

  . باشدارزش كاالهاي غير بازاري و برآورد ترجيحات افراد در برخورد با كاالهاي زيست محيطي مي

تفريحي گنجنامه همدان را مبتني بر تئوري  –هاي مختلف تفرجگاه تاريخي اين مطالعه، ترجيحات افراد براي ويژگي

گيري از مدل الجيت شرطي با توزيع ستر و تئوري تابع مطلوبيت تصادفي و استفاده از الگوسازي انتخاب و بهرهكنارزش ال

مك فادن به منظور انجام آزمون واريانس ناهمساني و يكسان بودن  - براي جمالت اختالل و آزمون هاسمن) گومبل(وايبل 

  . دهد مورد ارزيابي قرار مي هاي يك مجموعه انتخابهاي متقاطع در بين گزينهشكش

توان مقادير  هاي كاالي زيست محيطي، مي هاي برآورد شده براي سطوح ويژگي با استفاده از مقادير تمايل به پرداخت

  . هاي پيشنهادي محاسبه كرد رفاه را براي هر يك از سياست

 300از بين . انجام شد 1390دفي و از بين گردشگران بومي و غير بومي در تابستان گيري به صورت  تصانمونه

  . رديف داده شد 3888مشاهده و  1296پرسشنامه سالم بود كه منجر به  216پرسشنامه، تعداد 

هاي مختلف كاالهاي اكوسيستمي،  هاي حفظ و بهبود كيفيت ويژگي نتايج حاكي از آن است كه افراد براي سياست

ترتيب براي حفظ آثار باستاني، بهداشت محيط و پاك بودن آب رودخانه  افراد به. نسبتاً بااليي دارند هاي تمايل به پرداخت

  .و حفظ تنوع جنگلي و چشم انداز طبيعي تفرجگاه، بيشترين تمايل به پرداخت را دارند

تحصيالت، ميزان مخارج ماهيانه خانوار و اجتماعي مانند سن، متاهل بودن، فرزنددار بودن،  –متغير هاي اقتصادي

  . اند شده WTP) ( ها بومي بودن باعث افزايش تمايل به پرداخت
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  مقدمه -1

گذرد، اما اهميتي كه اين موضوع در  ارزشگذاري منابع زيست محيطي ميبيش از چهار دهه از آغاز 

علت اين امر، نقش غير . باشد اين مدت كسب نموده، بسيار فراتر از آنچه كه قابل تصور است، مي

به دليل ملموس  .نمايند ها در زندگي بشر ايفا مي قابل انكاري است كه محيط زيست و اكوسيستم

 يست محيطي و فقدان قوانين و مقررات ويژه و عدم تعريف مالكيت براي آن،نبودن ارزش كاالهاي ز

 ،كه نتيجه آن گيرند ميطور آزاد و نامحدود مورد بهره برداري قرار ه ب منابع و خدمات اكو سيستمي

   .چيزي جز تخريب و تخليه نخواهد بود

بع طبيعي و فضاي افزايش تقاضا براي خدمات زيست محيطي به همراه تخريب و تهي شدن منا

 ندچدانشمندان اقتصاد محيط زيست هر. كندزيستي، ضرورت ارزشگذاري اين خدمات را روشن مي

 ارزشگذاري ولي معتقدند كه انجام، گيرند ميمورد انتقاد قرار  طبيعت براي قيمتتعيين دليل ه ب

است و انكار ارزش امري الزم و ضروري  ها اكوسيستمبراي كاركردها، كاالها و خدمات غيربازاري 

و تعيين  ارزشگذاري. خواهد داشت درپيدر درازمدت، پيامد هاي منفي و نامطلوب براي جامعه  آنها

بسيار مشكل  آنها،اليل ماهيت خدمات و تنوع گسترده دقيمت كاالها و خدمات زيست محيطي به 

متكي  آنهازيست محيطي بسيار ارزشمند هستند و حيات انسان به  هاي ثروتو  ها سرمايهولي  ؛است

   .)1388شرزه اي، (باشد  مي

را كه مبتني بر كشف يك  هايي روش ،علم اقتصاد محيط زيست، با توجه به مشكالت موجود

اقدام به برآورد  ،رابطه بين ترجيحات افراد در برخورد با محيط زيست با يك كاالي بازاري است

 .نمايدمي ردنظرارزش مو

در اين مطالعه، عالوه بر تشريح روش آزمون انتخاب و نحوه برآورد اين مدل با نرم افزار 

STATA 12 در يك مطالعه موردي ما به دنبال برآورد ترجيحات و تخمين تمايل به پرداخت ،

يي مانند نامه همدان، بررسي تأثير متغيرهاهاي مختلف تفرجگاه گنجبازديدكنندگان براي ويژگي

سن، متاهل بودن، فرزنددار بودن، تحصيالت، ميزان مخارج ماهيانه خانوار و بومي بودن و نبودن بر 

ميزان تمايل به پرداخت بازديدكنندگان از تفرجگاه و بررسي تغييرات رفاهي و جبراني تغيير 

  .هاي فرضي و حركت از يك سياست به سياست فرضي ديگر هستيمسياست

اي از الگوسازي تحربي كه از خانواده ترجيحات بيان شده به عنوان زير مجموعه آزمون انتخاب،

اي نوين در اقتصاد محيط زيست به منظور برآورد تمايل به پرداخت و تمايل به باشد، شيوهمي

  . باشددريافت مي

ش در بخ. پردازيمدر اين مقاله، ابتدا در بخش دوم به بررسي مباني نظري آزمون انتخاب مي

سپس در بخش چهارم به تشريح مدل اقتصاد . سوم، مطالعات انتخاب صورت گرفته ذكر شده است
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گيري در بخش ششم آورده در نهايت، نتيجه. ايمپرداخته هاو در بخش پنجم به تحليل داده سنجي

 .شده است

  

  ادبيات موضوع -2

در اين مقوله كه آثار منفي خارجي  به دليل عمومي بودن كاالهاي زيست محيطي، نارسايي بازار و

اگر چه تفسيرهاي متفاوتي  .باشند ميو فوايد آن فاقد ارزشگذاري پولي  ها هزينهبرخي  و وجود دارد

هاي هاي متنوع ارزشگذاري كه در زير مجموعهاما در بين روش ،زيست محيطي وجود دارد ارزش از

اقتصاددانان بيشتر بر ارزش  قرار دارند، (SP)  2و ترجيحات بيان شده  (RP) 1هترجيحات اظهار شد

تصور اينكه قيمت فروش يك  .تأكيد دارند شود، ميطريق ترجيحات آشكار شده بيان  پولي، كه از

بلكه قيمت بازار حداقل تمايل به . باشد نميدرست  دهد، ميكاال ارزش اقتصادي آن را نشان 

اي يك كاال بيشتر از قيمت بازاري رب عموماًافراد  .كند ميرا به هنگام خريد كاال بيان  مپرداخت مرد

   .باشد ميآن تمايل به پرداخت دارند كه اين مازاد بر قيمت فروش همان اضافه رفاه مصرف كننده 

يك ) CM( 4انتخابالگوسازي اي از رويكرد زير مجموعهبه عنوان ) CE( 3ن انتخابآزمو

تعدادي گزينه بين ترين گزينه را از  ها مرجح دهدهنن پاسخ آتكنيك ترجيح بيان شده است، كه در 

اين . اند شدهتناظر توصيف مهر گزينه در برگيرنده چند ويژگي است كه با سطوح . كنند ميانتخاب 

دارد،  شكل گرفته است كه بيان مي )Lancaster, 1996(روش بر مبناي تئوري ارزش النكستر 

. ها و مشخصات برخاسته از آن كاالست ويژگيمطلوبيت برخاسته از يك كاال، مجموع مطلوبيت 

، برآورد ساختار مصرف كنندگان با تاكيد بر اهميت نسبي  CEن انتخابآزموهدف اصلي 

شود كه يكي از چند گزينه اي را كه در يك  براي نيل به اين هدف، از فرد خواسته مي. هاست ويژگي

كه فرد از يك گزينه خاص در يك  مجموعه انتخاب گرد آمده است را انتخاب كند و مطلوبيتي

هاي مورد نظر  آورد، به وسيله مطلوبيت فرد از سطوح هر يك از ويژگي مجموعه انتخاب به دست مي

  . شود در گزينه انتخاب شده محاسبه مي

هايشان و با استفاده از الگوي احتماالتي  كاالهاي زيست محيطي را بر اساس ويژگي CEروش 

ها قيمت يا  اگر يكي از اين ويژگي. كند ها ارزشگذاري مي ختلف ويژگيانتخاب بين دسته هاي م

هزينه باشد، برآورد هاي مطلوبيت نهايي تبديل به برآوردهاي تمايل به پرداخت براي تغيير در 

                                                                                                                   
1. Stated preference 

2. Revealed preference 

3. Choice Experiment  
4. Choice Modeling 
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شود و از اين طريق، برآوردهاي رفاهي براي تركيبات تغييرات سطوح  ها تبديل مي سطوح ويژگي

   .آيد ها به دست مي ويژگي

هاي كمي و  توانايي تركيب داده هاي مرتبط با ويژگيCE ن انتخابآزموترين مزيت روش  مهم

عالوه برآن، اين روش، روشي دقيق براي برآورد ميزان تمايل به پرداخت مصرف . كيفي است

  . )Hanley et al, 2001( كند كنندگان براي كاالهاي زيست محيطي فراهم مي

 ،CL(1(شرطيماري الجيت چند جمله اي، الجيت آالگوسازي انتخاب از طريق ابزارهاي 

برآوردهايي از ارزش تغييرات در  اي،الجيت آشيانهالجيت متداخل و الجيت تعميم يافته، 

بنابراين . كنند ميمنفرد و ارزش تغييرات جمعي در كيفيت زيست محيطي ارايه  هاي ويژگي

استفاده چندگانه از  هاي جايگزينبراي فراهم كردن برآوردهايي از ارزش  واندت ميالگوسازي انتخاب 

 كاالهاي مصرف كننده، هاي انتخاببراي ارزشگذاري  CE از روش. منابع مورد استفاده قرار گيرد

و كارخانه تصفيه فاضالب و برآورد  دفن زباله هاي مكانانتخاب  ،حمل و نقل، گردشگريبازاريابي، 

 كاربردهاي محدودي از اين. استفاده شده است اورزان در بيمه محصوالت كشاورزيترجيحات كش

اين تكنيك پتانسيل قابل  رسد ميبه نظر  .روش در زمينه كاالهاي زيست محيطي وجود دارد

 .زيست محيطي داشته باشد هاي ارزشآوردن يك برآورد مفيد و معتبر از  فراهماي براي  مالحظه

قرباني و (منافع نيز مفيد باشد  انتقالعالوه بر اين، اين رهيافت ممكن است به صورت خاص براي 

  ).1388فيروز زارع، 

كه نتيجه  گيرد؛ ميبا محيط زيست مورد ارزيابي قرار  برخورد درترجيحات افراد  ،در اين روش

راي كاالي زيست ه بندي هريك از ويژگي ذكر شده ببآن پي بردن به ارزش كلي سايت، و رت

 ترين جامع ،رهيافت الگو سازي انتخاب در عين پيچيدگي. باشد ميمحيطي از ديد پاسخ دهنده 

  ). 1388قرباني و فيروز زارع، (شود  ميروش ارزشگذاري زيست محيطي  تلقي 

مختلف سايت از طريق علمي و تكميل پرسشنامه تعيين  هاي ارزش ويژگي ،در اين رهيافت

اقتصادي  - ان از نتايج آن در جهت تجزيه و تحليل رفاه و تحليل متغيرهاي زيستيتا بتو شود مي

، كه با )1966، النكستر( باشد ها مي ويژگيكاربردي از تئوري ارزش  CEتكنيك . استفاده نمود

همچنين روش  .)1977 ،؛ منسكي1927، تورستون(تئوري مطلوبيت تصادفي تركيب شده است 

CE في در الگو سازي تقاضاي تفريح كه از داده هاي ترجيحات آشكار شده با روش مطلوبيت تصاد

يك  CEآزمون انتخاب  ).1991 ،بوكستيل و همكاران( ارتباطات محكمي دارد كند، مياستفاده 

انتخاب كه به طور دقيق براي آشكار كردن  هاي طرحكه بر  باشد ميروش ساختاري توليد داده 

براي تخمين  CE آزمون انتخاب تكنيك. مبتني است اند، شدهعوامل مؤثر بر انتخاب طراحي 

                                                                                                                   
1. Conditional Logit 
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پارامترهايي مستقل از ساير عوامل، از تئوري طراحي آماري يا طراحي فاكتوريل براي ساخت يك 

 ). 1388قرباني و فيروز زارع، (كند  مياستفاده  سناريوي انتخاب

  

  پيشينه تحقيق -3

تفرجگاهي آبشار و محوطه  –آورد ارزش اقتصاديبر«در مقاله ) 1387(سراقي، قرباني و جيدري 

به تخمين » تاريخي گنجنامه استان همدان و تعيين عوامل مؤثر در تمايل به پرداخت -تفريحي 

براي بررسي عوامل مؤثر بر . ارزش اكوتوريستي اين تفرجگاه از طريق ارزشگذاري شرطي پرداختند

تعداد . ه به روش حداكثر درستنمايي برآورد گرديدميزان تمايل به پرداخت افراد، الگوي الجيت ساد

درصد از بازديد كنندگان، حاضر به  75نتايج نشان داد كه . پرسشنامه بوده است 180نمونه 

همچنين متغيرهاي تحصيالت، جذابيت . باشند پرداخت مبلغي جهت استفاده از تفرجگاه مذكور مي

و قيمت پيشنهادي، اثر معني داري روي احتمال  آبشار و محوطه تاريخي و تفريحي گنجنامه، درآمد

تمايل به پرداخت افراد دارند؛ ولي متغيرهاي سن، جنسيت و اندازه خانوار، از لحاظ آماري معني دار 

ريال و ارزش  5100ميانگين تمايل به پرداخت افراد . اند نبوده، ولي عالئم مورد انتظار را دارا بوده

ميليون ريال برآورد  1883تفريحي گنجنامه، ساالنه حدود  -ريخي اكوتوريستي آبشار و محوطه تا

نكته قابل توجه اين است كه در زمان انجام اين مطالعه هنوز امكانات تفريحي مانند تله . گرديد

  .احداث نشده بود) پاركينگ و شهر بازي(كابين، سكوي جامپينگ، تيرول و امكانات رفاهي 

برآورد تمايل به پرداخت بازديدكنندگان ميراث «لعه در مطا 1378عسگري، علي مهرگان 

به مطالعه حداكثر تمايل به پرداخت » نمونه گنجنامه همدان: CVMفرهنگي با استفاده از  -تاريخي

بازديدكنندگان فقط براي آثار تاريخي موجود در گنجنامه با بهره گيري از روش ارزشگذاري مشروط 

پرسشنامه و روش نمونه گيري تصادفي ساده بوده كه  940يحجم نمونه مورد بررس. اند پرداخته

سؤال . اند، تكميل شده است از اين مكان تاريخي بازديد كرده 1378هايي كه در سال  توسط خانواده

 CVM متوسط مبلغي در به طور نتايج نشان داده كه خانوارها مايلند . نيز به روش انتخاباتي بوده

حداقل مبلغ . محوطه باستاني گنجنامه به ازاي هر بازديد بپردازند ريال بابت ورود به 1560حدود 

  .ريال بوده است 3000ريال و حداكثر  500پيشنهادي به پاسخگويان 

و ارزشگذاري شرطي  CE آزمون انتخاب  با استفاده از دو روش) 1388(فيروز زارع و قرباني 

CVM ، در دو منطقه با  مختلف آلودگي هوا در شهر مشهد هاي ويژگياقدام به تخمين ارزش

در روش  .اند كردههم مقايسه  پرداخته و نتايج اين دو روش را با آلودگي باال و آلودگي متوسط

الجيت مدل جاي ه هاي انتخاب بهمساني بين گزينهنابه دليل وجود واريانس ، CEآزمون انتخاب 
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دو در  WTP تمايل به پرداخت ه و اقدام به برآورددشاستفاده  ايآشيانه الجيت مدل از ،شرطي

  .اند نمودهآلودگي متوسط و آلودگي باال  منطقه با

  

  مدل اقتصاد سنجي - 4

در اين تحقيق، برنامه هاي فرضي براي بهبود و حفظ خدمات حاصل از كاالي زيست محيطي مورد 

ويژگي و يك وسيله پرداخت  به وسيله چهار) تفريحي گنج نامه همدان –تفرجگاه تاريخي(نظر ما 

هاي يك كاال  فرد از ويژگي: اين روش مبتني بر تئوري ارزش النكستر است كه. توصيف شده است

با استفاده  4 �34=324تعداد كل حاالت برابر است  .كند تا از مصرف خود كاال مطلوبيت كسب مي

 72اين . حالت انتخاب شد 72گيري از طراحي عاملي كسري  تعداد و بهره Minitabاز نرم افزار 

هر مجموعه . مجموعه انتخاب بودند، قرار داده شدند 6پرسشنامه كه هريك داراي  6حالت در 

  .باشددهنده عرض از مبدأ ميانتخاب، داراي دو گزينه به عالوه يك گزينه وضعيت كنوني و نشان

  

 ها و سطوح متناظرتشريح ويژگي .1جدول 

 1سطح  2سطح  3سطح  4سطح 
  سطوح

  ويژگي

  حفظ تنوع جنگلي و چشم اندازطبيعي بدتر%  30 وضعيت كنوني بهتر%   30  .........

 حفظ آثار تاريخي و باستاني تفرجگاه بدتر%   30 وضعيت كنوني بهتر%   30 .........

 بهداشت محيط و آب رودخانه تر كثيف%  30 وضعيت كنوني تر پاك%   30 ......

........ 
 نفر 1000

 تر شلوغ
 وضعيت كنوني

نفر  1000

 تر خلوت
  ازدحام و شلوغي تفرجگاه

  قيمت يا هزينه  ورود به تفرجگاه صفر ريال ريال  5000 ريال 10000 ريال 15000

 هاي تحقيق  يافته: منبع

  

طبق تئوري تابع مطلوبيت تصادفي، تابع مطلوبيت از دو مؤلفه قابل مشاهده و تصادفي تشكيل 

  .شده است

inniin SZVinU ε+= ),(                 )1(  

 تابع مطلوبيتVin . باشد مي ام  nام توسط مشاهده iمطلوبيت حاصل از انتخاب گزينه  Uinكه 

و  ام iهاي تعريف شده براي تفرجگاه در گزينه  از ويژگي 5×1بردار  Zi غيرمستقيم كه تابعي است از

 Snمانند سن، تحصيالت، تأهل، تعداد فرزندان، بومي  1اجتماعي –برداري از متغيرهاي اقتصادي

                                                                                                                   
1. Socio – economic characteristics 
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با فرض توزيع ويبول . باشد جمله اختالل مدل مي inεام و در نهايت  n براي مشاهده. . . بودن و 

هاي نامرتبطختالل و آزمون فرض استقالل گزينهبراي توزيع جمالت ا) گومبل(

 

IIA توان از  مي

 .بهره بردCL تصريح الجيت شرطي 

( )
i

j

µ v

µ v

e x p
            

e x p
n

i C

P r o b i i c

∈

= ∀ ∈
∑

            )2(  

و C در مجموعه انتخابj تواند ارتباط بين احتمال انتخاب گزينه جايگزين  اين معادله مي

باشد كه با  ميس ياپارامتر مقMercade et al, 2009(. µ (مطلوبيت حاصل از آن را توضيح دهد 

فرض در  ترين عمومي. شود واريانس جمالت اختالل رابطه عكس دارد و براي سادگي، يك فرض مي

اين است كه تابعي جدايي پذير، جمع پذير و خطي از  Viمورد تابع مطلوبيت غير مستقيم 

                       .باشد) ها ويژگي(متغيرهاي مستقل 

in K K ki                                                                    V    X (3)α β= + ∑
      )3(  

α :عرض از مبدأ براي مقايسه مطلوبيت گزينه مورد نظر با مطلوبيت گزينه وضعيت كنوني است.  

Cn:  باشد مي 36تعداد مجموعه هاي انتخاب كه در مطالعه حاضر.  

n:  مشاهده داريم 1296تعداد مشاهدات كه در اين مطالعه.  

i : نشانه گزينهi در مجموعه انتخاب  ام Cnاست .                      i = 1, 2  

K :هاست نشان دهنده ويژگي.K = 1, 2, 3, 4, 5                                             

   :شود در نهايت مدل الجيت شرطي بدين صورت تصريح مي

1

              

     

k ki

k k

k

i

k

i In X

i

X

i

e
P

e
β

α

α

β+

= +

=

∑

∑
=

∑
 

)4(                                                                         

βk : است 5×1ضرايب متغير هاي مستقل مدل كه بردار.  

Xik :مقادير كد گذاري شده. (هاست مقدار قابل سنجش ويژگي(  

  :شود تابع حداكثر درستنمايي براي الجيت شرطي، بدين صورت محاسبه مي

( )
2 1 6 6 2

1 1 1

, ( / )               j i t

J T I
S

X P n

j t i

L P Y i tβ β
= = =

= = =

= =∏ ∏ ∏
 )5(                                      

ام انتخاب كند و در غير اين  tرا از مجموعه انتخاب  ام iام گزينه  jيك است اگر فرد  ���Sكه 

اگر از معادله باال لگاريتم بگيريم، تابع لگاريتم حداكثر درستنمايي به دست . صورت، صفر است

  .آيند با مشتق گرفتن از معادله لگاريتمي، ضرايب تخميني به دست مي. آيد مي
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  محاسبات تمايل به پرداخت -1-4

1هاي ضمني ، قيمتCLپس از تخمين مدل 
IP  ها و سطوح  توان براي هريك از ويژگي ا مير

تواند براي تعيين ساختار  هاي متوسط براي هر فرد در نمونه مي اين ارزش. متناظرشان محاسبه كرد

 Mercado(ها و سطوح مورد استفاده قرار گيرند  اولويت بندي ترجيحات مرتبط با هريك از ويژگي

et al, 2009(.  

_

_

_

                     (6)
Product attribute

Product attribute

monetary attribute

IP
β

β

 
= −   

      )6(

 

 

 :(Hanemann, 1984; Bateman et al., 2003)براي محاسبه تغييرات رفاه از اين فرمول استفاده كنيم
  

( ) ( )
( )

1 0exp exp
           6       

i ii i
ln V ln V

CS
λ

−
=

∑ ∑
      )7(

 

CS  :مازاد رفاه جبراني؛  

λ :مطلوبيت نهايي درآمد يا ضريب ويژگي قيمت؛  

Vi1 , Vi0 ها تابع مطلوبيت قبل و بعد از تغيير در ويژگي.  

تواند به عنوان نسبت ضرايب به دست آيد؛  هاي كاالي مورد نظر مي ارزش نهايي تغيير در ويژگي

 .باشد دهنده نرخ جانشيني بين متغير پولي و متغيرهاي زيست محيطي مي كه نشان

  

  مك فادن –آزمون هاسمن  - 2-4

شود، كه در نتيجه  براي حفظ خاصيت استقالل گزينه هاي نامرتبط انجام مي 2مك فادن –آزمون هاسمن

اين فرض  ).Louvier et al., 2000(ها يكسان خواهد بود  هاي متقاطع بين كليه جفت گزينه آن، كشش

ها در بحث حداقل مربعات معمولي براي خاصيت واريانس همساني هم  توان با فرض كالسيك را مي

بايد با استفاده از آزمون  IIAه شده است كه الگوي الجيت شرطي براي خاصيت توصي. ارز دانست

الگوي الجيت شرطي بدون اگر . مك فادن براي اطمينان از عدم نقض اين فرض آزمون شود –هاسمن

هاي نادرست خواهيم داشت  توجه به اين خصوصيت تخمين زده شود، ضرايبي تورش دار و پيش بيني

)Housman and McFadden test, 1984; Louvier et al.,2000(.  
 

                                                                                                                   
1. implicit price 

2. Housman & Mac Fadden test 
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� H	: Conditional logit  اختالف معناداري بين  ضرايب وجود  ندارد
H�: باشدمي  � nested logit              اختالف  بين  ضرايب سيستماتيك 

  

 مك فادن –نتايج آزمون هاسمن  .2جدول 

difference in coefficients not 

systematic 
Test:  Ho: 

 = 95/5  chi��5�  �  �b  B�′"�V_b  V_B�^� 1�'�b  B� 
        = 3109/0  Prob>chi2  

  هاي تحقيقبافته: منبع

  

، 5درصد و درجه آزادي  5داري ها در سطح معنيمقدار آماره آزمون هاسمن براي كل ويژگي � 5/95  χ+�  از آماره جدول� 11/07  χ+تواند بدين ترتيب فرض صفر نمي. باشدتر ميكوچك�

  .كنيمباشد و از مدل الجيت شرطي استفاده ميرد شود و اختالف بين ضرايب سيستماتيك نمي

  

  هاي تجربيتحليل داده -5

 7ويژگي با  5ها و  مدل الجيت شرطي با احتساب يك عرض از مبدأ مجزا براي هر كدام از گزينه

آزمون معني داري كل . د در جدول زير خالصه شده استنتايج برآور. متغير توضيحي برآورد شد

آماره ضريب الگرانژ . شود رگرسيون از طريق بررسي آماره محاسبه شده ضريب الگرانژ بررسي مي

�LR chi�7براي معني داري كل رگرسيون � با درجه  �χ1 كه داراي توزيع كاي دو  565/07 

�باشد، كه از آماره جدول مي 7آزادي  18/84  χ1� در سطح معني داري يك درصد شديداً بزرگ

در تخمين مذكور تمام متغيرها بجز . باشد داري كل رگرسيون مياست كه نشان دهنده معني

عالمت ضريب متغير قيمت . باشند داري متفاوت از صفر ميبه طور معني "ازدحام و شلوغي"متغير

  .دهد را كاهش مي باشد، زيرا افزايش قيمت مطلوبيت افراد طبق تئوري منفي مي

باشد؛ يعني افراد براي بهبود كيفيت تنوع  هاي حفظ تنوع زيستي مثبت مي عالمت ويژگي

هاي حفظ آثار باستاني  عالمت ويژگي. زيستي و چشم انداز طبيعي تفرجگاه تمايل به پرداخت دارند

اخت براي و بهداشت محيط و آب رودخانه نيز مثبت بوده، كه نشان دهنده وجود تمايل به پرد

اين بدين معناست كه افراد . باشد و عالمت ويژگي ازدحام منفي است بهبود سطوح اين خدمات مي

  . تر شدن تفرجگاه، مبلغي را پرداخت كنند حاضر نيستند براي خلوت

عالمت نرخ نهايي جانشيني بين متغير ازدحام و وسيله پرداخت  براي بازديد كنندگان مثبت 

تر شدن تفرجگاه، پول بيشتري پرداخت كنند، اگر ساير  حاضر هستند با شلوغ بازديد كنندگان. است
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تر شدن تفرجگاه و ثابت ماندن قيمت،كيفيت ساير متغيرهاي  ها بهبود يابد يا حتي با خلوت ويژگي

ها كه همراه  هايي را كه با خلوت شدن محيط و بدتر شدن ساير ويژگي افراد گزينه. محيط بهبود يابد

عالمت منفي متغير ازدحام، بيانگر اين است كه افراد . اند باشد، انتخاب نكرده بودن قيمت ميبا ثابت 

تر شدن محيط اما بهبود  اي را كه باعث شلوغهاي انتخاب، گزينهدر انتخاب يك گزينه از مجموعه

  . اند ها بوده، انتخاب كرده ساير ويژگي

ها بهبود  هر دو بدتر شده، اما ساير ويژگي همچنين در مقايسه دو گزينه كه متغير ازدحام در

البته بايد اشاره كرد كه ضريب متغير ازدحام . اند اند را به گزينه وضعيت كنوني ترجيح داده يافته

 .دهنده ناچيز بودن نرخ نهايي جانشيني اين متغير با ساير متغيرهاستبسيار كوچك است كه نشان

  

  برآورد ضرايب با استفاده از الگوي الجيت شرطي .3جدول 

 |Z > Z |Pآماره  انحراف معيار ضريب  ها ويژگي

 5.34 0.000  0.4350453  0.0814925  حفظ تنوع جنگلي

 10.79 0.000  0.9377892  0.0869159  حفظ آثار باستاني

 10.50 0.000 0.9100587 0.0866915  بهداشت محيط آب

 1.04- 0.299 0.0000775 0.0000806-  ازدحام يا شلوغي

 3.15- 0.002 0.0000519 0.0000165-  قيمت يا هزينه ورود

 5.68 0.000 0.9873508 0.173705  جمله ثابت گزينه اول

 5.64 0.000 0.151976 0.8569929  جمله ثابت گزينه دوم

Logarithm likelihood =   -942.41703       Pseudo-R
2 

هاي تحقيقيافته: منبع  0.23  =  
 

اهميت،  ضاما نكته حائ. نرخ نهايي جانشيني بين سه متغير اول و متغير ازدحام منفي است

در انجام آزمون هاسمن . تواند دليل متفاوتي داشته باشد عدم معناداري اين متغير است كه مي

دار شد كه اين نشان ديديم كه مقدار آماره كاي مربع اين متغير با احتمال بسيار ضعيف معني

نحوي تخمين بزند كه اين  دهنده اين است كه شايد يك مدل الجيت آشيانه اي بتواند مدل را به

باشد و بايد صحت آن مورد آزمون قرار گيرد؛ اما  اين فقط يك فرضيه مي. دار شودمتغير معني

و آرامش قابل  عواملي همچون وسيع بودن تفرجگاه، امنيت. تري هم وجود دارد داليل منطقي

مالحظه تفرجگاه، طراحي منحصر به فرد محل اسكان موقتي بازديد كنندگان و ارتقاء فرهنگ 

  .اند ها در كم توجهي به اين ويژگي نقش داشته عمومي در استفاده از تفرجگاه

با حذف متغير . با اين وجود، اين متغير حذف گرديد و مدل بدون اين متغير تخمين زده شد

ني داري متغير قيمت بهتر شد و انحراف استاندارد آن كاهش پيدا كرد و ضرايب همه مذكور، مع

متغيرها افزايش اندكي داشتند، اما در محاسبه تمايل به پرداخت افراد، تغييرات محسوسي ايجاد 
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R و مقدار شبه. اند نشد؛ زيرا صورت و مخرج قيمت ضمني به طور همزمان افزايش يافته
نيز  2

  .باشد سوسي داشت كه تأييد ديگري بر عدم قدرت توضيح دهندگي اين متغير ميافزايش نامح

در مطالعه . شودهاي الجيت شرطي به ازاي هر گزينه، يك عرض از مبدأ معرفي ميدر مدل

حاضر، سه گزينه در هر مجموعه انتخاب وجود دارد كه يكي وضعيت كنوني است؛ بدين ترتيب، دو 

مثبت بودن ضرايب جمله ثابت نشان دهنده اين موضوع . يف شده استعرض از مبدأ براي مدل تعر

هاي ديگر را به گزينه وضعيت كنوني در هر مجموعه انتخاب ترجيح دهندگان گزينهاست كه پاسخ

  . دهندمي

عالمت ضرايب . باشد جمله ثابت براي گزينه اول و دوم معنادار بوده و عالمت آنها نيز مثبت مي

جمالت ثابت نشان دهنده اين است كه افراد يك سياست فرضي بهبود در خدمات حاصل از كاالي 

  . دهند زيست محيطي مورد مطالعه را به وضعيت كنوني ترجيح مي

كويي برازش مدل و اينكه تا چه اندازه متغيرهاي توضيحي هاي الجيت براي بررسي ني در مدل

Rاند تغييرات متغير مستقل را توضيح دهند، به جاي آماره  توانسته
R شبه يا 1از آماره پزودو 2

2 

R هاي متفاوتي براي محاسبه شبه  روش. شود استفاده مي
هركدام از اين . پيشنهاد شده است2

R مانند قدرت برازش مدل و معني داري كل رگرسيون، بهبود (ها يك يا چند ويژگي خاص  روش
2 

R تر و در نهايت  براي رسيدن از مدل اوليه به يك مدل بهتر و كامل
به عنوان مجذور ضريب 2

R همبستگي، از 
 .در بردارند هاي حداقل مربعات معمولي را محاسبه شده در مدل2

R در مدل الجيت شرطي، آماره شبه 
كه دو . باشد مي2مك فادن ودويسمحاسبه شده، آماره 2

  .دهد ويژگي اول ذكر شده در باال را توضيح مي

R� � 1   45 L7�MF:;;�45L7<MI>?@AB@C?D                                                                                                )8(  MFG44: برازش مدل با تمام متغيرهاي توضيحي؛  M�5�HIJHK� :برازش مدل بدون متغيرهاي توضيحي بجز عرض ازمبدأ؛  LL :مقدارLikelihood باشد تخمين زده شده مي.  

استفاده  3افرون ودويسدر مدل الجيت شرطي، مي بايد از آماره  تعيينريب براي محاسبه ض

. باشد 3/0تا   2/0هاي الجيت شرطي بايد بين  مك فادن در مدل Pseudo R2مقدار آماره  .كرد

باشد تا مدل پذيرفته شود و  1/0اند كه آماره مك فادن بايد باالي اظهار داشته "لووير و همكاران"

باشد مي OLS در  9/0تا  7/0بين  �Rهاي الجيت مطابق با در مدل 3/0و  2/0بازه مقدار آم در 

                                                                                                                   
1 Pseudo R2 
2. Mac Fadden's Pseudo R2 

3. Efron's Pseudo R2 
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Pseudo R2 2307/0 = R  در اين مطالعه، مقدار). 1390اي، جاويدي و شرزه(
محاسبه شده كه   2

  .باشدمورد تاييد مي

  

  محاسبات تمايل به پرداخت 5-1

مستقيم ضرايب وجود ندارد، براي مقايسه مقادير هاي الجيت، امكان تفسير  به دليل اينكه در مدل

كنيم و نرخ نهايي جانشيني بين متغيرهاي زيست محيطي  هاي ضمني استفاده مي ضرايب از قيمت

اين است انتخاب  هاي الگوسازي يكي از ويژگي. كنيم را محاسبه مي) وسيله پرداخت(و متغير بازاري 

براي . باشد ي يك كاال يا خدمت زيست محيطي ميها كه قادر به برآورد ارزش انفرادي ويژگي

هاي انفرادي كاالي غير بازاري در  محاسبه قيمت ضمني يا تمايل به پرداخت افراد براي ويژگي

بدين . كنيم الگوي آزمون انتخاب، منفي ضريب هر ويژگي را بر ضريب ويژگي قيمت تقسيم مي

تر باشد، قيمت  در اندازه ضريب مذكور بزرگهرق. شود ترتيب، تمايل به پرداخت افراد محاسبه مي

حفظ آثار باستاني موجود در "در مطالعه حاضر، باالترين ضريب مربوط به متغير . ضمني باالتر است

در اين . ايم هاي ضمني اقدام به محاسبه يك شاخص نموده براي مقايسه قيمت.باشد مي "تفرجگاه

ها با توجه به شاخص پايه  ت و ساير شاخصشاخص باالترين ضريب شاخص پايه قرار گرفته اس

  .محاسبه شده است
  

  قيمت ضمني يا تمايل به پرداخت براي هر ويژگي .4جدول 

  شاخص  تمايل به پرداخت -قيمت ضمني  ويژگي

8382.375723  حفظ تنوع جنگلي و چشم انداز طبيعي تفرجگاه
* 

46.39 

 100 18069.156069  حفظ آثار باستاني و تاريخي موجود در تفرجگاه

 97.04 17534.849711  حفظ بهداشت محيط و آب رودخانه تفرجگاه

  .باشند ها به ريال مي قيمت* هاي تحقيق       يافته: منبع

  

. باشد بايد توجه كرد كه قيمت ضمني يا تمايل به پرداخت با مفهوم قيمت بازاري متفاوت مي

تحت شرايط غير تبعيض قيمت درجه يك انحصارگر، در بحث اقتصاد خرد، بنگاه عرضه كننده كاال 

اي كه در بازار تمام در مبادله تمام تمايل به پرداخت افراد را كسب كند؛ يعني فروشنده تواند نمي

فروشد، روي تابع درآمد نهايي قرار  واحدهاي كاالي فروخته شده در يك مبادله را به يك قيمت مي

به بيان ديگر عرضه . افراد را در قالب قيمت كسب كند دارد و قادر نيست كل سطح زير منحني

  . كند را دريافت مي) قيمت همه يا هيچ(كننده كاال، قيمت بازاري نه قيمت ذخيره 
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كنند كه در  افراد در مبادالت براي به دست آوردن كاال يا قيمت كمتر از آن مقدار پرداخت مي

اين مقدار مابه التفاوت اضافه رفاه مصرف . باشند صورت از دست دادن كاال حاضر به پرداخت مي

شود، مگر اينكه بازار انحصاري باشد و انحصارگر،  كننده است كه در مبادله نصيب تقاضا كننده مي

تبعيض قيمت درجه يك اعمال كند و هر واحد كاال را به يك قيمت مجزا  بفروشد و روي تابع 

  .ه برابر است با تمايل به پرداخت، دريافت كندتقاضا حركت كند و كل سطح زير منحني تقاضا را ك

هاي  قيمت ضمني محاسبه شده در اين مطالعه، تمايل به پرداخت نهايي افراد براي ويژگي

تواند مبناي مستقيمي براي تفسير بازاري يا استخراج اطالعات  تفرجگاه گنجنامه مي باشد و نمي

ات اضافي همچون قدرت پرداخت افراد، تعداد براي لحاظ وروديه قرار گيرد؛ مگر اينكه با اطالع

تر و  تر در نمونه هاي بزرگ تر و جامع نسبتاً دقيق افراد بازديدكننده و اطالعات جمعيتي دقيق

براي ويژگي ) WTP(تمايل به پرداخت . بررسي جنبه هاي مديريتي اخذ وروديه، همراه باشد

سال در هر 18ريال براي هر فرد باالي  8400، تقريباً "حفظ تنوع جنگلي و چشم انداز طبيعي"

  . باشد بازديد مي

ريال كه  18000 ، "حفظ آثار باستاني و تاريخي موجود در تفرجگاه "قيمت ضمني براي 

حفظ بهداشت محيط و آب رودخانه  "تمايل به پرداخت براي ويژگي . باشد باالترين مقدار مي

سال براي هر بار بازديد،  18پرداخت افراد باالي  مجموع تمايل به. باشد ريال مي 17500، "تفرجگاه

. باشد ريال مي 43986هاي كاالي زيست محيطي تفرجگاه گنجنامه،  جهت حفظ و بهبود ويژگي

هاي مختلف  ها براي ويژگي براي محاسبه كل تمايل به پرداخت افراد بايد مجموع تمايل به پرداخت

كل تمايل به پرداخت . نمايند، ضرب نماييم ه ديدن ميرا در تعداد افرادي كه در يك سال از تفرجگا

  .ميليون ريال برآورد گرديد 17594بازديد كنندگان در يك سال 

  

  محاسبات رفاه اقتصادي -2-5

ها از يك  هاي ضمني و تغيير در سطوح ويژگي اند، قيمت هايي كه افراد انجام داده توجه به انتخاببا 

توان مقادير رفاه اقتصادي ناشي از يك سياست فرضي را  مي سياست فرضي به سياست فرضي ديگر،

نيز ) ES( 2يا مازاد اقتصادي) CS( 1اختالف بحراني هيكسين، كه به آن مازاد جبراني. محاسبه كرد

  :باشد شود، براي مدل الجيت شرطي بدين صورت مي گفته مي

( ) ( )Money 1 2CS   1 /  V –  Vβ= −  )9     (                                                                   

                                                                                                                   
1. Compensating Surplus 

2. Economic Surplus 
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مطلوبيت غيرمستقيم ثانويه، بعد از بهبود سطوح و  مطلوبيت غيرمستقيم اوليه: V2و  V1كه در آن، 

  .هاي زيست محيطي است ويژگي

برنامه به صورت تصادفي انتخاب شده و مقادير رفاه براي حركت از سياست  10در ادامه، 

وضعيت كنوني به سمت سياست مفروض و همچنين حركت از يك سياست به سياست ديگر 

كمترين رفاه . ايجاد شده است 4باالترين مقدار رفاه در سياست فرضي، گزينه . محاسبه شده است

بايد رفاه را مرحله به مرحله و از يك سياست به . ايجاد شده است 5در سياست فرضي گزينه 

سياست ديگر به صورت تجمعي محاسبه كرد تا با حركت از سياست وضعيت كنوني به سياست 

هاي افراد در  توان بر اساس انتخاب مي. فرضي ديگر يا به صورت متقاطع، محاسبات صحيح باشد

نياز به بررسي هاي افراد را محاسبه كرد، كه  اه ناشي از انتخابنفري مورد مطالعه، كل رف 216نمونه 

  .هاي انتخاب داردتك تك مجموعه

  

  محاسبات رفاه. 5 جدول
  گزينه

10 

  گزينه

9 

  گزينه

8 

  گزينه

7 

  گزينه

6 

  گزينه

5 

  گزينه

4 

  گزينه

3 

  گزينه

2 

  گزينه

1 

  سطح

 ويژگي

30%  

 بهتر
0  

30%  

  بهتر

30%  

  بهتر
0  

30%  

 بد تر

30%  

 بهتر
 زيستي تنوع 0  0 0

0 0  0  0  
30%  

  بهتر

30%  

 د ترب

30%  

 بهتر

30 %  

 بهتر
0  

30 %  

 بهتر
 آثار باستاني

30% 

 تر پاك

30%  

  تر پاك

30 %  

  تر كثيف

30%  

  تر پاك
0  

30%  

 تر پاك

30% 

 تر پاك

30 %  

 تر كثيف

30%  

  تر پاك
 بهداشت 0

 ازدحام 0  0 0 0 0  0  0  0  0 0

 قيمت 10000  15000 5000 10000 5000  15000  10000 5000  10000 5000

290+ 750 + 1210 - 1490+ 300 + 1390- 
3390

+ 
450 - 250+ 800 + 

محاسبات 

 رفاه

  )باشدصفر به مفهوم وضعيت كنوني مي(هاي تحقيق                         يافته: منبع

  

 اجتماعي –متغيرهاي اقتصادي  - 3-5

ها ثابت اما از فردي  اجتماعي، متغيرهايي كه در طول گزينه -براي لحاظ كردن متغير هاي اقتصادي

 .(Mc Fadden, 1974)باشند، بايد از مدل الجيت چند جمله اي استفاده كرد  به فرد ديگر متفاوت مي

براي در نظر گرفتن اثرات اين متغيرها بر متغيرهاي زيست محيطي در مدل الجيت شرطي، 

اجتماعي به عنوان  –متغيرهاي زيست محيطي و متغيرهاي اقتصاديپيشنهاد شده است كه تركيب 

در اين . يك متغير جديد لحاظ شوند و تأثير اين متغيرها بر تمايل به پرداخت افراد بررسي شود
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مطالعه متغيرهاي سن، تحصيالت، متأهل بودن، فرزند دار بودن، مخارج خانوار و بومي بودن را به 

 .زيستي وارد كرديمصورت تركيبي با متغيرهاي 

  اجتماعي -متغيرهاي اقتصادي .6 جدول

 متغيرهاي مستقل ضرايب جديد انحراف معيار P>z ]95%[فاصله اطمينان   

- /0  تنوع زيستي 0/307989 283196/ 0/92 0/8868442    3204506

 آثار باستاني 0/087209 0/944204 10/83 1/115132    0/773278

 بهداشت 0/473477 0/913635 1/93 1/841635    0/0143643-

 ازدحام 0/000128 0/000030 0/24 0/0002835    0/0002216-

 قيمت 0/000016 0/000053- 3/22- 0/0000209-   0/0000857-

 عرض از مبدأ اول 0/174249 0/996389 5/72 1/337912    0/6548665

 مبدأ دوم عرض از 0/152604 0/864635 5/67 1/163734    0/5655375

 سن -باستاني 0/006945 0/001701- 0/24- 0/011912     0/0153144-

 سن -تنوع 0/005404 0/002298 0/43 0/0128908    0/0082931-

 مخارج خانوار -بهداشت 0/053153 0/031876 0/60 0/1360544    0/0723019-

 فرزنددار بودن -بهداشت 0/177637 0/031219 0/18 0/3793823    0/3169435-

 بومي بودن -تنوع زيستي 0/138370 0/060798 0/44 0/3319997    0/2104037-

 بومي بودن -باستاني 0/147376 0/020896- 0/14- 0/2679569    0/3097492-

 متاهل بودن - ازدحام 0/000129 0/000032- 0/25- 0/000221     0/0002858-

 بومي بودن - ازدحام 0/000131 0/000211- 1/61- 0/0000459   0/0004681-

LR chi2(15)   =      569/25  Prob > chi2   =    0/0000 

Log likelihood    =    -940/32622  Pseudo R2      =     0/2324 

  هاي تحقيقيافته: منبع

  

حفظ تنوع زيستي، تأثير معني داري بر روي  –حفظ آثار باستاني و متغير سن -متغير سن

بهداشت باعث افزايش محسوسي در تمايل به  –متغير مخارج . ها نداشتند تمايل به پرداخت

حفظ  –بهداشت، بومي بودن –متغير فرزنددار بودن. ها بخصوص براي متغير بهداشت شد پرداخت

در . ها داشتند بر تمايل به پرداختحفظ آثار باستاني، تأثير اندكي  -و بومي بودن تنوع زيستي

ازدحام و شلوغي تفرجگاه،  –ازدحام و شلوغي تفرجگاه و بومي بودن –نهايت، متغير متأهل بودن

  .ها نداشتند تأثيري بر تمايل به پرداخت

ها براي متغير تنوع  زماني كه كليه متغيرها در مدل لحاظ گرديدند، ميزان تمايل به پرداخت

ميزان تمايل به پرداخت براي حفظ آثار باستاني به يك سوم قبل . ايش يافتزيستي شديداً افز
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و نكته . كاهش پيدا كرد و مقدار تمايل به پرداخت براي بهداشت نيز افزايش قابل توجهي داشت

 –دهد با لحاظ متغير هاي اقتصادي مهم اين بود كه عالمت متغير ازدحام تغيير كرد، كه نشان مي

نتيجه حاصل، از . باشند اضر به پرداخت مبلغي براي خلوت شدن تفرجگاه مياجتماعي، افراد ح

اجتماعي حاكي از اهميت اين متغيرها بر ميزان تمايل به پرداخت براي  -لحاظ متغيرهاي اقتصادي

ها در امر محيط زيست كمتر به آنها توجه  خدمات اكوسيستمي است، كه عموماً در سياستگذاري

  .شود مي

  

  يرينتيجه گ -6

اي مورد استفاده در مطالعات ارزشگذاري، اغلب از انتخاب مصرف كننده ناشي هاي چند جمله مدل

كه ناشي (RP) انتخاب مصرف كننده ممكن است از نوع داده هاي ترجيحات آشكار شده . شوند مي

. كه ناشي از تصميمات فرضي هستند، باشد  (SP)از تصميمات واقعي هستند يا ترجيحات بيان شده

رويكرد ترجيحات بيان شده، خالي از نقص نيست زيرا نحوه طراحي پرسشنامه و سؤاالت تمايل به 

همچنين پاسخ دهنده ممكن است در مواردي . پرداخت، شديداً بر نتايج حاصله تأثير گذار است

د؛ زيرا هيچ مانعي در نوع پاسخگويي وجود درباره مقدار تمايل به پرداخت خود اغراق يا اغماض كن

تواند  داراي اين ويژگي است كه مي انتخاب، در خانواده، ترجيحات آشكار شده رويكرد آزمون. ندارد

هاي مختلف يك كاالي غيربازاري را به صورت مجزا تعيين كند و نرخ نهايي جانشيني اين  ويژگي

هاي مدل آزمون انتخاب اين است ترين ويژگياز مهم. هاي بازاري محاسبه كند ها را با ويژگي ويژگي

ها كه هر پرسشنامه يك شود، برخالف ساير روشكه هر مجموعه انتخاب يك مشاهده محسوب مي

  .شودمشاهده محسوب مي

هاي فرضي براي تغييرات در  با ارايه سياستآزمون انتخاب سازي انتخاب، روش در رويكرد مدل

هاي يك كاالي  تري بين ويژگي ير بازاري نه تنها امكان مقايسه واقعيخدمات حاصل از كاالي غ

نسبت به  -دهد بلكه امكان مقايسه آنها با يك وسيله پرداخت و ابزار پولي را نيز  غيربازاري را مي

با توجه . كند فراهم مي -بندي انتخاب هاي ديگر اين رويكرد مانند رتبه بندي انتخاب يا درجه روش

هاي ذكر شده بجز متغير ازدحام و شلوغي تفرجگاه، ارزش  حاصله، مردم براي تمام ويژگيبه نتايج 

هاي قابل توجهي داشتند،  اقتصادي قائل بودند و براي حفظ و بهبود كيفيت آنها تمايل به پرداخت

  . ميليون ريال برآورد گرديد 17594به طوري كه ميزان تمايل به پرداخت افراد براي يك سال، 

كه با استفاده از يك مدل ) 1387(هزار نفر كه نسبت به مطالعه سراقي  400ر نظر گرفتن با د

 1883هزار نفر بازديد كننده،  370الجيت ساده و روش ارزشگذاري مشروط و با در نظر گرفتن

مشاهده و فقط  180مطالعه مذكور با . ميليون ريال برآورد نموده بود، اختالف قابل توجهي دارد
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مشاهده و  1296شار و محوطه گنجنامه تخمين زده شده بود؛ در حالي كه مطالعه حاضر با براي آب

  .براي كل تفرجگاه و آثار باستاني انجام شده است

دهد، قيمت ضمني  ها در اختيار ما قرار مي براي مقايسه ويژگيآزمون انتخاب شاخصي كه روش 

هاي ضمني، شاخص ويژگي حفظ  قيمتباشد و بر اساس شاخص محاسبه شده براي  ها مي ويژگي

و شاخص حفظ تنوع جنگلي و چشم  97و شاخص ويژگي بهداشت محيط و آب  100آثار باستاني 

درصد قيمت ضمني حفظ آثار  46قيمت ضمني حفظ تنوع جنگلي . باشد مي 46انداز طبيعي 

رسي قرار داشته حفظ آثار تاريخي تفرجگاه در اولويت ترجيحات نمونه مورد بر. باشد باستاني مي

بزرگ بودن ضرايب (با توجه به مثبت شدن عالمت ضرايب، معني داري آنها و بزرگ بودن ضرايب . است

يك  كنندگانها، بازديد جمالت ثابت براي هر كدام از گزينه) بر روي معني داري تأثير مستقيم دارد

درصد  89همچنين بيش از . دهند برنامه فرضي رو به بهبود را به وضعيت كنوني اكيداً ترجيح مي

هاي  افراد بدون توجه به موقعيت خودشان به عنوان استفاده كننده از تفرجگاه به ارتقاء ويژگي

  .ها پاسخ مثبت داده بودند تفرجگاه در انتخاب گزينه

باشد؛ تا حدي كه عالمت  تر از ويژگي ازدحام مي قيمت مهم همچنين نتايج نشان داد كه متغير

افراد در . باشد نرخ نهايي جانشيني بين متغير  غير بازاري ازدحام و متغير بازاري قيمت مثبت مي

ها  تر شدن محيط حاضرند پول پرداخت كنند كه اين نشان دهنده اهميت ساير ويژگي ازاي شلوغ

هايي را كه با بهتر شدن سطوح متغير ازدحام و  افراد گزينه. باشد ينسبت به متغير قيمت و ازدحام م

اند؛ زيرا بدون در نظر گرفتن عدم معني داري، مقدار  افزايش قيمت همراه بوده را انتخاب نكرده

افراد ازدحام را به بدتر شدن . تمايل به پرداخت براي بهبود سطوح اين ويژگي بسيار ناچيز است

ويژگي ازدحام تأثير مستقيم بر كل تمايل به پرداخت افراد ندارد، زيرا . اند ح دادهها ترجي ساير ويژگي

ها دارد؛  آماره معني داري ندارد؛ اما تأثير غير مستقيم بر ميزان تمايل به پرداخت براي ساير ويژگي

شدن تر  ها و شلوغ هايي را كه منجر به بهتر شدن ساير ويژگي به طوري كه بازديد كنندگان گزينه

حفظ آثار باستاني، بيشترين تمايل به پرداخت . اند محيط با ثابت بودن قيمت را مكرراً انتخاب كرده

  .اند و ازدحام و شلوغي تفرجگاه، كمترين تمايل به پرداخت را به خود اختصاص داده
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