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 چکیده

 اقتصـادی نظر نقطه از آن تحلیل و تجزیه شود،می احساس کشور در تفریحمساله  و هاگاهتفرج به نسبت که روزافزونی تقاضای به توجه با
 ستا کاری آینده در شد، خواهد کشور عاید راه این از که کالنی هایدرآمدویژه به جهات تمامی از اکوتوریسم صنعت بررسی و اجتماعی و

، اما .است شدهارایه  زیستمحیطرضایت از  ارزش تعیین برای متعددی هایروش پذیرد. انجام باید ضرورت علت به دشواری وجود با که
رضایت از  ارزش بررسی جهت ،مطالعه این در است. قرار گرفته بحث کمتر مورد موردی مطالعات در هاروش این از یک هر کارایی
 گذاریارزش روش از استفاده با حاضر پژوهشبنابراین،  شد. برآورد منطقه این تفرجی ارزش طالقان، سد گردشگری منطقه زیستمحیط

 برآورد و طالقان سد تفریحی منطقه بازدیدکنندگان پرداخت به تمایل بر مؤثر عوامل تعیین به ایدومرحله هکمن مدل کاربرد و مشروط
 تکمیل طریق از، 1332 تابستان و بهار در نیاز مورد هایداده .است پرداخته مذکور منطقه از استفاده جهت هاآن پرداخت به تمایل متوسط
 این در بررسی تحت افراد درصد 68 که دهدمی نشان نتایج .شد آوریجمع منطقه این از بازدیدکننده 311 با حضوری مصاحبه و نامهپرسش
 فرد هر برای پرداخت به تمایل متوسط مشروط گذاریارزش روش از استفاده با بودند. مبلغی پرداخت به حاضر وگردش تفریح برای مطالعه،

 بومی رضایت، میزان تحصیالت، سطح خانواده، ماهیانه درآمد پیشنهادی، قیمت هایمتغیر و آمد دست به ریال 3/3228 برابر بازدید هر در
 د.باشنمی روش این در پرداخت به تمایل میزان بر اثرگذار عوامل از رضایت، میزان و تابستان و بهار فصل مجدد، بازدید جهت تمایل بودن،

 سطح خانواده، ماهیانه درآمد و آمد دست به ریال 70/201 ایدومرحله هکمن روش از استفاده با افراد، پرداخت به تمایل گینمیانچنین، هم
 افراد پرداخت به تمایل میزان بر اثرگذار عوامل از رضایت، میزان و طالقان سد رقیب هایمکان از بازدید دفعات رضایت، میزان تحصیالت،

  باشد.می ایمرحلهدو هکمن مطالعه این در طالقان سد تفریحی ارزش تعیین برای بهینه روش هستند. روش این در
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 سرآغاز

 در عمرانی بزرگ هایپـروژه و هاطرح اجرایی سـوابق بررسی
 گذشته، هایریزیبرنامه در که دهدمی نشـان ایـران کشـور
 هایارزش و اهمیت توسعه، حال در کشورهای از بسیاری همانند
 بوده پنهان گیرانتصمیم دیدگاه از زیستمحیط و طبیعی منابع
 هایطرح و سدها احداث از که منافعی گذاریارزش بررسی است.
 فراهم گیرانتصمیم برای را فرصتی شود،می حاصل ایتوسعه

 ارزش بتوانند نظر مورد توسعه اهداف به رسیدن ضمن که کندمی
 موقع به را منفی و مثبت از اعم توسعه هایطرح از حاصل منافع
 ستفادها به نسبت مناسب مدیریتی برنامه یکارایه  با و بینیپیش
 گذاریارزش ،راستا این در نمایند. اقدام منافع این از بهینه

 در گیریتصمیم جهت مؤثری مدیریتی ابزار عنوان به اقتصادی
 مدیران استفاده مورد ایتوسعه هایطرح ریزیبرنامه زمینه
 و آب مانند واقعی درآمدهای از غیر که گیردمی قرار زیستمحیط
 منافع، این از یکی بگیرند. نظر در زنی را دیگری منافع برق،

 احداث از حاصل دریاچه و سد که است ایمنطقه یجتفر رزشا
  است. گرفته قرار منطقه آن در سد

 در زیستمحیطرضایت از  گذاریارزش زمینه در زیادی مطالعات
 (Amigues et است. گرفته صورت گوناگون هایروش با جهان

(al., 2002 را فرانسه گارون رودخانه ساحل تفریحی ارزش 
 آوردند. دست به فرانک 133 ایمرحلهدو هکمن روش وسیلهبه
 آمریکا فلوریدا ایالت در اُکاال ملی جنگل تفرجی ارزش بررسی در
 روش از استفاده با (Shrestha et al., 2002) توسط که

 ارزش این میزان گرفته، صورت (1)(CVM) مشروط گذاریارزش
 در است. آمده دستبه روز در دالر میلیون کی متوسط طور به

 (2) (WTP)کنندهبازدید هر پرداخت به تمایل مطالعه این

 (Anoop شد. برآورد بازدید هربار در دالر 61/212 تا 32/121

(& Surapprakash., 2008 خلیج تفرجی ارزش برآورد به 
 در تفرجی ارزش برآورد برای پرداختند. هند جنوب در مودی آشتا

 است. شده استفاده مشروط گذاریارزش روش از تحقیق ینا
 3136 منطقه این در کننده هربازدید پرداخت به تمایل میزان
 روش از استفاده با .(Loomis, 2010) است شده برآورد روپیه
 هر پرداخت به تمایل گیریاندازه به مشروط گذاریارزش
 شهر غربی قسمت در ایرودخانه کنار در تفریح برای کنندهبازدید

 178 پرداخت به حاضر تفریح جهت خانوارها پرداخت. کولورادو
 تمایل متوسط .(Myers et al., 2012)بودند سال هر در دالر

 در دالور خلیج مهاجر پرندگان از بازدید جهت پرداخت به
 گذاریارزش روش از استفاده با را شمالی آتالنتیک اقیانوس
 نمودند. محاسبه خانواده هر برای دالر 88-33 بین مشروط

Mittelhammer, 2012) & Osorio) جنگل تفرجی ارزش 
 روش از استفاده با را آمریکا شرقی جنوب در کاریب جزایر ملی

چنین هم دند.کر برآورد دالر 62/20معادل مشروط گذاریارزش
(Yashoda & Reddy, 2012) هر پرداخت به تمایل متوسط 

 استفاده با را هندوستان باساوانا جنگل در تفرج جهت کنندهبازدید
 برآورد دالر 83/10 میزان به مشروط گذاریارزش روش از

 نمودند.
 زیادی مطالعات که دهدمی نشان ایران در شده انجام هایبررسی

رضایت از  گذاریارزش زمینه در گوناگون هایروش با
 .دارد وجود مختلف مناطق تفرجی ارزش برآورد وزیست محیط

 تهران در ساعی پارک تفرجی ارزش (1360 قاضی، و )میبدی
 با را انزلی تاالب تفرجی ارزش (1366 همکاران، و )امیرنژاد
 6182و1612 ترتیب به مشروط گذاریارزش روش از استفاده

 همکاران، و )کاوسی نمودند. محاسبه بازدید هر برای ریال
 از استفاده با را رشت شهر محتشم بوستان تفرجی ارزش (1366
 و )یزدانی نمودند. برآورد ریال1282 هکمن ایمرحله دو روش

 دشت زیرزمینی هایآب تفرجی گذاریارزش به (1366 فتاحی،
 گذاریارزش روش از پژوهش این در پرداختند. اردکان -یزد

 که است آن از حاکی تحقیق نتایج است. شده استفاده مشروط
 این تفرجی ارزش کل و لریا 7033 افراد پرداخت به تمایل
 از استفاده با (1363 )طاهریان، باشد.می ریال میلیارد 8/1 مناطق
 هر پرداخت به تمایل متوسط مشروط گذاریارزش روش

 را گلستان النگدره جنگلی پارک تفرجی ارزش برای بازدیدکننده
 ارزش (1363 همکاران، و )حیاتی نمود. برآورد ریال 1072
 روش با را تبریز مشروطه و گلیلائ هایپارک تفرجی

 و )لیاقتی نمودند. محاسبه ریال 2231 هکمن ایدومرحله
 منطقه تفرجی ارزش بر مؤثر عوامل بررسی در (1363 همکاران،
 رقم اند.برده کار به را هکمن ایدومرحله روش درکه کوهستانی

 و )عبدالهی باشد.می ریال 6/3382 مطالعه این در برآوردی
 اردبیل سردابه تفرجی منطقه برای را ارزش این (1332 ،همکاران

 ایدومرحله و مشروط گذاریارزش رهیافت دو از استفاده با
 نمودند. برآورد ریال 8767 و1172 ترتیب به هکمن
 ایت از ــرض و یـتفرج ارزش نـتعیی رایـب ددیـمتع ایـهروش
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 از یک ره کارایی مورد در کمتر اما است. هارایه شدزیست محیط
 ایـن  اهمیـت  اسـت.  شـده  بحث موردی مطالعات در هاروش این

 بـا  طالقـان  سـد  تفرجـی  ارزش مطالعه جهت را ضرورتی موضوع
 روش بهترین انتخاب .شد موجب گذاریارزش متفاوت هایروش
 مطالعـه  ایـن  اصـلی  هدف طالقان سد تفرجی ارزش تعیین برای
 است. بوده

 

 هاروش و مواد

  همطالع مورد منطقه

 طالقان دره منطقه در نام باهمین ایرودخانه روی بر طالقان سد
 نوع از سد است. شده واقع تهران غربی شمال کیلومتری 122 در

 122 مخزن کل گنجایش باشد.می رسی هسته با ایسنگریزه
 متر میلیون 323 مخزن مفید گنجایش و مکعب متر میلیون
 تنظیم و رلکنت سد، این ساخت اصلی اهداف است. مکعب
 برای نیاز مورد آب تأمین طالقان، رودخانه سطحی هایجریان

 آب و تهران شرب آب از بخشی تأمین قزوین، دشت کشاورزان
 سطح رفتن باال کریم، رباط و شهریار هایدشت کشاورزی

 اعالم اقتصادی، خودکفایی و توازن امنیت، اجتماعی، رفاه زندگی،
 تأثیر آن از حاصل دریاچه آن بعت به و سد این احداث است. شده

 عنوان به شده باعث که دارد منطقه طبیعی منظره در سزایی به
 منطقه در توریست و گردشگر جذب برای مشوقی و اصلی عامل
 ایجاد برای مناسبی بسیار مکان سد کناره در ،چنینهم باشد.
 باشد.می گیریماهی و کمپ

 

 پژوهش روش
 و استاندارد ابزارهای از یکی وانعن به مشروط گذاریارزش روش

 کار به تفرجی هایمکان ارزش گیریاندازه برای پذیرانعطاف
 را افراد پرداخت به تمایل که کندمی تالش روش این رود.می

 روش در .نماید تعیین معین، فرضی بازار سناریوهای تحت

 زیر مطلوبیت تابع دارای افراد شودمی فرض دوگانه انتخاب
  هستند.

(1)                              U = U (Y, S) 
 

 برداری S و فرد درآمد Yغیرمستقیم، مطلوبیت تابع U آن در که
 کنندهبازدید هر باشد.می فرد اجتماعی – اقتصادی عوامل سایر از

 منبع از استفاده برای را خود درآمد از مبلغی است حاضر
 این که بپردازد (A) پیشنهادی مبلغ عنوان به زیستیمحیط

 مطلوبیت میزان د.شومی وی برای مطلوبیت ایجاد باعث استفاده
 حالتی از بیشتر زیستیمحیط منابع از استفاده اثر در شده ایجاد
 رابطه که کند،نمی استفاده زیستیمحیط منابع از وی که است
 ,Lee & Han, 2002; Hanemann) دهدمی نشان را آن زیر

:(1994 
ε1 U (1, Y-A; S) ≥ U (0, Y S) + ε0  )2( 

 

 که هستند صفر میانگین با تصادفی متغیرهای 1ε و0ε آن در که
 ایجاد تفاوت اند.شده توزیع همدیگر از مستقل و تصادفی طوربه

 زیستیمحیط منبع از استفاده اثر رب (U∆) مطلوبیت در شده
 (Lee & Han, 2002): از است عبارت

(3)       )0ε – 1(ε + S) ;Y (0, U – S) ;A-Y (1, U = ∆U 
 

 بهتر افراد، پرداخت به تمایل ترینمناسب برآورد و تحلیل برای
 استفاده دوبعدی دوتایی انتخاب اینامهپرسش روش از است
 پـرداخت به تمایل بررسی در دوگـانه نامهپرسش ساختـار شود.

 متغیر برای یعنی باشد.می اییدوت وابسته متغیر یک دارای افـراد،
 داشت خواهیم صفر و یک مقدار دو فقط وابسته

.(Venkatachalam, 2003)  
 از یکی فرد که این (،ip) احتمال لوجیت الگوی اساس بر

 شودمی بیان زیر رابطه صورت به بپذیرد، را پیشنهادها

(Hanemann, 1994:) 

pi = Fn(∆U) =  =                                                                   )1(   

 
 لوجستیک اختالف یک با تجمعی توزیع تابع nF(U∆) که

 جمله از اقتصادی اجتماعی، هایمتغیر از بعضی و است استاندارد
 شامل را تحقیق این در و... تحصیالت پیشنهادی، مبلغ درآمد،

 رودمی انتظار که هستند برآوردی قابل ایبضر γ و θ، β شود.می
θ > 0، γ > 0 و β ≤ 0 .مقدار محاسبه برای روش سه باشند 

 متوسط به موسوم ،اول روش دارد: وجود افراد پرداخت به تمایل
 انتظاری مقدار محاسبه برای آن از که است پرداخت به تمایل
 صفر همحدود در عددی گیریانتگرال وسیله به پرداخت به تمایل

 تمایل متوسط به موسوم ،دوم روش شود.می استفاده نهایتبی تا
 تمایل انتظاری مقدار محاسبه برای که است کل به پرداخت به
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 ∞+ تا -∞ محدوده در عددی گیریانتگرال وسیله به پرداخت به
 پرداخت به تمایل متوسط به موسوم سوم روش و رودمی کار به

 به تمایل انتظاری مقدار محاسبه برای آن از و است قسمتی
 تا صفر محدوده در عددی گیریانتگرال وسیله به پرداخت
 ها روش این بین از شود.می استفاده (A) ماکزیمم پیشنهاد

 سازگاری و ثبات روش این زیرا است، بهتر سوم روش
 حفظ را شدنجمع توانایی و آماری کارایی تئوری، با هامحدودیت

 ;Lee & Han, 2002)شودمی محاسبه زیر رابطه از که کندمی

Hanemann, 1994): 

 

E (WTP) =  =  ) dA, α* = (α + ϒY + ϴS)       )7(   

 
 از عرض α* و پرداخت به تمایل انتظاری مقدار E (WTP) که

 اقتصادی–اجتماعی جمله وسیله به که باشدمی شده تعدیل مبدا
 است. شده اضافه (α) اصلی مبدا از عرض جمله به

 یک که است استوار فرض این بر ،هکمن ایدومرحله روش
 به نظر)تمایل مورد فعالیت در توانندمی هامتغیر از مجموعه
 توانندمی هامتغیر از دیگری ایمجموعه و بگذارند تاثیر پرداخت(

 از پس را پرداخت( به لتمای نظر)میزان مورد فعالیت انجام میزان
 مجموعه دو بنابراین، دهند. قرار تاثیر تحت اولیه تصمیم گرفتن

 متغیرها این .شوند وارد الگو در توانندمی متغیرها از گوناگون
 روش در (.1362اللهی، عین و )سالمی نیستند الجمعمانعه لزوماً

 رگرسیون الگوی و پروبیت الگوی دو به لوجیت الگوی هکمن
 تصمیم بر توانندمی که هاییعامل شود.می تفکیک خطی

 به بگذارند، تاثیر پرداخت به تمایل پذیرش بر بازدیدکنندگان
 و شده وارد پروبیت الگوی در مستقل متغیرهای صورت
 بازدیدکنندگان پرداخت به تمایل میزان بر توانندمی که هاییعامل

 رگرسیون ویالگ در مستقل متغیرهای مجموعه در باشند، موثر
 اضافه با ،خطی( رگرسیون( دوم الگوی گیرند.می قرار خطی
 از استفاده با که میل نسبت عکس نام به جدیدی متغیر شدن

 شود،می ساخته )پروبیت( نخست الگوی شده برآورد پارامترهای
 .شودمی مرتبط نخست الگوی مستقل متغیرهای مجموعه به

 با ایجمله دو متغیر یک لشام پروبیت الگوی در وابسته متغیر
 پرداخت به تمایل دهندهنشان یک عدد است. صفر و یک مقادیر

 به تمایل وجود عدم دهندهنشان صفر عدد که حالی در بوده
 رگرسیون الگوی در وابسته متغیر باشد.می بازدیدکننده پرداخت

 است. فرد هر توسط پرداخت به تمایل مقدار بیانگر نیز خطی
 الگوی تفکیک از ناشی خطی رگرسیون و روبیتپ الگوهای

 :(Greene,1993) شودمی داده نشان زیر صورت به لوجیت
  Zi = B′Xi + Vi                   پروبیت الگوی (8)
0 > * Yi1       اگر= Zi   0 = * Yi                    0اگر = Zi  

 Yi = B′Xi + σλi + ei               خطی رگرسیون الگوی (0)
 میل نسبت عکس نیز λi و والگ ضرایب σو Bباال الگوهای در

 الگوی هکمن، ایدومرحله روش از نخست یمرحله در است.
 در .شودمی برآورد نماییدرست حداکثر روش از استفاده با پروبیت
 شده داده وزن کل کشش و نهایی اثر از پروبیت الگو نتایج تفسیر
 بیان شده یاد کشش است. شده استفاده متغیر هر به مربوط

 باعث چقدر مستقل متغیر مقدار در درصدی یک تغییر که کندمی
 احتمال در تغییر نیز نهایی اثر شود.می Yi =1 احتمال در تغییر

Yi =1 نشان را کند تغییر واحد یک مستقل متغیر که زمانی 
 مقداری از پروبیت الگو در بینیپیش دقت بررسی برای دهد.می
 02 از باالتر رقم شود،می استفاده صحیح بینیپیش درصد نام به

 است شده برآورد الگو دقت دهندهنشان پارامتر این برای درصد
(Greene, 1993). الگوی در میل نسبت عکس متغیر حضور 

 رفع را اولیه الگوی ناهمسانی واریانس وجود خطی، رگرسیون
 بنابراین، سازد.می کنمم را OLS برآوردکننده از استفاده و کرده

 توانمی لوجیت، الگوی پارامترهای برآورد کردن ایدومرحله با
 تمایل میزان بر موثر هایعامل از را پذیرش بر موثر هایعامل

 از یک هر اثرگذاری میزان و نقش نتیجه در کرد. جدا پرداخت به
 .شودمی مشخص بهتر شده یاد الگوی دو در مستقل هایمتغیر
 هایاندازه میانگین پرداخت به تمایل میانگین اسبهمح برای

 ایدومرحله روش خطی رگرسیون الگوی مستقل متغیرهای
 در مقادیر این دادن قرار با گیرد.می قرار استفاده مورد هکمن،
 مشخص پرداخت به تمایل مقدار میانگین خطی رگرسیون الگوی

 شود.می

 طراحی هاینامهپرسش تکمیل طریق از الزم اطالعات و آمار
 سد تفرجی منطقه از کنندگانبازدید به حضوری مراجعه با شده

 سال تابستان و بهار فصل در داشتند، مستقل درآمد که طالقان
 بندیطبقه گیرینمونه روش بهبنابراین،  شد. آوریجمع 1332

 فرمول از استفاده با کهشد  تکمیل نامهپرسش 311 تصادفی
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 شده آزمون پیش نامهپرسش 32 از صلهحا اطالعات و کوکران
 صحیح درک عدم علت به نامهپرسش 11 آمد. دستبه

 در وشد  حذف بودن ناقص و پرداخت به تمایل هایپرسش
 صورت نامهپرسش 322 با مطالعه این در تحلیل و تجزیه ،نهایت
 پرداخت به تمایل گیریاندازه برای ،مطالعه این در است. گرفته
 از مشروط گذاریارزش روش بررسی در انکنندگبازدید

 شد. استفاده (3)(DDC) بعدی دو دوگانه انتخاب نامهپرسش
 بازار موقعیت یک در پیشنهادی قیمت با رویارویی در گویانپاسخ

 از ،روش این در دهند.می خیر یا بلی پاسخ فقط فرضی،
 استفاده اولیه پیشنهاد به نسبت متفاوت انتخاب یک با پیشنهادی

 به نسبت گوپاسخ یاولیه واکنش به بعدی پیشنهاد شود.می
  دارد. بستگی اولیه پیشنهاد
 شروع آغازین، قیمت با اولیه پیشنهاد یک از که است متداول

 اگر نه. یا پذیردمی را آن دهندهپاسخ آیا شود مشخص تا کنندمی
 که شودمی آغاز مکرری فرایند  آنگاه کند، موافقت ابتدا همین او
 کند بیان شخص که این تا یابدمی افزایش پایه قیمت تدریج به
 شده، پذیرفته رقم آخرین نیست. اضافی مبلغ پرداخت به مایل که

 در مذکور نامهپرسش است. پرداخت به دهندهپاسخ میل حداکثر
 به مربوط اطالعات ،اول بخش در شد. طراحی بخش دو

 در و گوپاسخ ردف اقتصادی و اجتماعی شخصی، هایویژگی

 مطرح افراد پرداخت به تمایل به مربوط هایپرسش ،دوم بخش
 7222 و 3222 ،1222 پیشنهادی قیمت سه ،بخش این در .شد

 این .شد مطرح هم به مرتبط و وابسته هایپرسش صورتهب ریال
 شدند. انتخاب آزمون پیش براساس مقادیر

 محاسبات رها،متغی آماری تحلیل و تجزیه جهت تحقیق، این در
 رگرسیون و پروبیت لوجیت، الگوهای پارامترهای برآورد و ریاضی
 و (EXCEL) ،(MAPLE) افزارهاینرم از خطی

(SHAZAM) است. شده استفاده 
 

 هایافته
 به هاآن هایداده استخراج و نامهپرسش 311 تکمیل از پس

 تعدادی ،(1) جدول د.ش اقدام طالقان سد تفرجی ارزش محاسبه
 نشان را گویانپاسخ اجتماعی -اقتصادی مهم پارامترهای

 07/38 گویانپاسخ سن میانگین ،(1) جدول به توجه با دهد.می
 و سال 72/13 نیز افراد تحصیالت میانگین میزان باشد.می سال

 میانگین باشد.می نفر 16/3 دهندهپاسخ خانوارهای اندازه میانگین
 آمده دستبه ریال 222/062/3 ربراب خانوارها ماهیانه آمد در

 درآمد متغییر به مربوط معیار انحراف بیشترین ،چنینهم است.
  است. خانوار ماهیانه

 

 تحقیق( هاییافته )مأخذ: گویانپاسخ اجتماعی–اقتصادی مهم متغییرهای :(1) جدول

 حداکثر حداقل معیار انحراف میانگین متغییرها

 83 21 18/11 07/38 )سال( گویانپاسخ سن

 22 2 17/1 72/13 گویانپاسخ تحصیل هایسال

 6 1 23/1 16/3 )نفر( خانوار هر اندازه

 222/222/27 222/622/1 366/260/7 222/062/3 )ریال( خانوار ماهیانه آمد در

 

 گویانپاسخ تحصیل و آموزش سطح فراوانی توزیع ،(2) جدول در
 مقطع در افراد درصد3/17 باال جدول به توجه با شود.می مشاهده

 قرار کارشناسی مقطع در افراد درصد36 باالتر، و ارشد کارشناسی

 مقطع تا درصد 8/18و کاردانی مقطع در افراد درصد 0/6 دارند.
 سواد سطح دارای هاآن درصد 1/13 اند.کرده تحصیل دیپلم
 اند.بوده سوادبی هاآن از درصد2 و دیپلم از کمتر

 

 تحقیق( هاییافته )مأخذ: گویانپاسخ تحصیل و آموزش سطح فراوانی یعتوز :(2) جدول

 جمع سواد بی دیپلم از ترکم دیپلم دیپلم فوق لیسانس وباالتر لیسانس فوق سواد سطح

 322 8 76 72 28 111 18 تعداد

 122 2 1/13 8/18 0/6 36 3/17 درصد

 

 هایپرسش دربرگیرنده تفریحی، ارزش نامهپرسش اصلی بخش
 آن، در که است تفرج جهت دهندگانسخپا WTPمیزان به مربوط

 سه صورت به ریالی 7222 و 3222 ،1222 پیشنهادی قیمت سه
 121 گو،پاسخ 322 بین از است. شده ارایه هم به وابسته سوال
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 3222 پرداخت برای برای تمایلی و نپذیرفته را پیشنهاد اولین نفر
 برای پذیرفتند. را آن نفر 103 اما .نداشتند ورودیه عنوان به ریال
 این به دوم سوال ،کردند رد را اول پیشنهاد که دهندگانیپاسخ

 به را خود درآمد از ریال 1222 حاضرند آیا که شد مطرح صورت
 در ،نپذیرفتند را دوم پیشنهاد نفر 12 بپردازند؟ ورودیه عنوان
 اولین که ویانیگپاسخ از دسته آن پذیرفتند. را آن نفر 03 کهحالی

 آیا که گرفتند قرار باالتر پیشنهاد گروه در پذیرفتند، را پیشنهاد

 هستند؟ منطقه این در تفرج برای ریال 7222 پرداخت به حاضر
 را پیشنهاد این نفر 30 و نپذیرفته را سوم پیشنهاد پاسخگو 62

 پرداخت به حاضر درصد( 11) گوپاسخ 12 ترتیببدین پذیرفتند.
 وضعیت نبودند. الر دریاچه از بازدید برای ورودیه عنوان به مبلغی
 جدول در تفریحی استفاده جهت پیشنهادی مبالغ به گوییپاسخ

   .است شده ارایه ،(3)

 

 تحقیق( هاییافته )مأخذ: پیشنهادی مبلغ سه به گوییپاسخ وضعیت :(3) جدول

 پیشنهادی مبلغ                   

 پذیرش وضعیت

 اول پیشنهاد

 ریالی( 3333)

 دوم پیشنهاد

 ریالی( 1333)

 سوم پیشنهاد

 ریالی( 0333)

 30 03 103 تعداد پیشنهادی مبلغ پذیرش

 3/32 8/17 3/12 درصد

 62 12 121 تعداد  پیشنهادی مبلغ فتننپذیر

 3/20 11 8/73 درصد

 103 121 322 تعداد جمع

 8/73 3/12 122 درصد

 
 سطوح لوجیت، مدل توضیحی هایغیرمت ضرایب برآورد نتایج
 وابسته متغیر بر متغیرها این گذاریتأثیر و هاآن آماری داریمعنی

 است. آمده ،(1) جدول در راستنمایی حداکثر روش از استفاده با
 پیشنهاد، هایمتغیر :دهدمی نشان جدول این که طوریهمان
 بومی رضایت، میزان تحصیالت، سطح خانواده، ماهیانه درآمد
 و تابستان و بهار فصل مجدد، بازدید جهت تمایل بودن،
 پیشنهادی مبلغ پذیرش بر مناسبی سطوح در بودن گیرماهی
 کهحالی در باشند.می تأثیرگذار طالقان سد تفرجی ارزش برای
 سد از بازدیدکنندگان سکونت محل فاصله سن، هایمتغیر

 تأثیر منطقه این رقیب هایمکان از بازدید دفعات تعداد و طالقان
 این تفرجی ارزش برای پیشنهادی مبلغ پذیرش بر داریمعنی
 متغیر برای شده داده وزن کل کشش به توجه با اند.نداشته مکان

 احتمال پیشنهادی، قیمت در درصدی یک افزایش با پیشنهاد،
 طالقان سد توریستی و تفرجی استفاده برای مبلغ این پذیرش
 توجه با که آن ضمن یافت. خواهد کاهش دص در 111/2 معادل

 قیمت در ریالی هزار افزایش با متغیر، این نهایی اثر به
 استفاده بابت پرداخت جهت مبلغ پذیرش احتمال پیشنهادی،

 یافت. خواهد کاهش واحد 18/2 سد این تفرجی

 سطح توضیحی متغیرهای برای شده داده وزن کل کشش
 برابر ترتیب به رضایت میزان ه،خانواد ماهیانه درآمد تحصیالت،

 کردن فرض ثابت با یعنی .باشدمی 336/2 و236/2 ،130/2 با
 درآمد تحصیالت، میزان در درصدی یک افزایش با ،عوامل سایر

 پذیرش احتمال موجود، هایمیانگین به نسبت رضایت میزان و
 به طالقان سد تفرجی منطقه از بازدید برای پیشنهادی مبلغ

 خواهد افزایش درصد336/2 و 236/2 ،130/2ادلمع ترتیب
 هایسال به سال هر افزایش با دهدمی نشان نهایی اثر یافت.

 معادل مبالغ این پذیرش احتمال بازدیدکنندگان، تحصیل
 یک افزایش با ،چنینهم یافت. خواهد افزایش واحد 2163/2

 میزان در امتیاز هر افزایش و درآمد میزان در ریالی میلیون
 236/2 معادل ترتیب به پیشنهادی مبلغ پذیرش احتمال رضایت

 مستقل متغیرهای نهایی اثر یافت. خواهد افزایش واحد 263/2 و
 و مجدد بازدید جهت تمایل تابستان، و بهار فصل بودن، بومی
 120/2 و 81/2 ،73/2 ،10/2 با برابر ترتیب به بودن گیرماهی

 به تمایل احتمال ،عوامل یرسا کردن فرض ثابت با یعنی باشد.می
 بازدیدکنندگان سایر به نسبت بومی بازدیدکنندگان در پرداخت
 را تابستان و بهار فصل که بازدیدکنندگانی در واحد، 10/2 معادل
 سایر که کسانی به نسبت ،اندبرگزیده طالقان سد از بازدید جهت

 که افرادی در واحد، 73/2 معادل اند،کرده انتخاب را فصول
 را تمایل این که کسانی به نسبت دارند مجدد بازدید به تمایل
 با که هاییبازدیدکننده درچنین هم واحد، 81/2 معادل ندارند،
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 سایر به نسبت ،اندنموده سفر منطقه این به گیریماهی هدف
چنین هم بود. خواهد بیشتر واحد 120/2 معادل بازدیدکنندگان

 این در (1)صحیح بینییشپ درصد حاضر، برآوردهای براساس
 آن بیانگر نکته این ،بنابراین .باشدمی درصد 3/32معادل مدل
 به توجه با است توانسته موردنظر شده برآورد مدل که است

 بینیپیش را وابسته متغیر از باالیی درصد توضیحی، متغیرهای
 به تمایل گویان،پاسخ از درصد 3/32 تقریباً دیگر، بیان به نماید.

 مناسب کامالً نسبتیارایه  با را خیر یا بله شده بینیپیش اختپرد
 فادن مک تعیین ضریب اند. داده اختصاص درستیبه اطالعات، با

 متغیر تغییرات مدل، توضیحی هایمتغیر که دهدمی نشان نیز
 اند.داده توضیح خوبی به را وابسته

 به تمایل متوسط انتظاری مقدار لوجیت، مدل برآورد از پس
 عددی گیریانتگرال کمک با طالقان سد از بازدید برای پرداخت

 شد محاسبه ریال(، 72222) بیشینه پیشنهاد تا صفر محدوده در
 به .باشدمی بازدیدکننده هر برای ریال 3/3228 برابر رقم این که

 معادل بازدید هر برای طالقان سد تفرجی ارزش دیگر، عبارت
 .(1 )جدول شد برآورد ریال 3/3228

 

 (تحقیق هاییافته )مأخذ: لوجیت الگوی برآورد نتایج :(4) جدول

 نهایی اثر وزنی کل کشش (t) آماره شده برآورد ضرایب هامتغیر

 - - -13/1 -381/13 ثابت ضریب

***-87/2 -222861/2 پیشنهاد
 111/2- 22218/2- 

**22/2 2222/2 )سال( تحصیالت
 130/2 2163/2 

**22/2 22222218/2 )ریال( خانواده ماهیانه درآمد
 236/2 222222236/2 

 طالقان سد تا سکونت مکان فاصله
 )کیلومتر(

2237/2- 10/1- 237/2- 2226/2- 

***77/3 3120/2 رضایت میزان
 336/2 2632/2 

 -2223/2 -211/2 -36/2 -2221/2 )سال( سن

 -2227/2 -2223/2 -22/2 -2221/2 رقیب هایمکان از بازدید دفعات

***17/3 37/2 بودن بومی
 - 10/2 

***33/2 81/2 تابستان و بهار
 - 73/2 

***00/2 17/3 مجدد تمایل
 - 81/2 

***72/2 10/2 بودن گیرماهی
 - 120/2 

Probability (L . R .Statistic) = 2222/2  

Percentage Of Right Prediction = 323/2  

Mcfadden R – Square = 823/2  

Maddala R – Square =  780/2  

Esterella R – Square = 732/2  

 است. درصد 7 و 1 سطح در داریمعنی ترتیب به ** و ***
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 ،(7) جدول در هکمن ایدومرحله مدل برآورد از حاصل نتایج
 متغیرهای :دهدمی نشان جدول این که طورهمان .است آمده

 میزان شامل پروبیت الگوی در شده گرفته کار هب مستقل
 و بهار فصل مجدد، بازدید جهت تمایل بودن، بومی رضایت،

 شده تعیین سطوح در آماری لحاظ از که باشدمی تابستان
 و نهایی اثر از ،پروبیت مدل نتایج تفسیر در .باشندمی دارمعنی

 درصد .شد استفاده متغیر هر به مربوط شده داده وزن کل کشش
 آن از و است درصد 38 بر بالغ شده برآورد مدل صحیح بینیپیش
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 پروبیت و لوجیت الگوهای برای آماره این قبول قابل مقدار که جا
 بینیپیش درصد مقداربنابراین،  .باشدمی درصد 02 با بربرا

 دهد.می نشان را مطلوبی رقم الگو این در آمده دست به صحیح
 الگوی برای ماداال استرال، فادن،مک تعیین ضرایب مقادیر

 781/2 و 763/2 ،831/2 با برابر ترتیب به شده برآورد پروبیت
 وابسته، متغیر مشاهدات دتعدا به توجه با مقادیر این .باشدمی

 برای اطمینان قابل فوق الگوی ،بنابراین .باشندمی مطلوبی ارقام
 برای شده داده وزن کل کشش است. بعدی هایتحلیل و تجزیه
 ثابت فرض با یعنی .است 123/2 رضایت میزان توضیحی متغیر
 میزان درصدی یک افزایش با متوسط طور به عوامل سایر بودن

 پرداخت به تمایل احتمال موجود، هایمیانگین به نسبت رضایت
 اثر به توجه با که آن ضمن .یابدمی افزایش درصد123/2 حدود
 احتمال رضایت، میزان در امتیاز هر افزایش با متغیر، این نهایی
 اثر یافت. خواهد افزایش واحد 2013/2 معادل پرداخت به تمایل
 مجدد، بازدید جهت تمایل بودن، بومی مستقل متغیرهای نهایی
 873/2 و 311/2 ،122/2با برابر ترتیب به تابستان و بهار فصل

 به تمایل احتمال ،سایرعوامل کردنفرض ثابت با یعنی .باشدمی
 بازدیدکنندگان سایر به نسبت بومی بازدیدکنندگان در پرداخت
 دارند مجدد بازدید به تمایل که افرادی در واحد، 122/2 معادل
 واحد، 311/2 معادل ندارند، را تمایل این که انیکس به نسبت

 جهت را تابستان و بهار فصل که بازدیدکنندگانی درچنین هم
 فصول سایر که کسانی به نسبت اندبرگزیده طالقان سد از بازدید

 بود. خواهد بیشتر واحد 873/2 معادل اند،کرده انتخاب را

 سطح ی،خط رگرسیون الگوی در شده وارد متغیر نخستین 
 درصد یک سطح در متغیر این است. بازدیدکننده تحصیالت

 این باشد.می 630/22 معادل شده برآورد ضریب و بوده دارمعنی
 میانگین به واحد یک افزایش با که است این مفهوم به مقدار
 میزان میانگین هاعامل سایر بودن ثابت با و تحصیالت سطح
 ضریب مقدار شد. خواهد دهافزو واحد 630/22 پرداخت به تمایل
 یک افزایش با که دهدمی نشان درآمد متغیر برای شده برآورد
 میانگین عوامل، سایر بودن ثابت با افراد درآمد متوسط به واحد

 خواهد افزایش واحد 222212/2 معادل پرداخت به تمایل میزان
 که دهدمی نشان رضایت میزان متغیر شده برآورد ضریب .یافت

 بودن ثابت با افرادرضایت میزان متوسط به واحد یک ایشافز با
 معادل افراد پرداخت به تمایل میزان متوسط عوامل، سایر
 شده برآورد ضریب مقدار یافت. خواهد افزایش واحد 806/22

 -322/3 با برابر طالقان سد رقیب هایمکان از بازدید دفعات

 متوسط واحد یک افزایش نتیجه در که است این بیانگر که بوده
 میزان متوسط ،منطقه این رقیب هایمکان از بازدید دفعات
 یافت. خواهد کاهش واحد -322/3 معادل افراد پرداخت به تمایل

 هاییبازدیدکننده در پرداخت، به تمایل میزان متوسطچنین هم
 به نسبت ،اندنموده سفر منطقه این به گیریماهی هدف با که

 بود. خواهد بیشتر واحد 81/228 عادلم بازدیدکنندگان، سایر
 نشان درصد یک سطح در میل نسبت عکس متغیر بودن دارمعنی

 عوامل با پرداخت به تمایل به تصمیم بر اثرگذار عوامل دهدمی
 ییدیات که باشندنمی یکسان پرداخت به تمایل میزان کنندهتعیین

 ینتعی ضریب .باشدمی ایدومرحله هکمن روش از استفاده بر
 به است. بوده درصد 6/70 با برابر خطی رگرسیون به مربوط
 به تمایل میزان تغییرات میانگین از درصد 6/70 ،دیگر عبارت

 داده توضیح الذکرفوق مستقل متغیرهای مجموعه توسط پرداخت
 30/1 با برابر واتسون دوربین آماره میزان ،چنینهم .استشده
 رگرسیون در دهمبستگیخو وجود عدم بر داللت که باشدمی

 این هایداده که جا آن از است ذکر به الزم .دارد شده برآورد
 خودهمبستگی وجود عدم بررسی به نیازی هستند مقطعی مطالعه

 باشد.نمی رگرسیون در

 روش خطی رگرسیون الگوی از آمده دستهب نتایج اساس بر
 در برآوردی ضرایب نمودن ضربچنین هم و هکمن ایدومرحله
 در پرداخت به تمایل میانگین توضیحی متغیرهای مد و میانگین

 آمد. دستبه ریال 70/201 معادل بازدید هر
 

 گیریبحث و نتیجه

با توجه به آن که اکوتوریسم از منابع مهم درآمد در بسیاری از 
کشورهاست و با توجه به پتانسیل باالی کشور در این زمینه، 

به آن خواهد شد که درآمد  توجه بیشتر به این صنعت منجر
مناسبی از این راه عاید کشور شود. بنابراین، تعیین روش بهینه 

 گذاری امری الزم و ضروری است.ارزش

گذاری مشروط و کاربرد مطالعه حاضر، با استفاده از روش ارزش
ای به تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به مدل هکمن دومرحله

چنین و همسد طالقان ریحی پرداخت بازدیدکنندگان منطقه تف
ها جهت استفاده از منطقه برآورد متوسط تمایل به پرداخت آن

هدف اصلی این تحقیق، تعیین روش بهینه  مذکور پرداخته است.
زیست منطقه گردشگری سد رآورد ارزش رضایت از محیطدر ب

باشد. از آن جایی که متغیر عکس نسبت میل در طالقان می
 رگذار بر ـد بنابر این عوامل اثـباشدار مییـسطح یک درصد معن
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 (تحقیق هاییافته )مأخذ: ایمرحله دو هکمن روش از حاصل نتایج :(0) جدول

 هامتغیر

 ایمرحله دو هکمن روش

 )خطی رگرسیون( دوم مرحله )پروبیت (اول مرحله

 (t) آماره ضریب مقدار نهایی اثر وزنی کل کشش (t) آماره ضریب مقدار

-37/3 -27/113 - - -01/3 -613/0 ثابت ریبض  

***20/3 630/22 218/2 216/2 78/1 117/2 تحصیالت)سال(
 

 ماهیانه درآمد
 خانواده)ریال(

22222283/2 16/1 260/2 222222227/2 222212/2 261/2**
 

 مکان فاصله
 سد تا سکونت
 )کیلومتر( طالقان

2210/2- 21/1- 21/2- 22201/2- 136/2- 32/2-  

***81/2 160/2 رضایت میزان
 123/2 2013/2 806/22 67/2***

 

 -31/2 -223/2 -2226/2 -213/2 -31/2 -2223/2 سن)سال(

 از بازدید دفعات
 رقیب هایمکان

22210/2 226/2 22216/2 22213/2 322/3- 10/2-**
 

***07/2 263/1 بودن بومی
 - 122/2 77/00 16/1  

**21/2 112/1 تابستان و بهار
 - 311/2 23/30 76/2  

**11/2 360/1 مجدد تمایل
 - 873/2 23/36- 73/2-  

***38/1 81/228 216/2 - 02/2 371/2 بودن گیرماهی
 

 میل نسبت عکس
Mill 

- - - - 03/110 61/2***
 

Mcfadden R – Square = 831/2   

Esterella R – Square = 763/2   

Maddala R – Square =  781/2  

Percentage Of Right Prediction = 38/2   

P-VALUE = 222/2  

 است. درصد 7 و 1 سطح در ریدا معنی ترتیب به ** و ***

R–Square 706/2 =  

D.W = 30/1  

P-VALUE = 222/2  
 

 
کننده میزان تمایل تصمیم به تمایل به پرداخت با عوامل تعیین

باشند. این نتیجه تاییدی بر بهینه بودن پرداخت یکسان نمیبه
 باشد.می مشروط گذاریارزش به نسبت ایدومرحله هکمن روش
 و )حیاتی بامطالعه مشابه تحقیق این در آمده دستبه نتایج

 در زیرا، باشد.می (1332 همکاران، و عبدالهی ؛1363 همکاران،
 با افراد پرداختبه تمایل بر تاثیرگذار عوامل نیز مطالعات این

 ایدومرحله هکمن و مشروط گذاریارزش هایروش از استفاده
 هکمن روش در تپرداخ به تمایل میانگین مقدار و بوده متفاوت

 در .باشدمی مشروط گذاریارزش روش از متفاوت ایدومرحله
 حیاتی ؛1366 همکاران، و )کاوسی مطالعات همانند ،پژوهش این

 و عبدالهی ؛1363 همکاران، و لیاقتی ؛1363 همکاران، و

 از افراد پرداختبه تمایل بر تاثیرگذار عوامل (1332 همکاران،
 اند.شده تفکیک افراد پرداختبه تمایل انمیز بر تاثیرگذار عوامل

 سطح و درآمد میزان ،مطالعات این تمامی در ،چنینهم
 میزان بر تاثیرگذار عوامل از حاضر مطالعه همانند تحصیالت

 باشند.می افراد پرداختبه تمایل
 مستقیم تأثیر درآمدی متغیر ،شد مالحظه نتایج از که طورهمان

 مورد منطقه از تفرجی استفاده جهت پیشنهادی مبلغ پذیرش بر
 سطوح تقویت جهت سیاستی بهبنابراین،  است. داشته نظر

 شود.می توصیه جامعه، فقیر و درآمد کم افراد ویژه به درآمدی
 در مهم نقش بودن، کیفی دلیل به تحصیالت میزان ،چنینهم

 دارای دهندگانپاسخ اکثر ،کهطوریبه دارد. بازدیدکنندگان جذب
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 رابطه ،دیگر عبارت به باشند.می لیسانس دانشگاهی صیالتتح
 و دارد وجود سواد سطح و باالتر پرداخت به تمایل بین داریمعنی
 و تفریح برای بیشتری اهمیت باالتر، تحصیلی سطح با افراد
 گردشگر جذب عامل بارزترین بازدیدکنندگان .یل هستندقا تفرج

 باالی پتانسیل از نشان که دداننمی آن طبیعی محیط را منطقه به
 دارد توریست جذب و تفرج گردش، برای منطقه طبیعی محیط

 با آن مناطق بیشتر بودن بکر و تهران به نزدیکی به توجه با که
 معرفی جهت در مدون هاییریزیبرنامه و هدفمند گامی برداشتن

 بیشتری گردشگران پذیرای تواندمی آن هایپتانسیل و منطقه
 از درصد 32 که مشکالتی از است ذکر به زمال باشد.

 نبود کردند،می نارضایتی ابراز و دارند اشاره آن به بازدیدکنندگان
 تابلوهای راهنما، تفرجی، رفاهی، اقامتی، بهداشتی، امکانات

  است. بوده منطقه از کافی شناخت عدم و راهنمایی
چنین هم و دارهدف و مدتبلند ریزیبرنامه یک با توانمی

 سمت به را بیشتری هایسرمایه خصوصی بخش مشارکت
 و محلی افراد درآمد افزایش سبب هم که کرد جذب منطقه

  شود. منطقه کل در اقتصادی سود افزایشچنین هم
 به هاییپیشنهاد ،تحقیق از حاصل نتایج به توجه با ،بخش این در

  :شودمیارایه  زیر شرح
زیست محیطرضایت از  ارزش تعیین برای روش بهترین انتخاب
 طالقان سد گردشگری منطقه
 یکی مطالعه این در بررسی مورد افراد آموزش و تحصیالت سطح

بنابراین،  است. بوده افراد پرداخت به تمایل در تأثیرگذار عوامل از
 صنعت توسعه به تواندمی جامعه افراد عمومی هایآموزش یارتقا

  ید.نما کمک منطقه این در اکوتوریسم
 از یکی ،تحقیق این در منطقه از بازدیدکنندگان رضایت میزان

 شده افراد باالتر پرداخت به تمایل به منجر که است عواملی

 تمهیداتی افراد مندیرضایت افزایش جهت باید ،بنابراین .است
 جذب جهت زیربنایی تجهیزات و امکانات ساخت شود. دیده

 نظیر گاهیاستراحت امتی،اق بهداشتی، امکانات :مانند گردشگر
 قبیل از مناسب تفرجی و تفرجی امکانات پارکینگ، آالچیق،

 که است ملزوماتی از ... و کودکان بازی زمین موتوری، هایقایق
 بخش حمایت و تشویق در این راستا، شود. توجه آن به باید

 توصیه اکوتوریسم صنعت در گذاریسرمایه جهت خصوصی
 شود.می

 دارند. باالتری پرداخت به تمایل ،تحقیق این رد بومی افراد
 باشد.می امر این دلیل منطقه از افراد این بیشتر شناخت و آگاهی

 معرفی و رسانیاطالع خدماتارایه  جهت مراکزی ایجادبنابراین، 
در این  است. ضروری امری بازدیدکنندگان به منطقه هایجاذبه
 کتاب ، بروشور طریق از انیرساطالع و تبلیغات با توانمی راستا،

 پرداخت. منطقه معرفی به ... و

 تابستان و بهار فصل در تحقیق، هاییافته به توجه با
 سد از بازدید جهت باالتری پرداخت به تمایل بازدیدکنندگان

 داد. افزایش فصول این در را ورودیه مبلغ توانمی بنابراین دارند.

 جهت بیشتری پرداخت به تمایل گیرانماهی تحقیق این در
 مخصوص سایت نمودن فراهم دارند. منطقه از بازدید
 تا باالتر، قیمت با صیادی مجوز صدورچنین هم گیری،ماهی
 مناسبی حل راه باشد، نداشته یزیستطیمح عوارض که جایی
  باشد.می منطقه این در بیشتر درآمدی کسب برای
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 تفرجی ارزش بر مؤثر عوامل بررسی در هکمن ایرحلهدوم روش کاربرد .1363 ه. پناه،یزدان و الف. فر،نعیمی ن.؛ مبرقعی، ه.؛ لیاقتی،
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 .160 ـ 222 : 38 ،ایران اقتصادی هایپژوهش

 اقتصاد انجمن کنفرانس ششمین اردکان. – یزد دشت زمینی زیر هایآب تفریحی گذاریارزش .1366 الف. فتاحی، و س. یزدانی،
 .1-12آبان. 6 و 3 مشهد، ایران، کشاورزی
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