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 چکیده
در کشف قيمت برای خدمات  به دليل بروز شکست بازار ؛شودمیهای مهم اقتصاد هر کشوری محسوب یکی از بخشزیست محيط ،امروزه
و گردشگری مناطق زیستی محيط. با توجه به اهميت استزیست محيطاصلی اقتصاد  مباحثگذاری و تعيين ارزش از ارزش ،زیستمحيط

و آثار تاریخی موجود در آن است.  رودزایندهمختلف  یهاویژگی گردشگری -حفاظتیتفریحی، هدف مطالعه حاضر تعيين ارزش  -تاریخی
ی بر ارزش فوق و ارزیابی تغييرات رفاهی اجتماع –های ضمنی، ارزیابی تاثير متغيرهای اقتصادیبرآورد قيمت ،به دستيابی این هدف برای

 0 در قالب پرسشنامه آزمون انتخاب 276مستخرج ازکه  ردیف داده 3433 از ،پژوهشدر این  .پرداخت خواهدنيز های فرضی تغيير سياست
توان از نتيجه آزمون هاسمن نشان داد که می بود، استفاده شد. سياست فرضی 72 گزینه انتخاب و 3 مجموعه انتخاب، 13نوع پرسشنامه، 

 یهاویژگیهر سطح  نتایج حاصل از مدل الجيت شرطی نشان داد که بازدیدکنندگان برای ،مدل الجيت شرطی استفاده نمود. همچنين
ریال،  3767و  4112، 0741، 0332حفظ تنوع جنگلی، حفظ آثار باستانی، بهداشت رودخانه و جاری بودن آب در سطح رودخانه به ترتيب، 

ت و سن، جنسيت، بُعد خانوار، تاهل، طبقه درآمدی، سطح تحصيال :مانند اجتماعی -لحاظ متغيرهای اقتصادی تمایل به پرداخت نهایی دارند.
به منظور حفظ کيفيت خدمات  شودمیپيشنهاد  ،در نهایت رداخت بازدیدکنندگان دارد.پبومی بودن دارای تاثير مثبت بر ميزان تمایل به 

 .شوداستفاده از مکانيسم بازار و تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان  رودزاینده زیستمحيط
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 سرآغاز
های مهم اقتصاد هر کشوری یکی از بخشزیست محيطامروزه 

 (1)آلودگی، عدم ردپای بشرهای پناهگاه تئوری. شودمیمحسوب 
با  کوزنتس در ارتباط زیستمحيطو فرضيه  زیستمحيطدر 

توسعه پایدار مطرح است که تاکيد بر ارزش منابع  مساله
با عنایت به این  دارند. هاآنو خدمات حاصل از  یزیستمحيط
به دليل بروز شکست بازار در کشف قيمت  و همچنين مباحث

 و تعيين ارزش گذاریارزش یزیستمحيطبرای خدمات 
 و اقتصاد و مشترک بين اصلی مباحثاز  زیستمحيط
 گذاریارزشبيش از چهار دهه از آغاز  .استشده زیست محيط
 فراغت برای افراد شبا افزایش ارزگذرد، می یزیستمحيطمنابع 

اهميتی که این موضوع در این مدت کسب نموده بسيار فراتر از 
قابل . علت این امر نقش غيراست ،استچه که قابل تصور  آن

افزایش کيفيت  ها درو اکوسيستمزیست محيطانکاری است که 
زاده و )عيسی نمایدمیایفا  جوامع امروزی رفاه زندگی و
و  یزیستمحيطارزش کاالهای  فقدانبه دليل  .(1331، همکاران

 در بعضی مواردو  قوانين و مقررات ویژه و عدم تعریف نبود
طور ه ب سيستمیمنابع و خدمات اکو مالکيت برای آن، تضمين

که نتيجه آن ، است گرفتهآزاد و نامحدود مورد بهره برداری قرار 
و جليلی،  ایشرزه) چيزی جز تخریب و تخليه نخواهد بود

به همراه  یزیستمحيطافزایش تقاضا برای خدمات  .(1332
و فضای زیستی ضرورت  تخریب و تهی شدن منابع طبيعی

علی یخشکی برای  .کندمی این خدمات را روشن گذاریارزش
 به طوررا  هاتفرجگاه مساله 1311اولين بار در ایران در سال 

 (.1337جدی مطرح و مورد مطالعه قرار داد )ساری و اسکویی، 
ایی در ارتباط با مطالعات گسترده ،های گذشتهدر طول دهه

 ،انجام شده است زیرا زیستمحيطخدمات  گذاریارزش
برای  گذاریارزش معتقدند که انجامزیست محيط داناناقتصاد

امری الزم و  هااکوسيستمکارکردها، کاالها و خدمات غيربازاری 
های منفی و در درازمدت، پيامد هاآنضروری است و انکار ارزش 

. (1333)قربانی و زارع،  خواهد داشت درپینامطلوب برای جامعه 
به  یزیستمحيطو تعيين قيمت کاالها و خدمات  گذاریارزش

نياز به بانک  هاآنالیل ماهيت خدمات و تنوع گسترده د
کارگيری علوم ریاضی، آمار، ه اطالعاتی گسترده و کامل و ب

به  اما. دارد که امری بسيار مشکل است زیستمحيط و اقتصاد
بسيار ارزشمند  یزیستمحيط هایثروتو  هاسرمایهکه  دليل آن

 .(1333، ایشرزه) استمتکی  هاآنهستند و حيات انسان به 
 ییهاروشعلم اقتصاد محيط زیست، با توجه به مشکالت موجود 

را که مبتنی بر کشف یک رابطه بين ترجيحات افراد در برخورد با 
اقدام به برآورد ارزش  ،با یک کاالی بازاری استزیست محيط

 (.Manski, 1977) نمایدمی موردنظر
وجود دارد، اما  یزیستمحيطاگر چه تفسيرهای متفاوتی از ارزش 

های که در زیر مجموعه گذاریارزشمتنوع  یهاروشبين 
 (3)(SP)شده  آشکارو ترجيحات  (2)(RP) هشد بيانترجيحات 

قرار دارند، اقتصاددانان بيشتر بر ارزش پولی که از طریق 
آزمون انتخاب تاکيد دارند.  ،شودمیترجيحات آشکار شده بيان 

از الگوسازی انتخاب که از خانواده  ایمجموعهبه عنوان زیر 
ای نوین در اقتصاد شيوه ،باشدمیترجيحات بيان شده 

به منظور برآورد تمایل به پرداخت و تمایل به  زیستمحيط
زارع  وقربانی  .(1332و جليلی،  ایشرزه) باشدمیدریافت 

 گذاریارزشو  انتخاب( با استفاده از دو روش آزمون 1333)
ی مختلف آلودگی هوا در هاویژگیارزش  برآورداقدام به  مشروط

متوسط پرداخته شهر مشهد در دو منطقه با آلودگی باال و آلودگی 
اند. در روش آزمون و نتایج این دو روش را باهم مقایسه کرده

های انتخاب بين گزینه ،به دليل وجود واریانس ناهمسانی تجربی
استفاده  یهاناآشي مدل الجيت جای مدل الجيت شرطی ازه ب

دو منطقه با آلودگی  درو اقدام به برآورد تمایل به پرداخت  شد
 اند.متوسط و آلودگی باال نموده

روش آزمون انتخاب و با استفاده از (، 1336) ،و جاویدی ایشرزه
به برآورد تمایل به پرداخت  شرطیمدل الجيت  به کارگيری

های جانبی در درونی سازی هزینهشهروندان تهرانی به منظور 
 یزیستمحيطالی برای توصيف کا هاآنتوليد برق پرداختند. 

مورد نظر از پنج ویژگی در سه سطح استفاده کردند. نتایج این 
ی، اهنامطالعه نشان داد که یک درصد کاهش انتشار گازهای گلخ

ميليارد ریال در ماه برای ساکنان شهر تهران ارزش  17حدود 
به برآورد تمایل به پرداخت (، 1332و جليلی ) ایشرزه دارد.

تفرجگاه گنج نامه با استفاده از الگوی آزمون  بازدیدکنندگان از
به منظور برآورد تمایل به  ،انتخاب پرداختند. در این تحقيق

تعریف  یهاویژگیپرداخت بازدیدکنندگان برای سطوح مختلف 
شده تفرجگاه، از مدل الجيت شرطی و طراحی آماری کسری 

 دارمعنیویژگی ازدحام از لحاظ آماری  ،استفاده شد. در این مدل
نشد و حفظ آثار باستانی بيشترین و حفظ تنوع جنگلی کمترین 
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 ( ,Fleuret & Ppirier دادند. اختصاص خود به را پرداخت به تمایل

با استفاده از آزمون انتخاب به ارزش گذاری ترجيحات  2010)
چهار  زمان درهم به طورافراد در برخورد با بهبود کيفيت آب، 

برای  هاآنمنطقه گردشگری در حاشيه یک رودخانه پرداختند. 
یک دو سطح  توصيف رودخانه چهار ویژگی برشمردند که هر

داشت. نتایج نشان داد که افراد برای بهبود کيفيت آب رودخانه 
منافع حاصل از این بهبود  ،دارند. اما دارمعنیتمایل به پرداخت 

نشان دادند که  هاآن. دهدمیش نهای طرح را پوشکيفيت، هزینه
 بر روی نتایج حاصله دارد. دارمعنیتأثير ( 4)پيشنهاد صفر معترض

(Birol, et al., 2010)  ارزش بهبود و ارتقای تصفيه  برآوردبه
اند. در هند پرداخته (1)گانگاخانه فاضالب: مطالعه موردی رودخانه 

ن حاشيه این انپرسشنامه توسط ساک 166تعداد  ،در این مطالعه
. صورت تصادفی بوده گيری برودخانه تکميل شد و شيوه نمونه

نشان داد که ساکنان این منطقه شهری تمایل به  هاپژوهش
، از طریق افزایش عوارض شهرداری ماهيانه دارمعنیپرداخت 

برای افزایش ظرفيت کارخانه تصفيه فاضالب برای تصفيه بيشتر 
دارند.  گانگاهای منطقه قبل از تخليه آن در رودخانه و بهتر پساب

پيشنهاد شده است که با استفاده از روش انتقال منافع نتایج این 
از طریق ارتقای  مطالعه درباره منافع اقتصادی که ممکن است

کارخانه تصفيه پساب در مناطق شهری مشابه در حاشيه همين 
 (Vega, 2011 رودخانه ایجاد شود، مورد مطالعه قرار گيرد.

& Alpizar(  پروژه برق آبی  یزیستمحيط آثاربه ارزیابی
در سن کارلوس  (7)وردرکرو بر مرکز گردشگری (0)توروتری

های انتخاب پرداختند. در کنار این کاستاریکا با استفاده از آزمون
شرطی  گذاریارزشهزینه سفر فردی و  یهاروشهاآنرهيافت 

نشان داد که  هاروشرا نيز محاسبه کردند، که مقایسه این 
های انتخاب سناریوهای واقعی را برای افراد طراحی آزمون

ترجيحات مورد نظر خود را  توانندمیافراد  راستا،در این  .کندمی
دیگر که فرد قدرت  یهاروشعکس  دقيقااز بين این سناریوها 

از  هاآن. ، انتخاب کنندانتخاب و ابراز ترجيحات خود را ندارد
 اند.برای طراحی مجموعه های انتخاب بهره جسته قایمطراحی 

 

 هاروشمواد و 

 روش پژوهش
ی متنوعی توسط اقتصاددانان به منظور ارزیابی ترجيحات هاروش

و برآورد تمایل به پرداخت افراد در ارتباط با کاالها و خدماتی که 
وجود دارد، پيشنهاد  (3)بيرونی آثاریا  (3)شکست بازار هاآنبرای 

تحت  هاروشاین  .(Fleuret & Ppirier, 2010) است شده
)رهيافت بازار فرضی(،  (16)سه رویکرد ترجيحات بيان شده

)بازار جایگزین( و ترجيحات نسبت داده  (11)ترجيحات آشکار شده
. البته با شوندتحليل می (12)های مبتنی بر هزینهشده )رهيافت

توجه به تفاوت بين قيمت بازاری و حداکثر تمایل به پرداخت 
قيمت فروش یک کاال ارزش اقتصادی آن  این کهتصور نهایی، 

قيمت بازار حداقل تمایل  ،. بلکهستيدرست ن ،دهدمیرا نشان 
به . افراد کندمیبه پرداخت مردم را به هنگام خرید کاال بيان 

برای یک کاال بيشتر از قيمت بازاری آن تمایل به  طورکلی
ه پرداخت دارند که این مازاد بر قيمت فروش همان اضافه رفا

 ن انتخابآزمو .(1332و جليلی،  ایشرزه) استکننده مصرف

(CE)(13) انتخابالگوسازی از رهيافت  ایمجموعهنوان زیرعه ب 

(CM)(14)  ن آیک تکنيک ترجيح بيان شده است، که در
تعدادی گزینه انتخاب بين ترین گزینه را از ها مرجحدهندهپاسخ

. هر گزینه در برگيرنده چند ویژگی است که با سطوح کنندمی
. ساختار نظری (1333)قربانی و زارع،  اندشدهتناظر توصيف م

 ایجملهاز تحليل انتخاب گسسته چند  (11)آزمون انتخاب

(MDC)(10)  ترین دهندگان مرجحکه در آن پاسخ شودمیناشی
 ,Arcidiacono) کنندگزینه را از بين تعدادی گزینه انتخاب می

et a., 2012). این روش مبتنی بر تئوری ارزش (Lancaster, 

که مطلوبيت برخاسته از یک کاال،  داردکه بيان می ،است (1996
مختلف توصيف کننده کاال ناشی  یهاویژگیاز مجموع مطلوبيت 

تواند دارای چند سطح هر ویژگی می ،که طوریه ب .شودمی
برآورد  ن انتخابآزموهدف اصلی . کيفی و کمی متفاوت باشد

ساختار ترجيحات مصرف کنندگان با تاکيد بر اهميت نسبی 
که  شودمیاز فرد خواسته  ،ست. برای نيل به این هدفهاویژگی

یکی از چند سياست فرضی را که در یک مجموعه انتخاب 
گردآمده است را انتخاب کند و مطلوبيتی که فرد از یک سياست 

ه ب ،آورددست میه مجموعه انتخاب بفرضی خاص در یک 
ی مورد نظر در هاویژگیوسيله مطلوبيت فرد از سطوح هر یک از 

)قربانی و  شودمیمحاسبه است، سياست فرضی انتخاب شده 
 یزیستمحيط(. روش آزمون انتخاب سطوح کاالهای 1333زارع، 

و با استفاده از الگوی  هاآنی مختلف هاویژگیرا بر اساس 
 گذاریارزش هاویژگیمختلف  هایگزینهی انتخاب بين احتمال

قيمت یا هزینه باشد، تمایل به  هاویژگی. اگر یکی از این کندمی
 ترینمهم. شودمیبرآورد  هاویژگیپرداخت برای تغيير در سطوح 

های مرتبط با انتخاب توانایی ترکيب داده ،نآزمومزیت روش 
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ی کمی و کيفی است. عالوه برآن این روش، روشی هاویژگی
دقيق برای برآورد ميزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای 

 (.Hanley et al., 2001) کندمیفراهم  یزیستمحيطکاالهای 
کاالهای  هایانتخاببرای ارزش گذاری آزمون انتخاب  ز روشا

بينی و پيش حمل و نقل، گردشگریبازاریابی،  مصرف کننده،
و کارخانه  دفن زباله هاآنمکانتخاب  نيازهای تفرجگاهی جامعه،

تصفيه فاضالب و برآورد ترجيحات کشاورزان در بيمه محصوالت 
. کاربردهای (1332و جليلی،  ایشرزه) شودمیاستفاده  کشاورزی

وجود  یزیستمحيطروش در زمينه کاالهای  محدودی از این
ای برای مالحظهاین تکنيک پتانسيل قابل  ،رسدمیبه نظر  دارد.

 یزیستمحيط هایارزشآوردن یک برآورد مفيد و معتبر از  فراهم
عالوه بر این، این رهيافت ممکن است بصورت  داشته باشد.

منافع نيز مفيد باشد )قربانی و فيروز زارع،  انتقالخاص برای 
 (17)ماالگوسازی انتخاب یکی از مشتقات تحليل تو (.3133

که بر تئوری ارزش  (.Carson et al., 1994)باشد می
 شکل گرفته است (13)و تئوری مطلوبيت تصادفی (13)النکستر

(Manski, 1977.)  رهيافت الگوسازی انتخاب در عين
تلقی  یزیستمحيط گذاریارزشروش  ترینجامعپيچيدگی 

مختلف سایت از  یهاویژگیارزش  ،در این رهياف. شودمی
تا بتوان از نتایج  شودمیطریق علمی و تکميل پرسشنامه تعيين 

 -آن در جهت تجزیه و تحليل رفاه و تحليل متغيرهای زیستی

یک روش ساختاری توليد آزمون انتخاب اقتصادی استفاده نمود. 
دقيق برای آشکار  به طورانتخاب که  هایطرحکه بر  استداده 
 تکنيک است. مبتنی ،اندشده طراحی انتخاب بر موثر عوامل کردن

پارامترهایی مستقل از سایر عوامل، از  برآوردبرای  آزمون انتخاب
تئوری طراحی آماری یا طراحی فاکتوریل برای ساخت یک 

 (.1333)قربانی و فيروز زارع،  نمایدمیاستفاده  سناریوی انتخاب
 

 منطقه مورد مطالعه
های در منطقه مرکزی ایران یکی از حوزه رودزایندهریز حوزه آب

ریز تحت تنش مدوام آبی در نيم قرن اخير بوده است. توسعه آب
عمده از طریق احداث سد مخزنی  به طورمنابع آب این حوزه 

ای و سه تونل انحراف آب بين حوزه رودزایندهچادگان، سد 
سال اخير  16( در فازهای مختلف و در 1323کوهرنگ )از سال 
طول این رودخانه که از زرد کوه بختياری در  صورت گرفته است.

کليومتر و  316رشته البرز تا تاالب گاوخونی ادامه دارد، تقریبا 
این اکوسيستم  کليومتر مربع است. 41166مساحت کل حوزه 

تئوری  بر اساسکه  کندمیرا ارایه  یزیستمحيطخدمات متنوع 
رود را ندهیزا یزیستمحيطارزش النکستر در مجموع کاالی 

 ،(1. این ویژگی و سطوح متناظر در جدول )نمایدمیتوصيف 
 تشریح شده است.

 و سطوح متناظر هاویژگیتشریح  :(1جدول )

 پژوهش هاییافتهمنبع: 
 

 پژوهش هاییافته

 برآورد ضرایب مدل الجیت شرطی
، (26)ایجملهطریق ابزارهای آماری الجيت چندآزمون انتخاب از 

و  (22)الجيت تعميم یافته، الجيت متداخل ،(21)الجيت شرطی
 سطوح ، برآوردهایی از ارزش تغييرات در(23) هاناآشيالجيت 

کيفيت  منفرد و ارزش تغييرات جمعی در یهاویژگی

 ;Deshazo & Fermo, 2002) کنندارایه می یزیستمحيط

Hanley et al., 2001).  های فرضی برنامه پژوهشدر این
وسيله ه ب رودزاینده یزیستمحيطبرای بهبود و حفظ خدمات 

هر یک از  .یژگی و یک وسيله پرداخت توصيف شدچهار و
ا پيشنهادی با مصاحبه با هقيمتو سطوح متناظر و  هاویژگی

و گردشگری، اطالعات سایر  زیستمحيطمتخصصين و اساتيد 

 1سطح  2سطح  3سطح  4سطح 
  سطوح

 ویژگی
 و حاشيه آن رودزایندهانداز طبيعی حفظ تنوع جنگلی و چشم  بدتر % 36 وضعيت کنونی بهتر % 36 .........

 رودزایندهبر روی حفظ آثار تاریخی و باستانی موجود  بدتر % 36 وضعيت کنونی بهتر % 36 .........

 و پاک بودن آب رودخانه پارک اطراف رودخانهبهداشت  ترکثيف % 36 وضعيت کنونی ترپاک % 36 ......

 وجود آب در جریان در سطح رودخانه وضعيت کنونی بهار و تابستان تابستان و پایيز بهار، ........

 هزینه ورود به محيط رودخانه صفر ریال ریال 2666 ریال 1666 ریال 3666
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در استان اصفهان، انجام پيش  زیستمحيطگردشگری و  هانامک
کنندگان از آزمون و مصاحبه حضوری با بازدیدکنندگان و استفاده

زاینده طی مرحله پيش آزمون انتخاب  زیستمحيطخدمات 
برای سطوح مختلف چهار ویژگی و  تعداد کل حاالت .اندشده

=برابر  قيمت پيشنهادی استفاده از با  که است 34 × 4 324
تعداد  گيری از طراحی عاملی کسریو بهره Minitabافزار نرم
 حالت در شش پرسشنامه که هر 72حالت انتخاب شد. این  72

بر شدند.  قرار داده ،یک دارای شش مجموعه انتخاب بودند
لفه وتئوری تابع مطلوبيت تصادفی تابع مطلوبيت از دو م اساس

 شده است.قابل مشاهده و تصادفی تشکيل 

 in i nU  Vin Z ,  S   ε
 )1( 

inV غيرمستقيم که تابعی است از تابع مطلوبيت iZ  از  1×1بردار
برداری   nSام وiی تعریف شده برای تفرجگاه در گزینه هاویژگی

مانند سن، تحصيالت،  (24)اجتماعی –های اقتصادیویژگیاز 
 inUام و n بومی بودن برای مشاهده و تأهل، تعداد فرزندان

با  .استام  nام توسط مشاهدهiمطلوبيت حاصل از انتخاب گزینه 
فرض توزیع گومبل برای جمالت اختالل و آزمون فرض 

نامرتبط هایگزینهاستقالل 
 

توان از تصریح الجيت شرطی می
 بهره برد.
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kβ  است. 1×1ضرایب متغير های مستقل مدل که بردار α  عرض
برای مقایسه مطلوبيت گزینه مورد نظر با مطلوبيت گزینه  مبدااز 

که در  (مجموعه انتخاب) تعداد مشاهدات n وضعيت کنونی است.
 هر ام درiگزینه  دهندهنشان i مشاهده داریم. 1140این مطالعه 

 دهندهنشان i .K=  1، 2، 3. استمجموعه انتخاب 
مقدار قابل سنجش  K .ikX=  1، 2، 3، 4، 1. ستهاویژگی
های نامرتبط برای حفظ خاصيت استقالل گزینه .ستا هاویژگی

، شودمیانجام  (Hausman & Macfadden, 1984)آزمون 
ها های متقاطع بين کليه جفت گزینهکه در نتيجه آن کشش

توصيه شده است  .(Louvier et al., 2000) یکسان خواهد بود
 (Hausman با استفاده از آزمونکه الگوی الجيت شرطی باید 

(& Macfadden, 1984 برای اطمينان از عدم نقض فرض 
آزمون شود. اگر الگوی  های نامرتبطخاصيت استقالل گزینه

 زده شود ضرایب برآورد ویژگیاین  الجيت شرطی بدون توجه به

مقداره آماره . خواهند شدهای نادرست پيش بينی و تورش دار
 است با:آزمون هاسن برابر 

chi2(5) =  (b − B)′[(Vb − VB)−1](b − B) = 8/32 
 

و درجه آزادی  %1ی دارمعنیمقدار آماره آزمون هاسمن در سطح 
1  ،= 8/23 𝜒5

=از آماره جدول  2 11/07 𝜒5
تر کوچک 2

اختالف بين  و رد شود تواندنمی . بدین ترتيب فرض صفراست
 و از مدل الجيت شرطی استفاده باشدمیضرایب سيستماتيک ن

تابع حداکثر درستنمایی برای الجيت شرطی بدین  .شودمی
 .شودمیصورت محاسبه 
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𝑆jti  یک است اگر فردj ام گزینهi ام را از مجموعه انتخابt ام
 (3)اگر از معادله  انتخاب کند. در غير این صورت صفر است.

آید. می به دستلگاریتم بگيریم، تابع لگاریتم حداکثر درستنمایی 
دست ه ی ببرآوردبا مشتق گرفتن از معادله لگاریتمی ضرایب 

خالصه  ،(2)در جدول  مدل الجيت شرطی نتایج برآورد آیند.می
 کل رگرسيون دارمعنیآماره ضریب الگرانژ برای  .شده است

LR chi(7) = 𝜒7 توزیع کای دو با  565/07 
با درجه آزادی  2

= از آماره جدول هفت 18/84 𝜒7
یک درصد  دارمعنیدر سطح 2
. استی کل رگرسيون دارمعنی دهندهنشانشدیداً بزرگ است که 

است و تئوری منفی  بر اساسعالمت ضریب متغير قيمت 
ضریب  عالمت متغيرهای ویژگی نيز طبق تئوری مثبت است.

افزایش قيمت مطلوبيت  دليل منفی است که متغير قيمت به این
زیستی ی حفظ تنوعهاویژگیعالمت  .دهدمیافراد را کاهش 

انداز حفظ تنوع جنگلی و چشم، یعنی افراد برای استمثبت 
دارند.  مثبت تمایل به پرداخت و حاشيه آن رودزایندهطبيعی 
بر روی حفظ آثار تاریخی و باستانی موجود ی هاویژگیعالمت 

وجود تمایل به پرداخت  دهندهنشان، که نيز مثبت بود رودزاینده
. عالمت ویژگی است رودزایندهحفظ آثار تاریخی متعلق به برای 

نيز  و پاک بودن آب رودخانه پارک اطراف رودخانهبهداشت 
شهروندان اصفهانی  ،دهدمیکه نشان  مطابق تئوری مثبت است

و غيراصفهانی برای بهبود کيفت خدمات بهداشتی آب رودخانه و 
 .باشندمیمحيط اطراف آن دارای تمایل به پرداخت مثبت 

وجود آب در ویژگی مورد نظر بازدیدکنندگان ویژگی  ترینمهم
ر سه سطح مورد جریان در سطح رودخانه، بود. این متغير د

 تئوری عالمت این متغير نيز  ر اساسـبرار گرفت، که ـی قـارزیاب
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  است. دارمعنیمثبت و کامال 

 با استفاده از الگوی الجیت شرطی برآورد ضرایب :(2جدول )

 |Z > Z |Pآماره  انحراف معیار ضریب هاویژگی

 00/4 000/0 060/0 172/0 حفظ تنوع جنگلی

 71/3 000/0 071/0 160/0 حفظ آثار باستانی

 61/1 000/0 060/0 202/0 رودخانهبهداشت 

 0/5 000/0 066/0 306/0 جاری بودن آب

 03/2 054/0 -0000107/0 -000030/0 قيمت یا هزینه ورود

 30/1 027/0 220/0 102/0 جمله ثابت گزینه اول

 36/2 275/0 205/0 243/0 جمله ثابت گزینه دوم

 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 
. عالمت استجمله ثابت برای گزینه اول و دوم مثبت عالمت 

که افراد یک  نده این موضوع استدهضرایب جمالت ثابت نشان
 یزیستمحيطسياست فرضی بهبود در خدمات حاصل از کاالی 

های در مدل دهند.ا به وضعيت کنونی ترجيح میمورد مطالعه ر
نيکویی  ارزیابیبرای  به این دليل که متغير گسسته است، الجيت

. شودمیاستفاده 2R (21 )از آماره شبه 2Rبرازش مدل بجای آماره 
پيشنهاد شده است.  2R متفاوتی برای محاسبه شبه یهاروش

یک یا چند ویژگی خاص )مانند قدرت  هاروشهرکدام از این 
برای رسيدن از  2R کل رگرسيون، بهبود دارمعنیبرازش مدل و 

عنوان ه ب 2R تر و در نهایتمدل اوليه به یک مدل بهتر و کامل
های محاسبه شده در مدل2R مجذور ضریب همبستگی( از

 .(1332و جليلی،  ایشرزه) حداقل مربعات معمولی را در بردارند
 سودومحاسبه شده، آماره 2R شبه در مدل الجيت شرطی آماره

 است (20) مک فادن

𝑅2 = 1 −  
ln �̂�(𝑀𝐹𝑢𝑙𝑙)

ln �̂�(𝑀𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡)
 =  0/ 27                         (3)  

 

𝑀𝑓𝑢𝑙𝑙: برازش مدل با تمام متغيرهای توضيحی ،𝑀𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡 :
: �̂�، مبدا جز عرض ازه برازش مدل بدون متغيرهای توضيحی ب

 .استشده  برآورد مدل نماییتابع حداکثر درست مقدار
(Louvier et al,. 2000) فادن اند که آماره مک اظهار داشته

 ارهپذیرفته شود و مقدار آم الجيت باشد تا مدل 1/6باید باالی 
تا  7/6بين  𝑅2های الجيت مطابق با در مدل 3/6و  2/6در بازه 

های در مدل این کهدليل ه ب. حداقل مربعات خطی است در 3/6
برای مقایسه  ،الجيت امکان تفسير مستقيم ضرایب وجود ندارد

کنيم و نرخ نهایی ضمنی استفاده می هایقيمتمقادیر ضرایب از 

يله و متغير بازاری )وس یزیستمحيطجانشينی بين متغيرهای 
 الجيت شرطی مدل برآورد. پس از شودمیپرداخت( را محاسبه 

 و سطوح متناظر هاویژگیبرای هریک از  IP(27)ی ضمنیهاقيمت
 (.Arcidiacono, et al., 2012) شودمیمحاسبه  هاآن
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باید توجه کرد که قيمت ضمنی یا تمایل به پرداخت با مفهوم 
بنگاه عرضه  ،. در بحث اقتصاد خرداستقيمت بازاری متفاوت 

کننده کاال تحت شرایط غير تبعيض قيمت درجه یک انحصارگر، 
در مبادله تمام تمایل به پرداخت افراد را کسب کند.  تواندنمی

ای که در بازار تمام واحدهای کاالی فروخته شده یعنی فروشنده
روی تابع درآمد نهایی  ،فروشددر یک مبادله را به یک قيمت می

قرار دارد و قادر نيست کل سطح زیر منحنی افراد را در قالب 
قيمت کسب کند. به بيان دیگر عرضه کننده کاال، قيمت بازاری 

. افراد در کندمینه قيمت ذخيره)قيمت همه یا هيچ( را دریافت 
آوردن کاال یا قيمت کمتر از آن مقدار  به دستمبادالت برای 

کنند که در صورت از دست دادن کاال حاضر به یم پرداخت
. این مقدار مابه تفاوت اضافه رفاه مصرف کننده باشندمیپرداخت 

بازار  این که، مگر شودمیاست که در مبادله نصيب تقاضا کننده 
تبعيض قيمت درجه یک اعمال کند  انحصاری باشد و انحصارگر،

و روی تابع تقاضا  بفروشد و هر واحد کاال را به یک قيمت مجزا
حرکت کند و کل سطح زیر منحنی تقاضا را که برابر است با 

 .(1332و جليلی،  ایشرزه) تمایل به پرداخت دریافت کند
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 هاویژگیضمنی یا تمایل به پرداخت نهایی و شاخص هر یک از  هایقیمتمحاسبه  :(3جدول )
 شاخص تمایل به پرداخت -قیمت ضمنی ویژگی

 33/76 *133/0332 حفظ تنوع جنگلی و چشم انداز طبيعی تفرجگاه

 43/03 334/0744 حفظ آثار باستانی و تاریخی موجود در تفرجگاه

 33/40 333/4111 حفظ بهداشت محيط و آب رودخانه تفرجگاه

 166 641/3767 وجود آب در جریان در سطح رودخانه

 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 
تمایل به  (3)جدول  ،قيمت ضمنی محاسبه شده در این مطالعه

 رودزایندهی هاویژگی سطوح مختلف پرداخت نهایی افراد برای
حفظ تنوع »برای ویژگی  WTPتمایل به پرداخت. باشدمی

ریال  0332تقریباً  «رودزایندهتفرجگاه  طبيعی منظرجنگلی و 
. است برای هر سطح سال در هر بازدید13برای هر فرد باالی 
حفظ آثار باستانی و تاریخی موجود در »قيمت ضمنی برای 

. تمایل به پرداخت برای استریال  0741 «رودزاینده تفرجگاه
 .استریال  4112 «حفظ بهداشت محيط و آب رودخانه»ویژگی 

تمایل به پرداخت نهایی برای سطوح مختلف ویژگی  ،در نهایت
بيشترین مقدار یعنی  «وجود آب در جریان در سطح رودخانه»

سال  13باالی مجموع تمایل به پرداخت افراد ریال است.  3767
ی هاویژگیحفظ و بهبود  و برای هر سطح برای هر بار بازدید

. برای استریال  27330 رودزایندهتفرجگاه  یزیستمحيطکاالی 
محاسبه کل تمایل به پرداخت افراد باید مجموع تمایل به 

ی مختلف را در تعداد افرادی که در هاویژگیها برای پرداخت
توجه به  . با(23)، ضرب نمایيمنمایدمییک سال از تفرجگاه دیدن 

ضمنی و تغيير در  هایقيمتاند، هایی که افراد انجام دادهانتخاب
یک سياست فرضی به سياست فرضی دیگر  از هاویژگیسطوح 

توان مقادیر رفاه اقتصادی ناشی از یک سياست فرضی را می
اختالف بحرانی  (.Bateman et al., 2003) محاسبه کرد

یا مازاد اقتصادی  (23)(CS)هيکسين، که به آن مازاد جبرانی 
(ES) (36)  دل الجيت شرطی بدین برای م شودمینيز گفته

 (.Hanemann, 1994) .استصورت 

   Money 1 2CS   1/  V –  V                     )1(  

1V,2Vمطلوبيت غيرمستقيم و  : مطلوبيت غيرمستقيم اوليه
 .یزیستمحيطی هاویژگیاز بهبود سطوح  پسثانویه، 

صورت تصادفی انتخاب شده و مقادیر رفاه ه ده برنامه ب ،در ادامه
به سمت سياست مفروض برای حرکت از سياست وضعيت کنونی 

و همچنين حرکت از یک سياست به سياست دیگر محاسبه شده 
چهار ایجاد  است. باالترین مقدار رفاه در سياست فرضی گزینه

ایجاد شده  دومشده است. کمترین رفاه در سياست فرضی گزینه 
است. باید رفاه را مرحله به مرحله و از یک سياست به سياست 

محاسبه کرد تا با حرکت از سياست صورت تجمعی ه دیگر ب
 صورت متقاطع،ه وضعيت کنونی به سياست فرضی دیگر یا ب

های افراد در اساس انتخاب توان برمحاسبات صحيح باشد. می
های افراد انتخاب نفری مورد مطالعه کل رفاه ناشی از 131نمونه 

های انتخاب ی تک تک مجموعهکه نياز به بررس را محاسبه کرد
  دارد.

 یعنی اجتماعی -لحاظ کردن متغير های اقتصادی به منظور
ها ثابت اما از فردی به فرد دیگر متغيرهایی که در طول گزینه

 شودمیای استفاده ، از مدل الجيت چند جملهاستمتفاوت 

(McFadden, 1974) . برای در نظر گرفتن آثار این متغيرها بر
، پيشنهاد شده زیستی در مدل الجيت شرطیمتغيرهای محيط

 –زیستی و متغيرهای اقتصادیاست که ترکيب متغيرهای محيط
عنوان یک متغير جدید لحاظ شوند و تأثير این ه اجتماعی ب

 با ترکيب هفتشود.  ارزیابیمتغيرها بر تمایل به پرداخت افراد 
هل بودن، فرزنددار بودن، اتحصيالت، مت جنسيت، متغير سن،

متغير  31زیستی، محيطمتغير  پنج با مخارج خانوار و بومی بودن
(، نتایج مدل الجيت شرطی را با 4شود. جدول )جدید حاصل می

 دهد.لحاظ برخی از این متغيرهای ترکيبی نشان می
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 در مدل الجیت شرطی محاسبات رفاه :(4) جدول
 گزینه

11 

 گزینه

9 

 گزینه

8 

 گزینه

7 

 گزینه

6 

 گزینه

5 
 4گزینه

 گزینه

3 
 1گزینه 2گزینه

 سطح

 ویژگی

36% 
 بهتر

6 
36% 

 بهتر
36% 

 بهتر
6 

36% 
 تربد

36% 
 بهتر

 زیستی تنوع 6 6 6

6 6 6 6 
36% 

 بهتر
36% 

 بد تر

36% 
 بهتر

36 % 
 بهتر

6 
36 % 

 بهتر
 آثار باستانی

36% 

 ترپاک

36% 
 ترپاک

36 % 
 ترکثيف

36% 
 ترپاک

6 
36% 
 ترپاک

36% 

 ترپاک

36 % 
 ترکثيف

36% 
 ترپاک

 بهداشت 6

6 6 
بهار، 

تابستان و 
 پایيز

6 
بهار و 
 تابستان

بهار، 
تابستان 

 يزو پای

6 

بهار، 
تابستان و 

 پایيز

6 
بهار و 
 تابستان

 آب

 قيمت 1666 3666 2666 1666 2666 3666 1666 3666 1666 2666

 محاسبات رفاه + 1141 -443 +2146 +1702 +1677 + 744 +033 - 333 -41 +1113

  ، واحد به تومان است(باشدمی)صفر به مفهوم وضعيت کنونی    پژوهش هاییافتهمنبع: 

 

 اجتماعی -متغیرهای اقتصادی :(5) جدول

 [95%]  فاصله اطمینان P>z انحراف معیار ضرایب جدید متغیرهای مستقل

 103/0 010/0 254/0 370/0 542/0 تنوع زیستی و جنگلی

 420/2 014/0 050/0 360/0 607/0 باستانیآثار 

 006/0 357/0 000/0 263/0 676/0 بهداشت

 070/0 331/0 334/0 334/0 311/0 جاری بودن آب

 -0000046/0 -0000076/0 010/0 0000121/0 -0000462/0 قيمت

 511/0 050/0 027/0 210/0 106/0 اول مبداعرض از 

 346/0 075/0 100/0 207/0 235/0 دوم مبداعرض از 

 000/0 041/0 000/0 024/0 070/0 سن -تنوع زیستی

 466/0 257/2 000/0 276/0 022/0 جنسيت -تنوع زیستی

 471/0 230/0 000/0 005/0 306/0 بُعد خانوار -تنوع زیستی

 150/0 010/0 023/0 050/0 244/0 مخارج -تنوع زیستی

 533/0 000/0 050/0 230/0 162/0 بومی بودن -تنوع زیستی

 001/0 037/0 000/0 024/0 064/0 سن -آثار باستانی

 674/0 022/0 050/0 274/0 332/0 تاهل -آثار باستانی

 002/0 331/0 000/0 260/0 662/0 جنسيت -آثار باستانی

 407/0 250/0 000/0 001/0 310/0 بُعد خانوار -آثار باستانی

 400/0 032/0 005/0 235/0 133/0 بومی بودن -آثار باستانی
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 اجتماعی -متغیرهای اقتصادی :(6) جدولادامه 

 [95%فاصله اطمینان  ] P>z انحراف معیار ضرایب جدید متغیرهای مستقل

 671/0 201/0 000/0 245/0 307/0 جنسيت -بهداشت

 500/0 022/0 042/0 217/0 160/0 بومی بودن -بهداشت

 041/0 000/0 001/0 000/0 016/0 سن -جاری بودن آب

 703/0 040/0 014/0 266/0 375/0 تاهل -جاری بودن آب

 733/0 070/0 025/0 267/0 406/0 جنسيت -جاری بودن آب

 167/0 020/0 060/0 070/0 210/0 تحصيالت -جاری بودن آب

Prob > chi2 = 000/0  Pseudo R2 = 2243/6  

 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 
دند، ميزان تمایل به شزمانی که کليه متغيرها در مدل لحاظ 

، حفظ آثار باستانی و بهداشت ها برای متغير تنوع زیستیپرداخت
تمایل به پرداخت برای جاری  ،اما .افزایش یافت شدیدا محيط

حاصل از لحاظ . نتيجه بودن آب در سطح رودخانه کاهش یافت
اجتماعی حاکی از اهميت این متغيرها بر  -متغيرهای اقتصادی

به ميزان تمایل به پرداخت برای خدمات اکوسيستمی است، که 
 هاآنکمتر به زیست محيطها در امر گذاریدر سياست طورکلی

 .شودمیتوجه 
 

 گیرینتیجه و بحث
به  ایجملههای چند مدلاز  بيشتر گذاریارزشدر مطالعات 

استفاده  گانکنندانتخاب مصرف منظور ارزیابی ترجيحات و
های کننده ممکن است از نوع داده. انتخاب مصرفشودمی

که ناشی از تصميمات واقعی هستند  (RP) ترجيحات آشکار شده
که ناشی از تصميمات فرضی  (SP) یا ترجيحات بيان شده

 .باشد. رویکرد ترجيحات بيان شده خالی از نقص نيست ،هستند
نحوه طراحی پرسشنامه و سؤاالت تمایل به پرداخت شدیدا  ،زیرا

بر نتایج حاصله تأثير گذار است. همچنين پاسخ دهنده ممکن 
است در مواردی در مورد مقدار تمایل به پرداخت خود اغراق یا 

نوع پاسخگویی وجود در  و معياری زیرا هيچ مانع نماید.اغماض 
با ارایه آزمون انتخاب سازی انتخاب روش در رویکرد مدل ندارد.

فرضی برای تغييرات در خدمات حاصل از کاالی  هایسياست
ی یک هاویژگیتری بين غير بازاری نه تنها امکان مقایسه واقعی

با یک  هاآنبلکه امکان مقایسه  دهدمیکاالی غيربازاری را 

دیگر این  یهاروشوسيله پرداخت و ابزار پولی را نيز نسبت به 
بندی انتخاب، فراهم بندی انتخاب یا درجهرویکرد مانند رتبه

 انتخاب در خانواده ترجيحات آشکار شده رویکرد آزمون .کندمی
مختلف یک  خدمات ارزش توانددارای این ویژگی است که می

تعيين کند و نرخ نهایی صورت مجزا ه کاالی غيربازاری را ب
. از نمایدی بازاری محاسبه هاویژگیرا با  هاویژگیجانشينی این 

ی مدل آزمون انتخاب این است که هر هاویژگی ترینمهم
، برخالف سایر شودمیمجموعه انتخاب یک مشاهده محسوب 

بر  .شودمیکه هر پرسشنامه یک مشاهده محسوب  هاروش
از مدل الجيت  ،پژوهشاساس نتایج آزمون هاسمن در این 

نتایج آماری اطالعات جمع آوری شده  شرطی استفاده نمودیم.
درصد افراد بدون توجه به موقعيت  31بيش از نشان داد که 

در انتخاب  ،رودزاینده عنوان استفاده کننده از تفرجگاهه خودشان ب
ی تفرجگاه پاسخ هاویژگی به ارتقا فرضی( هایسياست) هاگزینه

مردم برای تمام  ،با توجه به نتایج حاصله مثبت داده بودند.
ل یارزش اقتصادی قا رودزاینده ی ذکر شده تفرجگاههاویژگی

های تمایل به پرداخت هاآنبودند و برای حفظ و بهبود کيفيت 
ميزان تمایل به پرداخت افراد  ،ی کهبه طور .قابل توجهی داشتند

گونه که انتظار همان د.شریال برآورد  27330 بار بازدیدبرای یک
جاری بودن آب در سطح »بازدیدکنندگان برای ویژگی  ،رفتمی

ریال  3767ای بيشترین تمایل به پرداخت، یعنی دار «رودخانه
 ،شدندبندی ضمنی شاخص هایقيمتیسه، به منظور مقا بودند.

جاری بودن آب ، شاخص ویژگی بر اساس شاخص محاسبه شده
 و شاخص ویژگی بهداشت محيط و آب 166 در سطح رودخانه
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و  76طبيعی  منظرو شاخص حفظ تنوع جنگلی و  47 رودخانه
بر اساس  .محاسبه شد 03شاخص ویژگی حفظ آثار باستانی 

ارزش تنوع جنگلی  ،شاخص محاسبه شده از نظر بازدیدکنندگان
درصد ارزش ویژگی جاری بودن آب در سطح  76 رودزاینده

متغيرهای  گذاریارزشمطالعات  بيشتردر  رودخانه است.
صورت یک متغير مستقل وارد مدل ه اجتماعی ب -اقتصادی

روش آزمون انتخاب این قابليت را دارد که  ،اما .شودمی
صورت ترکيبی با ه ب (1)جدول  اجتماعی -متغيرهای اقتصادی

و امکان ارزیابی تاثير  شودوارد مدل  زیستمحيطمتغيرهای 
بُعد خانوار، طبقه درآمدی،  متغيرهایی مانند سن، جنسيت، تاهل،

صورت ترکيبی با هر یک از ه سطح تحصيالت و بومی بودن ب
متغيرهای تنوع جنگلی، حفظ آثار باستانی، بهداشت و جاری 

لحاظ متغيرهای  وجود داشته باشد.بودن آب در سطح رودخانه، 
بهبود تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان در تمام  سببفوق 

 د.شجز متغير جاری بودن آب در سطح رودخانه ه متغيرها ب
کنندگان از خدمات محاسبات مربوط به مازاد رفاه مصرف

گذاران که سياست دهدمینيز نشان  رودزاینده زیستمحيط
 هایسياست، ابزار مناسبی جهت ارزیابی تاثير زیستمحيط

بر رفاه جامعه دارند. زیرا مقامات  زیستمحيط فرضی مختلف
ميزان  توانندمی یزیستمحيطگير در ارتباط با کاالهای تصميم

در حرکت از  هاویژگیتغيير رفاه افراد مختلف را با تغيير سطوح 
موده و یک سياست فرضی به سياست فرضی دیگر مشاهده ن

بهترین سياست را به منظور افزایش رفاه جامعه و همچنين حفظ 
در  کاالی مورد نظر انتخاب نمایند. یزیستمحيطو بهبود خدمات 

 که محاسبه حداکثر تمایل  شودمیبر این نکته تاکيد  ،نهایت
به پرداخت اولين قدم در استخراج قيمت بازاری کاالهای 

 .باشدمی هاآنبردن به ارزش حفاظتی و پی یزیستمحيط
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