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 .1دانشجوی دکتری اقتصاد گرايش اقتصادسنجی دانشکدۀ علوم ادا ری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
 .2دانشيار دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران
 .3استاد دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
 .4فارغ التحصيل کارشن اسی ارشد اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
(تاریخ دریافت -1391/9/28 :تاریخ تصویب)1393/4/7 :

چکيده
امروزه محیط زیست یکی از بخشهاي مهم اقتصاد هر کشوري محسوب میشود و ارزشگذاري و تعیین ارزش از موضوعات اصل ی اقتصلاد
محیط زیست است .با توجه به اهمیت زیستمحیطی و گردشگري مناطق توریستیل تفریحی ،هدف مطالعۀ حاضر تعیین ارزش گردشگري
ویژگیهاي مخت ف تفرجگاه گنجنامه ،برآورد قیمتهاي ضمنی ،ارزیابی تلأثیر متغیرهلاي اقتصلاديـ اجتملاعی بلر ارزش ولو و ارزیلابی
تغییرات رواهی تغییر سیاستهاي ورضی است .در این پژوهش از روش آزمون انتخاب که از زیرمجموعلۀ الگوسلازي انتخلاب و از خلانوادۀ
ترجیحات بیان شده ،استفاده شده است .اطالعات مورد نیاز از طریق شش پرسشنامۀ مخت ف آزمون انتخاب و به روش نمونهگیري تصادوی
از  300خانوار در شهر همدان و محل تفرجگاه استخراج شد ،که شامل 72سیاست ورضی 36،مجموعله انتخلاب 1296 ،مشلاهده و 3888
ردیف داده است .آزمون انتخاب با استفاده از تح یل توأم مدل الجیت آشیانهاي و با روش حداکثر درستنمایی با اطالعات کامل به بلرآورد
تمایل به پرداخت نهایی بازدیدکنندگان براي بهبود سطوح ویژگیهاي انفرادي تفرجگاه گنجنامه مبتنی بلر تح یلل انتخلاب چندجم لهاي
گسسته ترجیحات اوراد ،تئوري ارزش النکستر و تئوري تابع مط وبیت تصادوی خواهد پرداخت .نتایج نشان میدهد که تمایل بله پرداخلت
بازدیدکنندگان براي حفظ تنوع جنگ ی ،حفظ آثار باستانی و بهداشت محیط بهترتیب 33518 ،17810 ،و  36121ریال است .براي کاهش
ازدحام تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان مثبت نیست .برخی متغیرهاي اقتصاديل اجتماعی نیز تأثیر مثبت بر تمایل به پرداختها دارند.
کليدواژگان :الگوسازي انتخاب ،تئوري النکستر ،حداکثر درستنمایی ،الجیت آشیانهاي.
طبقهبندی.D62 ،D46 ،Q53 ،Q51 :JEL

 نویسنده مسئول ،ت فن09185003597 :
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 .1مقدمه
با اوزیش جمعیت و گسترش شهرنشینی ،استفادۀ بهینه
از اوقات وراغلت بلهمنزللۀ عاملل مهلم در ارتقلاي رولاه
جامعلله مللورد توجلله جامعللهشناسللان ،روانشناسللان و
اقتصلللاددانان قلللرار گروتللله اسلللت .وضلللاهاي سلللبز،
تفرجگاههاي طبیعی و مناطق گردشگري از مهلمتلرین
مکانها بلراي گذرانلدن اوقلات وراغلت بلهخصلو در
شهرهاي بزرگ و صنعتی محسوب ملیشلود ( Sharzie
 .)& Jalili, 2012امللروزه محللیط زیسللت یکللی از
بخشهاي مهم اقتصاد هر کشوري محسلوب ملیشلود،
بهطوريکه مسائل زیستمحیطی از مهمترین منقاشلات
و مسائل بینالم ی هستند .تالشهایی که براي بلرآورد
ارزش خدمات کاالهاي زیست با بهبود رواه اوراد جامعه،
تقاضا بلراي تفرجگلاههلا و نیازهلاي گردشلگري رو بله
اوزایش است و اوراد تمایل به پرداخلت بیشلتري بلراي
استفاده از محیط زیست و اکوسیستمها دارند .آگاهی از
میزان تمایل به پرداخت نهایی اوراد میتواند در تعیلین
ارزش سرمایۀ طبیعلی ،محاسلبۀ تولیلد ناخلال سلبز،
حسابداري سلبز ،ارزیلابی زیسلتمحیطلی پلروژههلاي
صللنعتی ،اخللذ مالیللات سللبز ،تعیللین میللزان بهینللۀ
سرمایهگذاري در پروژههاي زیسلتمحیطلی ،تخفیلف و
کاهش تخریب ،بهبود خدمات ناشی از محلیط زیسلت،
استفادۀ بهینه از منابع و خدمات مؤثر باشد .بلا در نرلر
گللروتن مسللائل وللو اوللزایش تقاضللا بللراي خللدمات
زیستمحیطی به همراه تخریب محلیط زیسلت و تهلی
شدن منابع طبیعی ضرورت ارزشگذاري این خدمات را
روشن میکند (.)Jalili, 2011
روشهاي متنوعی توسط اقتصاددانان محلیط زیسلت
بهمنرور ارزیابی ترجیحات و بلرآورد تمایلل بله پرداخلت
اوراد در ارتباط با کاالها و خدماتی که براي آنها شکست
بازار 1یا اثرات خارجی 2وجود دارد ،پیشلنهاد شلده اسلت
( .)Fleuret & Ppirier, 2010ایلن روشهلا تحلت سله
رویکرد ترجیحلات بیلانشلده( 3رهیاولت بلازار ورضلی)،
ترجیحللات آشللکارشللده( 4بللازار جللایگزین) و ترجیحللات
1. Market Failure
2. Externality
3. Stated Preference Approach
4. Revealed Preference Approach

نسبت دادهشده (رهیاوتهاي مبتنی بر هزینله) 5تح یلل
مللیشللوند .آزمللون انتخللاب زیللرمجموعللهاي از شللیوۀ
الگوسازي انتخاب 6و از خانوادۀ رویکلرد ترجیحلات بیلان
شده است .الگوسازي انتخلاب یکلی از مشلتقات تح یلل
توأم 7است ( )Carson et al., 1994که بلر تئلوري ارزش
النکستر 8و تئوري مط وبیت تصادوی 9شکل گروته اسلت
( .)Manski, 1977تئوري ارزش النکسلتر بیلان ملیدارد
که مط وبیت برخاسته از یك کلاال ،از مجملوع مط وبیلت
ویژگیهاي مخت ف توصیفکنندۀ کلاال ناشلی ملیشلود،
بهطوريکه هر ویژگی میتواند چند سطح کیفی و کملی
متفاوت داشته باشد ( .)Lancaster, 1996ساختار نرلري
آزملللون انتخلللاب 10از تح یلللل انتخلللاب گسسلللتۀ
چنللدجم للهاي )MDC( 11ناشللی مللیشللود کلله در آن
پاسخدهندگان مرجحترین گزینله را از بلین چنلد گزینله
انتخلاب مللیکننلد ( .)Arcidiacono, et al., 2012هللر
گزینه در بر گیرنلدۀ چنلد ویژگلی اسلت کله بلا سلطوح
متناظر توصیف شدهاند .هدف اص ی آزملون انتخلاب CE
برآورد ساختار ترجیحات مصلرفکننلدگان بلا تأکیلد بلر
اهمیت نسبی ویژگیهاست .براي نیل به این هدف از ورد
خواسته میشود که یکی از چند گزینهاي را کله در یلك
مجموعه انتخاب گرد آمده است انتخاب کند و مط لوبیتی
که ورد از یك گزینۀ خا در یك مجموعله انتخلاب بله
دست میآورد به وسی ۀ مط وبیت ورد از سطوح هلر یلك
از ویژگیهاي مورد نرر در گزینۀ انتخلابشلده محاسلبه
میشود (.)Sharzie & Jalili, 2012
روش آزمون انتخاب  CEکاالهاي زیستمحیطلی را
براساس ویژگیهایشان و با اسلتفاده از الگلوي احتملالی
انتخاب بین گزینههاي (سیاستهلاي ورضلی) مخت لف
ویژگیها ارزشگذاري میکند .اگر یکی از این ویژگیهلا
قیمت یا هزینه باشد ،برآوردهاي مط وبیت نهایی تبدیل
به برآوردهاي تمایل به پرداخت نهلایی بلراي تغییلر در
سطوح ویژگیها ملیشلود و از ایلن طریلق برآوردهلاي
رواهی براي ترکیبات مخت ف تغیر در سطوح ویژگلیهلا
به دست میآید (.)Fleuret & Ppirier, 2010
5. Cost Based Approach
6. Choice Modeling
7. Conjoint Analysis
8. Lancaster Value Theory
9. Random Utility Theory
10. Choice Experiment
11. Multinomial Discrete Choice
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 Mehreganو  )1999( Askariبه برآورد تمایلل بله
پرداخت بازدیدکنندگان براي میراث تلاریخیل ورهنگلی
تفرجگللاه گللنجنامللۀ همللدان بللا اسللتفاده از مللدل
ارزشگللذاري مشللروط )CVM( 1پرداختنللد .در ایللن
مطالعه حجم نمونۀ ارزیابیشده 940پرسشلنامه و روش
نمونللهگیللري تصللادوی اسللت .پرسشللنامههللا توسللط
خانوادههایی کله در سلال  1378از ایلن مکلان بازدیلد
کردند ،تکمیل شد .سلؤال روش ارزشگلذاري مشلروط
( )CVMبه روش انتخاباتی و حلداقل مب لپ پیشلنهادي
به پاسخگویان  500ریال و حلداکثر  3هلزار ریلال بلود.
نتایج نشان داد که خانوارها مایللانلد بلهطلور متوسلط
حللدود  1560ریللال بابللت ورود بلله محوط لۀ باسللتانی
گنجنامه بهازاي هر بازدید بپردازند.
 Saraghiو همکلللاران ( )2008بللله بلللرآورد ارزش
اقتصللاديل گردشللگري آبشللار و محوطللۀ تفریحللیل
تاریخی گنجنامۀ همدان و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل
بلله پرداخللت بازدیدکننللدگان از طریللق ارزشگللذاري
مشروط پرداختند .براي ارزیابی عوامل مؤثر بلر میلزان
تمایل به پرداخت اوراد ،الگوي الجیت سلاده بله روش
حداکثر درستنمایی برآورد شد .نتایج حاصلل از 180
پرسشنامه نشان داد که  75درصد از بازدیلدکننلدگان
حاضر به پرداخلت مب غلی بلراي اسلتفاده از تفرجگلاه
مللذکور هسللتند .همچنللین متغیرهللاي تحصللیالت،
جذابیت آبشار و محوطۀ تاریخی و تفریحی گلنجنامله،
درآمد و قیمت پیشنهادي اثلر معنلاداري بلر احتملال
تمایل به پرداخت اوراد دارد .متغیرهاي سن ،جنسلیت
و اندازۀ خانوار از لحلا آملاري معنلادار نبودنلد ،وللی
عالئم مورد انترار را دارند .میانگین تمایل به پرداخلت
اوراد  5100ریال برآورد شد.
 Sharzieو  )2012( Javidiبا اسلتفاده از روش آزملون
انتخاب و بهکارگیري مدل الجیت شرطی به برآورد تمایلل
به پرداخلت شلهروندان تهرانلی بلهمنرلور درونلیسلازي
هزینههاي جلانبی در تولیلد بلر پرداختنلد .آنهلا بلراي
توصیف کاالي زیستمحیطی مورد نرر از پلنج ویژگلی در
سه سطح استفاده کردند .نتایج این مطالعله نشلان داد کله
یك درصد کاهش انتشلار گازهلاي گ خانلهاي ،حلدود 17
می یارد ریال در ماه براي ساکنان شهر تهران ارزش دارد.
1. Contingent Valuation Method
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 Sharzieو  )2012( Jaliliبلله بللرآورد تمایللل بلله
پرداخت بازدیدکنندگان از تفرجگاه گنجنامه با اسلتفاده
از الگللوي آزمللون انتخللاب پرداختنللد .در ایللن پللژوهش
بهمنرور برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان بلراي
سطوح مخت ف ویژگیهاي تعریفشدۀ تفرجگاه ،از مدل
الجیت شرطی و طراحی آماري کسري استفاده شلد .در
این مدل ویژگی ازدحام از لحا آماري معنلادار نشلد و
حفللظ آثللار باسللتانی بیشللترین و حفللظ تنللوع جنگ للی
کمترین تمایل به پرداخت را به خود اختصا دادند.
مطالعات انجامشده در ارتبلاط بلا مطالعلۀ ملوردي
گنجنامله ماننلد  Mehreganو  )1999( ،Askariوقلط
جنبۀ تاریخی این تفرجگاه را مدنرر قرار داده اسلت و
از پرداختن به جنبههاي زیستمحیطلی و گردشلگري
این تفرجگاه خودداري کرده است .مطالعات دیگر نیلز
از روشهاي اقتصادسنجی که پیچیدگیهلاي کمتلري
را در پللی داشللت بهللره بللردهانللد .یکللی از مهللمتللرین
تفاوتهاي روش ارزشگذاري مشروط و آزمون انتخاب
طراحی پرسشنامه است .یکی از مهمترین ویژگیهلاي
الگللوي آزمللون انتخللاب انعطللافپللذیري در پیشللنهاد
گزینههاي انتخاب به پاسخدهنده اسلت .زیلرا در ایلن
الگو به جاي استفاده از یك پرسشنامه میتوان از چند
پرسشنامۀ متفاوت بهره برد ،تا ترجیحات پاسخدهنلدگان
بهطور کامل شناسایی شلود .از دیگلر مزایلاي آزملون
انتخاب بر روش ارزشگلذاري مشلروط امکلان کلاربرد
مدلسنجی الجیت آشیانهاي است که مشکل استقالل
گزینههاي نامرتبط بهخوبی در آن برطرف شده است.
در روش آزمون انتخاب هر پرسشلنامه یلك مشلاهده
نیست ب که هر مجموعه انتخاب یلك مشلاهده محسلوب
میشلود کله بلدین ترتیلب بلا توجله بله اینکله در هلر
پرسشللنامه چنللد مجموعلله انتخللاب قللرار دارد امکللان
جمعآوري مشاهدات بیشتر سهولت مییابد .مزیت دیگلر
این روش پیشنهاد دهها موقعیت یلا سیاسلت ورضلی بله
ورد است که احتمال انطبا یکلی از ایلن سیاسلتهلاي
ورضی با ترجیحات ولرد باالسلت .روش آزملون انتخلاب
امکان برآورد ارزش تكتك ویژگلیهلاي توصلیفکننلدۀ
کاالي زیستمحیطی را به صلورت انفلرادي و بلراي هلر
سطح ویژگی طبق تئوري ارزش النکستر و بلا اسلتفاده از
برآوردگرهللاي حللداکثر درسللتنمللایی در مللدل الجیللت
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وراهم میسازد .به دلیل سطوحبنلدي بلراي ویژگلیهلاي
انفرادي ،امکان برآورد تمایل به پرداخلت  WTPو تمایلل
به دریاوت  WTAبهصورت همزمان وجود دارد .همچنین
امکان انتخاب گستردۀ مدلهاي مخت لف بلراسلاس نلوع
متغیرهاي مستقل از ویژگیهاي اساسلی آزملون انتخلاب
است .مهمترین مزیت روش آزمون انتخاب ( )CEتوانلایی
ترکیب دادههاي ملرتبط بلا ویژگلیهلاي کملی و کیفلی
است .عالوه بر آن این روش ،روشی دقیلق بلراي بلرآورد
میزان تمایل به پرداخت مصرفکنندگان بلراي کاالهلاي
زیستمحیطی ولراهم ملیکنلد (.)Hanley et al., 2001
آزمللون انتخللاب از طریللق ابزارهللاي آمللاري الجیللت
چندجم هاي ،1الجیلت شلرطی ،2الجیلت تعملیمیاوتله،
الجیت متلداخل 3و الجیلت آشلیانهاي ،4برآوردهلایی از
ارزش تغییللرات در سللطوح ویژگللیهللاي منفللرد و ارزش
تغییرات جمعی در کیفیت زیستمحیطی ارائه ملیکننلد
( .)Hanley et al., 2001 , Deshazo & Fermo, 2002

 .2مواد و روشها
کاالي زیستمحیطی مطالعهشلده ،تفرجگلاه تلاریخیل
گردشگري گنجنامه واقع در شلهر هملدان اسلت .ایلن
تفرجگاه در واص ۀ پنج کی ومتري غرب همدان ،در حد
واصل شهرهاي همدان و تویسرکان در مسلیر یکلی از
شللعبات اص ل ی راه شللاهی کلله در عهللد هخامنشللیان،
هگمتانه (همدان کنلونی) پایتخلت تابسلتانی شلاهان
هخامنشی را به غرب و جنوب کشور مرتبط میساخت
و از راههللاي پللر روللت و آمللد و امللن دوران باسللتان
محسوب میشد ،قلرار دارد .گلنجنامله یلك تفرجگلاه
گردشگريل تاریخی با تمام امکانلات شلامل تجهیلزات
کوهنوردي ،سنگنلوردي ،یلخنلوردي ،سلکوي پلرش
سللقوط آزاد ،تیللرول ،پیسللت اسللکی بللرف و چمللن،
شهربازي ،ت هکلابین ،هتلل و مواهلب طبیعلی شلامل
جنگلهاي انبوه و متنوع ،آبشار ،رودخانه ،ق ل مرتفلع،
درههاي سرسبز و آثلار تلاریخی بلهجلامانلده از دوران
هخامنشیان به نام سنگنبشتههاي باستانی گلنجنامله،
متع ق به داریوش بزرگ و خشایارشا که بله سله زبلان
1. Multinomial Logit
2. Conditional Logit
3. Mixed Logit
4. Nested Logit

پارسی باستان ،عیالمی و باب ی در جنلب آبشلار حلك
شدهاند ،است .این گردشگاه آب دایمیاي دارد کله بله
صورت آبشار و از ارتفاع 12متري در دامنۀ ق له 3700
متري الوند از س س هجبال البرز سرازیر میشلود و بله
رودخانۀ عباسآباد شلهرت دارد .رودخانلۀ عبلاسآبلاد
دبللی متوسللط  200لیتللر در ثانیلله دارد و از درههللا و
جنگلهاي زیباي عباسآباد و گنجنامه میگذرد .بلیش
از  47نللوع گون لۀ گیللاهی و درختللی در ایللن منطق لۀ
گردشگري به ثبت رسلیده اسلت .مجموعلۀ رودخانله،
آبشار ،ق ل مرتفع در کنار جنگلها ،مراتلع و درههلاي
سرسبز با پوشش گیاهی و درختی متنلوع چشلمانلداز
طبیعی شگفتانگیلزي در ایلن تفرجگلاه خ لق کلرده
است .به این ترتیب مبتنی بلر تئلوري ارزش النکسلتر
این کاالي زیستمحیطی را میتوان بله وسلی ۀ چهلار
ویژگی و یك وسی ۀ پرداخت توصیف کرد (جدول.)1
بلا توجلله بلله اهمیلت زیسللتمحیطللی و گردشللگري
مناطق توریستی ل تفریحی ،اهداف مطالعۀ حاضر بهترتیب
تعیین ارزش گردشگري ویژگلیهلاي مخت لف تفرجگلاه
گللنجناملله ،بللرآورد قیمللتهللاي ضللمنی ،ارزیللابی ت لأثیر
متغیرهللاي اقتصللاديل اجتمللاعی ماننللد سللن ،تأهللل،
بومیبودن ،بُعد خانوار و سطح تحصلیالت بلر ارزشهلاي
وو و درنهایت ارزیابی تغییرات رولاهی و جبرانلی تغییلر
سیاستهاي ورضی و حرکت از یك سیاست به سیاسلت
ورضی دیگر مبتنی بر روش آزملون انتخلاب و مدلسلازي
انتخاب اسلت .بلهمنرلور نیلل بله ایلن اهلداف از ملدل
اقتصادسللنجی الجیللت آشللیانهاي کلله بللا روش حللداکثر
5
درستنمایی با اطالعات کامل در نرماولزار STATA 12
و  ،SAS 9/1برآورد خواهد شد ،استفاده خواهیم کرد.

 .1.2طراحی پرسشنامه و مجموعههای انتخاب
در این مطالعه براساس تعداد ویژگیها ،سطوح متناظر
و نوع طراحی عام ی (طراحی عام ی کسلري) از شلش
پرسشنامۀ استفادهشده اسلت .طراحلی پرسشلنامه در
این پژوهش بدین ترتیلب اسلت :تعیلین ویژگلیهلا و
سللطوح متنللاظر ،طراح لی عللام ی 6بللهمنرللور تعیللین
گزینهها (سیاستهاي ورضی) ،تشکیل مجموعلههلاي
انتخاب و درنهایلت چیلدن مجموعلههلاي انتخلاب در
5. Full Information Maximum Likelihood
6. Factorial Design
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عام ی کسري ،تعداد  72گزینه انتخاب شلد .1ایلن 72
گزینه در شش پرسشنامه که هر یك شلش مجموعله
انتخاب داشتند ،قرار داده شدند .هر مجموعله انتخلاب
دو گزینه بهعلالوۀ یلك گزینله وضلعیت کنلونی دارد.
درمجموع  36مجموعله انتخلاب در شلش پرسشلنامه
متفاوت قرار داده شد (.)Sharzie & Jalili, 2012

پرسشنامهها ( .)Sharzie & Jalili, 2012ویژگلیهلا و
سطوح متنلاظر بلراسلاس مطالعلات قب لی و مصلاحبۀ
حضوري با بازدیدکنندگان مشخ شدهاند .بلهمنرلور
تعریف گزینهها یا سیاسلتهلاي ورضلی از طلرحهلاي
عام ی استفاده میشود .براساس طلرح علام ی کاملل،
تعداد ترکیبات ممکن   3244  34ملیشلود کله بلا
استفاده از نرماوزار  Minitabو بهلرهگیلري از طراحلی

جدول .1تشریح ویژگیها و سطوح متناظر

ویژگی سطوح

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

حفظ تنوع جنگ ی و چشم انداز طبیعی
حفظ آثار تاریخی و باستانی تفرجگاه
بهداشت محیط و آب رودخانه
ازدحام و ش وغی تفرجگاه
قیمت یا هزینه ورود به تفرجگاه

 % 30بدتر
 % 30بدتر
 % 30کثیفتر
 1000نفر خ وتتر
صفر ریال

وضعیت کنونی
وضعیت کنونی
وضعیت کنونی
وضعیت کنونی
 5000ریال

 % 30بهتر
 % 30بهتر
 % 30پاکتر
 1000نفر ش وغتر
 10000ریال

.........
.........
......
........
 15000ریال

منبع )Sharzie & Jalili, 2012( :

در مطالعات زیستمحیطی ویژگلیهلایی کله بلراي
خدمات یك کاالي زیستمحیطی ماننلد یلك تفرجگلاه
تفریحی و طبیعی ذکر میشود ،عموملا کیفلی هسلتند.
پس نمیتوان براي آنها مقیاس در نرر گرولت .مبتنلی
بر مطالعات انجامشده در ایلن زمینله یلك سلطح بهتلر
(باالتر) و یك سطح بدتر (پایینتر) براي درک تغییلرات
کیفی و کمی ویژگیها توسط پاسلخدهنلدگان در نرلر
گروته شد .براي وهم دقیقتلر سلطح بلاالتر و پلایینتلر
براي یك ویژگی کیفی در بیشلتر مطالعلات از علدد 20

درصد یا  30درصد استفاده شده است .در ایلن مطالعله
سطح  30درصد انتخاب شد .به دلیل کدگذاري سلطوح
باالتر و پایینتر با اعداد مثبت و منفی یك ،تغییلر علدد
 30درصد تأثیري بر نتایج نلدارد و وقلط بلراي تعیلین
سطح به کار برده شده است .دربلارۀ ویژگلی قیملت یلا
هزینۀ ورود به تفرجگاه نیز پایینترین سلطح از مطالعله
 Saraghiو همکلللاران ( )2008و بلللاالترین سلللطح از
پرسشنامههاي پیشآزمون اقتباس شد .سلطح متوسلط
نیز میانگین این دو سطح لحا شد.

جدول .2یک نمونه از  72مجموعه انتخاب

ویژگیهاي

گزینۀ الف

گزینۀ ب

حفظ تنوع جنگ ی و چشمانداز طبیعی تفرجگاه
حفظ آثارتاریخی و باستانی در تفرجگاه
بهداشت محیط و پاک بودن آب رودخانه
ازدحام و ش وغی تفرجگاه

 30درصد بهتر
وضعیت کنونی
 30درصد پاکتر
وضعیت کنونی

 30درصد بدتر
وضعیت کنونی
 30درصد کثیفتر
 1000نفر خ وتتر

قیمت یا هزینۀ ورود به تفرجگاه

 1000تومان

 500تومان

یکی از گزینهها را انتخاب کنید





منبع)Sharzie & Jalili, 2012( :

 .1سه نوع طراحی عام ی وجود دارد .1 :طراحی قائم  .2طراحی کسري  .3طراحی کامل

هیچکدام
وضعیت کنونی
یا
عدم تغییر
در کل
ویژگیهاي
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براسللاس تئللوري تللابع مط وبی لت تصللادوی ،تللابع
مط وبیت از دو مؤلفۀ قابل مشاهده و تصادوی تشلکیل
شده است (.)Deshazo & Fermo, 2002
() 1

Uin  Vin  Zi , Sn   εin

 Uinمط وبیت حاصل از انتخلاب گزینلۀ iام توسلط
مشاهده nام استVin .تابع مط وبیلت غیرمسلتقیم کله
تابعی است از  Ziبردار  5×1از ویژگیهاي تعریفشلده
براي تفرجگاه در گزینۀ iام و Snبلرداري از متغیرهلاي
اقتصاديل اجتملاعی 1ماننلد سلن ،تحصلیالت ،تأهلل،
تعداد ورزندان ،بلومی بلودن و ...بلراي مشلاهده nام و
درنهایت  εinجم ه اختالل 2مدل است .با ورض توزیلع
ویبول( 3گومبل) براي توزیع جمالت اختالل و آزملون
ورض استقالل گزینههلاي نلامرتبط IIA 4ملیتلوان از
تصریح الجیت شرطی ( )CLبهره برد.

متوسط براي هر ورد در نمونه ،میتوانلد بلراي تعیلین
ساختار ترجیحات مرتبط بلا هلر یلك از ویژگلیهلا و
سطوح استفاده شوند (.)Vega & Alpizar, 2011
() 2



IPProduct _ attribute    Product _ attribute 


 monetary _ attribute 

براسللاس آزمللون هاسللمنل مللك وللادن از الجیلت
آشللیانهاي اسللتفاده شللده اسللت .وللرض اسللتقالل
گزینههاي نامرتبط میگوید که گزینلههلایی کله ایلن
ورض را رعایت میکنند در یك آشیانه 6و گزینههلایی
که این ورض را نقض میکننلد در یلك آشلیانۀ دیگلر
قرار گیلرد کله ایلن کلار بله رعایلت ولرض واریلانس
همسانی در بین آشیانههلا منجلر ملیشلود .ملاتریس
انسـ کوواریانس در هر آشیانه قطري است.
واری 

 .2.2آزمون هاسمنـ مک فادن
ورض استقالل گزینههاي نامرتبط بیلان ملیکنلد کله
احتمال نسبی انتخاب هر یك از گزینلههلا بله وسلی ۀ
انتخاب یا حلذف سلایر گزینلههلا متلأثر نملیشلود و
جمالت خطاي احتملال انتخلاب یلك گزینله در یلك
مجموعه انتخاب از توزیع ویبول تبعیلت ملیکنلد .در
صللورت نادی لده گللروتن شللرط اسللتقالل گزینللههللاي
نامرتبط و استفاده از تصریح الجیت شرطی برآوردهاي
تورشداري از تمایل به پرداختهلاي نهلایی خلواهیم
داشت ( Louviere et al., 2000؛ Hausman & Mac
 .)fadden, 1984تصریح دقیقتر براي مدلی که ولرض
استقالل گزینههاي نلامرتبط بلرآورده نسلازد ،تصلریح
الجیت آشیانهاي است کله گزینلههلاي مخت لف را بلا
ورض وجود همبستگی مقایسه می کنلد و برآوردهلاي
ناتوري را ارائه میدهد.

 .3.2محاسبات تمايل به پرداخت
پس از تخملین ملدل الجیلت آشلیانهاي قیملتهلاي
ضمنی 5 IPرا میتلوان بلراي هلر یلك از ویژگلیهلا و
سللطوح متناظرشللان محاسللبه کللرد .ایللن ارزشهللاي
1. Socio – economic characteristics
2. Distribution term
3.Weibul
4. Identical Independent Attribute
5. implicit price

شکل .1ساختار درختی الگوی الجیت آشیانهای

این دستهبندي در داخل هر یك از آشیانههلاي ولو
ورض واریانس همسانی یا استقالل گزینلههلاي نلامرتبط
رعایت میشود ) .(Green, 2012همانگونه که ذکلر شلد
براي استفاده از الگلوي آزملون انتخلاب از تئلوري ارزش
بینهایت النکستر بهره گروته شده است که با روع ولرض
استقالل گزینلههلاي نلامرتبط و بهلرهگیلري از الجیلت
آشیانهاي به الگوي ارزش بینهایت تعمیمیاوتلۀ)GEV( 7
 )1987( Mac Faddenتعمیم مییابلد T  1, 2 .تعلداد
آشیانهها R1  1,2 ,R2  1  ،تعداد گزینهها در هر آشلیانه
است .مط وبیلت ناشلی از انتخلاب یلك گزینله در ملدل
الجیت آشیانهاي توسط یلك ولرد نلوعی بلدین صلورت
نمایش داده میشود.

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

U tj  z t  t  x tj j   tj   tj   tj
t  T, j  R t

 jتعداد گزینهها t ،تعداد شاخهها m ،تعداد گزینله در
مجموعه انتخاب  R t x tjام ،متغیر توضلیحی کله ویژگلی
خا متع ق به هر گزینه (سطح دوم) و  ztویژگی خلا
متع ق به هر آشلیانه (سلطح اول) اسلت (.)Heiss, 2002
مجموعه جمالت اختالل  r1,...,  tjورض میشلود کله
از توزی لع ارزش غ لایی تعمللیمیاوتلله( 1)GEVکلله حالللت
تعمیمیاوتلۀ توزیلع ارزش غلایی مسلتقل( 2)IEVاسلت
اجازه میدهلد کله گزینلههلاي یلك مجموعله انتخلاب
همبسته باشلند .بلهمنرلور تصلریح یلك ملدل الجیلت
آش لیانهاي مبتن لی بللر تئللوري تللابع مط وبی لت تصللادوی
( ،)RUMتوزیع شرطی   tjکه ناشلی از انتخلاب شلاخه
3
tام اسللت توزی لع ارزش غللایی گومبللل دارد ( & Kotz
:)Heiss, 2002 ،Nadarajah, 2000
() 4

Tk


 
FT,R      k   exp  km Tk   
 
 kT  mR k

در صورتی که شاخۀ tام انتخاب شود k ،متغیلر
ناهمسان 4مربوط به شاخهها  1,...Tk اسلت اگلر p k
ضللریب همبسللتگی یللك مجموعلله انتخللاب باشللد

12
 k  1 pk است که اگر  k  0باشد همبستگی
کامل و اگر  k  1شود توزیلع ولو بله توزیلع ارزش
غایی مستقل تبدیل میشود و تابع الجیت شلرطی یلا
چندجم هاي حاصل ملیشلود : k .پلارامتر مقیلاس
اسللت کلله  k  1قللرار م لیده لیم ،یعن لی مقی لاس
متغیرهللا را یکسللان وللرض م لیکنلیم ( Amemiya,

.)1985
 C1  t,t  Tانتخاب در سلطح اول و C2  j, j  R

انتخاب در سطح دوم است .احتمال انتخاب یك گزینه
شامل احتمال انتخلاب یلك آشلیانه در سلطح اول C1
ضرب در احتمال انتخاب یك گزینه در سلطح دوم بله
شرط انتخاب آشیانۀ مذکور  C2/ C1است ( Danaher
1. Generalized extreme- value (GEV) distribution
2. Independent extreme- value distributions
3. Multivariate version of Gumble’s extreme value
distribution
4. Dissimilarity
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.)& Dagger, 2012

Prjt  Prj t .Prt

() 5

احتمال انتخاب گزینۀ jام به شرط انتخلاب شلاخۀ
tام بدین صورت است (:)Green, 2012, Heiss, 2002
exp  x tj j 

() 6

exp  x tmm 

mR t



Pr  C2  j C1  t  

و احتمال انتخاب شاخۀ tام بدین صورت است و k

: = 1,... T
() 7
t



k



exp  tm t 

exp  km k 


 

mR t

mR k

t

kT k



Pr  C1  t  

براساس توزیع گومبل و ایلن ولرض کله k  1
خواهیم داشت:

() 8
t

t



t
 z t  t  x tmm  

 
  exp  tm t     exp 

t
mR t
 mR t

 



 exp  z t  t    exp  x tmm t 
mR t

 exp  z t  t  t I t 

ارزش شمول 5براي شاخۀ tام
() 9



I t  ln   exp  x tmm t 
mR t


 mتعداد گزینه در آشیانۀ tام یعنی  Rtماست.6
()10

exp  z t  t  t It 
 kT exp  zk k  k Ik 

Pr  C1  t  

ورض میکنیم که  iاندیس مجموعه انتخلاب باشلد،
5. Inclusive value
 .6الگوي توضیح دادهشده در این بخش Normalized nested logit
 modelبلود بلراي بحلر در ارتبلاط بلا Nonnormalized nested
 logit modelبه ) Green (2012مراجعه شود.
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بللهطللوريکلله  i 1, 2,..., Nکلله در ایللن مطالعلله
 N 1296است .لگاریتم تلابع حلداکثر درسلتنملایی
براي مدل الجیت آشیانهاي دوسطحی سازگار با تئلوري

تابع مط وبیت تصادوی بدین صورت محاسلبه ملیشلود
).(arcidiacono et al., 2012;heiss,2002





log Pr  Ci1  i  Pr  Ci2  m Ci1  i 

()11

ikm

y

N

log l  

i 1 kT mR k




 zik  k  k Iik  log  exp  z il  l  l Iil   
i 1 kT mR k
 lT






x ikmm k  log   exp  x ikll k  


lR k

ikm

 yikmانتخلللاب گزینلللۀ mام در شلللاخۀ kام در
مجموعه انتخاب iام است که اگر این گزینه توسط ورد
انتخاب شود وقط عدد یك و براي سایر گزینهها صلفر،
کلله متغیللر مسللتقل نیللز اسللت (ضللمیمه یللك) .بللا
مشتقگیري از تابع وو نسبت به پارامترها و حلداکثر
کللردن آن بللا لحللا مللاتریس واری لانسل کوورای لانس
برآوردگرهاي حداکثر درستنمایی بلا اطالعلات کاملل
استخراج میشوند.

 .4.2متغيرهای اقتصادیـ اجتماعی

y

N

 

آشیانهاي  Nlogitیا الجیلت شلرطی بلا گزینلۀ ثابلت
خا  ASClogit 2بهره برد.
 .5.2محاسبۀ تغييرات رفاه

براي محاسبۀ تغییرات رواه از تغییر تابع مط وبیلت در
قبل و بعد از تغییر در سطوح ویژگیها بهلره خلواهیم
برد (.)Bateman et al., 2003; Hanemann, 1994,
()12

ln  i exp  Vi1   ln  i exp  Vi0 


CS 

 CSمللازاد روللاه جبرانللی را انللدازه مللیگیللردλ ،

متغیرهایی مانند سن ،جنسیت ،متأهل بلودن ،مخلارج
خانوار و بومی بودن و نبودن که در طول مجموعههاي
انتخاب یك پرسشنامۀ ثابت اما در بین پرسشنامههلاي
مخت ف (پاسخدهندگان) متفاوت اند میتوانند بر تمایل
به پرداخت اوراد تأثیر مستقیم و غیلرمسلتقیم داشلته
باشند .تأثیر مستقیم با وارد کردن خود ایلن متغیرهلا
ارزیابی میشود و تلأثیر غیرمسلتقیم در ترکیلب ایلن
متغیرهاي اجتماعی با ویژگلیهلا ،ارزیلابی ملیشلوند.
البته قابل ذکر است که این ویژگیهاي شخصلیتی در
طول گزینههلاي مخت لف یلك مجموعله انتخلاب کله
ویژگیها در سلطوح مخت لف تغییلر ملیکننلد ثابلت
میمانند و به این دلیل در مدلهلاي الجیلت شلرطی
 Clogitنمیتوان تأثیر مستقیم را ارزیابی کلرد و بایلد
تأثیر غیرمستقیم را ارزیابی کلرد و بلهمنرلور ارزیلابی
تأثیر مستقیم این متغیرها بر تمایل به پرداخت نهلایی
اوللراد بایللد از مللدل الجیللت چندجم للهاي 1و الجیللت

در این مطالعه بهمنرور کشف سطوح قیمت و سلطوح
سایر ویژگیها 30،پرسشلنامه بله منزللۀ پلیشآزملون
تکمیل شد .درنهایت  300پرسشنامۀ نهایی به صلورت
تصادوی بین بازدیدکننلدگان از تفرجگلاه پخلش شلد.
 60پرسشنامه براي آزمون انتقالپذیر بودن ترجیحلات
و عقالیی بودن روتار پاسخدهندگان اسلتفاده و اثبلات
شد که پاسخدهنلدگان گزینلههلاي ملورد نرلر را نله

1. Multinomial logit Model

2. Alternative specific constant logit

مط وبیللت نهللایی درآمللد یللا ضللریب ویژگللی قیمللت،
 , Vi0 Vi1تللابع مط وبیللت قبللل و بعللد از تغییللر در
ویژگیهاست .ارزش نهایی تغییر در ویژگیهاي کلاالي
مورد نرر میتواند بهمنزلۀ نسبت ضرایب به دست آید.
که نشاندهنلدۀ نلر جانشلینی بلین متغیلر پلولی و
متغیرهاي زیستمحیطی است.

 .3نتايج
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شش مجموعه انتخاب قرار داده شلده بلود کله تعلداد
 1296مجموعه انتخلاب یلا مشلاهده و  3888ردیلف
داده استفاده شد 43 .درصد از پاسخدهنلدگان گزینلۀ
اول 44 ،درصد گزینۀ دوم و  13درصد نیز گزینۀ سوم
یعنی بیتفاوتی را انتخاب کرده بودند.

بهصورت تصادوی ،ب که بهصورت کامال عقالیی انتخلاب
کردند و ترجیحلات ایشلان ولرض انتقلالپلذیر بلودن
ترجیحات را نیز برآورده ملیکنلد .از  240پرسشلنامۀ
بللاقیمانللده درنهایللت تعللداد  216پرسشللنامه سللالم
تشخی داده شد که اطالعات از آنها استخراج شلد.
شش پرسشنامۀ متفاوت وجود داشت که در هلر کلدام

جدول .3ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان

ورد
متأهل
مجرد
مرد
زن
بومی
غیربومی

درصد
65
35
75
25
59
41

تعداد
38
58
35
58
27

تحصیالت
زیردیپ م
دیپ م
وو دیپ م
لیسانس
وو و باالتر

سن
 1330
1330-40
1340-50
1350-60
1360-70
≥ 1370

مخارج خانوار (هزار تومان)
 450
450 -650
650-900
900-1200
1200-1500
1500 

تعداد
4
21
34
42
92
22

تعداد
34
72
64
23
19
4

منبع :یاوتههاي پژوهش
جدول .4نتایج آزمون هاسمنـ مک فادن

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

Tes Test: Ho:t: Ho:

6/43

chi2 5   b  B  V _ b  V _ B   1  b  B

0/1495

Prob>chi2

منبع :یاوتههاي پژوهش

مقدار آمارۀ آزمون هاسمن براي کلل ویژگلیهلا در
2
سطح معناداري 10درصد و درجۀ آزادي X4  6 / 43 ،4
از آمارۀ جدول  X24  6 / 7کوچكتر است .بدین ترتیلب

براي اوزایش کلارایی ،نلاتور بلودن و سلازگاري ضلرایب
میتوان از مدل الجیت آشیانهاي بهره گروت.

جدول .5برآورد ضرایب مدل الجیت آشیانهای

متغ متغیرها یرها

متغیرها

ضرایب

انحراف معیار

آماره

t-

احتمال

تنوع جنگ ی
آثار باستانی
بهداشت
ازدحام
ورودیه
آشیانه اول
آشیانه دوم

tanaavo_L1

0/3954
0/7441
0/8019
-0/000126
-0/0000222
0/9400
0/7794

0/0803
0/0998
0/1081
0/0000767
0/0000111
0/1319
0/1329

4/93
7/46
7/42
-1/64
-2/00
7/13
5/87

0/0001
0/0001
0/0001
0/1011
0/0459
0/0001
0/0001

منبع :یاوتههاي پژوهش

baastani_L1
behdasht_L1
ezdeham_L1
price_L1
INC_L2G1C0
INC_L2G1C1
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شدن سطح متغیر ازدحام و ثابت ماندن قیمت بپذیرند
یا اینکه کاهش قیملت را در علوض ازدحلام تفرجگلاه
ترجیح دادهاند .ضریب ارزش شلمول بلراي شلاخه اول
 0/94و بللراي شللاخۀ دوم  0/77اسللت کلله کللامال
معنادارند .مقدار ضریب تعیلین در ملدلهلاي بلاینري
(دوتللایی) قابللل محاسللبه نیسللت و از سللایر نیکللویی
بللرازشهللاي پیشللنهاد داده شللده اسللتفاده شللده
است( .)Green, 2012این آملارههلا در جلدول 5ارائله
شده است .در جدول مذکور  Rمقدار تابع درستنمایی
یعن لی معادل لۀ  10اسللت .نحللوۀ محاسللبۀ هللر ی لك از
نیکویی برازشها نیز در جدول 6گزارش شده است.

متغیرها بلا روش حلداکثر درسلتنملایی و الگلوي
بهینللهیللابی نیللوتنل راوسللون بللا تعللداد  11تکللرار در
نرماوزار  SAS 9/1بلرآورد شلد .مقلدار آملارۀ آکائیلك
 2365و مقدار آمارۀ شوارتزل بیلزین نیلز  2407شلده
است .تملام متغیرهلا در سلطح پلنج درصلد و متغیلر
ازدحام در سطح  10درصد معنادارند و عالمت ضرایب
برآوردگرها نیز مطلابق تئلوري اسلت .عالملت متغیلر
قیمت منفی است یعنی بلا اولزایش قیملت مط وبیلت
حاصل از گزینۀ مورد نرر براي ورد کاسلته ملیشلود.
ضریب متغیر ازدحلام نیلز منفلی اسلت کله اسلتنتاج
گزینههاي انتخابشده نشان میدهد کله ولرد حاضلر
است بهبود در سطوح سایر متغیرها را در علوض بلدتر

جدول .6مقادیر نیکویی برازش برای مدل الجیت آشیانهای در تابع حداکثر درستنمایی
2 *  LogL  LogL0
2 * LogL0

R R  N
1  exp  R N 

1 exp  R N  1 exp  U N 
1 1 R U    U N 

1    LogL  K  LogL0   2 N*LogL0
R/U
))(R * (U+N)) / (U * (R+N

498/42
2847/6
0/2778
0/3193

Cragg-Uhler 1

0/3592

Cragg-Uhler 2

0/3448

Estrella

0/3374

Adjusted Estrella

0/175
0/4042

McFadden's LRI

)Likelihood Ratio (R
)Upper Bound of R (U
Aldrich-Nelson

Veall-Zimmermann

 = Nتعداد مشاهدات  = Nتعداد مشاهدات  = K ,تعداد متغیرهاي توضیحی =  K ,تعداد
منبع :یاوتههاي پژوهش
جدول .7محاسبۀ تمایل به پرداخت نهایی

شاخ

متغیر ر

قیمت ضمنی (ریال)

تنوع جنگ ی
آثار باستانی

17810
33518

49
92

بهد بهداشت اشت

36121

100

منبع :یاوتههاي پژوهش

تأثیر غیرمستقیم ویژگلیهلاي شخصلیتی بلا ورود
متغیرهاي ترکیبی اقتصادي ل اجتماعی سلبب کلاهش
تمایل به پرداخت براي حفظ تنوع جنگ ی و بهداشلت
کاهش و براي حفظ آثار باستانی اوزایش یاوتله اسلت.
پللنج متغیللر شخصللیتی در ترکیللب بللا چهللار ویژگللی

تفرجگللاه  20متغیللر اقتصللاديل اجتمللاعی (ترکیبللی)
تولید میکند که در این مطالعه بهمنرور ج لوگیري از
اطالۀ کالم  5متغیر وارد شده است و میتلوان بلا وارد
کردن این  20متغیر تأثیر انفرادي آنها را نیز ارزیلابی
کرد.
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جدول .8تأثیر غیرمستقیم متغیرهای اجتماعی

متغیرها

متغیره متغیرها ا

ضر ضرایب ب

انحراف معیار

آمارهt-

احتمال

tanaavo_L1

تنوع جنگ ی

0/2686

0/03075

0/92

0/3581

baastani_L1

آثار باستانی

0/7527

0/1014

7/42

0/0001

behdasht_L1

بهداشت

0/6122

0/01884

3/31

0/0009

ezdeham_L1

ازدحام

-0/000166

0/000112

-1/47

0/1405

price_L1

ورودیه

-0/0000221

0/0000112

-1/98

0/0475

tanavoage_L1

تنوع جنگ ی * سن

0/000742

0/005417

0/14

0/8910

behdashtexpenditur_L1

بهداشت * مخارج خانوار

0/0618

0/0543

1/14

0/2550

behdashtchild_L1

بهداشت * ورزندان

0/0624

0/1371

0/45

0/6493

ezdehammarried_L1

ازدحام * تاهل

0/0000733

0/000129

0/57

0/5705

tanavooprovince_L1

تنوع جنگ ی * بومی بودن

0/1878

0/1347

1/37

0/1716

INC_L2G1C0

آشیانۀ اول

0/9361

0/1333

7/02

0/0001

INC_L2G1C1

آشیانۀ دوم

0/7473

0/1308

5/71

0/0001

منبع :یاوتههاي پژوهش

تفرجگاه تمایل به پرداخت مثبت داشته باشلند .از 72
سیاست ورضی که از نرماوزار  Minitabاستخراج شلده
است ،تغییرات جبرانی بلراي  10سیاسلت ورضلی بله
صورت گزینشی در جدول 9محاسبه شده است ،امکان
محاسبۀ تغییرات جبرانی براي تمام حاالت وجود دارد.

متغیر ازدحام تفرجگاه به این دلیل که عالملت آن
منفی است در محاسبات رواه وارد نشلده اسلت ،البتله
براي منفی شدن عالمت ایلن متغیلر ترجیحلات اولراد
ارزیابی شد و ع ت تکنیکی آن در بخش قبل ذکر شد،
اما انترار بر ایلن بلود کله اولراد بلراي خ لوت شلدن

جدول .9محاسبات مازاد رفاه جبرانی ناشی از تغییر سیاستهای فرضی
سطح ویژگی

گزینۀ 1

گزینۀ 2

گزینۀ 3

گزینۀ 4

گزینۀ 5

گزینۀ 6

گزینۀ 7

گزینۀ 8

گزینۀ 9

گزینۀ 10

تنوع زیستی

 %30بهتر

 %30بهتر

 %30بدتر

0

0

0

 %30بهتر

0

 %30بهتر

0

آثار باستانی

0

0

 %30بدتر

 % 30بهتر

0

 % 30بهتر

 %30بهتر

 %30بهتر

0

0

بهداشت

 %30پاکتر

% 30
کثیفتر

%30
پاکتر

0

%30
پاکتر

% 30
کثیفتر

%30
پاکتر

0

 %30پاکتر

 %30پاکتر

ازدحام

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

قیمت

500

500

500

1000

1500

500

1000

1500

1000

1000

محاسبات رواه

+2280

- 6724

-9762

+ 2351

-2873

+8604

+ 3870

+2541

+ 4422

-239

منبع یاوتههاي پژوهش (واحد تومان)

 .4بحث و نتيجهگيری
از ویژگیهاي مهم متمایزکنندۀ ایلن مطالعله در نرلر
گروتن تمام ویژگیهاي کاالي زیستمحیطی گنجنامه
است .در این مطالعه ویژگی طبیعی و زیستمحیطلی،

رودخانه و آبشار و آثار تاریخی به صورت همزمان مورد
توجلله قللرار گروتنللد .تمایللل بلله پرداخللت نهللایی
بازدیدکنندگان براي هر یك از سلطوح ویژگلی حفلظ
تنللوع جنگ للی  17810ریللال ،حفللظ آثللار باسللتانی
تفرجگاه  33518ریال و بهداشت محیط  36121ریال
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است .میزان تمایل بله پرداخلتهلا بسلیار متفلاوت از
مطالعات قب ی است که میتواند بله دلیلل اسلتفاده از
روش نللوین ارزشگللذاري ،تنللوع در پرسشللنامههللا،
اسلتفاده از الگلوي اقتصادسلنجی پیشلروته و اولزایش
شدید شاخ قیمتها در سالهاي اخیر که منجر بله
پیشنهاد قیمت باالتر به بازدیدکنندگان شد ،باشلد .بلا
توجلله بلله اینکلله متغیرهللاي وللردي و اقتصللادي
بازدیدکنندگان ،بر میزان مخلارجی کله در اسلتفاده از
خدمات حاصل از تفرجگاه گنجنامله هزینله ملیکننلد
(ماننللد هزینللۀ ورود) مؤثرنللد ،ایللن متغیرهللا تللأثیر
غیرمسللتقیم بللر میللزان تمایللل بلله پرداخللت نهللایی
بازدیدکنندگان دارند .متغیرهاي اقتصلادي ل اجتملاعی
مانند سن ،متأهل بودن ،ورزنلددار بلودن ،تحصلیالت،
میزان مخارج ماهیانه خانوار و بومی بودن و نبلودن در
ترکیب بلا متغیرهلاي زیسلتمحیطلی ،بلر تمایلل بله
پرداخللت بازدیدکننللدگان از تفرجگللاه تللأثیر مثبللت
داشتهاند .ارزیلابی تغییلرات رولاهی و جبرانلی تغییلر
سیاتهاي ورضی و حرکت از یك سیاست به سیاسلت
ورضی دیگر ،از دیگر شاخصههاي متملایزکننلدۀ روش
آزمون انتخاب بر دیگر روشهاي ارزشگذاري خدمات
زیستمحیطی مانند هزینۀ سفر ولردي ،ارزشگلذاري
مشروط و قیمتگذاري هدانیك است .محاسبات ملازاد
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رواه جبرانی ناشی از تغییلر سیاسلتهلاي ورضلی بله
سیاستگذاران کمك میکند تا بهترین سیاست را کله
منجر به رواه باالتر بلراي جامعله ملیشلود را انتخلاب
کنند .با توجه به اینکه در این مطالعه  72سیاسلت در
برآورد تمایل به پرداخلت نهلایی اولراد اسلتفاده شلده
است .میتوان براي این سیاستهاي ورضی محاسلبات
مازاد رواه را انجام داد .در جدول 9ده سیاسلت ورضلی
نمونه از این  72حالت ارزیابی شده اند .سیاست ورضی
هفتم با مازاد مثبت  8604توملان بهتلرین سیاسلت و
سیاست ورضی سلوم بلا ملازاد منفلی  9762بلدترین
سیاست ورضی هستند.
بازدیدکنندگان بومی و غیربومی تمایل به پرداخت
باالیی براي ویژگیهاي مخت ف تفرجگاه گنجنامه دارند
که نشانۀ خوبی براي سیاسلتگلذاران اسلتان هملدان
بهمنرور اخذ ورودیه در گنجنامه است .اما نکتۀ درخور
توجه این است که سیاستگذار نمیتواند تمام تمایلل
به پرداخت نهایی را که مساحت زیلر تلابع تقاضاسلت
اخذ کند و باید مساحت زیر تابع درآمد نهایی بهمنزللۀ
ورودیه اخذ شود و حتی در مراحل اولیۀ لحا ورودیه،
براي ج لوگیري از کلاهش شلدید تقاضلا و اولت رولاه
نسبی جامعه مقدار ورودیه ملیتوانلد از مسلاحت زیلر
تابع درآمد نهایی نیز کمتر باشد.
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