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 .1مقدمه
صنعت توریسم یا گردشگری به عنوان دومین صانعت
خدماتی دایا و همچنین بزرگترین منباع کساب درآماد
خارجی بسیاری از کشورهای جهاان ،ساهم ارزاادهای در
اقتصاد ملی آاها دارد بهطوریکاه باه توساعهی ااحیاهای،
پیشاارفت و بهبااود زااادگی مااردی منجاار ماایشااود
( .)Raina, 2005ایران به عنوان یکی از کشورهای در حاال
توسعه که ذخایر افتای آن باه عناوان منباع اصالی کساب
درآمد در آیندهای اه چندان دور به پایاان مایرساد ،بارای
ایجاد یک توسعه همه جاابه و پایدار و همچنین جاایگزینی
منابع جدید کسب درآماد باه جاای مناابع افتای ایازمناد
استفاده از تمامی امکااات و قابلیتهای خود است .با توجاه
به تواامندی کشور ایران در داشتن جاذبههای گردشگری و
تنوع اقلیمی کم اظیر در دایاا بناابراین ایازمناد باه توجاه
بیشتر به صنعت گردشگری میباشد ).(Motaghi, 2016
در ایاان راسااتا ارزشااگناری مناااطق گردشااگری و
کارکردهااای زیساات محیطاای باارای تصااحی تصاامیمات
اقتصادی که اغلب به منابع زیست محیطی به عنوان کااال
و خدمات رایگان میاگراد ،گای مهمی محسو مایشاود.
همچنین شناخت منافع زیستمحیطی ، ،سنجش اقاش و
ارزش اقتصادی ایان مناافع در حمایات از رفااه ااسااای و
توسااعه پایاادار ،از دیگاار دالیلاای اساات کااه اهمیاات
ارزشگااااناری مناااااطق گردشااااگری و کارکردهااااای
زیستمحیطی را دوچندان میکناد (.)Guo et al., 2001
بنابراین الزی است تا با الهای از مطالعات ااجای شده در این
زمینه اسبت به ارزش گناری اقتصادی امااکن تفریحای و
مکااهای جن گردشگری اقدای عملی صورت گیرد.
مطالعااات بساایاری در زمینااه ارزشگااناری مناااطق
گردشگری و کارکردهای زیست محیطی آاها ااجاای شاده
است که به اختصار به برخای از آاهاا اشااره مایشاود .در
مطالعهای که برای برآورد ارزش اقتصاادی درختچاههاای
همیشه سبز در جنگلهای دوره در استان لرساتان ااجاای
شااد ( ،)Amiri N. et al 2015از روش ارزشگااناری

مشروط با تکنیک ااتخا دوگان استفاده شاده اسات .در
این ارزشگناری که با اساتفاده از مادل الجیات صاورت
گرفته است ،ارزش حفاظت از درختچههای همیشاه سابز
 102.525دالر در سال برآورد شاده اسات .در مطالعاهی
دیگااری کااه باارای تخمااین ارزش اقتصااادی کارکردهااا و
خدمات منطقه ی حفاظت شاده مراکاان صاورت گرفتاه
اسااات ( )Khodavardezadeh, 2015از روش آزماااون
ااتخا برای برآورد ارزش ریالی استفاده شده است .اتایج
مطالعه حاکی از آن بود که تمایل به پرداخت افاراد بارای
تغییاار سااطون گواااههااای جااااوری ،گواااههااای گیاااهی،
تسااهیالت گردشااگری ،چشاامااااداز طبیعاای و تسااهیالت
آموزشی از وضعیت فعلی به وضعیت بهبود به ترتیب برابر
با  21180 ،9950 ،13670 ،23080و  3590ریال است.
) Fattahi Ardakani (2014به برآورد ارزش اکوتوریساتی
آبشاااار ماااارگون اساااتان فاااارس باااا اساااتفاده از روش
ارزشگااناری مشااروط پرداخاات .اتااایج اشااان داد کااه
میااگین تمایل به پرداخت افراد  3611/1ریال باه عناوان
مبلغ ورودیه و ارزش اکوتوریستی آبشاار ماارگون سااالاه
 3/072/835/000ریااال جهاات اسااتفاده تفرجاای بااوده
است Jafari .و همکاران ( )2014ارزش اقتصاادی منطقاه
گردشگری کهمان اساتان لرساتان را ماورد بررسای قارار
داداد .اتایج اشان داد که بیش از  96درصاد افاراد ماورد
پرسش حاضراد برای بازدید از منطقه کهماان مبلغای باه
عنوان ورودیه پرداخت کنند و متوسط تمایل به پرداخات
برای هر بازدید  9784ریال و ارزش تفرجی این منطقه در
سال  1761120000ریال برآورد شاد Andreopoulos .و
همکاران ( )2015در مطالعهای به برآورد منافع غیربازاری
تغییرات آ و هوا بار روی خادمات اکوسیساتم رودخاااه
آوس در یوااااان باااا اساااتفاده از روش آزماااون ااتخاااا
پرداختند .اتایج اشان داد میزان تمایل به پرداخات افاراد
برای ویژگیهای حفظ منطقه آبای ،مادت قاایق ساواری،
تولید ایروی برق و وضعیت زیستمحیطی برابر باا ،1/06
 0/28 ،0/47و  10/31دالر در ماااااه اساااات و عواماااال
اقتصادی-اجتماعی از قبیل سن ،تحصایالت و درآماد بار
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تمایل به پرداخات افاراد ما ار اسات Kamri (2013) .در
ساراوا  1یکی از شهرهای کشور مالزی تمایل به پرداخت
باارای حفاظاات از منااابع طبیعاای را بااا اسااتفاده از روش
ارزشگناری مشروط محاسابه اماود .متوساط تمایال باه
پرداخت مسافران باینالمللای و محلای را باه ترتیاب باه
میزان  162.14و  7.338رینگیات محاسابه اماود .هماان
طور که مرور مطالعات ااجای شاده اشاان مایدهاد ،روش
آزمون ااتخا به دلیال بارآورد همزماان ارزش اقتصاادی
خدمات مختلف محیط زیست از کارایی باالتری اسبت باه
روش ارزشگناری مشروط که تنها تمایل باه پرداخات را
محاسبه میکند برخوردار اسات .باا ایان حاال مهمتارین
پیچیاادگی در اسااتفاده از روش آزمااون ااتخااا  ،ماادل
بکارگرفته شده برای برآورد میزان اار متغیرهای توضیحی
بر متغیر وابسته (تمایال باه پرداخات) مایباشاد .درایان
زمیناه مادل الجیات تصاادفی باه دلیال پانیرش فار
ااهمگنی میان گردشگران از کارایی اسبتا باالتری اسابت
به سایر مدلها برخوردار است ()Hensher et al., 2005
یکی از مکاانهاای تفریحای در ایاران کاه ااای آن در
فهرست جاذبههای گردشاگری ایاران ابات شاده اسات،
پااار جنگلاای اهااارخوران ماایباشااد .ایاان پااار از
قاادیمیتاارین مکااانهااای تفریحاای اسااتان گلسااتان در
شهرستان گرگان میباشد .عالوه بر اهمیات تااریخی ایان
پار قرار گرفتن آن در دو دامناهی پار شایب کاه آ و
هوای مناسبی هام دارد ،گردشاگران زیاادی را باه خاود
جن کرده است .با در اظر گارفتن جایگااه ویاژهای ایان
پار در جان توریسام و صانعت گردشاگری ،ضارورت
تعیین ارزش اقتصادی کارکرد تفرجی این پار به خاوبی
معلوی میگردد .چنین مطالعهای کمک خواهاد کارد کاه
توسعه و بهباود ایان پاار  ،باا داشاتن داااش کاافی در
زمینهی ارزش اقتصاادی آن صاورت بگیرااد .در حقیقات
برآورد ارزش اقتصادی کارکرد تفرجی این پار ااه تنهاا
Sarawak is the largest state in Malaysia
 2معادل  3.63دالر آمریکا
 3معادل  1.66دالر آمریکا
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به دلیل اهمیت گردشگری آن بلکه به دلیل فاراهم آوردن
معیار صحیحی جهت توسعهی آن ضروری میباشد.
از آاجایی که هدف این مطالعه برآورد همزمان بعضی از
خدمات زیست محیطی بوده است ،از روش آزمون ااتخاا
برای برآورد ارزش اقتصادی این خدمات استفاده شده است.
الزی باه ذکاار اساات کااه باارآورد ارزش اقتصااادی برخاای از
خدمات تفریحی مااند کااهش آلاودگی صاوتی و پایاداری
جنگل برای اولین بار در ایاران صاورت گرفتاه اسات .هام
چنین به منظور برآورد میزان تاایر متغیرهای توضیحی بار
میزان تمایل به پرداخت گردشگران از مدل الجیت تصادفی
که در مطالعات اادکی دیده میشود ،استفاده شده است.

 .2مواد و روشها
 .1.2معرفی منطقة مورد مطالعه
ااهااارخوران روسااتایی واقااع در دهسااتان اسااترآباد از
توابع بخش مرکزی شهرستان گرگان است .پار جنگلای
ااهارخوران که در این منطقه ،در جنو شهر گرگان و در
فاصلة چهار کیلاومتری از مرکاز ایان شاهر قارار دارد ،از
معروفترین مکاانهاای تفریحای هماراه باا جاذباههاای
گردشگری زیبا منطقة ااهارخوران است.
موقعیت این پار به دلیال قارار گارفتن آن بار میاااة راه
مشهد-تهاران ظرفیات جان گردشاگر بارای ایان پاار را
افزایش داده است .باهطاوریکاه تقریبااس سااکنین شهرساتان
گرگااان و اک اار مسااافران کااه شااهرهای شاامالی کشااور را
میشناسند ،با این منطقاه آشانایی دارااد .ایان تفرجگااه کاه
حاادود  20هکتااار مساااحت داشااته از سااال  1338بااا هاادف
منطقااه منطقااهای تفریحاای باارای اهااالی گرگااان در اختیااار
شهرداری گرگان قرار گرفته است .داشتن چشم اادازهای زیباا
همراه با جاذبههای طبیعی این منطقه را به قطاب تفریحای در
استان گلستان تبدیل کرده است (.)Mazidi et al., 2000
پوشش گیاهی این منطقه که از ااوع معتادل و دارای
اراضی با جنگلهای متراکم است ،جانابیت خاصای بارای
گردشگران فراهم کرده است .با این وجود توسعة بیرویاة
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شهر و ساخت و سازهای ااباوه ااه تنهاا پوشاش گیااهی
منطقه را در معر تهدید و اابودی قرار داده است ،بلکاه
شلوغی ایجاد شده ااواع آلودگیها از جمله آلودگی صوتی
را باعااث شااده اساات .باار اساااس مطالعااات ااجااای شااده
( ،)Mazidi et al., 2000ایاان منطقااه در رتبااهبناادی
گردشگری با امتیاز  22در کالس ساوی باه لحاات پتااسایل

گردشگری قرار میگیرد .این بدان مفهوی است که این منطقه
از پتااسیل باالیی برای توساعه و جان گردشاگر برخاوردار
است .در این راستا ،جهات باه منظاور بهباود وضاعیت ایان
منطقه برای جن بیشتر گردشگر ،قبل از هار چیاز بایساتی
ارزش اقتصادی کارکردهای چندگااة منطقه برآورد گردد.

ااهار خوران

شكل .1موقعيت جغرافيايي ناهارخوران

 .2.2رهیافت آزمون انتخاب
آزمون ااتخا  1به عناوان زیار مجموعاه ای از رویکارد
الگوسازی ااتخا  2یکای از روشهاای ااوین در محاسابه
ارزش کاالهااای غیربااازاری و باارآورد ترجیحااات افااراد در
برخورد با کاالهای زیست محیطی است .هدف اصلی ایان
رهیافت برآورد ساختار ترجیحات مصرفکنندگان با تأکید
بر اهمیت اسبی ویژگیهاست (.)Hensher et al.,2005
به لحات تئاوری ،روش آزماون ااتخاا بار دو قسامت
اساسی پایهگاناری شاده اسات :تئاوری ارزش لنکساتر 3و
تئوری تابع مطلوبیت تصادفی .4این رهیافت فر مایکناد
که هر پاسخ دهنده منطقی است ،باه گوااهای کاه ااتخاا
1

.Choice Experiment
.Choice Modeling
3
Lancaster’s theory
4
Random utility theory
2

وی در جهتی است که مطلوبیتش را با توجه به محادودیت
مخارجش حداک ر کند .اما به دلیل اقصاان در و فهام از
بهینهکردن و همچنین به این دلیل که تحلیلگر امایتواااد
همه متغیرهای مرتبط را بهطور دقیاق ااادازهگیاری کناد،
خطاهای بسیاری در این حداک ر کردن وجود دارد .بنابراین
فاار ماایشااود کااه هاار پاسااخدهنااده یااک تااابع
مطلوبیات تصاادفی دارد ( ;Ben-Akiva&lerman, 1985
 .)Louviere et al., 2000; Maddala, 1983این اظریه بر
مبنای ااتخا احتمالی است و در آن فر میشود که افاراد
یک گزینه منفارد– کاه مطلوبیات (رفااه) آنهاا را حاداک ر
میکند -از یک مجموعة ااتخا موجود ،ااتخا میکنند.
بااه لحااات کاااربردی باارای دسااتیابی بااه ایاان هاادف،
مجموعهای از گزینهها که به وسیلة ویژگیهایشان توضی
داده شدهااد در یک پرسشنامه که از گزیناههاای ااتخاا
تشکیل شده است ،گردآوری میشواد .مطلوبیتی که فارد
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از گزینهای خاص به دست میآورد باه وسایله مطلوبیات
فرد از هر یک از ویژگیهای آن گزیناه تعیاین مایشاود.
جهاات تحلیاال ویژگاایهااای گزینااههااای مربااوط ،از
پاسخدهندگان خواسته میشود بین گزیناههاای مختلاف
که باه وسایله وسایلة ویژگایهایشاان تعریاف شادهاااد،
گزینهای را ااتخا کنناد .باهطاورکلای ،مراحال آزماون
ااتخا را میتوان بهصورت ذیل خالصه کرد:

 . 3.2تعریف ویژگیها و سطوح
اولین گای در طراحای آزماونهاای ااتخاا مشاخ
کردن ویژگیها و سطون آنها اسات .ویژگایهاا در واقاع
همان خصوصیاتی است که توصیفکنندهی منطقاة ماورد
مطالعه می باشاند و باا توجاه باه هادف مطالعاه تعریاف
میشواد .سطون ویژگیها بیااگر وضعیت و میزان ویژگای
میباشند .تعداد سطون میتوااد حداقل دو یا بیشتر باشاد
) ،)Hensher et al., 2005اما هرچاه تعاداد ویژگایهاا و
سطون کمتر باشد پیچیدگی آزمونهای ااتخا ایز کمتار
میشود .سطون معموالس شامل یک وضعیت فعلی و یک یاا
چند وضعیت بهتر تحت سناریوهای فرضی برای ویژگیها
است .برای ااتخا و تعیین ویژگیها و سطون آنها بایاد
به پنج معیار زیر توجه امود.
اول اینکه ویژگیها باید مستقل یا باه اسابت مساتقل از
یکدیگر باشند .دوی تعداد ویژگیها بایاد کوچاک باشاد ،کاه
معموالس بیش از  6ویژگی ایدهآل ایست ،زیارا در آن بارای
پاسااخ دهنااده دشااوار اساات و توضاای آن ایااز باارای
مصاحبهشواده مشکل است .سوی اینکاه ،ویژگایهاا بایاد باا
توضیحات ساده و ابزارهایی مااناد عکا  ،اماودار و تصااویر
توصیف شواد .چهاری ،ویژگیها باید به طور معناداری عملی و
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کاربردی باشند و هیچ واقعیت مهمی اباید حنف شود .پنجم،
ویژگیها باید برای مردی معنادار باشد و به دالیل آنها بارای
تمایل به پرداخت برای طبیعتگردی مرتبط باشد.
در این مطالعه برای شناسایی ویژگیهای مهم و ما ار
باار طبیعااتگااردی در پااار جنگلاای ااهااارخوران ،ابتاادا
از طریااق مطالعااات دیگااران ( ;Jafari, et al., 2014
Mazidi, Asghari & Mirarab-Razi, 2011; Purzandi,
)& Tabatabaei, 2011; Khadavardizadeh, et al., 2008

یک مجموعة اولیه از ویژگیها ااتخاا شاداد .در مرحلاه
بعد اقدای به تکمیل پیشپرسشانامه از گردشاگران پاار
ااهارخوران شد .پ از جماع آوری و تحلیال حادود 35
پرسشاانامه ،ویژگاایهااایی کااه مااداظر گردشااگران بااود
جمعآوری و طبقهبندی شداد .در این مرحله همچنین باا
متخصصین و کاشناسان علاوی زیساتمحیطای و اسااتید
متخص در این زمینه مصاحبه ااجای شد.
بر اساس اتایج بهدست آمده از مصاحبات ااجای شاده،
ویژگیهای مربوط به امکااات بهداشتی ،بهداشات محایط
رودخااااه ،کاااهش آلااودگی صااوتی و حفاظاات از پوشااش
گیاهی و پایداری جنگال چهاار ویژگای مهام در منطقاة
ااهارخوران میباشند کاه توساعه و بهباود آنهاا موجاب
جن گردشاگران بیشاتر خواهاد شاد .بیشاتر مصااحبه
شوادگان (حدود  55درصاد) بار ایان اعتقااد بودااد کاه
وضعیت این چهار ویژگی علی الخصوص ویژگای پایاداری
جنگل بادتر شاده در حاالیکاه بارای برطارف شادن آن
هیچگواه سیاست و براامهای تدوین اشده است.
در اهایت ویژگیها و سطون مربوط به آنها به صورت
ذیل تعریف شداد:

جدول  .1ويژگيها و سطوح مربوط به هر ويژگي در طراحي آزمون انتخاب
ویژگی

سطون
وضعیت کنوای

وضعیت بهتر

امکااات بهداشتی
بهداشت اطراف محیط رودخااه

تعداد سروی ها و آبخوریها کم و ک یف
مشاهده مقدار زیادی زباله در محیط رودخااه

کاهش آلودگی صوتی

سروصدای ااشی از وسایل اقلیه و افراد

سروی ها و آبخوریها در فواصل ازدیکتر و تمیزتر
زبالهای در محیط رودخااه دیده اشود
 ایجاد پارکینگ در محلهای مناسب -ایجاد آالچیق در محیط جنگل
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کمک به پایداری جنگل

تخریب پوشش جنگلی برای ساخت هتلها و رستورانها

هزینه ی ورودی

بدون هزینه (مجاای)

 .4.2ساخت مجموعة انتخابها و طراحی پرسشنامه
دومین مرحله در طراحی آزمونهای ااتخاا ترکیاب
سطون و ویژگیها و ساخت مجموعههاای ااتخاا اسات.
برای این منظور ،از طرنهای آماری استفاده مایشاود .در
این مطالعه از بین تعداد کل  48گزینه کاه از حاصلضار
 3×24=48حاصاال شااده اساات ،بااا اسااتفاده از طراحاای
فاکتوریل کسری ،1تعداد  24گزیناه باا اساتفاده از بساتة
اریافزاری  SAS 9.2تعریف شاد باهطاوریکاه در اهایات
حداک ر کارایی که حدود  %99بود به دست آماد .ویژگای
مهم طراحی فاکتوریل کساری متعاادل و متعاماد 2باودن
ویژگیهای مرتب شده در گزینهها و کاارتهاای ااتخاا
بوجااود آمااده اساات کااه ایاان باعااث ماایشااود واریاااا
پارامترهای برآورد شده کاهش و کارایی طراحای افازایش
پیدا کند ) .(Chrzan & Orme.2000در مرحلاه بعاد24 ،
گزینه ااتخا شده در  12مجموعة ااتخا ساه گزیناهای
و در دو ورژن پرسشاامه جداگااه قارار گرفتناد .الزی باه
ذکر است برای اینکه مصاحبه شوادگان تنها به گزینههای
پیشنهادی محدود اشواد ،توااایی ااتخا برای عدی تمایل
به پرداخت و عادی بهباود در وضاعیت موجاود را داشاته
باشند ،در هر کارت گزینهای با اای هیچکدای هم قرار داده
شد.

 .5.2جامعه آماری و روش نمونهگیری
جامعه آماری ماورد مطالعاه در ایان پاژوهش شاامل
تمامی گردشگران داخل و خارج استان به پاار جنگلای
ااهااارخوران و روش امواااهگیااری اسااتفاده شااده ایااز،
امواهگیری بر اساس ااتخا است .این اوع امواهگیری باا
امواهگیریهای متداول متفاوت اسات زیارا در ایان ااوع
امواهگیری بایستی هدف حداقل کردن خطای ااوع اول و
اوع دوی باشد .این دو اوع خطا عبارتند از:

اظارت دقیقتر برای جلوگیری از تخریب جنگل
1000ریال 2000-ریال

خطااای اااوع اول :احتمااال پاانیرش گزینااة مشااخ
(فرضیة صفر) در حالتیکه آن گزینه بایستی رد شود.
خطای اوع دوی :احتمال عدی پنیرش گزینة مشاخ
(فرضیة صفر) در حاالتیکاه آن گزیناه بایساتی پنیرفتاه
شود (.)Landry, 2017
بنابراین آاچه اهمیت دارد آن اسات کاه کلیاة گزیناه
اادازه اادازة امواه  50تصمیمگیراده برای هر گزینه اسات
(.)Hensher et al., 2005
در این مطالعه ،به منظور تعیین حجم امواه باا هادف
به حداقل رسااادن احتماال رخاداد خطاهاای اول و دوی،
ابتدا تعداد  30پرسشنامه از گردشگران به پاار جنگلای
ااهارخوران تکمیل شد .با توجه به این که کمترین گزیناه
تنها توسط پنج افر ااتخا شده بوداد و با در اظرگارفتن
قااون" ااتخا کم احتمالترین گزیناه توساط  50افار"،
21
تعداد  340افر بهعنوان حجم امواه محاسبه شد.

 . 6.2مدل و تحلیل دادهها
تحلیل داده دادههای جمعآوری شاده در مرحلاة قبال
توسط مدلهای زیادی که بیشتر آنها شکل الجیت دارااد،
میتوااد صورت گیارد .در ایان مطالعاه بارای بررسای ااار
ویژگاایهااای پااار تفرجاای باار تمایاال بااه پرداخاات
بازدیدکنندگان ،هم چنین برآورد تمایل به پرداخت هریاک
از ویژگایهاا از مادلهااای الجیات شارطی 3و الجیات بااا
پارامترهای تصادفی 4استفاده شده است .در زیار توضایحات
بیشتری در رابطه با این مدلها آورده شده است.

 .1.6.2مدل الجیت با پارامترهای تصادفی
1

Fractional factorial design
Balanced and orthogonal design
3
Conditional logit
4
Random parameter logit
2
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بر پایة فرضیههای مختلف در زمیناة توزیاع جملاههاای
خطا یا جزء تصادفی ،مادلهاای احتمااالتی متفااوتی بارای
مدلسازی ااتخا بهکار برده مایشاود .باه عناوان م اال باا
فاار توزیااع ارمااال دوتااایی ماادل پروبیاات دوتااایی باارای
مدلسازی قابل استفاده خواهد بود یا توزیاع گامبال (مقادار
اهایی اوع اول )1به مدل الجیات چناد جملاهای یاا شارطی
منتهی میشود که در بیشتر مطالعات کاربردی مدل الجیات
به دفعات مورد استفاده قرار گرفته است .در این مطالعه بارای
برآورد پارامترهای آزمون ااتخا از مادل الجیات شارطی،2
مدل الجیات باا پارامترهاای تصاادفی 3و مادل الجیات باا
پارامترهای تصادفی با اارات متقابل 4استفاده شده است.
مدل الجیت با پارامترهای تصادفی ( ،)Train, 1998که
ااهمگنیهای غیرشرطی و غیار قابال مشااهده را محاسابه
میکند ،برای بررسی اااهمگنی ترجیحاات افاراد در ماورد
کاالهای عمومی اساتفاده مایشاود (،)Kontoleon, 2003
مااند بررسی ترجیحات گردشگران در پاار ااهاارخوران
در این پژوهش .تابع مطلوبیت تصادفی در مدل الجیت باا
پارامترهای تصادفی بصورت زیر است:
() 2

) U ij V (Z j (  i ), S i )  e (Z j , S i

که دارای یک جزء قطعی Vو یک جزء خطای تصاادفی
 eاست .تابع مطلوبیت غیرمستقیم تابعی از ویژگیهاا  Zjباا
پارامترهای  ،βو جزء تصادفی  ηiو ویژگایهاای اقتصاادی،
اجتماعی و اگرشی  ،Siمااند درآمد ،آموزش ،تعداد فرزادان
است .با مشخ بودن اجزاء خطاا  eو  ،ηاحتماال ااتخاا
گزینة  jتوسط فرد  iبهصورت زیر است:
)) exp(V ( Z j (   i ), S i
)) (   i ), S i

() 3

j

 exp(V (Z

Pij 

h C

1

Extreme value distribution
Conditional logit
3
Random parameter logit
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 .7.2محاسبات تمایل به پرداخت
پ از تخمین مدل ،قیمتهای ضامنی 5را مایتاوان
برای هر یک از ویژگیها و سطون متناظر محاسابه کارد.
ایاان ارزشهااای متوسااط اااری اهااایی جااشااینی بااین
ویژگیهای غیربازاری و ویژگی پولی را اشان میدهند و از
اسبت ضریب ویژگی غیرپولی به ضریب ویژگی پاولی باه
دست میآید:

() 4

 non monetary
)
 monetary

(WTP  

در این مطالعاه بارای بارآورد مادل الجیات شارطی،
الجیت با پارامترهاای تصاادفی و الجیات باا پارامترهاای
تصادفی با اارات متقابال از ااری افازار  Nlogit5اساتفاده
شده است و اتایج حاصل از برآورد این مدلهاا در جادول
( )3گزارش شدهااد .با توجه به اینکاه ضارایب مادلهاای
الجیت بهطور مستقیم قابل تفسیر ایساتند ،در اینجاا باه
معناااداری یااا عاادی معناااداری متغیرهااا و اااادازة اساابی
اارگناری آنها پرداختاه مایشاود .بار اسااس اطالعاات
جدول ،ضریب بهدست آمده برای جملة اابت گزینه گزینة
اول م بت و معناادار اسات و ایان اشاان مایدهاد افاراد
حاضراد برای تغییر و بهباود در وضاعیت موجاود هزیناه
کنند و از ایان طریاق مطلوبیات خاود را افازایش دهناد.
ضرایب بهدست آمده برای ویژگایهاای امکاااات رفااهی،
بهداشت محایط رودخاااه ،کماک باه پایاداری جنگال و
کاهش آلودگی صوتی م بت و معنادار هستند کاه بیاااگر
این موضوع است گردشگران حاضراد برای ساطون بااالتر
این متغیرها هزینه کنند و از این طریق مطلوبیات اهاایی
خود را افزایش دهند .ضاریب متغیار قیمات هام مطاابق
تئوری اقتصادی عالمت منفی را داراست.

 .8.2استقالل گزینههای نامرتبط

2

Random parameter logit with interactions

4

محیط زیست طبیعی ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،70شماره  ،4زمستان 1396

806

یکی از ضرورتهای مهام در تصاری الگاوی الجیات
شرطی این اسات کاه ااتخاا هاا از درون یاک مجموعاة
ااتخا  ،بایستی از ویژگی اساتقالل گزیناههاای ااامرتبط
تبعیت کنند .بر اساس این ویژگی ،حضور یاا غیبات یاک
گزینه ،احتمال ااتخا سایر گزینههای مجموعاه ااتخاا
را تحت تأایر قرار امیدهد ( .)Louviere et al., 2000در
صورت اقض این فرضیه برآوردهای الگوی الجیت شارطی
تورشدار و ااکارآمد خواهند باود و بایاد الگوهاای آمااری
پیچیدهتری مااند الگوی الجیت باا پارامترهاای تصاادفی
اسااتفاده شااود .معمااوالس باارای آزمااون فرضاایة اسااتقالل
گزینههای اامرتبط از آزمون هاسمن و مک فادن اساتفاده
میشود ( .)Hensher et al., 2005برای این منظاور ابتادا
مدل بهصورت اامقید برآورد و سپ یکای از گزیناههاا از
مدل حنف و مدل مجدداس باهصاورت مقیاد بارآورد شاده

است .جدول ( )2اتایج آزمون هاسمن را اشان میدهد.
همانگواه که اطالعات جدول اشان میدهد ،با حانف
گزینة اول ،فرضیة صافر مبنای بار اساتقالل گزیناههاای
اامرتبط در سط یک درصاد رد مایشاود .اماا در ماورد
گزینة دوی و سوی ماتری اختالف واریاا م بات معاین
ایست .با توجه باه رد فرضایة صافر و اینکاه برآوردهاای
حاصل از مدل الجیت شرطی ممکن اسات اتاایج گماراه
کنناادهای بااه همااراه داشااته باشااد ،از ماادل الجیاات بااا
پارامترهای تصادفی استفاده شد.

 .3نتایج
در زیاار خالصااهای از ویژگاایهااای فااردی مصاااحبه
شوادگان آورده شده است.

جدول .2ويژگيهاي فردي
ويژگيهاي فردي

درصد

سن
جوان (زیر  30سال)
میااسال (بین  30تا  50سال)
مسن ( 50سال به باال)

50
33
17

جنسيت
زن
مرد

28
72

وضعيت تاهل
متاهل
مجرد

72
28

وضعيت اشتغال
شاغل
بیکار

23/4
63/2

درآمد ماهيانه
زیر  500هزار تومان
بین  500هزار تومان-ا میلیون تومان
 1تا  2میلیون تومان
بیش از  2میلیون تومان

27
37
27
9
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 .1.3نتایج مدل الجیت شرطی
در این مطالعه برای برآورد مدل الجیت شرطی ،الجیت
با پارامترهای تصادفی و الجیت با پارامترهاای تصاادفی باا
اارات متقابل از اری افازار  Nlogit5اساتفاده شاده اسات و
اتایج حاصل از برآورد این مدلهاا در جادول ( )3گازارش
شدهااد .با توجه به اینکه ضرایب مدلهای الجیات باهطاور
مستقیم قابل تفسیر ایستند ،در اینجا به معناداری یاا عادی
معناداری متغیرها و اادازة اسبی اارگاناری آنهاا پرداختاه
میشود .بر اساس اطالعات جدول ،ضاریب باهدسات آماده
برای جمله اابت گزینة اول م بات و معناادار اسات و ایان
اشان میدهد افراد حاضراد برای تغییر و بهبود در وضاعیت
موجود هزینه کنند و از این طریق مطلوبیت خود را افزایش
دهند .ضرایب بهدست آماده بارای ویژگایهاای تساهیالت
رفاهی ،بهداشت محیط رودخااه ،کمک به پایداری جنگل و
کاهش آلودگی صوتی م بت و معنادار است که ایان بیاااگر
این موضوع است که گردشگران حاضراد برای سطون باالتر
این متغیرها هزینه کنند و از ایان طریاق مطلوبیات اهاایی
خود را افزایش دهند .ضریب متغیر قیمت هم مطابق ااتظار
عالمت منفی را داراست ،به ایان مفهاوی کاه افاراد تمایال
کمتری برای پرداخت بیشتر داراد.
ضرایب بهدست آمده بارای جازء اابات و ویژگایهاای
تسهیالت رفاهی ،کمک به پایداری جنگل ،بهداشت محایط
رودخااه و کاهش آلاودگی صاوتی م بات و در ساط یاک
درصد معنادار میباشند و این اشان میدهد افاراد حاضاراد
برای تغییر و بهبود در وضعیت موجود هزینه کنند و از این
طریق مطلوبیت خود را افزایش دهند .اتایج حاصل از مادل
الجیت شارطی و الجیات باا پارامترهاای تصاادفی اشاان
میدهد که بزرگتارین ضاریب در هار دو الگاو متعلاق باه
ویژگی کمک به پایاداری جنگال اسات .بهداشات محایط
رودخااااه مرتبااه مرتبااة دوی را بااه خااود اختصاااص داده و
ویژگیهای تسهیالت رفااهی و کااهش آلاودگی صاوتی در
جایگاه سوی و چهاری قرار گرفتهااد .همچنین مقدار ضارایب
بهدست آمده برای متغیرها در مدل الجیت باا پارامترهاای
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تصادفی بیشتر از مدل الجیت شرطی میباشد .در واقع این
مدل تأایر متغیرهای فردی غیر قابل مشاهده را ایز در اظر
میگیرد .از این رو پارامتر برآورد شده توساط ایان مادل از
دو جزء اابت و تصادفی تشکیل شده اسات کاه در معادلاه
معادلة زیر اشان داده شده است:
B i =B+µi

که در این معادله  Bجز اابت و  µiجز تصادفی است.
 .3.3نتايج مدل الجيت با پارامترهاي تصادفي با
اثرات متقابل
جهت تعیین تأایر فاکتورهای اقتصادی -اجتمااعی بار
ترجیحااات بازدیدکنناادگان ،متغیرهااای مربوطااه شااامل
متغیرهای اصلی (سن ،جنسیت ،تأهل ،اشتغال و درآمد) و
اارات متقابال آنهاا باا یکادیگر و ویژگایهاای فیزیکای
بهصورت گای باه گاای وارد مادل شاداد .پا از تخماین
مدلهای مربوطه و ااجای آزماونهاای مرباوط باه تعیاین
صحت مدلهای تخماین زده شاده ،سارااجای متغیرهاای
سن و بومیبودن بهعنوان متغیرهای تأایرگانار شناساایی
شداد و مدل مجدداس با وارد کاردن ایان متغیرهاا تخماین
زده شد .در این الگو ضرایب بهدست آمده بارای بهداشات
محیط رودخاااه ،کماک باه پایاداری جنگال ،تساهیالت
رفاهی و کاهش آلودگی صوتی م بت و معنادار اسات کاه
اشاندهندة این است که این ویژگیها به طور معنیدار بر
مطلوبیت اهایی گردشگران تأایرگنار هستند .ضریب جازء
اابت ایز م بت و در سط یاک درصاد معناادار و ضاریب
قیمت منفی و در سط یک درصد معنادار اسات .ضاریب
م بت متغیر سن و کاهش آلودگی صوتی اشان مایدهاد
که با افزایش سن میازان تمایال باه پرداخات بارای ایان
ویژگی افزایش پیدا مایکناد .باه عباارت دیگار ،ویژگای
کاهش آلودگی صوتی مطلوبیت اهایی افراد مسنتار را باا
اسبت بیشتری اسبت به افراد جاوانتار تغییار مایدهاد.
ضریب متغیر تسهیالت رفاهی با باومی باودن منفای و در
سط  5درصد معنادار است و این بیااگر این موضوع است
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که افراد غیربومی تمایل به پرداخت بیشتری برای افزایش
تسهیالت رفاهی در پار ااهارخوران داراد.
مقایسة اتایج حاصل از سه مدل الجیت شرطی ،الجیات
با پارامترهای تصادفی و الجیات باا پارامترهاای تصاادفی باا
اارات متقابل اشان میدهد با توجه به آماارههاای باهدسات
آمااده باارای  Log likelihoodو  ،R2ماادل الجیاات بااا

پارامترهای تصادفی با اارات متقابل اسبت به دو مادل دیگار
از قابلیت برازش باالتری برخوردار میباشد ..در واقع ،افازایش
دقاات باارازش ماادل بااا وارد کااردن فاکتورهااای اقتصااادی-
اجتماعی اشاندهندة تاأایر معناادار خصوصایات اقتصاادی-
اجتماعی بر احتمال ااتخا گزینههای موجود است.

جدول  .3نتايج آزمون هاسمن
گزینة حنف شده
گزینة اول
گزینة دوی
گزینة سوی

آماره
386/4067
ماتری اختالف واریاا

سط معنیداری
0.000
م بت معین ایست.

مأخن :یافتههای تحقیق

جدول  .4نتايج برآورد مدلهاي الجيت شرطي ،الجيت با پارامترهاي تصادفي ،الجيت با پارامترهاي تصادفي با اثرات متقابل
مدل الجیت شرطی

مدل الجیت با پارامترهای تصادفی

مدل الجیت با پارامترهای تصادفی با اارات متقابل

متغیر

کاهش آلودگی صوتی * سن

ضریب
(ااحراف استاادارد)
***6/35992
()0/58225
***0/46102
()0/11036
***0/60171
()0/10565
***0/99090
()0/08288
**0/21742
()0/08984
***-0/00030
()0/00008208
-

ضریب
(ااحراف استاادارد)
***6/41472
()0/58450
***0/51829
()0/08589
***0/65293
()0/10813
***1/05179
()0/09264
**0/24974
()0/11154
***-0/00027
()0/00008795
-

امکااات * بومی بودن

-

-

Log likelihood
R2

-917/05496
0/5017
2034
339

-910.17866
0/59
2034
339

ضریب
(ااحراف استاادارد)
***6/42899
()0/58488
***0/34106
()0/11952
***0/66060
()0/10826
***1/06184
()0/09312
***0/68805
()0/24958
***-0/00027
()0/00008833
**0/01204
()0/00613
**-0/32120
()0/14921
-912/24497
0/59
2034
339

جملة اابت گزینة اول
امکااات
بهداشت محیط رودخااه
کمک به پایداری جنگل
کاهش آلودگی صوتی
هزینة ورودی

تعداد مشاهدات
اادازة امواه
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*** سط اعتماد  ** ،%99سط اعتماد * ،%95سط اعتماد %90

 .4. 3برآورد تمایل به پرداخت
در مدل الجیت با پارامترهای تصادفی به علات اینکاه
فاار شااد ترجیحااات افااراد ااااهمگن اساات ،باارای هاار
پاسخدهنده یک مقدار تمایل به پرداخت برآورد میشاود.
بر این اساس با استفاده از اری افزار  Nlogit5میزان تمایل
به پرداخت هر یاک از پاساخدهنادگان محاسابه گردیاد.
بهعبارت دیگر ،بارای هار ویژگای تعاداد  339تمایال باه
پرداخت محاسبه گردید و سپ میااگین ایان تمایال باه
پرداختها در جدول  4گزارش شد.
جدول  5اتایج برآورد میزان تمایل به پرداخات بارای
هاار یااک از ویژگاایهااا و الگوهااای تخمااین زده را اشااان
میدهد .در مدل الجیت شرطی گردشگران تمایال دارااد
برای ویژگی کمک به پایداری جنگل به طور متوسط مبلغ
 3303ریال ،برای ویژگی بهداشت محیط رودخاااه 2005

ریال و برای ویژگیهای تسهیالت رفاهی و کاهش آلودگی
صوتی به ترتیب  1536و  724ریال پرداخت امایند .اتایج
بهدست آمده از الگوی الجیت با پارامترهای تصاادفی ایاز
بیااگر این است که باه طاور متوساط گردشاگران تمایال
داراد برای ویژگی کماک باه پایاداری جنگال ،بهداشات
محیط رودخااه ،تسهیالت رفاهی و کاهش آلودگی صاوتی
بااه ترتیااب 1794 ،2261 ،3642و  864ریااال پرداخاات
کنند.
در الگوی الجیات باا پارامترهاای تصاادفی باا ااارات
متقابل میزان تمایل به پرداخت برای ویژگیهای کمک به
پایااداری جنگاال ،بهداشاات محاایط رودخااااه ،تسااهیالت
رفاهی و کاهش آلودگی صوتی باه ترتیاب ،2219 ،3567
1145و 2311ریال به ازای هر بازدید است.

جدول  .5تمايل به پرداخت نهايي هر يک از ويژگيهاي مورد مطالعه
ویژگیها
تسهیالت رفاهی
بهداشت محیط رودخااه
کمک به پایداری جنگل
کاهش آلودگی صوتی

قیمت ضمنی (ریال)
مدل الجیت شرطی

مدل الجیت با پارامترهای تصادفی

الگوی الجیت با پارامترهای تصادفی با اارات متقابل

1536/733
2005/7
3303
724/733

1794/835
2261/05
3642/295
864/8195

1145/905
2219/52
3567/625
2311/755
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شكل  .2تمايل به پرداخت نهايي هر يک از ويژگيهاي مورد مطالعه

مقایسة اتایج سه الگو اشان میدهاد کاه در هار ساه
الگو گردشگران بیشترین میزان تمایل به پرداخت را برای
ویژگی کمک به پایداری جنگل از خود اشان مایدهناد و
بعااد از آن ،در دو الگااوی الجیاات شاارطی و الجیاات بااا
پارامترهای تصادفی بیشترین میازان تمایال باه پرداخات
مربااوط بااه ویژگاای بهداشاات محاایط رودخااااه اساات.
ویژگیهای تسهیالت رفاهی و کاهش آلودگی صاوتی ایاز
به ترتیب سومین و چهارمین ساط از میازان تمایال باه
پرداخت گردشگران را به خود اختصاص داده است .اما در
الگوی الجیت با پارامترهای تصادفی با اارات متقابل اتایج
متفاوت است .در این الگو ویژگی کمک به پایداری جنگل
در مرتبة اول و ویژگی کااهش آلاودگی صاوتی در مرتباة
دوی تمایل به پرداخت قرار گرفته است .ویژگای بهداشات
محیط رودخااه و تسهیالت رفاهی مرتبة سوی و چهااری از
تمایل به پرداختها را به خود اختصاص دادهاااد .الزی باه
ذکر است که دلیل تفااوت در برآوردهاای مرباوط باه دو
مدل اضافه کردن جزء تصاادفی کاه اشاان دهنادة تاأایر
عوامل ااشناخته مایباشاد ،اسات .هرچاه جازء تصاادفی

بزرگتر باشد ،تفاوت برآورد دو مدل بیشتر است.

 .4بحث و نتیجهگیری
در این مقاله به بررسی ترجیحاات گردشاگران پاار
جنگلی ااهارخوران گرگان باا اساتفاده از آزماون ااتخاا
پرداخته شد .جهت تحلیل تاایر ویژگیهای پار جنگلی
باار ترجیحااات مصاارف کنناادگان از ماادل الجیاات بااا
پارامترهااای تصااادفی اسااتفاده شااده اساات .بساایاری از
مطالعااات کااه از ماادل الجیاات بااا پارامترهااای تصااادفی
استفاده کردهااد ،اشاان مایدهناد کاه مادل الجیات باا
پارامترهای تصادفی اسبت به مدل الجیات شارطی بارای
معناااداری کلاای ماادل و باارآورد رفاااه مناساابتاار اساات
( ;Breffle & Morey,2000; Layton & Brown, 2000
; .)Carlsson et al., 2003; Kontoleon, 2003در
مطالعات  Andereopoulosو همکاران (Goibov ،)2015
و همکاااران ()2012؛  Birolو همکاااران ( )2006ماادل
الجیت باا پارامترهاای تصاادفی باا ااارات متقابال اتاایج
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بهتری را ارائه داد که همسو با مطالعة ااجای شده است .از
طرف دیگر ،اگر چه مدل الجیت باا پارامترهاای تصاادفی
ااهمگنیهای اامشهود را اادازهگیری میکند ،اماا ممکان
است که این مدل اتوااد منابع و فاکتورهاای اااهمگنی را
تمیز دهد ( .)Boxall & Adamowicz, 2002از آاجاییکه
یکی از منابع ااهمگنی خصوصیات اقتصاادی و اجتمااعی
است ،وارد کردن متغیرهای مربوطه و اارات متقابل آنهاا
بااا ویژگاایهااا بااه تااابع مطلوبیاات تااأایر فاکتورهااای
اقتصااادی – اجتماااعی را باار تنااوع ترجیحااات مااورد
بررسی و تحلیل قرار میدهاد ( ;Revelt & Train, 1998
.)Morey & Rossmann, 2003; Kontoleon, 2003
از آاجاییکه آزمونهای ااتخا با تئوری حداک رسازی
مطلوبیت و تئوری تقاضا سازگار هستند ،محاسابة تمایال
به پرداخت از طریق پارامتر برآورد شده برای متغیر هزینه
امکان پنیر است ) .(Bateman et al, 2002برای محاسبة
تمایل به پرداخت اهایی برای هر ویژگای در آزماونهاای
ااتخا  ،اسبت ضریب ویژگی مورداظر به ضاریب ویژگای
پرداخت را در اظر مایگیرااد (.)Morrison et al., 1999
پیش از برآورد میزان تمایل به پرداخت بایاد توجاه داشات
که ضریب مربوط به هر دو ویژگای مربوطاه بایاد از لحاات
آماری معنادار باشد ،در غیر اینصورت تمایال باه پرداخات
محاسبه شده بیمعنا خواهد بود (.)Hensher et al., 2005
اتااایج بدساات آمااده از مطالعااه ی اخی ار اشااان داد کااه
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ویژگیهای کمک به پایداری ،بهداشات محایط رودخاااه،
تسااهیالت رفاااهی و کاااهش آلااودگی صااوتی بااه ترتیااب
بیشترین تا کمترین تمایل به پرداخت را داراد .مروری بار
مطالعات ااجای شده در این زمینه ،اتایج بهدست آماده در
ایاان مطالعااه را مااورد تأییااد قاارار ماایدهااد .بااه عنااوان
م ال Salehniaو همکاران ( )2014در مطالعاهای اشاان
داداد که افراد باا سان بیشاتر ،ساناریوهای مادیریتی باا
قیمت باالتر را در مورد دریاچة ارومیه ااتخاا مایکنناد.
Yacobو  )2009( Shuibدر بررسای ترجیحاات افاراد در
اکوتوریسم دریایی اشان داداد که عاواملی از قبیال سان،
جنسیت و تحصیالت بر روی ترجیحات گردشاگران ما ار
است.
با در اظر گرفتن این اکته که افراد غیربومی تمایل باه
پرداخت بیشاتری اسابت باه افاراد باومی دارااد ،ایجااد
امکااات ویژه برای افراد غیربومی در ازای تعرفههای بااالتر
امکان درآمدزایی بیشتر در کنار ایجااد مطلوبیات بیشاتر
باارای ایاان گااروه از مصاارفکنناادگان را فااراهم ماایآورد.
همچنین با توجه به تمایل به پرداخت بیشتر افاراد مسان
جهاات کاااهش آلااودگی صااوتی پیشاانهاد ماایشااود کااه
مکانهایی ویژه با آلودگی صوتی کمتار و آراماش بیشاتر
برای افراد سالخورده فراهم شود .البته ایجااد تعرفاههاای
ویژه جهت استفاده از چنین مکانهایی باه ایجااد درآماد
بیشتر برای حفاظت پار کمک میکند.
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