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گرودرراداریپاةتوسعورشدتحققاقتصاددانانکهیاگونهبه.استگرفتهقرارتوجهموردیاقتصاد

1392همکاران،ورفعت)دانندیمستیزطیمحازحفاظت برخالفی،عیطبیهاستمیاکوس(.

یناشآنبرمؤثرعواملکثرتازکهدارندیفردمنحصربهیهایژگیو،ساختبشریمصنوعیهاطیمح

1388همکاران،ویکالشمیکاوس)شودیم ارزشاغلبهااکوسیستمخدماتوکاالهاکارکردها،(.

امکاننبودعلتبههمچنینوسببهمینبه.شوندیممعاملهبازاردرندرتبهولیدارند،زیادیبسیار

شود،نمیهاآنبهکافیتوجهکالنهایگذاریسیاستوهاگیریتصمیمدردقیقوکمّیمحاسبات

محسوبجامعهبرایجدیخطریهااکوسیستمخدماتوکارکردهاازصحیحدركنبودکهیطوربه

یطیمحستیزیهاارزشکارگیریوبهشناختبهازیننیبنابرا.(1397همکاران،ویمحمد)شودیم

وگوناگونیهانهیزمدریگذارهیسرمایهاپروژهیاجراویاقتصادیهایریگمیتصمدر

1395،یسلمیانیک)استمحسوسکامالًهایگذاراستیسبهمربوطیهایمشخط رونیااز(.

تیاهمخدماتوکارکردهانیاازحاصلمنافعکردنفهمقابلوکردنیکمّ،یاقتصادیگذارارزش

یطیمحیهاستمیاکوسویعیطبمنابعیاقتصادیگذارارزش(.1395،یاحیرویعابد)داردبسیاری

لیتعد،یکیاکولوژویطیمحستیزمنافعفهموشناختشاملهاستیاکولوژواقتصادداناندگاهیداز

وطبیعیمنابعبیتخرازیریجلوگومنافعنیابراساسیملیحسابدارمحاسباتاصالحو

یهاستمیاکوس(.1395،یاحیرویعابد؛1385همکاران،ورنژادیام)استیهازآنرویبیبرداربهره

خدماتنیاازیکیدارند.یمتنوعخدماتوکارکردهایعیطب از استفاده این تفرجیبرامنابع

یروحیشادابجادیامکانوآنازکنندگاندیبازدتیرضانیهمچنوگذراناوقاتفراغتمنظوربه

دررایاصلنقشیطیمحستیزویعیطبمنابع(.1388وهمکاران،یکالشمی)کاوساستشهروندان

هاییایپونیاةجملاز.کنندیمفایایصنعتگردشگریهاگونهازاشکالویاریبسییایپووتوسعه

گر،یدیازسو(.1397همکاران،وزادهیشر)استیتفرجگاهمناطقعنوانبهیعیازمنابعطباستفاده

درهاتفرجگاهخدماتیپولارزشکردنبرآوردویاقتصادارزشبهتوجهکهدهدمینشانمطالعات

 Guo)شودیمهاتفرجگاهنیابیتخرازمانعواستمؤثراریبسیعیطبمنابعوانسانیقیتلفتیریمد

et al, 20011389همکاران،ویراحل؛1385همکاران،ورنژادیام؛ یگذارارزشبهاقدامرو،نیازا(.

حفاظتیراستادربلندیگاممناطقنیاارزشکردنفهمقابلوشناساندنیبراهاتفرجگاهیاقتصاد

موجودمشکالتحلوهاآنةتوسعو (.1388همکاران،ویکالشمیکاوس)استبخشنیادر

هایکمکهاآندرموجودامکاناتویعیطبیهاتفرجگاهخصوصدرافرادیهاخواستهونظرهایبررس

کندمیکمبودهاوازهاینرفعبهتوجهیشایان مردمنگرشةدهندنشانتواندمیکهییهاشاخصاز.

.اندقا لتفرجگاهآنازاستفادهودیبازدیبرادکنندگانیبازدکهاستیارزشباشد،تفرجگاهدربارةیک

ه ینهآن(WTP)باتمایلبهپرداختومردمشودیممحسوبتفرجگاهمیمستقمنافعوج ارزشنیا

 ,Saz-Salazar and Guaita-Pradas؛1393وهمکاران،یغالمی؛ماف1394،یموسو)کنندراابرازمی

2013 1یمصرفیهاارزششاملیطیمحستیزمنابعیاقتصادیهاارزشیطورکلبه(. 2یمصرفریغو

                                                           
1. Use value 

2. Non use value 
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منابعطب ، ینیعیاستو اندذکرشدهیهاارزشیداراکارکردها،ازیاگستردهفیطداشتنبا یبرا.

نیایگذارارزش 2مشروطیگذارارزشروشو1سفرةنیه روشمانندیگوناگونیهاروشکارکردها

(CVM)1388همکاران،ویغالمیماف)داردوجود یهاارزشبرآوردیبراکهیروشتنهااما(.

در(.1390همکاران،ویناج)استمشروطیگذارارزشروشرود،یمکاربه(یحفاظت)یاراستفادهیغ

منابعمتیقنییتعویگذارارزشیهاروشکاربردوارا هدریمهمشرفتیپر،یاخیهاسال

یبازارستیزطیمحوهاتفرجگاهازیناشمنافعشتریبیبراکهآنجااز.استگرفتهصورتیطیمحستیز

،منافعگونهنیاشودیمیوجودندارد،سع شود.یگذارارزشیمصنوعیبازارهاةلیوسبهدرنبودبازار،

تمااًمیروشمستقنیا پرداختلیبهموضو  کنندگانمصرفبه بازارافتیرهنیترجیرامربوطاست.

یمتعددمطالعات(.1376دوست،دیاست)خورشیطیمحستیزمنافعمشروطیگذارارزشی،مصنوع

همکارانوزادهیشر.استگرفتهدرجهانصورتیعیمنابعطبیتفرجارزشةمحاسبیبررسةنیزمدر

یگذارارزشرابااستفادهازروشیوباغالرباغیگلا لیهاپاركیستیارزشتوریامطالعه(در1397)

استفادهازخدماتیبهپرداختگردشگراندرازالیمتوسطتماةآنان.درمطالعندکردیمشروطبررس

برآوردنفرهریبراالیره ار10یباغالرباغپاركونفرهریبراالیره ار12یگلا لپاركیگردشگر

مراتعدرمراتعیایاحوحفاظتبراییمحلنفعانیذپرداختبهلی(تما1397)همکارانویکرمشد.

یامطالعه(در1395)درچهیاحیرویعابد.کردندنییتعالیر77/81530معادلراسمناندررامه

باغیحفاظتویحیتفریبهاپرداختبهلیتما مشروط،یگذارارزشافتیازرهیریگبهرهبابهره،گرید

ارزشیبرافردهرپرداختبهلیتماحداکثر،آمدهدستبهجینتابراساسرابرآوردکردند.کرجدرهاگل

براالیر5/19778یحفاظت برآوردالیر9/4834یحیارزشتفریو همکارانویریدلسامشد.

شهرستانکالردشتییروستایةناحولشتدرةاچیدریحیوبرآوردارزشتفریبررسدر، ین(1396)

ازیحیتفرةاستفادیبهپرداختافرادبرالیتماوکردندمشروطاستفادهیگذارارزشچالوس،ازروش

درالیرونیلیم962ولشتراةاچیدریحیوارزشکلتفردیهربازدیبراالیر49626رااچهیدرنیا

ایارزشحفاظتیگلسوسنچلچراغمطالعه(در1390موالییوکاوسیکالشمی).کردندسالبرآورد

بااستفادهازالگویارزش انتخابدوگانةیکرا بعدیبررسیکردند.درمطالعةآنان،گذاریمشروطبا

ریالدرسالودرروشالگویلگاریتمیبرابر33/6540می انتمایلبهپرداختدرالگویخطیمعادل

 22/9675با شد. سالبرآورد ارزشتفریحیو1395کیانیسلمی)ریالدر بررسیبرآورد به نی  )

گذاریهایطبیعیشهریدراصفهانبهروشارزششناساییعواملمؤثربرتمایلبهپرداختپارك

بر معادلمشروطپرداخت. ماه هر در خانوار پرداختهر متوسطتمایلبه اساسنتایجپژوهشوی،

فتاحیوریال19/19592 شد. )فتحبرآورد بررسیارزشحفاظتیحوزه1390زاده در هایآبخی (،

ریالوارزشحفاظتیبرایهر72850تاالبگمیشان،تمایلبهپرداختافرادبرایحفاظتازتاالبرا

(ارزشگردشگریوحفاظتی1393ریالدرهرسالبرآوردکردند.رجبیوموسوی)393390خانواررا

بهجهانسالیانةمیداننقش میلیونریالبرآوردکردند.درمیانمطالعات465920و12630ترتیبرا
                                                           

1. Travel Cost Method 

2. Contigent Valuation Method 
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هافل بررسیارزشاقتصادیخدماتکلپارك،(2016)همکارانوخارجی، تمایلبهدر هایملی،

(2011میلیارددالربرآوردکردند.حکیم)90هایطبیعیراپرداختمردمآمریکابرایحفاظتازپارك

رزشاقتصادیمنابعگردشگریوطبیعیدراندون یپرداختوارزشاکوتوریستیساالنةبررسیابه

(تمایلبهپرداختگردشگران2011میلیونروپیهبرآوردکرد.ماجومداروهمکاران)41/7اینمنابعرا

معادلبرایپارك 25/11هایجنگلیشهریجورجیایآمریکارا ارزشیبررسدردالربرآوردکردند.

مشروطیگذار(بااستفادهازروشارزش2002)یکهلیوهانجنوبةکردریپنجپاركملیحیتفر

بارال.آمددستبهسالهردرخانوادههریبرادالر54/10متوسططوربهارزشنیا انیم،انجامدادند

 همکاران 2008)و آناپورناةشدحفاظتةمنطقیحیتفرارزش( از استفاده با را نپال افتیرهدر

یگذارارزش یبررسجینتا.کردندمطالعهمشروط بازدآنان اکثر که داد تمادینشان بهلیکنندگان

دراکایدالرآمر27یجاریةباالترازورودیاهیورودپرداخت ةانیمتوسطوم انیمیبررسنیدارند.

بهپرداختصفرلیکهتمایاکثرافرادلیودل،کایدالرآمر3/74و2/69بیترتبهپرداختبهلیتما

بهلیتماةمحاسبدر،(2015)کاستانوایسازاوهمکاران.شدگ ارشیشنهادیپمبلغبودنباالداشتند

یبراافرادپرداختبهلیتمانیانگیمکهدادندنشانا،یدرکلمبییایدریهاستمیاکوسخدماتپرداخت

استدالر997468منابعنیاازحفاظت یفضایحفاظتارزشبرآورددر(2015)سانگوهمکاران.

کردندمشروطاستفادهیگذارارزشروشازنیچدرنانیجشهرسب  درداخلویمشابهمطالعات.

(،1389)همکارانویراحل(،1393)همکارانویغالمیماف(،1394)یموسوتوسطخارجازکشور

همکارانویفتاح،(1393)همکارانویادیص(،1394)یشهبازوینیام(،1390)زادهفتحویفتاح

ازهاآناغلبدرکهگرفتهصورت،(2013پراداس)-سازاالروگوایتا-وساز(1384)رنژادیام(،1393)

شدهاستفادهیطیمحستیزومنابعهاتفرجگاهیاقتصادارزشوردآبریبرامشروطیگذارارزشروش

.است

همدانبااستفادهازشانیدشتمیتفرجارزشبرآوردةپیشرومطالعازهدف،شداشارهکهیطورهب

یاصلریمسدراستکهالوندکوهستانیهادشتازیکیشانی.دشتماستمشروطیگذارارزشکردیرو

انیمایپاستراحتکوهیمناسببرایمکانفردبهمنحصریهاییبایزبرعالوهوداردقرارالوندةقلصعودبه

ةدورکهیریعشا،می.درقداستمتر2600ایدرسطحازآنارتفا وهکتارکیحدودآنوسعت.است

راالقیی یشمالةدامندر مگذراندند،یمالوند شانیمدانیدر دارازدندیمچادر روان،یهاآبیکه

یکوچکیهادشتدار،بیشبرقللمرتفعوعالوه،است.درکوهستانالوندیعیطبیبایومناظرززارچمن

باتوجهبهداردوجودآندریاریبسیهاچشمهشدهودهیپوشزارچمنازهاآنوجودداردکهسطح .

)طالعروندشمارمیبهکوهنورداناتراقاستراحتویمناسببرایگاهیجااند،مسطحنسبتاًهادشتکهنیا

ةنامگنجیخیتار ـ یفرهنگمنظرویعیطببکریبسترهاازیکیشانیمدشت(.1397،یوسفیوفاضل

چندهستنی همدان شیپی. در ورزشیحیتفرةپروژگریدیهابخشساختةادامو نیکابتلهیو

.استشدهدشتآغازنیدرایریگیماهیبرایمصنوعةاچیهمدان،ساختدر
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 روش تحقیق

وتحلیله ینه،طورگستردهدرتج یهپذیراستکهبهگذاریمشروطروشیغیربازاریوانعطافارزش

ارزیابیتلثیراتزیست میمحیطیبهمنفعتو برایاندازهکار پرکاربرد اینروشمهمو گیریبهرود.

ریکاالهایغیربازاریراگذاکهارزش(Jones et al, 2008؛Bonilla, 2010)رودکارمیتمایلپرداختبه

مصرفیراباهایمصرفیمستقیموغیرطورمستقیموباپرسشازافرادوتشکیلبازارفرضی،وارزشبه

ناجیوهمکاران،1392کند)سامدلیریوهمکاران،گیریمیکمکاطالعاتمیدانیاندازه (.1390؛

درقالباب ارهاینروشتمایلبهپرداخت (.Lee and Han, 2002کند)ایفرضیتعیینمیافرادرا

بهبودبرایرا دهندگانپاسخپرداختبهتمایلحداکثرمشروط،گذاریارزشازطریقتوانند،میمحققان

درواقعمنابعازحفاظتوزیستمحیطکیفیت کنند. غیرمستقیمطوربهه ینهاینطبیعیمحاسبه

اینارزشکنندةمنعکس پرداختتمایلبنابراین(.Tao et al., 2012)استمنابعپنهان به

(.Terner et al, 2010)خطرهاستمورددرافرادطرزبرخوردوهاگرایشبینش،ترجیح،کنندةمنعکس

دهدکهگویانرانشانمیشدةپاسخگذاریمشروطتمایلبهپرداختمطرحعبارتدیگر،روشارزشبه

 قیمتورودی، تعیینارزشتفریحیشامل مورد حقحسابصورتممکناستدر هایالکترونیکی،

)ال حمه خاصباشد وجوه یا و کار پروانة یا برایتعیینارزشForster, 1989هایمربوطبهجواز .)

قیمتورودیبهترینانتخابمنطقیووسیله نندگانمطرحکایبرایپرداختواقعیبازدیدتفریحی،

 همکاران، و )امیرنژاد است داده1384شده از استفاده با افراد، پرداختی ارزش برآورد برای های(.

مینامهپرسش استفاده مطلوبیت تفاضلی الگوی از دوتایی، انتخاب )های (.Hane Man, 1994شود

ایانتخابنامهتةپرسشپذیرد.درروشگسسگذاریکاالبهدوروشپیوستهیاگسستهصورتمیارزش

پاسخ یکمبلغپیشنهادیروبهدوتایی، درمورد خیر یا انتخاببله دو با دلیریودهنده روست)سام

 پرسش1392همکاران، در پاسخ(. انتخابدوتاییدوبعدی، چندمبلغپیشنهادیمواجهنامة با دهنده

واقعپیشنهادشود.دریگریبهاودادهمیاستکه،باتوجهبهپاسخاوبهیکپیشنهاد،پیشنهادهاید

گونهکلیاینطورگودربرابرپیشنهاداولیهبستگیدارد.بهالعملپاسخبیشتربهجواببلهیاخیروعکس

هایپیوستهدارند.مطالعاتبسیاریبهمقایسةهایچشمگیریبرروشهایبرآوردگسستهم یتروش

ازآنجاکهساختارگذارییکنتایجحاصلازارزش کاالبهدوروشپیوستهوگسستهانجامشدهاست.

گوییبهسؤاالتگیریافراددرمعامالتبازاریروزمرهاست،پاسخالگوهایگسستهمشابهفرایندتصمیم

واقع،شکلسؤاالتدرروشگسستهساختارگذاریپیوستهاست.درترازروشارزشبااینروشمناسب

تد را درگیررفتاریقیمتنمایدوپاسخاعیمیبازار کندکهحاصلآنکاهشمی انپذیرمیگویانرا

پاسخ عالوهمشکالتناشیاز سؤاالتاست. به انگی شیاستوندادن انتخابگسسته ساختار براین،

گذاریآشکارنمایند.درگویانترجیحاتواقعیخودرادربارةکاالیدرحالارزششودپاسخموجبمی

 فرد هر مطلوبیتغیرمستقیم کیفیتکاالی(U)الگویتفاضلی، خصوصیاتفردیو وی، درآمد به

شودبستگیدارد.فردزمانیحاضربهپرداختبرایاستفادةتفریحیگذاریمیمحیطیکهارزشزیست

کند،وازمنبعموردنظراستفادهمیپردازدبودکهوقتیمبلغیرابرایآنمیازمنابعمحیطیخواهد
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بیشتریاحساسکند.اینمطلببهبیانتیمطلوبکند،بهزمانیکهازآناستفادةتفریحینمینسبت

(:Hane Man, 1984خواهدبود)1صورترابطةریاضیبه
U(1,Income – Bid ;S) + ε1 ≥ U(0,Income; S) + ε0   (1) 

درآمدماهیانةافرادIncomeآورد.دستمیمستقیمیاستکههرفردبهمطلوبیتغیرUدراینرابطه،

 Sپردازد.زیستمیکندوبرایاستفادةتفریحیازمحیطمبلغیاستکهفردازدرآمدخودکممیBidو

 ـ هایاجتماعیدیگرویژگی متغیرهایتصادفی)اج ایاخالل(بامیانگین ε1وε0اقتصادیافراداست.

مستقلازهمدیگرتوزیعشدهندکهبهصفر تابعمطلوبیتگونةتصادفیو در عددصفربرایU(0)اند. ،

زیستمبلغیرانپرداختهوعددیکبرایحالتعکسزمانیاستکهفردهنگاماستفادةتفریحیازمحیط

نبعزیستینی تابعیاززماناستفادهازم(ΔU)شدهدرمطلوبیتیارضایتنتیجهتفاوتایجادآناست.در

IncomeوSوBid2صورترابطةبودکهبهخواهد(استHane Man, 1994:)
ΔU= (1, Income – Bid ;S) - U(0,Income; S) + (ε1 - ε0)    ( 2 ) 

 پاسخب رگ UΔچنانچه باشد، صفر از تر با را مطلوبیتخود بلیگفتن»دهنده موافقتبا« و

محیطپرداختنمبلغی تفرجیاز میبرایاستفاده بهزیستحداکثر سوالطوریکند. فرد هر از که

بپردازد.پاسخشودکهبرایهرمی ریال(را باربازدیدازدشتمیشانحاضراستمبلغپیشنهادی)...

فردبهاینسؤالبلییاخیراست.برایبرآوردتوابعرگرسیونیبامتغیروابستةصفرویکازالگوی

می پروبیتاستفاده توزیعاحتمالیلوجیتو همندارند. تفاوتچندانیبا نتایجاینالگوها شودکه

(:Greene, 2002است)3صورترابطةتجمعیلوجیتبه

p1(y = 1) =
1

1 + exp(−βX)
                                                                                                    (3) 

p1(yکهدرآن = 1) Xاحتمالپذیرشپیشنهاد، راβمتغیرهایتوضیحیو پارامترهایالگو

4صورترابطةیکیازپیشنهادهارابپذیرد،بهiکهفرد،این(P1)اساسمدللوجیتدهد.برمینشان

(:Hane Man, 1994شود)بیانمی

pه = Fμ (ΔU) =
1

1 + exp(−βX)
=  

1

1 + exp{(α + β. Bid + γ. Income + Ѳ. S)}
           (4) 



 آن در ازFμ (ΔU)که بعضی و است استاندارد لجستیک اختالف یک با تجمعی توزیع تابع

گراییواقتصادیازجملهدرآمد،سن،جنسیت،اندازةخانوار،تحصیالت،اخالق ـ متغیرهایاجتماعی

هستندکهچنینایضرایببرآوردشدهѲوβ،𝛾شود.ه ینةهربازدیددراینمطالعهراشاملمی

𝛾(Judge et al, 1988.)>0وβ≤0رود:انتظارمی

سهروشبرایمحاسبةمقدارتمایلبهپرداختوجوددارد:روشنخستموسومبهمیانگینتمایل

گیریعددیوسیلةانتگرالبهپرداختاستکهازآنبرایمحاسبةمقدارانتظاریتمایلبهپرداختبه

شود.روشدومموسومبهمیانگینتمایلبهپرداختکلاستنهایتاستفادهمیدرمحدودةصفرتابی

 محدودة انتگرالعددیدر پرداختبا انتظاریتمایلبه مقدار برایمحاسبة -∞که کاربه+∞تا

مقدارمی آنبرایمحاسبة از پرداختبخشیاستو میانگینتمایلبه به موسوم روشسوم رود.
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(MBID)گیریعددیدرمحدودةصفرتاپیشنهادبیشینهبهپرداختباروشانتگرالانتظاریتمایل

می روشاستفاده این بین از سازگاریمحدودیتشود. و ثبات زیرا است؛ بهتر روشسوم باها، ها

 Lee andشود)کندوازرابطةزیرمحاسبهمیشدنراحفظمیتئوری،کاراییآماریوتواناییجمع

Han, 2002:)

E (WTP) = ∫ (Δu)dBid

MBid

0

=  ∫ (
1

1 + exp{−(α∗ + β. Bid)}

MBid

0

)dBid                                 (5) 

E (WTP)مقدارانتظاریتمایلبهپرداختافرادجامعهو*𝛼شدهاستکهعرضازمبدأتعدیل

خواهدبود:6صورترابطةبه

α∗ = a0 + ∑ βiXi                                                                                                                       ( 6 )

N

i=1

 

رابطة 6در ،a0 الگویلوجیت، مبدأ توضیحیXiعرضاز پیشنهادیامبهiمتغیر متغیر از غیر

ربوطاست.نی پارامترهایبرآوردیمتغیرتوضیحیمβiاستو

بینیتلثیراتتغییردرمتغیرهایتوضیحیبرهایمهمدربرآوردمدللوجیتپیشیکیازهدف

است.برایارزیابیتلثیراتتغییردرهریکازمتغیرهایiاحتمالپذیرشمبلغپیشنهادیتوسطفرد

رابطةiiXمستقل) بایداز احتمالپذیرشمبلغپیشنهادی، در نهاییمشتقگرفته4( اثر تا شود

دستآید.متغیرهابه
∂pi

∂Xik
=

e∆U

〖(1+e〗∆U)2 βk                                                                                                                  ( 7 )

(:Judge et al., 1988آید)دستمیبه8نی ازرابطةامKپذیریمتغیرتوضیحینهایتاًکشش

εه = [
e∆U

(1 + e∆U)2
βk]

Xik

Pi
                                                                                                            ( 8 ) 

گذاریمشروط،متغیراصلیبرایبرآوردتوابعمربوطمتغیرپیشنهاداست.باتوجهبهنظریةارزش

عبارتدیگر،شدهبهافرادبرایحفاظتازمکانموردنظراست.بهپیشنهادهایارا هاینمتغیربیانگر

نوعیبیانگرتابعتقاضایذهنیگذارینی بهدهندةقیمتمعادلبازاری،وتابعارزشاینمتغیرنشان

بر انتظارمیاینبرایمنطقةموردمطالعهاست. ،عالمتروداساس،مطابقآنچهازمبانیتئوریتقاضا

اف ایشقیمتپیشنهادیبهافرادتمایلپرداخت با درنتیجه، برایآناناینمتغیربایدمنفیباشد.

کاهشمی دشتمیشان عالوهحفاظتاز حفاظتازیابد. در دیگری متغیرهای پیشنهاد، متغیر بر

کسانیندارند.اینامردشتاثرگذارند.معموالًافرادباسنینوجنسیتوتحصیالتمتفاوتمطلوبیتی

تحت را افراد پرداخت به میتمایل قرار صرفتلثیر ه ینة و خانوار بُعد هردهد. در بازدیدشده بار

گذارند؛زیرا،بااف ایشتعدادخانوادگیازمنطقهنی ازعواملیهستندکهبرتمایلبهپرداختاثرمی

بامعرفیمتغیرهایتلثیرگذارزدشتکاهشمیپرداختبرایحفاظتاافرادخانوار،توانمالی یابد.

محیط حفظ برای پرداخت به تمایل تجربیدر الگوی در متغیرها از مجموعه این باید زیست،
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تابعلگاریتمیاستبهشکلاقتصادسنجیواردشوندوموردآزمونقرارگیرند.مدللوجیت،ممکن

تمایلبهپرداخت،ازمدلیکازمتغیرهابربرآورداثرهریاخطیبرآوردشود.دراینمطالعه،برای

صورتزیراست:استکهمدلرگرسیونیآنبهلوجیتخطیاستفادهشده

yi = α + ∑ βiXi                                                                                                                       ( 10 )

n

i=1

 

10دررابطة ،yمندیازدشتمیشانمتغیروابستةکیفیتمایلبهپرداختبرایحفظوبهره

صورتصفرویکاست.استکهمقدارآندرنمونهبه

کاررفتهدراینپژوهشتصادفیسادهاست.برایتعیینحجمنمونهازفرمولگیریبهروشنمونه

کوکراناستفادهشدهاست:

n =
𝑡2𝑠2

𝑑2
 
𝑁 − 𝑛

𝑁
                                                                                                                          (11) 

درصدخطاوdقبول،ضریباطمینانقابلtاندازةجامعةآماری،Nتعدادنمونه،n،11رابطةدر
2sآزموندرنامةاولیةپیشپرسش20واریانسصفتموردمطالعهدرجامعةآماریاستکهباتکمیل

به میشان دشت اطمینان ضریب با نمونه، حجم است. آمده 95دست خطای و درصد،5درصد

اینپرسشپرسش112 هادردشتمیشانتکمیلشدهامادرنهایتهفتنامهنامهتعیینشدهاست.

تج یهنامهبهپرسش و علتنبوددركصحیحسؤاالتتمایلبهپرداختحذفشده 105وتحلیلبا

صورتپرسش پرسشنامه است. گرفته زمستان در اطالعات1393نامه و آمار است. شده تکمیل

 به پرسشمربوط تکمیل ازطریق پژوهش بهاین میدانی نمونهنامة ازروش تصادفی گیری

منظورتعیینتمایلبهپرداخت،بازدیدکنندگاناینمنطقهتکمیلشدهاست.دراینمطالعه،ابتدابه

اجتماعیآیاحاضرند ــ هایاقتصادیتوجهبهمحدودیتنامةاولیهازافرادسؤالشدهکهبادرپرسش

رایاستفادةتفریحیازدشتمیشانمبلغیدرهربازدیدبپردازند.درنهایتبرایاستخراجنتایجازب

استفادهشدهاست.SSPSوSHAZAMاف ارنرم



 ها یافته

افرادیکهبرایبازدیدوبهرههمان مندیازطبیعتدشتمیشانبهاینمنطقهگونهکهگفتهشد،

کنندگانموردنفرازبازدید112اند.دراینمطالعهمطالعهراتشکیلدادهرونددامنةبررسیاینمی

گرفته بررسیقرار که 50اند )حدود 61/47نفر مردانو آنانرا از 55درصد( )حدود 38/52نفر

ارا هشده1هایاقتصادیواجتماعیبازدیدکنندگاندرجدولاند.ویژگیدرصد(رازنانتشکیلداده

کیلومتربوده13/22کنندگانازدشتمیشانهمداناساساینآمار،میانگینفاصلةبازدیدبراست.

تعدادسالکیلومتربوده250وحداکثر1کهحداقلاینفاصله کنندگانهایتحصیلبازدیداست.

داکثرسالوح19گویاندرایننمونه،حداقلسالبودهاست.سنپاسخ22سالوحداکثر5حداقل

است.ازمیاناینبازدیدکنندگانبیشترینحجمآماریمربوطبهگروهشغلیآزاداستسالبوده76

ازلحاظسطحتحصیالتنی بیشترینجامعةآماریمربوطبهافرادباتحصیالتزیر35/49) درصد(.
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 مربوطبهافراددرصد(بودهوکمترینتعدادجامعةآمارینی66/26درصد(ولیسانس)42/31دیپلم)

(.3و2درصد(است)جدول80/3دیپلم)باتحصیالتفوق


 اجتماعی بازدیدکنندگان ـ نتایج آماری متغیرهای اقتصادی :1جدول 

 رهایمتغ نیانگیم حداقل حداکثر اریمع انحراف

 سن 9/36 19 76 77/12

 التیتحص 81/12 5 22 02/4

 خانوادهیاعضاتعداد 90/3 2 7 39/1

 انهیسالدیبازد 91/11 1 48 88/13

 فاصله 13/22 1 250 69/34

 خانوادهدرآمد 04/1247619 300000 10000000 28/1013286

 های مطالعه مأخذ: یافته          

 

 گویان : تحصیالت پاسخ2جدول 

 سانسیل پلمید فوق پلمید پلمید از کمتر جمع
 و سانسیل فوق

 باالتر
 سواد سطح

 تعداد 15 28 4 25 33 105

 درصد 28/14 66/26 8/3 8/23 42/31 100

 مطالعه یها افتهی: مأخذ



 گویان : مشخصات شغلی پاسخ3جدول 

 شغل متخصص آزاد کارمند دار خانه کارگر دانشجو ریسا جمع

 تعداد 1 47 28 4 3 12 10 105

 درصد 05/1 35/49 4/29 2/4 15/3 6/12 5/10 100

 مطالعه یها افتهی: مأخذ



دراینمطالعه،برایبرآوردتمایلبهپرداختبازدیدکنندگانسؤاالتمتعددیمطرحشدهکهدر

 4جدول شده پرسشارا ه این در دراست. و شده پرسیده میانی پیشنهادهای ابتدا صورتنامه

پیشنهادیبودنپاسخقیمتصورتمثبتگویانقیمتپیشنهادیپایین،ودربودنجوابپاسخمنفی

است شده پرسیده آنان از باال یشنهادیپحداکثروحداقل،یانیمپرداختبهلیتما انیم.

،ه ار10،ه ار20بیترتبهموجودیآماریهاروشباتوجهبهابرازشده،مبالغانیمازدکنندگان،یبازد

30 هماندیبازدهردریالیره ار است. شده استخراج میطور مشاهده از54شود،که نفر

درصد(حاضربهپرداختمبلغیبرایاستفادةتفرجیازدشتمیشان23/55دهندگان)حدودپاسخ

 اند.بوده
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 : وضعیت تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان4جدول 

 رشیپذ تیوضع
 ستیز طیمح حفظ یبرا پرداخت به لیتما

 درصد تعداد

5442/51رشیپذ

5157/48رشیپذعدم

105100جمع

 مطالعه یها افتهی: مأخذ

جدول مدللوجیتدر جدولگ ارششده5نتایجبرآورد در عالمتضرایبمتغیرها 5است.

منظوراستفادةتفریحیازدشتمیشانباتحصیالتوبیانگرآناستکهتمایلبهپرداختافرادبه

داردارد.خانواروجنسیتارتباطمنفیومعنیداروبامتغیربعددرآمدخانوادهرابطةمستقیمومعنی

ضریبتخمینیمتغیرقیمتپیشنهادیدرسطحیکدرصدباعالمتمنفیموردانتظارازنظرآماری

بادارشدهمعنی اف ایشیکتوجهاست. با برآوردمی انکشش، می انبهاینجدولو درصدیدر

یافتدرصدکاهشخواهد25/0پذیرشمبلغپیشنهادیمتغیرپیشنهادینسبتبهمیانگین،احتمال

 توجه با بهو تمایل احتمال اینمتغیر، مقدار در اف ایشیکواحد با نهایی، اثر می ان برآورد به

دهندةآناستکهباتغییریافت.متغیرجنسیتنشانواحدکاهشخواهد15/0×10-3پرداختافراد

احتمالپاسخمنفی ایننشانمیبهمبلغپیشنهادیاف ایشمیجنسیتافراد دهدکهزنانیابدو

کهبااف ایشیکدرصددرتغییرجنسیتطوریاند،بهبیشترازمردانبرایاماکنتفرجیارزشقا ل

اساساثرنهاییاینمتغیرباتغییریابد.همچنین،بردرصدکاهشمی52/0احتمالتمایلبهپرداخت

 پیشنهادیمعادل پذیرشمبالغ احتمال 62/0جنسیتبازدیدکنندگان، کاهشخواهد یافت.واحد

دارشدهوعالمتآنمثبتاست.ایندرصدمعنی1ضریببرآوردیتحصیالتازنظرآماریدرسطح

می نشان پرداختنتیجه به تمایل اف ایشتحصیالت با که برایدهد پیشنهادی پذیرشمبلغ و

اف ایشخواهد دشتمیشان از کششبهاستفاده از استفاده با میدستیافت. باآمده گفت، توان

یابد.درصداف ایشمی14/2درصدیدرتحصیالتافراد،احتمالپذیرشمبالغپیشنهادیاف ایشیک

شدهبرایاستفادةلپذیرشمبالغپیشنهادهمچنین،باتوجهبهاثرنهایی،بااف ایشتحصیالتاحتما

یافت.ضریبمتغیردرآمدخانوادهدرواحداف ایشخواهد097332/0تفرجیازدشتمیشانمعادل

یکعالمتمثبتمعنی10سطح با درصد شده عالمتمثبتنشانمیدار احتمالاست. دهدکه

بیشتر درآمد افرادیکه پرداختدر تمایلبه درآمدپذیرشدر افرادیاستکه از بیشتر یدارند

درصد44/1درصدیدرآمد،احتمالپذیرشمبلغپیشنهادیکه،بااف ایشیکطوریکمتریدارند؛به

توانگفت،بااف ایشیکواحداحتمالپذیرش،آمدهمیدستیابد.باتوجهبهاثرنهاییبهاف ایشمی

،متغیرتعدادافرادخانوار5یابد.باتوجهبهجدولشمیواحداف ای67470/0×10-6مبلغپیشنهادی

دهدکهبامیدارشدهوعالمتآنمنفیاست.ایننتیجهنشاندرصدمعنی1ازنظرآماریدرسطح

اف ایشتعدادافرادخانوارتمایلبهپرداختوپذیرشمبالغپیشنهادیبرایاستفادهازدشتمیشان
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 کششکاهشخواهد میدستبهیافت. نشان اف ایشیکآمده با که افراددهد تعداد در درصدی

یابد.همچنین،باتوجهبهاثرنهایی،بادرصدکاهشمی72/2خانوادهاحتمالپذیرشمبالغپیشنهادی

احتمالپذیرشمبالغپیشنهاد بهتعداداعضایخانواده ازدشتاف ایشیکنفر برایاستفاده شده

یدرخوببهنماییدراینبرآوردیافت.آمارةنسبتدرستواحدکاهشخواهد57450/0میشانمعادل

معنی یکدرصد متغیرسطح بنابراین است، توانستهدار توضیحی بههای را وابسته متغیر خوبیاند

به نمیعبارتتوصیفکنند. نسبتدیگر آمارة مقدار فرضکرد. صفر را متغیرها تمام هم مان توان

راست ماداالیبه57/82نمایی آمارة است. دستبه1دستآمده استکه آن بیانگر یرهایمتغآمده

اند.معیاردیگرخوبیبرازشکهدریتوضیحدادهخوببهتوضیحیمدلتغییراتمتغیروابستةمدلرا

 شده5جدول طبقهارا ه تصمیم، استفادبندیصحیح برای پیشنهادی پذیرشمبلغ به ةگیرندگان

درصداست.88بینیصحیحدراینمدلتفرجیازدشتمیشاناست.مطابقبرآوردهایحاضر،پیش

برآورد مدل بنابراین به توجه با را وابسته متغیر مقادیر از باالیی درصد توضیحیرهایمتغشده ی

شدةبلهیانیبیگویانتمایلبهپرداختپیشدرصدپاسخ90باًیتقردیگر،عبارتکند.بهبینیمیپیش

بودند.درستیاختصاصدادهخیرراباارا ةنسبتیکامالًمناسببااطالعاتبه


 : نتایج مدل الجیت5جدول 

 t آماره پارامتر برآورد ریمتغ
 در کشش

 نیانگیم
 یینها اثر یوزن کشش

-15276/0×10-3-098079/0-25128/0-9314/1-62787/0***شنهادیپ

--92360/0-1343/2-1263/2-1044/5***ثابتبیضر

014353/038009/022200/0093170/00034920/0سن

-62667/0-22057/0-51286/0-3155/3-5757/2***تیجنس

0751/11770/125689/011834/026158/0**خانوارافرادتعداد

-19665/0-57405/0-3197/1-7207/2-80828/0خانوادهسرپرست

40005/06501/31443/294227/0097332/0***التیتحص

048695/05511/124259/0092924/0011847/0دیبازددفعاتتعداد

67470/0×10-27731/03522/314467/156520/06×10-5***خانوادهدرآمد

27089/0×10-11134/043737/0099696/0045595/05×10-4یخانوادگدیبازدةنیه 

-14677/0×10-3-013240/0-022363/0-0025013/027463/0فاصله

0.88571=Percentage Right Of Prediction

0.54454=Maddala R-Square 

0.00000= Value-P82.5769=Test Likelihood-Ratio

درصد10و5و1داریدرسطحترتیبسطحمعنی***و**و*به

پژوهش یها افتهی: مأخذ

                                                           
1.Maddala R-Square 
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دهد،بعدازتخمینپارامترهایکهارزشتفرجیدشتمیشانرانشانمیWTPمقدارانتظاری

باجایگ ینیمقادیرمیانگین5نمایی،ازطریقانتگرالمدللوجیتبااستفادهازروشحداکثردرست

تمایلبهاست.مقدارمتوسطشدهمحاسبهشدهسایرمتغیرهاومحاسبةمقدارعرضازمبدأتعدیل

استکهباتوجهبهتعدادبازدیدساالنهازریالبرآوردشده12595/4ازایهربازدیدپرداختافرادبه

ریالبرآوردشدهاست.4156482000ایندشت،ارزشاقتصادیتفرجگاهیساالنةآنمعادل



 گیری  نتیجه

ارزشتفرجگاهیدشتمیشانهمدانبا برآورد اینمطالعه روشارزشهدفاز از گذاریاستفاده

دستنفرازبازدیدکنندگانبه112است.اطالعاتالزمازطریقمصاحبهبامشروطومدلالجیتبوده

بر است. آمده پژوهش، نتایج بازدید23/55اساس برایدرصد مبلغی پرداخت به حاضر کنندگان

بوده میشان دشت از تفرجی استفادة اند. مقدار تمایل بهمتوسط افراد پرداخت بازدیدبه هر ازای

زادهوهمکارانوعابدیوریاحیتشابهزیادیریالبرآوردشدهکهبانتایجمطالعاتشری4/12595

پرداختبازدید به تمایل تحصیالتبر متغیر تلثیر اینمطالعه، در معنیدارد. استوکنندگان دار

هابرایاستفادهازمحدودةتفریحیایلبهپرداختآناف ایشتحصیالتافرادباعثاف ایشاحتمالتم

محیطیاینمکانوشودکهعلتمنطقیآناف ایشآگاهیافرادازمواهبزیستدشتمیشانمی

دراغلبمطالعاتبررسی اف ایشتحصیالتاست. ازجملهمطالعهفتاحیواهمیتحفظآنبا شده،

فتح تلثیر راحلی، موسویو رجبیو تلییدشدهمعنیزاده، پرداختافراد تمایلبه تحصیالتبر دار

داریدرتمایلبهپرداختافراددارد.ضریباست.جنسیتازدیگرمتغیرهاییاستکهتلثیرمعنی

کنندگانزندهندةتمایلبهپرداختبیشتربازدیدشدهمنفیاستونشاناینمتغیردرمدلبرآورد

مرد بازدیدکنندگان به دارد.نسبت ریاحی و عابدی نتایج با زیادی تشابه نتیجه این است.

شودکهشرایطبرایحضوربیشترزناندراینمکانمهیاشود.همچنین،باخصوصپیشنهادمیدراین

ترینعواملپذیرشمبالغپیشنهادیدشتمیشاندرآمدتوجهبهنتایجبرآوردضرایب،یکیازمهم

 بازدیدکنندگان که دارد.است سازگاری همکاران و ناجی و همکاران و دلیری سام مطالعات با

زیستکاالییباکششمحیطیواصوالًتقاضابرایاستفادةتفرجیبیشترازمحیطهایزیستپرداخت

شوند.درمندیازآنمیرو،اگردرآمدافراداف ایشیابد،حاضربهپرداختبابتبهرهازاینزیاداست؛

اغلبمطالعاتبررسیاینمطال مانند معنیعه، منفیو رابطة باشده، خانواده افراد داریبینتعداد

خانوارهای کم تمایل از حاکی که دارد پرداختوجود به تمایل پیشنهادی پذیرشمبلغ احتمال

به اینافراد، تمایلکمتریبهپرداختعلتباالبودنه ینهپرجمعیتبهپرداختاست؛ هایزندگی،

زیستیهمچوندشتمیشاندارند.ه ینهبابتاستفادةتفرجیازمحیط
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 منابع
باسع،ینیام کوچکلهشهبازو ز،ی 1394)ینب بلوطیهاجنگلیحیتفرارزشبرآورد»(.

«مشروطیگذارارزشروشازاستفادهباچرداولوروانیسیهاشهرستان ،ییفضای یربرنامه.
.96-77ص،1ةشمارپنجم،سال

( حمید 1384امیرنژاد، بردیتلکبارانیاشمالیهاجنگلستمیاکوسیاقتصادکلارزشنییتع(.
.رسالةدکتری،دانشگاهتربیتمدرس.یحفاظتیهاارزشویکیاکولوژ ـ یطیمحستیزیگذارارزش
.237ص

یتفرجویحفاظتیهاارزشنییتع(.»1385امیرنژاد،حمید،خلیلیان،صادقوعصاره،محمدحسن)
یسازندگوپژوهشةمجل«.افرادپرداختبهلیتماازاستفادهبانوشهرسنگانیسیجنگلپارك
.24-15،ص72،شمارةیعیطبمنابعدر

)خورشید علی 1376دوست، یابیارزدریاقتصادلیتحلویگذارمتیقیهاروشنقش»(.
.102-93،ص1083پیاپی،شمارة20،دورةیشناسطیمح.«ستیزطیمح
یروستایتفرجارزشبرآورد»(.1389)امدحعلمدارلو،ینجفوحمدمزاده،یخداوردسین،ح،یراحل

.62-49،ص4ةشمار،2جلد،یکشاورزاقتصادقاتیتحق.«مشروطیگذارارزشروشبههیارومبند
جهاننقشدانیمیحفاظتویگردشگریهاارزشبرآورد»(.1393)ساءن،یموسوصطفیوم،یرجب

اصفهان «(مشروطیگذارارزشروش)کاربرد اقتصادةنامفصل. ،27ةشمارهشتم،سال،یعلوم
.146-127ص
برفعت، 1392)اهللقیتب،یموسووتول بااصفهاندربهشتهشتپاركیحیتفرارزشبرآورد»(.

.164-157،ص1ةشمارونهم،یسسال،یشناسطیمح.«مشروطیگذارارزشروشازاستفاده
بوالقاسما،یمرتضو،حمدا،یریدلسام 1396)میدحرنژاد،یامو ةاچیدریحیتفرارزشبرآورد»(.

،ییروستاةتوسعاقتصادفضاوةنامفصل.«چالوسشهرستانکالردشتییروستایةناحدرولشت
.132-115توسعه،صیگردشگرةنامژهیوششم،سال

ازیارمپور،نیحسحیم،رانه،یچیدریحادل،عزاده،یشر 1397)هدیمان،یچسیهرو ةسیمقا»(.
یگلا لیهاپارك:یموردةمطالع،یشهریگردشگرمقاصدCVMیاقتصادیگذارارزشیقیتطب
.48-33ص،3ةشمار،5ةدور،یشهریگردشگر.« یتبرشهریباغالرباغو
ازاستفادهباحصارسرخهیجنگلپاركیتفرجارزشبرآورد»(.1393)امدح،یعیرفواطمهف،یادیص

،ستیزطیمحیهاپژوهش.«رانیادرمشابهیبرآوردهاباآنةسیمقاومشروطیگذارارزشروش
.42-35،ص10ةشمارپنجم،سال

براهیمافاضل،طالع 1397)رتضیم،یوسفیو نیزمیهاجاذبهیمعرفویعمومیشناسنیزم»(.
«همداناستانالوند،کوهستانیشمالیهادامنهیگردشگر یشناسنیزمنینویهاافتهی.
.37-21ص،23ة،شمار12ةدور،یکاربرد

باغیحفاظتویحیتفریبهاپرداختبهلیتمابرآورد»(.1395)رشیدفدرچه،یاحیرومانهس،یعابد
سال،یعیطبمنابعوستیزطیمحاقتصادةنامفصل.«مشروطیگذارارزشکردیروباکرجیهاگل
.31-1.ص2ةشماراول،
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حمدا،یفتاح 1390)لیعزاده،فتحو روشازاستفادهبا یآبخیهاحوزهیحفاظتیگذارارزش»(.
سال،رانیای داریآبخیمهندسوعلوم.«(شانیگمتاالب:یموردةمطالع)مشروطیگذارارزش
.52-47ص،17ةشمارپنجم،

حمدم،یرضوان،فیسهنسفلو،ق ل،حمدا،یفتاح 1393)لثومک،ینیحسو یگذارارزش»(.
یموردةمطالع)ییروستامناطقدریعیطبیهاتفرجگاه ةنامفصل.«(یچاچهلیجنگلپارك:
.14-1،ص1ةشمار،1جلد،ییروستاةتوسعیراهبردها

هاتفرجگاهیحیتفرارزشبرآورد(.»1388کالشمی،محمد،شهبازی،حبیبوملکیان،آرش)کاوسی
یموردةمطالع-هکمنیادومرحلهروشازاستفادهبا رشتشهرمحتشمبوستان: ةمجل«.

.149-137،ص1،شمارة1،جلدیاقتصادکشاورزقاتیتحق
سینحوند،یآذرن،هدیم،یقربان،زادآ،یکرم 1397)امدح،یعیرفو پرداختبهلیتمابرآورد»(.
موردمطالعهةمنطق)مراتعیایاحوحفاظتجهتیمحلنفعانیذ استان،آرادانرامه،مراتع:

.222-210ص،2ةشماردوازدهم،سال،مرتعیپژوهشیعلمیةنشر.«(سمنان
1395)دیقهص،یسلمیانیک پرداختبهلیتمابرمؤثرعواملییشناساویحیتفرارزشبرآورد»(.

سال،یشهرتیریمطالعاتمدةنامفصل.«مشروطیگذارارزشروشبهیشهریعیطبیهاپارك
.42-31ص،26ةشمارهشتم،

نبی داوودویارعلی، باچغاخوریالمللنیبتاالبیتفرجگاهیگذارارزش»(.1388اهلل)مافیغالمی،
.54-45،ص50،شمارةیشناسطیمحةمجل.«یامنطقهسفرةنیه روشازهاستفاد

باهاتفرجگاهیاقتصادیگذارارزش»(.1393)رمک،یکمرینوراهللوبین،یارعلیواوودد،یغالمیماف
(Z.T.C.M)یامنطقهسفرةنیه روشازاستفاده استانکوهرنگآبشاریموردةمطالع،

.106-93ص،3ةشان دهم،شمارةدور،ستیزطیمحیوتکنولوژعلوم.«(یاریبختوچهارمحال
یطیمحستیزمنافیاقتصادیگذارارزش(.1397)حمدا،یریدلسامومیدح،یبالل،عظما،یمحمد

،یکشاورزةدانشکدست،یزطیمحویعیطبمنابعاقتصادارشدیکارشناسةنامانیپا.نهیآبشسدتاالب
.11ص.نایسیبوعلدانشگاه

1394)اهللسیدنعمت،یموسو یحیتفرةمحوطوآبشاریتفرجگاه ـ یاقتصادیگذارارزشبرآورد»(.
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