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روش  با استفاده از  سینابوعلیفرهنگی آرامگاه  -مجموعه تاریخیای برآورد ارزش غیراستفاده

 گذاری مشروطارزش
 2،  یوسف ابراهیمی1حمید باللی

 03/09/1395: تاریخ پذیرش                                        11/06/1395تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
 گردشگری همم مناطق از همدان و گردشگری استان هایجاذبه از کیی به عنوان سینابوعلیآرامگاه 

 رفدع و نیازهدا بیندیپدیش در تواندمی آنگردشگری ارزش اقتصادی  که مطالفه طوریه باشد، بمی ایران

ای و ارزش غیراسدتفاده بدرآورد پدژوهش، ایدن هدد  .باشدد مدؤثر منطقده گردشدگری توسفه و کمبودها

 مؤثر ملعوا بررسی منظوره است. ب مشرو  گذاریارزش روش از استفاده با سینابوعلیآرامگاه  گردشگری

نامه انتخابی پرسش روش و لوجیت کیفی کنندگان به این مکان، الگویمراجفه پرداخت به تمایل میزان بر

 صداحبهم و نامدهپرسدش تکمیدل طریدق از نیاز مورد هایداده گرفت. قرار استفاده مورد بفدی دو دوگانه

 5/78 کده داد نشدان آوری گردید. نتایججمع 1393بازدیدکننده از مکان مذکور در سال  208با  حضوری

 سدینابوعلیآرامگداه  از جهت استفاده و همچنین حفاظت مبلغی پرداخت به حاضر بازدیدکنندگان، درصد

داری مفندی اثدر نهادیپیش قیمت و ماهیانه درآمد رضایتمندی، میزان سن، متغیرهای باشند. همچنینمی

 24324ادل افدراد در ایدن مکدان مفد پرداخت به تمایل میانگین .دارند افراد پرداخت به احتمال تمایل بر

 .برآوردگردید ریال 6810720000نیز  سینابوعلیآرامگاه  سالیانه گردشگری ارزش ریال و

گاه پرداخت، آرامگذاری مشرو ، الگوی الجیت، تمایل به ، ارزشگردشگریارزش  واژگان کلیدی:

 Q56, Q51, C52 : JELبندی طبقه، سینابوعلی

 

                                                           
 کده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همداننویسنده مسئول: دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانش 1

 (h-balali@basu.ac.ir  ) 
 اقتصاد کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان آموختهدانش 2
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 مقدمه
انسدانی بدوده و برحسدب نیداز هدای  ای است که از گذشته دور مورد توجه جوامعگردشگری پدیده

افدزایش  پویایی خود ادامه داده و با توجه به توسفه روزافزون ارتباطدات و متفاوت اجتماعی و اقتصادی به

آن، نتایج بسیاری همچون اشتغال را برای جوامع  د گردشگران و درآمدهای ارزی حاصل ازچشم گیر تفدا

درآمد ارزشمند خدارجی  به عنوان ابزار مهمی برای کسب (. گردشگری2005، 1ه است )راینبه دنبال داشت

نفت ص شود.ود زندگی جوامع مختلف بشری منجر میبپیشرفت و به ای،تلقی می شود که به توسفه ناحیه

 زیادیترین درآمد خالص خارجی تفداد بزرگ همچنین به عنوان دومین صنفت خدماتی دنیا و گردشگری

فواید اقتصدادی  گردشگریتوسفه صنفت )همان(.  ای در اقتصاد ملی داردسهم ارزنده از کشورهای جهان

شود. اشاعه فرهنگی میو  جوامع محلی به همراه دارد. برای مرال موجب اشتغال، درآمدزایی فراوانی برای

 آفرین در کشدورهای در حدال توسدفهای مشکلبه عنوان پدیده تواندمی گردشگریبا وجود فواید مذکور، 

توسفه را تحت تأثیر خود قرار دهد. از آن  گی، اقتصادی ونفره -تواند مسایل اجتماعیمطرح شود، که می

هدای هزینده و آثدار تدورمی گردشدگریهیدزات بازی روی زمین به علت ایجداد تجتوان به بورسجمله می

 گدذاری کارکردهدا وارزش(. 2001، 3و یدانکیز 2)آپسدتول هدا اشداره کدردیمتدر قالب افدزایش ق گردشگر

و فهدم مندافع محدیط زیسدتی و  خدمات غیربازاری محیط زیست بده دالیدل زیدادی از جملده: شدناخت

آوردن  ریزان، فدراهمگیرندگان و برنامدهه تصمیممسایل محیطی کشور ب اکولوژیکی توسط انسان ها، ارایه

طبیفی، سنجش نقش و اهمیت منابع محیط زیستی  هایهای اقتصادی و درآمدسیاست یک ارتبا  میان

تولیدد ناخدالص ملدی و  رفاه انسانی و توسفه پایدار، اصالح مجموعه محاسدبات ملدی مانندد در حمایت از

-154:  2001و دیگدران،  4)گدوو باشددمنابع طبیفی، مهم مدی یهروبرداری بیهرهبجلوگیری از تخریب و 

 (. 25-48: 2000، 5و اشیم 141

گیدری تمایدل بده هدا بدرای انددازهبررسی پذیر و با کاربرد فراوان درهای استاندارد و انفطا از روش

ش ، روگردشدگری زیسدتی و منداطق های تفریحی و اکوتوریستی منابع محدیطارزش( و WTP6) پرداخت

 زیادی به بررسی میزان منافع به دسدت آمدده از بازدیدد منداطقمطالفات باشد. گذاری مشرو  میارزش

  :531-) 8و هددان 7لددی انددد.پرداختدده گددذاری مشددرو بددا اسددتفاده از روش ارزش گردشددگریتفریحددی و 

 گدذاری مشدرو ، بده طدورارزش ارزش تفرجی پنج پارك ملی در کدره جندوبی را بده روش(، 5402002

                                                           
1 Raina 
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(، بدا اسدتفاده از ایدن روش، 2006) 1دست آوردند. گورالكدالر برای هر خانوار در سال به 54/10 متوسط

دالر در سال بدرای هدر خدانوار بدرآورد کدرد.  44/67را  ارزش خدمات اکوسیستم در ایالت بارسای ترکیه

دالر در سدال  43/42لبندان را  های سدرو درارزش تفرجی جنگل(، 2007 :315-322و همکاران ) 2ساتوت

(، بدا اسدتفاده از روش 2008  :1076-1083و همکداران ) 3. رینیسددوتیربرای هر خانواده محاسبه نمودند

CV  نشان دادند که میانگینWTP عنوان ورودیه پارك ملی اسکافتافل و آبشدار گولفدوس ایرلندد بدهبه-

ارزش ندواحی بیابدانی (، 2007 : 289- 295) 5و مدیالن 4باشد. لینهوپمی ISKمیلیون  133و  508ترتیب 

(، بدا 2008 :218 – 227و همکداران ) 6. ندابین بداراالبه دست آوردنددیورو در سال  16/243 در ایسلند را

بازدیدکننددگان جهدت حفاظدت از  WTP نشان دادند که میدانگین و مدل لوجیت CVروش استفاده از 

(، ارزش حفداظتی تداال  521390-47 :فتح زاده ) فتاحی و دالر می باشد. 2/69 ی آناپونای نپال،منطقه

گذاری مشرو  و پرسشنامه گزینش دوگانه دو بفدی بدرآورد گمیشان گلستان را با استفاده از روش ارزش

ریدال بدود.  72850کردند. نتایج حاکی از تمایل بده پرداخدت افدراد بدرای حفاظدت از تداال  بده میدزان

از  یدکننددگانبازد (WTP) بده پرداخدت یدلتما یدزانم( 1741391-167 :خاکسارآسدتانه و همکداران )

گذاری مشرو  برآورد کردند. نتایج نشدان داد را با استفاده از روش ارزششهر سوخته  یخیتار یمجموعه

 با فرد یدحفاظت از د یتو اهم یبا آثار باستان یلیرشته تحص یاسن، درآمد، مرتبط بودن شغل  یرهایمتغ

-157: . رففدت و موسدوی )باشدندبده پرداخدت می یدلمفندادار بدر تما تدأثیر یدرصدد دارا 22 یناناطم

اصفهان و میزان تمایل بده پرداخدت بازدیدکننددگان ایدن  ارزش تفریحی پارك هشت بهشت( 1641392

نتدایج نشدان داد کده کردندد. گدذاری مشدرو  تفیدین و انددازه گیدری با استفاده از روش ارزش را پارك

. رابطة منفی با میدزان تمایدل پرداخدت افدراد داشدته اسدت مسافت خانه از پارك، متغیرهای سن افراد و

با استفاده از روش را اکوتوریستی آبشار مارگون  ارزشای ( طی مطالفه2161392-207: فتاحی اردکانی )

ریدال بده  1/3611 نتایج نشان داد که میانگین تمایل به پرداخت افدرادبرآورد کرد.  ارزش گذاری مشرو 

ریدال جهدت اسدتفاده  000/835/072/3 عنوان مبلغ ورودیه و ارزش اکوتوریستی آبشار مدارگون سداالنه

گذاری مشدرو  و ( با استفاده از روش ارزش791391-64: صامتی و همکاران ) تفرجی برآورد شده است.

رآورد کردندد. مدل الجیت میزان تمایل به پرداخت افراد برای منافع بوستان جنگلی نداژوان اصدفهان را بد

نتایج این پژوهش نشان داد ارزش تفرجی بوستان با متغیرهای درآمد و تحصدیالت رابطده مسدتقیم و بدا 

 متغیرهای مبلغ پیشنهادی، سن و تفداد افراد خانوار رابطه منفی مفنادار داشته است.

آرامگداه  گردشدگری ویدژه جاذبدهه اهمیت استان همدان از نظر گردشگری در کشور و ببا توجه به 

آرامگداه  یفرهنگد -یخیای مجموعده تدارهدد  از ایدن مطالفده تفیدین ارزش غیراسدتفاده ،بوعلی سدینا

                                                           
1 Gurluk 
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بدا اسدتفاده از روش  ( بازدیدکننددگان ایدن مکدانWTPهمدان و میزان تمایل به پرداخدت ) سینابوعلی

 باشد.می گذاری مشرو ارزش

 
 

 هامواد و روش
 معرفی منطقه مورد مطالعه

 یراندیشدهور ام یدبدانشدمند و طب یلسو ،ف یناابن س الرئیسیخش یادبود یبنا یناس یبوعلآرامگاه 

 یبهشدتارد 21 یخاثدر در تدار یدناست و ادر مرکز شهر همدان واقع شده یناس یبوعل یداناست که در م

از  یقدیفه تلآرامگدا . بنایاست یدهبه ثبت رس یرانا یاز آثار مل یکیعنوان  به 1869با شماره ثبت  1376

ز ا یمجموعده از عناصدر یدنا یبفدد از اسدالم اسدت. در طراحد یدرانباسدتان و ا یرانا یدو سبک مفمار

ها چهابوس، باغمانند برج، الهام گرفته از برج گنبد ق یاستفاده شده است. عناصر یرانیا یسنت یهنرمفمار

و  یمحج یهار سنگبا روکا یو نمائ یسنت یهاخانه  آ  نماها الهام گرفته از حو یرانی،ا یمتاثر از باغها

 اسدت. یرانیدانا یباسدتان یهداکوهستان الوند آراسته شدده و نمدودار کاخ یتخشن خارا که با سنگ گران

ده کشف ش اءیاش یرسکه، سفال، برنز و سا یآرامگاه به عنوان موزه محل نگهدار یحاضر تاالر جنوب درحال

مشتمل بر  یاخانهکتاب یو در تاالر شمال یافتهاختصاص  یاسالم و دوران یالدقبل از م یهامربو  به هزاره

و شدفرا و  سدینابوعلیآثدار  همربو  ب ییهاو غرفه یو خارج یرانیا یسنف یو چاپ یجلد کتا  خط 8000

 یدزسبز است و ن یا فضاب یرهدا یمبه شکل ن یبنا بوستان ینشود. مکمل امی ینگهدار یهمدان یسندگاننو

رفه آثار نصب شده است. در غ یدانم یدر دست دارد در ضلع شرق یکه کتاب یدر حال یناس یابوعل یستند

قبدره م یدبشده، که احتمداالً بده هنگدام تخر ذاشتهگ یددر مفر  د یزن یاز جمجمه بوعل یعکس ی،بوعل

 شهر(. یرانا یمفمار تاریخدانشنامه ) شده است یهته یمیقد

 

 روش پژوهش
 گدذاری مشدرو ارزش از روش ،سینابوعلیآرامگاه  ایاستفادهرد ارزش غیرین مطالفه، برای برآودر ا

(CVM)  روشپیشددنهاد شددد.  (1947، 1وانتددراپ -)سددیریاکیاسددتفاده شددد. ایددن روش ابتدددا بدده وسددیله 

گیری پدذیر بدرای انددازهو انفطا  به طورکلی به عنوان یکی از ابزارهدای اسدتاندارد گذاری مشرو ارزش

 :1392 )اربا  و همکداران، رودغیربازاری منابع محیط زیستی به کار می رفی و مصرفیهای غیرمصارزش

کند تا تمایل بده نمود. این روش تالش می تجربی از این روش استفاده برای نخستین بار به گونه (. 18-1

فدر  مدی  دوگانده سناریوهای بازار فرضی مفین، تفیین نماید. در این روش انتخدا  پرداخت افراد را در

 (.665-675: 2006نژاد و دیگران، باشند )امیمی( می1) شود افراد دارای تابع مطلوبیت براساس رابطه

(1) 𝑈 = 𝑢(𝑌, 𝑆) 

                                                           
1 Ciriacy- Wantrup 
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 -عوامدل اقتصدادیبدرداری از سدایر  Sدرآمدد فدرد و  Yیم، ، تابع مطلوبیت غیرمسدتقU که در آن

محدیط  رآمد خود را برای استفاده از منبدعحاضر است مبلغی از د باشد. هر بازدیدکنندهاجتماعی فرد می

طلوبیدت بدرای وی اسدتفاده باعدث ایجداد م( پرداخت کند که ایدن A) زیستی به عنوان مبلغ پیشنهادی

اسدت کده از  ایجاد شده بر اثر استفاده از منابع محیط زیستی بیشدتر از حدالتی شود. میزان مطلوبیتمی

 (.332-341: 1984  ,1مندهد )هاننشان می زیر آن را کند و رابطهمنابع محیط زیستی استفاده نمی

(2) ∆𝑈 = 𝑈(1, 𝑌 − 𝐴; 𝑆) − 𝑈(0, 𝑌; S) + (𝜀1 − 𝜀0) 

دفی و مسدتقل از بده گونده تصدا متغیرهای تصادفی با میانگین صفر هسدتند کده 𝜀0 و 𝜀1که در آن 

متغیدر  رداخدت افدراد، دارای یدکپرسشنامه دوگانه در بررسی تمایل به پ اند. ساختارهمدیگر توزیع شده

برای بررسی میزان تدأثیر متغیرهدای توضدیحی  باشد. بنابراین، الگوی لوجیتوابسته با انتخا  دوگانه می

براسداس الگدوی لوجیدت . استفاده شدگذاری بازدیدکنندگان برای تفیین ارزش WTP گوناگون بر میزان

 لدی و هدان، ) شدودیرد، به صورت رابطه زیر بیدان مدیپیشنهادها را بپذ این که فرد یکی از( iP) احتمال

2002  :540-531:) 
(3) 

𝑃𝑖 = 𝐹𝑛(∆𝑈) =
1

1 + exp(−∆𝑈)
=

1

1 + 𝑒𝑥𝑝{−(𝛼 − 𝛽𝐴 + 𝛾𝑌 + 𝜃𝑆)}
 

از  یاسدتاندارد اسدت و جمفد یکاخدتال  لوجسدت یدکبدا  یتجمفد یعتابع توز 𝐹n(∆u)که در آن 

 یالتاندازه خانوار و تحصد یت،سن، جمف یشنهادی،درآمد، مبلغ پ از جمله یاقتصاد -یاجتماع یرهایمتغ

,𝜃شود. می شامل را …و 𝛾, 𝛽  رود ضرایب قابل برآوردی هستند کده انتظدار مدی𝜃 > 0, 𝛾 > 0, 𝛽 ≤ 0 

است که از  WTPوجود دارد؛ روش اول موسوم به متوسط  (WTP) محاسبه مقدار یسه روش برا باشند.

اسدتفاده  یدتنهایدر محدوده صدفر تدا ب یانتگرال عدد یلهبه وس WTP یرمحاسبه مقدار انتظا یآن برا

 یلهبده وسد WTP تظاریمحاسبه مقدار ان یکل است که برا WTPشود. روش دوم موسوم به متوسط یم

 WTPرود و روش سدوم موسدوم بده متوسدط یبه کار مد ∞+تا   ∞−در محدوده   یعدد یریگانتگرال

در محدود صفر تا  یعدد یریگانتگرال یلهبه وس WTP یبه مقدار انتظارمحاس یاست و از آن برا یقسمت

روش ثبدات و  یدنا یراز ست،ها روش سوم بهتر اروش ینا ینشود. از بی( استفاده مA) یممماکز یشنهادپ

 یدرکندد کده از رابطده زیجمع شدن را حفدظ مد ییو توانا یآمار ییکارا ی،ها با تئوریتمحدود یسازگار

 (:2002 و ، لی و هان،  1984 من،)هان شودیمحاسبه م
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عر  از مبدأ تفدیل شدده اسدت  ∗𝛼و  پرداخت افرادبه مقدار انتظاری تمایل  E(WTP)که در آن 

در  A( اضافه شده است. متغیر αی عر  از مبدأ اصلی )اجتماعی به جمله -اقتصادی که به وسیله جمله

 است. پرداخت افراد در الگو بودهبه  ای از تمایلندهواقع نمای

                                                           
1 Haneman 
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با مراجفه حضوری به بازدیدکنندگان  شدههای طراحینامههای الزم از راه تکمیل پرسشآمار و داده

رابطده  نفر بود که با استفاده از 230شد. تفداد نمونه مورد بررسی شامل  آوریجمع سینابوعلیآرامگاه از 

گیدری مدورد اسدتفاده، روش نمونهد. پیش آزمون ش پرسشنامه 208دست آمده از  به هایکوکران و داده

تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان  گیری میزان. در این مطالفه، برای اندازهاستتصادفی ساده  گیرینمونه

 ( استفاده شد. ایدن روش مسدتلزم تفیدین و انتخدا  یدک1DDCبفدی ) دوگانه دو ینامه انتخاباز پرسش

و پیشدنهاد کمتدر بده جدوا   «بلده»پیشنهاد بیشتر به پیشنهاد اولیه است که پیشنهاد بیشتر بده جدوا  

(. پرسشنامه مذکور در دو بخدش سدؤاالت مربدو  بده 89-124:  2003، 2شود )ونکاتاچلمداده می «خیر»

ل بده های شخصی، اجتماعی و اقتصادی فرد پاسدخگو و در بخدش دوم سدؤاالت مربدو  بده تمایدویژگی

محاسدبات ریاضدی و تخمدین پارامترهدای  برای تجزیه و تحلیل آماری متغیرها،پرداخت افراد مطرح شد. 

 استفاده شده است. SHAZAM 11و   18Mapleافزارهای نرم مدل لوجیت از

 

 های پژوهشیافته
مدده آ (1) پارامترهدای مهدم در جددول پس از استخراج آمار و اطالعات، نتایج توصیفی متغیرهدا و

 هنددازشود، میانگین مربو  به متغیرهدای سدن، تحصدیل، امشاهده می (1) طور که در جدولاست. همان

 باشد.ل میریا 2850000نفر و  4تحصیلی،  سال 13سال،  35ترتیب برابر با خانوار و درآمد ماهیانه به

شداهده مطور کده انشده است. هم ، آورده(2)نتایج حاصل از تمایل به پرداخت افراد نیز در جدول 

درآمدد  زاریدال  20000اولین پیشنهاد را نپذیرفتند و تمایلی برای پرداخت  درصد( 75نفر ) 42می شود 

د( آن را پذیرفتندد. درص 25نفر ) 14که حالی نداشتند؛ در سینابوعلیآرامگاه ماهیانه خود جهت بازدید از 

ا نپذیرفتندد، درصد( پیشنهاد دوم ر 5/21) نفر 12 ( ارایه شد،ریال 15000تر )پایین هنگامی که پیشنهاد

شدنهاد دهندگانی کده اولدین پیپذیرفتندد. آن دسدته از پاسدخدرصدد( آن را  5/53نفدر ) 30که  در حالی

ریدال  30000 حاضر بده پرداخدت ریال( را پذیرفتند، در گروه پیشنهاد باالتر قرار گرفتند که آیا 20000)

 5ا نپذیرفتده و رسدوم  پیشنهاد (درصد 16) دهندهنفر پاسخ 9هستند؟  سینایبوعلآرامگاه برای بازدید از 

جهدت  غدیدهد که مردم راضدی بده پرداخدت مبلرا پذیرفتند. نتایج نشان می پیشنهاداین درصد(  9) نفر

ن مدورد مطالفده، درصدد بازدیدکننددگا 5/78 حدود به طوری که باشند،می سینابوعلیآرامگاه استفاده از 

 .هستند واقع در آن و موزه سینابوعلیآرامگاه پرداخت مبلغی جهت استفاده از  بهحاضر 

 

 ویژگی متغیرهای اصلی در الگو -(1جدول )

 انحراف معیار حداقل حداکثر میانگین متغیرها

 65/9 18 63 35 سن )سال(

 06/2 2 8 6/3 اندازه خانواده )نفر(

 4/407270 1200000 15000000 2847200 درآمد ماهیانه )ریال(

                                                           
1Double-bounded Dichotomous Choice 

2 Venkatachalam 
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 42/2 6 18 71/12 تحصیالت )سال(

 

 اآرامگاه بوعلی سینمبلغ پیشنهادی برای محاسبه ارزش اکوتوریستی سه  بهوضعیت پاسخگویی  -(2جدول )

 وضعیت پذیرش
 پیشنهاد اولیه

 (لریا 20000)

 پیشنهاد پایین

 ریال( 15000)

 پیشنهاد باال

 ریال( 30000)

پذیرش مبلغ 

 پیشنهادی

 5 30 14 دادتف

 9 5/53 25 درصد

 یرشعدم پذ

 یشنهادیمبلغ پ

 9 12 42 تفداد

 16 5/21 75 درصد

 جمع
 14 42 56 تفداد

 25 75 100 درصد

 
داری کلدی است. برای بررسدی مفندی( آورده شده 3) نتایج حاصل از برآورد مدل لوجیت در جدول

 8آزادی  هدرجد مقدار این آماره درشود. تفاده می( اسLR) نمایینسبت راست رگرسیون برآوردی از آماره

 بدرای ایدن (P) دهش یهباشد. از آن جا که مقدار مذکور باالتر از مقدار ارزش احتمال ارامی 7/104برابر با 

بیندی صدحیح مددل پیش دار است. درصددکل رگرسیون در سطح یک درصد مفنی بنابراین، آزمون است

 بیندی صدحیح بدرایجا که مقدار قابل قبدول درصدد پیش آن صد است و ازدر 71برآورد شده نیز بالغ بر 

در  سدت آمددهده بدبینی صحیح درصد پیش باشد، مقداردرصد می 70یت و پروبیت برابر با های لوجمدل

 .دهدرا نشان می این مدل، رقم مطلوبی

ربدت آن نشدان م اسدت و عالمدت دار شددهسن از نظر آماری مفنی (، ضریب3با توجه به جدول )  

خواهد بود.  ها بیشتربیشتر باشد، احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی توسط آن دهد که هر چه سن افرادمی

درصدد در سدن پاسدخگویان، احتمدال پدذیرش مبلدغ  براساس کشش برآوردی این متغیر، افدزایش یدک

دهدد. فدزایش مدیدرصدد ا 74/0 تمایل به پرداخت برای استفاده تفرجدی از ایدن منداطق، پیشنهادی در

 0089/0 بازدیدکنندگان، احتمال پذیرش مبدالغ پیشدنهادی مفدادل براساس اثر نهایی آن با افزایش سن

شده است و عالمت مربت آن بدا آن چده  دارواحد افزایش خواهد یافت. ضریب درآمد از نظر آماری مفنی

اسدت کده دارای درآمدد  افرادی دهنده افزایش احتمال پذیرش تمایل به پرداختنشان مورد انتظار است،

 کشش، افزایش یک درصد در درآمد پاسخگویان، احتمدال پدذیرش باالتری هستند. براساس برآورد متغیر

براساس اثر نهایی این متغیدر بدا افدزایش یدک  دهد. همچنیندرصد افزایش می 16/0 مبلغ پینشهادی را

ارزش تفریحدی ایدن  منددی ازهادی جهت بهدرهدرآمد افراد، احتمال پذیرش مبالغ پیشن میلیون ریالی در

 دار شدده اسدت و عالمدتضریب تحصیالت از نظر آماری مفنی. واحد افزایش خواهد داشت 095/0مکان 

مال پذیرش مبلغ پیشدنهادی توسدط احت دهد که هر چه تحصیالت افراد بیشتر باشد،مربت آن نشان می

تحصدیالت  متغیدر افدزایش یدک درصدد در میدزانبراساس کشش بدرآوردی ایدن  ها بیشتر خواهد بود.آن

مکدان به پرداخت بدرای اسدتفاده تفرجدی از ایدن  پاسخگویان، احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی در تمایل
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هدای تحصدیل تحصیلی به سدال دهد. براساس اثر نهایی آن با افزایش یک سالافزایش میدرصد  084/0

متغیر  واحد افزایش خواهد یافت. ضریب 042/0 مفادلمبالغ پیشنهادی  بازدیدکنندگان، احتمال پذیرش

دهدد افدرادی کده از عالمت مربت آن نشدان مدی دار شده است وان لذت بردن از منطقه، مجدد مفنیمیز

به پرداخت بیشتری  برند، احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی و در نتیجه تمایللذت می تفرج در این مناطق

براساس کشدش بدرآوردی ایدن متغیدر بدا افدزایش یدک  خواهند داشت. سینابوعلیآرامگاه برای بازدید از 

درصد افدزایش مدی یابدد.  26/0 تفداد دففات بازدید، احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی مفادل درصدی در

 از این است که با افزایش تفداد خانوار، تقاضای تفرجی به طدور عالمت ضریب تفداد اعضای خانوار حاکی

ها با جمفیت باالتر تمایل تفرج در خانواده هاییابد. به عبارتی با توجه افزایش هزینهمیداری کاهش مفنی

دهدد کده بدا نشان می یابد. مقدار کشش برآوردی این متغیرتقاضای تفرجی کاهش می به پرداخت جهت

د درصد 13/0 پاسخگویان، احتمدال پدذیرش مبدالغ پیشدنهادی افزایش یک درصد به تفداد اعضای خانوار

افدزایش یدک نفدر بده اعضدای  یابد. در ضمن، اثر نهایی آن نیز مؤید این واقفیت اسدت کده بدامیکاهش 

ضدرایب  یابد. با توجه به نتایج برآوردد کاهش میواح 0114/0پیشنهادی  خانوارها، احتمال پذیرش مبالغ

دی بده اسدت کده چنانچده قیمدت پیشدنها مدل لوجیدت، عالمدت منفدی متغیدر پیشدنهاد حداکی از آن

یافت. با توجده  ها کاهش خواهداحتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی از طر  آن بازدیدکنندگان افزایش یابد،

 درصدی در قیمت پیشنهادی، احتمال پذیرش این مبلغ بدرای به برآورد کشش این متغیر، با افزایش یک

ر نهدایی آن بدا افدزایش همچنین، با توجه به اث کاهش خواهد یافت.درصد  675/0 استفاده تفرجی مفادل

واحدد  114/0تفرجی  پیشنهادی، احتمال پذیرش مبلغ جهت پرداخت بابت استفاده ریالی در قیمت هزار

نیز  پیشنهادی به عنوان مبلغ ورودیه بیشتر باشد، احتمال پذیرش آن یابد. بنابراین هر چه مبلغکاهش می

مدل، بده خدوبی تغییدرات متغیدر  توضیحیدهد که متغیرهای مک فادن می 2R ضریب کمتر خواهد بود.

مددل  بیندی صدحیح دردهندد. درصدد پیشبازدیدکنندگان( را توضیح می وابسته مدل )تمایل به پرداخت

توانسته است درصد قابل قبولی از مقادیر وابسته را  باشد. بنابراین، مدل برآورد شدهدرصد می 71برآوردی 

پاسدخ گویدان، تمایدل بده پرداخدت  درصد 71ماید. به عبارتی بینی نمتغیرهای توضیحی پیش با توجه به

 اند.مناسب با اطالعات، به درستی اختصاص داده نسبتی کامالً بینی شده بله یا خیر را با ارایهپیش

 

 جیتنتایج برآورد الگوی ال -(3جدول ) 

 اثر نهایی کشش در میانگین tآماره  ضرایب برآورد شده متغیرها

 0089/0 74/0 9265/3 037/0 سن

 -0114/0 -13/0 -0712/1 -048/0 اندازه خانوار

 0424/0 084/0 8011/0 18/0 تحصیالت

 000000095/0 16/0 766/1 0000004/0 درآمد

 059/0 26/0 866/1 25/0 لذت )جذابیت آرامگاه(

 0014/0 -93/0 -446/8 -0057/0 قیمت پیشنهادی

  097/0 315/0 16/0 عر  از مبدأ

 71/0 حت پیش بینیدرصد ص

 0000/0 داریسطح مفنی
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 71/104 نماییآماره حداکرر درست
2R 16/0 مک فادن 

 
انتگدرال ارایده  بدا اسدتفاده از سینابوعلیآرامگاه برای هر فرد جهت استفاده تفرجی از  WTPمقدار 

مکدان در یدن ااز  گانبه دست آمده که با توجه به تفداد بازدیدکنندریال  24324( برابر 4) شده در رابطه

خواهدد  ریال 6810720000 مفادل آرامگاه حفاظتیهزار نفر است، کل ارزش  280برابر با  که طول سال

 بود.

 تفداد بازدیدکنندگان ساالنه = ارزش تفرجی ساالنه ˟میانگین تمایل به پرداخت  (5)

 = 6810720000 سینابوعلی= ارزش تفرجی ساالنه آرامگاه 280000 ˟ 24324 

 

 گیرینتیجه
 ه آیا مدردمکبراساس این  همدان سینابوعلیآرامگاه گذاری تفرجگاهی این پژوهش، به تفیین ارزش

 پرداخته شده به عنوان ورودیه هستند، تمایل به پرداخت مبلغی از درآمد خود برای استفاده تفرجی از آن

ه ایجداد شدده کد رفی غیرمسدتقیمفرضی جهت بررسی منابع غیرمصدرفی و مصد است. بنابراین، یک بازار

 پرداخت افراد مدنظر بوده است. مبنای تمایل به(، CVM) براساس به کارگیری روش

دی داشدته پذیرش مبالغ پیشدنها داری بربا توجه به نتایج این مطالفه، متغیر سن اثر مربت و مفنی

ری های ضدرویزیربرنامه است تا ترها نیز الزمتمایل پرداخت در بین جوان است. بنابراین، به منظور بهبود

 د. نتدایجشدتر، تخفیف در پرداخت ورودیه قایدل افراد با سنین کم توان برایآن جام پذیرد. همچنین می

مندی بهره پذیرش مبالغ پیشنهادی جهت داری درنشان داد که درآمد بازدیدکنندگان از مناطق اثر مفنی

تقویت سطوح  ارزش ها، مندی از اینسیاستی در زمینه بهره دارد. بنابراین، توصیه از ارزش تفرجی منطقه

-اختپرد یرا کهزجامفه از طریق توزیع عادالنه درآمد خواهد بود.  درآمدی به ویژه افراد کم درآمد و فقیر

باشدد و یممواهب طبیفی کاالیی با کشش باال  های محیط زیستی و تقاضا برای استفاده تفرجی بیشتر از

یت و نابراین، تقوباشند. بمی مندی از آنافراد است که افراد حاضر به پرداخت بابت بهره آمدتنها تقویت در

 اشد.بتواند در پذیرش مبلغ پیشنهادی مؤثر اقشار کم درآمد، می حمایت درآمدی به ویژه در میان

ال پدذیرش مدمربتدی را بدر احت دار ومفنی با توجه به نتایج تحقیق، لذت بردن از بازدید منطقه، اثر

. شدودد مدیخواهدد داشدت. بندابراین، پیشدنها سدینابوعلیآرامگداه  مبالغ پیشنهادی جهت بازدید مجدد

 فداهی مناسدببازدید، با ایجداد امکاندات ر والن برای توسفه گردشگری و افزایش تفدادئریزان و مسبرنامه

ناسدب بدرای مبسدتری  دی، ایجادیاطالع رسانی و تبلیغات از طریق بروشور، کتابچه و س ها،برای خانواده

مایند رفاه بازدیدکنندگان کمک بیشتری ن گذاری بخش خصوصی در این مکان در جهت باال بردنسرمایه

ایش خواهدد را نیز افز ت بیشتر گردشگران شده و احتمال بازدید مجدد آنهایمیزان رضا سبب این امرکه ب

 داد.

بررسی، حاضر بده پرداخدت مبلغدی  اد در نمونه مورددرصد افر 5/78دهد که نتایج بررسی نشان می

بیدانگر آن اسدت  هستند. در این پژوهش، برآورد تمایل پرداخت افراد سینابوعلیاز آرامگاه جهت حفاظت 
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تواندد بده خواهد پرداخت. این مبلدغ میریال  24324آرامگاه که هر بازدیدکننده برای استفاده تفرجی از 

تخریب آن  از آثار منفی گردشگری و جلوگیری از اثر فرهنگیحفظ این  ه منظورمبلغ پایه ورودیه ب عنوان

 توسط گردشگران، در نظر گرفته شود.
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