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 يالقييمناطق  يحيدر برآورد ارزش تفر ياقتصاد يهاروش سةيمقا

  ، خراسان رضویاخلمد يروستا يمورد ةمطالع: ييروستا

   ∗∗∗∗سادات همرازغالمرضا زمانيان و سمانه
  ۲/۱۲/۱۳۹۳: ذيرشتاريخ پ   ۲/۲/۱۳۹۳: تاريخ دريافت

  چکيده

به تعيين ارزش مشهد، خانوار  ۱۲۰هاي مقطع زماني با استفاده از داده پژوهش حاضر،
 ،يگذارارزش يبرا. است پرداخته ياستان خراسان رضو در اخلمد ية گردشگرمنطق يحيتفر

 يفرض يجاد بازارياز اگذاري مشروط و روش هزينة سفر، هاي ارزشاز روش گيريبا بهره
يحي پرداخت بازديدكنندگان براي ارزش تفر متوسط تمايل بهکه  دادنتايج نشان  .شد استفاده
سفر و با  ةنيهزق يطراز ارزش تفريحي  .استريال براي هر بازديد  ۲۷/۱۵۴۰۰ منطقهاين 

 ريال براي هر نفر و از روش پواسن ۵۴۶۴۰ يخطريحداقل مربعات غ استفاده از روش
عنوان به جمعيت شهرستان مشهدميليون نفر  ۸/۲با در نظر گرفتن . برآورد شدريال  ۱۸۱۸۱۰
 حداقل مربعات اين منبع طبيعي ارزش کل تفريحي اين مکان به دو روش کنندگان ازاستفاده

ارزش تفريحي . رسدمیميليون ريال  ۴۵۴۵۴۰و  ۱۳۶۶۰۰ ،بيترتبه ،پواسنع يتوزخطي و غير
 یتوجيه يبخش گردشگر گيرندگانگذاران و تصميمبراي سياستييالقي  اين منطقة قابل توجه
حمايت و از  در آن يگذارهيو سرما يالقييمناطق فيت كياز تا  آوردرا فراهم ميمستدل 

   .جلوگيري كنند ب آنيتخر

                                                 
ترتيب، استاديار گروه اقتصاد دانشگاه سيسـتان و بلوچسـتان؛ نويسـندة مسـئول و دانشـجوی دکتـری اقتصـاد        به  ∗

  ).samaneh.hamraz@gmail.com(بع طبيعی دانشگاه سيستان و بلوچستان کشاورزی و منا
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مشهد ، )روستا(، اخلمد تيالج يالگوپرداخت،  تمايل به ،گذاريارزش :هاهكليد واژ
  ). استان(، خراسان رضوی )شهرستان(

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  

  مقدمه 

اما  ،وجود دارد يميقد يپيوند ن دوين اياست و ببه طبيعت  انسان گرايش ذاتي هچاگر
هاي صنعتي مهاجرت از روستاها و فعاليت ت،يش جمعياز افزا يناش يشهرساز ةتوسع

 ،که امروزه ياگونه، بهاست موجب کاهش مناظر طبيعي و فضاي سبز موجود شده
 ، بههااز آن يدر برخ هاي محلي، گياهان آپارتماني وبوستانفضاي سبز شهرها تنها به 

ست و مرکز آمار يط زيسازمان حفاظت ح يآمارها .است شده محدوده يحاشييالقات 
متر مربع  پنجران معادل يسبز در ا يفضا ةن سرانيانگين مهم دارد که ميران داللت بر ايا

 متر پانزدهطور متوسط جهانی به ةجامع ين شاخص براياست که ا ين در حاليا. است
 يسوم سطح متوسط جهانکي يدارا زمينهن يران در ايا است؛ به ديگر سخن،مربع 
باال در  یارزش دارای يژگين ويبا ا ييهاو تفرجگاه يالقييمناطق که  يدر حال ،است

در اقتصاد  ،تيو در نها يجانور يهاط، حفظ گونهيف محيافراد، تلط يطراوت و شاداب
اقتصاددانان  ،ي اخيرهادر سال .استکمتر مورد توجه قرار گرفته  البته که است، يمل
مين رفاه در تأ يالقيياز جمله مناطق  گذاري و سنجش نقش منابع طبيعيارزش به

محيطي و گذاري خدمات زيستدر ارزش هايی چشمگيرپيشرفت به انسان پرداخته و
 به يالقييو مناطق  يعيمناظر طب يهاارزش .نداهيافتدست  هابومستيز شناختیبوم

). ۱۳۷۴ ان و همکاران،يدهقان( شودتقسيم مي )۲(يااستفادهو غير )۱(يااستفاده يهاارزش
شوند ييالقي حاصل مي ةبرداري واقعي منطقاز مصرف و بهره ياهاي استفادهارزش

محيطي و هاي تفريحي، خدمات زيستکه شامل ارزش مصرفي مستقيم، نظير فعاليت
و  )۵(يراثي، ارزش م)۴(ارزش وجودي ةگيرنددربر )۳(ياهذخيرارزش . استشناختی بوم

شمار بهييالقي  مناطقي مستقيم هاارزش جزو )۷(ارزش تفريحي. است )۶(ارزش انتخاب
رج، اوقات فراغت و تف مانند يالقيي ةمنطق يارزش کارکردها که شامل رود،می

زيادي براي تعيين هاي تالش. است شناختيپيمايي و زيباييروي، کوهسرگرمي، پياده



  ٧٣ �١ة ، شمار١٨و توسعه، سال روستا  ةفصلنام      ..های اقتصادی در برآورد ارزش مقايسة روش

صورت ييالقي و مناطق جنگلي  ،ه از بازديد مناطق تفريحيدست آمدميزان منافع به
يک  متوسط تمايل به پرداخت بازديدکنندگان) ۱۳۹۰(و همکاران  يعابد. گرفته است

ارزش  و هر بازديد به ازایريال  ۲۸۸۱۹  براي ارزش تفريحي مجتمع تفريحی را
و  ياژدر. انددهکرمحاسبه  دالر را سيزدهبراي هر خانواده  مجتمع ةتفريحي ساالن

داري در نتايج دو روش الجيت و پروبيت تفاوت معنينشان دادند که  )۱۳۹۰( رنژاديام
شده گاهي بهشت گمگردش ةمتوسط تمايل به پرداخت منطق. شودمیخطي مشاهده ن

ريال و بر اساس  ۸/۹۷۷۳ريال و  ۵/۹۹۸۷ ،ترتيببه ،با استفاده از تابع الجيت و پروبيت
ج ينتا. شده است کننده محاسبهريال براي هر بازديد ۲۵۹۳هکمن  ایمرحلهروش دو

متوسط تمايل به پرداخت بازديدكنندگان نشان داد که ) ۱۳۹۱(و همکاران  يخعن ةمطالع
ريال به ازاي هر بازديد و ارزش  ۴۰۵۴ بوستان مورد مطالعة آنها براي ارزش تفريحي

باال بودن ارزش نتايج بيانگر . تاس ريال ۱۱۱۲۳۹۲ براي هر هكتار ة آنتفريحي ساالن
ن يانگر ايب) ۱۳۹۱( و رفيعی رنژاديام ةج مطالعينتا. است هاي جنگليبوستانتفريحی 
پرداخت افراد به داري بر تمايل مد و بعد خانوار اثر مثبت و معنيمتغيرهاي درآکه است 

داخت افراد پر به منفي با تمايل ةرابطدارای و متغيرهاي مبلغ پيشنهادي و سن  رنددا
 ،ها نسبت به آقايان در ميان بازديد کنندگانبا افزايش تعداد خانم ؛ همچنين،است
نشان  )۱۳۹۲( ياکامجو و شرزه يليجل. شودل پذيرش مبالغ پيشنهادي کاسته مياحتما

بوم زيستهاي مختلف کاالهاي ويژگيهاي حفظ و بهبود افراد براي سياست دادند که
ترتيب براي حفظ آثار باستاني، بهداشت افراد به. دارند باال ي نسبتاًهاتمايل به پرداخت

انداز طبيعي تفرجگاه، رودخانه و حفظ تنوع جنگلي و چشم محيط و پاک بودن آب
هل أاجتماعي مانند سن، مت –متغيرهاي اقتصادي .بيشترين تمايل به پرداخت را دارند

ودن باعث خانوار و بومي ب ةاناهبودن، تحصيالت، ميزان مخارج م بودن، فرزنددار
که  دادندنشان ) ۱۳۹۱( ياو شرزه يريسام دل .اندشدهها افزايش تمايل به پرداخت

ز نظر آماري در سطح يک درصد متغيرهاي ميزان پيشنهاد و درآمد بازديدکنندگان ا
اي بازديدکنندگان بر تمايل به پرداخت ثر در ميزانؤترين عوامل مدار شده که مهممعني

از نظر ) ساحل و شفافيت آبتميزي (کيفيت ساحل . استفاده از ساحل است
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کنندگان بازديدتمايل به پرداخت  ثيرگذاري بر ميزانأکنندگان عامل بعدي در تبازديد
ميزان . دار شده استز نظر آماري در سطح يک درصد معنيکه اای گونههبوده، ب

محل سکونت  ةفاصل. دار استمعنيبعدي است که در سطح ده درصد تحصيالت عامل 
دار ثيرگذار بعدي است که با عالمت منفي و در سطح ده درصد معنيأتا ساحل متغير ت

 ياجتماع -يات اقتصاديمتفاوت خصوص يرگذاريثأانگر تين مطالعات بيا يبررس. است
در  رو،از اين. استمنطقه  يحيارزش تفر ،يا به عبارتيل به پرداخت آنها يافراد بر تما

از آنجا . رات محسوس استييتغ يج دارايمناطق متفاوت نتا يمختلف و برا يهانمونه
مناظر م دارا بودن رغيعل بوده کهمشهد  يالقيياخلمد از جمله مناطق  يالقيي ةکه منطق

و نيز بر از گردشگران  يبرخ يتوجهيبا گذشت زمان و ب ،رينظبی يهاو جاذبه يعيطب
ارزش  است تا تالش شده ة حاضر،در مقال ،ال تخريب استدر ح يعيعوامل طب اثر

گذاري مشروط برآورد ة سفر و ارزشبا استفاده از دو روش هزين ن منطقهياتفريحي 
 ، عدم تالش براي ارتقایييالقي و در نتيجه ةتوجهي به منطقيکي از داليل کم. دشو
صادي اين محيط عدم درک ارزش واقعي اقت هاي گردشگري و کيفي آني زيرساختکم

 ةضرورت دارد ارزش تفريحي اين منطق ،همين دليلبه . است بوده گردشگري
گذاري و توجيه الزم را براي سرمايه از اين رهگذر، بتواند تا شوگردشگري بررسي 

  . دري قرار داريزان گردشگحفظ کيفيت آن در اختيار برنامه

   هامواد و روش

ش رو .استن شهر مشهد ة ساکنايحي شامل همآماري براي برآورد ارزش تفر ةجامع
ة با توجه به رابط. وده استب )۸(تصادفي ساده ة حاضرگيري مورد استفاده در مطالعنمونه

نفر  ۱۲۰حجم نمونه  ،)پرسشنامهشيپ ۳۰(ه ياول ةنمون ةانکوکران و واريانس درآمد ماه
 ةبرگيرنداول درة حاضر داراي دو بخش است؛ بخش مطالع ةپرسشنام .تعيين شده است

ميزان تحصيالت، ميزان  اقتصادي افراد مانند سن، جنسيت، - خصوصيات اجتماعي
محل ييالقي، سرپرستي محل سکونت تا اين  ةهل، فاصلأانه، وضعيت تدرآمد ماه

 نيز بخش اصلي اين پرسشنامه بخشي است، وگويان و ميزان لذتخانوار پاسخ
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د يبا . استپرداخت افراد براي ارزش تفريحي  سواالتي در مورد تمايل به ةدربرگيرند
م مواهب يمستق يگذارمتيدر نظر داشت که با توجه به عدم وجود بازار و امکان ق

ل ين مواهب را با تمايمت ايق رو،از اين. جاد شوديآن ا يبرا يفرض يد بازاريبا ،يعيطب
مطرح  افراد يبرا يفرض يهم بازار ة حاضردر مطالع. کننديم يريگاندازهبه پرداخت 
با امکانات الزم  يحيتفر بوستانک ين محل ياگر در ا«و که ين سناريبا ا شده است،

با حجم  يامطالعهشيابتدا پ .»ديد بپردازيه چقدر حاضريورود يد، شما براشوجاد يا
ج ينتا يپس از بررس. شده استباز استفاده  ةاز پرسشنام ،که در آن هنفر انجام شد يس

سه قيمت  ه،يورود يويسنار يبرا يشنهاديمبالغ پ ين فراوانيشتريبرآورد بمطالعه و 
صورت سه هوروديه براي ارزش تفريحي ب ريال ۵۰۰۰۰ ،۳۰۰۰۰ ،۱۰۰۰۰پيشنهادي 

ال که آيا حاضر ؤگويان در مواجهه با اين سپاسخ. ال وابسته به هم ارائه شده استؤس
پاسخ مثبت يا  ،ييالقي اخلمد هستند ةطقتفريحي از من ةبه پرداخت وروديه براي استفاد

ل يتما ، عدم ارائةياعتراض يهادر خصوص پاسخ. اندمنفي داده و يا هيچ پاسخي نداده
به  اصالًتوانستند يافراد م ،نيهمچن. مطرح شده است يانهيگز صورتبه پرداخت به

رد نظر سفر داشته و مو ةشتر افراد نمونه به منطقياما از آنجا که ب. پرسشنامه پاسخ ندهند
در پرسشنامه  ،نياند و همچنصورت ملموس مواجه شدهت موجود منطقه بهبا مشکال

ارائه شده بود، لذا در  يحاتيها و بهبود منطقه توضپرداخت يايهم در خصوص مزا
بررسي مطالعات مختلف در . مشاهده نشده است يپاسخ اعتراض پژوهش حاضر يبررس
طور هدهد که بحي مناطق ييالقي و مناطق جنگلي نشان ميبرآورد ارزش تفري ةزمين

براي تعيين ارزش مشروط  يگذارارزشو روش سفر  ةنيهز يهااز روش ،معمول
روش دو  از  ،براي برآورد ارزش تفريحي زين ة حاضردر مطالع. شودتفريحي استفاده مي

  .سفر استفاده شده است ةنيو هز گذاري مشروطارزش

   مشروط يگذارروش ارزش

ي هاگيري ارزشاندازه پذير براياين روش يکي از ابزارهاي استاندارد و انعطاف

 رودمي کارمحيطي بهمنابع زيست )۹(بازاريي مصرفي غيرهامصرفي و ارزشغير
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)Davis, 1963; Duffield and Patterson, 1991 .( سيرياسي از سویاين روش ابتدا- 

ال که آيا ؤه با  اين سهدر مواج انيگون روش، ابتدا پاسخيادر  .شنهاد شديپ )۱۰(وانتراپ

يک موقعيت  بر اساس ،ييالقي هستند ةمنطق تفريحي از ةاستفادحاضر به پرداخت براي 

ال اول، جواب فرد به سؤ سبر اسا ،سپس .دهندفقط پاسخ بلي يا خير  مي ،بازار فرضي

 ةانتخاب دوگان ةيک پرسشنام ،بنابراين. رديگيمورد پرسش قرار م يگريشنهاد ديپ

براي مصاحبه و استخراج ميزان تمايل به پرداخت افراد براي تعيين ارزش  يحددو

گويان اطالعات صحيح و کافي را فراهم آورد و آنها تا براي پاسخ طراحي شد يحيتفر

 ةپرسشنام گذاري مشروط،در بررسي ارزش. را از موقعيت بازار فرضي کامالً آگاه سازد

 يفيک يگولاک يکه به  است يعددر وابسته با انتخاب دويک متغي يدارا يددعدو

 يهاروش يبرا تيت و پروبيالج يونيرگرس يهاالگواز معموالً . از داردين يانتخاب

 ة حاضر، با انجام آزمونمطالع در). Freeman, 1993(شود ياستفاده م يفيانتخاب ک

Box-Cox ت و تعداد يالج يدرصد صحت الگو زانير مينظ يو با توجه به مسائل

   :ه استشداستفاده  ريشکل زبه يونيرگرس يالگو از دار،يب معنيضرا
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 يالقيي ةاز منطق) هيورود برای( يحيتفر استفادة يبرال به پرداخت يتما Y ،که در آن

و  Y=۱، ه باشديورود يبرا ياگر فرد حاضر به پرداخت مبلغ دهد؛ياخلمد را  نشان م

 يونيرگرس یالگون يا يحيتوض يرهايمتغ. خواهد بود Y=۰، ن صورتير ايدر غ

بر اساس ( ميزان تحصيالت ،)بر اساس تعداد سال( دهندهپاسخ سن رندةيگدربر

کاردانی، کارشناسی،  پلم،يکل، دي، سييالت ابتدايسواد، تحصيصورت ببه يبنددرجه

بر حسب (ها ر مالياتکل خانوار قبل از کس انةماهد درآم، )يو دکترکارشناسی ارشد، 

 عدد يک و مجرد عدد هلأمت( ير مجازيمتغ با فرم هلأوضعيت ت، )هزار تومان در ماه

بر (ييالقي اخلمد  ةان و منطقدهندگبعد مسافتي موجود بين محل سکونت پاسخ، )صفر
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، ۱۰۰۰۰سه سطح با مبلغ پيشنهاد براي پرداخت به عنوان وروديه ، )لومتريکحسب 

سرپرست خانوار ( يمجاز متغيرصورت به سرپرست خانوار، ريال ۵۰۰۰۰، ۳۰۰۰۰

مرد ( ير مجازيمتغصورت به جنسيت، )»صفر« و سرپرست خانوار نبودن »يک« بودن

 ةلذت بازديد از منطق ةدرجبيانگر  بخشيلذت ميزان و ،)»صفر«و زن عدد » يک«عدد 

 يالگوبراي تعيين . است )»چهار« و حداکثر »صفر«رات حداقل ييحدود تغ( ييالقي

که فرد پيشنهاد پرداخت براي  است گيري ميزان تمايل به پرداخت، فرض شدهاندازه

پذيرد يا آن مي مطلوبيت خود تحت شرايط زير يسازنهيشيبرا بر اساس  يحيارزش تفر

 ):Asheim, 2000(کند طور ديگري رد ميهرا ب

)۱ (                                       016 );,0();Y ,1( εε +≥+− SYUSXU                                                                                   
مبلغ  ، درآمد فرد وترتيب، به۶X و Y فرد، ياکتسابمستقيم مطلوبيت غير U ،که در آن

 انگريب ۱ε و ۰ε .استرد اقتصادي ف - هاي اجتماعيويژگي انگريب Sپيشنهادي و 
. اندو مستقل توزيع شده کنواختيطور هکه ب است متغيرهاي تصادفي با ميانگين صفر

  :)Asheim, 200( شود انيبصورت زير تواند بهميŋ F )∆U( تفاوت مطلوبيت

)۲  (                               )();,0();Y ,1( 016 εε −+−−=∆ SYUSXUU  
 يالگوبر اساس  ،بپذيرد را) ۶X( هااز پيشنهادهاد شنيک پينکه فرد يا )Pi( احتمال

 ):Lehton et al., 2003(شود مي صورت زير بيانالجيت به
                                    

)۳(  
  

اقتصادي در  -تابع توزيع تجمعي است و بعضي از متغيرهاي اجتماعي U∆ (ŋ F( كه

: رودند كه انتظار  مياشدهبرآوردضرايب  θ و ۶β، ۳β .شودرا شامل مي حاضر تحقيق

۳β <۰  ،۶β ≥ ۰  وθ <۰. روش : پرداخت وجود دارد تمايل به سه روش براي محاسبة

مقدار انتظاري  ةپرداخت است كه از آن براي محاسب اول موسوم به متوسط تمايل به

( )
( ) ( ) }{ SYXU

UFpi
θββα

η
++−−+

=
∆−+

=∆=
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نهايت استفاده صفر تا بي ةگيري عددي در محدوداز طريق انتگرالتمايل به پرداخت 

 ةاست كه براي محاسب )۱۱(پرداخت كل روش دوم موسوم به متوسط تمايل به شود؛مي

 ∞+تا    - ∞ ةگيري عددي در محدوداز طريق انتگرالپرداخت  مقدار انتظاري تمايل به

) شدهبريده( )۱۲(و روش سوم موسوم به متوسط تمايل به پرداخت قسمتي ؛رودكار ميبه

گيري از طريق انتگرالپرداخت  ر انتظاري تمايل بهمقدا ةاست و از آن براي محاسب

از ميان اين سه . شوداستفاده مي) A( حداکثریصفر تا پيشنهاد  ةعددي در محدود

، نظريهها با ثبات و سازگاري محدوديت ، زيرا اين روشروش، روش سوم بهتر است

همين به . )Bishop, 1999(كند را حفظ مي )۱۳(يي آماري و توانايي جمع شدنآكار

. ه استشدپرداخت قسمتي استفاده  متوسط تمايل بهاز  حاضر،در تحقيق  ،دليل

 شيوةترين كه رايج )۱۴(نماييحداكثر درستپارامترهاي مدل الجيت با استفاده از روش 

مقدار انتظاري  ،سپس). Krieger, 2001(شود ، برآورد مياستالجيت  يالگو برآورد

تا باالترين پيشنهاد  صفر ةگيري عددي در محدودانتگرال قياز طرپرداخت  تمايل به

  :شودمي  زير محاسبه صورتبه

                        
)۴(    

 ۶X شنهاد،يب مبلغ پيضر β ،مقدار انتظاري تمايل به پرداخت WTP (E(در آن،  كه
 يهايگژيو از جمع پارامتر كه استشده تعديل أعرض از مبد α و يحداکثر شنهاديمبلغ پ

   :شوديحاصل م) α(اصلي  أعرض از مبد و اقتصادي -اجتماعي
)۵    (                                                        )]([ 61 ββ +⋅⋅⋅⋅++=•

aa  
احتمال پذيرش  بر) Xik( از متغيرهاي مستقل کدامبراي ارزيابي اثرات تغيير در هر 

  :)Maddala, 1983, 1991(مشتق جزئي گرفته شود  ۳ ةمبلغ پيشنهادي، بايد از رابط
  
 )۶        (        

∫ ∫ +−+
=∆=

•
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، ۵ ةبا داشتن مشتقات جزئي از رابط. استام Kپارامتر متغير مستقل  kβدر آن،  كه

                         .آيددست ميهب ۷ ةام از رابطKپذيري متغير توضيحي كشش

)۷          (                                               
i

ik

kX

X

i
P

X
e

i

i

].
)exp1(

exp
[

2
β

β

β

∗

∗

+
=    

ثابت نيستند و به مقادير متغيرهاي  ها، كششدهدنشان مي ۷ گونه كه رابطةهمان

 يک خالصه برايالزم است تا  رو،از اين .بستگي دارند الگوكار رفته در هتوضيحي ب

ن عمل، ينجام اا يروش مرسوم برا. رها ارائه شودياز متغ کدامکشش مربوط به هر 

اما يک . است مستقل يرهاياز متغ کدامهر  )۱۵(نيانگيم يها براکشش ةمحاسب

ها توابعي ، از آنجا که کشش)۱۶(به اعتقاد ترين. محدوديت در اين روش وجود دارد

ة ند، هيچ تضميني وجود ندارد که تابع الجيت از نقطاخطي از مقادير مشاهداتغير

براي حل اين مشکل، هنشر و . کند عبور گين نمونهة ميانوسيلشده بهتعريف

کدام هر  يها براابتدا کشش ،ن روشيدر ا. کننديرا ارائه م يگريروش د )۱۷(نسونيوها

اي که گونهبه. شوداز آنها گرفته مي )۱۸(ين وزنيانگيک مي ،از مشاهدات محاسبه و سپس

  ). ۱۳۸۶ ،يمو سال يزيترش( هستند )۱۹(شدهبينيها احتماالت پيشوزن

   سفر ةروش هزين
اي براي الگوسازي تعداد سفرهاي افراد به يـک مکـان تفريحـي    ، از معادلهدر اين روش

تـابعي   شود که تعداد سفرهااستفاده و فرض مي - )۲۰(مکانيالگوهاي تک ،يعني -خاص

فـرض   همچنـين،  با فاصله از آن مکان متناسـب اسـت؛   سفر ةسفر بوده و هزين ةاز هزين

 بـراي منـاطق   ويـژه بـه اين روش  ).Krieger, 2001( ، باشد)۲۱(هدفهتکشود که سفر مي

بـراي   افـزون بـر ايـن،   ). Shrestha et al., 2002( دروميکـار بـه آزاد دسترسی با  طبيعی

هـاي   تغييـر در هزينـه   ي ماننـد از مـوارد حاصـل  هـاي   برآورد منافع اقتصادي يـا هزينـه  

اضافه كـردن يـك مكـان    ، مكان تفريحي موجودحذف ، دسترسي به يك مكان تفريحي
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 ،روش در اين. کاربرد دارد محيطي يك مكان تفريحي  تغيير در كيفيتو  تفريحي جديد

ارزش تفريحـي آن   دهنـدة نشان مكان افراد براي بازديد يکهاي مسافرت  زمان و هزينه

حـي  شود كه ارزش مكان يا خـدمات تفري  فرض مي ،همچنين ؛)Maddala, 1991(است 

روش بنـابراين،  . باشد استفاده از آن مكان  برایپرداخت مردم  تمايل به ةكنند آن منعكس

انـواع مختلـف   ). Lehtonen et al., 2003(دارد  اشاره شدهبه رجحان آشكارسفر  ةهزين

ـ )۲۲(اي سفر منطقه ةروش هزين اند ازعبارت سفر ةهزين ، و )۲۳(سـفر فـردي   ة، روش هزين

   ).Freeman, 1993( )۲۴(روش مطلوبيت تصادفي

ايــن روش . اســتفاده شــده اســت يت تصــادفيــاز روش مطلوب ة حاضــر،در مطالعــ

و بهتـرين روش بـرآورد منـافع بـراي      داردمنـافع   ةپـذيري بيشـتري در محاسـب    انعطاف

كـل  در جاي اينكه براي يك محل هب -ستها هاي خاص يا تغييرات كيفيت مكان ويژگي

بـراي   هاي جـايگزين زيـادي   كه مكان وقتي ،همچنين. )Freeman, 1993( ارزيابي شود

  تـرين روش  اختصاصي مطلوبيت تصادفي روش، شته باشدمكان تفريحي اصلي وجود دا

ـ  در اين روش، مي). Shrestha et al., 2002( رودشمار میبه جـاي بررسـي كـل    هتوان ب

 ناشـی  ةفتست رارزش اقتصادي از د به بررسی تغيير در كيفيت يا كميت مكان تفريحي،

کـه  شـود   فرض ميعالوه بر آن،  ؛پرداختاز كاهش كيفيت يا كميت يك مكان تفريحي 

هـاي ممكـن جـدا و انتخـاب      از بـين مكـان  را تفريح  برای استفاده مورداشخاص مكان 

هـاي   مكـان  ةهمـ  ةبـه اطالعـات دربـار    الگواين رو، از اين). Freeman, 1993(اند  كرده

هـاي سـفر    هزينـه هاي كيفي آنهـا و   بايد انتخاب كند، ويژگي ممكن كه يك بازديدكننده

). Freeman, 1993; Maille and Mendelsohn, 1991(براي هر مكان نيازمند اسـت  

منظور شـده کـه    الگومتغير وابسته در در قالب تعداد دفعات بازديد  ة حاضر،مطالعدر 

 تفريحي مکان يقاضات برایتعداد سفرها  ،عالوه بر آن. است صورت عددي صحيحهب

عـات  بحداقل مرروش  ،هامنفي و صحيح دادهغير تيبا توجه به ماه. عددي مثبت است

از دو  ،مين دليلبه ه. است مناسبسفر نا ةتقاضاي هزينبراي برآورد الگوي  )۲۵(معمولي

اوقـات   يگاه .پواسن استفاده شده است ونيرگرسو  )۲۶(خطياقل مربعات غيرحد روش



  ٨١ �١ة ، شمار١٨و توسعه، سال روستا  ةفصلنام      ..های اقتصادی در برآورد ارزش مقايسة روش

شـامد رخ  يک پيـ است کـه   ير وابسته شامل تعداد دفعاتيمتغسيوني، در يک مدل رگر

از اعداد  يامجموعهريا زيو  يمنفرياعداد غ؛ به ديگر سخن، )Y=۱، ۲، ۳، ۰۰۰( دهديم

همچـون تعـداد    ييهـا توان به نمونـه ين موارد خاص مياز ا. رديگيرا به خود م يحساب

 شـود يع نرمال استفاده نمياز توز ،موارد نيدر ا. دکرفرد در طول سال اشاره  يهامسافرت

ن يتخمـ  يسـه روش متفـاوت بـرا   . شـود يون پواسن استفاده ميع رگرسيو اساساً از توز

، يينمـا حـداکثر راسـت  : انـد از ون پواسن وجود دارد که عبارتيمدل رگرس يپارامترها

ن يروش تخمـ  ، ازدر مطالعـات پيشـين   .يکـا ن حـداقل  يو تخم ،يحداقل مربعات وزن

ـ ن ة حاضـر مطالعـ  وه شدطور گسترده استفاده به يينماحداکثر راست روش از همـين  ز ي

ـ  Yاگـر  . گرفته است بهره ـ توز يو دارا ير تصـادف يـ ک متغي ن يـ ع پواسـن باشـد، در ا  ي

  :گونه خواهد بوداين تابع احتمال آن ،صورت

  )۸(                                        ,......3,2,1,
!

)()( ==== y
y

y
yYPyf  

ن و يانگيع پواسن نشانگر ميکه در توز است λک پارامتر ي ين تابع احتمال دارايا

انس ممکن است ين و واريانگيم يمورد برابرفرض پواسن در . است yانس يوار

نقض هاي مورد استفاده،توسط داده ،اد آنهايز يل پراکندگيدلبهو  اشد؛کننده بمحدود

 يبرابر(ها کسان در دادهي يکه فرض پواسن در مورد پراکندگ يدر صورت. شوديم

انس در يوار يمشابه وجود ناهمسان يجيبرقرار نباشد، منجر به نتا) انسين و واريانگيم

ن آ يثرگذارا است؛ وشتر يبآن ن تفاوت که شدت يبا ا شود،يم يخط يونيمدل رگرس

ف ياز به تعرين رو،ت و از ايناسشتر يب نيز شدهگزارش t ةمارار و آيبر انحراف مع

تابع تقاضاي بر آن است که فرض  ة حاضر،در مطالع. است ين شرطيانگيانس و ميوار

  :باشدصورت زير هسفر ب

)۹         (                                                              ),,( εiijij XCfV =  
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ijVکه در آن،  )ييالقي اخلمد ةمنطق ة حاضر،در مطالع( j مكاناز  iعداد بازديد فردت  

عوامل تمام  jX، وjبراي بازديد از مكان iسفر فرد  ةهزينijC ، در هر سال

iاقتصادي فرد -اجتماعي جنسيت، درآمد هل، أت تيوضع سن، ميزان تحصيالت، شامل  

 يالگو. است) يمتوال يدهاين بازديب ةفاصل(سفر  ة، تعداد افراد خانوار، دورخانوار

  :شوديف ميصورت تعربدين مورد استفاده 

 )۱۰                                     (                      
( )

!

exp
)(

y
yYF

yλλ−
==  

)( ،در آن که yYF يانگين از مجموعه يک م yتابع چگالي گسسته است، زماني که  =

و  است yميانگين و واريانس متغير تصادفي  λپارامتر. منفي باشداعداد صحيح غير

 λاست و  توزيع شده) λ(مستقل از پواسن  yمتغير . کندي مثبت اختيار ميهاارزش

و بردار  xتابعي از ماتريس متغيرهاي توضيحي  کند کهير مييتغ يمشاهداتتوسط 

 :است λپارامتر 

 )۱۱                                                   (                       )exp( βλ x=    
                           )exp()()( βλ xxYVarxYE ===    

در اين . آيددست ميبه شدهبرآوردتفريحي از تابع تقاضاي  ةارزش اقتصادي منطق

  :شودمي برآوردزير رابطة ق ياز طرکننده براي هر سفر مصرف مازاد مورد،

 )۱۲   (                                                                    
c

xYE
β

1
)( −= 

که در آن،
cβ بر روش حداقل مربعات يمبتن در الگوي. استسفر  ةضريب متغير هزين 

 مورد نظر در نظر گرفته ةارزش تفريحي منطق صورتکننده بهنيز مازاد مصرف خطيغير

 نيز  و SPSS و Shazamافزارهای نرم ازبا استفاده  ة حاضرمطالع يبرآوردها .شودمي

Eviews   استانجام گرفته . 
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   نتايج و بحث

درصد از آنها مرد و  ۲/۵۷ ،)خانوار ۱۲۰( يبررس مورد يهاکل نمونه از ؛ف نمونهيتوص

هل أديگر متدرصد  ۵۹ان مجرد و گويدرصد از پاسخ ۴۱ ،همچنين ودرصد زن  ۸/۴۲

سال،  ۴۴تا  ۲۵درصد بين  چهلسال،  ۲۴تا  ۱۵ درصد در گروه سني ؛ چهلاندبوده

. اندسال سن داشته ۶۴درصد هم بيش از  کيو  ۶۴تا  ۴۴در بازه سني  نوزده درصد

 ۲/۱۷، کارشناسیدرصد  ۶/۴۳ديپلم،  درصد از گردشگران ۴/۲۶ التيتحص سطح

 درصد هم دکتري ۶/۳سيکل و  درصد ۶/۳د، سوادرصد بيک ي ،کارشناسی ارشددرصد 

قابل  ایکه خود نکته االترند،بيشترين افراد داراي تحصيالت ديپلم و ب ،بنابراين است؛

با  يعيطب يگردشگر ةمربوط به توسع يگذاراستيو س يگذارتأمل و توجه در هدف

) درصد ۶/۳۴(آمدي گردشگران  بيشترين فراواني در. خانوار خواهد بود يمشارکت مال

درصد در  ۸/۲ تومان در ماه بوده است؛ هزار پانصدمربوط به گروه درآمدي بيش از 

، ۲۵۰تا  ۱۸۰ در درصد ۶/۱۴، ۱۸۰تا  ۱۲۰ درصد در ۹، ۱۲۰کمتر از  يگروه درآمد

به  .هزار تومان قرار دارند ۵۰۰تا  ۳۵۰ در درصد ۲۱و ، ۳۵۰تا  ۲۵۰در  درصد ۲/۱۸

درصد زوج بدون  ۱/۱۰ ،صورت زوج با فرزندافراد به درصد از ۲/۶۰ ،شکل سفرلحاظ 

به اخلمد سفر بدون خانواده  نيزدرصد  هفتو  ،پدر يا  مادر با فرزند ۷/۲۲فرزند، 

سرپرست درصد نيز ۴/۶۵و  بودهان سرپرست خانوار گويدرصد از پاسخ ۶/۳۴. اندکرده

  . اندنبوده خانوار

بازديدکنندگان براي ارزش تفريحي  تتمايل به پرداخ در بخش؛ پرداخت ل بهيتما

سی براي پرداخت  و اولين پيشنهاد را نپذيرفتند )درصد ۳/۴۸(نفر  ۵۸ييالقي،  ةمنطق

 خود ةخانواد عضوهر بوستان منطقة ييالقي اخلمد به ازای  هزينة وروديةريال  هزار

يشنهاد که پ هنگامي. آن را پذيرفتند) درصد ۷/۵۱(نفر  ۶۲ ند؛ اماشان ندادن تمايلی

نفر آن را  ۳۲حالي که  در ،نفر اين پيشنهاد را پذيرفتند ۷۲ ،ارائه شد) يالرر هزا ده(تر پايين

ان که گويبراي آن گروه از پاسخ. تر اعالم شودو اظهار کردند که بايد مبلغی پايين پذيرفتندن

پيشنهاد داده ) ريال هزار پنجاه( ی باالترمبلغ ،را پذيرفته بودند) ريالسی هزار (پيشنهاد اوليه 
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پرداخت  سطوح حداکثر تمايل به ،پس از آن. گويان آن را پذيرفتندنفر از پاسخ ۳۲، که شد

 تجزيه و تحليل اظهارات تمايل به .شد يبررسمنطقه  يحيارزش تفر يبرا انگويپاسخ

اقتصادي بررسي  نظريةتا انتظارات در هر  گويان اين فرصت را فراهم کردپرداخت پاسخ

آورد تا مشخص يوجود مفرصتي را براي بررسي ميزان اعتبار پرسشنامه به ،همچنين ود؛ش

يا خير  است گويان ارتباط برقرار کردهطور کامالً صحيح با پاسخاالت بهؤشود که س

)Bishop, 1999 .( د يبازد يپرداخت برال به يحداکثر تما ،دست آمدههببر اساس اطالعات

تمايل به  ،در مجموع. ريال گزارش شده است دويست هزار اخلمد يالقيي از منطقة

  .بوده استريال  صد هزاريکاکثر افراد کمتر از پرداخت 

 نةيگز عوامل بر اساسن يا ؛يحياستفاده تفربراي عوامل تاثيرگذار بر تمايل به پرداخت 
 برآوردايج بر اساس نت .شد يبررسالگوي الجيت  از يريگو با بهره هيدبا ورو بوستانجاد يا
، متغيرهاي درآمد، مسافت، سرپرست خانوار و مبلغ پيشنهاد بر احتمال پذيرش )۲ جدول(

تحصيالت، جنسيت، وضعيت  ،از سوي ديگر. دنگذارثير منفي ميأپرداخت براي وروديه ت
با افزايش سطح ؛ ثير مثبت دارندأوروديه ت قبولهل و متغير سرپرست خانوار بر احتمال أت

ز، طرقبه و يموجود در منطقه مانند شاند آنها از ساير امکانات تفريحي ةان استفادامک ،درآمد
 دارند،رتر برخومطلوب يذهن ةتر و سابقيشب ييرايالت پذيتسه و يزشک که از امکانات رفاه

 t ةآمار( داشته است بوستانفرضي  ةورودي بر ير منفيثأدرآمد ت رو،از اينشود، بيشتر مي
متغير سن از جمله متغيرهايي است که بر احتمال  ).دار نيستمعني ريمتغاين  ةشدمحاسبه

ابد و افراد يديدگاه افراد تغيير مي ،از آنجا که با افزايش سن. ثير مثبت داردأپذيرفتن وروديه ت
 و نيز تر تمايل بيشتري به گذران اوقات فراغت خود در مناظر طبيعي و ييالقات دارندمسن

. ثير قابل توجيه استأش محيط زيست آشنايي بيشتري دارند، مثبت بودن اين تاين افراد با ارز
 ترمثبتزيست و طبيعت  با افزايش سطح تحصيالت افراد، ديدگاه آنها نسبت به منافع محيط

تمايل آنها به  ،لين دليهمبه  شود؛ميزان آگاهي آنها نسبت به مواهب زيستي بيشتر مي ،شده
بر احتمال پرداخت  گذاري مثبتثيرأاز ديگر متغيرهايي که ت. شودپرداخت وروديه بيشتر مي

تمايل بيشتري براي  ة حاضر، زناندر مطالع. دهنده استجنسيت افراد پاسخ ،دارند هيورود
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عهده ندارند،  رخانوار را ب ةنيهزاز آنجا که معموالً زنان . ح باالتر وروديه داشتندوپرداخت سط
بر سطح تمايل  گذاري مثبتثيرأهل نيز داراي تأوضعيت ت. ظار نيستاي دور از انتچنين نتيجه
افراد هل نسبت به افراد متأسطح تمايل به پرداخت وروديه در . وروديه استبه پرداخت 

آنها توان يکي از داليل عدم تمايل را مي عدم استقالل مالي افراد مجرد. بوده است باالتر مجرد
پذيرش وروديه  هبيشتري ب ليتماان ديگرت خانوار نسبت به افراد سرپرس. پرداخت دانستبه 

ر مثبت داشته يثأه تيسرپرست خانوار بودن بر احتمال قبول ورود سخن، گريد ؛ بهداشتند
ت يعت مطلوبين گروه حضور با خانواده در طبيا يرا براي، زاستکه برابر انتظار  ،است

پرداخت افراد  ميزان تمايل به ،ديپيشنها ةبا افزايش سطح ورودي. خواهد داشت يتريشب
. ندابودهافراد کمتري حاضر به پرداخت مبالغ باالتر براي وروديه  ،يعني کاهش پيدا کرده است؛
عامل ديگر . استگذاري بر احتمال پذيرش تمايل به پرداخت ثيرأت نياين متغير داراي بيشتر

با  ؛ظر تا مکان تفريحي استافراد مورد ن ةفاصل بر احتمال پذيرش پرداخت وروديهثر ؤم
پرداخت آنها  ييالقي اخلمد ميزان تمايل به ةان تا منطقگويمحل سکونت پاسخ ةافزايش فاصل

سفر  ةنيهز ،جهيو در نت لحاظ وجود بعد مسافت زياداين افراد به. يابدبراي وروديه کاهش مي
تر به اي نزديککه در منطقهدهند ترجيح مي ،منطقه داشتهين دسفر ب يراتمايل کمتري ب باالتر،

ار ثيرگذأبخشي از ديگر عوامل تلذت ةدرج. محل سکونت خود، اوقات فراغت را سپري کنند
بخشي به گفتة آنها، اين منطقه داراي لذتکه  کساني بر ميزان تمايل به پرداخت است؛

 بر. اندپذيرفته عنوان وروديهشنهادي باالتري را بهيان سطوح پگويباالست، نسبت به ساير پاسخ
و با  است کشش بوده دارای یهل و مبلغ پيشنهادأتنها متغيرهاي وضعيت ت ،هااساس کشش

پرداخت بيش از يک درصد  احتمال پذيرش تمايل به ،افزايش يک درصدي اين دو متغير
بودن،  تنها متغيرهاي سرپرست خانوار ،شدهمتغيرهاي ارائه از بين ،همچنين .يابدافزايش مي

متغيرها از اين  ةپرداخت ندارند و بقيبر احتمال پذيرش تمايل به دارثير معنيأجنسيت ت آمد ودر
. ندابودهکشش  دونب يرهايمتغ ، همةشدهکل محاسبه يهابر اساس کشش .دارندلحاظ معني

 ی،شنهاديدر مبلغ پ يک درصديش يبا افزا ی است؛شنهادين کشش کل مربوط به مبلغ پيشتريب
افزايش يک درصدي در با . ابدييدرصد کاهش م ۸۵/۰زان يمبه يشنهاديرش مبلغ پيذاحتمال پ

کاهش  ۴۳۲/۰ميزان ي اخلمد، احتمال پذيرش پرداخت بهييالق ةمحل سکونت تا منطق ةفاصل
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باالي الگوي برآوردشده در توان  ةدهندنشان )درصد ۸۹( )۲۷(درصد صحت ةآمار .يابدمي
۲ة ميزان باالي آمار. تبيني متغير وابسته اسپيش

R فادن بيانگر برازش باالي الگو کم و ماداال
 است که در سطح درصد ۸۶ نمايي برابردست آمده براي آزمون نسبت درستبه ةآمار. است

 يب تماميبر صفر بودن ارزش ضرا يه صفر مبنيفرض مقدار اين آماره. دار استدرصد معني کي
از  يکيد که حداقل شويجه حاصل مين نتيکند و ايد مشدت ررا به يمورد بررس يرهايمتغ
بيانگر اثر نهايي براي متغير درآمد . ر وابسته استيدار بر متغياثر معن يدارا يحيتوض يرهايمتغ

درصد کاهش در  ۰۰۰۰۳۶/۰افزايش در درآمد منجر به  )هزار تومان( که يک واحد اين است
ان موجب گوييک واحد افزايش در سن پاسخ ،همچنين. شوداحتمال پذيرفتن وروديه مي

احتمال داشتن سطح تمايل به . شودمي درصد افزايش در احتمال تمايل به پرداخت ۰۰۰۱۹/۰
با افزايش يک درصدي در . از افراد مجرد است درصد بيش ۲۵۱/۰ هاهلأپرداخت باالتر براي مت

درصد کاهش  ۱۱/۰ ميزانبه هيدورواحتمال پذيرش  ،اخلمد يالقيي ةمنطقمحل سکونت تا  ةفاصل
 ،همچنين. درصد سطح پذيرش باالتري دارند ۰۲/۰ زنان نسبت به مردان با احتمال. يابدمي

. شودمي ۰۳/۰ ميزانپرداخت وروديه به موجب افزايش احتمال پذيرش بودن سرپرست خانوار
نسبت به  ،اندنطقه بردهدر سفر قبلي لذت بيشتري از مناظر طبيعي اين م به گفتة آنها،افرادي که 
با افزايش يک . دارنده يوروددرصد احتمال بيشتري براي پذيرش  ۰۴۸/۰ ميزانان بهگويساير پاسخ

درصد   ۰۰۱۷/۰ ميزانبهه يوروداحتمال پذيرش  ،دهندگاناسخپ درصدي در مبلغ پيشنهادي به
LMة بر اساس آمار. يابدکاهش مي

  . شوديم ييدأرها تين متغيدر ب يهمسان انسيجود وار، و۲
بعد از تخمين پارامترهاي مدل الجيت با  ؛)گذاري مشروطارزش(ارزش تفريحي اخلمد 

پرداخت بيانگر  مقدار انتظاري متوسط تمايل به نمايي،استفاده از روش حداکثر درست
صفر تا  ةگيري عددي در محدودانتگرال( ۴ة ييالقي اخلمد، با رابط ةارزش تفريحي منطق

صورت پرداخت افراد نمونه به متوسط تمايل به. شودمحاسبه مي) پرداختر تمايل به حداکث
بر اساس نتايج . ريال است ۲۷/۱۵۴۰ ييالقي اخلمد وروديه براي تفريح در منطقة
ميليون نفر محاسبه شده  ۸/۲جمعيت شهر مشهد  ،۱۳۹۰سرشماري نفوس و مسکن سال 

شده، ارزش به متوسط تمايل به پرداخت محاسبهبا توجه ). ۱۳۹۰ران، يمرکز آمار ا( است
چون اطالع دقيق از تعداد . خواهد شد ميليون ريال ۷۵۶/۴۳۱۲۰ ييالقي ةتفريحي اين منطق
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جمعيت شهر  جاي تعداد بازديدکنندگان، از، بهکنندگان اين منطقه در دست نيستبازديد
که  در صورتي بر اساس آن،است و  قابل قبولشده مقدار محاسبه. د استفاده شده استمشه

  . خواهد بوداحتمال شکست آن بسيار اندک  ،آيداجرا دراين گزينه به
پرداخت وروديه با استفاده از روش  نتايج برآورد الگوي الجيت تمايل به - ۱جدول 

  نماييحداکثر درست

  t ةآمار  ضريب  متغير
  کشش

 اثر نهايي

  کل  يجزئ

 -  - ۱۴/۱  - ۸۶/۱ *** - ۷۴/۱  - ۷۸/۲  ضريب ثابت

۴۶/۱  ۰۸۶/۰   سن ns ۰۱۹/۰  ۰۱۱/۰ ۰۰۰۱۹/۰  

۸۲/۱  ۳۷/۰ تحصيالت ** ۴۷/۰  ۲۸/۰  ۰۸۲/۰ 

 -ns۱۶۲/۱ -  ۰۵/۰ -  ۲۸/۰ -  ۰۰۰۰۳۶/۰  -۰۰۰۱۶/۰  ماهانهدرآمد 

  ۲۵۱/۰  ۷۷/۰  ۲۰/۱  ۲۲/۲*  ۱۳/۱  هلوضعيت تأ

 - ۱۱۰/۰  - ۴۳۲/۰  - ۷۶۴/۰  -۴۳/۲*  -۵/۰  مسافت

 -۰۰۱۷/۰ -۸۵/۰  - ۳۲/۱ -۳۰/۶*  -۰۰۷۶/۰  یمبلغ پيشنهاد

۱۷/۱  ۱۳۳/۰ سرپرست خانوار ns ۰۳۳/۰  ۰۲۱/۰  ۰۳/۰ 

 ns۱۵/۱  ۰۹۴/۰  ۰۵۷/۰ ۰۲/۰  ۰۹/۰  جنسيت

  ۰۴۸/۰  ۱۶/۰  ۲۴/۰  ۶/۱***  ۲/۰  يبخشميزان لذت

Maddala  R
 = ۲  ۳۲/۰  Likelihood ratio test (L.R) :  ۸۶* 

Chow  R
  =۲  ۵۳/۰  McFadden  R

  =۲  ۳/۰  

LM
٢ statistic: ۵۳/۱۳ ** Percentage of right predictions

  =  ۸۹%  

   معنيبي=  ns ؛درصدده معني دار در سطح  *** ؛درصد پنجمعني دار در سطح  **؛ درصديک دار در سطح معني *

  های پژوهشيافته: منبع

ميزان سن افراد بر تکرار ، ۲شده در جدول بر اساس نتايج ارائه ؛)سفر ةنيهز(اخلمد  يحيارزش تفر

براي اين  سن باالتر با افراد ،سخن ديگر ؛ بهثير مثبت داشته استأييالقي اخلمد ت ةر آنها به منطقسف

گذاري در ثيرأت اين. اندهدکرسفر  آنجاييالقي ارزش تفريحي بيشتري قائل بوده و بيشتر به  ةمنطق
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د متغيري است که تحصيالت افرا. استمعني دار اما در توزيع پواسن بيبرآورد الگوي غيرخطي معني

تحصيالت باالتر تمايل افراد با سطح  ؛ثير منفي داشته استأييالقي ت ةين منطقدبر ميزان سفر آنها ب

ثير منفي أاين ت .ندابراي اين منطقه قائل زينو ارزش تفريحي کمتري  رندين منطقه دادسفر ب يبراکمتري 

 گويان است؛گذار ديگر درآمد پاسخثيرأتعامل . است شده داردر هر دو الگو در سطح يک درصد معني

ثير در أاين ت. اندتعداد سفر کمتري داشته يحت و دين منطقهافراد با درآمد باالتر تمايل کمتري براي سفر ب

ثير أسفر ت ةهل از جمله عواملي است که بر هزينأوضعيت ت. استدار معني ی باالدر حد الگو هر دو

خطي غير ثير در الگويأاين ت. نددارهل أفر بيشتري نسبت به افراد متافراد مجرد تکرار س ؛منفي دارد

در هر دو روش  دارثير منفي معنيأسفر هم ت ةميزان هزين. استمعني دار و در الگوي پواسن بيمعني

افرادي که داراي ابعاد خانوار  بوده است؛منفي  تعداد افراد خانوارتأثيرگذاری . برآورد داشته است

سفر از عوامل  ةدور. نداداشتهان تعداد تکرار سفر کمتري گوينسبت به ساير پاسخ ،ترندبزرگ

بدين  دارند،تعداد تکرار سفر کمتري  ،ترندسفر طوالني ةافرادي که داراي دور أثيرگذار منفي است؛ت

فر بيشتر تکرار س تمايل آنها به ،قي کمتر باشدييال ةبين بازديدهاي افراد از منطق ةمعني که هرچه فاصل

شده ارزش تفريحي در دو روش محاسبه، ۸ ةرابطبا استفاده از . شود و تکرار سفر بيشتري دارندمي

  :صورت زير استهب

NLS: TC = 48.54640
0000183.0

1
=

−
−    

 

POIS: TC =  
  

 يخطريحداقل مربعات غروش  طريق شده ازارزش تفريحي محاسبه ،اساس نيا بر

با در نظر . استريال  ۸/۱۸۱۸۱۰روش پواسن  طريق نفر و ازريال براي هر  ۴۸/۵۴۶۴۰

ارزش کل  ،کنندگان از اين منبع طبيعيعنوان استفادهگرفتن جمعيت شهرستان مشهد به

 و ۳۴/۱۵۲۹۹۳ ترتيب،، بهخطي و پواسنتفريحي اين مکان به دو روش غير

  .خواهد شدميليون ريال  ۲۴/۵۰۹۰۷۰

8.181810
0000055.0

1
=

−
−
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  ييالقي اخلمد ةيحي منطقنتايج برآورد ارزش تفر - ۲جدول 
  NLS      POIS  
 Z آمارة  يبضر t آمارة  يبضر  متغير

  ۷۱/۳*  ۶۱/۱ ۴۰/۳*  ۷۵/۵  مقدار ثابت
  ns۷۵/۰  ۰۰۴/۰  ۵۷/۱***   ۰۲/۰ سن

  - ۰۶۵/۲*  - ۰۹/۰ -  ۹۶/۲*  -  ۵۴/۰ ميزان تحصيالت
  ۶۶/۱***  ۰۰۰۰۰۵۲/۰  ۶۷/۲*  ۰۰۰۰۰۳/۰ درآمد
  - ns۷۵/۰  - ۰۰۸/۰  -۳۵/۰*  - ۱۸/۰ هلأوضعيت ت
  -۸۲/۳*  -۰۰۰۰۰۵۵/۰  -۶۶/۳*  -۰۰۰۰۱۸۳/۰ سفر ةميزان هزين

  ns۰۵/۱  ۱۱/۰  ۵۱/۱***  ۵۳/۰  جنسيت
  ۵۲/۱***  - ۰۴۷/۰  ۸۱/۱**  - ۳۰۸/۰  تعداد افراد خانوار

  -۶۴/۵*  - ۳۴/۰  -۴۹/۳*  - ۷۵/۰  سفر ةدور
Adjusted R

  =۲  ۵۸/۰  Adjusted R
  =۲  ۴۸/۰  

  معنيبي=  ns ؛درصدده معني دار در سطح  *** ؛درصد پنجطح معني دار در س **؛ درصديک دار در سطح معني *

  های پژوهشيافته: منبع

  شنهادهايو پ يريگجهينت

ر يشده در مقادجاديشکاف ا. ستير نيپذن دو روش امکانيج حاصل از اينتا سةيمقا
 شماربهست يط زيمح يگذارارزش يمورد استفاده برا يهات روشيماه جةينت يمحاسبات

آن  جينتا ،بودهشده جاديا يبازار فرض يبر مبنااز آنجا که محاسبات  ،همواره .درويم
 همچنين، چون. متفاوت استسفر  ةنينسبت به روش هزروش تمايل به پرداخت  برای

تفاوت  ،نداساختار متفاوت يسفر بر اساس دو مدل برآورد شده که دارا نةيروش هز
اما در . ستيدور از انتظار ن پيشينمطالعات رسد و بر اساس يبه نظر م يعين آنها طبيب

دارند و  يآگاه يالقييت مناطق ينشان داد که مردم نسبت به اهمج هر دو روش ينتا ،کل
 يبانيپشت برایپرداخت  ل بهيتماميزان  ،ييالقي اخلمد ةمنطق در راستای بهبود و توسعة

آورد يرا فراهم م يهين توجگذاران و مسئوالاستيس يبرا آن چشمگير است، کهالزم 
 يگذارهيسرما به ،کنندت يحما يعيطب يو گردشگر يعيست طبيط زيت محيفيتا از ک
توسط دولت  يعيت جلوه دادن منابع طبياهمياز کم و ب در اين زمينه بپردازند والزم 
 ورودية بازديدکنندگان سطح پيشنهاد ،دست آمدهبه جيبر اساس نتا ،نيهمچن. ندبپرهيز

شود که يشنهاد ميپ. استآنه پرداخت ل بهيرش تماين عامل بر احتمال پذيررگذارتيثأت
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از  ،هم توجه شده يمردم يهايگذارهي، به سرمايدولت يهايگذارهيسرما بر عالوه
با توجه  ،نيهمچن. استفاده شود يعيمناطق طب بازپيرايي يافراد جامعه برا يمشارکت مال

، ييالقي اخلمد بوستان جنگلي در منطقةايجاد  ةنيگزهاي تحقيق مبني بر به يافته
به هدف  کنونی و دستيابیبهبود وضعيت  برایراهکارهايي  در قالبزير  پيشنهادهای

  :شودجنگلي ارائه مي بوستانايجاد 
انعکاس ناشي از  رود،شمار میبهکشش متغيري با ی وروديهکه مبلغ پيشنهاداز آنجا  - 

الزم است مبلغ  رو،از اين. به پرداخت زياد استآن براي داشتن سطح باالي تمايل 
ها راههاي موجود از ديگر ترين حد ممکن باشد و هزينهپاييندر  بوستاناين  ورودية

زيرا با اندکي  أمين شود،ت هاخودروپارکينگ  ةهزين ة اقامتگاه خانوادگي ومانند اجار
 ؛ شديد خواهد بودواکنش براي بازديد از محل بسيار  ،ميزان وروديه تغيير در

هاي ويژه براي خط اتوبوس ايجاد با د از منطقه،يسفر بر بازد ةنير هزيثأبا توجه به ت -
 بر و منطقه رونق بخشيدگردشگري در اين  به توانبازديد از اين مکان ديدني مي

 محيطی افزود؛ و ة گردشگری زيستپديد دست آمده ازبهدرآمدهاي 

از قبيل ايجاد امكانات رفاهي و (ي اين منطقه گاهجگذاري در امور تفرسرمايهبا  -
  .دنگيز براي بازديدکنندگان تبديل کراهخاطر توان آن را به جايیمی )بهداشتي

 هايادداشت

1. use values 
2. non-use values 
3. preservation value 
4. existence value 
5. bequest value 
6. option value 
7. recreational value  
8. simple random sampling 
9. no market use values 
10. Ciriacy_Wantrup  
11. overal mean WTP 
12. truncated mean WTP 
13. aggregation 
14. maximum likelihood 

15. elasticity at mean 
16. train 
17. Hensher and Johanson 
18. weighted average 
19. predicted probabilities 
20. single-site models 
21. Single purpose trip  
22. zonal travel cost approach 
23. individual travel cost approach 
24. random utility approach 
25. ordinary least squares  
26. non-linear least squares  
27. non-linear least square (NLS) 
28. percentage of right predictio 
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