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گذاری ترجیحات بیان شده در برآورد ارزش منابع زیست مقایسه روش های ارزش

 محیطی

 

 ، استادیار دانشگاه ارومیه*زادهیخداورد محمد

 ، استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرسانیلیخل صادق
* mo.khodaverdizadeh@urmia.ac.ir  

 

 

 چکیده
مطالعه هدف آن است که در جهت حفاظت بهتر از مناطق حفاظت شده، ارزش بهبود کارکردها و خدمات  نیدر ا       

 یشده شامل آزمون انتخاب و ارزشگذار انیب حاتیمختلف ترج یها وشمنطقه حفاظت شده مراکان با استفاده از ر

دو  نامه از خانوارهایپرسش 243  لیتکم قیاز طر ازیمورد ن های مطالعه داده نیگردد. در ا سهیمشروط برآورد و مقا

افراد با استفاده از روش آزمون  ییبه پرداخت نها لی. تمادیگرد آوری جمع 1931در سال  یو شرق یغرب جانیاستان آذربا

 التیو تسه یعیچش  انداز طب ،یگردشگر التیتسه ،یاهیگ یگونه ها ،یجانور یسطوح گونه ها رییتغ یخاب براانت

بدست آمد.  الیر 9331و  21181، 3331، 19611، 29181برابر با  بیبهبود به ترت تیبه وضع یفعل تیاز وضع یآموزش

آزمون انتخاب و ارزش  یاکان با استفاده از روش هاحفاظت از منطقه حفاظت شده مر یبرا کلبه پرداخت  لیتما نیهمچن

 بدست آمد.   الیر 14131و  11411 بیمشروط به ترت یگذار
 

 آزمون انتخاب، ارزشگذاری مشروط، تمایل به پرداخت، الجیت شرطی، منطقه حفاظت شده مراکان. :واژه های کلیدی
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 مقدمه

با  وسیع اًاراضی نسبت ،های چهارگانه مناطق تحت حفاظتکی از تقسیم بندیی به عنوان طق حفاظت شدهامندرآمدهای

و حفاظت از  زیستگاه های جانوری، که با هدف حفظ و احیای رویشگاه های گیاهی می باشندارزش حفاظتی زیاد 

ری شرایط برای فراهم آو ثبت این مناطق به عنوان منطقه حفاظت شده،هدف از . شوندانتخاب می فرآیندهای اکولوژیکی

 باشدتفریحی می های علمی، اقتصادی، آموزشی وها به خاطر ارزشگونه ها وبهسازی زیستگاه یا حفاظت، بازسازی و

با وجود رشد آگاهی و دانش مردم نسبت به اهمیت محیط های طبیعی به خصوص مناطق حفاظت  .(1923 مجنونیان،)

، 1امرتون و همکاران )اسیت این زیستگاههای حیاتی بسیار پایین استشده هنوز درک واقعی از اهمیت، کارکرد و حس

از ماهیت کاالهای عمومی برخوردارند، نبود بازاری برای که  کی از مهمترین علل تخریب اکوسیستمهای طبیعی. ی(7446

وشهای ارزش تعیین ارزش خدمات تولید شده توسط این اکوسیستمها و در نتیجه رایگان پنداشتن این خدمات است. ر

در راستای جلوگیری  کاالها و خدمات با استفاده از شیوه های غیر بازاری نوع برآورد ارزش اقتصادی اینبا گذاری اقتصادی 

    (1942، مبرقعی دینان) اندبوجود آمده هم چنین جهت جلوگیری از تخریب این نوع کاالها واز رایگان پنداشتن آنها 

در مرز دو استان هکتار  149349با وسعت  یز به عنوان یکی از محیط های طبیعی کشور ایرانن منطقه حفاظت شده مراکان

. با توجه به تهدیدهای رو در روی منطقه حفاظت شده مراکان، اخیراً اقع گردیده استآذربایجان شرقی و و آذربایجان غربی

آذربایجان غربی تدوین شده است که  طرح مدیریت منطقه حفاظـت شـدة مـراکـان توسط اداره محیط زیست استان

حفاظت از تنوع زیستی، حفظ چشم انداز طبیعی، تفرج و گردش و ارائه فرصت های آموزشی و تحقیقاتی در زون های 

و خاص تعریف شده؛ به عنوان کارکردها و خدمات منطقه حفاظت شده مراکان از اهداف عمده این طرح هستند )رنجبریان

 (. 1923زاهدی، 

عات مختلفی به ارزش گذاری کاال و خدمات زیست محیطی با روش های مختلف ترجیحات بیان شده پرداخته اند که مطال

( جهت برآورد ارزش کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی 7446بیرول و همکاران ) برخی از آنها بیان می گردد

ت شرطی استفاده کردند. نتایج نشان داد که تمایل به پرداخت تاالب چیمادیتیدا در یونان  از آزمون انتخاب و مدل الجی

افراد برای بهبود وضعیت ویژگی های تنوع زیستی، سطح باز آب تاالب، تحقیقات و آموزش و آموزش مجدد افراد محلی در 

( 7446کاران)می باشد. جین و هم 177/4و  63/4، 46/3، 67/11زمینه اشتغال سازگار با محیط زیست به ترتیب برابر با 

ازمقایسه روش های ارزش گذاری مشروط و آزمون انتخاب برای بررسی نظرات مردم ماکائو در چگونگی دفع زباله ها 

                                                           
1 Emerton et al 
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استفاده کردند. جداسازی زباله ها، تعداد دفعات جمع آوری و کاهش سرو صدا در هنگام جمع آوری و حمل و نقل زباله ها 

دالر و برای  5/7بودند. میانگین تمایل به پرداخت برای روش ارزشگذاری مشروط  ویژگی های بکار رفته در آزمون انتخاب

( با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط به 7444) 1دالر محاسبه شده است. آدامس و همکاران 16/7روش آزمون انتخاب 

بارانی آتالنتیک ایالت ارزشگذاری اقتصادی مناطق حفاظت شده برزیل شامل پارک ملی مورو دو دیابو و جنگل های 

دالر  93/64سائوپالو پرداختند. تمایل به پرداخت کل سالیانه مردم برای حفاظت از این مناطق ) ارزش وجودی و مصرفی(  

ای هزینه ( با استفاده ار آزمون انتخاب و کاربرد مدل لوجیت چند گزینه7444به ازائ هر هکتار بدست آمد. یو و همکاران )

ی اثرات آلودگی هوا در سئول را اندازه گیری کردند. تمایل به پرداخت ماهانه خانوارها برای رهایی از های زیست محیط

مشکالت ناشی از الودگی هوا از جمله مرگ و میر، امراض، ضعف بینایی، هزینه های شست و شوی لباسهای کثیف به 

( جهت مدیریت پارک 7411) 9. جوتنین و همکارانبدست آمد 7وان کره 54/59و  29/134، 416/4، 174/4ترتیب برابر با 

ملی با کاربرد روش آزمون انتخاب و برآورد مدل الجیت شرطی جنبه های تفریحی و اکولوژیکی را باهم ترکیب کردند. نتایج 

استراحت  نشان داد که تمایل به پرداخت مردم برای ویژگی های تنوع زیستی، تعداد بازدیدکنندگان، اندازه و تعداد مکانهای

بدست امد. کفاشی و همکاران )  45/9و  64/1، -61/3، 29/6و تعداد تابلوهای اطالعات در مسیر گردش به ترتیب برابر با 

تمایل به پرداخت مردم برای چشم  5( با استفاده از روش آزمون انتخاب و کاربرد مدل الجیت با پارامترهای تصادفی7417

، 77246ستی و کارکردهای  اکولوژیکی به عنوان کاربرد های  تاالب شادگان را به ترتیب انداز طبیعی، کیفیت آب، تنوع زی

( تمایل به پرداخت خانوارهای شهر ارومیه جهت بهبود 1934ریال برآورد کردند. صالح نیا ) 19569و   92711، 51274

به روش حداکثر  1رد مدل الجیت متداخلوضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه را با استفاده از روش آزمون انتخاب با برآو

راست نمایی برآورد کرد. نتایج نشان داد که خانوارهای شهر ارومیه جهت بهبود سطح تراز آب دریاچه، کیفیت آب دریاچه ) 

میزان شوری(، تعداد فالمینگو و آرتمیای دریاچه از شرایط بحرانی فعلی به سطح مطلوب به ترتیب تمایل به پرداخت 

( تمایل به پرداخت جهت بهبود کیفیت آب در 7415) 6ریال دارند. فاریز و همکاران 11994و  15624، 79444، 76444

های تغییرات محیطی، انگلستان و ولز را با استفاده از روش آزمون انتخاب مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه ویژگی

ت را مورد توجه قرار داده است. نتایج نشان داده است که میزان استفاده از محیط زیست و نگرش نسبت به محیط زیس

باشد.ارزش نهایی بهبود کیفیت آب از یک سیر نزولی برخوردار می

در این مطالعه نیز هدف آن است که در جهت مدیریت چند بعدی منطقه حفاظت شده مراکان، ارزش بهبود  در سطح 

برآورد و  4و ارزشگذاری مشروط 2تفاده از روش های آزمون انتخابکارکردها و خدمات منطقه حفاظت شده مراکان با اس

                                                           
1 Adams 
2 Korean Won .که هر واحد آن معادل با 0/000000 دالر می باشد  
3 Juutinen et al 
4 Random 
5 Mixed Logit 
6  Farizo et al 
7 Choice Experiment 
8  Contingent Valuation 
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باهم مقایسه گردد. ضمنا این مطالعه اولین پژوهشی است که روش های مختلف ارزشگذاری ترجیحات بیان شده را باهم 

 مقایسه می نماید. 

 مواد و روشها 

ت محیطی روش ترجیحات بیان شده می باشد. در جهت برآورد ارزش کاالها و خدمات زیس یکی از رهیافت های ارزشگذاری

این روش با توجه به تعداد صفات مورد اندازه گیری دو نوع روش ارزش گذاری وجود دارد. اگر هدف، ارزشگذاری تنها یک 

ویژگی کاالی مورد نظر باشد از روش ارزشگذاری مشروط و اگر ارزشگذاری چند ویژگی یک کاال مد نظر باشد روش های 

(. در هر دو این روش ها سعی می شود که Castello, 2003-Merinoبکار برده می شود)  1ذاری چند صفتیارزشگ

-ارزش روش یک(، CV) مشروط گذاریارزش مقادیر تمایل به پرداخت افراد به صورت مستقیم اندازه گیری گردد. روش

 زیست تأثیرات ارزیابی و منفعت - هزینه یلتحل و تجزیه در گسترده بطور که است پذیر انعطاف و بازاری غیر گذاری

در روش ارزشگذاری مشروط  5و اریب استراتژیک 9، اریب بلی گفتن 7شود. وجود اریب نقطه شروع می استفاده محیطی

انگیزه جهت استفاده از سایر روش های ترجیحات بیان شده از جمله ارزشگذاری چند صفتی را افزایش داد. یکی از روش 

(. رهیافت 1334( می باشد) آداموویچ و همکاران، CE) 1کاربردی ارزشگذاری چند صفتی روش آزمون انتخابهای مهم و 

توسعه داده شد. اما نخستین کاربرد آزمون  (1349) 2( و لوویر و وودوورس1347)  6آزمون انتخاب ابتدا توسط لوویر و هنشر

( می باشد. دالیل افزایش 1335) 4موویچ و همکارانانتخاب جهت ارزشگذاری مطبوعیت های زیست محیطی توسط آدا

( 7( کاهش برخی اریب های بالقوه در روش ارزشگذاری مشروط 1عالقه به استفاده از روش آزمون انتخاب عبارتند از: 

مون (. در یک آز7441، 3استخراج اطالعات بیشتر از هر پاسخ گو در مقایسه با روش ارزشگذاری مشروط ) آلپیزار و همکاران

انتخاب به پاسخ گویان یک سری گزینه ها با سطوح مختلف از ویژگی ها ارئه می گردد و از آنها خواسته می شود که ارجح 

هر ویژگی معموالً در هر مجموعه انتخاب لحاظ  11مربوط به وضعیت کنونی 14ترین گزینه را انتخاب نمایند. یک گزینه پایه

ی ویژگیهای یک کاال یا خدمت در نظر گرفته نشده و لذا هیچ تمایل به پرداخت می گردد. در این گزینه هیچ بهبودی برا

اجباری لحاظ نمی گردد لذا این گزینه از انتخاب اجباری افراد که باعث اثرات نامطلوب و اریب در نتایج بدست آمده می 

 (. 7443، 17گردد، جلوگیری می نماید. ) ایگرت و اولسون

                                                           
1 Multi-Attribute Valuation 
2 Starting Point Bias 
3 yeasaying 
4 Strategic Bias 
5 Choice Experiment 
6 Louviere and Hensher 
7 Woodworth 
8 Adamowicz et al 
9 Alpizar et al 
10 Baseline Alternative 
11 Status quo  
12 Eggert and Olsson 
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 تئـوری . اسـت  گرفته شکل(  RUM)  7و نظریه مطلوبیت تصادفی 1تئوری اقتصاد خرد النکستر پایه بر انتخاب آزمون روش

 باشد می کاال آن مشخصات و ها ویژگی مطلوبیت مجموع کاال یک مصرف از برخاسته مطلوبیت کندمی بیان لنکستر مصرف

 از کـه  مطلوبیـت  تابع اجزائ تمام که کندیم بیان تصادفی مطلوبیت نظریه چنین هم. نه اینکه مستقیماً از مصرف خود کاال

طبـق ایـن روش    (.7447، 9هییرن و سـالیناز )نیسـتند  مشاهده قابل محقق برای مستقیم طور به شودمی ناشی افراد انتخاب

( مطابق رابطه زیـر تقسـیم مـی    e( و تصادفی )V( به دو بخش معین )U) iبرای هر پاسخگوی  5تابع مطلوبیت غیر مستقیم

 شود:

                                                           
1 Lancaster 
2 random utility theory 
3 Hearne and Salinas 
4 Indirect Utility Function 
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(1                                                                               ) 

شامل ویژگی های مدیریتی منطقه حفاظت شده مراکان و خصوصیات اقتصادی اجتماعی افراد پاسخ گو می  Xدر این رابطه 

ترجیح دهد بـه ایـن بسـتگی     hهم چون به هر گزینه دیگر  iCرا در مجموعه انتخاب   gباشد. احتمال اینکه هر فرد گزینه

نسبت به مطلوبیت سایر گزینه ها در مجموعه انتخاب بیشتر باشـد کـه ایـن     i برای فرد gدارد که مطلوبیت حاصل از گزینه 

  در معادله زیر نشان داده شده است:

    (7                      ))]()[(),( igihihigihig eeVVPghUUP  

( دارد احتمـال  7) توزیع وییبول 1ی تابع مطلوبیت غیر مستقیم توزیع ارزش بی نهایتوقتی که فرض می شود جمالت تصادف

می تواند به صورت توزیع الجستیک ارائه شده در معادلـه زیـر    iCاز مجموعه انتخاب   gانتخاب هر گزینه ارجح تر همانند 

 (:1329طی برآورد کرد ) مک فادن، بیان گردد که این معادله را می توان از طریق الجیت شر

)exp(/)exp(),()(Pr 



iCh

ihigihigii VVghUUPCg 

(9                    )  

 باشد که به نوع توزیع احتماالت جز تصادفی مدل بستگی دارد و به میزان واریانس یا پراکنـدگی ایـن   پارامتر مقیاس می

داکثر راستنمایی و تابع لگاریتم راستنمایی مربوطه که در معادله گردد. مدل الجیت شرطی بوسیله روش حتوزیع مربوط می

  ذیل نشان داده شده است تخمین زده می گردد:

 )(Prloglog
1 1

ii

N

i

J

j

ij CgyL 
 



(5                                                                               )  

ijyگر پاسخ گوی یک متغیر شاخص می باشد که اi  گزینهg   را انتخاب کند برابر با یک و در غیر اینصورت برابر با صفر می

باشد. به عبارت دیگر متغیر وابسته در اینجا برخالف الجیت ساده که دوتایی) صفر و یک( بود؛ چندتایی) یک، صفر و صـفر(  

 (.  7444می باشد) رلف و همکاران، 

ضـریب   ybق با رابطه زیر برای تمام ویژگی های مجموعه انتخـاب بدسـت مـی آیـد.     مطاب WTPبعد از تخمین پارامترها، 

ضریب سایر ویژگی ها داخل مجموعه های انتخـاب مـی باشـد. نسـبت ضـریب       cbویژگی قیمت یا مطلوبیت نهایی درآمد و

   (.1333؛  موریسون و همکاران، 7441هانلی و همکاران،شود) ( نیز نامیده میIP)9ویژگی ها قیمت های ضمنی

y

c

b

b
WTP 

(1                                                                                      )  

                                                           
1 Extreme- value Distribution 
2 Weibull distribution 
3 Implicit Prices 

ijijijijijij ebXeXVU  )(
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تخـاب بـه   مهم ترین مرحله در روش آزمون انتخاب طراحی مجموعه های انتخاب می باشد. مراحل طراحی مجموعه هـای ان 

مـی باشـد)    5، سـاخت مجموعـه هـای انتخـاب    9، انتخاب طرح آزمایشی7، تعیین سطوح ویژگی ها1صورت انتخاب ویژگی ها

 (.1344، 1برادلی

 وضعیت گونه های جانوری حفاظت شده، وضعیت گونـه هـای گیـاهی حفاظـت شـده، وضـعیت تسـهیالت        1مطابق جدول 

ویژگـی مهـم منطقـه     1بـه عنـوان    آموزشـی  ها و تسـهیالت  ت فرصتگردشگری، وضعیت چشم انداز های طبیعی و وضعی

ویژگـی و سـطوح آنهـا بـا      1حفاظت شده مراکان در سطوح وضعیت موجود، بهبود نسبی و بهبود مطلق انتخاب شدند. ایـن  

توجه به سیاست های دولت در حفاظت از منطقـه حفاظـت شـده مراکـان و نظـر کارشناسـان اداره محـیط زیسـت اسـتان          

 ایجان غربی انتخاب شده اند.آذرب

 

 ویژگی های منطقه حفاظت شده مراکان و سطوح مرتبط با آنها  -1جدول

 بهبود مطلق بهبود نسبی وضعیت موجود ویژگی ها و سطوح

 گونه ها %94افزایش  گونه ها %14افزایش  از بین رفتن گونه های مهم وضعیت گونه های جانوری

 گونه ها %94افزایش  گونه ها %14افزایش  گونه های مختلف گیاهیانقراض  وضعیت گونه های گیاهی

 خوب متوسط کم گردشگری وضعیت تسهیالت

 کامالً جذاب کمی جذاب عدم جذابیت وضعیت چشم انداز ها

 خوب متوسط کم آموزشی وضعیت تسهیالت

 منبع: اداره محیط زیست استان آذربایجان غربی

 : 6مک فادن -آزمون هاسمن
( را مورد بررسی قرار می دهـد. ایـن ویژگـی    IIA) 2( فرضیه استقالل گزینه های نامرتبط1345هاسمن و مک فادن ) آزمون

بیان می کند که نسبت احتمال دو گزینه در یک مجموعه انتخاب با حضور یا حذف دیگر گزینه ها ثابت مانده و بـه ماهیـت   

مک فادن فرضیه اسـتقالل   -رت پذیرش فرض صفر آزمون هاسمنهیچ یک از گزینه های دیگر بستگی نداشته باشد .در صو

گزینه های نامرتبط معتبر میباشد و لذا می توان از مدل الجیت شرطی برای برآورد مـدل هـای حاصـل از آزمـون انتخـاب      

ن داده استفاده کرد آماره این آزمون که کای دو می باشد به صورت زیر محاسبه می شود، فروض این آزمـون هـم ذیـالً نشـا    

 ( :7444، 4شده است)لوویر و همکاران

                                                           
1 Selection of Attributes 
2 Assignment of levels 
3 Choice of experimental design 
4 Construction of choice sets 
5 Bradley 
6 Hausman and McFadden 
7 Independence of Irrelevant Alternatives 
8 Louviere et al 
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                          (4) 

 مدل مورد استفاده در این مطالعه را می توان به صورت زیر بیان کرد:

imk

n

k

k

i

ii ASCMPMXASCY  



1

6

1                 (3)  

 -ضـریب اثـرات متقابـل ویژگـی هـای اقتصـادی       (، Xای مختص آلترناتیو ها )ضرایب برآوردی ویژگی ه در مدل باال 

مـی   (ASCاجتماعی بـا ثابـت خـاص آلترنـاتیو )     -ضرایب اثرات متقابل ویژگی های اقتصادی ( با قیمت وMاجتماعی )

آلترناتیو ممکن در  9ابسته مدل رگرسیونی می باشد که نشانگر انتخاب آلترناتیو بهینه از بین متغیر و Yباشند. در مدل باال 

اسـتفاده شـده    Stata12هر مجموعه انتخاب می باشد.  در مطالعه حاضر برای تخمین مدل های رگرسـیونی از نـرم افـزار    

مراجعـه حضـوری بـه خانوارهـای شـهرهای دو       های طراحی شده بـا  نامهاست. آمار و اطالعات الزم از طریق تکمیل پرسش

نفـر بـود کـه بـا      751آوری گردید. تعداد نمونه مـورد بررسـی شـامل    جمع 1931استان ظاذربایجان غربی و شرقی در سال 

گیری مـورد اسـتفاده، روش   آزمون انجام شده به دست آمد. روش نمونه استفاده از فرمول کوکران و اطالعات حاصله از پیش

 یری تصادفی طبقه ای می باشد.  نمونه گ

 گیریبندی و نتیجهجمع

 برآورد مدل الجیت شرطی هیبریدی حاصل از روش آزمون انتخاب-1

مدل هیبریدی در این تحقیق عالوه بر ویژگی های مدیریتی منطقه حفاظت شده مراکان، متغیرهای اثرات متقابل قیمت با 

های تقابل ثابت خاص آلترناتیو با متغیرهای سن، تعداد فرزند و گرایشسطح تحصیالت و وضعیت تأهل و هم چنین اثرات م

در جدول  1نتایج حاصل از برآورد مدل الجیت شرطی در حالت هیبریدی گردد. زیست محیطی افراد پاسخ گو را شامل می

 آورده شده است. 7

 نتایج برآورد مدل الجیت شرطی هیبریدی -2جدول

 مقدار ضریب متغیر

 31/9*** (ASCآلترناتبو) ثابت خاص

 31/1*** وضعیت گونه های جانوری

 399/1*** وضعیت گونه های گیاهی

 988/1** میزان تسهیالت گردشگری

 826/1*** وضعیت چش  انداز طبیعی

 14/1*  وضعیت تسهیالت آموزشی

                                                           
1 Hybrid 
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 -11193/1*** قیمت

 1111133/1* قیمت سطح تحصیالت

 111133/1* قیمت تأهل 

 - (ASC) *191/1سن

  (ASC) *12/1تعداد فرزند 

  (ASC) ***123/1های زیست محیطی گرایش

. نتایج آزمون هاسمن مک فادن در جهت بررسی استقالل گزینه های نامرتبط از آزمون هاسمن مک فادن استفاده گردید

نشان می دهد که فرض صفر آزمون هاسمن مبنی بر استقالل گزینه های نامرتبط رد نشده است و لذا نتایج مدل  9جدول 

 الجیت شرطی بدون تورش می باشد و الجیت شرطی مدل مناسبی جهت برآورد پارامترها خواهد بود.

 نتایج آزمون هاسمن مک فادن -9جدول

 گزینه حذف شده آماره ح معنی داریسط

 گزینه اول 21/8 91/1

 گزینه دوم 11/1 21/1

 گزینه سوم 3/3 12/1

 
( 7444می باشد. لوویر و همکاران ) 29/4در مدل الجیت شرطی هیبریدی  2Pseudo Rمقدار آماره  7مطابق جدول      

باشد نشانگر برازش خوب مدل می  7/4باالی   2udo RPse(  اظهار داشته اند که اگر آماره 7441و هنشر و همکاران )

درصد معنادار است. در نتیجه نتایج الگوی حاضر  1می باشد که در سطح  1136( برابر با LRباشد. آماره نسبت راستنمایی )

دهد همه نیز مورد تأیید قرار می گیرد. همانطور که ضرایب و سطح معناداری ضرایب متغیر های مستقل این مدل نشان می 

درصد معنادار هستند و هم چنین ضرایب عالمت مورد انتظار را دادند. ضریب منفی متغیر  14و  1، 1ضرایب در سطوح 

قیمت نشان می دهد که گزینه های دارای قیمت پیشنهادی باالتر، باعث کاهش مطلوبیت افراد شده و نسبت به سایر گزینه 

این موضوع با تئوری اقتصادی مطلوبیت که افزایش قیمت با ثبات بقیه شرایط  ها از احتمال انتخاب پایینی برخوردارند.

گردد ضریب مربوط به ویژگی های گونه های منجر به کاهش مطلوبیت می شود مطابقت دارد. همانطور که مالحظه می

. به عبارت دیگر جانوری، گونه های گیاهی، تسهیالت گردشگری، چشم انداز طبیعی و تسهیالت آموزشی مثبت می باشد

افراد طرفدار برنامه هایی هستند که در آنها جمعیت گونه های جانوری و گیاهی در خطر انقراض با مدیریت بهتر در منطقه 

افزایش یابد. هم چنین ارائه تسهیالت گردشگری و آموزشی به افراد طبق زون بندی منطقه و با رعایت اصول گردشگری 

این نتایج با  ن تخریب چشم انداز های طبیعی داخل منطقه حفاظت شده مراکان کاهش یابد.پایدار افزایش یابد. هم چنی

بیانگر این است که  ASC( مطابقت دارد. عالمت مثبت جمله 7441( و هانلی و همکاران )7417) 1نتایج کفاشی و همکاران

(. مثبت 7446)بیرول و همکاران،  دانتخاب گزینه بهبود نسبت به گزینه وضعیت کنونی سبب افزایش مطلوبیت می گرد

بودن ضریب متغیر اثرات متقابل قیمت با سطح تحصیالت و وضعیت تأهل نشان می دهد که افرادی که سطح تحصیالت 

                                                           
1 Kaffashi et al 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                             
 

144 

باالتر و هم چنین متأهل می باشند تمایل بیشتری برای پرداخت قیمت های باالتر جهت بهبود کارکردها و خدمات وضعیت 

( نیز دریافته اند که سطح تحصیالت تأثیر مثبت بر تمایل به 7445) 1کان دارند. لی و همکارانمنطقه حفاظت شده مرا

نشان می دهد که افراد مسن بدلیل هزینه بر بودن گزینه  ASCپرداخت زیست محیطی دارد. ضریب منفی متغیر سن با 

های زیست محیطی با تعداد فرزند و گرایش های بهبود تمایل کمتری به انتخاب آن گزینه ها دارند. ضریب مثبت متغیرهای

ASC  بیانگر این است که خانوارهایی که گرایشات زیست محیطی آنها باال می باشد و هم چنین دارای فرزند می باشند

ویژگی مربوطه در هر سناریو  1تمایل بیشتری به انتخاب گزینه ها یا سناریوهایی دارند که در طول آن سناریوها سطوح 

 می یابد.  بهبود 

 محاسبه تمایل به پرداخت نهایی -2

 نشان داده شده است.  5نتایج محاسبات تمایل به پرداخت نهایی در جدول 

 تمایل به پرداخت نهایی برای بهبود در سطوح ویژگی ها در مدل هیبریدی) واحد: ریال( -4جدول 

 ویژگی ها گونه های جانوری یاهیگونه های گ تسهیالت گردشگری چش  انداز طبیعی تسهیالت آموزشی کل

 تمایل به پرداخت نهایی 29181 19611 3331 21181 9331 11411

 

درصد افزایش یابد افراد ساالنه  94اگر جمعیت گونه های جانوری در حال انقراض نسبت به وضعیت کنونی  5مطابق جدول 

جمعیت گونه های گیاهی اعم از دارویی و علوفه  ریال حاضر خواهند بود که پرداخت نمایند. هم چنین اگر 79444حدود 

ریال حاضر خواهند بود که پرداخت نمایند. با توجه به عدم عرضه  19624درصد افزایش یابد افراد ساالنه حدود  94ای 

امکانات تفریحی به گردشگران به دلیل نبود برنامه تفرجی از طرف مدیریت منطقه حفاظت شده مراکان در صورت اجرای 

نامه مدیریتی از طرف مدیریت در جهت افزایش تسهیالت گردشگری در زون های خاص گردشگری مخصوصاً هم در بر

ریال به ازای هر  3314حاشیه رودهای داخل منطقه از جمله رود  ارس و هم اطراف کلیساها از جمله سنت استپانوس افراد 

اد تمایل خواهند داشت که جهت حفاظت چشم اندازهای بازدید تمایل به پرداخت خواهند داشت. در وضعیت کنونی افر

بروشورهای ریال پرداخت نمایند. در صورت تغییر تسهیالت آموزشی از وضعیت کنونی)ارائه  71144طبیعی داخل منطقه 

نمایش فیلم ( به وضعیت برنامه ریزی شده توسط مدیریت) استفاده از راهنمای کارشناس محیط زیست و هم چنین آگاهی

ریال به ازای هر بازدید پرداخت نمایند. کل تمایل به   9134( افراد پاسخ گو تمایل دارند که مربوط به تنوع زیستی سالیدو ا

ریال می باشد. لذا ارزش پولی  21524پرداخت هر فرد پاسخ گو برای مدیریت بهتر منطقه حفاظت شده مراکان برابر با 

میلیون ریال  65979با توجه به تعداد خانوارهای شهرهای مورد مطالعه برابر با حفاظت از کارکردها و خدمات مورد مطالعه 

 برآورد گردید..

 تعداد خانوارها* متوسط تمایل به پرداخت هر خانوار = ارزش پولی کارکردها و خدمات منطقه حفاظت شده مراکان 

59794444446   =344444*21524  =                                                                                                                                                          
 برآورد مدل الجیت ساده -9

                                                           
1 Li et al 
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با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و برآورد مدل الجیت ساده و هم چنین با استفاده از روش پیشنهادی کرینسکی و 

تمایل به پرداخت و هم فاصله اطمینان برای تمایل به پرداخت برآورد شد. نتایج برآورد مدل الجیت ساده نشان هم  1راب

داد که متغیرهای تحصیالت، داشتن فرزند، قیمت پیشنهادی و گرایشات زیست محیطی از عوامل موثر در تمایل به پرداخت 

درصد  14درصد و قیمت پیشنهادی در سطح  1طی در سطح افراد می باشند. متغیرهای تحصیالت، گرایشات زیست محی

معنادار هستند. هم چنین عالمت ضریب هر چهار متغیر با واقعیت متناسب می باشد. طبق رابطه کرینسکی و راب متوسط 

مالحظه می شود که متوسط تمایل به  1درصد برآورد می گردد. مطابق جدول  31تمایل به پرداخت در فاصله اطمینان 

 ریال بدست آمده است.  25434داخت افراد جهت حفظ کارکردها و خدمات منطقه حفاظت شده مراکان برابر با پر

 طبرآورد تمایل به پرداخت در روش ارزشگذاری مشرو -3جدول

  WTP کران پایین کران باال

 میانگین 1413** -414 24111

 درصد 1*معنی داری در سطح 

ریال بدست آمد. همانطور که مالحظه می شود نتایج  21524ده از روش آزمون انتخاب نیز کل تمایل به پرداخت با استفا

حاصل از دو روش ارزشگذاری مشروط و آزمون انتخاب نزدیک به هم می باشند و تفاوت معنی داری ندارند. اما مزیت اصلی 

ستفاده از این روش نه تنها ارزش حفظ روش آزمون انتخاب نسبت به روش معمول ارزشگذاری مشروط این می باشد که با ا

کل منطقه حفاظت شده مراکان برآورد می شود، بلکه می توان ارزش بهبود در هر یک از ویژگی ها) تمایل به پرداخت 

نهایی( را نیز بطور جداگانه برآورد نمود. مقدار تمایل به پرداخت حاصل از مدل الجیت شرطی هیبریدی نشان می دهد که 

انوری، چشم انداز طبیعی، گونه های گیاهی، تسهیالت گردشگری و تسهیالت آموزشی به ترتیب بیشترین تا گونه های ج

کمترین تمایل به پرداخت ها را به خود اختصاص داده اند که نشانگر اولویت بندی کارکردها و خدمات منطقه حفاظت شده 

ی می باشد. لذا در سیاست ها و تصمیمات اتخاذ شده از طرف مراکان از دیدگاه خانوارهای دو استان آذربایجان غربی و شرق

 مدیریت منطقه بهتر است که به این اولویت بندی توجه خاص گردد. 

 منابع
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