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  1زادهزكريا فرج

  2غالمرضا سلطاني 

  3مهدي روستايي 
  

   18/12/87:تاريخ پذيرش         30/4/87:تاريخ دريافت

  

  چكيده

-به پرداخت بازديدكنندگان مجموعه تاريخي پاسـارگاد بـا اسـتفاده از روش ارزش    اين مطالعه با هدف برآورد تمايل

براي اين منظور اطالعات مـورد نيـاز از طريـق    . و شناخت عوامل مؤثر بر آن صورت گرفت) CVM(گذاري مشروط

عـات  ايـن اطالعـات شـامل اطال   . آوري گرديدتكيمل پرسشنامه در ميان شهروندان اصفهان، شيراز و مرودشت جمع

. اجتماعي بازديدكنندگان، تمايل به پرداخت آنها و اطالعات مورد استفاده در تابع تمايل به پرداخت بـود  -اقتصادي

دهندگان، درآمد، عوامل مورد استفاده در تخمين تابع تمايل به پرداخت شامل جنس، تحصيالت، شغل و سن پاسخ

 .انگر تورش نقطه شروع بودمحيطي، فاصله و متغير بيبعد خانوار، تمايالت زيست

اي، شـامل سـطوح   هاي به دست آمده براي تمايل به پرداخت افراد كه بـه صـورت مقاديردامنـه   با توجه به داده

اي و توبيـت  هزار ريال بود از روشهاي پروبيـت رتبـه   200-300و 150-200، 100-150، 50-100، 20-50صفر، 

 . ريال به ازاي هر خانوار به دست آمد 114530يل به پرداخت برابر با ها، متوسط تمابر اساس يافته. استفاده گرديد

از ميان عوامل ياد شده اثر جنس، بعد خانوار، فاصله و درآمد بر تمايل به پرداخت افـراد حـايز اهميـت آمـاري     

. ار هسـتند در مورد متغير جنس، مشخص شد كه زنان در مقايسه با مردان از تمايل به پرداخت باالتري برخورد. بود

بـر  . دار داردهمچنين مشخص گرديد افزايش بعد خانوار، فاصله و درآمد بر تمايل به پرداخت افراد اثر مثبت و معني

اساس تمايل به پرداخت افراد و تعداد بازديدكنندگان، ارزش مجموعه در نزد بازديدكنندگان داخل و مـازاد مصـرف   

هـاي مطالعـه، مشـخص شـد     بر اسـاس يافتـه  . ون ريال برآورد گرديدميلي 6060و  6640كننده به ترتيب افزون بر 

  . برخوردار است تاريخيگذاري كاالهاي گذاري مشروط از تناسب خوبي براي ارزشروش ارزش

  .، مجموعه تاريخي پاسارگادتاريخيگذاري مشروط، تمايل به پرداخت، كاالي ارزش: واژگان كليدي
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  مقدمه

اد به عنوان يادگار تاريخ، تمدن و فرهنگ كهن ايرانيان همواره مـورد توجـه بازديدكننـدگان    پاسارگ

قدمت مجموعه تاريخي پاسارگاد به قبل از سلسله هخامنشيان مربـوط  . داخلي و خارجي بوده است

اي آثار موجود در اين مجموعه را برخي مقدمـه . است اما رونق آن به زمان هخامنشيان مربوط است

). 1386، پاسـارگاد  -پارسـه  يپژوهشـ  اديبن(دانند اي ايجاد تخت جمشيد به صورت فعلي آن ميبر

آنچه مسلم است در طول زمان برخـي از آثـار ايـن مجموعـه بـا ارزش از بـين رفتـه اسـت و بـراي          

اي به عمـل  جلوگيري از روند تخريب اين مجموعه الزم است در جهت حفاظت از آن تالش گسترده

  .آيد

هاي مراقبت و نگهداري، الزام تـأمين مـالي از طريـق    يت بودجه دولت و باال بودن هزينهمحدود

افزون بر اين، در حـال حاضـر خـدمات بسـيار محـدودي بـه       . كندبازديدكنندگان را خاطرنشان مي

شود و با توجه به دوري آن از نقاط شهري اطراف، تأمين امكانات رفـاهي در  بازديدكنندگان ارائه مي

تأمين امكانـات  . رسدحداقل، همانند پاركينگ، خدمات بهداشتي و ايمني ضروري به نظر ميسطح 

توانـد از طريـق افـزايش    كنـد، مـي  رفاهي افزون بر اينكه امكان دريافت ورودي باالتر را فـراهم مـي  

بازديدكنندگان بويژه بازديدكنندگان خارجي موجب گسترش اطالعات جهانيان در خصوص فرهنگ 

  . كهن ايران زمين شودو تمدن 

تواند موجـب كـاهش هزينـه هـاي     افزايش تعداد بازديدكنندگان از نگاه اقتصادي صرف نيز مي

امـا بـه هرحـال ضـروري اسـت در جهـت حفاظـت از ايـن         . نگهداري به ازاء افراد بازديدكننده شود

  . دگان تالش شودمجموعه با ارزش و در نهايت تأمين شرايطي براي ارائه خدمات بهتر به بازديدكنن

با توجـه بـه آنچـه عنـوان شـد در مجموعـه حاضـر مهمتـرين هـدف، بـرآورد تمايـل بـه پرداخـت              

 گـذاري همچنـين ارزيـابي روش ارزش  . بازديدكنندگان و همچنين شناخت عوامل مؤثر بر آن بـوده اسـت  

دقـت   مورد توجـه و  تاريخيمشروط به عنوان روشي از روشهاي زيست محيطي در ارزيابي كاالهاي 

  .مي باشد

  

  مجموعه تاريخي پاسارگاد 

 .قـرار دارد  اصـفهان  -جاده ارتبـاطي شـيراز  در  كيلومتري شيراز، 138پاسارگاد در  يمحوطه باستان

 اولـين بنـايي   آرامگـاه كـوروش  . دشتي كه پاسارگاد در آن واقع شده دشت مرغاب ناميده مي شـود 

ايـن بنـا    .سارگاد بـا آن مواجـه مـي شـويم    كه در بدو ورود به محوطه تاريخي حفاظت شده پا است

انـد و صـفه   ساخته شده از قطعات سنگهاي بزرگ سفيد آهكي است كـه روي هـم قـرار داده شـده    

، ايجـاد  باشـد متر از سـطح زمـين مـي    10/11 به ارتفاع آرامگاه را كه متشكل از شش رديف پلكان 
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كاخ دروازه در  .باشدسانتي متر مي 5/327متر و بلنداي آن  17/2×11/3اندازه اتاق آرامگاه . اندكرده

طرح آن  .متري جنوب شرقي كاخ بارعام واقع شده است 200منتهي اليه مجموعه كاخها در فاصله 

داراي دو رديف چهارتـايي   ومتر  5/25متر و عرض  5/28به صورت تاالري مستطيل شكل، به طول 

ديـوان  «آن را  كـه ايرانيـان  است ساختماني  بقاياي كاخ بارعام. ستون بلند و چهار درگاه بوده است

در . كاخ بارعام مشتمل بر يك تاالر مركزي و چهار ايوان در اطراف آن بوده است .مي خواندند» خانه

واقـع اسـت    يبقاياي كاخ» بوستان پاسارگاد« و شمال شرقي» كاخ بارعام« متري شمال غربي 230

» كوروش كاخ اختصاصي«يا » كاخ نشيمن«وي به كه مختصات يك بناي مسكوني را دارد و از اين ر

آرامگـاه   ي بـه نـام  سـنگي بلنـد  ) بـرج (در حاشيه شمالي محوطه كاخ ها ديواره . است شهرت يافته

  .)1386، پاسارگاد -پارسه يپژوهش اديبن( متر قرار گرفته است 14كمبوجيه با ارتفاعي نزديك به 

متر  50و باغات بر روي تپه كه متجاوز از  هادر شمال جلگه پاسارگاد و مشرف به تمام اين قصر

شـود كـه   بقاياي ديوار سنگي عظيمي مربوط به يك ساختمان ديده مي  ،از سطح جلگه ارتفاع دارد

مثـل   ،تراش تشكيل گرديدهزيبا بزرگ واين صفه كه از سنگ هاي . است »موسومتــــل تخت «به 

هاي توده .دهدمتر مربع تشكيل مي هزار 6ديوارهاي سنگي تخت جمشيد صفه وسيعي را در حدود 

بناهايي متعلق  ،رساند كه روزي بر فراز اين صفه مرتفعخاك انباشته شده روي آن و ساير عالئم مي

سـكوهاي  يـا  محوطـه مقـدس    .)همـان ( دربار سلطنتي و تخت شاهنشاهي كـورش بـوده اسـت   ه ب

طرف شمال غربـي كـاخ   ه يك كيلومتر بزه اي به اندااز ديگر آثاري مي باشند كه در فاصلهنيايشگاه 

نيم قرن بيش دوام نيافت و با ساخته شدن كـاخ هـاي بـا     پاسارگادعمر . قرار داردخصوصي كورش 

م پاسارگاد اهميت پايتخت بودن را از دسـت  .ق 518جلل تخت جمشيد و شوش در سال مشكوه و 

بسـياري از   ،شواهد ربنا ب .داشته استادامه با اين حال ساخت و ساز بعد از كورش در پاسارگاد . داد

آثاري وجود دارد  هخشايارشا داريوش و ان حكومتدر تل تخت از دور .كاخ ها را داريوش كامل كرد

 ).همان(

 

  مباني نظري و روش تحقيق

. ها براي آن كاال و مازاد مصرف كنندهاز نظر اقتصادي، ارزش يك كاال برابر است با مجموع پرداخت

كننده حاصل از يك كاال نيز به صورت تفاوت ميان تمايل به پرداخت مصرف كننـده و  مازاد مصرف 

در مورد مجموعه تاريخي پاسارگاد در حال حاضر تنها . بهاي پرداختي براي آن كاال تعريف مي شود

بـا توجـه بـه    . شود كه رقم بسيار پـاييني اسـت  ريال به ازاء هر فرد در هر بازديد دريافت مي 3000

شود، لذا در شرايط فعلي امكان برآورد تابع قيمت واحدي از تمامي بازديدكنندگان دريافت مياينكه 

 تـاريخي افزون بر اين در مورد كاالهاي . گذاري بر اساس روشهاي معمول وجود نداردتقاضا و قيمت
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هاي وههمانند مجموعه تاريخي پاسارگاد كه از ويژگي هاي كاالي عمومي برخوردارند، استفاده از شي

زيرا در مورد ايـن گونـه   . معمول مورد استفاده براي ساير كاالها از كارآيي الزم برخوردار نخواهد بود

آثـار تـاريخي در زمـره    . كاالها مصرف هر فرد اثر محدودي بر مطلوبيـت اكتسـابي سـاير افـراد دارد    

آجـايي،  -آسـافو (تند كاالهاي جمعي قرار دارند كه برخي از ويژگي هاي كاالهاي عمومي را دارا هس

از ايـن  ). Willis & Garrod, 1993(در مورد كاالهاي عمومي عرضه تقريباً ثابت اسـت  . )2002

رو ارزش اين گونه كاالها از طريق روشهاي معمول مبتني بر تحليل عرضـه و تقاضـا قابـل محاسـبه     

گذاري مشـروط از  روش ارزش. نيست و الزم است از روشهاي ديگري براي اين منظور استفاده گردد

جمله روشهاي پركـاربرد بـويژه در كشـورهاي توسـعه يافتـه اسـت كـه در آن از طريـق پرسـش از          

بازديدكنندگان در مورد حداكثر تمايل به پرداخت آنها، اقدام به محاسبه ارزش يك كـاالي زيسـت   

و همكـاران   البته به اعتبار برخي مطالعات همانند مطالعـه ويتينگتـون  . گرددمي) تاريخي(محيطي 

(Whitington et al., 1990)        ايـن روش در ميـان كشـورهاي در حـال توسـعه نيـز از امكـان ،

در صورتي كه بهبود كيفيت يك كاال مورد نظر باشد و هدف، تحميل . استفاده بااليي برخوردار است

خـت معيـار   هزينه هاي ناشي از اين بهبود در قالب حق بازديد باشد، استفاده از روش تمايل به پردا

روش ارزش گـذاري مشـروط، از روشـهاي    ). Mitchel & Carson, 1989(تـري اسـت   مناسـب 

   (Jones, et al., 2007).كنندگان مي باشدپركاربرد در مطالعه تمايل به پرداخت مصرف

  

  )CVM(گذاري مشروط روش ارزش

ي بازديد يا حفاظـت از يـك   گذاري مشروط، از افراد در مورد حداكثر مبلغي كه حاضرند برادر روش ارزش

 گـذاري گذاري مشـروط بـه عنـوان روش مهـم بـراي ارزش     از روش ارزش. گرددمكان بپردازند، سؤال مي

توسـط   1947ايـن روش اولـين بـار در سـال      .شـود استفاده مي) تاريخي(كاالهاي زيست محيطي 

Ciraicy-Wantrap  ارائه شد و اولين بار توسطDavis  گذاري منـافع  زشبراي ار 1963در سال

از آن هنگـام  ). Jones, et al., 2007(تفريحات در اطراف يك رودخانه مورد استفاده قرار گرفـت  

  . گذاري كاالهاي زيست محيطي مورد استفاده فراوان قرار گرفته استاين روش براي ارزش

بـه مطالعـه    تـوان در اين زمينه مي. است كمتر مورد توجه بودهدر ايران استفاده از اين تكنيك 

گذاري مشروط، به برآورد تمايل ، اشاره كرد كه با استفاده از روش ارزش)1380(عسگري و مهرگان 

اين مطالعـه نشـان داد هـر    . نامه همدان پرداختندبه پرداخت بازديدكنندگان مجموعه تاريخي گنج

  .تاريخي بپردازند ريال براي بازديد اين ميراث 1560يك از بازديدكنندگان به طور متوسط مايلند 

ارزش اين . سنگان نوشهر از سوي چند مطالعه مورد توجه بوده استپارك جنگلي سي همچنين

ريال بـه ازاء هـر هكتـار بـرآورد گرديـد       8960با استفاده از روش هزينه سفر  1353پارك در سال 
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گان را سـن ، ارزش تفريحـي پـارك جنگلـي سـي    )1381(كاويان پور و اسماعيلي ). 1353يخكشي، (

ميليون ريال برآورد نمودند  93/52با استفاده از روش هزينه سفر روزانه ) 1378احتماالً براي سال (

ايـن در حـالي اسـت كـه اميرنـژاد و خليليـان       . ميليون ريال خواهد بـود  19320كه ساالنه بيش از 

ي مشـروط و  گـذار سنگان را بـا اسـتفاده از ارزش  ، ارزش تفريحي ساالنه پارك جنگلي سي)1385(

، بـا  )1385(اميرنـژاد و همكـاران   . ميليون ريال بـرآورد نمودنـد   89/1584حدود  1383براي سال 

معـادل   1383گذاري مشروط ارزش حفاظتي ساالنه اين پارك را براي سـال  استفاده ار روش ارزش

  . ميليون ريال برآورد نمودند 84/3622

 59/1بريـز بـا اسـتفاده از روش كالوسـون     گلـي ت در مطالعه ديگري، ارزش تفريحي پـارك ائـل  

  ). 1374نهرلي، (ميليون ريال در روز برآورد گرديد 

، با استفاده از روش هزينه سـفر، ارزش تفريحـي پـارك جنگلـي گلسـتان را      )1378(معمارياني 

  .دالر در هر هكتار برآورد نمود 72ساالنه 

گــذاري مشــروط ارزش ز روش ارزش، بــا اســتفاده ا)1385(اي اميرنــژاد و خليليــان در مطالعــه

ميليون ريال برآورد  2/1به ميزان  1383هاي شمال را براي سال وجودي ساالنه هر هكتار از جنگل

  .نمودند

هـاي آب و  پرداخت افراد بـراي ايجـاد پـروژه   در حال حاضر از اين روش بويژه جهت ارزيابي تمايل به 

 Whitington etبه عنـوان مثـال ويتينگتـون    . شودحفاظت از منابع زيست محيطي بيشتر استفاده مي

al., 1990) (    با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط اقدام به برآورد تمايل به پرداخت خانوارهـا بـراي

ا ين مطالعه نشان داد بـا اسـتفاده از روش   . ايجاد يك واحد تصفيه آب روستايي در جنوب هاييتي نمودند

CVM هاي مستدل و سازگار دست پيدا كردتوان به جوابسواد نيز مييدر ميان مردم  فقير و ب.  

Brouwer (2006) گذاري مشـروط را مـورد   هاي ارائه شده در روش ارزشنيز استحكام پاسخ

كننـدگان آب بـراي بهبـود كيفيـت آب     در اين مطالعه، تمايل به پرداخت مصـرف . سنجش قرار داد

اوت كـه ميـزان اسـتفاده از آب و اهميـت آن بـا يكـديگر       استحمام در هلند در دو مقطع زماني متف

يافته هاي اين مطالعه حاكي از آن بود كه متوسط تمايل بـه  . متفاوت بود، مورد سنجش قرار گرفت

هاي روش دار نداشته و پاسخكنندگان در دو زمان متفاوت با يكديگر، اختالف معنيپرداخت مصرف

 Papandrea (1999)،,Willisبـااليي برخوردارنـد    گـذاري مشـروط از قـوام و اسـتحكام    ارزش

(2002) ,Harless and Allen(1999) Tomo (2004)  وJones, et al., (2007)  . از

محيطي انجام باشند كه با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط، مطالعات زيستديگر مطالعات مي

  . اندداده
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ي براي كاالي عمومي تحت بررسي است كه اين استفاده از اين روش شامل ايجاد يك بازار فرض

از طريق ايـن بـازار فرضـي،    . شودبازار از طريق توزيع پرسشنامه در ميان جامعه مورد نظر ايجاد مي

ديگر اجزاي پرسشنامه شامل سؤاالتي اسـت كـه اطالعـات    . آيدتمايل به پرداخت افراد به دست مي

و  CVMاما در جريان اسـتفاده از روش  . كندراهم ميمورد نياز براي تخمين تمايل به پرداخت را ف

مهمتـرين ايـن   . )(Jones, et al., 2007اخذ اطالعات، ممكن است چند تـورش حـادث شـود و    

. )Whitington et al., 1990(ها شامل تورش راهبردي، نقطه شروع و تورش فرضي است تورش

  . ا در اين مطالعه ارائه شده استها و نحوه مقابله با آنهدر بخش بعدي انواع معمول تورش

  

  تورش راهبردي

تورش راهبردي وقتي رخ مي دهد كه فرد فكر مي كند با عدم ارائـه پاسـخ درسـت يـا ارايـه پاسـخ       

اگر فرد احساس كند كه مثالً با بيش از حد اظهار كردن . تواند بر تصميم تأثيرگذار باشدنادرست مي

ارائه يك خدمت يا كاال را فراهم كند، تمايل به پرداخت خود تواند زمينه تمايل به پرداخت خود مي

از سوي ديگر اگر احساس كند كه در مورد ايجاد يك پروژه، تصـميم الزم  . را باال گزارش خواهد كرد

اتخاذ شده و سؤال در مورد تمايل به پرداخت به منظور ارزيابي قيمت دريافتي از افراد صـورت مـي   

البته اعتقاد بر ايـن اسـت كـه ايـن     . داخت خود را پايين گزارش خواهد كردگيرد، آنگاه تمايل به پر

در ايـن مطالعـه سـعي گرديـد بـا      ). Whitington et al.,1990(تورش چندان حائز اهميت نيست 

اظهـار نظـر   . تبيين بهتر اهميت حفاظت از مجموعه تاريخي پاسارگاد، اين تورش به حـداقل برسـد  

توانـد  دانستند نيـز خـود مـي   ه اين مجموعه را نشان ملي و تمدن خويش ميبازديدكنندگان مبني بر اينك

 . دال بر اهميت حفاظت و برخورد جدي آنها با اين موضوع باشد

  

  تورش نقطه شروع

ممكن است پاسخ . كندمصاحبه كننده معموالً قيمت پيشنهادي خود را با يك قيمت اوليه شروع مي

عي نداشته باشد و اين را به عنـوان يـك كليـد بـراي  قيمـت      دهنده در مورد مناسب بودن آن اطال

اگر قيمت اوليه، تمايل به پرداخت نهايي فرد را تحت تأثير قرار دهـد، آنگـاه در   . درست تلقي نمايد

در ايـن مطالعـه بـراي انـدازه    . )Whitington et al.,1990(واقع تورش نقطه شروع رخ داده اسـت  

سشنامه با دو قيمت اوليه متفاوت تهيه و به طور تصـادفي ميـان   گيري تورش نقطه شروع دو نوع پر

ــخ ــد پاسـ ــع شـ ــدگان توزيـ ــه     .دهنـ ــه منطقـ ــر سـ ــب هـ ــدگان منتخـ ــورد بازديدكننـ   در مـ

به منظـور تعقيـب   . از هر دو نوع پرسشنامه به تعداد مساوي توزيع شد) اصفهان، شيراز و مرودشت(
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غير موهومي براي دو گروه پرسشنامه در نظر اثر تورش تصريح در تابع تمايل به پرداخت نيز يك مت

 .گرفته شد

  

  تورش فرضي

هـاي  ممكن است پاسخ دهنده به طور صـحيح ويژگـي  ) 1: به دو دليل ممكن است تورش فرضي رخ دهد

بـا توجـه بـه اينكـه افـراد      ) 2. كند، درك نكرده باشدكننده در مورد آن صحبت ميكااليي را كه مصاحبه

كنند لذا ممكن است سؤال را جدي نگرفته و اولين چيـزي را  خود را پرداخت نميعمالً قيمت پيشنهادي 

هـاي  در صورت وجود اين تورش ميـان قيمـت  . كه به ذهنشان آمد به عنوان قيمت پيشنهادي اعالم كنند

كنـد، ارتبـاط وجـود نخواهـد     اي كه مباني نظري اقتصادي بيان مـي هاي خانوار بگونهپيشنهادي و ويژگي

هاي پيشـنهادي و  وجود يا عدم وجود رابطه منطقي و مبتني بر مباني نظري اقتصادي ميان قيمت. داشت

البتـه در مـورد   . اي براي آزمون اين تـورش اسـتفاده كـرد   توان به عنوان وسيلهويژگي هاي ياد شده را مي

ــورش چ   ــن ت ــان كشــورهاي در حــال توســعه اي ــدان مســألهخــدمات عمــومي و در مي ســاز نيســت ن

)Whitington et al.,1990( .  

  

  روش تخمين 

اي از اعداد، بيشـتر  ويتينگتون و همكاران بر اين باورند كه اطمينان به مقادير انتخابي از ميان دامنه

اي از اين رو مقـادير دامنـه  . كننداز مقاديري است كه افراد به صورت مقدار مشخص واحد اظهار مي

هـاي انتخـاب   امل مؤثر بر تمايل به پرداخت افراد از دامنـه براي تحليل عو. مورد استفاده قرار گرفت

اي بـا توجـه بـه ماهيـت     در حالت رتبـه . اي و مقادير متوسط استفاده گرديدشده به دو صورت رتبه

در صـورتي كـه بـراي     .)Greene,2003(اي اسـتفاده نمـود   توان از روش پروبيت رتبـه ها ميداده

ــه ــدي ان دامن ــدار واح ــداد، مق ــي اي از اع ــود، م ــاب ش ــود   تخ ــتفاده نم ــت اس ــوان از روش توبي ت

)Greene,2003(. اگر تابع تمايل به پرداخت افراد . در اين قسمت روشهاي ياد شده ارائه شده است

  :را با استفاده از رابطه زير نشان دهيم

εβ +=∗
xy                      )1(  

كه درآن 
∗

y  به پرداخت، تمايلx  عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت وε  ،جمالت اخالل است

آنگاه وقتي كه سطوح تمايل به پرداخت فقط داراي رتبه مشخص باشند و مقادير واقعي 
∗

y  قابل

  ): Greene,2003(خواهيم داشت  مشاهده نباشند،
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هر يك از پاسخ دهندگان، . برآورد شود βنامشخص است و بايد با استفاده از  µمقادير 

و عوامل غير ) x(گيري زهتمايل به پرداخت خاص خود را دارا هستند كه تابعي از عوامل قابل اندا

هاي محدودي پيشنهاد شود، افراد در صورتي كه به افراد گزينه. باشدميεگيري قابل اندازه

همانند مدل پروبيت . نزديكترين گزينه به تمايل به پرداخت ذهني خود را انتخاب خواهند نمود

مالت اخالل داراي توزيع نرمال هستند كه در اين توان فرض نمود جاي در اينجا نيز ميدوجمله

  ):Greene,2003(صورت مقادير احتماالت به صورت زير خواهد بود 

)(1)(
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  :كه براي تمامي احتماالت مثبت بايد رابطه زير را براي مقادير تمايل به پرداخت داشته باشيم
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اي از مقادير باشد و اين دامنه را به مقدار واحد وقتي كه متغيرهاي وابسته به صورت دامنه

شكل كلي ). Greene, 2003(توان از الگوي توبيت براي تخمين استفاده نمود تبديل نماييم، مي

  :اين مدل به صورت زير است
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در روش توبيت ضرايب به دست آمده اثر نهايي متغير مستقل را بر روي متغير وابسته نشان 

توان اثر نهايي تغيير در متغير مستقل را به دست آورد دهد و با استفاده از رابطه زير مينمي

)Greene, 2003 .( 

 )6(                                 ][Pr
][

byaob
X

XyE
pp

∗×
∂

∂
β    

بردار ضرايب برآورد شده،  βبردار متغيرهاي مستقل،  Xمقدار متغير وابسته،  yدر رابطه فوق 

a  وb ها يا بازه مقادير مورد استفاده را نشان نيز به ترتيب مقادير حداقل و حداكثر هر يك از دامنه

هاي مورد استفاده بر با رتبه هر يك دامنهاي نيز برارابطه فوق در مورد روش پروبيت رتبه. دهدمي

را با استفاده از ) فازي(اي براي استفاده از روش توبيت، مقادير تمايل به پرداخت دامنه.  خواهد بود

  ):Hung et. al, 2006(توان به مقادير قطعي تبديل كرد رابطه زير مي

( ) ( )[ ] 3/
lrlmlcrisp

fffffF −+−+=             )7 (  

 Fبه ترتيب بيانگر مقادير حداقل، ميانگين هندسي و حداكثر سري  rو  l ،mهاي كه انديس

  . باشدمي

 

  پرسشنامه

اجتماعي -اين سؤاالت شامل اطالعات اقتصادي. سؤال بود 20پرسشنامه اين تحقيق مشتمل بر 

بازديدكنندگان، ميزان تمايل به پرداخت افراد براي حفاظت از مجموعه تاريخي پاسارگاد، نگرش 

. و مجموعه متغيرهاي بيانگر موقعيت درآمد افراد بود) تاريخي(محيطي نسبت به مسايل زيست افراد

در اين مطالعه با توجه به اهميت متغير سطح درآمد خانوارها، موقعيت درآمدي خانوارها از طريق 

اين سؤاالت شامل شغل افراد، نحوه . چند سؤال غيرمستقيم و مستقيم مورد سنجش قرار گرفت

ين مسكن از نظر استيجاري يا ملكي بودن، مبلغ اجاره يا ارزش منزل، نوع خودرو مورد استفاده تأم

  . و ارزش آن، مخارج ماهيانه و نهايتاً درآمد ماهيانه افراد بود

درصد از آنها از پاسخ  15. رفت، تمامي افراد درآمد خود را اظهار ننمودندهمانطور كه انتظار مي

درصد نيز مخارج خود را اظهار نكردند كه البته برخي از  10. اجتناب نمودند به سؤال ميزان درآمد

هاي درآمد و مخارج، با توجه به اينكه در مورد داده. آنها به دليل عدم حضور ذهن پاسخ ندادند

سطح  5اطمينان دقيق وجود نداشت، از اين رو اين متغير به صورت مقادير چند سطحي شامل 

  .ه قرار گرفتدرآمد مورد استفاد

بندي درآمدي بر اساس اطالعات درصد از آنها امكان گروه 90از ميان پاسخ دهندگان در مورد 

درصد باقيمانده نيز داراي اطالعات ديگر همانند نحوه تأمين  10. مخارج و درآمد وجود داشت
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هاي ان گروهمسكن و نوع خودرو مورد استفاده و شغل بودند و با استفاده از اين اطالعات در مي

دهندگان كه ارقام درآمد و هزينه آنها بندي آن دسته از پاسخگروه. درآمدي پنجگانه جاي گرفتند

بر اين اساس . ميانگين صورت گرفت -k اي در دسترس بود با استفاده از رهيافت تحليل خوشه

بندي هميانگين براي دست -kروش . گروه جاي گرفتند 5افراد بر حسب سطح درآمد خود در 

به ) ميانگين(دهد كه داراي نزديكترين فاصله اي نسبت ميمشاهدات، ابتدا هر مشاهده را به خوشه

ها محاسبه و آن را مجدداً سپس فاصله اقليدسي هر مشاهده را از مركز دسته. مشاهده مركزي است

ه شكل زير فاصله اقليدسي بين دو مشاهده نيز ب. دهدترين دسته دوباره تخصيص ميبه نزديك

  ):2000جانسون و ويچرن، (است 

)8(                             )()(),( yxAyxyxd −′−=   

=−1كه درآن  SA  وS در مقايسه با روشهاي رقيب . نمونه است كواريانس - ماتريس واريانس

ين روش آن مزيت ا). 2000جانسون و ويچرن، (شود اي كردن، اين روش ترجيح داده ميبراي خوشه

بندي توان مشاهدات را تقسيمهاي قابل تقسيم، مياست كه حتي بدون نياز به اطالع از تعداد خوشه

  ).    SPSS Inc., 2002( نمود

مهمترين تفاوت . پرسشنامه به صورت آزمايشي تكميل گرديد 30در اين بررسي ابتدا تعداد 

به اين ترتيب كه در نسخه . بودن آن بودنسخه آزمايشي پرسشنامه با نسخه نهايي و اصلي، باز 

آزمايشي، از بازديدكنندگان در مورد تمايل به پرداخت آنها سؤال شد و هيچ قيمتي به آنها پيشنهاد 

پيشنهادي در پرسشنامه بر اساس اطالعات اوليه به دست آمده، ميزان تمايل به پرداخت . نگرديد

  .هزار تومان تعيين گرديد 20-30و 15-20، 5-10، 2-5به صورت مقادير صفر،  اصلي

با توجه به اينكه تورش نقطه شروع نيز مورد توجه مطالعه بود لذا دو گروه پرسشنامه مورد 

هزار تومان و در گروه دوم  2-5مقدار پيشنهادي اوليه ) Aگروه (در گروه اول . استفاده قرار گرفت

 2-5ر در هر دو گروه و همچنين مبلغ البته مبلغ صف. هزار تومان بود 5-10اين مقدار) Bگروه (

  .هزار تومان در گروه دوم، پس از ارقام فوق به بازديدكنندگان ارايه شد

براي حفاظت از مجموعه  "سؤال اصلي براي كسب قيمت پيشنهادي بازديدكنندگان به صورت 

 "تيد؟تاريخي پاسارگاد به عنوان يك مجموعه تاريخي ارزشمند، حاضر به پرداخت چه مبلغي هس

-آسافو(بندي كه براي روشهاي كسب قيمت پيشنهادي توسط به اين ترتيب بر اساس تقسيم. بود

استفاده شد و  "پرسشنامه باز"توان گفت در نسخه آزمايشي از ارائه شده است، مي) 2002آجايي، 

ير كه در آن مقاد "كارت پرداخت"بر اساس اطالعات حاصل از اين نوع پرسشنامه در نهايت روش 

  . مبلغ مشخص بود، مورد استفاده قرار گرفت
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براي . پرسشنامه كه حاوي اطالعات كامل بودند، مورد استفاده قرار گرفت 153در نهايت تعداد 

به مجموعه يادشده مراجعه و با انتخاب  1386نوبت در خردادماه سال  3تكميل پرسشنامه در 

موردنظر و همچنين تمايل به پرداخت آنها براي تصادفي بازديدكنندگان از آنها در مورد متغيرهاي 

الزم به ذكر است كه تمام بازديدكنندگان . حفاظت از مجموعه تاريخي پاسارگاد سؤال گرديد

  . سه شهر اصفهان، شيراز و مرودشت بودندمنتخب از شهروندان 

  

  نتايج و بحث

مرودشت فهان، شيراز و از شهروندان سه شهر اص منتخبهمانطور كه عنوان شد، بازديدكنندگان 

. رسدسال به دست آمد كه جمعيت جواني به نظر مي 13/34ميانگين سني بازديدكنندگان . بودند

بيش از نيمي از . دادنددرصد آن را زنان تشكيل مي 36دهندگان را مردان و درصد از پاسخ 64

داراي تحصيالت فوق  درصد آنها 29. دهندگان داراي تحصيالت فوق ديپلم يا ليسانس بودندپاسخ

. درصد آنها نيز داراي تحصيالت دبيرستان و ديپلم بودند 17همچنين . ليسانس و يا باالتر بودند

  . نفر بود 36/3متوسط بعد خانوار نيز در ميان بازديدكنندگان 

. ديدگاه افراد در مورد اهميت و ارزش مجموعه تاريخي پاسارگاد نيز مورد ارزيابي قرار گرفت

، "زيبايي بنا"، "جنبه تفريحي و گردشگري"، "يادگار تمدن ايراني"هاي ارائه شده شامل گزينه 

درصد از آنها تنها گزينه اول  84دهندگان از ميان پاسخ. بود "كسب درآمد براي دولت"و  "آموزش"

 را انتخاب نمودند و اظهار كردند مجموعه تاريخي پاسارگاد از نقطه نظر بيان تمدن ايراني حائز

درصد از  8. درصد نيز اين گزينه را در كنار ساير گزينه ها مورد تأكيد قرار دادند 12. اهميت است

درصد از  7. بازديدكنندگان از منظر گردشگري و تفريحي، مجموعه پاسارگاد را مورد توجه دانستند

تنها كمتر . اي براي كسب درآمد توسط دولت تلقي نمودنددهندگان نيز اين مجموعه را گزينهپاسخ

درصد از بازديدكنندگان نيز به امكان استفاده از اين مجموعه براي مقاصد آموزشي اشاره  3از 

  . داشتند

اين . نيز با استفاده از سه سؤال مورد سنجش قرار گرفت تمايل افراد به حفظ مجموعه تاريخي

به حفاظت از مجموعه  به طور كلي و تمايل به حفظ يك مجموعه تاريخيسؤاالت شامل تمايل آنها 

همانطور كه در . سطح مورد سنجش قرار گرفت 5پاسخ بازديدكنندگان در قالب . مورد بررسي بود

براي حفاظت  "بسيار زياد"درصد از بازديدكنندگان، تمايل  81شود، بيش از مشاهده مي) 1(جدول 

كمتر . اي اين سؤال برگزيدندرا بر "زياد"درصد از آنها گزينه  4/12. نشان دادند مجموعه تاريخياز 

درصد نسبت به حفظ مجموعه تاريخي،  2درصد از آنها تمايل متوسطي نشان دادند و تنها  5از 

ميزان تمايل به حفاظت از مجموعه تاريخي پاسارگاد در مقايسه با . داراي تمايل اندك بودند
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ميان اين دو سطح تمايل  البته همبستگي. حفاظت از يك مجموعه تاريخي به طور كلي باالتر بود

درصد  70هاي ارائه شده براي دو تمايل ياد شده اي كه ضريب همبستگي ميان پاسخ بگونه. باال بود

  .به دست آمد

درصد از بازديدكنندگان اظهار نمودند كه  90نيز آمده است بيش از ) 1(همانطور كه در جدول 

درصد از آنها تمايل زياد براي حفاظت  9/5. ندداندر حد بااليي حفاظت از اين مجموعه را الزم مي

با توجه به . درصد از بازديدكنندگان نيز داراي تمايل متوسط بودند 5در حدود . را اظهار كردند

همبستگي باالي پاسخ هاي ارائه شده براي اين دو سؤال لذا تنها از پاسخ هاي ارائه شده براي سؤال 

  . استفاده گرديد فراد نسبت به حفاظت از آثار تاريخيتمايل ااول، به عنوان متغير بيانگر 

 

 تمايل بازديدكنندگان به حفاظت از آثار تاريخي و مجموعه تاريخي پاسارگاد). 1(جدول 

  
  خيلي كم  كم  متوسط  زياد  خيلي زياد

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

مندي به عالقه

حفاظت از يك 

  اريخيتمجموعه 

124  1/81  19  4/12  7  6/4  3  2  -  -  

لزوم حفاظت از 

  پاسارگاد
138  1/90  9  9/5  6  9/3  -  -  -  -  

  .يافته هاي تحقيق: مأخذ

  

هاي تمايل به پرداخت را انتخاب نتايج حاصل از برآورد تعداد و درصد افراد كه هر يك از دامنه

درصد از بازديدكنندگان اظهار نمودند كه حاضر به  8/7. ارائه شده است) 2(اند در جدول نموده

بيش از  .هزار تومان را انتخاب نمودند 2-5درصد از آنها گزينه  5/23. پرداخت هيچ مبلغي نيستند

درصد از  5/10. هزار تومان را انتخاب نمودند 5-10درصد از بازديدكنندگان نيز دامنه  20

هزار تومان را براي  15-20درصد از آنها نيز دامنه  22و بيش از  10-15بازديدكنندگان دامنه 

هزار تومان را  20-30درصد از پاسخ دهندگان نيز دامنه  16حدود . حفاظت انتخاب نمودند

تر متوسط تمايل به پرداخت بر اساس رابطه تبديل مقادير فازي به مقادير قطعي كه پيش. برگزيدند

اين رقم براي هر يك از . تومان به دست آمد 11453ارائه شد براي حفاظت از مجموعه برابر با 

ا مبلغ شروع ب( Bو گروه )  هزار تومان 2-5شروع با مبلغ ( Aدهندگان كه به پرسشنامه گروه پاسخ

  .تومان به دست آمد 11632و  11295پاسخ داده بودند به ترتيب برابر با ) هزار تومان 10-5
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درصد  3شود اختالف تمايل به پرداخت ميان دو گروه تنها حدود به اين ترتيب مشاهده مي

البته در برآورد رابطه . باشدتوان گفت تورش نقطه شروع جدي نميبه عبارت ديگر، مي. است

سيوني عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت، وجود تورش نقطه شروع با استفاده از يك متغير رگر

  .موهومي مورد تحليل قرار گرفت

 

 هاي پيشنهادي توسط بازديدكنندگان  فراواني و درصد انتخاب هر يك از دامنه). 2(جدول 

  

  )هزار تومان: واحد (مقادير پيشنهادي 

  20-30  15-20  10-15  5-10  2-5  صفر

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

تمايل 

به 

پرداخت 

براي 

  حفاظت 

12  8/7  36  5/23  31  3/20  16  5/10  34  2/22  24  8/15  

  .يافته هاي تحقيق: مأخذ

  

  عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت

عوامل مهم مورد استفاده در . يابي قرار گرفتاثر عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت افراد نيز مورد ارز

. باشداجتماعي افراد مي- هاي اقتصاديتخمين تمايل به پرداخت افراد شامل متغيرهاي بيانگر ويژگي

در مطالعه ويتينگتون و همكاران، عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت افراد در تأسيس واحد تصفيه آب 

 ب بودrXهاي رطح آموزش، جنس و هزينه استفاده از گزينهشرب در هاييتي، شغل خانوار، ثروت، س

(Jones et al., 2007)  و عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت افراد براي ايجاد واحد تصفيه آب در يونان

نيز شامل سن، سطح تحصيالت، شغل، بعد خانوار، جنس و ميزان اهميت اجراي طرح نزد افراد بوده 

ارزيابي تمايل به پرداخت براي استفاده از مناطق حفاظت شده در فنالند در (Kniivilia 2006). است 

در ميان دو گروه استفاده كننده و افرادي كه در زمان مطالعه از اين مناطق اطالع كمي داشتند، متغيرهاي 

 تمايالت زيست. سن، درآمد خانوارها، جنس و فاصله بازديدكنندگان تا محل منطقه حفاظت شده بود

به طور معمول و بر اساس مباني . باشدنيز از ديگر متغيرهاي مورد نظر در برخي از مطالعات ميمحيطي 

محيطي مثبت، داراي تمايل به پرداخت باالتر رود افراد داراي طرز تلقي زيستنظري اقتصاد، انتظار مي

 . (Carson et al., 2001; Kotchen & Reiling, 2000; Kniivilia, 2006)باشند 
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همين رو بود كه تمايل زيست محيطي افراد نيز به عنوان يك متغير مورد استفاده قرار از 

نامه ، عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت خانوارها براي بازديد از گنج)1380(عسگري و مهرگان. گرفت

همدان را شامل محل سكونت بازديدكنندگان، قيمت پيشنهادي به افراد، سطح سواد، سن، جاذبه 

الزم به ذكر است كه در مطالعه . سال در تركيب خانوار عنوان نمودند 7، تعداد افراد بزرگتر از مكان

حاضر با توجه به اينكه در مورد جذابيت مكان تقريباً تمامي آنها به مورد واحدي اشاره كرده بودند 

 .  لذا اين متغير در تخمين تابع تمايل به پرداخت مورد استفاده قرار نگرفت

به اين ترتيب كه . حليل عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت افراد از سه الگو استفاده گرديددر ت

اي شامل رتبه صفر براي افرادي كه مايل به پرداخت ابتدا سطوح تمايل به پرداخت به صورت رتبه

 براي دامنه هاي ذكر شده در 5براي حفاظت از مجموعه تاريخي پاسارگاد نبودند و مقادير يك تا 

توان تحت اين شرايط براي متغير تمايل به پرداخت يا متغير وابسته، مي. انتخاب گرديد) 2(جدول 

همچنين با استفاده از رابطه عنوان شده،  .)Greene, 2003(اي استفاده كرد از روش پروبيت رتبه

لگوي توبيت برآورد اي مذكور به مقادير قطعي تبديل و با استفاده از اين مقادير نيز دو امقادير دامنه

نتايج حاصل از برآورد عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت افراد با استفاده از روش پروبيت . گرديد

  . ارائه شده است) 3(اي در جدول رتبه
 

نتايج حاصل از برآورد تابع تمايل به پرداخت بازديدكنندگان مجموعه تاريخي ). 3(جدول 

 )تومان: واحد ( ) ايالگوي پروبيت رتبه(پاسارگاد 

  ضريب  متغير 
انحراف 

  معيار

اثر 

نهايي 

  صفر

  اثر نهايي

  هزار 5-2

  اثر نهايي

10 -5 

  هزار

  اثر نهايي

15 -10 

  هزار

  اثر نهايي

20 -15 

  هزار

  اثر نهايي

30 -20 

  هزار

008/0  سن  012/0  -  -  -  -  -  -  

  -014/0  -013/0  -044/0  -051/0  -026/0  -  283/0  -689/0**  جنس

  -  -  -  -  -  -  207/0  174/0  تحصيالت

  053/0  051/0  017/0  020/0  01/0  -  079/0  170/0**  بعد خانوار

  0009/0  0009/0  0003/0  0003/0  0002/0  -  001/0  003/0**  فاصله

تمايالت زيست 

  محيطي
*291/0  224/0  -  0170/  033/0  029/0  088/0  091/0  

  -  -  -  -  -  -  290/0  286/0  گروه پرسشنامه

  -  -  -  -  -  -  293/0  135/0  شغل

  073/0  071/0  023/0  027/0  014/0  -  202/0  233/0*  درآمد

  هاآماره
LR  Jarque-Bera  LM Log Likelihood   

)050/0(195/16  )724/0(643/0 83/8  85/108-    

  و يك درصد 5، 10دار در سطح به ترتيب معني ***و  **، *

  هاي تحقيقيافته: مأخذ
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متغيرهاي جنس، بعد، فاصله و درآمد بازديدكنندگان بر تمايل  از ميان متغيرهاي مورد استفاده،

از متغيرهاي ياد شده، اثر متغير جنس كه به صورت متغير موهومي . به پرداخت، اثر معني دار دارند

انتخاب  زن و ارزش يك براي مرددر مورد اين متغير ارزش صفر براي . لحاظ شد، منفي است

ت زنان در مقايسه با مردان از تمايل به پرداخت باالتري توان گفبر اين اساس مي. گرديد

، نيز زنان در مقايسه با مردان براي حفاظت از )1379(در مطالعه عسگري و مهرگان . برخوردارند

  .گنج نامه همدان، تمايل به پرداخت باالتري نشان دادند

الزم به ذكر . تري برخوردارندبر اساس نتايج، خانوارهاي داراي بعد باالتر از تمايل به پرداخت باال

به اين معني كه . باشداست كه همبستگي ميان بعد خانوار و سن سرپرست خانوار مثبت مي

توان باشند لذا در اين خصوص ميخانوارهاي داراي ابعاد باالتر داراي سن سرپرست باالتري نيز مي

و لذا اي سن سرپرست باالتر بوده اين فرضيه را مطرح نمود كه خانوارهاي داراي ابعاد باالتر دار

همچنين افرادي كه داراي تمايالت زيست . رود از ثروت باالتري نيز برخوردار باشندانتظار مي

تري هستند از تمايل به پرداخت باالتري نيز قوي )تمايل به حفاظت از آثار تاريخي(محيطي 

  .برخوردارند

يخي پاسارگاد فاصله بيشتري دارند از تمايل خانوارهايي كه از محل سكونت تا محل مجموعه تار

اين امر ممكن است ناشي از محدود بودن دسترسي به كاالي . به پرداخت باالتري برخوردارند

افزون بر اين، . تفريحي و باالتر بودن مطلوبيت حاصله براي افراد بازديدكننده از مناطق دورتر باشد

هاي سفر باالتري را در مقايسه با خانوارهاي آيند هزينهيخانوارهايي كه از فواصل دورتر به بازديد م

شوند و براي اين گروه مبلغ اظهار شده به عنوان تمايل به پرداخت در مقايسه تر متحمل مينزديك

  . دهدتر سهم كمتري از كل هزينه سفر را تشكيل ميبا خانوارهاي نزديك

متغير . دار بر تمايل به پرداخت افراد داردمعنيرود اثر مثبت و درآمد نيز همانطور كه انتظار مي

گروه پرسشنامه نيز به صورت موهومي مورد استفاده قرار گرفت و ارزش يك را براي گروهي كه به 

را براي گروهي كه  2هزار تومان پاسخ دادند و ارزش  2-5پرسشنامه حاوي تمايل به پرداخت اوليه 

عالمت ضريب اين متغير . هزار تومان بود، انتخاب شد 5-10اولين مقدار پيشنهادي به آنها دامنه 

به عبارت ديگر، مقدار اوليه . مثبت و مبتني بر انتظار است اما از اهميت آماري برخوردار نيست

داري بر تمايل به پرداخت افراد ندارد؛ به اين معني كه تمايل به پرداخت پيشنهادي، اثر معني

  .تورش نقطه شروع وجود ندارد

. تر مشاهده شد كه مقدار تمايل به پرداخت براي گروه دوم اندكي باالتر از گروه اول استشپي

. باشددار به لحاظ آماري نميعالمت متغير تحصيالت نيز مبتني بر انتظار است اما داراي اثر معني

ه صورت شغل متغير شغل نيز ب. افراد داراي تحصيالت باالتر از تمايل به پرداخت باالتري برخوردارند
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دولتي و آزاد لحاظ گرديد بر اساس مقادير مورد استفاده براي اين متغير، افراد داراي شغل آزاد از 

  . تمايل به پرداخت باالتري برخوردارند

داري كل حاكي از معني LRآماره . باشدها نيز حاكي از مطلوب بودن تصريح ميمقادير آماره

حاكي از نرمال بودن جمالت  Jarque-Beraآماره . اشدبدرصد مي 5مدل در سطح معني داري 

است و براي آزمون ناهمساني واريانس مورد 2χنيز كه داراي توزيع LMآماره . باشداخالل مي

لذا فرض صفر مبني بر . است 49/118مقدار آماره حاصل از جدول برابر با . استفاده قرار گرفته است

  . گيرداني واريانس در ميان جمالت اخالل، مورد پذيرش قرار ميعدم وجود ناهمس

اي از مقادير در صورتي كه دامنه). Greene, 2003(استفاده از روش پروبيت مستلزم احتياط زياد است 

در بخش ). Greene, 2003(توان از روش توبيت استفاده نمود واحد بيان شود، مي به صورت يك مقدار

در صورتي كه مقادير متغير وابسته براي برخي از مشاهدات . ز روش توبيت ارائه شده استبعد نتايج حاصل ا

توان از اين مقادير در تحليل استفاده نمود و يا اينكه آنها را از مجموع مشاهدات حاوي مقدار صفر باشد، مي

 ). (Haab and McConnell, 1997; Kristorm, 1997; Amigues etal. 2002حذف نمود

البته در . اين مطالعه مشاهدات حاوي تمايل به پرداخت صفر نيز مورد استفاده قرار گرفت در

هاي نخست دامنه. اي انتخاب شده، دو برخورد مجزا صورت گرفتاين مطالعه با مقادير دامنه

انتخاب كامالً مجزا از يكديگر در نظر گرفته شد و در حالت ديگر همانند متغيرهاي حاوي ارزش 

به اين صورت كه مقادير ابتدا و انتهاي هر دامنه تا نقطه مياني . ها در يكديگر متداخل شدبازه فازي،

و از  چنين الگوي برخورد در مورد متغيرهاي فازي معمول است. هاي مجاور گسترش داده شددامنه

دول هاي متداخل در جدامنه .اشاره كرد Hung et al. (2006)توان به جمله اين مطالعات مي

  .آمده است) 5(

ارائه شده است از مقادير قطعي شده حاصل از دامنه مورد ) 4(در الگوي توبيت كه نتايج آن در جدل 

ميان نتايج اين . شندباها حاوي مرزهاي مجزا و غيرمتداخل ميمطالعه استفاده شده است كه اين دامنه

نطباق كامل وجود دارد؛ اما از نظر اهميت و يا اي از نقطه نظر عالمت ضرايب، االگو و الگوي پروبيت رتبه

به اين ترتيب . شوددرجه تأثيرگذاري بر تمايل به پرداخت بازديدكنندگان ميان دو الگو تفاوت ديده مي

 )تمايل به حفاظت از آثار تاريخي(محيطي اي، متغير تمايالت زيستكه در الگوي پروبيت رتبه

درصد بر تمايل به پرداخت بازديدكنندگان  90دار در سطح اطمينان بازديدكنندگان نيز اثر مثبت و معني

  . داشته اما ضريب اين متغير در الگوي توبيت فاقد اهميت آماري است

مقادير . شوددر مورد ساير متغيرها مشابهت در جهت اثرگذاري بر تمايل پرداخت ديده مي

متغيرهاي مستقل را بر روي تمايل  اثر مستقيم) 4(ضرايب به دست آمده در الگوي توبيت جدول 

اين اثر ميان . بايد اثر نهايي محاسبه گردد) 6(دهد؛ بلكه با استفاده از رابطه به پرداخت نشان نمي
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نحوه اين توزيع در قالب اثر نهايي . گرددتوزيع مي) تمايل به پرداخت(هاي متغير وابسته دامنه

) تمايل به پرداخت(هاي منتخب متغير وابسته نهافزايش در متغير مستقل بر روي هر يك از دام

در صورتي كه : توان تفسير نمود براي مثال اثر نهايي را در مورد متغير بعد خانوار چنين مي. آمده است

تومان به  1259به بعد خانوار تمامي خانوارهاي داراي تمايل به پرداخت مثبت يك نفر اضافه شود 

هاي درآمدي به صورت خواهد شد كه اين مبلغ در ميان هر يك از بازهمتوسط تمايل به پرداخت اضافه 

به عنوان مثال در صورتي كه به بعد خانوارها يك نفر . توزيع خواهد شد) 4(مقادير ذكر شده در جدول 

     .تومان اضافه خواهد شد 7/125به طور متوسط  10- 15اضافه شود به تمايل به پرداخت دامنه 
  

برآورد تابع تمايل به پرداخت بازديدكنندگان مجموعه تاريخي پاسارگاد نتايج ). 4(جدول 

 )الگوي توبيت با دامنه هاي غيرمتداخل(

  ضريب  متغير 
انحراف 

  معيار

  )ده ريال(اثر نهايي

  صفر
5-2 

  هزار

10 -5 

  هزار

15 -10 

  هزار

20 -15 

  هزار

30 -20 

  هزار

85/15848  عرض از مبدأ  40/10899  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  234/88  145/45  سن

  -3/1024  -7/987  -9/325  -3/376  -4/192  -  318/2035  -672/5046**  جنس

  -  -  -  -  -  -  342/1507  574/1001  تحصيالت

  395  9/380  7/125  1/145  2/74  -  751/525  148/1259**  بعد خانوار

  8/6  6/6  2/2  5/2  3/1  -  777/11  737/21**  فاصله

تمايالت 

زيست 

محيطي 

ل به تماي(

حفاظت از آثار 

  )تاريخي

777/1919  254/1629  -  -  -  -  -  -  

گروه 

  پرسشنامه
295/2444  529/2118  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  219/2168  088/735  شغل

  4/615  4/593  8/195  1/226  6/115  25/144  442/1449  796/1961*  درآمد

  هاآماره
LR Jarque-Bera  LM  Log Likelihood   

)055/0(605/16 )198/0(23/3 13/0  87/657-    

  درصد 1و  5، 10دار در سطح به ترتيب معني ***و  **، *
  هاي تحقيقيافته: مأخذ

اي از اعداد، ويتينگتون و همكاران بر اين باورند كه اطمينان به مقادير انتخابي از ميان دامنه
در ادامه با نگاهي فازي به . كنندبيشتر از مقاديري است كه افراد به صورت مقدار مشخص اظهار مي

هزار  10-15به اين معني كه دامنه . ها در يكديگر متداخل شدندهاي انتخاب شده، اين دامنهدامنه
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هزار واحد از ابتدا و انتها تا وسط دامنه قبل و بعد خود گسترش داده شد  5تومان به جاي يك بازه 
 7500-17500را انتخاب نموده بودند، دامنه و بر اين اساس براي بازديدكنندگاني كه دامنه فوق 

تر ارائه شد به مقادير اي كه پيشهاي فازي با استفاده از رابطهانتخاب گرديد و بر اين اساس دامنه
  . قطعي تبديل و تابع تمايل به پرداخت برآورد گرديد

وي مندرج در ميان نتايج اين الگو با الگ. آمده است) 5(نتايج حاصل از اين برآورد در جدول 
، هم از جهت اثرگذاري متغيرهاي مستقل بر تمايل به پرداخت افراد و هم، از جهت )4(جدول 

به اين . تنها تفاوت اين دو گروه در مقدار ضرايب است. اهميت آماري انطباق كامل وجود دارد
اي ههاي متداخل ضرايب در مقايسه با الگوي حاوي دامنهترتيب كه در الگوي حاوي دامنه

تري هستند كه البته با توجه به افزايش مقادير قطعي به دست آمده غيرمتداخل داراي مقدار بزرگ
  .ها اين تفاوت مبتني بر انتظار استبراي هر يك از دامنه

ها در الگوي به اين ترتيب كه تمامي آماره. هاي محاسبه شده استتفاوت ديگر اين دو الگو در آماره

هاي غيرمتداخل بهبود يافته و به عبارت ديگر خل در مقايسه با الگوي داراي دامنههاي متداحاوي دامنه

  .بر اساس مالحظات اقتصادسنجي، استفاده از دامنه هاي متداخل منجر به بهبود الگو شده است
  

نتايج برآورد تابع تمايل به پرداخت بازديدكنندگان مجموعه تاريخي پاسارگاد ). 5(جدول 

 )ا دامنه هاي متداخلالگوي توبيت ب(

  انحراف معيار  ضريب  متغير 

  )ده ريال(اثر نهايي

  صفر
5/7-2 

  هزار

5/12 -

  هزار 5/3

5/17 -5/7 

  هزار

25 -5/12 

  هزار

30 -5/17 

  هزار

-44/13866  عرض از مبدأ  15/10206  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  693/82  769/19  سن

  -9/979  -9/944  -8/311  -360  -184  -  975/1907  -798/4827**  جنس

  -  -  -  -  -  -  306/1412  507/953  تحصيالت

  3/136  8/370  6/357  118  3/136  -  888/492  227/1182***  بعد خانوار

  38/7  12/7  35/2  71/2  38/1  -  039/11  548/23**  فاصله

تمايالت زيست 

تمايل (محيطي 

به حفاظت از 

  )آثار تاريخي

288/1830  460/1526  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  856/1984  408/2348  نامهگروه پرسش

  -  -  -  -  -  -  457/2031  064/663  شغل

  8/592  6/571  6/188  8/217  3/111  -  347/1358  814/1889*  درآمد

  هاآماره
LR Jarque-Bera  LM Log Likelihood 

)039/0(649/16  )283/0(523/2  08/0  99/653-  

  و يك درصد 5، 10دار در سطح به ترتيب معني ***و  **، *
  هاي تحقيقيافته: مأخذ
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  گيري و پيشنهاداتنتيجه

باشد كه با ريال به ازاء هر فرد مي 3000همانطور كه عنوان شد در حال حاضر مبلغ ورودي برابر با 

باشد، ميزان مبلغ ورودي نفر مي 36/3در نظر گرفتن متوسط بعد خانوار بازديدكنندگان كه برابر با 

ريال خواهد بود در حالي كه تمايل به پرداخت هر خانوار بر اساس نتايج  10080به ازاي هر خانوار 

باشد و تفاوت زيادي ميان تمايل به پرداخت افراد و ريال مي 114530حاصل از مطالعه برابر با 

در حال حاضر بر اساس آنچه از نزديك مشاهده شد، خدمات رفاهي و . باشدمبلغ دريافتي مي

شود و نياز به گسترش خدمات و تالش بيشتر در جهت يني در مجموعه ارائه ميبهداشتي بسيار پاي

با افزايش مبلغ ورودي، شرايط فوق امكان تحقق پيدا . شودحفاظت از اين مجموعه احساس مي

  . خواهد كرد

در اين مطالعه به منظور شناخت عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت افراد از سه الگوي پروبيت 

ميان نتايج هر سه الگو انطباق كامل مشاهده گرديد و . دو الگوي توبيت استفاده گرديد اي ورتبه

گذاري مشروط و الگوهاي مورد توان تلويحاً به مثابه مناسب و مطلوب بودن روش ارزشاين را مي

هاي مورد استفاده مشخص شد استفاده از همچنين بر اساس آماره. استفاده در بررسي تلقي نمود

  . گرددهاي متداخل موجب بهبود الگوي برآورد شده ميي توبيت با دامنهالگو

دهنده، فاصله بازديدكنندگان تا مجموعه تاريخي پاسارگاد و متغيرهاي بعد خانوار، جنس پاسخ

زنان در مقايسه با مردان تمايل به . دار بر تمايل به پرداخت نشان دادندهمچنين درآمد اثر معني

. سه متغير ديگر نيز اثر مثبت بر تمايل به پرداخت نشان دادند. نشان دادندپرداخت باالتري 

همچنين اثر ساير متغيرها مبتني بر انتظار بود كه اين نيز حاكي از مطلوب بودن الگوها مورد 

  . باشداستفاده مي

هاي حائز اهميت در روش ارزش گذاري مشروط چندان در اين الگوها مشخص شد كه تورش

  . باشنداز نميمسأله س

در خصوص عالمت متغيرها در مورد متغير جنس يك تفاوت ميان مطالعات صورت گرفته در 

به اين ترتيب كه در مطالعات . شودميان كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته مشاهده مي

Brouwer (2006) Jin et al., (2006)  و Johnson and Baltodano (2004)  كه در

مردان در مقايسه با زنان مشخص گرديد كه تمايل به پرداخت  يافته صورت گرفت، جوامع توسعه

كه در كشور در حال توسعه   Whitington et al. (1990)در حالي كه مطالعه. باالتر است

، نشان داد كه تمايل به )1380(عسگري و مهرگان  مطالعه هاييتي صورت گرفت و همچنين

  .ان باالتر استپرداخت زنان در مقايسه با مرد
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  Johnson and Baltodano (2004)هاي يافته. در مورد متغير بعد خانوار نيز نتايج متفاوتي وجود دارد

نشان داد كه بعد خانوار اثر منفي بر تمايل به پرداخت افراد دارد؛ در حالي كه بر اساس نتايج 

)2002( et al. Amigues االتر، از تمايل به پرداخت باالتر مشخص گرديد كه خانوارهاي داراي ابعاد ب

 . برخوردارند

تعداد بازديدكنندگان داخلي از مجموعه تاريخي  1385بر اساس آمارهاي موجود در سال 

سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع (بازديد كننده بوده است  195059پاسارگاد برابر با 

ر گرفتن بعد خانوار ميزان تمايل به پرداخت كه بر اين اساس و با در نظ) 1386دستي استان فارس، 

به اين ترتيب مازاد مصرف كننده نيز بالغ بر . ميليون ريال خواهد بود 6649بازديدكنندگان برابر با 

كننده در مقايسه با مبلغ ورودي ميليون ريال خواهد بود كه حاكي از باال بودن مازاد مصرف 6060

  .باشدمي

اند بازديدكننده خارجي نيز از مجموعه تاريخي پاسارگاد بازديد كرده 22500بيش از  1385در سال 

كه تمايل به پرداخت اين ) 1386سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان فارس، (

عالوه بر اين، مجموعه تاريخي پاسارگاد داراي ارزش وجودي . توان به ارقام فوق اضافه نمودگروه را نيز مي

به اين ترتيب رقم ياد شده به عنوان تنها . گيري آن بسيار دشوار استاد نيز خواهد بود كه اندازهبراي افر

محيطي ديگر، ارزش اين مجموعه هاي زيستهاي قابل مطالعه است و با افزودن ارزشمعياري از ارزش

  .باالتر از رقم فوق خواهد بود

  Johnson and Baltodano (2004)برخي مطالعات همانند هر چند در. از ديگر نكات مورد توجه حجم نمونه است

 هايمشاهده، اقدام به برآورد مدل توبيت شده است اما در استفاده از اين روش، نمونه 113با استفاده از تنها 

با حجم باالتر مطلوب است و از اين رو حجم نمونه پايين اين تحقيق را مي توان به عنوان يك محدوديت 

  :توان پيشنهادات زير را ارائه نمودهاي مطالعه ميبر اساس يافته .رار دادمورد توجه ق

  افزايش مبلغ ورودي؛  .1

  تأمين خدمات بهداشتي و رفاهي بهتر به موازات افزايش مبلغ ورودي؛ .2

  گذاري مشروط براي برآورد تمايل به پرداخت بازديدكنندگان آثار تاريخي؛استفاده از ارزش .3

  اي در تحليل رگرسيون؛منهاستفاده از مقادير دا .4

براي كسب ) مقادير تمايل به پرداخت از پيش تعيين شده(استفاده از روش كارت پرداخت  .5

 .تمايل به پرداخت
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