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  چکیده
انـرژي در  ي  هکننـد  تأمینترین کاالهاي زیست محیطی  ها از مهم ها و منابع آبی آنرودخانه

و خدمات اکوسیستمی و اکوتوریسـتی   محیط زیستچنین  هم. ل توسعه هستندکشورهاي درحا
 ،دکنـ  ایفا مـی اقتصاد هر کشور عنوان منابع با ارزش طبیعی، نقش مهمی در رفاه جامعه و  به هاآن

ي و تعیـین ارزش از  گـذار  ارزشاما به دلیل بروز شکست بازار در کشف قیمت براي این خدمات، 
هـاي   ویژگی حفاظتیمطالعه تعیین ارزش  این هدف. است نابع طبیعیمموضوعات اصلی اقتصاد 

بـه منظـور نیـل    . باشد میزاینده رود و منابع طبیعی مرتبط با آن  کاالي زیست محیطی مختلف
گیـري از مـدل    سازي انتخاب، روش آزمون انتخاب و بهـره  به این هدف با استفاده از رویکرد مدل

تمایـل بـه پرداخـت     ي و محاسـبه  هاي ضـمنی قیمت آوردبر اي بهاقتصادسنجی الجیت آشیانه
ارزیـابی تـأثیر متغیرهـاي    در ادامـه  . ودشـ  اقدام میهاي زیست محیطی زاینده رود نهایی ویژگی

انجـام  هاي فرضـی  سیاست در ی بر ارزش فوق و ارزیابی تغییرات رفاهی تغییراجتماع –اقتصادي
آزمـون انتخـاب در   ي  نامهپرسشـ  270دانی و از صورت پیمایش می هاي پژوهش بهداده. گیرد می

اي نشـان  نتایج حاصل از مدل الجیـت آشـیانه  . ه استاستخراج شد 1392فصل بهار و تابستان 
هـاي جـاري بـودن آب در سـطح رودخانـه،      د که بازدیدکنندگان براي هر سطح از ویژگیده می

. ه پرداخت نهایی مثبت دارنـد حفظ تنوع جنگلی، حفظ آثار باستانی و بهداشت رودخانه تمایل ب
درآمدي، سطح تحصیالت، بعـد خـانوار، جنسـیت،     ي اجتماعی مانند طبقه -متغیرهاي اقتصادي

. دار بر میزان تمایل به پرداخت بازدیدکننـدگان دارد هل، سن و بومی بودن تأثیر مثبت و معنیأت
و منـابع انـرژي    د به منظور حفظ کیفیت خـدمات زیسـت محیطـی زاینـده رود    شوپیشنهاد می

 . شودمرتبط با آن از مکانیسم بازار با در نظر گرفتن موارد شکست بازار استفاده 
  . JEL :Q51 ،Q53 ،D46 ،D62بندي طبقه

 . گذاري، زاینده رود سازي انتخاب، ارزش اي، مدلالجیت آشیانه: کلید واژه
  

 

  . علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان است ي دکتري سید پرویز جلیلی کامجو در دانشکده ي الهاین مقاله استخراجی از رس. 1

  مسئول ي نویسنده. 2
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  مقدمه - 1

درصد از آب مصـرفی   15 زهکه امرو طوري به باشد، میآب براي تولید انرژي ضروري  

 سببافزایش نیاز به آب براي مصارف انرژي . شود می جهان در بخش تولید انرژي صرف

اي از منـاطق   درپـاره . هاي حیاتی انرژي شده است باالرفتن اهمیت آب براي اجراي پروژه

باشند، کمبودآب برعملیات تولید انـرژي تـأثیر گذاشـته وبـراي      می که با کم آبی مواجه

امـروزه  ). 2012، 1آژانـس بـین المللـی انـرژي    (ت هاي اضافی دربر داشته اس ها هزینه آن

هـاي  تئـوري . شـود  هاي مهم اقتصاد هر کشوري محسوب میمحیط زیست یکی از بخش

زیست محیطی کـوزنتس  ي  فرضیهدر محیط زیست و  2پناهگاه آلودگی، عدم ردپاي بشر

بر ارزش منابع زیست محیطی  تأکیدست، که ي پایدار مطرح ا در ارتباط با مسئله توسعه

اما به دلیل بروز شکسـت بـازار در کشـف قیمـت بـراي      . ها دارند و خدمات حاصل از آن

و  از موضوعات اصلی زیست محیطی ي و تعیین ارزشگذار ارزش خدمات زیست محیطی

ارزش کاالهاي زیست محیطی  فقدانبه دلیل . است محیط زیست و اقتصاد مشترك بین

منـابع و  مالکیـت بـراي آن،    تضـمین  و گاهی قوانین و مقررات ویژه و عدم تعریف نبودو 

کـه  ، اسـت  گرفتـه طور آزاد و نامحدود مورد بهـره بـرداري قـرار     به خدمات اکوسیستمی

بـیش از  . )1392اي و جلیلی، شرزه( آن چیزي جز تخریب و تخلیه نخواهد بود ي نتیجه

گذرد، بـا افـزایش ارزش فراغـت     بع زیست محیطی میري مناگذا ارزشچهار دهه از آغاز 

چه که قابل  ده بسیار فراتر از آنکربراي افراد اهمیتی که این موضوع در این مدت کسب 

علت این امـر نقـش غیرقابـل انکـاري اسـت کـه محـیط زیسـت و         . باشد تصور است، می

زاده و عیسـی (ند نک و رفاه جوامع امروزي ایفا میها در افزایش کیفیت زندگی  اکوسیستم

الیـل  دو تعیین قیمت کاالها و خدمات زیست محیطی به  ريگذا ارزش). 1391دیگران، 

نیـاز بـه بانـک اطالعـاتی گسـترده و کامـل و       هـا   آن ي ماهیت خدمات و تنـوع گسـترده  

. کارگیري علوم ریاضی، آمار، اقتصاد و محیط زیست دارد که امري بسیار مشکل اسـت  به

زیست محیطی بسیار ارزشمند هستند و حیـات   هاي ثروتو  ها سرمایهه ک به دلیل آن اما

علم اقتصاد محیط زیست، با توجـه بـه   . )1388، شرزه اي(باشد  میها متکی  انسان به آن

ین ترجیحـات افـراد در      را که مبتنی بر کشف یـک رابطـه   هایی روشمشکالت موجود  ـب

ند ک می ارزش موردنظر آورددام به بربرخورد با محیط زیست با یک کاالي بازاري است اق

  

 

1- The International Energy Agency 
2- Foot Print 



     3    ...رد با خدمات اکوسیستمی برآورد ترجیحات شهروندان بومی و غیربومی در برخو
  

 ي مسـئله  1351علی یخشـکی بـراي اولـین بـار در ایـران در سـال       ). 1977، 1منسکی(

سـاري و اسـکویی،   ( ه اسـت طور جدي مطـرح و مـورد مطالعـه قـرار داد     ها را بهتفرجگاه

ري خدمات گذا ارزشاي در ارتباط با هاي گذشته مطالعات گستردهدر طول دهه). 1387

 معتقدنـد کـه انجـام   محـیط زیسـت    داناناقتصـاد ست محیطی انجام شده است، زیـرا  زی

امـري الزم و   هـا  اکوسیسـتم براي کارکردها، کاالهـا و خـدمات غیربـازاري     ريگذا ارزش

هـا در درازمـدت، پیامـدهاي منفـی و نـامطلوب بـراي        و انکار ارزش آن باشد میضروري 

  . )1388قربانی و زارع، ( خواهد داشت درپیجامعه 

هاي  اگر چه تفسیرهاي متفاوتی از ارزش زیست محیطی وجود دارد، اما در بین روش

2شـده  آشکارهاي ترجیحات ري که در زیر مجموعهگذا ارزشمتنوع 
 (RP)    و ترجیحـات

تر بر ارزش پولی، که از طریـق ترجیحـات    قرار دارند، اقتصاددانان بیش (SP)  3بیان شده

اي از عنـوان زیـر مجموعـه    آزمـون انتخـاب بـه   . تأکیـد دارنـد   دشوبیان شده، برآورد می

اي نـوین در اقتصـاد محـیط    ترجیحات بیان شـده، شـیوه   ي الگوسازي انتخاب از خانواده

اسـت  ) WTA(و تمایـل بـه دریافـت    ) WTP(تمایل به پرداخت  آوردزیست به منظور بر

  ). 1392اي و جلیلی، شرزه(

ن شکل است که در بخش دوم ادبیات موضوع مـورد  در ادامه ساختار این مقاله به ای

هـاي تحقیـق    بخش سوم به پیشینه تحقیق و بخش چهارم به یافتـه . گیردبحث قرار می

گیـري و پیشـنهادات ارائـه     و در نهایت در بخش پنجم نتیجـه . اختصاص داده شده است

  .گردد می

  

  ادبیات موضوع -2

به منظـور ارزیـابی ترجیحـات و    هاي متنوعی توسط اقتصاددانان محیط زیست  روش

 4ها شکست بازار تمایل به پرداخت افراد در ارتباط با کاالها و خدماتی که براي آن آوردبر

هـا   ایـن روش . )2010، 6فلورت و پیرر( است وجود دارد، پیشنهاد شده 5یا اثرات خارجی

ده ، ترجیحـات آشـکار شـ   )رهیافت بـازار فرضـی  (تحت سه رویکرد ترجیحات بیان شده 

  

 

1- Manski 
2- Revealed  preference 
3- Stated preference 
4- Market Failure 
5- Externality 
6- Fleuret & Ppirier 
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تحلیـل  ) 1هاي مبتنـی بـر هزینـه   رهیافت(و ترجیحات نسبت داده شده ) بازار جایگزین(

و از  2انتخـاب  )الگوسـازي (سازي  مدل ي اي از شیوهآزمون انتخاب زیر مجموعه. شوندمی

انتخاب یکی از مشتقات تحلیـل   سازي مدل. استرویکرد ترجیحات بیان شده  ي خانواده

) 1996( 5تئوري ارزش النکستر اساسکه بر، )1994، 4ارانکارسون و همک(  است 3توآم

 7النکسـتر تئـوري  ). 1977منسـکی،  (شـکل گرفتـه اسـت     6و تئوري مطلوبیت تصـادفی 

، از مجمـوع مطلوبیـت   یا خـدمت  یک کاالکسب شده از  مطلوبیت دارد بیان می) 1996(

د، شـو  ناشـی مـی  یـا خـدمت   کـاال  ي  همختلف توصـیف کننـد   کمی و کیفی هاي ویژگی

سـاختار  . تواند داراي چند سطح کیفی و کمی متفـاوت باشـد  که هر ویژگی می طوري به

شـود   ناشی مـی ) MDC( 9اياز تحلیل انتخاب گسسته چند جمله 8نظري آزمون انتخاب

ین تعـدادي گزینـه انتخـاب مـی       بر گاندهندکه در آن پاسخ  کننـد  تـرین گزینـه را از ـب

  . )2012، 10آرسیدیانکو و دیگران(

تصـور  ته با توجه به تفاوت بین قیمت بازاري و حداکثر تمایل به پرداخـت نهـایی،   الب

بلکـه  . باشد دهد درست نمی که قیمت فروش یک کاال ارزش اقتصادي آن را نشان می این

افـراد  . کنـد  قیمت بازار حداقل تمایل به پرداخت مردم را به هنگام خرید کاال بیـان مـی  

ز قیمت بازاري آن تمایل به پرداخت دارند که این مازاد بـر  تر ا عموماً براي یک کاال بیش

  . )1392اي و جلیلی، شرزه( باشد همان اضافه رفاه مصرف کننده می ،قیمت فروش

هاي مختلف  کاالهاي زیست محیطی را بر اساس ویژگیسطوح  ،آزمون انتخابروش 

هــا  لــف ویژگــیهــاي مختهـا و بــا اســتفاده از الگــوي احتمــالی انتخــاب بــین گزینــه  آن

ها قیمت یا هزینه باشد، تمایل بـه پرداخـت    اگر یکی از این ویژگی. کند ري میگذا ارزش

 تـرین مزیـت روش آزمـون انتخـاب     مهـم . دشوها برآورد می ویژگیبراي تغییر در سطوح 

عالوه برآن ایـن روش،  . هاي کمی و کیفی است هاي مرتبط با ویژگیتوانایی ترکیب داده

میزان تمایل بـه پرداخـت مصـرف کننـدگان بـراي کاالهـاي        آورداي بري دقیق برمسیر

  

 

1- Cost Based Approach 
2- Choice Modeling 
3- Conjoint Analysis 
4- Carson et al 
5- Lancaster Value Theory 
6- Random Utility Theory 
7- Lancaster 
8- Choice Experiment 
9- Multinomial Discrete Choice 
10- Arcidiacono et al 
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ــی  ــانلی و همکــاران( کنــد زیســت محیطــی فــراهم م ــون انتخــابدر ). 2001، 1ه  ،آزم

هـر گزینـه در   . کننـد  مـی تعدادي گزینـه انتخـاب   بین ترین گزینه را از برها  دهنده پاسخ

قربـانی و زارع،  (انـد   شـده تنـاظر توصـیف   مچند ویژگی است که بـا سـطوح    ي برگیرنده

ساختار ترجیحـات مصـرف کننـدگان بـا      آوردبر CE هدف اصلی آزمون انتخاب. )1388

شود کـه   براي نیل به این هدف از فرد خواسته می. هاست تاکید بر اهمیت نسبی ویژگی

یکی از چند سیاست فرضی را که در یک مجموعه انتخاب گردآمده است را انتخاب کند 

دسـت   انتخـاب بـه   ي د از یک سیاست فرضی خاص در یـک مجموعـه  و مطلوبیتی که فر

هاي مورد نظـر در سیاسـت    مطلوبیت فرد از سطوح هر یک از ویژگیي  وسیله به آورد می

آزمـون انتخـاب    ز روشا. )1388قربـانی و زارع،  (شـود   فرضی انتخاب شده محاسبه مـی 

 حمل و نقل، گردشگريی، بازاریابکاالهاي مصرف کننده،  هاي انتخابي گذار براي ارزش

 ي و کارخانه تصـفیه  دفن زباله هاي مکانانتخاب بینی نیازهاي تفرجگاهی جامعه،  و پیش

د شـو مـی اسـتفاده   ترجیحات کشاورزان در بیمه محصوالت کشـاورزي  آوردفاضالب و بر

کاالهـاي   ي روش در زمینـه  کاربردهـاي محـدودي از ایـن   . )1392اي و جلیلـی،  شرزه(

بـراي   اي مالحظـه این تکنیک پتانسیل قابـل   رسد میبه نظر . وجود داردزیست محیطی 

عـالوه  . زیست محیطی داشـته باشـد   هاي ارزشمفید و معتبر از  آوردن یک برآورد فراهم

منـافع نیـز مفیـد باشـد      انتقـال صـورت خـاص بـراي     بر این، این رهیافت ممکن است به

  ). 1388قربانی و فیروز زارع، (

کرد ترجیحات بیـان شـده، انطبـاق دقیـق فـروض ایـن رویکـرد بـا         دلیل انتخاب روی

گیـري  هاي دقیق در این رویکرد، بهـره رود، استفاده از پرسشنامهي موردي زاینده مطالعه

هاي تحـت ایـن رویکـرد و دالیـل      هاي اقتصادسنجی پیشرفته، جدید بودن روش از روش

باشـد،   متناسب کرده است، مـی  تئوریکی که این رویکرد را براي دستیابی اهداف مطالعه

یـک روش  ترجیحات بیان شـده   دعنوان روش مبتنی بر رویکر به CEزیرا آزمون انتخاب 

طور دقیق براي آشکار کردن  انتخاب که به يها طرحکه بر  باشد میساختاري تولید داده 

روش ). 1388قربانی و فیروز زارع، . (مبتنی استاند،  شدهعوامل مؤثر بر انتخاب طراحی 

ري زیسـت محیطـی  تلقـی    گذا ارزشروش  ترین جامعدر عین پیچیدگی  آزمون انتخاب

مختلـف سـایت از طریـق علمـی و تکمیـل       هـاي  ارزش ویژگـی در این رهیافت . شود می

 ارزیـابی تا بتوان از نتایج آن در جهت تجزیـه و تحلیـل رفـاه و     شود میپرسشنامه تعیین 

 . دکراقتصادي استفاده  -یرهاي زیستیمتغ

  

 

1- Hanley et al . 
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  ي پژوهش پیشینه -3

و  انتخـاب بـا اسـتفاده از دو روش آزمـون     ، )1388(فیـروز زارع  علی محمد قربانی ، 

هاي مختلـف آلـودگی هـوا در شـهر      اقدام به تخمین ارزش ویژگی مشروطري گذا ارزش

مشهد در دو منطقه با آلودگی باال و آلودگی متوسـط پرداختـه و نتـایج ایـن دو روش را     

به دلیل وجود واریانس ناهمسانی در  CE  در روش آزمون تجربی . اند کردهباهم مقایسه 

و اي  اسـتفاده  آشـیانه  جاي مدل الجیت شرطی ازمدل الجیت هاي انتخاب به بین گزینه

  . برآورده شده استدو منطقه با آلودگی متوسط و آلودگی باال  درایل به پرداخت تم

کـارگیري مـدل    ز روش آزمون انتخاب و بـه با استفاده ا، )1391(اي و جاویدي شرزه

تمایل به پرداخت شهروندان تهرانی بـه منظـور درونـی سـازي      آوردالجیت شرطی به بر

ها براي توصـیف کـاالي زیسـت محیطـی      آن. ند ههاي جانبی در تولید برق پرداختهزینه

د دهـ  مـی نتایج این مطالعه نشان . ندا همورد نظر از پنج ویژگی در سه سطح استفاده کرد

میلیـارد ریـال در مـاه بـراي      17اي، حـدود  که یک درصد کاهش انتشار گازهاي گلخانه

  . ساکنان شهر تهران ارزش دارد

تمایل به پرداخت بازدیدکننـدگان از تفرجگـاه    آوردبه بر، )1392(اي و جلیلی شرزه

 آوردمنظور بـر در این تحقیق به . ندا هگنج نامه با استفاده از الگوي آزمون انتخاب پرداخت

 ي هـاي تعریـف شـده    تمایل به پرداخت بازدیدکننـدگان بـراي سـطوح مختلـف ویژگـی     

در ایـن  . ه اسـت تفرجگاه، از مدل الجیت شرطی و طراحی آماري کسـري اسـتفاده شـد   

تـرین و   و حفـظ آثـار باسـتانی بـیش     هدار نشـد مدل ویژگی ازدحام از لحاظ آماري معنی

  . ه استه پرداخت را به خود اختصاص دادبترین تمایل  حفظ تنوع جنگلی کم

: به تخمین ارزش بهبـود و ارتقـاي تصـفیه خانـه فاضـالب      ،)2009(بیرول و دیگران 

 100در ایـن مطالعـه تعـداد    . انـد  پرداختـه در هنـد  1گانگـا  ي ي موردي رودخانـه  مطالعه

گیـري   نمونـه  ي و شـیوه  هاین رودخانه تکمیـل شـد   ي ن حاشیهاتوسط ساکن  نامهپرسش

ي شـهري   د که ساکنان ایـن منطقـه  ده میتحقیقات نشان . تصادفی بوده استصورت  هب

تمایل به پرداخت معنی داري، از طریق افزایش عوارض شهرداري ماهیانه بـراي افـزایش   

ي  هـاي منطقـه   تر و بهتر پسـاب  بیش ي فاضالب براي تصفیه ي تصفیه ي ظرفیت کارخانه

پیشنهاد شده اسـت کـه بـا اسـتفاده از روش     . دارند گانگاآن در رودخانه  ي قبل از تخلیه

منافع اقتصادي که ممکن است از طریـق ارتقـاي    ي انتقال منافع نتایج این مطالعه درباره

  

 

1- Ganga 
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همـین رودخانـه ایجـاد     ي پساب در مناطق شهري مشابه در حاشیه ي تصفیه ي کارخانه

  . شود، مورد مطالعه قرار گیرد

ي ترجیحات افـراد  گذار اده از آزمون انتخاب به ارزشبا استف ،)2010(فلورت و پویرر 

 ي ي گردشگري در حاشیه طور همزمان درچهار منطقه در برخورد با بهبود کیفیت آب، به

ند که هریک ا هها براي توصیف رودخانه چهار ویژگی برشمرد آن. ندا هیک رودخانه پرداخت

هبـود کیفیـت آب رودخانـه    د که افـراد بـراي ب  ده مینتایج نشان . ه استدو سطح داشت

هـاي   اما منافع حاصل از این بهبـود کیفیـت، هزینـه    ،داري دارند تمایل به پرداخت معنی

تأثیر معنـی داري  1که پیشنهاد صفر معترض اند هها نشان داد آن. دهد طرح را پوشش نمی

 . داردشده بر روي نتایج حاصله 

تـورو  برق آبی  ي ست محیطی پروژهبه ارزیابی تأثیرات زی، )2011( 2وگادورا و آلپیزار

هـاي   در سن کارلوس کاستاریکا بـا اسـتفاده از آزمـون    4رکرو وردبر مرکز گردشگری 3تري

ي سـفر فـردي و    هـاي هزینـه   روش هـا  در کنـار ایـن رهیافـت آن   . نـد ا هانتخاب پرداختـ 

 د کـه ده میها نشان  این روش ي ند، که مقایسها هري شرطی را نیز محاسبه کردگذا ارزش

تواننـد   کند کـه افـراد مـی    هاي انتخاب سناریوهاي واقعی را براي افراد طراحی می آزمون

عکـس   دقیـق بـه طـور   ترجیحات مورد نظر خود را از بین این سناریوها انتخـاب کننـد،   

هـا از طراحـی    آن. هاي دیگر که فرد قدرت انتخاب و ابراز ترجیحات خود را نـدارد  روش

 .  اند انتخاب بهره جسته هاي قائم براي طراحی مجموعه

  

  یافته هاي تحقیق -4

، 6، الجیـت شـرطی  5ايآزمون انتخاب از طریق ابزارهـاي آمـاري الجیـت چندجملـه    

هــایی از ارزش آورد، بر8ايو الجیــت آشــیانه 7الجیــت تعمــیم یافتــه، الجیــت متــداخل

 هاي منفرد و ارزش تغییرات جمعی در کیفیت زیست محیطی تغییرات در سطوح ویژگی

در ایـن تحقیـق   . )2002، 9و دشـازو و فرمـو   2001هـانلی و همکـاران،   ( کننـد  ارایه می

  

 

1- Protest bid 
2- Vega & Alpizar 
3- Toro 3 
4- Recro Verde 
5- Multinomial Logit 
6- Conditional Logit 
7- Mixed Logit 
8- Nested Logit 
9- Deshazo & Fermo 
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رود و اکوتوریسـتی زاینـده   هاي فرضی براي بهبود و حفظ خدمات زیست محیطـی  برنامه

پرداخت توصیف  ي چهار ویژگی و یک وسیلهي  هوسیل به مبتنی بر تئوري ارزش النکستر

دارد کـه مطلوبیـت برخاسـته از یـک کـاال از      ن مـی تئوري ارزش النکستر بیا. ه استشد

آیـد  دست می یک کاال بهي  ههاي مختلف توصیف کنندمجموع مطلوبیت ناشی از ویژگی

تعـداد کـل حـاالت برابـر     . ها داراي سطوح کمی و کیفی متنوعی هستندکه این ویژگی

= است حالـت   72گیري از طراحـی عـاملی کسـري  تعـداد     بهره که با ،�3 × 4  324

  :باشد می زیر موارد شامل يآمار يها یطراح انواع. 1ه استانتخاب شد

 کـه . اسـت  تجربـی  طراحـی  یـک  در شروع ي نقطه روش این :کلی عاملی طرح) الف

 بـراي . باشـد  یمـ  متناظرشان سطوح و ها یژگیو ترکیبات از ممکن يها حالت تمام شامل

تـر   بـیش  هـا  طـرح  این. ردیگ یم قرار استفاده مورد ها یژگیو ي جانبه همه اثرات تخمین

در ایـن  . نیسـتند  ارزیـابی  قابـل ها  آن همگی شوندکه یم ترکیبات از زیادي تعداد شامل

گزینه است، امکـان در نظـر گـرفتن     324مطالعه نیز به دلیل تعداد زیاد کل حاالت که 

  . شدها میتمام حاالت منجر به پیچیده شدن پرسشنامه

 البتـه . باشـد  یم شده ارایه ترکیبات تعداد کاهش به قادر:  کسري فاکتوریل طرح) ب

 وجـود  ایـن  بـا  دارد، امـا  وجود روش این در ها طرح تعداد ي بهینه انتخاب به انتقادهایی

 نظـر، از  مـورد  يهـا  طرح انتخاب. است یافته فراوانی هاکاربرد نهیگز تعداد کاهش بدلیل

 بیـزین  انتخـاب  و دوري ی، انتخـاب تصـادف  انتخـاب  روش سه از یکی به ها طرح کل بین

در ضمن پس از طراحی عاملی کسري در بـین حـاالت فـوق تعـدادي از     . ردیگ یم انجام

هـاي انتخـاب بایـد از    هاي غالب و مغلوب وجود دارد که در زمان طراحی مجموعه گزینه

  . 2شودها حذف بین گزینه

 طـرح . باشـد  یمـ  ها نهیگز بین در ریاضی خصوصیت یک بودن قائم :قائم طراحی) ج

واقعیـت،   در هـا  یژگـ یو شـدید  همبسـتگی  وجـود  با را ها یژگیو استقالل قائم فاکتوریل

 بـا  انتخـاب، بسـیار   روي انفرادي يها یژگیو اثرات منظر از قائم طراحی. کند می یبررس

 تواننـد  یم که است انتخابی سناریوهاي ساختن روش این مهم ویژگی یک. است اهمیت

 مشـوش  عوامل سایر تأثیر ي وسیله به که دهند دست به مدل پارامترهاي از ییها نیتخم

 بـر  اند، کـه  داده توسعه را طراحی تکنیک بازاریابی محققان به تازگی. اند نشده منحرف و

. دارد کـاربرد  انتخـاب  آزمون در غیرخطی يها مدل براي که است مبتنی بهینه  D معیار

  

 

  . انجام داد  SPSSو  Minitabتوان با نرم افزارهاي انواع مختلف طراحی را می -1

  یک آورده شده است ي میمهانتخاب در ض ي یک نمونه از مجموعه -2
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 پیشـنهاد  انتخاب  آزمون الگوي در خطی غیر ياه مدل در بهینه  یطراح براي اصل چهار

  ):1996، 1هربر و زورنا(ست ا شده

  . باشند همبسته غیر انتخاب مجموعه هر در ها یژگیو سطوح: قائمیت) 1

 شـود  یم وارد انتخاب مجموعه هر در که ها یژگیو  هرسطوح تعداد: سطوح توازن) 2

  . باشد یکسان ها یژگیو تمام براي باید

  . نشوند تکرار انتخاب مجموعه یک در ها یژگیو سطوح: تداخل حداقل) 3

 براي یکسانی مطلوبیت باًیتقر انتخاب مجموعه یک در گزینه هر: مطلوبیت توازن) 4

  . کند ایجاد دهنده پاسخ فرد

د، به ایـن دلیـل از طراحـی    کرهاي بسیار کمی پیشنهاد میطراحی قائم تعداد گزینه

حالت در شـش پرسشـنامه کـه هریـک داراي شـش       72ن ای. عاملی کسري استفاده شد

 انتخـاب داراي دو گزینـه   ي هـر مجموعـه  . شـدند  انتخـاب بودنـد قـرار داده    ي مجموعه

ــه )سیاســت فرضــی( ــالوه ب ــک گزینــه  ي ع ــه  )سیاســت فرضــی(ی ــونی ک وضــعیت کن

  . باشد میي عرض از مبدا  دهنده نشان

 افـراد  توسـط  است ممکن ، کهاست  صفر پیشنهاد معناي به یکنون تیي وضع گزینه

هـانلی و همکـاران،   (د نوشـ  تقسـیم  دسـته  سـه  بـه  تواننـد  یم ها پاسخ این. شود انتخاب

2001 .(  

 همراه به فرد مطلوبیت افزایش در يتأثیر ها نهیگزسایر  :2یواقع صفر يها پیشنهاد -

  . کند ینم ابراز پرداخت به تمایلی فرد و ندارد

 زیسـت  کاالهـاي  بـراي  پرداخـت  بـا  مخالفـت  بـدلیل  فرد :3معترض صفر پیشنهاد -

  . ندارد پرداخت به تمایل محیطی

 صـفر  را آن و نیسـت  مطمئن خود پرداخت به تمایل میزان از فرد :4دانم ینم پاسخ -

 . کند یم ارزیابی

  

   

  

 

1- Huber and Zwerina 
2- Genuine zero bid 
3- Protest bid 
4- Don’t know 
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 ها و سطوح متناظرتشریح ویژگی - 1جدول 

  هاي تحقیقیافته: منبع

 

پرسشـنامه بـه منظـور انجـام      30آزمون انتخاب تعداد  ي پرسشنامه 270از مجموع  

هــاي عقالیــی بــودن انتخــاب پرسشــنامه بــه منظــور انجــام فــرض 30پــیش آزمــون و 

دهنـدگان  و انتقال پذیر بودن ترجیحـات پاسـخ  ) هاتصادفی نبودن پاسخ(دهندگان  پاسخ

 3438ز شامل پرسشنامه ناقص بود و در نهایت اطالعات مورد نیا 19تعداد . استفاده شد

نــوع  6آزمــون انتخــاب در قالــب ي  نامهپرسشــ 191 بهدســت آمــده ازردیــف داده کــه 

ت فرضی بود استخراج سیاس 72انتخاب و  ي گزینه 3انتخاب،  ي مجموعه 18پرسشنامه، 

= αي آلفاي کرونبـاخ   مقدار آماره چنین هم. شد نشـان از پایـایی و روایـی عـالی      0.83

قابـل   ي تابع مطلوبیت از دو مؤلفه ،ي تابع مطلوبیت تصادفیطبق تئور. شتپرسشنامه دا

  . مشاهده و تصادفی تشکیل شده است

)1(   in i nU  Vin Z ,  S    ε  

  Vin ،غیرمستقیم که تابعی است از  تابع مطلوبیتZi  هـاي   از ویژگـی  5×1بـردار  که

 –اي اقتصـادي بـرداري از متغیرهـ  Sn و  اسـت  امiي  تعریف شده براي تفرجگاه در گزینه

ام nبراي مشـاهده  ... مانند سن، تحصیالت، تأهل، تعداد فرزندان، بومی بودن و 1اجتماعی

. باشد میام   nام توسط مشاهدهiي  مطلوبیت حاصل از انتخاب گزینه Uinو 

   
  

 

1- Socio – economic characteristics 

  سطوح 1سطح  2سطح  3سطح  4سطح 

  ویژگی

 .........  30  %      

 بهتر

وضعیت 

 کنونی

30  %   

 بدتر

انداز طبیعی حفظ تنوع جنگلی و چشم 

 زاینده رود و حاشیه آن

 ......... 30  %      

 بهتر

وضعیت 

 کنونی

30  %   

 بدتر

بر موجود حفظ آثار تاریخی و باستانی 

 روي زاینده رود

 ...... 30   %   

 تر پاك

وضعیت 

 کنونی

30  %

 تر کثیف

و پاك  اطراف رودخانه پاركبهداشت 

 بودن آب رودخانه

بهار، تابستان و  ........ 

  پاییز

بهار و 

  تابستان

وضعیت 

  کنونی

 وجود آب در جریان در سطح رودخانه

9000 

 ریال

5000      

 ریال

2000  

 ریال

     صفر

 ریال

 ي  ورود به محیط رودخانه هزینه
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 )1984( 1مـک فـادن   –هاسـمن  هاي نامرتبط آزمـون  براي حفظ خاصیت استقالل گزینه

ها یکسـان   جفت گزینه تمامیهاي متقاطع بین  آن کشش ي هشود، که در نتیج انجام می

توصیه شده است که الگوي الجیت شرطی بایـد  . )2000، 2لوویر و همکاران( خواهد بود

مک فـادن بـراي اطمینـان از عـدم نقـض فـرض خاصـیت         –هاسمن با استفاده از آزمون

ن توجـه بـه ایـن    اگر الگوي الجیت شرطی بدو. هاي نامرتبط آزمون شود استقالل گزینه

 خواهنـد شـد  نادرسـت   هـا  بینـی  پـیش  و تورش دار خصوصیت تخمین زده شود ضرایب

مقـدار  . دکـر اي اسـتفاده  و بایـد از مـدل الجیـت آشـیانه      1984هاسمن و مک فادن، (

  :هاسن برابر است با آزمون  ي آماره

)2(  chi�(5)=  (b − B)�[(V� − V�)��](b − B)= 9/32  

ــاره ــدار آم ــون مق ــی   ي آزم ــطح معن ــه% 10داري هاســمن در س  ،5ي آزادي  و درج

= 9/23  ��
=ي جدول  از آماره � 9/2346  ��

 بدین ترتیب فـرض صـفر   ،تر است بزرگ�

ین    پـذیرفت و تـوان  نمـی  مبنی بر عدم وجود واریانس ناهمسانی در مـدل را  اخـتالف ـب

  . دخواهیم ش استفاده ايآشیانهاز مدل الجیت  بنابراین استضرایب سیستماتیک 

در یـک   نندک را حفظهاي نامرتبط فرض استقالل گزینه که هاییگزینهبدین ترتیب 

ایـن   ،گیرنـد  مـی دیگر قرار  ي در آشیانه نندککه این فرض را نقض  یایهو گزینه 3آشیانه

با . )2012، 4گرین( شود ها میکار منجر به رعایت فرض واریانس همسانی در بین آشیانه

ي اول و  هاسـمن گزینـه   ي سوم وضعیت کنونی است، طبق آزمون  که گزینه توجه به این

  . گیرندجداگانه قرار می ي ر دو آشیانهدوم د

  
  هاي یک مجموعه انتخاب براي هر فرد انتخاب بین گزینه

  
  

  

  

  

  

  ايساختار درختی الگوي الجیت آشیانه -1نمودار 

  

 

1- Hausman & Mac Fadden test 
2- Louvier et al 
3- Nest 
4- Green 

  سطح اول  آشیانه دوم  اولآشیانه 

  گزینه سوم  گزینه اول  گزینه دوم  سطح دوم
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اي مبتنی بر تئوري تابع مطلوبیت تصـادفی  به منظور تصریح یک مدل الجیت آشیانه

)RUM( توزیع شرطی ،ε��   ي که ناشی از انتخـاب شـاخه t    ام اسـت داراي توزیـع ارزش

احتمال انتخاب یک گزینه شامل احتمال انتخاب یک آشـیانه در  . 2باشد می 1غایی گومبل

خـاب  ضرب در احتمال انتخـاب یـک گزینـه در سـطح دوم بـه شـرط انت       �Cسطح اول 

  ). 2000، 4، کوتز و نادرجان2002، 3هیس(باشد  می �C�/ C مذکور ي آشیانه

)3(  Pr�� =  Pr�/�.Pr�   

T = �Rها، تعداد آشیانه {1,2}  = (1,2),R� = ها در هـر آشـیانه   تعداد گزینه (1)

ام بـدین   t ي ام به شـرط انتخـاب شـاخه   jي  که احتمال انتخاب گزینه طوري به ،باشد می

  ):2012گرین، ( باشد صورت می

)4(  Pr(�� = �/ �� = �) =  
���(��� ��)

∑ ��� (���  �� )�  ∈� �

 

  : k = 1,... Tباشد و  ام بدین صورت می t ي و احتمال انتخاب شاخه

)5(                                 Pr(C� = t)=  
��{∑ ��� (���  /��)�  ∈� �

}��

∑ ���∈� {∑ ��� (���  /�� )�  ∈� �
}��

  
                       

βk ي در صـورتی کـه شـاخه   . است 5×1بردار هاي مستقل مدل که  ضرایب متغیر t ام

ضـریب   �pباشد اگر  می = T  k ...,1هاشاخهمربوط به  5متغیر ناهمسان �τانتخاب شود، 

�τ،همبستگی یک مجموعه انتخاب باشد = (1 − p�)�/�  که اگر  ،استτ� = باشـد   0

�τهمبستگی کامل و اگر  = ارزش غـایی مسـتقل تبـدیل     توزیع فوق به توزیـع  ،شود 1

بـراي   6ارزش شـمول . شـود  اي حاصـل مـی  شود و تابع الجیت شرطی یـا چندجملـه   می

  ام t ي شاخه

 )6(                                            I� = Ln {∑ exp (x�� β�/ τ�)� ∈� �
}    

بـا لگــاریتم تــابع حــداکثر  . 7باشــد مــی �Rیعنـی   ام t ي تعـداد گزینــه در آشــیانه  �

بیت تصادفی تئوري تابع مطلو مبتنیاي دو سطحی درستنمایی براي مدل الجیت آشیانه

تـابع   ایـن  گیري از مشتق). 2012آرسیادنکو و همکاران، (شود  بدین صورت محاسبه می

  

 

1- Multivariate version of Gumble’s extreme value distribution 
، مبانی آمـار ریاضـی، چـاپ نهـم، مرکـز نشـر       )1389(پارسیان احمد ها رجوع شود به براي مطالعه در ارتباط با انواع توزیع -2

  . دانشگاه صنعتی اصفهان

3- Heiss 
4- Kotz & Nadarajah 
5- Dissimilarity  
6- Inclusive  value 

 Nonnormalizedبود براي بحـث در ارتبـاط بـا    Normalized nested logit model الگوي توضیح داده شده در این بخش -7

nested logit model   بهGreen (2012)  شودمراجعه .  
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گرهاي حـداکثر درسـتنمایی بـا اطالعـات     آوردنسبت به پارمترها و حداکثر کردن آن بر

  . شود کامل استخراج می

Log ι=  ∑ ∑ ∑ y����∈� ��∈�
�
�� � Log {Pr(C�� = i)Pr(C�� = m /C�� = 1)}=

  ∑ ∑ ∑ y����∈� ��∈�
�
�� � �z��α� +  τ� I�� − Log {∑ exp(z��α� +  τ� I��)�∈� }+

 x��� β�/ τ� –Log{∑ exp(x��� β�/ τ�)� ∈� �
}�                                       )7(  

باشـد کـه    ام مـی iانتخاب  ي ام در مجموعهk ي ام در شاخهmي  گزینهانتخاب  ����

باشد  ها صفر میاگر این گزینه توسط فرد انتخاب شود فقط عدد یک و براي سایر گزینه

کـه در ایـن    )انتخـاب  ي مجموعـه ( تعـداد مشـاهدات   N  ..اسـت  وابستهمتغیر  همان که

=i مشاهده داریم 1146مطالعه  1,2,...N.   

اي با روش حداکثر درستنمایی با اطالعات مدل الجیت آشیانه آورداز برنتایج حاصل 

هـاي حفـظ    عالمت ویژگـی . گزارش شده است) 3(در جدول ) 7(ي  کامل و طبق معادله

انـداز  ، یعنی افراد براي حفظ تنوع جنگلـی و چشـم   است دارو معنی تنوع زیستی مثبت

هـاي   عالمـت ویژگـی  . دارنـد  مثبـت  تمایل به پرداخت آن ي طبیعی زاینده رود و حاشیه

و ایـن  مثبـت   ،طبـق تئـوري   نیـز  بر روي زاینده رودموجود حفظ آثار تاریخی و باستانی 

حفظ آثار ي وجود تمایل به پرداخت براي  دهنده که نشان دار استمتغیر نیز کامال معنی

  . رود استتاریخی متعلق به زاینده

 
  ايآشیانهلگوي الجیت ضرایب با استفاده از ا آوردبر - 2جدول 

 |t > t |Pي  آماره انحراف معیار ضریب  ها ویژگی

2277/00644/054/3*0004/0  حفظ تنوع جنگلی

2058/00674/005/3* 0023/0  حفظ آثار باستانی

0718/00659/009/1* 2762/0  رودخانهبهداشت 

0780/092/3* 0001/0  3059/0  جاري بودن آب

0000168/007/1-*  0282/0- 000018/0  ي ورود قیمت یا هزینه

0736/29105/028/2* 0228/0 اولي  آشیانه

3091/14183/013/3* 0018/0  دومي  آشیانه

* ، هاي تحقیقیافته: منبع
 درصد 5داري در سطح معنی

 
نیـز مطـابق    و پاك بودن آب رودخانـه  پارك اطراف رودخانهبهداشت عالمت ویژگی 

دهد که مـردم  دار نبوده است و نشان می، اما این متغیر در مدل معنیبت استتئوري مث
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ایـن موضـوع   . باشـند به پرداخت نمـی  حاضربراي بهداشت رودخانه و محیط اطراف آن 

که بازدیدکنندگان حفظ بهداشت محیط را  مانند این ،تواند دلیل فرهنگی داشته باشد می

از حـداقل وظـایف دولـت محسـوب      کـه آن را  دانند یـا ایـن  شهروندي می ي یک وظیفه

وجـود آب در جریـان در   ترین ویژگی مورد نظـر بازدیدکننـدگان ویژگـی     مهم. نندک می

، کـه طبـق   هاین متغیر در سه سطح مورد ارزیابی قـرار گرفتـ  . ه استسطح رودخانه، بود

ت عالمت ضـریب متغیـر قیمـ   . دار استتئوري عالمت این متغیر نیز مثبت و کامال معنی

افزایش قیمـت   ضریب متغیر قیمت به این دلیل منفی است که. استمنفی  ،طبق تئوري

  . دهد مطلوبیت افراد را کاهش می

مـوهمی امکـان اسـتفاده از ضـریب      ي هاي با متغیـر وابسـته  به این دلیل که در مدل

ي  نحـوه . یمکنـ تعیین تعدیل شـده اسـتفاده مـی    از سایر ضرایب ،وجود ندارد �R تعیین

ي نسـبت حـداکثر درسـتنمایی،     هریک از این ضرایب تعیین با توجه به آماره ي محاسبه

  . توضیح داده شده است) 3(مشاهدات و تعداد متغیرهاي مدل در جدول  دتعدا

  

  اي در تابع حداکثر درستنماییمقادیر نیکوئی برازش براي مدل الجیت آشیانه -3جدول 

Likelihood Ratio (R)  243/89 2 * (LogL - LogL0) 

Upper Bound of R (U)  2518 - 2 * LogL0 

Aldrich-Nelson  0722/0 R / (R+N) 

Cragg-Uhler 1  0749/0 1 - exp(-R/N) 

Cragg-Uhler 2  0843/0 (1-exp(-R/N)) / (1-exp(-U/N)) 

Estrella  0762/0 1 - (1-R/U)^(U/N) 

Adjusted Estrella  0662/0 1 - ((LogL-K)/LogL0)^(-2/N*LogL0) 

McFadden's LRI  0354/0 R / U 

Veall-Zimmermann 1051/0 (R * (U+N)) / (U * (R+N)) 

= N  تعداد مشاهداتK ,  =تعداد متغيرهاي توضيحي 

  هاي تحقیقیافته: منبع   

  

. تصـریح درسـت مـدل اسـت    ي  دهنـده  ي نسبت درستنمایی نشـان  مقدار باالي آماره

بـراي   ،هاي الجیت امکان تفسـیر مسـتقیم ضـرایب وجـود نـدارد      که در مدل دلیل این هب

ین     شدهه هاي ضمنی استفاد مقادیر ضرایب از قیمت ي مقایسه و نرخ نهـایی جانشـینی ـب

پـس از  . شـود مـی محاسبه ) پرداخت ي وسیله(متغیرهاي زیست محیطی و متغیر بازاري 
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هـا و سـطوح    براي هریک از ویژگی  1IPهاي ضمنی قیمت ايالجیت آشیانه تخمین مدل

  ). 2012آرسیادینکو و همکاران، (د شومیمتناظرشان محاسبه 

)4(  
Product _attribute

Product _attribute
monetary _attribute

IP    
 

  
  

  

  
                       قیمت ضمنی یا تمایل به پرداخت براي هر ویژگی -4جدول 

  شاخص  تمایل به پرداخت - قیمت ضمنی  ویژگی

 43/74 *000/12650  حفظ تنوع جنگلی و چشم انداز طبیعی تفرجگاه

 333/11433 27/67  حفظ آثار باستانی و تاریخی موجود در تفرجگاه

 888/3988 47/23  آب رودخانه تفرجگاهحفظ بهداشت محیط و 

 100  444/16994  وجود آب در جریان در سطح رودخانه

    . باشند ها به ریال می قیمت* 

  هاي تحقیقیافته: منبع

  

ترین قیمـت   ضمنی با بیش يهاگیري قیمتصورت یک نسبت شاخص سازي فوق به

جریان در سـطح  وجود آب در "قیمت ضمنی هر سطح ویژگی . دشوضمنی محاسبه می

تمایـل بـه   . گیـریم عنوان مبلغ پایه در نظر مـی  ترین مقدار است را به که بیش "رودخانه

حفـظ آثـار باسـتانی و تـاریخی     پرداخت نهایی بازدیدکنندگان براي هـر سـطح ویژگـی    

وجـود آب در جریـان در سـطح    "درصد هر سـطح ویژگـی    27/67، موجود در تفرجگاه

  . است "رودخانه

 تمایـل بـه پرداخـت نهـایی افـراد بـراي       ،حاسبه شده در این مطالعهقیمت ضمنی م

بـراي ویژگـی     WTPپرداخـت تمایـل بـه   . اسـت  زاینـده رود هاي  ویژگی سطوح مختلف

ریال براي  12650تقریباً  "تفرجگاه زاینده رود حفظ تنوع جنگلی و چشم انداز طبیعی"

حفـظ   "قیمت ضمنی بـراي   .باشد می براي هر سطح سال در هر بازدید18هر فرد باالي 

تمایـل بـه   . اسـت ریـال   11433 "زاینـده رود  آثار باستانی و تاریخی موجود در تفرجگاه

در . اسـت ریـال   3988 "حفظ بهداشـت محـیط و آب رودخانـه     "پرداخت براي ویژگی 

وجـود آب در جریـان در   "نهایت تمایل به پرداخت نهایی براي سطوح مختلـف ویژگـی   

مجموع تمایل به پرداخت افراد . ریال است 1699رین مقدار یعنی ت بیش "سطح رودخانه

  

 

1- Implicit Price 
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هـاي کـاالي    حفـظ و بهبـود ویژگـی    و براي هر سطح سال براي هر بار بازدید 18باالي 

کل تمایل به  ي براي محاسبه. باشد ریال می 45065 زاینده رودزیست محیطی تفرجگاه 

هـاي مختلـف را در تعـداد     ویژگـی ها بـراي   پرداخت افراد باید مجموع تمایل به پرداخت

  . 1کردنند، ضرب ک افرادي که در یک سال از تفرجگاه دیدن می

باید توجه کرد که قیمت ضمنی یا تمایل به پرداخت با مفهوم قیمت بازاري متفـاوت  

کاال تحت شرایط غیـر تبعـیض قیمـت     ي بنگاه عرضه کننده ،در بحث اقتصاد خرد. است

 ،تمام تمایل به پرداخت افراد را کسب کنـد  ،در مبادله واندت ي یک انحصارگر، نمی درجه

اي که در بازار تمام واحدهاي کاالي فروخته شده در یک مبادله را به یک یعنی فروشنده

فروشد روي تابع درآمد نهایی قرار دارد و قادر نیست کـل سـطح زیـر منحنـی      قیمت می

کاال، قیمـت بـازاري نـه    ي  ه کنندهبه بیان دیگر عرض. افراد را در قالب قیمت کسب کند

دسـت   افراد در مبـادالت بـراي بـه   . کند را دریافت می) قیمت همه یا هیچ( قیمت ذخیره

کنند کـه در صـورت از دسـت دادن     می تر از آن مقدار پرداخت یا قیمت کم ،ن کاالآورد

ه اسـت  رفاه مصرف کننـد  ي این مقدار مابه تفاوت اضافه. باشند کاال حاضر به پرداخت می

که بازار انحصاري باشـد و انحصـارگر،    شود، مگر این که در مبادله نصیب تقاضا کننده می

ي یک اعمال کند و هر واحد کاال را به یک قیمت مجـزا  بفروشـد و    تبعیض قیمت درجه

روي تابع تقاضا حرکت کند و کل سطح زیر منحنی تقاضا را که برابر است با تمایـل بـه   

  . )1392اي و جلیلی، شرزه( پرداخت دریافت کند

هاي ضمنی و تغییـر در سـطوح    اند، قیمت هایی که افراد انجام داده باتوجه به انتخاب

توان مقـادیر رفـاه اقتصـادي     می ،ها از یک سیاست فرضی به سیاست فرضی دیگر ویژگی

اختالف بحرانی . )2003، 2بتمن و همکاران( ناشی از یک سیاست فرضی را محاسبه کرد

شود بـراي   نیز گفته می) ES( 4یا مازاد اقتصادي) CS( 3ین، که به آن مازاد جبرانیهیکس

  :)1984، 5هانمن و همکاران( باشد میزیر صورت  همدل الجیت شرطی ب

)9(     MoneyCS   /   V –  V   1 21   

  

 

تقریبـی ارزش   ي گاه زاینده رود در دسترس نیست از محاسبه به این دلیل که آمار دقیقی از تعداد افراد بازدیدکننده از تفرج -1

   .شده استخودداري 

2- Bateman et al. 
3- Compensating Surplus 
4- Economic Surplus 
5- Hanemann 
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V2,V1 :       مطلوبیت غیرمستقیم اولیـه و مطلوبیـت غیرمسـتقیم ثانویـه، بعـد از بهبـود

  زیست محیطی هاي سطوح ویژگی

صورت تصـادفی انتخـاب شـده و مقـادیر رفـاه بـراي حرکـت از         در ادامه ده برنامه به

حرکت از یک سیاست بـه   چنین همسیاست وضعیت کنونی به سمت سیاست مفروض و 

ي چهـار   باالترین مقدار رفاه در سیاست فرضی گزینـه . سیاست دیگر محاسبه شده است

باید رفاه . ایجاد شده است دومي  سیاست فرضی گزینهترین رفاه در  کم. ایجاد شده است

صورت تجمعی محاسبه کـرد تـا    را مرحله به مرحله و از یک سیاست به سیاست دیگر به

صـورت متقـاطع،    با حرکت از سیاست وضعیت کنونی بـه سیاسـت فرضـی دیگـر یـا بـه      

نفري مـورد   191 ي هاي افراد در نمونه توان براساس انتخاب می. باشد ، درستمحاسبات

هاي افراد را محاسبه کرد، که نیاز به بررسـی تـک تـک     مطالعه کل رفاه ناشی از انتخاب

  . هاي انتخاب دارد مجموعه

  
   محاسبات رفاه - 5 جدول

  گزینه

10 

  گزینه

9 

  گزینه

8 

  گزینه

7 

  گزینه

6 

  گزینه

5 

  گزینه

4 

  گزینه

3 

  گزینه

2 

  گزینه

1 

  سطح

 ویژگی

30%  

 بهتر

0  30%  

  بهتر

30%  

  بهتر

0  30%  

 بد تر

30%  

 بهتر

0  0  0   زیستی تنوع

0  0  0  0  30%  

  بهتر

30%  

 بد تر

30%  

 بهتر

30 %  

 بهتر

0  30 %  

 بهتر

 آثار باستانی

30% 

 تر پاك

30%  

  تر پاك

30 %  

  تر کثیف

30%  

  تر پاك

0  30%  

 تر پاك

30% 

 تر پاك

30 %  

 تر کثیف

30%  

  تر پاك

0   بهداشت

0  بهار،   0

تابستان و 

  پائیز

بهار و   0

  انتابست

بهار، 

تابستان 

 و پائیز

0  بهار، 

تابستان و 

 پائیز

بهار و   0

 تابستان

  آب

200  500  900  500  900  200  500  200  900  500   قیمت

1463+  102 -  2967+  1163+  1942 +  1189+  2307+  3198+  402 -  2343 + 
محاسبات 

 رفاه

 )، واحد به تومان استباشدصفر به مفهوم وضعیت کنونی می(

  هاي تحقیقیافته: منبع

  

متغیرهـایی کـه در طـول     یعنـی  ،اجتمـاعی  -هاي اقتصادي کردن متغیر منظوربراي 

باشـند، بایـد از مـدل الجیـت      اما از فـردي بـه فـرد دیگـر متفـاوت مـی       ،ثابت ،ها گزینه
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براي در نظر گرفتن اثـرات ایـن متغیرهـا    ). 1974مک فادن، (د اي استفاده کر چندجمله

، پیشنهاد شده است کـه ترکیـب   ايآشیانهمدل الجیت  بر متغیرهاي زیست محیطی در

عنوان یـک متغیـر جدیـد     اجتماعی به –متغیرهاي زیست محیطی و متغیرهاي اقتصادي

 ارزیـابی  صورت غیرمسـتقیم  به و تأثیر این متغیرها بر تمایل به پرداخت افراد هلحاظ شد

زنـد دار بـودن،   تحصـیالت، متأهـل بـودن، فر   جنسیت، متغیر سن،  با ترکیب هفت. شود

متغیـر جدیـد حاصـل     28محیطـی،   متغیـر زیسـت   چهار مخارج خانوار و بومی بودن با

اجتماعی را بـر میـزان    -شود، که تأثیر غیرمستقیم هر یک از این متغیرهاي اقتصادي می

. دهـد تمایل به پرداخت افراد براي هر یک از سطوح متغیرهاي زیست محیطی نشان می

اي را بـا لحـاظ ایـن متغیرهـاي ترکیبـی نشـان       الجیـت آشـیانه  نتایج مـدل   ،)6(جدول 

 . دهد می
  

  اجتماعی-متغیرهاي اقتصادي -6جدول

 |t Pr> |tي  آماره انحراف معیار ضرایب جدید متغیرهاي مستقل

 0242/0 17/1 7432/0 8686/0 تنوع زیستی و جنگلی

 0794/0 75/1 1448/1 6527/0  آثار باستانی

 3750/0 89/0 4917/0 5543/0  بهداشت

 0918/0 10/0 4978/0 0512/0 جاري بودن آب

 0164/0 -39/1 -0000221/0 - 00031/0 قیمت

 0164/0 -39/1 0308/0 1142/0 سن - تنوع زیستی

 2944/0 05/1 3441/0 3609/0  تاهل - تنوع زیستی

 0001/0 93/3 4113/0 6150/1 جنسیت - تنوع زیستی

 0001/0 93/3 4113/0 5770/0 بعد خانوار - تنوع زیستی

 6364/0 47/0 1443/0 0682/0 تحصیالت - تنوع زیستی

 0072/0 69/2 1150/0 3092/0 مخارج - تنوع زیستی

 0731/0 79/1 2575/0 4615/0 بومی بودن - تنوع زیستی

 0001/0 95/3 0145/0 0572/0 سن -آثار باستانی

 0253/0 24/2 2901/0 6490/0 تاهل -آثار باستانی

 0001/0 03/4 3792/0 5278/1 جنسیت -ر باستانیآثا

 0001/0 85/3 1575/0 6062/0 بعد خانوار -آثار باستانی

 5089/0 66/0 1200/0 0793/0 تحصیالت -آثار باستانی

 8828/0 15/0 0928/0 0137/0 مخارج خانوار -آثار باستانی
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 |t Pr> |tي  آماره انحراف معیار ضرایب جدید متغیرهاي مستقل

 0237/0 26/2 2273/0 5142/0 بومی بودن -آثار باستانی

 0001/0 95/3 0145/0 0572/0 سن -تبهداش

 9248/0 09/0 3404/0 0322/0 تاهل -بهداشت

 0242/0 25/2 3233/0 7288/0 جنسیت -بهداشت

 0302/0 17/2 1214/0 2630/0 بعد خانوار -بهداشت

 3754/0 89/0 1385/0 1228/0 تحصیالت -بهداشت

 1434/0 46/1 1002/0 1466/0 مخارج خانوار -بهداشت

 0192/0 34/2 2451/0 5738/0 بومی بودن -شتبهدا

 4452/0 76/0 0181/0 0138/0 سن -جاري بودن آب

 0229/0 28/2 2435/0 5542/0 تاهل -جاري بودن آب

 0053/0 79/2 2627/0 7326/0 جنسیت -جاري بودن آب

 5207/0 64/0 1043/0 0670/0 بعد خانوار -جاري بودن آب

 0126/0 49/2 1010/0 2519/0 تحصیالت -جاري بودن آب

 2916/0 05/1 0728/0 0767/0 مخارج خانوار -جاري بودن آب

 0742/0 79/1 1698/0 3031/0 بومی بودن -جاري بودن آب

 0002/0 71/3 1041/0 3860/0 ي اول آشیانه

 0883/0 70/1 1023/0 1743/0 ي دوم آشیانه

  صددر 5داري در سطح معنی *، هاي تحقیقیافته: منبع 

  

ــر اجتمــاعی نشــان مــی -نتــایج حاصــل از ورود متغیرهــاي اقتصــاد دهــد کــه متغی

دار و مثبـت  غیرمستقیم سن در سه ویژگی تنوع زیستی، بهداشت و آثار باسـتانی معنـی  

متغیر غیرمستقیم تاهل در دو متغیر حفظ آثار باستانی و جاري بـودن آب در  . بوده است

متغیر غیرمسـتقیم جنسـیت کـه    . مثبت بوده است دار وسطح رودخانه داراي تأثیر معنی

دار ها بوده در تمام متغیرها داراي تأثیر معنیصورت یک براي آقایان و صفر براي خانم به

متغیر غیرمستقیم بعد خانوار نیـز فقـط   . ها بوده است و مثبت بر میزان تمایل به پرداخت

 ي دقیق در نقطهطور  بهاما  ،دار نیستدر ویژگی جاري بودن آب در سطح رودخانه معنی

مقابل بِعد خانوار متغیر تحصیالت فقط بر تمایل به پرداخت براي ویژگـی جـاري بـودن    

متغیر مخـارج خـانوار نیـز تنهـا     . دار بوده استآب در رودخانه داراي تأثیر مثبت و معنی

  . دار بوده استمعنی و ثبتبراي حفظ تنوع زیستی داري تأثیر م
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دار بـر تمـام تمایـل بـه     غیر بومی بودن نیز داري تأثیر مثبت و معنـی مت ،طبق انتظار

ایـن نتیجـه   . هاي خدمات اکوسیستمی زاینده رود بوده اسـت پرداخت براي تمام ویژگی

د زیرا شهروندان بـومی در اصـفهان بـه دلیـل اسـتفاده و احسـاس       باش میدور از انتظار ن

ي بـراي حفـظ خـدمات اکوسیسـتمی     تـر  باید تمایل به پرداخت بـیش  ،تر بیش ي  وظیفه

  . داشته باشندرود زاینده 

  

  و پیشنهادات گیرينتیجه -5

ــوري  ــازار تئ ــوارد شکســت ب ــه دنبــال مــدل در م ســازي انتخــاب  هــاي اقتصــادي ب

انتخـاب  . تـابع تقاضـا اسـت    آوردبه منظور بـر  آشکار برتريکنندگان و استفاده از  مصرف

هـاي  ممکـن اسـت از نـوع داده   اسـت،   ترجیحـات وي  ي کـه آشـکارکننده   کنندهمصرف

که ناشی از تصـمیمات واقعـی هسـتند یـا ترجیحـات بیـان       (RP) ترجیحات آشکار شده 

و یا ترجیحات نسـبت داده شـده کـه از    که ناشی از تصمیمات فرضی هستند   (SP)شده

رویکـرد ترجیحـات    د،شـو کاالهاي زیست محیطی استخراج می ارتباط کاالهاي بازاري و

االت تمایـل بـه   ئوي طراحـی پرسشـنامه و سـ    زیرا نحوه ،خالی از نقص نیستبیان شده 

پاسـخ دهنـده ممکـن     چنـین  هم. است گذار ه تأثیرشد بر نتایج حاصل تشدبه پرداخت 

 کنـد،  کـاري مـی   روي یا کم زیادهاست در مواردي در مورد مقدار تمایل به پرداخت خود 

 بیان شـده در خانواده ترجیحات . ندارد در نوع پاسخگویی وجود و معیاري زیرا هیچ مانع

مختلـف یـک    خـدمات  ارزش تواند رویکرد آزمون انتخاب داراي این ویژگی است که می

هـا را بـا    صورت مجزا تعیین و نـرخ نهـایی جانشـینی ایـن ویژگـی      کاالي غیربازاري را به

بـا   آزمـون انتخـاب  سازي انتخـاب روش   در رویکرد مدل. هاي بازاري محاسبه کند ویژگی

هاي فرضی براي تغییرات در خدمات حاصل از کاالي غیر بازاري نه تنهـا   سیاست ي ارایه

بلکه امکـان   ،دهد هاي یک کاالي غیربازاري را می تري بین ویژگی واقعی ي امکان مقایسه

هاي دیگر این  پرداخت و ابزار پولی را نیز، نسبت به روش ي ها با یک وسیله آن ي مقایسه

بـر اسـاس نتـایج    . کنـد  بندي انتخاب، فراهم میبندي انتخاب یا درجه رتبه رویکرد مانند

نتایج آمـاري   .شده استاي استفاده هاسمن در این تحقیق از مدل الجیت آشیانه  آزمون

درصد افراد بدون توجه بـه موقعیـت    91بیش از اطالعات جمع آوري شده نشان داد که 

ــه ــتفاده کننــده از تفرج  خودشــان ب ــاهعنــوان اس  هــا در انتخــاب گزینــهزاینــده رود،  گ

کـه   طوري ، بههاي تفرجگاه پاسخ مثبت داده بودند ویژگی يبه ارتقا )هاي فرضی سیاست(
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درصـد   64/34ي الـف،   درصد پاسـخ دهنـدگان گزینـه    97/39هاي انتخاب در مجموعه

  . ده بودندکردرصد گزینه وضعیت کنونی را انتخاب  39/25ي ب و  گزینه

زاینده  هاي ذکر شده تفرجگاه ه مردم براي تمام ویژگیدست آمد بهه نتایج با توجه ب 

هاي  ها تمایل به پرداخت ارزش اقتصادي قائل بودند و براي حفظ و بهبود کیفیت آن رود

 بـار بازدیـد  طوري که میزان تمایل بـه پرداخـت افـراد بـراي یک     قابل توجهی داشتند، به

رفـت بازدیدکننـدگان بـراي    ونه کـه انتظـار مـی   گ همان. شده است آوردریال بر 45065

ترین تمایل بـه پرداخـت، یعنـی     داراي بیش "جاري بودن آب در سطح رودخانه"ویژگی 

البته ضریب متغیر حفظ بهداشت آب و محیط رودخانـه مثبـت   . ریال بودند 44/16994

بندي  خصهاي ضمنی به شابدون واحد قیمت ي به منظور مقایسه. دار نبوداما معنی ،بود

جـاري بـودن آب   بر اساس شاخص محاسبه شده، شاخص ویژگی ، اقدام شده استها  آن

و شاخص ویژگی بهداشت محیط و شاخص حفظ تنوع جنگلی و  100 در سطح رودخانه

 آبو شـاخص   27/67، شاخص ویژگـی حفـظ آثـار باسـتانی     43/74چشم انداز طبیعی 

  . ه استمحاسبه شد 47/23 رودخانه

ط به مازاد رفاه مصرف کنندگان از خدمات زیست محیطی زاینده رود محاسبات مربو

گذاران زیست محیطی، ابزار مناسبی جهـت ارزیـابی تـأثیر    دهد که سیاستنیز نشان می

گیـر  زیرا مقامات تصمیم ،هاي فرضی مختلف زیست محیطی بر رفاه جامعه دارندسیاست

ن تغییر رفاه افراد مختلف را بـا تغییـر   توانند میزادر ارتباط با کاالهاي زیست محیطی می

ده کرها در حرکت از یک سیاست فرضی به سیاست فرضی دیگر مشاهده سطوح ویژگی

چنـین حفـظ و بهبـود خـدمات      و بهترین سیاست را به منظور افزایش رفاه جامعه و هـم 

  . ندمحیطی کاالي مورد نظر انتخاب کنزیست 

ت یک متغیـر  صور اجتماعی به -ي اقتصاديگذاري متغیرها تر مطالعات ارزش در بیش

د، اما روش آزمون انتخـاب ایـن قابلیـت را دارد کـه متغیرهـاي      شومستقل وارد مدل می

صورت ترکیبی با متغیرهاي زیسـت محیطـی وارد مـدل و امکـان      اجتماعی به -اقتصادي

سـطح  هل، بعد خـانوار، طبقـه درآمـدي،    أارزیابی تأثیر متغیرهایی مانند سن، جنسیت، ت

صورت ترکیبی با هر یک از متغیرهاي تنوع جنگلی، حفظ آثار  تحصیالت و بومی بودن به

لحـاظ  . ته باشـد باستانی، بهداشت و جـاري بـودن آب در سـطح رودخانـه، وجـود داشـ      

بـر تمایـل بـه پرداخـت بازدیدکننـدگان بـراي        يدارتأثیر مثبت و معنیمتغیرهاي فوق 

  . داشته استبرخی متغیرها 



   1393  پاییز/  42 ي شماره/  دهمسال / ي مطالعات اقتصاد انرژي نامه فصل            22

ین   ،حداکثر تمایل به پرداخت ي که محاسبه شودمی تأکیدت بر این نکته در نهای اوـل

بـردن بـه ارزش حفـاظتی    قدم در استخراج قیمت بازاري کاالهاي زیست محیطی و پـی 

گذاري در امور منابع طبیعـی  رین ابزار سیاستتها و راهنماي مناسبی براي انتخاب به آن

هـا داري تـأثیر مثبـت و     تمام تمایل به پرداخـت  که متغیر بومی بودن بر مانند این. است

گذار باید به متغیـر بـومی بـودن،    دهد که سیاستو این امر نشان می ه استدار بودمعنی

 . عنوان یک متغیر مهم و تأثیرگذار بنگرد به
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  . ي وضعیت کنونی است گزینه  و یک گزینه 2مجموعه انتخاب که حاوي  36یک نمونه از  - 1ضمیمه 

  
    

  هیچکدام ي ب گزینه ي الف گزینه ها ویژگی

- انداز طبیعی زایندهحفظ تنوع جنگلی و چشم 

 رود و حاشیه آن

وضعیت   بهتر%    30  وضعیت  کنونی

 کنونی

  یا

  عدم تغییر

  درکل

  ها ویژگی

بر روي موجود اریخی و باستانی حفظ آثار ت

 زاینده رود

  وضعیت   کنونی  بهتر%    30

و پاك بودن آب  پارك اطراف رودخانهبهداشت 

 رودخانه

  پاك تر%    30  پاك تر%   30

بهار، تابستان و  وجود آب در جریان در سطح رودخانه

  پاییز

  بهار و تابستان

  توما ن  200  نتوما  500 ي  ورود به محیط رودخانه هزینه

     ها را انتخاب کنید یکی از گزینه


