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  دهيچك     
 ةمطالع، نبنابراي. است مهم ي و گردشگريحياد از مناطق تفري زيها ل جاذبهي که به دلاستالن ياستان گ يها  از شهرستانيکي يبندر انزل
برآورد ارزش ، پژوهش حاضرهدف .  در منطقه مؤثر باشدي گردشگرةازها و رفع کمبودها و توسعي نينيب شيتواند در پ ي آن ميحيارزش تفر

 ت بهيلوجمدل ل به پرداخت افراد، يزان تماي مثر برؤ عوامل ميبررس يبرا.  مشروط استيگذاربا استفاده از روش ارزش، يانزل  تاالبيحيتفر
 يتاالب انزلدکنندگان از ي با بازدي حضورةل پرسشنامه و مصاحبيق تکمياز از طري مورد نيها داده. دش برآورد يي حداکثر درست نماروش
دار  يمعن ٪ ۵درآمد و سن در سطح  تاالب، يطيست محيت زيفيک، يشنهاديمت پي قيرهايب متغيضرا، ج نشان داد کهينتا .دش يآور جمع
 تاالب ي ارزش تفرجيل به پرداخت افراد برايمتوسط تما. ل افراد به پرداخت ندارندي بر تماي دارياثر معن ٪ ۵ها در سطح  ريمتغر ي، اما ساندبود
 ي براي قوةزي انگيافراد دارا ٪ ۶۰ ن،يهمچن .دش ال برآوردي ر١٤٩٠٠٠٠٠٠٠برابر  آن ساالنه يحيارزش تفرال و ي ر۱۴۹۰۰ حدود يانزل

ه ي بر قبول وروديدار ي به طور معنزين)  تاالبيطيست محيارزش ز( يطيست محيت زيفيکر يمتغ.  تاالب هستنديه سازنيمشاركت در امور به
 تداوم پيشرفت و توسعه واي سالم   جامعهند و براي رسيدن به جذاب قائليها طيد از محي بازدي که مردم برايتيبا توجه به اهم. اثر مثبت دارد

  مناظر طبيعي توسعه پايدارجهت نيل بهبهبود كيفيت محيط زيست، كنترل و نظارت ن به زان و مسئوالير برنامه که شايسته است ،اقتصادي
بردن رفاه جامعه باال به منظورضاها فگونه  نيبهبود بهداشت در ا و ها  خانوادهي امکانات مناسب براگسترششتر داشته و با يتوجه ب منطقه
  .ندكن يشتريکمک ب
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  سرآغاز                    

دار ي پاة به توسعيابي دستبه منظور كه امروزه ييارهاي از معيكي
ط يمحت يفي قرار گرفته است، بهبود كيمورد توجه جوامع جهان

ن يا. است يعي مناظر طبي تداوم و بقابرايكنترل و نظارت ست، يز
 معمول يها و روشي سنتيند حسابداريات كه در فر اسيلدر حا
ست ي زي از آلودگي ناشي اجتماعيها نهي مانند هزي، اقالميحسابدار

ل قرار نگرفتن در مبادالت ي به دليعي شدن منابع طبيا تهي ،يطيمح
ن يتر ي از ضروريكين رو ياز ا. شوند يده گرفته مي نادياقتصاد
نظر د مدي بايطيست محي زيها استي سيا اجربا هدف كه يموارد
.  استيعي منابع طبيرد، توجه به ارزش اقتصادياران قرار گزاستگيس

از ارزش  است  عبارتيعيستم طبي اكوسي ارزش اقتصاديكل طور به
. دكنجاد يتواند ا يستم ميك اكوسي كه يخدمات  كاالها ويپول
زار وستد بودن در با ل قابل داديخدمات به دل ن كاالها وي از ايبخش
، )ر چوب درختان جنگلينظ( رنديگ ي قرار مي بازاري كاالهاةدر زمر

ستد بودن در بازار به عنوان وقابل داد ريل غيگر به دلي گروه ديول
 به يارزشند ول كه با  شناخته شده و با وجود آنيربازاري غيكاال
اغلب ، ي به صورت پول آني ارزشگذارتواناييل عدم يدل

ده گرفته ي ناديطيت محسي زيها يريگ ميدرتصم
توان به ارزش  ين گروه مي جمله ااز (Freeman,1993).شوند يم

د، كه كر اشاره يعيستم طبيسك اكويد از ي حاصل از بازدرضامندي
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ك يستم مطرح بوده و در يك اكوسي ي تحت عنوان ارزش تفرجغالباً
ستم يك اكوسيخدمات  گر در مورد ارزش كاالها وي ديم بنديتقس

 ي مصرفيارزشها. شود يمحسوب م آن، ي مصرفي ارزشهادر گروه
فا ي ايجاد ارزش افزوده اقتصادي را در اي نقش مهميعيمنابع طب

 سبب يعي منابع طبيوجود ارزش تفرج،  امروزيايدر دن. ندكن يم
 ي برايده، كه منبع مهم درآمدشسم ي صنعت اكوتوريريگ شكل
  .(Wall, 1997)است  درحال توسعه ي از كشورهايبرخ

 يادي بنيست موضوعيط زي بر محيگذارم در مورد ارزشيتصم
اگر . دهد يل ميست را تشکيط زي مسائل محة هميربناياست که ز

 مرتبط با ي به صورت موضوع غالباًيطيمح ستيچه مسائل ز
ست در يط زي محي محوريها يريشوند، درگ يم ميات ترسيواقع
 در ينان که سعهمچ. استها مطرح  يوند با ارزشها و آگاهيپ
 ة مجموعيها ازين نيمت، تأيداختن به مشکالت انفجار جمعپر

ست را در يط زينده و حفظ محي آيها  نسلي، تداوم منابع برايشهر
ز در يها را ن يم، الزم است که ارزشها و آگاهين داريسطح کره زم
 جامع نگر يدگاهيازمند اتخاذ دين خاطر نيبه هم. مينظر داشته باش

 ميک نظام منسجم هستيث يست از حيط زيکل محدر مورد 
 مختلف يها  در مورد جنبهي ارزشگذاريبرا ).۱۳۸۷ ن و کلر،يبوتک(
 ي از علوم مربوطه ضروري، داشتن درک و آگاهيطيست محيز

 يشناسباي قضاوت از موارد استفاده و زةن کار به نحوياما ا. است
وجودات و ر مي در قبال ساي اخالقيها تيست و مسئوليط زيمح
ن ي انتخاب بهتري برا،جهيدر نت. ز مربوط استينده ني آيها نسل

  الزم استيارعت، ارزشگذي مختلف طبيها ين کاربرايکاربرد از م
 ير بازاري خدمات غو کارکردها يارزشگذار ).۱۳۸۷ ن و کلر،يبوتک(

 ستيشناخت و فهم منافع ز از جمله ياديل زيست به داليط زيمح

 به کشور يطيئل مح مساةتوسط انسانها، ارائ يکي و اکولوژيطيمح

ان يم ارتباط آوردن فراهم زان،ير برنامه و رندگانيگ ميتصم
ت ياهم ، سنجش نقش ويعي طبي و درآمدهايد اقتصايها استيس

، داري پاة و توسعيت از رفاه انساني در حمايطيست محيزمنابع 
 و يالص ملد ناخي مانند توليل و اصالح مجموعه محاسبات مليتعد
ت ي، از اهميعي منابع طبةيرو ي بيبردار ب و بهرهي از تخريريجلوگ

 ,Vaz, 1998, asheim, 2000, Guo(است  برخوردار بسياري

 تداوم ي برا سالم و سازندهيا جاد جامعهياگر ياز طرف د ).2001
 ي توسعه و نگهدارجاد،ياز به اي ني اقتصادةشرفت و توسعيپ

 روز ي به تقاضاييبگو جوابراي نگرديجهاتفرجگاهها و مناطق 
 مردم يها ثر بر خواستهؤل عوامل ميه و تحلي تجز. داردافزون انسان

 و ازهايني نيب شيتواند به پ ي مي و اجتماعياز نقطه نظر اقتصاد
ن ي از جمله ا.دكن فراواني يها کمک ي مناطق گردشگريها کمبود
ن مناطق ياده از او استفد ي بازد ارزشي است كه مردم براي،عوامل

م تفرجگاهها يمنافع مستقزء ج که در واقع . قائل هستندجهانگردي
. کنند يل به پرداخت ابراز ميا تمايان مبالغ يرا با ب  و مردم آنبوده
ر و با کاربرد فراوان در ي استاندارد و انعطاف پذي از روشهايکي

 و يحير تفي و ارزشها١ل به پرداختي تمايريگ  اندازهيقات برايتحق
است  ٢ مشروطي، روش ارزشگذاريطيست محي منابع زيوجود

)Walsh,  1984, Venkatachalam, 2004(. ز يدر كشور ما ن
ها و  ، جنگلها ل تاالبيشمار از قبي بيعي طبيها ستميوجود اكوس

 ي و خارجيسم داخلي اكوتورة رشد و توسعموجب ،ي مليها پارك
 شمال يلومتري ك۴۰ر حدود ، كه دياز جمله تاالب انزل. ده استش

اه اين تاالب از ديدگ.  خزر قرار داردياي دريرشت و در جنوب غرب
هاي مهم استان گيالن  بهجهانگردي و سياحتي، يکي از جاذ

 هرساله يعي طبيستم آبي به عنوان اكوسشود و محسوب مي
   .كند ي را به خود جلب مياديگردشگران ز

د يفع به دست آمده از بازدزان مناي مي به بررسياديمطالعات ز
 .اند  مشروط پرداختهيگذار با استفاده از روش ارزشيحي تفرمناطق
 رودخانه دانوب را ي ساحليها  تاالبيارزشگذار ،)۱۹۹۴ (۳نيگر

 ي آنها را در موارديکي و اکولوژي و کل ارزش تجاريمورد بررس
 يت و نگهداري، تثبي چوبداتي، پرندگان، توليريگير ماهينظ
 ي برايارزش کل اقتصاد. ن زدندي تخميحيتروژن و موارد تفرين

که سهم . ن شديي دالر در هکتار تع۴۵۸برابر ن مناطق ياستفاده از ا
 درصد و ۲۹ يحي درصد، موارد تفر۵۶تروژن يه ني و تصفينگهدار

 ،)۱۹۹۵ (۴رسيپ.  درصد بود۱۵دات چوب ي و تولياديموارد ص
س يها را در انگل  مربوط به حفاظت از تاالبيرمصرفي غيارزشها

ار يق پست در اختيها از طر ن منظور پرسشنامهيبه ا. برآورد کردند
 ي اجتماع‐ي اقتصاديها يژگيآنها و. مصاحبه شوندگان قرار گرفت

 ج نشانينتا. نظر قرار دادند  فاصله از محل تاالب را مدشاخصو 
 منطقه و در ي بوميها ل به پرداخت خانوادهين تمايانگي م،داد

 هر خانوار يبه ازا) کايمرا دالر ۲۲( پوند ۴۵/۱۲ مجاورت تاالب ها،
حاصل . بود)  دالر۲/۷( پوند۰۸/۴س يها در انگل ر خانواري سايو برا

 ۳/۷و  ۵/۳۲ موارد فوق يب برايت به ترتل به پرداخيجمع تما
 در مورد ي نسبي، ارزشگذار)۱۹۹۷ (۵ريبارب.  شدون پوند محاسبهيليم

د يک قرار دادند تأي و بررسه را مورد مطالعهيجري در ني تاالبياراض
خالص حاصل از  ا سودين مسئله بود که آي اين مطالعه بر رويا
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رودخانه و استفاده آن جهت ک سد در نقطه باال دست ياحداث 
 ورود به يعيا در حالت طبيشتر است ي بي کشاورزيان آب بريمتأ

د ي، صي سود خالص استفاده کشاورز،کهج نشان داد ينتا. تاالب
شتر از سود خالص ي بمراتب بي مناطق تاالبيزميان و چوب هيآبز

ت يسود خالص حاصل از سه فعال. حاصل از پروژه مورد نظر است
 و سود خالص حاصل کا در هر هکتاريمرا دالر ۵۱ تا ۳۴ن يمذکور ب

، )٢٠٠٢ (٦ و هانيل. در هکتار بود دالر ۳۰ تا۲۰از پروژه مورد نظر 
 را به طور متوسط ي جنوبة درکري پنج پارک مليحيارزش تفر

 و ٧گوسيآم. دست آوردند ه هر خانواده در سال بي دالر برا٥٤/١٠
 گارون ةستگاه ساحل رودخاني زي ارزش حفاظت،)٢٠٠٢( همکاران

 يا  و دو مرحلهيتميلگار مهيت، ني، توبي خطيها فرانسه را با مدل
 . فرانک به دست آوردند١٣٣و ١٣، ٦٧، ٦٦ب برابر با يترت  به ،منگه
را سلند ي در اياباني بي ارزش نواح، )٢٠٠٧ (٨النيم  و مکهوپ نيل

 ،)٢٠٠٥ (٩ساالزار و مندز. ورو در سال به دست آوردندي ١٦/٢٤٣
 پزوتا در ١١٩٤٢ا را يا اسپاني در والنسيشهر   پارکيربازاريارزش غ

ن روش، ارزش ي با استفاده از ا)٢٠٠٦ (١٠گورلوک. دندكرسال برآورد 
 دالر در سال ٤٤/٦٧ه را ي ترکيالت بارسايم در استيخدمات اکوس

  . خانواده برآورد کرد  هريبرا
 سرو يها  جنگليحي ارزش تفر،)٢٠٠٧( و همکاران١١ساتوت
. دندكر هر خانواده محاسبه ي دالر در سال برا٤٣/٤٢در لبنان را 

د که تعداد  دهيران نشان مي مطالعات انجام شده در ايبررس
ها   پارکيحي و تفري برآورد ارزش حفاظتةني مطالعه در زميمحدود

 يحي ارزش تفر،)١٣٥٣ (يخشکيبار   نياول. ها وجود داردو تفرجگاه
ال در ي ر٨٩٦٠ سفر نةيسنگان را با استفاده از روش هز يپارک س

ز با استفاده از روش ي ن)٢٠٠٥( دوستديخورش. سال برآورد کرد
 برايز را يل به پرداخت مردم تبريزان تماي مشروط ميارزشگذار

 موجود در يها ي و کاهش آلودگيست شهريز طيحفاظت از مح
نژاد و  ريام. دست آورد هال بي ر٤١١٤٠شهر، به طور متوسط ماهانه 

 گلستان را به روش ي پارک مليحي ارزش تفر)١٣٨٤(ان يليخل
   .دندكرال در سال برآورد يارد ريلي م١٨ مشروط حدود يارزشگذار

 تاالب ي و تفرجيستين ارزش تورين پژوهش تخميهدف از ا
كه به است  مهم تاالب ي اقتصادي از ارزشهايكي، به عنوان يانزل

 ي بومياهال يجاد درآمد و اشتغال براي اموجبم يمستق ريطور غ
   .ده است شمنطقه

  مواد و روشها

ك ي يطيمح ستي خدمات زي جهت ارزشگذاري متفاوتيروشها
مت يتوان به روش ق يستم وجود دارد كه از جمله آنها مياكوس
نه ي، روش هز۱۴كي، روش هدن۱۳يا هيمت سايك قي، تكن۱۲بازار
، روش ۱۷ک بازار کاذبي، تکن۱۶نيگزينه خدمات جاي، روش هز۱۵سفر

 دكر اشاره ۱۹ و روش ترتب مشروط۱۸ مشروطيارزشگذار
(Loomis, 1997) .در يكه ارزش تفرج ل آنيبه دلن مطالعه، يدر ا 

  از.(Hanley, 2001) است يعي منبع طبي از ارزش وجوديواقع ناش
 ي تاالب انزليورد ارزش تفرجآ برمنظور به مشروط يروش ارزشگذار
تاالب  ين ارزش تفرجي تخمبراي روش مورد استفاده .استفاده شد

با در  )CVM( مشروط ين پژوهش روش ارزشگذاريدر ا يانزل
 ي بازار فرضيوهايتحت سنار، ل به پرداخت افراديتما نظرگرفتن

ن ي، تخميارزش تفرجن ي روش فوق در تخميمبنا .استن، يمع
ستم ي اكوسبا ارائه شده جهانگردي ي كااليكننده برا مازاد مصرف

زان ين روش افراد مي در ادرنتيجه. (Lee and Han, 2002) است
 بر اساس مبالغ مفروض بيشتر (يل خود به پرداخت مبلغيتما
 يان مي را بيطيست محي زي استفاده از كاالبراي) يشنهاديپ
 ي افراد براي تقاضاياي گو،)WTP(۲۰ل افراد به پرداخت يتما. ندينما
 يط اجتماعي شرايا هثر از پار متأبيشتر بوده كه يطيمح ستي زيالكا

ن عوامل يك از اير هر يثزان تأي سنجش مبنابراين است، يو اقتصاد
براي . است برخوردار ياديت زي در روش فوق از اهمWTPبر 
، فرض شده كه فرد ل به پرداختي تماگيري  اندازهبرايمدل ح يتصر

را  يتاالب انزل  براي ارزش تفريحي) قيمت وروديه( مبلغ پيشنهادي
پذيرد يا   خود تحت شرايط زير ميرضايتاس ماكزيمم كردن اس بر
 Haneman,  1984, Lee and(كند طور ديگري رد مي هرا ب آن

Han, 2002(:  

)1();,0();,1( 01 εε +≥+− SYUSAYU
U آورد دست مي ه غيرمستقيمي است كه فرد برضايت.Y درآمد 
 اقتصادي ‐هاي اجتماعي  ديگر ويژگيS و مبلغ پيشنهاديA، فرد

 متغيرهاي تصادفي با 1ε و 0ε.استسليقه فردي  كه تحت تأثير
تفاوت . اند  توزيع شدهکساني و كه مستقلهستند ميانگين صفر 

)(رضامندي U∆صورت زير توصيف شود هتواند ب  مي :  
)2()();,0();,1( 01 εε −+−−=∆ sYUSAYU  

ر وابسته يق حاضر متغيبا توجه به مطالب ذكر شده در تحق
 ي برايشنهاديرش مبلغ پي، پذيحي ارزش تفري ارزشگذاريبرا

 براي كه يقيه قايعالوه بر كرا ( ي از تاالب انزليحياستفاده تفر
. در نظر گرفته شد) شود ي پرداخت ميد محلد از تاالب به افرايبازد
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ل ي از قبي اجتماعي اقتصاديرهايز شامل متغي نيحي توضيها ريمتغ
 يطيست محيت زيفي، کزان درآمديت، ميالت، جنسيسن، تحص

 .است)  تاالبهيبه عنوان ورود(   به افراديشنهاديمت پي و قتاالب
 و با يشيماي فوق به روش پيها ريك از متغياطالعات مربوط به هر

 نفر از ۶۰ به ي حضورة با مراجعل پرسشنامهياستفاده از تكم
 به طور  که درآمد مستقل داشتند ويدکنندگان تاالب انزليبازد

. دش يآور جمع ۱۳۸۷‐۸۶تابستان سالدر  انتخاب شدند، يتصادف
  :م شديبخش تنظ  مورد استفاده در دوةپرسشنام

 افراد مصاحبه ياد و اقتصيبخش اول شامل اطالعات اجتماع
ل به يواالت مربوط به سنجش تمائز شامل سيشونده و بخش دوم ن

 دش يطراح) ري خ‐يبل ( ۲۱يپرداخت افراد بود كه به صورت دوبعد
ل ي با اصالح و تعد١٩٨٥توسط کارسون و هانمان در سال که 

ن و يين روش مستلزم تعيا. پرسشنامه انتخاب دوگانه مطرح شد
شنهاد مقدار يپ. استه يشنهاد اوليشتر به پي بشنهاديک پيانتخاب 

در . شود يداده م" ريخ"  و کم تر به جواب "يبل" شتر به جواب يب
ل به يل به پرداخت، ابتدا از فرد تمايواالت مربوط به تمائبخش س
 ي تومان به عنوان ورود۱۰۰۰ به مبلغ يانيمت ميك قيپرداخت 

ن ي به پرداخت ايليه فرد تماچنانچ. ده شدي پرسيد از تاالب انزليبازد
 تومان ارائه ۱۵۰۰شنهاد باالتر ي، پ)يپاسخ بل(لغ داشته باشد مب
 تومان، مبلغ ۱۰۰۰شنهاد ير به پيشود و در صورت پاسخ خ يم
ل به پرداخت يده و تماششنهاد ي تومان به افراد پ۵۰۰مثال يتر نييپا
رش ي پذ(ر وابسته ين متغيابنابر. رديگ ين مورد سنجش قرار مآنا

ك را انتخاب ير صفر و ي بوده و مقاديفي كيري، متغ)يشنهاديمبلغ پ
 يها ثر بر آن از مدلؤ عوامل مي بررسبراي بنابراين. كند يم

 بيشتر. دشو ي استفاده ميفير وابسته كي گسسته و با متغيونيرگرس
 يها از مدل عبارتند ييها رين متغي چنبراي مورد استفاده يها مدل

 .(Maddal,1991) ندهست تيت و توبيت، پروبي لوج،ياحتمال خط
 شامل يحي توضيها رير متغيثأ تي بررسيق براين تحقيدر ا
به ل به پرداخت افراد يزان تماي بر مي و اجتماعي اقتصاديها ريمتغ

 ت استفاده شده استي لوجيوني از مدل رگرسيحي ارزش تفرمنظور
)Lee and Han, 2002(.  

ك بهره يجست نرمال و اليها عي از توزتي لوجي احتماليها مدل
ك قرار ين صفر و ي شده بينيب شير احتمال پيگرفته و مقاد

ر يمتغ( نه يگز انتخاب يكه چه عوامل ني اي بررسيبرا. رنديگ يم
شود كه متوسط  يدهد، فرض م ير قرار ميثرا تحت تأ) وابسته
افراد  يبرا  به صفات آن انتخاب كهيدست آمده از انتخاب ه برضايت

تابع توزيع تجمعي متغير .  داردي بستگ،مختلف متفاوت است
  :)Haneman, 1984(است  )٣ (ةرابطصورت ه جستيك بتصادفي ال

)3(
exp1

1)( )( ttF −+
=

  

 را بپـذيرد بـر      (A)كه فرد يكي از پيشنهادها       اين،  )iP(احتمال
  :)Haneman, 1984(شود صورت زير بيان مي هاساس مدل لوجيت ب

)}(exp{1
1

)4(
)exp(1

1)(

SYA

U
UFPi

θγβα

η

++−−+
=

∆−+
=∆=

)(كه UF ∆ηجستيك استاندارد  تابع توزيع تجمعي با اختالف ال

 اقتصادي در اين ‐بعضي از متغيرهاي اجتماعيشامل است و 
 هستند كه يبرآوردل قاب ضرايب θ وβ ،γ.شود تحقيق مي
  .  باشندθ<0  وβ،0>γ≥0 رود   انتظار مي

مبلغ  فرد كه آن احتمال شده انيب موارد به با توجه بنابراين
  :ديآ يدست م هر بيرد به صورت زيرا بپذ يتفرج ارزش براي يشنهاديپ

)5(
1

1)( ββ ∗−+
=∗=

iXii e
XFP  

 را  ي ارزش تفرجـ   براي يشنهادي مبلغ پ  iكه فرد    ن احتمال آن  يهمچن
  : استر يز به صورت زيرد نينپذ
)6(

1
11 β∗+

=−
iXi e

P  
ك، يجست الير تصادفي متغيع تجمعي تابع توزFكه در موارد باال 

Xiو ي و اقتصادي اجتماعيها ري از متغي بردار eتم يه لگاريز پاي ن
ك باال از روش حداكثر ين توابع لوجستي تخمبراي. است يعيطب

  . استفاده شدSHAZAM و نرم افزار ييراستنما
ر يي تغآثار ينيب شيت پي از اهداف مهم در برآورد مدل لوجيكي
 توسط فرد يشنهاديرش مبلغ پي بر احتمال پذيحي توضيها ريدر متغ

i ي مستقل رويها ريك از متغير در هر يي تغآثار يابي ارزيبرا. است 
  گرفتييمشتق جز ۵ ةد از رابطي بايشنهاديرش مبلغ پياحتمال پذ

(Maddal,1991):  
)7(

)1( 2 kzi

z

ik

i

e
e

X
P i

β
+

=
∂
∂  

 يـي با داشتن مشتقات جز   . است ام   kر مستقل   ي متغ مشخصه kβكه  
ر بـه  يـ  زة ام از رابطـ  k يحير توضـ يـ  متغيري كشش پذ۷ ةاز رابط
   :(Maddal,1991) ديآ يدست م

)8(.
)1( 2

i

ik
kz

z

i P
X

e
e

i

i

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

= βε
  

 انجام به منظورن يهمچن. است zi= xi*β ، ۸و  ۷كه در روابط 
 يها ن مدل از شاخصي برازش پس از تخمييكوي نيها آزمون
و درصد ۲۳يي نسبت راستنماة، آمار۲۲ن مک فادنييب تعيضر
ن مک فادن شاخص ييب تعيضر. دش استفاده ۲۴حي صحينيب شيپ



  
  
  
  

 55                                                       ...                                       برآورد ارزش تفرجگاهي تاالب انزلي با استفاده از

ب يقع مجذور ضر نمونه بوده و در وايها  دادهي برازش برايخوب
 شده ينيب شي و احتماالت پيي دوتاةر وابستيين متغي بيهمبستگ
 شود يم محاسبهر يشاخص فوق به صورت ز. است

(Maddal,1991):   
[ ] )9(/1 0

2 llR mlβ−= 
تحت ،  است كهييتم تابع راستنمايمم لگاري مقدار ماکز،0lکه درآن 

 ثابت ييجزب يضرار از يون، بغيگرسب ري ضراةت همين محدوديا
 در ييمم تابع راستنمايز مقدار ماکزي نMLLβ و استصفر هستند، 

، مدل را در حالت ييآماره تابع راستنما .استت يحالت بدون محدود
. کند يسه ميد مقايمقريبا حالت غ) ب صفر هستند يهمه ضرا( ديمق
ن يدهد و اگر ا يب را نشان مياان ضردار بودن همزم ين آماره معنيا

دار باشد،  ي معنييآماره با توجه به احتمال آماره نسبت راستنما
اند   در مدل توانستهيحي توضيرهايجه گرفت که متغيتوان نت يم

 ر استين آماره به صورت زيا. ندكنف ير وابسته را توصي متغيبخوب
(Maddal, 1991.(  

( )[ ] )10(2 0LLLR ML −−= β  
 که استح ي صحينيب شي برازش درصد پيگر خوبيدشاخص 
 ي مدل بررسيحي توضيرهايي افراد را با متغيريگ ميانطباق تصم

β'ttن منظور شاخص يبد. دينما يم XZ  هر ي، برا=
 يع احتمالياستفاده از تابع توز رنده محاسبه شده و سپس بايگ ميتصم
 اول ةنيتمال انتخاب گز مناسب همراه با شاخص مذکور، احيتجمع

چنانچه احتمال برآورد شده . شود يدر مدل انتخاب دوگانه برآورد م
 ي شده با مقدار واقعينيب شيج احتمال پي باشد نتا۵/۰بزرگتر از 

 ريصورت خن ير ايمطابقت دارد و در غ% ۵۰شتر از يب
).(Maddal,1991 مدل يها مشخصهن ي پس از تخمتينها در 

 ارزش برايل به پرداخت افراد ي متوسط تماةب محاسيت، برايلوج
 Truncated(ي قسمتWTP از روش متوسط ي تاالب انزليتفرج

Mean WTP(استفاده شد (Herath, 2002)،بيني   پيش مقدار
 صفر تا ة محدود ازيريگ له انتگراليوس هن روش بي در ا WTPشده
، به يفير كيك متغيجستع احتمال اليشنهاد از تابع توزين پيتر باال

  شود ير محاسبه ميصورت ز
 :

)11()(*,

)
0 0 )*(exp1

1()()(

SY

dA
MaxA MaxA

A
dAUFWTPE

θγαα

βα
η

++=

∫ ∫

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +−+

=∆=

که

)(WTPE تمايل به پرداخت وبيني شده پيش *α عرض از مبدأ 

 اقتصادي به عرض از مبدأ ‐ اجتماعية جملبا که استتعديل شده 
  .اضافه شده است) α(اصلي 

  

    و بحثجينتا

ت مورد ي مربوط به جمعي اقتصادي اجتماعيها يژگي ويبررس
 ٪ ۳۶ مرد وةاز افراد مصاحبه شوند ٪ ۶۴دهد كه  يمطالعه، نشان م
 سال ۷/۱۰ار يسال و انحراف مع ۳۵ ين سنيانگياز آنان زن با م

 .اند  بودهيالت دانشگاهي تحصياز آنان دارا ٪ ۵۲ند، كه حدود هست
دهدكه  ي اقامت مصاحبه شوندگان نشان متي وضعين بررسيهمچن
 كشور ي شمالي از شهرهايكياز افراد مصاحبه شونده ساكن  ٪ ۴۶
 هزار تومان ۲/۴۰۶ت مورد مطالعه حدود يمتوسط درآمد جمع. اند بوده

زان ي ميبررس. دش هزار تومان برآورد ۸۹/۱۶۹ار حدود يبا انحراف مع
ت مورد ياز افراد جمع ٪ ۴۰دهد كه  يل به پرداخت افراد نشان ميتما

 ي تاالب انزلي ارزش تفرجي برايمطالعه حاضر به پرداخت مبلغ
ر يثأه فقط عالئم تيدر مدل لوجيت ضرايب برآورد شده اول. اند نبوده
ر وابسته نشان يرش متغي احتمال پذي را رويحي توضيرهايمتغ
 د نهايي هستنآثارها و   ندارند، بلکه کششير مقداريدهند و تفس يم

وزن مورد استفاده براي محاسبه اين . گيرند که مورد تفسير قرار مي
اين . بيني شده براي هر مشاهده است  احتمال پيش،ميانگين وزني

شود در تفسير  نوع کشش که کشش کل وزن داده شده ناميده مي
ج برآورد ينتا .نتايج اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است

 در ييا استفاده از روش حداكثر راستنمات بي مدل لوجيپارامترها
طبق نتايج بدست آمده ضرايب  .ارائه شده است) ۱(شمارة جدول 

متغيرهاي قيمت پيشنهادي، درآمد، کيفيت زيست محيطي تاالب و 
اثر  ٪ ۵معني دار بوده، اما ساير متغير ها در سطح  ٪ ۵سن در سطح 

مت منفي ضريب عال .داري بر تمايل افراد به پرداخت ندارند معني
تخمين زده شده براي متغير قيمت پيشنهادي، حاكي از آن است كه 
اگر مبلغ پيشنهاد شده براي ارزش تفرجي افزايش يابد، احتمال 

كشش وزني  يابد پذيرش فرد نسبت به پرداخت مبلغ فوق كاهش مي
 ٪ ۱بيانگر آن است كه چنانچه ) ‐۹۹/۰(متغير قيمت پيشنهادي 

ه افراد افزايش يابد، احتمال تمايل مثبت افراد به قيمت پيشنهادي ب
پرداخت براي ارزش تفرجي بشدت تحت تأثير قرار گرفته و به ميزان 

احتمال پذيرش مبلغ به عالمت متغير درآمد  .يابد ٪ كاهش مي۹۹
 ةکنند نيز مطابق با انتظار، مثبت تخمين زده شده است، كه بيان

ي ارزش تفرجي تاالب انزلي، افزايش تمايل به پرداخت افراد برا
بر اساس كشش وزني متغير  .استهمراه با افزايش سطح درآمد آنان 
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   .يابد افزايش مي ٪ ۹۵مبلغي براي ارزش تفرجي به ميزان در درآمد فرد، تمايل مثبت وي براي پرداخت  ٪ ۱درآمد، با افزايش 
  ي تاالب انزليارزش تفرج برآورد يت برايب مدل الجين ضرايج تخمينتا: )۱(شمارة جدول 

 يياثر نها يكشش وزن  tةمقدار آمار بيضرا ر يمتغ

‐۲۴۷/۰ يشنهاديپمت يق  ٤١/٢‐  ٩٩٧/٠‐  ٥٨٣/٠‐  

٦١٨/٠ درآمد  ٧٦/٢  ٩٥٣/٠  ١٤٥/٠  

٢١٦/١ التيتحص  ٨٥/١  ٠٥٣/١  ١٥/٠  

‐١/٠ سن  ٣٩/٢‐  ٣٢٥/١‐  ٢٦٥/٠  

٩٧/٨  تاالبيطيست محي زتيفيک  ٠١/٣  ۳۲/۰  ۸/۰  

٩١٢/٠ ب ثابتيضر  ٤٣/٠  ٣٤٦/٠  ٢٣٦/٠  

  )هاي تحقيق يافته: مآخذ(
 الت افراديش سطح تحصيافزون برآن، با توجه به جدول با افزا

، ينيل به پرداخت افراد با توجه به مثبت بودن مقدار تخميزان تمايم
شتر افراد از مواهب ي بيآگاهآن ل يرسد دل يبه نظر م .ابدي يش ميافزا
ش يم افزايمستق ريج غيکه خود از نتا و حفظ آنهاست يطيست محيز

ز نشان ير سن ني متغي عالمت منف. استيالت و آگاهيسطح تحص
 ي ارزش تفرجي به پرداخت برايشتريل بيتر تما دهد كه افراد جوان يم

ل او به يك واحد به سن فرد پاسخگو اضافه شود تمايدارند و چنانچه 
کشش کل  .ابدي ي واحد كاهش م۲۳/۰ حدود يشنهاديرش مبلغ پيپذ
 که در يتاالب انزل يطيست محي ارزش زير مجازي مربوط به متغيوزن

 ميمستق ريتفس. است ٣٢/٠شود  يان مي بيطيست محيت زيفيقالب ک
 يي بودن مد نظر نبوده و اثر نهايت مجازي به لحاظ ماهيوزن کشش
 عبارت است از تغيير در ياثر نهايي متغير مجاز. ر استي تفس قابلآن
 يک، در حالي  از صفر بهXkدر نتيجه تغيير ) Y=١(ال موفقيت احتم

. شوند ي ثابت در نظر گرفته م)X*( يکه ساير متغيرها در مقدار

(مقادير ثابت ساير متغيرها 
*X(شناخته ٢٥، تحت عنوان حالت نمونه 

 به اين صورت است  مشخص کردن مقدار حالت نمونهةنحو .شود مي
  آنها و براي ساير متغيرها مقدار٢٦که براي متغيرهاي مجازي مقدار مد

ر يگر، در ارتباط با تفسيد ياز سو. گيرد د توجه قرار ميورميانگين آنها م
د ي از د تاالبيطيمح  ستيز  ارزشيعني ي موهوميحير توضيمتغ
ارزش بودن  يب(فرر از صين متغير مقدار اييتغ  گفتتوان يدکننده ميبازد

 ي درصد٨/٠ش ي افزاموجب )ارزش بودن تاالببا (  کيبه ) تاالب
شرايط  ،در نتيجه. شود يکننده م ديبازدل به پرداخت ياحتمال تما
شتر ين مورد توجه بيبه ا نزان و مسئوالير  که برنامهكند ايجاب مي

نه گو نيجاد امکانات مناسب، بهبود بهداشت در ايو با گسترش، ا داشته
 يينها اثر .دكنن يشتريفضاها در جهت باال بردن رفاه جامعه کمک ب

 و ١٥/٠برابر  بيبه ترت درآمد الت وير مستقل تحصيبه دو متغ مربوط
 مذکور احتمال يها ريمتغ واحد کي شيگر با افزايد انيب به . است١٤٥/٠

 و ١٥/٠ب يترت به کننده ديبازد پرداخت توسط به ليرش تمايپذ
ز، برابر ي نيشنهاديپ متيق ريمتغ يياثر نها. ابدي يم شي افزادرصد١٤٥/٠
ه کاهش ب ر فوق منجريمتغ ک واحديش ي افزايعني ،است ‐٥٨٣/٠

 ٥٨٣/٠  مقدارةانداز به کننده ديل به پرداخت در بازديرش تماياحتمال پذ
 آمده در دست هب جينتا يآمار صحت يمنظور بررس به .شود يم درصد

د كه ش ها استفاده روش مواد و ذكر شده در قسمت يها شاخص مدل، از
  .شده است  ارائه)۲(شمارة  جدول در ج آنينتا

هاي نيكويي برازش مدل  نتايج آزمون: )۲(شمارة جدول 

  الجيت براي ارزش تفرجي تاالب انزلي
  
  
  
  
  

  

  هاي تحقيق يافته: مآخذ
شود ضريب تعيين مك فادن نشان  كه مشاهده مي طور همان

 از تغييرات متغير وابسته را  ٪۴۳هاي توضيحي حدود  دهد كه متغير  مي
، يي از آزمون درستنما آمدهدست هج بين نتايهمچن .دهند توضيح مي

 در مدل با احتمال يحي توضيها ريب متغيآن است كه ضرا  ازيحاك
مناسب  ةستند كه نشان دهنديهمزمان برابر صفر ن ٪ ۹۹شتر از يب

 ينيب شيت آماره آزمون درصد پي و در نها استيبودن فرم تابع انتخاب
دهد  ي است كه نشان من زده شدهي ٪ تخم۵۰شتر از يح بيصح
 و ي اجتماعيها يژگيودهندگان بر اساس  پاسخ ٪ ۷۶ يها جواب

  نتايج آزمون نسبت درست نمايي
  ‐۵۲/۲۲  تابع لگاريتم راستنمايي
  ‐۶۵۱/۳۳  )۰(لگاريتم راستنمايي

  ۲۴۴/۲۲  آزمون نسبتي راستنمايي
  p ۰۰۰۴۷/۰ارزش 

  ۴۳/۰  ضريب تعيين مک فادن
  %۷۶  بيني صحيح درصد پيش
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 كرده يروي خود پي مطابق با انتظار بوده و از روند منطقشان ياقتصاد
 با توجه ي تاالب انزلي، مقدار ارزش تفرج)۹ (ةاستفاده از رابط با. است
ا استفاده از بت مورد مطالعه يل به پرداخت افراد جمعيزان تمايبه م
  : دشمحاسبه ) ۱۱ (ةرابط

{ } 64.14901
)1247.0_309.2(exp1

1)(
1500

0

=
−+

= ∫ dX
X

WTPE  

 ي تاالب انزلي ارزش تفرجيل به پرداخت افراد برايمتوسط تما
ل ياگر مقدار تما. دشمحاسبه دکننده ي هر بازدي براتومان ۱۴۹۰حدود 

به پرداخت براي هر بازديدكننده موجود باشد، ميزان ارزش تفريحي 
  :ر به دست آورديتوان به صورت ز  سال مي در رايتاالب انزل

ارزش  = ) تعداد بازديدكنندگان×WTPمتوسط مقدار (
براساس اطالعات به دست آمده از  .يتاالب انزل ةساالن تفريحي
 هزار ١٠٠ ساالنه بالغ بر ،يتاالب انزلدکنندگان از ي تعداد بازد،منطقه
برابر  يتاالب انزل ساالنه يحيتفر ن رو ارزشياز ا .ده استشآورد نفر بر

  . بود خواهد الير ١٤٩٠٠٠٠٠٠٠
  يريگ جهينت

 مشروط، ارزش يگذارلعه حاضر با استفاده از روش ارزشدر مطا
ن  آ ازيج مطالعه حاكي نتايبه طور كل. دشبرآورد  ي تاالب انزليحيتفر

ن عوامل يتر  و سن عمدهيشنهاديمت پي درآمد، قيرهاياست كه متغ
 اني هستند و از مي ارزش تفرجيل به پرداخت افراد برايگذار بر تما اثر
، ر سطح درآمد افراديثأل به پرداخت، بشدت تحت تي تمارها،ين متغيا
ن يباالتر. رديگ ي قرار ميشنهاديمت پي و ق تاالبيطيمح ستيت زيفيک
ه افراد جهت كاست  يقيه قاي كرا۱/۰ حدود فقط يشنهاديمت پيق

ه به آنها گفته شدضمن آن كه  .پردازند يط تاالب ميگردش از مح
 ي فضايهبود و پاكساز صرف بيشنهاديتمام مبلغ پكه فرض كنند 

ن زده ي تخمينهاد و ارزش تفرجشين پيسه باالتريبا مقا. دشو يتاالب م
 ي براي قوةزي انگيافراد دارا ٪ ۶۰جه گرفت كه يتوان نت ي مشده

زه در مورد ين انگيكه ا.  تاالب هستنديساز نهيدر امور بهمشاركت 
 ي با توجه به اثرگذارياز طرف. شتر استيتر ب نيي پاي سنياهگروه

تر درآمد اثر  ع عادالنهيشك حركت به سمت توز يسطح درآمد، ب
ر يمتغ افزون برآن،.  خواهد گذاشتيزه مشاركتين انگي بر اچشمگيري

 يدار يطور معن  به) تاالبيطيمح ستيارزش ز( يطيمح تسيت زيفيک
د ي بازدي که مردم برايتيبا توجه به اهم.  اثر مثبت داردهيبر قبول ورود

زان و ير  که برنامهبهتر است ، قائل هستند جذابيها طياز مح
جاد امکانات ي اشتر داشته و با گسترشين مورد توجه بين به امسئوال

گونه فضاها در جهت  نيدر ا بهبود بهداشت  وها  خانوادهيمناسب برا
  .ندكن يشتريباال بردن رفاه جامعه کمک ب

  ها يادداشت
1- Willingness To Pay (WTP) 
2  - Contingent Valuation Method 
3- Green 
4- Pearce 
5- Bar bier 
6- Lee and Han 
7- Amigues 
8- Mac Millan and Leinhoop 
9- Salazar and Mendez 
10- Gurluk 
11- Sattout 
12- Market pricing 
13- Shadow price Method 
14- Hedonic pricing Method 
15- Travel Cost Method  
16- Replacement Cost Method 
17- Cattle Market Technique 
18- Contingent Valuation Method 
19- Contingent Ranking Method 
20- Willingness to pay 
21- Double –bounded Dichotomous Choice (DDC) 
22- McFadden's 2R  
23- Likelihood Ratio Statistic 
24- Percentage of Prediction 
25- Typical Case 
26- Mode 
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