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Abstract  
The Contingent Valuation Method (CVM) and a single bounded selection questionnaire were used in this 

study to identify the protection value of the coasts of the Caspian Sea in Māzandarān province and the 

tourists' willingness to pay (WTP) for these coasts. Also, using the probit model, the willingness to pay was 

measured, and the parameters of this model were estimated. The research sample included 1524 tourists of 

these coasts in the spring of 2019. The findings showed that the average willingness of tourists to pay 

monthly for the protection of these coasts in the spring of 2019 was 14964 Tomans and for all tourists was 

about 230 billion and 199 million Tomans per month. Based on the results of the regression model, the 

variables of the bid price, individuals' income, and level of education of tourists have been the most 

important factors influencing the willingness of tourists to pay for the protection of the Caspian Sea coast 

of Māzandarān province. These results can be a good guide for policymakers and planners of the tourism 

industry in Māzandarān province. 
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Highlight  
- In cases where the market is unsuccessful in determining the price of goods and services, discovering the value of these 

goods and services requires finding a criterion of willingness to pay consumers. 

- One of the methods of discovering the value that society attaches to these goods is the Contingent Valuation Method. 

 

Extended Abstract  
Introduction  
Goods and services either have a market where their price is determined through supply and demand, or they don't 

have a market where their value can be discovered differently. In cases where the market is unsuccessful in 

determining the price, finding the value of these goods and services requires finding a criterion of consumers' 

willingness to pay. Since the coasts of the Caspian Sea in Māzandarān province are not such markets where goods 

can be bought and sold, it is impossible to refer to the market to discover the value society places on these coasts. 

One way to find society's value for these coasts is the contingent valuation method (CVM). In this method, people 

are referred to, and their protection preferences are estimated to discover the value of non-market goods and 

services - in this case, the Caspian Sea coast of Māzandarān province. That value is the value of those goods and 

services. They consider it non-market, and because the discovery of the value is made through the design of 

hypothetical markets, it is called the contingent valuation method. The purpose of the contingent valuation method 

is to extract individual preferences and tastes in monetary terms for changes in the quality and quantity of non-

market environmental resources and the willingness to pay (WTP) or the willingness to accept (WTA) for changes 

created in environmental goods and services directly by asking people (Amiri et al., 2014). The contingent 
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valuation method typically estimates the environmental change scenario, beginning by explaining the 

environmental goods or services changes and then asking individuals to determine how much they are willing to 

pay for it (Lee et al., 2010). In other words, the CVM is based on a research approach to valuing non-market 

environmental goods and services. This approach requires hypothetical construction or market simulation through 

a questionnaire in which respondents answer questions about their willingness to pay for or accept the specific 

environmental changes. 

This method examines these goods and services consumption and non-consumption values (Aftak, 2006). This 

method is used as an acceptable method and a tool to discover the value of public goods in cost-benefit analysis. 

It has been used in hundreds of non-market and mainly environmental goods evaluation projects (Hassan Shahi, 

2002). 

This study aimed to estimate the willingness of tourists to pay for the Caspian coast of Māzandarān province to 

protect these coasts and determine the factors influencing it for use in environmental management decisions by 

planners and provincial officials. The use of CVM, selecting the number of samples by Michel and Carson method, 

and choosing the proposed amounts by Boyle and Bishab method is one of the significant points in this research. 
 

Methodology 
In this research, to identify the investment opportunities of the tourism industry of Māzandarān province, the 

protection value of the coasts of the Caspian Sea in Māzandarān province and the tourists' willingness to pay 

(WTP) for these coasts, the Contingent Valuation Method (CVM) and a single bounded selection questionnaire 

was used. Also, using the probit model, the willingness to pay was measured, and the parameters of this model 

were estimated. 
 

Results and discussion 
The findings showed that the average willingness of tourists to pay monthly for the protection of these coasts in 

the spring of 2019 was 14964 Tomans and for all tourists was about 230 billion and 199 million Tomans. Based 

on the results of the regression model, the variables of bid price, income of individuals and level of education of 

tourists were the most important factors influenccing the willingness to pay of tourists for the protection of the 

Caspian coast of Māzandarān province. 

 

Conclusion 
Considering the positive effect of education level and income on the willingness to pay for the protection of the 

coasts of the Caspian Sea in Māzandarān province, public media should introduce educated and high-income 

people to the touristic attractions and environmental values of the coasts of the Caspian Sea in Māzandarān 

province. Also, the government should carry out the necessary policies to increase the number of high income and 

education tourists and allow low-income people to travel to these coasts. 

The establishment of the financial fund for the protection of the coasts of the Caspian Sea in Māzandarān province, 

under the supervision of the Māzandarān governorate and public institutions, has been carried out to collect 

voluntary funds from the tourists of these coasts. This fund has been introduced in the public media and projects 

to protect and beautify these coasts. 

Since the willingness of tourists to pay monthly for the protection of the coasts of the Caspian Sea in Māzandarān 

province in the spring of 2018 was 14,964 Tomans, and for all tourists, it was about 230 billion and 199 million 

Tomans, from the economic point of view any cost for the protection and maintenance of these coasts up to this 

amount is economical. 
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 100-85 صفحات، 1401 پاییز ، 10، پیاپی سوم، سال سوم، شماره مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی نشریه علمی     

 مقاله پژوهشی

 

 مازندران استان خزر دریای سواحل از حفاظت برای جامعه پرداخت به تمایل برآورد

 1(مشروط گذاریارزش رویکرد از جدید شواهد) 
 

 

  3 رضا محمدیمحمد، *2 پورفاطمه صادق، 1مهدی زاهد غروی

 

 )ره(، بروجرد، ایران. اهلل بروجردیگروه اقتصاد، دانشگاه آیت ادیاراست .1

 . دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایرانگروه اقتصاد،  دانشجوی دکتری اقتصاد،  .2

 . گروه اقتصاد و حسابداری، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره(، نوشهر، ایران استادیار. 3

 

  هچکید
گردشگران این  ارزش حفاظتی سواحل دریای خزر استان مازندران و میزان تمایل به پرداختمنظور شناسایی در این پژوهش به

گیری شده است و تعیین و اندازه حدینامه انتخاب دوگانه تکپرسشو  (CVM)گذاری مشروط سواحل با استفاده از روش ارزش

های پژوهش با پارامترهای این مدل برآورد گردید. دادهگیری شد و میزان تمایل به پرداخت اندازه با استفاده از مدل پروبیت

دهد متوسط های این پژوهش نشان میآوری شده است. یافتهجمع 1338گردشگر این سواحل در بهار سال  1524نمونة آماری 

کل گردشگران  و برای تومان 14344برابر با ، 1338تمایل به پرداخت ماهانه گردشگران برای حفاظت این سواحل در بهار سال 

میلیون تومان در ماه بوده است. بر پایة نتایج مدل رگرسیونی، متغیرهای قیمت پیشنهادی، درآمد  133میلیارد و  230حدود 

ترین عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت گردشگران برای حفاظت از سواحل دریای مهم ،افراد و سطح تحصیالت گردشگران

ریزان صنعت گردشگری استان گذاران و برنامهتواند راهنمای مناسبی برای سیاستبوده است. این نتایج میخزر استان مازندران 

 مازندران باشد.

 

 .سواحل دریای خزر ،حدیگذاری مشروط، روش دوگانة تک، ارزشتمایل به پرداخت، گردشگری واژگان کلیدی:

  :  نکات برجسته
مایل بهه پرداخهت کاال و خدمات ناموفق است، کشف ارزش این کاالها و خدمات مستلزم پیدا کردن مالکی از تدر مواردی که بازار در تعیین قیمت  -

 کنندگان است. مصرف

 گذاری مشروط است.های کشف ارزشی که جامعه برای این کاالها قائل است، روش ارزشیکی از روش -
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 مقدمه . 1
تمامی  ،توان قرن انقالب جهانی گردشگری نامید. در حال حاضر کشورهای پیشرفته و در حال توسعهرا می قرن بیست و یکم

های و گسترش صنعت گردشگری را در صدر برنامه انجام دادهتالش خود را برای افزایش توان رقابت خود در این بازار وسیع 

های تاریخی و طبیعی فراوانی است و توسعة این صنعت ناگزیر است. استان مازندران با اند. ایران، کشوری با جاذبهخود قرار داده

نقش مهمی در توسعة صنعت گردشگری ایران دارد. سواحل  ،های گردشگریحل و تنوع و جاذبهکیلومتر سا 333داشتن 

های متفاوتی دارند و از لحاظ امکانات این سواحل اقلیم است؛دریایی استان مازندران از نقاط برجستة گردشگری این استان 

 اند.دهی شدههای مختلفی سامانتفریحی و گردشگری به شیوه

شوند و یها دارای ها و خدمات یا دارای بازار هستند که قیمت آنها در اقتصاد نظام بازار از طریق عرضه و تقاضا تعیین میکاال     

ها را کشف کرد. در مواردی که بازار در تعیهین قیمهت کهاال و خهدمات توان ارزش آنهای مختلفی میبازار نیستند که به روش

دلیل کنندگان اسهت. بههخدمات مستلزم پیدا کردن مالکی از تمایل به پرداخت مصهرف ناموفق است، کشف ارزش این کاالها و

توان برای کشف ارزشی کهه که سواحل دریای خزر استان مازندران کاالی بازاری نیست که در بازار خرید و فروش شود، نمیاین

ف ارزشی که جامعه برای این سواحل قائل است، های کشیکی از روش ف به بازار مراجعه کرد.جامعه برای این سواحل قائل است

جها سهواحل دریهای خهزر در ایهن -گذاری مشروط است. در این روش برای کشف ارزش کاالها و خدمات غیربازاریروش ارزش

ارزش آن کهاال و خهدمات ، و آن ارزش، هها بهرآوردشان بهرای حفاتهت از آنو ترجیحات شدهبه افراد مراجعه  -استان مازندران

آن را روش  ،پهذیردهای فرضی انجهام مهیشود و چون کشف این ارزش از طریق طراحی بازاریربازاری در نظر جامعه تلقی میغ

 اند. گذاری مشروط نامیدهشارز

های پهولی بهرای تغییهر در کیفیهت و های فردی، در زمینهاستخراج ترجیحات و سلیقه ،گذاری مشروطهدف از روش ارزش     

وجود آمهده در ، برای تغییهرات بهه1محیطی غیربازاری و میزان تمایل به پرداخت، یا میزان تمایل به دریافتع زیستکمیت مناب

گهذاری روش ارزش (.146: 1330 از مهردم اسهت )امیهری و همکهاران، زیست مستقیماً از طریهق پرسهشکاال و خدمات محیط

محیطی تمرکز دارد و با یک توضیح در مورد تغییر یها تغییهرات زیست طور معمول بر برآورد ارزش سناریوی تغییراتمشروط به

مقدار حاضر به پرداخت برای این تغییهر که چهس از افراد برای تعیین اینشود و سپمحیطی، آغاز میدر کاالها یا خدمات زیست

گذاری مشروط، بر اساس رویکرد روش ارزش ،دیگرعبارت. به (Lee et al, 2010: 123)شودپرسش می ،یا تغییرات خواهند بود

محیطی غیربازاری اسهت. ایهن رویکهرد مسهتلزم سهاخت فرضهی، یها گذاری کاالها و خدمات زیستتحقیق و بررسی برای ارزش

دهندگان به سؤاالت مربوط به میزان تمایهل خهود بهه پرداخهت و یها نامه است که در آن پاسخسازی بازار از طریق پرسششبیه

ههای مصهرفی و غیرمصهرفی ایهن کاالهها و دهند. این روش برای بررسی ارزشمحیطی، پاسخ میتغییرات خاص زیست پذیرش

عنوان یک روش پذیرفتنی و یک ابزار برای کشف ارزش کاالهای عمومی این روش به.  (Eftec, 2006: 11)خدمات کاربرد دارد

محیطی اسهتفاده شهده اسهت زیسهتبهازاری و عمهدتاً ی کاالههای غیرارزشهیاب است و در صدها پروژة فایده –در تحلیل هزینه 

 (.82 :1361 و همکاران، اخالق)خوش

هدف این مطالعه برآورد تمایل به پرداخت گردشگران سواحل دریای خزر استان مازندران برای حفاتهت از ایهن سهواحل و      

ریهزان و زیسهت توسهط برنامههمربهوط بهه مهدیریت محهیط ههایگیهریتعیین عوامل مؤثر بر آن به منظور استفاده در تصهمیم

و نیهز تعیهین  2گذاری مشروط، تعیین تعداد نمونه با روش میشل و کارسونگذاران استانی است. استفاده از روش ارزشسیاست

 است . از نکات قابل توجه در این پژوهش 3مبالغ پیشنهادی با روش بویل و بیشاب

 

 مبانی نظری. 2
شوند، حهال در ههر بهازاری تئوری اقتصاد نئوکالسیک، قیمت کاالها و خدماتی که بازار دارند و در بازار خرید و فروش میبنا بر 

برابهر اسهت بها ارزش پهولی لهذت  ،چندجانبهه اعم از بازار رقابت کامل، بازار انحصار کامل، بازار رقابت انحصاری و بهازار انحصهار

                                                           
1. Willingness to Accept  

2. Mitchell and Carson  

3. Boyle and Bishop  
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احد مصرف آن کاالها و خدمات. تفاوت بازارهها تنهها در چگهونگی تعیهین قیمهت کاالهها و کننده از آخرین و)مطلوبیت( مصرف

کننده از آن کاالها و خهدمات برابهر ها در بازار تعیین شوند با ارزش پولی مطلوبیت نهایی مصرفکه قیمتخدمات است. هنگامی

بهرای کشهف ارزش آن کاالهها و خهدمات بهه قیمهت محیطی غیربازاری، بازاری ندارند که هستند. چون کاالها و خدمات زیست

کننده از آخرین واحد مصرف آن کاالها ها مراجعه شود و قیمت آن کاالها و خدمات را معادل ارزش پولی لذت مصرفبازاری آن

کننده از آخرین واحهد مصهرف برای کشف ارزش پولی لذت مصرف (CVM)گذاری مشروط و خدمات دانسته شود، روش ارزش

کننده از آن کاال کند که مطلوبیت )لذت( کل مصرفکند و قیمتی را کشف میاالها و خدمات، یک بازار فرضی تأسیس میآن ک

روش  کنهد.کننده از آخرین واحد مصرف آن کاالها و خدمات را کشف میرا حداکثر کند و از این طریق ارزش پولی لذت مصرف

بهر اسهاس تئهوری تقاضهای  ،محیطهی غیربهازاریهها و خهدمات زیسهتبهرای کشهف ارزش کاال (CVM)گذاری مشروط ارزش

کننده تقاضا برای ایهن کاالهها و بر اساس عوامل تعیین محیطی غیربازاری است. یعنیزیست کننده برای کاالها و خدماتمصرف

محیطی ههای اجتمهاعی و اقتصهادی کاالهها و خهدمات زیسهتهها، ویژگیها، نگرشخدمات است. این عوامل عبارتند از سهلیقه

سهت کهه مهردم غیربازاری و هزینة تغییرات این کاالها و خدمات و قیمت کاالها و خدمات دیگر. این روش بر این فرض استوار ا

 و همکهاران، امیهریدهنهد )یابند و ترجیحات خود را در بازار مشروط، مشابه بازار واقعهی نشهان مهیکاالی مورد سؤال را درمی

1330: 112  .) 

ههای محیطهی غیربهازاری، شهامل ترکیبهی از تئوریگذاری کاالها و خهدمات زیسهتگذاری مشروط برای ارزشروش ارزش     

ها های اقتصادسنجی است و بدان معناست که تئوری اقتصادی برای این مهدلا ساختار تابع مطلوبیت و نظریهاقتصادی مرتبط ب

باشند. انتخاب توزیع جزء تصادفی بر ساختار تابع مطلوبیت اثر خواهد گذاشت و فرض بر این است که جدا از اقتصادسنجی نمی

کنندگان تنها بخشی از عناصری که ایهن دانند اما مصاحبهخود را می گذاری مشروط، ترجیحاتدهندگان به سؤاالت ارزشپاسخ

تواننهد تصهمیمی کهه مخاطه  طور احتمهالی، میکنندگان تنهها بههکنند. مصاحبهدهند را مشاهده میترجیحات را توضیح می

گذاری مشروط ظرسنجی ارزشگیرد را توضیح دهند زیرا یک مورد ساده یا مطلوبیت ناشی از یک پاسخ بله یا خیر به سؤال نمی

است. از آنجها کهه مطلوبیهت  𝑚 شود. در این مورد، مطلوبیت ناشی از درآمد، در حضور یا غیاب برنامه یا کاالی عمومی ارائه می

 ها تابعی از درآمد که چیزی غیر از کاالست، تابع مطلوبیت، تابع مطلوبیت غیرمستقیم است و این تابع، اغله  تهابعنامهدر پاسخ

ههای دهنده اسهت. اگهر ویژگیمطلوبیت غیرمستقیم مشروط است زیهرا مطلوبیهت، مشهروط بهه روی موافهق یها مخهالف پاسهخ

و جهزء تصهادفی  v، از جزء سیستماتیک 𝑢،  نادیده گرفته شوند، مطلوبیت، 𝑢شناختی و دیگر عناصر در تابع مطلوبیت، جمعیت

ε شود. اندیس تشکیل می i باشد )منفی می بیانگر پاسخ مثبت و𝑖 = 0 . 𝑖 = دهنده حضور یا عدم نشان 𝑉𝑖(. پارامتر دوم در 1

 𝐵مبلهغ  ،کنند و از درآمد آنهااست. اگر افراد پاسخ مثبت دهند، کاالی عمومی را دریافت می 𝑚 حضور برنامه یا کاالی عمومی 

 شود. ها کم نمیکنند و مبلغی از درآمد آنشود و اگر پاسخ منفی دهند، کاالی عمومی را دریافت نمیپیشنهادی کم می

 

 (1                                                                          )                                                𝑢𝑖 = 𝑣𝑖 + ε
𝑖

           

(2                                          )                                                                        𝑣1 = 𝑣(𝑚 − 𝐵. 1)   

(3                                                                      )                                                   𝑣0 = 𝑣(𝑚 . 0)               
 

افراد به قیمت پیشنهادی پاسخ مثبت دهند )جایی که مطلوبیت ناشی از پاسهخ مثبهت بیشهتر از مطلوبیهت که احتمال این

 ناشی از پاسخ منفی باشد( عبارت است از:
 

 (0                                                                                    )𝑝𝑟{𝑦𝑒𝑠} = 𝑝𝑟{𝑣1 −  𝑣0 ≥  𝜀0 −  𝜀1}           

    

باشد و سهمت چهت تفاضهل، مطلوبیهت است که در سمت راست نامساوی، متغیر تصادفی می 1( تابع توزیع تجمعی0معادله )   

توان فروضی را برای جزء خطا در نظهر گرفهت و پارامترههای باشد )که تابعی از عناصر قابل مشاهده است(. در این معادله میمی

                                                           
1. Cumulative Distribution Function (CDF)  
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تابع مطلوبیت غیرمستقیم را برآورد کرد. برای محاسبة احتمال پاسخ مثبت، نیاز به تعیین تفاضل مطلوبیت بین جمهالت بلهه و 

بسهتگی دارد کهه مهورد  𝑚 یا کاالی عمهومی  خیر است. این تفاضل مطلوبیت به قیمت پیشنهادی و مطلوبیت حاصل از برنامه

 ،گرهای مطلوبیت تصادفی و تجزیه و تحلیل انتخاب گسسهته اسهت. تحلیهلاس مدلنظرسنجی قرار گرفته است. این منطق، اس

 کند. ها تعیین میعنوان تابعی از تفاضل در مطلوبیتاحتمال یک پاسخ خاص )بله یا خیر( را به

پرداخهت  کهه تمایهل بههتوان احتمال اینجای بررسی احتمال پاسخ مثبت در شرایط تفاضل مطلوبیت، می طور کلی و بهبه

واقعی افراد بزرگتر از قیمت پیشنهادی باشد را محاسبه کرد. یک نسخه از تابع مطلوبیت غیرمستقیم که شامل عناصر تصهادفی 

 𝑄1شهود(. عهالوه بهر ایهن کننده مشهاهده نمیشود )عناصری که به واسهطه مصهاحبهمرتبط با انتخاب است، در نظر گرفته می

 𝑚 سطح کیفیت بدون برنامه یا کهاالی عمهومی  𝑄0باشد و می 𝑚 برنامه یا کاالی عمومی دهنده سطح کیفیت در حضور نشان

 شونده است. احتمال پاسخ مثبت عبارت است از:قیمت پیشنهادی به مصاحبه 𝐵درآمد فرد و  𝑀باشد، می
 

(3                                             )                              𝑝𝑟{𝑦𝑒𝑠} = 𝑝𝑟(𝑣(𝑄1. 𝑀 − 𝐵. 𝜀) > 𝑣(𝑄0. 𝑀. 𝜀))                  

 

 C 1تغییرات جبرانی ،(cv):است ، 

 

(8)                                                                                                    v(Q1. M − C. ε) = v(Q0. M. ε)           

همان پولی است که فرد حاضر است بپردازد تا تغییرات که همان ایجهاد برنامهه یها کهاالی عمهومی  ،(cv)تغییرات جبرانی، 

 m مشاهده کند.را 

 

 کند:، برای تفاضل کیفیت را بیان می(cv) ( تابعی است که تغییرات جبرانی8)و تابع 

 

(8                 )                                                                                                               C(Q1. Q0. M. ε)                                                                                             

 

شونده در ع تغییرات جبرانی است با این فرض که مصاحبه( روش دیگر برای بیان احتمال پاسخ مثبت مبتنی بر تاب6و تابع )

 صورتی پاسخ مثبت خواهد داد که تمایل به پرداخت تعریف شده او )یا تغییرات جبرانی( بزرگتر از قیمت پیشنهادی او باشد.

 

(6            )                                     pr{yes} = pr(C(Q1. Q0. M. ε) > 𝐵) = 1 − pr(C(Q1. Q0. M. ε) ≤ B)                             

 

( 3کننده از یک تابع توزیع تجمعی است و احتمال پاسخ مثبت اکنون در معادلهه )عنوان فرض مصاحبهبه F(  3در معادله )

 بیان شده است. Bتابعی از مبلغ پیشنهادی 

 

(3                                                                                   )                                    pr{yes} = 1 − F(B)               

 

در ، تشهکیل داد کهه (cv) ( را برای تابع تغییرات جبرانی14توان معادله )، میvو با فرض تابع مطلوبیت غیرمستقیم خطی 

 بیان شده است.  4و  1( در باالنویس عناصر با Q1به  Q0آن اطالعات مربوط به تغییر کیفیت )از 

 

(14                                           )                           v1 =  α1 + β(M − C) + ε1 = α0 + β(M) + ε0 = v0                

 

 ( است:14( فرم دیگر معادله )11معادله )

                                                           
1. Compensating Variation 



 63 / (14 ، )پیاپی1041پاییز ، سوم ، شمارهسوم / سال مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی   برآورد تمایل به پرداخت جامعه ...

 

 (11                                                                 )                                                   C =
(α1−α0)−(ε1−ε0)

β
                             

    
مهورد تهابع تغییهرات در ایهن حهل شهده اسهت.  Cها برای ، از تفاضل مطلوبیت(cv) ( تابع تغییرات جبرانی14معادله )در  

تهوان می εi، به جمالت تصادفی وابسته است و بنهابراین خهود یهک متغیهر تصهادفی اسهت و بها توزیهع مفهروض (cv) جبرانی

، بهه (cv) کس شده اسهت. تهابع تغییهرات جبرانهیمنع αi( کیفیت در پارامتر 14را برآورد کرد. در معادله ) βو  αiپارامترهای 

واسهطة مطلوبیهت  (. ایهن تفاضهل بههm بستگی دارد )حضور و یا عدم حضور برنامه یا کاالی عمومی  αiتفاضل در پارامترهای 

 ( نشان داده شده است:12نرمال شده است و تفاضل مطلوبیت با تابع )  v0یعنی؛  m کاالی عمومی  بدون اجرای برنامة

 

(12                                )                                           ∆v = v0 − v1 = α0 + β(M) − (α1 + β(M − B))                

 

( تفاضل مطلوبیت بین حضور و عدم حضور برنامهه یها کهاالی عمهومی 13، معادله )αبه  𝛼𝑖پس از نرمال سازی پارامترهای 

 𝑚 دهد:را نشان می 

 

(13                                                       )                                                  ∆v = v0 − v1 = −α + β(B)                    

 

v∆که زمانی =  m بیانگر مقداری پیشنهاد پولی است که فرد بین داشتن و نداشتن برنامهه یها کهاالی عمهومی  Bباشد،  0

 تفاوت است. بی

( برای این مورد از تابع مطلوبیهت خطهی تعریهف کهرد. احتمهال 6( و )8توان احتمال پاسخ مثبت را بر اساس معادالت )می     

پاسخ مثبت احتمالی است که در آن تمایل به پرداخت تعریف شده با تابع تغییرات جبرانی )عبارت تفاوت مطلوبیت( بزرگتهر از 

که تمایل به پرداخت کوچکتر یا مساوی با . همچنین برابر است با یک منهای احتمال این((6باشد )معادله ) Bقیمت پیشنهادی 

 (( است.3یک منهای تابع توزیع تجمعی تابع تغییرات جبرانی ) معادله ) باشد. به عبارت دیگر، Bقیمت پیشنهادی 

( باز تعریهف 10پاسخ مثبت با معادله ) کننده فرض محقق در مورد شکل تابع توزیع تجمعی است، احتمالمنعکس Fاز آنجا که 

 شود:می

 

(10          )                                                                                              pr{yes} = 1 − F(−α + βB)             

 

ε1)اگر توزیع لوجستیک برای تفاضل در جمالت خطا  − ε0) توان با معادله در نظر گرفته شود، احتمال پاسخ مثبت را می

 (  نشان داد:13)

 

(13                                                        )                                  pr{yes} = 1 −
e(−α+βB)

1+e(−α+βB) =
1

1+e(−α+βB)                    

 

 (  نشان داد:18توان با معادله )ل پاسخ مثبت را میو اگر فرض شود توزیع نرمال است، احتما

 

(18                                                                 )                                        pr{yes} = 1 − Φ(−α + βB)                       

 

تواند فرض دیگری را در مورد شی  تهابع مطلوبیهت می کننده، تابع توزیع تجمعی توزیع نرمال است و مصاحبهΦکه در آن 

شهود؛ تهابعی کهه ( بهرآورد می18نمایی )در نظر بگیرد. پارامترهای این تابع مطلوبیت غیرمستقیم معموالً با تابع حداکثر درست

 شوندگان است.های مصاحبهنتیجة  پاسخ

(18                          )                                                                       L = ∏ prn(yes)δ. prn(no)1−δN
n=1                                   
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متغیر شاخص است کهه بهرای افهرادی کهه  δکه در آن احتمال پاسخ منفی برابر با یک منهای احتمال پاسخ مثبت است و 

، دارنهد یکسانی ترجیحات افراد که است بر فرض ساده،  مدل این شود. دربرابر با یک در نظر گرفته میهند، دپاسخ مثبت می

 . (Quentin et al, 2004: 216) است ها رخ دادهمدل گونه این در همگنی بازبینی در توجهی قابل هایپیشرفت کهحالیدر
 

   پژوهش پیشینة. 3
اند که در زیر به چند گذاری مشروط به بررسی تمایل به پرداخت موارد مختلفی پرداختهبا استفاده از روش ارزشپژوهشگران 

 مورد آنها اشاره شده است.

 روش از استفاده با خدمات کشاورزی توسعة کشاورزان پرداخت لیتما یابیارزدر پژوهشی با عنوان  (2448) 1یآج     

تمایل پرداخت کشاورزان ایالت اویو نیجریه برای توسعة خدمات کشاورزی  ، به ارزیابیهیجرین 2ویاو التیا :مشروط یگذارارزش

آوری شده است. نتایج کشاورز جمع 226های پژوهش از طریق مصاحبه با گذاری مشروط پرداخته است. دادهبا روش ارزش

برای توسعة خدمات  3نیرا نیجریه 331108 ن ایالت سالیانه تمایل به پرداختپژوهش نشان داده است که هر کشاورز ای

 کشاورزی دارد.

 ییابارزش یبررس از یشواهد ،ریدپذیتجد یهایانرژ پرداخت به لیتما( در پژوهشی با عنوان 2411) 0یجنت و عبداهلل     

اند. پرداختهگذاری مشروط های تجدیدپذیر در کنیا با استفاده از روش ارزش، به ارزیابی ارزش اقتصادی انرژیایکن در مشروط

آوری شده است. نتایج پژوهش نشان داده جمع 2448خانوار کنیایی در آگوست  244های پژوهش از طریق مصاحبه با داده

 جا.پذیر تمایل به پرداخت مبلغ ماهیانه دارند تا پرداخت مبلغ مقطوع یکهای تجدیداست که خانوارها برای اتصال به انرژی

 جنوب ای درمنطقه 8انسوکار در آب خدمات پرداخت به لیتما آورد( در پژوهشی با عنوان بر2413) 3و همکاران ویکانا     

گذاری مشروط به با روش ارزش شروط: کاربردی برای توسعه پایدار،م یگذارارزش روش از استفاده با هیجرین یشرق

 234هر خانوار آن منطقه ماهانه تمایل به پرداخت اند و به این نتیجه رسیدند که گذاری خدمات آب در انسوکار پرداختهارزش

 نیرا نیجریه برای خدمات آب دارد.

 روش و سفر ةنیهز از استفاده با 6کوالیلیپ اچهیدر یاقتصاد ارزش یابیرزدر پژوهشی با عنوان ا (2413) 8یریناندگ     

 مشروط یگذارارزش روش و سفر ةنیهز از استفاده با ، به ارزیابی ارزش اقتصادی دریاچه پیلیکوال در هندمشروط یذارگشارز

آوری شده است و به این بازدیدکننده این دریاچه جمع 344های پژوهش از طریق مصاحبه مستقیم از پرداخته است. داده

 بوده است. 3روپیه 38138نتیجه رسیده است که ارزش اقتصادی این دریاچه برای هر بازدید کننده 

، با استفاده مشروط یگذارارزش روش کاربرد: 11یویز اچهیدر یاقتصاد ارزش لیتحل ر پژوهشی با عنوان( د2416) 14دستا     

های گذاری مشروط به ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارها برای حفاتت از دریاچه زیوی پرداخته است. دادهاز روش ارزش

دهد که متوسط تمایل به پرداخت ایج پژوهش نشان میآوری شده است. نتخانوار جمع 281پژوهش با مصاحبه مستقیم از 

بیر ایتوپی بوده  846433183ایتوپی و برای کل خانوارها سالیانه  12بیر 34133سالیانه هر خانوار برای محافظت از این دریاچه 

  است.

                                                           
1. Ajayi  

2. Oyo State  

3. Nigerian Naira  

4. Abdullah and Jeanty  

5. Kanayo et al.  

6. Nsukka  

7. Nandagiri  

8. Pilikula Lake  

9. Rupee  

10. Desta  

11. Ziway  

12. Birr  
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 به لیتما برآورد یبرا مشروط یگذارارزش روش از استفادهدر پژوهشی با عنوان  (2413) 1هینگسینیساپتوت وی سواندید     

گذاری مشروط، تمایل به پرداخت ی، با استفاده از روش ارزشاندونز 3لومبوک غرب ای درمنطقه :2منگرو جنگل پرداخت

بازدیدکنندگان از این جنگل را ارزیابی کردند و به این نتیجه رسیدند که تمایل پرداخت هر بازدیدکننده از این جنگل برای هر 

 دالر آمریکا بوده است.  4183بازدید 

 ةشگران و عوامل مؤثر بر آن )مطالعردبرآورد تمایل به پرداخت گ( در پژوهشی با عنوان 1336زاده و همکاران )مصطفی     

 3812گذاری مشروط، متوسط تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده را (، با استفاده از روش ارزشموردی: دریاچه زریبار مریوان

دهد که متغیرهای سن، هزینة سفر، سطح دست آوردند. همچنین نتایج حاصل از مدل با روش الجیت نشان میریال به

دار داشته و متغیر سابقه پرداخت، بعدخانوار، درآمد و میزان رضایت بازدیدکنندگان بر تمایل به پرداخت تأثیر معنیتحصیالت، 

 تأثیری بر تمایل به پرداخت افراد نداشته است.

داخت توریستی و عوامل مؤثر بر تمایل به پر -عنوان برآورد ارزش اقتصادی ( در پژوهشی تحت1336اسعدی و همکاران )     

گذاری مشروط متوسط تمایل گردشگران به منظور استفاده از خدمات تفریحی سواحل دریای کیش، با استفاده از روش ارزش

اند. نتایج حاصل از برآورد مدل با روش الجیت نشان داده است که متغیرهای تومان برآورد کرده 1328به پرداخت گردشگران 

محیطی تأثیر مثبت و مبلغ پیشنهادی، سن، هزینه فرد و تمایالت زیست ماهیانةعیت تأهل، تحصیالت، درآمد جنسیت، وض

داری بر تمایل به پرداخت گردشگران پاسخگو، بومی بودن، اقامت شبانه در ساحل و مدت زمان هر بازدید تأثیر منفی و معنی

 داشته است.

ساحلی دریای مازندران مبتنی بر پرداخت برای ( در پژوهشی با عنوان الگوی گردشگری 1044شاهپوری و همکاران )     

خدمات اکوسیستم، مجموع تمایل به پرداخت هر گردشگر برای تفریح روزانه ساحلی و دریایی در ساحل سیترای نوشهر 

های دهد که متغیرهای ویژگیدست آوردند. نتایج حاصل از مدل با استفاده از الجیت شرطی نشان میبه ریال 233160

تأثیر مثبتی بر مطلوبیت نهایی  ،ایمنی و امنیت ساحل و دریا رفاهی و ویژگی -ز ساحل، بهبود امکانات بهداشتی انداچشم

 گردشگران داشته است و آنان حاضرند برای بهبود وضعیت کنونی هزینه کنند.
 

   روش پژوهش. 4
شهونده محیطی مهورد تحقیهق را بهرای مصاحبهگر، کاال یا خدمت زیسهتهفت مرحله دارد. ابتدا مصاحبه ،گذاری مشروطارزش

دهنده اسهت. چنهدین شهکل دهد. مرحلة دوم، مکانیسمی برای استخراج تمایل به پرداخت یا تمایل به دریافت پاسختوضیح می

گذاری مشهروط اسهت )بیشهاب و که جدیدترین تکنیک ارزش ایبرای استخراج تمایل به پرداخت وجود دارد. انتخاب دو گزینه

تهوان ( و بر استخراج رجحان جمعی از طریهق رجحهان فهردی اسهتوار اسهت. زیهرا از طریهق روی اکثریهت می1383 ،0هبرلین

شهود. رفاه جامعه حداکثر می ،های جامعه را تعیین کرد و طبق اصول علم اقتصاد چنانچه طبق آن عمل شودها و سلیقهرجحان

عنوان روشی کهه محیطی نیست، اما بهگذاری کاال و خدمات زیستگرچه رجوع به آراء اکثریت، شیوة کامال مناسبی برای ارزش

محیطی کارآیی آن به اثبات رسیده اسهت، دهد و در اکثر مطالعات زیستدست میهای جامعه را بهتقری  نسبتاً قوی از رجحان

شهود. در بررسهی گذاری کاالهای عمومی استفاده میجوامع دمکراتیک از این روش برای ارزش معرفی شده است. لذا در بیشتر

دهندگان و نیز اطالعات دیگری دربهارة شهرایط اقتصادی پاسخ  –های اجتماعی هایی دربارة ویژگیگذاری مشروط پرسشارزش

شود. بخش پایانی مطالعهه روش محیطی و سایر عواملی که ممکن است بر تمایل به پرداخت افراد مؤثر باشد، پرسیده میزیست

آمهاری، در معهادالت  هایصورت دادهنامه، بهپرسش آوری شده از طریقت. اطالعات جمعگذاری مشروط تحلیل آماری اسارزش

(. 1363شود )صهادقی، کننده و غیره استفاده میهای آماری مانند واریانس، انحراف معیار، مازاد مصرفشده برای شاخصبرازش

 گذاری مشروط مستلزم طی هفت مرحله است:روش ارزش

 محیطیشوندگان در خصوص موضوع مورد بررسی و کاالی زیست. آگاهی دادن به مصاحبه1

                                                           
1. Diswandi and Saptutyningsih  

2. Mangrove  

3. West Lombok  

4. Bishop and Heberlein  
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 تواند کاالی غیربازاری را خریداری کندشونده احساس کند که میایجاد بازار فرضی تا مصاحبه .2

 دهنده جهت پرداخت پول. تعیین روشی معقول و مناس  برای پاسخ3

 (WTP)دست آوردن پیشنهاد قیمت از طریق بیان حداکثر تمایل به پرداخت توسط افراد . به0

 WTP. تخمین میانگین مقدار 3

 WTP. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرفتن پیشنهاد و میزان 8

 عنوان ارزش کل جمعیت )رضایی و همکاران،ها از طریق در نظر گرفتن میانگین پیشنهاد قیمت بهآوری داده. جمع8

1332 .) 

ا از طریق مراجعه ها ینامهشوند. پرسشآوری مینامه جمعگذاری مشروط از طریق پرسشارزشهای مورد نیاز در روش داده

نامه در سؤاالتی که بهرای یهافتن حهداکثر تمایهل بهه شوند. در پرسشمستقیم به اشخاص و یا از طریق پست و تلفن، کامل می

شوند باید توضیحاتی در مورد کاال یا خدمت مورد بررسی ارائه شهود. همچنهین پرداخت و یا حداقل تمایل به دریافت مطرح می

دهندگان قادر به دسترسی به کاال هستند، توضیح داده شود. پژوهشهگر بایهد ست شرایطی که در آن پاسخبر حس  مورد، الزم ا

کننده نداشهته باشهد. ای که تفاوت چندانی با وضهع بهازار واقعهی بهرای مصهرفگونهوجود آورد، بهمدلی از یک بازار واقعی را به

دهندگان )بهرای مثهال سهن، درآمهد، تحصهیالت و های پاسخارة ویژگیگذاری مشروط، سؤاالتی دربنامه ارزشمعموالً در پرسش

 (.1364 شود )عسگری و مهرگان،غیره( نیز گنجانده می

ههای مختلفهی شود با تکنیکنامه برای حداکثر تمایل به پرداخت و یا تمایل به دریافت مطرح میسؤال اصلی که در پرسش

 ند از:ها عبارتترین این تکنیکقابل طرح است. مهم

: در این روش حداکثر تمایل به پرداخت افراد در خصوص یک کاالی عمومی یا اجهرای یهک سیاسهت  1الف(روش سؤال باز

(. این روش از 1332 نژاد و هوشمندان،دهندگان آسان است و نیازی به مصاحبه ندارد )بریمشود. این روش برای پاسخسؤال می

ترین انتقهاد بهه ایهن روش، سهادگی و شود. مهمگرفته است و کاربرد آن چندان توصیه نمیهای مختلفی مورد انتقاد قرار جنبه

خهرد و یها کننده با قیمتی مواجه است که یا آن را پذیرفته و کهاال را میغیربازاری بودن این روش است؛ در بازار معموالً مصرف

شود که حداکثر قیمت مورد نظرش را انتخهاب و اعهالم سته میکه در این روش از فرد خوادر حالی ،خردنپذیرفته و کاال را نمی

 کند. 

دست آوردن حهداکثر تمایهل بهه پرداخهت )حهداکثر تمایهل بهه به همین دلیل بسیاری از پژوهشگران، این روش را برای به

ههای شهود، روششهاره مهیهایی که در ادامه به آنهان ادانند. روشدریافت( افراد برای کاالها و یا خدمات مورد نظر مناس  نمی

  شود( هستند.گسسته )که در آن سؤاالت به شکل بسته مطرح می

(. در 1363ترین روش استخراج قیمت بازاری است )میشهل و کارسهون، : این روش قدیمی2ایب( روش بازی قیمت مزایده

های از قبهل تعیهین شهده ی از قیمتاصورت تصادفی از میان محدودهگذاری مشروط بهدهنده در بررسی ارزشاین روش، پاسخ

ر، در صهورتی کهه کند که آیا این قیمت اعالمی باالترین قیمت است یها خیهنماید. سپس پژوهشگر سؤال میقیمتی را اعالم می

باشد، فرایند ادامه یافته تا باالترین قیمت عنهوان « خیر»گردد و در صورتی که جواب باشد، قیمت اعالمی ثبت می« بله» جواب

اند؛ هر چند که این ها ترجیح دادهاین روش را بر سایر روش (. بسیاری از پژوهشگران3،1380ده ثبت گردد )رندال و همکارانش

عنوان قیمت بازاری تلقهی دهنده، قیمت پیشنهادی اولیه را بهاز این جمله که ممکن است پاسخ ای اشکاالتی است؛روش نیز دار

را نسبت به آن بسنجد و این به نوبه خود، مقدار واقعی حداکثر تمایهل بهه پرداخهت فهرد را های پیشنهادی بعدی کرده و قیمت

شهناخته شهده اسهت. مشهکل دیگهر زمهانی پهیش  0عنوان تورش نقطه شروعدهد. این پدیده در این روش بهتأثیر قرار میتحت

آن دارد، فاصله زیادی وجود داشته باشد و بدین آید که بین قیمت پیشنهادی اولیه و قیمت نهایی که فرد تمایل به پرداخت می

 شود.دهنده تا رسیدن به آن قیمت خسته ترتی  پاسخ

                                                           
1. Open Ended  

2. Iterative Biding Game  

3. Randall et al.  

4. Starting Point Bias  
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ای از مقهادیر تمایهل بهه ( معرفی کردنهد و شهامل محهدوده1363: این روش را میشل و کارسون )1ج( روش کارت پرداخت

کنهد. عنوان قیمت مورد نظر انتخهاب مینظر خود را به دهنده باالترین مقدار موردپرداخت برای کاالهای عمومی است که پاسخ

یابنهد. ها معموالً از رقم صفر شروع شده و با فواصل یکسان تها قیمهت مشخصهی افهزایش میهای درج شده بر روی کارتقیمت

کهه (. بهاوجود آن1363های مختلفی طراحی کند )میشهل و کارسهون،های مختلف درآمدی کارتمحقق ممکن است برای گروه

این روش برخی از مشکالت خطای نقطه شروع را ندارد ولی احتمال دارد دچار خطاهای دیگری گردد، از آن جمله که انتخهاب 

 (.1364تأثیر قرار دهد )عسگری و مهرگان،از بین مقادیر ارئه شده، ممکن است انتخاب فرد را تحت

طور ( معرفی کردنهد. بهه1383) 3و آن را بیشاب و هبرلینکه در حقیقت روش انتخاب یا رد است  2د( روش انتخاب دوگانه

شهود. سهپس طور تصادفی یهک قیمهت حهراج انتخهاب میشده، به های حراج تعیینکلی در این روش در میان محدودة قیمت

خیهر پاسهخ دهنده با جواب بله یا دهنده باشد و پاسختواند قیمت پیشنهادی پاسخکند که آیا این قیمت میگر سؤال میپرسش

دهندگان است و تهورش اسهتراتژیک در ایهن تکنیهک گذاری برای پاسخدهد. مزیت مهم این روش، آسان بودن فرایند ارزشمی

 (.  1338 ،0تواند به حداقل برسد )کارسون و همکارانمی

ینش دوگانهة و گز 8، گزینش دوگانة دو حدی3حدیاین روش خود مشتمل بر سه نوع روش دیگر شامل گزینش دوگانة تک

دهندگان معرفهی حدی موضوع مورد نظر با دادن یک مقهدار پهول تکهی بهه پاسهخاست. در گزینش دوگانة تک 8ونیم حدییک

. گهزینش دوگانهة دو حهدی شهکل (6،2442دهندگان مختلف متفاوت است )کوپر و همکهارانشود. این مقدار در میان پاسخمی

در آن موضهوع مهورد نظهر بها دادن یهک قیمهت، شهبیه روش گهزینش دوگانهة  حدی است کهتوسعه یافته گزینش دوگانة تک

هها داده و از آنهان های متعاقبی به آنشود. اما پس از دریافت پاسخ به قیمت اولیه، قیمتدهندگان معرفی میحدی به پاسختک

 شود که آیا همچنان مایل به پرداخت قیمت جدید هستند.پرسیده می

. بها (Genius et al, 2008) نیازی به افزایش حجهم نمونهه مهورد مطالعهه نهداردری اطالعات بیشتر این روش برای گردآو 

شهوندگان اولیهه دهندگان اطالعات بیشتری از توزیع تمایل به پرداخهت بها همهان تعهداد مصاحبهمعرفی پیشنهاد دوم به پاسخ

 Habb)کنهدیانگین تمایل به پرداخت برآورد شده کمک میتوجهی به بهبود دقت مصورت قابلآید. این اطالعات بهدست میبه

and Mcconnell, 2002). نهدازة کهارایی ها و کهاهش اکردن ناسازگاری میهان پاسهخونیم حدی برای برطرفروش دوگانة یک

عنوان جهایگزین روش گهزینش شود و بههکار برده میبودن اطالعات در مقایسه با روش دوگانة دو حدی، به دلیل کمترآماری به

 ها به پیشنهاد قیمتی دوم با پاسخ به پیشنهاد اول ناسازگار باشند )نیکویی و زیبایی،دوگانة دو حدی در شرایطی است که پاسخ

1331 .) 

Bi]دهنده از ابتدا با طیف هزینه ، فرد پاسخدر چارچوب روش دوگانة یک و نیم حدی     
D. Bi

U] طوری شهود، بههمواجه می

Bi]که 
D < Bi

U]  شود تا تمایهل بهه شود و از فرد خواسته میصورت تصادفی انتخاب میاست و از ابتدا یکی از این دو قیمت به

شود که قیمت کمتر یعنی ورتی مطرح میپرداخت خود را نسبت به مبلغ پیشنهادی بیان کند. قیمت پیشنهادی دوم تنها در ص

Bi
D (.1332 عنوان مبلغ پیشنهادی اول مطرح شده باشد )دلیری و همکاران،به 

 ری مشروط، چهار مرحله دارد:گذا( برای طراحی مبالغ پیشنهادی در روش ارزش1366روش بویل و بیشاب )

با استفاده از توزیع یکنواخت در بازة صفر و یهک ( pi)عداد تصادفی N/2، به تعداد N( مرحلة اول، بر اساس تعداد نمونه، 1

.p1)شود ایجاد می p2. p3. … . pN/2.) 

 گردد. ( تولید می16) دادة اضافی با استفاده از رابطةN/2 ( مرحلة دوم، تعداد 2

(16                             )                                         qi = 1 − pi: (1 − p1. 1 − p2. 1 − p3. … .1 − pN

2

)                         

                                                           
1. Payment Card  

2. Dichotomous Choice 

3. Bishop and Heberlein  

4. Carson and et al.  

5. Single Bounded 

6. Double Bounded  

7. One and One-Half Bound  
8. Cooper et al.  
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                   شود.محاسبه شده می دادة N/2دادة تصادفی و  N/2این محاسبات منتهی به تولید 
(p1. p2. p3. … . pN

2
. 1 − p1. 1 − p2. 1 − p3. … .1 − pN

2
)    

آزمون تبدیل های پیشتجمعی تجربی داده باشند، با استفاده از تابع توزیعکه احتماالت می qiو pi( مرحلة سوم، مقادیر 3

آزمون، معکوس تابع توزیع تجمعی های پیششوند با این توضیح که بر اساس توزیع احتماالتی دادهبه مقادیر پیشنهادی می

ام iیشنهادی باشد، مبلغ پ (Fها )است. بنابراین، اگر تابع توزیع تجمعی دادهام i( برابر با مبلغ پیشنهادی piمقادیر احتماالت )

bi                                                                                                           :برابر خواهد بود با = F−1(pi)       

چنهد  کهه از ههر پیشهنهادایهن شود. یعنهیها نسبت داده مینمونهشده به تعداد ( مرحلة چهارم، مقادیر پیشنهادی تعیین0

 شود.صورت تصادفی تعیین میبه ؛نامه باید تکمیل گرددپرسش

دهندگان برابهر همهان ( فرض کردند که توزیع تجربی مقادیر تمایل بهه پرداخهت پاسهخ1366در نهایت بویل و بیشاب )     

ه پرداخهت، اسهتفاده از آزمون است و لذا برای تعیهین توزیهع تجربهی مقهادیر تمایهل بهتوزیع مقادیر تمایل به پرداخت در پیش

پیشهنهاد کردنهد  –ها با استفاده از روش انتها باز تعیین شده است که مبلغ تمایل به پرداخت در آن –را  1آزمونهای پیشداده

 (.1331 )موالئی،

 

 تصریح مدل پژوهش. 1. 4

حفاتت از سواحل دریای خهزر هدف اصلی این پژوهش، شناخت و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت گردشگران برای 

متغیهر  ،باشهد. بهه عبهارتیباشد. متغیر وابسته، توافق یا رد پرداخت پول برای حفاتت از این سواحل میدر استان مازندران می

وابسته یک متغیر موهومی است که مقدار صفر را برای رد و مقدار یک را برای توافق پرداخت پهول جههت حفاتهت از سهواحل 

کند. طبیعتاً چون با یک متغیر وابسته دو مقداری )صفر و یک( مواجهه هسهتیم، بهتهرین انتخهاب بهرای اختیار میدریای خزر، 

 باشد. شناخت رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته مدل پروبیت می

 اند:صورت زیر در نظر گرفته شدهمتغیرهای مستقل برای هر دو حالت فوق به

AGEشونده ، متغیر سن مصاحبه 

JOBشونده: یک متغیر مجازی است که برای افراد دارای شغل دولتی صفر، و برای افهراد دارای شهغل ، متغیر شغل مصاحبه

 شود.آزاد یک در نظر گرفته می

 EDUCATION، تر صفر، دیهپلم یها پهایین سوادشونده: یک متغیر مجازی است که برای افراد بیمتغیر تحصیالت مصاحبه

 شود.در نظر گرفته می دکتری چهار لیسانس سه ورای افراد دارای مدرک تحصیلی فوقدیپلم یا لیسانس دو و بیک، فوق

INCOMEشونده، متغیر درآمد مصاحبه 

BIDهای پیشنهادی است.،  متغیر قیمت 

 

 ( است:13) صورت رابطة، بهگیردمدل رگرسیونی که در این مطالعه مورد استفاده قرار می

Y = α + β1AGE + β2JOB + β3EDUCATION + β4INCOME + β5BID + εi (13                                               ) 

 

متغیر وابسته بوده و تمایل به پرداخت گردشگران برای حفاتت از سواحل دریای خزر استان مازنهدران را  Y(، 13) در رابطة

یک در نظر گرفتهه  Yمقدار متغیر  ،ای حفاتت از این سواحل باشدشونده حاضر به پرداخت مبلغی بردهد. اگر مصاحبهنشان می

 شود. شود و اگر این فرد تمایل به پرداخت مبلغی برای حفاتت از این سواحل نداشته باشد، صفر در نظر گرفته میمی

تهرین بتوانهد مهمای طراحهی شهده بهود کهه گونههنامه بهمنظور ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر تمایهل بهه پرداخهت، پرسهشبه

 آوری نماید.های الزم را جمعگیری کند و دادهتوانند بر تمایل به پرداخت مؤثر باشند، اندازهمتغیرهایی را که می

                                                           
1. Pretest  
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تصریح مدل نادرست نبوده است. آزمون نرمال بودن جزء اخالل انجام شده است کهه بهر طبهق  1ریست -بنابر آزمون رمزی 

کهل مهدل بها  ،1در جهدول  LRداری آمهاره باشد. مطابق با مقدار و سطح معنیغیرنرمال نمی آن جزء اخالل مدل دارای توزیع

 معنی بوده است.

 آزمون معناداری کل مدل .1جدول 

Prob (F-Statistic)  آمارهLR 

444/4 83/33 

32/4 R-Squared 

    1336 ،تحقیق هاییافته منبع:
 

 و بحث های پژوهشیافته. 5

، را مورد 1336به پرداخت گردشگران برای حفاتت از سواحل دریای خزر استان مازندران در بهار سال این پژوهش تمایل 

باشند. میشل و آماری در این پژوهش، گردشگران سواحل دریای خزر استان مازندران می دهد. بنابراین جامعةررسی قرار میب

گذاری مشروط ابداع کردند که مبتنی بر ای مطالعات ارزشهایی را برای تعیین حجم نمونه مناس  بر( روش1363کارسون )

باشد. برای سطح شده میزدهقعی و تمایل به پرداخت تخمینانتخاب پژوهشگر از انحراف قابل قبول بین تمایل به پرداخت وا

زده شده حداقل درصد ها را مطمئن سازد که مقدار تخمینکنند که آنای را انتخاب میمعینی از اطمینان، پژوهشگران، نمونه

ها با میزان خاصی از مقدار واقعی خواهد بود. بر این اساس میشل و کارسون جدولی ارائه کردند که در آن، رابطة حجم نمونه

 شود.گذاری مشروط مشخص میخطا در روش ارزش

 . حجم نمونه2 جدول

20/0 D= 15/0 D= 10/0  D= 05/0  D=  
181 268 203 2381 1/4= α   ,13=V 

218 363 683 3036 43/4= α ,13=V 

268 346 1103 0384 1/4=      α,2=V 

363 863 1338 8108 43/4=α  ,23=V 

008 830 1868 8101 1/4= α    ,23=V 

401 1846 2041 3840 43/4=. α23=V 

  1336های تحقیق، منبع: یافته
 

1= خطای نوع اول، α= خطای نسبی، V، 2در جدول  − α ،سطح اطمینان =Dن تمایل به پرداخت واقعی و = تفاوت بی

 باشد که به صورت درصدی از تمایل به پرداخت واقعی بیان شده است.شده میزدهتخمین

که تعداد شود مشاهده می 2 در نظر گرفته شده است. با توجه به جدول 1320دست آمده در این پژوهش حجم نمونة به     

داد مشاهدات در نظر گیرد که با در نظر گرفتن حد پایین این دامنه برای تعقرار می 1103-1338 دامنةنامه در پرسش 1320

شود با تمایل به زده می وسیلة این نمونه تخمینختی که بهدرصد، تمایل به پردا 34شده در این پژوهش، با احتمال گرفته

ن در این پژوهش برای طراحی مبالغ پیشنهادی از روش بویل درصد اختالف خواهد داشت و همچنی 14پرداخت واقعی حدود 

 و بیشاب استفاده گردید است.
 

 دهندگان برای حفاظت از سواحل دریای خزرهای پیشنهادی جهت تمایل به پرداخت پاسختوزیع فراوانی قیمت .3 جدول

 کل تومان 20000 تومان 13000 تومان 2000 تومان 3000 های پیشنهادیقیمت

 1320 361 361 361 361 فراوانی

 144 23 23 23 23 درصد

  1336های تحقیق، منبع: یافته  

                                                           
1. Ramsey- Reset Test  
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پرسشنامه در بین گردشگران سواحل خزر توزیع شده که در  361 ،با توجه به اطالعات جدول از هر قیمت پیشنهادی

دست آمده است. نامه و مصاحبه حضوری بهاز طریق تکمیل پرسش . اطالعات مورد نیازپرسشنامه توزیع گردید 1320مجموع 

طوری که در اقتصادی افراد بوده است. به - نامه شامل سه بخش بوده که بخش اول در برگیرنده وضعیت اجتماعیاین پرسش

دوم، کاالی مورد  های دیگر پاسخگویان مورد پرسش قرار گرفت. در بخشمورد شغل، میزان تحصیالت، میزان درآمد و ویژگی

اطالعاتی در مورد کارکردها و های آن معرفی شد و همراه با ویژگیگذاری نظر )سواحل دریای خزر استان مازندران( برای ارزش

ها که به مقدار تمایل به پرداخت افراد مربوط ارائه شد. بخش سوم پرسش ،خدمات و در نتیجه منافعی که برای جامعه دارد

د خواسته شده است که بیان کنند آیا مایل هستند قیمت پیشنهادی را برای حفاتت از سواحل دریای خزر شود، از افرامی

حدی، شباهت بیشتری به شرایط واقعی بازار دارد، روش طراحی سؤال که روش گزینش دو گانة یکدلیل اینبپردازند یا خیر. به

 خت، روش گزینش دو گانة تک حدی بوده است. دست آوردن حداکثر تمایل به پردادر این پژوهش برای به
 

 دهندگان. توزیع فراوانی سطح تحصیالت پاسخ4جدول 

 جمع دکتری فوق لیسانس فوق دیپلم و لیسانس تردیپلم و پایین سطح تحصیالت

 1320 23 332 300 183 فراوانی

 144 3/1 82/23 30/81 62/14 درصد

  1336های تحقیق، منبع: یافته
 

درصد دارای مدرک  30/81تر و دهندگان دارای تحصیالت دیپلم و پاییندرصد پاسخ 62/14، 0به اطالعات جدول  با توجه

 درصد آنها دارای تحصیالت دکتری بودند. 3/1و  لیسانسدارای تحصیالت فوق درصد 82/23دیپلم و لیسانس و فوق
 

 دهندگان. توزیع فراوانی شغل پاسخ5جدول

 جمع دولتی آزاد شغل

 1320 033 1463 فراوانی

 144 30/26 03/81 درصد

  1336های تحقیق، منبع: یافته
 

 دارای شغل دولتی بودند. ،درصد آنان 30/26دارای شغل آزاد و  ،دهندگاندرصد پاسخ 03/81، 3با توجه به اطالعات جدول
 

 . توزیع فراوانی سطح درآمد ماهانه افراد4 جدول

 جمع بیشتر از ده میلیون تومان بین پنج میلیون تومان وده میلیون تومان تومان و کمتر از آنپنج میلیون  سطح درآمد

 1320 261 836 063 فراوانی

 144 03/16 83/03 83/31 درصد

  1336های تحقیق، منبع: یافته
 

درصد درآمد  83/03دارند و دهندگان درآمدی کمتر از پنج میلیون تومان درصد پاسخ 83/31، 8با توجه به اطالعات جدول 

 درصد آنان درآمدی بیش از ده میلیون تومان داشتند. 03/16آنان بین پنج تا ده میلیون تومان است و 
 

 های توصیفی پاسخ به مبالغ پیشنهادی. آماره2جدول
 جمع پاسخ مبلغ پیشنهادی)تومان(

  خیر بله 

3444 306 33 361 

8444 342 83 361 

13444 288 143 361 

24444 163 136 361 

 1320 013 1143 جمع

  1336های تحقیق، منبع: یافته
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تومان و بیشترین پاسخ خیر به  3444شود که بیشترین پاسخ بله به قیمت مشاهده می ،8با توجه به اطالعات جدول 

 تومان بوده است. 24444قیمت 
 

 دریای خزر. نتایج برآورد مدل پروبیت ارزش حفاظتی سواحل 8 جدول

 سطح معناداری Zآماره انحراف معیار ضریب تخمین متغیر

 441/4 -30/8 443001/4 -443831/4 مبالغ پیشنهادی

 e41/0 46-e43/6 34/8 444/4-43 درآمد

 444/4 30/3 308638/4 304131/4 سطح تحصیالت

 440/4 -12/3 806182/4 -633801/0 عرض از مبدو

  1336های تحقیق، منبع: یافته
 

بیان شده است، متغیر مبالغ پیشنهادی اثر منفی و معناداری بر روی  6که در جدول  tبا توجه به مدل پروبیت و آزمون       

های پیشنهادی، تمایل گردشگران به پرداخت برای حفاتت از تمایل به پرداخت داشته است. بدین معنا که با افزایش قیمت

داری بر روی کاهش پیدا کرده است و متغیر درآمد ماهانه گردشگران اثر مثبت و معنا ،مازندرانسواحل دریای خزر استان 

تمایل به پرداخت داشته است. بدین معنا که با افزایش سطح درآمد گردشگران، میزان تمایل آنان به پرداخت برای حفاتت از 

اثر مثبت و معناداری بر روی  ،یر سطح تحصیالت گردشگرانافزایش پیدا کرده است و متغ ،سواحل دریای خزر استان مازندران

بدین معنا که با افزایش سطح  ؛داشته است سواحل دریای خزر استان مازندران میزان تمایل به پرداخت برای حفاتت از

 افزایش پیدا کرده است. ،تحصیالت گردشگران، میزان تمایل آنان به پرداخت برای حفاتت از این سواحل

دهندگان از برآورد ضرای  متغیرها، با استفاده از مقدار میانگین متغیرهای توضیحی، میانگین تمایل به پرداخت پاسخ پس     

گر این است که گردشگران های پیشنهادی بیاندهندگان در گزینش قیمت، رفتار پاسخ3محاسبه شد. با توجه به جدول 

تومان برای حفاتت از این سواحل  10380، تمایل داشتند ماهانه 1336سواحل دریای خزر استان مازندران در بهار سال 

 بپردازند.
 

 دهندگان. ارزش تمایل به پرداخت پاسخ3 جدول

هادیپیشن مبالغ به پاسخ تخمین ضریب  معیار انحراف  معناداری سطح Zآماره   

(تومان) پرداخت به تمایل  31/10380  6033/238  60/13 444/4  

  1336های تحقیق، منبع: یافته
 

 

 گیرینتیجه. 4
با توجه به ضرورت گسترش و توسعة صنعت گردشگری و ضرورت حفاتت از سواحل دریای خزر استان مازندران در اقتصاد 

گذاری سواحل دریای خزر استان مازندران با استفاده از روش ارزش میزان تمایل به پرداخت گردشگران ایران، در این پژوهش،

گیری شده است و با استفاده از مدل پروبیت میزان حدی تعیین و اندازهنامه انتخاب دوگانة تکو پرسش (CVM)مشروط 

 گیری شد و پارامترهای این مدل برآورد گردید. تمایل به پرداخت اندازه

های این شده است. یافته آوریجمع 1336این سواحل در بهار سال  گردشگر 1320ژوهش با نمونة آماری های پداده

معنا که با ر روی تمایل به پرداخت داشته است؛ بدیندهد متغیر مبالغ پیشنهادی اثر منفی و معناداری بپژوهش نشان می

های پیشنهادی، تمایل گردشگران به پرداخت برای حفاتت از سواحل دریای خزر استان مازندران کاهش پیدا افزایش قیمت

داری بر روی تمایل به پرداخت داشته است. بدین معنا که با درآمد ماهانة گردشگران اثر مثبت و معناکرده است و متغیر 

افزایش سطح درآمد گردشگران، میزان تمایل آنان به پرداخت برای حفاتت از سواحل دریای خزر استان مازندران افزایش پیدا 

اداری بر روی میزان تمایل به پرداخت برای حفاتت از سواحل کرده است و متغیر سطح تحصیالت گردشگران اثر مثبت و معن

دریای خزر استان مازندران داشته است؛ بدین معنا که با افزایش سطح تحصیالت گردشگران، میزان تمایل آنان به پرداخت 

گردشگران برای حفاتت این  برای حفاتت از این سواحل افزایش پیدا کرده است. همچنین متوسط تمایل به پرداخت ماهانة
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، 1336با توجه به جمعیت کل گردشگران بر اساس مرکز آمار ایران که در بهار سال  تومان و 10380، 1336احل در بهار سو

 باشد.میلیون تومان در ماه می 133میلیارد و  234نفر بوده است، حدود  13363363تعداد 

پیشنهادهای زیر  ،گرفتن تمایالت گردشگران سواحل دریای خزر استان مازندران با توجه به نتایج این پژوهش و با در نظر     

  شود:ارائه می

با توجه به اثر مثبت سطح تحصیالت و درآمد بر میزان تمایل به پرداخت برای حفاتت از سواحل دریای خزر استان  -

محیطی سواحل دریای های زیستی گردشگری و ارزشهاکرده و پردرآمد را با جاذبههای عمومی افراد تحصیلمازندران، رسانه

های الزم را انجام دهد خزر استان مازندران آشنا کنند و دولت برای افزایش تعداد گردشگران با درآمد و تحصیالت باال سیاست

 درآمد را فراهم کند. سفر به این سواحل برای افراد کم امکان و همچنین

، 1336برای حفاتت سواحل دریای خزر استان مازندران در بهار سال  ماهانة گردشگرانتمایل به پرداخت رو که از آن -

میلیون تومان در ماه بوده است، از دیدگاه اقتصادی هرگونه  133میلیارد و  234تومان و برای کل گردشگران حدود  10380

 هزینه برای حفاتت و نگهداری این سواحل تا این مبلغ توجیه اقتصادی دارد.

 

  نابعم
 به پرداخت لیو عوامل مؤثر بر تما یستیتور - یبرآورد ارزش اقتصاد (.1336ی )مهد ی،اله و محمدنور ،ایمه ؛یمحمدعل ،یاسعد

 . 143-33صص.  ،( 36) 14 ،یشناسانوسیاق. شیک رهیسواحل جز یحیمنظور استفاده از خدمات تفرگردشگران به

 یبرا یوقفی هاسسهؤم سیسأبه پرداخت افراد جامعه جهت ت لیبرآورد تما (.1330) اطمهپور، فو صادق حسینالمغ ،یانیک ؛ادیه ،یریام

 . 128-148(، صص. 20) 12، یاقتصاد یجستارها .: شهر اصفهان(یآموزش و پرورش )مطالعه مورد یمال نیمأت

 .تهران شهروندان شهر یسالم از سو جاتیسبز دیبه پرداخت جهت خر لیتما زانیم نییتع (.1332) ، آریاهوشمندانی و ول ،نژادمیبر

 . 134-131صص.  ،(16) 3، یاقتصاد کشاورز قاتیتحق

 قاتیتحق .(1361هوا )سال  یآلودگ لیدلبه رازیخسارات وارده به ساکنان ش نیتخم (.1361)مرتضی  ی،شاهو حسن حماناخالق، رخوش
 . 83-33صص.  (،81) ،یاقتصاد

حفاتت از رداخت ساکنان شهرستان چالوس جهت به پ لیبرآورد تما (.1332) یدابوالقاسمس ی،و مرتضو میدح رنژاد،یام ؛حمدساما ،یریدل

 . 12-1صص.  (،3) 2، یکاربرد یشناسبوم ی.بعد میو نکیمشروط با انتخاب دوگانه  یگذارولشت با استفاده از روش ارزش اچهیدر

 یگذارارزش تهران با استفاده از روش هیدیپارک جمش یبرآورد ارزش تفرج (.1332، شهرام )محمدزادهو  نجمه ی،نخع ؛اعظم یی،رضا

 . 32-23صص.  (،2) 33، یشناسطیمح .مشروط

خدمات  یبر پرداخت برا یمازندران مبتن یایدر یساحل یگردشگر ی(. الگو1044) محمد ی،قربان و دیحم ،رنژادیام ؛احمدرضا ی،شاهپور

 .180-108 صص. ،(1)13 ،یاقتصاد کشاورز قاتیتحق. ستمیاکوس

 ة: نمونCVMبا استفاده از  یفرهنگ یخیتار راثیم دکنندگانیبه پرداخت بازد لیبرآورد تما(. 1364)نادر  ،مهرگان و لیع ،یعسگر

 . 113-33صص.  (،2) 1، (یاقتصاد ی)پژوهشها داریپا ةرشد و توسع یهاپژوهشهمدان.  ةنامگنج

: یمورد ةران و عوامل مؤثر بر آن )مطالعبه پرداخت گردشگ لی(. برآورد تما1336) احمد ی،محمد و فاتح ی،بیحب ؛سانا ،زادهیمصطف

 . 28-13 صص. ،(33) 3 ،یفصلنامه مطالعات شهر(. وانیمر باریزر اچهیدر

اقتصاد  ی.بعدکی ییمشروط با انتخاب دوتا یگذاردر روش ارزش یشنهادیمبالغ پ یطراح یهاروش سهیمقا (.1331)ی مرتض ی،موالئ
 . 132-131صص.  (،61) 21 ،و توسعه یکشاورز

رود در شهر اصفهان: کاربرد روش ندهیزا ةرودخان انیجر یو گردشگاه یطیمحستیارزش ز (.1331) یی، منصوربایزو  رضایعل یی،کوین 

 . 131-121صص.  (،2) 8، اقتصاد کشاورزی ی.دوحد ةدوگان نشیگز
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