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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.
Keywords: Willingness to Pay, Tourism, Contingent Valuation Method, Single Bounded, Caspian coast.

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 nonmarket 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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چکیده
در این پژوهش بهمنظور شناسایی ارزش حفاظتی سواحل دریای خزر استان مازندران و میزان تمایل به پرداخت گردشگران این
سواحل با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط ( )CVMو پرسشنامه انتخاب دوگانه تکحدی تعیین و اندازهگیری شده است و
با استفاده از مدل پروبیت میزان تمایل به پرداخت اندازهگیری شد و پارامترهای این مدل برآورد گردید .دادههای پژوهش با
نمونة آماری  1524گردشگر این سواحل در بهار سال  1338جمعآوری شده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد متوسط
تمایل به پرداخت ماهانه گردشگران برای حفاظت این سواحل در بهار سال  ،1338برابر با  14344تومان و برای کل گردشگران
حدود  230میلیارد و  133میلیون تومان در ماه بوده است .بر پایة نتایج مدل رگرسیونی ،متغیرهای قیمت پیشنهادی ،درآمد
افراد و سطح تحصیالت گردشگران ،مهم ترین عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت گردشگران برای حفاظت از سواحل دریای
خزر استان مازندران بوده است .این نتایج میتواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران و برنامهریزان صنعت گردشگری استان
مازندران باشد.
واژگان کلیدی :تمایل به پرداخت ،گردشگری ،ارزشگذاری مشروط ،روش دوگانة تکحدی ،سواحل دریای خزر.

نکات برجسته:
-

در مواردی که بازار در تعیین قیمت کاال و خدمات ناموفق است ،کشف ارزش این کاالها و خدمات مستلزم پیدا کردن مالکی از تمایل بهه پرداخهت
مصرفکنندگان است.
یکی از روشهای کشف ارزشی که جامعه برای این کاالها قائل است ،روش ارزشگذاری مشروط است.
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 .1مقدمه
قرن بیست و یکم را می توان قرن انقالب جهانی گردشگری نامید .در حال حاضر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ،تمامی
تالش خود را برای افزایش توان رقابت خود در این بازار وسیع انجام داده و گسترش صنعت گردشگری را در صدر برنامههای
خود قرار دادهاند .ایران ،کشوری با جاذبههای تاریخی و طبیعی فراوانی است و توسعة این صنعت ناگزیر است .استان مازندران با
داشتن  333کیلومتر ساحل و تنوع و جاذبههای گردشگری ،نقش مهمی در توسعة صنعت گردشگری ایران دارد .سواحل
دریایی استان مازندران از نقاط برجستة گردشگری این استان است؛ این سواحل اقلیمهای متفاوتی دارند و از لحاظ امکانات
تفریحی و گردشگری به شیوههای مختلفی ساماندهی شدهاند.
کاال ها و خدمات یا دارای بازار هستند که قیمت آنها در اقتصاد نظام بازار از طریق عرضه و تقاضا تعیین میشوند و یها دارای
بازار نیستند که به روشهای مختلفی میتوان ارزش آنها را کشف کرد .در مواردی که بازار در تعیهین قیمهت کهاال و خهدمات
ناموفق است ،کشف ارزش این کاالها و خدمات مستلزم پیدا کردن مالکی از تمایل به پرداخت مصهرفکنندگان اسهت .بههدلیل
این که سواحل دریای خزر استان مازندران کاالی بازاری نیست که در بازار خرید و فروش شود ،نمیتوان برای کشف ارزشی کهه
جامعه برای این سواحل قائل استف به بازار مراجعه کرد .یکی از روشهای کشف ارزشی که جامعه برای این سواحل قائل است،
روش ارزش گذاری مشروط است .در این روش برای کشف ارزش کاالها و خدمات غیربازاری -در ایهنجها سهواحل دریهای خهزر
استان مازندران -به افراد مراجعه شده و ترجیحاتشان بهرای حفاتهت از آنهها بهرآورد ،و آن ارزش ،ارزش آن کهاال و خهدمات
غیربازاری در نظر جامعه تلقی میشود و چون کشف این ارزش از طریق طراحی بازارهای فرضی انجهام مهیپهذیرد ،آن را روش
ارزشگذاری مشروط نامیدهاند.
هدف از روش ارزشگذاری مشروط ،استخراج ترجیحات و سلیقههای فردی ،در زمینههای پهولی بهرای تغییهر در کیفیهت و
کمیت منابع زیست محیطی غیربازاری و میزان تمایل به پرداخت ،یا میزان تمایل به دریافت ،1برای تغییهرات بههوجود آمهده در
کاال و خدمات محیطزیست مستقیماً از طریهق پرسهش از مهردم اسهت (امیهری و همکهاران .)146 :1330 ،روش ارزشگهذاری
مشروط بهطور معمول بر برآورد ارزش سناریوی تغییرات زیستمحیطی تمرکز دارد و با یک توضیح در مورد تغییر یها تغییهرات
در کاالها یا خدمات زیستمحیطی ،آغاز میشود و سپس از افراد برای تعیین اینکه چهمقدار حاضر به پرداخت برای این تغییهر
یا تغییرات خواهند بود ،پرسش میشود ) .(Lee et al, 2010: 123بهعبارتدیگر ،روش ارزشگذاری مشروط ،بر اساس رویکرد
تحقیق و بررسی برای ارزشگذاری کاالها و خدمات زیستمحیطی غیربازاری اسهت .ایهن رویکهرد مسهتلزم سهاخت فرضهی ،یها
شبیهسازی بازار از طریق پرسشنامه است که در آن پاسخدهندگان به سؤاالت مربوط به میزان تمایهل خهود بهه پرداخهت و یها
پذیرش تغییرات خاص زیستمحیطی ،پاسخ میدهند .این روش برای بررسی ارزشههای مصهرفی و غیرمصهرفی ایهن کاالهها و
خدمات کاربرد دارد ) .(Eftec, 2006: 11این روش بهعنوان یک روش پذیرفتنی و یک ابزار برای کشف ارزش کاالهای عمومی
در تحلیل هزینه – فایده است و در صدها پروژة ارزشهیابی کاالههای غیربهازاری و عمهدتاً زیسهتمحیطی اسهتفاده شهده اسهت
(خوشاخالق و همکاران.)82 :1361 ،
هدف این مطالعه برآورد تمایل به پرداخت گردشگران سواحل دریای خزر استان مازندران برای حفاتهت از ایهن سهواحل و
تعیین عوامل مؤثر بر آن به منظور استفاده در تصهمیمگیهریههای مربهوط بهه مهدیریت محهیطزیسهت توسهط برنامههریهزان و
سیاستگذاران استانی است .استفاده از روش ارزشگذاری مشروط ،تعیین تعداد نمونه با روش میشل و کارسون 2و نیهز تعیهین
مبالغ پیشنهادی با روش بویل و بیشاب 3از نکات قابل توجه در این پژوهش است .

 .2مبانی نظری
بنا بر تئوری اقتصاد نئوکالسیک ،قیمت کاالها و خدماتی که بازار دارند و در بازار خرید و فروش میشوند ،حهال در ههر بهازاری
اعم از بازار رقابت کامل ،بازار انحصار کامل ،بازار رقابت انحصاری و بهازار انحصهار چندجانبهه ،برابهر اسهت بها ارزش پهولی لهذت
1. Willingness to Accept
2. Mitchell and Carson
3. Boyle and Bishop

برآورد تمایل به پرداخت جامعه ...

مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی  /سال سوم ،شماره سوم ،پاییز ( ،1041پیاپی /)14

68

(مطلوبیت) مصرفکننده از آخرین واحد مصرف آن کاالها و خدمات .تفاوت بازارهها تنهها در چگهونگی تعیهین قیمهت کاالهها و
خدمات است .هنگامیکه قیمتها در بازار تعیین شوند با ارزش پولی مطلوبیت نهایی مصرفکننده از آن کاالها و خهدمات برابهر
هستند .چون کاالها و خدمات زیستمحیطی غیربازاری ،بازاری ندارند که بهرای کشهف ارزش آن کاالهها و خهدمات بهه قیمهت
بازاری آنها مراجعه شود و قیمت آن کاالها و خدمات را معادل ارزش پولی لذت مصرفکننده از آخرین واحد مصرف آن کاالها
و خدمات دانسته شود ،روش ارزشگذاری مشروط ( )CVMبرای کشف ارزش پولی لذت مصرفکننده از آخرین واحهد مصهرف
آن کاالها و خدمات ،یک بازار فرضی تأسیس میکند و قیمتی را کشف میکند که مطلوبیت (لذت) کل مصرفکننده از آن کاال
را حداکثر کند و از این طریق ارزش پولی لذت مصرفکننده از آخرین واحد مصرف آن کاالها و خدمات را کشف میکنهد .روش
ارزشگذاری مشروط ( )CVMبهرای کشهف ارزش کاالهها و خهدمات زیسهتمحیطهی غیربهازاری ،بهر اسهاس تئهوری تقاضهای
مصرفکننده برای کاالها و خدمات زیستمحیطی غیربازاری است .یعنی بر اساس عوامل تعیینکننده تقاضا برای ایهن کاالهها و
خدمات است .این عوامل عبارتند از سهلیقهها ،نگرشهها ،ویژگیههای اجتمهاعی و اقتصهادی کاالهها و خهدمات زیسهتمحیطی
غیربازاری و هزینة تغییرات این کاالها و خدمات و قیمت کاالها و خدمات دیگر .این روش بر این فرض استوار اسهت کهه مهردم
کاالی مورد سؤال را درمی یابند و ترجیحات خود را در بازار مشروط ،مشابه بازار واقعهی نشهان مهیدهنهد (امیهری و همکهاران،
.)112 :1330
روش ارزشگذاری مشروط برای ارزشگذاری کاالها و خهدمات زیسهتمحیطهی غیربهازاری ،شهامل ترکیبهی از تئوریههای
اقتصادی مرتبط با ساختار تابع مطلوبیت و نظریه های اقتصادسنجی است و بدان معناست که تئوری اقتصادی برای این مهدلها
جدا از اقتصادسنجی نمی باشند .انتخاب توزیع جزء تصادفی بر ساختار تابع مطلوبیت اثر خواهد گذاشت و فرض بر این است که
پاسخدهندگان به سؤاالت ارزشگذاری مشروط ،ترجیحات خود را میدانند اما مصاحبهکنندگان تنها بخشی از عناصری که ایهن
ترجیحات را توضیح میدهند را مشاهده میکنند .مصاحبهکنندگان تنهها بههطور احتمهالی ،میتواننهد تصهمیمی کهه مخاطه
میگیرد را توضیح دهند زیرا یک مورد ساده یا مطلوبیت ناشی از یک پاسخ بله یا خیر به سؤال نظرسنجی ارزشگذاری مشروط
ارائه میشود .در این مورد ،مطلوبیت ناشی از درآمد ،در حضور یا غیاب برنامه یا کاالی عمومی 𝑚 است .از آنجها کهه مطلوبیهت
در پاسخنامه ها تابعی از درآمد که چیزی غیر از کاالست ،تابع مطلوبیت ،تابع مطلوبیت غیرمستقیم است و این تابع ،اغله تهابع
مطلوبیت غیرمستقیم مشروط است زیهرا مطلوبیهت ،مشهروط بهه روی موافهق یها مخهالف پاسهخدهنده اسهت .اگهر ویژگیههای
جمعیتشناختی و دیگر عناصر در تابع مطلوبیت ،𝑢 ،نادیده گرفته شوند ،مطلوبیت ،𝑢 ،از جزء سیستماتیک  vو جهزء تصهادفی
 εتشکیل میشود .اندیس  iبیانگر پاسخ مثبت و منفی میباشد ( .)𝑖 = 0 . 𝑖 = 1پارامتر دوم در 𝑖𝑉 نشاندهنده حضور یا عدم
حضور برنامه یا کاالی عمومی 𝑚 است .اگر افراد پاسخ مثبت دهند ،کاالی عمومی را دریافت میکنند و از درآمد آنها ،مبلهغ 𝐵
پیشنهادی کم میشود و اگر پاسخ منفی دهند ،کاالی عمومی را دریافت نمیکنند و مبلغی از درآمد آنها کم نمیشود.
() 1
() 2
() 3

𝑖𝑢𝑖 = 𝑣𝑖 + ε
)𝑣1 = 𝑣(𝑚 − 𝐵. 1
)𝑣0 = 𝑣(𝑚 . 0

احتمال اینکه افراد به قیمت پیشنهادی پاسخ مثبت دهند (جایی که مطلوبیت ناشی از پاسهخ مثبهت بیشهتر از مطلوبیهت
ناشی از پاسخ منفی باشد) عبارت است از:
() 0

} 𝑝𝑟{𝑦𝑒𝑠} = 𝑝𝑟{𝑣1 − 𝑣0 ≥ 𝜀0 − 𝜀1

معادله ( )0تابع توزیع تجمعی 1است که در سمت راست نامساوی ،متغیر تصادفی میباشد و سهمت چهت تفاضهل ،مطلوبیهت
میباشد (که تابعی از عناصر قابل مشاهده است) .در این معادله میتوان فروضی را برای جزء خطا در نظهر گرفهت و پارامترههای
)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
خیر است .این تفاضل مطلوبیت به قیمت پیشنهادی و مطلوبیت حاصل از برنامه یا کاالی عمهومی 𝑚 بسهتگی دارد کهه مهورد
نظرسنجی قرار گرفته است .این منطق ،اساس مدلهای مطلوبیت تصادفی و تجزیه و تحلیل انتخاب گسسهته اسهت .تحلیهلگر،
احتمال یک پاسخ خاص (بله یا خیر) را بهعنوان تابعی از تفاضل در مطلوبیتها تعیین میکند.
بهطور کلی و به جای بررسی احتمال پاسخ مثبت در شرایط تفاضل مطلوبیت ،میتوان احتمال اینکهه تمایهل بهه پرداخهت
واقعی افراد بزرگتر از قیمت پیشنهادی باشد را محاسبه کرد .یک نسخه از تابع مطلوبیت غیرمستقیم که شامل عناصر تصهادفی
مرتبط با انتخاب است ،در نظر گرفته میشود (عناصری که به واسهطه مصهاحبهکننده مشهاهده نمیشهود) .عهالوه بهر ایهن 𝑄1
نشاندهنده سطح کیفیت در حضور برنامه یا کاالی عمومی 𝑚 میباشد و  𝑄 0سطح کیفیت بدون برنامه یا کهاالی عمهومی 𝑚
میباشد 𝑀 ،درآمد فرد و 𝐵 قیمت پیشنهادی به مصاحبهشونده است .احتمال پاسخ مثبت عبارت است از:
))𝜀 𝑝𝑟{𝑦𝑒𝑠} = 𝑝𝑟(𝑣(𝑄1 . 𝑀 − 𝐵. 𝜀) > 𝑣(𝑄 0 . 𝑀.

() 3
 Cتغییرات جبرانی ،)cv( ،1است:

)v(Q1 . M − C. ε) = v(Q0 . M. ε

()8

تغییرات جبرانی ،)cv( ،همان پولی است که فرد حاضر است بپردازد تا تغییرات که همان ایجهاد برنامهه یها کهاالی عمهومی
 mرا مشاهده کند.
و تابع ( )8تابعی است که تغییرات جبرانی ( ،)cvبرای تفاضل کیفیت را بیان میکند:
)C(Q1 . Q0 . M. ε

() 8

و تابع ( )6روش دیگر برای بیان احتمال پاسخ مثبت مبتنی بر تابع تغییرات جبرانی است با این فرض که مصاحبهشونده در
صورتی پاسخ مثبت خواهد داد که تمایل به پرداخت تعریف شده او (یا تغییرات جبرانی) بزرگتر از قیمت پیشنهادی او باشد.
)pr{yes} = pr(C(Q1 . Q0 . M. ε) > 𝐵) = 1 − pr(C(Q1 . Q0 . M. ε) ≤ B

() 6

در معادله ( F )3بهعنوان فرض مصاحبهکننده از یک تابع توزیع تجمعی است و احتمال پاسخ مثبت اکنون در معادلهه ()3
تابعی از مبلغ پیشنهادی  Bبیان شده است.
)pr{yes} = 1 − F(B

() 3

و با فرض تابع مطلوبیت غیرمستقیم خطی  ،vمیتوان معادله ( )14را برای تابع تغییرات جبرانی ( ،)cvتشهکیل داد کهه در
آن اطالعات مربوط به تغییر کیفیت (از  Q0به  )Q1در باالنویس عناصر با  1و  4بیان شده است.
()14

v1 = α1 + β(M − C) + ε1 = α0 + β(M) + ε0 = v 0

معادله ( )11فرم دیگر معادله ( )14است:
1. Compensating Variation
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) (α1 −α0 )−(ε1 −ε0

()11

β

63

=C

در معادله ( )14تابع تغییرات جبرانی ( ،)cvاز تفاضل مطلوبیتها برای  Cحهل شهده اسهت .در ایهن مهورد تهابع تغییهرات
جبرانی ( ، )cvبه جمالت تصادفی وابسته است و بنهابراین خهود یهک متغیهر تصهادفی اسهت و بها توزیهع مفهروض  εiمیتهوان
پارامترهای  αiو  βرا برآورد کرد .در معادله ( )14کیفیت در پارامتر  αiمنعکس شده اسهت .تهابع تغییهرات جبرانهی ( ،)cvبهه
تفاضل در پارامترهای  αiبستگی دارد (حضور و یا عدم حضور برنامه یا کاالی عمومی  .) mایهن تفاضهل بهه واسهطة مطلوبیهت
بدون اجرای برنامة کاالی عمومی  mیعنی؛  v 0نرمال شده است و تفاضل مطلوبیت با تابع ( )12نشان داده شده است:
()12

))∆v = v 0 − v1 = α0 + β(M) − (α1 + β(M − B

پس از نرمال سازی پارامترهای 𝑖 𝛼 به  ،αمعادله ( )13تفاضل مطلوبیت بین حضور و عدم حضور برنامهه یها کهاالی عمهومی
𝑚 را نشان میدهد:
)∆v = v 0 − v1 = −α + β(B

()13

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

بیتفاوت است.
میتوان احتمال پاسخ مثبت را بر اساس معادالت ( )8و ( )6برای این مورد از تابع مطلوبیهت خطهی تعریهف کهرد .احتمهال
پاسخ مثبت احتمالی است که در آن تمایل به پرداخت تعریف شده با تابع تغییرات جبرانی (عبارت تفاوت مطلوبیت) بزرگتهر از
قیمت پیشنهادی  Bباشد (معادله ( .))6همچنین برابر است با یک منهای احتمال اینکه تمایل به پرداخت کوچکتر یا مساوی با
قیمت پیشنهادی  Bباشد .به عبارت دیگر ،یک منهای تابع توزیع تجمعی تابع تغییرات جبرانی ( معادله ( ))3است.
از آنجا که  Fمنعکسکننده فرض محقق در مورد شکل تابع توزیع تجمعی است ،احتمال پاسخ مثبت با معادله ( )10باز تعریهف
میشود:
)pr{yes} = 1 − F(−α + βB

()10

اگر توزیع لوجستیک برای تفاضل در جمالت خطا )  (ε1 − ε0در نظر گرفته شود ،احتمال پاسخ مثبت را میتوان با معادله
( )13نشان داد:
()13

)e(−α+βB

1

)pr{yes} = 1 − 1+e(−α+βB) = 1+e(−α+βB

و اگر فرض شود توزیع نرمال است ،احتمال پاسخ مثبت را میتوان با معادله ( )18نشان داد:
()18

)pr{yes} = 1 − Φ(−α + βB

که در آن  ،Φتابع توزیع تجمعی توزیع نرمال است و مصاحبهکننده میتواند فرض دیگری را در مورد شی تهابع مطلوبیهت
در نظر بگیرد .پارامترهای این تابع مطلوبیت غیرمستقیم معموالً با تابع حداکثر درستنمایی ( )18بهرآورد میشهود؛ تهابعی کهه
نتیجة پاسخهای مصاحبهشوندگان است.
δ
1−δ
L = ∏N
()18
)n=1 prn (yes) . prn (no
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که در آن احتمال پاسخ منفی برابر با یک منهای احتمال پاسخ مثبت است و  δمتغیر شاخص است کهه بهرای افهرادی کهه
پاسخ مثبت میدهند ،برابر با یک در نظر گرفته میشود .در این مدل ساده ،فرض بر است که افراد ترجیحات یکسانی دارنهد،

درحالیکه پیشرفتهای قابل توجهی در بازبینی همگنی در این گونه مدلها رخ داده است ).(Quentin et al, 2004: 216
 .3پیشینة پژوهش
پژوهشگران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط به بررسی تمایل به پرداخت موارد مختلفی پرداختهاند که در زیر به چند
مورد آنها اشاره شده است.
آجی )2448( 1در پژوهشی با عنوان ارزیابی تمایل پرداخت کشاورزان توسعة خدمات کشاورزی با استفاده از روش
ارزشگذاری مشروط :ایالت اویو 2نیجریه ،به ارزیابی تمایل پرداخت کشاورزان ایالت اویو نیجریه برای توسعة خدمات کشاورزی
با روش ارزشگذاری مشروط پرداخته است .دادههای پژوهش از طریق مصاحبه با  226کشاورز جمعآوری شده است .نتایج
پژوهش نشان داده است که هر کشاورز این ایالت سالیانه تمایل به پرداخت  331108نیرا نیجریه 3برای توسعة خدمات
کشاورزی دارد.
عبداهلل و جنتی )2411( 0در پژوهشی با عنوان تمایل به پرداخت انرژیهای تجدیدپذیر ،شواهدی از بررسی ارزشیابی
مشروط در کنیا ،به ارزیابی ارزش اقتصادی انرژیهای تجدیدپذیر در کنیا با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط پرداختهاند.
دادههای پژوهش از طریق مصاحبه با  244خانوار کنیایی در آگوست  2448جمعآوری شده است .نتایج پژوهش نشان داده
است که خانوارها برای اتصال به انرژیهای تجدیدپذیر تمایل به پرداخت مبلغ ماهیانه دارند تا پرداخت مبلغ مقطوع یکجا.
کانایو و همکاران )2413( 3در پژوهشی با عنوان برآورد تمایل به پرداخت خدمات آب در انسوکار 8منطقهای در جنوب
شرقی نیجریه با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط :کاربردی برای توسعه پایدار ،با روش ارزشگذاری مشروط به
ارزشگذاری خدمات آب در انسوکار پرداختهاند و به این نتیجه رسیدند که هر خانوار آن منطقه ماهانه تمایل به پرداخت 234
نیرا نیجریه برای خدمات آب دارد.
6
ناندگیری )2413( 8در پژوهشی با عنوان ارزیابی ارزش اقتصادی دریاچه پیلیکوال با استفاده از هزینة سفر و روش
ارزشگذاری مشروط ،به ارزیابی ارزش اقتصادی دریاچه پیلیکوال در هند با استفاده از هزینة سفر و روش ارزشگذاری مشروط
پرداخته است .دادههای پژوهش از طریق مصاحبه مستقیم از  344بازدیدکننده این دریاچه جمعآوری شده است و به این
نتیجه رسیده است که ارزش اقتصادی این دریاچه برای هر بازدید کننده  38138روپیه 3بوده است.
دستا )2416( 14در پژوهشی با عنوان تحلیل ارزش اقتصادی دریاچه زیوی :11کاربرد روش ارزشگذاری مشروط ،با استفاده
از روش ارزش گذاری مشروط به ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارها برای حفاتت از دریاچه زیوی پرداخته است .دادههای
پژوهش با مصاحبه مستقیم از  281خانوار جمعآوری شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که متوسط تمایل به پرداخت
سالیانه هر خانوار برای محافظت از این دریاچه  34133بیر 12ایتوپی و برای کل خانوارها سالیانه  846433183بیر ایتوپی بوده
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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دیسواندی و ساپتوتینینگسیه )2413( 1در پژوهشی با عنوان استفاده از روش ارزشگذاری مشروط برای برآورد تمایل به
پرداخت جنگل منگرو :2منطقهای در غرب لومبوک 3اندونزی ،با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط ،تمایل به پرداخت
بازدیدکنندگان از این جنگل را ارزیابی کردند و به این نتیجه رسیدند که تمایل پرداخت هر بازدیدکننده از این جنگل برای هر
بازدید  4183دالر آمریکا بوده است.
مصطفیزاده و همکاران ( )1336در پژوهشی با عنوان برآورد تمایل به پرداخت گردشگران و عوامل مؤثر بر آن (مطالعة
موردی :دریاچه زریبار مریوان) ،با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط ،متوسط تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده را 3812
ریال بهدست آوردند .همچنین نتایج حاصل از مدل با روش الجیت نشان میدهد که متغیرهای سن ،هزینة سفر ،سطح
تحصیالت ،بعدخانوار ،درآمد و میزان رضایت بازدیدکنندگان بر تمایل به پرداخت تأثیر معنیدار داشته و متغیر سابقه پرداخت،
تأثیری بر تمایل به پرداخت افراد نداشته است.
اسعدی و همکاران ( )1336در پژوهشی تحتعنوان برآورد ارزش اقتصادی  -توریستی و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت
گردشگران به منظور استفاده از خدمات تفریحی سواحل دریای کیش ،با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط متوسط تمایل
به پرداخت گردشگران  1328تومان برآورد کرده اند .نتایج حاصل از برآورد مدل با روش الجیت نشان داده است که متغیرهای
جنسیت ،وضعیت تأهل ،تحصیالت ،درآمد ماهیانة فرد و تمایالت زیستمحیطی تأثیر مثبت و مبلغ پیشنهادی ،سن ،هزینه
پاسخگو ،بومی بودن ،اقامت شبانه در ساحل و مدت زمان هر بازدید تأثیر منفی و معنیداری بر تمایل به پرداخت گردشگران
داشته است.
شاهپوری و همکاران ( )1044در پژوهشی با عنوان الگوی گردشگری ساحلی دریای مازندران مبتنی بر پرداخت برای
خدمات اکوسیستم ،مجموع تمایل به پرداخت هر گردشگر برای تفریح روزانه ساحلی و دریایی در ساحل سیترای نوشهر
 233160ریال بهدست آوردند .نتایج حاصل از مدل با استفاده از الجیت شرطی نشان میدهد که متغیرهای ویژگیهای
چشمانداز ساحل ،بهبود امکانات بهداشتی  -رفاهی و ویژگی ایمنی و امنیت ساحل و دریا ،تأثیر مثبتی بر مطلوبیت نهایی
گردشگران داشته است و آنان حاضرند برای بهبود وضعیت کنونی هزینه کنند.

 .4روش پژوهش
ارزشگذاری مشروط ،هفت مرحله دارد .ابتدا مصاحبهگر ،کاال یا خدمت زیسهتمحیطی مهورد تحقیهق را بهرای مصاحبهشهونده
توضیح می دهد .مرحلة دوم ،مکانیسمی برای استخراج تمایل به پرداخت یا تمایل به دریافت پاسخدهنده اسهت .چنهدین شهکل
برای استخراج تمایل به پرداخت وجود دارد .انتخاب دو گزینهای که جدیدترین تکنیک ارزشگذاری مشهروط اسهت (بیشهاب و
هبرلین ) 1383 ،0و بر استخراج رجحان جمعی از طریهق رجحهان فهردی اسهتوار اسهت .زیهرا از طریهق روی اکثریهت میتهوان
رجحانها و سلیقه های جامعه را تعیین کرد و طبق اصول علم اقتصاد چنانچه طبق آن عمل شود ،رفاه جامعه حداکثر میشهود.
گرچه رجوع به آراء اکثریت ،شیوة کامال مناسبی برای ارزشگذاری کاال و خدمات زیستمحیطی نیست ،اما بهعنوان روشی کهه
تقری نسبتاً قوی از رجحانهای جامعه را بهدست میدهد و در اکثر مطالعات زیستمحیطی کارآیی آن به اثبات رسیده اسهت،
معرفی شده است .لذا در بیشتر جوامع دمکراتیک از این روش برای ارزشگذاری کاالهای عمومی استفاده میشهود .در بررسهی
ارزشگذاری مشروط پرسشهایی دربارة ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی پاسخدهندگان و نیز اطالعات دیگری دربهارة شهرایط
زیست محیطی و سایر عواملی که ممکن است بر تمایل به پرداخت افراد مؤثر باشد ،پرسیده میشود .بخش پایانی مطالعهه روش
ارزشگذاری مشروط تحلیل آماری است .اطالعات جمعآوری شده از طریق پرسشنامه ،بهصورت دادههای آمهاری ،در معهادالت
برازششده برای شاخصهای آماری مانند واریانس ،انحراف معیار ،مازاد مصرفکننده و غیره استفاده میشود (صهادقی.)1363 ،
روش ارزشگذاری مشروط مستلزم طی هفت مرحله است:
 .1آگاهی دادن به مصاحبهشوندگان در خصوص موضوع مورد بررسی و کاالی زیستمحیطی
1. Diswandi and Saptutyningsih
2. Mangrove
3. West Lombok
4. Bishop and Heberlein
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 .2ایجاد بازار فرضی تا مصاحبهشونده احساس کند که میتواند کاالی غیربازاری را خریداری کند
 .3تعیین روشی معقول و مناس برای پاسخدهنده جهت پرداخت پول
 .0بهدست آوردن پیشنهاد قیمت از طریق بیان حداکثر تمایل به پرداخت توسط افراد ()WTP
 .3تخمین میانگین مقدار WTP
 .8بررسی عوامل مؤثر بر پذیرفتن پیشنهاد و میزان WTP
 .8جمعآوری دادهها از طریق در نظر گرفتن میانگین پیشنهاد قیمت بهعنوان ارزش کل جمعیت (رضایی و همکاران،
.)1332
دادههای مورد نیاز در روش ارزشگذاری مشروط از طریق پرسشنامه جمعآوری میشوند .پرسشنامهها یا از طریق مراجعه
مستقیم به اشخاص و یا از طریق پست و تلفن ،کامل میشوند .در پرسشنامه در سؤاالتی که بهرای یهافتن حهداکثر تمایهل بهه
پرداخت و یا حداقل تمایل به دریافت مطرح می شوند باید توضیحاتی در مورد کاال یا خدمت مورد بررسی ارائه شهود .همچنهین
بر حس مورد ،الزم است شرایطی که در آن پاسخدهندگان قادر به دسترسی به کاال هستند ،توضیح داده شود .پژوهشهگر بایهد
مدلی از یک بازار واقعی را بهوجود آورد ،بهگونهای که تفاوت چندانی با وضهع بهازار واقعهی بهرای مصهرفکننده نداشهته باشهد.
معموالً در پرسشنامه ارزشگذاری مشروط ،سؤاالتی دربارة ویژگیهای پاسخدهندگان (بهرای مثهال سهن ،درآمهد ،تحصهیالت و
غیره) نیز گنجانده میشود (عسگری و مهرگان.)1364 ،
سؤال اصلی که در پرسشنامه برای حداکثر تمایل به پرداخت و یا تمایل به دریافت مطرح میشود با تکنیکههای مختلفهی
قابل طرح است .مهمترین این تکنیکها عبارتند از:
الف)روش سؤال باز : 1در این روش حداکثر تمایل به پرداخت افراد در خصوص یک کاالی عمومی یا اجهرای یهک سیاسهت
سؤال میشود .این روش برای پاسخدهندگان آسان است و نیازی به مصاحبه ندارد (بریمنژاد و هوشمندان .)1332 ،این روش از
جنبههای مختلفی مورد انتقاد قرار گرفته است و کاربرد آن چندان توصیه نمیشود .مهمترین انتقهاد بهه ایهن روش ،سهادگی و
غیربازاری بودن این روش است؛ در بازار معموالً مصرفکننده با قیمتی مواجه است که یا آن را پذیرفته و کهاال را میخهرد و یها
نپذیرفته و کاال را نمیخرد ،در حالیکه در این روش از فرد خواسته میشود که حداکثر قیمت مورد نظرش را انتخهاب و اعهالم
کند.
به همین دلیل بسیاری از پژوهشگران ،این روش را برای بهدست آوردن حهداکثر تمایهل بهه پرداخهت (حهداکثر تمایهل بهه
دریافت) افراد برای کاالها و یا خدمات مورد نظر مناس نمیدانند .روشهایی که در ادامه به آنهان اشهاره مهیشهود ،روشههای
گسسته (که در آن سؤاالت به شکل بسته مطرح میشود) هستند.
ب) روش بازی قیمت مزایدهای :2این روش قدیمی ترین روش استخراج قیمت بازاری است (میشهل و کارسهون .)1363 ،در
این روش ،پاسخدهنده در بررسی ارزشگذاری مشروط بهصورت تصادفی از میان محدودهای از قیمتهای از قبهل تعیهین شهده
قیمتی را اعالم مینماید .سپس پژوهشگر سؤال میکند که آیا این قیمت اعالمی باالترین قیمت است یها خیهر ،در صهورتی کهه
جواب «بله» باشد ،قیمت اعالمی ثبت میگردد و در صورتی که جواب «خیر» باشد ،فرایند ادامه یافته تا باالترین قیمت عنهوان
شده ثبت گردد (رندال و همکاران .)1380،3بسیاری از پژوهشگران این روش را بر سایر روشها ترجیح دادهاند؛ هر چند که این
روش نیز دارای اشکاالتی است؛ از این جمله که ممکن است پاسخدهنده ،قیمت پیشنهادی اولیه را بهعنوان قیمت بازاری تلقهی
کرده و قیمتهای پیشنهادی بعدی را نسبت به آن بسنجد و این به نوبه خود ،مقدار واقعی حداکثر تمایهل بهه پرداخهت فهرد را
تحتتأثیر قرار میدهد .این پدیده در این روش بهعنوان تورش نقطه شروع 0شهناخته شهده اسهت .مشهکل دیگهر زمهانی پهیش
می آید که بین قیمت پیشنهادی اولیه و قیمت نهایی که فرد تمایل به پرداخت آن دارد ،فاصله زیادی وجود داشته باشد و بدین
ترتی پاسخدهنده تا رسیدن به آن قیمت خسته شود.

1. Open Ended
2. Iterative Biding Game
3. Randall et al.
4. Starting Point Bias
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ج) روش کارت پرداخت :1این روش را میشل و کارسون ( )1363معرفی کردنهد و شهامل محهدودهای از مقهادیر تمایهل بهه
پرداخت برای کاالهای عمومی است که پاسخدهنده باالترین مقدار مورد نظر خود را بهعنوان قیمت مورد نظر انتخهاب میکنهد.
قیمتهای درج شده بر روی کارتها معموالً از رقم صفر شروع شده و با فواصل یکسان تها قیمهت مشخصهی افهزایش مییابنهد.
محقق ممکن است برای گروههای مختلف درآمدی کارتهای مختلفی طراحی کند (میشهل و کارسهون .)1363،بهاوجود آنکهه
این روش برخی از مشکالت خطای نقطه شروع را ندارد ولی احتمال دارد دچار خطاهای دیگری گردد ،از آن جمله که انتخهاب
از بین مقادیر ارئه شده ،ممکن است انتخاب فرد را تحتتأثیر قرار دهد (عسگری و مهرگان.)1364،
د) روش انتخاب دوگانه 2که در حقیقت روش انتخاب یا رد است و آن را بیشاب و هبرلین )1383( 3معرفی کردنهد .بههطور
کلی در این روش در میان محدودة قیمتهای حراج تعیین شده ،بهطور تصادفی یهک قیمهت حهراج انتخهاب میشهود .سهپس
پرسشگر سؤال میکند که آیا این قیمت میتواند قیمت پیشنهادی پاسخدهنده باشد و پاسخدهنده با جواب بله یا خیهر پاسهخ
میدهد .مزیت مهم این روش ،آسان بودن فرایند ارزشگذاری برای پاسخدهندگان است و تهورش اسهتراتژیک در ایهن تکنیهک
میتواند به حداقل برسد (کارسون و همکاران.)1338 ،0
این روش خود مشتمل بر سه نوع روش دیگر شامل گزینش دوگانة تکحدی ،3گزینش دوگانة دو حدی 8و گزینش دوگانهة
یکونیم حدی 8است .در گزینش دوگانة تکحدی موضوع مورد نظر با دادن یک مقهدار پهول تکهی بهه پاسهخدهندگان معرفهی
میشود .این مقدار در میان پاسخدهندگان مختلف متفاوت است (کوپر و همکهاران .)2442،6گهزینش دوگانهة دو حهدی شهکل
توسعه یافته گزینش دوگانة تکحدی است که در آن موضهوع مهورد نظهر بها دادن یهک قیمهت ،شهبیه روش گهزینش دوگانهة
تکحدی به پاسخدهندگان معرفی میشود .اما پس از دریافت پاسخ به قیمت اولیه ،قیمتهای متعاقبی به آنهها داده و از آنهان
پرسیده میشود که آیا همچنان مایل به پرداخت قیمت جدید هستند.
این روش برای گردآوری اطالعات بیشتر نیازی به افزایش حجهم نمونهه مهورد مطالعهه نهدارد ) .(Genius et al, 2008بها
معرفی پیشنهاد دوم به پاسخ دهندگان اطالعات بیشتری از توزیع تمایل به پرداخهت بها همهان تعهداد مصاحبهشهوندگان اولیهه
بهدست میآید .این اطالعات بهصورت قابلتوجهی به بهبود دقت میانگین تمایل به پرداخت برآورد شده کمک میکنهد (Habb
) .and Mcconnell, 2002روش دوگانة یکونیم حدی برای برطرفکردن ناسازگاری میهان پاسهخها و کهاهش انهدازة کهارایی
آماری بهدلیل کمتر بودن اطالعات در مقایسه با روش دوگانة دو حدی ،بهکار برده میشود و بههعنوان جهایگزین روش گهزینش
دوگانة دو حدی در شرایطی است که پاسخها به پیشنهاد قیمتی دوم با پاسخ به پیشنهاد اول ناسازگار باشند (نیکویی و زیبایی،
.)1331
در چارچوب روش دوگانة یک و نیم حدی ،فرد پاسخدهنده از ابتدا با طیف هزینه ]  [BiD . BiUمواجه میشهود ،بههطوری
که ]  [BiD < BiUاست و از ابتدا یکی از این دو قیمت بهصورت تصادفی انتخاب میشود و از فرد خواسته میشود تا تمایهل بهه
پرداخت خود را نسبت به مبلغ پیشنهادی بیان کند .قیمت پیشنهادی دوم تنها در صورتی مطرح میشود که قیمت کمتر یعنی
 BiDبهعنوان مبلغ پیشنهادی اول مطرح شده باشد (دلیری و همکاران.)1332 ،
روش بویل و بیشاب ( )1366برای طراحی مبالغ پیشنهادی در روش ارزشگذاری مشروط ،چهار مرحله دارد:
 )1مرحلة اول ،بر اساس تعداد نمونه ،N ،به تعداد N/2عداد تصادفی (  )piبا استفاده از توزیع یکنواخت در بازة صفر و یهک
ایجاد میشود ( .)p1 . p2 . p3 . … . pN/2
 )2مرحلة دوم ،تعداد  N/2دادة اضافی با استفاده از رابطة ( )16تولید میگردد.
()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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این محاسبات منتهی به تولید  N/2دادة تصادفی و  N/2دادة محاسبه شده میشود.

) (p1 . p2 . p3 . … . pN . 1 − p1 . 1 − p2 . 1 − p3 . … .1 − pN
2

2

 )3مرحلة سوم ،مقادیر  piو  qiکه احتماالت میباشند ،با استفاده از تابع توزیع تجمعی تجربی دادههای پیشآزمون تبدیل
به مقادیر پیشنهادی میشوند با این توضیح که بر اساس توزیع احتماالتی دادههای پیشآزمون ،معکوس تابع توزیع تجمعی
مقادیر احتماالت (  )piبرابر با مبلغ پیشنهادی iام است .بنابراین ،اگر تابع توزیع تجمعی دادهها ( )Fباشد ،مبلغ پیشنهادی iام
) bi = F −1 (pi
برابر خواهد بود با:
 )0مرحلة چهارم ،مقادیر پیشنهادی تعیینشده به تعداد نمونهها نسبت داده میشود .یعنهی ایهنکهه از ههر پیشهنهاد چنهد
پرسشنامه باید تکمیل گردد؛ بهصورت تصادفی تعیین میشود.
در نهایت بویل و بیشاب ( )1366فرض کردند که توزیع تجربی مقادیر تمایل بهه پرداخهت پاسهخدهندگان برابهر همهان
توزیع مقادیر تمایل به پرداخت در پیشآزمون است و لذا برای تعیهین توزیهع تجربهی مقهادیر تمایهل بهه پرداخهت ،اسهتفاده از
دادههای پیشآزمون 1را – که مبلغ تمایل به پرداخت در آنها با استفاده از روش انتها باز تعیین شده است – پیشهنهاد کردنهد
(موالئی.)1331 ،
 .1 .4تصریح مدل پژوهش
هدف اصلی این پژوهش ،شناخت و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت گردشگران برای حفاتت از سواحل دریای خهزر
در استان مازندران می باشد .متغیر وابسته ،توافق یا رد پرداخت پول برای حفاتت از این سواحل میباشهد .بهه عبهارتی ،متغیهر
وابسته یک متغیر موهومی است که مقدار صفر را برای رد و مقدار یک را برای توافق پرداخت پهول جههت حفاتهت از سهواحل
دریای خزر ،اختیار می کند .طبیعتاً چون با یک متغیر وابسته دو مقداری (صفر و یک) مواجهه هسهتیم ،بهتهرین انتخهاب بهرای
شناخت رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته مدل پروبیت میباشد.
متغیرهای مستقل برای هر دو حالت فوق بهصورت زیر در نظر گرفته شدهاند:
 ،AGEمتغیر سن مصاحبهشونده
 ،JOBمتغیر شغل مصاحبه شونده :یک متغیر مجازی است که برای افراد دارای شغل دولتی صفر ،و برای افهراد دارای شهغل
آزاد یک در نظر گرفته میشود.
 ،EDUCATIONمتغیر تحصیالت مصاحبهشونده :یک متغیر مجازی است که برای افراد بیسواد صفر ،دیهپلم یها پهایینتر
یک ،فوقدیپلم یا لیسانس دو و برای افراد دارای مدرک تحصیلی فوقلیسانس سه و دکتری چهار در نظر گرفته میشود.
 ،INCOMEمتغیر درآمد مصاحبهشونده
 ،BIDمتغیر قیمتهای پیشنهادی است.
مدل رگرسیونی که در این مطالعه مورد استفاده قرار میگیرد ،بهصورت رابطة ( )13است:
)13( Y = α + β1 AGE + β2 JOB + β3 EDUCATION + β4 INCOME + β5 BID + εi
در رابطة ( Y ،)13متغیر وابسته بوده و تمایل به پرداخت گردشگران برای حفاتت از سواحل دریای خزر استان مازنهدران را
نشان میدهد .اگر مصاحبهشونده حاضر به پرداخت مبلغی برای حفاتت از این سواحل باشد ،مقدار متغیر  Yیک در نظر گرفتهه
می شود و اگر این فرد تمایل به پرداخت مبلغی برای حفاتت از این سواحل نداشته باشد ،صفر در نظر گرفته میشود.
بهمنظور ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر تمایهل بهه پرداخهت ،پرسهشنامه بهگونههای طراحهی شهده بهود کهه بتوانهد مهمتهرین
متغیرهایی را که میتوانند بر تمایل به پرداخت مؤثر باشند ،اندازهگیری کند و دادههای الزم را جمعآوری نماید.

1. Pretest
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بنابر آزمون رمزی  -ریست 1تصریح مدل نادرست نبوده است .آزمون نرمال بودن جزء اخالل انجام شده است کهه بهر طبهق
آن جزء اخالل مدل دارای توزیع غیرنرمال نمیباشد .مطابق با مقدار و سطح معنیداری آمهاره  LRدر جهدول  ،1کهل مهدل بها
معنی بوده است.
جدول  .1آزمون معناداری کل مدل
)Prob (F-Statistic

آماره LR

4/444

33/83

4/32

R-Squared
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 .5یافتههای پژوهش و بحث
این پژوهش تمایل به پرداخت گردشگران برای حفاتت از سواحل دریای خزر استان مازندران در بهار سال  ،1336را مورد
بررسی قرار میدهد .بنابراین جامعة آماری در این پژوهش ،گردشگران سواحل دریای خزر استان مازندران میباشند .میشل و
کارسون ( )1363روشهایی را برای تعیین حجم نمونه مناس برای مطالعات ارزشگذاری مشروط ابداع کردند که مبتنی بر
انتخاب پژوهشگر از انحراف قابل قبول بین تمایل به پرداخت واقعی و تمایل به پرداخت تخمینزدهشده میباشد .برای سطح
معینی از اطمینان ،پژوهشگران ،نمونهای را انتخاب میکنند که آنها را مطمئن سازد که مقدار تخمینزده شده حداقل درصد
خاصی از مقدار واقعی خواهد بود .بر این اساس میشل و کارسون جدولی ارائه کردند که در آن ،رابطة حجم نمونهها با میزان
خطا در روش ارزشگذاری مشروط مشخص میشود.
جدول  .2حجم نمونه
D=0/20

D=0/15

D= 0/10

D= 0/05

181

268

203

2381

V=13, α=4/1

218

363

683

3036

V=13, α=4/43

268

346

1103

0384

α,=4/1

363

863

1338

8108

V=23, α=4/43

008

830

1868

8101

α=4/1

V=23,

401

1846

2041

3840

V=23. α=4/43

V=2
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در جدول  =V، 2خطای نسبی =α ،خطای نوع اول =1 − α ،سطح اطمینان =D ،تفاوت بین تمایل به پرداخت واقعی و
تخمینزدهشده میباشد که به صورت درصدی از تمایل به پرداخت واقعی بیان شده است.
حجم نمونة بهدست آمده در این پژوهش  1320در نظر گرفته شده است .با توجه به جدول  2مشاهده میشود که تعداد
 1320پرسشنامه در دامنة  1103-1338قرار میگیرد که با در نظر گرفتن حد پایین این دامنه برای تعداد مشاهدات در نظر
گرفتهشده در این پژوهش ،با احتمال  34درصد ،تمایل به پرداختی که بهوسیلة این نمونه تخمین زده میشود با تمایل به
پرداخت واقعی حدود  14درصد اختالف خواهد داشت و همچنین در این پژوهش برای طراحی مبالغ پیشنهادی از روش بویل
و بیشاب استفاده گردید است.
جدول  .3توزیع فراوانی قیمتهای پیشنهادی جهت تمایل به پرداخت پاسخدهندگان برای حفاظت از سواحل دریای خزر
قیمتهای پیشنهادی

 3000تومان

 2000تومان

 13000تومان

 20000تومان

کل

فراوانی

361

361

361

361

1320

درصد

23

23

23

23

144
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1. Ramsey- Reset Test
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با توجه به اطالعات جدول از هر قیمت پیشنهادی 361 ،پرسشنامه در بین گردشگران سواحل خزر توزیع شده که در
مجموع  1320پرسشنامه توزیع گردید .اطالعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری بهدست آمده است.
این پرسشنامه شامل سه بخش بوده که بخش اول در برگیرنده وضعیت اجتماعی  -اقتصادی افراد بوده است .بهطوری که در
مورد شغل ،میزان تحصیالت ،میزان درآمد و ویژگیهای دیگر پاسخگویان مورد پرسش قرار گرفت .در بخش دوم ،کاالی مورد
نظر (سواحل دریای خزر استان مازندران) برای ارزشگذاری همراه با ویژگیهای آن معرفی شد و اطالعاتی در مورد کارکردها و
خدمات و در نتیجه منافعی که برای جامعه دارد ،ارائه شد .بخش سوم پرسشها که به مقدار تمایل به پرداخت افراد مربوط
میشود ،از افرا د خواسته شده است که بیان کنند آیا مایل هستند قیمت پیشنهادی را برای حفاتت از سواحل دریای خزر
بپردازند یا خیر .بهدلیل اینکه روش گزینش دو گانة یکحدی ،شباهت بیشتری به شرایط واقعی بازار دارد ،روش طراحی سؤال
در این پژوهش برای بهدست آوردن حداکثر تمایل به پرداخت ،روش گزینش دو گانة تک حدی بوده است.
جدول  .4توزیع فراوانی سطح تحصیالت پاسخدهندگان
سطح تحصیالت

دیپلم و پایینتر

فوق دیپلم و لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

جمع

فراوانی

183

300

332

23

1320

درصد

14/62

81/30

23/82

1/3

144
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با توجه به اطالعات جدول  14/62 ،0درصد پاسخدهندگان دارای تحصیالت دیپلم و پایینتر و  81/30درصد دارای مدرک
فوقدیپلم و لیسانس و  23/82درصد دارای تحصیالت فوقلیسانس و  1/3درصد آنها دارای تحصیالت دکتری بودند.
جدول .5توزیع فراوانی شغل پاسخدهندگان
شغل

آزاد

دولتی

جمع

فراوانی

1463

033

1320

درصد

81/03

26/30

144
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با توجه به اطالعات جدول 81/03 ،3درصد پاسخدهندگان ،دارای شغل آزاد و  26/30درصد آنان ،دارای شغل دولتی بودند.
جدول  .4توزیع فراوانی سطح درآمد ماهانه افراد
سطح درآمد

پنج میلیون تومان و کمتر از آن

بین پنج میلیون تومان وده میلیون تومان

بیشتر از ده میلیون تومان

جمع

فراوانی

063

836

261

1320

درصد

31/83

03/83

16/03

144
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با توجه به اطالعات جدول  31/83 ،8درصد پاسخدهندگان درآمدی کمتر از پنج میلیون تومان دارند و  03/83درصد درآمد
آنان بین پنج تا ده میلیون تومان است و  16/03درصد آنان درآمدی بیش از ده میلیون تومان داشتند.
جدول .2آمارههای توصیفی پاسخ به مبالغ پیشنهادی
مبلغ پیشنهادی(تومان)

جمع

پاسخ
بله

خیر

3444

306

33

361

8444

342

83

361

13444

288

143

361

24444

163

136

361

جمع

1143

013

1320
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با توجه به اطالعات جدول  ،8مشاهده میشود که بیشترین پاسخ بله به قیمت  3444تومان و بیشترین پاسخ خیر به
قیمت  24444تومان بوده است.
جدول  .8نتایج برآورد مدل پروبیت ارزش حفاظتی سواحل دریای خزر
متغیر

ضریب تخمین

انحراف معیار

آمارهZ

سطح معناداری

مبالغ پیشنهادی

-4/443831

4/443001

-8/30

4/441

درآمد

0/41e-43

6/43e-46

8/34

4/444

سطح تحصیالت

4/304131

4/308638

3/30

4/444

عرض از مبدو

-0/633801

4/806182

-3/12

4/440
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با توجه به مدل پروبیت و آزمون  tکه در جدول  6بیان شده است ،متغیر مبالغ پیشنهادی اثر منفی و معناداری بر روی
تمایل به پرداخت داشته است .بدین معنا که با افزایش قیمتهای پیشنهادی ،تمایل گردشگران به پرداخت برای حفاتت از
سواحل دریای خزر استان مازندران ،کاهش پیدا کرده است و متغیر درآمد ماهانه گردشگران اثر مثبت و معناداری بر روی
تمایل به پرداخت داشته است .بدین معنا که با افزایش سطح درآمد گردشگران ،میزان تمایل آنان به پرداخت برای حفاتت از
سواحل دریای خزر استان مازندران ،افزایش پیدا کرده است و متغیر سطح تحصیالت گردشگران ،اثر مثبت و معناداری بر روی
میزان تمایل به پرداخت برای حفاتت از سواحل دریای خزر استان مازندران داشته است؛ بدین معنا که با افزایش سطح
تحصیالت گردشگران ،میزان تمایل آنان به پرداخت برای حفاتت از این سواحل ،افزایش پیدا کرده است.
پس از برآورد ضرای متغیرها ،با استفاده از مقدار میانگین متغیرهای توضیحی ،میانگین تمایل به پرداخت پاسخدهندگان
محاسبه شد .با توجه به جدول  ،3رفتار پاسخدهندگان در گزینش قیمتهای پیشنهادی بیانگر این است که گردشگران
سواحل دریای خزر استان مازندران در بهار سال  ،1336تمایل داشتند ماهانه  10380تومان برای حفاتت از این سواحل
بپردازند.
جدول  .3ارزش تمایل به پرداخت پاسخدهندگان
پاسخ به مبالغ پیشنهادی

ضریب تخمین

انحراف معیار

آمارهZ

سطح معناداری

تمایل به پرداخت (تومان)

10380/31

238/6033

13/60

4/444
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 .4نتیجهگیری
با توجه به ضرورت گسترش و توسعة صنعت گردشگری و ضرورت حفاتت از سواحل دریای خزر استان مازندران در اقتصاد
ایران ،در این پژوهش ،میزان تمایل به پرداخت گردشگران سواحل دریای خزر استان مازندران با استفاده از روش ارزشگذاری
مشروط ( )CVMو پرسشنامه انتخاب دوگانة تکحدی تعیین و اندازهگیری شده است و با استفاده از مدل پروبیت میزان
تمایل به پرداخت اندازهگیری شد و پارامترهای این مدل برآورد گردید.
دادههای پژوهش با نمونة آماری  1320گردشگر این سواحل در بهار سال  1336جمعآوری شده است .یافتههای این
پژوهش نشان میدهد متغیر مبالغ پیشنهادی اثر منفی و معناداری بر روی تمایل به پرداخت داشته است؛ بدینمعنا که با
افزایش قیمت های پیشنهادی ،تمایل گردشگران به پرداخت برای حفاتت از سواحل دریای خزر استان مازندران کاهش پیدا
کرده است و متغیر درآمد ماهانة گردشگران اثر مثبت و معناداری بر روی تمایل به پرداخت داشته است .بدین معنا که با
افزایش سطح درآمد گردشگران ،میزان تمایل آنان به پرداخت برای حفاتت از سواحل دریای خزر استان مازندران افزایش پیدا
کرده است و متغیر سطح تحصیالت گردشگران اثر مثبت و معناداری بر روی میزان تمایل به پرداخت برای حفاتت از سواحل
دریای خزر استان مازندران داشته است؛ بدین معنا که با افزایش سطح تحصیالت گردشگران ،میزان تمایل آنان به پرداخت
برای حفاتت از این سواحل افزایش پیدا کرده است .همچنین متوسط تمایل به پرداخت ماهانة گردشگران برای حفاتت این
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سواحل در بهار  10380 ،1336تومان و با توجه به جمعیت کل گردشگران بر اساس مرکز آمار ایران که در بهار سال ،1336
تعداد  13363363نفر بوده است ،حدود  234میلیارد و  133میلیون تومان در ماه میباشد.
با توجه به نتایج این پژوهش و با در نظر گرفتن تمایالت گردشگران سواحل دریای خزر استان مازندران ،پیشنهادهای زیر
ارائه میشود:
 با توجه به اثر مثبت سطح تحصیالت و درآمد بر میزان تمایل به پرداخت برای حفاتت از سواحل دریای خزر استانمازندران ،رسانههای عمومی افراد تحصیلکرده و پردرآمد را با جاذبههای گردشگری و ارزشهای زیستمحیطی سواحل دریای
خزر استان مازندران آشنا کنند و دولت برای افزایش تعداد گردشگران با درآمد و تحصیالت باال سیاستهای الزم را انجام دهد
و همچنین امکان سفر به این سواحل برای افراد کمدرآمد را فراهم کند.
 از آنرو که تمایل به پرداخت ماهانة گردشگران برای حفاتت سواحل دریای خزر استان مازندران در بهار سال ،1336 10380تومان و برای کل گردشگران حدود  234میلیارد و  133میلیون تومان در ماه بوده است ،از دیدگاه اقتصادی هرگونه
هزینه برای حفاتت و نگهداری این سواحل تا این مبلغ توجیه اقتصادی دارد.

منابع
اسعدی ،محمدعلی؛ مهیا ،محمدنور و الهی ،مهدی ( .)1336برآورد ارزش اقتصادی  -توریستی و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت
گردشگران بهمنظور استفاده از خدمات تفریحی سواحل جزیره کیش .اقیانوسشناسی ، )36( 14 ،صص.143-33 .
امیری ،هادی؛ کیانی ،غالمحسین و صادقپور ،فاطمه ( .)1330برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه جهت تأسیس مؤسسههای وقفی برای
تأمین مالی آموزش و پرورش (مطالعه موردی :شهر اصفهان) .جستارهای اقتصادی ،)20( 12 ،صص.128-148 .
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