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 برآورد تمايل به پرداخت ساکنان شهرستان چالوس جهت حفاظت از درياچه ولشت 

   مشروط با انتخاب دوگانه يک و نيم بعديگذاري ارزشبا استفاده از روش 
 

  
 

  ۱ سيد ابوالقاسم مرتضوي و*۲، حميد اميرنژاد۱احمد سام دليري
  

  )۱۵/۱۰/۱۳۹۲ :رشيخ پذي ؛ تار۲/۹/۱۳۹۱: افتيخ دريتار(
 
  دهيكچ

ساکنان اين منطقه با اسـتفاده از روش  ) WTP(در اين پژوهش ارزش حفاظتي درياچه ولشت شهرستان چالوس و ميزان تمايل به پرداخت          
گيـري ميـزان تمايـل بـه      براي انـدازه . گيري گرديد و پرسشنامه انتخاب دوگانه يک و نيم بعدي تعيين و اندازه    ) CV( مشروط گذاري    ارزش

دهد کـه   نتايج نشان مي  . استفاده و براساس روش حداکثر درستنمايي، پارامترهاي اين مدل برآورد گرديد          ) Logit (پرداخت از مدل الجيت   
 درصد افراد بررسي شده در اين مطالعه حاضر به پرداخت مبلغي براي حفاظت از منبع آبي مورد نظر هستند و متوسط تمايل به پرداخت      ۶۷

بر پايه .  ميليون ريال برآورد شده است۶۹۹۴ارزش کل حفاظتي ساالنه اين درياچه .  ريال است۲۶۱۷۵ ماهانه براي ارزش حفاظتي اين منابع
ترين  نتايج مدل رگرسيوني، متغيرهاي ميزان پيشنهاد، درآمد خانوار، رضايت از کيفيت آب درياچه و سطح تحصيالت سرپرست خانوار مهم     

  . براي حفاظت از اين درياچه استثر بر ميزان تمايل به پرداخت خانوارها ؤعوامل م
  
  
  
  
   درياچه ولشت،)WTP( تمايل به پرداخت، روش يک و نيم بعدي،)CV( مشروطگذاري ارزش، يارزش حفاظت : يديلك  يها واژه 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  تهران، اقتصاد كشاورزي، دانشگاه تربيت مدرسگروه  .۱
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۲  

  مقدمه
 از پربارترين و پوياترين منابع اكولـوژيكي و  هاي آبي  اکوسيستم

شـمار    هاي عظيم اقتصادي و اجتماعي در جهان به         بستر فعاليت 
 هـاي   و فعاليت  زيستي منابع ارزشمند اكولوژيكي، تنوع   . روند  مي
ترين و ارزشـمندترين   صادي اين مناطق را به يكي از حساس    اقت

  ).۴(مناطق در جهان تبديل نموده است
اکوسيستم آبي منافع اقتـصادي بـسياري اعـم از ملمـوس و       

هـا را   توان اين ارزش کند که مي  غيرملموس براي بشر فراهم مي    
هـاي غيرمـستقيم    ، ارزش)Direct values(هاي مستقيم  به ارزش

)Indirect values( ارزش انتخــاب ،)Option value ( و ارزش
ارزش مستقيم به . بندي نمود تقسيم) Existence value(وجودي 

شـود کـه در مـورد درياچـه           استفاده مستقيم از منابع مربوط مي     
توان به ماهيگيري، شکار پرندگان، استفاده از موجودات آبزي  مي

رويـي و آرايـشي     ها براي توليد مواد دا     ها و جلبک   چون باکتري 
ها، درآمدهاي بالقوه تفريحي  افزون بر اين ارزش . اشاره کرد ... و

نيـز جـزء ارزش مـستقيم    ...) شنا، قـايق سـواري و  (و توريستي  
طـور غيرمـستقيم    ارزش غيرمستقيم به منافعي که افراد بـه    . است

هاي اوليـه منـابع    اي از فعاليت   عنوان نتيجه  دست آورده و يا به      به
محيطــي و  خــدمات زيــست. شـود   مربــوط مــيموجـود اســت، 

چرخه تغذيه، ايجاد زيستگاه، تنظيم آب و هوا، : مانند(اکولوژيکي 
کنترل سيالب، جذب و دفع مواد مغذي، جذب و حفظ رسوبات، 

  .باشد  ميهاي غيرمستقيم در زمره ارزش..) دفع آلودگي و
هاي مـستقيم و غيرمـستقيم قابـل     ارزش انتخاب تمام ارزش 

 آينده يا ارزش نسبت داده شده به توانـايي اسـتفاده از    تحقق در 
 اکتشافات آتي مربوط به مـصارف       مانندکاال وخدمات در آينده     

 ارزش .)۲(شـود   طبي و منابع جديد اکولـوژيکي را شـامل مـي        
وجودي ارزشي است که مردم تنها براي موجوديـت آن منبـع و      

را نديـده  هاي زيست محيطي قايلند، حتي اگر هرگـز آن    فعاليت
  .يا استفاده نکنند

اي در ارتباط با منافع ناشي از آگـاهي     هاي غيراستفاده  ارزش
. باشـد   هاي زيست محيطي آنها مـي       طبيعي و جنبه    از حفظ منابع  

اي از اسـتفاده از منبـع توسـط افـراد        ها با هيچ جنبـه     اين ارزش 

هايي است  ها شامل ارزش اين ارزش به عبارتي. ارتباطي ندارند
 كه شـامل  دارند حفاظتي جنبه و گيرند نمي قرار استفاده وردم كه

 و نـوع دوسـتانه   )Bequest value(ميراثـي   وجودي، هاي ارزش
  انفعــالي  مــصرف هــاي هــا، ارزش ارزش ايــن بــه. باشــد مــي

)Passive value (گويند مي نيز.  
 کارکردها، کاالها و خدمات زيـست       گذاري    ارزشدر زمينه   

طبيعي در کشور مطالعات زيـادي انجـام       هاي    محيطي اکوسيستم 
ميـزان  بررسي  در تحقيقي به    ) ۱(اسماعيلي و غزالي    . شده است 

 تمايل به پرداخت خانوارها براي حفاظـت از رودخانـه کـر بـا             
 انتخـاب  پرسـشنامة  و مـشروط  گـذاري   ارزش روش از استفاده

 درصـد افـراد تحـت    ۵۷نتـايج نـشان داد کـه    . دوگانه پرداختند 
 به پرداخت مبلغي براي حفاظت از رودخانه کـر          بررسي حاضر 

 ۲۸۶متوسط ارزش حفاظتي ساالنه رودخانه کـر معـادل         . هستند
  .ريال براي هر خانوار برآورد شد

ميزان تمايل به پرداخت خانوارها براي    ) ۴(سالمي و رفيعي    
 روش از اسـتفاده  انزلـي را بـا   المللـي  بـين  حفاظـت از تـاالب  

 روش از گيـري  بهـره  بـا  لوجيت ويالگ مشروط و گذاري  ارزش
 متغيرهاي که داد نشان نتايج. اند نموده راستنمايي برآورد حداکثر

 تـازگي  خـانوار،  سرپرسـت  تحـصيالت  ميـزان  مبلـغ پيـشنهاد،  
 تعـداد  شهرنـشيني،  جنـسيت،  زيـست،  محـيط  اهميت اطالعات،

 حفاظـت  جهت پرداخت تمايل بر گرايي اخالق و بازديد دفعات
 مقـدار  نتـايج  ايـن  مبنـاي  بر. است ثرؤم المللي ينب تاالب اين از

 حفاظتي ارزش براي خانوار ماهانه هر پرداخت به تمايل انتظاري
 و گرايانـه  وظيفـه  تمـايالت  داراي خانوارهـاي  بـراي  تاالب اين

.  هزارريــال بــرآورد شــد۲/۱۴ و ۸/۱۸ترتيــب  بــه پيامدگرايانــه
ـ بررسي در تحقيقي به ) ۳(اميرنژاد و همکاران     زان تمايـل بـه   مي

 بـا  ميانکاله المللي بين پرداخت خانوارها براي حفاظت از تاالب
 انتخـاب  پرسـشنامة  و مـشروط  گـذاري   ارزش روش از استفاده

 تحت افراد  درصد۳/۶۸ که دهد مي نشان نتايج. پرداختند دوگانه

 حفاظـت  براي مبلغي پرداخت به حاضر مطالعه، اين در بررسي

 هـر  ماهانـة  پرداخـت  بـه  متوسط تمايـل . هستند ميانکاله تاالب

دست   هزار ريال به۸۷/۶حفاظتي اين تاالب  ارزش براي خانوار

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

47
63

12
8.

13
92

.2
.5

.1
.8

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ae
.iu

t.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             2 / 12

http://www.pdffactory.com
https://dorl.net/dor/20.1001.1.24763128.1392.2.5.1.8
http://ijae.iut.ac.ir/article-1-380-en.html


  ...ن چالوس جهت حفاظت از برآورد تمايل به پرداخت ساکنان شهرستا

۳  

طـور تقريبـي    بـه  تـاالب  ايـن  ساالنه حفاظتي ارزش. آمده است
  .است شده برآورد هکتار در ريال  ميليون۹/۲۰معادل 

گـذاری  ، با اسـتفاده از مـدل ارزش       )۱۳(لوميس و همکاران    
ه انتهای بسته، تمايل به پرداخت خانوارها را مشروط با پرسشنام 

ــالت در   ــه پ ــزايش در خــدمات اکوسيــستمی رودخان ــرای اف ب
خدمات اکوسيستمی مـورد نظـر در       . گيری کردند   کلورادو اندازه 

هـای وارد شـده بـه     رقيـق سـازی فاضـالب   : اين تحقيق شـامل   
رودخانه، کمک به افزايش تـوان خودپـااليي رودخانـه، کنتـرل            

زيست ماهيان و ساير آبزيـان        دخانه، بهبود در محيط   فرسايش رو 
نتايج نشان داد تمايـل     . باشد  و نيز بهبود وضعيت گردشگری مي     

به پرداخت خانوارها برای افزايش خدمات اکوسيستمی ماهانـه         
 دالر برای هر مايـل از رودخانـه   ۶/۵ دالر يا به عبارتی      ۲۱برابر  
وارها بـرای بهبـود     چنين کل تمايل به پرداخت خان      هم. باشد  مي

  .باشد  ميليون دالر مي۵۴/۱۸کيفيت رودخانه ساالنه برابر 
هـا و   ای بـه بررسـی هزينـه       در مطالعه ) ۱۱(هلمز و همکاران  

در غـرب   " تنـسی "هـای بازسـازی کنـاره رودخانـه          منافع طرح 
نتايج نـشان داد ارزش حـال منـافع         . کارولينای شمالی پرداختند  

 ۵۴/۴ دالر يـا    ۲۸۳۵۳۷۳برابـر   عمومی ناشی از بازسازی کامـل       
اين نتايج  . دالر برای هر خانوار در هر مايل رودخانه بوده است         

اندرو .  بوده است  ۲۰۰۰مشابه نتايج لوميس و همکاران در سال        
ای در ايالت پنسيلوانيا آمريکا بـه بررسـی ارزش          ، در مطالعه  )۵(

 يي در کنار رودخانه افزايش در کيفيت آب توسط ايجاد حصارها
در ايـــن مطالعـــه از . پرداخــت " برانـــدی وايـــن"در حــوزه  
 طــرح انتخـاب دوگانـه در يـک   هـای انتهـای بــاز و    پرسـشنامه 

نتـايج نـشان داد     . صـورت همزمـان اسـتفاده شـد        هگيری ب   نمونه
 دالر تـا    ۳۴متوسط تمايل به پرداخت ساالنه خانوارها مبلغی از         

انوارهـا،  با ضرب اين مقدار در کـل تعـداد خ      . باشد   دالر مي  ۴۸
 ميليـون  ۳/۶ تـا  ۵/۴هـای رودخانـه    ارزش ساالنه حفاظت کناره   

ای با اسـتفاده   ، در مطالعه )۱۶(وبر و استيوارت    . دالر برآورد شد  
از روش مدلسازی انتخاب از مـصاحبه شـوندگان خواسـتند تـا       

ــروژه  ــرای پ ــف ب ــه   ســناريوهای مختل ــازی رودخان ــای بازس ه
تمايل . بندی کنند ا رتبه در بخش مرکزی نيومکزيکو ر    " ريوگران"

به پرداخت ساالنه خانوار برای بازسازی کامل رودخانه به ميزان    
از )  کيلـومتر  ۶/۱( دالر به ازای هر مايـل        ۲۱/۹ دالر و يا     ۶/۱۵۶

  .دست آمد هرودخانه ب
طور کلی مطالعات انجام شده قبلـی در کـشور عمـدتاً بـا        به

هـای   روشروش دوگانه تک بعدی و سپس دوبعدی بوده و از           
دليـل   هب. جديد مانند روش يک و نيم بعدی استفاده نشده است         
 در روش مشاهده ناسازگاري بين پيشنهاد مياني و پيشنهاد كمتـر  

 اي هزينـه  انتظـارات  گـرفتن  شـكل  دوبعدی و در نتيجه احتمال
زني، در اين تحقيق از روش يک  چانه به نادرست و تصور ورود

  .و نيم بعدی استفاده شده است
 آبـاد   مـرزن  شهرغربي شمالواقع در   » ولشت  «درياچه دايمي   

از ترين درياچه منطقه بوده که  عنوان مهم  به شهرستان چالوس    در
درياچـه  .  اسـت  مازنـدران  اسـتان  غـرب  هاي گردشـگري    جاذبه

 كالردشـت بـا وسـعتي در       بخـش   واقع در روستاي سما    ولشت  
تان تـرين و زيبـاترين درياچـه شهرسـ          هكتـار مهـم    چهلحدود  

طول اين .  آب شيرين ايران است  های  و يكي از درياچه   چالوس  
ــرض آن  ۶۵۰درياچــه  ــر و ع ــز در  ۳۰۰مت ــر و عمــق آن ني  مت

 آب درياچه بـسيار زالل      . متر است  ۳۰گودترين نقطه در حدود     
فاصـله  . باشد   شنا و قايقراني مناسب مي     ،بوده و براي ماهيگيري   

كيلـومتر   ۱۴ دوددر حـ درياچه با جاده چالوس بـه مـرزن آبـاد           
 موقعيـت مکـانی درياچـه ولـشت در شهرسـتان            ۱ لشک .است

  .دهد چالوس را نشان می
هــدف ايــن مطالعــه بــرآورد تمايــل بــه پرداخــت ســاکنان  
شهرستان چالوس جهت حفاظـت از درياچـه ولـشت و تعيـين            

هـای   گيـري   در تـصميم  ثر بـر آن بـه منظـور اسـتفاده           ؤعوامل م 
ــه مــديريت يکپا ــی توســط اقتــصادی مربــوط ب ــابع آب رچــه من

 جديدي از استفاده شکل. باشد می ريزان و مسئوالن شهری  برنامه
،  مشروط تحـت عنـوان روش يـك و نـيم بعـدي          گذاري  ارزش

تعيين تعداد نمونه با روش پيشنهادی ميـشل و کارسـون و نيـز              
تعيين مقادير پيشنهادی با روش بويل و بيشاپ، از نکات قابـل             

کـه در گذشـته کمتـر مـورد توجـه      توجه در اين تحقيـق بـوده        
  .مطالعات داخلی قرار گرفته است

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

47
63

12
8.

13
92

.2
.5

.1
.8

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ae
.iu

t.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             3 / 12

http://www.pdffactory.com
https://dorl.net/dor/20.1001.1.24763128.1392.2.5.1.8
http://ijae.iut.ac.ir/article-1-380-en.html


  ۱۳۹۲پاييز / پنجم شماره  / دومسال / کاربردي شناسی بوم

۴  

  
  )۱۳۹۰سالنامه آماری استان مازندران، : منبع(موقعيت مکانی درياچه ولشت . ۱شکل 

  
  روش تحقيق

 مشروط با انتخاب دوگانـه يـک و نـيم        گذاري    ارزشروش  
  بعدي

منـابع مايـل باشـند تـا در مقابـل           كنندگان از     كه استفاده  هنگامي
اسـتفاده از آنهــا بهــايي را پرداخــت كننــد، منــابع داراي ارزش  

اين امر حـاكي از آن اسـت كـه وقتـي منـابع              . اقتصادي هستند 
بـر ايـن اسـاس، ارزش       . كميابند، داراي ارزش اقتصادي هستند    

اقتصادي عبارت است از حداكثر مقداري كـه يـك فـرد تمايـل      
نظر كند تا مقداري از كـاال،     ها و خدمات صرف   دارد از بقيه كاال   

واحدهاي ارزش  . دست آورد  خدمات و يا موقعيت خاصي را به      
توان   شوند را مي    كه براساس قابليت جانشيني كاالها تعريف مي      

بـراي يـك تغييـر    ) WTP(به دو صورت ميل به پرداخت افـراد    
 براي تغيير) WTA(سودمند و يا ميل به پذيرش جبران خسارت 

  .معكوس بيان كرد
كـه بـازاري بـراي كاالهـا وجـود نداشـته باشــد،        در حـالتي 

 گـذاري   ارزشهـا را  هـاي بـازار آن    ا استفاده از تكنيك   توان ب   نمي
عنوان يكي    مشروط عموماً به گذاري    ارزشروش  بنابراين  . نمود

ــاف  ــتاندارد و انعط ــاي اس ــدازه   از ابزاره ــراي ان ــذير ب ــري                    پ گي
هاي مصرفي   و ارزش)Non-use values (هاي غيرمصرفي  رزشا

 منـابع زيـست محيطـي    )Nonmarket use values (بـازاري  غير
كنندگان در موقعيـت   الزم است ترجيحات مصرف . رود   كار مي  هب

فرضي و از طريق ايجاد بازارهـاي مـصنوعي مـورد سـنجش و              
 گـذاري    ارزشگيري قرار گيرد كه ايـن رهيافـت را روش             اندازه

 ۱۹۴۷اين روش ابتدا توسط وانتراپ در سـال  . نامند مشروط مي 
طـور    بـه ۱۹۶۳پيشنهاد شد، ولي ديويس براي اولين بار در سال     

  .تجربي از اين روش استفاده کرد
 ابتـدا  منـابع  گذاري  ارزش ادبيات در شده انجام مطالعات در
 يـك  روش از افراد پرداخت به تمايل ميزان آوردن دست هبراي ب
 روش عنـوان  ديگـري تحـت   شـكل  به روش اين سپس و بعدي

 مـشاهده  دليل هب شده انجام هاي طبق بررسي .شد تبديل دوبعدي
 دوبعدي، روش در كمتر پيشنهاد و مياني پيشنهاد بين ناسازگاري

 يك روش عنوان تحت مشروط گذاري  ارزش از جديدي شكل

ر و توسـط کـوپ  ) One and One Half Bound(بعـدي   نـيم  و
در ايـن تحقيـق از ايـن روش جهـت      .)۹(شـد  همکاران معرفي

  .تعيين ارزش حفاظتی درياچه ولشت استفاده شده است
اولـين بـار   ) Dichotomous Choice(روش انتخاب دوگانه 

در ايـن روش  .  ارائه شد۱۹۷۹توسط هبرلين و بيشاپ  در سال      
از پاسخگويان تنها يک پيشنهاد را بـين تعـدادي از پيـشنهادات            

محل درياچه 
 ولشت
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  ...ن چالوس جهت حفاظت از برآورد تمايل به پرداخت ساکنان شهرستا

۵  

پاسخگويان در مواجه شدن با . کنند پيش تعيين شده، انتخاب مي 
" بلـي "قيمت پيشنهادي در يک موقعيت بازار فرضي، تنها پاسخ          

 روش ۱۹۸۵کارسـون و هـانمن در سـال     . دهنـد  مـي " خيـر "يا 
 DDC روش ا تعديل و اصالح نمـوده و ر) DC(انتخاب دوگانه  

 و انتخـاب يـک      ايـن روش مـستلزم تعيـين      . را پيشنهاد نمودند  
که پيـشنهاد    طوري پيشنهاد بيشتر نسبت به پيشنهاد اوليه است؛ به       

يا واکنش پاسخگو در پيشنهاد اول      " خير"يا  " بله"بيشتر به پاسخ    
  .)۱۵(بستگي دارد 

 فـرد  واقعي پرداخت به تمايل حداكثر  ميزانiCفرض کنيد 
توانـد تـابعي از مشخـصات     مـي  كـه  باشد رنظ مورد مسئله براي

 يـا  جانـشين  كاالهاي قيمت درآمد، مثل  اقتصادي فرد-اجتماعي
 حـامي  جنـسيت،  سن، رفتاري، متغيرهاي مسئله موردنظر، مكمل
 ايـن  كليه جا در اين كه باشد موارد ساير يا و بودن زيست محيط
 طبـق  چنـين  هـم . شـوند  مـي  بـرده  نـام  iX بردار تحت متغيرها

 اقتصادسنجي نظر نقطه از  فردWTPتصادفي،  مطلوبيت خاصيت

و  فـرد  ترجيحـات  تغييـرات  بيـانگر  كه است تصادفي متغير يك
 شـده  مشاهده متغيرهاي در خطا ميزان يا نشده مشاهده متغيرهاي

دانـد    خـود را مـي  WTPفرد ميزان  كه درحالي بنابراين. باشد مي
)ci(توزيع تابع با تصادفي متغير يك گر مشاهده براي مقدار  اين 

)Gاست که بـه صـورت       ) cdf(تجمعي مشخص    , )ci θ  مطـرح  
 هاي جواب كه براساس است توزيع پارامتر  بيانگرθآن  در و شده

 از تابعي پارامترها ناي. باشد مي برآورد و تخمين  قابلCV روش 
)Gچپ  سمت در كه باشند  ميiXبردار  متغيرهاي , )ci θ ظـاهر 

  .است شده
Biاوليه  پيشنهاد ارائه با ابتدا  ارزيابي(DB)دوگانه  فرمت در

0 
 مثبـت  مقدار اين به شونده فرد پرسش جواب اگر. شود مي شروع
uBكه  شود مي پيشنهاد دوم مقدار صورت اين در باشد Bi i〉  است 0

 شود مي ارائه ديگري قيمت باشد، منفي اول پيشنهاد جواب اگر و
DB كه Bi i〈  نتيجـه  چهـار  حـصول  شاهد صورت دراين. باشد مي 0

  ).خير، خير(، )خير، بله(، )بله، خير(، )بله، بله: (هستيم
 فـرد  آن در باشد كه بدين شرح میOOHB چارچوب روش 

UD,B هزينه طيف با ابتدا از پاسخگو Bi i
 
 

شـود؛ بـه    مـي  مواجه

UDB كه طوري Bi i
 〈 

ـ  قيمـت  دو ايـن  از يكي  ابتدا  صـورت  هب
 بـه  تمايـل  تـا  شود مي خواسته فرد و از شود مي انتخاب تصادفي
قيمـت  . كنـد  بيان پيشنهادي قيمت با مقايسه در را خود پرداخت
 جـواب  بـا  كـه  شد خواهد مطرح صورتي در تنها دوم پيشنهادي

 كمتـر  قيمـت  اگر يعني. داشته باشد سازگاري و تطابق اول سوال
)DBi (شـود؛   انتخـاب  اوليه پيشنهاد عنوان هب تصادفي به صورت

 قيمت اگر خواهد بود و) بله، بله(و ) بله، خير(، )خير(نتايج آن 
 انتخـاب  اوليـه  پيشنهاد عنوان هب به صورت تصادفي) UBi( باالتر
در اين ). خير، خير(و ) خير، بله(، )بله: (از ندا عبارت نتايج شود؛

روابـط   صورت هب فوق هاي پاسخ با متناظر احتمال توابع صورت
  :باشند زير مي

]۱[   { }N NN D Dpr G( , )c B Bii i i i= = ≤ = θπ π  
{ }YN NY u u DDpr G( , ) G( , )c B B BBi i i i ii i

= = ≤ = θ − θ≤π π  
]۲[   
]۳[   { } uYY Y upr G( , )c BBi i ii i

= = = − θ≤π π 1  
در  بـاال  هـاي  جـواب  براسـاس  راسـتنمايي  تابع لگاريتم بنابراين
  :شد رابطه زير خواهد صورت ه بOOHBفرمت 

{

}

N
i

N uOOHB( ) ln G( , )dln L Bi i

NY u Dln G( , ) G( ,d B Bi i i

NN Dln G( , )d Bi i

=
 θ = − θ +
 

 θ − θ +
 

 θ 

∑ 1 1

 

]۴[   
Ydi = بوده ) بلي، بلي ( باشد و جواب   DBi است اگر شروع با      1

باشـد و در غيـر ايـن    ) بلـه ( بوده و جـواب  UBiو يا شروع با  
  .شود صورت صفر مي

NYdi = ) بلـي، خيـر  ( باشد و جوابDBiشود اگر شروع با       مي1
باشـد و در  ) خيـر، بلـه  ( بوده و جواب UBiبوده و يا شروع با    

  .شود غير اين صورت صفر مي
NNdi ) خيـر ( باشـد و جـواب   DBi است اگر پيشنهاد اوليه  1=

باشـد و  ) خير، خيـر (ها     بوده و جواب   UBiباشد و يا شروع با      
  .شود در غير اين صورت صفر مي

OOHBنتايج تخمين با روش حـداکثر راسـتنمايي بـراي        
θ̂ 
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  ۱۳۹۲پاييز / پنجم شماره  / دومسال / کاربردي شناسی بوم

۶  

OOHBOOHBيعني ماتريس اطالعـات      ˆ( )I = θ       برابـر اسـت بـا 
کثر کردن تـابع احتمـال      معکوس ماتريس هشين حاصل از حدا     

  ).۴(معادله 
ـ  OOHB فرمـت  بـا  ارزيـابي  روش در  فـرد  كـه  ايـن  دليـل  هب
 مواجـه  هـا  طيف هزينـه  با ارزيابي ابتداي همان شونده در پرسش

 انتظـارات  گـرفتن  شـكل  احتمال كه است اين بر شود، اعتقاد مي
 خواهـد  حـداقل  به زني چانه به نادرست و تصور ورود اي هزينه
 بيان هاي مزيت به توجه با شود كه مي ثابت داليل مينه به. رسيد
بـين   ناسـازگاري  و اختالف احتمال كاربردي تجربه طبق و شده

 فرمـت  از كمتـر   بـسيار OOHBفرمت  در دوم و اول هاي جواب
DB ۹(باشد مي.(  

گيري تمايل به پرداخت فرض     براي تعيين مدل جهت اندازه    
 را براساس  از درياچه  حفاظتشده كه فرد مبلغ پيشنهادي براي       

را پذيرد يا آن ماكزيمم كردن مطلوبيت خود تحت شرايط زير مي   
  ):۱۰(كند  طور ديگري رد مي به
]۵[   U( , Y A;S) U(O, Y;S)− + ε ≥ + ε1 01 

U    آورد  دست مي  هكه فرد ب  است  مطلوبيت غيرمستقيمي. Y   و A 
هـاي    ديگـر ويژگـي    S مبلغ پيـشنهادي و       و ترتيب درآمد فرد   به

. باشـد    كه تحت تأثير سليقه فردي مي       است ادي اقتص -اجتماعي
01,εε     ـ طـور برابـر و    ه متغيرهاي تصادفي با ميانگين صفر كه ب

)تفاوت مطلوبيـت  . )۱۰( باشند اند، مي  مستقل توزيع شده   U)∆ 
  :شود زير توصيفرابطه صورت  تواند به مي

]۶[   U U( , Y A;S) U(O, Y;S) ( )∆ = − − + ε − ε1 01  
پـذيرد    را مـي  ) A(كه شخص يكـي از پيـشنهادها        ) Pi(احتمالي

  :شود صورت زير بيان مي ه بالجيتبراساس مدل 

]۷[   
}{

iP F ( U)
exp( u)

exp ( A Y S)

η= ∆ =
+ −∆

=
+ − α −β + γ + θ

1
1

1
1

  

 الجـستيک تـابع توزيـع تجمعـي بـا يـك اخـتالف       ) ۷(رابطـه  
 اقتـصادي را    -استاندارد است و بعضي از متغيرهـاي اجتمـاعي        

  .شود شامل مي
, , `θ γ β   رود   اي هستند كه انتظـار مـي         ضرايب برآورد شده

, ,θ γ > β ≤0 ــند0 ــاس روش  . باش ــتنمايي براس ــداکثر راس ، ح
سـپس ارزش انتظـاري      .شود   برآورد مي  الجيتپارامترهاي مدل   

WTP گيـري حـسابي در محـدودة صـفر تـا             وسـيله انتگـرال     به
  :شود ه مي زير محاسب رابطهصورت هب) A(باالترين پيشنهاد

]۸[   
Max.A

Max.A

E(WTP) F ( U)dA

( A)dA

π

∗

= ∆

= α + β

∫

∫

0

0

  

 α* مقدار انتظاري تمايل بـه پرداخـت اسـت و          E(WTP)كه  
ـ       عرض از مبدا تعديل شده مي      وسـيله پارامترهـاي     هباشـد كـه ب

 اضـافه  α اقتصادي به جمله عرض از مبـدا اصـلي     -اجتماعي  
]*است شده  ( Y S)]α = α + γ + θ.  

  
  روش تعيين مبالغ پيشنهادي

براي استخراج پيشنهادها در اين تحقيق از روش بويل و بيشاپ    
اساس اين روش بر مبناي مواجهه با مـسئله     . استفاده گرديد ) ۸(

ميانه توزيع تخمـين   . انتهاي عريض منحني توزيع تجمعي است     
بويل ). ۱۰(ري رفاه باشد گي تواند يک رويکرد اندازه زده شده مي

ايـن  . معتقدند روش ميانه در آينده مناسب نيست      ) ۸(و بيشاپ   
هاي انفرادي که متضمن ضرر  تواند ارزش   روش در حقيقت نمي   

براي مثال اگر توزيع منحنـي بـه   . يا منفعت هستند را نشان دهد   
دار باشد، ميانه ارزش مورد انتظار را کمتر از           سمت راست چوله  

آنها براي حل اين معضل روش اعداد . کند عي برآورد ميمقدار واق
) The Completely Random Numbers Method( تصادفي کامالً

آنها معتقدند توزيع پيوسته در فاصله صفر و بي    . را ارائه نمودند  
 مشروط و ارزش مورد انتظار      گذاري    ارزشنهايت براي تحليل    

ي پيوسته پرداختـه  ها در اين مطالعه به روش). ۸(ضروري است   
کيد أهاي ثابتي از توزيع ت اکثر مطالعات بر تخمين صدک. شود مي

). ۱۲(دارند تا انتهاي توزيع تجمعي عريض منحني حداقل باشد 
. شود در اين روش تخمين اوليه از توزيع با پيش آزمون انجام مي
. گيرد انتخاب پيشنهاد در اين روش طي چهار مرحله صورت مي

 از اعداد تصادفي در N/2 نمونه، تعداد N تعيين تعداد ابتدا پس از
، که از توزيع يکنواخت در فاصله )PIاحتمال(شود  نظر گرفته مي 
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  ...ن چالوس جهت حفاظت از برآورد تمايل به پرداخت ساکنان شهرستا

۷  

مانده مقدار   باقيN/2سپس به تعداد . شود صفر و يک حاصل مي
اين . گردد  حاصل ميqI=1-PIاحتمال تصادفي اضافه و به عبارتي 

در مرحلـه سـوم   . دهـد    مـي   نقطه احتمال داده را    Nمرحله به ما    
هـا   اين صدک. شود  صدکهاي ثابتي از توزيع تصادفي ساخته مي      

 قيمـت   ۵(و يـا پنجـک      )  قيمت پيشنهادي  ۱۰(صورت دهک    هب
بسته به تعداد قيمت پيشنهادي مدنظر محقق و ...  و يا )پيشنهادي

حلـه چهـارم    در مر . شـود   صورت توزيع تجمعي سـاخته مـي       هب
ها  احتماالت موجود تبديل به پيشنهاد مورد استفاده در پرسشنامه    

دست  هاين مرحله با اعمال ميانگين و انحراف معيار ب. خواهد شد
آزمـون بـر توزيـع تجمعـي سـاخته شـده توسـط         آمده از پـيش   

در انتهـا پيـشنهادها   . شـود    تصادفي انجـام مـي     هاي کامالً  صدک
اين مراحل اين . شود ها توزيع مي هصورت مساوي در پرسشنام هب

دهد که مـشاهدات انتخـابي بـين انتهـاي توزيـع            اطمينان را مي  
هاي اصلي پيـشنهادها در       صورت متعادل پراکنده شده و هسته      به

قابل ذکر است در حالت يک و نيم بعدي      . باشد  اطراف ميانه مي  
ه دست آمده مورد اسـتفاد     هتنها مقادير نصف و دوبرابر پيشنهاد ب      

  .قرار خواهد گرفت
  

  تعيين حجم نمونه
به منظور برآورد ارزش حفاظتی درياچه ولشت، جامعـه آمـاری        

قابـل ذکـر    . تحقيق ساکنين شهرستان چالوس در نظر گرفته شد       
های ارزشمند ناشی از     است که منبع آبی مدنظر با وجود ويژگي       

های منحصر بـه فـرد آبـزی و نيـز             خدمات اکوسيستمی و گونه   
صـورت درياچـه و      فرجی، در تمامی نقاط کـشور بـه       خدمات ت 

دليل محدوديت در منابع مـالی       از طرفی به  . رودخانه وجود دارد  
خانوارها، انتظار بر پرداخـت مبلغـی از طـرف سـاکنانين سـاير          

ای خـاص،    مناطق کشور جهت محافظت از منابع آبی در منطقه        
حقيـق را    لذا بنا بر داليل فوق، جامعه آماری اين ت         .وجود ندارد 

  .دهند خانوارهای ساکن در شهرستان چالوس تشکيل می
پيشنهادهايي را براي اندازه نمونـه و سـطوح   ) ۱۴(ميشل و کارسون  

ـان      .  مشروط ارائه کردنـد    گذاري    ارزشدقت در مطالعات     ـاد آن ـه اعتق ب
مندند تا درباره اندازه خطاي نسبي اطالعات داشـته           محققان بيشتر عالقه  

ـين         .  اندازه مطلق خطا   باشند تا درباره   در اين حالت محققـان بايـد تخم
  ).۶(داشته باشند) V(اي از ضريب تغييرات  اوليه

]۹[   V
TWTP

σ
=  

= σهاي تمايل به پرداخت  انحراف استاندارد پاسخ.  
TWTP=     يـا متوسـط تمايـل بـه          تمايل به پرداخت صحيح و 

  .پرداخت در جامعه
  :ميشل و کارسون فرمول زير را براي اندازه نمونه الزم ارائه کردند

]۱۰[   ˆzN
RWTP

σ 
=  δ 

2
  

 رابطـه نهـايي تعيـين حجـم     ۱۰ در رابطه    ۹با جايگذاري رابطه    
  :نمونه در روش ميشل و کارسون به قرار زير است

]۱۱[   ˆzVN
 

=   δ 

2
  

N =    اندازه نمونه الزمRWTP=       متوسـط تمايـل بـه پرداخـت 
  .تخمين زده شده از پيشنهادها

ˆ= σ       هاي به تمايـل     انحراف استاندارد تخمين زده شده از پاسخ
  .به پرداخت

= δ       ـين تمايــل بــه پرداخــت صــحيح در ( درصــد اخــتالف بـ
TWTPامعهج   .RWTP و )=
Z =مقادير بحراني آمارهt  درصـد ۹۰(و ) ۹۶/۱=  درصد۹۵( برابر  =
  ).۱۴( قرار دارند۳/۰ تا ۰۵/۰ بين δچنين مقادير منطقي  هم). ۶۹/۱

مونـه الزم از فرمـول     لذا در اين تحقيق براي برآورد تعداد ن       
ارائه شـده توسـط ميـشل و کارسـون جهـت تعيـين نمونـه در                 

گيـري تـصادفي       مشروط و روش نمونـه     گذاري  ارزشمطالعات  
  .ساده استفاده شده است

جامعه مـورد مطالعـه،     ) V(به منظور تعيين ضريب تغييرات      
صورت تصادفي  ه نمونه از جامعه آماري مورد تحقيق ب     ۴۰تعداد  

دست آمده از ايـن   هضريب تغييرات ب. آزمون شد شانتخاب و پي  
دقت احتمالي مطلـوب نيـز      .  محاسبه شد  ۵۵/۰ آزمون برابر   پيش

بدين ترتيب محاسبه حجم نمونـه  .  در نظر گرفته شد۰۷/۰برابر  
  :باشد صورت زير مي هب) ۱۴(طبق فرمول ميشل و کارسون 

]۱۲[   / /n ( )
/
×= =

21 96 0 55 2380 07  
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  ۱۳۹۲پاييز / پنجم شماره  / دومسال / کاربردي شناسی بوم

۸  

هاي قيمت پيشنهادي جهت تمايل به پرداخت پاسخگويان براي ارزش حفاظتی درياچه ولشت شهرستان  يفتوزيع فراواني ط. ۱جدول
  چالوس در فرمت دوگانه يک و نيم بعدي

طيف قيمتی پيشنهادی 
  )هزار ريال(

  کل  )۵/۲ ,۱۰(  )۵ ,۲۰(  )۲۴,۶(  )۳۰,۵/۷(  )۴۰,۱۰(

  ۲۴۰  ۴۸  ۴۸  ۴۸  ۴۸  ۴۸  فراوانی
  ۱۰۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰  ۲۰  ۲۰  درصد

  هاي تحقيق  يافته: ذماخ
  

 پرسـشنامه  ۱۰ پرسشنامه تکميـل شـده، کـه         ۲۵۰بنابراين تعداد   
 و ناقص بودن آنهـا  WTPهاي  علت عدم درک صحيح پرسش     به

 پرسشنامه انجام گرفتـه     ۲۴۰حذف کرديده و تجزيه و تحليل با        
 ۱۳۹۱ها در طول فـصل بهـار و تابـستان سـال              پرسشنامه. است

، تحليـل   يه و تحليل آماري متغيرها     براي تجز  .تکميل شده است  
 افزارهاي  الجيت از نرم   های   و تخمين پارامترهاي مدل    رگرسيون

Excel، Shazam و Mathemathica شده است استفاده.  
  

  نتايج و بحث
اطالعات مورد نياز در اين تحقيق از طريق تكميل پرسـشنامه و            

 بدين منظور يک پرسشنامه. دست آمده است مصاحبه حضوري به
OOHB  ــزان ــرای مــصاحبه و اســتخراج مي  ســاکنين WTP را ب

شهرستان چالوس برای تعيين ارزش حفـاظتی درياچـه ولـشت           
طراحی کرده تا برای پاسخگويان اطالعات صـحيح و کـافی را            

طور کامـل آگـاه    هفراهم کرده و آنها را از موقعيت بازار فرضی ب 
در اين پرسشنامه شامل سه بخش بـوده کـه بخـش اول             . سازيم

کـه   طـوری  به.  اقتصادی افراد است   -برگيرنده وضعيت اجتماعی  
درمورد شغل، ميزان تحصيالت، تعداد افراد خانواده، ميزان درآمد 

های ديگر پاسـخگويان تحقيـق و جـستجو          و بسياری از ويژگی   
 گـذاري   ارزش که بايستی نظر مورد دوم، کاالي بخش در. کند مي

معرفی  آن محيطی و زيست اکولوژيکی خصوصيات شود همراه با
 نتيجه در و وخدمات کارکردها مورد در اطالعاتی چنين هم. شد

هـا بـه     بخش سوم پرسش.شد ارايه دارد جامعه براي که منافعی
  .شود ميزان تمايل به پرداخت افراد مربوط می

در اين قسمت از افراد خواسته شده است که بيان کنند آيا مايل             
مت پيشنهادی بـرای ارزش حفـاظتی   هستند با توجه به طيف قي   

درياچه، مبلغ پيشنهادی را جهت حفاظت از اين منبع بپردازنـد           
های مختلف جهـت بـرآورد    در اين قسمت از دسته داده. يا خير 
WTP          و در حالـت    ) ۸( افراد با استفاده از روش بويل و بيشاپ

در اين بخش پس از . دوگانه يک و نيم بعدی استفاده شده است
آزمون، ميانگين و انحـراف       صورت پيش  ه پرسشنامه ب  ۴۰تکميل  

دست آمده و سپس با استفاده از الگوی اعداد          معيار پيشنهادها به  
 ۸۰، ۶۰، ۴۰، ۲۰هـا پــنج صــدک   تـصادفی و نرمــال بــودن داده 

با استفاده از اين رهيافـت و بـا         .  برای توزيع انتخاب شد    ۱۰۰و
ـ    ۲۳۸توجه بـه تعـداد       قيمتهـای  دسـت آمـده، طيـف        ه نمونـه ب

ـ        ۱جـدول   دسـت آمـد کـه در         هپيشنهادی و فراوانی هر طيف ب
  .شود مالحظه می

ـ  قيمـت  دو از يكـي  هـا ابتـدا   در هر دسته از داده  صـورت  هب
 بـه  تمايـل  تـا  شود مي خواسته فرد و از شود مي انتخاب تصادفي
قيمـت  . كنـد  بيان پيشنهادي قيمت با مقايسه در را خود پرداخت
 جـواب  بـا  كـه  شد خواهد مطرح صورتي در تنها دوم پيشنهادي

عنوان مثال در دسته  هب. داشته باشد سازگاري و تطابق اول سئوال
ـ  ۵/۲يعني كمتر قيمت اگر) ۱۰,۵/۲(قيمت   صـورت  ه هزارريـال ب
 شود، سه نتيجـه در ادامـه   انتخاب اوليه پيشنهاد عنوان هب تصادفي

 اگـر   و).بله، بلـه (و ) بله، خير(، )خير: (داشت خواهد وجود آن
ـ ۱۰يعني باالتر قيمت ـ  صـورت تـصادفي   ه هزار ريال ب  عنـوان  هب

و ) ، بلهخير(، )بله: (از نداعبارت نتايج شود انتخاب اوليه پيشنهاد
 ای سـسه ؤم بـه  بخـشش  صورت به پرداخت  روش).خير، خير(

  در پرسـش اول  . شـد  آن انتخاب در عضويت طريق از غيردولتی
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  ...ن چالوس جهت حفاظت از برآورد تمايل به پرداخت ساکنان شهرستا

۹  

  )=۲۴۰n(منتخب در مدل تعيين ارزش حفاظتی درياچه ولشت توصيف آماری متغيرهای . ۲جدول 
  حد اکثر  حداقل  انحراف معيار  ميانگين  متغيرها
  ۷۰  ۲۷  ۳۶/۸  ۸/۴۲  )سال(سن پاسخگويان

  ۱۸  ۰  ۷/۴  ۳/۹  )سال(های تحصيل پاسخگويان سال
  ۷  ۲  ۸۶/۰  ۲/۴  اندازه خانوار

  ۴۰۰  ۱۵۰۰  ۱۸۶  ۷۴۸  )ده هزار ريال( درآمد ماهانه خانوار
  های تحقيق يافته: خذما

  
  دهندگان در مدل تعيين ارزش حفاظتی درياچه ولشت توزيع فراوانی شغلی پاسخ. ۳جدول 

  جمع  بازنشسته  بيکار  کارگر  کارمند  آزاد  کشاورز  شغل
  ۲۴۰  ۱۳  ۴  ۴۱  ۲۶  ۹۳  ۶۳  تعداد
  ۱۰۰  ۴۲/۵  ۶۶/۱  ۰۸/۱۷  ۸۳/۱۰  ۷۵/۳۸  ۲۵/۲۶  درصد

  های تحقيق يافته: ماخذ
  

هزار ريـال در اولـين دسـته         ۱۰ مثالً(هادی اوليه   های پيشن  قيمت
 بـراي  دولـت  ةبودجـ : به اين صـورت مطـرح شـد کـه    ) ها داده

 يـک  و نبـوده  منـابع آبـی موجـود در کـشور کـافی      از حفاظت
درياچه ولشت  از وظيفه حفاظت خواهد می " غيردولتی ةموسس"
 خبـره  منابع آبی از حفاظت کار در سسهؤم اين .بگيرد برعهده را
 پرداخت به تمايل شما خانواده آيا اکنون .اعتماد است قابل و ودهب

 بـه  آن در طريـق عـضويت   از تا دارد  هزار ريال۱۰ ماهيانه مبلغ
کند؟ در صورت ارائه پاسخ مثبت،  اين درياچه کمک از حفاظت

گيـرد و در صـورت ارائـه     سوال ديگری مورد پرسش قرار نمـی     
از افـراد  )  هـزار ريـال  ۵/۲(تر پاسخ منفی، قيمت پيشنهادی پايين  

  .شود پرسيده مي
  

  ها و نتايج تجربی تعيين ارزش حفاظتی تجزيه و تحليل داده
برای برآورد ارزش حفاظتی بايد پاسـخگويان از نظـر درآمـدی         

لذا . مستقل بوده و بتوانند در زمينه پرداخت مبلغ تصميم بگيرند        
گرديـده  ها تنها توسط افراد سرپرست خانوار تکميـل           پرسشنامه

هـای گونـاگون پرسـيده       در اين پرسشنامه از افراد پرسش     . است
شده است که به شکل متغيرهای توضـيحی و مجـازی در مـدل         

 سن، ميزان  تحصيالت،: ند ازا اين متغيرها عبارت  . اند  آزمون شده 

رضايت از کيفيت آب، هزينه و درآمد خانوار، اطالعات شغلي،          
 پرسـشنامه   ۲۴۰ آماری بررسی    نتايج. و ميزان تمايل به پرداخت    

  . ارائه شده است)۲(جدول در 
ترتيـب در    دهنـدگان بـه     وضعيت شـغلی و آموزشـی پاسـخ       

  . آمده است۴ و ۳های  جدول
دهنـدگان از كيفيـت آب اظهـار          درصـد پاسـخ    ۴۴چنين   هم

ــد  ــايتي کردن ــت   . نارض ــه پرداخ ــل ب ــش تماي ) WTP(در بخ
 ۱۱۷ ، در دهندگان بـرای ارزش حفـاظتی درياچـه ولـشت           پاسخ

هـايي بـا قيمـت اوليـه کمتـر       صورت تصادفی پرسشنامه   همورد ب 
در اين حالت   . انتخاب شدند )  هزار ريال  ۱۰ و   ۵/۷،  ۶،  ۵،  ۵/۲(

 نفر اولين پيشنهادها در سوال اول را نپذيرفتند و تمـايلی بـه    ۴۲
پرداخت اين مبالغ توسط خانواده خود برای حفاظت از درياچه       

کـه پيـشنهادهای     هنگامي. الغ را پذيرفتند   نفر اين مب   ۵۵ .نداشتند
 نفر آنها ۴۴که   نفر آنها را نپذيرفتند، در حالی۱۱باالتر ارائه شد، 

ــد ــم. را پذيرفتن ــين در  ه ــ۱۲۱چن ــورد ب ــصادفی  ه م صــورت ت
 ۴۰ و   ۳۰،  ۲۴،  ۲۰،  ۱۰(هايي بـا قيمـت اوليـه بيـشتر            پرسشنامه
پيشنهادها  نفر اولين ۵۳در اين حالت . انتخاب شدند) هزار ريال

در سوال اول را نپذيرفتند و تمايلی برای پرداخت ماهانـه ايـن             
  .  نفر اين مبالغ را پذيرفتند  ۶۸مبالغ برای خانوار خود نداشتند و       
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  ۱۳۹۲پاييز / پنجم شماره  / دومسال / کاربردي شناسی بوم

۱۰  

  دهندگان در مدل تعيين ارزش حفاظتی درياچه ولشت توزيع فراوانی سطح تحصيالت پاسخ. ۴جدول 
سطح 
  سواد

فوق ليسانس و 
  باالتر

 وفوق ديپلم  ليسانس
  ديپلم

کمتر از 
  ديپلم

فقط خواندن 
  و نوشتن

  جمع  سواد بی

  ۲۴۰  ۳  ۲۵  ۱۱۱  ۸۱  ۱۸  ۲  تعداد
  ۱۰۰  ۲۵/۱  ۴۲/۱۰  ۲۵/۴۶  ۷۵/۳۳  ۵/۷  ۸۳/۰  درصد

  های تحقيق يافته: ماخذ
  

  نتايج مدل الجيت ارزش حفاظتی درياچه ولشت. ۵جدول 

  های تحقيق يافته: ماخذ
  

 نفـر   ۷تـر ارائـه شـد؛         کـه پيـشنهادهای پـايين      از طرفی هنگامي  
  . مبالغ را پذيرفتند نفر اين۴۶که  نپذيرفتند، در حالی

.  نشان داده شده است۵جدول نتايج برآورد مدل الجيت در      
انـد، گرچـه ضـرايب      دار نشده   متغيرهايی که از نظر آماری معنی     

داد؛ از مـدل   برآورد شده آنها عالمت مورد انتظـار را نـشان مـی       
  .حذف شدند

  دهـد كـه عـالوه بـر متغيـر پيـشنهاد،        جدول فوق نشان مـي    
، تحصيالت سرپرست خانوار و وضعيت مد ماهيانهمتغيرهاي درآ

 مطـابق   نيـز  عالمت آنهـا  رضايت از کيفيت آب معنادار است و        
 و تحـصيالت     با افزايش درآمـد    به عبارت ديگر  . باشد  انتظار مي 

 از طرفی عدم رضايت از .يابد مياحتمال پذيرش ميانگين افزايش 
 به عبارتی .دهد کيفيت آب احتمال پذيرش ميانگين را افزايش مي

کنندگانی كه از كيفيت آب درياچه ناراضی هستند، تمايل  استفاده
  .به پرداخت بيشتري براي حفاظت از آن دارند

 دهد به ازاي افزايش يك واحد درآمـد  اثر نهايي درآمد نشان مي  
احتمـال پـذيرش     درصـد  ۲۳/۰ حـدود  ) ريال  هزار  ده برحسب(

دهد كه  پيشنهاد نشان مياثر نهايي متغير . يابد ميانگين افزايش مي
مقدار پيـشنهاد افـزايش     )  ريال هزارده  برحسب  ( اگر يك واحد  

 .يابـد  كـاهش مـي   درصد ۷ احتمال پذيرش ميانگين حدود   يابد،
نيز ) های تحصيل سال(عالوه بر آن افزايش هر واحد تحصيالت 

نهايي  اثر. افزايد  درصد به احتمال پذيرش ميانگين مي۶۵/۱حدو
دهد عدم رضـايت از کيفيـت    کيفيت آب نشان مي متغير مجازی   

  .دهد  درصد افزايش مي۱۷آب احتمال پذيرش ميانگين را 
دهنـد كـه متغيرهـاي     ضريب تعيين مك فادن و استرال نشان مي   

توضيحي مدل چقـدر از تغييـرات متغيـر وابـسته مـدل را توضـيح         
هاي الجيـت فقـط داراي دو        از آنجا كه متغير وابسته مدل     . دهند  مي

 بنابراين مشاهدات حول اين دو نقطه قرار    ارزش صفر و يك است،    
  .ها باال نيست طور طبيعي ضريب تعيين اين مدل هخواهد گرفت و ب

  اثر نهايي  tآماره   انحراف استاندارد  ضريب برآورد شده  متغير
  -۰۶۹۸۱۸/۰  -۰۶۳۷/۴  ۰۶۸۹۸۵/۰  -۲۸۰۳۳/۰  پيشنهاد

  ۰۰۲۳۳۸۱/۰  ۲۹۲/۷  ۰۰۱۲۸۷۴/۰  ۰۰۹۳۸۸/۰  درآمد ماهيانه
  ۰۱۶۸۶۴/۰  ۰۰۱/۲  ۰۳۳۸۲۹/۰  ۰۶۷۷۱۱/۰  تحصيالت سرپرست خانوار

  -۱۷۱۸۲/۰  -۱۳۸/۲  ۳۲۲۶۶/۰  -۶۸۹۸۹/۰  رضايت از کيفيت آب
  -  -۴۰۵/۶  ۹۹۵۸۷/۰  -۳۷۸۹/۶  ضريب ثابت

Log of Likelihood Function: -157/91  
Estrella R-Square: 0/3326  

Mcfadden  R-Square: 0/253  
Percentage of Right Predictions: 0/767  

Likelihood Ratio Test: 106/97  
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  ...ن چالوس جهت حفاظت از برآورد تمايل به پرداخت ساکنان شهرستا

۱۱  

 درصد است به ۷۷  بيني صحيح در مدل برآورد شده،  درصد پيش 
اين معني كه مدل برآورد شده توانسته اسـت درصـد بـااليي از            

بينـي   به متغيرهاي توضيحي پيشمقادير متغير وابسته را با توجه    
 درصـد از    ۷۷  به عبارت ديگر مدل توانسته است، تقريبـاً       . نمايد
هاي مـصاحبه شـوندگان را بـا توجـه بـه خصوصياتـشان               پاسخ
 سـطح  که در راستنمايي، نسبت شدة برآورد آمارة. بيني كند پيش
 كه متغييرهای توضيحي است آن مبين است، دار معني درصد يك
 را توصـيف  وابـسته  متغيـر  خـوبي  هب اند يت توانستهلوج مدل در

آزمون، فرض برابـر بـا    اين داري معني به توجه با نتيجه  در.كنند
  .شودصفر بودن تمامی ضرائب رگرسيون رد می

 برابـر  α*براساس نتايج مدل برآورد شـده، مقـدار ضـريب         
ــشنهاد  ۲۱۵۱/۱ ــر پي ــت-۲۸۰۳۳/۰ و ضــريب متغي ــدار م.  اس ق

 تقريبی پس از برآورد پارامترهـای مـدل         WTPانتظاری متوسط   
ــه  وســيله  الجيــت بــا اســتفاده از روش حــداکثر درســتنمايی، ب

گيــری عــددی از ســطح زيرمنحنــي تقاضــاي افــراد در  انتگـرال 
  :صورت زير محاسبه گرديد محدوده صفر تا باالترين پيشنهاد به

]۱۳[   }{
WTP dA

exp ( / ( / A))

/

=
+ − −

=

∫
4
0

1
1 1 2151 0 28033

2 61753
  

سبه انتگرال معين باال، متوسط تمايل به پرداخـت ماهانـه           با محا 
خانوار ساکن در شهرستان چالوس جهـت حفاظـت از درياچـه       

بـا ضـرب ايـن    . آيد دست می ه هزار ريال ب۱۷۵/۲۶ولشت برابر   
 خـانوار   ۳۳۲۳۳(آمـاری تحقيـق      جامعـه  اعضای عدد در تعداد  

صد از   در ۶۷که در حدود     و با توجه به اين    ) ساکن در شهرستان  
افراد جامعه آماری حاضر به پرداخت هـستند، ارزش حفـاظتی           

چنـين   هم. آيد  دست مي  ه ميليون ريال ب   ۶۹۹۴ساالنه درياچه برابر  
 هکتاری درياچـه، ارزش حفـاظتی هـر         ۴۰با توجه به مساحت     

  . ميليون ريال محاسبه شده است۱۷۵هکتار از درياچه برابر 
حفاظتی  ارزش جهتدست آمده در تحقيقات اخير  همقادير ب

گذاری، سال منابع آبی، با توجه به نوع منبع طبيعي، روش ارزش
ــيعي از ارزش   ــف وس ــق، طي ــاری تحقي ــه آم ــا را در  و جامع ه

نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيق سالمی و رفيعی کـه  . گيرد  برمي
 ارزش بـراي  خـانوار  ماهانه هر پرداخت به تمايل انتظاري مقدار

 تمـايالت  داراي خانوارهـاي   را بـراي حفـاظتي تـاالب انزلـی   
ريال در   هزار۲/۱۴ و ۸/۱۸ترتيب  به پيامدگرايانه و گرايانه وظيفه
برآورد کردند تشابه و نزديکی بيشتری دارد و با نتايج ۱۳۹۰سال 

حفاظتي تاالب ميانکالـه   تحقيق اميرنژاد و همکاران برای ارزش
دليل استفاده از    به. تفاوت دارد ) ۱۳۸۹ هزار ريال در سال      ۸۷/۶(

  مبـالغ ناسـازگاري بـين  روش يک ونيم بعدی بـه منظـور رفـع          
 گـرفتن  شـكل  ی در روش دوبعـدی و در نتيجـه عـدم   پيـشنهاد 

چنـين ارائـه طيـف قيمـت      نادرسـت، هـم   اي هزينـه  انتظـارات 
دست آمـده در     ههای ب  پيشنهادی با روش بويل و بيشاپ، ارزش      
  .اين تحقيق از دقت بااليي برخوردار است

 ثير متغيرهـاي مبلـغ  أز طرفی نتايج اين تحقيق از نظر نوع ت    ا
 بـا بيـشتر مطالعـات    تحـصيالت  افراد و سطح درآمد پيشنهادی،

  .مشابه همخوانی دارد
  

  گيري و پيشنهادها نتيجه
تداوم  و طبيعت بقاي و حفظ در محيطي منابع اهميت به توجه با

ـ  حايز بسيار منابع اين از حفاظت پايدار، توسعه خواهـد   تاهمي
خـصوص   بـه  منابع آبی غرب استان مازندران اين راستا، در. بود

تـرين درياچـه     ترين و بـزرگ    عنوان مهم  وجود درياچه ولشت به   
منطقه و  طبيعي اكوسيستم بقاي در مهمي طبيعی در منطقه، نقش

در ايـن  . اسـت  ذكري برخوردار شايان اهميت از و داشته کشور
هاي ايـن منـابع، يعنـي ارزش        پژوهش به تعيين يکي از کارکرد     

. حفاظتی درياچه ولشت واقع در شهرستان چالوس پرداخته شد        
و مـدل    گذاری مـشروط  کارگيري روش ارزش   بدين منظور با به   

مبناي رجحان عمومي و تمايل به پرداخـت   يک و نيم بعدي، بر 
  .افراد اين مهم انجام گرفت

 داخـت پر بـه  تمايـل  متوسط نظر، مورد الگوي برآورد از پس
 ارزش سـاکن در شهرسـتان چـالوس بـراي     خـانوار  ماهانة هـر 
 ايـن  به توجه با. برآورد شد  ريال۲۶۱۷۵اين منبع آبی،  حفاظتي

طـور تقريبـی معـادل     هدرياچه ب اين ساالنه حفاظتي ارزش مبلغ،
 ايـن  نتـايج  بـه  توجه چنين با هم.  ميليون ريال خواهد بود۶۹۹۴
تحـصيالت   افراد، سطح درآمد پيشنهادی، متغيرهاي مبلغ مطالعه،
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  ۱۳۹۲پاييز / پنجم شماره  / دومسال / کاربردي شناسی بوم

۱۲  

 بـراي  مبـالغ پيـشنهادي   پـذيرش  بر داري معني اثر و کيفيت آب
  .اند داشته منابع آبی اين از حفاظت
دهد مردم کشور ما به اهميت        های اين تحقيق نشان مي      يافته

از طرفـی تمايـل بـه پرداخـت         .  آگـاه هـستند    منابع آبی کـامالً   
بـود و حفاظـت از منـابع    ای به منظور حمايت از به  مالحظه  قابل

عنوان منافع بالقوه    اين ارزش به  . ها وجود دارد    آبی مانند درياچه  

های اقتصادی مربوط به  گيري تواند در تصميم    ساليانه تجمعی می  
هـا    هـا و رودخانـه      مديريت يکپارچه منابع آبی اعـم از درياچـه        

ريزان و مـسئوالن شـهری    بنابراين برای برنامه. دخالت داده شود  
هـای   آورد تا در خصوص اجـرای طـرح      ن امکان را فراهم مي    اي

  .ريزی کنند گذاری و برنامهحفاظت از منابع آبی سياست

  
  استفاده مورد  منابع

مجلـه  . تعيين ارزش حاظتی رودخانه کر در استان فارس با استفاده از تمايل بـه پرداخـت افـراد      . ۱۳۸۸. غزالی. و س . اسماعيلی، ع  .۱
  .۱۲۰-۱۰۷: )۳(۳اقتصاد کشاورزی 

  -زيـست محيطـي   گذاري  ارزش بر تأكيد با ايران شمال هاي جنگل اكوسيستم اقتصادي كل ارزش تعيين. ۱۳۸۴. خليليان.  و ص.اميرنژاد، ح .۲
  . ص۲۸۷ ،نامه دکتري اقتصاد كشاورزي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس پايان. حفاظتي هاي ارزش و اكولوژيكي

. منـابع طبيعـی مطالعـه مـوردی تـاالب بـين المللـی ميانکالـه         ارزش حفـاظتي  بـرآورد . ۱۳۸۹. اتقـايي . فيعی و م ر. ح،.اميرنژاد، ح .۳
  .۹۸-۸۹: )۵۳(۳۶ شناسي محيط

 زيـست  محـيط  نـشريه . اخالقگرايانـه  پايه تمايالت بر انزلي المللي بين تاالب ارزش حفاظتي برآورد. ۱۳۹۰. رفيعی.  و ح.سالمی، ح .۴
  .۱۰۰-۸۹: )۲(۶۴ايران  يعيطب منابع مجله .طبيعي
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