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راي برآورد گيري ميزان تمايل به پرداخت از مدل الجيت و ب گيري نموديم. براي اندازه محاسبه و اندازه
دهد متوسط تمايل  نمايي استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي پارمترهاي مدل از روش حداكثر راست

. استتومان  1،842،400،000تومان و ارزش حفاظتي آن  460,6به پرداخت افراد براي بازديد از اين مكان 
اين مكان، محل زندگي از متغييرهايي  دهد مبلغ پيشنهادي، سطح درآمد، تعداد مراجعه به نتايج نشان مي

 باشد باشند كه بر رد يا قبول پيشنهاد موثر مي مي
)، WTPبه پرداخت ( يل)، تماCVMمشروط ( يگذار ارزش زيست، يط: محيديكل واژگان

 .يبعد 2گانه  2، انتخاب  Logitمدل

                                                                                                                   
 abas_azadi2000@yahoo.comل ، نويسنده مسنويوان واحد ا يمدرس دانشگاه آزاد اسالم ي،كارشناس ارشد علوم اقتصاد ∗
 ييدانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبا يعلم ياتاقتصاد و عضو ه يدكترا ∗∗
 يالماستان ا يرانقرض الحسنه مهر ا بانك يسهرئ يئتعضو ه ي،كارشناس ارشد حسابدار ∗∗∗
 ييدانشگاه عالمه طباطبا يستز يطارشد اقتصاد مح يكارشناس ∗∗∗∗

 6/11/92تاريخ پذيرش:                                           19/6/91تاريخ دريافت: 



  93 تابستانسال هشتم ـ  26گردشگري شماره  فصلنامه مطالعات مديريت  78

 مقدمه
را  دليل اين كشوربه همين  است.هاي تاريخي بسيار  ايران داراي آثار باستاني و ابنيه

اند كه هيچ كاوشگري در  ي حفاران تاريخ ناميدهيشناسان و سرزمين رويا بهشت باستان
ميراث جهاني به دو دسته  .بهره نبوده است انگيز آن بي هاي علمي از كشفيات دل حفاري
هاي طبيعي هستند  دسته از پديده ميراث طبيعي شامل آن تقسيم مي شوند، فرهنگي و طبيعي

ويژگيهاي اعضاي خاص خود به عنوان جاذبه هاي طبيعي جهانگردي، نه تنها  با كه 
فرهنگي نيز شيفته ديدار آنها  گردشگران اكوتوريستها را بسوي خود جلب مي كند، بلكه 

انسان است  ذوق هنري  هستند. ميراث فرهنگي نيز در اشكال مختلف كه زائيده استعداد و
علوم فرهنگي ، انساني ، اجتماعي، اسناد و مدارك علمي است ابنيه تاريخي ،  : آثار وشامل

كتابهاي  و اما نوشته ها نيز جزوء اين گروه محسوب مي شود.  طاق بستانكه آثار باستاني 
موارد مشابه ديگر  صنايع دستي و تصاوير منحصر به فرد ، اشياي عتيقه و قديمي ، خطوط و

در انحصار ، خالقيت پيشينيان ماست ور نبوغ وكه امروزه يادآ جهاني  با ارزشهاي كلي و
آموزشي  بازوي علمي ، فرهنگي و يونسكو،به همين دليل  فرد يا گروه خاصي نيست
معرفي ميراث  و با تشكيل كنوانسيوني شناسايي، حفاظت  1972سازمان ملل متحد، درسال

خصات ميراث اولين بار مش، كرد را تصويبجهان  كنار طبيعي بشر در گوشه و فرهنگي و
تعداد مكانهاي باستاني در حدود  2004آوري شد و در سال  جمع 1978جهاني در سال 

 23ي و مورد ميراث طبيع 154مورد ميراث فرهنگي و  611مورد محاسبه گرديد كه  788
يونسكو را  كشور دنيا كنواسيون ميراث جهاني  180تاكنون  و است 2مورد، تركيبي از اين 

 .اند امضا كرده
حفظ و حراست و آماده سازي مكانهاي باستاني براي بازديد عمومي نيازمند صرف 

ه هزينه مي باشد. اين هزينه به طور معمول بوسيله دولت پرداخت مي شود و بخشي از آن ب
گردد كه براي تعيين هزينه بهينه و ميزان  وسيله دريافت وروديه از بازديدكنندگان تامين مي

 ازمند هستيم كه ارزش اقتصادي اين آثار را محاسبه كنيم.مبلغ بهينه وروديه ني
هاي محيطي از منظرگاه اقتصاددانان و  گذاري منابع طبيعي و سيستم ديدگاه ارزش

ها، ارائه مسايل ست محيطي و اكولوژيكي توسط انساناكولوژيستها، شناخت و فهم منافع زي
آوردن يك ارتباط ميان  اهمريزان، فر محيطي كشور به تصميم گيرندگان و برنامه

، سنجش نقش و  اهميت منابع طبيعي، تعديل و سياستهاي اقتصادي و درآمدهاي طبيعي



  79 ...طاق بستان يبرآورد ارزش اقتصاد

4Fاصالح مجموعه محاسبات ملي توليد ناخالص داخلي

و جلوگيري از تخريب و بهره  1
 ).1385برداري بي رويه منابع طبيعي مي باشد(امير نژاد، خليليان، 

قتصاددانان كار خود را با گذاري ، ا ر مناسب براي ارزشبه منظور دستيابي به يك معيا
كنند. ارزش  كردن ارزشهاي مصرف كننده از ارزشهاي غير مصرف كننده شروع ميمتمايز

زيست مشتق مي شود كه به ارزش مصرفي مستقيم(درآمد  مصرفي از مصرف مستقيم محيط
حي از منابع طبيعي) حاصل از استهالك منابع طبيعي) و غير مستقيم(ارزش مصرف تفري

). ارزشهاي غير مصرفي(حفاظتي) 152-150، 1384قابل تقسيم است(دهقانيان و همكاران، 
برگيرنده ارزش وجودي، ارزش ميراثي، و ارزش انتخاب است. ارزش وجودي، ارزش در

ذاتي منابع طبيعي و يا ارزشي است كه مردم فقط براي شناخت موجوديت منابع طبيعي 
ر هرگز آن را نبينند يا استفاده نكنند. ارزش ميراثي يا ارزش نسل هاي آينده ، قائلند حتي اگ

 استمطلوبيت ناشي از آگاهي افراد در نگهداري دارائي منابع طبيعي براي نسل هاي آينده 
و ارزش انتخاب، شاخصي از درجه ترجيح افراد براي حفظ منابع طبيعي در برابر استفاده 

 ). 1384مي باشد( امير نژاد و همكاران،  احتمالي افراد در آينده
 

 يشينه تحقيقپ
اقتصاددانان سالها در پي روشي بودند تا بتواند كاالهايي كه براي آنها بازار مشخصي 

-Ciriacyابتدا توسط  CVروش  گذاري كنند. در همين راستا وجود ندارد را ارزش
Wantrup پيشنهاد شد، ولي  1947در سالDavis بطور  1963ار در سال براي اولين ب

استفاده براي برآورد منافع تفريحات آزاد در اطراف يك رودخانه تجربي از اين روش 
5Fنمود

در خصوص مناطق زيست محيطي مي باشد  CV. در ايران اكثر مطالعات به روش 2
گذاري يك مكان باستاني به كار رفته مربوط به  براي ارزش CVاولين تحقيقي كه به روش 

باشد، كه در اين تحقيق ميزان تمايل به پرداخت  ) مي1378ي گنج نامه همدان (گذار ارزش
گذاري  ). در رابطه با ارزش1380تومان برآورد گرديد(عسگري، مهرگان،  156هر خانوار 

با استفاده از  1353سنگان در سال     اولين بار ارزش تفريحي پارك سي مناطق زيست محيطي
ي، يخكش(است      ريال در هكتار برآورد شده 8960فته، كه مورد بررسي قرار گر TC روش
ريال در هكتار  2608200به  با استفاده از روش كالوسون 1368اين مقدار در سال  ).1353
ارزش تفريحي پارك جنگلي  1383). در سال Venkatachalam , 2003(است                                       رسيده

                                                                                                                   
1. Gross National Production(GNP) 
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برآورد شده است كه متوسط تمايل به پرداخت  CVMاده از روش سنگان با استف سي
ريال براي هر بازديد مي باشد. نتايج  2477بازديدكنندگان براي ارزش تفريحي اين پارك، 

درصد افراد مورد بررسي در اين مطالعه، حاضر به  8/78اين مطالعه نشان مي دهد كه 
(امير  اده از پاركهاي جنگلي مي باشندريال براي استف 5000تا  1000پرداخت مبلغي بين 

 ).1386نژاد، خليليان، 
اي ديگر، ارزش وجودي كل جنگلهاي شمال ايران با استفاده از روش  در مطالعه

دهند كه ارزش وجودي  ارزيابي مشروط برآورد شده است.  نتايج اين تحقيق نشان مي
دالر  13/30و ارزش ساالنه آن، دالر  51/2جنگلهاي شمال ايران، براي هر خانواده ماهيانه 
 ) .2006براي هر خانواده مي باشد(امير نژاد و همكاران، 

اي ، ارزش تفريحي جنگلهاي شمال محاسبه گرديده است. در اين  در مطالعههمچنين 
سنگان به عنوان ارزش تفريحي جنگلهاي  مطالعه، از ارزش تفريحي پارك جنگلي سي

ين مطالعه نشان مي دهد كه ارزش تفريحي ساالنه هر شمال استفاده شده است. نتايج ا
 ).1386ريال مي باشد( امير نژاد،  2535835هكتار پارك جنگلي سي سنگان 

با استفاده از متوسط اي ديگر،  در مطالعهارزش تفريحي و توريستي جنگلهاي ايران 
 1997و همكاران  Costanzaارزش محاسبه شده براي كاركردهاي مختلف جنگل توسط 

 ).1381ميليارد ريال بدست آمده است(جاليري،  36530معادل 
گيري ميزان تمايل به  و اندازهملي گلستان تفريحي پارك توريستي و ارزش همچنين 

گذاري  اين پارك با استفاده از روش ارزش پرداخت بازديدكنندگان براي منافع تفريحي
 دنده نشان مياين مطالعه تايج ن است. مظالعه شده مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه

ريال  3520پارك ، توريستي اين متوسط تمايل به پرداخت بازديدكنندگان براي ارزش 
و ريال در هكتار ميليون  96/1ساالنه اين پارك  توريستيمي باشد. ارزش  براي هر بازديد

 ).1384ت(امير نژاد، برآورد شده اس ميليارد ريال 18ارزش كل توريستي آن 
كه ارزش تفريحي و گردشگري پارك ائل گلي تبريز با استفاده از  يمطالعه ديگر در 

  ريال در روز برآورد شده 1594300مورد بررسي قرار گرفته، اين ارزش  Clawsonروش 
همچنين ارزش تفريحي ساالنه پارك ملي گلستان و منطقه پلنگ دره . )1374(نهرلي،است                   

 83395دالر در هكتار و  72، بترتيب  TC بي اين استان بر اساس روشقم در جنوب غر
 .)1379و ميراني، 1378(معمارياني،است    ريال در هكتار بدست آمده
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براي ارزش گذاري آثار  CVMمطالعات خارجي بسياري در خصوص استفاده از روش 
 كرد:باستاني موجود مي باشد كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره 

گذاري تئاتر رويال در كپنهاگنِ دانمارك استفاده  بيل هانسون از اين روش براي ارزش
كننده و غير  كرد كه ارزش متوسط تمايل به پرداخت به طور مجزا براي افراد استفاده

كننده از تئاتر محاسبه گرديد كه نتيجه تحقيق نشان داد كه تمايل به پرداخت غير  استفاده
6Fعلت ارزش انتخابه گان بكنند استفاده

 .(Bille Hansen,1997)مي باشد 1
7Fپول كينو

8Fو ماديسونز 2

9Fگذاري شست و شوي كليساي لينكولن براي ارزش 3

در شرق  4
انگلستان نيز از اين روش استفاده كردند آنها نشان دادند كه متوسط تمايل به پرداخت در 

در اين مدل متغير درآمد و مسافت  باشد. پوند به ازاي هر خانوار مي 22,8تا    15,3حدود 
 ).Pollicino, Maddison’s ,2001% معني دار بودند(5در سطح 

10چنگ سوپ و همكاران ارزش مكان باستاني چانگ ديوكF

 كره را با استفاده از مدل   5
log-log 2,01  ميليون دالر و با استفاده از مدلlog-liner  1,93  ميليون دالر برآورد

 (Seongseop Kim.S , Wong,k , Cho.M 2007 ).كردند
 

 تاريخچه طاق بستان
ي ساساني است كه در  هاي دوره نبشته  ها و سنگ نگاره اي از سنگ طاق بستان مجموعه

شمال غربي شهر كرمانشاه در غرب ايران واقع شده است. وجود كوه و چشمه در اين 
هاي ديرين تا به امروز مورد  انفزا تبديل نموده كه از زم ا مكان، آن را به گردشگاهي روح

ولي شكوه اين مجموعه بيشتر به خاطر شاهكارهاي حجاري دوره ساساني  توجه بوده است
 باشد. نگاره دوره اردشير دوم، ايوان كوچك و ايوان بزرگ مي باشدكه شامل سنگ مي

به معني سنگ » سان«شود.  طاق بستان در زبان بومي (كردي) طاق وسان گفته مي
دهد. اين مجموعه در قرن سوم  شد و به اين ترتيب طاق بستان طاق سنگي معني ميبا مي

ميالدي ساخته شده است. شاهان ساساني نخست نواحي اطراف تخت جمشيد را براي 
هاي خود برگزيدند، اما از زمان اردشير دوم و شاهان پس از او طاق بستان  تراشيدن تنديس

                                                                                                                   
1 . Option Value 
2 . polkino 
3 . madisonz 
4 . Lincoln cathedral 
5 . Changdeok 
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آب  ي ابريشم قرار داشت و داراي طبيعتي سرسبز و پر دهرا انتخاب كردند كه در بين راه جا
 بود.

تا  379گذاري اردشير دوم، نهمين شاه ساساني را در سالهاي  نگاره صحنه تاج سنگ
نگاره اردشير دوم به صورت  دهد. ايوان كوچك در سمت سنگ ميالدي نشان مي 383

انتهايي اين ديوان پيكره  طاقي با قوس نيم دايره در دل كوه حجاري شده است در ديواره
 2صورت ايستاده و بدني تمام رخ حجاري شده و ه شاهپور سوم و پدرش شاهپور دوم ب

پردازد.  سمت اين نقوش با خط پهلوي و زبان فارسي باستان به معرفي آنها مي 2كتيبه در 
تر از طاق كوچك در  ترين اثر اين مجموعه ايوان بزرگ است كه با ابعادي بزرگ مهم

مت چپ آن حجاري شده است، در اين طاق كه تاريخ آن را به پادشاهي خسرو دوم يا س
دهند نقوش مختلفي از جمله درخت  ميالدي نسبت مي 628تا  590خسروپرويز در سالهاي 

 گذاري خسروپرويز و نقش سواركار وجود دارد. الهه، تاج 2زندگي، گلهاي الله، 
 

 مدل الگو) (روش جمع آوري داده ها ، مباني نظري
يا   TCمصرفي به طور معمول از روش هزينه سفر براي محاسبه ارزش غير

11Fاستفاده مي شود. روش هزينه سفر اولين بار توسط هوتلينگ  CVگذاري مشروط  ارزش

1 
). مفهوم نهفته در ارزيابي به طريق روش هزينه سفر بسيار ساده 1387پيشنهاد شد( ارباب، 

تواند تا  صرف شده براي ديدار از يك مكان طبيعي مياست، بدين ترتيب كه هزبنه 
). بدين منظور از 152: 1384اي گوياي ارزش تفريحي آن مكان باشد(دهقانيان،  اندازه

شود  طريق پرسشنامه، نقطه آغاز سفر و هزينه انجام اين سفر از بازديد كنندگان پرسيده مي
ن مكان تعيين مي گردد. اگر يك هاي صورت گرفته ارزش اقتصادي آ و با توجه به هزينه

بازديد كننده در طول سفر بيشتر از يك تصميم براي استفاده از مسافرت داشته باشد، ارزش 
تواند براي تخصيص هزينه سفر از  مكان تفريحي بيش از حد واقعي برآورد شده كه مي

ثار علت نزديكي آه . ب)1387ل آفرين باشد(ميبدي، قاضي، ميان اهداف گوناگون مشك
باستاني طاق بستان به پارك طاق بستان و قرار گرفتن در مسير توريستي غرب كشور هدف 

تواند باشد كه در نتيجه استفاده از روش هزينه  بازديد كننده صرفاً بازديد از اين مكان نمي
گذاري، روش  سفر داراي تورش خواهد بود. در نتيجه از بين روشهاي موجود براي ارزش

). در 1385باشد(امير نژاد، خليليان،  ترين روش مي ترين و مناسب مشروط مهمگذاري   ارزش

                                                                                                                   
1 .  Hotelling(1931) 
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استفاده  CVاين مطالعه براي تعيين ارزش حفاظتي ( ارزش وجودي و ميراثي) از روش 
پذير براي  گرديده است. اين روش عموماً به عنوان يكي از ابزارهاي استاندارد و انعطاف

و ارزشهاي مصرفي غير بازاري منابع زيست محيطي به  مصرفي هاي غير گيري ارزش اندازه
). هرچند در ظاهر استفاده از اين روش ساده به نظر 1384رود( امير نژاد و همكاران،  كار مي

مي تواند داراي تورشهاي بسيار باشد كه لزوم  CVرسد اما پرسشنامه و استفاده از روش مي
12Fدقت در استفاده 

 از اين روش را مي افزايد. 1
گذاري مشروط از طريق پرسشنامه، روشهاي تكنيك  بوسيله ارزش WTPبراي محاسبه 

13Fسوال باز

14F، تكنيك قيمت پيشنهادي تكراري(بازي قيمت دهي) 2

، تكنيك كارت  3
15Fپرداخت

16Fگانه2، تكنيك انتخاب  4

17Fبعدي 2گانه دوو روش انتخاب  5

6 )DDC .وجود دارد (
18Fگانه اولين بار توسط بيشاپدوروش انتخاب 

19Fهبرلينو  7

20Fبه كار برده شد. 1979در سال  8

9 
21Fكارسون

22Fو هانمان 10

گانه را تعديل و اصالح كرده و نام دوروش انتخاب  1985در سال  11
23Fبعدي ناميدند. دوگانه  2دوآن را انتخاب 

DDCدر اين تحقيق از روش  12 24F

استفاده شده  13
 است.

و حصول  يمقدمات پرسشنامه 30در اين تحقق براي تعيين حجم نمونه، با تكميل 
 اطالعات آماري جامعه از فرمول كوكران به قرار زير استفاده شده است:

𝑛 = 𝑁𝑡2   𝑠2

𝑁𝑑2  + 𝑡2  𝑠2
         1-  

 كه  در اين معادله:

                                                                                                                   
1 .   Kealy M.j , et al,.(1990) 

.2 Open - ended - .در اين روش به سادگي از فرد تمايل به پرداختش پرسيده مي شود 
3 .Bidding game -   در اين روش سواالت پي در پي پرسيده مي شود تا حداكثر تمايل به پرداخت بدست
 Davis,1963اولين بار توسط  -يد.بيا
4. Payment card- شود و پاسخگو يكي از اين كارها را انتخاب  قيمتهاي پيشنهادي بر روي كارتهايي نوشته مي

 Mitchell & carson,1989اولين بار توسط -مي كند
5   . Single-bounded Dichotomous choice (SDC) 
6   . Double-bounded Dichotomous choice (DDC)  
7 . Bishap 
8 . Heberliein 

. در اين روش پاسخگويان فقط يك پيشنهاد را از ميان پيشنهادات به طور تصادفي انتخاب مي كنند. پاسخ به  9
 باشد. پيشنهاد فقط بلي يا خير مي

10 . Carson 
11 . Hanemann 
12 .Venkatachalam , 2003 

اسخ بلي بدهد پيشنهاد بعدي مقدار بيشتري خواهد داشت و اگر . در اين روش اگر پاسخگو به پيشنهاد اولي پ 13
 پاسخ خير بدهد پيشنهاد بعدي مقدار كمتري خواهد بود
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n- حجم نمونه آماري N- يآمار يتحجم جمع 
𝑡2- »1,96t= « 95در سطح خطاي اطمينان%  
𝑠2- نس صفت مورد مطالعهبرآورد واريا 

 (تمايل به پرداخت) مي باشد
𝑑2- دقت احتمالي «سطح خطا

 0,0025» مطلوب
 

پرسشنامه به روش انتخاب تصادفي   554دست آمده تعداد ه كه با توجه به اطالعات ب
پرسشنامه بدليل  35توزيع و تكميل شد كه  1390كنندگان در تابستان سال  در ميان بازديد
 519كنار گذاشته شد و محاسبات با  WTPعدم درك سواالت مربوط به  ناقص بودن و

 پرسشنامه ادامه پيدا كرد.
 شود افراد داراي تابع مطلوبيت زير هستند:بعدي فرض مي 2گانه  2در روش گزينش 

𝑈 = 𝑈(𝑟,𝑦, 𝑠) 2-  
هاي     ويژگيبرداري از  sدرآمد و  yتابع مطلوبيت غير مستقيم ،  Uدر رابطه فوق 

زماني كه فرد از آثار r . باشد    كه تحت تأثيرسليقه فردي مياست اقتصادي  -جتماعيا
. است يككند  ماني كه از آثار باستاني بازديد مي زباشد و  مي صفركند  باستاني بازديد نمي

گيري از منافع زيست  را براي بهره Aهر بازديد كننده حاضر است مبلغي از درآمد خود 
 گيري باعث ايجاد مطلوبيت براي وي مي شود، در نتيجه: اين بهرهمحيط بپردازد و 

𝑈(1,𝑌 − 𝐴; 𝑆) + 𝜀1 ≥ 𝑈(0,𝑌; 𝑆) + 𝜀0  3-  
گيري از منابع طبيعي بيشتر از  فرض مي شود ميزان مطلوبيت ايجاد شده در اثر بهره

رهاي تصادفي متغي 𝜀1 و 𝜀0. كند گيري نمي حالتي است كه وي از منافع زيست محيطي بهره
 باشند.     اند، مي     با ميانگين صفر كه بطور برابر و مستقل توزيع شده

 صورت زير توصيف شود:ه تواند ب   مي (ΔU)تفاوت مطلوبيت 
∆𝑈 = 𝑈(1,𝑌 − 𝐴; 𝑆) − 𝑈(0, 𝑌; 𝑆) + (𝜀1 − 𝜀0) 4-  

مت متغيير وابسته در اين پژوهش، پذيرش و عدم پذيرش مبلغ پيشنهادي به عنوان قي
شود، بنابراين به يك مدل  گانه ميدوباشد كه منجر به انتخاب  وروديه آثار باستاني مي

هاي انتخاب      براي روش Probitو  Logit هاي           مدل به طور معمول باشد كه  كيفي نياز مي
رايج بودن  به سبب كاربرد فراوان و. )1387(كجراتي، گيرند             كيفي مورد استفاده قرار مي

 است.        استفاده شدهاز اين مدل در اين تحقيق  ،در محاسبه Logitمدل 
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بصورت  Logitبر اساس مدل   (Pi) را بپذيرد (A) اينكه فرد يكي از پيشنهادها احتمال 
 :شود    زير بيان مي

  𝐺(𝐴) = 𝐹𝜂(∆𝑈) = 1
1+𝑒𝑒𝑒 (−∆𝑈)

= 1
1+𝑒𝑒𝑒 {−(𝛼+𝛽.𝐴+𝛾.𝑌+𝜃.𝑆)}

 5-          
 
25Fلجستيك تابع توزيع تجمعي با يك اختالف  𝐹𝜂(∆𝑈) كه 

استاندارد است و بعضي از  1
ضريب  𝛽 ، 𝜃 ، 𝛼 و 𝛾 تحقيق را شامل مي شود. اقتصادي در اين -متغيرهاي اجتماعي

𝛽برآورد شده هستند و انتظار اين است كه  ≤  بزگتر از صفر باشند. 𝛾 و 𝜃و  0
سوال موجود پاسخ خواهد داد  3سوال تمايل به پرداخت از  2فرد به  DDCدر روش 

كنيم. سطح  دهد را مشاهده مي پيشنهاد پاسخ مي 2حال اشكال متفاوتي كه پاسخ دهنده به 
باشد. اگر پاسخ دهنده به سوال اول جواب  پيشنهاد دوم به پاسخ به سوال اول وابسته مي

باشد. اگر پاسخ دهنده به سوال اول  مي 𝐴iتر از پيشنهاد اول بيش 𝐴iuمثبت بدهد پيشنهاد دوم
 باشد. كمتر از پيشنهاد اول مي 𝐴idپاسخ منفي بدهد پيشنهاد دوم 

 افتد: حالت اتفاق مي 4بنابراين 

 
گيرد  با فرض حداكثر شدن مطلوبيت مصرف كننده زماني فرد در گروه اول قرار مي

 بيشتر از ماكسيمم تمايل به پرداخت شخص باشد پس خواهيم داشت:  𝐴idو  𝐴iكه 
6- 

  𝜋𝑛𝑛(𝐴𝑖,𝐴𝑖𝑑) = 𝑃𝑟 �𝐴𝑖 > 𝑚𝑚𝑚 ٌ𝑊𝑊𝑃 𝑚𝑛𝑑 𝐴𝑖𝑑 > 𝑚𝑚𝑚 𝑊𝑊𝑃� =
𝐺(𝐴𝑖𝑑)                   

 براي شخص در گروه دوم داريم:

                                                                                                                   
1 . Logestic 
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7- 

  𝜋𝑛𝑛(𝐴𝑖,𝐴𝑖𝑑) = 𝑃𝑟 �𝐴𝑖 ≥ 𝑚𝑚𝑚 ٌ𝑊𝑊𝑃 ≥  𝐴𝑖𝑑� = 𝐺(𝐴𝑖) − 𝐺(𝐴𝑖𝑑)                         
 براي گروه سوم:

8- 

𝜋𝑛𝑛(𝐴𝑖 ,𝐴𝑖𝑢) = 𝑃𝑟 �𝐴𝑖 ≤ 𝑚𝑚𝑚 ٌ𝑊𝑊𝑃 ≤  𝐴𝑖𝑢� = 𝐺(𝐴𝑖𝑢) − 𝐺(𝐴𝑖)                               
 براي گروه چهارم:

9- 

 𝜋𝑛𝑛(𝐴𝑖,𝐴𝑖𝑢) = 𝑃𝑟 �𝐴𝑖 ≤ 𝑚𝑚𝑚 ٌ𝑊𝑊𝑃 𝑚𝑛𝑑 𝐴𝑖𝑢 ≤ 𝑚𝑚𝑚 ٌ𝑊𝑊𝑃� = 1 −
𝐺(𝐴𝑖𝑢)              

 
تكنيك تنها كه  26F1ينمائ با استفاده از روش حداكثر درست الجيت پارامترهاي مدل

امين پاسخ iتايي براي Nدر يك نمونه  شوند.     رد ميباشد، برآو      ميالجيت  براي تخمين مدل
𝐴𝑖دهنده كه پيشنهادهاي  ,𝐴𝑖𝑑 ,𝐴𝑖𝑢 است مدل   را دريافت كردهLOG-Likelihood  به

 شكل زير خواهد شد:
10- 

      𝐿𝑛 𝐿𝐷(𝜃) = ∑ �𝑑𝑖𝑛𝑛𝐿𝑛 𝜋𝑛𝑛(𝐴𝑖,𝐴𝑖𝑑) + 𝑑𝑖
𝑛𝑛𝐿𝑛 𝜋𝑛𝑛(𝐴𝑖,𝐴𝑖𝑑) +𝑁

𝑖=1
𝑑𝑖
𝑛𝑛𝐿𝑛 𝜋𝑛𝑛(𝐴𝑖,𝐴𝑖𝑢) + 𝑑𝑖

𝑛𝑛𝐿𝑛 𝜋𝑛𝑛(𝐴𝑖 ,𝐴𝑖𝑢)� 
 

,𝑑𝑖𝑛𝑛كه  𝑑𝑖
𝑛𝑛,𝑑𝑖

𝑛𝑛,𝑑𝑖
𝑛𝑛 باشند كه شخص  متغييرهاي مجازي مشخص كننده اين مي

از حل  (𝜃)روه قرار گرفته است و ضرايب مدل دهنده در كدامين گ پاسخ
𝜕𝜕𝑛(𝐿𝐷(𝜃�))

𝜕𝜃
=  آيد. بدست مي 0

 WTP وجود دارد: روش اول موسوم به متوسط WTP سه روش براي محاسبه مقدار
گيري عددي در محدوده              بوسيله انتگرال WTP است كه از آن براي محاسبه مقدار انتظاري

27Fكلتمايل به پرداخت  شود. روش دوم موسوم به متوسط                       نهايت استفاده مي     صفر تا بي

است  2
 تا ∞−گيري عددي در محدوده     وسيله انتگراله ب WTP كه براي محاسبه مقدار انتظاري

28Fتمايل به پرداخت تقريبي رود و روش سوم موسوم به متوسط   كار ميه ب  ∞+

است و از  3

                                                                                                                   
1 .Maximum Likelihood 
2 .Overall mean WTP 
3 .Truncated mean WTP 
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گيري عددي در محدوده صفر تا  بوسيله انتگرال WTP محاسبه مقدار انتظاري آن براي
ها، روش سوم بهتر است، زيرا اين             روششود. از بين اين          استفاده مي (A) پيشنهاد ماكزيمم

29Fها با تئوري، كارآئي آماري و توانائي جمع شدن     روش ثبات و سازگاري محدوديت

را  1
در اين تحقيق مورد استفاده قرار  تمايل به پرداخت تقريبي كند. بنابراين متوسط                حفظ مي

 است.      گرفته
گيري عددي در محدوده صفر تا           به وسيله انتگرال WTP مقدار انتظاري در نتيجه

 شود:     بصورت زير محاسبه مي (A)باالترين پيشنهاد 
11- 

𝐸(𝑊𝑊𝑃) = ∫ 𝐹𝜂(∆𝑈) 𝑑𝐴 =𝑀𝑀𝑒 𝐴
0 ∫ ( 1

1+𝑒𝑒𝑒 {−(𝛼∗+𝛽.𝐴)}
)𝑀𝑀𝑒 𝑀

0 𝑑𝐴            
 

باشد كه                     عرض از مبدأ تعديل شده مي ∗𝛼 است و WTP مقدار انتظاري E(WTP)كه 
 است      شده اضافه (𝛼)جمله عرض از مبدأ اصلي اقتصادي به -وسيله جمله اجتماعي هب

[𝛼∗ = 𝛼 + 𝛾.𝑌 + 𝜃. 𝑆]. 
هاي لگاريتمي يا خطي برآورد شوند. در اين           ممكن است به شكل الجيتهاي     مدل 

 است زيرا شكل خطي براي محاسبه متوسط                خطي استفاده شده الجيت بررسي از مدل
WTP و تخمين پارامترهاي مدل باشد. براي تجزيه تحليل آماري متغيرها         آسانتر مي Logit ،

 است.                    استفاده شده  MathXpertو   EViewsو  SPSSبترتيب از نرم افزارهاي 
 

 ها تجزيه و تحليل داده
بستان پرسشنامه در ميان افرادي توزيع گرديد كه  حفاظتي طاق جهت برآورد ارزش

عنوان وروديه تصميم بگيرند لذا در  بتوانند به طور مستقل در خصوص پرداخت مبلغي به
 ابتدا از افرادي درخواست كرديم پرسشنامه را تكميل كنند كه داراي درآمد مستقل باشند. 

 باشد. مشخص كننده توصيف آماري متغييرهاي كمي مي 1جدول 
 
 
 

 

                                                                                                                   
1 .Aggregation 
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 )n=۵۱۹: توصيف آماري متغييرهاي منتخب ( ۱جدول 

 ميانگين 
انحراف 

 معيار
ضريب 
 چولگي

ضريب 
 كشيدگي

 حداكثر حداقل

سن 
 پاسخگويان(سال)

33,74 9,463 0,741 0,16 18 65 

 7،000،000 50،000 14,018 3,723 4،8470 825،000 درآمد(تومان)

افراد تعداد 
 خانواده

3,3 1,6 0,492 0,518 1 9 

 منبع: يافته هاي تحقيق

 
مشخص كننده  باشد كه و داراي چوالگي مثبت مي 34ميانگين سن بازدديد كنندگان 

كنندگان مرد تشكيل  نفر) نمونه را بازديد 432% (83,2باشد.  كنندگان مي جوان بودن بازديد
 مشخص شده است. 4مي دادند كه وضعيت جنسيت و تاهل در جدول 

 
 توزيع فراواني جنيسيت و تاهل : ۲جدول

 

 
 جنسيت وضعيت تاهل

 زن مرد متاهل مجرد
 87 432 378 141 تعداد

 16,8 83,2 72,8 27,2 درصد
 منبع: يافته هاي تحقيق                            

%) را به خود 50در نمونه بازديدكنندگان با شغل دولتي بيشترين بخش (حدود 
ترتيب در  اختصاص داده بودند كه توزيع فراواني اشتغال و تحصيالت نمونه گرفته شده به

 ارائه شده است. 4و  3جدول 
 

 توزيع فراواني شغل بازديدکنندگان از آثار باستاني طاق بستان:   ۳جدول 
 جمع ساير مشاغل كارگر آزاد شغل كارمند دولت شغل

 519 123 15 123 258 تعداد
 100 23,7 2,9 23,7 49,7 درصد

 منبع: يافته هاي تحقيق    
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و تمايل تومان را پذيرفتند  500نفر پيشنهاد  237در بخش مربوط به تمايل به پرداخت 
 نفر اين پشنهاد را قبول نكردند. 282به مبلغ بيشتري داشتند و 

 
 :  توزيع فراواني سطح آموزش و سواد بازديدکنندگان از آثار باستاني طاق بستان ۴جدول
 جمع ديپلم فوق ديپلم ليسانس ليسانس فوق دكتر سطح سواد

 519 135 111 189 51 33 تعداد
 100         26 21,4 36,4 9,8 6,4 درصد

 منبع: يافته هاي تحقيق       

 
تومان ارائه گرديد كه  250از ميان افرادي كه پيشنهاد اول را نپذيرفتند پيشنهاد پايين تر 

نفري  237تر را قبول كردند و از  نفر پيشنهاد پايين 162نفر اين پيشنهاد را نپذيرفتند و  120
نفر  63تومان را نپذيرفتند و  750ر پيشنهاد دوم نف 174كه پيشنهاد اول را قبول كرده بودند 

نفر حداكثر تمايل به پرداخت خود را  52پيشنهاد دوم را قبول كردند كه از ميان اين تعداد 
 بيان نمودند. 1500نفر  11تومان و  1000
 

 بندي افراد با توجه به رد يا قبول پيشنهاد : توزيع فراواني گروه ۵جدول

 
 گروه اول 

 )خير-(خير
 گروه دوم 

 بلي)-(خير 
 گروه سوم 

 خير) –(بلي 
 گروه چهارم

 بلي)-(بلي 
 جمع

 519 63 174 162 120 تعداد

 100 12 34 31 23 درصد

 منبع: يافته هاي تحقيق

 
 21نفر براي بار دوم و سوم ،  114نفر براي اولين بار،   294كل نمونه بازديدكنندگان  از

بار از اين مكان بازديد نمودند زماني كه در خصوص  4نفر بيش از  90نفر بار چهارم و 
بستان نسبت به آثار باستاني ساير   مقايسه ميزان تبليغات در خصوص آثار باستاني طاق

نفر يكسان و  60نفر ميزان تبليغات را كمتر،  432استانهاي كشور سوال پرسيده شد تعداد 
يا دريافت وروديه  نظرات مختلفي نفر بيشتر اظهار نمودند. در خصوص رايگان بودن  27

 اند. مرتب  شده  6بيان گرديد كه در جدول 
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 هيورود افتيدر عدم اي هيورود افتيدر خصوص در نظر اظهار:   ۶جدول
 

 درصد تعداد  

دريافت 
 شود

 
 باشد هزينه نگهداري از اين مكانها به عهده بازديدكنندگان مي

 
21 4,0 

 
 وسيله مناسبي براي كسب درآمد است مزيت توريستي محسوب شده و

 
116 22,4 

   
دانند براي بازديد تمايل دارند و اين مكان  افرادي كه ارزش مكان را مي

 آسيب كمتري ميبيند
87 16,8 

رايگان 
 باشد

 
 تا تعداد بازديدكنندگان بيشتري بتوانند از اين مكانها بازديد كنند

 
108 20,8 

   
 ري از اين مكانها به عهده دولت مي باشدپرداخت هزينه نگهدا

 
104 20,0 

 
 درآمد كافي براي پرداخت اينگونه هزينه ها ندارند

 

12 2,3 

   
هاي دريافتي، براي نگهداري و حفاظت از اين مكانها هزينه  وروديه

 شود نمي
 

39 7,5 

 
نه  هزينه نگهداري از مكانهاي باستاني به عهده كليه افراد جامعه است و

 فقط بازديدكنندگان
32 6,2 

 
 منبع: يافته هاي تحقيق       

                                                                  
519 100 

 
30Fنتايج برآورد مدل  الجيت 7در جدول 

رد استفاده در مدل ارائه براي متغيرهايي مو 1
 شده است

                                                                                                                   
1. Logit   
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 حفاظتي طاق بستانبراي ارزش   Logit: نتايج مدل  ۷جدول

 داري آماري معني Tارزش آماره  ضريب متغيير
 0,000 5,24 5,734 ضريب ثابت

 0,000 -12,2 -0,006685 پيشنهاد
 E 2,86 2,17 0,0296-07 درآمد

 0,0095 -2,6 -0,375408 تعداد مراجعه به آثار باستاني
 0,0357 -2,1 -0,450903 محل زندگي
 0,144 -1,46 -0198115 تحصيالت

R2=0.68  MacFaddan 
R2=0.62     Maddala 

Log Likelihood = -222.11 
Percent of right prediction= 85% 

 منبع: يافته هاي تحقيق
 

باشد در سطح  مي CVMترين ضريب در روش  ضريب برآورد شده پيشنهاد، كه مهم
باشد و اين بدان  ر ما ميدار و عالمت آن نيز منفي گرديده است كه متناسب با انتظا % معني1

معني است كه در بازار فرضي با افزايش مبلغ پيشنهاد احتمال پذيرش افراد كاهش خواهد 
دار شده  % با عالمت مورد انتظار مثبت معني5يافت. ضريب برآوردي درآمد در سطح  

است و اين بدان معني است كه با افزايش سطح درآمد احتمال پذيرش پيشنهاد افزايش 
% با عالمت 1بستان در سطح  هد يافت. ضريب برآوردي براي تعداد مراجعه به طاقخوا

كه با افزايش تعداد مراجعه به اين مكان احتمال باشد و اين يعني اين دار مي منفي معني
پذيرش كاهش خواهد يافت زيرا با افزايش مراجعه، جذابيت مكان و حداكثر تمايل به 

% با 5ريب برآوردي براي محل زندگي نيز در سطح يابد. ض پرداخت افراد كاهش مي
دار گرديده و بدان معني است كه افراد ساكن در استان در مقايسه با  عالمت منفي معني

دهد  افراد ساير استانهاي كشور با احتمال بيشتر پيشنهاد را قبول خواهند كرد. نتايج نشان مي
ده را با يك نسبت مناسب با اطالعات بيني ش دهندگان تمايل به پرداخت پيش % پاسخ85كه 

بستان  كه ارزش حفاظتي طاق WTPبه درستي اختصاص داده بودند. مقدار انتظاري متوسط 
 -با استفاده از روش حداكثر راست Logitدهد بعد از برآورد پارامترهاي مدل  را ارائه مي

شيوه زير محاسبه گيري در محدوده صفر تا باالترين پيشنهاد به  نمايي بوسيله انتگرال
 گردد. مي

)12   𝑊𝑊𝑃 = ∫
1

1+𝑒𝑒𝑒{−(3.033056−0.006685 𝐴)}
= (تومان)460.6

1500

0
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بستان  متوسط تمايل به پرداخت براي ارزش حفاظتي و بازديد از طاق 12بر اساس رابطه 
تومان برآورد گرديده است كه نمودار پذيرش و سطح زير نمودار  460,4به ازاي هر نفر 

 نشان داده شده است. 1نمودار در 
 

 
 :  نمودار احتمال پذيرش پيشنهاد۱نمودار 

 
 4،000،000زيست استان كرمانشاه ساالنه حدود  بر اساس آمار سازمان حفاظت محيط
كنند كه با ضرب اين تعداد در متوسط تمايل به  نفر از آثار باستاني كرمانشاه بازديد مي

 نه اين اثر به شرح زير قابل محاسبه خواهد بود.پرداخت هر نفر ارزش حفاظتي ساال
 

 تعداد بازديدكنندگان ساليانه  ×متوسط تمايل به پرداخت  = بستان ارزش حفاظتي طاق
 تومان  1،842،400،000 =  4،000،000×460,6 = بستان ارزش حفاظتي طاق

 
 گيري و پيشنهاد نتيجه

م براي بازديد از آثار باستاني در اين تحقيق به بررسي متوسط تمايل به پرداخت مرد
) بر پايه CVگذاري مشروط ( بستان پرداخت شد كه بدين منظور از روش ارزش طاق

شودكه  بعدي استفاده گرديد. در اين روش اينگونه فرض مي دوگانه دوپرسشنامه انتخاب 
كه  تومان برآورد شد. 1،500و 460,6تمايل به پرداخت به ترتيب  مردم قادرند بسياري از 

تومان  1،842،400،000با توجه به تعداد بازديدكنندگان در سال ارزش حفاظتي اين مكان
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شد ميزان مبلغ پيشنهاد و سطح درآمد براي قبول  طور كه پيش بيني مي بدست آمد. همان
دار شده است و همچنين از عوامل ديگر موثر بر قبول يا  % معني5مبلغ پيشنهادي در سطح 

% 1توان تعداد بازديد افراد از اين مكان را نام برد. كه در سطح  مي رد مبلغ پيشنهادي
دار گرديد است و محل زندگي افراد كه مشخص كننده هزينه سفر براي رسيدن به  معني

دار شده است. با توجه به اهميتي كه آثار باستاني  % معني5باشد نيز در سطح  اين مكان مي
ريزان و مديران كشور در خصوص معرفي  برنامهطلبد كه  براي مردم و دولت دارد مي

شايسته اين مكانها اقدام نمايند. ميزان ارزش حفاظتي اين مكان بايستي نظر مسئولين كشور 
را به خود جلب نماييد تا نسبت به حراست و حفاظت از اين مكان باستاني بيشتر بودجه و 

دكنندگان داخلي و خارجي هزينه اختصاص بدهند و شرايطي مناسب و مساعد براي بازدي
 فراهم آورند.
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