
 52تا  43صفحه ، از 1389، بهار و تابستان 1، شماره 1سال  زیست،های محیطپژوهش

 

 ثرؤای هکمن در بررسی عوامل مکاربرد روش دومرحله

 بر ارزش تفرجی منطقه کوهستانی درکه
 

 4پناههدا یزدان ،3فرافسانه نعیمی ،2٭نغمه مبرقعی ،1هومان لیاقتی
 

 ، ایرانشگاه شهید بهشتیمحیطی دانپژوهشکده علوم دانشیار 1

 ، ایرانمحیطی دانشگاه شهید بهشتیپژوهشکده علوماستادیار  2

 ، ایرانواحد شهریار ،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 3

 ، ایرانزیستدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق محیط 4
 

 (25/5/1389؛ تاریخ تصویب: 15/12/1388)تاریخ دریافت:

 
 

 چکیده
. از آنجا که این   شودمیتقاضا برای استفاده تفرجی از فضاهای طبیعی  افزایشنشینی در سالهای اخیر موجب توسعه شهرافزایش جمعیت و 
انند  کنندگان از ارزش واقعی تفرج در ای  فضاها غافلاغلب بازدید ،در زمره کاالهای عمومی با دسترسی آزاد قرار دارند بیشتردسته از فضاها 

 .دشومیها منجر به عدم استفاده بهینه و مطلوب از ای  مکان مولو ای  موضوع به طور مع
همنی   بنه  د.شن برآورد  مشروط ارزشگذاریارزش تفرجی منطقه کوهستانی درکه واقع در شمال تهران با استفاده از روش  ،در تحقیق حاضر

بر تصنمی  بنه تماینل بنه پرداخنت       مؤثریز عوامل منظور تمابه. شدتکمیل  ،برای استفاده تفرجی از سایت مورد نظر پرسشنامه 240منظور
آمینز،  های ناقص و صفر اعتنرا  با حذف پاسخای هکم  استفاده شد. روش دومرحله از از الگوی توبیت ،پرداختورودیه و میزان تمایل به 

 متغیرهنای سن  و  داد،  وی هکیت نشاننتایج الگاند. استفاده تفریحی از منطقه درکه بوده برایاضر به پرداخت ورودیه حدرصد از افراد  58
سطح درآمد، تعنداد افنراد خنانوار،    که . در حالیدار داردثر معنیابر تصمی  پاسخگویان برای پرداخت ورودیه  فقطتغییر جغرافیایی محیط کار، 

در  چننی  بنه پرداخنت( و هم  در مرحله اول )تصمی  بنرای تماینل    ،امکانات منطقه درکه محیط کار و نوع منزل مسکونی، میزان آلودگی در
کننده مایل به پرداخت ساالنه هر بازدیدمیانگی  ت دار دارد.یل به پرداخت پاسخگویان اثر معنیتصمی (، بر میزان تمااز مرحله دوم )عمل بعد 

 د.شبرآورد  برابر با پنجاه میلیون ریال تقریباً 1388ریال و ارزش تفرجی هر هکتار از منطقه درکه در سال  8/3362برابر با 
ریزی صحیح، به حفظ و نگهداری مناطق ضروری است، مسئوالن با برنامه ،با توجه به میزان باالی ارزش تفریحی هر هکتار از منطقه درکه

و آلنودگی  انواع مانند تهران که بیشتر ساکنان آن مواجه با ند. ای  موضوع در کالنشهرهایی هکنتفریحی طبیعی همانند درکه توجه بیشتری 
 د، از اهمیت بیشتری برخوردار است.نکمبود فضای سبز
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 سرآغاز
اننی  های طبیعی فراه  کننده کاالها و خدمات فراواکوسیست 
رو از اینن ی در تنامی  رفناه بشنر دارد.    مننؤثرنقنش  هسنتند کنه   

نابع ینه مای در مدیریت بهارزشگذاری اقتصادی آنها، تاثیر سازنده
 درخواهد داشت.  زیستیمحیطهای طبیعی و کاراتر شدن سیاست

وسنعه،  تقانون برنامه چهنارم   59کشور ایران نیز با تصویب ماده 
 دگی ونه ناشنی از آلنو  برآورد ارزش اقتصادی منابع طبیعی و هزی

 وردارزیست در فرایند توسعه، از النزام قنانونی برخن   تخریب محیط
 . (1387)مبرقعی  ده استش

و اجتمناعی   زیسنتی محنیط از آنجا که برای بیشنتر خندمات   
، هنای طبیعنی بنازاری وجنود ننندارد    اکوسیسنت   بنا فنراه  شنده   

تری  رهیافت مبتننی بنر بنازار فرضنی، ارزشنگذاری مننافع       رایج
؛ Heal et al, 2005بنه صنورت مشنروط اسنت )    زیسنتی  محیط

 1958ای  روش برای نخستی  بار در (. 1376خورشید دوست،
ه امریکا برای تعیی  ارزش تفرجی پارک ملی و از در ایاالت متحد
 ( ;Bohm, 1972 شند استفاده  در اروپا 1970آن پس در دهه 

Dahlberg, 1974; Hanemann 1991; Bateman and 

(Willis, 1999. بننرای اولننی  بننار روش    1990هننه در د
های در حال توسعه برای کشور رد cv((2)( (1)گذاری مشروطارزش
گذاری کاالهای عمومی نظیر دسترسی به پارک، آب سال  و ارزش
 (Bateman andزیبا مورد استفاده قرار گرفنت  منظرهای زمی 

(Willis, 1999طور هر حال حاضر ب. روش ارزشگذاری مشروط د
ها و تحلینل اقتصنادی خندمات و مواهنب     گذاریوسیعی در ارزش

کنارگیری مندیون   هشود. ای  وسنعت بن  می استفادهزیستی محیط
اینن  روش نیازمننند پرسشننگری  ،کننهاول اینن  :دوعامننل اسننت

هنای اطالعناتی   است، اما مانند سایر روشها به نهناده  چشمگیری
آن آسنان اسنت.    ازنیست و به طور نسبی استفاده زیادی نیازمند 

گذاری توان برای ارزشن که به طور نظری ای  روش را میدوم ای 
کنه بنرای آنهنا     مصرفیغیر مصرفی و تمامی انواع ارزشها اع  از

 (Jones et al, 2000; Heal et بنرد به کار  بازاری وجود ندارد،

(al, 2005; Spash, 2005. 
Costanza et al (1997  بننا اسننتفاده از ارزشننگذار ،) ی

اکوسیسنت    17 ،مشروط ارزش خدمات اکوسیست  و اکولنوییکی 
داده و ارزش تفریحننی  هننان را مننورد بررسننی قننرار جمختلنن  
دالر  36و  112ترتیب برابر های گرمسیری و معتدله را بهجنگل

(، ارزش 1997) Garrod and Willisدنند.  کردر هکتار برآورد 
دالر در هر  740 (cv) های مالزی را با استفاده ازتفریحی جنگل

 Leeبا اسنتفاده از ارزشنگذاری مشنروط،    دند. کرهکتار محاسبه 

and Han (2002،)  لی در کره جننوبی  م پارکارزش منافع پنج
ده و میزان ارزش تفریحی برای هر خانوار را به طور کررا بررسی 

  دند. کردالر در یک سال برآورد  54/10میانگی  برابر 
، 1351فردی بنود کنه در سنال     در ایران یخشکی نخستی 

د. سنن س مجنونیننان  کننرمسننئله ارزش تفرجگاههننا را مطننر   
ضای (، به ارزشگذاری دو بوستان تهران پرداخت. وی تقا1356)

ی جتمناع افراد را برای استفاده از بوستان و عوامنل اقتصنادی و ا  
شنید  . خورمورد بررسی قرار داد را بر تقاضای بازدیدکنندگان مؤثر

ه بن مینزان تماینل    ،(cv)(، با استفاده از رهیافنت  2005دوست )
زیسنت شنهری،   حفاظنت از محنیط   بنرای پرداخت مردم تبریز را 

دسنت آورد.  رینال در هنر مناه بنه     41140طور میانگی  برابر به
گلی ن(، ارزش تفرجی ساالنه پارک ج2006امیرنژاد و همکاران )

 5/2 ،سنگان نوشنهر را بنا اسنتفاده از ارزشنگذاری مشنروط     سی
 امنامی میبندی و قاضننی  د. کنر میلینون رینال در هکتنار بنرآورد     

ه ده و ارزش تفریحنی سناالن  کراستفاده  (cv)روش  (، از1387)
دنند.  کرمیلیارد رینال بنرآورد    7/2پارک ساعی تهران را بیش از 
 این   از اسنتفاده  بنا  نینز  (1388)کاووسی کالشمی و همکناران  

یش از رشنت را بن   بوستان محتشن   ساالنه تفریحی ارزش روش،
  دند. میلیون ریال محاسبه کر 856

ارتر همنو دلینل  بنه های شمالی تهران، دره درکه درهدر میان 
سبت بنه  ارتفاع کمتر کوه ن نوردی،بودن و امنیت بیشتر مسیرکوه

آب رودخانه، فضنای طبیعنی و بکرتنر نسنبت بنه سنایر منناطق        
د وی خنو ردشگران را بنه سن  گاز بیش از نیمی  ،تهرانکوهستانی 
)سنازمان مشناور فننی و مهندسنی شنهر تهنران،        .دکنجذب می
منطقنه درکنه    رضنامندی با توجه بنه  در ای  پژوهش،  (.1375

زوال تندریجی   هنای طبیعنی تهنران و   نسبت بنه سنایر تفرجگاه  
 داشنت  در نتیجه نبود بنازار و رایگنان پن   اکوسیست  طبیعی درکه

 بنا  ای  منطقهارزش تفرجی بررسی زیستی آن، به محیطخدمات 
منظنور  بنه  شنده اسنت.   پرداختنه استفاده از ارزشگذاری مشنروط  

بررسننننننننننننننننننننننننننی اثننننننننننننننننننننننننننر 
پرداخنت  بهتمایلکهیگروههایدرتفرجیارزشکنندهتعیی متغیرهای

منایز  همچننی  ت  دارند و گروههایی که تمایل به پرداخت ندارنند، 
الگنوی  ازآنمینزان وورودینه پرداخنت بنه تصنمی  بنر منؤثر هایسازه

  شد. هکم  استفاده ایروش دومرحلهاقتصادسنجی توبیت و 
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هننای مختلنن  در خصننور بننرآورد ارزش بررسننی پننژوهش
طور دهد که بههای ملی نشان میتفریحی مناطق جنگلی و پارک

معمول از روش هزینه سفر و ارزشگذاری مشنروط بنرای تعینی     
ه کن وجه به این  با تشود. و تفریحی استفاده می جهانگردیش زار

از شهر تهران است، استفاده از روش هزیننه   یمنطقه درکه بخش
 (VanKata دکن انحراف دچار را آمده دستبه نتایج تواندمی سفر

(chalem, 2003. ننندگان از وسنیله نقلینه    زیرا برخی از بازدیدک
دیگر از وسیله نقلیه عمومی بنرای رسنیدن بنه    ای شخصی و پاره

افراد نیز بنه دلینل نزدیکنی     بعضیکنند و ه میای  منطقه استفاد
محل سکونت خود به منطقنه درکنه، این  فاصنله را پیناده طنی       

، (cv)شگذاری مشروط زرو در تحقیق حاضر، از ارکنند. از ای می
. شنده اسنت  اسنتفاده  مبتنی بر تمایل به پرداخت بیان شده افراد 

د را در نمایند تنا تماینل بنه پرداخنت افنرا      میتالش  روش مزبور
در ارزشگذاری مشنروط، بنرای   د. کنسناریوی بازار فرضی تعیی  

 (3)تعیی  میزان تمایل به پرداخت افراد، پنج روش کلی اسنتخراج 
بناز بنرای    -تکنینک انتهنا  ها، در میان ای  روشچون وجود دارد. 

نقطه شروعی را به  تورش پاسخگویان آسان و راحت است و هیچ
بب کناهش مندت زمنان تکمینل     از طرف دیگنر سن   دنبال ندارد

 در مطالعنه حاضنر از   ،شنود پرسشنامه و هزینه اجرای طنر  منی  
االت نامحندود بنرای تعینی     ؤیا س ،باز -تکنیک استخراجی انتها

 . (Walsh et al, 1984) ارزش تفریحی منطقه درکه استفاده شد
از، تکنینک اقتصادسننجی منورد    ب -از آنجا که در روش انتها

 رای ، بنابای هکم  استمرحله وبیت و روش دواستفاده، الگوی ت
بنر   منؤثر از، تفکیک عوامنل  ب -مزیت دیگر استفاده از روش انتها

ل بنه  بر مینزان تماین   مؤثرتصمی  به تمایل به پرداخت و عوامل 
اده از همچنی  با استف. استپرداخت )مرحله عمل بعد از تصمی ( 

زش   را بنر ار توان اثر تغییر متغیرهنای مختلن  الگوی توبیت می
ارند که تمایل به پرداخت دتفرجی مناطق تفریحی در گروههایی 

در  د. امنا کنر هایی که تمایل به پرداخت ندارنند، بررسنی   و گروه
هنای اسنتخراج اطالعنات هماننند انتخناب دوگاننه       سایر تکنیک

بعندی و دوبعندی کنه از الگوهنای اقتصادسننجی الجینت و       تک
ل تماین  بر وجود مؤثرمیان عوامل  کنند، تمایزپروبیت استفاده می

  ، ممک  نیست.آنبر میزان متغیرهای اثرگذار به پرداخت و 
توان متغیر وابسته را مشاهده کنرد  در الگوی توبیت زمانی می
 (Mcdonaldتر باشند یا پایی  ،که مقدار آن از حد خاصی باالتر

(and Moffitt, 1982 .  الگننوی توبیننت بننرآورد شننده بننرای
 گان منطقه کوهستانی درکه به صورت زیر است:بازدیدکنند
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*پاسخگویان و زیستیمحیط

i   نیز جز اخالل است. برای فنردی

*که تمایل به پرداخت دارد،

iC    سطح واقعی تماینل بنه پرداخنت 

*که تمایل به پرداخت ندارد، فردی رای و ب است

iC اسنت  صفر .
Maddala (1983 معتقنند اسننت مشنناهدات بنناالتر از آسننتانه ،)
 :تواند به صورت زیر بیان شودسانسور می
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)X/( ای کهگونهبه i   و )/X( i  ترتینب  به

دارد ستانانرمال  الی تجمعیتابع چگالی نرمال استاندارد و تابع چگ
)X/(در مقدار  i   (4سمت چپ عبارت در رابطه ). هستند 

0Xکنه  را زمنانی  iC بیننی شنده  پنیش یعنی ارزش  i   

X(E(دهند.  رگتر از صفر باشد، نشان میبز iii    در

iXکنه از  زمنانی  ،سنت ی جنز خطا امیند ریاضن   (،4)رابطه   
 بزرگتر باشد.

آورد کنه تصنمیمات   تصریح توبیت ای  امکان را فنراه  منی  
ه مرتبط با تمایل به پرداخت ورودیه و سنطو  شنرطی تماینل بن    

ر ه قنرا جام تصمی  به تمایل به پرداخت مورد توجپرداخت برای ان
(، رابطنه مینان کنل    1982) Mcdonald and Moffittگینرد.  

 وبسته مشاهدات، میانگی  مشاهدات باالی نقطه سانسور متغیر وا
 دند. کراحتمال باالی نقطه سانسور بودن را به صورت زیر بیان 
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ii  
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بنر روی   iXس س به منظور اثر سنجش اثر تغییر در متغیر 

iC )رابطه زیر مورد استفاده قرار گرفت. )کشش کل ، 
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کشنش احتمنال سنطح    به عبارت دیگر، کشش کل مجموع 
( )بخش اول سمت راست رابطه تمایل به پرداختبینی شده پیش
)بخش دوم سنمت راسنت    شرطی بینی شدهپیشکشش ارزش و 

 .(Amigues et al, 2002)است  رابطه(
ریب ض)توان دوم  2rخوبی برازش الگوی توبیت با استفاده از 

( iCبیننی شنده   ان مقادیر واقعنی و مقنادیر پنیش   همبستگی می
ش خوبی براز ،تر باشدبه یک نزدیک 2r چهشود. هر محاسبه می
 بیشتر است.  

بر ای  فر   (Heckman, 1979) ای هکم روش دومرحله
رد تصنمی  افنراد در منو    یای از متغیرهاکه مجموعهاستوار است

را  وعه دیگر میزان تماینل بنه پرداخنت   تمایل به پرداخت و مجم
 دهند. میثیر قرار أ ، تحت تپس از اتخاذ تصمی
ثر روش حنداک  پروبیت بنا اسنتفاده از   الگوی ،در ای  رهیافت

خنت  ی  بنه پردا بر تصنم  مؤثرعوامل شود و برآورد میراستنمایی 
هدات مشنا . برای برآورد الگوی پروبیت، کندورودیه را بررسی می

ک و ین غیر وابسته در باالی آستانه سانسور مسناوی  مربوط به مت
ه اددسایر مشاهدات در پایی  آستانه سانسور مسناوی صنفر قنرار    

  :دنشومی
(12)  
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در هنگننام بننرآورد الگننوی پروبیننت، عکننس نسننبت میننل   
(inverse mill ratio)      که بنرای بنرآورد مرحلنه دوم ضنروری

ل وش حداقبا استفاده از ر در مرحله بعدود. شاست، نیز برآورد می
 بنر مینزان تماینل بنه     منؤثر متغیرهای  ،(OLS)مربعات معمولی 

  :شودپرداخت از طریق برآورد معادله رگرسیونی زیر بررسی می
(15)                                 

iii UimrXY   
 

ش از حالنت پنی  مقادیر متغیر وابسته به  در مرحله دوم مجدداً
ه وابست مشاهداتی که متغیرشوند و تغییر در مرحله اول تبدیل می

ف رد حنذ آنها در پایی  آستانه سانسنور قنرار دارد از جرینان بنرآو    
 شوند. می

رد با توجه به خصوصیات جامعه آمناری منو  در مطالعه حاضر، 
ه گینری تصنادفی سناد   مطالعه و نیازهای پژوهش، از روش نمونه

بنر  ، %95با ضنریب اطمیننان   حج  نمونه مورد نیاز  .استفاده شد
 . (1386)تاجداری  دشاسا  فرمول کوکران محاسبه 
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ضریب اطمینان قابل قبول که  tحج  نمونه،  0nکه در آن،

استیودنت tبا فر  نرمال بودن توزیع صفت مورد نظر در جدول

دقنت   dواریانس تمایل به پرداخت افراد و  2Sآید،به دست می
 احتمالی مطلوب )نص  فاصله اطمینان( است.

 
 هایافته

ادی برای برآورد ارزش تفریحی منطقه درکه، مصاحبه بنا افنر  
ا ه بن هجستقل بوده و در هنگام مواانجام شد که از نظر درآمدی م

د راحتنی بتواننن  رداخنت ورودینه بنرای منطقنه درکنه ب     پیشنهاد پ
پرسشنامه بنه دلینل عندم درک صنحیح      24ند. کنگیری تصمی 
هنای  د و تجزیه و تحلیلشو ناقص بودن حذف  WTPسواالت 

  .پرسشنامه انجام شد 216با  آماری متغیرهای مورد مطالعه
 انتخنابی درصند افنراد    66های توصنیفی،  با توجه به بررسی
ه صورت ( ب%56) انتخابیبیشتر تعداد افراد  .پاسخگویان مرد بود

انند.  گروهی و همراه با دوستان خود از منطقه درکه دیندن کنرده  
راد درصد افن  12 فقطپاسخگویان همراه با خانواده خود و %  31
 .کنندمیاز منطقه دیدن تنهایی به

مونه ن رادمیانگی  س ، تحصیالت، تعداد افراد خانوار، درآمد اف
 4شناسی، سال، کار 34ب برابر به ترتی و درآمد هر خانوار در ماه

بیشنتری   هنزار رینال اسنت.     17294هزار رینال و   7040،نفر
 21درصنند( در منننازل آپارتمننانی و  79درصنند بازدیدکنننندگان )

  بودند. ساک  درصد سایر افراد در منازل ویالیی 
منطقننه درکننه، اثننر از پاسننخگویان فاصننله محننل سننکونت 

که کمتری  تعنداد  طوریدارد. به ای  مکانبر بازدید از  یدارمعنی
بننوده و  (%14) آن خننارج از تهننران و شننرقاز بازدیدکنننندگان 

مناطق شمالی و در بیشتری  تعداد بازدیدکنندگان نیز افراد ساک  
خالف توزیننع آمنناری منطقننه بننر هسننتند. (%53)غننرب تهننران 

، در (%51) سکونت، فعالیت شغلی بیشتری  تعداد بازدیدکننندگان 
مناطق مرکز و جنوب شهر تهران است. اما همانند توزیع آمناری  
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ینا   ،در شرق تهنران  انتخابیمنطقه سکونت، کمتری  درصد افراد 
 به کار و فعالیت مشغول هستند.  (%11خارج از آن )
پننذیری پاسننخگویان از انتشننار انننواع   رمیننزان اثبررسننی 

از  نمونه پذیری افراداثر میزاننشان داد،  های صوتی و هواآالینده
ز شتر اهای کاری بسیار بیپیامدهای منفی انواع آلودگی در محیط

ر بازدیدکننندگان مینزان انتشنا   % 39 فقطاست. مناطق مسکونی 
 و کن  در محل سکونت خنود قابنل تحمنل    دا را آالینده هوا و ص

  %25ابر برحداکثر  ،های کاریای  رق  در محیط .اندکردهارزیابی 
 .استانتخابی افراد 

یر مقایسه منطقه درکنه بنا سنا    دیدگاه پاسخگویان دربررسی 
 ،%(55) بیشتری  افنراد نموننه   ،نشان داد مناطق تفریحی طبیعی

یعنت و  اولویت اول خود برای لنذت بنردن از طب  عنوان بهدرکه را 
% سایر 6% و 7 %،14 %،18. اولویت کنندمی وردی انتخابنکوه

 ست. باد اترتیب توچال، دربند، جمشیدیه و دارآپاسخگویان نیز، به
بار در سال بوده  13میانگی  تعداد دفعات بازدید پاسخگویان 

کنون از منطقه کوهستانی درکه بازدید اد نمونه تا% افر10 فقطو 
( %60یمننی از پاسننخگویان )نکننرده بودننند. همچنننی  بننیش از ن

ارزینابی  را ضعی  درکه منطقه  رفاهی، بهداشتیامکانات مختل  
 اند. کرده

 بیانتخنا درصد افراد  48 ،های تفریح نشان دادبررسی هزینه
 4انند.  ای برای تفریح در منطقه درکه پرداخت نکنرده هیچ هزینه

نیننز بیشننتری  میننزان هزینننه تفریحننی   انتخننابیدرصنند افننراد 
 . اندپرداختهریال(  000200)

ارزش تفریحنی  منظور برآورد قابل اعتماد از بهدر بخش بعد، 
 ،استفاده از روش ارزشنگذاری مشنروط   منطقه کوهستانی درکه با

دالینل عندم تماینل    پاسخگویی افراد نمونه بررسنی شند.   دالیل 
ورودیه به منطقه کوهسنتانی درکنه   پرداخت بازدیدکنندگان برای 

هننای درصنند پاسننخ 9و  34ارائننه شننده اسننت. ، (1)در جنندول 
ثر از حنس مالکینت عمنومی طبیعنت و     أترتیب متآمیز بهاعترا 
هنای  پاسنخ پذیرش مسئولیت برای پرداخت ورودینه اسنت.    عدم

 وجنود امکاننات کنافی    ثر از عندم أترتینب متن  بهنیز صفر حقیقی 
 از دیدگاه پاسخگو و انگینزه غالنب محندودیت درآمندی     (30%)
 . است( 25%)

 استفاده تفریحی از منطقه درکه برایدالیل عدم تمایل به پرداخت پاسخگویان  (:1)جدول 
 درصد تعداد دلیل عدم تمایل به پرداخت وضعیت پاسخ

 آمیزپاسخ صفر اعترا 

عبنارت  گذاری برای آن مفهنوم نندارد. بنه   طبیعت در مالکیت عموم مردم است و قیمت
 شود. یمرای مردم نیست و به نفع دولت مصادره دیگر با پرداخت ورودیه، طبیعت ب

41 34 

دادن  ینا شنهرداری   ،شنود، وظیفنه دولنت   یا شهرداری مالیات داده منی  ،وقتی به دولت
 خدمات است و نباید برای آن ورودی دریافت شود.  

11 9 

 پاسخ صفر حقیقی
 30 36 با وجود امکانات ضعی  فعلی، دلیلی برای پرداخت ورودیه وجود ندارد. 

شود که یبا توجه به ضعی  بودن شرایط اقتصادی بیشتر مردم، پرداخت ورودی سبب م
 ب کنند. ا انتخایا تفریحات و مناطق تفریحی ارزانتر ر ،ورود افراد به منطقه کمتر شود

31 25 

 2 3 بیان نکردند.  را دلیلی برای عدم پاسخگویی خود به مبالغ پیشنهادی پاسخ صفر بدون دلیل

 100 122  جمع

 های تحقیق خذ: یافتهأم
 

شاخص مناسنبی   ،آمیز و بدون دلیلچون پاسخ صفر اعترا 
روط و با رفتار ارزشنگذاری مشن   نیستاز ارزشگذاری حقیقی فرد 

 آمیزهای صفر اعترا پاسخ درست، پاسخ 216از  سازگار نیست،
 161و بدون دلیل حذف و تمایل به پرداخت بازدیدکننندگان بنا   

 پاسخ معتبر انجام شد. 
 حاضنر بنه  ( %58پاسخگو ) 94 ،نیز های معتبرپاسخمیان از 

فریحنی  )تمایل به پرداخت مثبت( برای استفاده تپرداخت ورودیه 
  .اندمنطقه درکه بودهاز 

ستانی تمایل افراد به پرداخت ورودیه برای منطقه کوهدالیل 
ت رداخن ن برای پانگیزه بیشتری  تعداد پاسخگویا نشان داد، درکه

ورودیننه، بازگشننت درآمنند حاصننل از دریافننت ورودیننه بننه خننود 
بنود  بازدیدکنندگان از طرینق ارائنه کیفینت بناالتر خندمات و به     

 شرایط محیط برای بازدیدکنندگان است.  
در با استفاده از الگوی توبیت  سنجی،نتایج برآوردهای اقتصاد

ای  تحقینق   خطی دررای بررسی ه بده است. شارائه ( 3)جدول 
د. در ای  آزمون اگر سهمی شاستفاده  (4)از آزمون تجزیه واریانس



 2 بر ارزش تفرجی منطقه کوهستانی درکهای هکمن در بررسی عوامل مؤثرکاربرد روش دومرحله 

می  واریانس آنهنا دارد کمتنر از   أکه ریشه مشخصه ضرایب در ت
پنجاه درصد باشد. فر  وجود ه  خطی میان متغیرهای مستقل 

نشنان داد کنه    (5)حاصل از ای  آزمون . نتایجپذیرفته نخواهد شد
 های لودگی صوتی و آلودگی هوا در محیطخطی میان میزان آه 

 استفاده تفریحی از منطقه درکه برایدالیل تمایل به پرداخت پاسخگویان (: 2)جدول 
 درصد تعداد تمایل به پرداخت برایهای مختلف انگیزه

 47 44 پیشرفت امکانات رفاهی و بهداشتی و افزایش امنیت اجتماعی  بهبود شرایط محیط،
 28 26  آورد.میه  روحیه فرا می  سالمتی و تجدیدأزیبا، ت مناظر برداری از هوای پاک،برای بهرهمنطقه درکه فرصتی را 
 20 19 اخالقی است. ایوظیفه پرداخت پول برای ارزشهای طبیعی طبیعت ارزشمند است و

گیری لنو جن آن سوده و تخرینب شند  هر محیط طبیعی احتیاج به حفاظت و نگهداری دارد و پرداخت ورودیه از فر
 کند. می

5 5 

 100 94 جمع 
 های تحقیق خذ: یافتهأم

 

 نتایج برآورد الگوی توبیت برای تمایل به پرداخت ورودیه برای استفاده تفریحی از منطقه درکه (:3)جدول 

 متغیر
 ضریب

 نرمال شده
 tآماره 

کشش 

 انتظاری

کشش تحقق 

 یافته
 ش کلکش

 0.28 11/0 17/0 33/1 0064/0 )سال( س 

 232/0 102/0 13/0 44/0 014/0 تحصیالت )سال(

 43/0 19/0 24/0 97/1 00281/0 )هزار ریال( درآمد پاسخگو

 -24/1 -45/0 -79/0 -08/2 -15/0 )نفر( تعداد افراد خانوار

 51/0 23/0 28/0 55/3 43/0 (0 و ویالیی = 1 = نوع خانه )آپارتمانی

 62/0 29/0 33/0 88/1 13/0 میزان آلودگی هوا در محیط کار )درصد(

 -148/0 -105/0 -043/0 -22/1 -00000422/0 تغییر جغرافیایی محیط کار )ساعت(

امتینناز داده شننده بننه امکانننات منطقننه درکننه از 
 امتیاز( 20دیدگاه پاسخگو )از 

0317/0 04/2 83/0 71/0 53/1 

 - - - -84/0 -68/0 ضریب ثابت

63/0 = 2r0      

 خذ: یافته های تحقیق أم
 

 خطی مینان تعنداد بازدیند در هنر    کار و مناطق مسکونی، ه 
 گیری از فضایخطی میان بهرهسال و تعداد بازدیدهای قبلی، ه 
 محنیط  وها در مناطق مسکونی سبز و میزان انتشار انواع آالینده

ه بن ر بر تمایل در بررسی اثر عوامل مذکورو ز ای اکار وجود دارد. 
رسنی  قل برپرداخت افراد، اثر یکی از متغیرها به عنوان متغیر مست
 شوند. شده و سایر ای  متغیرها از جریان برآورد حذف می

CoxBoxبا انجام آزمون     لی نظینر  ئو با توجه بنه مسنا
 و تعننداد ضننرایب تننوان دوم ضننریب همبسننتگی الگننوی توبیننت

ای خطی به عنوان فرم تنابعی مطلنوب بنر    -دار، فرم خطیمعنی

برابنر   2rالگوی توبیت انتخاب شد. در الگوی برآورد شده مقدار 
دهنندگی بناالی متغیرهنای    دهنده توضنیح است که نشان 63/0

 . استمستقل در الگوی توبیت 

 غیرهنای درآمند، تعنداد   دهد متنشان می( 3)اطالعات جدول 
لودگی آاز  دافراد خانوار، نوع منزل مسکونی ، میزان اثرپذیری افرا

 5محیط کار و سطح امکانات منطقه کوهستانی درکنه در سنطح   
اثنر   تر از آن بر مینزان تماینل بنه پرداخنت افنراد     درصد و پایی 

مناری  آدار دارند. ضریب تنوع جغرافیایی محیط کار از نظنر  معنی
دهد که هرچه ار نشده است، اما عالمت منفی آن نشان میدمعنی

ه بن یابد، تمایل تعداد ساعات کار افراد در محیط ثابت افزایش می
 شود.پرداخت آنها برای منطقه تفریحی بیشتر می

تمایل به پرداخت نسنبت بنه    با توجه به مقادیر انواع کشش،
ات منطقنه  دار تعداد افراد خنانوار و سنطح امکانن   متغیرهای معنی

اما تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان نسنبت بنه    پذیر است.کشش
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نوع مننزل مسنکونی و    دار سطح درآمد پاسخگو،متغیرهای معنی
 ناپذیر است.میزان آلودگی در محیط کار، کشش

آورد کنه تصنمیمات   تصریح توبیت ای  امکان را فنراه  منی  
بنه   ه تماینل کن  ییمرتبط با تمایل به پرداخت ورودیه در گروهها

ررسنی  بپرداخت دارند و گروههایی که تمایل به پرداخت ندارنند،  
د درصن  10که سطح امکانات منطقه در صورتی برای مثال، شود.

یش درصند افنزا   3/15افزایش یابد، میانگی  تمایل به پرداخنت  
اینل بنه   درصد افزایش در میانگی  تم 1/7یابد. از ای  مقدار، می

 رداخنت دگانی است که از قبل تمایل به پپرداخت برای بازدیدکنن
یل به درصد مربوط به افرادی است که تما 3/8ورودیه داشتند و 
که با پیشنرفت سنطح    شودبینی میپیشاند، ولی پرداخت نداشته
 تمایل به پرداخت پیدا کنند.  ،امکانات منطقه
درصدی در میزان درآمد پاسخگویان و مینزان   10با افزایش 

ترتینب  به پرداخت، بنه  یط کار آنها، میانگی  تمایلدر محآلودگی 
 9/2و  9/1یابند. از این  مقندار    درصد افزایش منی  2/6و  3/4

ترتینب بنرای افنزایش سنطح درآمند و مینزان       درصد افزایش به

که تمایل به پرداخنت  آلودگی در محیط کار بازدیدکنندگانی است
پاسخگویانی درصد افزایش نیز به ترتیب برای  3/3و  4/2دارند. 
هنا  که با بیشتر شدن سطح درآمند و مینزان انتشنار آالیننده    است

 کنند. تمایل به پرداخت پیدا می
ینل  برای شناسایی و تفکیک متغیرهایی که بر تصمی  به تما

صنمی (  پرداخت و میزان پرداخت ورودیه )مرحله عمل بعد از ت به
 ای هکم  برآورد شد.  اثرگذار هستند، الگوی دومرحله

روش حننداکثر بننا اسننتفاده از  الگننوی پروبیننت نتننایج بننرآورد
ارائنه گردینده اسنت. بنا انجنام آزمنون       ( 4)راستنمایی در جدول 

CoxBox  لی نظیر آماره حاصل از آزمنون  ئبا توجه به مسا و
بینی صحیح و تعداد نسبت راستنمایی، ضریب تعیی ، درصد پیش

عنوان فرم تنابعی مطلنوب   خطی به -یدار، فرم خطضرایب معنی
 برای الگوی پروبیت انتخاب شد. مقدار آمناره نسنبت راسنتنمای   

مندل در   بنا دهد، تغییرات توضیح داده شنده  نشان می (45/62)
 دار شده است. معنی تر از یک درصدسطو  پایی 

 

 دیهبه پرداخت ورو برآورد الگوی پروبیت برای تمایل نتایج ،مرحله نخست(: 4)جدول 

 برای استفاده تفریحی از منطقه درکه

 tآماره  ضریب متغیر
 کشش

 در میانگین

 کشش کل

 داده شده وزن
 اثر نهایی

 028/0 011/0 019/0 89/0 197/0 جنس

 012/0 31/0 38/0 84/1 019/0 س  )سال(

 000275/0 0042/0 0048/0 21/1 0453/0 )سال( تحصیالت

 -14/0 -53/0 -56/0 -93/2 -41/0 د خانوار )نفر(تعداد افرا

 000154/0 916/0 11/1 16/2 00039/0 درآمد )هزار ریال(

 31/0 071/0 085/0 03/3 52/0 (0 و ویالیی= 1 نوع خانه )آپارتمانی=

 -00308/0 -144/0 -153/0 -04/2 -0078/0 تغییر جغرافیایی محیط کار )ساعت(

 00342/0 37/0 46/0 01/4 018/0 کار )درصد( میزان آلودگی هوا در محیط

 امتیاز داده شده به امکانات منطقه درکه
 امتیاز( 20از دیدگاه پاسخگو )از 

57/0 13/3 69/0 63/0 22/0 

 - -52/1 -71/1 -8/1 -92/1 ضریب ثابت

D-W=1/94 2R مک فادن: 0/52                درصد درست پیشبینی: %89/1               
Log- Liklihhod Function = -97/264                                  Log- Liklihhood(0 = -128/49 

Liklihood Ratio Test = 62/45       With  9 D.F     P-value = 0.000 

 های تحقیق خذ: یافتهأم
 

ویان، آپارتمنانی بنودن   سن  پاسنخگ   (،4با توجه به جندول ) 
منازل مسکونی، سطح درآمند، مینزان آلنودگی در محنیط کنار و      
سطح امکانات منطقه درکه از دیدگاه پاسخگویان بر تصمی  افراد 

استفاده تفریحی از منطقنه درکنه اثنر     برایبرای پرداخت ورودیه 

دار دارد. تعداد افراد خانوار و تغییر جغرافیایی محنیط  مثبت و معنی
اسنتفاده تفریحنی از   ، تصمی  افنراد بنرای پرداخنت ورودینه     کار،

 دهد. طور منفی تحت تاثیر قرار میمنطقه کوهستانی درکه را به
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 با توجه به مقادیر کشش کل وزن داده شنده، سنطح درآمند،   
داخنت  تری  متغیر توضیحی در ارزیابی احتمال تماینل بنه پر  مؤثر
، انبازدیدکننندگ  درصند افنزایش در درآمند    10. با هر استافراد 

 تمنال ، احمیزان آلودگی محیط کار و امکانات رفاهی منطقه درکه
افننزایش % 3/6% و 7/3%، 1/9 بننه ترتیننب پرداخننت ورودیننه،

 یابد. می
ای با توجه به عدم وجود مفهوم اقتصادی کشش برای متغیره

یی مشکل بودن تفسیر کشش برای متغیرهاو  )نوع خانه(مجازی 
ینر  )سن ، تعنداد افنراد خنانوار، تغی    عنددی  که در مقیا  محدود 
 ربوط به این  م، اثر نهایی شونداستفاده میجغرافیایی محیط کار( 

ه فنر   با توجه بن  برای مثال،گیرد. متغیرها مورد تفسیر قرار می
در رهیافننت ارزشننگذاری مشننروط و لننزوم  محنندودیت بودجننه 

ه بن تخصیص درآمد خانوار به مصارف دیگر، اضافه شدن هر نفنر  
ه اینل بن  ی  آنها را برای تمافراد تحت تکفل بازدیدکنندگان، تصم

کنه در  برای افرادیهمچنی  دهد. درصد کاهش می 14 پرداخت
سبت ندرصد احتمال بیشتری  31ت دارند، منازل آپارتمانی سکون

رای بن ودیه به افراد دارای منازل ویالیی، وجود دارد تا پرداخت ور
 .تانی درکه را قبول کننداستفاده تفریحی از منطقه کوهس

ای هکمن   نتایج حاصل از برآورد مرحله دوم روش دو مرحله
ارائه شنده  (، 5)ت معمولی در جدول شماره ابه روش حداقل مربع

کنه   مبنی  آن اسنت  کنس نسنبت مینل    دار شندن ع معنیاست. 
تماینل بنه پرداخنت بنا عوامنل      بنه   گذار بر تصمی های اثرعامل
 و در واقنع  نیسنت به پرداخنت یکسنان   میزان تمایل کننده تعیی 

ای هکمنن  در اینن  یینندی بننرای اسننتفاده از روش دو مرحلننه أت
پژوهش است. همچنی  حضنور عکنس نسنبت مینل در الگنوی      
رگرسیون خطی، وجود ناهمسنانی وارینانس مندل اولینه را رفنع      

سننازد. منی  پنذیر امکننانکنند و اسننتفاده از الگنوی خطنی را    منی 
د افراد خانوار، ننوع مننزل مسنکونی،    متغیرهای سطح درآمد، تعدا

میزان استفاده از گل و گیاه در فضای مننزل، مینزان آلنودگی در    
محیط کار، امکانات منطقه درکه و تعداد بازدید در سال دارای اثر 

. است تصمی ( از عدب عمل مرحله) شده بیان ورودیه مقدار بر دارمعنی
مایل بنه پرداخنت   با فر  ثابت بودن سایر شرایط، تبرای مثال، 

رینال بیشنتر از    1602در بازدیدکنندگان دارای منزل آپارتمنانی  
دو برابر شدن همچنی  است. بازدیدکنندگان دارای منزل ویالیی 

 افنراد  تمایل میزان ریال، 2200 کار محیط در آلودگی انتشار میزان

 دهد. می افزایش را درکه کوهستانی منطقه به ورودیه پرداخت برای
 

 پرداخت ورودیه رگرسیون خطی برای میزاننتایج برآورد الگوی دوم ،  مرحله(: 5)ل جدو

 استفاده تفریحی از منطقه درکهمنظور به
 tآماره  ضریب متغیر

 96/0 9/10 س  )سال(

 06/1 8/21 )سال( تحصیالت

 -94/3 -3/586 تعداد افراد خانوار )نفر(

 11/2 096/0 درآمد )هزار ریال(
 67/2 2/1600 (0 = و ویالیی 1 = نوع خانه )آپارتمانی

 -19/1 -83/0 مربع(مساحت خانه )متر

 -98/0 -86/0 تغییر جغرافیایی محیط کار )ساعت(

 14/2 2/5 د(میزان استفاده از گل و گیاه در فضای منزل )درص

 07/3 22 میزان آلودگی هوا در محیط کار )درصد(

اه از دیندگ  شده به امکاننات منطقنه درکنه    امتیاز داده
 امتیاز( 20پاسخگو )از 

2/151 23/2 

 -93/1 -1/100 تعداد بازدید در سال 

 68/7 7/2472 عکس نسبت میل 

 19/3 29/1900 ضریب ثابت

    61/02 R  
 
 
D-W = 2/08          

JARQUE- BERA NORMALITY TEST = 3/1     With   99/505.0,2   

 های تحقیق خذ: یافتهأم
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دهند،  نشنان منی   هکینت ای دو مرحلنه نتایج برآورد الگنوی  
 بنر تصنمی    فقنط تغییر جغرافیایی محنیط کنار،   متغیرهای س  و 

ی  دار دارد. همچنن پاسخگویان برای پرداخت ورودینه اثنر معننی   
ان سطح درآمد، تعداد افنراد خنانوار، ننوع مننزل مسنکونی، مینز      
ل آلودگی در محیط کنار و امکاننات منطقنه درکنه در مرحلنه او     

عمل )در مرحله دوم  چنی )تصمی  برای تمایل به پرداخت( و هم
ثنر  بعد از تصمی (، بر مینزان تماینل بنه پرداخنت پاسنخگویان ا     

ر یاه دگدار دارد. میزان توجه پاسخگویان به نگهداری گل و معنی
اثنر   ل، متغیرهایی هسنتند کنه  سادر  فضای منزل و تعداد بازدید

 عند از بدار آنها بر میزان ورودیه پرداخت شده )مرحله عمنل  معنی
منظنور  کننندگان بنه  بازدیدبنرای مثنال   شود. تصمی ( بررسی می

رینال   100های خود، تمایل بنه پرداخنت   جویی در هزینهصرفه
 در سال را دارند.ازدید بیشتر کمتر برای هر ب
طی خای برآورد شده الگوی رگرسیون همشخصهبا استفاده از 

 انگی دار در الگوی مذکور، مین و میانگی  متغیرهای مستقل معنی
از  فریحیاستفاده ت برایکننده مایل به پرداخت ساالنه هر بازدیدت

 ریال به دست آمد.  8/3362منطقه کوهستانی درکه برابر 
عنداد  با توجه به متوسط تمایل به پرداخنت بازدیدکننندگان، ت  

 81) و مساحت منطقه درکنه  1388در سال  کل بازدیدکنندگان
 1388، ارزش تفریحی هر هکتار از منطقه درکه در سال هکتار(
 باشد.میلیون ریال می پنجاه برابر تقریباً

 )میانگی  تمایل بنه پرداخنت    = ارزش تفریحی هر هکتار
 )مساحت منطقه تفریحی درکه( تعداد بازدید کنندگان( 

( 1200000 8/3362) ارزش تفریحننی هننر هکتننار = 
81 = 49819252 

 49819259 ارزش تفریحی هر هکتار =
 

 گیریبحث و نتیجه

 هکننند بازدید 94پاسخگوی معتبنر،   216نشان داد از نتایج 
استفاده از منطقه کوهستانی درکه  برایدیه حاضر به پرداخت ورو

آمیز نسبت به پرداخت پاسخگو دارای دیدگاه اعترا  52هستند. 
پاسنخگو نینز بنه دلینل ضنعی        67ورودیه برای منطقه بوده و 

 ،درآمندی  محدودیتانگیزه غالب دانست  امکانات منطقه درکه و 
ه ندارند. ستفاده تفریحی از منطقا برایتمایلی به پرداخت ورودیه 

در الگوی رگرسیون خطی نشان دار شدن عکس نسبت میل معنی
تماینل بنه پرداخنت بنا      هگذار بر تصنمی  بن  های اثرکه عاملداد 

 .نیسنت کننده مینزان تماینل بنه پرداخنت یکسنان      عوامل تعیی 
بنر تصنمی     فقنط تغییر جغرافیایی محنیط کنار،   متغیرهای س  و 

استفاده تفریحی از منطقه  برایپاسخگویان برای پرداخت ورودیه 
سطح درآمد، تعداد که در حالی ،دار داردکوهستانی درکه  اثر معنی

نی، میزان آلودگی در محنیط کنار و   افراد خانوار، نوع منزل مسکو
امکانات منطقه درکه در مرحله تصمی  برای تمایل به پرداخنت و  

 مرحله عمل بعد از تصمی ، بر میزان تمایل به پرداخنت  چنی هم
مینانگی  تماینل بنه پرداخنت بنه      دار دارد. پاسخگویان اثر معننی 

ریال و  8/3362عنوان قیمت ورودیه برای هر بازدیدکننده برابر 
منطقه کوهستانی درکنه برابنر پنجناه     زارزش تفرجی هر هکتار ا

 است.  1388در سال میلیون ریال 
طقنه  با توجه به میزان باالی ارزش تفریحی هر هکتنار از من 

 47)کننندگان  های مثبنت بازدید که بیشتر تعداد پاسخه و ای درک
 یشنرفت پثر از انتظار آنها برای بهبود شرایط محنیط و  أدرصد( مت

ر در نظن همچننی  بنا    اسنت؛ امکانات رفاهی، بهداشتی و امنیتنی  
یند از  درصد( بازد 85که، بیشتری  تعداد پاسخگویان )ای  گرفت 

انند.  دهکنر خنوب ارزینابی    منطقه درکه را بر آرامش روحنی خنود  
رینزی صنحیح، بنه حفنظ و     ضروری است، مسنئوالن بنا برنامنه   

یشنتری  نگهداری مناطق تفریحی طبیعی هماننند درکنه توجنه ب   
تر ماننند تهنران کنه بیشن    شنهرهایی  نمایند. ای  موضوع در کالن

، از اسنت و کمبود فضای سنبز  آلودگی  اعانو ساکنان آن مواجه با
ای ریزی صنحیح بنر  برنامه وردار است.اهمیت بسیار بیشتری برخ

توسننعه امکانننات ، سننطح امکانننات بهداشننتی، رفنناهی  یارتقننا
گسترش آموزش در زمینه حفاظت محنیط طبیعنی و بکنر    ایمنی،

 اثر بسنیار مهمنی در افنزایش ارزش تفریحنی هنر      ،منطقه درکه
 همچننی  الزم اسنت تنا تغیینر    هکتار از منطقه خواهند داشنت.   

و  وطمنطقه درکه با رعایت اصول مرب درکاربری و ساخت و ساز 
طقه ای صورت پذیرد تا منجر به کاهش کیفیت تفرجی منبه گونه

 د.شوو تغییر سیمای سرزمی  ن

طبیعنی درکنه   کنه اکوسیسنت    ذکر ای  نکته ضروری اسنت  
دارای عملکردهای دیگنری همچنون حفاظنت از تننوع زیسنتی،      

 تهران و داالنأمی  آب برای شهر ایجاد زیستگاه حیات وحش، ت
کنه هنر ینک از آنهنا دارای ارزشنهای      است تصفیه هوای تهران 

برآورد ارزش تفرجی منطقنه درکنه    فقطی هستند. از ای  رو ریاد
و یسنت  ای  اکوسیست  ن باارزش واقعی خدمات فراه  شده  مبی 
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ضروری است تا در تحقیقات دیگنر بنه بنرآورد ارزش اقتصنادی     
  سایر خدمات آن نیز توجه شود.
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