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چكیده
افزايش جمعيت و توسعه شهرنشيني در سالهاي اخير موجب افزايش تقاضا براي استفاده تفرجي از مكان هاي فرهنگي و
تاريخي شده است .آرامگاه شمس تبريزي شهر خوي در استان آذربايجان غربي به دليل دارا بودن ويژگي هاي فرهنگي و
تاريخي ،يكي از مناطق تاريخي و گردشگري مهم استان و كشور ميباشد .لذا مطالعه ارزش تفرجي آرامگاه مذكور ميتواند در
رفع كمبودهاي اين مكان تاريخي و توسعه گردشگري فرهنگي در آن مؤثر باشد .هدف اين پژوهش برآورد ارزش تفرجي
آرامگاه شمس تبريزي با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط است .براي بررسي عوامل مؤثر بر ميزان تمايل به پرداخت افراد،
الگوي لوجيت به روش حداكثر راست نمايي برآورد گرديد .دادههاي موردنياز از طريق تكميل پرسشنامه و مصاحبۀ حضوري با
 141بازديدكننده از آرامگاه مذكور با استفاده از روش نمونه گيري سيستماتيك جمعآوري گرديد .نتايج نشان داد كه  55درصد
بازديد كنندگان ،حاضر به پرداخت مبلغي جهت استفاده از آرامگاه مذكور ميباشند .همچنين متغيرهاي تحصيالت ،رضايت
بازديدكنندگان ،جنسيت ،اندازه خانوار ،درآمد و قيمت پيشنهادي اثر معنيداري روي احتمال تمايل به پرداخت افراد دارند ولي
متغير سن ،ازلحاظ آماري معنيدار نبوده ولي عالمت مورد انتظار را دارا بود .ميانگين تمايل به پرداخت افراد براي هر بار بازديد
 6251ريال و ارزش تفرجي ساالنه آرامگاه شمس تبريزي حدود  355ميليون ريال برآورد گرديد.
واژههاي کلیدي :ارزش تفرجي ،ارزشگذاري مشروط ،الگوي لوجيت ،آرامگاه شمس تبريزي ،تمايل به پرداخت.

 -1دانشجوي دكتري علوم اقتصادي ،دانشگاه تبريز.
 -2استاد گروه اقتصاد ،دانشگاه تبريز.
 -3استاديار گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه اروميه.
 -4دانشجوي دكتراي علوم اقتصادي ،دانشگاه تبريز.
(* -نويسنده مسئول)saber_khodaverdizadeh@yahoo.com :
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مقدمه
صنعت گردشگري با ويژگيهاي خاص خود صنعتي پويا با آيندهاي روشن تلقي ميشود .سرمايه گذاري در اين
صنعت در تمام كشورهاي داراي جاذبه هاي جهانگردي رو به افزايش است .امروزه جذب گردشگران خارجي به رقابتي
فزاينده در بين نهادهاي درگير در صنعت گردشگري تبديل شده است .زيرا اين صنعت نه تنها در پيش برد اقتصاد ملي
و درآمدهاي ارزي نقش دارد بلكه صنعتي پاكيزه و عاري از آلودگي و درعين حال ايجادكننده مشاغل جديد ميباشد.
در حقيقت صنعت توريسم سومين صنعت حال حاضر جهان پس از نفت و خودرو بوده و نقش بسيار مهمي در اشتغال-
زايي و درآمدزايي كشورها ايفا ميكند .اكوتوريست ها غالباً داراي گرايش زيست محيطي هستند و ميتوانند در پااليش
و حفاات از محيط زيست و گسترش فرهنگ زيست محيطي در بين مردم جوامع نقش مؤثري ايفا كنند .بنابراين جذب
اكوتوريسم امر مهمي است كه تمام كشورهاي داراي جاذبههاي جهانگردي بايد به آن توجه ويژهاي داشته باشند .در
اين راستا ارزشگذاري كاركردهاي زيست محيطي و گردشگري براي تصحيح تصميمات اقتصادي كه اغلب به منابع
زيست محيطي و گردشگري به عنوان كاال و خدمات رايگان مينگرند ،گام مهمي محسوب ميگردد .همچنين شناخت
و فهم منافع زيست محيطي ،تبيين و ارائه مسائل زيست محيطي كشور به برنامهريزان جهت تصميمگيريهاي مناسب،
سنجش نقش و اهميت منابع زيست محيطي در حمايت از رفاه انساني و توسعه پايدار ،جلوگيري از بسياري از
فعاليت هاي تهديدكننده محيط زيست ،تعديل و اصالح حسابهاي ملي مانند توليد ناخال

ملي و جلوگيري از تخريب

و بهره برداري بيرويه منابع طبيعي از ديگر داليل ارزشگذاري كاركردهاي زيست محيطي و گردشگري ميباشند
(اشيم2111 ،1؛ گائو و همكاران .)2111 ،2بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه هرچند برخي از منابع زيست محيطي و
گردشگري امكان دارد در حال حاضر بي ارزش به نظر آيند ،ولي در آينده مي توانند داراي كاربردهاي فراواني باشند -
(مجابي و منوري .)1384 ،وجود منابع طبيعي منحصر به فرد در ايران ،اقليمهاي گوناگون و وجود آثار باستاني فراوان،
شرايط بسيار مناسبي را براي توسعه گردشگري و صنعت اكو توريسم در كشور مهيا كرده است .با استفاده از
فعاليت هاي گردشگري و توجه به پتانسيل باالي آنها ،ازيك طرف ميتوان به افزايش درآمد بخش دولتي و ايجاد
رونق و توسعه در بخش خصوصي كمك كرد و از طرف ديگر به حفاات از محيط زيست و متعاقب آن ،حركت در
چارچوب توسعه پايدار مبادرت نمود .به عالوه ايجاد جامعه اي سالم و سازنده براي تداوم پيشرفت و توسعه اقتصادي و
نياز به حفظ و توسعه مناطق توريستي جهت جوابگويي به تقاضاي روزافزون انسانها ضروري به نظر مي رسد.
تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر خواسته هاي مردم ازنقطه نظر اقتصادي و اجتماعي مي تواند به پيشبيني نيازها و
كمبودهاي مناطق گردشگري كمك قابل توجهي نمايد .ازجمله اين عوامل ارزشي است كه مردم براي بازديد و
استفاده از اين مناطق توريستي قائل هستند كه جزء منافع مستقيم تفرجگاه ها بوده و افراد آن را با بيان مبالغ تمايل

1- Ashim
2- Guo
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به پرداخت )WTP( 1ابراز ميكنند.
پیشینه تحقیق
كاربرد تكنيكهاي ارزشگذاري اقتصادي براي ميراث فرهنگي پديده نسبتاً جديدي است .در مقايسه با ارزش-
گذاري كاالهاي زيست محيطي كه مطالعات بسيار زيادي درباره آن انجام گرفته است تعداد مطالعات درباره ارزش-
گذاري آثار باستاني و بناهاي تاريخي محدود ميباشد (پروينسا و همكاران .)2118 ،2مطالعات مختلفي به بررسي
تمايل به پرداخت افراد در بازديد از مكان هاي گردشگري پرداخته اند كه به برخي از آن ها اشاره مي گردد:
ويليس )1334( 3متوسط تمايل به پرداخت ( )WTPساليانه هر بازديدكننده از كليساي دورهام 4واقع در انگلستان
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را به روش ارزش گذاري مشروط 31/5 ،)CV ( 6پوند برآورد كرد .پوليچينو و مديسون )2111( 5متوسط تمايل به
پرداخت خانوارهاي بومي و غير بومي جهت پاك سازي ااهر كليساي لينكلن 8را به ترتيب  43/8و  25/5پوند به دست
آوردند .پاجيوال )2111( 3با استفاده از روش ارزيابي مشروط ميزان تمايل به پرداخت هر يك از ساكنين بومي و هر
توريست جهت مرمت و نوسازي كاخ رومن 11واقع در شهر تاريخي اسپليت 11را به ترتيب  151و  45دالر به ازاي هر
بازديد در هرسال به دست آورد .موراتو و همكاران )2112( 12متوسط  WTPساليانه هر خانوار جهت حفاات از 164
صومعه مسيحيان ارتدكس در بلغارستان رابين  1/6-1دالر برآورد كردند .پوليچينو و مديسون ( )2114با استفاده از
روش  ،CVميزان  WTPساكنين بومي جهت حفاات ،پاكسازي و مرمت ميدان مركزي شهر آكسفورد را به ترتيب
 23 ،32و  22 /5پوند به دست آوردند .دل ساز ساالزار 13و ماركس ( )2115تمايل به پرداخت خانوارهاي عالقه مند به
كاالهاي فرهنگي را براي بازسازي كامل قلعه عرب در منطقه والنسياي اسپانيا 14را به روش  53 -58 ،CVپوند و
براي ساير خانوارها  33 -38پوند بهدست آوردند .خداورديزاده و همكاران ( )2113تمايل به پرداخت خانوارها جهت
بازديد از كليساي سنت استپانوس را با استفاده از روش هاي ارزش گذاري مشروط و هكمن  15دومرحله اي به ترتيب
 4134و  4811ريال و هم چنين ارزش تفريحي ساليانهي اين كليسا را با روش هاي مذكور به ترتيب  322و 384
ميليون ريال برآورد كردند .بررسي مطالعات انجام شده در ايران نشان ميدهد كه تعداد محدودي مطالعه درزمينهٔ

)1- Willingness To Pay (WTP
2- Provinsa
3- Willis
4- Durham
5- United Kingdom
)6- Contingent Value(CV
7- Pollicino and Maddison
8- Lincoln Cathedral
9- Pagiola
10- Roman House
11- Split
12- Mourato et al
13 - Del Saz Salazar and Marques
14 - Valencia Spain
15 - Heckman Two Stage
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برآورد ارزش تفريحي تفرجگاهها و بررسي عوامل مؤثر بر ميزان تمايل به پرداخت افراد وجود دارد .عسگري و
مهرگان ( )1381تمايل به پرداخت خانوارها براي اثر تاريخي گنج نامه همدان را با استفاده از روش ارزيابي مشروط
 1561ريال براي هر بازديد برآورد كردند .فرج زاده و همكاران ( )1388برآورد تمايل به پرداخت بازديدكنندگان
مجموعه تاريخي پاسارگاد و تحليل عوامل مؤثر بر آن را با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط و مدل هاي پروبيت
رتبه اي 1و توبيت 2انجام دادند .نتايج نشان داد كه متوسط تمايل به پرداخت به ازاي هر خانوار  114531ريال مي باشد.
مي باشد .هم چنين افزايش بعد خانوار ،فاصله و درآمد بر تمايل به پرداخت افراد اثر مثبت و معنادار دارد .مواليي و
همكاران ( )1388جهت برآورد ارزش تفريحي كاخ سردار ماكو3و تعيين عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت
بازديدكنندگان از روش ارزش گذاري مشروط استفاده نمودند .نتايج نشان داد كه م يانگين تمايل به پرداخت افراد به
ازاي هر بازديد  8435ريال مي باشد .رضايي و همكاران ( )1332به منظور برآورد ارزش تفرجي پارك جمشيديه تهران
و عوامل تأثيرگذار بر آن از روش ارزش گذاري مشروط استفاده كردند و به اين نتيجه رسيدند كه م يانگين تمايل به
پرداخت افراد به ازاي هر بازديد  23448ريال ميباشد .راحلي و همكاران ( )1332عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت
گردشگران از آبشار آسياب خرابه با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط را بررسي و ارزش تفريحي آن را برآورد
كردند .نتايج نشان داد كه متغيرهاي مبلغ پيشنهادي ،ميزان تحصيالت ،درآمد ،رضايت ،بعد خانوار ،سن و جنسيت
عوامل مؤثر در احتمال پذيرش تمايل به پرداخت بازديدكنندگان مي باشند .ميانگين تمايل به پرداخت در بين
بازديدكنندگان  4111ريال و ارزش تفريحي ساالنه اين جاذبه  381ميليون ريال برآورد گرديد .فتاحي و همكاران
( )1333به ارزش گذاري تفرجگاه هاي طبيعي در مناطق روستايي پرداختند .نتايج نشان داد كه تمايل به پرداخت افراد
براي استفاده از ارزش تفريحي پارك جنگلي چهل چاي با متغيرهاي درآمد و تحصيالت بازديدكنندگان رابطۀ
مستقيم و با متغيرهاي قيمت پيشنهادي ،سن و جنس رابطۀ منفي معنادار داشته است همچنين متوسط تمايل به
پرداخت پاسخ دهندگان براي استفاده تفريحي از پارك جنگلي  13524ريال در هر بازديد به دست آمده است.
تاكنون هيچ مطالعه داخلي ارزش تفرجي مكان هاي فرهنگي را برآورد نكرده است لذا اين مطالعه بر آن است كه با
استفاده از روش ارزش گذاري مشروط ارزش تفرجي آرامگاه شمس تبريزي را تعيين نمايد.
ويژگيهاي جمعیتي ،فرهنگي و اشتغال شهرستان خوي

شهرستان خوي كه به شهر گلهاي آفتابگردان معروف هست در زير پاي رشته كوهي سر به فلك كشيده (اورين)
قرار دارد .اين شهرستان داراي عرض شمالي  28درجه و  32دقيقه و طول شرقي  44درجه و  58دقيقه و جمعيت
 354313نفر ( 226561شهري و 125543روستايي) مي باشد .زبان رايج در ميان مردم خوي تركي آذربايجاني است.
شهرستان خوي داراي  231روستا  14دهستان و  5بخش مي باشد .كه اين بخش ها عبارت اند از  :مركزي (خوي)،

1- Ranking Probit
2- Tobit
3 - Maku Sardar Palace
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چايپاره ،ايواوغلي ،صفائيه (زر آباد) قطور .طبق آمار سال  84از كل جمعيت فعال شهرستان خوي  86544نفر شاغل و
 315نفر بيكار هستند و جمعيت غي رفعال اين شهرستان  142625نفر ميباشد ( سالنامه آماري استان آذربايجان غربي،
 .)1384عوامل بسياري در توسعه ،رشد و ايجاد درآمد براي شهرستان خوي مهم مي باشند كه يكي از اين موارد درآمد
حاصل از سرمايه گذاري بخش خصوصي در بحث گردشگري و توريسم هست .شهرستان خوي باقابليت ها و
پتانسيل هاي باال جهت جذب گردشگر شامل آثار تاريخي و مذهبي ازجمله مزار شمس تبريزي و برج شمس تبريز
دروازه سنگي ،بازارچه مرزي رازي ،مسجد مطلب خان ،پل خاتون ،بازار خوي ،كاروا نسراهاي خوي ،پل قطور،
ساختمان شهرداري پيشين ،كليساي مهلزان ،كليساهاي مارخنه و سورپ نشان ،1كليساي سورپ سركيس ،مسجد شاه
«سيد الشهداء» خوي ،مسجد مالحسن و آرامگاه پورياي ولي و همچنين جاذبه هاي طبيعي ازجمله مزارع آفتابگردان،
تفرجگاه فيرورق ،جهنم دره ،قولو دره سي ،ييالق حاجي بيگ (حاجي بيگ يايالغي) ،قره دره ،ماميش خان ،قيريس،
دامنه هاي كوه اورين و دهها چشمه جوشان از دل زمين ،مي تواند به توسعه و پيشرفت و شكوفايي اين شهرستان
كمك شاياني كند .لذا هدف از اين مطالعه محاسبه متوسط تمايل به پرداخت گردشگران جهت بازديد از آرامگاه
شمس تبريزي به عنوان شاخ

ترين بخش جهت جذب توريست در شهرستان خوي مي باشد .

مواد و روشها
روش ارزشگذاري مشروط ()CV

روش ارزش گذاري مشروط (  ،)CVيك روش ارزش گذاري غير بازاري و انعطاف پذير است كه به طور گسترده در
تجزيه وتحليل هزينه – منفعت و ارزيابي تأثيرات زيست محيطي استفاده مي شود .اين روش ابتدا توسط سيراسي-
وانتروپ2در سال 1345پيشنهاد شد  .وي اعتقاد داشت كه جلوگيري از ايجاد فرسايش خاك در طبيعت به وسيله
كاالهاي عمومي ،جزء منافع بازاري اضافي مي باشد و بنابراين يك راه ممكن براي برآورد اين منافع ،تعيين تمايل به
پرداخت افراد به وسيله روش پيمايشي است .اساساً روش ارزيابي مشروط تالش مي كند تا بفهمد چطور پاسخگويان
تحت سناريوهاي بازار فرضي مطمئن ،راضي به پرداخت هستند .در روش ارزيابي مشروط ،جهت تعيين ارزش
اقتصادي كاالها و خدمات زيست محيطي مراجعه به افراد موردنياز است .در اين مطالعه براي برآورد ارزش تفرجي
آرامگاه شمس تبريزي از روش ارزشگذاري مشروط استفاده گرديد .اين روش تالش ميكند كه تمايل به پرداخت
افراد را تحت سناريوهاي بازار فرضي معين ،تعيين نمايد .هم چنين در اين مطالعه از پرسش نامه انتخاب دوگانه جهت
برآورد تمايل به پرداخت افراد استفاده شده است .درروش انتخاب دوگانه فرض ميشود افراد داراي تابع مطلوبيت زير
هستند(امير نژاد و همكاران.)2116 ،3
1 -Markhnh churches and Svrp show
2- Ciriacy-Wantrup
3- Amirnejad et al
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()1

) U (Y , S

 Uتابع مطلوبيت غيرمستقيم Y ،درآمد فرد و  Sبرداري از ساير عوامل اقتصادي -اجتماعي فرد ميباشد .هر
بازديدكننده حاضر است مبلغي از درآمد خود را براي استفاده از منبع گردشگري به عنوان مبلغ پيشنهادي ( )Aبپردازد
كه اين استفاده باعث ايجاد مطلوبيت براي وي ميگردد .ميزان مطلوبيت ايجادشده در اثر استفاده از منابع گردشگري
بيشتر از حالتي است كه وي از منابع گردشگري استفاده نميكند ،كه رابطه زير آن را نشان ميدهد (هانمان:)1384 ،1
U (1, Y  A; S )   1  U (0, Y ; S )   0

()2

كه در آن   0و   1متغيرهاي تصادفي با ميانگين صفر هستند كه بهطور تصادفي و مستقل از همديگر توزيع شدهاند.
تفاوت ايجادشده در

مطلوبيت ) ( U

در اثر استفاده از منبع گردشگري عبارت است از:
) U  (1,Y  A ; S ) U (0,Y ; S )  (1   0

()3

ساختار پرسش نامه دوگانه در بررسي تمايل به پرداخت افراد ،داراي يك متغير وابسته با انتخاب دوگانه ميباشد كه به يك
مدل كيفي انتخابي نياز دارد .معموالً مدلهاي لوجيت 2و پروبيت براي روشهاي انتخاب كيفي مورداستفاده قرار ميگيرند.
لذا در اين تحقيق الگوي لوجيت به دليل سادگي محاسبات و استفاده فراوان در مطالعات خارجي براي بررسي ميزان تأثير
متغيرهاي توضيحي مختلخ بر ميزان  WTPبازديدكنندگان استفاده شد .بر اساس الگوي لوجيت احتمال (  ،) Piاينكه فرد
يكي از پيشنهادها را بپذيرد ،بهصورت رابطه  9بيان ميشود (هانمان:)1384 ،
1
) 1  exp( U
1

}) 1  exp{ (   A  Y  S

()4

Pi  F ( U ) 

كه )  F ( Uتابع توزيع تجمعي با يهك اخهتالف لوجسهتيك اسهتاندارد اسهت و بعضهي از متغيرههاي اجتمهاعي-
اقتصادي ازجمله درآمد ،مبلغ پيشنهادي ،سن ،جنسيت ،اندازه خانوار و تحصيالت را شامل ميشهود  ،  .و  ضهرايب
قابل برآوردي هستند كه انتظار ميرود    0 ،   0و    0باشند (لي و هان.)2112 ،3
پارامترهاي مدل  Logitبا استفاده از روش حداكثر دراستنمايي ) ML ( 4كه رايجترين تكنيك براي تخمين مدل
 Logitهست ،برآورد ميشوند .سپس مقدار انتظاري  WTPبهوسيله انتگرالگيري عددي در محدوده صفرتا باالترين
قيمت پيشنهادي ) (Aبهصورت رابطه  5محاسبه ميشود:

1 - Haneman
2- Logit
3- Lee and Han
4- Maximum Likelihood Method
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()5

) ,  *  (  Y  S

1
(
)dA
)1  exp  ( *  A





MaxA



MaxA

F (U )dA 

0



E (WTP) 

0


كه ) E(WTPمقدار انتظاري  WTPاست و  عرض از مبدأ تعديلشده ميباشد كه بهوسيله جمله اجتماعي -اقتصادي

به جمله عرض از مبدأ اصلي )  (اضافه شده است.
مدل رگرسیوني لوجیت

در اغلب موارد اقتصاددانان فرض ميكنند كه متغير وابسته ،مجموعهاي از مقادير پيوسته ميباشد .ليكن موارد متعدد
وجود دارد كه رفتار تصميمگيرنده در قالب يك مجموعه محدود خالصه ميشود .مدلهايي كه براي چنين اهدافي استفاده
ميشوند مدلهاي با متغيرهاي وابسته كيفي 1ناميده ميشوند (جادج و همكاران .)1382 ،2با توجه به پيوسته نبودن مقادير
متغير وابسته در اين مدلها ،به اين گروه از مدلهاي اقتصادسنجي ،مدلهاي رگرسيون گسسته اطالق ميشود .سادهترين
اين مدلها مدلهايي هستند كه در آنها متغير وابسته دوتايي (صفر و يك) ميباشند .براي مثال يك فرد ميتواند تمايلي
براي پرداخت جهت بازديد از يك مكان گردشگري داشته باشد يا نداشته باشد.
در اين ت حقيق براي بررسي تأثير متغيرهاي توضيحي مختلخ بر ميزان تمايل به پرداخت افراد جهت بازديد از آرامگاه
شمس تبريزي از مدل رگرسيوني لوجيت استفادهشده است .مدل احتمالي لوجيت از توزيعهاي نرمال و لوجستيك بهره
گرفته و مقادير احتمال پيشبينيشده بين صفر و يك واقع ميشود .مدل لوجيت بر اساس احتمال تجمعي الجستيك
بنانهاده شده است .بر اساس اين مدل ،احتمال مشاركت يك فرد در فعاليت موردنظر (مثالً پذيرش قيمت پيشنهادي) از
رابطه  6محاسبه ميشود كه اين رابطه آنچه را كه به تابع لجستيك مشهور است نشان ميدهد (مادال:)1383 ،3
1
e Zi
()6

 Zi
Zi
1 e
1 e
`i 1
i
در رابطه فوق  Piاحتمال پذيرش تمايل به پرداخت از طرف فرد ام F ،رابطه تهابعي α ،عهرض از مبهدأ مهدل i ،
n

Pi  F (Zi )  F (   i X i ) 

پارامتر هاي مورد برآورد مدل X i ،متغيرهاي توضيحي بهصورت مجموعهاي از خصوصيات اقتصهادي -اجتمهاعي فهردi ،

شماره بازديدكننده n ،تعداد كل مشاهدات و  Z iشاخ

واكنش فرد بازديدكننده است .شاخ

واكنش ،متغيهري تصهادفي

است كه اگر مقدار آن از حد خاصي مثالً  Z * iبيشتر باشد ،فرد موردنظر جزء پذيرندگان قيمت پيشنهادي ميباشد و در غير
اين صورت جزء پذيرندگان نخواهد بود.
در رابطه  6وقتي  Ziبين   تا   تغيير ميكند Pi ،بين صفر و يك تغيير ميكند .ويژگي ديگر رابطه باال اين
1 - Qualitative Dependent Variable Models
2- Judge et al
3- Maddala
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هست كه بهطور غيرخطي به ( Ziيعني  X iها) مربوط ميشود .بهعبارتديگر احتمهال (  ) Piبها  X iهها و ضهرايب  و
 iرابطه غير خطي خواهد داشت .اين ويژگي اسهتفاده از روش حهداقل مربعهات معمهولي 1را بهراي تخمهين ضهرايب بها
محدوديت مواجه ميسازد .براي حل اين مشكل و به منظور تبديل رابطه  6به يك عبارت خطي ميتوان تبديالت زيهر را
ازلحاظ رياضي انجام داد .اگر  Piاحتمال وقوع پيشامد يا دارا بودن صفت موردنظر باشد ،آنگهاه )  ( 1  Piاحتمهال عهدم
وقوع صفت موردنظر خواهد بود كه ميتوان بهصورت رابطه  5نشان داد (مادال:)1383 ،
1
1  e zi

()5

1  Pi 

با تقسيم رابطه  6بر رابطه  ،5رابطه  8بهصورت زير حاصل ميشود:
Pi
1  e zi

 e zi
1  Pi
1  e  zi

()8
در رابطه  8نسبت

نشاندهنده نسبت احتمال وقوع حادثه موردنظر (احتمال تمايل به پرداخت) بر آلترناتيو آن يعني

احتمال عدم وقوع حادثه (احتمال عدم تمايل به پرداخت) است .حال چنانچه از طرفين رابطه  8لگاريتم طبيعي گرفته شود،
رابطه  3بهدست ميآيد (مادال:)1383 ،
Pi
)  Zi    i X i
1  Pi

()3

(Li  Ln

در رابطه فوق L ،لگاريتم نسبت احتمال موفقيت بهاحتمال عدم موفقيت ميباشد .اين رابطه را ميتوان با استفاده از روش
حداكثر راستنمايي (  ) MLتخمين زد.
در الگوي لوجيت ضرايب برآورد شده اوليه فقط عالئم تأثير متغيرهاي توضيحي را روي احتمال پذيرش متغير وابسته
نشان ميدهند ولي تفسير مقداري ندارند .بلكه كششها و اثرات نهايي 2هستند كه مورد تفسير قرار ميگيرند.
كششپذيري متغير توضيحي  kام

در الگوي لوجيت را ميتوان از رابطه زير بهدست آورد (جادج و همكاران:)1382 ،

()11

(B X k ) X k
e B X
Xk
.

.B k .
X k
(B X k ) (1  e B X )2
) (B X k

El 

كشش مربوط به هر متغير توضيحي بيان ميكند كه تغيير يكدرصدي در )  (X kباعث تغيير چند درصدي در احتمال
موفقيت متغير وابسته ) (Y i  1ميشود.
با توجه به نوع متغير توضيحي ،دو روش جداگانه براي محاسبه اثر نهايي در الگوي لوجيت وجود دارد:

1- Ordinary Least Squares
2- Marginal Effect
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 - 8اگر  X kمتغيري كمي باشد ،تغيير در احتمال موفقيت متغير وابسته )(Y i  1
كه به نام اثر نهايي خوانده ميشود بهصورت رابطه  11محاسبه ميگردد (جادج و همكاران:)1382 ،

براثر تغيير يك واحدي در X k

Pi
)exp( B x

.B K
x k
(1  exp( B x)) 2

()11

ME 

همانگونه كه مالحظه ميشود در اين الگو مقدار تغيير در احتمال ،بستگي بهاحتمال اوليه و بنابراين بستگي به ارزش
هاي اوليه همه متغيرهاي مستقل و ضرايب آنها دارد.
اگر  X kمتغير مجازي(موهومي) باشد ،اثر نهايي براي اين متغير عبارت است از تغيير در احتمال موفقيت متغير وابسته
(  ) Yi  1درنتيجه تغيير  X kاز صفر به يك ،درحاليكه ساير متغيرها در يك مقدار ثابت نگهداشهته شهوند .مقهدار اثهر
نهايي متغير توضيحي مجازي

از طريق رابطه زير قابلمحاسبه ميباشد:

()12

P (Y  1 X K  1, X * )  P (Y  1 X K  0, X * )  ME D
0

0

مقادير ثابت ساير متغيرها ( *  ) Xتحت عنوان «حالت نمونه »1شناخته ميشود .نحوه مشخ

كردن مقدار حالت

نمونه به اين صورت است كه براي متغيرهاي موهومي مقدار مد آنها و براي ساير متغيرها مقدار ميانگين آنها مدنظر قرار
ميگيرد .براي محاسبات رياضي و تخمين پارامترهاي مدل  Logitبه ترتيب از نرمافزارهاي

 MapleوShazam

استفادهشده است.
نوع تحقیق ،جامعه و حجم نمونه آماري

نوع تحقيق از جنبههاي مختلفي قابلبررسي است .از جنبه هدف نگري از نوع كاربردي است .زيرا در پي توسعه دانش
كاربردي درزمينهي ارزشگذاري بوده و ميتواند براي مسئولين و سياستگذاران اين امر مددكار باشد .از جنبه جمعآوري
اطالعات از نوع تحقيقات پيمايشي و بر اساس ميزان نظارت و درجه كنترل از نوع تحقيقات ميداني بوده كه بهمنظور
گردآوري دادهها درباره چند صفت در يك مقطع از زمان از جامعه نمونهگيري شد ،لذا بدين لحاظ از نوع تحقيقات مقطعي
ميباشد.
جامعه موردبررسي در اين پژوهش بازديدكنندگان از آرامگاه شمس تبريزي ميباشد .آمار و اطالعات الزم از طريق
تكميل پرسشنامههاي طراحيشده در سال  1332جمعآوري گرديد .تعداد نمونه موردبررسي شامل  141نفر بود كه با
استفاده از فرمول كوكران و اطالعات حاصله از پيشآزمون انجامشده بهدست آمد .مطابق مطالعه اميرنژاد و همكاران
( )1388روش نمونهگيري مورد استفاده ،نمونهگيري سيستماتيك يا منظم ميباشد .پرسشنامه مورداستفاده در اين تحقيق
شامل اطالعات مربوط به ويژگيهاي شخصي ،اجتماعي و اقتصادي بازديدكنندگان و سؤاالت مربوط به تمايل به پرداخت
بازديدكنندگان ميباشد .در اين مطالعه براي اندازهگيري ميزان تمايل به پرداخت بازديدكنندگان از پرسشنامه انتخاب

1- Typical Case
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دوگانه دوبعدي 1استفاده شد كه توسط هانمان و كارسون (1385) 2با اصالح و تعديل پرسشنامه انتخاب دوگانه ارائه شد.
اين روش مستلزم تعيين و انتخاب يك پيشنهاد بيشتر به پيشنهاد اوليه ميباشد كه پيشنهاد مقدار بيشتر به جواب "بلي" و
پيشنهاد كمتر به جواب "خير" داده ميشود .در اين بخش سه قيمت پيشنهادي به مقادير  5111 ،11111و  2511ريال
بهصورت سؤاالت وابسته و مرتبط به هم مطرح گرديد .مقدار پيشنهادي  5111ريال بر اساس پيشآزمون انتخابشده است
و قيمت پايين نصخ قيمت پيشنهادي و قيمت باال دو برابر قيمت پيشنهادي ميباشد.
نتايج و بحث
جدول  1نشاندهنده برخي آمارههاي مربوط به متغيرهاي سن ،ميزان تحصيالت ،اندازه خانوار و درآمد ماهيانه
گردشگران از آرامگاه شمس تبريزي ميباشد .ميانگين مربوط به متغيرهاي سن ،تعداد سالهاي تحصيل ،اندازه خانوار و
درآمد ماهيانه به ترتيب برابر با  42سال 12 ،سال تحصيالت 4 ،نفر و  5451هزار ريال ميباشد.
جدول  -آمارههاي تو صیفي برخي متغیرهاي مهم مورد مطالعه در آرامگاه شمس تبريزي
متغیرها

سن (سال)
ميزان تحصيل
(سال)

میانگین

حداکثر

حداقل

93

99

38

4/77

83

87

3

2/91

9

1

3

8/34

1911

82111

8411

3271

اندازه خانوار
(نفر)
درآمد ماهيانه
(هزار ريال)

انحراف

توزيع فراواني متغیرها

معیار

31 -21

21 -91

91 -11

11 -91

*()32

()91

()87

()83

8 -1

1 -1

1 -83

83 -87

()31

()32

()38

()29

8 -2

2 -1

1 -7

7 -4

()31

()91

()31

()81

3111 -9111

9111 -7111

7111 -4111

4111 -82111

()91

()21

()81

()81

* اعداد داخل پرانتز نشاندهنده درصد فراواني طبقه موردنظر ميباشند.
مأخذ :يافتههاي تحقيق

نتايج حاصل از تمايل به پرداخت افراد در جدول  2نشان ميدهد كه  81نفر ( 55درصد) اولين پيشنهاد را نپذيرفتند و
تمايلي براي پرداخت  5111ريال از درآمد خود جهت بازديد از آرامگاه شمس تبريزي نداشتند درحاليكه  61نفر ( 43درصد)
آن را پذيرفتند .هنگاميكه پيشنهاد پايينتر ( 2511ريال) ارائه شد 35 ،نفر ( 25درصد) پيشنهاد دوم را نپذيرفتند درحاليكه

)1 -Double –bounded Dichotomous Choice(DDC
2- Carson
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 45نفر ( 32درصد) آن را پذيرفتند .آن دسته از پاسخگوياني كه اولین پيشنهاد ( 5111ريال) را پذيرفتند در گروه پيشنهاد
باالتر قرار گرفتند كه آيا حاضر به پرداخت  11111ريال براي بازديد از آرامگاه شمس تبريزي هستند؟  35پاسخگو (25
درصد) پيشنهاد سوم را نپذيرفته و  25نفر ( 18درصد) اين پيشنهاد را پذيرفتند .نتايج نشان ميدهد كه مردم راضي به
پرداخت مبلغي جهت استفاده از آرامگاه شمس تبريزي ميباشند ،بهطوريكه  55درصد بازديدكنندگان موردمطالعه ،حاضر
به پرداخت مبلغي جهت استفاده از اين آرامگاه ميباشند.
جدول -2وضعیت پاسخگويي به سه مبلغ پیشنهادي براي محاسبه ارزش تفرجي آرامگاه شمس تبريزي
مبلغ پیشنهاد اولیه

پیشنهاد پايین

پیشنهاد باال

( 5000ريال)

( 2500ريال)

( 0000ريال)

تعداد

91

91

31

درصد

92

23

81

تعداد

11

21

21

درصد

17

31

31

تعداد

891

11

91

درصد

811

17

92

وضعیت پذيرش

پذيرش مبلغ پيشنهادي

عدم پذيرش مبلغ پيشنهادي

جمع
مأخذ :يافتههاي تحقيق

نتايج حاصل از برآورد الگوي لوجيت در جدول  3آورده شده است .مقدار آماره نسبت راستنمايي )LR(1در درجه آزادي
 5برابر با 151/25ميباشد و ازآنجاكه اين مقدار باالتر از مقدار ارزش احتمال ارائهشده ميباشد ،لذا كل الگوي برآوردي
ازلحاظ آماري در سطح يك درصد معنيدار ميباشد .مقدار ضريب تعيين مك فادن 2براي الگوي لوجيت برآورد شده با
توجه به تعداد مشاهدات متغير وابسته ،رقم مطلوبي ميباشد .درصد پيشبيني صحيح مدل برآورد شده نيز بالغ بر  86درصد
است و ازآنجاكه مقدار قابلقبول درصد پيشبيني صحيح براي الگوهاي لوجيت و پروبيت برابر با  51درصد ميباشد لذا
مقدار درصد پيشبيني صحيح بهدستآمده در اين الگو رقم مطلوبي را نشان ميدهد ،بنابراين الگوي فوق قابلاطمينان
براي تجزيه و تحليلهاي بعدي است .همانطور كه جدول  3نشان ميدهد ضرايب برآورد شده براي متغيرهاي توضيحي
سطح تحصيالت ،اندازه خانوار ،قيمت پيشنهادي ،ميزان رضايت بازديدكنندگان ،جنسيت و درآمد در سطح پنج درصد
ازلحاظ آماري معنيدار ميباشند .متغيرهاي قيمت پيشنهادي و اندازه خانوار داراي اثر منفي و متغيرهاي تعداد سالهاي
تحصيل ،ميزان رضايت بازديدكنندگان ،جنسيت و درآمد داراي اثر مثبت بر تمايل به پرداخت بازديدكنندگان از آرامگاه
شمس تبريزي ميباشند .اين نتايج با نتايج مطالعه اميرنژاد و همكاران در سال ( )1385و نابين و همكاران در سال ()2118
مطابقت دارد .بهطوريكه در مطالعه نابين و همكاران نيز اندازه خانوار و قيمت پيشنهادي اثر منفي و ساير متغيرها اثر
1 - Likelihood Ratio
2 - Mc Fadden R-Square
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مثبت ،در مطالعه اميرنژاد و سال قيمت پيشنهادي اثر منفي و درآمد اثر مثبت و همچنين در مطالعه خداورديزاده و همكاران
( )1385قيمت پيشنهادي و اندازة خانوار اثر منفي و ميزان تحصيالت و درآمد اثر مثبت روي تمايل به پرداخت افراد
داشتند .در الگوي لوجيت ضرايب برآورد شده اوليه فقط عالئم تأثير متغيرهاي توضيحي را روي احتمال پذيرش متغير
وابسته نشان ميدهند ولي تفسير مقداري ندارند .بلكه كششها و اثرات نهايي هستند كه مورد تفسير قرار ميگيرند.
جدول -3نتايج حاصل از برآورد الگوي لوجیت جهت محاسبه ارزش تفرجي آرامگاه شمس تبريزي.
مقدار ضرايب

ارزش آماره t

کشش کل وزني

اثر نهايي

عرض از مبدأ

-9/91

-8/94

-1/99

-

سن

1/14

8/99

1/299

1/1813

جنسيت

1/11

8/43

1/11

1/331

تحصيالت

8/82

2/17

8/22

1/32

اندازه خانوار

-1/44

-3/39

-1/22

-1/31

1/11887

3/18

1/119

1/11132

1/19

2/31

1/31

8 /3

-1/131

- 3 /3

-1/14

-1/1123

متغیرها

درآمد
ميزان رضايت بازديدكنندگان
قيمت پيشنهادي
آزمون نسبت راستنمايي = 151/25
ضريب تعيين مك فادن =  65درصد

درصد پيش بيني صحيح = 86درصد

تعداد نمونه =141

مأخذ :يافتههاي تحقيق

ازآنجاكه كششها توابعي غيرخطي از مقادير مشاهدات ميباشند هيچ تضميني وجود ندارد كه تابع لوجيت از ميانگين
نمونهها عبور نمايد .بدين لحاظ محدوديتي در استفاده از كشش در ميانگين وجود دارد .وزن مورد استفاده براي محاسبه
اين ميانگين وزني احتمال پيشبينيشده براي هر مشاهده است (ويستر .)1333 ،1اين نوع كشش كه كشش كل وزني
دادهشده ناميده ميشود در تفسير نتايج اين تحقيق مورداستفاده قرارگرفته است .كشش كل وزني 2مربوط به متغير تعداد
سالهاي تحصيل ،سن و درآمدنشان ميدهد كه با ثابت بودن ساير عوامل افزايش يكدرصدي در سطح تحصيالت ،سن
و درآمد گردشگران احتمال تمايل به پرداخت به ترتيب  1/346 ،1/33و  1/184درصد افزايش مييابد كه دليل آن آگاهي
بيشتر اين افراد از وضعيت موجود امكانات رفاهي موجود در آرامگاه شمس تبريزي ميباشد .مقادير كشش مورد بررسي
براي دو متغير مستقل قيمت پيشنهادي و اندازه خانوار نشان ميدهد كه با افزايش يك درصد در قيمت پيشنهادي و اندازه
خانوار احتمال پذيرش تمايل به پرداخت در بازديدكننده به ترتيب  1/53و 1/33درصد كاهش مييابد .مقدار اثر نهايي

3

1- Whister
2 - Weighted Aggregate Elasticity
3 - Marginal Effect
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متغير جنسيت نشان ميدهد كه تغيير آن از صفر (مؤنث بودن) به يك ( مذكر بودن) سبب افزايش  22/5درصدي احتمال
تمايل به پرداخت بازديدكننده ميشود يعني احتمال پذيرش تمايل به پرداخت مردان نسبت به زنان  22/5درصد بيشتر مي
باشد .اثر نهايي مربوط به چهار متغير تحصيالت ،درآمد ،سن و ميزان رضايت بازديدكنندگان نشان ميدهد كه با افزايش
يك واحد متغيرهاي مذكور احتمال پذيرش تمايل به پرداخت توسط بازديدكننده به ترتيب  1/82 ،1/123 ،23و  121درصد
افزايش مييابد .اثر نهايي دو متغير قيمت پيشنهادي و اندازه خانوار نشان ميدهد كه افزايش يك واحد متغيرهاي فوق
منجر به كاهش احتمال پذيرش تمايل به پرداخت در بازديدكننده بهاندازة  1/32و  21درصد ميشود.
ميانگين تمايل به پرداخت با استفاده از رابطه زير براي آرامگاه شمس تبريزي  6251ريال براي هر بازديدكننده به
دست آمد.
()13
Y  4.65  0.09 AGE  1.13EDU  0.99 FN  0.55GEN  5.54CON  0.00117 REV  0.025BID
Y  - 4.65  0.09 * 42  1.13 * 12 - 0.99 * 4  0.55 * 1  5.54 * 0.43  0.0.00117 * 5450 - 0.025BID
Y  18.13 - 0.025BID
)) dBID  6250

) ( 18.13 0.025*bid

15000

 (1 /(1  e

Y

0

لذا ارزش تفرجي ساالنه اين آرامگاه طبق رابطه زير محاسبه ميگردد:
()14

(ميانگين تمايل به پرداخت  درصد افراد تمايل به پرداخت  تعداد بازديدكنندگان ساالنه)= ارزش
تفرجي ساالنه آرامگاه شمس تبريزي
ريال  = 11111  1/71  9311= 271111111ارزش تفرجي ساالنه آرامگاه شمس تبريزي

لذا ارزش تفرجي ساالنۀ آرامگاه شمس تبريزي  355ميليون ريال برآورد شد.
نتیجهگیري و پیشنهادها
با توجه به گستردگي عرصههاي تاريخي ازجمله آرامگاهها و ناتواني دولت در پوشش و حمايت از تمامي آنها ،لزوم
استفاده از مشاركتهاي مالي مردمي را در راستاي حفاات و جلوگيري از تخريب آنها آشكار ميكند .لذا آگاهي از نظرات
افراد در مشاركت آنها در حفاات از اين اماكن فرهنگي مناسب ميباشد .در اين مطالعه با استفاده از روش ارزشگذاري
مشروط و برآورد مدل لوجيت بر اساس روش حداكثر درست نمايي ميزان تمايل به پرداخت بازديدكنندگان از آرامگاه شمس
تبريزي براي هر بازديد  6251ريال و ارزش تفرجي آن برابر  355ميليون ريال برآورد شد .نتايج نشان داد كه امكانات
فعلي آرامگاه شمس تبريزي براي جذب گردشگر نامناسب و ضعيخ ميباشد ولي با توجه به پتانسيل باالي اين آرامگاه در
جذب گردشگر و اهميت بااليي كه گردشگران براي بازديد از آثار باستاني ازجمله آرامگاهها قائل هستند ،در صورت بهبود
امكانات رفاهي موجود ،تعداد گردشگران و تمايل به پرداخت باالي آنها افزايش پيدا خواهد كرد .همچنين مطابق نتايج
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بهدستآمده متغيرهاي تحصيالت ،رضايت بازديدكنندگان ،جنسيت ،اندازه خانوار ،درآمد و قيمت پيشنهادي اثر معنيداري
روي احتمال تمايل به پرداخت افراد دارند .با توجه به اثر مثبت و باالي متغيرهاي تعداد سالهاي تحصيالت و ميزان رضايت
بازديدكنندگان بر احتمال تمايل به پرداخت بازديدكنندگان براي بازديد از آرامگاه شمس تبريزي ،با توجه به ارزش تفرجي و
فرهنگي باالي آرامگاه شمس تبريزي ،نظرات گردشگران و نيز پتانسيل باالي اين آرامگاه جهت افزايش جذب گردشگر،
توصيه ميشود كه برنامه ريزان و مسئولين براي توسعه گردشگري و افزايش تعداد بازديدكنندگان و توريستها به اين
آرامگاه توجه بيشتري داشته و با گسترش ،ايجاد امكانات رفاهي مناسب براي خانوادهها ،بهبود بهداشت محيط آرامگاه،
بهبود وضعيت حملونقل ،اطالعرساني ،راهنمايي گردشگران ،گسترش سطح اطالعات و آگاهي مردم نسبت به اين اثر
تاريخي و تبليغات از طريق اينترنت ،بروشور ،كتابچه و سي دي در جهت باال بردن رفاه بازديدكنندگان كمك بيشتري
نمايند كه مطمئناً سبب افزايش تعداد گردشگران و فراهم شدن بستري مناسب براي سرمايهگذاري بخش خصوصي در
فعاليتهاي گردشگري خواهد شد.
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Abstract
The increasing population and urban development in recent years has increased the demand for
recreation in cultural and historic places. The tomb of Shams Tabrizi is located in Khoy, West
Azerbaijan province due to its historical and cultural features being a, historic and touristic region
of the province and the country. Therefore, due to the values of tourism and recreation, the
existence of defieiencies in the historic site of the tomb can be effective in cultural tourism. This
study is aimed at estimating the value of recreation in the tomb of Shams Tabrizi using contingent
valuation. To investigate the factors affecting visitor’s willingness to pay, the logit model was
estimated using maximum likelihood. The required data was obtained by usuing a questionnaire
and interviews were collected on 140 visits to the tomb. The results showed that 75% of the
visitors are willing to pay for visiting the tomb. The education variables, satisfaction, gender,
household size, income and price have significant effects on the probability of willingness to pay,
but they vary in age. The difference was not significant, but the sign was to be expected. The
average willingness to pay was estimated to be the amount of 6250 Rials and the annual
recreational value of the Shams Tabrizi 's tomb was estimated to be about 375 million Rials.
Keywords: Contingent Valuation, Logit Model, Outdoor recreation Value, The Tomb of
Shams Tabrizi ,Willingness to Pay.
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