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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :فضاهاي سبز و پارک هاي طبيعي شهري با رويکرد ارزش غيرمستقيم ،کارکردهاي ويژه اي
دارند .پوشش گياهي همراه با جاذبه هاي ديگر نظير آبنماها در پارک هاي شهري عالوه بر تلطيف هوا و تعديل
فشارهاي رواني ،زمينه بسيار مناسبي براي تبادل افکار و ارتباط خانواده ها نيز فراهم مي کند .برآورد ارزش اين اماکن
تفريحي داراي اهميت فراواني است ،به طوري که مردم و مسئوالن را از ارزش واقعي محيط زيست شهري بيشتر آگاه
ساخته و آنها را در حفظ و برنامه ريزي در گسترش اماکن مصمم مي سازد و امتناع از آن در درازمدت پيامدهاي
ناگواري خواهد داشت .ارز ش گذاري اقتصادي ،روشي براي برآورد ارزش پولي اينگونه دارايي ها جهت لحاظ نمودن
ارزش بالقوه منابع اکوسيستمي در برنامه ريزي هاي توسعه اي ،مديريت بهره برداري و حفاظت و نگهداري از بوم
نظام ها به عنوان ميراث هاي طبيعي است .هدف پژوهش حاضر برآورد ارزش تفريحي محيط زيست اصفهان( پارک
کوهستاني صفه به عنوان يک نمونه موردي) با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط بوده ،افزون برآن عوامل مؤثر بر
تمايل به پرداخت بازديدکنندگان از اين پارک را تعيين کرده است نيز تعيين شده است.
روش پژوهش :اين پژوهش از نوع کاربردي و به روش توصيفي – تحليلي مي باشد .به منظور تجزيه و تحليل اطالعات
از نرم افزار  ، spssنرم افزار اقتصادي  shazam 90و نرم افزار رياضي  Mathematicaاستفاده شده است .جهت
پاسخگويي به فرضيات پژوهش نيز از روش هاي رگرسيوني و مدل هاي الگوي الجيت استفاده شده است .براي برآورد
تعداد نمونه از فرمول كوكران و روش نمونه گيري تصادفي استفاد و کار تحليل با  300پرسشنامه پيگيري شد.
يافتهها :نتايج حاصل از تحليل  Logitبيانگر آن است متغيرهاي در آمد فرد ،سن ،تحصيالت ،کيفيت پارک و
عالقمندي به محيط زيست تأثير معني دار مثبت در برآورد تمايل افراد به پرداخت داشته اند و متوسط تمايل به
پرداخت هر خانوار در ماه  1959/219تومان بوده که با توجه به تعداد سه ميليون بازديدکننده و متوسط بعد خانوار
 3/8نفر مبلغ کل ارزش تفريحي ساالنه پارک کوهستاني صفه  1/546/751/842تومان برآورد گرديد.
نتيجه گيري :بر اساس نتايج حاصل بيش از  75درصد پاسخگويان متمايل به پرداخت مبالغي از  1000تا 2000
تومان به عنوان مبلغ ورودي بوده اند .ضريب برآورد شده پيشنهاد ،كه مهم ترين ضريب در روش  CVMمي باشد با
عالمت منفي معنادار شده و اين بدان مفهوم است که در يک بازار فرضي با افزايش ميزان مبلغ پيشنهادي براي رقم
ورودي ميزان تمايل به پرداخت کاهش مي يابد که البته دور از ذهن نبوده و متناسب با انتظار است .با توجه به اثر
نهايي اين متغير با افزايش در قيمت پيشنهادي ،احتمال پذيرش مبلغ جهت پرداخت بابت استفاده تفرجي  %48کاهش
خواهد يافت.
واژگان كليدي :ارزشگذاري مشروط ،پارک کوهستاني صفه ،ميزان تمايل به پرداخت ،مدل Logit
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در دهههاي اخير ،كيفيت محيط زيست به عنوان
كاال در نظريههاي اقتصادي مورد توجه بوده است .به
گونهاي كه اقتصاددانان تحقق رشد و توسعة پايدار را در
گرو حفاظت از محيط زيست ميدانند( .رفعت و
همکاران  )157 ،1391دنياي کنوني با بحرانهاي زيست
محيطي عمدهاي مواجه بوده و همين امر ،از جدي ترين
دغدغههاي انسان معاصر به شمار ميآيد .بروز مشکالتي
چون از بين رفتن اليه ازن ،افزايش آلودگيها و
آاليندههاي مختلف ،نابودي اکوسيستمهاي طبيعي که
تا پيش از اين به عنوان کانونهاي غني تنوع زيستي
تلقي ميشدند ،همگي از شواهد چنين بحران هايي به
حساب ميآيند )chomitz 1998, 25( .لذا نياز به
شناخت و وارد نمودن ارزشهاي زيست محيطي در
سرمايه گذاري ها ،قيمت گذاري ها ،پروژههاي عمراني،
صنعتي و خط مشيهاي مربوط به تصميم گيريها کامالً
محسوس است .در جهان کنوني پذيرفته شده که براي
تعيين هزينه کاالها و خدمات بايد هزينههاي کلي زيست
محيطي را نيز مورد شناسايي قرار داد .بيان ارزشي منابع
طبيعي بناچار ما را به سوي پرسش هايي درباره نحوه و
ميزان ارزش گذاري منابع زيست محيطي راهنمايي
ميکند .تالشهاي الزم براي برآوردارزش پولي خدمات
اکوسيستم ها ،نقش مضاعفي در مديريت تلفيقي انسان و
سيستمهاي طبيعي ايفا ميکند( .امامي ميبدي و
همکاران  )188 ،1387در سطح خرد ،مطالعات
ارزشگذاري باعث دستيابي به اطالعات مربوط به ساختار
و کارکرد اکوسيستمها و نقش متنوع و پيچيده آنها در
حمايت از رفاه انساني شده و در بعد کالن ،ارزشگذاري
اکوسيستم ميتواند در ايجاد و اصالح شاخصهاي رفاه
انساني و توسعه پايدار مشارکت داشته باشد .ارزشگذاري
اقتصادي را ميتوان به گونهاي سازنده و مثبت در هر چه
بهتر نمودن سياستهاي زيست محيطي دخالت داد.
بدين روي کمّي و قابل فهم کردن اين منافع از اهميت
بسيار بااليي برخوردار است kriger, 2001)( .ديدگاه
ارزش گذاري منابع طبيعي و سيستمهاي محيطي از
منظرگاه اقتصاددانان و اكولوژيستها ،شناخت و فهم منافع
زيست محيطي و اكولوژيكي توسط انسانها ،ارائه مسايل
محيطي كشور به تصميم گيرندگان و برنامه ريزان ،فراهم
آوردن يك ارتباط ميان سياستهاي اقتصادي و درآمدهاي
طبيعي ،سنجش نقش و اهميت منابع طبيعي ،تعديل و
اصالح مجموعه محاسبات ملي توليد ناخالص داخلي و
جلوگيري از تخريب و بهره برداري بي رويه منابع طبيعي

ميباشد( .امير نژاد و ديگران  )48 ،1385به منظور
دستيابي به يك معيار مناسب براي ارزش گذاري،
اقتصاددانان كار خود را با متمايزكردن ارزشهاي مصرف
كننده از ارزشهاي غير مصرف كننده شروع ميكنند.
ارزش مصرفي از مصرف مستقيم محيط زيست مشتق
ميشود ( .امامي ميبدي  )188 ،1387ارزشهاي غير
مصرفي دربرگيرنده ارزش وجودي ،ارزش ميراثي و ارزش
انتخاب است که مردم فقط براي شناخت موجوديت
منابع طبيعي قائلند حتي اگر هرگز آن را نبينند يا
استفاده نكنند( .آزادي و ديگران  )78 ،1393ارزش
ميراثي يا ارزش نسلهاي آينده ،مطلوبيت ناشي از آگاهي
افراد در نگهداري دارائي منابع طبيعي براي نسلهاي
آينده است و ارزش انتخاب ،شاخصي از درجه ترجيح
افراد براي حفظ منابع طبيعي در برابر استفاده احتمالي
افراد در آينده ميباشد (امير نژاد وديگران )148 ،1384
فضاهاي سبز و پارکهاي داخل شهري با رويکرد
ارزش غيرمستقيم ،کارکردهاي ويژهاي دارند .پوشش
گياهي همراه با جاذبههاي ديگر نظير آبنماها عالوه بر
تلطيف هوا و تعديل فشارهاي رواني ،زمينه بسيار
مناسبي براي تبادل افکار و ارتباط خانوادهها نيز فراهم
ميکند برآورد ارزش اين اماکن تفريحي داراي اهميت
فراواني است ،به طوري که مردم و مسئوالن را از ارزش
واقعي محيط زيست شهري بيشتر آگاه ساخته و آنها را
در حفظ و برنامه ريزي در گسترش اماکن مصمم
ميسازد و امتناع از آن در درازمدت پيامدهاي ناگواري
خواهد داشت .ارزش گذاري اقتصادي ،روشي براي برآورد
ارزش پولي اينگونه داراييها براي لحاظ نمودن ارزش
بالقوه منابع اکوسيستمي در برنامه ريزيهاي توسعه اي،
مديريت بهره برداري و حفاظت و نگهداري از بوم نظامها
به عنوان ميراثهاي طبيعي است( .کانت ) 735 ،2007
هدف پژوهش حاضر برآورد ارزش تفريحي محيط زيست
اصفهان ( پارک کوهستاني صفه به عنوان يک نمونه
موردي) با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط بوده،
افزون برآن عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت
بازديدکنندگان از اين پارک را تعيين کرده است.
پيشينه پژوهش
اقتصاددانان سالها در پي روشي بودند تا بتواند
كاالهايي كه براي آنها بازار مشخصي وجود ندارد را ارزش
گذاري كنند .در همين راستا روش CVدر سال 1947
1
توسط  criaicy wantrupپيشنهاد شد ولي ديويس
براي اولين بار در سال 1963بطور تجربي از اين روش
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براي برآورد منافع تفريحات آزاد در اطراف يك رودخانه
استفاده نمود .در ايران اکثر مطالعات به روش  CVدر
خصوص مناطق زيست محيطي ميباشد .در رابطه با
ارزش گذاري مناطق زيست محيطي اولين بار ارزش
تفريحي پارك سي سنگان در سال 1353با استفاده از
روش  TCمورد بررسي قرار رفته که ارزش آن 8960
ريال در هر هکتار برآورد گرديده است( .يخکشي:1353 ،
 )135در مطالعهاي ديگر توسط امير نژاد و همكاران
( )1385ارزش وجودي كل جنگلهاي شمال ايران با
استفاده از روش ارزشيابي مشروط برآورد شده است
.نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه ارزش وجودي
جنگلهاي شمال ايران ،براي هر خانواده ماهيانه 2/51
دالر و ارزش ساالنه آن 30/13براي هر خانواده ميباشد.
يافتههاي پژوهش نخعي و همکاران ( )1389در برآورد
ارزش حفاظتي جنگل نور با استفاده از روش ارزشگذاري
مشروط مؤيد آن است هر خانواده تمايل دارد ساالنه
 151725ريال از درآمد ساالنه خود را براي حفاظت از
اين پارک بپردازد .همچنين ارزش حفاظتي ساالنه پارک
براي هر هکتار  229707314ريال است .راحلي و
همکاران وي ( )1389در برآورد ارزش تفرجي روستاي
بند اروميه به روش ارزشگذاري مشروط ميانگين تمايل به
پرداخت افراد را 6250ريال و ارزش تفرجي ساالنه ي
روستاي بند اروميه را حدود  500ميليون ريال برآورد
نموده اند .زبردست وهمکاران ( )1389اقدام به برآورد
ارزشهاي غير استفادهاي تاالب انزلي با استفاده از روش
ارزشگذاري مشروط نموده و دريافته اند حداکثر تمايل به
پرداخت پاسخ دهندگان براي يک دورة زماني نامحدود
که در زمان حال تنزيل شده است ،ساالنه برابر با
 8803/92تومان است .هاشم نژاد و همکاران ( )1390در
تعيين ارزش تفرجگاهي پارك جنگلي نور مازندران ،با
استفاده از روش ارزشگذاري مشروط ،ميزان ميانگين
تمايل به پرداخت بازديدكنندگان و كاربران اين پارك
جنگلي را  3875ريال براي هر بازديد برآورد نموده اند.
ناجي و همکاران ( )1390برآورد ارزش تفرجي پارك
جنگلي قائم كرمان را مورد بررسي قرار داده و براي
رسيدن به نتيجه الزم از روش ارزشگذاري مشروط
استفاده نموده اند .طبق يافتهها ميانگين تمايل هر فرد به
پرداخت براي بازديد از اين پارك 2157،ريال و تمايل به
پرداخت ساالنه خانوار رقم  178191 /33ريال است.
مواليي و همکاران وي ( )1390ارزش حفاظتي گل
سوسن چراغ با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط با
انتخاب دوگانه يك-بعدي را مورد بررسي قرار داده اند و

دريافته اند ميزان تمايل به پرداخت در صورت استفاده از
الگوي خطي معادل  6540/33ريال و در صورت استفاده
از الگوي لگاريتمي برابر 9675/22ريال در سال ميباشد.
صامتي و همکاران ( )1391اقدام به ارزشگذاري تفريحي
بوستان جنگلي ناژوان با استفاده از روش ارزشگذاري
مشروط نموده اند .يافتههاي پژوهش حاکي از برآورد
ميانگين تمايل به پرداخت  8983/702ريال ماهانه براي
بوستان جنگي ناژوان اصفهان است .طبق يافتههاي
پژوهش سام دليري و همکاران ( )1392با عنوان برآورد
تمايل به پرداخت ساکنان شهرستان چالوس جهت
حفاظت از درياچه ولشت با استفاده از روش ارزشگذاري
مشروط با انتخاب دوگانه يک و نيم بعدي ،ارزش کل
حفاظتي ساالنه اين درياچه  6994ميليون ريال برآورد
شده است .جعفري و همکاران ( )1392نيز در
ارزشگذاري اقتصادي منطقه گردشگري کهمان استان
لرستان با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط ،متوسط
تمايل به پرداخته را  9784و مجموع ارزش تفرجي اين
منطقه در سال را 1761120000ريال برآورد کرده اند.
محمودي و همکاران (  )1392با هدف برآورد ميزان
تمايل به پرداخت گردشگران براي خدمات گردشگري
مزرعهاي در استانهاي حاشيهاي درياي خزر از روش
ارزشگذاري مشروط استفاده نموده و در نتيجه متوسط
تمايل به پرداخت گردشگران را  12920ريال برآورد
نموده اند و با در نظر گرفتن ين ميزان ،متوسط ارزش
تفريحي خدمات و امكانات اقامتي مزارع گردشگري در
فصل تابستان ،بالغ بر  116ميليارد ريال برآورد ميشود.
آزادي و همکاران ( )1393در پژوهش ارزشگذاري
اقتصادي طاقبستان با استفاده از روش ارزگذاري
مشروط ،متوسط تمايل به پرداخت افراد براي بازديد از
اين مكان را  460/6تومان و ارزش حفاظتي آن را
 1842400000تومان برآورد کرده اند .مافي غالمي و
همکاران ( )1393به ارزشگذاري اقتصادي تفرجگاهها
بااستفاده از روش هزينه سفز منطقهاي (مطالعه موردي:
آبشار کوهرنگ) پرداخته اند .طبق يافتههاي به دست
آمده از پرسشنامههاي پر شده توسط بازديدکنندگان،
محاسبات آماري بر اساس پراکنش خواستگاه
بازديدکنندگان و تخمين هزينههاي سفر ،ارزش
تفرجگاهي آبشار کوهرنگ برابر با  156377600است.
فتاحي و همکاران ( )1393در ارزشگذاري تفرجگاههاي
طبيعي در مناطق روستايي مطالعه موردي :پارك جنگلي
چهلچاي با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط دريافتند
تمايل به پرداخت افراد براي استفاده از ارزش تفريحي
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پارك جنگلي چهلچاي با متغيرهاي درآمد و تحصيالت
بازديدکنندگان رابطۀ مستقيم و با متغيرهاي قيمت
پيشنهادي ،سن و جنس رابطۀ منفي معنادار داشته است؛
به طوري که با افزايش يک درصد در ميزان مبلغهاي
پيشنهادي احتمال پذيرش اين مبلغها از سوي
گردشگران  0/4درصد کاهش خواهد يافت .متوسط
تمايل به پرداخت پاسخ دهندگان براي استفادة تفريحي
از پارك جنگلي 19724ريال در هر بازديد به دست آمده
است .صيادي و همکاران ( )1393از روش ارزشگذاري
مشروط براي برآورد ارزش تفرجي پارک جنگلي
سرخهحصار با استفاده و مقايسه آن با برآوردهاي مشابه
در ايران استفاده نموده اند که بر اساس آن ميزان تمايل
به پرداخت جهت تفريح در پارک جنگلي سرخهحصار
براي هر فرد در هر بازديد 2168/53 ،ريال بهدست آمد.
اميني و همکاران ( )1394در برآورد ارزش تفريحي
جنگلهاي بلوط شهرستانهاي سيروان و چرداول با
استفاده از روش ارزش گذاري مشروط ،ارزش تفريحي
ساالنه اين جنگلها را 101153098تومان برآورد نموده
اند.
رينيستادير ( )2000متوسط تمايل به پرداخت
ورودي توسط افراد را با استفاده از روش ارزشگذاري
مشروط براي پارک ملي اسکافتافل  508و براي آبشار
گولفوس  323کرون ايسلند محاسبه نموده اند .لي و هان
( )2002در بررسي ارزش تفريحي  5پارک ملي در کره
جنوبي با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط اين ارزش
را به طور متوسط  54/10دالر براي هر خانواده در سال
اعالم نموده اند .ساتوت و همکاران ( )2008ارزش
تفريحي جنگلهاي سرو در لبنان را  44/43دالر در سال
براي هر خانواده محاسبه نمودند .حکيم ( )2011در
مطالعهاي با عنوان ارزشگذاري اقتصادي منابع گردشگري
طبيعي در اندونزي با روش ارزشگذاري مشروط و هزينه
سفر ،ارزش اکوتوريستي ساالنه اين منابع را 7/41
ميليون روپيه برآورد نموده است .دنگ و پير کاال
( )2013تمايل به پرداخت گردشگران براي پارکهاي
جنگلي شهري جورجياي آمريکا را به روش ارزشگذاري
مشروط  11/25دالر و ارزش ساالنه آن را حداقل  81و
حداکثر  167ميليون دالر برآورد کرده اند.
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معرفي محدوده مورد مطالعه
کوه صفه يکي از محبوبترين جاذبههاي گردشگري
شهر اصفهان است و صبحهاي جمعه ميزبان خيل
عظيمي از دوستداران طبيعت و مخصوصاً جوانان

ميباشد .مجموعه ارتفاعات كوه صفه با بلندترين نقطه
ارتفاع  2257متر در جنوب غربي اصفهان واقع است.
طبق اطالعات اخذ شده از معاونت خدمات شهرداري و
نيز مديريت پارک کوهستاني صفه ،اين گردشگاه جنگلي
کوهستاني ساالنه پذيراي حدود3/000 /000
بازديدکننده در سال است .شکل شماره ( )1نمايي از
پارک کوهستاني صفه را نمايش ميدهد.

شکل شماره ( :)1نمايي از پارک کوهستاني صفه
روش پژوهش
اين پژوهش از لحاظ هدف کاربردي و از نظر روش
توصيفي – تحليلي ميباشد .جمع آوري دادهها اعم از
اطالعات توصيفي و ميداني از طريق مراجعه به کتابخانه،
سازمانهاي ذيربط ،مشاهده ،مصاحبه و پرسشنامه
صورت گرفته است .به منظور تجزيه و تحليل اطالعات از
نرم افزار  ،spssنرم افزار اقتصادي  shazam 90و نرم
افزار رياضي  Mathematicaاستفاده شده است .جهت
پاسخگويي به فرضيات پژوهش نيز از روشهاي
رگرسيوني ،مدلهاي الگوي الجيت استفاده شده است.
براي برآورد تعداد نمونه از فرمول كوكران و روش نمونه
گيري تصادفي استفاده شده است .تعداد نمونه بر اساس
ميانگين و واريانس جامعه آماري (بازديدكنندگان پارك
کوهستاني صفه) محاسبه شده است و بر مبناي آن 328
پرسشنامه تهيه گرديده است که  28پرسشنامه به دليل
ناقص بودن و عدم درک سواالت مرتبط با  WTP2کنار
گذاشته و کار تحليل با  300پرسشنامه پيگيري شد.
بررسي پژوهشهاي مختلف در زمينة برآورد ارزش
تفريحي مناطق و جنگلي و پارك ملي نشان ميدهد كه
به طور معمول از روش  TCو  CVبراي تعيين ارزش
تفريحي بهره گيري ميشود .در اين روش ،تقاضا براي
مكانهاي تفريحي بر اساس تعداد بازديدها در سال از يك

برآورد ارزش تفريحي و شناسايي عوامل موثر بر تمايل به پرداخت پارکهاي طبيعي شهري به روش ارزشگذاري مشروط ()CVM

پارك و عوامل متغير ديگر مانند انواع هزينههاي مربوط
به سفر ،درآمد بازديدكنندگان و مشخصات اجتماعي -
اقتصادي تعيين ميشود .اگر بازديدكنندگاني طي سفر
بيشتر از يك تصميم براي استفاده از مسافرت داشته
باشند ،ارزش مكان تفريحي بيشتر از حد واقعي برآورد
ميشود كه ميتواند براي تخصيص هزينة سفر از ميان
اهداف گوناگون مشكل آفرين باشد. (Costanza 1997 .
) ,261در اين بررسي براي اندازه گيري WTP
بازديدكنندگان از روش ارزشگذاري مشروط و پرسشنامة
گزينش دوگانه دوبعدي بهره گيري شده است Bishop,
 Heberlin .در سال  1979براي اولين بار روش گزينش
دوگانه را ارائه كردند (Bishop 1979, 928).در اين
روش پاسخگويان در مواجه شدن با قيمت پيشنهادي با
موقعيت بازار فرضي ،تنها پاسخ بلي يا خير
ميدهند Hanemann, Carson.در سال  1985روش
گزينش دوگانه را تعديل و اصالح كردند که نتيجه آن
روش گزينش دوگانه دو بعدي بود كه اين روش مستلزم
تعيين و گزينش ،گزينهاي بيشتر نسبت به روش گزينش
دوگانه است .گزينه بيشتر نشان دهندة واكنش پاسخگو
به پرسش است Venkatachalam 2003, 114)( .در
روش گزينش دوگانه دو بعدي فرض ميشود افراد داراي
تابع مطلوبيت زير هستند:
)𝑠 𝑈 = 𝑈 (𝑟, 𝑦,
رابطه شماره ()1
در رابطه فوق  Uتابع مطلوبيت غير مستقيمy ،

درآمد و  sبرداري از ويژگيهاي اجتماعي  -اقتصادي
است كه تحت تأثيرسليقه فردي ميباشد R .زماني كه
فرد از آثار باستاني بازديد نمي كند صفر ميباشد و زماني
كه از آثار باستاني بازديد ميكند يك است .
) (Venkatachalam 2003, 115هر بازديد كننده
حاضر است مبلغي از درآمد خود  Aرا براي بهره گيري از
منافع زيست محيط بپردازد و اين بهره گيري باعث ايجاد
مطلوبيت براي وي ميشود ،در نتيجه:
رابطه شماره ()2
1
(
) )dA ,  *  (  Y  S
1  exp     A

MaxA


0

MaxA

F (U )dA 



E (WTP) 

0

فرض ميشود ميزان مطلوبيت ايجاد شده در اثر بهره
گيري از منابع طبيعي بيشتر از حالتي است كه وي از
منافع زيست محيطي بهره گيري نمي كند 𝜀0و 𝜀 1
متغيرهاي تصادفي با ميانگين صفر كه بطور برابر و
مستقل توزيع شده اند ،ميباشند .تفاوت مطلوبيت

() ΔUميتواند به صورت زير توصيف شودLee & ( ( :

.Han 2002; Hanemann 1994
(Δ𝑈=𝑈 (1,𝑌−𝐴;𝑆)−𝑈 )3

رابطه شماره

)(0,𝑌;𝑆)+ (𝜀1−𝜀0

متغير وابسته در اين پژوهش ،پذيرش و عدم پذيرش
مبلغ پيشنهادي به عنوان قيمت ورودي به پارک
کوهستاني صفه ميباشد كه منجر به انتخاب دوگانه
ميشود ،بنابراين به يك مدل كيفي نياز ميباشد كه به
طور معمول مدلهاي  Logitو  Probitبراي رو شهاي
انتخاب كيفي مورد استفاده قرار ميگيرند ( .آزادي و
همکاران )88 ،1393 ،به سبب كاربرد فراوان و رايج بودن
مدل  Logitدر محاسبه ،در اين تحقيق از اين مدل
استفاده شده است .براساس الگوي لوجيت احتمال ()Pi
اين که فرد يکي از مبالغ پيشنهادي را بپذيرد ،به صورت
رابطه زير بيان ميشود:
رابطه شماره ()4

تابع توزيع تجمعي با يک اختالف
که
لوجستيک استاندارد است و جمعي از متغيرهاي
اجتماعي-اقتصادي از جمله درآمد ،مبلغ پيشنهادي،
سن ،جمعيت ،اندازه خانوار و تحصيالت و… را شامل
ضرايب قابل برآوردي هستند که انتظار
ميشود.
باشند.
ميرود
در روش  DDCفرد به  2سوال تمايل به پرداخت از
 3سوال موجود پاسخ خواهد داد ،حال اشكال متفاوتي
كه پاسخ دهنده به  2پيشنهاد پاسخ ميدهد را مشاهده
ميكنيم .سطح پيشنهاد دوم به پاسخ به سوال اول
وابسته ميباشد .اگر پاسخ دهنده به سوال اول جواب
مثبت بدهد پيشنهاد دوم  𝐴iuبيشتر از پيشنهاد اول 𝐴i
ميباشد .اگر پاسخ دهنده به سوال اول پاسخ منفي بدهد
پيشنهاد دوم  𝐴idكمتر از پيشنهاد اول ميباشد.
با فرض حداكثر شدن مطلوبيت مصرف كننده زماني
فرد در گروه اول قرار ميگيرد که  𝐴iو  𝐴idبيشتر از
ماكزيمم تمايل به پرداخت شخص باشد پس خواهيم
داشت:
رابطه شماره ()5
)𝑖𝑑𝐴( 𝐺=}(𝐴𝑖,𝐴𝑑𝑖)=𝑃r {𝐴𝑖 > 𝑚ax 𝑊ٌTP 𝑎nd 𝐴𝑑𝑖>𝑚ax 𝑊TP

براي تصميم فرد در گروه دوم خواهيم داشت:

رابطه شماره ()6
)(𝐴𝑖,𝐴𝑖𝑑)= 𝑃r {𝐴𝑖 ≥𝑚ax𝑊ٌTP ≥ 𝐴 i}=𝐺 (𝐴𝑖) –𝐺 (𝐴di
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رابطه شماره ()7
)𝑖𝐴( 𝐺𝐺 (𝐴𝑢𝑖)−

=}𝑖𝑢𝐴

لجستيک به دست ميآيد .منظور از جمله اقتصادي-
≤ (𝐴𝑖,) = 𝑃r {𝐴𝑖 ≤ 𝑚ax 𝑊TP

𝜋𝑦 n

وسرانجام تصميم فرد در گروه چهارم ،چنين
وضعيتي را به خود ميگيرد:
رابطه شماره ()8
(𝐴𝑖,)=𝑃r {𝐴𝑖 ≤ 𝑚ax 𝑊ٌTP 𝑎nd 𝐴𝑢𝑖 𝑊 ≤ 𝑚ax

𝜋𝑦 n

)𝑖𝑢𝐴( 𝐺𝑊TP}=1−

پارامترهاي مدل الجيت با استفاده از روش حداكثر
درستنمائي 3كه تنها تكنيك براي تخمين مدل الجيت
ميباشد ،برآورد ميگردد .در يک نمونه  Nتايي براي
برآورد  iامين پاسخ دهنده که پيشنهادهاي 𝑖𝑑𝐴𝐴𝑖، 𝐴𝑢𝑖،
را دريافت کرده است ،مدل  LOG- Likelihoodبه
شکل زير خواهد بود:
رابطه شماره ()10
𝐿n 𝐿𝐷 (𝜃)= Σni=1{𝑑𝑛𝑛𝑖 𝐿n 𝜋𝑛𝑛 (𝐴𝑖,𝐴𝑑𝑖)+𝑑𝑛y𝑖𝐿n
𝑦𝜋𝑛y (𝐴𝑖,𝐴𝑑𝑖)+1𝑑𝑦n𝑖 𝐿n 𝜋𝑦n (𝐴𝑖,𝐴𝑢𝑖)+𝑑yy 𝐿n y
}𝑖𝑢𝐴(𝐴𝑖,

که  𝑑𝑖𝑛𝑛,𝑑𝑛𝑦𝑖, 𝑑𝑦𝑛𝑖 𝑑yyمتغيرهاي مجازي
مشخص کنندهاي ميباشند که مشخص ميکند پاسخگو
در کدام گروه قرار گرفته و ضرايب مدل ()𝜃 از حل
رابطه شماره ()11به دست ميآيد( .آزادي )86 ،1393
رابطه شماره ()11
سه روش براي محاسبه مقدار  WTPوجود دارد؛
روش اول موسوم به متوسط  WTPاست که از آن براي
محاسبه مقدار انتظاري  WTPبه وسيله انتگرال عددي
در محدوده صفر تا بي نهايت استفاده ميشود .روش دوم
موسوم به متوسط  WTPکل 4است که براي محاسبه
مقدار انتظاري  WTPبه وسيله انتگرال گيري عددي در
به کار ميرود و روش سوم
تا
محدوده
5
موسوم به متوسط  WTPتقريبي است و از آن براي
محاسبه مقدار انتظاري  WTPبه وسيله انتگرال گيري
عددي در محدود صفر تا پيشنهاد ماکزيمم () Aاستفاده
ميشود .از بين اين روشها روش سوم بهتر است ،زيرا
اين روش ثبات و سازگاري محدوديتها با تئوري کارايي
آماري و توانايي جمع شدن را حفظ ميکند که از رابطه
زير محاسبه ميشود:
رابطه شماره ()12
MaxA
MaxA


1
)dA , *  (  Y  S )
(  E (WTP)   F (U )dA  




1

exp





A
0
0





سال هشتم
شماره بيستم و ششم
تابستان 1395

36

عرض
که ) E (WTPمقدار انتظاري  WTPاست و
از مبدأ تعديل شده ميباشد که از افزودن جمله اقتصادي
اجتماعي به يا عرض از مبدأ رگرسيوني برآورد شده

اجتماعي ،همان گونه که ديده ميشود ،ترکيب خطي يا
مجموع حاصلضرب ميانگين متغيرهاي اقتصادي و
اجتماعي معنادار شده در مدل الجيت در ضرايب آنها
ميباشد( .اميني )38 ،1394
بدين ترتيب براي نيل به هدفهاي پژوهش
پرسشنامه گزينش دوگانه براي مصاحبه و استخراج
ميزان تمايل به پرداخت بازديدكنندگان براي تعيين
ارزش تفريحي پارك جنگلي صفه طراحي شد تا
پاسخگويان را از موقعيت بازار فرضي بطور كامل آگاه
سازد .پرسشنامة مزبور شامل دو بخش بوده است كه
بخش اول دربرگيرنده وضعيت اجتماعي  -اقتصادي افراد
است .به طوري که شاخص هايي همچون سن ،جنسيت،
سطح تحصيالت ،شغل ،ميزان درآمد ،تعداد افراد خانوار،
نوع مالکيت منزل مسکوني ،فاصله از پارک ،تعداد دفعات
حضور در پارک ،ميانگين هزينه رفت و آمد ،متوسط
زمان مصرفي ،کيفيت پارک کوهستاني صفه ،ميزان
تمايل براي حفظ محيط زيست ،ميزان نياز به سرمايه
گذاري براي حفاظت از محيط زيست ،ميزان تمايل براي
عضويت در سازمانهاي حافظ محيط زيست بررسي شد.
بخش دوم پرسشها مربوط به ميزان تمايل به پرداخت
بازديدكنندگان است ،در اين قسمت سه قيمت
پيشنهادي  2000،1000،1500تومان ماهانه به صورت
سه پرسش وابسته به هم ارائه شد .سه قيمت پيشنهادي،
بر پاية پيش آزمون با بهره گيري از پرسشنامه باز در
پارك صفه مطرح شده است .در پرسش نخست ،قيمت
پيشنهادي مياني ( 1500تومان) به اين صورت مورد
پرسش قرار گرفت كه ،پارك فرصتي براي تفريح و
استراحت شما فراهم كرده است ،آيا حاضريد براي بهره
گيري از اين پارك مبلغ  1500تومان از درآمد ماهانه
خود را به عنوان قيمت ورودي اعضاي خانواده خود
پرداخت كنيد؟ در صورت ارائه پاسخ منفي ،قيمت
پيشنهادي پايين تر ( 1000تومان) مورد پرسش قرار
ميگيرد و در صورت ارائه جواب مثبت ،قيمت باالتر
( 2000تومان) از بازديدكنندگان سئوال خواهد شد.
پاسخگويان در مواجهه با قيمت پيشنهادي به عنوان
وروديه براي ارزش تفريحي كه به طور ماهانه ارائه
ميشود ،ميتوانند پاسخ مثبت ،يا منفي داده ،يا پاسخي
ندهند .شکل شماره ( )2انواع حالتهاي تصميم گيري را
نشان ميدهد.

برآورد ارزش تفريحي و شناسايي عوامل موثر بر تمايل به پرداخت پارکهاي طبيعي شهري به روش ارزشگذاري مشروط ()CVM

شکل شماره ( )2انواع حالتهاي تصميم گيري براي تمايل به پرداخت
ابزار گردآوري داده ها:

زيست ،ميزان تمايل براي عضويت در سازمانهاي حافظ
محيط زيست منطقه موردمطالعه بوده اند .در ادامه آمار
توصيفي متغيرهاي به کار رفته به همراه تحليل آن ارائه
ميگردد .همانطور که در جدول شماره ( )1مالحظه
ميگردد ،از تعداد  300پاسخگو 270 ،نفرمرد و  30نفر
زن بوده اند.

گردآوري دادهها از طريق پرسشنامه استاندارد به
روش گزينش دوگانه دوبعدي انجام شده است .به منظور
احتساب اعتبار پرسشنامه پيش آزمون انجام شد به
گونهاي که تعداد  20پرسشنامه در يک آزمون مقدماتي
تکميل گرديد سپس با استفاده ازنرم افزار  spssآزمون
آلفاي کرونباخ به ميزان  0/78براي پرسشنامه محاسبه
گرديد که نشان از پايايي مطلوب ابزار تحقيق دارد.

جدول ( :)1جنسيت پاسخگويان بازديدکننده از پارک
کوهستاني صفه
متغير

يافتههاي پژوهش

جنسيت

تعداد

درصد

30

10

زن

به منظور برآورد ارزش تفريحي پارک کوهستاني
100
300
جمع
صفه بر اساس مباني نظري و پيشينه پژوهش
منبع :يافتههاي تحقيق1394 :
پرسشنامهاي تدوين و به طور تصادفي بين
بازديدکنندگاني که توانايي مالي در خصوص پرداخته
ميانگين سن پاسخگويان  30/16سال است.
هزينه ورودي بر آنها مترتب بود توزيع گرديد .عوامل
جوانترين پاسخگو  19و مسن ترين آن  62سال دارد.
تبيين کنندۀ تمايل به پرداخت افراد در مطالعه حاضر،
متوسط درآمد پاسخگويان رقمي برابر  1/457/260تومان
متغيرهاي سن ،جنسيت ،سطح تحصيالت ،شغل ،ميزان
است که با انحراف معيار  ،1/151/045حداقل درآمد
درآمد ،تعداد افراد خانوار ،نوع مالکيت منزل مسکوني،
پاسخگويان  300000و حداکثر آن  8/000/000تومان
فاصله از پارک ،تعداد دفعات حضور در پارک ،ميانگين
است .ميانگين بعد خانوار پاسخگويان نيز  3/84نفر بوده
هزينه رفت و آمد ،متوسط زمان مصرفي ،کيفيت پارک
است .نتايج تفصيلي در جدول شماره ( )2ارائه شده
کوهستاني صفه ،ميزان تمايل براي حفظ محيط زيست،
است.
ميزان نياز به سرمايه گذاري براي حفاظت از محيط
جدول ( :)2آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق
مرد

ميانگين

متغير
سن
درآمد (هزار تومان)
بعد خانوار

انحراف معيار

270

حداقل

90

حداکثر

30/16

8/7

19

62

1457/260

1/151/045

300/000

8/000/000

3/84

1/57

1

10

منبع :يافتههاي تحقيق1394 :
جدول ( :)3توزيع شغلي پاسخگويان بازديدکننده از پارک کوهستاني صفه
شغل

بازنشسته

ساير

متخصص

کارمند

آزاد

کارگر

خانه دار

45
15

تعداد

27

75

126

12

6

3

درصد

9

25

42

4

2

1
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جدول ( :)4وضعيت تحصيلي پاسخگويان بازديدکننده از پارک کوهستاني صفه
بيسواد

زيرديپلم

ديپلم

کارشناسي

کارشناسي ارشد و باالتر

تحصيالت
تعداد

0

9

84

165

42

درصد

0

3

28

55

14

منبع :يافتههاي تحقيق1394 :
توزيع شغلي پاسخگويان ،حاکي از آن است مشاغل
آزاد با تعداد  126نفر و  %45بيشترين فرصت شغلي را به
خود اختصاص داده است .در جدول شماره ( )3انواع
مشاغل با تعداد و درصد آن بيان شده است.
وضعيت تحصيلي پاسخگويان بازديدکننده از پارک
کوهستاني صفه در جدول شماره ( )4ارائه شده است69 .
درصد پاسخگويان از سطح تحصيالت کارشناسي و باالتر
برخوردار بوده اند.
جدول ( :)5آمار توصيفي فاصله ،دفعات بازديد ،ميانگين
هزينه و متوسط زمان تفريح
ميانگين

متغير

10/77

فاصله (کيلومتر)

بيش از 3

دفعات بازديد (دفعه)

9760

ميانگين هزينه (تومان)

بيش از 2

متوسط زمان تفريح (ساعت)

منبع :يافتههاي تحقيق1394 :
ميانگين فاصله محل سکونت بازديدکنندگان از
پارک کوهستاني صفه طبق نتايج حاصل از پرسشنامه
 10/77کيلومتر است و تمامي پاسخگويان تعداد دفعات
بازديد از اين پارک را بيش از سه بار اعالم نموده اند و

ميانگين هزينه هر بازديد برابر با  9760تومان برآورد
شده است .متوسط زمان اختصاص داده شده به تفريح از
سوي پاسخگويان بيش از دو ساعت در روز اعالم شده
است.
در ادامه نظر پاسخگويان در مورد کيفيت پارک
کوهستاني صفه مورد سنجش قرار گرفته است که جدول
شماره ( )6حاوي نتايج به دست آمده است 86 .درصد
پاسخگويان کيفيت پارک کوهستاني صفه را خوب و
بسيار خوب ارزيابي کرده اند و ميتوان آن را دالّ بر
رضايت بازديدکنندگان از اين پارک جنگلي  -کوهستاني
دانست.
در ادامه تمايالت پاسخگويان براي حفاظت از محيط
زيست با 4گويه به عنوان شاخصهاي اثر گذار بر ميزان
تمايل به پرداخت سنجيده و نتايج آن در جدول شماره
( )7ارائه شد .طبق يافتهها  99درصد از پاسخگويان
تمايل خود براي حفظ محيط زيست را بيش از تمايل
متوسط اعالم و  94درصد از آنان ميزان نياز به سرمايه
گذاري براي حفظ محيط زيست را ضروري اعالم نموده
اند 78 .درصد پاسخگويان متمايل به عضويت در
سازمانهاي حافظ محيط زيست و  93درصد نيز
عالقمند به برنامههاي حيات وحش هستند.

جدول ( :)6آمار توصيفي کيفيت پارک کوهستاني صفه
متغير

آماره

کيفيت پارک کوهستاني
صفه

تعداد

120

درصد

40

ضعيف

بسيار ضعيف

بسيار خوب

خوب

متوسط

3
1

138

36

3

46

12

1

منبع :يافتههاي تحقيق1394 :
جدول ( :)7تمايل بازديدکنندگان به حفاظت از محيط زيست
متغير
تمايل به حفظ محيط زيست براي نسل آينده
نياز براي سرمايه گذاري حفاظت از محيط زيست
تمايل براي عضويت در سازمانهاي حافظ محيط
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ميزان عالقمندي به برنامههاي حيات وحش

آماره

بسيار زياد

زياد

متوسط

کم

خيلي کم

جمع

تعداد

198

90

9

3

0

300

درصد

66

30

3

1

0

100

تعداد

123

123

39

12

3

300

درصد

41

41

13

4

1

100

تعداد

66

87

81

42

24

300

درصد

22

29

27

14

8

100

تعداد

120

117

42

12

9

300

درصد

40

39

14

4

3

100
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تر را قبول كردند و از  168نفري كه پيشنهاد اول رادر
مرحله اول قبول كرده اند 138 ،نفر پيشنهاد دوم 2000
تومان را نپذيرفته و  21نفر پيشنهاد دوم را قبول كردند
كه از اين تعداد ،ميانگين حداكثر تمايل به پرداخت خود
را  3166تومان بيان نمودند .در جدول شماره ()9
گروهبندي پاسخگويان ارائه شده است.

در بررسي ميزان تمايل به پرداخت چنانچه در
جدول شماره ( )8مشهود است 56 ،درصد افراد متمايل
به پرداخت ماهانه  1500تومان به عنوان ورودي پارک
کوهستاني صفه بوده اند .با افزايش رقم به  2000تومان
ميزان تمايل افراد به سطح  25درصد نزول پيداکرده
است و  75درصد پاسخگويان موافق پرداخت اين رقم
نبوده اند .سطح پايين پيشنهاد مبلغ  1000تومان بوده
است که موافقين پرداخت آن  75درصد حجم نمونه را
به خود اختصاص داده است.

در جدول شماره ( )10نتايج مدل الجيت براي
متغيرهاي موثر بر ميزان تمايل به پرداخت ارائه شده
است.
ضريب برآورد شده پيشنهاد ،كه مهم ترين ضريب در
روش  CVMميباشد با عالمت منفي معنادار شده و اين
بدان مفهوم است که در يک بازار فرضي با افزايش ميزان
مبلغ پيشنهادي براي رقم ورودي ميزان تمايل به
پرداخت کاهش مييابد که البته دور از ذهن نبوده و
متناسب با انتظار است .با توجه به اثر نهايي اين متغير با
افزايش در قيمت پيشنهادي ،احتمال مبلغ پذيرش مبلغ
جهت پرداخت بابت استفاده تفرجي  %48کاهش خواهد
يافت .ضريب برآوردي درآمد در سطح  %5با عالمت
مثبت معنادار و بدين مفهوم است که با افزايش سطح
درآمد افراد ميزان تمايل به پرداخت نيز به ميزان %15
افزايش مييابد .متغير مثبت تأثيرگذار ديگر متغير سن
است که طبق برآورد انجام شده با افزايش ميزان سن

جدول ( :)8ميزان تمايل به پرداخت
متغير

آماره

بلي

خير

ميزان تمايل پرداخت ورودي به
مبلغ  1500تومان

تعداد

168

130

ميزان تمايل پرداخت ورودي به
مبلغ  2000تومان
ميزان تمايل پرداخت ورودي به
مبلغ  1000تومان

درصد

56

44

تعداد

75

215

درصد

25

75

تعداد

215

75

درصد

75

25

منبع :يافتههاي تحقيق1394 :
از بين افرادي كه پيشنهاد اول ( 1500تومان) را
نپذيرفتند پيشنهاد پايين تر 1000تومان ارائه گرديد كه
 66نفر اين پيشنهاد را نپذيرفته و  63نفر پيشنهاد پايين

جدول ( :)9توزيع فراواني گروه بندي افراد با توجه به قبول يا رد پيشنهاد
متغير

گروه اول (خير -خير)

گروه دوم (خير -بلي)

گروه اول (بلي -خير)

گروه اول (بلي -بلي)

تعداد

66

63

138

21

درصد

51/2

48/8

87/5

12/5

منبع :يافتههاي تحقيق1394 :
جدول ( :)10نتايج مدل الجيت براي متغيرهاي مؤثر بر ميزان تمايل به پرداخت
متغير

ضريب

آماره T

سطح معني داري آماري

عرض از مبدأ (ضريب ثابت)

-6/48

-4/93

-

پيشنهاد

-0/0006

-2/19

-0/048

درآمد فرد

6/5

6/38

0/0015

سن

3/18

7/150

0/0032

هزينه هر بار رفت و آمد

-4/19

-2/445

0/010

تحصيالت

6/33

1/68

0/071

کيفيت پارک

0/31

1/99

0/044

عالقه به حفاظت محيط زيست

0/005

1/8

0/096

فاصله از محل زندگي

-2/33

-1/65

0/096

عالقه به برنامههاي حيات وحش

1/203

1/49

0/095
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پاسخگويان تمايل بيشتري براي پرداخت اعالم شده
است .متغير کيفيت پارک در محاسبات انجام گرفته
داراي ضريب مثبت ميباشد و نشانگر آن است کيفيت
بيشتر پارک عامل موثري در افزايش ميزان تمايل براي
پرداخت مبلغ ورودي در حد افزايش به ميزان %44
خواهد بود .متغير تحصيالت نيز داراي ضريب مثبت
است و احتمال ميرود کساني که از تحصيالت باالتري
برخوردار هستند تمايل بيشتري براي پرداخت مبلغ
ورودي داشته باشند .ضريب برآوردي عالقمندي به حفظ
محيط زيست با عالمت مثبت معنادار است .اين وضعيت
مبين احتمال افزايش پاسخ «بله» به پرداخت مبلغ
ورودي به ميزان 9/06درصد با افزايش تمايل آنها به
حفظ محيط زيست است .عالقمندي به برنامههاي حيات
وحش نيز با ضريب  %095معنادارشده و نشانگر آن است
با افزايش عالقمندي به برنامههاي حيات وحش تمايل به
پرداخت مبلغ ورودي نيز باال خواهد رفت .ضريب
برآوردي براي هزينه هر بار رفت و آمد به پارک جنگلي
– کوهستاني صفه با عالمت منفي معنا دار است که در
واقع اين مفهوم به ذهن متبادر ميگردد هر چه هزينه
بازديد از اين مکان توسط افراد بيشتر باشد تمايل
کمتري براي پرداخت ورودي وجود خواهد داشت .دليل
آن را ميتوان در کاهش جذابيت در تکرار سفر و نيز
تحميل هزينه در دفعات بيشتر بازديد دانست .ضريب
متغير مسافت خانه از پارك نيز منفي است ،اين ضريب
گوياي آن است كه با افزايش ضريب برآوردي براي فاصله
از محل زندگي احتمال پاسخ موافق به پرداخت WTP
کاهش خواهد يافت.
پس از برآورد مدل الجيت ،مقدار انتظاري متوسط
تمايل به پرداخت جهت استفاده تفريحي از پارک
کوهستاني با کمک انتگرالگيري عددي در محدوده صفر
تا پيشنهاد بيشينه ( 2000تومان) ،محاسبه شد که اين
رقم برابر  1959/219تومان براي هر خانوار بازديدکننده
برآورد شد .به عبارت ديگر ،ارزش تفرجي پارک
کوهستاني صفه براي هر بازديد معادل 1959/219
تومان برآورد شد .با توجه به ميانگين  3/000/000بازديد
ساالنه از اين پارک و با احتساب بعد خانوار  3/8ارزش
تفريحي پارک کوهستاني صفه 1546751842تومان در
سال خواهد بود.
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نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد
در اين مطالعه با بهره گيري از روش ارزشگذاري
مشروط ،متوسط تمايل به پرداخت بازديدکنندگان پارک
جنگلي – کوهستاني صفه شهر اصفهان براي استفاده
تفريحي از آن برآورد گرديده است .بر اساس نتايج
حاصل بيش از  75درصد پاسخگويان متمايل به پرداخت
مبالغي از  1000تا  2000تومان به عنوان مبلغ ورودي
بوده اند .نتايج حاصل از تحليل الجيت بيانگر آن است
متغيرهاي در آمد فرد ،سن ،تحصيالت ،کيفيت پارک و
عالقمندي به محيط زيست تأثير معني دار مثبت در
برآورد تمايل افراد به پرداخت داشته اند و متوسط تمايل
به پرداخت هر خانوار در ماه 1959/219تومان بوده که
با توجه به تعداد سه ميليون بازديدکننده و متوسط بعد
خانوار  3/8نفر مبلغ کل ارزش تفريحي ساالنه پارک
کوهستاني صفه  1/546/751/842تومان برآورد گرديد.
ضريب برآورد شده پيشنهاد ،كه مهم ترين ضريب در
روش  CVMميباشد با عالمت منفي معنادار شده و اين
بدان مفهوم است که در يک بازار فرضي با افزايش ميزان
مبلغ پيشنهادي براي رقم ورودي ميزان تمايل به
پرداخت کاهش مييابد که البته دور از ذهن نبوده و
متناسب با انتظار است .با توجه به اثر نهايي اين متغير با
افزايش در قيمت پيشنهادي ،احتمال مبلغ پذيرش مبلغ
جهت پرداخت بابت استفاده تفرجي  %48کاهش خواهد
يافت.
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