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تمایل به پرداخت برای بازدید از منطقه تاریخی اشکفت سلمان )مقایسه ی روش های 
 پارامتری و غیرپارامتری ارزش گذاری مشروط(

 سروش کیانی قلعه سرد1 ، مرتضی موالئی2 , احمد علی پور3 

چكیده
نام »هاني« نقش شده  به  پادشاهی محلي  نوشته است در زمان حکومت  ایذه که شامل چندین سنگ  تاریخی اشکفت سلمان  منطقه 
است. بدلیل اهمیت و قدمت آثار این منطقه هر ساله افراد زیادی از این منطقه بازدید می کنند. هدف این مطالعه برآورد میزان تمایل به 
پرداخت افراد برای بازدید از این منطقه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط می باشد. بدین منظور با تدوین پرسشنامه و مصاحبه 
پرداخته  به تخمین  غیرپارامتری  و  پارامتری  به دو شیوه ی  و  تکمیل  نیاز  مورد  اطالعات  در سال 1393  بازدیدکنندگان  از  نفر  با 207 
و  ترتیب 1800  به  غیرپارامتری  و  پارامتری  در روش های  بازدید  ازای هر  به  پرداخت  به  تمایل  میانگین  آمده  بدست  نتایج  شد. طبق 
فرهنگی  میراث  ریزان  برنامه  و  سیاستگذاران  برای  مناسبی  راهنمای  تواند  می  مطالعه  این  از  حاصل  های  یافته  است.  تومان   1100
باشد. اثر  این  نگهداری  و  بازسازی  خدمات،  ارایه  های  هزینه  مالی  تامین  و  بلیط  مناسب  بهای  تعیین  جهت  در  کشور  گردشگری  و 
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مقدمه
نمایانگر فرهنگ،  ثروت های ملی  به عنوان  تاریخی  و  باستانی  آثار 
باشند و همه ی  تاریخ می  باورهای یک ملت در طول  ارزش ها و 
و  حفظ  به  و  نگریسته  سرمایه  یک  عنوان  به  آثار  این  به  کشورها 
نگهداری این آثار می پردازند. اما اینکه این آثار برای هر کشور در چه 
درجه ای از اهمیت و ارزش قرار دارند به وسیله ارزش گذاری قابل 
حصول است. به عبارت دیگر ارزش گذاری چنین مکان هایی می تواند 
جایگاه این آثار را در حفظ فرهنگ و اصالت آن کشور نشان بدهد. 
بی شک نقش صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع پردرآمد 
در اقتصاد هر کشوری غیرقابل چشم پوشی است و آثار باستانی نیز 
می توانند شرایط بسیار مناسبی را برای این صنعت  فراهم کرده و 
منجر به رشد و توسعه صنعت مذکور شوند. با استفاده از فعالیتهای 
گردشگری و توجه به پتانسیل باالی آنها، می توان به افزایش درآمد 
بخش دولتی و ایجاد رونق و توسعه در بخش خصوصی کمک کرد. 
با ارزش گذاري چنین منابعی، جاذبه  بنابراین کشورها می کوشند 
به  را  خود  باستانی  آثار  دیدنی  و  دلگشا  مناظر  و  گیر  چشم  های 
رفاه  جهت  در  را  زیادی  مبالغ  راه  این  از  و  کنند  معرفی  دیگران 
مردم و آبادانی کشور خود به دست آورند. به عالوه ایجاد جامعه ای 
سالم و سازنده برای تداوم پیشرفت و توسعه اقتصادی نیاز به حفظ 
جواب  جهت  توریستی  مناطق  و  ها  تفرجگاه  نگهداری  و  توسعه  و 
گویی به تقاضای روز افزون انسانها دارد )مجابي و منوري،64:1384(.

همان گونه که دولت ها موظف به نگهداری و مراقبت از آثار باستانی 
هستند مردم نیز موظف به همکاری با دولت در این زمینه هستند 
چرا که حفظ این آثار به عنوان میراث فرهنگی وظیفه تک تک اعضای 
جامعه است. اما اینکه هر فرد به چه میزان بایستی در تامین هزینه 
های نگهداری این آثار دخیل باشد به باورهای ذهنی افراد یا به عبارت 
تحلیل  و  تجزیه  لذا  دارد.  بستگی  افراد  پرداخت  به  تمایل  به  دیگر 
عوامل موثر بر خواسته های مردم از نقطه نظر اقتصادی و اجتماعی 
می تواند به پیش بیني نیازها و کمبودهای مناطق گردشگری کمک 
های قابل توجهی نماید. منطقه تاریخی اشکفت سلمان ایذه )اشکفت 
به معني شکاف، غار( شامل چندین سنگ نوشته است. اصلي ترین 
»هاني«  نام  به  محلي  پادشاه  یک  حکومت  زمان  در  کتیبه ها  این 
نقش شده است. هانی در دوران نوایالمي و زمان سلطنت شوتروک-

حکومت  کنونی(  آیاپیر)ایذه  بر  م(  پ   717-698( دوم  ناخونته 
شهر  جنوب  در  سلمان  اشکفت  نقش هاي  و  کتیبه  است.  مي کرده 
است. این مجموعه در کنار یک شکاف کوه به وسیله شوترورو، وزیر 
هاني، بوجود آمده است )اطلس تاریخ ایران از ابتدا تا اسالم، 2013(.

امروزه افزایش هزینه ها از یک طرف و افزایش تعداد بازدیدکنندگان 
تعمیر  و  نگهداری  و  مراقبت  و  ارایه خدمات  هزینه  دیگر،  از طرف 
و  حفاظت  و  مراقبت  به  نیاز  آثار  این  چون  است.  داده  افزایش  را 
ارایه خدمات مناسبی به بازدیدکنندگان در محل و در  نگهداری و 
مسیر از جمله راه و پارکینک و خدمات بهداشتی و ایمنی و راهنما 
دارد، لذا بایستی هزینه های این خدمات از محل خاصی تأمین شود.

در حال حاضر این مکان دارای مبلغ ورودیه نیست و تمامی هزینه 
ها از بودجه عمومی دولت تأمین می شود؛ اما کیفیت خدمات ارایه 
امر  این  و  نبوده  مطلوب  سطح  در  کم  مالی  منابع  دلیل  به  شده 
برای جذب جهان  این محل  کاهش جاذبه  به  منجر  بلند مدت  در 
گردان داخلی و خارجی می شود. بنابراین برای اینکه در این مکان 
امکانات و خدمات رفاهی و راهنمایی طوری باشد که همچنان جاذبه 
این  تأمین  هزینه  از  بخشی  که  است  نیاز  باشد  داشته  گردشگری 

امکانات و نگهداری از این آثار از بهره مندان یعنی مردم گرفته شود. 
اما مساله این است که چه مبلغی تعیین شود که هم مردم متقاضی 
نیز  بودجه عمومی دولت  بر  و هم فشار  باشند  این مکان  از  بازدید 
کاهش یابد. این مطالعه سعی دارد که ارزش تفریحی منطقه تاریخی 
اشکفت سلمان را از دیدگاه بازدیدکنندگان با توجه به حداکثر تمایل 
به پرداخت آنها برآورد نماید. این مساله می تواند راهنمای مناسبی 
برای سیاست گذاران و برنامه ریزان میراث فرهنگی کشور در جهت 
تعیین قیمت ورودیه مناسب براي بازدید از این مکان، تأمین بخشی 
ایجاد  و  تعمیر  و  تفریحی  و  توریستی  خدمات  ارایه  های  هزینه  از 
زیرساخت ها و همچنین ارزیابی سیاست های حفاظت و نگهداری 
فرض می شود: این هدف  به  براي دستیابی  باشد.  آثار  نوع  این  از 

- منطقه تاریخی اشکفت سلمان دارای ارزش غیربازاری است.
- افراد بازدیدکننده حاضر به پرداخت مبلغ مشخصی برای استفاده 

از این مکان هستند.
- افراد بازدیدکننده توانایی ارزش گذاري را دارند.

بنابراین این مقاله درصدد پاسخگویی به سواالت زیر می باشد:
-  ارزش تفریحی منطقه تاریخی اشکفت سلمان چقدر است؟

- عوامل موثر بر تمایل به پرداخت کدامند؟ 
 - میزان تأثیر این عوامل چقدر است؟

فرهنگی  میراث  برای  اقتصادی  ارزش گذاري  تکنیکهای  کاربرد 
زیست  کاالهای  ارزش  برآورد  براي  است.  جدیدی  نسبتاً  پدیده 
صورت  کشور  داخل  در  و  دنیا  در  زیادی  بسیار  مطالعات  محیطی 
امیرنژاد  مطالعات  به  توان  مي  داخلی  مطالعات  از  که  است  گرفته 
و  و همکاران )2009(،  دهقانی  و همکاران )2006(، خداوردیزاده 
یزدانی و عباسی )1389( و موالیی و همکاران  همکاران )2010(، 
)1390( اشاره کرد. و از مطالعات خارجی نیز می توان به مطالعات 
بروبرگ1 )2007(، پاتیسن2 )2009(، چان و تسنگ3 )2009(، هاک 
و همکاران4 )2010( و مک دونالد و همکاران5 )2010( اشاره کرد.

روش تحقیق
بر داده هاي  به دو گروه روش هاي مبتني  ارزش گذاري  روش هاي 
ترجیحات آشکارشده6 )روش هاي غیرمستقیم7 ( و روش هاي مبتني 
تقسیم   ) مستقیم9  هاي  )روش  بیان شده8  ترجیحات  هاي  داده  بر 
و  تفریحی  سیاحتی،  خدمات  برای  بازار  نبود  دلیل  به  مي شوند. 
ترجیحات  هاي  روش  سلمان،  اشکفت  تاریخی  منطقه  گردشگری 
برآورد  مستقیم  طور  به  را  آنها  ارزش  تواند  نمی   )RP(شده آشکار 
هاي  روش  دیگر،  طرف  از  همکاران،2:2003(.  و  )بیتمن10  نماید 
ترجیحات بیان شده)SP( ارزش این خدمات را به طور مستقیم از 
طریق پرسش از افراد برآورد مي کنند. یکي از مهمترین و شناخته 
شده ترین روش هاي مبتني بر داده هاي ترجیحات بیان شده، روش 
های  روش  از  یکی  عنوان  به  که  باشد  مي  مشروط  گذاري  ارزش 
به  غیربازاري  ارزش کاالهاي  برآورد  برای  پذیر  انعطاف  و  استاندارد 

1Broberg
2Pattison
3Tseng and Chen
.4Haq et. al
.5MacDonald et. al
6Revealed Preferences Methods
7Indirect Methods
8Stated Preferences Methods
9Direct Methods 

.10Bateman et. al
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کار می رود )هانمن1   و همکاران، 1991 و هانمن،1994(. در این 
روش مستقیماً از افراد در مورد میزان مبلغي که تمایل به پرداخت 
براي استفاده از اشکفت سلمان دارند، سوال مي شود. مبلغ حداکثر 
تمایل به پرداخت بیانگر ارزشي است که افراد براي استفاده از این 
به   CVM در  مشروط  ي  واژه  کنند.  مي  تعیین  فرهنگی  میراث 
براي کاالها و خدمات سیاحتی،  این روش  این دلیل است که  در 
تفریحی و گردشگری اشکفت سلمان که بازاري براي آن وجود ندارد 
از  فرضي  بازار  این  ایجاد  از  پس  شود.  مي  ایجاد  فرضي  بازار  یک 
آن  پرداخت  به  تمایل  مورد  در  دهندگان  پاسخ  با  مصاحبه  طریق 
این  پرسیدن  برای  نیز  مختلفی  های  روش  شود.  مي  سوال  ها 
سواالت وجود دارد که از بین آن ها روش انتخاب دوگانه یک بعدی 
به  را  پرداخت  به  تمایل  از  واقعیت  به  نزدیک  نتایج    2)SBDC(
دست می دهد )موالئی، 325:1390(. در این روش به افراد مبلغی 
به عنوان ورودیه پیشنهاد شده و از آن ها خواسته می شود تا نظر 
خود را به صورت پذیرش یا عدم پذیرش آن مبلغ به عنوان ورودیه 
بیان نمایند. از این طریق تمایل به پرداخت افراد برآورد مي گردد.
ي پرسشنامه  هاي  داده  از  افراد  پرداخت  به  تمایل  برآورد  براي 

)هانمن،  استفاده مي شود  تفاضلي مطلوبیت3  الگوي  از  و    SBDC
دوتایي  انتخاب  سواالت  به  افراد  پاسخ  الگو  این  در   .)332  :1984
)بلي یا خیر گفتن به پیشنهادها( از حداکثر کردن مطلوبیت توسط 
هر    )V(غیرمستقیم مطلوبیت  تابع  آید.  مي  دست  به  افراد  همان 
فرد بستگي به درآمد وي، خصوصیات اقتصادی-اجتماعی و کیفیت 
کاالي تاریخی که  ارزش گذاري مي شود، دارد. فرد زماني حاضر به 
پرداخت براي بازدید از یک مکان تاریخی خواهد بود که مطلوبیت 
ورودیه  عنوان  به  را  مبلغي  و  کند  مي  بازدید  آن  از  که  زماني  او 
بازدید  آن  براي  را  مبلغي  ندارد  تمایل  که  زماني  از  پردازد  مي 
بپردازد، بزرگتر باشد. به بیان ریاضي )پارک و لومیس، 150:1996(:

نمي  بازدید  سلمان  اشکفت  از  فرد  که  است  زماني  براي  صفر  که 
B مبلغي است که فرد  براي حالت عکس آن میباشد،  کند و یک 
و  پردازد  مي  ورودیه  عنوان  به  و  کرده  کم   )INC( خود  درآمد  از 
تابع  که  تصادفي  اجزاي  الگو  این  در  باشد.  می  فرد  خصوصیات   S
  0_ε با  دهند  مي  قرار  تأثیر  تحت  را  افراد  غیرمستقیم  مطلوبیت 
نیز   )dV(مطلوبیت تفاضل  نتیجه  در  اند.  شده  داده  نشان   1_ε و 
تابعی از INC ، S و B خواهد بود )پارک و لومیس، 151:1996(.
)5(                                                       dV = dV (INC,B,S

چنانچه تفاضل مطلوبیت  )dV(  بزرگتر از صفر باشد پاسخ دهنده 
مطلوبیت خود را با »بلي گفتن« و موافقت با پرداختن مبلغي براي 
بازدید از اشکفت سلمان، حداکثر مي کند. در نتیجه براي هر پاسخ 
از  مثال،  براي  داشت.  خواهد  وجود  یک  یا  صفر  پاسخ  یک  دهنده 
از اشکفت سلمان حاضرید  بازدید  براي  هر فرد سوال مي شود که 
مبلغ  B ریال بپردازید. پاسخ فرد به این سوال بلي یا خیر مي باشد. 
همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره شد عواملي که این پاسخ )بلي یا 

.1Hanamann et. al
2Single Bounded Dichotomous Choice
3Utility Difference Model

خیر( را تحت تاثیر قرار مي دهند INC ، S و B می باشند. در نتیجه 
برای تحلیل داده ها از یک الگوي اقتصادسنجي که متغیر وابسته ي 
آن صفر یا یک است از الگوهاي الجیت یا پروبیت استفاده مي شود.

با این فرض که مبلغ پیشنهادی B ریال باشد، از پاسخ دهنده سوال 
مي شود که آیا مایلید مبلغ B ریال را براي  بازدید از اشکفت سلمان 
بپردازید؟ احتمال اینکه فرد به این سوال جواب بلي یا خیر بدهد، 
از روابط زیر قابل محاسبه است )هانمن و همکاران، 1991: 1256(:

6
7 

 G(B;θ( و  بلی  و  خیر  پاسخ  احتمال  ترتیب  به   π^y و   π^n که 
 )6( روابط  می دهد.  نشان   θ پارامترهاي  بردار  با  آماري  توزیع  تابع 
و )7( به ترتیب احتمال پاسخ مثبت و منفی به مبلغ پیشنهادی را 
نشان می دهند. چون حداکثر کردن مطلوبیت داللت بر این دارد که

 
  {       }    {           }                                ٨ 
  {        }    {           }                              9 
تابع )G)B;θ را مي توان بدین شکل تفسیر نمود که جواب بلي یا  

خیر به پیشنهاد از یک فرآیند حداکثر کردن مطلوبیت توسط پاسخ 
 G(B;θ( دهنده به دست آمده است؛ که در آن صورت تابع چگالي
تجمعي )cdf(4 حداکثر تمایل به پرداخت را نشان خواهد داد )هانمن و 
همکاران، 1991( یکي از شکل هاي تابعي براي )G(β;θ، تابع چگالي 
تجمعي خطي-لجستیک است )هانمن و همکاران، 1991: 1256(:
)10(                                )1-(^〗  ])exp)-a- bB +1[〖 =)G)B

از  برآورد آن  براي  از توزیع نرمال تبعیت کند،   G(B;θ( اگر  البته 
الگوهاي  از  یک  کدام  اینکه  شد.  خواهد  استفاده  پروبیت5  الگوي 
الجیت یا پروبیت انتخاب شود، تفاوتي در برآورد آنها نخواهد داشت 
و براي برآورد از روش حداکثر درستنمایي )ML(6 استفاده مي شود. 
چنانچه N پاسخ دهنده وجود داشته باشد و مبلغ B_i^s به فرد i ام 
پیشنهاد شود، تابع لگاریتم درست نمایي براي پاسخ هاي بلي یا خیر 
را مي توان به شکل زیر نوشت )هانمن و همکاران، 1991: 1256(:

d_ 1و=d_i^y  اگر پاسخ دهنده به پیشنهاد ارائه شده جواب بلي بدهد
i^n=0 و در غیر این صورت d_i^y=0 و d_i^n=1 خواهد بود. مشتق 
تابع درست نمایی فوق نسبت به θ، مقادیر پارامترها را به دست مي دهد:
)12(                                                                   0=L^s )θ ̂̂ s((/∂θ∂(

قرار  استفاده  مورد   )10( رابطه  خطی  تابع  شکل  چنانچه 
از  استفاده  با  پرداخت  به  تمایل  انتظار  مورد  مقدار  گیرد، 
.)335  :1984 )هانمن،  شود  می  محاسبه   )a/b-( رابطه 

4Cumulative Density Function
5Probit and Logit
6Maximum Likelihood

    ( )  ∑{  
     (   )          }  ∑{  

   [   (     )]        (     )}        (11)
 

   

 

   
 

(1)  (          )        (       )              
(2)  (          )       (       )          
(3)  (          )    (       )  (   )        
(4)                                                                             

 

(6                                                             )     (   ) 
(7                              )                                      (   ) 
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روش غیرپارامتری
 مزیت روش غیرپارامتری این است که در این روش هیچ فرضی در 
مورد توزیع WTP وجود ندارد )کریستروم، 136:1990(؛ به عبارت 
نمی شود.  گرفته  نظر  در  توزیعی  هیچ گونه   WTP برای  دیگر، 
در  تاثیری  دارند  توزیعی  چه   WTP داده های  اینکه  بنابراین، 
محاسبه ی تمایل به پرداخت با استفاده از روش غیرپارامتری نخواهد 
داشت؛ اما اگر در روش های پارامتری این توزیع اشتباه انتخاب شود، 
قرار دهد. تاثیر  را تحت  برآوردی  پرداخت  به  تمایل  مبلغ  می تواند 

در روش انتخاب دوگانه ی یک بعدی ارزش گذاری مشروط به تعداد 
این  از  کدام  هر  که  زیرنمونه   j به   (pj  ,…  ,p2  ,p1( مبلغ   j
می شود  پیشنهاد  است،  پاسخ دهنده   Nj دربرگیرنده ی  زیرنمونه ها 
پیشنهاد  مبلغ  یک  فرد  هر  به   .)928:1979 هیبرلین،  و  )بیشاپ 
پاسخ های  تعداد  نسبت  می کند.  رد  یا  قبول  را  آن  که  می شود 
گروه  هر  در  پذیرش(  )احتمال  پیشنهادی  مبلغ  هر  به  شده  داده 
تابعی  تشکیل  برای  می تواند   )rj  ,… ,r2  ,r1( پاسخ دهندگان  از 
که نشان دهنده ی رابطه ی بین مبلغ پیشنهادی و نسبت پاسخ های 
می توان  را  تابع  این  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  باشد،  آن  به  مثبت 
نیز  آیر   منحنی  آن  به  )که  داد  نشان  نیز  منحنی  یک  شکل  به 
از  یا حفاظت  برای استفاده  بازار  بیانگر تقاضای  گفته می شود(، که 
منبع طبیعی یا زیست محیطی مورد مطالعه باشد )آیر و همکاران، 
642:1955(. میانگین تمایل به پرداخت از محاسبه ی سطح زیر این 
منحنی به دست می آید. این روش برآورد را تخمین زن غیرپارامتری 
 .)137:1990 )کریستروم،  می گویند  پرداخت  به  تمایل  میانگین 
iام  فرد  توسط  jام  پیشنهادی  مبلغ  به  پاسخ  نشان  دهنده ی  اگر   
باشد  ، فرد می تواند آن مبلغ را بپذیرد  یا رد نماید . اگر  نسبت 
پاسخ های منفی به مبلغ  و  بیانگر میانگین تمایل به پرداخت باشد، 
روش  از  استفاده  با  پرداخت  به  تمایل  میانگین  محاسبه ی  فرمول 
 :)137:1990 )کریستروم،  بود  خواهد  زیر  به صورت  غیرپارامتری 

      )13(

تعداد  نسبت  که  است  این  نمود  توجه  آن  به  بایستی  که  ای  نکته  
پیشنهادی  مبلغ  افزایش  با  پیشنهادی  مبالغ  به  منفی  پاسخ های 
ریاضی  بیان  به   .) یکنواخت پذیری1  )شرط  یابد  افزایش  بایستی 
…,0,1,2=j( پیشنهادی   مبالغ  تمامی  ازای  به  شرط    بایستی 

با  نباشد، می توان  برقرار  این شرط  که  در صورتی  باشد.  برقرار   (j,
)کریسترم،138:1990(: نمود  برقرار  را  آن  زیر  تعدیل  از  استفاده 

(/(((~~
11,,1 +++ ++== ∑∑ jj

i
ji

i
jijj NNxxrr   )14(

صعودی  شرط  که  شود  انجام  زمانی  تا  بایستی  تعدیل  این 
پیشنهادی  مبالغ  افزایش  با  منفی  پاسخ های  نسبت  بودن 
محاسبه  برای  شده  تعدیل  نسبت های  این  شود.  برقرار 
می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  پرداخت  به  تمایل  میانگین 
برای بررسی اینکه آیا تمایل به پرداخت محاسبه شده )w( اختالف 
معنی داری با صفر دارد یاخیر؛ الزم است فاصله ی اطمینان و سطح 
معنی داری تمایل به پرداخت محاسبه شود. برای محاسبه ی واریانس 

1Monotonocity

بودن  معنی دار  بررسی  برای  و   )15( رابطه ی  از  پرداخت  به  تمایل 
می توان  اطمینان  فاصله ی  محاسبه ی  برای  و   )18( رابطه ی  از 
.)257  :1997  ، مک کانل  و  )هاب  نمود  استفاده   )19( رابطه ی   از 

واریانس تمایل به پرداخت ∑
=

−−=
j

j
jjj pprVarwVar

1
1 (((((( (15)

واریانس تابع توزیع تجمعی
j

jj
j N

rr
rVar

(1(
((

−
= (16)

انحراف معیار تمایل به پرداخت (var((( wwse = (17)

t آماره  ((wse
wt = (18)

فاصله ی اطمینان ((2/ wsetw á± (19)

نتایج
برای جمع آوری داده های این مطالعه از طریق تکمیل پرسشنامه و 
مصاحبه رودرو با بازدیدکنندگان از منطقه تاریخی اشکفت سلمان 
که درآمد مستقل داشتند، استفاده شد؛ تا این بازدیدکنندگان بتوانند 
به طور مستقل در مورد پرداخت مبلغ به عنوان تمایل به پرداخت 
تصمیم بگیرند و در این زمینه اختیار کامل داشته باشند. تعداد نمونه 
مورد بررسی شامل 207 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و 
اطالعات حاصل از 30 پرسش نامه پیش آزمون شده به دست آمد. 
روش نمونه گیری مورد استفاده نیز نمونه گیری در دسترس بوده 
است. مبالغ پیشنهادی با استفاده از روش بویل و همکاران )1984( 
 ،2400  ،2100  ،1600  ،1300  ،1200  ،900  ،400 ترتیب  به 
قیمت  هر  برای  تصادفی  بطور  و  آمد  بدست  تومان   3000  ،2600
اطالعات  از  استفاده  با  و  است  نفر مصاحبه شده  با 23  پیشنهادی 
شد. پرداخته  تحلیل  و  تجزیه  به  پرسشنامه   207 این  به  مربوط 

1- نتایج برآورد روش پارامتری 
همانگونه که پیشتر ذکر شد تحلیل های مطالعه پیش رو با استفاده از 
207 پرسشنامه تکمیل شده انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها 
از نرم افزار STATA11 استفاده شد. آماره های توصیفی ویژگیهای 
است. شده  ارائه   )1( جدول  در  گویان  پاسخ   اجتماعی-اقتصادی 

جدول1- ویژگی های اجتماعی و اقتصادی نمونه مورد نظر 

حداکثرحداقلانحراف معیارمیانگینمتغیرها
32/868/971965سن پاسخگویان (سال)
سال های تحصیل 
پاسخگویان (سال)

13/653/17022

تعداد اعضای خانواده 
(نفر)

5/912/45111

9788165017223000005000000درآمد ماهیانه (تومان)
ماخذ:یافته های تحقیق

میانگین  گردد  می  مشاهده  فوق  جدول  در  که  همانگونه 
میانگین  همچنین  است.  بوده  سال   32/86 پاسخگویان  سنی 
این  نشانگر  که  است  بوده  سال   13/65 پاسخگویان  تحصیالت 
بوده  کرده  تحصیل  قشر  از  پاسخگویان  بیشتر  که  است  مطلب 
میانگین  و  نفر   5/91 نیز  خانواده  اعضای  تعداد  متوسط  اند. 

∑
=

+ −=
M

j
jjj rrpw

0
1 ((
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است. بوده  تومان   978816 نیز  پاسخگویان  ماهیانه  درآمد 

جدول2- توزیع فراوانی شغل بازدیدکنندگان از اشکفت سلمان

درصد تعداد شغل
19/32 40 کارمند
42/02 87 آزاد
4/34 9 متخصص
1/93 4 بازنشسته
20/77 43 دانشجو
1/44 3 خانه دار
6/79 14 کارگر
3/38 7 موارد دیگر
100 207 جمع

ماخذ: یافته های تحقیق
همانگونه که در جدول )2( آمده است در بررسی نمونه مورد نظر 
مشاهده گردید که 40 نفر )19/32 درصد( از گروه کارمندان، 87 
نفر   4 متخصص،  درصد(   4/34( نفر   9 آزاد،  درصد(   42/02( نفر 
 14 دانشجو،  درصد(   20/77( نفر   43 بازنشسته،  درصد(   1/93(
نفر   7 و  دار  خانه  درصد(   1/44( نفر   3 کارگر،  درصد(   6/79( نفر 
بوده-اند. همانگونه که مشاهده می  از سایر مشاغل  )3/38 درصد( 
تفریحی  ارزش  پرسشنامه  نمونه  جمعیت  درصد  بیشترین  گردد 
است. بوده  دانشجویان  آن  از  پس  و  آزاد  شغلی  گروه  به   مربوط 

جدول3- توزیع فراوانی سطح آموزش و تحصیل بازدیدکنندگان از منطقه تاریخی 
 اشکفت سلمان

درصد تعداد سطح سواد
8/69 18  فوق لیسانس

و باالتر
30/43 63 لیسانس
18/85 39 فوق دیپلم
29/47 61 دیپلم
11/6 24 کمتر از دیپلم
0/96 2 بیسواد
100 207 جمع

 ماخذ:یافته های تحقیق
افرادی  به  مربوط  شونده  مصاحبه  جمعیت  بیشترین   (3) جدول  طبق 
شونده  مصاحبه  جمعیت  کمترین  و  بوده  لیسانس  مدرک  دارای  که  بوده 
(8/69 درصد)  نفر  نحوی که 18  به  است.  بوده  بی سواد  افراد  به  مربوط 
لیسانس،  نفر(30/43 درصد)  باالتر، 63  لیسانس و  دارای تحصیالت فوق 
 24 دیپلم،  درصد)   29/47) نفر   61 دیپلم،  فوق  درصد)   18/85) نفر   39
اند. بوده  سواد  بی  درصد)   0/96) نفر   2 و  دیپلم  زیر  درصد)   11/6) نفر 

الجیت  مدل  از  پرداخت  به  تمایل  بر  موثر  عوامل  بررسی  منظور  به 
شده  پیشنهاد  مبلغ  به  شده  داده  های  پاسخ  روش  این  در  شد.  استفاده 
متغیر  عنوان  به  خیر)  یا  (بلی  پاسخ دهندگان  پرداخت  به  تمایل  به عنوان 
اجتماعی- متغیرهای  و  پیشنهادی  مبلغ  جمله  از  متغیرها  سایر  و  وابسته 

چنین  که  آنجا  از  می شوند.  لحاظ  مستقل  متغیرهای  عنوان  به  اقتصادی 
نیست،  برآورد  قابل  معمولی  مربعات  از روش حداقل  بهره گیری  با  مدلی 

 ، (گرین1  شود  می  استفاده  نمایی  راست  حداکثر  روش  از  برآورد  برای 
آمده است.  (4) از مدل الجیت در جدول  آمده  نتایج بدست   .(432:2010

نتایج بدست آمده نشان می دهند که متغیرهای قیمت پیشنهادی، درآمد، 
سن، میزان تحصیالت، بعد خانوار و میزان رضایت از بازدید تاثیر معناداری 
بر احتمال تمایل به پرداخت برای بازدید از منطقه تاریخی اشکفت سلمان 
در  بازدید  دهنده،  پاسخ  جنسیت  متغیرهای  دیگر  سوی  از  و  اند  داشته 
بار و همچنین وجود مکانهای باستانی دیگر معنادار نشده است. نخستین 

جدول4- نتایج حاصل از برآورد الگوی الجیت برای برآورد تمایل به پرداخت 
بازدیدکنندگان منطقه تاریخی اشکفت سلمان

اثر نهاییکششارزش آماره Zضریبمتغیرها
--------0/24-0/233-عرض از مبدا

0/0001724-0/87-4/17-0009/-مبلغ پیشنهادی*
1/042/440/45161/97درآمد**
0/0088-78/-2/32-0/0467-سن**

0/29522/320/5040/0557تحصیالت**
0/1153-0/223-1/72-0/610-بعد خانوار***
0/57782/640/16820/109میزان رضایت*

آماره ی نسبت درست نمایی=   55/64
 0/195 = =Pseudo R2 آماره ی
درصد صحت پیش بینی مدل= 72/33

*، ** و *** به ترتیب معنی داری در سطح 1، 5 و 10 درصد می باشند.

همانطور که جدول (4) نشان می دهد، ضریب برآورد شده از لحاظ آماری 
برای متغیرهای توضیحی مبلغ پیشنهادی و میزان رضایت در سطح یک 
درصد، برای متغیر توضیحی بعد خانوار در سطح 10 درصد و برای دیگر 
درصد   5 سطح  در  سن  و  تحصیالت  میزان  درآمد،  توضیحی  متغیرهای 
منفی  اثر  دارای  خانوار  بعد  و  پیشنهادی  قیمت  سن،  باشد.  می  دار  معنی 
سلمان  اشکفت  تاریخی  منطقه  از  بازدیدکننده  افراد  پرداخت  به  تمایل  بر 
پرداخت  به  تمایل  کاهش  موجب  آنها  افزایش  که  بطوری  باشند.  می 
میزان  درآمد،  بازدیدکننده می شود.  افراد  تعداد  تبع آن کاهش  به  و  افراد 
می  مثبت  اثر  دارای  منطقه  این  از  بازدید  از  رضایت  میزان  و  تحصیالت 
افزایش  موجب  موارد  این  از  یک  هر  در  افزایش  دیگر  عبارت  به  باشند. 
شود. می  منطقه  این  از  آنها  بازدید  و  افراد  پرداخت  به  تمایل  میزان  در 

در ادامه کشش وزنی متغیرهای توضیحی برآورد گردید. کشش وزنی مربوط 
با  دهد  می  نشان  که  است   -0/87 با  برابر  شده  پیشنهاد  قیمت  متغیر  به 
احتمال  پیشنهادی،  افزایش یک درصد در قیمت  بودن سایر عوامل  ثابت 
تمایل به پرداخت در بازدیدکننده را 0/87- درصد کاهش می دهد. مقادیر 
کشش مورد بررسی برای دو متغیر مستقل درآمد و میزان رضایت از بازدید 
از منطقه به ترتیب برابر 0/4516 و 0/1682 می باشد. در تفسیر این دو 
از  رضایت  میزان  و  درآمد  در  درصد  یک  افزایش  با  که  گفت  باید  مقدار 
بازدید از منطقه، احتمال پذیرش تمایل به پرداخت مصرف کننده به ترتیب 
دو  کشش  مقادیر  همچنین  یابد.  می  افزایش  درصد   0/1682 و   0/4516
متغیر سن و بعد خانوار نیز به ترتیب 0/78- و 0/223- بدست آمده است.

اثر نهایی متغیر قیمت پیشنهادی برابر 0/0001724- می باشد، یعنی افزایش 
هزار واحد (هزار تومان) متغیر فوق منجر به کاهش احتمال پذیرش تمایل 
سایر  بودن  ثابت  با  درصد  اندازه17/24  به  بازدیدکننده  توسط  پرداخت  به 
عوامل می شود. اثر نهایی دو متغیر مستقل درآمد و میزان رضایت از بازدید 
از منطقه به ترتیب 1/97 و 0/109 می باشد. به عبارت دیگر با افزایش یک 
1Gereen
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واحد متغیرهای مذکور احتمال پذیرش تمایل به پرداخت توسط بازدیدکننده 
اثر  یابد. همچنین  افزایش می  و 0/109 درصد  اندازه 1/97  به  ترتیب  به 
 -0/1153 و   -0/0088 ترتیب  به  نیز  خانوار  بعد  و  سن  متغیر  دو  نهایی 
محاسبه گردیده است که این ضرایب نیز نشان می دهند که با افزایش یک 
واحد متغیرهای مذکور احتمال پذیرش تمایل به پرداخت توسط بازدیدکننده 
به ترتیب به اندازه  0/0088- و 0/1153- درصد کاهش می یابد. در مورد 
متغیر آموزش نیز ضریب اثرنهایی 0/0557 می باشد که این ضریب نشان 
می دهد افزایش هر واحد متغیر تحصیالت منجر به افزایش احتمال پذیرش 
شود. می  درصد   0/0557 اندازه  به  بازدیدکننده  توسط  پرداخت  به   تمایل 

(تومان) پارامتری  از روش  استفاده  با  پرداخت محاسبه شده  به  تمایل  (5): میزان  جدول 

تمایل به مقدارمدل
پرداخت

حد باالحد پایین

18001383/412220/59میانگینپارامتری
 مأخذ: یافته های تحقیق

برآورد  از  پس  شد،  بیان  ها  روش  و  مواد  بخش  در  که  آنچه  مطابق 
بازدیدکنندگان  پرداخت  به  تمایل  مقدار  الجیت،  الگوی  پارامترهای 
تاریخی  منطقه  پرداخت  به  تمایل  مقدار  اساس  این  بر  گردید.  برآورد 
آمد. دست  به  بازدیدکننده  هر  ازای  به  تومان   1800 سلمان  اشکفت 

2- نتایج برآورد روش غیر پارامتری 
توزیع  مورد  در  فرضی  هیچ  غیرپارامتری  روش  در  که  این  به  توجه  با   
الگوهاي  از  نمی توان  متغیرها  برآورد  برای  ندارد  وجود   WTP
مورد  مقدار  محاسبه  برای  نتیجه  در  نمود.  استفاده  اقتصادسنجی 
می شود. استفاده  پیشنهادی  مبلغ  متغیر  از  تنها  پرداخت  به  تمایل  انتظار 

در جدول (6) متغیر مبلغ پیشنهادی، تعداد پاسخ های بله، تعداد پاسخ های 
خیر و نسبت پاسخ های خیر در هر زیر نمونه نشان داده شده است. انتظار بر 
این است بر اساس شرط یکنواخت پذیری با افزایش مبلغ پیشنهادی نسبت 
جدول  در  که  همانطور  اما  یابد.  افزایش  نمونه  زیر  هر  در  خیر  پاسخ های 
پاسخ های  نسبت  تومان   1600 پیشنهادی  مبلغ  در  می شود  مشاهده    (6)
می باشد.  باالتر  پیشنهادی  مبالغ  در  خیر  پاسخ های  نسبت  از  بیشتر  خیر 

 جدول 6- آماره توصیفی مبلغ پبشنهادی

مبلغ 
تعداد کل پاسخ پاسخ خیرپاسخ بلهپیشنهادی(تومان)

در هر زیر نمونه
نسبت پاسخ های 

خیر در هر زیر نمونه
400194230/17
900158230/34
12001310230/43
13001310230/43
1600158230/34
2100815230/65
2400716230/69
26001112230/52
3000617230/73

ماخذ: یافته های تحقیق
بنابراین برای حل این مشکل در جدول (7) مبالغ پیشنهادی 1200، 1300 و 
1600 با یکدیگر و مبالغ  2100، 2400 و 2600 تومان نیز با هم آمیخته شد. 
این موضوع را می توان به این صورت تفسیر کرد که پاسخ دهندگان بین این 
مبالغ پیشنهادی تفاوتی قائل نیستند و می توان این مبالغ پیشنهادی را باهم 
آمیخته کرد. همان طور که در جدول (7) نشان داده شده است با آمیخته 

کردن این مبالغ پیشنهادی شرط یکنواخت پذیری به وجود آمده و به این 
معنا که با افزایش مبالغ پیشنهادی نسبت پاسخ های خیر افزایش می یابد.

جدول 7- آماره توصیفی مبلغ پیشنهادی آمیخته شده

مبلغ پیشنهادی 
(تومان)

تعداد کل پاسخ پاسخ خیرپاسخ بله
در هر زیر نمونه

نسبت پاسخ های 
خیر در هر زیر نمونه

400194230/17
900158230/35
12004128690/41
21002643690/62
3000617230/74

 ماخذ: یافته های تحقیق

برآورد مقدار مورد انتظار تمایل به پرداخت
پارامتری  غیر  روش  از  استفاده  با  آمده  بدست  پرداخت  به  تمایل  میزان 
می شود  مشاهده  که  همانطور  است.  شده  داده  نشان   (8) جدول  در 
با  برابر  پارامتری  غیر  روش  از  استفاده  با  پرداخت  به  تمایل  میزان 
به  تمایل  باالی  حد  و  پایین  حد  و  بازدید  هر  برای  تومان   1100
گردید.  محاسبه  تومان   1326/27 و   873/73 با  برابر  ترتیب  به  پرداخت 

 جدول (8): میزان تمایل به پرداخت محاسبه شده با استفاده از روش غیرپارامتری (به تومان)

تمایل به مقدارمدل
پرداخت

حد باالحد پایین

1100873/731326/27میانگینغیرپارامتری
ماخذ: یافته های تحقیق

اجدول (9): مقایسه مقادیر تمایل به پرداخت بدست آمده از روش های پارامتری و غیرپارامتری
انحراف معیارخطای استانداردمیانگینمدل

1800194/31632795/78پارامتری
1100155/441660/9غیرپارامتری

اختالف پارامتری 
70078/8761137/88و غیرپارامتری*

فرض صفر
درجه آزادی

t آماره
P-value

اختالف میانگین روش های پارامتری و غیرپارامتری برابر صفر 
 است.

207+207-2=412 
3/04 
0/01

 مأخذ: یافته های تحقیق  * اختالف پارامتری و غیرپارامتری= میانگین پارامتری- 
میانگین غیرپارامتری

در مقایسه دو روش پارامتری و غیرپارامتری به بررسی اختالف این دو روش 
در  که  همان گونه  همچنین  شد.  پرداخته  میانگین  مقایسه ی  از  استفاده  با 
جدول (9) مالحظه می گردد فرضیه ی صفر عبارت است از اینکه  اختالف 
میانگین روش های پارامتری و غیرپارامتری برابر صفر است. به عبارت دیگر، 
غیرپارامتری  و  پارامتری  روش  دو  نتایج  برابری  بر  فرضیه ی صفر داللت 
دارد. آماره ی t محاسباتی برای این مقایسه برابر با 3/04 با درجه ی 412 و 
در سطح معنی داری یک درصد می باشد. برای رد یا عدم رد فرضیه ی صفر 
این مقدار با آماره ی t جدول که برابر با 2/35 می باشد، مقایسه شد؛ که چون 
یعنی،  t محاسباتی است، فرضیه ی صفر رد می شود.  از  t جدول کوچکتر 
با استفاده از دو روش برابر نیستند. نتایج تمایل به پرداخت به دست آمده 
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نتیجه گیری و پیشنهادات
افزایش در خدمات رفاهی بازدیدکنندگان از یکسو و حفظ و نگهداری آثار 
را  آثار  این  نگهداری  و  و مجریان حفظ  دیگر، مسئولین  از سوی  باستانی 
بر آن می دارد تا به چاره اندیشی و استفاده از راهکارهای منطقی جهت 
است  بپردازند. واضح  آثار  این  نگهداری  و  زمینه حفظ  در  سیاست گذاری 
که دولت ها با وجود همه هزینه هایی که در زمینه حفظ و نگهداری آثار 
آثار صرف  این  امکانات رفاهی مناطق دارای  افزایش  باستانی و همچنین 
می کنند باز هم این مخارج جوابگوی هزینه های موجود نیست. پس الزم 
است که بخشی از این هزینه ها از سوی بازدیدکنندگان پرداخت شود. و 
بردن خدمات  باال  بر  اندکی عالوه  مبلغ  با صرف  بازدیدکنندگان  واقع  در 
رفاهی خود، در حفظ و نگهداری آثار همکاری داشته باشند. اما اینکه مبلغی 
که بازدیدکنندگان بایستی بپردازند به چه میزان باشد به وسیله روش های 
اقتصادی قابل محاسبه و برآورد است. روش ارزش گذاری مشروط به عنوان 
یک روش مطرح و علمی در اقتصاد می تواند راهنمای بسیار خوبی باشد. 
چه از لحاظ تعیین قیمت ورودیه و چه از لحاظ سنجش میزان اثر گذاری 
روش  همین  از  استفاده  با  نیز  مطالعه  این  در  قیمت.  این  بر  موثر  عوامل 
و  بازدیدکنندگان  پرداخت  به  تمایل  تخمین  به  مشروط)  گذاری  (ارزش 
همچنین میزان و نحوه ی اثر هر یک از عوامل موثر بر قیمت پرداخته شد.

از  بسیاری  که  بود  این  گردید  مالحظه  مطالعه  این  جریان  در  که  آنچه 
بازدیدکنندگان از مسائلی چون نبود راهنما برای معرفی اشکفت سلمان و 
بخصوص توضیح در مورد کتیبه ها و سنگ نوشته ها، نبود و کمبود امکانات 
نبود جایگاه  نامناسب،  نظافت  این منطقه،  بهداشتی در  مناسب خدماتی و 
از  بازدیدکنندگان و همچنین عدم مراقبت صحیح  مناسب برای استراحت 
شود  می  توصیه  لذا  بودند.  مند  گله  و  ناراضی  تاریخی  کهن  میراث  این 
مسئولین میراث فرهنگی به این امور توجه بیشتری داشته باشند. همچنین 
بودند  آمده  منطقه  این  به  شهرها  سایر  از  که  بازدیدکنندگانی  از  بسیاری 
نسبت به عدم وجود هتل و مسافرخانه استاندارد در شهرستان ایذه ناراضی 
خصوصی  بخش  امر،  این  به  شهری  مسئولین  توجه  بر  عالوه  لذا  بودند 
نسبت  شهر  این  گردشگری  پتانسیل  بودن  باال  به  توجه  با  تواند  می  نیز 
بر  برای گردشگران عالوه  از جمله ساخت هتل  امکانات رفاهی  ایجاد  به 
کسب درآمد مناسب به اعتالی صنعت توریسم این شهرستان کمک کند.

همان گونه که در بخش برآورد مدل اشاره شد در روش پارامتری تمایل به 
تومان و در روش غیرپارامتری  این مکان 1800  از  بازدید  پرداخت جهت 
1100 تومان بدست آمده است. همان طور که جدول (9) نشان می دهد نتایج 
دو روش پارامتری و غیرپارامتری تفاوت معنی داری از لحاظ آماری دارند. 
بنابراین، نتایج یکی از دو روش بایستی برای تحلیل های نهایی مورد استفاده 
قرار گیرد. مقایسه فاصله ی اطمینان مقادیر تمایل به پرداخت برآورد شده از دو 
روش پارامتری و غیرپارامتری حاکی از آن است که مقدار بدست آمده از روش 
غیرپارامتری (1100 تومان) مقدار دقیق تری نسبت به روش پارامتری است.

همچنین هر یک از متغیرهای مورد بررسی و موثر بر این مبلغ، نحوه و میزان 
ارائه می گردد: این راستا پیشنهادات ذیل  اند که در  اثری متفاوت داشته 

سطحی  در  قیمت  بردن  باال  از  امکان  حد  تا  ورودیه  قیمت  تعیین  در 
بودن  منفی  به  توجه  (با  گردد  خودداری  شده  تعیین  مبلغ  از  بیشتر 
افراد). پرداخت  به  تمایل  بر  پیشنهادی  مبلغ  متغیر  نهایی  اثر  و  کشش 

افزایش امکانات رفاهی و بهداشتی در این منطقه در راس کارهای مسئولین 
قرار بگیرد و هر چه سریعتر نسبت به رفع مشکالت و کمبودهای خدماتی 
مثبت  به  توجه  (با  بپذیرد  صورت  عملی  اقداماتی  منطقه  این  رفاهی  و 
بودن کشش و اثر نهایی متغیر میزان رضایت بر تمایل به پرداخت افراد).

میان  در  بخصوص  منطقه  این  بیشتر  شناسایی  و  تبلیغات  بحث  به 
مراکز  و  ها  دانشگاه  شود.  بیشتری  توجه  کرده  تحصیل  و  جوان  قشر 

به  توجه  (با  هستند  زمینه  این  در  مناسب  هایی  مکان  آموزشی 
همچنین  و  تحصیالت  میزان  متغیر  نهایی  اثر  و  کشش  بودن  مثبت 
افراد). پرداخت  به  تمایل  بر  سن  نهایی  اثر  و  کشش  بودن  منفی 

هماهنگی با تورهای گردشگری و ایرانگردی در سراسر کشور جهت برگزاری 
تور مسافرتی به این منطقه با هدف کاهش هزینه های مسافرت (با توجه 
به مثبت بودن کشش و اثر نهایی متغیر درآمد بر تمایل به پرداخت افراد).
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