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 چکیده

وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه در طول سالیان گذشته دستخوش تغییر شده و روند نزولی را طی کرده است. این اختتلل نته تا تا طتیعتت     
زیستت در   گیری انتخاب گسسته در حوزه ماابع طتیعی و محتی  های محلی و جوامع انسانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اندازهماطقه، بلکه معیشت

دهاده حتد  ها و الگوسازی رفتار یک پاسخای روبرو بوده است. اما اکثر مطالعات در این زمیاه، تا ا به ترکیب کلیه دادههای اخیر با محتوبیت فزایادهسال
کااد، های فردی تلش میرضای تفاوتهایی که در ج ت ااند؛ که این امر، ناهمگای موجود در بین افراد را نادیده گرفته و با سیاستمتوس  بساده کرده

های حاصل از روش آزمون انتخاب در این تحقیق با تأکید بر نقش فعال جوامع محلی در حفاظت و احیای دریاچه ارومیه، سعی شده تا داده مغایرت دارد.
 پرسشتاامه از  382ها بتا تکمیتل   داده ب سطح فردی را دارد.با استفاده از بیزین سلسله مراتتی تحلیل شوند. این الگو، توانایی تولید برآوردهایی از ضرای

ریتال،،   419333نتایج نشان داد احیای کامل آب و هتوا    آمد. دست ای برونزا بهگیری تصادفی طتقهو با روش نمونه 1394 سال در ش ر 13ش روندان 
 باشاد.دهادگان دارا میهای نستی را از دید پاسخترتیب بیشترین اهمیتریال، به  158000انداز دریاچه  ریال، و چشم 226667زیستگاه موجودات زنده  

اند کته حتاکی از   ها بیشترین واریانس را نیز به خود اختصاص دادهاین در حالی است که ضرایب سطح فردی در حالت احیای کامل آب و هوا و زیستگاه
های مردمی، از متغیرهای با داماه تغییرات کم، نظیر احیای وضع فعلی آب مشارکت شود برای جلبها است. توصیه میوجود ترجیحات متضاد در ویژگی

 های گردشگری دریاچه استفاده شود که از مقتولیت عام برخوردارند.انداز طتیعی و جاذبهو هوا و احیای کامل چشم

 
 آزمون انتخاب، بیزین سلسله مراتتی، ترجیحات، دریاچه ارومیه های کلیدی:واژه

 

    1 قدمهم

شتود؛  تازل و تخریب ماابع طتیعی یک مسئله اقتصادی تلقی می
هتای  زیرا هاگامی که این ماابع تخریب شده یا از دست برونتد، ارزش 

ها غیرقابل برگشت هستاد. شوند که برخی از آنقابل توج ی نابود می
هر انتخاب یا گزیاه پیش رو ج ت متدیریت ماتابع زیستت محیطتی     

ن آن ماتع به حالت طتیعی، اجازه ادامه روند تخریب یا  شامل رها کرد
هتای بته   ها، در بر گیرنده یتک ستری از ارزش  تتدیل به سایر کاربری

دست آمده یا از دست رفته خواهد بود. اتخاذ تصمیم مااسب متای بتر  
های رایج تخریب ماابع، تا ا در ادامه وضع مذکور یا افراطی بودن نرخ

هتا بته درستتی تحلیتل و     ت که عواید و هزیاهصورتی امکان پذیر اس
های به دست آمده و ارزیابی شوند. الزمه این امر، بررسی دقیق ارزش

                                                           
 و استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تتریز یالتحصیل دکترفارغ -2و  1
 ،Email:salehnia@tabrizu.ac.ir       ایمیل نویساده مسئول: - *

 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه ارومیه -3

 ،.8باشد  های کاربرد ماابع میاز دست رفته تحت هر یک از گزیاه
هتا نظیتر   ای کته بتین علتم اقتصتاد و ستایر شتاخه      تفاوت عمده

ه تأکیتد اقتصتاد بتر    شااستی در تعریتو وا ه ارزش وجتود دارد، بت     بوم
ترجیحات افراد داللت دارد. اگر یک ماطقه ساحلی دستخوش تخریب 
و تاتزل کیفیتتت شتتود و تعتتداد موجتتودات زنتتده در آن کتتاهش یابتتد،  

شااس این ماطقه را دارای ارزش کمتری نستت بته ستایر ماتاطق     بوم
دست نخورده به حساب خواهد آورد. اما از ماظر اقتصادی، یک ماطقه 

تا ا در صورتی دارای ارزش کمتری نستت به یک ماطقه مشابه آلوده 
سالم خواهد بود که بعضی از افراد جامعه، ماطقه ستالم را بته ماطقته    

ها در ماتاطق  آلوده ترجیح دهاد. اگر کسی برای کاهش تعداد ارگانیزم
آلوده اهمیتی قائل نتاشد، هیچ تفاوتی نیز در ارزش اقتصتادی ماتاطق   

،. ارزش اقتصادی، معادل با حداکثر مقتداری  13ت  وجود نخواهد داش
است که یک فرد مایل است از مصرف بعضی کاالها و خدمات صرف 
نظر کاد تا بعضی کاالها، خدمات و شرای  دیگر را به دست آورد. این 

شتود. از ایتن   نامیده می« تمایل به پرداخت»معیار رفاهی در اصطلح 
یتب شتده و آلتوده، برابتر بتا      رو ارزش از دست رفته یک محتی  تخر 
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حداکثر مقدار تمایل به پرداخت افتراد بترای بته دستت آوردن همتان      
 ،.8ماطقه در شرای  عاری از آلودگی است  

های ارتتاطی و گیری برنامهترجیحات متفاوت، پایه و اساس شکل
هتتای دار هستتتاد. هتتر چتته ترجیحتتات و حساستتیت ترویجتتی هتتدف

برخوردار باشد، در نظر گرفتن بازار به  کاادگان از تاوع بیشتری مصرف
صورت یک مجموعه واحد و یکپارچه دارای کارایی کمتری خواهد بود 

هتای فتردی، اقتصتاددانان    ،. با وجود تأکیدهای فراوان بر تفتاوت 19 
اغلب مایل به درک اثرات کلی و یکپارچه بوده و ناهمگای را به عاوان 

،. معموالً 2گیرند  در نظر می یک مشکل اخلل آماری برای پارامترها
گیرنتد، اجتازه بترآورد    دانتان بته کتار متی    ساجیهایی که اقتصادروش

های ضرایب تصادفی دهد. برای مثال، الگوضرایب سطح فردی را نمی
شوند که از طریق رهیافت درستامایی غیرشرطی اعمال می 1 مختل ،
های ر این، مدلها تا ا ضرایب کلی قابل تخمین است. علوه بدر آن

لحاظ کااده ناهمگای در علم اقتصادساجی اغلب ناهمگای را بته زیتر   
کااتد. در  ای از ضرایب نظیتر عترا از متتد ها محتدود متی     مجموعه

هتا در عترا از متتد ها    که هیچ دلیلی برای این که این تفتاوت  حالی
ها در ضرایب شتیب از اهمیتت   محصور شود، در اختیار نیست و تفاوت

های سیاستی بر اساس ضترایب  ای برخوردارند. ن ایتاً ارزیابیعادهالفوق
گیتری  کلی که با قطعیت زیادی نستت به ضرایب سطح فردی انتدازه 

هتایی کته در ج تت    شوند؛ که این امر با سیاستت اند، طراحی میشده
،. 5کااتتد، مغتتایرت دارد  هتتای فتتردی تتتلش متتی ارضتتای تفتتاوت

شتوند کته پاستخگوی    ای طراحتی متی  های بازار که بته گونته   فعالیت
کاادگان باشاد، نیازماتد متدل و روشتی استتاتاطی     های مصرفتفاوت

هستاد که توانایی تولید برآوردهایی از ضرایب سطح فتردی را داشتته   
ای از هتای نقطته  گیری ب یاه نه تا تا نیتاز بته تخمتین    تصمیم باشد.

عدم قطعیتت در   بلکه باید به توصیفی از ،پارامترهای سطح فردی دارد
،. در این پتژوهش چگتونگی   19ها نیز دسترسی پیدا کرد  این تخمین

آل این گونه ، برای حل ایدهHB 2کاربرد رهیافت بیزین سلسله مراتتی
هتای  شود؛ چرا که در این رهیافت، تولیتد توزیتع  مسائل نشان داده می

 .باشدضرایب سطح فردی امکان پذیر می شرطی برای تعداد زیادی از
از جمله مطالعات ختارجی انجتام شتده در زمیاته بیتزین سلستله       

، 7توان به موارد زیر اشاره کرد: ایسن ت هکت و همکاران   مراتتی می
هتای داوطلتانته احیتای    ج ت تعیین عوامل مؤثر بتر گتزیاش برنامته   

هتتا در کارولیاتتای شتتمالی از روش آزمتتون انتختتاب استتتفاده و تتتاالب
هتای  تحلیل کردند. محاسته اهمیتت  HBوش های حاصله را با ر داده

ها، طول مدت قرارداد و امکان برداشت الوار را به عاتوان  نستی ویژگی
، 15نورد و همکاران   دو ویژگی م م و مورد توجه مالکان معرفی کرد.

با هدف تحقیتق دربتاره اهمیتت نستتی عااصتر زیستت محیطتی در        

                                                           
1- Random Coefficients Models (Mixed) 

2- Hierarchical Bayesian (HB) 

همتراه تخمتین    های کوچک ش ری نرو  از آزمون انتختاب بته   پارک
HB      ب ره گرفتاد. نتایج نشانگر اهمیت تمرکتز بتر عااصتر ستاختاری

هتا و آب   نظیر چمازار و درختان نستت به عااصر دکوراتیتو نظیتر گتل   
، بتترای ارزیتتابی اهمیتتت 12لیجرکوئیستتت و همکتتاران   نماهاستتت.

های کیفی مواد غذایی در نتایروبی از مقیتاس حتداکثر تفتاوت     ویژگی
هتا و فیتتر   ای باال و مقدار کتافی ویتتامین  ارزش تغذیه د.استفاده کردن

والتتر و همکتاران    اولین ویژگی مورد توجه افراد تشتخی  داده شتد.  
، به ارزیابی ترجیحات مشتریان وسایل نقلیه با سوخت هیتدرو نی  24 

هتای  ، ویژگتی HBدر آلمان و سوئیس پرداختاد و نتایج بترآورد متدل   
هتا  تترین ویژگتی  رایی را به عاتوان م تم  های اجقیمت خرید و هزیاه

ها را در ارزیابی ، ترجیحات فیلیپیای1اکوستا و همکاران   معرفی کرد.
پایداری تولید و توسعه بیوانر ی با کاربرد آزمون انتخاب مورد مطالعته  

ترین عامتل پایتداری   نشان داد م م HBنتایج برآورد مدل  قرار دادند.
دهتی بتازار و   لتوزن و میاتدانائو، ستازمان    انر ی از دیدگاه ستاکاین بیو

مدیریت زمین و از دیتدگاه متردم ویستایاس، ذخیتره ماتابع و امایتت       
کاادگان آلمانی در ، مشارکت مصرف22غذایی است. تتی و همکاران  

هتای  راستای فراهم نمودن یک آیاتده پایتدارتر را بتا پتذیرش تعرفته     
دگان تمایتل بته م تم    پذیرنت  الکتریسته ستز توس  آنان بیان کردنتد. 

کااتتدگان، اعتمتتاد و اتکتتا بتته علتتم و ارزیتتابی کتتردن نقتتش مصتترف
تر بترای تعرفته الکتریستته ستتز و     های پایینتکاولو ی، برآورد قیمت

هانستن و   اهمیت زیتاد محصتوالت طرفتدار محتی  زیستت داشتتاد.      
ای و غیتر  هتای استتفاده  ، بتا هتدف تشتخی  ارزش   9لیجرکوئیست  

ها از مقیاس ب ترین ت بدترین استتفاده   گذار بر رفاه دامای تأثیراستفاده
آوری شده از دامتداران ستوئدی بتا کمتک     های جمعکردند. پرسشاامه

مراتتتی تحلیتل شتد. در ن ایتت،     مدل الجیت و روش بیتزین سلستله  
ای دارای اهمیتت بیشتتری در رفتتار دامتداران     های غیر استفادهارزش

 تشخی  داده شدند.
زرگ گستره وسیعی از ماافع را برای جامعته فتراهم   های بدریاچه

شتود. در  کااد که ارزشگذاری این ماافع یک چالش محستوب متی  می
این میان ارزشگذاری اقتصادی همته ماتافع را بته معیارهتای رفتاهی      

ترین دریاچه خاورمیانه بوده بزرگ کاد. دریاچه ارومیهانسان مرتت  می
ی طتیعی و اکولو یکی ماحصتر بته   هاو به دلیل برخورداری از ویژگی

المللی، و ماطقه حفاظت شتده  فرد، به عاوان سایت رامسر  تاالب بین
متتر   1/1277زیست کره اعلم شده است. مستاحت دریاچته در تتراز    

کیلومتر مربع و حجم آب دریاچته   5585 تراز مصوب مرز پارک ملی،، 
افتت قابتل   پس از  ،.23میلیون متر مکعب برآورد شده است   29350

در بختش   1393در تابستتان ستال    های اخیر،توجه سطح آب در سال
های کمتر از هایی از سطح دریاچه، آب در عمقجاوبی صرفاً در بخش

متر وجود داشته که حجم بسیار ناچیزی نیز داشته است. امتا  سانتی 10
در بخش شمالی، عمق متوس  محاسته شده نزدیک به دو متتر بتوده   

کیلومتر مربع بوده است. با ایتن   926ن قسمت در حدود که مساحت ای



 1396 مستانز، 4، شماره 31، جلد نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی     334

وصو، مساحت باقیمانده از عرصه آبی دریاچه نستت به شرای  نرمال 
باشد و حجم آب باقیمانده در دریاچه ارومیه بتا عمتق   درصد می 2/16

مکعب است که معادل  میلیارد متر 85/1متوس  دو متر، تا ا در حدود 
علل و عواملی ماجر بته   ،.25باشد  می درصد آب در وضعیت نرمال 6

عدم جریان آب کافی به دریاچه و همچاین افتزایش میتزان تتخیتر از    
سطح آن گردیده و شرای  کاونی را برای دریاچه رقتم زده استت. بتر    

های صورت گرفته، سه عامل اصتلی متؤثر در خشتکی    اساس بررسی
ز ماتتابع برداشتتت بتتیش از حتتد مجتتاز ا  دریاچتته ارومیتته عتارتاتتد از:

تغییرات اقلیمی و  تجدیدپذیر حوضه، توسعه نامتوازن بخش کشاورزی،
ها. این مجموعه عوامل با اثرات تشدیدکاادگی بتر  استمرار خشکسالی

 ،.23اند  روی یکدیگر، ماجر به خشکی دریاچه ارومیه شده
مطالعات متعددی پیرامون وضعیت کاونی دریاچه ارومیته صتورت   

باشتاد، اشتاره   آن ا که در حیطه ارزشگذاری متی  گرفته که به برخی از
، بته بترآورد ارزش حفتاظتی دریاچته     14شود: ملیکی استفاجانی   می

ارومیه به روش ارزشگذاری مشروط از نظر ش روندان ش رهای ارومیه 
و تتریز پرداخته است. مقادیر تمایل به پرداخت بترای حفتو و احیتای    

 3/147و  7/117عه به ترتیتب  دریاچه ارومیه در کل ماطقه مورد مطال
 4/62616هزار ریال بوده و ارزش حفاظتی و احیای ساالنه دریاچه نیز 

، 21نیتا و همکتاران    میلیون ریال بترآورد گردیتد. صتالح    6/78363و 
محیطتی دریاچته   تمایل به پرداخت افراد ج ت ب تود وضعیت زیستت 
ری مدل الجیت ارومیه را با استفاده از روش آزمون انتخاب و به کارگی
ریال به  26000مختل  محاسته نمودند. بیشترین تمایل به پرداخت با 

ب تود ارتفاع سطح تراز آب از شرای  بحرانی فعلی به ستطح مطلتوب   
تعلق داشت. رسیدن به حد مطلوب کیفیت آب  میزان شتوری،، تعتداد   

های بعتدی تمایتل بته پرداختت     فلمیاگو و آرتمیای دریاچه در ردیو
قرار داشتاد. همچاین نتایج حاکی از وجود ناهمگای در ترجیحات  افراد

به بررسی ناهمگای ترجیحات در رابطه با  ،10بود. حیاتی و همکاران  
احیای دریاچه ارومیه با کاربرد روش آزمتون انتختاب و متدل کتلس     
پا ان چاد سطحی پرداختاد. نتایج مؤید این مطلب است که نته تا تا   

ت اجتماعی بلکه خصوصیات  ئتوفیزیکی محتی    خصوصیات اقتصادی  
باشتاد.  هتای آن تا متؤثر متی    گیری انتخابپیرامون اشخاص در شکل

های افراد به عاوان سومین عامل همچاین وجود عدم قطعیت در پاسخ
طتق نتایج، اکثتر  تأثیرگذار در مدلسازی ترجیحات تشخی  داده شد. 

ستت به دریاچه ارومیته  تری نافرادی که در موقعیت جغرافیایی نزدیک
کااد، به کتلس بتزرگ واحتدی تعلتق دارنتد و از نظترات       زندگی می

  های بیشتری نیز برخوردارند.تر و تمایل به پرداختهمگن
مرور ماابع موجود، حاکی از عدم کتاربرد رهیافتت بیتزین سلستله     

باشد. این در حتالی استت کته رهیافتت     مراتتی در مطالعات داخلی می
HB تخمین ضرایب سطح فتردی را داشتته و نتاهمگای را در     توانایی

دهد. لذا در این تحقیق با تأکیتد بتر   سطح فردی مورد بررسی قرار می
نقش فعال جوامع محلی در حفاظت و احیای دریاچه ارومیه، سعی شده 

های حاصل از روش آزمون انتخاب با استفاده از بیتزین سلستله   تا داده
دهی به این ایت، این پژوهش درصدد پاسخمراتتی تحلیل شوند. در ن 
های فردی به صورت ضرایب شیب متفتاوت  سؤال است که آیا تفاوت

 شوند؟در تابع مطلوبیت آن ا ماعکس می
 

 هامواد و روش

هتای اخیتر بتا محتوبیتت     در ستال  1گیری انتخاب گسستته اندازه
تتای های مای روبرو بوده است. محققین تأکید دارند که پرسشفزایاده

هتای  تتر از پرستش  گرایانته دهادگان بسیار واقعبر انتخاب، برای پاسخ
باتدی استت. امتا مقتدار اطلعتات مستتخر  از       باتدی یتا رتتته   درجه

های انتخاب در مقایسه بتا تحلیتل تتو م، بستیار کمتتر استت.        پرسش
های مختلتو در ستری انتختاب    دهادگان اقدام به ارزیابی گزیاهپاسخ

دهاتد. هتیچ   اند، ارائه میای را که انتخاب نمودهگزیاهکرده و تا ا آن 
گونه اطلعات اضافی نظیر میتزان مطلوبیتت بیشتتر گزیاته انتختابی      

هتا رد و بتدل   هتای نستتی آن  نستت به سایر شقوق موجتود یتا ارزش  
های پایدار در سطح فردی تا قتل از کتاربرد  شود. باابراین، تخمین نمی

هتا و  ر اکثر مطالعات به ترکیب کلیه دادهپذیر نتود. دامکان HBروش 
دهاده حد متوس  بتا استتفاده از الگوهتایی    الگوسازی رفتار یک پاسخ

شد. این روش نیز مشکلت خاص خود اقدام می 2نظیر الجیت جمعی
تتتوان بتته مستتئله استتتقلل از را بته همتتراه داشتتت؛ از آن جملتته متتی 

های دیگری راستا، روش ، اشاره کرد. در اینIIA  3های نامرتت  گزیاه

توستعه یافتاتد تتا مستائل مربتوط بته        4نظیر تحلیتل کتلس پا تان   
را حل کااد. این رهیافتت، بتازار را    IIAها و فرا سازی دادهیکپارچه
های نستتاً همگن تقسیم کرده و یک مدل متوس  را برای هر به گروه

را  IIAداد. کتلس پا تان مستائل ناشتی از فترا      گروه برازش متی 
ها در سطح فردی ناتوان بتود. در ایتن   تخفیو داده اما از ارائه تخمین

های بیزین سلسله مراتتی پا به عرصه گذاشتتاد. م تارت   هاگام روش
دهاتدگان و تثتیتت   در استقراا اطلعات از سایر پاسخ HBالگوریتم 
های جزئی در سطح فردی، آن را به روشی ارزشماد های ارزشتخمین

مصتون   IIAانتخاب متدل کرد. این روش از مشکلت های برای داده
 ،.16باشد  می

ها، نظرات آوری دادهگاهی اوقات ممکن است محقق قتل از جمع
های باشد که اغلب بر اساس نظریهای درباره مقدار ضریب داشته اولیه

های گذشته و عقاید کارشااسان شکل اقتصادی، درک ش ودی، تحلیل
توس  یک توزیع احتماالتی که در بر گیرنده همه گیرد. این نظرات می

شود. توزیع احتماالتی مقادیر ممکن برای پارامترها است، ارائه داده می

                                                           
1- Discrete Choice Measurement 

2- Aggregate Logit 

3- Independence of Irrelevant Alternatives 

4- Latent Class 
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شتود.  نمتایش داده متی   فوق، توزیع غیر شترطی نامیتده و بتا    
ها نموده و از آن ا برای تقویت و آوری دادهمتعاقتاً محقق اقدام به جمع

کاد. فرا عات لحاظ شده در توزیع غیرشرطی استفاده میارتقاء اطل
گیرنده مورد بررسی قرار گرفته و ماجتر  فرد تصمیم Iای از کاید نمونه
شود. در این صورت  های مشاهده شده به انتخاب

های مشتاهده شتده در کتل    سری انتخاب 
وزرستانی نظترات محقتق    نمونه خواهد بود. کاربرد این سری در بته ر 

درباره پارامترها است. نسخه به روز شده نظرات درباره پارامترها توس  

شتود،  که توزیع شرطی نامیتده متی   یک تابع چگالی جدید 
شود. رابطه بین توزیع غیر شترطی و توزیتع شترطی بتا     نشان داده می

احتمتال   شتود. فترا کایتد    استفاده از قانون بیز برقرار می

باشد. با فرا استقلل،  گیرنده برای فرد تصمیم مشاهده نتیجه 
 ،:6، تابع درستامایی زیر است  احتمال مشاهده سری نتایج 

    1،             
 توزیع شرطی با این تابع درستامایی به صورت زیر مرتت  است:

   2،                           

، 2استت. از معادلته     احتمال ن ایی  در این رابطه، تابع 
توان بته صتورت اجتزای    را می پیدا است که توزیع شرطی 

ی و تتابع چگتال   ، تابع درستامایی توزیع غیر شرطی 
بیان نمود. با یک تغییر کوچک، عتارت زیتر بته دستت     ن ایی 

 آید:می

   3،                                        

ضرب تتابع  ن گفت توزیع شرطی متااسب با حاصلتواباابراین می
 ،:6درستامایی و توزیع غیر شرطی است  

   4،                           
از این رو، تحلیل بیزین روشی بترای بته روز کتردن برآوردهتای     

باشد. یعای ابتدا یک برآورد اولیه از احتمال یک فرضتیه  احتماالت می
شتود و  ها، به روز میگیرد، سپس با استفاده از اطلعات دادهشکل می

 آیتد کته ترکیتتی از اطلعتات اولیته و     یک برآورد ن ایی به دست می
 ،.19 و 17هاست  اطلعات داده

هتای شترطی و غیتر    یک راه گزارش نتایج، رسم گتراف چگتالی  

است. اما کاربرد آن تا بترای تعتداد زیتاد پارامترهتا موجته         شرطی

به جای  ای از های نقطهنیست. راه حل این مسئله، گزارش تخمین
ای، میانگین توزیع شرطی نقطه ترین تخمینتوزیع کامل است. متداول

 ،:6است  
                                   5،  

از توزیتع شترطی    از  1بازتتاب  به طور تقریتی آن را با اختذ  

                                                           
1- Draws  

توان به دست آورد. میانگین گیری از نتایج میو میانگین 
 به قرار زیر است:سازی شده شرطی شتیه

                                         6،  

است. گرفتن  امین بازتاب از توزیع شرطی  ، 
ای است، اما در اکثر موارد بیش ها از توزیع یک بعدی کار سادهبازتاب

ی چاد بعدی، پارامترهتا در یتک   هااز یک پارامتر وجود دارد. در توزیع
شوند. چاد روش برای حل این مسائل پیچیده وجود بردار قرار داده می

تتر و ب تتر   گیری استتاندارد، ستریع  های نمونهدارد که نستت به روش
هستاد. دو روش متداول مخصوص گرفتن بازتتاب از توزیتع شترطی،    

کتته هستتتاد  3و روش متتتروپلیس ت هستتتیاگز  2گیتتری گیتتتسنمونته 
شتوند  ، نامیتده متی  MCMC  4های زنجیره مونت کارلو مارکو روش

 6.، 
گذاری الگوهای سلسله مراتتی بته ایتن دلیتل استت کته      وجه نام

های شود که ارزشدر سطح باالتر فرا می باشاد:دارای دو سطح می
جزئی متعلق به هر فرد به وسیله یک توزیع نرمال چاد متغیره توضیح 

هتا و ماتریستی از   توزیعی بتا بترداری از میتانگین    شود. چاینداده می
 شود.ها مشخ  میکوواریانس

های جزئی محاستته  شود که در ارزشتر فرا میدر سطح پایین
شتتده، احتمتتال انتختتاب یتتک آلترنتتاتیو ختتاص توستت  متتدل الجیتتت 

 ،.17 و 3شود  ای توضیح داده میچادجمله

ااتتدگان کهتتای انتختتاب گسستتته، مصتترفبتترای مثتتال در متتدل
ترجیحات خود را برای آلترناتیوهای مختلو ابراز کرده و گزیاته دارای  

شتود کته   کااد. همچاین فترا متی  بیشترین مطلوبیت را انتخاب می
شتود و ترجیحتات   ها تعریتو متی  مطلوبیت در ارتتاط با سطوح ویژگی

ها نتاهمگن استت. در ستطح فتردی،     کاادگان در مورد ویژگیمصرف
شتوند. احتمتال   ای توصیو میمدل الجیت چادجملهها با یک انتخاب

 ام به صورت زیر است: امین آلترناتیو توس  فرد  انتخاب 

                                    7،  

ام را در ستری انتختاب    هایی است که آلترناتیو بردار ویژگی 

هتتای جزئتتی بتترای هتتر یتتک از بتتردار ارزش دهاتتد و شتکل متتی 
ای بیتزین  دهادگان است. تصریح کامل مدل الجیتت چادجملته   پاسخ

، بته  7به معادله   با افزودن توزیع ناهمگای نرمال  5سلسله مراتتی
 ،:19آید  دست می

                                     8،  
 یا:

                                                           
2- Gibbs Sampling 

3- Metropolis-Hastings Method 

4- Monte Carlo Markov Chain Methods (MCMC) 

5- Hierarchical Bayes Multinomial Logit (HB MNL) 
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                                                               9،  

بیتانگر بتردار    باشتاد.  ام میمربوط به فرد و  ،  

یب برآوردی متاتاظر  نیز ماتریس ضرا متغیرهای توضیحی فردی و 

دارای توزیع نرمال چاد متغیره با میانگین توزیع نتاهمگای   است. 

خود از  ، است. ، و ماتریس کوواریانس توزیع ناهمگای   
 کاد.تتعیت می 1یک توزیع ویشارت معکوس

  یک توزیع مشتترک  ها توسهای ویژگیهای جزئی یا وزنارزش
، ضمن بیان یک متدل  8شوند. معادله  ، به هم مرتت  می8در معادله  

احتماالتی از چگونگی ارتتاط واحدهای مورد بررسی، اجتازه نتاهمگای   
، بتا یتک   دهد. مدل فرآیاتد تولیتد داده،   بین واحدها را می

 آن شتتود کتته در، تعمتتیم داده متتیمعادلتته دوم، 
شوند و ماظور از تحت عاوان پارامترهای کلی مدل شااخته می و

هتا، تغییترات   آن، پارامترهایی است که به جای توصیو تغییترات داده 
تواند در این متدل بته   کااد. قاعده بیز میسایر پارامترها را توصیو می

سطح فردی به شرط کلیه کار گرفته شود تا برآوردهایی از پارامترهای 
، حاصل شود. اما ابتدا باید احتمتال  های در دسترس، داده

 ها به دست آورد:مشترک همه پارامترهای مدل را به شرط وجود داده
 
 10،                                                                              

 گیری از رابطه باال خواهیم داشت:گرالو سپس با انت
 11،     

هتا  بیتانگر کلیته داده   و« به جز»به معای  
، روشی عملی برای تخمین ضرایب یک 11، و  10باشد. معادالت  می

، نه فق   ِهای موجود در مطالعه ، به شرط همه دادهفرد خاص  
 ،.17 و 4، 2کااد  ،، فراهم میهای متعلق به خود فرد  داده

مدل پر کاربرد الجیت ضرایب تصتادفی یتا الجیتت مختتل  کته      
شود، در قالب بیزین با عاوان ها به این نام خوانده میتوس  کلسیک
طتی   ،.5شتود   بیزین سلسله مراتتی شااخته متی  ایالجیت چاد جمله

شتوند کته   یاد تخمین، دو معیار بیانگر خوبی برازش محاستته متی  آفر
3و  2باشاد. درصد قطعیتبرای ارزیابی همگرایی نیز مفید می

RLH  دو
ب تتر  « درصتد قطعیتت  »ها هستاد. معیار مستخر  از درستامایی داده

دهتد و  بودن راه حل فعلی را نستت به یک راه حل اتفاقی نشتان متی  
هتا  دهاده بترازش داده آن از صفر تا یک متغیر است: صفر نشان مقدار

 ،. 17باشد  دهاده برازش کامل میفق  در سطح تصادفی و یک نشان

RLH  است و به ماظور محاسته آن ریشه « ریشه درستامایی»مخفو
n شود که ام درستامایی گرفته میn های بته وجتود   تعداد کل انتخاب

                                                           
1- Inverse Wishart 

2- Percent Certainty 

3- Root Likelihood 

باشتد.  های انتخاب متی ادگان در کلیه سریدهآمده توس  کلیه پاسخ
آلترناتیو در هر سری انتخاب موجود باشد و هیچ اطلعاتی  kاگر تعداد 

شود که بیای میدر مورد پارامترهای تخمیای وجود نداشته باشد، پیش

 متاتاظر نیتز همتان     RLHانتخاب شود و  هر آلترناتیو با احتمال 

 برابر یک خواهد بود. RLHبود. در صورت برازش کامل، مقدار خواهد 
اولین گام در طراحی آزمون انتخاب، تعیین صفات و سطوح مرتت  
با آن ا برای کاالی مورد نظر است. کاالی متورد ارزشتگذاری در ایتن    

باشد که با ارائه کارکردهتای گونتاگون، در   پژوهش، دریاچه ارومیه می
هتای اخیتر بتا    نقش بسزایی داشتته و در ستال   مطلوبیت و رفاه جامعه

 خشک شدن دریاچه، ادامه این روند با مشکلتی مواجته شتده استت.   
هتای بته   ویژگیپس از مطالعه ادبیات موجود و مشاوره با کارشااسان، 

تعیین  ،1کار رفته در این پژوهش و سطوح مربوطه به صورت جدول  
 شدند. 

انتخاب به ویژگی قیمتت   ویژگی پاجم، طتق روال معمول آزمون
 400000و  300000، 200000، 100000اشاره دارد که دارای سطوح 

 پرداختت  بته  تمایتل  صتفات،  ستایر  بتا  تعامتل  در و 4باشتد ریال متی 

 دادن ستطوح  دستت  از یتا  آوردن دستت  بته  ازای به را دهادگان پاسخ

کتاربرد طترح فاکتوریتل جزئتتی و روش     گیتترد.متی  انتدازه  مختلتو، 
OPTEX فزار انرمSAS  11    72، در این تحقیق، ماجتر بته انتختاب 

آلترناتیو از بین ترکیتات ممکن طرح فاکتوریل کامل گردید. از آنجا که 
باشتاد و  های انتخاب دربرگیرنتده سته آلترنتاتیو متی    هر یک از سری

هتای  دهاده وضع فعلی است، در همته ستری  آلترناتیو چ ارم که نشان
سری انتخاب ایجاد شد کته   24در ن ایت  شود،انتخاب عیااً تکرار می

 تایی جای داده شدند. 4بلوک  6در 
ها و اطلعات مورد نیاز برای این تحقیتق از طریتق تکمیتل    داده

شت ر کته در حوضته     13پرسشاامه به صورت حضوری از خانوارهتای  
گیتری،  آوری شتد. روش نمونته  اند، جمعآبریز دریاچه ارومیه واقع شده

برونزا بوده و برای محاسته حتداقل انتدازه نمونته از     ایتصادفی طتقه
، ب ره گرفته شتد. بته ماظتور تعیتین     18رابطه پیشا ادی رز و بلیمر  

طتقات  ش رها،، دوایر متحدالمرکزی پیرامون دریاچه ارومیته رستم و   
 200سعی شد در انتخاب طتقات، ش رهای با جمعیت زیتاد  بیشتتر از   

هزار نفر،  50نفر، و کم  کمتر از  50000-200000هزار نفر،، متوس   
هتای ن تایی از طتقتات نیتز دارای حجتم      مدنظر قرار گیرد. اخذ نمونه

مساوی نتوده، بلکه به تااسب جمعیت ش رها صورت گرفت. در ن ایت 
از ش رهای ارومیته، شتستتر، میانتدوآب، تتریتز، مرنتد، ختوی، جلفتا،        

های آذربایجتان غربتی و   ورزقان، سیه چشمه، سراب، پلدشت از استان
گیتری بته   آذربایجان شرقی به علوه ش رهای سااد  و اردبیل نمونه

                                                           
تعیین سطوح ویژگی قیمت بتر استاس مطالعتات مشتابه و انجتام پتیش آزمتون         -4

 صورت گرفته است.
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پرسشاامه ستالم و   382پرسشاامه توزیع شده، تعداد  450عمل آمد. از 
قابل استااد به دست آمد که در مرحله بعد مورد تحلیتل قترار گرفتت.    

 رفته است.انجام گ R Studioبرآورد الگو با استفاده از نرم افزار 

 
 ها و سطوح مورد مطالعه دریاچه ارومیهویژگی -1جدول 

Table 1- Attributes and levels of the Lake Urmia 

 هاویژگی
Attributes 

زیستگاه 

 موجودات زنده
Animal habitat 

تعدیل آب و هوا و جلوگیری از وزش 

 بادهای نمکی

Climate regulation and 

prevention of salt storms 

-انداز طبیعی و جاذبهحفظ چشم

 های گردشگری دریاچه
Aesthetic and ecotourism 

های آموزشی استفاده از فرصت

 و تحقیقاتی دریاچه
Education and research 

 سطوح

Levels 

 وضع فعلی

Current status 
 احیای نستی

Slight 

restoration 
 احیای کامل

Full restoration 

 حالت بحرانی

Critical status 
 وضع فعلی

Current status 

 احیای کامل

Full restoration 

 وضع فعلی

Current status 
 احیای نستی

Slight restoration 
 احیای کامل

Full restoration 

 ضعیو

Weak 
 مطلوب

Desired 

 

 نتایج و بحث

بیتزین   ایدر این بخش، نتایج برآورد الگوی الجیتت چاتد جملته   
شود. نخست به شرح مقتادیر بته دستت آمتده     ه میسلسله مراتتی ارائ

بترای   52/0شود. مقدار برای دو معیار بیانگر خوبی برازش پرداخته می
 52درصد قطعیت این مدل حاکی از آن است که لگاریتم درستتامایی  

 درصد شکاف بین برازش تصادفی و برازش کامل را پتر کترده استت.   
هتا  حاسته شده است و دادهم 589/0در این مطالعه  RLHمقدار معیار 

آلترناتیو به ازای هر سری انتخاب هستاد، باابراین مقدار مورد  4دارای 

باشتد. پتس   متی  برای یک مدل تصتادفی   RLHانتظار 

توان به عاوان برازشی ب تتر از بتیش از دو   را می 589/0مقدار واقعی 

 برابر سطح تصادفی تفسیر نمود.
بیان شد، تمرکز استاتا  بیزین بر تولید توزیتع   همان طور که قتلً

پستتین  شتترطی، بتترای ضتترایب الگتتو استتتوار استتت. در بستتیاری از  
های به کار رفته نظیر مطالعه حاضر، یک ستری نقتاط تصتادفی     روش

شود. پارامترهای کلیدی هر متدل نیتز    بازتاب، از توزیع پسین اخذ می
ی متعلق بته افتراد هستتاد.    های جزئمعموالً میانگین و واریانس ارزش

خوشتختانه امکان دسترسی به این نقاط برای محقق وجتود دارد. بته   
هتای  عاوان مثال و برای شرح چگونگی تفسیر نتایج، یکتی از بازتتاب  

، در جتدول زیتر ارائته    𝜇های جزئی جامعته   مربوط به میانگین ارزش
 شده است:

 
 های جزئیارزش های مربوط به میانگینیکی از بازتاب -2جدول 

Table 2- One of the draws of the averages of part worths 

 هاویژگی
Attributes 

 زیستگاه موجودات زنده
Animal habitat 

تعدیل آب و هوا و جلوگیری از 

 وزش بادهای نمکی

Climate regulation and 

prevention from salt 

storms 

انداز طبیعی و حفظ چشم

 ردشگری دریاچههای گجاذبه
Aesthetic and ecotourism 

-استفاده از فرصت

های آموزشی و 

 تحقیقاتی دریاچه
Education and 

research 

 قیمت
Price 

 سطوح

Levels  

 احیای کامل

Full 

restoration 

 احیای نستی
Slight 

restoration 

 احیای کامل
Full 

restoration 

 وضع فعلی
Current 

status 

 احیای کامل
Full 

restoration 

 احیای نستی
Slight 

restoration 

 مطلوب
Desired 

 

 Values 1.19 0.63 -0.004 0.155 0.394 -0.1 0.101مقادیر
-

0.017 

                               Source: Research findings  های تحقیق                                                                                              مأخذ: یافته

 

اما باید توجته داشتت کته ایتن نتتایج بتدون حضتور متغیرهتای         
توضیحی فردی گتزارش شتده استت. متدل بیتزین سلستله مراتتتی،        

انتد، اعمتال   تعدیلتی را برای پاسخگویانی که از دریاچه بازدید داشتته 

که در واقع کاد. در این صورت سری فوق به شکل تعدیل شده زیر می

 یابد:، است، نمود می8در رابطه   بیانگر 
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 های جزئیهای مربوط به میانگین ارزشتأثیر متغیرهای توضیحی فردی بر بازتاب -3جدول 

Table 3- Impact of respondent characteristics on the draws of the averages of part worths 

 هاویژگی
Attributes 

 زیستگاه موجودات زنده
Animal habitat 

تعدیل آب و هوا و جلوگیری از 

 وزش بادهای نمکی

Climate regulation and 

prevention from salt 

storms 

انداز طبیعی و حفظ چشم

 های گردشگری دریاچهجاذبه
Aesthetic and ecotourism 

استفاده از 

های  فرصت

آموزشی و 

 تحقیقاتی دریاچه
Education and 

research 

 قیمت
Price 

 سطوح

Levels  

 احیای کامل

Full 

restoration 

 احیای نستی
Slight 

restoration 

 احیای کامل
Full 

restoration 

 وضع فعلی
Current 

status 

 احیای کامل
Full 

restoration 

 احیای نستی
Slight 

restoration 

 مطلوب
Desired 

 

 Values 0.26 0.05 0.82 -0.403 0.12 -0.178 0.007 0.004مقادیر

             Source: Research findings  های تحقیق                                                                                              مأخذ: یافته

 
هتتای جزئتتی ویژگتتی اول بتته صتتورت    حتتال، میتتانگین ارزش 

یاباد. برای ویژگی تغییر می 63/0+05/0=68/0و  26/0+19/1=45/1
 -004/0+82/0=816/0و  155/0-403/0=-158/0دوم نیتتز مقتتادیر 

دهادگانی که از دریاچته بازدیتد   شوند. بدین معای که پاسخحاصل می
اند، به طور متوست ، احیتای کامتل وضتع آب و هتوا را تترجیح       کرده
کته   حتالی  دهاد و نستت به وضع فعلی آن تمایل مافتی دارنتد؛ در   می

بدون داشتن بازدید از دریاچه، نظرات مخالفی در ایتن متورد داشتتاد.    
خواهاد  -013/0و  108/0، -278/0، 514/0سایر ارقام به ترتیب برابر 

 بود.
توانتد  شود که بازنگری پارامترهتا متی  با این تفاسیر، مشخ  می

ل اطلعات مفیدی را ماتقل نماید. اما این بیاش بالقوه، بتدون تحمیت  
پذیر نخواهد بود. در ایاجتا حضتور متغیرهتای توضتیحی     هزیاه امکان

فردی، ناگزیر به برآورد هشت پارامتر اضافی بترای توصتیو جمعیتت    
ماجر شده است. افزودن تعتداد زیتادی از پارامترهتای اضتافی، متدت      

ستازد. لتذا   تر و برآوردها را با عدم قطعیت همراه میتخمین را طوالنی
دهادگان کته  های پاسخشود صرفاً از آن دسته ویژگییاکیداً توصیه م

های جزئی هستتاد، استتفاده شتود. تصتور     در ارتتاط مستقیم با ارزش
نادرستی است اگر متغیرهای جمعیتت شتااختی نظیتر ستن، نتژاد یتا       
جاسیت فق  به این خاطر که دسترسی آسان به آن ا وجود دارد، مورد 

اغلب مرتت  با ترجیحتات در انتختاب   استفاده قرار گیرند. این متغیرها 
کاالها نیستاد. به همین دلیل به جتای وا ه جمعیتت شتااختی از وا ه    

،. در مطالعه تتی و همکتاران  5شود  متغیر توضیحی فردی استفاده می
 ای این نوع متغیرها اشاره شده است.، نیز به نقش حاشیه22 

ارامترهتای  های بیزین سلسله مراتتتی، بترآورد پ  هدف اصلی مدل

باشد. نتیجته ن تایی متدل بترآورد شتده در ایتن       ، میسطح فردی  
پارامتر انجامید که پارامترهتای مربتوط بته     382تحقیق نیز به حصول 

 افراد اول تا سوم در جدول زیر ماعکس شده است:

 
 پارامترهای سطح فردی مربوط به افراد اول تا سوم -4 جدول

Table 4- Individual-level parameters of three respondents 

 هاویژگی
Attributes 

 زیستگاه موجودات زنده
Animal habitat 

تعدیل آب و هوا و جلوگیری از 

 وزش بادهای نمکی

Climate regulation and 

prevention from salt storms 

انداز طبیعی و حفظ چشم

 های گردشگری دریاچه جاذبه
Aesthetic and ecotourism 

های استفاده از فرصت

آموزشی و تحقیقاتی 

 دریاچه
Education and 

research 

 قیمت
Price 

 سطوح

Levels  

 احیای کامل

Full 

restoration 

 احیای نستی
Slight 

restoration 

 احیای کامل
Full restoration 

 وضع فعلی
Current 

status 

 احیای کامل
Full 

restoration 

 احیای نستی
Slight 

restoration 

 مطلوب
Desired 

 

   نفر اول

Person 1  
 نفر دوم

Person 2  
نفر 

  Person 3سوم

-0.617 
4.439 
1.329 

0.518 
0.096 
0.216 

2.129 
11.065 
7.043 

0.39 
-2.346 
-1.08 

3.796 
-0.473 
1.374 

0.024 
0.238 
-0.1 

0.38 
1.192 
0.273 

10-5×-
9.25 

10-4×-
7.45 

10-4×-
1.4 

             Source: Research findings  های تحقیق                                                                                              مأخذ: یافته
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هر ردیو این جدول، پارامترهای خروجی به ازای هر نفر را نشان 

دیگتر  شود، از فتردی بته فترد    دهد که همان طور که مشاهده میمی
انداز دریاچه اهمیت متغیر هستاد. مثلً نفر اول برای احیای کامل چشم

نستی زیادی قائل است. اما همتین ویژگتی از دیتدگاه نفتر دوم دارای     
انداز اهمیت بیشتری علمت مافی بوده و وی برای احیای نستی چشم

وع قائل است. از آنجا که بررسی و مقایسه تعداد زیاد پارامترها در این ن
شتود  مطالعات، دشوار و گاهی اوقات غیترممکن استت، پیشتا اد متی    

نمودار پراکاش آن ا رسم شود تا بدین وسیله یک دیتد کلتی از نحتوه    
، 1،. شتکل   20دهادگان به دستت آیتد    تغییر ترجیحات در بین پاسخ

دهاتدگان  ها را بته ازای کلیته پاستخ   های جزئی ویژگیپراکاش ارزش
ای پارامترهتا بتا   هتای نقطته  چاتین تخمتین  ترسیم نمتوده استت. هم  

های جزئی، به دست آمده و ج ت مقایسته بتا   گیری از ارزشمیانگین

، در  شتده  5ها و محاسته تمایتل بته پرداختت در جتدول      سایر مدل
های جزئی حاصل از هر دو مدل الجیتت مختتل  بترآورد    است. ارزش

ه مراتتتی،  ای بیزین سلسلشده به روش کلسیک و الجیت چاد جمله
های یکسانی دارند، اما پارامترهای مدل اخیتر از نظتر عتددی    علمت
، 7هکتت و همکتاران    تر هستاد که همین امر در مطالعه ایستن بزرگ

شتود احیتای   ، مشخ  می5نیز تأیید شده است. با نگاهی به جدول  
انداز دریاچه به ترتیب کامل آب و هوا، زیستگاه موجودات زنده و چشم

باشاد.  این دهادگان دارا میهای نستی را از دید پاسخین اهمیتبیشتر
،، پارامترهای سطح فتردی در حالتت   1در حالی است که طتق شکل  

احیای کامل آب و هوا بیشترین واریتانس را نیتز بته ختود اختصتاص      
 ها در رتته دوم قرار دارد. اند و پس از آن، احیای کامل زیستگاه داده

 

 ای بیزین سلسله مراتبیای پارامترها در مدل الجیت چند جملههای نقطهتخمین -5جدول 

Table 5- Point estimates of hierarchical Bayes multinomial logit model’s parameters 

 هاویژگی
Attributes 

 زیستگاه موجودات زنده
Animal habitat 

تعدیل آب و هوا و جلوگیری 

 از وزش بادهای نمکی

Climate regulation and 

prevention from salt 

storms 

انداز طبیعی و حفظ چشم

 های گردشگری دریاچهجاذبه
Aesthetic and ecotourism 

استفاده از 

های فرصت

آموزشی و 

 تحقیقاتی دریاچه
Education and 

research 

 قیمت
Price 

 سطوح

Levels  

 احیای کامل

Full 

restoration 

 احیای نستی
Slight 

restoration 

 احیای کامل
Full 

restoration 

 وضع فعلی
Current 

status 

 احیای کامل
Full 

restoration 

 احیای نستی
Slight 

restoration 

 مطلوب
Desired 

 

 Mean   6.8 2.88 12.58 -4.42 4.74 0.256 2.7میانگین
-

0.0003 

             Source: Research findings                                                           های تحقیق                                     مأخذ: یافته
 

 ( )ریال(ML( و مدل الجیت مختلط )MNL HBای بیزین سلسله مراتبی )های نهایی مدل الجیت چند جملهتمایل به پرداخت -6جدول 

Table 6- Marginal willingness to pays of hierarchical Bayes multinomial logit (MNL HB) and mixed logit models (ML) (IRR) 

 هاویژگی
Attributes 

 زیستگاه موجودات زنده
Animal habitat 

تعدیل آب و هوا و جلوگیری از 

 وزش بادهای نمکی

Climate regulation and 

prevention from salt storms 

انداز طبیعی و حفظ چشم

 های گردشگری دریاچهجاذبه
Aesthetic and ecotourism 

-استفاده از فرصت

های آموزشی و 

 تحقیقاتی دریاچه
Education and 

research 

 سطوح

Levels  

 احیای کامل

Full 

restoration 

 احیای نستی
Slight 

restoration 

 احیای کامل
Full 

restoration 

 وضع فعلی
Current 

status 

 احیای کامل
Full 

restoration 

 احیای نستی
Slight 

restoration 

 مطلوب
 

Desired 
های  تمایل به پرداخت

 MNL HBمدل 

(MNL HB WTPs) 

های  تمایل به پرداخت

 MLمدل 

(ML WTPs) 

 
226666.6 
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             Source: Research findings  های تحقیق                                                                                              افتهمأخذ: ی
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 هاهای جزئی ویژگیپراکنش ارزش -1 شکل

Figure 1- Histogram of the part worths of attributes 
att1 att2 att3 att4 att5 att6 att7 att8 

 احیای کامل

Full 

restoration 

 احیای نستی

Slight 

restoration 

 احیای کامل

Full restoration 
 وضع فعلی

Current status 

 احیای کامل

Full 

restoration 

 احیای نستی

Slight 

restoration 

 مطلوب

Desired 
 

 زیستگاه موجودات زنده
Animal habitat 

هوا و جلوگیری از وزش بادهای تعدیل آب و 
 نمکی

Climate regulation and 

prevention from salt storms 

های انداز طتیعی و جاذبهحفو چشم
 گردشگری دریاچه

Aesthetic and ecotourism 

های استفاده از فرصت
 آموزشی و تحقیقاتی دریاچه

Education and 

research 

 قیمت

Price 

 
نیز به ترتیب به ویژگی قیمت، وضع فعلی آب ها کمترین واریانس

انداز تعلق دارند. وجتود واریتانس پتایین در    و هوا و احیای کامل چشم
هتا  ها، داللت بر مقتولیت عام آن ا نستت به ستایر انتختاب  این ویژگی

ها است. دارد و واریانس باال حاکی از وجود ترجیحات متضاد در ویژگی
ن که بعضی از متغیرها از اهمیتت بتاالیی   توان گفت با وجود ایلذا می

کااد و احتمتال  برخوردارند، اما در داماه تغییرات وسیعی نیز نوسان می
انتخاب آن ا توس  افراد، متفاوت است. در حالی که متغیرهای با داماه 
تغییرات کم، توس  اکثر افراد قویاً ترجیح داده شتده و متورد انتختاب    

 گیرند.قرار می
ای های ن ایی مدل الجیت چاد جملهمایل به پرداخت، ت6جدول  

بیزین سلسله مراتتی را با نتایج حاصل از مدل الجیت مختتل  بترآورد   
های کاد. در کل، تمایل به پرداختشده به روش کلسیک مقایسه می

تتری نستتت بته روش کلستیک     از مقادیر عددی بتزرگ  HBروش 
های تعدیل آب و شابه ویژگیبرخوردارند، اما در هر دو روش به طور م

اندازی و آموزشی ت تحقیقاتی به ترتیب، حداکثر  هوا، زیستگاهی، چشم
ها را دارند. این ترتیتب، بتا نتتایج مطالعته حیتاتی و      تمایل به پرداخت

 ، نیز سازگاری دارد.10همکاران  

، امکان ساجش میتزان عتدم   HBنکته مورد توجه دیگر در روش 
باشتد. بترای ایتن    برای هر فرد پاسخگو میهای جزئی قطعیت ارزش
ام از پارامترهای سطح فتردی محاستته    95ام و  5های ماظور، صدک

،. این ارقام به طور نمونه برای نفر اول به شرح زیتر بته   20شوند  می
 دست آمده است:

باابراین داماه مقادیر احتمالی پارامتر اول برای فرد اول در حتدود  
است. بتا ایتن شترای      -617/0ار میانگین آن و مقد 281/0تا  -19/1
توان گفت اگرچه این فرد، ویژگی اول را تترجیح نتداده و علمتت    می

ضریب آن مافی است، اما کاملً احتمال دارد که علمت ضریب مثتت 
را نیز اختیار کاد و به پذیرش این ویژگی گرایش داشتته باشتد. یتا در    

ویژگتی، متورد انتختاب فترد قترار      مورد پارامتر چ ارم، با این که این 
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گرفته و دارای علمت مثتت است، اما احتمتال در بتر گترفتن مقتادیر     
تا صفر را هم دارد. نتیجه این که حتی با وجتود چ تار    -711/0مافی 

سری انتخاب در هر پرسشاامه و لزوم پاسخگویی افراد به همته آن تا،   

سطح فتردی   های جزئیهاوز هم مقداری عدم قطعیت در مورد ارزش
 وجود دارد. 

 

 ام از پارامترهای برآوردی نفر اول 95ام و  5های صدک -7جدول 

Table 7- The fifth and 95th quantiles of the first respondent’s estimated parameters  

 هاویژگی
Attributes 

 زیستگاه موجودات زنده
Animal habitat 

تعدیل آب و هوا و 

بادهای  جلوگیری از وزش

 نمکی

Climate regulation 

and prevention from 

salt storms 

انداز طبیعی و حفظ چشم

های گردشگری جاذبه

 دریاچه
Aesthetic and 

ecotourism 

استفاده از 

های فرصت

آموزشی و 

 تحقیقاتی دریاچه
Education and 

research 

 قیمت
Price 

 سطوح

Levels  

 احیای کامل

Full 

restoration 

 احیای نستی
Slight 

restoration 

 احیای کامل
Full 

restoration 

 وضع فعلی
Current 

status 

 احیای کامل
Full 

restoration 

 احیای نستی
Slight 

restoration 

 مطلوب
Desired 

 

 ام 5صدک 
Fifth 

quantiles 
 میانگین

mean 

 ام 95صدک 
95 th 

quantiles 

-1.19 

 

 

-0.617 

 

0.281 

0.121 

 

 

0.518 

 

0.926 

1.528 

 

 

2.129 

 

2.824 

-0.711 

 

 

0.39 

 

0.734 

3.43 

 

 

3.796 

 

4.05 

-0.237 

 

 

0.024 

 

0.467 

-1.819 

 

 

0.38 

 

1.616 

10-4×-1.93 

 

10-5×-9.25 

10-6×-7.5 

             Source: Research findings       های تحقیق                                                                                         مأخذ: یافته

 

 ای بیزین سلسله مراتبیای پارامترها در مدل الجیت چند جملههای نقطهدرصد تخمین 95فواصل معتبر  -8جدول 

Table 8- 95% credible intervals of parameters point estimates of hierarchical Bayes multinomial logit model 

 هاژگیوی
Attributes 

 زیستگاه موجودات زنده
Animal habitat 

تعدیل آب و هوا و 

جلوگیری از وزش بادهای 

 نمکی

Climate regulation 

and prevention from 

salt storms 

انداز طبیعی و حفظ چشم

های گردشگری جاذبه

 دریاچه
Aesthetic and 

ecotourism 

استفاده از 

های فرصت

آموزشی و 

 تی دریاچهتحقیقا
Education and 

research 

 قیمت
Price 

 سطوح

Levels  

 احیای کامل

Full 

restoration 

 احیای نستی
Slight 

restoration 

 احیای کامل
Full 

restoration 

 وضع فعلی
Current 

status 

 احیای کامل
Full 

restoration 

 احیای نستی
Slight 

restoration 

 مطلوب
Desired 

 

 

 ام 5صدک 
fifth 

quantiles 
 ام 95صدک 

95 th 

quantils 

9.42 

 

7.38 

1.907 

 

3.54 

12.31 

 

12.74 

-4.83 

 

-3.87 

4.35 

 

5.02 

-0.712 

 

1.219 

2.56 

 

2.8 

10-4×-5 

10-5×-8 

             Source: Research findings  های تحقیق                                                                                              مأخذ: یافته

 

، مورد استفاده دیگری نیز دارند. محاسته آن تا بترای   1این فواصل
دهاده آن است کته بته   ، نشان8ای پارامترها  جدول های نقطهتخمین

                                                           
درصد  95، تحت عاوان فواصل معتتر 2015این فواصل در مرجع چپمن و فیت   -1
 95% Credible Intervalاند.، معرفی شده 

انداز، در بقیه فواصل، عدد صفر جز در مورد ویژگی احیای نستی چشم
یعای تمامی متغیرهای مستتقل  خار  از این محدوده قرار گرفته است. 

 درصد بر متغیر وابسته اثرگذار هستاد. 95در سطح 

توان گفت با توجه به تمایل به گیری کلی میبه عاوان یک نتیجه
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هتای متالی و   های محاستته شتده، امکتان استتفاده از کمتک     پرداخت
شود. در عین مشارکتی مردم در ج ت احیای دریاچه ارومیه آشکار می

های مردمی، از متغیرهای بتا  شود برای جلب مشارکته میحال توصی
داماه تغییرات کم، نظیر احیای وضع فعلی آب و هتوا و احیتای کامتل    

های گردشگری دریاچه استفاده نمتود کته از   انداز طتیعی و جاذبهچشم
مقتولیت عام برخوردارند. از مقایسه مطالعه حاضر با مطالعتات گذشتته   

شود اند، روشن میجمعی مورد برآورد قرار گرفته هایکه عموماً با مدل
که روش بیزین، امکان برآورد ضرایب را در ستطح فتردی بته وجتود     

که  دهد. در حالیآورده و ناهمگای را در سطح افراد مورد توجه قرار می
های پیشین، تا ا یک ضریب کلی برای کل جمعیت مورد بررسی مدل

کردند. نکته مورد توجته  رف نظر میارائه داده و از ناهمگای موجود ص
هتای  دیگر در این روش، امکان ساجش میتزان عتدم قطعیتت ارزش   

باشد. آن چه مسلم استت، استتفاده از   جزئی برای هر فرد پاسخگو می
HB    اطلعاتی به مراتب بیشتر از صرف میانگین مطلوبیتت را فتراهم
توزیتع  کاد که به کار بردن این اطلعتات باعتد درک ب تتری از    می

 ترجیحات خواهد شد.
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