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برآورد مدلهای ارزشگذاری مشروط با انتخاب دوگانة دوبعدی با استفاده از
مدلهای رگرسیونی پروبیت بهظاهر نامرتبط
مرتضی موالیی

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
(تاریخ دریافت - 01/00/01 :تاریخ تصویب)00/01/10 :

چکیده
با وجود مباحث زیادی که علیه استفاده از ارزشگذاری مشروط در برآورد ارزشهای غیربازاری مطرح
ميشود ،این روش بسیار استفاده شده است .از بین روشهای مختلف استخراج در ارزشگذاری مشروط ،به
روش انتخاب دوتایي ( 0)DCتوجه ویژهای شده است .دو نوع روش انتخاب دوتایي وجود دارد :انتخاب
دوتایي یكبعدی ( 2)SBDCو انتخاب دوتایي دوبعدی ( .3)DBDCکارایي روش  DBDCاز روش
 SBDCبیشتر است .در بیشتر مطالعات ارزشگذاری مشروط در ایران ،از روش  DBDCاستفاده شده و
تحلیل آنها با استفاده از الگوی لوجیت انجام گرفته است که کارایي روش  DBDCرا باال نميبرد .هدف
این مطالعه تحلیل دادههای  DBDCبا استفاده از مدل پروبیت بهظاهر نامرتبط است .برای این منظور
پرسشنامة ارزشگذاری مشروط  DBDCبرای برآورد تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از گل سوسن
چلچراغ طراحي و از سوی  011سرپرست خانوار در سال  0301در مرکز استان گیالن تکمیل شد .تحلیل
دادهها به دو صورت مدلهای مقید و غیرمقید انجام شد که در مدل مقید محدودیت برابربودن ضرایب
متغیرها در دو مدل اعمال شد .نتایج نشان ميدهد که در مدل مقید تعداد متغیرهای معنيدار بیشتر از مدل
غیرمقید است؛ همچنین تمایل به پرداخت ( 4)WTPبا استفاده از مدل اول (مدلي که متغیر وابستة آن پاسخ به
پیشنهاد اول است) و دوم (مدلي که متغیر وابستة آن پاسخ به پیشنهاد دوم است) در مدل غیرمقید به ترتیب
 0061ریال و  0003ریال و با استفاده از مدل مقید  1226ریال است .پیشنهاد ميشود محققان ارزشگذاری
مشروط در مطالعات خود برای تحلیل دادههای  DBDCبهمنظور دستیابي به برآوردهای کاراتر از مدلهای
پروبیت بهظاهر نامرتبط استفاده کنند.
واژههای کلیدی :ارزشگذاری مشروط ،انتخاب دوگانة دوبعدی ،پروبیت بهظاهر نامرتبط JEL: Q26
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خود پيشنهاد را ميپذیرد ( .)Arndt and Crane, 1975این
اریب به برآورد  WTPبزرگتري منجر ميشود .یكي از راههاي
باالبردن كارایي آماري انتخاب دوتایي تكبعدي پرسيدن
پرسشهاي دنبالهدار 1است .بهجاي اینكه از پاسخدهنده بهطور
بسيار ساده پرسيده شود كه آیا حاضر است مبلغ مشخصي را
بپردازد یا خير ،با پرسيدن زنجيرهاي از پرسشها دامنة
انتخابهاي وي را محدود ميكنند تا  WTPواقعياش مشخص
شود .به این روش انتخاب دوتایي دوبعدي گفته ميشود كه
اولينبار ) Hanemann (1985آن را معرفي كرد و در سال
 ،4491كارسون و همكاران اولينبار از آن استفاده كردند.
در روش  ،DBDCبه هر پاسخدهنده دو مبلغ پيشنهاد
ميشود كه مبلغ پيشنهادي دوم به پاسخ به پيشنهاد اول
بستگي دارد؛ با این توضيح كه اگر پاسخ به مبلغ پيشنهادي
اول مثبت باشد ،مبلغ پيشنهادي دوم كه بيشتر از مبلغ
پيشنهادي اول است مطرح ميشود و چنانچه پاسخ به مبلغ
پيشنهادي اول منفي باشد ،مبلغ پيشنهادي دوم كه كمتر از
مبلغ پيشنهادي اول است ارائه ميشودBateman (1995) .
 & et alو ) Cameron and Quiggin (1994اظهار
ميكنند كه باید پيشنهاد دوم (در صورت پاسخ مثبت به
مبلغ پيشنهادي اول) دو برابر مبلغ پيشنهادي اولي و مبلغ
پيشنهادي دوم (در صورت پاسخ منفي به مبلغ پيشنهادي
اول) نصف مبلغ پيشنهادي اول باشد.
نتایج مطالعة ) Hanemann & et al(1991نشان
ميدهد كه افزودن پرسشهاي دنبالهدار به انتخاب دوتایي
تكبعدي كارایي آماري آن را بسيار؛ باال ميبرد همچنين
روش انتخاب دوتایي دوبعدي نسبت به روش انتخاب دوتایي
تكبعدي به شرایط معامالت در بازار نزدیكتر است و قابليت
اعتماد 5پاسخها را افزایش ميدهد؛ در نتيجه انتخاب دوتایي
دوبعدي به انتخاب دوتایي تكبعدي ارجحيت دارد .در روش
انتخاب دوتایي دوبعدي ،تعداد مشاهدات كمتري نسبت به
روش انتخاب دوتایي یكبعدي براي رسيدن به یك سطح
دقت آماري الزم است ( .)Hanemann & et al, 1991اما
) Leonard McFadden and (1993بيان ميكنند كه
روش انتخاب دوگانة دوبعدي اریب نقطة شروع و ناسازگاري
دروني دارد كه اریب نقطة شروع آثار مخربي بر پاسخ دوم
خواهدگذاشت.

مقدمه
باوجود مباحث زیادي كه عليه استفاده از ارزشگذاري
مشروط در برآورد ارزشهاي غيربازاري مطرح ميشود ،این
روش بسيار مورد استفاده قرار گرفتهاست .از بين روشهاي
مختلف استخراج در ارزشگذاري مشروط ،به روش انتخاب
دوتایي ( )DCتوجه ویژهاي شدهاست .در این روش ،از
پاسخدهندگان خواسته ميشود كه تمایل خود را براي
پرداخت مبلغ پيشنهادي با پاسخ "بلي" یا "خير" ابراز كنند.
دو نوع روش انتخاب دوتایي وجود دارد :انتخاب دوتایي
یكبعدي ( )SBDCو انتخاب دوتایي دوبعدي ()DBDC
(.)Mitchell and Carson, 1989
پانل  4NOAAپيشنهاد ميكند كه باید از روش
استخراج انتخاب دوتایي تكبعدي ( )SBDCبهدليل شباهت
به شرایط واقعي بازار استفاده كرد (Arrow & et al, 1993
;)Welsh and Poe, 1998؛ ولي تعدادي از محققان
انتقادهایي به این روش وارد كردهاند .انتقاد اول این است كه
در روش  DCتمایل به پرداخت بيش از واقع برآورد ميشود
و دوم اینكه این روش اطالعات كمتري از  WTPبه دست
ميدهد ( .)Herriges and Shogren, 1996در نهایت،
روش  SBDCنياز به دادههاي بيشتري دارد و همچنين باید
توزیع مناسبي از مقادیر پيشنهادي انتخاب شود ،كه بسيار
مشكل است .از طرفي ،انتخاب ناكاراي مجموعة پيشنهادها
ميانگين  WTPرا تحت تأثير قرار ميدهد ( Kanninen,
)1993؛ به عبارت دیگر ،با دادههاي كمتر نتایج كاراتري به
دست نميدهد.
البته اریبهایي هم متوجه این روش هست كه از آن
جمله ميتوان به «اثر تكيهگاه» 2و «بلهگفتن» 3اشاره كرد.
اثر تكيهگاه زماني رخ ميدهد كه پاسخدهنده تصور ميكند
مبلغ پيشنهادي برآوردي نزدیك به ارزش واقعي كاالست
( .)Mitchell and Carson, 1989هنگامي كه پاسخدهندگان
با كاالي ارزشگذاري شده آشنایي كمتري دارند ،به پرداخت
خود براي آن بر اساس مبلغ پيشنهادي اولي حداكثر تمایل را
خواهندداشت ()Kahneman & et al, 1982؛ بهعبارت دیگر،
پيشنهاد اول را تكيهگاهي براي پاسخ به پيشنهادهاي بعدي قرار
خواهندداد .در اریب بلهگفتن ،پاسخدهنده تصور ميكند كه اگر
به پيشنهاد مطرحشده پاسخ مثبت دهد ،پرسشگر خوشحال و
راضي خواهدشد؛ بنابراین بدون توجه به مقدار  WTPواقعي

در دنيا ،مطالعات زیادي با استفاده از این دو روش انجام

2. Anchoring Effect
4. Follow-up

1. National Oceanic and Atmospheric Administration
3. Yea-Saying

5. Reliability

موالیی :برآورد مدلهای ارزشگذاری مشروط با انتخاب دوگانه دو بعدی...

گرفتهاست (Champ & et al, 2005؛ Gurluk, 2006؛
Watson and Ryan, 2007؛ Diaz & et al, 2010؛
Madureira & et al, 2011؛ Storm & et al, 2011؛ و
 .)Rulleauet & et al, 2012در ایران نيز تعداد كمي مطالعه
وجود دارد كه از روش  SBDCاستفاده كردهاند ;2010
) )Fattahi Molaei & et al, 2009 Aو در بيشتر مطالعات
روش  DBDCمورد استفاده قرار گرفتهاست ( & ;Amirnejad
Ahoo ghalandari & et al, 2008 et al, 2007؛ Peron
Molaei, 2009 and Esmaeili, 2008؛ Molaei & et al,
2009B؛Molaei et; al, 2010؛ Emami Meibodi and
;Khodaverdizadeh & et al, 2009 Ghazi, 2008
;Kavousi Kalashmi, 2009 Rafee and ;Amirnejad,
Molaei and Kavousi ; Molaei & et al, 2011 2009

 .)Kalashmi, 2011در همة مطالعات داخلي طراحي
پرسشنامه بهصورت  DBDCبوده ،در حاليكه تحليل دادهها
با استفاده از الگوي لوجيت انجام شده است؛ البته تا زماني كه
پاسخ به پيشنهاد اول و دوم مستقل از هم باشند ،این تحليل
مشكلي ایجاد نميكند؛ اما چنانچه بين این پاسخها همبستگي
وجود داشتهباشد (كه معموالً هم وجود دارد) ،استفاده از الگوي
لوجيت باعث افزایش كارایي روش  DBDCنميشود؛ به این
دليل كه همبستگي بين پاسخها در تحليلها وارد نميشود.
هدف از این مطالعه استفاده از مدلهاي پروبيت بهظاهر
4
نامرتبط براي تحليل دادههاي ارزشگذاري مشروط DBDC
است .در این مدلها ،دو مدل پروبيت بهصورت همزمان در
قالب یك مدل برآورد ميشوند .متغير وابستة مدل اول پاسخ
به پيشنهاد اول و متغير وابستة مدل دوم پاسخ به پيشنهاد
دوم است .براي این منظور پرسشنامة ارزشگذاري مشروط به
روش  DBDCبراي برآورد تمایل به پرداخت افراد بهمنظور
حفاظت از گل سوسن چلچراغ در استان گيالن طراحي شد.
مواد و روشها
براي تعيين مبالغ پيشنهادي ابتدا مبالغ پيشنهادي اول با
استفاده از روش  (1993) Cooperو با استفاده از نرمافزار
 GAUSSویرایش  47تعيين شد؛ سپس مبالغ پيشنهادي
دوم دو برابر مبلغ پيشنهادي اول (در صورت پاسخ مثبت به
پيشنهاد اول) و نصف پيشنهاد اول (در صورت پاسخ منفي
به پيشنهاد اول) انتخاب شدند.
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با این فرض كه مطلوبيت یك فرد از حفاظت از سوسن
چلچراغ ،درآمد و سایر ویژگيهاي اقتصادي  -اجتماعي او
حاصل ميشود ،تابع مطلوبيت فرد را ميتوان به شكل زیر
نوشت ):(Hanemann, 1984
)u  u (h, y; s
()4
در این رابطه ،زماني كه فرد تمایل به پرداخت داشتهباشد،
 hمساوي یك و در غير این صورت برابر صفر خواهدبود .در
رابطة فوق y ،و  sنيز بهترتيب درآمد فرد و سایر ویژگيهاي
اقتصادي  -اجتماعي از قبيل سن ،جنسيت ،تعداد اعضاي
خانوار ،سطح تحصيالت ،عضویت در سازمانهاي غيردولتي
حامي محيط زیست و بازدید از منطقة رویش گل سوسن
چلچراغ را نشان ميدهد.
ارزشگذاري مشروط بر این فرض اساسي استوار است كه
فرد از تابع مطلوبيت خود آگاه است ولي اقتصاددان از تابع
مطلوبيت افراد اطالعات كافي در دست ندارد؛ بنابراین از دید
اقتصاددان تابع مطلوبيت افراد به شكل زیر است ):(Ibid
u(h, y;s)  v(h, y;s)  h
()2
رابطة باال بيان ميكند كه تابع مطلوبيت افراد یك متغير
تصادفي با ميانگين ( v)7است كه مطلوبيت غيرمستقيم را
نيز نشان ميدهد εh .نيز جزء اخالل تصادفي با ميانگين
صفر است.
چنانچه به فرد مبلغ  Bریال پيشنهاد شود تا با پرداخت
آن در حفاظت از سوسن چلچراغ شركت كند ،اگر فرد تمایل
به پرداخت داشتهباشد ،ميتوان نوشت (Park and
:)Loomis, 1996
(v(1, y  B; s)  1  v(0, y; s)   0 )3
بنابراین ،احتمال تمایل به پرداخت فرد را ميتوان به
صورت زیر بيان كرد ):(Ibid
()1

P1  Pr Willing to Pay

v(0, y;s)  0 

 Pr v(1, y  B;s)  1
P0  1  P1

()5
در این روابط P1 ،و  P0بهترتيب احتمال تمایل به پرداخت و
تمایل نداشتن به پرداخت را نشان ميدهند .اگر  ηبرابر با
 2 ε0  ε1 و  Fη .بيانگر تابع توزیع تجمعي  ηباشد،
احتمال تمایل به پرداخت را ميتوان چنين نوشت ):(Ibid
()1
)P1  Fη (v
1. Seemingly Unrelated Bivariate Probit Model

 .2بهدليل خصوصيت

ميانگين

نيز برابر با صفر ميباشد.
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كه  vتفاضل مطلوبيتهاي غيرمستقيم در حالت تمایل
به پرداخت و تمایل نداشتن به پرداخت را نشان ميدهد و
برابر است با ):(Ibid

(v  v(0, y; s)   0  v(1, y  B; s)  1 )0
(v  v(0, y;s)  v(1, y  B;s)  (0  1 ) )9
(v  v(0, y;s)  v(1, y  B;s)   )4
چنانچه ) F (0توزیع لجستيك داشتهباشد ،ميتوان
نوشت ):(Hanemann, 1984

(P1  Fη (v)  (1  exp(v))1 )47
این توزیع با استفاده از روش حداكثر درستنمایي قابل
برآورد است .با درنظرگرفتن شكل خطي براي تابع مطلوبيت
غيرمستقيم ميتوان تفاضل مطلوبيتهاي غيرمستقيم را
چنين نوشت ):(Ibid
(v(h, y  B;s)  h  y  h ,  0, h  0,1 )44
(v(1, y  B;s)  1  (y  B)  1 )42
v(0, y;s)  0  y  0
()43
(v  v(0, y;s)  0  v(1, y  B;s)  1 )41


( )44حداكثر تمایل به پرداخت =

با بهرهگيري از روابط فوق عوامل مؤثر بر احتمال پذیرش
مبلغ پيشنهادي و مقدار مورد انتظار  WTPتعيين ميشود.
بهمنظور بررسي عوامل مؤثر بر احتمال پذیرش مبلغ
پيشنهادي از مدلهاي پروبيت بهظاهر نامرتبط استفاده
ميشود .به این دليل از چنين مدلهایي استفاده ميشود كه
در روش  DBDCدو مبلغ پيشنهاد ميشود كه هر فرد
بایستي به آنها پاسخ بدهد؛ بنابراین دو مدل با متغير
وابستة دوتایي بهوجود ميآید كه متغير وابستة مدل اول
پاسخ به پيشنهاد اول و متغير وابستة مدل دوم پاسخ به
پيشنهاد دوم است و اجزاي اخالل این دو مدل وابسته به هم
خواهندبود؛ به این دليل كه متغيرهاي مستقل دو مدل بهجز
متغير مبلغ پيشنهادي یكسان هستند (:)Greene, 2012
()27
Y1  f ( x1 , BID1 )  e1
Y2  f ( x2 , BID2 )  e2
()24


()22

 (0  1 )  B  

همانطور كه از روابط باال نيز مشخص است ،زماني كه
مطلوبيت فرد شكل خطي داشتهباشد ،احتمال تمایل به
پرداخت او تابعي از مبلغ پيشنهادي ( )Bخواهدبود.
حداكثر مبلغي كه فرد تمایل به پرداخت آن دارد مبلغي
است كه مطلوبيت او در صورت تمایل به پرداخت آن و
حفاظت از سوسن چلچراغ و تمایل نداشتن به پرداخت
یكسان باشد )(Ibid؛ بنابراین ميتوان نوشت ):(Ibid
)u(1, y  B;s)  u(0, y;s
()45
(v(1, y  B;s)  1  v(0, y;s)  0 )41
v  0
()40
بنابراین ،در صورتي كه تابع مطلوبيت شكل خطي
داشتهباشد و تابع تفاضل مطلوبيت  41برآورد شود ،بهدليل
اینكه ميانگين  ηبرابر صفر است تابع  41به شكل زیر در
خواهدآمد ):(Ibid
()49

)v  v(0, y;s)  v(1, y  B;s
 ( 0  1 )  B

كه با مساوي قراردادن  vبرابر با صفر مقدار حداكثر
تمایل به پرداخت برابر با    0  1ميشود؛ در نتيجه با


مساوي قراردادن  α0  α1 برابر با  αميتوان حداكثر
تمایل به پرداخت را با رابطة  44نشان داد:

()23

] E[e1 x1 , x 2 ,BID1 ,BID2
 E[e2 x1 , x 2 ,BID1 ,BID2 ]  0

] Var[e1 x1 , x 2 ,BID1 ,BID2

 Var[e2 x1 , x 2 ,BID1 ,BID2 ] 1

(Cov[e1 ,e2 x1 , x 2 ,BID1 ,BID2 ]  )21

كه در این روابط  Y1و  Y2بهترتيب نشاندهندة پاسخ به
مبلغ پيشنهادي اول و دوم BID1 ،x2 ،x1 ،و  BID2نيز به
ترتيب بيانگر متغيرهاي توضيحي مدل اول و دوم ،مبلغ
پيشنهاد اول و دوم e1 ،و  e2اجزاي اخالل مدل اول و دوم و
 نشاندهندة ميزان همبستگي  e1و  e2هستند.
در برآورد مدلهاي پروبيت بهصورت همزمان ،به دليل
اینكه از همبستگي موجود بين اجزاي اخالل دو مدل استفاده
ميشود ،تخمينهاي كاراتري حاصل ميشود ( Greene,
)2012؛ بهعبارت دیگر ،تا زماني كه اجزاي اخالل به هم
وابسته باشند ) ( ρ  0بایستي برآوردها به صورت همزمان با
استفاده از مدلهاي پروبيت بهظاهر نامرتبط انجام شوند؛ در
غير اینصورت ) ( ρ  0برآورد دو مدل بهصورت جداگانه
مشكلي ایجاد نميكند و نتایج مدلهاي پروبيت جداگانه و
مدل پروبيت بهظاهر نامرتبط یكسان خواهدبود (1994
)Cameron and Quiggin,؛ بهعبارت دیگر ،استفاده از روش
 DBDCباعث باالرفتن كارایي برآوردها نخواهدشد.
همانطور كه قبالً نيز ذكر شد ،در این مطالعه از روش
 DBDCبراي برآورد  WTPاستفاده شدهاست كه تعميم
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 Bisبه فرد iام پيشنهاد شود ،تابع لگاریتم درستنمایي براي
پاسخهاي بلي یا خير را ميتوان به شكل زیر نوشت (:)Ibid

روش  SBDCبراي باالبردن كارایي آن است؛ به همين دليل
ابتدا روش برآورد  SBDCو سپس روش  DBDCتشریح
N
N
ميشود.
}) ( {diy ln[1  G( Bis ; )]  din ln G( Bis ;
ln Ls ( )  {diy ln  y ( Bis )  din ln  is )} )37

 تخمين  :SBDCدر روش  ،SBDCاز پاسخدهندهi 1
i 1
N
پرسيده ميشود كه آیا مایليد مبلغ  Bریال را براي حفاظت
})  din ln  is )}  {diy ln[1  G( Bis ; )]  din ln G( Bis ;
از گل سوسن چلچراغ بپردازید .احتمال اینكه فرد به این
i 1
اگر پاسخدهنده به پيشنهاد ارائهشده پاسخ بلي بدهد،
پرسش پاسخ بلي یا خير بدهد از روابط زیر قابل محاسبه
y
n
y
 di  1و  d i  0و در غير این صورت  d i  0و
است (:)Hanemann & et al, 1991
n
 di  1است .مشتق تابع درستنمایي فوق به  مقادیر
()25
)n (B)  G(B; 
y
پارامترها را به دست ميدهد:
()21
) (B)  1  G(B; 
s ˆs
) L (
كه )  G( B;تابع توزیع آماري با بردار پارامترهاي 
0
()34

است؛ چون حداكثركردن مطلوبيت داللت بر این دارد كه:
 تخمين  :DBDCدر روش  ،SBDCتنها یك پيشنهاد(Pr{No to B}  Pr{B  max WTP} )20
ارائه ميشد ،ولي در این روش هر پاسخدهنده با دو پيشنهاد
(Pr{Yes to B}  Pr{B  max WTP} )29
روبهروست و مبلغ پيشنهادي دوم مشروط به پاسخ به
تابع )  G( B;ميتواند به این شكل تفسير شود كه
پيشنهاد اول است .چنانچه پاسخ به پيشنهاد اول ( )Biمثبت
پاسخ بلي یا خير به پيشنهاد از یك فرایند حداكثركردن
باشد ،پيشنهاد دوم مبلغي بيشتر از مبلغ اولي خواهد بود،
مطلوبيت از سوي پاسخدهنده به دست آمدهاست كه در آن
)  ( Bi  Biu؛ در غير این صورت پيشنهاد دوم كمتر از
صورت )  G( B;تابع چگالي تجمعي ( 4)cdfحداكثر تمایل
d
پيشنهاد اول مطرح ميشود )  ( Bi  Bi؛ بنابراین چهار
به پرداخت را نشان خواهدداد .اگر )  G( B;تابعي خطي از
حالت پيش خواهدآمد :الف) به هر دو پيشنهاد پاسخ بلي
مبلغ پيشنهاد باشد ،ميتوان نوشت (:)Ibid
داده شود ب) به پيشنهاد اول بلي و به پيشنهاد دوم پاسخ
(G(B)  [1  exp(  (B)]1 )24
خير داده شود ج) به پيشنهاد اول خير و به پيشنهاد دوم
كه در آن )  θ  (α, θاست.
بلي داده شود د) به هر دو پيشنهاد پاسخ خير داده شود .در
اگر )  G( B;از توزیع نرمال تبعيت كند ،براي برآورد آن
این صورت تابع درستنمایي را براي چهار حالت (الف تا د)
از الگوي پروبيت و در صورتي كه از توزیع لجستيك تبعيت
بهترتيب ميتوان با   ny ،  yn ،  yyو   nnنشان داد.
كند ،از الگوي لوجيت استفاده خواهدشد .اینكه كدامیك از
تحت شرایط حداكثركردن مطلوبيت توابع درستنمایي فوق
الگوهاي لوجيت یا پروبيت انتخاب شود تفاوتي در برآورد آنها
2
را ميتوان به شكل زیر نوشت (:)Ibid
نخواهدداشت و براي برآورد از روش حداكثر درستنمایي
استفاده ميشود .چنانچه  Nپاسخدهنده داشتهباشيم و مبلغ
()32

} yy ( Bi , Biu )  Pr{Bi  MaxWTP and Biu  MaxWTP
} Pr{Bi  Max WTP Biu  Max WTP} Pr{Biu  MaxWTP
)  Pr{Biu  MaxWTP}  1  G ( Biu ;

از آنجا كه  Biu  Biاست ،چنانچه فردي حاضر
به پرداخت مبلغ  Biuباشد ،صددرصد حاضر به پرداخت
مبلغ  Biخواهدبود؛ در نتيجه احتمال شرطي
} Pr{Bi  Max WTP Biu  Max WTPدر رابطة باال برابر
یك است .به همين ترتيب اگر فردي مبلغ پایينتر (  ) Bidرا
نپذیرد ،مبلغ بيشتر (  ) Biرا نيز نخواهدپذیرفت و در نتيجه،
2. Maximum Likelihood

احتمال شرطي }Pr{ Bid  Max WTP Bi  Max WTP

نيز برابر یك خواهدبود؛ بنابراین احتمال اینكه فرد به هر دو
پيشنهاد اول و دوم پاسخ خير بدهد برابر است با (:)Ibid
()33
}  nn ( Bi , Biu )  Pr{Bi  MaxWTP and Bid  MaxWTP
)  Pr{B  MaxWTP }  G ( B ;
d
i

d
i

1. Cumulative Density Function
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به همين ترتيب ميتوان روابط مربوط به احتمال  yn
و   nyرا به شكل زیر بيان كرد (:)Ibid
(yn (Bi ,Biu )  Pr{Bi  MaxWTP  Biu } )31
) G(Biu ; )  G(Bi ; 
(ny (Bi ,Bid )  Pr{Bi  MaxWTP  Bid } )35
) G(Bi ; )  G(Bid ; 

روابط   yyو   nnحدود باال و پایين تمایل به پرداخت
افراد را كه غيرواقعي نيز هستند نشان ميدهد ،در حاليكه
 d inn = d iny = d iyn =7و d iyy = 4
 d inn = d iny = d iyy =7و d iyn = 4
 d inn = d iyy = d iyn =7و d iny = 4
 d iyy = d iny = d iyn =7و d inn = 4

از مشتقگرفتن تابع درستنمایي فوق به پارامترها
مقادیر برآوردشدة ضرایب متغيرها بهدست ميآیند.
بهمنظور تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده
شد:
()30

N.p.q.t 2
N.d 2  p.q.t 2

n

در این رابطه ،حجم جامعة آماري  ،Nاحتمال پاسخدادن
 ،Pاحتمال پاسخ ندادن  ،qآماره  tو دقت نمونهگيري
بهترتيب برابر با  4/41 ،7/5 ،7/5 ،114244و  7/705در نظر
گرفته شدهاست.
نتایج
براي جمعآوري دادههاي مورد نياز پرسشنامهاي طراحي شد .در
بخش اول پرسشنامه ،از افراد در مورد ویژگيهاي اقتصادي-
اجتماعي آنها شامل سن ،جنسيت ،ميزان تحصيالت ،تعداد
اعضاي خانوار ،درآمد ماهيانه ،وضعيت عضویت در مؤسسات
غيردولتي حامي محيطزیست و وضعيت بازدید از گل سوسن

yn

  ny ، حدود باال و پایين را تعدیل و به WTP

روابط
واقعي فرد نزدیك ميكند .تابع دستنمایي براي  Nفرد به
شكل زیر بيان ميشود (:)Ibid
()31
N

) ln LD ()  {d iyy ln  yy (Bi , Biu )  d inn ln nn (Bi , Bid
i 1

})  d iyn ln  yn (Bi , Biu )  d iny ln ny (Bi , Bid

كه مقادیر  d iny ، d iyn ، d iyyو  d innبهصورت زیر تعيين
ميشوند:
اگر فرد  iبه هر دو پيشنهاد پاسخ بلي بدهد
اگر فرد  iبه پيشنهاد اول پاسخ بلي و به دومي خير بدهد
اگر فرد  iبه پيشنهاد اول پاسخ خير و به دومي بلي بدهد
اگر فرد  iبه هر دو پيشنهاد پاسخ خير بدهد
چلچراغ پرسش شد .در بخش بعدي پرسشنامه ،پرسش اصلي
تحقيق (پرسش در مورد پذیرفتن یا نپذیرفتن مبلغ پيشنهادي
براي تمایل به پرداخت) بهصورت انتخاب دوتایي دوبعدي مطرح
شد .این پرسشنامه با استفاده از اطالعات به دست آمده 400
سرپرست خانوار در استان گيالن در سال  4347تكميل شد.
آمارههاي توصيفي اطالعات مربوط به ویژگيهاي اقتصادي-
اجتماعي پاسخدهندگان در جداول  4و  2ارائه شدهاست.
همانطور كه در این جدول مالحظه ميشود ،ميانگين سن،
تعداد سالهاي تحصيل ،تعداد اعضاي خانوار و درآمد ماهيانة
افراد (برحسب ميليون ریال) بهترتيب برابر با  3/05 ،42 ،34و
 3/43است؛ همچنين از  400نفر پاسخدهندة مورد بررسي 452
نفر ( 95/99درصد) را مردان و  25نفر ( 41/42درصد) را زنان
تشكيل ميدهند 47.نفر از پاسخدهندگان ( 5/15درصد) در
مؤسسات غيردولتي حامي محيطزیست عضویت دارند؛ همچنين
 431نفر از پاسخدهندگان ( 05/04درصد) از منطقة رویش
سوسن چلچراغ بازدید كردهاند ،در حالي كه  21درصد مخاطبان
این منطقه را ندیدهاند.

جدول  .2آمارههای توصیفی متغیرهای پیوسته
متغیر

میانگین

مقدار حداکثر

مقدار حداقل

انحراف معیار

سن فرد (سال)
سالهاي تحصيل فرد (سال)
تعداد اعضاي خانوار (نفر)
درآمد ماهيانة فرد (ميليون ریال)

34
42
3/05
3/43

07
22
9
42

22
5
4
7 /5

4 /5
3 /5
4/22
4/91
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جدول  .2آمارههای توصیفی متغیرهای گسسته
فراوانی (درصد فراوانی)

متغیر

جنسيت

مرد =4
زن = 7

)95/99( 452
)41/42( 25

عضویت در سازمانهاي غير دولتي حامي محيط زیست

بلي = 4
خير = 7

)5/15( 47
)41/35( 410

وضعيت بازدید از منطقة رویش گل سوسن چلچراغ

بلي = 4
خير = 7

)05/04( 431
)21/24(13

درآمد باالي  5ميليون ریال

بلي = 4
خير = 7

)04/05( 420
)29/25( 57

تحصيالت باالتر از فوق دیپلم

بلي = 4
خير = 7

)41/39( 24
)93/12( 419

دادند؛ در نتيجه مبلغ  577ریال (جدول  )1براي پيشنهاد
دوم به آنها ارائه شد كه  2نفر از  43نفر به آن پاسخ منفي
و  44نفر پاسخ مثبت دادند .اما  23نفر از  31نفر به مبلغ
 4777ریال پاسخ مثبت دادند (جدول )3؛ در نتيجه در
مرحلة دوم مبلغ  2777ریال به آنها پيشنهاد شد كه  2نفر
به آن پاسخ منفي و  24نفر پاسخ مثبت دادند (جدول .)1

آمارههاي توصيفي مبالغ پيشنهادي اول و دوم بهترتيب
در جدولهاي  3و  1گزارش شدهاند .ابتدا ،مبلغ پيشنهادي
اول مطرح ميشد و چنانچه پاسخدهنده به آن پاسخ مثبت
ميداد ،مبلغ پيشنهادي دوم دو برابر مبلغ اول پيشنهاد
ميشد و در غير این صورت ،نصف مبلغ اول براي پيشنهاد
دوم ارائه ميشد؛ براي مثال در جدول  3به  31نفر ابتدا
مبلغ  4777ریال پيشنهاد شد كه  43نفر به آن پاسخ منفي

جدول  .9آمارههای توصیفی پاسخ به پیشنهاد اول
مبالغ پیشنهاد اول

4777

3777

5777

47777

27777

جمع

خير
بلي

43
23

1
34

0
35

39
1

24
4

93
41

جمع

31

35

12

12

22

400

پاسخ به پيشنهاد اول

مأخذ :یافتههای تحقیق
جدول  .4آمارههای توصیفی پاسخ به پیشنهاد دوم
مبالغ پیشنهاد دوم

پاسخ به پيشنهاد دوم

مأخذ :یافتههای تحقیق

577

4577

2777

2577

5777

1777

47777

27777

17777

جمع

خير
بلي

2
44

7
1

2
24

2
5

21
41

0
21

35
24

1
7

4
7

00
477

جمع

43

1

23

0

39

34

51

1

4

400
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در جدول  ،5آمارههاي توصيفي پاسخ به پيشنهاد اول و
پيشنهاد دوم آورده شدهاست 10 .نفر هم به پيشنهاد اول و هم
به پيشنهاد دوم پاسخ منفي دادند ،در حالي كه  31نفر به
پيشنهاد اول پاسخ منفي ولي به پيشنهاد دوم پاسخ مثبت دادند؛
همچنين  11نفر پيشنهاد اول و دوم را پذیرفتند ولي  37نفر
مبلغ پيشنهادي اول را پذیرفتند و پيشنهاد دوم را رد كردند.
براي برآورد مبلغ تمایل به پرداخت و نيز عوامل مؤثر بر
احتمال پذیرش مبلغ پيشنهادي مدل پروبيت بهظاهر
نامرتبط برآورد شد كه نتایج این برآورد در جدول  1آورده
شدهاست .در طرف راست این جدول ،نتایج مدل با تمام
متغيرهاي توضيحي (مدلهاي  4و  )2و در طرف چپ نتایج
مدلهایي كه در آن تنها متغيرهاي معنيدار در مدلهاي
قبلي وارد شده آورده شدهاند (مدلهاي  3و  .)1در قسمت
باالي این جدول ،نتایج مدلهاي  4و ( 3مدلهایي كه متغير
وابستة آنها پاسخ به پيشنهاد اول یعني  Y4است) و در
قسمت پایين مدلهاي  2و ( 1مدلهایي كه متغير وابستة

آنها پاسخ به پيشنهاد دوم یعني  Y2است) گزارش
شدهاست .ضریب همبستگي اجزاي اخالل (  ) براي
مدلهاي  4و  2و مدلهاي  3و  1بهترتيب برابر با  95و 05
درصد است كه هردوي این مقادیر از لحاظ آماري كامالً
معنيدارند .این امر بدین معناست كه مدلهاي  4و  2و
مدلهاي  3و  1بایستي همزمان برآورد شوند و برآورد
جداگانة آنها نتایج كاراتري به دست نميدهد.
جدول  .5آمارههای توصیفی پاسخ به پیشنهاد اول و دوم
پاسخ به پیشنهاد
دوم

جمع

بلي

خير

93
41

31
11

10
37

خير
بلي

400

477

00

جمع

پاسخ به پیشنهاد
اول

مأخذ :یافتههای تحقیق

جدول  .2مدلهای پروبیت بهظاهر نامرتبط غیر مقید
متغیر

مدل با تمام متغیرها
ضریب

متغير وابسته=  =Y1پاسخ به پيشنهاد اول (مدل )4
عرض از مبدأ
سن
جنسيت
تحصيالت
تعداد اعضاي خانوار
درآمد
عضویت در سازمانهاي غير دولتي حامي محيط زیست
دیدن گل سوسن چلچراغ
مبلغ پيشنهادي اول
متغير وابسته=  =Y2پاسخ به پيشنهاد دوم (مدل )2
عرض از مبدأ
سن
جنسيت
تحصيالت
تعداد اعضاي خانوار
درآمد
عضویت در سازمانهاي غير دولتي حامي محيط زیست
دیدن گل سوسن چلچراغ
مبلغ پيشنهادي دوم
ضریب همبستگي اجزاي اخالل مدل اول و دوم (؟)
مأخذ :یافتههای تحقیق

آماره t

4/35
-7/72
7/49
-7/32
-7/47
7/15
7/24
7/45
-7/77742

4/41
-4/71
7/54
-4/44
-7/09
4/32
7/11
7/53
-5/44

2/37
-7/73
-7/75
7/30
-7/41
7/31
7/12
7/31
-7/77721
7/95

3/00
-4/99
-7/40
4/52
-4/20
4/24
4/47
4/32
-0/44
5/02

مدل با متغیرهای معنیدار
ضریب

آماره t

متغير وابسته=  =Y1پاسخ به پيشنهاد اول (مدل )3
1/21
7/40
-0/39
-7/77745
متغير وابسته=  =Y2پاسخ به پيشنهاد دوم (مدل )1
5/75
2/40
-4/05
-7/72
-0/39
-7/77722
5/71
7/05

موالیی :برآورد مدلهای ارزشگذاری مشروط با انتخاب دوگانه دو بعدی...

جدول  7نتایج برآورد تعدادی از مقادیر متغیرهای وابستة
 Y1و  Y2را که درست پیشبینی شدهاند بهطور جداگانه نشان
میدهد .با استفاده از اعداد این جدول میتوان درصد صحت
پیشبینی مدلها 1را محاسبه کرد؛ 2برای مثال درصد صحت
پیشبینی مدل  1برابر با [)11+22(/177] × 122= 22/43
است .به همین ترتیب میتوان درصد صحت پیشبینی سایر
مدلها را محاسبه کرد .اما چیزی که مهم است درصد صحت
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پیشبینی کل مدلهای  1و  2با هم و مدلهای  4و  3با هم
است که نتایج آنها در جدول  8گزارش شدهاست .نحوة
محاسبه نیز نشان داده شدهاست .درصد صحت پیشبینی
مدلهای  1و  2و مدلهای  4و  3بهترتیب برابر است با 11/31
و  38/22درصد که بیانگر این موضوع است که مدلهای  1و 2
و مدلهای  4و  3بهترتیب  11/31و  38/22درصد از
متغیرهای وابسته را درست پیشبینی میکنند.

جدول  .7درصد صحت پیشبینی جداگانة مدلهای اول و دوم در مدل پروبیت بهظاهر نامرتبط غیرمقید

 Y1واقعی

مدل با تمام متغیرها

مدل با متغیرهای معنیدار

 Y1پیشبینی شده

 Y1پیشبینی شده

Y1=1

Y1=2

Y1=1

Y1=2

11
14

78
22

11
11

84
22

Y1=1
Y1=2

 Y2پیشبینی شده

 Y2واقعی

 Y2پیشبینی شده

Y2=1

Y2=2

Y2=1

Y2=2

11
11

83
11

11
18

88
18

Y2=1
Y2=2

مأخذ :یافتههای تحقیق
جدول  .8درصد صحت پیشبینی کل مدل پروبیت بهظاهر نامرتبط غیرمقید
مدل با تمام متغیرها (مدلهای  1و )3
Y1=Y2=2

 Y1و  Y2واقعی

Y1=1وY2=2
Y1=2وY2=1
Y1=Y2=1

جمع
درصد صحت پیشبینی کل مدل

 Y1و  Y2درست پیشبینی شده

جمع

 18/17( 28درصد)
 42( 8درصد)
 18/33( 7درصد)
 74/33( 37درصد)

37
42
41
13

81

177

)81/177( × 122=11/31

مدل با متغیرهای معنیدار (مدلهای  2و )4
Y1=Y2=2

 Y1و  Y2واقعی

Y1=1وY2=2
Y1=2وY2=1
Y1=Y2=1

جمع
درصد صحت پیشبینی کل مدل

 Y1و  Y2درست پیشبینی شده

جمع

 31/17( 27درصد)
 12( 4درصد)
 27/78( 12درصد)
 72/41( 31درصد)

37
42
41
13

81

177

)81/177( × 122 = 38/22

مأخذ :یافتههای تحقیق
1. Percentage of Right Prediction
 .2برابر است با صد ضربدر تعداد یکهایی که یک پیشبینی شدهاند ،بهاضافة تعداد صفرهایی که صفر پیشبینی شدهاند تقسیم بر تعداد کل مشاهدات.
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با استفاده از نتایج برآورد مدلهاي  3و 1ـ كه تنها با وجود
متغيرهاي معنيدار برآورد شدهاند ـ و رابطة  44مقادیر تمایل
به پرداخت براي مدل  3و مدل  1بهترتيب برابر با 1157/97
ریال و  1413/57ریال برآورد شده كه این نتایج در جدول 4
آورده شدهاند .در ستون آخر این جدول ،نسبت فاصلة اطمينان

برآورد بر ميانگين آن محاسبه شدهاست .هرچه این نسبت
كوچكتر باشد ،نشان ميدهد كه برآورد دقيقتر است و بنابراین
تمایل به پرداخت بهدستآمده با استفاده از مدلي كه متغير
وابستة آن  Y2است از اطمينان باالتري برخوردار است.

جدول  .3محاسبة تمایل به پرداخت با مدل پروبیت بهظاهر نامرتبط غیرمقید
آمارة
معنیداری*

انحراف معیار

فاصلة اطمینان

فاصلة

تقسیم بر میانه

اطمینان

حد باال

حد پایین

تمایل به پرداخت
()WTP

مقدار

9/731

920/11

7 /5

3344/2

5440/47 9574/47

1157/97

ميانه

41/001

104/33

7/20

4911/9

1471/97

1413/57

ميانه

0454/17

مدل

مدل
Y1
مدل
Y2

مأخذ :یافتههای تحقیق؛ * آمارة آزمون معنیداری حاصل تقسیم تمایل به پرداخت برآوردشده بر انحراف معیارش است.

اما مشكلي كه وجود دارد این است كه كدامیك از این
برآوردها بهمنظور سياستگذاري باید استفاده شوند .براي حل
این مشكل با مقيدكردن دو مدل ضرایب تمامي متغيرها
یكسان برآورد ميشود كه نتيجة آن برآورد مدلهاي پروبيت
بهظاهر نامرتبط مقيد (مدلهاي  5و  )1است .نتایج این
برآوردها در جدول  47آورده شدهاست .از آنجا كه ضرایب
تمامي متغيرها با ایجاد محدودیتهایي در دو مدل (مدلهاي
با متغير وابستة  Y4و  )Y2یكسان برآورد شدهاند ،تنها نتایج
یكي از آنها گزارش شدهاست .مدل پنج مدلي است كه با

تمامي متغيرهاي توضيحي تخمين زده شدهاست ولي مدل
شش مدلي است كه با حذف متغيرهاي غير معنيدار از مدل
پنج به دست آمدهاست .درصد صحت پيشبيني این مدلها
در جدولهاي  44و  ،42بيانگر این است كه مدل پنج 54/14
درصد كل مدل را صحيح پيشبيني كردهاست ،در حاليكه
درصد صحت پيشبيني مدل شش  54/49درصد است؛
بنابراین مدل شش براي تحليلهاي بعدي و محاسبة تمایل به
پرداخت مورد استفاده قرار گرفت.

جدول  .22مدلهای پروبیت بهظاهر نامرتبط مقید
مدل با متغیرهای معنیدار ()2

آماره t
1/02
-2/34
-4/19
4/14
4/07
-9/92

ضریب
4/92
-7/73
-7/45
7/34
7/24
-7/77741

ماخذ :یافتههای تحقیق

مدل با تمام متغیرها ()5

آماره t
3/94
-2/20
7/53
7/31
-4/02
4/59
4/39
4/00
-9/74

ضریب
4/04
-7/73
7/42
7/71
-7/45
7/24
7/32
7/32
-7/77741

متغیر

عرض از مبدا
سن
جنسيت
تحصيالت
تعداد اعضاي خانوار
درآمد
عضویت در سازمان هاي غيردولتي حامي محيط زیست
دیدن گل سوسن چلچراغ
مبلغ پيشنهاد

موالیی :برآورد مدلهای ارزشگذاری مشروط با انتخاب دوگانه دو بعدی...
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جدول  .22درصد صحت پیشبینی جداگانه مدلهای اول و دوم در مدل پروبیت بهظاهر نامرتبط مقید
مدل با تمام متغیرها

مدل با متغیرهای معنی دار

 Y1پيش بيني شده

 Y1پيش بيني شده

Y1=4

Y1=7

Y1=4

Y1=7

29
15

11
20

20
51

10
20

Y1=4

 Y1واقعي

Y1=7

 Y2پيش بيني شده
Y2=4

Y2=7

Y2=4

Y2=7

29
07

02
0

20
07

03
0

Y2=4

 Y2واقعي

 Y2پيش بيني شده

Y2=7

مأخذ :یافتههای تحقیق

محاسبة تمایل به پرداخت با استفاده از رابطة  44و نتایج برآورد مدل شش به صورت زیر انجام گرفت:
(4/451×Mvisit) = 7/24×Minc) + (-7/34×Mfam) + (7/45×Mage) + (7/720 + (-4/92= 
0225/15 = )] -7/77745444( /4/451[ = - (/) WTP = -

كه  Mvisit ،Minc ،Mfam ،Mageو  θبهترتيب
ميانگين متغيرهاي سن ،تعداد اعضاي خانوار ،وضعيت بازدید
از منطقة رویش گل سوسن چلچراغ و ضریب متغير مبلغ

پيشنهادي هستند .همانطور كه محاسبات نشان ميدهد،
خانوارها تمایل دارند ساالنه مبلغ 0225ریال بهمنظور
حفاظت از گل سوسن چلچراغ بپردازند.

جدول  .22درصد صحت پیشبینی کل مدل پروبیت بهظاهر نامرتبط مقید
مدل با تمام متغیرها (مدل )5

جمع

 Y1و  Y2درست پيشبيني شده

10
37
31
11

 11/19( 24درصد)
 13/33( 43درصد)
 33/33( 42درصد)
 07/34( 15درصد)

400

44

Y1=Y2=7
Y1=4وY2=7

 Y1و Y2

Y1=7وY2=4

واقعي

Y1=Y2=4

جمع
درصد صحت پيشبيني كل مدل

)44/400( × 477=54/14

مدل با متغیرهای معنیدار (مدل )2

جمع

 Y1و  Y2درست پيشبيني شده

10
37
31
11

 11/19( 24درصد)
 11/10( 41درصد)
 33/33( 42درصد)
 07/34( 15درصد)

400

42
)42/400( × 477=54/49

Y1=Y2=7
 Y1=4و Y2=7

 Y1و Y2

 Y1=7و Y2=4

واقعي

Y1=Y2=4

جمع
درصد صحت پيشبيني كل مدل

مأخذ :یافتههای تحقیق

بحث و نتیجهگیری
در روش ارزشگذاري مشروط با استفاده از پرسشنامه و

مصاحبه با افراد در مورد تمایل به پرداختشان براي استفاده یا
حفاظت از منابع طبيعي یا زیستمحيطي پرسش ميشود .در
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بين روشهاي مختلف ارزشگذاري مشروط ،روش انتخاب
دوتایي بيشتر مورد توجه قرار گرفتهاست كه در آن به
پاسخدهندگان مبلغي پيشنهاد و از آنها خواسته ميشود كه
آن را بهصورت تمایل به پرداخت خود بپذیرند یا رد كنند .دو
نوع روش انتخاب دوتایي وجود دارد :روش انتخاب دوتایي
تكبعدي و دوبعدي .در ایران ،روش انتخاب دوتایي بيشتر
مورد استفادة محققان قرار گرفتهاست .در این روش ،به هر
پاسخدهنده دو مبلغ پيشنهاد ميشود كه مبلغ پيشنهادي دوم
به پاسخ به پيشنهاد اول بستگي دارد .با این توضيح كه اگر
پاسخ به مبلغ پيشنهادي اول مثبت باشد ،مبلغ پيشنهادي
دوم كه بيشتر از مبلغ پيشنهاد اول است مطرح ميشود و
چنانچه پاسخ به مبلغ پيشنهادي اول منفي باشد ،مبلغ
پيشنهادي دوم كه كمتر از مبلغ پيشنهادي اول است ارائه
ميشود؛ بنابراین محقق با دو پاسخ به دو مبلغ پيشنهادي
مواجه ميشود؛ بهعبارت دیگر ،دو مدل اقتصادسنجي با متغير
وابستة دوتایي به وجود ميآید .متغير وابستة مدل اول پاسخ
به پيشنهاد اول و متغير وابستة مدل دوم پاسخ به پيشنهاد
دوم است .براي تحليل چنين دادههایي از مدلهاي
اقتصادسنجي پروبيت بهظاهر نامرتبط استفاده ميشود؛ به این
دليل كه پاسخ به پيشنهاد دوم تابعي از پاسخ به پيشنهاد اول
است؛ یعني بين این دو پاسخ و همچنين اجزاي اخالل دو
مدل همبستگي وجود دارد .استفاده از این همبستگي باعث
باالرفتن كارایي روش انتخاب دوتایي دوبعدي نسبت به روش
انتخاب دوتایي یكبعدي ميشود .در مطالعات انجامشده در

داخل كشور ،طراحي پرسشنامهها به روش  DBDCانجام
شده ولي تحليل آنها با استفاده از الگوهاي لوجيت و پروبيت
صورت گرفته است كه كمكي به باالرفتن كارایي برآوردها
نميكند؛ زیرا از همبستگي موجود بين پاسخ به پيشنهاد اول
و دوم استفاده نشدهاست .در این مطالعه ،با استفاده از
پرسشنامة انتخاب دوتایي دوبعدي در مورد تمایل به پرداخت
خانوارهاي استان گيالن براي حفاظت از گل سوسن چلچراغ
پرسش شد .دادههاي بهدستآمده با استفاده از الگوهاي
پروبيت بهظاهر نامرتبط تحليل شد .توصيه ميشود محققان
ارزشگذاري مشروط براي تحليل دادههاي ارزشگذاري
مشروط با انتخاب دوگانة دوبعدي براي دستيابي به كارایي
باالتر در برآوردها از مدلهاي پروبيت بهظاهر نامرتبط استفاده
كنند؛ در غير این صورت استفاده از  ،DBDCكه با هدف
باالبردن كارایي برآوردها نسبت به روش  SBDCمورد
استفاده قرار ميگيرد ،مزیتي ایجاد نخواهدكرد و بدین ترتيب
استفاده از روش  SBDCترجيح دادهميشود.
سپاسگزاری
این مقاله برگرفته از طرح تحقيقاتي با عنوان "برآورد ارزش
تفریحي و حفاظتي گل سوسن چلچراغ" و با كد /47ي771/
است ،كه با تأمين اعتبار از دانشگاه اروميه انجام گرفتهاست.
جاي دارد از دانشگاه اروميه به دليل كمك به اجراي این
طرح تشكر و قدرداني شود.
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