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اي، الگـوي  هـاي پرسشـنامه  تفاده شده اسـت. بـدین منظـور در ایـن پـژوهش از داده     اس غیر بازارياي منطقه
هاي تمایل به پرداخت نمایی و نرمـال اسـتفاده شـده    با توزیع Two-Pointو  Gammaهاي الجیت و پیشین

برداري عمومی از ایـن مجموعـه در دامنـه    دهد که متوسط تمایل به پرداخت براي بهرهاست. نتایج نشان می
قرار دارد  Two-Pointریال، در پیشین  45270و دامنه حداکثري   Gammaریال در پیشین 12230داقلی ح

 کـارگیري بـه کند. بنـابراین  ریال کاهش پیدا می 10632و در الگوي غیربیزین نیز، رقم تمایل به پرداخت به 
اي تمایـل بـه پرداخـت    تانهکار مناسبی براي تعیین مبلـغ آسـ  تواند راهگذاري میدر قیمت FHBDالگوریتم 
  برداري از منابع طبیعی باشد.براي بهره

  
  غیر بازارياي، منابع طبیعی گذاري پویا، الگوي بیزین، گردشگري منطقهقیمتواژگان کلیدي: 

  .JEL  :D46 ،C11 ،L83 ،O13بندي طبقه
 

  مقدمه
در صــنعت امــروزه جــذب گردشــگران خــارجی بــه رقــابتی فزاینــده در بــین نهادهــاي درگیــر 

تنها در پیش برد اقتصاد ملی و درآمدهاي اي تبدیل شده است، زیرا این صنعت نهگردشگري منطقه
ایجاد کننده مشاغل جدید  حالدرعینارزي نقش دارد بلکه صنعتی و پاکیزه و عاري از آلودگی و 

الیش و حفاظت توانند در پامحیطی هستند و میداراي گرایش زیست غالباًها باشد. اکوتوریستمی
محیطی در بین جوامع نقش مـؤثري ایفـا کننـد. بنـابراین     زیست و گسترش فرهنگ زیستاز محیط

هـاي جهـانگردي بایـد بـه آن     جذب اکوتوریسم امر مهمی است که تمام کشورهاي داراي جاذبـه 
و گردشگري بـراي   محیطیزیستکارکردهاي  گذاريارزشتوجه ویژه داشته باشند. در این راستا 

محیطی و گردشگري به عنوان کـاال و خـدمات   تصحیح تصمیمات اقتصادي که اغلب منابع زیست
، تبیین محیطیزیستگردد. همچنین شناخت و فهم منافع نگرند، گام مهمی محسوب میرایگان می

مناسب، سنجش نقش و  هايگیريیمتصمریزان جهت محیطی کشور به برنامهو ارائه مسائل زیست
در حمایـت از رفـاه انسـانی و توسـعه پایـدار، جلـوگیري از بسـیاري از         محیطیزیستع اهمیت مناب

هاي ملی مانند تولید ناخالص ملی و ، تعدیل و اصالح حسابزیستمحیطهاي تهدیدکننده فعالیت
کارکردهـاي   گذاريارزشرویه منابع طبیعی از دیگر دالیل برداري بیجلوگیري از تخریب و بهره

                                                                                                 
DOI: 10.22067/erd.v24i14.64896 
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  ).Ashim, 2000; Guo et al., 2001(باشندو گردشگري می محیطیزیست
 زیسـت محـیط موضوع اصلی این است که باید ارجحیت افراد پایـه و اساسـی بـراي ارزیـابی        

توانـد شـاخص پـولی مناسـبی از     ایجاد کند. مفهوم میزان تمایـل و اشـتیاق مـردم بـه پرداخـت مـی      
شی باشد که مردم براي کاالها و خدمات تعیین گیري ارزها و همچنین محکی براي اندازهارجحیت

نشانگر تمایل خرید و میزان توانایی  درواقعپردازند، کنند. قیمت یا مبلغی که مردم به کاالها میمی
  ها است.پرداخت آن

سد چالیدره به عنوان منطقه نمونه گردشگري معرفی شده است. اراضی دریاچه چالیـدره جـزء   
توسط شهرداري طرقبـه و سـازمان گردشـگري     یراًاخزیادي  هايینههزده و منابع طبیعی به شمار آم

زیباسازي ارتفاعات اطراف سد شکل گرفته کـه بـا سـاختن مجتمـع توریسـتی و گردشـی        منظوربه
زیباي  يهاجاذبهچالیدره در مشهد محقق به انجام این کار شدند. استقبال روز افزون بازدیدکنان از 

 منظـور بـه ي توسعه این منطقه فراهم نمـوده اسـت. از آب دره چالیـدره طرقبـه     چالیدره زمینه را برا
زیبـاي آالچیـق و    يهـا مکـان . جهت استراحت گردشگران شودیماطراف استفاده  يهاباغآبیاري 

مجموعه تفریحی گردشگري چالیدره طرقبـه را یکـی از    توانیمرستوران ساخته شده است. امروز 
گردشگري شهرستان و مشهد مقدس دانسـت، زیـرا روزانـه بـا حضـور       مراکز بسیار مهم در صنعت

  آورده است. به وجودهزار نفر توریست ایرانی و خارجی فرصت بسیار مهمی را  10بیش از 
گذاري پویا براي تعیین دامنـه تمایـل بـه پرداخـت بـراي منـابع       در این پژوهش از الگوي قیمت

تـوان از  سـازي ایـن الگـوي مـی    پیـاده  منظـور بـه سـت.  اسـتفاده شـده ا   غیر بـازاري اي طبیعی منطقه
هـاي پژوهشـی   اي طوالنی در طرحهاي مختلفی استفاده نمود که سابقههاي متعدد و روشالگوریتم

. در این میـان یکـی از جدیـدترین انـواع     1و مقاالت حوزه پژوهش عملیاتی و اقتصاد ریاضی دارند

________________________________________________________________ 

  توان به مقاالت زیر در این خصوص اشاره نمود:ي مثال میبرا - 1
1. Harrison, J. M., Keskin, N. B., & Zeevi, A. (2012). Bayesian dynamic pricing policies: 

Learning and earning under a binary prior distribution. Management Science, 58(3), 
570-586. 

2. Afèche, P., & Ata, B. (2013). Bayesian dynamic pricing in queueing systems with 
unknown delay cost characteristics. Manufacturing & Service Operations 
Management, 15(2), 292-304. 

 



  49  گذاري پویاي بیزین افق محدودکارگیري الگوي قیمتبه

 اسـت کـه در پـژوهش    )FHBD(ل بیزین افق محدود گذاري پویا، استفاده از تعدیقیمت يالگوها
Chen & Wu )2016 ،( برداري معین، طراحـی شـده   گذاري منابع داراي محدوده بهرهبراي قیمت

هـاي گردشـگري و مـوارد داراي ماهیـت     گذاري پویـاي جاذبـه  تاکنون در خصوص قیمت .1است
، مطالعـه عملیـاتی   غیر بـازاري اي نطقهمشابه آن و تعیین دامنه تمایل به پرداخت براي منابع طبیعی م

غیر اي گذاري کمتر از حد منابع طبیعی منطقهدقیقی انجام نشده است. این در حالی است که قیمت
  هاي ناصحیح منجر شود.ریزيتواند به استفاده غیربهینه و برنامه، میبازاري

یق و روش پـژوهش تبیـین   بر این اساس در ادامه پس از ارائه ادبیات پژوهش، مبانی نظري تحق
دهنـده  با استفاده از الگوي پویاي بیزین افق محدود، نتایج پـژوهش کـه نشـان    درنهایتشده است. 

گیـري  است ارائه شده است و نتیجـه  غیر بازارياي دامنه تمایل به پرداخت براي منابع طبیعی منطقه
 از منظر خواهد گذشت. درنهایت

  
  ادبیات پژوهش

 Elmaghrabyنگاه کنید به مثالعنوانبهگذاري پویا وجود دارد (ورد قیمتادبیات وسیعی در م

Keskinocak&  (2003) و van Ryzin& Talluri  ((2004).  گـذاري پویـا در چـارچوب    قیمـت

                                                                                                 
3. Broder, J., & Rusmevichientong, P. (2012). Dynamic pricing under a general 

parametric choice model. Operations Research, 60(4), 965-980. 
4. Den Boer, A. V., & Zwart, B. (2013). Simultaneously learning and optimizing using 

controlled variance pricing. Management science, 60(3), 770-783. 
5. Keskin, N. B., & Zeevi, A. (2014). Dynamic pricing with an unknown demand model: 

Asymptotically optimal semi-myopic policies. Operations Research, 62(5), 1142-1167. 
6. Besbes, O., & Zeevi, A. (2009). Dynamic pricing without knowing the demand 

function: Risk bounds and near-optimal algorithms. Operations Research, 57(6), 1407-
1420. 

7. Besbes, O., & Zeevi, A. (2015). On the (surprising) sufficiency of linear models for 
dynamic pricing with demand learning. Management Science, 61(4), 723-739. 

8. Chen, M., & Chen, Z. L. (2015). Recent developments in dynamic pricing research: 
multiple products, competition, and limited demand information. Production and 
Operations Management, 24(5), 704-731. 

الگوریتم محاسباتی این پژوهش، برگرفته از نتایج یک پروژه تحقیقاتی در حیطه پژوهش عملیاتی است که در دانشگاه کرنل  - 1
تواند به منظور دسترسی به نسخه . پژوهشگران و خوانندگان محترم می)، اجرا شده استCornell Universityآمریکا (

  هاي مربوطه، با نویسنده مسئول مقاله مکاتبه نمایند.تفصیلی طرح پژوهشی و گزارش
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 & Aviv ،نگاه کنید بـه  مثالعنوانبههاي بیزین پارامتریک نیز مورد استفاده قرار گرفته است (مدل

Pazgal (2005) ،&Araman  (2009) Caldentey و Farias & Van Roy..((2010)   یرسـا بـراي 
 هـاي تـوانیم بـه کـار   هاي ناپارمتریک مـی مانند حداکثر درستنمایی، حداقل مربعات و مدل هاروش

Perakis& (2006) Bertsimas   ،Zeevi& Besbes  2011) (2009&  و & Broder 

Rusmevichientong (2012) تـرین مطالعـات مـرتبط در    اي از مهـم امـه خالصـه  اشاره کنیم. در اد
  ارائه شده است. 1-2جدول 

  
  گذاري پویاترین مطالعات ادبیات پژوهش قیمتاي از مهمخالصه -1-2جدول 

  روش و مورد پژوهش  سال  نویسنده  ردیف
1  Lariviere & 

Porteus  1999  

حدودکننده تعدیل مسئله بیزین یک طرفه تعمیم یافته با استفاده از اثرات م
  دوطرفه

  ارائه یک تکنیک غیر نرمال
  حل مسائل کنترل مقدار کاال را با مشاهدات یک محدودیتی

  تهیه یک سیاست کنترل بهینه در یک افق نامحدود

2  Ding et al  2002  
3  Lu et al  2005  

4  Bisi & Dada 
  2007  

5  Lu et al  2008  
6  Chen & 

Plambeck  2008  

7  Bensoussan et 
al  2009  

8 Chen  2010  

9  Pagiola 2001   مشروط براي تعیین میزان تمایل به پرداخت  گذاريارزشاستفاده از روش
  هریک از ساکنین بومی و گردشگر در چارچوب یک مدل الجیت

10  Aviv & Pazgal   
  2005  

  توزیع ناشناخته تمایل به پرداخت مشتریان
  تصمیمات دوگانههاي داراي سروکار فروشنده با مشتري

  یک تابع پیوسته براي توزیع پارامترها
  هاي ناشناختهبراي پارامتر 1بهترین عملکرد تابع آزمون خطا

  ارائه الگوي آزمون و خطا برتر

________________________________________________________________ 
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11  Gurluk   2006  

ارزش منافع غیر مصرفی حاصل از بهبود خدمات اکوسیستم از طریق اجراي 
  1پروژه روستایی میسی

اخت افراد با استفاده از یک رابطه خطی و به روش حداقل محاسبه تمایل به پرد
  مربعات معمولی

12  Michelle Cook   2011   محاسبه ارزش مناطق حفاظت شده پارك ملی چیتوان نپال با استفاده از روش
  مشروط گذاريارزش

13  Rolfe & Gregg   2012  اده از  مدل دو ها و ارزش تفریحی سواحل کوئینزلند با استفنرخ بازدید برآورد
  اي منفی بریده شدهجمله

14  Ikeuchi et al   2013   تکنیک انتخاب دوگانه دوبعدي روش  ازاستفادهCV ،وتحلیلتجزیه منظوربه 
  هاي عمومیهزینه و فایده خدمات کتابخانه

15  Cherry & Allan   2014  فیلیپین اقتصادي مزایاي تعطیالت سفید ساحل توچال در دانشگاه  گذاريارزش
  ايشرقی با استفاده از روش دو جمله

 CVهمدان به روش  نامهگنج گذاريارزشبه   1380  عسگري و مهرگان  16

سنگان نوشهر با استفاده از تمایل به ارزش نگهداري و تفرجی پارك جنگلی سی  1385  امیرنژاد و همکاران  17
  پرداخت مشروط

مشروط و  گذاريارزشتمایل به پرداخت با استفاده از رهیافت  محاسبه میانگین  1388  کاووسی و همکاران  18
  اي هکمن براي پارك محتشمروش دو مرحله کارگیريبه

بستان و متوسط تمایل به پرداخت افراد براي ارزش حفاظتی آثار باستانی طاق  1393  آزادي و همکاران  19
  بازدید از این مکان

آبشار و محوطه تفریحی خفر در استان فارس با  برآورد ارزش اکوتوریستی  1394  موسوي  20
  مشروط گذاريارزشاستفاده از روش 

 گذاريارزشبرآورد ارزش تفریحی پارك صفه اصفهان را با استفاده از روش   1395  سلمی  21
  مشروط

  
  مبانی نظري پژوهش

، یـک مسـئله   غیـر بـازاري  براي درك دقیق نحوه تعیـین یـک دامنـه قیمتـی بـراي محصـوالت       
ها را براي یک محصول در یـک افـق   اي از قیمتپویا که در آن  فروشنده، مجموعه گذاريیمتق

 Talluri and van(شود زمانی محدود، با  فرض حداکثر سازي درآمد انتظاري، در نظر گرفته می

Ryzin, 2004(. توانایی تخمـین تمایـل بـه پرداخـت یـک مشـتري بـراي        گذاري بهینهدر قیمت ،

________________________________________________________________ 

1- Misi Rural Development Project 
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مشـتري مشـخص باشـد، در ایـن      1توزیع تمایل به پرداخت کههنگامیله اصلی است. محصول مسئ
 )Gallego and van Ryzin, 1994(گــذاري پویــا وجــود دارد صــورت یــک مســئله قیمــت

این توزیع مشخص نباشد (براي مثال در فروش محصولی جدید) مجبور خواهیم بـود   کهدرصورتی
آوریم. اگر مشـتري خریـد کنـد، تمایـل بـه       به دستید آن را از تصمیمات دوگانه مشتري در خر

از  تـر کوچـک تمایل به پرداخـت   کهیو درصورتشده است از قیمت تعیین تربزرگپرداخت وي 
  شود.قیمت باشد، خرید انجام نمی
هاي دوگانه مشتري براي خرید، مطالعات گذاري پویا از طریق انتخابدر خصوص مسئله قیمت

ــوانبهت(زیــادي انجــام شــده اســ ــالعن  ،Kleinberg & Leighton (2013)  ،Cope (2007) ،مث
Besbes & Zeevi (2011)، RusmevichientongBroder & (2015) ،Harrison et al (2012) 

ها، روي مسئله مشتریانی کـه اطالعـی از سـطح درآمـد     این پژوهش .Keskin & Zeevi (2014) و
-تمرکـز اصـلی روي بازاریـابی و بهـره    ایـن مطالعـات،    دردست نیستت مرکز دارد.  ها درآندقیق 

است تا بتوان یک تحلیل آگاهانه انجام داد. جهت ساده کردن مسـئله   بلندمدتبرداري از منابع در 
  شود که سطح دسترسی به کاال نامحدود است.در این مقاالت فرض می

وش مقدار محدود کاال براي فرپویا  گذاريقیمت اما در مقابل مسئله اصلی در پژوهش حاضر،
سازي دامنه قیمت مسئله اصلی خواهد بود مدت است. در این شرایط بهینهدر یک افق زمانی کوتاه

 حـال ینباا. یک برنامه پویاي بیزین مورد بررسی قرار داد صورتبهآن را با طرح مسئله  توانیمکه 
د باالي ابعاد مسئله ممکن است کاري به تعدا با توجهریزي پویا تعیین سیاست بهینه براي یک برنامه

بعالوه، الگوي انتخاب دوگانه مشتري که بـه آن اشـاره شـد از دو طـرف تحـت       بسیار دشوار باشد.
هـاي داده  ، یکی با توجه به تمایل به پرداخت مشتري و دیگري از طریـق قیمـت  گیردقرار می یرتأث

-بنـابراین نمـی  اي وجود نـدارد  نه سادهدر یک بررسی میدانی، هیچ توزیع دوگا کهازآنجاییشده. 
 Braden and(بـراي حـل ایـن مسـئله مـورد اسـتفاده داد        شـده را توان یک روش از پیش تعیین 

Freimer, 1990(. Lazear  (1986) کند که مشـتریان تمایـل بـه    سازي مسئله فرض میبراي ساده
اي سـاده تنهـا بـا یـک     هیک روش براي یک مسـئله دودور   Kandel (1990)پرداخت ثابت دارند 

________________________________________________________________ 

1- WTP 



  53  گذاري پویاي بیزین افق محدودکارگیري الگوي قیمتبه

به غیر این دو مـورد خاص،فرآینـد محاسـبه همچنـان بـه       واحد کاال براي فروش ارائه نموده است.
  دلیل ابعاد زیاد، امري چالش برانگیز باقی مانده است.

هاي اصلی بر این مسـئله متمرکـز شـده اسـت کـه اطالعـات بهتـري از تمایـل بـه          تمامی تالش
توان از میان دو رویکرد بیزین (روش مشاهده دقیـق)  ساس این معیار میآید. بر ا به دستپرداخت 

حـداقل  «، روش اول را انتخاب نمود. در حقیقـت بـرخالف روش   )و غیر بیزین(روش بدون اطالع
ارائه شده اسـت، قیمـت بهینـه در روش محـدودیت      Oren &Braden  (1994) وسیلهبهکه » قیمت

تر از روش مشـاهده مسـتقیم (الگـوي غیـر بیـزین (روش بـدون       دوطرفه ممکن است باالتر یا پایین
  اطالع) باشد.

گذاري این الزم به ذکر است که وجه تمایز پژوهش حاضر نسبت به سایر مطالعات مشابه قیمت
گـذاري اسـتفاده شـده اسـت.     است که در درجه اول در این روش از یک الگوي پویا براي قیمـت 

سیک موجود، از یـک الگـوي بیـزین بـا دو پیشـین مختلـف       هاي کالهمچنین برخالف تمام روش
استفاده شده است. رویکرد بیزین (روش مشـاهده دقیـق) بـرخالف روش غیربیـزین یـا کالسـیک       

کنـد.  (روش بدون اطالع)، نتایجی با کمترین اختالف با واقعیـت تمایـل بـا پرداخـت را ارائـه مـی      
گـر  گذاري پویاي بیزین، نشاندر الگوي قیمت استفاده از دو نوع توزیع تمایل به پرداخت متفاوت

هاست. چهارمین ویژگی متمایزکننده در پژوهش بر سایر پژوهش ینو اسومین سطح از وجه تمایز 
گذاري بـه  روش پژوهش حاضر، حل یک تابع پویاي درجه اول براي طراحی الگوي پویاي قیمت

از قید محدودیت دوطرفه با تمرکز بـر   سازي یک تابع اولیه است. همچنین در این روشجاي بهینه
هاي زمانی مختلف (از جمله افـق  گذاري در دامنهافق محدود استفاده شده است که امکان سیاست

نماید. ششم جنبه برتري مـدل پـژوهش، تعیـین محـدوده حـداقلی و آسـتانه       نهایت) را ایجاد میبی
هـا بـدین   است. تمامی ایـن تـالش  برداري در یک دوره زمانی مشخص حداکثري براي ارزش بهره

این روش و قیود، اطالعـات بهتـر،    کارگیريبهاند که با سبب در این روش محاسباتی متمرکز شده
آید و کمترین تورش مثبـت و  می به دستتري از دامنه تمایل به پرداخت دقیق حالدرعینبیشتر و 

  .منفی ممکن در محاسبه تمایل به پرداخت را تجربه خواهیم کرد
هـا  توان گفت که روش مورد استفاده در این مقاله، به لحاظ ویژگیبنابراین به طور خالصه می

مـدت (محـدود)،   پویا براي فروش مقـدار محـدود کـاال در یـک افـق زمـانی کوتـاه        گذاريقیمت
اب یک برنامه پویاي بیزین با توجه به تعداد باالي ابعاد مسئله و استفاده از الگـوي انتخـ   کارگیريبه
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  ) متمایز خواهد بود.TC) و هزینه سفر (CVمشروط ( گذاريارزشهاي دوگانه مشتري از روش
  روش پژوهش

بـراي محاسـبه تمایـل بـه پرداخـت بـراي        )،Chen & Wu )2016در ایـن پـژوهش از الگـوي    
 گونههمانمجموعه گردشگري چالیدره در چارچوب یک الگوي پویاي بیزین استفاده شده است. 

-انی نظري پژوهش مورد اشاره قرار گرفت، این الگو بـراي منـابعی کـه از محـدوده بهـره     که در مب
  برداري معینی برخوردار هستند طراحی شده است.

هاي اولیـه تحلیـل ایـن پـژوهش بـه روش پیمـایش و       این پژوهش از نوع کاربردي بوده و داده
است. جامعـه آمـاري در ایـن     يها پرسشنامهآوري شده است. ابزار گردآوري دادهنظرسنجی جمع
بـوده   1395به مجموعه گردشـگري چالیـدره مشـهد در طـی سـال       کنندگانمراجعهپژوهش عموم 

هاي پرشده گیري تصادفی ساده است. تعداد پرسشنامهگیري مورد استفاده، نمونهاست. روش نمونه
که این تعداد پرسشـنامه  بوده است  1395شده در سال پرسشنامه توزیع 233مورد از میان  220معتبر 

درصدي، تعیـین   95و براي رسیدن به سطح اطمینان  Krejcie & Morgan (1970) بر اساس جدول
  شده است.

بـه   1شده و با استفاده از ضریب آلفاي کرونبـاخ آزموننمونه پیش 30ضریب اعتبار پرسشنامه از 
محاسـبه شـده اسـت     82/0با  آمده است. در این پژوهش، مقدار ضریب آلفاي کرونباخ برابر دست

-و بخش سؤاالتاصلی است.  سؤال 17اي حاوي که ضریبی قابل قبول براي تأیید اعتبار پرسشنامه
بـه صـورت یـک متغیـر     » گیري به پرداخت یـا عـدم پرداخـت   تصمیم«هاي پرسشنامه، شامل موارد 

، »سـن «متـوالی،   گانـه  6 سـؤاالت بـه صـورت   » اي حداکثر تمایل به پرداختارقام مرحله«مجازي، 
هـاي  به صورت تعداد سـال » تحصیالت«هاي مجازي، به صورت متغیر» تأهلوضعیت «و » جنسیت«

» بعد خانوار«به صورت یک متغیر کمی پیوسته (بر حسب ریال)، » درآمد ماهیانه متوسط«تحصیل، 
بـه  » زمـان الزم بـراي دسترسـی   «به صورت تعداد اعضاي خانواده بـه عنـوان متغیـر کمـی گسسـته،      

کیفیـت مناسـب   «، »مجموعه هزینـه اقامـت و رفـت و برگشـت    «صورت زمان رسیدن به تفرجگاه، 
شود. در این نمونـه  می» شده در بازدیدزمان سپري«به صورت یک متغیر کمی گسسته و » تفرجگاه

________________________________________________________________ 

1- Cronbach’s Coefficient Alpha 
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درصـد از   71اند. از سـوي دیگـر،   درصد زن بوده 53درصد مرد و  47تصادفی از بازدیدکنندگان، 
درصـد از افـراد نمونـه، تحصـیالتی      27انـد.  درصد نیز مجرد بوده 29و  متأهلازدیدکنندگان، این ب

درصد از  22اند. درصد نیز از تحصیالت لیسانس برخوردار بوده 48اند و کمتر از کارشناسی داشته
  اند.ارشد داشتهدرصد نیز تحصیالتی باالتر از کارشناسی 3سطح تحصیالت کارشناسی ارشد و 

گیـریم. در طـول   پویا با افق محدود براي یک محصول را در نظر مـی  گذاريقیمتمسئله  یک
نیست. در آغاز هر دوره، با توجه به مقـدار   یرپذامکانبرداري، تهیه مجدد کاال دوره فروش یا بهره

ــترس  ــد  موجــودي در دس ــت واح ــنده، قیم ــوردنظر تع ، فروش ــول م ــراي محص ــین را ب ی
هدف فروشنده در این شرایط به حداکثر رساندن درآمد کـل مـورد انتظـار در افـق زمـانی      .کندیم

  .محدود است
دوره تقسیم شده است تا اطمینان حاصل شـود کـه در هـر دوره     افق محدود فروش به تعداد

 Talluri and van Ryzin, 2004 & Broder and( شــود یمــ یــک مشــتري وارد   

Rusmevichientong, 2012.( انـد، بـه ایـن    زمانی که به صورت بـرعکس مرتـب شـده    يهابازه
آخر یک خواهد بـود. بـا ایـن شـرایط      و دوره صورت خواهند بود که با دوره فروش دوره اول 

i.i.d فی از یـک توزیـع  را بـه صـورت تصـاد     ,و تحت تـابع  مشتري با ورود به دوره 

است که تمایل به پرداخت  کند. تابع چگالی توزیع، تابعی پیوسته به صورتانتخاب می
اي با محوریت کشف تمایـل بـه پرداخـت،    پرسشنامه مرحلهبهمرحلهواقعی آن با توجه به اطالعات 

-اي محسوب مـی پارامتري ناشناخته است و  الگوي بیزین و نوع پیشین اتخاذي، 
هـاي قبـل   فروشنده ارزش مربوط به دادهشود که در تابع چگالی توزیع شده است. در آغاز دوره 

کنـیم کـه   تـر فـرض مـی   شود. براي توضیح سادهمی داده یشنما وسیلهبهنامیده و که را 
-تابع نمایش این پارامتر براي کل مجموعه است. هنگـامی  عه پیوسته است ویک مجمو

) PMF( 2تابع جرم احتمالشود که انجام میگسسته باشد، تمام تحلیل ما توسط تابع که 
فاده نمود. با توجه بـه قیمـت اعـالم    به جاي یکدیگر است و  توان از شود. مینامیده می

________________________________________________________________ 

2- probability mass function 
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  گیرد:به صورت دوگانه می ، مشتري تصمیم به خرید پارامتر ي در دورهشده 

 
شـود، فروشـنده   که تمایل به پرداخت واقعی مشتري به طور مستقیم مشاهده نمـی با توجه به این

-توان نوع واکنشفروخته است تنظیم کند. در حقیقت می آنچهناي تواند استنباط خود را بر مبمی
 & Bradenارائه نمود. به پیروي  هاي متوالی را در قالب دهنده به ارائه قیمتهاي متوالی پاسخ

Freimer (1991)پس از مشاهده پاسخ مشتري، مقدار تمایل به پرداخت واقعی مربوطـه بـا توجـه     ؛
باشد، مشخص خواهد شد که تمایل بـه پرداخـت     کهدرصورتیتعیین خواهد شد.  هب

اسـت. امـا در مشـاهده پاسـخ در حالـت مقابـل       واقعی کمتر از مقـدار نوشـته شـده در قیمـت     
وشـته شـده اسـت.    شود که تمایل به پرداخت واقعـی بیشـتر از مقـدار ن   ، مشخص میبراي

) یـا  تـر کوچک(مقادیر  واضح است که در این مسئله، قیمت اصلی به عنوان مقادیر سمت چپ
شود براساس تعریف بسته به تصمیم خرید یا عدم خرید مشاهده میراست   عنوان مقادیر سمت

  بدین شکل نوشت: توانیم را ، براي =فوق، احتمال مشاهده 

 
است. باتوجـه   = و  =  به نحوي که 
توانیم بـه شـرایط قبـل از مشـاهده اولـین      است و با به روز کردن مقدار می =به مشاهدات باال 

و   ، بـر اسـاس قیمـت    )1-4رابطـه ( با توجه بـه  و  مشتري برسیم، براي شروع دوره جدید 
  ، محاسبه کرد:)2-4رابطه (توان درآمد مورد انتظار را طبق ، می3تابع پیشین

)Error! No text of 
specified style in 

document.-1(   
  

________________________________________________________________ 

3- prior 
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)Error! No text of 
specified style in 

document.-2(   
گـاه  معرفی شده باشـد آن  صورت تابع بینی کننده بهاگر توزیع پیش

اي ) برخوردار خواهد بود. در چنین شرایطی تـابع دوره IGFR( 4یافته فزایندهاز نرخ شکست تعمیم
شود و قیمت به حداکثر رساندن درآمد منحصر به فرد تصریح می ع تاب صورتبهدرآمد 

دهـد کـه   زمـانی رخ مـی   IGFRشـرط   ).Ziya et al, 2004Lariviere, 2006&(خواهـد بـود   
ه شـناخت  باشد، حـال خـواه ایـن    به صورت توزیع نمایی برحسب  تابع  مثالعنوانبه

  تبعیت کند. 5شده باشد یا از توزیع پیشین گاما
بـا   6گیـري مـارکوف  هـاي تصـمیم  گذاري پویاي مربوط به یک طبقه از پردازشمسئله قیمت   

یـک تـابع غیـر قابـل مشـاهده بـا توزیـع        تـوان بـا جـایگزین کـردن     اطالعات ناقص است که می
در ).Bertsekas, 2001(دل با اطالعات کامل تبـدیل کـرد  ، آن را  به یک مدل معا پیشین
ــد  دوره  ــودي واح ــین  و موج ــا مقــدار پیش ــی    و ب ــتري، م ــت مش ــه پرداخ ــل ب -در تمای
توان با برنامه شده قلمداد نمود. این مسئله را میرا به عنوان درآمد مورد انتظار بهینهتوان

 ):( نویسی کردیاي زیر فرمولپو

)Error! No 

text of 
specified 

style in 
document.-

3(  
 

را بـه عنـوان تـابع     .تـابع و  با داشتن مقـادیر  
________________________________________________________________ 

4- increasing generalized failure rate 

5- gamma prior distribution 

6- Markov 
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ین بخش از تابع هـدف نشـان دهنـده پـاداش دوره جـاري      گیریم. اولهدف داخل پرانتز در نظر می
دهنده پاداش انتظاري مشـاهدات مربـوط بـه دوره جـاري بـراي      هاي دوم و سوم نشاناست و بخش

 را به عنوان راه حل بهینه براي مسئله دوره  است. رابطه ارقام سمت چپ و راست 
  شود. در نظر گرفته می
شود حلی انتخاب میمنحصر به فرد نباشد، راه}هر زمان که 

، تعریـف ارزش نهـایی   و مجموعـه   که باالترین مقدار را داشته باشـد. بـا توجـه مقـدار پیشـین     
 قابـل محاسـبه  موجودي در دسترس براي فروش از طریق رابطـه 

کاهنـده اسـت. بنـابراین، دیـدگاه ارزش      توان اثبات کرد که این عبارت نسبت بهخواهد بود.می
گذاري پویا با توجـه بـه اطالعـات و آگـاهی از تمایـل بـه پرداخـت        نهایی کاهنده در مسئله قیمت

 Gallego and(مشتري در خصوص الگوي ارائه شده در این پژوهش نیـز بـرآورده خواهـد شـد     
van Ryzin, 1994(.  

تـر از مسـئله تمایـل بـه پرداخـت      بسیار مشـکل  )،3-4رابطه (ریزي پویا با این حال مسئله برنامه 
نهایت مقـدار  تواند بیهاي وضعیت خود به تنهایی میمشتري شناخته شده است، زیرا یکی از متغیر

-ا نشان دهد. الگـوي برنامـه  فرد تمایل به پرداخت واقعی خودش ر کهدرصورتیبه خود بگیرد. اما 
  ):(توان به این شکل نوشتریزي پویا را می

)Error! No 

text of 
specified 

style in 
document.-

4(  

تابع هدف توان نشان داد کهمی، و که در این رابطه داریم:
نشـان   وسـیله بـه پذیر است. بنابراین راه حل برنامه پویاي باال که ذدیفرانسیل 푝اخل کروشه در د

قضیه زیر مقایسه بین تابع ارزش توان با استفاده از شرط مرتبه اول محاسبه کرد.شود، را میداده می
  کند:را ارائه می) 4-4و ( )3-4روابط (
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ــیه  ــین  : 1قضـــــ ــوع پیشـــــ ــر نـــــ ــراي هـــــ ــه ازاي بـــــ ، و، بـــــ
  داریم:

خـــواهیم داشـــت   و ، بـــه ازاي بـــراي هـــر نـــوع پیشـــین    :2قضـــیه
، با این حال، اگر تمایل به پرداخت مشتري از توزیع نمایی بـا مقـدار   

باشـد، خـواهیم     کـه درصـورتی و  پیروي کند، آنگاه به ازاي گاماي پیشین
  .داشت 

توانـد  دهد که یک قیمت بهینه بـراي یـک سیسـتم محـدودیت دوطرفـه مـی      قضیه باال نشان می
جـه بـه   ي نظیـر آن در یـک سیسـتم مشـاهده مسـتقیم باشـد. بـا تو       از قرینـه  تـر کوچکیا  تربزرگ

توضیحات ارائه شده و براي کسب اطالعات اولیه معتبـر، پرسشـنامه انتخـاب دوگانـه دوبعـدي بـر       
طراحی شده است. این روش مستلزم تعیـین   Carson (1985)و  Hanemann (1985)مبناي الگوي 

در و انتخاب یک پیشنهاد بیشتر به پیشنهاد اولیه است. پیشنهاد مقدار بیشتر بـه جـواب بلـی یـا خیـر      
ریال به بازدیدکننده ارائه شده است و  30000پیشنهاد اولیه بستگی دارد. در ابتدا پیشنهاد پرداخت 

 50000 ریال و 40000هاي پرداخت چنانچه این پیشنهاد مورد پذیرش قرار گیرد، به ترتیب پیشنهاد
ریال (در صورت توالی پذیرش) ارائـه خواهـد شـد. در صـورت عـدم پـذیرش پیشـنهاد پرداخـت         

ریال (در صورت تـوالی عـدم    10000ریال و  20000هاي پرداخت ریال، به ترتیب پیشنهاد 30000
از بازدیدکننده درخواست شـده اسـت کـه چنانچـه تمایـل بـه        درنهایتپذیرش) ارائه خواهد شد. 

لغی کمتر از حداقل، بیشتر از حداکثر یا مابین ارقام پیشنهادي دارد، مبلغ مربوطه را ذکر پرداخت مب
که اشاره شد، پیش از تعیین نوع پیشین و در یک تحلیل فاقد اطالعات، با توجه به  گونههمانکند. 

استنباط تواند شود، فروشنده میکه تمایل به پرداخت واقعی مشتري به طور مستقیم مشاهده نمیاین
-هاي متوالی پاسخچه فروخته است تنظیم کند و این امکان را دارد که واکنشخود را بر مبناي آن

ارائه نماید. در حقیقت با افشاي مرحلـه بـه مرحلـه     هاي متوالی را در قالب دهنده به ارائه قیمت
و ترکیـب اجـزاي    امترهـاي  پار کـارگیري بـه میزان تمایل به پرداخـت غیربیـزین بازدیدکننـده،    

 کـارگیري بـه تـوان تمایـل بـه پرداخـت حقیقـی و ارزش      هاي مختلف میاطالعاتی جدید با پیشین
برداري از منـابع توریسـتی   تعیین ارزش بهره غیر بازاريخدمات را محاسبه نمود. با توجه به ساختار 

اسـت. در حقیقـت    مؤثربرداري سرانه بسیار هبهر گذاريارزشاي، استفاده از این روش براي منطقه
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 اي از امکانات تفریحی، مشتري تصمیم به خریـد پـارامتر   در یک مجموعه توریستی با مجموعه
برداري از یک منبـع  به طور کامل با ماهیت بهره کند. همچنین تابع به صورت دوگانه می

دار نمودن ماهیت عمومی منبع انطباق دارد ردار از امکان دسترسی بدون خدشهمحدود طبیعی برخو
تبعیت کند یـا بـا    7از توزیع پیشین گاما θاست، خواه  θو این تابع به صورت توزیع نمایی برحسب 

-برداري شود. وجود پیشینسازي ارزش بهینه بهرهوارد الگوي مدل Two-Pointمحوریت پیشین 
هـاي نمـایی و نرمـال بـراي تمایـل بـه       ختلف در یک چارچوب بیزین و با اسـتفاده از توزیـع  هاي م

) در IGFR( 8یافتـه فزاینـده  پرداخت، به طور واضح مانع از صعود تکرارشونده نرخ شکست تعمـیم 
کـه از بازدیدکننـدگان غیـرهمگن برخـوردار      -خصوص یک مجموعه توریستی همانند چالیـدره  

یک تـابع غیـر قابـل     θ ، با جایگزینیFHBDر حقیقت در قالب یک الگوي خواهد شد. د -است 
بـرداري از مجموعـه چالیـدره و محاسـبه تمایـل بـه       تـوان بهـره  ، میمشاهده با توزیع پیشین 

هـاي  گذاري پویاي مربوط بـه یـک طبقـه از پـردازش    برداران را، به جاي قیمتپرداخت سرانه بهره
با اطالعات ناقص، با مدلی معادل، ولی با اطالعات کامل به انجام رسـانید.   9گیري مارکوفتصمیم

 Error! No text of specified، مقـدار رابطـه (  و مجموعـه   در ادامه با توجه مقـدار پیشـین   

style in document.-5 (ریزي پویا تعیین خواهد شد که به بسته بـه نـوع   با استفاده از مسئله برنامه
توان یک قیمت بهینه براي می )4-4و ( )3-4روابط (مقایسه بین تابع ارزش هاي مختلف و با پیشین

گـذاري  سیستم محدودیت دوطرفه محاسبه نمود. الزم به ذکر است که براي انجام محاسبات قیمت
  MATLAB R2017aافـزار ) از نـرم 4-4) تا (1-4سازي روابط (ق محدود و پیادهپویاي بیزین اف

  . 10استفاده شده است
 

  نتایج پژوهش

________________________________________________________________ 

7- gamma prior distribution 

8- increasing generalized failure rate 

9- Markov 

، با نویسنده نویسی مربوط به الگوي پژوهشافزاري و دستورات برنامهتوانند براي دسترسی به کد نرمپژوهشگران گرامی می - 10
 مسئول مقاله مکاتبه نمایند.
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یـک   کـارگیري بـه شده در مجموعـه چالیـدره و   اي توزیعهاي پرسشنامهدر ابتدا با استفاده داده
وص پرداخت یا گیري در خصپیشنهاد پرداخت بر تصمیم یرتأثداري و جهت الگوي الجیت، معنی

عدم پرداخت مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ماهیـت الگـوي الجیـت، متغیـر وابسـته بـه       
گیـري بـراي پرداخـت و ارزش صـفر     صورت یک متغیر مجازي، با استناد ارزش یک براي تصمیم

رقـم  «گیري براي عدم پرداخـت، تنظـیم شـده اسـت. متغیرهـاي توضـیحی نیـز شـامل         براي تصمیم
، »سن«گانه متوالی در خصوص حداکثر تمایل به پرداخت،  6 سؤاالتبه صورت » نهاد پرداختپیش

هـاي  به صورت تعداد سـال » تحصیالت«هاي مجازي، به صورت متغیر» تأهلوضعیت «و » جنسیت«
» بعد خانوار«به صورت یک متغیر کمی پیوسته (بر حسب ریال)، » درآمد ماهیانه متوسط«تحصیل، 

بـه  » زمـان الزم بـراي دسترسـی   «اد اعضاي خانواده بـه عنـوان متغیـر کمـی گسسـته،      به صورت تعد
کیفیـت مناسـب   «، »مجموعه هزینـه اقامـت و رفـت و برگشـت    «صورت زمان رسیدن به تفرجگاه، 

 شوند.می» شده در بازدیدزمان سپري«به صورت یک متغیر کمی گسسته و » تفرجگاه
گیـري  ت از نوع متغیر مجـازي اسـت و از واحـد انـدازه    متغیر وابسته در مدل الجی کهازآنجایی

محاسبه میزان تاثیرگـذاري هـر یـک از متغیرهـاي توضـیحی بـر        منظوربهبرخوردار نیست، بنابراین 
احتمال تمایل به پرداخت از فاکتور محاسبه اثـرات نهـایی اسـتفاده شـده اسـت. در حقیقـت بـراي        

، الزم است که مقدار ضریب برآوردشده در فـاکتور  محاسبه اثر نهایی مربوط به هر متغیر توضیحی
  است، ضرب شود. 0,11محاسبه اثرات نهایی که برابر با 

گیـري بـراي پرداخـت یـا عـدم پرداخـت در چـارچوب        بر تصمیم مؤثرنتایج برآورد متغیرهاي 
 دهد که متغیرهاي پیشنهاد پرداخت، تحصیالت، درآمد، بعد خانوار، زمـان الگوي الجیت نشان می

درصد از  10داري شده در بازدید، در سطح معنیالزم براي دسترسی، کیفیت مناسب و زمان سپري
و مجمـوع هزینـه اقامـت و     تأهـل داري الزم برخوردارند و در مقابل متغیرهاي سن، جنسیت، معنی

داري الزم برخوردار نیستند. بر اسـاس اثـرات نهـایی مربـوط بـه متغیرهـاي       رفت و برگشت از معنی
دار، با افزایش یک واحدي در پیشنهاد پرداخت (با واحد ریال)، احتمال تصمیم به پرداخت به عنیم

دار) و بـا کـاهش یـک واحـدي در بعـد      یابد (رابطه منفـی و معنـی  واحد کاهش می 0009/0میزان 
 خانوار (با واحد نفر) و زمان الزم براي دسترسی (با واحد دقیقه)، احتمـال تصـمیم بـه پرداخـت بـه     

دار) و در مقابـل بـا افـزایش    یابد (رابطه منفـی و معنـی  واحد کاهش می 00009/0و  043/0ترتیب، 
هـاي تحصـیل)، درآمـد (بـا واحـد      یک واحدي در هر یک از متغیرهاي تحصیالت (با واحد سـال 
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شده در بازدید (با ریال)، کیفیت مناسب (به صورت متغیر کیفی کسسته بدون واحد) و زمان سپري
واحـد افـزایش    00066/0و  07/0، 01/0، 03/0دقیقه)، احتمال تصمیم به پرداخت بـه میـزان   واحد 

   .Chatterjee, S., & Price, Bبـا توجـه بـه دیـدگاه     دار). همچنـین  یابد (رابطه مثبـت و معنـی  می
(1991) Montgomery et al (2012)،    11مقـادیر آمـارهVIF    نشـان 1-5محاسـباتی در جـدول ،-

  ود همخطی میان متغیرهاست. دهنده عدم وج
  Daivid sen & Mackinonبراي ارزیابی ناهمسانی واریـانس در الگـوي الجیـت نیـز از روش     

دهـد کـه فرضـیه صـفر     نشـان مـی   LM2استفاده شده است که نتایج ارزش احتمال آماره  ،(1984)
شود رد نمی و یک درصد 5، 10داري آزمون مبنی عدم وجود ناهمسانی واریانس، در سطوح معنی

و از این رو الگوي برآوردشده از همسانی واریانس برخوردار خواهـد بـود. در مطالعـاتی مشـابه بـا      
-گیرد، از ضریب تعیین مـک الگوي الجیت که یک متغیر مجازي در جایگاه متغیر وابسته قرار می
-ب تعیین مکبراي ضری 67/0فادن و نیکویی برازش براي ارزیابی مدل استفاده شده است که رقم 

به عنوان نیکویی برازش، با توجه به تعداد مشاهدات متغیر وابسته، ارقام مطلـوبی   96/0فادن  و رقم 
دهـد کـه   نشـان مـی   12شوند. در حقیقت نتایج آزمون نیکویی برازش کاي دو پیرسونمحسوب می

هـاي  سـبت شـده و ن دار آمـاري میـان مقـادیر مشـاهده    فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود تفاوت معنـی 
شود و مدل الجیت به خوبی تصـریح شـده اسـت. همچنـین نتـایج ضـریب تعیـین        انتظاري، رد نمی

گیـري در خصـوص   درصـد از تغییـرات تصـمیم    96دهـد کـه بـه طـور متوسـط      فادن نشان میمک
  شود.پرداخت، توسط متغیرهاي مدل توضیح داده می

توجه به فرارتر رفـتن ایـن درصـد از     دهد که بارا نشان می 86/0رقم  13بینی صحیحدرصد پیش
دهنده برخورداري الگو از )، نشان7/0بینی صحیح در الگوي الجیت (آستانه قابل قبولِ درصد پیش

  اعتبار الزم براي آنالیزهاي آتی است. 
کـه در روش   )2016( Chen & Wu) مورد اسـتفاده در پـژوهش   هاي (بر اساس انواع پیشین

________________________________________________________________ 

11- Variance Inflation Factor   
12- Pearson chi-squared goodness of fit test 

13- Percentage of Right Prediction 
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چارچوب محاسباتی آن اشاره شد، ارقام متوسـط تمایـل بـه پرداخـت بـراي اسـتفاده از        پژوهش به
رقم  طبعاًریال خواهد بود که  12230ریال و حداقل  45270مجموعه گردشگري چالیدره، حداکثر 

بردار بـه همـراه خواهـد داشـت. ایـن در حـالی       بهره ریال، حداکثر درآمد را براي مجموعه 45270
کند. همچنـین  ریال کاهش پیدا می 10632وي غیربیزین، رقم تمایل به پرداخت به است که در الگ

الزم به ذکر است که بر اساس محاسبات پژوهش، کمترین متوسط تمایـل بـه پرداخـت مربـوط بـه      
با توزیع نمایی نیز بیشترین متوسط تمایل به  Two-Pointپیشین گاما با توزیع نمایی است و پیشین 

  ود اختصاص داده است. پرداخت را به خ
 
 

  نتایج برآورد الگوي الجیت -1-5جدول 

آماره 
VIF 

 اثر نهایی
ارزش 
 متغیرها ضریب  tآماره   احتمال

  پیشنهاد پرداخت  - 0,0080922  - 6,7535  0,000  - 0,00096710 1,4543
  سن  -0,013174  -0,4595  0,646  -0,00157442 2,8657
  جنسیت  - 0,53303  -0,8662  0,387  - 0,06370242 1,8631
  تحصیالت  0,25675  3,2033  0,001  0,03068419 2,7021
  تأهل  -0,56148  -0,7743  0,440  - 0,06710247  2,5491
  درآمد  0,11336  2,9706  0,003  0,01354765  1,2942
  بعد خانوار  - 0,36576  -1,8066  0,072  -0,04371198 2,8721
  زم براي دسترسیزمان ال  -0,000814  2,5672  0,010  -0,00009728 1,6120

مجموع هزینه اقامت و رفت و   -0,00000024  -0,2281  0,820  -0,00000003  2,7761
  برگشت

  کیفیت مناسب  0,65829  -2,3497  0,020  0,07867224  2,0321
 شده در بازدیدزمان سپري 0,00556460 -1,6716 0,096  0,00066503  1,8721

  0,11فاکتور محاسبه اثرات نهایی = 
  Pseudo  =0,67عیین ضریب ت

  0,96نیکویی برازش = 
  LM2  =3,73آماره 

  LM2  =0,48ارزش احتمال آماره 
  0,83بینی صحیح = درصد پیش

  منبع: محاسبات پژوهش
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  گیرينتیجه
 یـن شـده باشـد، ا   یـف خـاص در بـازار تعر   محیطـی یستخدمات ز یاکاال  یککه  يدر موارد

امـا بـراي    زد. ینبازار تخمـ  هايیمتآن را با استفاده از ق یامکان وجود دارد که بتوان ارزش ضمن
محور) ، با توجه به ماهیت عدم امکان فروش (داراییغیر بازارياي گذاري منابع طبیعی منطقهقیمت
اي بـرداري از منـابع منطقـه   اي و ملی و امکان واگذاري امتیازهاي بهرههاي گردشگري منطقهجاذبه

گـذاري پویـا، در یـک افـق     ها، الزم است از یـک چـارچوب قیمـت   گاهدر یک دوره محدود به بن
از  ینتخمـ  ینبهتـر  یینتع براي برآورد بیزین يتئور محدود و مقید به اطالعات پیشین استفاده شود.

بـا   کـه هنگـامی  یگنالسـ  یـک از  يبهبـود  یامربوطه و  هايیگنالنامشخص با مشاهده س يپارامترها
گیرد. در این پـژوهش از یـک الگـوي بیـزین بـراي      ستفاده قرار می، مورد ااستشده یبترک14یزنو

گذاري پویاي بیزین افق محدود استفاده شده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه ارقـام       گذاري قیمتقیمت
ریـال و   45270متوسط تمایل به پرداخت براي استفاده از مجموعه گردشگري چالیـدره، حـداکثر   

-بهـره  ریال، حداکثر درآمد را براي مجموعـه  45270رقم  طبعاًبرآورد شده است،  12230حداقل 
 ریال خواهد بود 28750بردار به همراه خواهد داشت و میانگین دامنه قیمتی نیز 

  
و  Gammaهاي میزان متوسط تمایل به پرداخت بر اساس الگوي غیربیزین و انواع پیشین -2-5جدول 

Two-Point  
  متوسط تمایل به پرداخت (ریال)  پرداختنوع توزیع تمایل به   نوع پیشین  ردیف

1  Gamma Prior  Exponential  12230  
2  Two-Point Prior  

Prior = (0.2; 0.8) Exponential  45270  

3  Two-Point Prior  
Prior = (0.5; 0.5)  Exponential  42820  

4  Two-Point Prior  
Prior = (0.8; 0.2) Exponential  29360  

5  Two-Point Prior  
Prior = (0.2; 0.8) Normal 24470  

6  Two-Point Prior  
Prior = (0.5; 0.5)  Normal 23240  

7  Two-Point Prior  
Prior = (0.8; 0.2) Normal 19570  

________________________________________________________________ 

14- noise 
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  10632 الگوي غیربیزین  8
  منبع: محاسبات پژوهش

  
ا . همچنین بر اساس محاسبات پژوهش، کمترین متوسط تمایل بـه پرداخـت در پیشـین گامـا بـ     

بـا   Two-Pointشود و بیشترین متوسـط تمایـل بـه پرداخـت نیـز در پیشـین       توزیع نمایی ایجاد می
بیزین، رقـم تمایـل بـه پرداخـت بـه       توزیع نمایی خواهد بود. این در حالی است که در الگوي غیر

 گـذاري ابزار قیمـت  کارگیريبهکند. بنابراین بر اساس نتایج پژوهش، ریال کاهش پیدا می 10632
اي منـابع طبیعـی و   آسـتانه  کـار مناسـبی بـراي تعیـین قیمـت     توانـد راه پویاي بیزین افق محدود مـی 

شود کـه بـراي   جلوگیري از کمتر از حد برآورد شدن مقادیر تمایل به پرداخت باشد و پیشنهاد می
یکـرد  برداري در یک دوره مشـخص، از ایـن رو  اي قابل بهرهارزیابی تمایل به پرداخت منابع منطقه

 زیسـت محـیط و  یعـی منـابع طب  گـذاري ارزشدر غیراصولی  يهادخالتاستفاده شود. با این روش 
مقـادیر ارزش   ینتـأم بـا   یدپذیرتجد یعیطب هايیهسرما یاءو اح يبازساز یتظرف و شودمی یحتصح

  گردد. میحفظ بهینه و بازیابی منابع 
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