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 با استفاده  المیاملت پارك ارزش تفرجی برآورد 

 مشروط گذاریاز روش ارزش
 سمانه تیمورنژاد

 ، ایالم، ایرانکارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه ایالم

 1علی سایه میری
 ، ایالم، ایراناستادیار گروه اقتصاد، دانشگاه ایالم

 اهلل عسگریحشمت
 ، ایالم، ایراندانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه ایالم

 علی مهدوی
 ، ایالم، ایراندانشیار گروه جنگلداری، دانشگاه ایالم

 علیرضا اقبالی

 ، آبادان، ایرانشگاه پیام نور آبادانناستادیار دا

 83/25/8931تاریخ صدور پذیرش:   20/20/8931تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده
ازديدکنندگان اين پارک با استفاده از روش ارزش گذاري ( بWTPو ميزان تمايل به پرداخت )ملت شهر ايالم پارک  2جیدر اين مطالعه ارزش تفر

ملت گيري به صورت تصادفی و از بين بازديدکنندگان از پارک گيري شده است. نمونهو پرسشنامه انتخاب دوگانه تعيين و اندازه 3(CVMمشروط )

آزمون طراحی و توسط بازديد کنندگان تکميل شد و پيشبه منظور تعيين حجم نمونه  صورت گرفته است. 7331بهار فصل و در مقطع زمانی ايالم 

استفاده  4لوجيتگيري ميزان تمايل به پرداخت بازديدکنندگان از مدل پرسشنامه تعيين شده است. براي اندازه 242سپس با استفاده از فرمول کوکران، 

درصد افراد بررسی شده، حاضر به  3/68دهد نتايج نشان میو براساس روش حداکثر درست نمايی، پارامترهاي اين مدل برآورد شده است. ده کر

 6322اين پارک  جیگان براي ارزش تفردهستند و متوسط تمايل به پرداخت بازديدکنن ايالمشهر ملت پرداخت مبلغی براي استفاده تفريحی از پارک 

متغيرهاي مبلغ دهد نتايج نشان می بوده است.ريال  42444معادل  هفرن 2هر خانوار  2ريال براي هر بازديد برآورد شده است. ميانگين تمايل به پرداخت

افراد، تعداد دفعات بازديد از پارک در سال، تعداد ساعت در هر بازديد، ميزان رضايت از محيط و امکانات پارک،  وروديه پيشنهادي، درآمد ماهيانه

باشند و سن، جنسيت، وضعيت تاهل، ي استفاده تفرجی از پارک ملت ايالم موثر میامنيت پارک معنادار بوده و بر روي احتمال تمايل به پرداخت برا

 سطح تحصيالت، تعداد افراد خانوار، سرپرست خانوار، بهداشت، ميزان دسترسی به آب آشاميدنی، ميزان رضايت از وسايل بازي کودکان معنادار

 رند.رغم معنادار نشدن عالئم مورد انتظار را دانشده است ولی علی

 

 .پرداخت، مدل لوجیت به مشروط، تمایل گذاریتفرجی، ارزش ملت ایالم، ارزش پاركواژگان کلیدی: 

                                                                                                                                                               
 )نویسنده مسئول(  -8

2. Recreational Value 
3 . Contigent Valuation Method (CVM) 
4 . Logit Model 
5 . Willingness To Pay (WTP) 
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 مقدمه

مناسب  است. امروزه گردشگری، راهی آن حفظ به نتیجه، ملزم در و طبیعت با ارتباط نیازمند متعدد جهات از انسان

توجه  و صنعتی، مورد زندگی شهری روزافزون هایتنش تأثیر کاهش هدف با و است فراغت اوقات کردن پر برای

 سطح رفتن باال و زندگی هایجمعیت، افزایش مشغله اقتصادی، رشد هایفعالیت شد. توسعهبا می بیش از پیش

 زیست، سبب محیط یها هآالیند سایر و بزرگ، آلودگی صوتی شهرهای در هوا آلودگی زندگی، پدیده استانداردهای

 مردم نیاز تا شده باعث امر این گردیده و گردشگری نیاز به و طبیعی های محیط از استفاده برای تقاضا گیرچشم افزایش

 مناطق طبیعت از استفاده و تفریحی شود. درآمدهای بالقوه بیشتر روز به ی طبیعی روزها هطبیعت، وجاذب به شهرنشین

 مانند: اکولوژیک شود اما خدمات می محسوب مستقیم های ارزش فراغت، از اوقات گذران و تفرج برای جنگلی

 وجودی، ارزش ارزش .هستند های غیرمستقیم هوا، جزء ارزش و آب تعدیل و هوا کربن جذب در مناطق این توانایی

 آن هرگز حتی اگر هستند زیستی، قائل محیط های فعالیت منبع، و آن موجودیت رایب فقط مردم که منبع است یک ذاتی

 (.0939نكنند )شعبان زاده و همكاران  استفاده یا نبینند را

 فهم و جمله: شناخت از زیادی دالیل به زیستمحیط غیربازاری خدمات و کارکردها دقیق و کمی بنابراین محاسبات

ریزان، برنامه و گیرندگانتصمیم به کشور محیطیزیست مسائل ها، ارائهانسان توسط كیاکولوژی زیستی و منافع محیط

 زیستی در محیط منابع اهمیت و نقش های طبیعی، سنجشجاذبه و اقتصادی هایسیاست میان ارتباط یک آوردن فراهم

جلوگیری  و ملی ناخالص تولید مانند ملی محاسبات مجموعه اصالح و پایدار، تعدیل توسعه و انسانی رفاه از حمایت

9گائو ؛0222، 0اشیم ؛0331، 0واز(باشد می طبیعی، مهم منابع رویهبی برداریبهره و تخریب از
 (. از0220همكاران،  و 

 و نگهداری ایجاد، توسعه به نیاز اقتصادی یتوسعه و پیشرفت تداوم سازنده، برای و سالم ایجامعه ایجاد دیگر طرف

 بر عوامل موثر تحلیل و تجزیه .دارد انسان افزون روز تقاضای به جوابگویی برای گردشگری مناطق و هاتفرجگاه

ها ومناطق پارک کمبودهای و نیازها بینیپیش به تواندمی اجتماعی و اقتصادی نظر نقطه از مردم هایخواسته

مكانها  این از استفاده و بازدید ایبر مردم که است عوامل، ارزشی این از جمله کند. فراوانی هایکمک گردشگری

به  تمایل یا مبالغ بیان با را آن مردم و بوده هاتفرجگاه مستقیم منافع جزء واقع در که هستند ومناطق گردشگری قائل

 به گیری تمایلاندازه برای فراوان کاربرد با و پذیرانعطاف و استاندارد هایروش از یكی .کنندمی ابراز پرداخت

0است )والش مشروط گذاریارزش زیستی، روش منابع محیط وجودی و تفریحی هایارزش و پرداخت
همكاران،  و 

ها (. تحقیق و پژوهش در این خصوص نقش مهمی در فرآیند مدیریت منابع طبیعی و پارک0220، 5؛ ونكتچلم0310

هابرای ا و نقش رفاهی آنهگذاری کارکردهای، خدمات پارککند. با توجه به اهمیت شناخت و ارزشایفا می

ها و خدمات زیست محیطی، در اینجا گذاری تفرجی پارکاجتماع، نیاز به مطالعه و تحلیل جامع در زمینه ارزش
                                                                                                                                                               
1- Vaze 
2- Ashim 
3  - Guo 
4- Walsh 
5- Venkatachalam 
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گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از برای اندازهگذاری پارک ملت ایالم انجام شده است. مطالعه ارزش

 .اس روش حداکثر درست نمایی، پارامترهای این مدل برآورد شده استو براسده استفاده کر لوجیتمدل 

 پیشینه تحقیق، مطالعات داخلی

 بر ای همقدم»کتاب  انتشار با وی .کرد مطرح ایران در را ها هتفرجگا مسأله 0950بار یخكشی در سال  اولین برای

 به کتاب این در داد. قرار بررسی علمی مورد نبهج از را ها هتفرجگا مدیریت و ، ارزیابی«ایران جنگلی و ملی هایپارک

 است. اشاره گردیده ها هتفرجگا اقتصادی ارزیابی یها هشیو از برخی

های تهران از دید بازدیدکنندگان ترین بوستانتهران، یكی از شاخص به بررسی ارزش بوستان آبشار(، 0931جانپاس )

 .شدبا میریال  0/002501ار برای بوستان آبشار تهران برابر پرداخته است. متوسط ارزش تفریحی ساالنه هر خانو

برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی چغاسبز شهرستان ایالم با استفاده از روش (، به 0931مهدوی و همكاران )

ریال و  0/09313 . میانگین تمایل به پرداخت هر فرد برای بازدید از این پارکپرداختندگذاری مشروط  ارزش

 ریال بوده است.  0/00321نفر معادل  9تمایل به پرداخت هر خانوار با احتساب میانگین 

گذاری منافع اقتصادی مربوط به پارک آزادی شیراز با استفاده از روش ارزش، (0931و همكاران )سیدصالحی 

ریال  0932ابر دوبعدی برآورد شده است. در این مطالعه، بازدیدکنندگان حاضر به پرداخت مبلغی بر-مشروط دوگانه

 میلیارد ریال به صورت ساالنه است.  00شند، منفعت کلی پارک نیز در حدود با میبرای استفاده در یک روز 

ای( پارک جنگلی آبشار یاسوج و عوامل ارزش اقتصادی کارکرد تفریحی)غیراستفاده(، 0935محمودی و همكاران )

-گذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه دواز روش ارزش مؤثر برتمایل به پرداخت بازدیدکنندگان با استفاده

 تفریحی ارزش ریال برآورد شد. همچنین 03215متوسط تمایل به پرداخت هر فرد معادل کردند. بعدی برآورد 

 آمد.  بدست ریال میلیارد 0203 معادل هرهكتار برای پارک ساالنه

)پارک کوهستانی صفه به عنوان یک نمونه  ست اصفهانبرآورد ارزش تفریحی محیط زی(، در 0935)کیانی سلمی 

گذاری مشروط بوده، برآورد تمایل افراد به پرداخت داشته اند و متوسط تمایل به موردی( با استفاده از روش ارزش

تومان بوده که با توجه به تعداد سه میلیون بازدیدکننده و متوسط بعد خانوار  003/0353ماه پرداخت هر خانوار در

  .برآورد گردیدتومان  0501150100نفر مبلغ کل ارزش تفریحی ساالنه پارک کوهستانی صفه  1/9

گذاری مشروط و هزینه سفر جهت برآورد ارزش به مقایسه روش های ارزش، (0935)بازارده  اسدییاوری و 

ریال برای هر  WTP ،0022. نتایج نشان می دهد میزاناند تفریحی پارک کوهستان واقع در شهر یزد پرداخته

 9912شد. ارزش تفریحی ساالنه این پارک با میریال برای هرخانوار  1112بازدیدکننده و ارزش تفریحی این پارک، 

 هزار میلیارد ریال در روش هزینه سفر برآورد شده است.  02گذاری مشروط و نزدیک به میلیارد ریال در ارزش

 مطالعات خارجی

0شد. دیویس مطرح 0301 سال در 0وانتراپ یریاسی وس یبوسیله ابتدا در CVروش 
-برای اولین بار به 0319 سال در 

وی،  از بعد کرد. استفاده متحده درایاالت 0جنگلی مین مناطق تفریحی ارزش تخمین برای طور تجربی از این روش
                                                                                                                                                               
1- Ciriacy & Wantrup 
2- Davis 
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0رندال
9بوکشایر و 0310 سال در همكاران و 

 از ترتیب بدین و تندبهره جس روش این از 1970 سال همكاران در و 

و  0قرار گرفت )تزنگ زیستمحیط گذاریارزش برای محققان توجه بارها مورد روش این بعد به 0312 یدهه

  (.0223همكاران، 

گذاری مشروط، تمایل به پرداخت ای با استفاده از روش ارزش(، طی مطالعه0201و همكاران ) 5ریسندی

پردازد.  می 1سرادوسیپو حفاظت شده در جنوب شرقی برزیل با نام پارک ملی  بازدیدکنندگان را برای حفظ اکوسیستم

دالر بدست آمد.  101222دالر و در مجموع ساالنه میانگین تمایل به پرداخت  01/1میانگین تمایل به پرداخت 

در  1 (MNP) ی پارک ملی مینریاای با عنوان دیدگاه مدیریت گردشگری، به مطالعه(، در مطالعه0201) 1راتنیاک

 92/0گذاری مشروط پرداخت. میانگین تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده داخلیسریالنكا با استفاده از روش ارزش

ای تحت عنوان بررسی ارزش اقتصادی (، درمطالعه0205) 3روپیه سریالنكا( بود. نانداجیری 010دالر آمریكا )

مشروط با توجه به نتایج بدست آمده میانگین مقدار تمایل به  گذاری دریاچه پی لی کوال، به استفاده از روش ارزش

روپیه بدست آمد و میانگین تمایل به پرداخت برای بهبود  15/91پرداخت برای ایجاد امكانات اضافی در دریاچه، 

 روپیه بدست آمد.هالكوس و ماتیسوری 09/02کیفیت آب دریاچه 
 (، به بررسی نگرش اجتماعی و تمایل به0200)02

پرداختند متوسط میزان  (CVM)مشروط  گذاری پرداخت مردم برای حفاظت از منابع آبی، با استفاده از روش ارزش

 یورو برآورد شد. 11/99تمایل به پرداخت افراد 

-(، به ارزیابی تفریحی محیط زیست ساحلی در بریتانیا پرداختند.با بكارگیری روش ارزش0209و همكاران ) 00ووک

پوند بدست آمد. مقدار متوسط  92/0201دهندگان قدار کل تمایل به پرداخت برای همه پاسخگذاری مشروط م

پوند به دست آمد و به طور کلی مجموع ارزش محاسبه شده برای  5زیست ساحلی تمایل به پرداخت برای محیط

روط را به منظور گذاری مش(، روش ارزش0209) 00میلیون پوند در سال بود. دومینو 5/05منطقه مورد مطالعه 

، بكار برد و با استفاده از تجزیه و تحلیل هزینه 09های شهری در غناارزیابی ارزش اقتصادی مزایای غیر بازاری جنگل

دالر و ارزش فعلی خالص فضای سبز شهری را  13011552های شهری را منفعت، ارزش پولی جنگل –

ن تمایل به پرداخت برای بهبود در حفاظت از منابع طبیعی (، میانگی0209) 00دالر برآورد نمود. کامری 011110215

رینگیت برای  00/01گذاری مشروط، در مالزی را با استفاده از روش ارزش 05پارک ملی گانونگ گادینگ
                                                                                                                                                                                     
1- Main 
2- Randal 
3- Bookshir 
4- Tseng 
5- Resende 
6- Serra do Cipó 
7- Rathnayake 
8- Minneriya National Park (MNP) 
9- Nandagiri 
10- Halkos & Matsiori 
11- Voke 
12- Dumenu 
13- Ghana 
14- Kamri 
15- Gunung Gading 
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(، به 0209و همكاران ) 0رینگیت برای هر بازدیدکننده محلی بدست آورد. ژائو 91/1المللی و بازدیدکنندگان بین

گذاری مشروط پرداختند. در چین با استفاده از روش ارزش 0ات اکوسیستم رودخانه ژانگ جیابانگارزیابی خدم

دالر( در روش 30/0یوان ) 00/02تمایل به پرداخت افراد برای ترمیم و بازگرداندن خدمات اکوسیستم رودخانه 

 ب دوگانه به دست آمد.دالر( در روش انتخا30/05یوان ) 10/002کارت پرداخت برای هر خانوار در ماه و 

 روش تحقیق ومدل تحقیق 

از  معمول طور به که دهد می ها نشانمانند پارک طبیعی تفرجی منابع ارزش برآورد زمینه در مختلف مطالعات بررسی

0سفر هزینه روش و (CV) 9گذاری مشروطروش ارزش دو
 (TC) شود. روش می استفاده برای تعیین ارزش تفرجی

 مكان برای روش، تقاضا این در .است پرسشنامه و مصاحبه رو در رو طریق از ها هداد تهیه بر مبتنی (TC)هزینه سفر 

سفر،  به مربوط یها ههزین دیگر مانند انواع متغیر عوامل و مكان یک از سال در بازدیدها تعداد براساس تفریحی های

 یک از بیشتر سفر طی در گربازدیدکنندگانا شود. می تعیین اقتصادی -اجتماعی ومشخصات بازدیدکنندگان درآمد

 تخصیص برای تواند می که شده واقعی برآورد حد از بیشتر تفریحی مكان باشند، ارزش داشته مسافرت برای تصمیم

جا که پارک ملت ایالم یک از آن (.0331و همكاران،  5باشد )کاستانزا اهداف گوناگون دردسرساز میان از سفر هزینه

شود اکثر بازدیدکنندگان آن مردم شهر ایالم به خصوص افرادی که محل سكونت ی محسوب میپارک درون شهر

-ارزش برای موجود هایروش بین از نتیجه کنند. درآنها به این پارک نزدیک و فاصله منزل تا پارک را پیاده طی می

 باشد می ترین روشمناسب و ترینمهم مشروط گذاریگذاری، روش ارزش

برای برآورد ارزش تفرجی این پارک استفاده گردیده  (CV)گذاری مشروط در این تحقیق از روش ارزشدر نتیجه 

 اقتصادی ارزش گیریاندازه برای استاندارد هایروش از یكی عنوان به عموماً مشروط گذاریارزش روش است.

زیست محیطی استفاده  کیفی هایکاال ها ووحش، پارکطبیعی، حیات های تفریحیمكان مانند غیربازاری کاالهای

 (.0330و همكاران،  1شود )هانمنمی

های گذاری مشروط ازطریق پرسشنامه روشبه وسیله ارزش بازدیدکنندگان پرداخت به تمایل گیری اندازه برای 

دهی(، تكنیک کارت پرداخت، تكنیک انتخاب تكنیک سوال باز، تكنیک قیمت پیشنهادی تكراری )بازی قیمت

 بیشاپ و هبرلین در توسط بار اولین دوگانه انتخاب وجود دارد. روش 1 (DDC)نه، انتخاب دوگانه دو بعدی دوگا

 را نام آن و کرده اصالح و تعدیل را دوگانه انتخاب روش 0315سال  و هانمان در شد. کارسون برده کار به 0313 سال

 نامیدند.  بعدی دو دوگانه انتخاب

استفاده شده است. این روش مستلزم تعیین و  (DDC)نامه انتخاب دوگانه دوبعدی در بررسی حاضر، از پرسش

گو در باشد. پیشنهاد بیشتر به پاسخ بله یا خیر یا واکنش پاسخگزینش یک پیشنهاد بیشتر نسبت به پیشنهاد اولیه می
                                                                                                                                                               
1- Zhao 
2- Zhang Jiabang 
3- Contingent Valuation 
4- Travel costs 
5- Costanza 
6- Hanemann 
7- Double and  Multiple Bounded Dichotomous Choice (DDC) 
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امه انتخاب دوگانه دوبعدی ن(. بنابراین، یک پرسش0221و همكاران،  0پدروسو-پیشنهاد اولیه بستگی دارد )مارتا

برای مصاحبه و استخراج میزان تمایل به پرداخت افراد جهت تعیین ارزش تفرجی پارک مورد مطالعه به دقت 

ها را از موقعیت بازار فرضی کامالً طراحی شده تا برای بازدیدکنندگان اطالعات صحیح و کافی را فراهم آورد و آن

ها در بیان ارزش واقعی با دقت در نظر گرفته شده است، تنها برای کمک به آن نامه نهآگاه سازد. اطالعات پرسش

 .(0915)امیرنژاد و همكاران،  دهدگویان را نیز کاهش میگویی از طرف پاسخپذیرش و پاسخبلكه میزان عدم

  (:0220، 0و هان هستند )لی زیر مطلوبیت تابع دارای افراد که شود می فرض دوگانه انتخاب روش در

U   = U ( Y , S  (9                           )  

 هر .باشد می فرد اجتماعی و اقتصادی عوامل سایر از برداری S و فرد درآمد Yمستقیم،  غیر مطلوبیت تابعU آن  در که

 پیشنهادی  مبلغ عنوان به محیطی زیست منبع از استفاده برای را خود درآمد از مبلغی است حاضر بازدیدکننده

(A)منابع از استفاده اثر در شده ایجاد مطلوبیت میزان شود.می وی برای مطلوبیت ایجاد باعث استفاده این که بپردازد 

، 9دهد )هانمن می نشان را آن (0رابطه ) که کندنمی استفاده منابع این از وی که است حالتی از بیش زیست محیطی 

0310 ) 

U (1, Y - A; S) +     U (0, Y; S) +     (0       )                                                     

 تفاوت .اند شده توزیع یگدیگر از مستقل و تصادفی طور به که هستند صفر میانگین با تصادفی متغیرهای    و     

 :(0221، 0آدجای و تاپسوان-از )آسافو ستا عبارت زیستیمحیط منبع از استفاده ( در اثرΔUدر مطلوبیت ) شده ایجاد

ΔU = U(1, Y- A; S) – U(0, Y; S)+(   +   )   (5                              )  

دهنده مطلوبیت خود را با گفتن بله موافقت با پرداختن بزرگتر از صفر باشد، بدین معنی است که پاسخ ΔUچنانچه 

 کند.ز پارک ملت ایالم حداکثر میمبلغی برای استفاده و حفاظت ا

-گذاری تفرجی، پذیرش یا عدم پذیرش مبلغ پیشنهادی جهت تفرج در پارک ملت ایالم میمتغیر وابسته برای ارزش

دست پذیرد یا خیر بهباشد. این متغیر در پاسخ به سوالی که آیا فرد مبلغ پیشنهادی جهت ارزش تفرجی پارک را می

های گونه موارد مدلکند. در اینباشد و مقادیر صفر و یک را اختیار میبسته موهومی میید. لذا متغیر واآمی

هایی که دارای متغیر وابسته دوتایی باشند. برای بررسی رگرسیونهای مناسب میرگرسیونی با متغیرهای کیفی، مدل

از مدل الجیت به دلیل کاربرد فراوان آن شود. در این تحقیق، استفاده می 1و توبیت 5باشند از مدل الجیت، پروبیتمی

و سادگی در محاسبه برای بررسی تاثیر متغیرهای مختلف توضیحی بر میزان تمایل به پرداخت افراد برای استفاده 

 تفرجی از پارک مورد مطالعه استفاده شده است.

بینی شده بین صفر و یک ل پیشبهره گرفته و در مقادیر احتما 1های نرمال و لجستیکمدل احتمال الجیت از توزیع

شود دهند، فرض میکه چه عواملی احتمال انتخاب یک گزینه را تحت تاثیر قرار میشود. برای بررسی اینواقع می
                                                                                                                                                               
1- Marta-Pedroso 
2 - Lee & Han 
3 - Hanemann 
4- Asafu-Adjaye & Tapsuwan 
5- Probit 
6- Tobit 
7- Logestic 
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که متوسط مطلوبیت به دست آمده از یک انتخاب به صفات آن انتخاب که برای افراد مختلف متفاوت است، بستگی 

که فرد بازدیدکننده یكی از مبالغ پیشنهادی این (Pi)در مدل الجیت، احتمال . (0932 دارد )امیرنژاد و عطایی سلوط،

(A) (:0310شود )هانمن، برای استفاده تفرجی را بپذیرد، بصورت رابطه زیر بیان می 

G(A) =   = 𝐹𝜂 (Δ𝑈) =
 

          
 

 

                    
(1                  )                                      

 اقتصادی -اجتماعی از متغیرهای بعضی و است استاندارد 0لجستیک اختالف یک با تجمعی توزیع تابع 𝐹𝜂 (Δ𝑈)که 

بزرگتر  𝜃و   و  ≥ 2که  است این انتظار و هستند شده ضریب برآورد 𝜃و    ،  ، شود  می شامل را تحقیق این در

 اشند.از صفر ب

 پیشنهاد 2 به دهنده پاسخ که متفاوتی اشكال داد حال خواهد پاسخ موجودسوال  9سوال از  0فرد به  DDCدر روش 

 سوال به دهنده پاسخ اگر .باشد می وابسته اول سوال به پاسخ به دوم سطح پیشنهاد .کنیم می مشاهده را دهد می پاسخ

  جواب  اول
اول پاسخ منفی  سوال به دهنده پاسخ اگرباشد. می   اول  پیشنهاد از یشتردوم ب پیشنهاد بدهد مثبت  

  بدهد پیشنهاد دوم 
 باشد.کمتر از پیشنهاد اول می  

 ذیل این فرایند را شان می دهد. 0چارت شماره :افتد می اتفاق حالت 0بنابراین 

 
 :فرآیند پذیرش یا رد پیشنهاد ورودیه1چارت 

  و    گیرد که  می قرار اول گروه در فرد زمانی کننده مصرف مطلوبیت شدن اکثرحد فرض با
بیشتر از ماکسیمم   

  :داشت خواهیم پس باشد شخص پرداخت به تمایل
    (      

 ) = Pr {                 
        } = G(  

   

 :داریم دوم گروه در شخص یبرا

    (      
 ) = Pr {             

 } = G(  ) - G(  
   

 :سوم گروه برای

    (      
 ) = Pr {              

  } = G(  
 ) - G(  ) 

 :مچهار گروه برای

    (      
 ) = Pr {                

         } = 1- G(  
 ) 

                                                                                                                                                               
1  

 

پیشنهاد اول 

 تومان( 0222)

پیشنهاد دوم  

 تومان( 522)

وم دپیشنهاد 

 تومان( 0522)

 ر دو پاسخ منفی )گروه اول(ه

 اول منفی و سپس مثبت )گروه دوم(

 اول مثبت و سپس منفی )گروه سوم(

 هر دو پاسخ مثبت )گروه چهارم(
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-ترین تكنیک برای تخمین مدل الجیت میپارامترهای مدل الجیت با استفاده از روش حداکثر درستنمایی که رایج

دهنده که اُمین پاسخiتایی برای N(. در یک نمونه 0229، 0لهتونن ؛0331و همكاران،  0شوند )هادکرباشد برآورد می

   پیشنهادهای 
 به شكل زیر خواهد شد: LOG-Likelihoodمدل  است کرده دریافت    ،    ، 

𝐿n 𝐿 (𝜃) =    
 = {  

  𝐿n     (      
 ) +  

  
𝐿n     (      

 ) +   
  
𝐿n     (      

 ) +   
  
𝐿n     (    

  
 )} 

        ،که
  ،   

  ،   
گروه قرار  کدامین در دهندهپاسخ شخص که باشندمی این کننده مشخص مجازی متغییرهای   

          =  0از حل   (𝜃)گرفته است و ضرایب مدل

  
 آید.بدست می 

دارد: روش اول موسوم به متوسط تمایل به پرداخت است که از آن برای  وجودWTP مقدار  محاسبه برای روش سه

نهایت ی بین صفر تا بیگیری عددی در محدوده عددمحاسبه مقدار انتظاری تمایل به پرداخت از طریق انتگرال

است که برای محاسبه مقدار انتظاری تمایل به پرداخت  9شود. روش دوم موسوم به تمایل به پرداخت کلاستفاده می

رود. روش سوم موسوم به کار مینهایت بهنهایت تا مثبت بیگیری عددی در محدوده منفی بیبه وسیله انتگرال

-ست و از آن برای محاسبه مقدار انتظاری تمایل به پرداخت از طریق انتگرالا  0متوسط تمایل به پرداخت تقریبی

ها، (. از بین این روش0930شود )ارباب و همكاران، ی صفر تا پیشنهاد حداکثر استفاده میگیری عددی در محدوده

کند. بنابراین فظ میها با تئوری، کارائی آماری و توانایی جمع شدن را حزیرا این روش ثبات و سازگاری محدودیت

 متوسط تمایل به پرداخت تقریبی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.

 به (A)پیشنهاد  باالترین تا صفر محدوده در عددی گیری انتگرال به وسیله پرداخت به تمایل انتظاری مقدار سپس 

 :(0220شود )لی و هان،  می محاسبه زیر صورت

E(WTP)= ∫ 𝐹𝜂   𝑈    ∫ (
 

     (        )
)  

    

 

     

 
(1                            )÷  

         𝜃                                                                                                   (8) 
E(WTP)  و اجتماعی جمله وسیله به که بوده شده تعدیل مبدا از عرض    مقدار انتظاری تمایل به پرداخت و 

اضافه شده است. برای محاسبه عرض از مبدا تعدیل شده، مجموع حاصلضرب ( α) اصلی مبدا از عرض به اقتصادی

ز مبدا ضرایب برآوردی متغیرهای توضیحی )به غیر از متغیر مبلغ پیشنهادی( در مقدار میانگین آن متغیرها به عرض ا

 شود.اصلی اضافه می

های لگاریتمی یا خطی برآورد شوند. در این بررسی از مدل الجیت خطی های الجیت ممكن است به شكلمدل

 تر است.استفاده شده است زیرا شكل خطی برای محاسبه متوسط  تمایل به پرداخت آسان

ان تكمیل شد. سپس با استفاده از فرمول آزمون طراحی و توسط بازدید کنندگبه منظور تعیین حجم نمونه پیش

 005( و اطالعات بدست آمده از پیش آزمون انجام شده، تعداد نمونه الزم برای نظرسنجی نهایی 3کوکران رابطه )
                                                                                                                                                               
1- Hadker 
2- Lehtonen 
3- Overall Mean WTP 
4- Truncated Mean WTP 
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با  0931شده در طول فصل بهار سال  طراحی هایپرسشنامه تكمیل طریق از الزم و اطالعات نفر بدست آمد که آمار

 آوری گردید.  ازدیدکنندگان پارک ملت ایالم جمعمراجعه حضوری به ب

     
      

         
                                    (9) 

  
                         

      (
 
 
)
 

 (
 
  

)
 

            

     

 های شهر ایالم و جایگاه پارک ملت ویژگی

درصد مساحت  10/02هكتار ) 11/000120در شمال غربی استان با مساحت ، ایالم م به عنوان مرکز استانشهر ایال

دقیقه  00درجه و  05ثانیه عرض شمالی و  01دقیقه و  50درجه و  99ثانیه تا  92دقیقه و  00درجه و  99ین استان( ب

چرداول،  فته و با شهرستانهای ایوان، شیروان وثانیه طول شرقی قرار گر 03دقیقه و  50درجه و  01ثانیه تا  21و 

جمعیت ساکن  0935. طبق سرشماری عمومی نفوس و مسكن در سال شهر، مهران و کشورعراق همسایه است دره

شهر ایالم در زمینه زن گزارش شده است. 31110مرد و  020011که  نفر 033110در نقاط شهری شهرستان ایالم 

د روحیه شادی در میان مردم بسیار تعیین کننده است، چندان وضعیت مناسبی ندارد، ایجاد فضای سبز که در بهبو

سانتی متر مربع است که این میزان با سرانه استاندارد کشوری که بین  12سرانه فضای سبز در شهر ایالم سه متر و 

پارک  .را بهبود ببخشیم مترمربع است فاصله زیادی دارد که باید با ایجاد فضاهای جدید وضعیت خود 00هشت تا 

 62دقیقه و  33درجه،  33ثانیه و عرض شمالی  16دقیقه و  64درجه،  64ملت ایالم در طول جغرافیای شرقی 

متر مربع  60444باشد. مساحت این پارک متر از سطح دریا می 1641ثانیه واقع شده است. دامنه ارتفاعی منطقه 

 است. 

 
 ایالم: موقعیت پارک ملت در شهر 1شکل 

 از پارک ملت ایالم بازدیدکنندگان اجتماعی اقتصادی هایویژگی بررسی

نفر  000دهندگان در این بررسی را مردان و درصد( از پاسخ 10/52نفر ) 000نتایج مطالعه نشان داد که تعداد 

 دهندگان را زنان تشكیل داده است.( از پاسخ93/03)
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 ن دهندگااجتماعی پاسخ -های اقتصادیویژگی

( آمده است. براساس آمار و 0) اجتماعی بازدیدکنندگان در جدول -های اقتصادیخصوصیات آماری و ویژگی

ها، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر متغیرهای مورد مطالعه محاسبه نامهاطالعات استخراج شده از پرسش

 شد. 
 گویاناجتماعی پاسخ -: متغیرهای اقتصادی 1جدول 

 انحراف معیار حداکثر حداقل میانگین متغیر

 9/02 11 00 19/95 سن )سال(

 51/0 01 3 5/05 های تحصیل )سال(تعداد سال

 29/0 02 0 10/0 تعداد اعضای خانوار )نفر(

 05/01 022 9 20/03 بازدید از پارک در سال

 00/0 1 0 95/0 مدت زمان اقامت در پارک )ساعت(

 19/00190011 022 1222222 19/00020210 (درآمد ماهیانه افراد )ریال

 های تحقیقمنبع: یافته

 دهندگان از لحاظ سطح تحصیالتوضعیت پاسخ

 آمده است.  (0دهندگان در جدول)اطالعات مربوط به سطح آموزش و تحصیل پاسخ
 گویان: توزیع فراوانی سطح آموزش و تحصیل پاسخ6جدول 

 جمع کمتر از دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و باالتر سطح سواد

 005 09 90 00 31 19 تعداد

 022 90/5 15/00 51/1 53/93 11/99 درصد

 های تحقیقمنبع: یافته

 تفسیر نتایج تمایل به پرداخت

 05222و  02222، 5222افراد، سه قیمت پیشنهادی  (WTP)در این بخش به منظور محاسبه میزان تمایل به پرداخت 

ریال( مورد 02222ه صورت سه سوال وابسته به یكدیگر مطرح گردید. در سوال اول قیمت پیشنهادی میانی )ریالی ب

ریال( و در صورت ارائه پاسخ  5222تر )پرسش قرار گرفت. در صورت ارائه پاسخ منفی قیمت پیشنهادی پایین

یان در مواجه شدن با قیمت پیشنهادی گوریال( مورد سوال قرار گرفت. پاسخ 05222مثبت قیمت پیشنهادی باالتر )

های توانستند آنرا پذیرفته، و یا نپذیرند. همچنین در انتها حداکثر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان نیز برای تحلیلمی

بعدی پرسیده شد. نتایج حاصل از تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان جهت ارزش تفرجی پارک ملت ایالم در جدول 

  (آمده است.9)
 گویی به سه مبلغ پیشنهادی برای محاسبه ارزش تفرجی پارک ملت ایالم: وضعیت پاسخ3جدول

 

 وضعیت پذیرش
 مبلغ پیشنهادی اولیه

 ریال( 02222)

 مبلغ پیشنهادی میانی

 ریال( 5222)

 ریال( 05222مبلغ پیشنهاد باال )

 01 51 001 تعداد پذیرش مبلغ پیشنهادی

 11/01 11/00 09/50 درصد

 12 19 003 تعداد دم پذیرش مبلغ پیشنهادیع

 15/90 10/05 51/01 درصد

 001 003 005 تعداد جمع

 09/50 51/01 022 درصد

 های تحقیقمنبع: یافته
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 30/11 که داد ورودیه نشان پرداخت برای بازدیدکنندگان پرداخت به تمایل بخش در نتایج بندیجمع کلی بطور

 از نفر( 90درصد ) 21/09و پارک هستند به ورودیه عنوان به مبلغی پرداخت ر( موافقنف 009دهندگان )پاسخ درصد

 پارک ملت ایالم هستند. استفاده از برای ورودیه پرداخت هرگونه بازدیدکنندگان مخالف

 تفسیر ضرایب مدل الجیت

 متغیرهای ضرایب Eviews رافزا نرم از استفاده با و شده تكمیل نامه پرسش 245 هایداده از استفاده با مدل این

نهایی  کشش کل وزنی و اثرات متغیرها و داریمعنی سطوح و نمایی درست حداکثر روش از استفاده با مدل توضیحی

 .است شده آورده (5جدول) در نهایی مدل برآورد شود. نتایجمستقل برآورد می متغیرهای

 : نتایج مدل الجیت برای محاسبه ارزش تفرجی6جدول

 های تحقیقمنبع: یافته

است. مقدار ضریب  (WTP)متغیر مستقل مبلغ پیشنهادی که مهمترین متغیر توضیحی احتمال تمایل به پرداخت 

درصد معنادار است. عالمت منفی این  5بدست آمد که از نظر آماری در سطح  -229002/2مینی برای این متغیر تخ

ضریب حاکی از آن است که تحت سناریوی بازار فرضی، چنانچه مبلغ پیشنهادی به عنوان مبلغ ورودی افزایش پیدا 

اثر نهایی متغیر مبلغ پیشنهادی بیانگر این  یابد. کند، پاسخ مثبت تمایل به پرداخت )قبول مبلغ پیشنهادی( کاهش می

 یابددرصد کاهش می 222102/2است که با افزایش یک واحد در مبلغ پیشنهادی، تمایل به پرداخت 

متغیر میزان درآمد ماهیانه فرد )به طور متوسط( که یكی از مهمترین متغیرهای توضیحی  شده برآورد ضریب 

درصد  5بدست آمد که از نظر آماری در سطح 013111/2ب برآوردی برای این متغیر باشد. مقدار ضری )مستقل( می

معنادار است. مقدار مثبت این متغیر بیانگر این است که تحت سناریوی بازار فرضی میزان مبلغ پیشنهادی ارائه شده 

مقدار ضریب برآورد  هاریمتغ

 شده

 اثر نهایی کشش کل وزنی درصد احتمال zارزش آماره 

 ___ ___  1220/2 -500000/2 -995012/0 عرض از مبدا

 213005/2 250200/2 1129/2 000219/2 119331/2 سن

 291110/2 010150/2 5020/2 100030/2 050311/2 جنسیت

 -259300/2 -005913/2 0095/2 -000251/0 -905301/2 وضعیت تاهل

 209191/2 000515/2 5039/2 531111/2 990503/2 تحصیالت

 -220105/2 -100100/2 9109/2 130010/2 -051130/2 بعد خانوار

 200010/2 200000/2 0211/2 101259/2 021910/2 سرپرست خانوار

 -222020/2 -911100/2 2210/2 -509112/2 -031010/2 تعداد دفعات بازدید از پارک در سال 

 -200051/2 -211900/2 2211/2 -012151/0 -031202/2 تعداد ساعت در هر بازدید 

 223150/2 931500/2 2021/2 551321/0 013111/2 فرد درآمد ماهیانه

 200051/2 039311/2 1115/2 030913/2 013152/2    بهداشت 

 221115/2 550120/2 2223/2 901910/9 120509/2 میزان رضایت از محیط و کیفیت پارک

 221010/2 550105/2 5101/2 501503/2 322301/2 میزان دسترسی به آب آشامیدنی

 222010/2 900105/2 1920/2 010101/2 000910/2 میزان رضایت از وسایل بازی

 202519/2 205910/2 2005/2 211205/0 900159/2 امنیت پارک

 -222102/2 -051311/9 2000/2 -001100/1 -229002/2 مبلغ پیشنهادی 

Total observation:245                                           Likelihood Ratio Test (L.R. Statistic):  91.87590  

Observation at one: 214                                                      Log Likelihood: -160.7568 

Observation at zero: 31                                                       Probability (L.R. Statistic): 0.0000 

McFadden R-squared: 0.722250 
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نگر این است که به ازای یک واحد همراه با افزوده شدن درآمد، افزایش می یابد. اثرنهایی متغیر درآمد ماهیانه فرد بیا

 یابددرصد تمایل به پرداخت افزایش می 223150/2افزایش در درآمد 

برآورد گردید و این ضریب  -031010/2متغیر تعداد دفعات بازدیددر سال از پارک مورد مطالعه  شده برآورد ضریب

با افزایش تعداد دفعات بازدید تمایل به  باشد کهدرصد با عالمت منفی معنادار شد. که بیانگر آن می 5در سطح 

است که اثر منفی معنی داری  -222020/2تعداد بازدیدها در طول سال برابر با  یابد اثرنهاییپرداخت افراد کاهش می

درصد  222020/2ی بر روی احتمال تمایل به پرداخت دارد به طوری که با افزایش هر بازدید در طول سال به اندازه

ای شود که این امر به دلیل کاهش مطلوبیت و افزایش اثر هزینهل تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان کاسته میاز احتما

 کنند.هایی است که دفعات بیشتری در سال از پارک دیدن میاین مبلغ بر روی خانواده

آورد گردید و این ضریب بر -031202/2متغیر تعداد ساعت در هر بازدید از پارک مورد مطالعه  شده برآورد ضریب 

ساعت در هر بازدید از پارک  باشد که با افزایش تعداددرصد با عالمت منفی معنادار شد. که بیانگر آن می 5در سطح 

یابد. براساس اثرنهایی آن با افزایش تعداد ساعت در هر بازدید احتمال پذیرش تمایل به پرداخت افراد کاهش می

 د کاهش خواهد یافت.واح 200051/2مبلغ پیشنهادی 

برآورد گردید و این ضریب  120509/2متغیر میزان رضایت از محیط وکیفیت پارک مورد مطالعه  شده برآورد ضریب

باشد که با افزایش میزان رضایت از محیط و کیفیت پارک تمایل به درصد معنادار شد. که بیانگر آن می 5در سطح 

برآورد گردید  900159/2متغیر امنیت پارک مورد مطالعه  ضریب شده آوردبر یابد. ضریبپرداخت افراد افزایش می

باشد که با افزایش در میزان متغیر امنیت پارک تمایل درصد معنادار شد. که بیانگر آن می 5و این ضریب در سطح 

 یابد. به پرداخت افراد افزایش می

-می نشان این متغیر از لحاظ آماری معنادار نیست وبرآورد گردید که این  119331/2متغیر سن  شده برآورد ضریب 

و براساس اثر نهایی آن با افزایش هر سال به سن  .ندارد پیشنهادی مبلغ رد یا پذیرش بر تاثیری افراد سن دهد که

 یابد. افزایش می 213005/2افراد، احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی برای بازدیدکنندگان 

برآورد گردید. این متغیر از لحاظ آماری معنادار نیست. بدین معناست  050311/2سیت متغیر جن شده برآورد ضریب 

که تفاوتی بین زنان و مردان برای تمایل به پرداخت جهت استفاده تفرجی از پارک مورد مطالعه وجود ندارد. اما با 

 خواهد قرار تفسیر مورد آن نهایی اثر نبوده بلكه آن مدنظر مستقیم متغیر جنسیت تفسیر بودن موهومی ماهیت توجه به

 زن )صفر( به مرد )یک( سبب افزایش از متغیر این تغییر که دهدمی نشان متغیر جنسیت اثر نهایی گرفت. مقدار

 شود. می 291110/2میزان  به پرداخت بازدیدکننده به تمایل احتمال

 به حال این با است شده ضریب منفی برآورد گردیدکه این -905301/2متغیر وضعیت تاهل  شده برآورد ضریب 

 اثر مقدار .گرفت خواهد قرار تفسیر آن مورد نهایی اثر و نبوده مدنظر آن مستقیم تفسیر متغیر این ماهیت موهومی دلیل

 به تمایل احتمال سبب کاهش )متاهل( یک به صفر )مجرد( از آن تغییر که میدهد تأهل نشان وضعیت متغیر نهایی

 متأهل احتمال افراد به نسبت مجرد افراد گفت توانمی شود.می درصد 259300/2 میزان به ندهبازدیدکن پرداخت

 .باشند داشته از پارک تفرجی استفاده پرداخت باالتری برای به تمایل که دارد بیشتری
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ی عالمت برآورد گردید. این متغیر از لحاظ آماری معنادار نیست ول 990503/2شده متغیر تحصیالت  برآورد ضریب

یابد و به این دلیل متغیر مورد انتظار را دارد به طوری که با افزایش تحصیالت میزان تمایل به پرداخت افزایش می

-های تحصیل پاسخهستند و میانگین تعداد سالکرده دهندگان تحصیلتحصیالت معنادار نشده است که اکثر پاسخ

اثر نهایی متغیر مربوطه بیانگر این است که به ازای یک سال  سال است. 5/05( برابر با 0دهندگان طبق جدول )

 یابد.درصد افزایش می 209191/2افزایش در متغیر تحصیالت میزان تمایل به پرداخت 

برآورد گردید. این متغیر از لحاظ آماری معنادار نیست ولی  -051130/2متغیر اندازه خانوار  شده برآورد ضریب

یابد اثر نهایی میزان تمایل به پرداخت کاهش می ارد به طوری که با افزایش تعداد خانوارعالمت مورد انتظار را د

متغیر اندازه خانوار با افزایش یک نفر به اعضای خانواده احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی برای بازدیدکنندگان 

 .دهدرا کاهش می 220105/2

 این با .این متغیر از لحاظ آماری معنادار نیست آورد گردید.بر 021910/2متغیر سرپرست خانوار  شده برآورد ضریب

 گرفت. خواهد قرار تفسیر آن مورد نهایی اثر و نبوده مدنظر آن مستقیم تفسیر متغیر این ماهیت موهومی دلیل به حال

رپرست صفر )س از آن تغییر که میدهد است که نشان 200010/2متغیر سرپرست خانوار برابر با  نهایی اثر مقدار

 میزان به بازدیدکننده پرداخت به تمایل سبب افزایش احتمال )سرپرست خانوار باشد( یک به خانوار نباشد(

افرادی که سرپرست خانوار  به افرادی که سرپرست خانوار هستند نسبت گفت میتوان شود.می درصد 200010/2

 .باشند داشته از پارک تفرجی تفادهاس پرداخت بیشتری برای به تمایل که دارد بیشتری نیستند احتمال

این متغیر از لحاظ آماری معنادار نیست ولی عالمت مورد  .برآورد گردید 013152/2بهداشت  شده برآورد ضریب

دهنده این است که با بهبود یک است نشان 200051/2متغیر بهداشت که برابر با  نهایی انتظار را دارد باتوجه به اثر

 یابد.درصد افزایش می 200051/2 میزان به بازدیدکننده پرداخت به تمایل ک احتمالدرصد در بهداشت پار

این متغیر از لحاظ آماری  .برآورد گردید 000910/2شده میزان رضایت از وسایل بازی کودکان  برآورد ضریب

وسایل بازی کودکان که متغیر میزان رضایت از  نهایی معنادار نیست ولی عالمت مورد انتظار را دارد باتوجه به اثر

دهنده این است که با افزایش یک درصد به متغیر میزان رضایت از وسایل بازی است نشان 222010/2برابر با 

 یابد.درصد افزایش می 222010/2میزان  به بازدیدکننده پرداخت به تمایل کودکان احتمال

این متغیر از لحاظ آماری معنادار نیست ولی  .دگردی 322301/2شده میزان دسترسی به آب آشامیدنی  برآورد ضریب

دهنده این است که با افزایش یک نشان نهایی متغیر میزان دسترسی به آب آشامیدنی عالمت مورد انتظار را دارد.اثر

درصد  221010/2میزان  به بازدیدکننده پرداخت به تمایل درصد به متغیر میزان دسترسی به آب آشامیدنی احتمال

 حداکثر از روش استفاده با تحقیق این در الجیت مدل برآورد از آمده بدست McFadden R-squaredیابد. میافزایش 

 برابر شده برآورد Prop (LR statistic).باشدمی مدل مناسب برازش دهنده نشان که است 10/2نمایی، برابر درست

 .دهدنشان می را رگرسیون کل معناداری که باشدمی صفر

                                                                                                     یزان تمایل به پرداختمحاسبه م

مقدار انتظاری تمایل به پرداخت بعد از تخمین پارامترهای مدل الجیت که همان ارزش تفرجی پارک ملت ایالم را 
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گیری عددی در محدوده صفر تا پیشنهاد ماکزیمم به صورت با انتگرال WTPوسط کند، با استفاده از روش متارائه می

 زیر محاسبه شد:

E(WTP)= ∫ 𝐹𝜂   𝑈    ∫ (
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)  
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  12/1305ریال    

 محاسبه ارزش تفرجی پارک ملت ایالم

  05222ریال    = متوسط ارزش تفرجی پارک ملت ایالم برای هر خانواده5×  12/1305

 222، 032، 0ریال   = متوسط ارزش تفرجی ساالنه برای هر خانواده 12/1305× 5× 20/03

 12، 222، 222 ،222ریال   = ارزش تفرجی ساالنه پارک ملت ایالم   55009×  222، 032، 0

 گیرینتیجه

نامه پرسش 005بدین منظور  شده استفاده مشروط گذاری ارزش روش تفرجی پارک ملت ایالم از ارزش برآورد برای

 گیریاندازه برای .است شده ریالی به عنوان قیمت ورودی تكمیل 02222، 05222، 5222با ارائه سه مبلغ پیشنهادی 

 حداکثر روش اساس بر مدل این پارامترهای و شده لوجیت استفاده رگرسیونی دلم از بازدیدکنندگان WTPمیزان 

از پارک ملت ایالم برای ارزش تفریحی پارک،  پرداخت بازدیدکنندگان به میانگین تمایل .اند شده برآورد درستنمایی

 نفراست، هر 5 خانوار هر اندازه میانگین به است. با توجه آمده ریال ریال بدست 12/1305در نمونه مورد بررسی 

برای ارزش تفرجی پارک ملت ایالم پرداخت کند. متوسط  ماه ریال در 05222متوسط  بطور است حاضر خانواده

، 222، 12ریال و ارزش تفرجی ساالنه پارک به طور تقریبی  222، 032، 0ارزش تفرجی ساالنه برای هر خانواده 

 ریال برآورد گردید.  222، 222

-به شودمی توصیه لذا .مورد مطالعه دارد از پارک حفاظت بر داریمعنی اثر پاسخگویان تحقیق، درآمد تایجن به توجه با

شود. با توجه به اینكه متغیر میزان  تقویت عادالنه درآمد توزیع طریق از افراد درآمدی ارزش، سطوح این حفظ منظور

توانند ها میپرداخت جهت ورودی پارک دارد شهرداریداری بر تمایل به رضایت از محیط و کیفیت پارک اثر معنی

به بخش خصوصی موجب افزایش تمایل به پرداخت افراد  با افزایش کیفیت و امكانات پارک و یا با واگذاری پارک

 و کسب درآمد برای شهرداری شود.

ها و نیروی دارد شهرداری که امنیت پارک اثر معنی داری بر تمایل به پرداخت جهت ورودی پارکو با توجه به این

 انتظامی باید امنیت را در پارک را باال ببرند.

 را الزم اقدامات و داده بیشتری بهای دارد اختیار در عمومی مالكیت بصورت ها کهفضاهای سبز و پارک به باید دولت

 عمومی یبودجه در یعیطب منابع و ها پارک حفاظت هزینه توجیه .دهد انجام هاآن یو توسعه حفاظت، بهبود جهت

 از جلوگیری و منابع این از بیشتر حفاظت جهت عمرانی هایپروژه در منابع این محاسبه ارزش در نظر تجدید و کشور

 شود.می تأکید که است آنها پیشنهاداتی تخریب

ریزی و ام برنامهشود تا با انجبنابراین پیشنهاد میبا توجه به کمبودها و مشكالت موجود در پارک مورد مطالعه، 

همچنین در . گردد عی مرتفیتی، رفاهی و امنتبهداشت نظیر کمبود امكانا این شهری کپار التمدیریت صحیح، مشك



 033 ...ملتارزش تفرجی پارك برآورد 

های مناسب فرصت توتجهیزا تجدید با امكانا هایپارکاحداث  تصور های تفریحی بهنمكا یجهت توسعه

 .ت موجود درسطح فردی و در مجموع بهبود یابدخیل به پردافراغت فراهم گردد، تا اینكه تماقات ی برای اوتربیش

های  تری از ارزش تواند تصویر واقع بینانه ها میزیست و پارک کاربرد ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط

 ها و همچنین عملكرد مسئوالن ارائه دهد. اقتصادی پروژه

های  بخش دولتی را به استفاده بهتر از ابزارهایی نظیر سیاستگزاران تواند سیاست استفاده از ابزارهای اقتصادی می

 زیست یاری دهد. زیستی و اعتالی محیط های محیط پولی و مالی مانند مالیات، یا سوبسیدها، برای پیشبرد سیاست

 منابع

سنگان نوشهر با ی سیهای حفاظتی و تفرجی پارک جنگلتعیین ارزش( 0915، )محمدحسن، عصارهو صادق، خلیلیان حمید، امیرنژاد

 .5-00صفحات ، مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، 10، شماره استفاده از تمایل به پرداخت افراد
 001ی، انتشارات آوای مسیح، چاپ اول، ساری، طیمحستیمنابع ز یاقتصاد گذاری ارزش(، 0932) سلوط، کمال. ییعطا؛ دیحمرنژاد، یام

 صفحه.

فصلنامه علوم و  .گذاری مشروط(. برآورد ارزش اقتصادی تفرجگاهی بوستان آبشار تهران بااستفاده از روش ارزش0931)، مریم، جانپاس

 .تكنولوژی محیط زیست

مشروط دوگانه دوبعدی  گذاری (. ارزش0931صدقی مرادی. )، محمد و زینب بخشوده ، غالمرضا؛حجرگشت؛ سیدعباس، سیدصالحی

-531ت، صفحات فصلنامه علوم و تكنولوژی محیط زیس، 03شماره  ردی پارک آزادی شیراز(یک پارک درون شهری )مطالعه مو

515. 

(، ارزش گذاری اقتصادی خدمات تفریحی و تعیین میزان تمایل 0939زاده، پ. بنی اسدی، م. حیاتی، ب. راحلی، ح. ) شعبان
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 .009-091، صفحات 0، شماره فصلنامه علوم و تكنولوژی محیط زیست. پارک جنگلی )مطالعه موردی پارک جنگلی آبشار یاسوج(

آورد ارزش تفرجی پارک جنگلی چغاسبز ایالم به بر(. 0931زاده، ندا؛ بیگ محمدی، فوزیه و شهال جهانی، )مهدوی، علی؛ اسدفلسفی
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