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  چکيده
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  مقدمه

 و  يم عمـو  يها  تفرجگاه ي روزافزون برا  يبا توجه به تقاضا   
   مـوثر بـر    هـای  ل عامـل  يـ ه و تحل  يـ ، تجز يحيتفرتنگناهای  
-يمـ  ي و اجتمـاع   ي مردم از نقطه نظر اقتـصاد      يهاخواسته

 کمـک   يحـ ي و تفر  ي تفرجگـاه  يازهـا ي ن ينيبشيتواند به پ  
 در  ين نوع خدمات نقش مضاعف    ي ا يبرآورد ارزش پول  . دينما
در . کنديمفا  ي ا يعي طب يهاسامانه انسان و    يقيت تلف يريمد

 داده به   يابي باعث دست  يگذار  ارزش های بررسیسطح خرد،   

ها و نقش متنوع و بوم نظام مربوط به ساختار و کارکرد       های
گـردد و در بعـد    يمـ  يت از رفاه انـسان    يده آنها در حما   يچيپ

جـاد و اصـالح     يتوانـد در ا   يمـ  بوم نظام  يگذار  ارزشکالن،  
دار مـشارکت داشـته     يـ  و توسـعه پا    ي رفاه انسان  يهاشاخص

  ).۱۰، ۵(باشد 
 يهـا   روش در ارائـه     يمـ  مه يهـا شرفتير پ ي در دهه اخ    

 بدسـت   يطـ يمحستيـ مت منابع ز  ين ق يي و تع  يگذار  ارزش
-ستيـ  منـابع ز   ي اقتصاد يگذار  ارزش يها  روش. آمده است 

  : م کرديتوان به سه گروه تقسيماه بازار را دگي از ديطيمح
  ١ي عادي از بازارهاگيری بهره با يگذار ارزش ‐
 ٢ي ضمني از بازارهاگيری بهره با يگذار رزشا ‐
 ٣ي مصنوعي از بازارهاگيری بهره با يگذار ارزش ‐

، ي عــادي از بازارهــاگيــری بهــره بــا يگــذار ارزشدرروش 
 عرضـه و    راهز  مـت درآن ا   ين ق يـي  است که تع   يمنظور بازار 

ن روش، ارزش   يـ  ا يارهـا ي از مع  يکـ ي. رديگيمتقاضا صورت   
 يطـ يمحستيـ  ز رهایييد در اثر تغ   يجاد شده در تول   ير ا ييتغ

) ا کـاهش  ي(شيزان افزا يم گيري  اندازهن روش با    يدر ا . است
ر ي محـصول، ارزش تـاث     يمـت بـازار   يد و ضرب آن در ق     يتول

ن يـ  در ا   کـه  يمـشکل . شود  مين  ييتع) ا نامطلوب ي(مطلوب  
 يهــااب قــرار دارد، فــراهم کــردن دادهيــ ارزيروش فــرارو

 اسـت کـه امکـان       يشـناخت  مناسب مربوط بـه روابـط بـوم       
  رهـای ييد برگرفتـه از تغ    يـ ر، در تول  ييـ  تغ دار  معنـي محاسبه 

  ).۸( را فراهم کند يطيمح

                                                 
 ‐۱ Conventional Markets 
 ‐۲ Implicit Markets 
 ‐۳ Artificial Markets 

ه يـ ن پا ي بـرا  ي ضـمن  ي از بازارها  گيری بهره با   يگذار  ارزش
 که در بازارها بـه      ي عاد يالهان مصرف کا  ياستوار شده که ب   

 همچـون   ير بـازار  يـ  غ يرسند و مـصرف کاالهـا      يمفروش  
هدف از  . وند و رابطه وجود دارد    ي پ يطيمحستي ز يها  ارزش

 ي مـشخص کـاال    ي از بهـا   گيری بهرهن روش   ي ا يريبه کارگ 
 ي کاالهـا  ي بـرا  يمتيد و فروش به منظور برآورد ق      يقابل خر 

 عبارت  يوش بازار ضمن   از ر  ييهانمونه.  است يطيمحستيز
 يريزان رفاه، روش به کـارگ     يم پايه بر يابيروش ارز : است از 

  .٤نه سفرياختالف دستمزدها و روش هز
 يحي تفر يهاجا يگذار  ارزش ي برا )(TCنه سفر يروش هز 

ن روش  يـ در ا . شود  مي گيری بهره آنها   يو برآورد تابع تقاضا   
 يجـاي ز  پردازنـد تـا ا    يم که افراد    ييهانهي هز شود  ميفرض  
. هاسـت جان  يـ انگر ارزش ا  يکنند ب دني د يخيا تار ي يحيتفر
ن روش وجـود دارد     يـ  کـه در کـاربرد ا      ييهاي از دشـوار   يکي

 يعني.  افراد است  بيشمار يدهايمربوط به مسئله امکان بازد    
رود و  يمـ  مـورد نظـر      جـای ک فرد به چند جـا از جملـه          ي

جـه ارزش   يدر نت . ستيـ ن محـل ن   اي  ه منحصر ب  يمسافرت و 
تواند يم که   شود  مي برآورد   يش از حد واقع   ي ب يحي تفر ایج
جاد ي گوناگون ا  های فان هد يمنه سفر از    يص هز ي تخص يبرا

 اسـت   يدکننـدگان يگر مربوط به بازد   يمشکل کند موضوع د   
مورد جای يکي آنها در نزد   خانهپردازند چون   يم ن يکه مبلغ 

  ).۵(نظر است 
 و يعيز منابع طب اآمده بدست منافع بيشتر ياز آنجا که برا

نگونه منافع ي اشود مي ي وجود ندارد سعيست بازاريزطيمح
ن يـ ا.  شـوند يگذار ارزش ي مصنوعي بازارهابااب بازار   يدر غ 

- مصرف ٥ل به پرداخت  ي بر موضوع تما   ميمستقطور   بهروش  
ن نـوع، روش    يـ ن روش از ا   يتـر جيـ را.  اسـت  يکنندگان متک 

 ٦مـشروط  بـه صـورت      يطـ يمحستيـ  منـافع ز   يگذار  ارزش
)(CV باشد مي) ۶.(  

 از  يکـ ي به عنـوان     طورعموم به مشروط   يگذار  ارزشروش  
ر است که به طـور گـسترده     يپذ استاندارد و انعطاف   يابزارها

-ستي ز رهایي تاث يابي و ارز  سود ‐نهيل هز يه و تحل  يدر تجز 
                                                 

 ‐۴ Travel Cost Method 
 ‐۵ Willing To Pay (WTP) 
 ‐۶ Contingent Valuation Method 
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ل بـه   يـ ن روش تما  يـ ا). ۱۶ (شـود   مـي  گيـری  بهره يطيمح
ن، ي معـ  ١ي بازار فرض  ياه پيش نوشته پرداخت افراد را تحت     

 ين ارزش اقتصاد  يي، جهت تع  CVدر روش   . کنديمن  ييتع
از يـ  مراجعه به افراد مـورد ن      يطيمحستيکاالها و خدمات ز   

ـ  يـ ن دل يمبه ه . است  هـم گفتـه     برتـر ن روش، روش    ايـ   هل ب
 مـشروط   يابيـ  که به روش ارز    ييرادهايرغم ا  به). ۳ (شود  مي

.  کـاربرد دارد   هـا  روش ديگـر شتر از   يـ ن روش ب  ايـ   هوارد شد 
 يابيتـوان در ارزشـ    يمـ ن روش را    يـ  ا ي از کاربردها  ياريبس
ر ي، تـاث  يريگي، مـاه  ي مل يها  پارکت آب و هوا، منافع      يفيک

ل به پرداخـت جهـت      يست، تما يزطي دولت بر مح   يها  هبرنام
  .مشاهده نمود........  و ينيمرزي زيها آبحفاظت از 
زان منـافع   يـ من  يي تع ي برا يادي ز يها و تالش  های بررسی

 يهـا   پارک و   ي، جنگل يحيد مناطق تفر  يبدست آمده از بازد   
  . صورت گرفته استيمل

ــسون و ــممندل ــي، ارزش تفر٢)۱۹۹۱(ل ي ــايح  ي جنگله
ـ    ي از روش هز   گيری بهرهماداگاسکار را با     ‐۴۶۸ن  ينه سـفر ب

ــو ۳۶۰ ــد و ل ــرآورد نمودن ــار ب ) ۱۹۹۲ (٣سيم دالر در هکت
 بهـره کـا را بـا      ي آمر يناالت مونتا ي ا ي جنگلها يحيارزش تفر 

 هر سفر   ي دالر برا  ۱۰۸ مشروط   گذاري  ارزش از روش    گيری
  . بدست آورده است

ــ ــ زهــای بررســین يهمچن ــينــه تعيم در زيادي ن ارزش ي
 صـورت گرفتـه     يحي جنگل و مناطق تفر    بوم نظام  يحفاظت
 محاسـبه ارزش    يبـرا ) ۱۹۹۵( و همکـاران     ٤ايـ چوريا. است

 گـذاري   ارزشا از روش    کي کاسـتار  ي جنگلهـا  يمنافع وجود 
 هـر هکتـار     يانه بـرا  يند، کـه ارزش سـال     گرفتبهره  مشروط  
ــل  ــد۲۳۸جنگ ــر.  دالر بدســت آم ــر وکرام ) ۱۹۹۷ (٥مرس
ــانگين ــ تمامي ــرا ي ــراد را ب ــه پرداخــت اف  حفاظــت از يل ب
ــارانيجنگلهــا  هــر خــانواده ي دالر بــرا۲۱‐۳۱کــا ي آمري ب

ــد ــارزش خــدمات ز. محاســبه کردن ــوم و يطــيست محي  ب

 توسـط  ۱۹۹۷ که در سـال   ي مالز يها جنگل يبرای  شناخت

                                                 
 ‐۱ Hypothetical Markets 
 ‐۲ Mendelsohn & Maile 
 ‐۳ Loomis 
 ‐۴ Echeverria & els 
 ‐۵ Mercer &Kramer 

 يدر بررس . باشد  مي دالر در هکتار     ۷۴۰ محاسبه شده    ٦گارد
ـ    ي در کره جنوب   ي پنج پارک مل   يحيارزش تفر   ي که توسط ل

ن ارزش بـه طـور      يزان ا يم صورت گرفته،      )۲۰۰۲ (٧و هان 
 هر خـانواده در هـر سـال بدسـت       ي دالربرا ۵۴/۱۰ ميانگين
ل بـه پرداخـت     يزان تما يم) ۲۰۰۶ (٨ و الوت  وات. استآمده

 به  يرک شمال ي مر   يرلند را جهت حفاظت پارک مل     يمردم ا 
  . دالر بدست آورد۰۵/۱۱۹انه ي ماهميانگينطور 
نه بـرآورد ارزش    يم در ز  ي محدود های بررسیز  يران ن يدر ا 
ن ياول) ۱۳۵۳ (يفيشر.  صورت گرفته است   ها  پارک يحيتفر

 از روش گيـری  بهرهسنگان را با ي پارک س يحيبار ارزش تفر  
 مبلـغ ن  ايـ   هال در هکتار برآورد نمود ک     ي ر ۸۹۶۰نه سفر   يهز

ــال  ــا ۱۳۶۸در س ــره ب ــری به ــونگي ــه٩ از روش کالوس    ب
ـ  يگريدبررسی  در  . ديال در هکتار رس   ي ر ۲۶۰۸۲۰۰  ي نهرل

ز را ي تبري پارک ائل گل ي و گردشگر  يحيارزش تفر ) ۱۳۷۴(
ال در روز   يـ  ر ۱۵۹۴۳۰۰  از روش کالوسـون    گيـری  بهـره با  

ل به  يزان تما يم) ۱۳۸۳(ددوست  يخورش. ست ا برآورد نموده 
ست يـ ط ز يز را جهـت حفاظـت از محـ        يـ پرداخت مردم تبر  

، ميـانگين  موجود در شهر به طـور        ي و کاهش آلودگ   يشهر
ز بـا   يـ ن) ۱۳۸۴(رنژاد  يما. ال بدست آورد  ي ر ۴۱۱۴۰انه  يماه
 پـارک   يستيـ  به بـرآورد ارزش تور     CV از روش    گيری بهره
ل بـه پرداخـت     يـ  تما ميـانگين  يو.  گلـستان پرداخـت    يمل
د برآورد کرد و    ي هر بازد  يال برا ي ر ۳۵۲۰دکنندگان را   يبازد

ال يـ ون ر يليم ۱,۹۶ ساالنه پارک گلستان را      يستيارزش تور 
ال يـ ارد ر يـ ليم ۱۸ آن را    يستيـ  تور يدر هکتار و ارزش کلـ     

ورد  بـه بـرآ    ۱۳۸۵ن نـامبرده در سـال       يهمچن. بدست آورد 
سـنگان پرداختـه و   ي جنگـل سـ   يحـ ي و تفر  يارزش حفاظت 

 پـارک   ي ارزش حفاظت  يل به پرداخت افراد برا    ي تما ميانگين
ال بدســت يــ ر۲۴۷۷ و ۶۳۶۵ب يــ بــه ترتيحــيو ارزش تفر

  .آورد
 يشـهرها کـالن    از   يکـ ي کـرج    يعني بررسیمنطقه مورد   

 و  بيـشمار  يهـا رغـم داشـتن بـاغ      بـه بزرگ کـشور اسـت و       

                                                 
 ‐۶ Garrod 
 ‐۷ Lee & Han 
 ‐۸ White & Lovett 
 ‐۹ Clawson 



 ... از گيری بهرهبرآورد ارزش تفرجي پارك نبوت كرج با                                            ۹۲۴

ر بوده و فاصله قابـل      ي فق يم سبز عمو  ي فضا از نظر گسترده  
 يست شـهر  يزطيط مح ي الزم و شرا   ي با استانداردها  يتوجه

-يم را جلوه گر     گسترده يزيرن امر ضرورت برنامه   يدارد و ا  
 ۱۳۶۰ هکتار در سال     ۹پارک نبوت با مساحت حدود      . سازد

ــسمتيســاخته شــده، و دارا ــا  ق ــف تفريه  و يحــي مختل
 از ياديــ زشــمارد يــز مــورد بازد اســت و هــر روياســتراحت
  .رديگيم افراد قرار ديگر و ها هخانواد

 پـارک نبـوت     يحـ ي برآورد ارزش تفر   اين پژوهش هدف از   
ن يـي  مـشروط، تع يگـذار  ارزش از روش  گيـری  بهـره کرج با   

دکننـدگان و   يل بـه پرداخـت بازد     يـ  مـوثر بـر تما     های املع
  .باشد ميل به پرداخت افراد يزان تمايممحاسبه 

 از  گيری بهرهن پژوهش با    ي انجام ا  ياز برا ي مورد ن  های هداد
دکننـدگان پـارک    ي بـا بازد   يپرسشنامه و مـصاحبه حـضور     

 پـژوهش ن  يـ  در ا  ينمونه مورد بررسـ   . دش يآورنبوت جمع 
ن اي  ه ک باشد  مين پارک   يدکنندگان ا ي نفر از بازد   ۱۶۹شامل  
بـا  .  بدسـت آمـده اسـت      ١ فرمول کـوکران   راه نمونه از    شمار
م گرفته شد مـصاحبه بـا       يم، تص پژوهش های فبه هد  توجه
باشـند صـورت    يمـ انه مستقل   ي درآمد ماه  ي که دارا  يافراد
 مختلـف روز و پـس از        هـای  ت در سـاع   هـا   هپرسشنام. رديگ

ل يـ م تک پـژوهش  های فدکنندگان از هد  يه کامل بازد  يتوج
  .دش

  

  ها روشمواد و 

ــژوهش يبررســ ــرآورد ارزش يم مختلــف در زهــای پ نــه ب
 بـه دهـد کـه     يم نشان   ي و پارک مل   ي مناطق جنگل  يحيتفر

 گردشن ارزش يي جهت تعCV و TC از روش طور معمول

 ي بـرا  بررسـی ن  يـ در ا . شـود   مي گيری بهره يحي و تفر  گری
 يگـذار   ارزشدکننـدگان از روش     ي بازد WTP گيـري   اندازه

 گيـری  بهـره  ٢ي دوگانه دو بعد   گزينشمشروط و پرسشنامه    
شاب و  يـ ن بار توسط ب   ي اول ٣انه دوگ گزينشروش  . شده است 

                                                 
 ‐۱ Cochran 
 ‐۲ Double-bounded Dichotomous Choice (DDC) 
 ‐۴ Dichotomous Choice (DC) 

ن روش يــدر ا). ۱۲( ارائــه شــد ۱۹۷۹ در ســال ٤نيبــرليه
ک يـ  تحـت    يشنهاديمت پ يان در مواجه شدن با ق     يپاسخگو
. دهنـد يمـ ر  يـ ا خ يـ  ي پاسـخ بلـ    تنهـا ،  يت بازار فرض  يموقع

 دوگانـه را    گـزينش  روش   ۱۹۸۵ در سال    ٥کارسون و هانمن  
 دوگانـه دو    ينشگـز جه آن روش    يل و اصالح نمود و نت     يتعد
نـه  يک گزي گزينشن و يين روش مستلزم تع  اي  ه بود ک  يبعد
شتر يـ نـه ب  يگز. دو گانه اسـت    گزينششتر نسبت به روش     يب

  ).۲۲ (باشد مي پرسش پاسخگو به واکنش دهنده نشان
ک يــ پــژوهش هــای فل بــه هــديــب جهــت نيــن ترتيبــد

زان يـ م مصاحبه و استخراج     ي دوگانه برا  گزينشپرسشنامه  
ن ارزش يــيدکننــدگان جهــت تعيپرداخــت بازدل بــه يــتما
ان را از ي شــد تــا پاســخگوي پــارک نبــوت طراحــيحــيتفر
پرسشنامه مزبور  .  آگاه سازد  طورکامل به يت بازار فرض  يموقع

رنـده  ياسـت، کـه بخـش اول در برگ         شامل دو بخـش بـوده     
کـه در    يبه طور . باشد  مي افراد   ي اقتصاد ‐يت اجتماع يوضع

 افـراد   شـمار الت،  يزان تحـص  يـ مت، شغل،   يمورد سن، جنس  
بررسی زان درآمد و علت آمدن به پارک پاسخگو         يمخانواده،  

ل يـ زان تما يم مربوط به    ها پرسشبخش دوم   . و جستجو شد  
مـت  ي ق ۳ن قـسمت    يدکنندگان است، در ا   يبه پرداخت بازد  

ال بـه صـورت سـه       يـ  ر ۵۰۰۰ و   ۳۰۰۰ و   ۱۰۰۰ يشنهاديپ
 پايه، بر يشنهاديمت پ يسه ق .  وابسته به هم ارائه شد     پرسش

 از پرسشنامه بـاز در پـارک نبـوت    گيری بهرهش آزمون با   يپ
  .شده است گزينش

) اليـ  ر ۳۰۰۰ (يانيم يشنهاديمت پ ي، ق نخست پرسشدر  
 ين صورت مورد پرسش قرار گرفـت کـه، پـارک فرصـت            اي  هب
د يا حاضـر ي گردش و استراحت شما فراهم کرده است آ   يبرا

ال از درآمـد    يـ  ر ۳۰۰۰ن پارک مبلـغ     ي از ا  گيری بهرهجهت  
ک از  يـ  هـر    ي بـرا  يمـت ورود  يانه خود را به عنـوان ق      يماه
پاسـخ  د؟ در صورت ارائه     ي خانواده خود پرداخت نمائ    ياعضا
مورد پرسش ) الي ر ۱۰۰۰(تر  ني پائ يشنهاديمت پ ي، ق يمنف

مـت بـاالتر    يرد و در صورت ارائه جـواب مثبـت، ق         يگيمقرار  
به همراه  . خواهد شد  سوالدکنندگان  ياز بازد ) الي ر ۵۰۰۰(

                                                 
 ‐۵ Bishop & Heberlein 

‐۶ Hanemann & Carson 
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زان يـ م بيـشينه دکنندگان در مورد ي از بازد  يشنهاديمبالغ پ 
در روش ). ۳ (شــود مــي پرســشل بــه پرداخــت آنهــا يــتما

ر يت ز ي تابع مطلوب  ي افراد دارا  شود  مي دوگانه فرض    گزينش
  :هستند

  

)۱(         ( )syUU ,=  
  

 ۱(در رابطه(  ،U  م،  ير مستق يت غ يطلوب تابع مy   درآمد و 
s دکننده حاضـر   يهر بازد . باشد  مي ها املديگر ع  از   ي بردار

) از درآمد خود     ياست مبلغ  )A  از منافع   گيری بهره ي را برا 
جــاد ي باعـث ا گيـری  بهـره ن يــ بپـردازد و ا يطـ يست محيـ ز

زان يـ م شـود   مـي فـرض   ). ۲۱(د  شـو يم ي و يرات ب يمطلوب
 يعـ ي از منـابع طب    گيـری  بهـره جاد شده در اثـر      يت ا يمطلوب

 بهـره  يطيست مح ي از منافع ز   ي است که و   يشتر از حالت  يب

  .کنديم نگيری
  
)۲(     ( ) ( ) 01 ,,0,,1 εε +≥+− syUsAyU  
  

0ε 1 وε ن صفر هستند، کـه     يانگيم با   ي تصادف يرهاي متغ
تفـاوت  . اند  هع شد يگر توز ي و مستقل از همد    يبه طور تصادف  

ست يـ  از منـافع ز  گيـری  بهرهت در اثر    يجاد شده در مطلوب   يا
  : عبارت است ازيطيمح
  
)۳(     ( ) ( ) 01,,0,,1 εε −+−−=∆ syUsAyUU  
  
رش ي پـذ  رش و نکـردن   ي، پـذ  اين پژوهش ر وابسته در    يمتغ

 باشـد   مـي پـارک   ه  يـ مـت ورود  ي به عنوان ق   يشنهاديمبلغ پ 
 يها  مدل طورمعمول به. از است ي ن يفيک ک مدل ين به   يبنابرا
 بهـره  مـورد    يفي ک گزينش يها  روش يت برا يت وپروب يالج

 در  يت بخـاطر سـادگ    يـ مـدل الج  ). ۹(رند  يگيم قرار   گيری
احتمـال  .  شـده اسـت    گيـری  بهـره  پژوهشن  يمحاسبه در ا  

( )ip يدهاشنهاي از پ يکينکه فرد   ي ا ( )Aپايهرد بر ي را بپذ 
  :شود ميان ير بيت به صورت زيمدل الج

)۴(      
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( )[ ]syA
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( )UFn  ١يکيک اختالف الجست  ي با   يع تجمع ي تابع توز  ∆

 بــرآورد شــده هــای بي ضــرγ و α ،βاســتاندارد اســت، 
γθ و   β≥0رود  يمـ هستند و انتظـار       بزرگتـر از صـفر      ,

  . باشند
ل بـه پرداخـت وجـود      يـ زان تما يم محاسبه   يسه روش برا  

 محاسـبه   ي اسـت، کـه بـرا      WTP ميانگينروش اول   : دارد
 در محـدوده    يدد ع يري از انتگرال گ   WTP ي انتظار ميزان

 ميـانگين روش دوم   . شـود   مـي  گيـری  بهرهت  ينهايصفر تا ب  
WTP    ي انتظـار   ميزان  محاسبه ي کل است، که برا WTP 

 بهـره  −∞ و   +∞ در محـدوده     ي عـدد  يريـ از انتگرال گ  

 اسـت و    ي قسمت WTP ميانگينکند و روش سوم     يم گيری
 يريـ  انتگرال گ  با WTP ي نتظار ميزانه   محاسب ياز آن برا  

)شنهاد  يـ ن پ ي در محدوده صـفر تـا بـاالتر        يعدد )A  بهـره 

ن روش ها، روش سوم بهتـر اسـت،         ين ا ياز ب . شود  مي گيری
 ي آمـار  ي و کارائ  نظريه ثبات، سازگار با     ين روش دارا  يرا ا يز

 يريـ گ انتگرال   با WTP ي انتظار ميزانن  يبنابرا). ۲۱(است
)شنهاد  ين پ ي در محدوده صفر تا باالتر     يعدد )A   به صورت 
 :شود مي ر محاسبهيز
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 ۵(در رابطه(  ،( )WTPE  ،ي انتظـار  ميزان WTP    اسـت و 

λ   ـ    باشـد   ميل شده   ي تعد أ، عرض از مبد  يرهـا يمتغا   کـه ب
ت بـه جملـه   يـ  پس از برآورد مـدل الج ي اقتصاد ‐ياجتماع

  :  اضافه شده استي اصلأعرض از مبد
  

                                                 
 ‐۱ Logestic 



 ... از گيری بهرهبرآورد ارزش تفرجي پارك نبوت كرج با                                            ۹۲۶

)۶(        [ ]SA .. θγαλ ++=  
 بـرآورد   هـای  بي ضـر  يفـ ير وابسته ک  ي با متغ  يدر مدل ها  

ر يمتغ( بر احتمال    يحير توض ير متغ ييک واحد تغ  يشده، اثر   
ر در  ييـ احـد تغ  ک و يـ  يياثر نهـا  . دهديمرا نشان ن  ) وابسته
  :ديآ يم بدست زير بر احتمال از رابطه يحير توضيمتغ
  

)۷(        

( )

j

j
j

BBxf

B
Bxd

Bxdf

x
xyE

.

.

/

/

/

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=

⎪
⎪
⎭

⎪⎪
⎬

⎫

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛

=
∂

∂

  

  
 ۷(در رابطه(  ،jB ر  يـ ب برآورد شـده متغ    ي ضرjx  و ( ).f 

ل بـه   ي است که تما   يدکنندگانياحتمال حضور در جمع بازد    
 kXک مـدل  ي يحير توضين متغ يم ا kاگر  . پرداخت دارند 

ر عبـارت  يـ ن متغيـ  اي بـرا يي باشد، اثر نهـا  ي مجاز يريمتغ
ر ييجه تغ يدر نت ) y=1(ت  ير در احتمال موفق   يياست از تغ  

kX     ک يـ رهـا در  ي متغديگـر  کـه    يک، در حـال   ي از صفر به

ميزان
*
X     حالـت نمونـه     يزانن م اي  ه ثابت نگه داشته شوند، ب 

ش ي دقـت پـ    ي بررسـ  يگر برا ي د ياز سو ). ۴ (شود  ميگفته  
 ينـ يش ب ي به نـام درصـد پـ       يزانیت از م  ي در مدل الج   ينيب

ن يـ  ا ي درصد برا  ۷۰، رقم باالتر از     شود  مي گيری بهره بهينه
  . دقت مدل برآورد شده استدهنده نشان مشخصه

  

  نتايج 

 از  آمـده  بدست يج آمار يل نتا يه و تحل  ين قسمت تجز  يدر ا 
  .ده استش پرسشنامه ارائه ۱۶۹ يبررس
و ) ۱( در جـداول     يمـ  و ک  يفي ک يرهاي متغ يفيج توص ينتا

  .نشان داده شده است) ۲(

  

   نتايج توصيفي متغيرهاي کيفي‐۱جدول 

  ي زيست محيطيها سازمانت در عضوي  جذابيت پارک  جنس

  خير  بله  خير  بله  مرد  زن
۵۱  ۱۱۸  ۱۴۰  ۲۹  ۱۹  ۱۵۰  

  
   نتايج توصيفي متغيرهاي کمي‐۲ جدول

  
  
  
  
  
  
ان مـرد   يمخاطبـان را پاسـخگو    )  پاسخگو ۱۱۸( درصد   ۷۰
ط پارک را   ي مح  درصد از بازديد کنندگان    ۸۲. ل دادند يتشک

 افراد بـه علـت مـسائل        ديگرکه   يدانستند در حال  يمجذاب  
 ي مناسـب بـرا    ييط پـارک را فـضا     ي مح يتي و امن  يبهداشت

 درصـد از    ۸۸ن  يهمچن. دانستنديمفراغت ن هنگام  گذراندن  

ــازمانان در يپاســخگو ــا س ــ زيه ــضويطــيست محي ت ي ع
  .خبر بودندي بها سازماننگونه يت ايا از ماهينداشتند و 
. هد يم  دکنندگان را نشان  ي بازد يت شغل يوضع) ۳( جدول

بازديـد   از   اي  ه بخـش عمـد    شـود   مـي ب مشخص   ين ترت يبد
دهـد  يمل  يرا کارمندان دولت تشک   ) رصد د ۳۲/۳۴(کنندگان

  .باشد مي)  درصد۹۵/۲( زيکار ناچيو درصد افراد ب
  

  انحراف معيار  حداقل  حداکثر  ميانگين  متغيرها
  ۰۲/۱۱  ۱۹  ۶۲  ۳۸  )سال(سن پاسخگويان 
  ۲۶/۳  ۰  ۲۴  ۹۱/۱۴  )سال(سالهاي تحصيل 

  ۱/۱  ۱  ۶  ۴  )نفر(اندازه خانواده 
  ۱۷۸۹۸۲۰  ۸۰۰۰۰۰  ۱۰۰۰۰۰۰۰  ۳۵۱۶۸۶۰  )ريال(رآمد ماهيانه د
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  توزيع فراواني شغل بازديدکنندگان از پارک ‐۳ جدول

 موارد شغلي ديگر بيکاربازنشسته کارگر دار خانه  آزاد کارمنددولتمتخصص  شغل
  ۱۹  ۵  ۱۲  ۱۲  ۷  ۳۹  ۵۸  ۱۷  تعداد
  ۲۵/۱۱ ۹۵/۲  ۱۰/۷ ۱۰/۷  ۱۵/۴ ۰۸/۲۳  ۳۲/۳۴  ۰۵/۱۰  درصد

  
د کننـدگان را مـشخص      ي بازد يت آموزش يوضع) ۴( جدول

الت ي سـطح تحـص    ي دارا کننـدگان  بيـشتر بازديـد   . کنـد يم
هـستند و   )  درصـد  ۹/۳۱( پلمي و د  ) درصد ۲۶/۳۰ (سانسيل

  . درصد است۱۷/۱باشند حدود يمسواد ي که بيدرصد افراد
  

   بازديدکنندگان از پارکت توزيع فراواني ميزان تحصيال‐۴ جدول

  بيسواد  زير ديپلم  ديپلم کارداني  ليسانس  فوق ليسانس و باالتر  سطح سواد
  ۲  ۱۵  ۵۴  ۲۸  ۵۱  ۱۹  تعداد
  ۱۷/۱  ۸۷/۸  ۹۰/۳۱  ۵۶/۱۶  ۲۶/۳۰  ۲۴/۱۱  درصد

  
ل مراجعه مخاطبان به پارک     ي دال يع فراوان يتوز) ۵( جدول

 بخـش   شـود   مـي ب مـشخص    يـ ن ترت يبـد . دهديمرا نشان   
ط يح به محـ   يبه منظور تفر  )  درصد ۴۶/۳۸( از افراد    اي  هدعم

  .ندينمايمپارک مراجعه 
  

   توزيع فراواني علت آمدن بازديدکنندگان به پارک‐۵ جدول

علت 
  آمدن

آشنايي با پارک تفريحنزديکي به محل سکونت
 از هواي بهره گيری
  آزاد

موارد ديگر توصيه دوستان

  ۱۱  ۳۶  ۱۹  ۵  ۶۵  ۳۳  تعداد
  ۵۱/۶  ۳۰/۲۱  ۲۴/۱۱  ۴۶/۳۸۹۶/۲  ۵۳/۱۹  درصد

  
دکننـدگان  يل بـه پرداخـت بازد     يـ درقسمت مربوط بـه تما    

)  نفـر  ۱۱۶(درصـد    ۶۹ پـارک،    يحين ارزش تفر  ييجهت تع 
 ۳۰۰۰ پرداخـت    ي برا يليرفتند و تما  يشنهاد را نپذ  ين پ ياول
مـت  ي خانواده خود به عنـوان ق      يک از اعضا  ي هر   يال برا ير

 ۵۳(درصد   ۳۱پارک نداشتند و     از   گيری بهره جهت   يورود
ـ ) نفر شنهاد يـ  کـه پ   يمهنگـا . رفتنـد يشنهاد را پذ  يـ ن پ ياول
شنهاد يـ پ)  نفر ۳۲(درصد  ۲۸ارائه شد   ) الي ر ۱۰۰۰(نتر  يپائ

 ارائـه   يترنيشنهاد پائ يان کردند که پ   يرفتند و ب  يدوم را نپذ  
آن . رفتنـد يآن را پذ  )  نفـر  ۸۴(درصد  ۷۲ که   يشود، در حال  

رفتند در گروه   يشنهاد را پذ  ين پ يکه اول ان  يدسته از پاسخگو  
ال بـه   يـ  ر ۵۰۰۰ا حاضرند ي آ هشنهاد باالتر قرار گرفتند، ک    يپ

 خود بپردازنـد؟    يک از اعضا  ي هر   ي برا يمت ورود يعنوان ق 

)  نفـر  ۲۱(درصـد    ۴۰رفتند و   ينپذ)  پاسخگو ۳۲(درصد   ۶۰
ل بـه   يزان تما يم بيشينهن  يهمچن. رفتنديشنهاد را پذ  ين پ يا

  .ال بودي ر۲۰،۰۰۰ان يگوپرداخت پاسخ
) ۶( ت در جـدول   يـ  از بـرآورد مـدل الج      آمده بدستج  ينتا

  .آمده است
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   نتايج برآورد مدل الجيت‐۶ جدول

  ي آماريدار يمعنZارزش آماره  بيضرا  رهايمتغ
  ۲۸/۰  ‐۰۷/۱  ‐۹۹/۲  أعرض از مبد

  ۰۰۰۰/۰  ‐۳۲/۶  ‐۰۴۸/۰  يشنهاديمت پيق
  ۰۰۰۰/۰  ۶۵/۵  ۱۹/۲*۱۰ ‐۵  درآمد

  ۰۴۶/۰  ‐۹۸/۱  ‐۰۰۸۳/۰  بعد خانوار
  ۰۰۷/۰  ۶۷/۲  ۸۴۸/۱  التيتحص
  ۰۰۲۵/۰  ۰۴/۳  ۱۳/۲  ت پارکيجذاب

  ۰۰۲/۰  ۷۶/۳  ۹۶۸/۵  يطيست محي زيها سازمانت در يعضو
Log Likelihood = -55/83 

LR statistic (6 df)=104/37 (0/0000)  
McFadden R2 = 0/68  

  
 ي با عالمـت منفـ     يشنهاديمت پ ير ق ي متغ برآوردیب  يضر

 ن نـشان  يـ ا.  شـده اسـت    دار  معني يمورد انتظار از نظر آمار    
 WTP احتمال بلـه در      يشنهاديمت پ يش ق يدهد با افزا  يم

  و مثبـت   دار  معنـي  درآمـد    يب بـرآورد  يضر. ابدييمکاهش  
ش درآمد احتمال بله در     ي است که با افزا    آنانگر  ي وب باشد  مي

WTP ـ  ير تحص يمتغ. ابدييمش  ي افزا ا عالمـت مثبـت     الت ب
ش آمـوزش احتمـال   ين معناست، با افزااي  ه شده و ب   دار  معني

ج برآورد مـدل    ين نتا يهمچن. ابدييمش  ي افزا WTPبله در   
ست يـ  زيهـا  سـازمان ت در  ير عـضو  يـ دهد که متغ  يمنشان  

. ه اثر مثبـت دارد    ي بر قبول ورود   يدار  معني به طور    يطيمح
 و کمـک بـه      يهـا   سـازمان نگونه  يلذا آشنا ساختن مردم با ا     

 در جهـت    يتوانـد گـام مـوثر     يمـ ل آنهـا    يگسترش و تـشک   
 بعـد خـانوار     يب برآورد يضر. ست باشد يط ز يحفاظت از مح  

ن مطلـب اسـت کـه بـا         يانگر ا ي وب باشد  مي ي و منف  دار  معني
  .ابدييم کاهش WTPش بعد خانوار احتمال بله در يافزا
ک از  يـ ر در هـر     ييـ ک واحـد تغ   يـ  يياثر نهـا  ) ۷(  جدول 
  .دهديم را نشان يحي توضيرهايمتغ

  
  ي توضيحي متغيرهاي اثر نهاي‐۷ جدول

 تيجذاب  تيعضو بعد خانوار آموزش  يشنهاديمت پيق  درآمد  ريمتغ
  ۲۷/۰  ۸/۰  ‐۰۰۱/۰  ۲۳/۰  ‐۰۰۵۱/۰ ۰۰۰۰۰۲/۰  يياثر نها

  
 درآمــد برابــر بــا يحير توضــيــ مربــوط بــه متغيياثــر نهــا
ک واحد  يست که   ن ا يانگر ا ين رقم ب  اي  ه است، ک  ۰۰۰۰۰۲/۰

ديگـر  دکننده در صورت ثابت بـودن       يش در درآمد بازد   يافزا
ش در احتمـال وجـود   ي درصد افزا۰۰۰۲/۰ منجر به   ها املع
ر يـ  متغ يياثر نها . شود  ميدکننده  يل به پرداخت در بازد    يتما
 ميـزان ن  يـ ر ا يدر تفـس  . باشد  مي ‐۰۰۵۱/۰شنهاد برابر با    يپ
 بـا فـرض     يشنهاديـ مت پ يش درق يک واحد افزا  يد گفت   يبا

 درصـد کـاهش در      ۵۱/۰ منجر بـه     ها  عامل ديگرثابت بودن   

. شـود   مـي د کننده   يل به پرداخت در بازد    ياحتمال وجود تما  
ت پـارک   ي جـذاب  ير مجـاز  يـ  مربوط بـه متغ    يي اثر نها  ميزان

ن موضوع اسـت   اي  هدهند نشان ميزانن  ي است، ا  ۲۷/۰برابر با   
 يرهـا ي متغ رديگـ  يکه با در نظر گرفتن حالـت نمونـه بـرا          

ت پـارک از    ي جـذاب  ير مجـاز  ير متغ ييجه تغ ي در نت  يحيتوض
ن يـ ت ا يط پارک به جـذاب    ياز جذاب نبودن مح   (ک  يصفر به   

 ۲۷دکننـده  يل به پرداخت بازديرش تما ياحتمال پذ ) طيمح
 مـدل   بهينـه  ينيش ب يدرصد پ . افتيش خواهد   يدرصد افزا 
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ل  بـرازش مـد    ييکـو يانگر ن يـ  که ب  باشد  مي درصد   ۸۴برابر با 
  .ن الگو استي در اگيری بهرهت مورد يالج

 پـارک را ارائـه      يحـ ي که ارزش تفر   WTP ي انتظار ميزان
ـ  يـ  مـدل الج   يهـا  مشخـصه  بـرآورد  از    پـس  دهد،يم ا ت، ب

شنهاد به  ي در محدوده صفر و حداکثر پ      ي عدد يريگ انتگرال
  .ر محاسبه شده استيصورت ز
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ال يـ  ر ۳۳۰۰ از پـارک     گيـری  هبهـر  جهت   WTP ميانگين

  . دکننده بدست آمده استي هر بازديبرا
 بعـد خـانوار در      ميـانگين ت شهر کـرج و      يبا توجه به جمع   

ن شـهرحدود   يـ  ا يهـا   ه خـانواد  شـمار ،  ينمونه مـورد بررسـ    

 هر هکتار يحيزان ارزش تفريم.  خانوار بدست آمد۳۸۱۹۵۲
  .ر بدست آوردي توان به صورت زيمپارک در سال را 

  
   هر هکتار پارکيحيارزش تفر= }  کل خانوارها شمار × WTP ميزان ميانگين { ÷مساحت پارک 
   هر هکتار پارکيحيارزش تفر = )۳۸۱۹۵۲ × ۳۳۰۰( ÷ ۹= ۷/۱۴۰۰۴۹۰۶۶

  
ميليـون   ۱۴۰/ النه پارک حدود     سا يحين ارزش تفر  يبنابرا

  . ال در هکتار بدست آمده استير
 ميـانگين  پارک بـا توجـه بـه         يحين ارزش کل تفر   يهمچن
ال در ي ر ميليون۱۲۶۰/حدود ل به پرداخت افراد ي تماميزان

  .سال خواهد شد

  

  بحث

ست يـ  زيهـا  ارزش گيـري  انـدازه  ي بـرا ي مختلفيها  روش
 يهـا   روشاست بـه    ممکن   ها  روشن  يا.  وجود دارد  يطيمح

 برتـری روش  . م شوند ي آشکار شده و اظهار شده تقس      برتری
 در باشـد  مـي  افـراد  ي رفتار عملي چگونگپايهآشکار شده بر  

 رفتـار   ي چگـونگ  پايـه  اظهار شده بـر      برتری که روش    يحال
  .باشد مي ي فرضيت هايافراد در موقع

 پارک نبوت کـرج بـر       يحين ارزش تفر  يي به تع  بررسین  يا
 بـه عنـوان     ي بـه پرداخـت مبلغـ      يا مردم راض  اي  هکنيحسب ا 
  .است از پارک هستند، پرداختهگيری بهره يه برايورود
د کننـدگان مـورد     يـ  درصـد بازد   ۷۲دهـد   يمـ ج نشان   ينتا

 از پـارک    گيری بهره جهت   ي، حاضر به پرداخت مبلغ    پرسش

مـت  ي بـه عنـوان ق     WTP ميـانگين  بررسین  يدر ا . هستند
. ال بدست آمده است   ي ر ۳۳۰۰ده  دکنني هر بازد  ي برا يورود
 ۱۲۶۰  در سـال حـدود      پـارک  يحين ارزش کل تفر   يهمچن

ت يـ م توجـه و اه   دهنده  نشانج  ينتا. ال برآورد شد  يرميليون  
  .باشد مي ي سبز شهري فضايدکنندگان برايقائل شدن بازد

دکنندگان که از   ي و درآمد بازد   يشنهاديمت پ ي ق يرهايمتغ
زان يـ م مـوثر در  هـای  امـل ز ع، ااند ه شددار معني ينظر آمار 
WTP باشـند يم   از پارک  گيری بهره يدکنندگان برا ي بازد .

 در  ي موثربعـد  هـای  امـل الت و بعـد خـانوار ع      يزان تحـص  يم
 يتـ يمبا توجه بـه اه    . دکنندگان هستند ي بازد WTPزان  يم

-يم قائل هستند    ي شهر يها د از پارک  ي بازد يکه مردم برا  
 يشتريـ ن مورد توجه ب   اي  هبن  زان و مسئوال  ير طلبد که برنامه  

، هـا   ه خـانواد  يت مناسب برا  يجاد امن يداشته و با گسترش، ا    
در جهت باال بـردن     ...... نگونه فضا ها و     يبهبود بهداشت در ا   
  .ندي نمايشتريرفاه جامعه کمک ب

پژوهشگر  پرسش   ي مشروط، چگونگ  گذاري  ارزشدر روش   
ن يچنـ هم. ر بگـذارد  يدکنندگان تـاث  ي تواند بر پاسخ بازد    يم
دکننـدگان در سـال از پـارک        ي کل بازد  شمار محاسبه   يبرا
 و  هـا   ه روزهـا، مـا    همـه دکننـدگان در    ياز به شمارش بازد   ين
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لـذا الزم اسـت در بـرآورد ارزش    . فصول مختلف سال اسـت    
رد تا از   ين مرتبه انجام گ   ي چند بررسی،  يطيمحستيمنافع ز 

 يزيـ رنگونـه منـافع و برنامـه      ي در برآورد ارزش ا    بروز لغزش 
  . شوديري آن جلوگپايه بر نا مناسب يها
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Abstract 
Although environmental plans performance, development of green areas and provision of recreational 

facilities for filling leisure time are necessary, lack of financial resources for reviving and providing 
appropriate recreational facilities makes natural resources management not only to evaluate these 
resources but also use people's contribution in order to conserve and revive these areas. Therefore, this 
research will discuss an assessment of the outdoor recreational value of Nabovat Park in order to 
estimate a visitors' willingness to pay (WTP) for recreational benefits, based on contingent valuation 
(CV) and dichotomous choice. For determination of visitors' willingness to pay Logit model was 
employed, the estimation parameters being based on methods of maximum likelihood (ML). The 
results indicate that 72% of visitors are willing to pay for recreational values at the Nabovat Park. 
People is willing to pay 3300 Rials for per visit of the park. The total recreational annual value was 
estimated at 140,049,660.7 Rials/ha for the park. Consequently, results show that people care about 
urban green areas.  
 
Keywords: Outdoor recreational value, Contingent valuation, Willingness to pay, Natural resource & 

Environment, Logit model 
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