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  چكيده
با توجه به ناديده گرفتن نقش جانبي محيط زيست، مشخص كردن اين نقش و برآورد آن، اهميت محيط زيست و نقش واقعي آن را در اقتصاد 

ها بوده كه شامل استفاده از جنگل و  و تفريحي جزء ارزشهاي مستقيم اكوسيستم جنگلي و پارك گردشگريارزش . ملي روشن خواهد كرد
در اين پژوهش، ارزش تفريحي پارك هشت بهشت . است شناختي روي، و زيبايي ران اوقات فراغت و سرگرمي، پيادهپارك براي تفريح، گذ

بنابراين، . گيري شده است تعيين و اندازه مشروط ارزشگذاريبازديدكنندگان اين پارك با استفاده از روش  اصفهان و ميزان تمايل به پرداخت 
پيشنهادهاي . آوري شد جمع ۱۳۹۱  ، فروردين و ارديبهشت۱۳۹۰اسفند  هايماه اطالعات مورد نياز طيد و پرسشنامه تهيه ش ۲۳۰تعداد 
ابتدا پيشنهاد مياني . ترتيب به عنوان پيشنهادهاي پايين، مياني و باال براي پرداخت بازديدكنندگان مطرح شد ريالي، به ۴۰۰۰و  ۳۰۰۰، ۲۰۰۰

 .اب منفي، قيمت پيشنهادي پايين، و در صورت ارائه جواب مثبت، قيمت پيشنهادي باال ارائه شدجو ةمورد پرسش قرار گرفت و در صورت ارائ
نتايج نشان داد كه متغيرهاي درآمد فرد، درآمد خانواده، تحصيالت، كيفيت پارك، ارزشمندي محيط زيست و نوع منزل مسكوني بر تمايل 

همچنين، متغيرهاي سن افراد و مسافت خانه از پارك، . زيست اثر مثبت داشته استمحيط  دلپذيرياستفاده از  برايپرداخت بازديدكنندگان 
ريال  ۲۶۱۸متوسط تمايل به پرداخت بازديدكنندگان براي ارزش تفريحي اين پارك، . منفي با ميزان تمايل پرداخت افراد داشته است ةرابط

  . دست آمده است ريال به ۴/۱۰۶۸۱۴ر نيز براي بازديد از اين پارك براي هر بازديد است و ميانگين تمايل به پرداخت ساالنه هر خانوا
  

  كليد واژه
  JEL :Q51, Q56, Q57 ، محيط زيست ،مدل الجيت،  )WTP(ميزان تمايل به پرداخت  ،)CV (ارزشگذاري مشروط 

  سرآغاز
زيسـت بـه عنـوان كـاال در      هاي اخيـر، كيفيـت محـيط    در دهه

اي كــه  بــه گونــه. اســت بــودهاقتصــادي مــورد توجــه  هــاي هنظريــ
پايــدار را در گــرو حفاظــت از  ةاقتصــاددانان تحقــق رشــد و توســع

ارزشگذاري كاركردها و خـدمات غيـر بـازاري    . دانند زيست مي محيط
شـناخت و فهـم منـافع    : براي نمونه ،محيط زيست به داليل زيادي

مسـائل محيطـي    ةارائ ،ها زيست محيطي و اكولوژيكي توسط انسان
ميـان  ريزان، فراهم آوردن ارتباط  كشور به تصميم گيرندگان و برنامه

، سنجش نقش و اهميـت  هاي اقتصادي و درآمدهاي طبيعي سياست
پايـدار،   ةمنابع زيست محيطـي در حمايـت از رفـاه انسـاني و توسـع     

 ).Vaze, 1998( محاسبات ملي مهم است ةتعديل و اصالح مجموع
طبيعي منافع اقتصادي بسـياري دارد كـه برخـي بـه صـورت       محيط 

هـا   ملموس در اختيـار انسـان   ديگر به صورت غير اي پارهملموس و 
هـاي غيـر    ، ارزش۱هـاي مسـتقيم   اين منافع را بـه ارزش . قرار دارند

. انـد  دهكـر بنـدي   تقسـيم  ۴و ارزش وجودي ۳، ارزش انتخاب۲مستقيم
شـود كـه در    ارزش مستقيم به استفاده مستقيم از منابع مربـوط مـي  

بـر بازرگـاني و تجـارت چـوب و الـوار، شـامل        افـزون مورد جنگل، 
ها، شـيره خـام يـا السـتيك خـام و مـواد        مواردي نظير صمغ، رزين

افزون بـر ايـن، درآمـدهاي بـالقوه     . غذايي چون گردو و فندق است
ــي و  ــگريتفريح ــت   گردش ــتقيم اس ــزء ارزش مس ــز ج ارزش . ني

مستقيم به منافعي كه افراد به صـورت غيـر مسـتقيم بـه دسـت       غير
هاي اوليه منابع موجود مربوط  اي از فعاليت ورده و يا به عنوان نتيجهآ

محيطي و اكولوژيكي نظير توانايي جنگـل در   خدمات زيست. شود مي
جذب كربن هوا، جلوگيري از فرسايش خاك، كنترل سيالب، تعديل 
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۱مجله محيط شناسي شماره  ۱۵8  

. ندهسـت هـاي غيرمسـتقيم    آب وهوا و تنوع زيسـتي در زمـره ارزش  
مستقيم قابل تحقق در هاي مستقيم و غير شخاب، تمام ارزارزش انت

آينده، يا ارزش نسبت داده شده به كاال و خدمات در آينـده از قبيـل   
اكتشافات آتي مربوط به مصارف طبي و زراعي گياهان و منابع جديد 

گيرنده ارزش ذاتي ارزش وجودي در بر. شود ا شامل مياكولوژيكي ر
تنها براي موجوديـت   يك منبع نظير جنگل و ارزشي است كه مردم

حتي اگر هرگز آن را نديـده  (محيطي قايلند  آن منبع و فعاليت زيست
و تفريحـي جـزء    گردشـگري بدين ترتيب، ارزش ). يا استفاده نكنند

هـا بـوده كـه شـامل      هاي مستقيم اكوسيستم جنگلي و پـارك   ارزش
استفاده از جنگـل و پـارك بـراي تفـريح، گـذران اوقـات فراغـت و        

  .  )۱۳۸۵اميرنژاد،  ( شناختي است روي، و زيبايي يادهسرگرمي، پ
وجود همين نكات است كه ضرورت انجام مطالعات مربوط بـه  

كـه شـهر    از آنجـايي . كند هاي شهري را فراهم مي پارك ارزشگذاري
شهرهاي كشور است و به دليل صنعتي بودن  اصفهان از جمله كالن

ند، مطالعه هستها داراي اهميت ويژه  اين شهر فضاهاي سبز و پارك
به (حاضر در نظر دارد ارزش تفريحي پارك هشت بهشت اصفهان را 

بـا  ) هاي ايـن شـهر   موردي و يكي از بزرگترين پارك ةعنوان مطالع
  .برآورد كند) CV( ۵مشروط زشگذارياراستفاده از روش 

  پيشينه و ادبيات پژوهش
د و به شون بسياري از خدمات محيط طبيعي در بازار معامله نمي

توانند ميـزان تمايـل    گذاري مردم نمي دليل عدم وجود سيستم قيمت
در ايـن  . به پرداخت خود را براي استفاده از اين خدمات اظهار كننـد 

گيرد تا بـا ايجـاد    مورد استفاده قرار مي هايي شرايط، روشها وتكنيك
مندي  فرضي، افراد بتوانند تمايل به پرداخت خود را براي بهره يبازار

 ,Venkatachalam( نـد كنگيـري   از خدمت محيط طبيعـي انـدازه  

2003( .  
 ۶مشروط، براساس رويكرد تمايل به پرداخت ارزشگذاريروش 
منفعـت و   -اين روش براي تجزيه و تحليل هزينـه  . استبيان شده 

. گيـرد  محيطـي مـورد اسـتفاده قـرار مـي      ثيرات زيستأت ارزشگذاري
 ارزشــگذاريكــاربرد ايــن روش در اقتصــاد محــيط زيســت شــامل  

اين روش در ابتـدا  . استمصرفي و يا هر دو غير ،هاي مصرفي ارزش
وي روش . پيشنهاد شـد  Ciriacy and Wanerup  (1947)توسط 

ــوگيري از ايجــاد   ارزشــگذاري ــافع جل ــرآورد من ــراي ب مشــروط را ب
  Davis ولي اولين بار . دانست فرسايش خاك در طبيعت مناسب مي

اسـتفاده از  . اي تجربي از ايـن روش اسـتفاده كـرد    به گونه (1963)
برآورد ارزش تفريحـي در مطالعـات    يمشروط برا ارزشگذاريروش 

 و همكـاران Echeverria  بـراي نمونـه  . خارجي بسيار متداول است

هـاي كاسـتاريكا را بـراي هـر      ارزش منافع وجودي جنگـل  (1995)
 Lee and Han (2002)  .انـد  دالر در سال برآورد كرده ۲۳۸هكتار 

جنـوبي را بـه طـور متوسـط      ةارزش تفريحي پنج پارك ملي در كـر 
  Nabin .انـد  دالر براي هر خانواده در هر سال محاسبه كرده ۵۴/۱۰

حفاظت از  برايميانگين تمايل به پرداخت افراد ) ۲۰۰۸(و همكاران 
 ,.Nabin, et al( اند دالر محاسبه كرده ۲/۶۹منطقه آناپوران نپال را 

اسـتفاده از روش  بـا   Reynisdottir   (2008)اي در مطالعه. )2008
فـراد را بـراي پـارك    ارزشگذاري مشروط متوسط تمايل به پرداخت ا

در . برآورد كرد) واحد پول يونان(  ISKميليون  ۵۰۸ ملي اسكافتافل
 ISKميليـون   ۱۳۳همين پژوهش اين ارزش براي آبشـار گولفـوس   

اي از  در مطالعـه  (2011)و همكـاران   Backly. برآورده شده اسـت 
رد ميـزان تمايـل بـه پرداخـت     بـرآو  برايروش ارزشگذاري مشروط 

هـاي منـاطق مرتعـي     كنندگان براي بهبود و توسعه زيرساختبازديد
گننـدكان بـراي   اند بازديد اند و نشان داده كردهمرتفع و پست استفاده 

پوند، به طور متوسط  ۲۲/۱۲و  ۰۸/۹مناطق مرتفع و پست به ترتيب 
  .Sattout, et al در پژوهشـي ديگـر   .دارنـد تمايـل بـه پرداخـت    

دالر در  ۴۳/۴۴هاي سرو در لبنـان را   ارزش تفريحي جنگل (2011)
  . دندكرسال براي هر خانواده محاسبه 

، در پژوهشي با بررسي و تعيـين  )۱۳۹۰(هاشم نژاد و همكاران 
شاخص ميزان تمايل به پرداخت در پارگ جنگلي نور بـا اسـتفاده از   

ارزشــگذاري مشــروط و پرسشــنامه دوگانــه بــه تعيــين ارزش روش 
نتايج حاصل نشان داده كه ميـزان  . اند تفرجگاهي اين پارك پرداخته

 ۳۸۷۵ميانگين تمايل به پرداخت بازديدكننـدگان بـراي ايـن پـارك     
ميـانگين  ) ۱۳۸۳(دوسـت  خورشيد. ريال براي هر بازديد بـوده اسـت  

ز محـيط زيسـت و كـاهش    ت اتمايل به پرداخت افراد را براي حفاظ
  .ريال برآورد كرده است ۴۱۱۴۰تبريز  آلودگي در

با اسـتفاده از مـدل لوجيـت ميـزان     ) ۱۳۸۹( اميرنژاد و ديگران
تمايل به پرداخت ماهانه هر خانوار براي حفاظت از تاالب ميانكاله و 

 ۸۲۵۴۳و  ۶/۶۸۷۸ارزش حفاظتي ساالنه اين تـاالب را بـه ترتيـب    
ارزش تفريحـي  ) ۱۳۸۷(امامي ميبدي و قاضي . اند كردهريال برآورد 

. انـد  ريال براي هر بازديد محاسبه كرده ۱۸۴۰پارك ساعي تهران را 
  برآورد ارزش تفريحي تاالب انزلي،، به )۱۳۸۹(محمودي و همكاران 

آنها  ةمطالعنتايج  .اند پرداختهبا استفاده از روش ارزشگذاري مشروط 
كيفيـت زيسـت     متغيرهاي قيمت پيشنهادي،ضرايب   كه، هنشان داد

بر تمايل افراد به پرداخت   يدار معني اثردرآمد و سن   محيطي تاالب،



  
  
  
  

  ۱۵۹  ...                                                              هشت بهشت در اصفهان با استفاده از برآورد ارزش تفريحي پارك
ريـال   ۱۴۹۰۰۰۰۰۰۰برابـر  تاالب نيـز  ارزش تفريحي ساالنه . دارند

  .ه استبرآورد شد
 شناسي پژوهش روش

  هاي آماري پايه

 هـاي طبيعـي و   هـا و جنگـل   براي برآورد ارزش تفريحي پارك
طبيعـي معمـوالً از روشـهاي    هاي طبيعي و غير مچنين ساير مكانه

ــ) CV(مشــروط  ارزشــگذاري اســتفاده ) TC( ۷ســفر ةو روش هزين
آوري  با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه به جمـع  TCروش . شود مي
در ايـن روش تقاضـا بـراي    . پـردازد  ها و اطالعات مورد نياز مي داده

هاي مربوط بـه   مل متغير مانند هزينههاي تفريحي تابعي از عوا مكان
سفر، درآمد بازديدكنندگان، سطح سواد، سن و ساير عوامل اجتماعي 

كننـده در طـول سـفر    گر يك بازديددر اين حالت ا. و اقتصادي است
بيشتر از يك تصميم براي استفاده از مسـافرت داشـته باشـد، ارزش    

توانـد بـراي    مكان تفريحي بيشتر از حد واقعي برآورد شده كـه مـي  
 آفـرين باشـد   سفر از ميان اهداف گوناگون مشـكل  تخصيص هزينه

پارك هشت بهشـت در مركـز شـهر    ). ۱۳۸۷،امامي ميبدي و قاضي(
اصفهان قرار دارد و به عنوان فضاي سبز عمومي مورد استفاده قـرار  

گيـرد و اصـوالً بازديـد از ايـن پـارك بـه عنـوان هـدف اصـلي           مي
بـراي محاسـبه ارزش    TCتفاده از روش بازديدكنندگان نيست و اسـ 

بنـابراين در ايـن   . كند خطاتواند نتايج را دچار  تفريحي اين پارك مي
در الويـت قـرار    TCنسبت بـه روش   CVپژوهش استفاده از روش 

 DDC(۸(در ايـن مطالعـه از پرسشـنامه دوگانـه دو بعـدي      . گيرد مي
 Bishopبار  اولينرا  DC(۹(روش انتخاب دوگانه . استفاده شده است

and Heberlein (1979)  در اين روش افراد يك پاسخ . كردندارائه
پاسخگو  و كنند را از بين چند پيشنهاد از پيش تعيين شده انتخاب مي

 Carson and. دهد يا خير را به قيمت پيشنهادي مي ،فقط پاسخ بلي

Henemann  اين روش را اصالح كردند و در نتيجـه   ۱۹۸۵در سال
در ايـن روش  . را بـه وجـود آوردنـد    دوبعدي پرسشنامه دوگانهروش 
دهنده با چند مبلغ پيشنهادي مواجه است كه با توجه به پاسـخ   پاسخ

در . شود ديگري به او داده مي هاياو نسبت به يك پيشنهاد، پيشنهاد
 بهالعمل پاسخگو  ه يا خير و يا عكسواقع پيشنهاد بيشتر، به جواب بل

  . پيشنهاد اوليه بستگي دارد
تنظـيم   دو بخـش قالـب  در ،  DDCدر اين مطالعه پرسشـنامه  

كه تعيين  ابتدا در بخش آغازين پرسشنامه با توجه به اين. شده است
مجـزا كـردن    بـراي ارزش تفريحي پارك هشت هدف مطالعه است، 

عمـارت هشـت بهشـت كـه      ارزش تفريحي پارك از ارزش تاريخي

متعلق به اين پارك است، هدف پرسشنامه به صورت زير بيان شـده  
هدف از اين پرسشنامه اين اسـت كـه ارزش پـارك هشـت     ": است

بهشت را به عنوان يك فضاي سبز شهري و مكاني براي اسـتراحت  
شهروندان مورد بررسي قرار دهد و در واقع پارك هشـت بهشـت را   

ـ   بدون در نظر گرفتن  . دبناي تاريخي موجـود در آن ارزشـگذاري كن
بنابراين لطفاً پرسشنامه را با اين نگاه كـه منظـور از هشـت بهشـت     

يك پارك و فضاي سبز شهري است نـه يـك بنـاي تـاريخي،      فقط
اسـتخراج اطالعـات    پرسشـنامه  هـدف بخـش اول   ".كامل فرماييد

در ايــن بخــش در مــورد ســن  و اجتمــاعي افــراد اســت-اقتصــادي
دهنده، تحصيالت، محل سكونت، شغل، ميـزان درآمـد فـرد و     پاسخ

درآمد خانوار، تعداد افراد خانواده، و تعداد دفعات بازديد سـئوال شـده   
هدف بخش دوم اين پرسشنامه به ميزان تمايـل بـه پرداخـت    . است

در اين بخش سه قيمت پيشـنهادي  . شود بازديد كنندگان مربوط مي
ريالي را به صورت سه پرسش وابسته به هـم   ۴۰۰۰و  ۳۰۰۰، ۲۰۰۰

پرسـيده  ) ريـالي  ۳۰۰۰(ابتدا قيمت پيشنهادي مياني . ارائه شده است
: شـود  كننـدگان پرسـيده مـي   دسئوال به اين صورت از بازدي. شود مي

پارك هشت بهشت مكـاني اسـت كـه بـراي شـما فرصـت تفـريح        
ريال از درآمـد   ۳۰۰۰يد ماهانه كند، آيا حاضر واستراحت را فراهم مي

خودتان را به عنوان قيمت ورودي به اين پارك اختصاص دهيـد؟ در  
تـر   صورتي كـه پاسـخ فـرد منفـي باشـد قيمـت پيشـنهادي پـايين        

و در صورتي كه پاسخ بازديدكننده مثبت باشـد قيمـت   ) ريالي۲۰۰۰(
  . شود پرسيده مي) ريالي ۴۰۰۰(پيشنهادي باالتر 

الزم از فرمول كوكران و  ةبرآورد تعداد نمون در اين روش براي
 ۲۵بنـابراين ابتـدا تعـداد    . گيري ساده استفاده شده است روش نمونه

ها ميـانگين و واريـانس    اين پرسشنامه باپيش پرسشنامه تهيه شد و 
. دشـ آماري بازديدكنندگان از پارك هشت بهشـت مشـخص    ةجامع

نفـر بـه دسـت     ۲۳۰ ونهسپس با استفاده از فرمول كوكران حجم نم
مـاه   ۳پرسشنامه تهيه شد و اطالعات مورد نياز طي  ۲۳۰تعداد  .آمد

  . آوري شد اسفند، فروردين و ارديبهشت جمع
 مدل

، داراي يك متغيـر وابسـته بـا    CVشكل پرسشنامه در بررسي 
معموالً . انتخاب دوگانه است كه به يك مدل كيفي انتخابي نياز دارد

بـراي روشـهاي انتخـاب كيفـي مـورد       Probitو  Logitهـاي   مدل
به دليـل كـاربرد فـراوان      .)Haneley,1997( گيرند استفاده قرار مي

ژوهش براي بررسي تأثير متغيرهـاي مسـتقل     ، در اين پLogitمدل 
بر ميزان تمايل پرداخت بازديدكننـدگان و بـه منظـور تعيـين ارزش     



  
  
  
  

۱مجله محيط شناسي شماره  ۱۶۰  

. اده شده استتفريحي پارك هشت بهشت اصفهان از اين مدل استف
فـرض شـده اسـت كـه      ،WTPگيـري   به منظور تعيين مدل انـدازه 

بازديدكننده مبلغ پيشنهادي را به عنوان قيمت ورودي براي اسـتفاده  
خود تحـت   رضامندياز پارك هشت بهشت براساس حداكثر سازي 

  .كند پذيرد و يا آن را به طور ديگري رد مي شرايط زير مي
U(1,Y-A;S)+ (0, ; ) (1)

1 0
U Y S    

ــ ــامندي، U) ۱( ةدر رابط ــرد   رض ــه ف ــت ك ــتقيمي اس غيرمس
ــه دســت مــي  ــده ب ــده،  Y.آورد بازديدكنن ــد بازديدكنن ــغ  Aدرآم مبل

ــازار فرضــي و   ،پيشــنهادي ــا همــان قيمــت ورودي در ب ســاير  Sي
  .است )تحت تأثير سليقه فردي(اقتصادي  -هاي اجتماعي ويژگي
 0

 1و
    متغيرهاي تصادفي با ميانگين صفر هستند كـه بـه

  .اند طور برابر و مستقل توزيع شده
  :شود به صورت زير نشان داده مي رضامنديتفاوت 

U(1,Y-A;S)- (0, ; ) ( ) (2)
1 0

U U Y S    

را بپـذيرد بـر   ) A(كه بازديدكننده يكـي از پيشـنهادها    و احتمال اين 
  :است ازاساس مدل الجيت عبارت 

 

1 1
( ) (3)

1 exp( ) 1 exp( )
i
F U

U A Y S
P


   

   
     

  

  
)كه  )F U


 ۸اختالف الجستيك يك تابع توزيع تجمعي با 

اقتصـادي در ايـن   -استاندارد است و بعضـي از متغيرهـاي اجتمـاعي   
هـاي بــرآورد   مشخصـه  و   ،. شـود  تحقيـق را شـامل مـي   

يا مساوي صفر،  ،رود به ترتيب كوچكتر اي هستند كه انتظار مي شده
تـوان متوسـط    مـي  سـرانجام  .بزرگتر از صفر و بزرگتر از صفر باشند

ارزش تفريحي ساالنه هر خـانواده بـراي اسـتفاده از پـارك هشـت      
  : به دست آورد زير ةرابطبهشت اصفهان را با استفاده از 

ميـانگين   ×ماه ۱۲ =متوسط ارزش تفريحي ساالنه هر خانواده
      WTPمتوسط وزني مقدار  ×تعداد افراد خانوار  

پرداخت بازديدكننـدگان بـراي   مدل رگرسيوني برآورد تمايل به 
ـ     زيـر  ةارزش تفريحي پارك هشت بهشت اصفهان به صـورت معادل

  :ارائه شده است

0
, 1,2,3,...,

i i
WTP X i n     

Xi  اند و  متغيرهاي مستقلi
 هاي مربـوط بـه ايـن     مشخصه

متغيرهـايي كـه در   . تعداد متغيرهاي مستقل است nمتغيرها است و 
اين مطالعه به عنوان متغيرهاي اثرگذار بر ميزان تمايل بـه پرداخـت   

گيرند عبارتند از سن، تحصيالت، مسافت خانـه   مورد بررسي قرار مي
، درآمـد  )يـا اسـتيجاري   ،شخصي(از پارك، كيفيت پارك، نوع منزل 

. راد خـانوار و ارزش محـيط زيسـت   بازديدكننده، درآمد خانوار، تعدا اف
  .اند متغيرهاي كيفيت پارك و نوع منزل به صورت مجازي وارد شده

 تخمين مدل و ارائه نتايج

پرسشنامه  ۲۳۰به دست آمده از  اطالعات اقتصادي و اجتماعي
در  ،آوري شـده  كه در پارك هشت بهشـت اصـفهان توزيـع و جمـع    

براساس آمارهاي به دست آمده  .است خالصه شده )۱( ةجدول شمار

درصد بازديدكنندگان از پارك هشت بهشت اصفهان مرد  ۶۰بيش از 
آمارهاي مربوط به وضعيت شغلي بازديدكننـدگان در جـدول   . هستند
ن دهنـد كـه شـاغال    اين آمارها نشان مي. ارائه شده است) ۲(شمارة 

پـارك  ها تمايل بيشتري براي استفاده از  كارمند نسبت به ساير شغل
هشت بهشت اصفهان هستند در حالي كه كارگران كمترين تمايل را 

وضعيت تحصـيلي بازديدكننـدگان     .براي استفاده از اين پارك دارند
نشـان داده شـده    )۳(شـمارة  پارك هشت بهشت اصفهان در جدول 

بيشترين آمار مربوط به افراد با تحصيالت ليسانس و كمتـرين  . است
 .ان استسواد آمار مربوط به بي

 -نتايج حاصل از آمار متغيرهاي اقتصادي): ۱(جدول شمارة 

  اجتماعي بازديد كنندگان
انحراف   ميانگين  متغيرها

  معيار
  حداقل  حداكثر

  ۱۹  ۸۱  ۲/۱۲  ۴/۳۵  )سال(سن
  ۱۰  ۲۲  ۷/۲  ۳/۱۳  سالهاي تحصيل

اندازه خانوار 
  )نفر(

۴/۳  ۷۲/۱  ۸  ۱  

درآمد ماهانه 
  )ريال(فرد 

۵۸۲۰۰۰۰  ۷/۴۴۵۷۲۳۰  ۳۰۰۰۰۰۰۰  ۱۵۰۰۰۰۰  

درآمد ماهانه 
  )ريال( خانوار 

۶۹۲۰۰۰۰  ۷۵/۴۲۹۸۷۴۷  ۴۵۰۰۰۰۰۰  ۳۰۰۰۰۰۰  

مسافت خانه از 
  )كيلومتر(پارك

۷۶/۶  ۳۲۱/۷  ۲۵  ۰/۷  

تعداد دفعات 
  بازديد

۷/۳  ۲/۴  ۱۵  ۲  

  )هاي پژوهش يافته: منبع(



  
  
  
  

  ۱۶۱  ...                                                              هشت بهشت در اصفهان با استفاده از برآورد ارزش تفريحي پارك
  وضعيت شغلي بازديدكنندگان از پاك هشت بهشت اصفهان): ۲(شمارة  جدول

  جمع  بازنشسته  دار خانه  كارگر  آزاد  كارمند  متخصص  شغل
  ۲۳۰  ۳۹  ۴۴  ۱۹  ۴۷  ۵۷  ۲۴  تعداد

  ۱۰۰  ۹۶/۱۶  ۱۳/۱۹  ۲۶/۸  ۴۳/۲۰  ۷۸/۲۴  ۴۳/۱۰  درصد
  )هاي پژوهش يافته: منبع(

  پارك هشت بهشتوضعيت تحصيلي بازديدكنندگان از ). ۳(شمارة جدول 
  جمع  سواد بي  كمتر از ديپلم   ديپلم  فوق ديپلم  ليسانس  فوق ليسانس و باالتر  سطح سواد

  ۲۳۰  ۱۲  ۲۴  ۵۱  ۴۳  ۷۳  ۲۷  تعداد
  ۱۰۰  ۲۲/۵  ۴۳/۱۰  ۱۷/۲۲  ۷/۱۸  ۷۴/۳۱  ۷۴/۱۱  درصد

  )هاي پژوهش يافته: منبع(

يك زيست براي هرعيار ارزشمندي محيط آمارهاي مربوط به م
مواردي كـه در  . از بازديدكنندگان با چند پرسش به دست آمده است

اند عبارتند از ميـزان تمايـل بـه     ها مورد تأكيد قرار گرفته اين پرسش
ــراي نســل  ــه   حفــظ محــيط زيســت ب ــاز ب ــزان ني ــده، مي هــاي آين

گذاري براي حفاظت از محيط زيست، تمايل به عضـويت در   سرمايه
هاي تلويزيوني  زان عالقه به برنامههاي زيست محيطي و مي سازمان

بازديدكنندگان به هـر يـك از ايـن    . مرتبط با طبيعت و حيات وحش
تفاوت، مخالف و  هاي كامالً موافق، موافق، بي سئواالت يكي از پاسخ

هاي داده شـده هـر    سپس با توجه به جواب. اند كامالً مخالف را داده
قـرار  ) ۴(شـمارة  ول يك از بازديدكنندگان در يكي از گروههاي جـد 

زيسـت بـراي    ميزان ارزشـمندي محـيط   ةدهند اند كه نشان داده شده
  بازديدكنندگان است

  ارزشمندي محيط زيست براي بازديد كنندگان :)۴(شمارة جدول 
  خيلي كم  كم  متوسط  زياد  خيلي زياد  ارزشمندي

  ۱۳  ۲۵  ۵۵  ۸۹  ۴۸  تعداد
  ۶۵/۵  ۸۷/۱۰  ۹۱/۲۳  ۷/۳۸  ۸۷/۲۰  درصد

  )هاي پژوهش يافته: منبع(
قسمت دوم پرسشـنامه بـه منظـور بررسـي ميـزان تمايـل بـه        

از پارك هشت بهشت، تنظيم شـده  ) WTP(پرداخت بازديدكنندگان 
طور كه قبالً هم گفته شد، سه پيشنهاد براي تمايـل بـه    همان. است

ابتـدا پيشـنهاد ميـاني    . بازديدكنندگان طراحـي شـده اسـت   پرداخت 
در صورت عدم پـذيرش پيشـنهاد پـايين     ،شود ارائه مي) ريال ۳۰۰۰(
و در صـورت پـذيرش پيشـنهاد ميـاني، پيشـنهاد بـاال       ) ريال ۲۰۰۰(
ــال ۴۰۰۰( ــه مــي) ري ــين پيشــنهاد از  . شــود ارائ بعــد از پرســش اول

. نفـر آن را نپذيرفتنـد   ۸۲و نفر آن را پذيرفتنـد   ۱۴۸ ،بازديدكنندگان
، پيشنهاد )نفر ۸۲(براي كساني كه پيشنهاد سطح مياني را نپذيرفتند 
. نفر قرار گرفت ۶۳سطح پايين ارائه شد و اين پيشنهاد مورد پذيرش 

نفـر نيـز    ۱۰و  تـر شـدند   پايين هاينفر ديگر نيز خواستار پيشنهاد ۹

ــا بــراي آن. حاضــر بــه پرداخــت هــيچ مبلغــي نشــدند  دســته از  ام
، پيشنهاد سـطح  )۱۴۸(كنندگان كه پيشنهاد مياني را پذيرفتند  بازديد

نفـر   ۱۴۸نفـر از   ۵۷پيشنهاد سطح باال مورد پـذيرش  . باال ارائه شد
نتـايج  . آن را نپذيرفتنـد ) نفـر  ۹۱(قرار گرفت وساير بازديد كنندگان 

شـمارة  مربوط به ميزان تمايل به پرداخت بازديدكنندگان در جـدول  
آوري آمـار و اطالعـات مـورد     پس از جمـع . است ذكر شده است )۵(

طور كـه قـبال    همان. شود نياز، نتايج حاصل از تخمين مدل ارائه مي
اشاره شد، براي بررسي تأثير متغيرهـاي مسـتقل بـر ميـزان تمايـل      
پرداخت بازديدكنندگان و بـه منظـور تعيـين ارزش تفريحـي پـارك      

نتـايج مـدل   . شـود  استفاده مي Logitهشت بهشت اصفهان از مدل 
  .ارائه شده است) ۶(شمارة الجيت در جدول 

  

 بازديدكنندگان پارك هشت بهشت اصفهان) WTP(ميزان تمايل به پرداخت  :)۵(شمارة جدول 

  باال  مياني  پايين  بين صفر و پيشنهاد پايين  صفر  )WTP(حداكثر تمايل به پرداخت 
  ۵۷  ۹۱  ۶۳  ۱۰  ۹  تعداد پذيرش
  ۷۸/۲۴  ۵۶/۳۹  ۳۹/۲۳  ۳۵/۴  ۹۱/۳  درصد پذيرش

  )هاي پژوهش يافته: منبع (
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  براي پارك هشت بهشت اصفهان Logitنتايج مدل  :)۶(شمارة  جدول
  معناداري  t آماره  ضرايب  متغيرها

  ۰۰۰/۰  - ۹۷/۴  - ۵۳/۶  )ضريب ثابت(عرض از مبدأ 

  ۰۰۰/۰  ۱۵۸/۷ ۲/۳  درآمد فرد بازديدكننده
  ۰۰۰/۰  ۲۵۸/۶ ۸/۶  درآمد خانواده بازديدكننده

  ۰۱۰۷/۰  - ۵۵۳/۲  - ۲۵/۴  سن
  ۰۷۴/۰  ۷۹/۱  ۵۴/۶  تحصيالت

  ۰۴۶/۰  ۹۹۷/۱ ۳۱۲/۰  كيفيت پارك
  ۰۹۲/۰  - ۶۸/۱ - ۳۴/۲  مسافت خانه از پارك

 ۰۹۴/۰ ۷۷/۱ ۰۰۴۵/۰  ارزشمندي محيط زيست
 ۰۹۴/۰ ۴۸/۱ ۱۸۹۵/۱  نوع منزل مسكوني

Maddala R-Square: ۵۴/۰  

McFadden R-Square: ۶۲/۰  

Percentage of Right: ۹۵/۰   

  )هاي پژوهش يافته: منبع(

كننده و درآمد خـانوار در جـدول بـاال    ضريب درآمد افراد بازديد
دهند با  اين ضرايب نشان مي. مثبت و در سطح يك درصد معنادارند

 WTPبـه  » بلـه «افزايش درآمد فرد و يا درآمد خانوار احتمال پاسخ 
ضريب متغير سن منفي و در سطح . يابد باالتر پيشنهادي افزايش مي

دهد كه  اين ضريب نشان مي. پنج درصد معنادار به دست آمده است
ش پيشـنهادي كـاه   WTPبـه  » بلـه «با افزايش سن احتمال پاسخ 

  . يابد مي
ضريب متغير تحصيالت در جدول فوق مثبت و در سطح آماري 
ده درصد معنادار است و گوياي اين مطلب است كه با افزايش سطح 

. يابد پيشنهادي افزايش مي WTP به» بله«تحصيالت احتمال پاسخ 
متغيرهاي كيفي ديگـري ماننـد كيفيـت پـارك، ارزشـمندي محـيط       

راي ضرايب مثبت هستند و به ترتيب زيست و نوع منزل مسكوني دا
  .در سطوح پنج درصد، ده درصد و ده درصد معنادار هستند

 WTPبـه  » بلـه «احتمال افزايش پاسـخ   مبيناين ضرايب نيز 
پيشنهادي در صورت بهبـود ايـن متغيرهـا هسـتند و طبـق انتظـار،       
ضريب متغير مسافت خانه از پارك منفي است و در سطح ده درصـد  
معنادار است و اين ضريب نيز گوياي اين مسئله است كه با افـزايش  

پيشـنهادي   WTPبـه   »بلـه «خانه از پارك، احتمال پاسـخ  مسافت 
درصــد  ۹۵نــد كــه تقريبــاً ده نتــايج نشــان مــي. يابــد كــاهش مــي

بيني شده بله يـا خيـر را بـا ارائـه يـك       پيش WTPدهندگان،  پاسخ
  .نسبت كامالً مناسب با اطالعات، به درستي اختصاص داده بودند

و   اسـت  نفـر  ۴/۳خانوار در اين مطالعه  ةكه انداز با توجه به اين
بـا   ريال بـه دسـت آمـده اسـت،     ۲۶۱۸معادل  WTPميانگين وزني 

متوسط ارزش تفريحي هر خانوار بـراي پـارك   ) ۴(استفاده از معادله 
  :آيد هشت بهشت اصفهان به صورت زير به دست مي

ــال  ــط ارزش =  ۲۶۱۸ × ۴/۳ × ۱۲= ۴/۱۰۶۸۱۴ريــ متوســ
  تفريحي ساالنه هر خانواده

بنابراين متوسط ارزش تفريحي پارك هشـت بهشـت اصـفهان    
در نظر گرفتـه   ۴/۳طور متوسط كه اعضاي آن به( براي هر خانواده 

  .آيد ريال در سال به دست مي ۴/۱۰۶۸۴۱معادل ) شده است
از آنجايي كه پارك هشت بهشـت اصـفهان ماننـد بسـياري از     

هاي ديگر اين شهر و كشور ورودي هاي زيـادي دارد، امكـان    پارك
محاسبه تعداد افرادي كه در سال بـراي اسـتفاده از پـارك بـه آنجـا      

اي محاسبه تعداد كل افـراد  بنابراين بر. د نداردوند وجكن مراجعت مي
كننده در طي فصول مختلف سال و در ساعات متفاوتي از روز بازديد

به سرشماري افراد حاضر در پارك پرداخته شد و سپس با توجـه بـه   
نظرخواهي از مسئوالن پارك هشـت بهشـت، تعـداد بازديـد از ايـن      

ـ  . پارك در طي سال تخمين زده شد رسـد تخمـين    ه نظـر مـي  كـه ب
زيرا اين . كننده به اين پارك باشد معقولي براي محاسبه افراد مراجعه

ايـن مقـدار تقريبـاً معـادل     . كار كامالً تصادفي صورت گرفتـه اسـت  
با توجه به ميانگين وزني . نفر در سال به دست آمده است ۱۱۲۳۰۰۰

WTP كننـدگان از  و تعـداد كـل بازديد  ) ريـال  ۲۶۱۸(ه به دست آمد
  : پارك، ارزش تفريحي كل پارك هشت بهشت اصفهان برابر است با

ارزش كـل  =  WTPميانگين وزني × كنندگان تعداد كل بازديد
  تفريحي پارك

ــارك   ــي پ ــل تفريح   = ۱۱۲۳۰۰۰ × ۲۶۱۸ = ارزش ك
  ريال۲۹۴۰۰۱۴۰۰۰



  
  
  
  

  ۱۶۳  ...                                                              هشت بهشت در اصفهان با استفاده از برآورد ارزش تفريحي پارك
بنابراين ارزش تفريحي پارك هشت بهشـت اصـفهان سـاالنه    

ــ ۹۴/۲معــادل ــارد ري ــرآورد مــيميلي در واقــع ايــن رقــم . شــود ال ب
ارزش اين پارك از لحاظ كاركردهاي متفاوتي كـه دارد،   ةدهند نشان
اين كاركردها شامل ايجاد آرامـش روحـي و روانـي در افـراد،     . است

... تقويت حس زيباشناسـي شـهروندان، بهبـود مسـائل فرهنگـي و      
شهر اصـفهان  ها در  اين هزينه براي بهبود فضاي پاركبنابر. شود مي
فرهنگي، رواني و اجتماعي فراواني و مطلوبي را داشـته   آثارتواند  مي

مبلـغ بـه دسـت آمـده در ايـن مطالعـه صـرفاً بـراي يكـي از          . باشد
هاي شهر اصفهان محاسبه شـده اسـت و بـا در نظـر گـرفتن       پارك
رسـد كـه ارزش زيسـت     هاي فراوان و وسيع شهر به نظر مـي  پارك

را بـه خـود    چشـمگيري اصـفهان مبلـغ    هاي محيطي مجموع پارك
هـاي ايـن شـهر را     دهد كه اهميت فضاي سبز و پارك اختصاص مي

  .دهد بيش از پيش نشان مي
 گيري  نتيجه

از آنجا كه براي بخش مهمي از خدمات و كاركردهـاي محـيط   
د كـر شـود ارزش ايـن خـدمات     زيست قيمتي تعيين و دريافت نمـي 

ممكن  سرانجامشود و  ي نيز وارد نميواقعي نيافته و در محاسبات مل
ناديـده گـرفتن ايـن    . ها مورد توجه قـرار نگيـرد   ريزي است در برنامه

توجهي و تخريب تدريجي محيط زيست را در پي داشـته   خدمات، بي
بر اين اساس در اين مطالعه كوشش شـد تـا ارزش تفريحـي    . است

  .پارك هشت بهشت تعيين شود
رسد با روند گسترش  به نظر مي عهمطالهاي اين  بر اساس يافته

 دلپـذيري تحصيالت از يك سو و روند رشد درآمد عمومي، ارزش و 
ارزشـگذاري  . زيست محيطي پارك بـا رونـد صـعودي مواجـه شـود     

اجتمــاعي بــراي منــابع زيســت محيطــي اهميــت توجــه و  ةفزاينــد
حفظ و جلوگيري از آسيب و تخريب ايـن   برايريزي متناسب  برنامه

تواننـد از طريـق    دولت و نهادهاي محلي مي .سازد منابع را يادآور مي
  .ش كنندها در اين جهت تال منابع مالي يا ماليات

ر د .اصفهان اسـت  ها در نتايج اين پژوهش گوياي اهميت پارك
بـه  كننده از پارك هشت بهشت حاضر هاي بازديد اين مطالعه خانواده

بـا اسـتفاده از   . پرداخت مبلغي به عنوان ورودي ايـن پـارك هسـتند   

درصـد از   ۹۶شود كه حـدود   اين نتيجه حاصل مي) ۵( شمارة جدول
دهنـده   اين مطلب نشـان . مثبت هستند WTPكنندگان داراي بازديد

براي مردم اصفهان است كه  ها و تفرجگاههاي شهري اهميت پارك
ــ   هــا و  شـهر بــه پـارك   هـاي ايــن  هبـراي رهــايي از آلـودگي كارخان

ساالنه اين پارك  ارزش تفريحي. برند ن شهر پناه ميگاههاي ايتفرج
ميليارد ريال برآورد شده است و همچنـين مبلـغ    ۹۴/۲ساالنه معادل

ريال در سـال   ۴/۱۰۶۸۴۱ورودي اين پارك براي هر خانواده معادل 
اصـفهان  دهد كه مسـئوالن   اين نتايج نشان مي. به دست آمده است

بايد عزم و اراده خود را براي بهبود كيفيت تفرجگاههاي ايـن شـهر   
زيرا . ند و تالش و كوشش خود را در اين راستا بهبود بخشندكنجزم 

مندي  ها در شهر باعث افزايش رفاه و رضايت افزايش اين گونه مكان
شود و همچنين مكاني مناسـب بـراي تفريحـات سـالم      خانوارها مي
شود كه خـود اقـدامي در جهـت افـزايش سـطح       هم ميخانوارها فرا

از طرف ديگـر اقبـال نشـان دادن مـردم بـه      . امنيت اجتماعي است
، كه تمايل به استاهميت محيط زيست  مبينها و تفرجگاهها  پارك

كـاهش   بـه منظـور  بنابراين بايـد  . پرداخت براي اين محيط را دارند
اقدامات مناسب صورت ها در اين شهر،  هاي ناشي از كارخانه آلودگي

هـاي مـرتبط بـا     از طرف ديگر ايـن پـژوهش نتـايج پـژوهش    . گيرد
البته در مرحله تدوين . كند ييد ميأهاي شهري را ت ارزشگذاري پارك

ثر ؤهـا و عوامـل مـ    مشخصـه پرسشنامه مربوط سعي شده است كـه  
  .بيشتري در ارزشگذاري به كار برده شود

  ياداشت ها
1-Direct values 

2-Indirect values 

3-Option value 

4-Existence value 
5- Contingent valuation   

6-Expressed Willingness to Pay 

7-Travel cost Method 
8-Double-bounded dichotomous choice 
9-Dichotomous choice 
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