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 چکیده
ردی این پارك به لحاظ عملکردی، دارای عملک. زاهدان یک پارك جنگلی مصنوعی استپارك ملت 

ایان هفته پباشد و محیطی برای تفریح شهروندان و مسافران در ایام تعطیالت سال و در سطح منطقه می

ن زدیدکنندگاهدف مقاله حاضر، برآورد ارزش تفریحی پارك ملت زاهدان از دیدگاه با. آوردرا فراهم می

مه انتخاب گذاری مشروط و پرسشناو عوامل موثر بر تمایل به پرداخت افراد با استفاده از روش ارزش

ان، میزان تمایل پرسشنامه تکمیل شده توسط بازدیدکنندگ 300دوگانه است. برای این منظور، با استفاده از 

درصد درصد  3/60دهد که ان میگیری شد. نتایج نشبه پرداخت افراد با به کارگیری الگوی الجیت اندازه

رآمد خانوار، همچنین، متغیرهای د .بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از پارك هستند

مال تمایل به داری روی احتی خانوار، میزان رضایت از امکانات پارك و قیمت پیشنهادی اثر معنیاندازه

ده است. تأثیر بونس و تحصیالت بر روی ارزش تفریحی بیپرداخت افراد دارند، ولی متغیرهای سن و ج

ش تفریحی ارزریال است. بنابراین،  8570میزان میانگین تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و گردشگران

ت و توسعه شبکه حمل و نقل جهت رفباشد. تومان می 599900000پارك ملت زاهدان ساالنه معادل 

ی پارك و رسانی به مردم نسبت به اهمیت و ارزش تفریحغات و اطالعآمد سریع و راحت به پارك، تبلی

 شد. ... از مواردی هستند که در جهت افزایش کارایی و حفظ و نگهداری پارك مزبور موثر خواهد

 .دانگذاری مشروط و مدل الجیت، پارك ملت، شهر زاهتمایل به پرداخت، روش ارزش: کلیدی کلمات
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 مقدمه

: 1394فضاهای سبز شهری میراثی از طبیعت در مناطق شهری هستند )حجازی،      

بسیاری از دانشمندان اعتقاد دارند که فضای سبز شهری از عناصر مهم (. 128

کند و در های شهری است که خدمات محیطی و اجتماعی مفیدی را فراهم میاکوسیستم

(. در Mahmud and El-Sayed, 2011بهبود کیفیت زندگی در شهرها مشارکت دارد )

ی پایدار شهری های اصلی توسعهمجموع، امروزه از فضای سبز به عنوان یکی از شاخص

های شهری به منزله یکی از (. پارك54: 1387جوکندان، زاده و عبادیکنند )ابراهیمیاد می

رجی و های تفبدیل و ضروری در ایجاد فرصتانواع فضاهای سبز عمومی، نقش بی

به نقل از  1393کنند )جلیلیان و دیگران، های شهری بازی میعملکردهایی برای جمعیت

Shing etal, 2006 .)ها در سازی دسترسی مناسب به فضاهای باز به ویژه پاركفراهم

های فیزیکی و بهبود سالمتی عمومی های شهری راه مناسب برای افزایش فعالیتمحیط

اختصاص یک منطقه برای ایجاد پارك و تفرجگاه و حفاظت (. Jones et al, 2010است )

-های مربوطه میهای اقتصادی به ارگانو نگهداری از آن، موجب افزایش تحمیل هزینه

ها علیرغم محیطی این گونه اکوسیستمشود، ولی متأسفانه به دلیل اینکه خدمات زیست

شود یا به نحو تجاری جذب نمیاهمیت انکارناپذیر آنها، به طور کامل در بازارهای 

ای ای برحسب اعداد و ارقام، برای مقایسه با سایر خدمات اقتصادی و سرمایهشایسته

گذاری کارکردها و ارزش(. 710: 1394الممالکی و حسینی، شود )مستوفیبیان نمی

محیطی زیست به دالیل زیادی از جمله شناخت و فهم زیستخدمات غیربازاری محیط

-گیرندگان و برنامهها، ارائه مسائل محیطی کشور به تصمیموژیکی توسط انسانو اکول

های اقتصادی و درآمدهای طبیعی، سنجش نقش ریزان، فراهم آوردن ارتباط میان سیاست

محیطی در حمایت از رفاه انسانی و توسعه پایدار، تعدیل و اصالح و اهمیت منابع زیست

برداری ناخالص ملی و جلوگیری از تخریب و بهره مجموعه محاسبات ملی مانند تولید

ارزشگذاری (. 62: 1390رویه منابع طبیعی بسیار مهم است )خاکسارآستانه و دیگران، بی
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پوشی کردن معیاری برای تعیین حداکثر مبلغی است که هر فرد تمایل به چشم 2اقتصادی

 Arrowخدمات دیگر دارد )ای کاالها و حدمات به منظور رسیدن به کاالها و از مجموعه

et al., 2000 در مورد کاالها و خدمات بازاری این ارزش با قیمت بازار رقابتی قابل .)

محاسبه است، در صورتی که برای کاالها و خدمات غیربازاری به دلیل عدم وجود بازار 

ابع گذاری کاالها و خدمات غیر بازاری از جمله منشود. برای ارزشبه آسانی تعیین نمی

گذاری شود که در میان آنها روش ارزشهای مختلفی استفاده میمحیطی از تکنیکزیست

مشروط منحصر به فرد بوده و توانایی آن برای به دست آوردن اطالعات جزئی بسیار 

ها با توجه به تقاضای روزافزون مردم به تفرجگاه (.(Powe and Willis, 1996باالست 

نظر اقتصادی و اجتماعی و تحلیل در مورد این مساله از نقطه و مراکز تفریحی، تجریه و

بینی نیازهای تفرجگاهی و اوقات فراغت های مردم و همچنین پیشبررسی کامل خواسته

کاری است که با وجود دشواری، به علت ضرورت امر، الزامی است )دهقانیان و در آینده

ها و فضاهای سبز، نقش و کارکرد ارك(. امروزه، برآورد ارزش تفریحی پ1381فرج زاده، 

ها دارد و بر این اساس، مدیران ای در زندگی بشر و روند توسعه پایدار نسلویژه

ای به آن های توسعهریزی طرحگیری در زمینه برنامهها برای تصمیمزیست و پاركمحیط

ها امری برآورد ارزش تفریحی پارك .کنندای میوجه ویژهتبه عنوان ابزار مدیریتی موثر 

های غیرقابل جبرانی بر منابع توجهی به آن در درازمدت خسارتضروری است که بی

ها بر این اساس و با توجه به اینکه تقاضای روزافزون برای پارك. سازدانسانی وارد می

آورند ت میناشی از ارزشی است که مردم از طریق بازدید و استفاده از این فضاها به دس

روشی مبتنی بر تصمیمات و رفتار  CVM 3(. 709: 1394الممالکی و حسینی، )مستوفی

کننده است و اقتصاد رفاهی برای قضاوت درباره بهینه پارتو، از این معیار استفاده مصرف

دهد، را جبران کند. تواند منافعی که شخص از دست میکند و تنها چنین معیاری میمی

                                                           
2 - Economic Valuation 
3-Contingent Valuation Method 
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در قرن نوزدهم، مطرح گردید  4بار توسط دوپوئیتکننده، اولینمنافع مصرف گیریاندازه

کننده از سطح ، بسط داده شد. در تعریف مارشال، اضافه رفاه مصرف5و توسط مارشال

آید. منحنی تقاضای مارشال، تغییرات زیر منحنی تقاضا و باالی خط قیمت، به دست می

های کند و بر اساس رجحانگیری میاست، اندازه قیمت را در حالی که درآمد پولی، ثابت

گیرد. کند که روش هزینه سفر بر پایه آن، مورد استفاده قرار میای، عمل میآشکار شده

گیرد، بلکه ترین مشکل روش مارشال آن است که مطلوبیت را ثابت در نظر نمیمهم

طح اولیه، ثابت نگه مطلوبیت را در س 6کند. در مقابل، هیکسدرآمد را ثابت فرض می

های اظهار شده )به دلیل عدم بازار واقعی(، تمایل به پرداخت، دارد و بر اساس رجحانمی

شود گذاری بر پایه آن، استفاده میبرای قیمت CVMگیرد که از روش مورد سؤال قرار می

 (. 25: 1394ایماندوست، )بافنده

این پارك به لحاظ عملکردی، . پارك ملت زاهدان یک پارك جنگلی مصنوعی است     

باشد و محیطی برای تفریح شهروندان و مسافران در دارای عملکردی در سطح منطقه می

خاش  -این پارك در کنار جاده زاهدان .آوردایام تعطیالت سال و پایان هفته را فراهم می

مسجد،  پارك مذکور دارای امکاناتی از قبیل. ی داردهکتار 90واقع شده و مساحتی

، مجموعه رفاهی پردیس، رستوران، گلخانه، شهربازی، (دو مجموعه) مجموعه فرهنگی

آنچه باعث جذابیت . است( هکتار 35) کاری شدهمجموعه تفریحی و فضای درخت

ماهورهای شود، وضعیت توپوگرافی بستر آن است که دارای تپه و فضای پارك می

(. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، 103: 1394متفاوتی است )بزی و میرشکاری، 

آنها با استفاده  7ملت شهر زاهدان و میزان تمایل به پرداخت برآورد ارزش تفریحی پارك

 گذاری مشروط و مدل الجیت است.از روش ارزش
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 پیشینه تحقیق 

های مختلفی در داخل و خارج از ها پژوهشدر زمینه برآورد ارزش تفریحی پارك     

به منظور ارزیابی مناطق حفاظت ( 2008آدامز و همکاران )کشور صورت پذیرفته است. 

گذاری اقتصادی آنها با استفاده از روش شده پارك ملی مورد یابوی برزیل، به ارزش

ز این مناطق نتایج تحقیقات آنها نشان داد ارزش حفاظت ا. گذاری مشروط پرداختندارزش

به شدت به توانایی مردم برای پرداخت هزینه بستگی دارد و گویای شکاف بین بودجه 

( 2014. اسدی و دیگران )ها و ارزش آنها توسط مردم استاختصاص یافته دولت به پارك

در تحقیقی به ارزیابی تمایل به پرداخت برای حفاظت از تاالب زریوار در ایران با روش 

عنوان ( تحت1390نژاد و دیگران )اند. نتایج پژوهش هاشمشروط پرداختهگذاری مارزش

گذاری تعیین ارزش تفرجگاهی پارك جنگلی نور مازندران، با استفاده از روش ارزش»

مبین این مهم است که میزان میانگین تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و  «(CV)مشروط

همچنین  .برای هر بازدید برآورد شده استریال  3875کاربران برای این پارك جنگلی 

گر اهمیت باال و ارزشی نتایج حاصل در ارتباط با ارزش تفریحی ساالنه این پارك، نشان

های پژوهش خداوردیزاده یافته .است که بازدیدکنندگان و کاربران برای این سایت قائلند

اده از روش ارزشگذاری برآورد ارزش اکوتوریستی با استف»عنوان ( تحت1390و دیگران )

درصد بازدیدکنندگان،  4/88دهد نشان می« مشروط مطالعه موردی: غار سهوالن مهاباد

( 1391حاضر به پرداخت مبالغی جهت استفاده از غار مذکور هستند. مرادی و همکاران )

برآورد ارزش تفریحی پارك جنگلی یاسوج با استفاده از »عنوان در پژوهش خود تحت

درصد افراد تحت بررسی در  9/86به این نتیجه رسیدند که « ارزشگذاری مشروطروش 

این مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده تفریحی از پارك جنگلی مذکور 

برآورد ارزش تفریحی و بررسی »( در مقاله خود با عنوان 1392هستند. راحلی و دیگران )

ان از آبشار آسیاب خرابه با استفاده از روش عوامل موثر بر تمایل به پرداخت گردشگر

درصد بازدیدکنندگان حاضر به پرداخت مبلغی  68گذاری مشروط، دریافتند که ارزش

ای با ( در مقاله1392رفعت و موسوی )برای بازدید از این جاذبه اکوتوریستی هستند. 
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روش  برآورد ارزش تفریحی پارك هشت بهشت در اصفهان با استفاده از»عنوان 

متغیرهای درآمد فرد، درآمد خانواده، نشان دادند که  (CV)گذاری مشروط ارزش

زیست و نوع منزل مسکونی بر تمایل  تحصیالت، کیفیت پارك، ارزشمندی محیط

 .زیست اثر مثبت داشته استپرداخت بازدیدکنندگان برای استفاده از دلپذیری محیط

ه ازپارك، رابطه منفی با میزان تمایل پرداخت همچنین، متغیرهای سن افراد و مسافت خان

گذاری ارزش»عنوان ای تحت( در مقاله1392جعفری و دیگران ) .افراد داشته است

گذاری مشروط روش ارزشاقتصادی منطقه گردشگری کهمان استان لرستان با استفاده از 

(CVM ») کهمان حاضرند  درصد افراد برای بازدید از منطقه 96نتیجه گرفتند که بیش از

 ای تحت( در مقاله1394مبلغی را به عنوان ورودیه پرداخت نمایند. امینی و شهبازی )

های سیروان و چرداول با استفاده های بلوط شهرستانبرآورد ارزش تفریحی جنگل»عنوان 

متغیرهای دموگرافیکیِ سن و نتیجه گرفتند که (« CVMگذاری مشروط )از روش ارزش

های توریستیِ افراد، دارای گرایانه و دیدگاهزیستهای محیطین نگرشدرآمد و همچن

درصد قادر  21دار در برآورد تمایل افراد به پرداخت بوده و نزدیک به تأثیر مثبت معنی

عنوان ( تحت1394الممالکی و حسینی )نتایج پژوهش مستوفی .اندبینی آن بودهبه پیش

گذاری بزرگ شهرمشهد با استفاده از روش ارزشهای برآورد ارزش تفریحی پارك»

نشان داد که میزان تمایل به پرداخت افراد به منظور استفاده « مشروط و مدل الجیت

های بزرگ شهر مشهد با متغیرهای کیفیت امکانات و خدمات موجود تفریحی از پارك

تغیرهای میزان ها، سطح تحصیالت و میزان درآمد پاسخگویان رابطة مثبت و با مدر پارك

مبلغ پیشنهادی و تعداد افراد خانوادة بازدیدکنندگان رابطة منفی دارد. همچنین، میزان 

های طبیعی های برآورد شده، گویای آگاهی باالی مردم از ارزش و اهمیت محیطارزش

( در تحقیق خود با عنوان 1394موسوی ) .های شهری استو تفریحی به ویژه پارك

 تعیین عوامل و خفر تفریحی محوطه و آبشار تفرجگاهی -اقتصادی اریگذارزش برآورد»

به این نتیجه رسید « مشروط گذاریارزش روش از استفاده با پرداخت به تمایل بر مؤثر

 مذکور آبشار از استفاده جهت مبلغی پرداخت به حاضر بازدیدکنندگان، درصد 75که 
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 محیطی، زیست تمایالت تحصیالت، میزان خانوار، اندازه سن، همچنین متغیرهای. هستند

 ولی دارند، افراد به پرداخت تمایل احتمال روی داریمعنی اثر پپیشنهادی قیمت و درآمد

 دارا را انتظار مورد عالئم ولی نبوده دارمعنی آماری لحاظ از فاصله و جنسیت متغیرهای

 و آبشار اکوتوریستی ارزش و ریال 8/6758 افراد پرداخت تمایل به میانگین. اندبوده

  .گردید برآورد ریال 540704000 حدود خفر ساالنه تفریحی محوطه

 

 تحقیق  روش

تحلیلی و نوع آن کاربردی است. روش گردآوری اطالعات  –روش تحقیق توصیفی     

 برآورد ارزش تفریحی پاركبه دو صورت اسنادی و پیمایشی است. در این مطالعه برای 

گذاری مشروط آنها با استفاده از روش ارزش 2ملت شهر زاهدان و میزان تمایل به پرداخت

استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش بازدیدکنندگان پارك ملت  و مدل الجیت

گیری به صورت از تدوین پرسشنامه با استفاده از روش نمونه پس 8باشد.زاهدان می

 224حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ها تکمیل شد.این پرسشنامهساده تصادفی 

 نفر افزایش یافت. 300محاسبه شد که برای اطمینان بیشتر به  9نفر

رآمد، دمتغیرهای مستقل عبارتند از سن، جنس، سطح تحصیالت، میزان متغیرهای تحقیق: 

بسته عبارتند غیر واشغل، تعداد افراد خانواده و میزان رضایت از امکانات پارك. همچنین مت

( نشان 0( و خیر )1از میزان تمایل به پرداخت افراد است که به صورت دو جمله بلی )

 شود.  داده می

از ، CVMگیری تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از پارك ملت، در روش برای اندازه

استفاده شده است. در این روش، پاسخگویان تنها  10دو بعدی پرسشنامة انتخاب دوگانة

                                                           
وانایی رای برآورد ارزش تفریحی پارك، بازدیدکنندگانی مورد پرسشگری قرار گرفتند که درآمد مستقل داشته و تب - 8

 پرداخت داشتند. 
   ( در نظر گرفته شده است..=06dدر فرمول کوکران ) - 9

1 0 -  Double Dichotomous Choices 
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روش را  کنند. اینیک پیشنهاد را از بین چند پیشنهاد از پیش تعیین شده، انتخاب می

معرفی کردند. پاسخگویان در رویارویی با 1979درسال 11شاپ و هبرلینبار بینخستین

دهند. پیشنهاد ر میقیمت پیشنهادی در یک موقعیت بازار فرضی، فقط پاسخ بله یا خی

: 1390بعدی به واکنش اولیه پاسخگو به پیشنهاد اولیه بستگی دارد )ناجی و دیگران، 

235.) 

 

 12الگوی الجیت

« 13تابع مطلوبیت»، استفاده از تمایل به پرداختهایِ ریاضِی استخراج از جمله روش     

شده است. مطلوبیت ( ارائه 1984و حداکثر کردن آن است که اولین بار توسط هانمن )

محیطی برای هر فردی به طور غیرمستقیم تابعی است از درآمد، یک کاالی زیست

(. بنابراین، U=f(Y,S)محیطی هدف )های فردی و کیفیت کاالی زیستها و نگرشویژگی

فرد زمانی حاضر به پرداخت برای حفاظت منابع محیطی خواهد بود که مطلوبیت منبع 

شود، بیشتر از زمانی باشد که از پردازد و از آن حفاظت میرای میزمانی که مبلغی را ب

که « الگوی تفاضلی مطلوبیت»(. این 1389گردد )موالیی و دیگران، آن منبع حفاظت نمی

 های افراد به پیشنهادهای مطرح شده است رادر واقع توزیع احتمالیِ متغیر تصادفی پاسخ

 توان به صورت زیر بیان کرد:می

𝑈 (1, 𝑌 − 𝐵;  𝑆) +  𝜀1  ≥  𝑈 (0, 𝑌;  𝑆) +  𝜀0 
مبلغ پیشنهادی است  B، فرد درآمد Yمعرف تابع مطلوبیت غیرمستقیم فرد،  Uکه در آن  

 Sپردازد، که فرد در صورت تمایل از درآمد خود کاسته و برای حفظ کاالی موردنظر می

های فردی به عنوان مجموعه متغیرهای مستقل الگو هستند. ها و نگرشمجموعه ویژگی

در این تابع مطلوبیت، صفر برای زمانی است که فرد تمایلی به پرداخت برای حفظ کاالی 

                                                           
1 1 -  Bishop and Heberlin  
1 2 - logit  
1 3 - Utility Function 
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اجزای خطا و اخالل این الگو هستند که فرض  𝜀0و  𝜀1برعکس. مورد نظر ندارد و یک، 

 برخوردارند. بنابراین: شود از توزیع نرمال با میانگین صفر می

∆𝑈 = 𝑈 (1, 𝑌 − 𝐵;  𝑆) − 𝑈 (0, 𝑌;  𝑆) +  (𝜀1 − 𝜀0) 
با توجه به دوارزشی بودن متغیر وابستة این الگو با مقادیر صفر و یک، توزیع احتمال 

ع توان به کمک توزیمقدار یک یعنی احتمال پذیرش و تمایل افراد برای پرداخت را می

 احتمالی الجیت از طریق رابطه زیر یبان کرد.

𝑃𝑖(𝑌 = 1) =  𝐹𝜂(𝛥𝑈) =  
1

1 + 𝑒𝑥𝑝(−∆𝑈)

=  
1

1 + 𝑒𝑥𝑝{−(𝛼 + 𝛽. 𝐵 + 𝛾. 𝑌 + 𝜃. 𝑆)}
 

 

𝐹𝜂(Δ𝑈) تابع توزیع تجمعی لوجستیک و𝛽 ،𝛾  و𝜃  ضرایب الگو هستند که با استفاده از

,𝛾رود کهشوند و انتظار میروش حداکثر درستنمایی برآورد می θ ≥ βو  0 ≤  باشد. 0

در نهایت پس از برآورد پارامترهای الگو و ارزیابی نقش و تأثیر هرکدام از متغیرهای 

مستقل در تمایل افراد به پرداخت، مقدار انتظاری یا امید ریاضی تمایل به پرداخت را با 

( در دامنه صفر تا پیشنهاد 𝐹𝜂(Δ𝑈))گیری از تابع توزیع تجمعی الجستیک انتگرال

 توان برآورد نمود.( میMزیمم )ماک

 

𝐸(𝑊𝑇𝑃) = ∫ 𝐹𝑛

𝑀

0

(∆𝑈)𝑑𝐵

= ∫
1

1 + 𝑒𝑥𝑝[−(𝛼∗ + 𝛽. 𝐵)]
𝑑𝐵

𝑀

0

      ,       𝛼∗

= (𝛼 + 𝛽2𝑥2+. . . +𝛽𝑛𝑥𝑛) 
 

𝛼∗اجتماعی به  -، عرض از مبدأ تعدیل شده است که از افزودن جملة اقتصادی𝛼  یا

آید. منظور از جمله عرض از مبدأ الگوی رگرسیونی برآورد شده الجستیک به دست می
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ضرب میانگین متغیرهای اقتصادی اجتماعی، ترکیب خطی یا مجموع حاصل -اقتصادی

کوچله، دار شده در مدل الجیت در ضرایب آنهاست )امینی و شهبازیو اجتماعی معنی

1394 :38.) 

 

 های تحقیقیافته

شوندگان مشخصات پرسش SPSSافزار تا ابتدا در نرم قصد داریمما در این پژوهش      

و سپس دیدگاه آنها نسبت به پارك و همچنین، میزان تمایل به پرداخت را در میان آنان 

ها به دست آورده و در نهایت میزان ارزش تفریحی پارك را با استفاده از تاثیر این مقیاس

 به دست آوریم. 

دی پاسخگویان آورده اقتصا -های اجتماعی، ویژگی7تا  1بر این اساس، در جداول      

 102درصد آنها زن بودند. بیشتر پاسخگویان  36درصد پاسخگویان مرد و  64شده است. 

اند. در زمینه تحصیالت، بیشتر سالگی قرار داشته 20-30درصد( در سن  34نفر )

درصد(. از نظر تعداد افراد خانوار،  38اند )پاسخگویان دارای مدرك تحصیلی دیپلم بوده

درصد افراد  40درصد( است.  34نفری ) 4های درصد فراوانی مربوط به خانواده باالترین

اند. همچنین، بیشتر افراد میلیون تومانی را دارا بوده 1تا  500هم میانگین درآمدی بین 

از  آنهامیزان رضایت اند. به عالوه، پاسخ افراد درباره نفر( هم شغل آزاد بوده 100)

 درصد آنها رضایت باالیی در این زمینه دارند. 76رت بود که به این صو امکانات پارك

   

 شوندگانوضعیت سن پرسش. 1جدول 

 به باال 50 50-40 40-30 30-20 20-15 سن

 18 30 84 102 66 فراوانی

 %6 %10 %28 %34 %22 درصد فراوانی

 1395منبع: یافته های تحقیق، 
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 دهندهفراوانی جنسیت افراد پاسخ .2جدول 
 زن مرد جنس

 108 192 فراوانی

 %36 %64 درصد فراوانی

 1395منبع: یافته های تحقیق، 

 

 دهندگانمیزان تحصیالت پاسخ .3جدول 

 فوق و باالتر لیسانس دیپلم سیکل بی سواد تحصیالت

 60 84 114 30 12 فراوانی

 %20 %28 %38 %10 %4 درصد فراوانی

 1395منبع: یافته های تحقیق، 

 
 میزان درآمد خانوار بر حسب تومان .4 جدول

 هزار 500کمتر از درآمد خانوار
هزار تا 500

 میلیون1
 میلیون2بیش از  میلیون2میلیون تا 1

 30 114 120 36 فراوانی

 %10 %38 %40 %12 درصد فراوانی

 1395منبع: یافته های تحقیق، 
 

 تعداد افراد خانوار بر حسب نفر .5جدول 
 نفر و بیشتر 5 نفر4 نفر3 نفر2 نفر1 تعداد افراد خانوار

 54 102 96 36 12 فراوانی

 %18 %34 %32 %12 %4 درصد فراوانی

 1395منبع: یافته های تحقیق، 
 

 شوندگانوضعیت شغلی پرسش .6جدول 
 سایر کارگر کارمند آزاد شغل

 62 48 90 100 فراوانی

 %21 %16 %30 %33 درصد فراوانی

 1395 منبع: یافته های تحقیق،
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 دهندگان از امکانات پارکمیزان رضایت پاسخ. 7جدول 
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم میزان رضایت

 132 96 30 30 12 فراوانی

 %44 %32 %10 %10 %4 درصد فراوانی

 1395منبع: یافته های تحقیق، 

 

 بررسی میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان 

برای به دست آوردن میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان ابتدا از بازدیدکنندگان      

تومان به ازای هر یک از افراد  500سوال شد که آیا مایلند برای ورود به پارك مبلغ 

به این پیشنهاد پاسخ مثبت دادند و  %14نفر یعنی  42خانواده بپردازند یا خیر؟ که تعداد 

به این پیشنهاد پاسخ منفی دادند، سپس از افرادی که به سوال اول  %86نفر یعنی  258

تومان به ازای هر  300تری پیشنهاد شد. این پیشنهاد پاسخ منفی داده بودند، مبلغ پایین

پیشنهاد دوم را پذیرفته  %7/39نفر یعنی  119نفر  258یک از اعضای خانواده بود که از 

دوم را رد کردند. همچنین به کسانی که پیشنهاد اول را پیشنهاد  %3/46نفر یعنی  139و 

ی اول ارائه شد، به این صورت که مبلغ پیشنهادی پذیرفته بودند پیشنهاد باالتر از مرتبه

 %7/11نفر یعنی  35تومان به ازای هر نفر از اعضای خانواده بود که  1000برای این افراد 

حاضر به پرداخت  %3/2نفر از آنها یعنی 7ده و از این افراد حاضر به پرداخت این مبلغ بو

 این مبلغ نبودند. 

 در مجموع :

 ( از افراد حاضر به پرداخت هیچ مبلغی برای ورود به پارك نبودند.%7/39نفر ) 119 

 تومان بودند. 300( حاضر به پرداخت %3/46نفر ) 139

 تومان بودند. 500( حاضر به پرداخت %3/2نفر ) 7

 تومان بوند. 1000حاضر به پرداخت  (%7/11نفر ) 35
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 وضعیت تمایل به پرداخت به سه قیمت پیشنهادی .8 جدول

مبلغ 

 پیشنهادی

 پیشنهاد اول

 تومان 500

 پیشنهاد دوم

 تومان 300

 پیشنهاد سوم

 تومان 1000

پذیرش 

مبلغ 

 پیشنهادی

42 

14% 

119 

7/39% 

35 

7/11% 

عدم 

پذیرش 

مبلغ 

 پیشنهادی

258 

86% 

139 

3/46% 

7 

3/2% 

 جمع

 

300 

100% 

258 

86% 

42 

14% 

 1395منبع: یافته های تحقیق، 

 

 بررسی تغییر متغیر بر ارزش تفریحی پارک 

بینیم که متغیرهای سن و بر اساس نتایج بدست آمده از جدول حاصل از مدل الجیت می

 تأثیر بوده است.جنس و تحصیالت بر روی ارزش تفریحی بی

بر روی احتمال پذیرش موثر است و مثبت بودن  201/0ضریب متغیر درآمد خانوار با 

آن به این معنی است که با افزایش درآمد لگاریتم احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی به 

دهد که به ازای یابد. همچنین اثر نهایی نشان میاحتمال نبود پذیرش آن افزایش می

 0000021/0مبلغ پیشنهادی  افزایش یک واحد به درآمد خانوار لگاریتم احتمال پذیرش

 یابد. واحد افزایش می

بر روی احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی موثر است و  06/0ی خانوار نیز با ضریب اندازه

ی باشد که با افزایش اندازههمچنین دارای عالمت مثبت است که بیانگر این مطلب می

رد مطالعه افزایش یافته و با خانوار لگاریتم احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی برای پارك مو
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واحد افزایش  035/0افزایش هر نفر به جمعیت خانوار لگاریتم این احتمال به میزان 

 یابد.می

و عالمت مثبت بر روی  024/0متغیر میزان رضایت از امکانات پارك نیز با ضریب 

ان رضایت لگاریتم احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی موثر بوده و با افزایش یک واحد به میز

 شود.واحد نیز به میزان لگاریتم احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی افزوده می 057/0

و عالمت منفی بر روی لگاریتم احتمال  000094/0متغیر قیمت پیشنهادی نیز با ضریب 

واحد  000071/0پذیرش تاثیر منفی دارد و با افزایش هر واحد به میزان قیمت پیشنهادی 

 شود.پذیرش مبلغ پیشنهادی کم میاز لگاریتم احتمال 

 ملت  نتایج مدل الجیت بر ارزش تفریحی پارک .9جدول 

 میانگین متغیر ها
انحراف 

 معیار

ضریب برآورد 

 شده

ارزش 

 tی آماره

تغییر در 

 احتمال
 اثر نهایی

 0001/0 - 040/0 - 152/1 -009/0 07/1 02/3 *سن

 013/0 195/0 132/0 012/0 48/0 36/1 *جنس

 005/0 064/0 734/2 013/0 04/1 50/3 *تحصیالت

 000001/0 253/0 355/3 000021/0 53400 730000 درآمد خانوار**

 035/0 261/0 658/1 06/0 04/1 50/3 اندازه خانوار**

میزان رضایت از 

 امکانات***
86/1 34/0 024/0 342/2 487/0 057/0 

قیمت 

 پیشنهادی***
-- 000094/0 000083/0- 49/6 - 455/0- 000071/0 

 -- 503/0 951/3 132/0 21/0 -- ضریب ثابت***

 Log Likelihood Function = -313/78 داری *  نداشتن معنی

 Likelihood Ratio Statistic = 474 درصد  5داری در سطح **  معنی

 Probability (L.R.Statistic) = 0 درصد  1داری در سطح *** معنی

 Percentage of Right Predictions = 34/81 

 CRAGG-UHLER R2 = 0/69 

 1395منبع: یافته های تحقیق، 
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 برآورد ارزش تفریحی پارک 

ی صفر تا گیری عددی در محدودهقسمتی و با انتگرال WTPبا استفاده از روش متوسط 

موردانتظار )امید ریاضی( توان مقدار باالترین مبلغ پیشنهادی و متغیرهای مورد مطالعه می

 میزان تمایل به پرداخت را به شکل زیر به دست آورد:
E (WTP) 

=∫ (
1

1+exp {−[0/132 +(0/000021 × 73000) + (0/06 × 3/50) + (0/024 × 1/86) – 0/000083]
) 𝑑𝐴

1000

0
 

E (WTP) =∫ (
1

1+exp {−(1/787557)} 
) 𝑑𝐴

1000

0
 = ∫ 0/8566275

1000

0
𝑑𝐴 = 856/6275 

تومان  857بر اساس نتایج به دست آمده، متوسط تمایل به پرداخت پاسخگویان تقریبا  -

 به ازای هر بازدید است. 

نفر در سال است  700000با توجه به اینکه جمعیت بازدیدکننده از پارك حدود  -

(، 1394)سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان، 

 ی کل پارك برابر است با:ن ارزش تفریحی ساالنهبنابرای

 ارزش تفریحی ساالنه پارك= WTPمیانگین وزنی*تعداد کل بازدیدکنندگان

857×700000  = 599900000 

 تومان است.  599900000بنابراین، ارزش تفریحی پارك ملت زاهدان ساالنه معادل 

کارکردهای متفاوتی که دارد، است. دهنده ارزش این پارك از لحاظ در واقع این رقم نشان

این کارکردها شامل ایجاد آرامش روحی و روانی در افراد، تقویت حس زیباشناسی 

(. بنابراین، 163: 1392شود )رفعت و موسوی، شهروندان، بهبود مسائل فرهنگی و ... می

اجتماعی  تواند آثار فرهنگی، روانی وها در شهر زاهدان میهزینه برای بهبود فضای پارك

فراوانی و مطلوب را داشته باشد. مبلغ به دست آمده در این مطالعه صرفًا برای پارك 

های فراوان و وسیع شهر به نظر ملت زاهدان محاسبه شده است و با در نظر گرفتن پارك

های زاهدان مبلغ چشمگیری را به خود محیطی مجموع پاركرسد که ارزش زیستمی

های این شهر را بیش از پیش نشان اهمیت فضای سبز و پاركدهد که اختصاص می

 دهد. می

 ی پارك به ازای هر خانوار برابر است با:همچنین متوسط ارزش تفریحی ساالنه
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WTP (50/3میانگین اندازه خانوار )×  12=  857×  5/3×  12=  35992   

ابت استفاده از این هزارتومان ب 35992که به این معناست که هر خانواده در سال مبلغ 

 . کندپارك پرداخت می

 

 گیرینتیجه

ای در ها و فضاهای سبز، نقش و کارکرد ویژهامروزه، برآورد ارزش تفریحی پارك     

زیست و ها دارد و بر این اساس، مدیران محیطزندگی بشر و روند توسعه پایدار نسل

ای به آن به عنوان ابزار های توسعهریزی طرحگیری در زمینه برنامهها برای تصمیمپارك

ها امری ضروری است برآورد ارزش تفریحی پارك .کنندای میوجه ویژهتمدیریتی موثر 

های غیرقابل جبرانی بر منابع انسانی وارد توجهی به آن در درازمدت خسارتکه بی

که مردم ها ناشی از ارزشی است بر این اساس، تقاضای روزافزون برای پارك. سازدمی

پارك ملت زاهدان یک پارك . آورنداز طریق بازدید و استفاده از این فضاها به دست می

این پارك به لحاظ عملکردی، دارای عملکردی در سطح منطقه . جنگلی مصنوعی است

است و محیطی برای تفریح شهروندان و مسافران در ایام تعطیالت سال و پایان هفته را 

هکتاری  90خاش واقع شده و مساحتی -ارك در کنار جاده زاهداناین پ. آوردفراهم می

، (دو مجموعه) مسجد، مجموعه فرهنگی: پارك مذکور دارای امکاناتی از قبیل. دارد

مجموعه رفاهی پردیس، رستوران، گلخانه، شهربازی، مجموعه تفریحی و فضای 

شود، وضعیت آنچه باعث جذابیت فضای پارك می. است( هکتار 35) درختکاری شده

توپوگرافی بستر آن است که دارای تپه و ماهورهای متفاوتی است. بنابراین در پژوهش 

حاضر، ارزش تفریحی پارك ملت زاهدان از دیدگاه بازدیدکنندگان و عوامل موثر بر 

گذاری مشروط و مدل الجیت بررسی تمایل به پرداخت افراد با استفاده از روش ارزش

درصد درصد بازدیدکنندگان، حاضر به  3/60دهد که ج نشان میو تحلیل گردید. نتای

ی پرداخت مبلغی جهت استفاده از پارك هستند، همچنین، متغیرهای درآمد خانوار، اندازه

داری روی احتمال خانوار، میزان رضایت از امکانات پارك و قیمت پیشنهادی اثرمعنی
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و جنس و تحصیالت بر روی ارزش تمایل به پرداخت افراد دارند، ولی متغیرهای سن 

تاثیر بوده است. میزان میانگین تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و تفریحی بی

ریال است. بنابراین با توجه به اهمیت این پارك و به دلیل میزان تمایل  8570گردشگران

سالگی  15-40درصد آنها در سنین  80به پرداخت باالی بازدیدکنندگان که باالی 

شود که با توجه به تمایل بیشتر جوانان به حفظ و نگهداری اند، پیشنهاد مینان( بوده)جوا

ریزان و مسئوالن به این قشر در راستای حفظ پارك بیشتر توجه اماکن تفرجی، برنامه

امکانات تفرجی مورد عالقة جوانان، در پارك به طور مناسبی مهیا شده و از طرف . نمایند

ی از این مکان تفرجی به بخش خصوصی واگذارشود. توسعه شبکه دیگر، حفظ و نگهدار

رسانی به مردم حمل و نقل جهت رفت و آمد سریع و راحت به پارك، تبلیغات و اطالع

نسبت به اهمیت و ارزش تفریحی پارك و ... از موارد دیگری هستند که در جهت افزایش 

  کارایی و حفظ و نگهداری پارك مزبور خواهد شد. 

 

 ابع من

مکانی  -(، تحلیلی بر توزیع فضایی2008جوکندان )زاده، عیسی، اسماعیل عبادیابراهیم

 کاربری فضای سبز در منطقه سه شهری زاهدان، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره

 . 39-58، صص 11

های بلوط برآورد ارزش تفریحی جنگل(، 2015کوچله )امینی، عباس و زینب شهبازی

 ،(CVMگذاری مشروط )سیروان و چرداول با استفاده از روش ارزشهای شهرستان

 . 27-48، صص 16ریزی فضایی، شماره مجله برنامه

ارزشگذاری اقتصادی (، 2015ایماندوست، صادق، محمد لشکری و فاطمه مقتدایی )بافنده

برآورد ارزش تفریحی پارك ملت مشهد  :مطالعه موردی) خدمات تفریحی شهری

 . 21-35، صص 10نامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره (، فصلمقدس
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(، ارزیابی دیداری محیط و منظر پارك 2015بزی، خدارحم و محمدعلی میرشکاری )

، صص 31ملت زاهدان با رویکرد ترجیحات مردمی، مجله آمایش محیط، شماره 

121-99 . 

 غیر اقتصاددانان زیست برای(، اقتصاد محیط2002زاده )دهقانیان، سیاوش و ذکریا فرج

 ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.  (ترجمه)

(، ارزشگذاری اقتصادی منطقه 2013اهلل یارعلی و لیال باقری )جعفری، علی، نبی

(، CVMروش ارزشگذاری مشروط )گردشگری کهمان استان لرستان با استفاده از 

 .71-81، صص 14مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، شماره 

یابی ایجاد فضای سبز در شهرستان تبریز با استفاده از (، مکان2015زی، اسداهلل )حجا

-143، صص 51ریزی، شماره سیستم اطالعات جغرافیایی، نشریه جغرافیا و برنامه

127 . 

عربی و سید محمدرضا اکبری خاکسارآستانه، حمیده، محمود دانشور، وحید کالته

های جنگلی شهر مشهد با استفاده ازروش (، برآورد ارزش تفریحی پارك2012)

، 2، شماره 3(، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد CVMگذاری مشروط )ارزش

 . 61-78صص 

(، 2012کالشمی، حبیب شهبازی و آرش ملکیان )خداوردیزاده، محمد، محمدکاوسی

 برآورد ارزش اکوتوریستی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط مطالعه موردی:

 .  203-216، صص 23غار سهوالن مهاباد، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 

(، برآورد ارزش تفریحی 2013چیانه، محمد خداوردیزاده )راحلی، حسین، رحیم حیدری

و بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت گردشگران از آبشار آسیاب خرابه با استفاده 

-117، صص 44ریزی، شماره جغرافیا و برنامهمجله گذاری مشروط، از روش ارزش

95 . 
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برآورد ارزش تفریحی پارك هشت بهشت (، 2013اهلل موسوی )رفعت، بتول و بقیت

شناسی، سال ، مجله محیط (CV)  دراصفهان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

 .157-164، صص 1سی و نهم، شماره 

 .2015گری استان سیستان و بلوچستان. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش

های (، شاخص2014کار )جلیلیان، منا، فرزانه منصوری، مریم روحی و افشین دانهعزیزی

های شهری کرج(، های شهری )مطالعه نمونه: پاركکلیدی برای مدیریت پایدار پارك

 . 425-433، صص 4، شماره 67زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران، دوره مجله محیط

برآورد (، 2013مرادی، مهرداد، سید مهریار صدراالشراقی، رضا مقدسی و سعید یزدانی )

مجله ارزش تفریحی پارك جنگلی یاسوج با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط، 

 . 173-190، صص 4، شماره 4تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 

های برآورد ارزش تفریحی پارك (،2015الممالکی، رضا و سیدمصطفی حسینی )مستوفی

فصلنامه ، بزرگ شهرمشهد با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و مدل الجیت

 . 709-725، صص 4، شماره 47افیای انسانی، دوره های جغرپژوهش

 محوطه و آبشار تفرجگاهی-دیاقتصا ارزشگذاری (، برآورد2015اهلل )موسوی، سیدنعمت

 ارزشگذاری روش از استفاده با پرداخت به تمایل بر مؤثر تعیین عوامل و خفر تفریحی

 . 157-170، صص 18 شماره پنجم، سال ای،منطقه ریزیبرنامه مشروط، فصلنامه

های استخراج تأثیر روش(، 2010ای و سعید یزدانی )موالیی، مرتضی، غالمعلی شرزه

گذاری مشروط )مطالعه نامه بر مقدار تمایل به پرداخت در ارزشاز پرسشاطالعات 

، صص 90(، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، شماره موردی: اکوسیستم جنگلی ارسباران

181-159 . 

(، برآورد ارزش 2012اسدی، ایرج صالح و حامد رفیعی )ناجی، محمد، مصطفی بنی

ه از روش ارزشگذاری مشروط، مجلة تفریحی پارك جنگلی قائم کرمان با استفاد

 . 233-241، صص 3 شمارة جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال سوم،
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تعیین ارزش تفرجگاهی پارك  (،2012نژاد، هاشم، محسن فیضی و مرتضی صدیق )هاشم

، مجله (CV) جنگلی نور مازندران، با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

 . 129-136، صص 57شناسی، شماره محیط
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