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 چکیده
رفته نابود رفته زیستیای محیطکااله، نظر نگرفتن اثرهای آن گذاران اقتصادی به رشد و توسعه و درافزایش توجه سیاست امروزه به دنبال

هایی به منظور انجام پژوهش ین،بنابرا .باشدها میآگاهی از ارزش واقعی آنمعد ،زیستیل محیطیتوجه به مساعدم یکی از دالیل. شوندمی
 در حاشیهپارک ناژوان واقع  گانر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندثعوامل مؤ ،شا باشد. در این تحقیقتواند راهگمی هاگونه ارزش برآورد این

که متغیر قیمت پیشنهادی در  دندالگوی الجیت نشان دا برآوردپرسشنامه و  313. نتایج حاصل از تکمیل شودتعیین میرود زاینده رودخانه
داخت بازدیدکنندگان برای متوسط تمایل به پر ،در نهایت. شدنددار درصد معنی 17در سطح  درصد و جنسیت و دفعات مراجعه 1سطح 
توان احداث اند، میداشته تمایل بیشتری برای پرداختزنان که  ینبه دلیل ا. شدریال برآورد  1137از پارک ناژوان،  تفرجی استفاده

های داری پارکهای نگهبدین معنی که هزینه دارای توجیه اقتصادی دانست. ،های مخصوص بانوان را در سطح شهر اصفهانپارک
 دارد. تأثیر مثبتبر تمایل به پرداخت افراد و دار بوده نیعممتغیر تعداد دفعات بازدید توان از بازدیدکنندگان اخذ نمود. مخصوص بانوان را می

ناژوان و  پارکغیر بازاری منجر به افزایش ارزش به مکان مورد مطالعه، بهتر بهبود ناوگان حمل و نقل شهری برای دسترسی  بنابراین،
 رضایت بیشتر بازدیدکنندگان خواهد شد.
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 سرآغاز
های ضروری عملکردهای ها و فضاهای سبز شهری جنبهپارک

تفریحی شهری هستند و از اهمیت استراتژیکی زیادی برای 
برخوردارند. وجود یستی جوامع شهری امروزی بهبود شرایط ز

شهری عالوه بر عملکرد  هایی در محیطچنین مکان
پاکسازی هوا، فیلتر کردن باد، کاهش آلودگی  مانند زیستیمحیط

شرایط  ارتقایوجب صوتی، بهبود شرایط میکروکلیمایی م
 اهمیتشود. می نیز شهری ساکنانشناختی اجتماعی و روان

 اجتماعی، هایمزیت کنار در شهری سبزیفضا و هاپارک
 قابل نیز اقتصادی نظر از ها،آن زیستیمحیط و شناختیروان
 ،تفرجی هایارزش دلیل به شهری هایپارک زیرااست.  بحث
 موجب و افزوده شهر جذابیت به شانتاریخی و شناختی زیبا

. شوندمی اشتغال ایجاد نتیجه در و گردشگر جذب آمار افزایش
 بر، آب و درختان جمله از طبیعی عناصر همجواری ،چنینهم

 فضای بهسازی و مالیات تأمین به واقع در و افزوده امالک ارزش
 (. 1333)حیاتی و همکاران،  نمایدمی کمك شهری

 عوامل و زیستیکاالهای محیط محیط گذاریارزش یزمینه در
 انمحققزیادی توسط  هایبر تمایل به پرداخت، پژوهش ثرمؤ

کشور صورت گرفته است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره 
تعیین »ای تحت عنوان در مقاله امیرنژاد و همکاران شود.می

سنگان نوشهر با های حفاظتی و تفرجی پارک جنگلی سیارزش
به  (1)الگوی الجیت برآوردو  «ستفاده از تمایل به پرداخت افرادا

 این نتیجه رسیدند که ارزش ، به(2)راستنماییروش حداکثر 
میلیون  1/2و  3/1این پارک به ترتیب  ساالنه تفرجیحفاظتی و 

نتایج تحقیق مذکور نشان  ،باشد. همچنینریال در هکتار می
درصد پاسخگویان حاضرند مبلغی  3/03درصد و  0/31دادند که 

بپردازند.  تفرجیی را به ترتیب جهت حفاظت از پارک و استفاده
مذکور از طریق تکمیل  ها در مقالهآوری دادهعروش جم
. (1331 ،امیرنژاد و همکاران) انتخاب دوگانه بوده است پرسشنامه

برآورد ارزش »ای تحت عنوان در مطالعه امامی میبدی و قاضی
 گذاریارزشپارک ساعی در تهران با استفاده از روش  تفرجی
دوگانه و  بانتخا ازطریق تکمیل پرسشنامه «(CV) طمشرو

الگوی الجیت به روش  برآوردو  بازدیدکننده 222مصاحبه با 
درصد  17، به این نتیجه رسیدند که راستنماییحداکثر 

از  تفرجی ضر به پرداخت مبلغی جهت استفادهپاسخگویان حا
وجه به تحلیل نتایج رگرسیون تمایل به پارک هستند. با ت

 شدریال برآورد  1347پارک مذکور از  پرداخت به ازای هر بازدید
، کیفیت پارک از نظر افرادمیزان پیشنهاد، درآمد و متغیرهای 

پاسخگویان، هزینه هر بار ایاب و ذهاب به پارک، مدت زمان 
پرداختن به کارهای هنری در طول هفته، مدت زمان مطالعه و 
نوع منزل مسکونی به ترتیب بیشترین تاثیر را در سطوح 

مایل افراد جهت پرداخت مبلغی برای داری مختلف، بر تمعنی
. (1330، امامی میبدی و قاضی) انداز پارک داشته تفرجی استفاده

 بازدیدکننده 137از طریق مصاحبه با  خداوردیزاده و همکاران
مدل الجیت،  برآوردشرقی و روستای توریستی کندوان آذربایجان

یرهای افراد را متغ تفرجیثر بر تمایل به پرداخت عوامل مؤ
، درآمد و قیمت پیشنهادی مطرح تحصیالت، جذابیت روستا

خانوار از لحاظ آماری  و متغیرهای سن، جنسیت و اندازه کنندمی
 یل به پرداخت افراد جهت استفادهاند. میانگین تمادار نبودهمعنی

 زده شد برآوردریال به ازای هر نفر  3371نیز  تفرجی
نیز در  پیری و همکاران .(1330، خداوردیزاده و همکاران)

برآورد تمایل به پرداخت افراد برای ارزش »ای تحت عنوان مقاله
ضمن  «های ارسباران()مطالعه موردی جنگل ها:وجودی جنگل

گزینش دوگانه  مشروط، پرسشنامه گذاریارزشاستفاده از روش 
، راستنماییالگوی الجیت با استفاده از روش حداکثر  برآوردو 

های ارسباران دی یك هکتار از اراضی جنگلارزش وجو
. شایان ذکر است که در این اندال برآورد نمودهری 1،211،003

درصد از افراد مورد بررسی، حاضر به پرداخت  1/30تحقیق 
اند. میانگین های ارسباران بودهداری از جنگلمبلغی برای نگه

ه شد برآوردریال در ماه  11133تمایل به پرداخت افراد 
ای نیز در مقاله حیاتی و همکاران. (1333، پیری و همکاران)است

ثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان عوامل مؤ»تحت عنوان 
گلی و مشروطه شهر تبریز: کاربرد روش دو لیهای اپارک
 211، از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه با «ای هکمنمرحله

ده از روش هکمن، که متشکل ها و استفابازدیدکننده از این پارک
از یك الگوی توبیت شکسته شده به دو الگوی پروبیت و الگوی 
رگرسیون خطی است، دریافتند که متغیرهای درآمد ماهیانه، تعداد 

 ت، میزان رضایت از امنیت اجتماعی واعضای خانواده، جنسی
ر بر تمایل از عوامل تاثیرگذا ،تعداد دفعات مراجعه در طول سال

متغیرهای  ،باشند. همچنینداخت بازدیدکنندگان میبه پر
زمان هر بازدید،  ان تمایل به پرداخت شامل مدتثیرگذار بر میزتأ

باشند. درآمد ماهیانه، تحصیالت و سن بازدیدکنندگان می
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ریال به ازای  2231میانگین تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده 
میزان رضایت از ثر، . بیشترین عامل مؤشدید برآورد هر بازد

گذاران تواند مورد توجه سیاستاجتماعی بوده است که میامنیت
 .(1333، حیاتی و همکاران) قرار گیرد

، زیستیمحیط کاالها و خدمات گذاریارزش در زمینه
است که در شده  های زیادی در خارج از کشور نیز انجامپژوهش

جهت برآورد  Park et.alشود. ه میها اشارادامه به تعدادی از آن
سفر و  ر سواحل فلوریدا از دو روش هزینهد تفرجیارزش غواصی 

متوسط تمایل به  ،مشروط استفاده نمودند. در نهایت گذاریارزش
 . این میزانشددالر برآورد  031پرداخت افراد، برای هر بازدید، 

 (Park etسفر افراد بوده است درصد بیشتر از میانگین هزینه 47

al., 2002 (Shrestha   ای در خانهرود تفرجیبرای برآورد ارزش
 سفر استفاده نمودند. نتایج تحقیق فلوریدا از روش هزینه

ها نشان داده است که متوسط تمایل به پرداخت افراد به ازای آن
 (& Heberling باشدمی دالر 13/04 روز، هر در هر بازدید

(Templeton, 2007 Shrestha et al  برآورد ارزش جهت
 سفر  ارک ملی در کلورادو از روش هزینهیك پ تفرجی

دهد که ارزش فردی استفاده نمودند. نتایج تحقیق نشان می
 تفرجیدالر و ارزش  14روزانه به ازای هر بازدیدکننده  تفرجی

 (& Heberlingباشددالر می 33ساالنه به ازای هر بازدیدکننده، 

(Templeton, 2009. Yacob et al  برای برآورد ارزش
 گذاریارزشدو پارک ساحلی در مالزی از روش  توریستی

 ،این بررسیدر دوگانه استفاده نمودند.  مشروط و پرسشنامه
 (3)میلیون رینگیت 3/0و  3/0برای دو پارک افراد محلی  ارزش

میلیون  3و  1/17و برای افراد غیرمحلی  )واحد پول مالزی(
 Ransom. (Yacob et al., 2009)شدرینگیت در سال برآورد 

& Mangi  مشروط، ارزش  گذاریارزشبا استفاده از روش
در کشور کنیا را برآورد  (4)پارک ملی مارین مومباسا تفرجی

 برآورددالر  341033پارک مذکور  ساالنه تفرجینمودند. ارزش 
باشد. نتایج داری مینگه شد که این میزان دو برابر مخارج ساالنه

توان ورودیه موجود را تا داده شده حاکی از آن است که می نشان
 . (Ransom & Mangi, 2010) افزایش داد 17%
 

 هامواد و روش
 روش پژوهش

 سواالت مربوط  ،ی و پرسشـوجود در طراحـهای ماز جمله روش

های گزینش دوگانه و به تحقیقات تمایل به پرداخت، روش
گزینش دوگانه در اواخر دوبعدی است. روش  -گزینش دوگانه

از فرد خواسته  ،. در این روششدمیالدی مطرح  1307دهه 
شود تا به قیمتی که به طور تصادفی از میان شمار مشخصی می

، پاسخ بله یا خیر بدهد. از مجموع ها گزینش شده استاز قیمت
دست آوردن تمایل به هبرای بهای بله و خیر پرسیده شده، الؤس

موردنظر  طبیعی یا پدیدهو ارزش آن منبعپرداخت افراد 
های دیگر، این روش با شود. در مقایسه با روشگیری میبهره

ولی تجزیه و تحلیل نتایج آن بوده است. خطاهای کمتری روبرو 
های پذیر نیست. روشهای معمولی امکاندشوارتر بوده و با روش

ناسبی برای های مبرآورد کمینه مربعات معمولی و مانند آن روش
های به باشند. بررسیآمده از این روش نمی دستبهتحلیل نتایج 
ترین روش دهند که مدل الجیت مناسبنشان میعمل آمده 

گزینش باشد. روش برای تجزیه و تحلیل نتایج این روش می
 تعدیل و اصالح شده و نتیجه (1)دوگانه توسط کارسون و هانمن

بوده که این روش مستلزم  دوبعدی -آن، روش گزینش دوگانه
تعیین گزینش یك پیشنهاد بیشتر نسبت به پیشنهاد اولیه 

باشد. پیشنهاد بیشتر به پاسخ بله یا خیر یا واکنش پاسخگو در می
(. در این 1333)پیری و همکاران،  پیشنهاد اولیه بستگی دارد

آوردن میزان تمایل به پرداخت افراد از  دستبهبرای  ،تحقیق
منظور دوبعدی استفاده شده است. بدین -ش دوگانهروش گزین
اطالعات . 1که از از سه بخش:  شدطراحی  ایپرسشنامه

تعداد . 2اجتماعی پاسخگو،  -شخصی و وضعیت اقتصادی
، تفرجیسواالت ارزش . 3تمندی پاسخگو، مراجعات و رضای

دوبعدی در بخش  -زینش دوگانهتشکیل شده است. روش گ
صورت که در ه است. بدینشداعمال  یتفرجارزش  هایسوال

ریال مورد  4777و  2777، 1777ارقام  تفرجیبخش ارزش 
پرسشنامه  47استفاده قرار گرفت. مبالغ مذکور از طریق پرکردن 

مبلغ  ،اند. ابتداآمده دستبهآزمون پیش باز )بدون مبلغ( در مرحله
هر نفر به ازای  تفرجی ریال به فرد پاسخگو جهت استفاده 2777

از افراد خانواده پیشنهاد داده شد. در صورت مثبت بودن جواب 
ریال و در صورت منفی بودن جواب وی قیمت  4777قیمت 
 . شدریال پیشنهاد  1777

برای دستیابی به سطح قابل قبولی از دقت در آمارهای نمونه، از 
 گذاریارزش هایانگین تمایل به پرداخت در پژوهشقبیل می

دهندگان، یانس باالی تمایل به پرداخت پاسخدلیل وارمشروط، به
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د باشد. چون خطای استاندارهای زیادی مینیاز به تعداد داده
 :(1333)فتاحی،  عکس دارد میانگین با تعداد نمونه رابطه

SEM=                                                          )1( 

انحراف معیار تمایل به پرداخت  م نمونه، حج n ،(1) در رابطه
باشد. خطای استاندارد میانگین تمایل به پرداخت می SEMو 

مشروط به دنبال این هستند که درصد  گذاریارزش محققان
انحراف تمایل به پرداخت برآورد شده را از تمایل به پرداخت 

به پرداخت  واقعی حداقل کنند )نه اینکه مقدار مطلق تمایل
برآورد شده را از تمایل به پرداخت واقعی حداقل کنند(. در این 

ای از ضریب ها نیاز به این دارند که برآورد اولیهآن ،شرایط
 داشته باشند: WTPتغییرات 

V=                                                            )2( 

 WTPمقدار واقعی  TWTPات و ضریب تغییر V( 2) در رابطه

گذشته  هایتوان از پژوهشیب تغییرات را میباشد. مقدار ضرمی
به دست آورد. هرچه مقدار ضریب تغییرات کمتر باشد، برآورد 

WTP تر خواهد بود. در ه نزدیكبه مقدار واقعی آن در جامع
تغییر  1تا  01/7رقم بین مشروط این  گذاریارزش هایپژوهش

باشد. با در نظر می 2لی مقدار قابل قبول برای آن و ،کندمی
توان حجم زیر می یب تغییرات، با استفاده از رابطهداشتن ضری

 نمونه را به دست آورد:

n=                               )3( 
 

 t-student ،RWTP مقدار آماره tحجم نمونه،  n( 3) در رابطه

 TWTPاز  RWTPدرصد اختالف  dو برآورد شده  WTPمقدار 

دهد که توسط محقق تعیین شده و نشان می dباشد. مقدار می
برای محقق قابل قبول  WTPچند درصد انحراف از مقدار واقعی 

مشروط  گذاریارزش هایدر پژوهش dاست؛ مقدار قابل قبول 
(. در این تحقیق هر یك 1333)فتاحی،  باشدمی 3/7و  71/7بین 

و  d=8%آزمون به صورت ر فوق در بخش پیشاز مقادی
cv=0.737  در نتیجه میزان حجم نمونه شدتعیین .(n)  برابر

 شود.محاسبه می 313
طبیعی، در مایل پرداخت برای حفاظت از منابعر محاسبه تمنظوبه 

وابسته، کنند که متغیر میموارد، اقتصاددانان فرض  بیشتر

دارد  وجود متعددیولی موارد ای از مقادیر پیوسته است. مجموعه
خالصه  محدود یامجموعه قالب در گیرندهتصمیم رفتار که
 ،شونداستفاده می اهدافی چنین برای که هاییشود. مدلمی

 شوندمی نامیده کیفی وابسته متغیرهای با هایمدل
(Hanemann, 1994) .هایی هستند ها، مدلترین این مدلهساد

وابسته متغیر یعنی برای  سته دوتایی هستند.ها متغیر وابکه در آن
تواند یك وجود دارد. برای نمونه شخص میفقط دو مقدار صفر و 
نداشته ها داشته، یا حفاظت از جنگلبرای تمایلی برای پرداخت 

الگوهای اقتصادسنجی که . (Venkatachalam, 2003) باشد
مشروط مورد استفاده  گذاریارزشبه طور عموم در تحقیقات 

باشند. در این گیرند، الگوهای الجیت و پروبیت میقرار می
الگوی  از الگوی الجیت استفاده شده است. شکل ریاضی ،تحقیق

 باشد:، به صورت زیر میمورد استفاده
Y=α+β1*X1+ β2*X2+ β3*X3+Ut                           )4(  

 ت افراد جهت استفادهیل به پرداخبیانگر تما Y ،در آن که

درآمد خانوار  3X جنسیت و 2Xقیمت پیشنهادی،  1x، تفرجی
را  (iX)اینکه فرد یکی از پیشنهادها  (iP)باشند. احتمال می

( 1)ل رگرسیونی الجیت به صورت رابطه بپذیرد، بر اساس مد
 شود:بیان می

Pi=Fƞ(ΔU)=  

=                           )1( 
 

تابع توزیع تجمعی با یك اختالف الجستیك  ΔU(ƞF(که 
اقتصادی در این -استاندارد است و بعضی از متغیرهای اجتماعی

د مطلوبیت غیرمستقیمی است که فر Uشود. تحقیق را شامل می
تفاضل مطلوبیت حاصل  ΔUآورد و می دستبهاز پارک ناژوان 

 Sباشد. می تفرجیارزش از تمایل و عدم تمایل به پرداخت برای 

دهد. اقتصادی مدل را نشان می -اجتماعی ی متغیرهایبقیه
که پارامترهای مدل الجیت با استفاده از روش حداکثر راستنمایی 

 محاسبهباشد، جیت میمدل ال برآوردبرای  روشترین رایج
 تظاری تمایل به پرداخت به وسیلهشوند. سپس مقدار انمی

باالترین پیشنهاد به صفر تا  در محدودهی عددی گیرانتگرال
 شود:( محاسبه می1)صورت رابطه 

 

E(WTP)=                            )1( 
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=      ,  +  
 
 
 

 مقدار انتظاری تمایل به پرداخت است و  E(WTP)که 
 -جمله اقتصادی باشد که به وسیلهمیا تعدیل شده عرض از مبد

 اضافه شده است (α)اصلی  ءاجتماعی به جمله عرض از مبدا
برای در این مطالعه  (.judge, 1988و  1331)امیرنژاد و همکاران

الگوی  برآورداضی و تجزیه و تحلیل آماری متغیرها، محاسبات ری
استفاده  Shazam10و  Excel2007افزارهای الجیت، از نرم

 شده است. 
 

 منطقه مورد مطالعه

به  ،آیدهایی که در ادامه میبا استفاده از روش ،در این تحقیق
های جنگلی موجود در یکی از پارک تفرجی عوامل مؤثر بر ارزش

ای نزدیك شود. پارک ناژوان محدودهشهر اصفهان، پرداخته می
دارد  غربی شهر اصفهان قرارالیه شمالهکتار، در منتهی 1277به 

 های دو سویه و رودخانهاراضی کشاورزی، باغ که توسط
ی طبیع سعه شهری محصور شده است. محدودهرود با توزاینده

شهر و کوه آتشگاه، از سمت ناژوان از سمت غرب به شهر خمینی
از سمت جنوب به روستای دنبه و  غرب به شهر درچه،جنوب

باغ فردوس و ، های سیمینشرقی به خیاباندستگرد، از جنوب
خان، از سمت شرق به پل وحید و شمال به کوچكمیرزا

روستاهای ناژوان قدیم، زهران، نصرآباد، ککنان، آشنستان و 
داشتن مناظر  دلیلبه  ،شود. این پارکمنارجنبان محدود می

ای نقش ویژه است طبیعی و موقیعت جغرافیایی مناسب توانسته
 ایفا نماید. ،اصفهاندر گذران اوقات فراغت مردم شهر 

 

 هایافته
آمده در بخش اول و دوم پرسشنامه که  دستبهاز اطالعات 

اجتماعی  -مربوط به اطالعات شخصی و وضعیت اقتصادی
باشد، پاسخگو و تعداد مراجعات و رضایتمندی پاسخگو می

توان متغیرهای سن، تحصیالت، تعداد افراد خانواده، درآمد، می
 بر اساس هر بازدید را استخراج نمود.زمان  دفعات مراجعه و مدت

( 1) های مربوطه، در جدولآماره ها و محاسبهتجزیه و تحلیل
 شده است. هیمورد بررسی، به صورت اختصار ارا وضعیت نمونه

لحاظ گویان از بین افرادی که به پاسخکه شایان ذکر است 
 اند.مستقل هستند، انتخاب شده درآمد

پاسخگو  241ر این تحقیق شرکت نمودند، از پاسخگویانی که د
 232درصد( زن، و  23 نفر، معادل 02درصد( مرد و مابقی ) 00)

 33/21 معادل نفر، 31) مابقی و متأهل آنان از درصد( 12/04) نفر

توان علت بازدید کمتر آقایان نسبت به می اند.درصد( مجرد بوده
 مرکز شهر دانست.این پارک تا  ها از پارک ناژوان را فاصلهانمخ
 هایدرصد( در یکی از تشکل 24/2گویان )پاسخگو از پاسخ 0

داشتند.  عضویت زیستیمحیط خدمات و کاالها حامی غیردولتی
 توان برداشت می تفرجیآمار توصیفی که از بخش سواالت ارزش 

 

 متغیرهای بخش اول و دوم پرسشنامه مارهآ(: میزان 1) دولج
 نام متغیر

 نام آماره

 نس

 )سال(

 تحصیالت

 )سال(

 تعداد افراد

 خانواده

 درآمد

 هزارریال(11)

 مراجعه دفعات

 )در سال(

 بازدید مدت زمان هر

 )ساعت(

 13/4 43/40 71/123 32/3 23/13 11/34 میانگین

 42/2 13/13 13/332 11/1 13/3 10/11 معیارانحراف

 2 17 177 3 12 20 مد

 4 27 417 4 12 37 میانه

 12 311 3777 17 22* 03 حداکثر

 21/7 1 07 1 7 10 حداقل

 .(باشدسال مربوط به مقطع دکتری می22ت *میزان تحصیال) های تحقیقیافته ع:منب
 

 ( آورده شده است.2) نمود، به طور خالصه در جدول
 2777( باید عنوان داشت که ابتدا قیمت 2) در خصوص جدول

رد پاسخگو پیشنهاد داده ریال به ازای هر نفر در هر بازدید به ف

نفر( به آن  43درصد از پاسخگویان )04/13شده است که میزان 
 اند.جواب مثبت داده
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پاسخگویان  تفرجی(: درصد تمایل به پرداخت 2) جدول

 (های تحقیقیافته منبع:) های مختلفدر قیمت
 قیمت پیشنهادی 

 )ریال(

درصد انتخاب 

 گزینه بلی

 تفرجیارزش 

2777 04/13% 

4777 3/3% 

1777 3/47% 

 

  4777اند، قیمت باالتر یعنی ه افرادی که این قیمت را پذیرفتهب

نفر(  12درصد از کل پاسخگویان ) 3/3ریال پیشنهاد شده است. 
اند، اند. کسانی که قیمت اول را نپذیرفتهاین قیمت را پذیرفته

درصد از کل  1/41ه است که شدتر پیشنهاد قیمت پایین
نفر( این قیمت را برای ورودیه به ازای هر نفر  123خگویان )پاس

 اند. پذیرفته
آمده از  دستبههای داده Shazam10با استفاده از نرم افزار 

ج حاصل از آن در که نتای شدهای نمونه پردازش پرسشنامه
 آورده شده است.  ،(3) جدول

 
 (تحقیق هاییافته منبع:) مدل الجیت برآورد(: نتایج 3) جدول

 اثرنهایی وزنیکشش t آماره نحراف معیارا ضریب نام متغیر

 - 327/7 13/2 13/7 21/1 ءمبداازعرض

 773/7 773/7 332/7 713/7 7771/7 (1X) سن

 -bid 773/7- 7711/7 710/1- 111/1- 7713/7) ) پیشنهادیقیمت

 -473/7- 227/7 31/1- 237/7- 731/7 (2X) جنسیت

 -6X( 7334/7- 7113/7 317/1- 233/7- 7111/7) نوادهخاتعداد افراد

 X 3721/7 133/7 312/1 7131/7 113/7)8( خانواردرآمد

 X  7773/7 77734/7 11/2 377/7 7772/7)9( مراجعدفعات 

 -X 133/7- 7311/7 421/1- 331/7- 720/7)12( مدت زمان بازدید

Total Observation=616                                                                     Percentage of Right Prediction=0.71 

LIKELIHOOD RATIO TEST=55.1902   D.F=7   P-VALUE=0.000 
 

شود، متغیرهای استنباط می (3) طور که از نتایج جدولهمان
درصد و متغیر قیمت  17جنسیت و درآمد خانوار در سطح 

باشند و با دار مییدرصد معن 1رودیه، در سطح پیشنهادی برای و
عرض از مبدا  داری عرض از مبدا، مدل فوق داراییمعنتوجه به 

 -111/1در خصوص قیمت پیشنهادی، کشش وزنی  باشد.می
درصد قیمت باشد که نشانگر این است که با افزایش یكمی

درصد کاهش  111/1یه، میزان تمایل به پرداخت معادل ورود
باشد که نشانگر آن می -7713/7یابد. اثر نهایی این متغیر می

است که افزایش یك ریال در قیمت پیشنهادی، میزان پذیرش 
دهد. امیرنژاد د کاهش میواح -7713/7را به میزان  «بله»گزینه 

( نیز در 1330) ( و امامی میبدی و قاضی1331) و همکاران
متغیر جنسیت  درباره مشابهی دست یافتند. مقاالت خود به نتیجه

باشد، که نشانگر آن است که با تغییر می -731/7اثر نهایی 
 درصد 731/7، به میزان «مرد»به  «زن»جنسیت پاسخگویان از 

یابد. بدین احتمال پذیرش مبلغی به عنوان ورودیه کاهش می
معنا که زنان تمایل بیشتری به پرداخت مبلغی برای ارزش 

اند. چون متغیر جنسیت یك متغیر تهپارک ناژوان داش تفرجی
موهومی است، کشش وزنی این متغیر تفسیری نخواهد داشت. 

باشد که می 71212/7متغیر درآمد خانوار دارای کشش وزنی 
نشانگر آن است که با افزایش یك درصدی درآمد، میزان تمایل 

یابد. اثر نهایی این متغیر درصد افزایش می 712/7پرداخت 
گفت،  توانآمده است. در تفسیر آن می دستبه 11112/7

واحد در احتمال  11/7افزایش یك ریال در درآمد باعث افزایش 
 رداخت شده است. امیرنژاد و همکارانپذیرش مبلغی برای پ

( و خداوردیزاده و 1330) (، امامی میبدی و قاضی1331)
خود به نتایج مشابهی دست  های( نیز در مقاله1330) همکاران

دار و مثبتی در متغیر درآمد تأثیر معنی که در همه آنها فتند.یا
از دیگر متغیرهای قابل  تمایل به پرداخت افراد داشته است.

درصد  07دارد بینی صحیح است که بیان میتفسیر، درصد پیش
تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده شده 

توان متوسط تمایل به ( می1)طه با استفاده از راب ،ر نهایتد است.
یق، این میزان با پرداخت افراد را محاسبه نمود. در این تحق
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ناژوان  تفرجیبرای پارک  Shazam10افزار استفاده از نرم
 متغیرهای ،شایان ذکر است. شدریال برآورد  1137اصفهان، 

های نعضویت در سازما شغل، تحصیالت، وضعیت تأهل،
اجتماعی و میزان  رضایتمندی از امنیت میزان ، زیستیمحیط

رفاهی نیز درالگوی سبز و خدماترضایتمندی از طراحی فضای
داری از الگو ی قرار داده شدند ولی به علت عدم معنیبرآورد
 اند.هشدحذف 

 

 گیرینتیجهبحث و 
توان ل نتایج الگوی الجیت، میتجزیه تحلیبا توجه به 

 رد مطالعه بیان نمود:زیر را در خصوص مو پیشنهادهای

ها باالتر از آقایان که تمایل به پرداخت خانم با توجه به این .1
بانوان در منطقه  های ویژهگذاری در پارکسرمایه بوده است،

ای که امکانات رفاهی مخصوص بانوان تعبیه شده به گونه
 پذیری باالیی داشته باشد. تواند توجیهباشد، می

حلیل رگرسیونی آمد، قیمت طور که در نتایج ت همان .2
پیشنهادی تاثیر منفی در پذیرش تمایل به پرداخت داشته 

بنابراین، در صورت اجرای طرحی مبنی بر قراردادن است. 
تعیین قیمتی مناسب به ازای هر نفر ورودیه برای این پارک، 

که این امر باید مورد  ،از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود
 ار گیرد.گذاران قرتوجه سیاست

متغیر دفعات مراجعه دارای تأثیر مثبتی در تمایل به پرداخت  .3
لت توجه به امکاناتی جهت سهو ،افراد بوده است. بنابراین

به پارک ناژوان، الزم به نظر  ن شهر اصفهاندسترسی ساکنا
حمل و نقل دسترسی به تواند شامل رسد. این امکانات میمی

...( جهت استفاده  ی وشهر )اتوبوس، تاکسی و قطار شهری
 از پارک ناژوان باشد. 

دکنندگان، داری متغیر درآمد بازدیبا توجه به عدم معنی .4
مورد توجه تمامی اقشار  مورد مطالعه توان گفت که منطقهمی

ن ئوالو توجه مسهای جدید بوستانباشد. احداث جامعه می
 استفاده و افزایش رفاه سببتواند ها میگونه پارک به این

 د. شواقشار جامعه  کلیه
 

 سپاسگزاری
دریغ جناب آقای سعید های بیدانند از کمكنگارندگان الزم می
این  پژوهشی شهرداری اصفهان( که در تهیهابراهیمی )معاون 

 مقاله ما را یاری نمودند، نهایت تشکر را بنمایند. 
 

 هایادداشت

1. Logit 
2. Maximum Likelihood  

3. Ringgit 

4. Mombasa Marine National Park 

5. Carson & Hanemann

 

 منابعفهرست 
 ، فصلنامه(cv) مشروط گذاریارزشپارک ساعی در تهران با استفاده از روش  تفرجیبرآورد ارزش . 1330م. قاضی،  امامی میبدی، ع. و

 .130-272 صص :31یمارهقتصادی ایران، شهای اپژوهش

اقتصاد کشاورزی و توسعه،  فصلنامه، ستفاده از تمایل به پرداخت افرادملی گلستان با ا برآورد ارزش حفاظتی پارک. 1331امیرنژاد، ح. 
 .130-272: 3یشماره

 به تمایل از گیریبهره با نوشهر سنگانسی جنگلی پارک تفریحی و حفاظتی ارزش تعیین .1331 ص. و عصاره، م. خلیلیان، ح.؛ امیرنژاد،
 .11-24: 02 ارهشم سازندگی. و پژوهش افراد، پرداخت

های جنگل :)مطالعه موردی هابرآورد تمایل به پرداخت افراد برای ارزش وجودی جنگل .1333ا.  جاودان،م. و  مسنن مظفری، پیری، م.؛
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