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Abstract 

To express the role and importance of the environment and express its monetary values, these resources 

need to be valued using appropriate methods. Therefore, in the present study, the recreational value of 

Baharan Park in Meybod city has been evaluated using the contingent valuation method. Also, using the 

logit model, the effective factors on the willingness of visitors to pay have been investigated to improve 

the situation and protect this park. To do so, first, the sample size was determined based on the Cochran 

method, and then the data were collected by questionnaire and a face-to-face interview. Based on the 

results, that the variables "visit duration" and "education level" positively affected and on the other hand, 

the variables "transportation vehicles" and "maximum offer amount" negatively affected the willingness 

to pay. According to the results, the monthly willingness to pay of each visitor was 38,350 Rials. Also, 

the monthly and annual willingness to pay of each household was evaluated at 161070 and 1932840 

Rials, respectively, which indicates the high importance of this park. 
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Extended abstract 

Introduction 

Urban greenspace is a very important and vital element in urban planning so that parks and urban 

greenspace are usually considered as a very important solution to improve the quality of social life. 

Urban parks and greenspaces provide valuable recreational opportunities for the residents of cities. 

Nowadays, determining the real value of environmental resources is an important issue in resource 

investment and pricing. Environmental economists believe that there is a necessity for economic and 

recreational valuation of non-market services and benefits, such as parks and green spaces. Estimating 

the recreational value of parks is also effective in improving environmental policies and increasing 

human well-being and eventually, it could lead to achieving sustainable development. 

There are various approaches to estimate the economic values of environmental resources. Common 

approaches such as market valuation are not applicable for the valuation of parks and green because of 

non-market services. The use of substitute market techniques is one of the price-based valuation methods 

for non-exchange ecological services of parks and green spaces, which refer to the expressed preferences 

in real markets. Contingent Valuation Method (CVM) is one of the most common and practical methods 

of economic valuation of non-market environmental services and resources based on the community 

demand for their protection and use.  

Regarding the growing demand for public resorts and recreation areas in cities, the study of effective 

factors on people's demands can help to predict the needs of urban recreation and entertainment. So, the 

present study has been conducted to estimate the economic valuation of recreational activities and the 

effective factors of the willingness of visitors to pay for Baharan Park in Meybod city located in Yazd 

province. If the value of environmental resources is estimated in monetary units, it would be comparable 

to the value of other resources goods, and services and it would help policymakers and planners for the 

necessary support of these ecosystems. 

 

Material and Methods 

This study has conducted in Baharan Park located in Meybod city, Yazd province, Iran. The mean annual 

rainfall and temperature of this city are 60 mm and 19 °C, respectively (Meybod Meteorological 

Organization, 1398). The altitude of the study area is 1234 meters above sea level. Baharan Park is 

situated in the center of Meibod city, between 54°1'24" and 54°1'32" longitude and 32°12'32" and 

32°12'59" latitude with an area of 23.2 hectares. 

Data were collected by completing 169 questionnaires, which were determined based on the Cochran 

method. The questionnaires include information about the personal, social, and economic characteristics 

of visitors and questions related to the willingness of the visitors to pay. The essential assumption in this 

method is that some variables such as "age", "household dimension", "monthly income", "duration of 

visit", "gender", "occupation", "level of education", "transportation vehicle", and "season" play the main 

role in the willingness or unwillingness of people to pay. 

In this study, the contingent valuation method was used to measure the willingness to pay and 

recreational value in parks and green spaces. Double-bounded Dichotomous Choice (DDC) was used 

among the different methods for evaluation of the willingness of visitors to pay. In the contingent 

valuation method, the model has a dependent variable with dichotomous qualitative choice. A logit 

regression model based on maximum likelihood is usually used for qualitative choice methods. Normal 
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and logistical distributions are used in the probabilistic logit model. The predicted probability values of 

this model are between zero and one. This method requires determining and selecting a higher bid to the 

initial bid, which is given a higher value to the "yes" answer and a lower bid to the "no" answer. In this 

study, three bids (20,000, 30,000, and 50,000 Rials) were asked in the form of related questions. 

Then, a logit regression model and STATA and SHAZAM software were used in order to analyze the 

data. The dependent variable was the willingness to pay (in Rials) and the independent variables were 

socioeconomic characteristics including age, household size, monthly income, duration of visit, gender, 

occupation, level of education, transportation, season. Based on the contingent valuation model, the logit 

model was fitted using Cragg-Uhler, Esterlla, Maddala, and Mc Fadden coefficients. Also, likelihood 

ratio tests and variance heterogeneity tests were used to ensure the reliability of the estimated model 

results. Conventional methods such as Breusch-Pagan-Godfrey and White test cannot be used to check 

for the presence or absence of variance heterogeneity in logit patterns. In this regard, there is an LM2 

statistic to test the variance heterogeneity in logit patterns. 

 

Discussion of Results 

The results of variance heterogeneity tests indicated that the model does not have variance heterogeneity. 

The value of the probability ratio statistic was 41.04. Since this value is higher than the value of 

probability value, the total estimated pattern is statistically significant at the 5% level. The Maddala, 

Esterlla, Cragg-Uhler, and Mc Fadden coefficients for the estimated logit model, were 0.21, 0.23, 0.28, 

and 0.17, respectively. The percentage of correct predictions was 71%, and so this pattern is reliable for 

subsequent analysis since the correct predictable value for logit patterns is 60%.  

The results of model estimation showed that between 15 independent variables, four variables are 

statistically significant (P <0.05). Visit duration (with the coefficient of 0.114), education level (with 

the coefficient of 0.065), transportation vehicles (with the coefficient of 0.056), and maximum offer 

amount (with the coefficient of 0.114), significantly affect the willingness of people to pay to enter and 

improve the condition and maintenance of the park. 

The average expected value of willingness to pay per visitor of Baharan Park was 2.2821. Also, the 

average willingness to pay for each visitor was evaluated at 38350 Rials to improve the condition and 

protection of Baharan Park in Meybod. The monthly and annually recreational value of this park is equal 

to 161070 and 1932840 Rials according to the average willingness to pay to each household. 

 

Conclusion 

In this study, the variable "education level" has a direct and significant relationship with the willingness 

of people to pay in Baharan Park. With an increasing educational level, the willingness to pay increases 

by 0.065 percent. Studies in this field show that the high level of education has led to their acceptance 

to pay for beauty functions because there is a positive relationship between education and recognizing 

the importance of the environment. People with higher education have more knowledge to protect 

natural ecosystems because of more information about the importance of natural resources. 

According to the results of this study, the variable "transportation vehicles" has a significant negative 

relationship with the willingness of people to visit Baharan Park. If people do not use a personal car, the 

willingness to pay will decrease by 0.056 percent. Most visitors prefer to travel to the recreational areas 

by car. The variable "maximum offer amount" has a negative significant relationship with the 
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willingness of people (P <0.05). In other words, visitors are less willing to pay the entrance fee with the 

higher amount of bids to enter Baharan Park. 

The results of this study indicate that there is a willingness of visitors and tourists to pay in order to use 

and support the natural and cultural attractions of recreational areas. Therefore, due to the high potential 

of Baharan Park in attracting local and non-native tourists, the number of tourists and their willingness 

to pay will increase if the welfare facilities are created, the condition of the park is improved, and 

transportation is developed. Also, considering the recreational value of Baharan Park in Meybod city, 

planners and officials must change the economic attitude of tourists in the region to develop sustainable 

tourism and increase the number of visitors. 
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 چکیده

. شوند گذاريارزش مناسب هايروش از استفاده با آن منابع است الزم پولي هايارزش به آن تبديل و زيستمحيط اهميت و نقش بيان براي
در  رونياز ا .است ياتوسعه يهاطرح يزيربرنامه نهيدر زم يريگميجهت تصم رانيمد يمؤثر برا يتيريابزار مد ،ياقتصاد يگذارامروزه ارزش
گذاري مشروط برآورد شده و عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت ، ارزش تفريحي پارک بهاران شهرستان ميبد با استفاده از روش ارزشمطالعه حاضر

نمونه مورد  جمابتدا حبه اين منظور بازديدکنندگان براي بهبود وضعيت و حفاظت از اين پارک نيز با استفاده از الگوي الجيت بررسي شده است. 
طالعه اين م. نتايج ندآوري شدو مصاحبه حضوري جمع نامهها از طريق تکميل پرسشو سپس دادهشد تعيين کوکران روش  اساسبر بررسي 

اثر  «حداکثر مبلغ پيشنهادي»و « وسايل حمل و نقل»، اثر مثبت و متغيرهاي «سطح تحصيالت» و «مدت زمان بازديد»نشان داد که متغيرهاي 
محاسبات انجام شده، ميزان تمايل به پرداخت ماهانه هر بازديدکننده  بر اساساند. داري بر تمايل به پرداخت مبالغ پيشنهادي داشتهمنفي و معني

و  070363، بيبه ترتميزان تمايل به پرداخت ماهانه و ساالنه هر خانوار . همچنين استر ماه ريال د 35383از پارک بهاران شهرستان ميبد 
 است. براي بازديدکنندگان دهنده اهميت باالي اين پارکريال برآورد شد که نشان 0432593

 

  مدل الجيتتمايل به پرداخت، ، غيربازاري گذاريارزشتفريحي،  ارزش :هادواژهیکل

 
 سرآغاز

از جمله منابع ها شهری و پارکسبز درونفضای

، که منافع اجتماعی روندشمار می زیستی با ارزشی بهمحیط

زیستی بسیاری برای افراد جامعه اقتصادی و کارکرد محیط

فضای دیگر عبارت. به(Diluiso et al., 2021) کنندفراهم می

 ریزیدر برنامه عنوان عنصری مهم و حیاتیسبز شهری به

ها و بر پارک معموالًکه طوریهب ای داردشهری اهمیت ویژه

واند تراهکاری بسیار مهم که می منزلهبهفضای سبز شهری 

کیفیت زندگی اجتماعی افراد را ارتقا دهد، تأکید شده است. 

 اهای تفریحی بها و فضای سبز شهری قادرند فرصتپارک

ها با ارزشی را برای ساکنان شهرها فراهم کنند. همچنین آن

بیعی و تنوع زیستی برای بسیاری از مردم، ایجاد محیط ط

 Moradi et) کنندامکان رفاه جسمی و روحی را فراهم می

al., 2021) اختصاص یک منطقه برای ایجاد پارک و .

 ش تحمیلتفرجگاه و حفاظت و نگهداری از آن، موجب افزای

و از شود های مربوطه مینهای اقتصادی به سازماهزینه

 گونهزیستی اینخدمات محیط اینکهبا توجه به  طرفی

  طور کاملها، بهناپذیر آننکاررغم اهمیت اها علیاکوسیستم
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ای هنحو شایستنیست و یا به مبادلهقابلدر بازارهای تجاری 

برحسب اعداد و ارقام برای مقایسه با سایر خدمات اقتصادی 

 مدیریت انیمتصدشود، مسئوالن و ای بیان نمیو سرمایه

شهرها را دچار مشکالتی از جمله نبود امکان مقایسه بین 

ها و میزان اهمیت و ارزش برای پارک شدهارائههای هزینه

 Attar Roshan et)ها برای شهروندان کرده است تفریحی آن

al., 2021.) زیستی امروزه تعیین ارزش واقعی منابع محیط

موضوعی مهم تلقی گذاری منابع، قیمت و گذاریسرمایه در

 بایستی خدمات تأمین هزینه تعیین که برایطوریهشود بمی

ازای  به هایی کهتخریب زیستی که شاملمحیط هایهزینه

محیط تحمیل  بر خدمات و کاالها مصرف و توزیع تولید،

 حال .(Perni et al., 2021)لحاظ نمود  و شناسایی شود رامی

گذاری ارزش که زیست معتقدنداقتصاددانان محیط

 نظیر 2و تفریحی برای خدمات و منافع غیربازاری 1اقتصادی

ه توجهی بها و فضای سبز، امری ضروری است که بیپارک

های آن در درازمدت موجب وارد آمدن خسارت

شود و بر روند توسعه ناپذیری بر منابع طبیعی میجبران

. (Moradi et al., 2021) گذاردها تأثیر میپایدار نسل

ود ها در بهبهای تفریحی پارکهمچنین برآورد ارزش فعالیت

زیستی که نتیجه آن افزایش رفاه انسانی های محیطسیاست

توان در راستای دستیابی است، مؤثر است و از طریق آن می

رو، کمی های توسعه پایدار گام برداشت. از اینبه شاخص

اند توسبز میها و فضای کردن و تعیین ارزش پولی پارک

های طبیعی نقش مضاعفی در مدیریت تلفیقی انسان و سیستم

 .(Enriquez-Acevedo et al., 2018) ایفا کند

برای  زیستیمحیطرویکردهای گوناگونی در اقتصاد منابع 

 گذاریهای اقتصادی وجود دارد. برای ارزشبرآورد ارزش

هستند، های بازاری که فاقد قیمت ها و فضای سبزپارک

گذاری بازاری اثرات فیزیکی رویکردهای رایج مانند ارزش

گذاری مبتنی های ارزشو غیره کاربرد ندارند. یکی از روش

 ها وای پارکبر قیمت برای خدمات اکولوژیکی غیرمبادله

فنون بازارهای جانشین است که در  ی سبز، استفاده ازافض

اقعی استناد در بازارهای و ابرازشدههای آن به ارجحیت

شود. در این شرایط ناگزیر از ساخت بازارهایی برای می

کننده در مصرف 3(WTP) تمایل به پرداختآزمون و برآورد 

 (.Mjelde et al., 2017مورد کاالها و خدمات خواهیم بود )

ترین و از رایج 4(CVM) مشروطگذاری ارزش

اقتصادی خدمات و گذاری ارزشهای ترین روشکاربردی

 ربازاری مبتنی بر تقاضای جامعه براییغ زیستیمحیطمنابع 

ها است. مبنای این روش، تمایل حفاظت و استفاده از آن

افراد در رابطه با محافظت و استفاده  آشکارشدهیا  اظهارشده

منظور تعیین ارزش به یموردبررسزیست یا منبع از محیط

زیستی است. کسب آگاهی در های محیطکاالها و دارایی

ها و برآورد تمایل به پرداخت افراد از طریق مورد این تمایل

هایی که حاضر هستند برای ها و پرسش از مبلغمصاحبه با آن

ود شبپردازند، انجام می موردنظرزیستی حفظ کاالی محیط

(Henareh Khalyani et al., 2021.)  در این روش از

شود که حاضر می سؤالدهندگان شوندگان یا پاسخهاحبمص

به پرداخت چه مقدار پول برای در اختیار داشتن یک مقدار 

از کاال و خدمات غیربازاری از جمله کاالها و خدمات  نمعی

(. واژه مشروط Danaeifar et al., 2019هستند ) زیستیمحیط

روش مبین آن است که از افراد در مورد در این ا اقتضایی ی

حداکثر مقدار پولی که مایل به پرداخت برای استفاده یا 

در  .شودسؤال می ،حفاظت از یک کاال یا خدمت هستند

های آماری گذاری مشروط با انجام پیمایشروش ارزش

های افراد جامعه نسبت به ی( ارجحیتدانیم شیمایپ)

ین گیرد. امورد سؤال قرار می ماًیمستقخدمات اکوسیستمی 

های بازار است که طی آن پیامد واقع یکی از شکل فرایند در

 زیستیمحیطو محصول ناشی از ایجاد تغییر در کیفیت منابع 

قرار  یموردبررسطور فرضی ، بهشدهساختهدر بازاری 

ان میز ،شودکنندگان خواسته میگیرد و طی آن از مصرفمی

ود را برای بهبود خدمات محیطی و یا ختمایل به پرداخت 

. (Alkan, 2021) پیشگیری از تخریب ابراز نمایند

ترتیب اگرچه این روش، از امتیازات مهم قابلیت اینبه

 لیبه دلخوردار است اما رکارگیری در شرایط مختلف ببه

به اظهارات شفاهی افراد و نه اقداماتی که از  آن وابستگی
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... سبز و پارک با استفادهبرآورد ارزش تفریحی فضای  

 غالمحسین مرادی و همکاران

گیرد، دارای خصوصی انجام می سوی نهادهای دولتی یا

حال برای آشکار ساختن ارزش تولیدات  این اشکال است. با

توان ها از هیچ رویکرد دیگری نمیو خدماتی که برای آن

استفاده کرد و هیچ جانشین و مکملی هم برای برآوردهای 

 سدرها وجود ندارد، تنها شیوه عملی به نظر میمورد انتظار آن

(Khosravi Mashizi and Sharafatmandrad, 2020.) 

 و زیستیمحیط یهاثروت، منابع یگذاررزشدر زمینه ا

معامله در بازار با استفاده از  رقابلیغای کااله ریسا

است.  ، مطالعات زیادی صورت گرفتهمشروط یگذارارزش

Kamri (2113 ) وMerchan  به بررسی  (2114)و همکاران

ه بتمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از منابع طبیعی 

واقع در کشور مالزی و پارک  5نگوملی گون در پارک بیترت

های مرکزی کشور اسپانیا واقع در کوه 6االرایپین طبیعی

میزان تمایل ( 2115)و همکاران  Lizińskiپرداختند. همچنین 

دفع فاضالب و بهبود  های جاریبه پرداخت افراد برای هزینه

 گرفتهانجام زیست را بررسی کردند. در پژوهشکیفیت محیط

در کره جنوبی از روش  (2112)و همکاران  Mjelde توسط

بررسی تمایل به پرداخت افراد  برای گذاری مشروطارزش

و نتایج نشان داد که  استفاده شد 2برای توسعه پارک صلح

ه پرداخت افراد برای توسعه پارک میانگین وزنی تمایل ب

 Zhaoو  Xieدالر برای هر خانوار در سال است.  44حدود 

گذاری مشروط، تمایل به با استفاده از روش ارزش (2112)

کشور چین  2جینپرداخت برای الکتریسیته سبز را در تیان

عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت به قرار دادند و  یموردبررس

آمد، باور، بیماری، جنسیت و سن پرداختند که افراد شامل در

 سه عامل اول دارای اثر مثبت و مابقی دارای اثر منفی بودند.

( با استفاده 2112) و همکاران Enriquez - Acvedoهمچنین 

گذاری اقتصادی سه از روش تمایل به پرداخت به ارزش

Qi (2112 )و   Chenنیز و پارک ساحلی در کلمبیا پرداختند 

را با استفاده از واقع در کشور چین  4پارک جنگلی ملی فوژو

Tonin (2114 ) .گذاری کردندروش تمایل به پرداخت ارزش

در مطالعه خود به برآورد منافع حاصل از احیا و صیانت از 

گذاری مشروط های دریایی با استفاده از روش ارزشگونه

شمالی در کشور ایتالیا پرداختند و  11در دریای آدریاتیک

ها نشان داد که تمایل به پرداخت افراد برای دخالت نتایج آن

های دریایی از طریق عملیات هدفمند در راستای بهبود گونه

بیشتر از تمایل به  مراتببهسازی منطقه صیانت و پاک

ست. ا هاپرداخت برای ممانعت از آسیب رسیدن به آن

برای ( 2121)و همکاران  Belayشی که همچنین در پژوه

حفاظت از خاک اراضی عمومی در شمال شرقی کشور 

 ،گذاری مشروط انجام دادنداتیوپی با استفاده از روش ارزش

 هبه بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت خانوارها پرداخت

و نشان دادند که تعداد دام نگهداری شده، اعتبار،  شده است

داری بر ی و اندازه مزرعه اثر مثبت و معنیارتباط اجتماع

، که نسبت وابستگیتمایل به پرداخت خانوارها دارد، درحالی

مایل دار بر تمهاجرت و مبلغ پیشنهاد اولیه اثر منفی و معنی

( 2121و همکاران ) Figueroa به پرداخت خانوارها دارد.

ورد ارزش خدمات اکوسیستمی کشور مکزیک از آبر برای

 اهآننتایج  استفاده نمودند وگذاری مشروط رویکرد ارزش

نشان داد که گردشگران و ساکنان منطقه مایل به پرداخت 

پرداخت حدود میلیون دالر در سال و کشاورزان مایل به  151

میلیون دالر هستند که این نتایج حاکی از پتانسیل اجرای  25

 .های کشور مکزیک استهای حفاظت از اکوسیستملیتفعا

گذاری ( به ارزش2121و همکاران ) Zydroń همچنین

واقع در کشور لهستان  11یلکوپولسکیو یپارک ملاقتصادی 

که رابطه غیرخطی بین  نشان داد هاآننتایج  و پرداختند

و تمایل به پرداخت افراد دهندگان وضعیت اقتصادی پاسخ

 از طبیعت پارک وجود دارد.برای حفاظت 

توان به در ایران می شدهانجاماز مطالعات داخلی 

و  Karami، (2115)همکاران و  Esfanjariهای پژوهش

 Yeganeh، (2112و همکاران ) Mahdavi ،(2116همکاران )

(، 2114و همکاران ) Balali(، 2112و همکاران )

Amouzegari ( و 2121و همکاران )Eskandari Nasab  و

گذاری مشروط با استفاده از روش ارزش( 2121همکاران )

 و تفرجگاهی فضای سبز )باغ و پارک( ارزشبه بررسی 

مناطق مختلف و میزان تمایل گردشگری  -ارزش اقتصادی 
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 دهشانجامالعات به مطبا توجه  به پرداخت افراد پرداختند.

بز سفضای  اقتصادی گذاریارزش توان نتیجه گرفت کهمی

از  حفاظت میان مقایسه ایجاد باعث تواندزیست میو محیط

 افتنی دست برای اجتماعی -اقتصادی  توسعه و زیستمحیط

از طرف دیگر با توجه به اینکه  .شود منابع بهینه مصرف به

ها تعلق دارند و رعایت زیستی به تمامی نسلمنابع محیط

ای همگانی است لذا های آینده وظیفهحفظ آن برای نسل

اشد مدت برتری داشته بمنافع بلندمدت باید بر منافع کوتاه

گذاری را چند برابر موضوع ضرورت اهمیت قیمت نکه ای

 .(Sedaghati et al., 2021)کند می

های عمومی و تقاضای روزافزون تفرجگاه با توجه به

تحلیل عوامل مؤثر بر  و نقاط تفریحی در شهرها، تجزیه

تواند به های مردم از نظر اقتصادی و اجتماعی میخواسته

بینی نیازهای تفرجگاهی و تفریحی شهری کمک کند. پیش

راستا هدف از برآورد ارزش پولی خدمات  در این

در  زیستیها، لحاظ نمودن ارزش بالقوه منابع محیطتفرجگاه

فاظت و نگهداری از ای، مدیریت، حهای توسعهریزیبرنامه

 Ronoud and)های طبیعی است میراث عنوانبه هاستمیاکوس

Moayeri, 2016).  اساس در پژوهش حاضر به برآورد بر این

های تفریحی پارک بهاران گذاری اقتصادی فعالیتارزش

به  ثر بر تمایلؤو عوامل م واقع در استان یزد شهرستان میبد

پرداخت بازدیدکنندگان از این پارک در قالب روش 

چنانچه  پرداخته شده است. (CVM)گذاری مشروط ارزش

صورت واحدهای پولی و ریالی زیستی بهارزش منابع محیط

با ارزش کاالها و خدمات سایر  سهیمقاقابلبرآورد شود، 

اران و ذگمنابع )طبیعی و مصنوعی( شده و سیاست

های الزم برای حفاظت از در جلب حمایترا  ریزاننامهبر

 ها کمک خواهد کرد.این اکوسیستم

 

 روش بررسیمواد و 

 منطقه مورد مطالعه

ان واقع در است این پژوهش در پارک بهاران شهرستان میبد

گی و با میانگین بارندشهرستان میبد است.  انجام گرفته یزد

گراد درجه سانتی 14متر و میلی 61دمای سالیانه به ترتیب 

 گرفته استقرار  سطح دریااز متری  1234در ارتفاع 

(Meteorological Organization of Iran, 2019) . پارک

 °54 1ʹ 24ʺ در محدوده ،هکتار 2/23با وسعتی معادل  بهاران

 °32 12ʹ 54ʺتا  °32 12ʹ 32ʺطول شرقی و  °54 1ʹ 32ʺتا 

و  نیتربزرگ و و در مرکز شهرستان قرار داردعرض شمالی 

 رانگردشگ هموارهزیباترین پارک شهرستان میبد است که 

 ره و کندمی جلب خود سمت به را زیادی غیربومی و بومی

 .است پذیرا را زیادی مهمانان فصول همه در و روزه

 

 تحقیقروش 

 روش لحاظ از و هدف کاربردی نظر حاضر از پژوهش

ز ا است. همچنین تحلیلی -پیمایشی  هایپژوهش زمره در

منظور به و است یدانیها مداده یجهت نوع گردآور

ها درباره چند صفت در یک مقطع از زمان از گردآوری داده

لذا بدین لحاظ از نوع تحقیقات  .گیری شدجامعه نمونه

در این پژوهش  یموردبررس. جامعه استمقطعی 

 آمار و .پارک بهاران شهرستان میبد است بازدیدکنندگان

 شدهیطراحهای نامهاطالعات الزم از طریق تکمیل پرسش

نفر بود  164شامل  یموردبررستعداد نمونه . آوری شدجمع

نامه پرسش .آمدکوکران به دست که با استفاده از روش 

 هاینامه پژوهشمانند پرسشدر این تحقیق  مورداستفاده

و  Shamsoddiniجمله  ازداخلی و خارجی دیگر 

Iranmanesh (2121،) Danaeifar (2121،) Belay  و

شامل  (2121و همکاران ) Blazyو  (2121همکاران )

های شخصی، اجتماعی و اطالعات مربوط به ویژگی

الت مربوط به تمایل به ااقتصادی بازدیدکنندگان و سؤ

اسی شنفرض اساسی در روش. استپرداخت بازدیدکنندگان 

، «بعد خانوار»، «سن»مذکور آن است که متغیرهایی چون 

، «شغل»، «یتجنس»، «مدت زمان بازدید»، «درآمد ماهیانه»

لی نقش اص «فصل»، «حمل و نقلوسایل »، «تحصیالتسطح »

را در تمایل یا عدم تمایل به پرداخت افراد و میزان آن ایفا 

مایل به پرداخت تهای استخراج در میان روشنمایند. می
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... سبز و پارک با استفادهبرآورد ارزش تفریحی فضای  

 غالمحسین مرادی و همکاران

به  12(DDCدو بعدی ) -دوگانه های ، روشبازدیدکنندگان

ها سبب ایجاد انگیزه در پاسخگویان نسبت به دیگر روش

با اصالح  Hanemanتوسط  1424که در سال  استسازگارتر 

نامه انتخاب دوگانه ارائه شد. این روش و تعدیل پرسش

مستلزم تعیین و انتخاب یک پیشنهاد بیشتر به پیشنهاد اولیه 

نهاد کمتر و پیش« بلی»است که پیشنهاد مقدار بیشتر به جواب 

سه  از مطالعه، در این بخش .شودداده می« خیر»به جواب 

ریال  51111و  31111، 21111قیمت پیشنهادی به مقادیر 

 .سؤاالت وابسته و مرتبط به هم مطرح شد صورتبه

گیری تمایل به پرداخت و ارزش برای اندازه که روشی

 ،گرفت نظر در توانها و فضای سبز میتفریحی در پارک

 گذاریشارز روشاست.  مشروط گذاریارزش روش

 هایروش ترینکاربردی و ترینرایج از مشروط

 زیستیمحیط منابع و خدمات کاالها، اقتصادی گذاریارزش

 روش این مبنای. است جامعه تقاضای بر مبتنی غیربازاری

 از استفاده و تمحافظ با رابطه در افراد دهشاظهار ترجیحات

 کاالها ارزش تعیین جهت موردبررسی، منبع یا زیستیطمح

 .(Southon er al., 2017) است زیستیمحیط هاییدارای و

کند تا بفهمد گذاری مشروط تالش میروش ارزش اساساً

چطور پاسخگویان تحت سناریوهای بازار فرضی مطمئن، 

راضی به پرداخت هستند. دسترسی به ترجیحات و برآورد 

 ها ومیزان تمایل به پرداخت افراد از طریق مصاحبه با آن

ستی زیپرسش از مبالغی که حاضرند برای حفظ کاالی محیط

 ,.Rouhipour et al) گیردبپردازند، صورت می ظرموردن

گذاری مشروط فرض در روش انتخاب ارزش .(2016

 شود افراد دارای تابع مطلوبیت زیر هستند:می

𝑈 (1)رابطه  = 𝑓(𝑌, 𝑆) 

 

درآمد افراد و  Yیم، قتابع مطلوبیت غیرمست Uکه در آن 

S نـس»اجتماعی مانند  -رداری از سایر عوامل اقتصادیـب» ،

، «مدت زمان بازدید»، «درآمد ماهیانه»، «بعد خانوار»

حمل و وسایل »، «تحصیالتسطح »، «شغل»، «جنسیت»

 است. «رضایت فرد»و  «فصل»، «نقل

هر بازدیدکننده حاضر است مبلغی از درآمد خود را برای 

 (B) مبلغ پیشنهادی عنوانبهزیستی بع محیطااستفاده از من

بپردازد که این استفاده باعث ایجاد مطلوبیت برای وی 

شود. میزان مطلوبیت ایجاد شده در اثر استفاده از منابع می

زیستی بیشتر از حالتی است که وی از منابع محیط

شاره ( به آن ا2کند که در رابطه )زیستی استفاده نمیمحیط

 شده است:

,𝑈(1 (2)رابطه  𝑌 − 𝐵; 𝑆) + 𝜀1 ≥ 𝑈(0, 𝑌; 𝑆) + 𝜀0 

( در ΔUدر مطلوبیت ) جادشدهیاتفاوت  به عبارت دیگر

 :زیستی عبارت است ازاثر استفاده از منبع محیط

𝛥𝑈 (3)رابطه  = 𝑈(1, 𝑌 − 𝐵; 𝑆) − 𝑈(0, 𝑌; 𝑆) + (𝜀1 − 𝜀0) ≥ 0 

صفر برای زمانی است که فرد  ،در این تابع مطلوبیت

ندارد و  موردنظرتمایلی به پرداخت برای حفظ کاالی 

مطلوبیت یک برای زمانی است که فرد تمایلی به پرداخت 

اجزای خطا و  1و 0دارد.  موردنظربرای حفظ کاالی 

از توزیع نرمال با شود اخالل این الگو هستند که فرض می

 .میانگین صفر برخوردارند

گذاری مشروط، مدل دارای یک متغیر در روش ارزش

های برای روش معموالًوابسته با انتخاب کیفی دوگانه است. 

حداکثر  بر اساس 12الجیترگرسیونی انتخاب کیفی از مدل 

شود. مدل احتمالی الجیت از استفاده می ییدرستنما

های نرمال و لجستیک بهره گرفته و مقادیر احتمال توزیع

تمال شود. توزیع احبین صفر و یک واقع می شده ینیبشیپ

دهنده مقدار یک یعنی احتمال پذیرش و مقدار صفر نشان

مدل  بر اساس. (Tuan et al., 2014) عدم پذیرش است

( را A) هاشنهادیپفرد یکی از ( اینکه Piالجیت، احتمال )

 شود:( بیان می4صورت رابطه )بپذیرد به

F (ΔU)  تابع توزیع تجمعی لجستیک و ،  و 

 ییتنمادرسضرایب الگو هستند که با استفاده از روش حداکثر 

𝑃𝑖(𝑌 (4رابطه ) = 1) = 𝐹𝜂(𝛥𝑈)

=
1

1 + exp(−𝛥𝑈)

=
1

1 + exp{−(𝛼 + 𝛽. 𝐵 + 𝛾. 𝑌 + 𝜃. 𝑆)}
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,رود که شوند و انتظار میبرآورد می 0    0و  

 باشد.

در نهایت پس از برآورد پارامترهای الگو و ارزیابی نقش 

 و تأثیر هرکدام از متغیرهای مستقل در تمایل به پرداخت

ز ا ، مقدار انتظاری یا امید ریاضی تمایل به پرداخت راافراد

گیری از تابع توزیع تجمعی با انتگرال ( و5طریق رابطه )

 (M)در دامنه صفر تا پیشنهاد ماکزیمم  (F (ΔU)) لجستیک

 توان برآورد نمود.می

 (5)رابطه 

𝐸(𝑊𝑇𝑃)

= ∫ 𝐹𝜂(Δ𝑈)𝑑𝐵

𝑀

0

= ∫
1

1 + 𝑒𝑥𝑝[−(𝛼∗ + 𝛽. 𝐵)]
𝑑𝐵

𝑀

0

 

𝛼∗ = (𝛼 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑥𝑛) 

 

 *αمقدار انتظاری تمایل به پرداخت و  E (WTP) که

 -که از افزودن جمله اقتصادی است شدهلیتعدعرض از مبدأ 

یا عرض از مبدأ الگوی رگرسیونی برآورد شده  αاجتماعی به 

 -آید. منظور از جمله اقتصادیلجستیک به دست می

ضرب میانگین اجتماعی، ترکیب خطی یا مجموع حاصل

دار شده مدل الجیت در اعی معنیمتغیرهای اقتصادی و اجتم

. برای تفسیر ضریب هر متغیر در الگوی استها ضرایب آن

. اثر نهایی ه استها استفاده شدالجیت از اثرات نهایی آن

دهنده درصد احتمال تغییر در افزایش تمایل به پرداخت نشان

د که در مور استتغییر در یک واحد متغیر مستقل  یبه ازا

تغییر از  یبه ازا، این درصد احتمال مجازیمتغیرهای 

 .(Robert, 2017آید )دست می وضعیت صفر به یک به

ها از مدل منظور تجزیه و تحلیل دادهدر ادامه به

 SHAZAMو  STATA افزارنرمالجیت و  13رگرسیونی

شد. متغیر وابسته در این مطالعه، تمایل به پرداخت  استفاده

های ( و متغیرهای مستقل شامل ویژگیریالافراد )برحسب 

)سن، بعد خانوار، درآمد ماهیانه، مدت  اجتماعی –اقتصادی 

تحصیالت، حمل و نقل، سطح زمان بازدید، جنسیت، شغل، 

گذاری مدل ارزش بر اساسباشند. در ابتدا فصل( می

های تعیین با استفاده از ضریب ی الجیتمشروط، الگو

Maddala ،Esterlla  ،Cragg-Uhler  وMc Fadden  برازش

عنوان بهترین مدل و بدین ترتیب مدل الجیت به شدند

انتخاب شد. همچنین برای اطمینان از قابلیت اتکا به نتایج 

و  14های نسبت درستنماییاز آزمون شدهزدهمدل تخمین 

آزمون ناهمسانی واریانس استفاده شد. برای بررسی وجود یا 

توان عدم وجود ناهمسانی واریانس در الگوهای الجیت، نمی

-Breusch-Paganهای معمول همچون آزمون از روش

Godfrey ،White .در این راستا بهره برد David Sen  وMC 

Kinnon (1424آماره )ای تحت عنوان LM2  آزمون برای

در الگوهای الجیت ارائه کردند. این آماره  انی واریانسناهمس

است و در آن یک رگرسیون تصنعی با  LMمتکی به روش 

این  شکل گرفته ونتایج برآوردهای الگوی الجیت  زاستفاده ا

رگرسیون تصنعی برای آزمون ناهمسانی واریانس 

 .(Modaberi et al., 2018) گیردقرار می مورداستفاده

 

 نتایج

نامه جهت پرسش 164از استخراج آمار و اطالعات پس 

برآورد ارزش تفریحی پارک بهاران شهرستان میبد، نتایج 

ه ( ارائه شد1توصیفی متغیرها و پارامترهای مهم در جدول )

درصد  2/62آمده،  به دستآمارهای  بر اساساست. 

ها زن درصد از آن 3/31مرد و  ،بازدیدکنندگان پارک بهاران

سال است که حداقل  6/22یانگین سن پاسخگویان مهستند. 

شود که سال را شامل می 25سال تا حداکثر  11سن 

دهنده جوان بودن بازدیدکنندگان پارک بهاران شهرستان نشان

طور میانگین دارای دهنده بههمچنین افراد پاسخ میبد است.

 نفر بودند. 11نفر تا  1نفر بوده که از حداقل  2/4بعد خانوار 

ن دهد که میانگیبررسی درآمد ماهیانه افراد پاسخگو نشان می

میلیون تومان برآورد شده  5/2درآمد ماهیانه هر فرد حدود 

ساعت بوده  2/4متوسط  طوربهاست. مدت زمان بازدید 

های مربوط به شغل بازدیدکنندگان در است. با توجه به داده

به سایر ، افراد بازنشسته و شاغالن آزاد نسبت 1 جدول

ها تمایل بیشتری برای استفاده از پارک دارند. همچنین شغل
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با توجه به وضعیت تحصیلی افراد بازدیدکننده از پارک بهاران 

ترین آمار مربوط به ارائه شده است، بیش 1که در جدول 

به  ترین آمار مربوطافراد با تحصیالت زیر دیپلم است و کم

آن  های دیگر حاکی ازیافته .استافراد با تحصیالت دکتری 

درصد بازدیدکنندگان از خودروی شخصی برای  64است که 

انگر بودند. همچنین نتایج بی دسترسی به پارک استفاده کرده

درصد  21آن است که، از میان فصول مختلف سال، بیش از 

درصد از  26از بازدیدکنندگان فصل بهار و تابستان و 

اند و تفاوت بودهمراجعه بیبازدیدکنندگان نسبت به فصل 

درصد افراد فصل پاییز و زمستان را برای بازدید از  دوتنها 

 .پارک بهاران برگزیدند

 
 گویاناجتماعی پاسخ –های اقتصادی ویژگی .1جدول 

 توضیحات حداکثر حداقل اریانحراف مع میانگین متغیرها

 سال 68 00 7/02 7/25 سن

 نفر 03 0 8/0 2/9 تعداد اعضاي خانواده

 9 2 7/3 8/2 درآمد ماهيانه

 ميليون 0کمتر از  =0
 ميليون 2-0 =2
 ميليون 9-2 =3
 ميليون 7-9 =9

 7 2 4/3 5/9 مدت زمان بازديد

 دقيقه 08کمتر از  =0
 دقيقه 33-08 =2
 ساعت 33-0 =3
 ساعت 2-0 =9
 ساعت 3-2 =8

 ساعت 3بيشتر از  =7

 زن =0، مرد =3 0 3 97/3 30/3 جنسيت

 6 0 5/0 9/9 شغل
 =9، کارمند =3، آزاد  =2، متخصص =0

 =6، موارد ديگر =7، کارگر =8، دارخانه
 بازنشسته

 6 0 8/0 ¼ تحصيالتسطح 
، ليسانس =3، ليسانسفوق =2، دکتري =0
 =6، زيرديپلم  =7، ديپلم =8، ديپلمفوق =9

 سواديب

 7 0 6/0 6/9 وسايل حمل و نقل
 =9، موتورسيکلت =3، دوچرخه =2، پياده =0

 ماشين شخصي =7، تاکسي =8، اتوبوس

 8 0 8/0 7/2 هاي سالفصل
، زمستان =9، پاييز =3، تابستان =2، بهار =0

 تفاوتبي =8

 هاي محققمنبع: يافته

 

احتمال پذیرش تمایل به پرداخت افراد  زحاصل ا نتایج

اولین  درصد( 5/35نفر ) 61 دهد کهنشان می 2در جدول 

ریال از  31111پرداخت  هپیشنهاد را نپذیرفتند و تمایلی ب

بهبود وضعیت و حفاظت از این درآمد ماهیانه خود جهت 

را  درصد( آن 5/64نفر ) 114و  بهاران را نداشتندپارک 

ریال( به کسانی که  21111)تر پذیرفتند. با ارائه پیشنهاد پایین

درصد( پیشنهاد  6/56نفر ) 34 ، پیشنهاد اول را نپذیرفته بودند

این درصد(  3/43نفر ) 26تعداد که دوم را پذیرفتند درحالی

آن دسته از پاسخگویانی که اولین  .شنهاد را نپذیرفتندپی

ریال( را پذیرفتند، در گروه پیشنهاد باالتر  31111پیشنهاد )
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درصد(  4/56دهنده )پاسخ 42ریال قرار گرفتند.  51111

درصد( این  4/56نفر ) 62 اما پیشنهاد سوم را نپذیرفتند و

به  دم راضیدهد که مر. نتایج نشان میپیشنهاد را پذیرفتند

پارک  بهبود وضعیت و حفاظت ازپرداخت مبلغی جهت 

درصد پاسخگویان حاضر به  56که طوری، بههستندبهاران 

و نگهداری  پرداخت مبلغی جهت ورودی و بهبود وضعیت

 اند.پارک بهاران بوده از

 

 مورد مطالعهوضعیت پاسخ به سه قیمت پیشنهادی برای برآورد ارزش پارک  .2جدول 

 پذيرش وضعيت
 مبلغ پيشنهادي

 پيشنهاد اول
 ريال( 33333)

 پيشنهاد دوم
 ريال( 23333)

 پيشنهاد سوم
 ريال( 83333)

 پذيرش مبلغ پيشنهادي
 72 39 034 تعداد
 4/87 7/87 8/79 درصد

 عدم پذيرش مبلغ پيشنهادي
 96 27 73 تعداد
 4/87 3/93 8/38 درصد

 جمع
 034 73 074 تعداد
 8/79 8/38 033 درصد

 هاي محققمنبع: يافته

 

برای تعیین عوامل اثرگذار بر تمایل به پرداخت 

الجیت و روش حداکثر درستنمایی دهندگان از مدل پاسخ

 استفاده شد. مطابق این مدل اثر متغیرهای توضیحی بر تمایل

از پارک بهبود وضعیت و حفاظت  جهت افراد به پرداخت

ی هانتایج آزمونبهاران میبد مورد آزمون قرار گرفته است. 

ن است که مدل دارای آبیانگر ( 3جدول )ناهمسانی واریانس 

داری کل مدل ابرای بررسی معن. ستینناهمسانی واریانس 

دول )ج از آماره نسبت درستنمایی استفاده شد ،برآورد شده

که این مقدار  آنجااست. از  14/41مقدار این آماره برابر  ( و4

ل کباالتر از مقدار ارزش احتمال ارائه شده است، از این نظر 

دار درصد معنی 5از لحاظ آماری در سطح الگوی برآورد شده 

-Maddala ،Esterlla ،Cragg، تعیین ایبضر است. همچنین

Uhler  وMc Fadden  ،به برای الگوی الجیت برآورد شده

دهنده و نشان هستند 12/1و  22/1، 23/1، 21/1 معادل بیترت

آن است که متغیرهای مستقل منظور شده در مدل، حداقل 

درصد تغییرات متغیر وابسته را  22درصد و حداکثر  12

ها با توجه به تعداد که مقدار این ضریبدهند، توضیح می

مشاهدات متغیر وابسته، عددهای مطلوبی هستند. از 

الجیت  یبینی برای الگوهاکه مقدار صحیح قابل پیشآنجایی

بینی صحیح به دست آمده درصد است، درصد پیش 61 معادل

دهد، درصد( در این الگو، رقم مطلوبی را نشان می 21)

های بعدی بنابراین الگوی فوق برای تجزیه و تحلیل

وع که متغیر وابسته مدل از نبا توجه به ایناست.  نانیاطمقابل

 توان اثرات نهایی متغیرها راکیفی است لذا در این شرایط می

 تعبیر و تفسیر کرد. 

 15از میان  ( نشان داد که4)جدول  نتایج برآورد مدل

متغیر مستقل، چهار متغیر از نظر آماری معنادار هستند 

(15/1>P)دت زمان بازدید، که متغیرهای مستقل مطوری. به

تحصیالت، وسایل حمل و نقل و حداکثر مبلغ سطح 

از لحاظ آماری اثر معنادار بر روی تمایل به پیشنهادی 

و نگهداری پرداخت افراد در جهت ورود و بهبود وضعیت 

، متغیر مدت یموردبررس. از میان متغیرهای پارک دارنداز 

زمان بازدید بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته )تمایل به 

پرداخت افراد( دارد و تأثیر آن از نوع مثبت است. عالوه بر 

بر تمایل به پرداخت افراد اثر  تحصیالتسطح این متغیر 

وسایل داری دارد و از طرف دیگر متغیرهای مثبت و معنی

ته بر روی متغیر وابسی حمل و نقل و حداکثر مبلغ پیشنهاد

 داری است.دارای اثر منفی و معنی
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 . نتایج آزمون ناهمسانی واریانس3جدول 

 داریمعنی آماره آزمون

 آزمون ناهمساني واريانس 
(LM Test) 

033/3 569/3 

 

 داری بر، رابطه مستقیم و معنی«مدت زمان بازدید»متغیر 

تمایل به پرداخت افراد دارد، این متغیر دارای اثر نهایی معادل 

ی با افزایش یک واحد در این متغیر، به عبارتاست.  114/1با 

احتمال تمایل به پرداخت افراد جهت بهبود وضعیت و 

چنین متغیر یابد. همحفاظت از پارک بهاران، افزایش می

ه داری بر تمایل بتأثیر مثبت و معنی« سطح تحصیالت»

 165/1پرداخت افراد دارد، این متغیر دارای اثر نهایی معادل با 

است. یعنی به ازای هر سطح افزایش در تحصیالت، احتمال 

تمایل به پرداخت افراد جهت بهبود وضعیت و حفاظت از 

بد.یادرصد افزایش می 165/1پارک بهاران، 

 

 مورد مطالعهپارامترهای مدل الجیت برای برآورد ارزش تفریحی پارک . 4جدول 

 يياثر نها احتمال tآماره  ضريب عالمت انتظاري متغيرهاي توضيحي

 337/3 034/3 -965/0 -329/3 منفي سن
 328/3 342/3 -589/3 -033/3 منفي تعداد اعضاي خانواده
 -393/3 863/3 877/3 070/3 مثبت ميزان درآمد ماهيانه
 -009/3 324/3* 064/2 986/3 مثبت مدت زمان بازديد

 -355/3 930/3 535/3 387/3 مثبت جنسيت
 338/3 235/3 -286/0 -093/3 منفي وضعيت اشتغال

 -378/3 335/3* 363/2 270/3 مثبت تحصيالتسطح 
 387/3 390/3* -336/2 -225/3 منفي نقلووسايل حمل

 303/3 793/3 -973/3 -389/3 منفي بازديد هايوضعيت فصل
 040/3 3330/3* -456/3 -676/3 منفي حداکثر مبلغ پيشنهادي

 - 488/3 387/3 343/3 مثبت ضريب ثابت

                               Liklihood Ratio Test= 90/39                Maddala R2= 3/20 

                               Estrella R2= 3/23                                 Cragg-Uhler R2= 3/25 
                               Mcfadden R2  =3/06                            Percentage of Right Predictions=3/60 

 * معناداري در سطح 48 درصد، ** معناداري در سطح 44 درصد

 هاي محققمنبع: يافته
 

سایل و»داری بین متغیر از طرف دیگر رابطه منفی و معنی

با تمایل به پرداخت افراد در منطقه مورد مطالعه  «حمل و نقل

است یعنی  156/1وجود دارد که میزان اثر نهایی آن معادل 

با افزایش یک واحد در این متغیر، احتمال تمایل به پرداخت 

 156/1پارک بهاران، بهبود وضعیت و حفاظت از افراد جهت 

یابد. همچنین ضریب متغیر حداکثر مبلغ می کاهشدرصد 

پیشنهادی، رابطه معکوس و معناداری با تمایل به پرداخت 

است.  141/1افراد دارد. میزان اثر نهایی این متغیر معادل 

ایش یک واحد در این متغیر افزبا  ،مطابق با این ضریب

 یابد.می کاهشدرصد  141/1احتمال تمایل به پرداخت افراد 

گیری یک رابطه انتگرالکه ( 5رابطه ) بر اساسدر ادامه و 

تغیر م برحسبپرداخت به معین از تابع لجستیکی احتمال 

، 4 و با توجه به نتایج جدول قیمت پیشنهادی استحداکثر 

ارزش مورد انتظار )میانگین( تمایل به پرداخت هر 

 .شدزیر محاسبه  صورتبهبازدیدکننده از پارک بهاران 

که از  است شدهلیتعدعرض از مبدأ  *αدر رابطه فوق، 

 -برآورد شده و جمالت اقتصادیمبدأ حاصل جمع عرض از 

عبارت دیگر  اجتماعی معنادار در مدل محاسبه شده است. به

مربوط به متغیرهای مدت زمان بازدید  شدهاضافهجمالت 

 (6رابطه )

𝛼∗ = 0/090 + 0/457 × (4/8)
+ 0/261(4/1)
− 0/228(4/7)
= 2/2821 
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و  1/4(، تحصیالت )میانگین 452/1و ضریب  2/4)میانگین 

و ضریب  2/4( و وسایل حمل و نقل )میانگین 261/1ضریب 

محاسبه فوق، ارزش  بر اساسدر ادامه و  ( است.-222/1

مورد انتظار )میانگین( تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده از 

 51111پارک بهاران در محدوده صفر تا باالترین پیشنهاد )

 شود.رابطه زیر محاسبه می صورتبهریال( 

بر طبق رابطه باال، میانگین تمایل به پرداخت برای هر 

ان پارک بهاربهبود وضعیت و حفاظت از بازدیدکننده جهت 

برای محاسبه و  ریال استخراج شد. 32351شهرستان میبد، 

زان تمایل به پرداخت ماهیانه هر خانوار در یدر واقع برآورد م

از پارک بهاران، کافی است بهبود وضعیت و حفاظت جهت 

میانگین تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده را در میانگین 

با ضرب مقادیر تعداد اعضای خانوار ضرب نماییم. همچنین 

های سال، میزان تمایل به پرداخت سالیانه در تعداد ماهمذکور 

 آید.می به دستهر خانوار 

38350 (2رابطه ) × 4 2⁄ = 161070 𝑅𝑖𝑎𝑙 

38350 (4رابطه ) × 4 2⁄ × 12 = 1932840 Rial 
بدین ترتیب ارزش تفریحی پارک بهاران شهرستان میبد، 

با توجه به متوسط تمایل به پرداخت ماهیانه و سالیانه هر 

 ریال است. 1432241و  161121خانوار، معادل 

 

 گیریبحث و نتیجه

ها از جمله منابع و پارک یشهردرونفضای سبز 

زیستی با اهمیت هستند که عالوه بر کارکردهای محیط

 صورتبه، منافع اجتماعی و اقتصادی بسیاری یستیزطیمح

کنند. از جمله ملموس و ناملموس برای بشر فراهم می

دهنده نگرش بشر نسبت به تواند نشانهایی که میشاخص

 بازدیدکنندگان یک تفرجگاه شهری باشد، ارزشی است که

ن شوند. ایقائل می برای بازدید و استفاده از این تفرجگاه

ارزش جز منافع تفرجگاه است و مردم آن را با بیان تمایل به 

(. پس Modaberi et al., 2018کنند )پرداخت ابراز می

 زیستی از یک جهتتوان گفت بیان ارزشی منابع محیطمی

زیستی در تولید محیطآوردن ارزش منابع  حساببهبرای 

منزله یک مقیاس رفاه اجتماعی و از سوی ناخالص داخلی به

 یستیزمحیط هایگیریتصمیم و هاگذاریسیاست برای دیگر

 اهمیت دارد.

درصد از  56نتایج حاصل،  بر اساسدر این مطالعه 

ریال تا  21111از  پاسخگویان حاضر به پرداخت مبلغی

از پارک بهبود وضعیت و حفاظت جهت  ریال در 51111

 هاییافته بر اساساین در حالی است که  اندبودهبهاران 

Attar Roshan ( 2021و همکاران ،)درصد از  4/24

بازدیدکنندگان، تمایل به پرداخت مبلغی برای استفاده از 

 نمای استان کرج داشتند. همچنینپارک جنگلی جهان

Mahmoodi ( نشان 2114و همکاران ،) درصد  25دادند که

از بازدیدکنندگان پارک جنگلی قلعه رودخان در استان گیالن 

منظور استفاده تفریحی از آن مکان مایل به پرداخت مبلغی به

 رو،آمده از مطالعه پیش به دستنتایج  بر اساسبودند. 

رای ب از پارک بهاران استفادهمیانگین تمایل به پرداخت برای 

ریال استخراج شده  32351معادل  ه،در ماهر بازدیدکننده 

و  Danaeifarهای این مبلغ، بیشتر از نتایج پژوهشاست. 

( بود 2112و همکاران ) Arbab( و 2114همکاران )

 Eskandariتوسط  شدهگزارشهای که از یافتهدرحالی

Nasab ( 2121و همکاران) آباد در مرتع ریگ اسحاق

در ( 2121همکاران )و  Henareh Khalyaniو  سیرجان

 مؤثریکی از عوامل های زاگرس شمالی کمتر است. جنگل

ی درختی است هاگونهساختار  هاجنگلبر ارزش 

(Ghanbari et al., 2018 .)های مذکور نشان بررسی پژوهش

، آمده به دستترین دالیل اختالف در نتایج دهد که مهممی

های گذاری، زمان و ویژگیهای ارزشتفاوت در روش

های خاص پارک مورد مطالعه مانند ملی بودن یا وجود سازه

 توانند موجب ارتقا آگاهیهستند که می شدهشناختهتاریخی 

و در نهایت، افزایش تمایل به پرداخت مبلغ استفاده تفریحی 

 .از پارک شوند
 

 

 

 

 

 

 

 

 (2رابطه )

𝑊𝑇𝑃

= ∫
1

1 + 𝑒𝑥𝑝[−(2/2821 − 0/767𝐵)]
𝑑𝐵

50000

0

= 38350 
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متغیر مستقل  11از میان الگو  نتایج برآورد مطابق

 دیگررتعبابه، پنج متغیر مستقل معنادار هستند یموردبررس

 وسایل»، «سطح تحصیالت»، «مدت زمان بازدید»متغیرهای 

ه بر میزان تمایل ب «حداکثر مبلغ پیشنهادی»و  «حمل و نقل

 طبق الگویگذارند. پرداخت افراد بازدیدکننده تأثیر می

که در پژوهش حاضر و با توجه به این مورداستفادهالجیت 

متغیر وابسته مدل از نوع کیفی است، ضرایب برآورد شده 

تنها تأثیر متغیرهای مستقل را بر احتمال پذیرش متغیر وابسته 

دهند و تفسیر عددی ندارند. بدین منظور میزان نشان می

رار ق استفاده موردمنظور تفسیر اثرات نهایی هر متغیر به

 یک واحد تغییر در متغیرهای یبه ازا دیگرعبارتگیرند. بهمی

درصد در  141/1و  156/1، 165/1، 114/1 بیبه ترتفوق، 

 ود.شتمایل به پرداخت افراد بازدیدکننده تغییر ایجاد می

دهنده درصد احتمال تغییر در افزایش اثرات نهایی نشان

قل در متغیر مستتمایل به پرداخت، به ازای تغییر یک واحد 

که در مورد متغیرهای کیفی این درصد احتمال به ازای  است

دیگر ارتعبآید. بهتغییر از وضعیت صفر به یک به دست می

در الگوی الجیت ضرایب برآورد شده اولیه، فقط عالئم تأثیر 

متغیرهای مستقل را بر روی احتمال پذیرش متغیر وابسته 

ندارند، بلکه اثرات نهایی  دهد ولی تفسیر مقدارینشان می

 (.Danaeifar, 2021)گیرند هستند که مورد تفسیر قرار می

و  تمثباز پارک، رابطه « مدت زمان بازدید»مستقل متغیر 

ده تمایل به پرداخت افراد بازدیدکنن وابسته معناداری با متغیر

یک درصد تغییر در مدت زمان  یبه ازاکه طوریدارد. به

یابد. می افزایشدرصد  114/1 بازدید، تمایل به پرداخت افراد

( نیز نشان داد که مدت 2116و همکاران ) Yeganehه مطالع

زمان بازدید، رابطه مثبت و معناداری با تمایل به پرداخت 

و  Zamaniاین متغیر در پژوهش  کهیدرحالافراد داد. 

داری بر تمایل به ( از نظر آماری اثر معنی2121همکاران )

 شدهانجاممطالعات  بر اساسپرداخت افراد نداشته است. 

نیز اثبات شده است، اغلب  دیگر توسط نویسندگان

های طبیعی، استفاده بیشتر از تفرجگاه یبه ازابازدیدکنندگان 

در  دارند و یورود مبلغ عنوانبهتمایل به پرداخت بیشتری 

قبال آن انتظار دارند که حداقل امکانات رفاهی در این مناطق 

سطح »متغیر پژوهش فراهم گردد. همچنین در این 

 داری با تمایل به پرداختاو معن مستقیمرابطه « تحصیالت

هر سال  یبه ازاکه طوریافراد در پارک بهاران دارد. به

د درص 165/1افزایش در میزان تحصیالت، تمایل به پرداخت 

و همکاران  Tuan یابد.که این یافته با نتایجمی افزایش

(2114،) Ronoud  وMoayeri (2116 ،)Mahmoodi  و

 Samdeliri (2121)و  Mohammadian( و 2114همکاران )

( مغایرت 2116) Tsagarakisو  Geniusهمخوانی و با نتایج 

حاکی از آن در این زمینه  شدهانجامبررسی مطالعات دارد. 

ها ، سطح باالی تحصیالت افراد باعث پذیرش آنکه است

الت یرا بین تحصیت زبرای پرداخت کارکرد زیبایی شده اس

و شناخت اهمیت مواهب طبیعی رابطه مثبت وجود دارد. 

افراد با سطح تحصیالت باال اوقات بیشتری برای بازدید از 

های طبیعی را دارند و به دلیل اطالعات بیشتر از اکوسیستم

میت مواهب طبیعی تمایل بیشتری به حفاظت از اه

 های طبیعی دارند.اکوسیستم

 «وسایل حمل و نقل»نتایج این پژوهش متغیر  بر اساس

داری با تمایل به پرداخت افراد بازدیدکننده رابطه منفی و معنا

در صورت عدم استفاده از  کهطوریبهاز پارک بهاران دارد. 

درصد  156/1 افراد خودروی شخصی، تمایل به پرداخت

و همکاران  Eskandariکه این یافته با نتایج  یابد.کاهش می

 ( همخوانی دارد.2112و همکاران ) Modaberi( و 2112)

ه با دهند کبیشتر بازدیدکنندگان ترجیح میکه  ایگونهبه

ق کنند. لذا استفاده از مناط خودروی شخصی به تفرجگاه سفر

مله بازدیدکنندگان از جتفرجی به نحوی با امکانات اقتصادی 

عنوان یک امکان اولیه ارتباط دارا بودن خودروی شخصی به

در این پژوهش،  شدهمحاسبهبا توجه به اطالعات آماری دارد. 

در  مدل «لغ پیشنهادیبحداکثر م»شود که متغیر مشاهده می

، ضریب این عالوه بردرصد معنادار است.  45 اطمینان سطح

ابطه نیز مطابق انتظار بیانگر رمتغیر حداکثر مبلغ پیشنهادی 

ر مبلغ دیگر، در برابعبارت. بهمنفی آن با متغیر وابسته است

باالتر برای ورود به پارک بهاران، بازدیدکنندگان  یشنهادیپ
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دهند. تمایل کمتری برای پرداخت ورودی از خود نشان می

 Blazy(، 2121و همکاران ) Diluisoهای که این نتایج با یافته

 (2121و همکاران ) Eskandari Nasab(، 2121و همکاران )

 ( همخوانی دارد.2121و همکاران ) Sedaghati و

 

 هاشنهادیپ

پیشنهادهای زیر که با توجه به نتایج این پژوهش، 

ارتقای تمایل به پرداخت افراد و نیز افزایش ارزش  منظوربه

 :دنشواست ارائه میتفریحی پارک بهاران شهرستان میبد 

با  زیستیها از جمله منابع محیطپارک با توجه به اینکه

شوند لذا مدیریت اهمیت برای خانوارها محسوب می

تواند نقش بسزایی در جذب مجموعه پارک بهاران می

فی افزایش کمی و کیاز طرفی بازدیدکنندگان داشته باشند. 

خدمات، امکانات رفاهی )وسایل ورزشی، آالچیق و ...( و 

  .زایش این جذابیت شودباعث اف تواندیمبهداشتی 

نهادی بین مبلغ پیشمنفی و معناداری  ارتباطاز آنجائی که  

 های بازدیدکننده از پارک بهارانو تمایل به پرداخت در گروه

ورودی از تنوع الزم شود مبلغ ، توصیه میوجود دارد

های گروه بر اساسکه  صورتنیبد .برخوردار باشد

. ها متفاوت باشدبازدیدکننده و میزان تمایل به پرداخت آن

دار و جوانان زنان خانه ای بهدر بین این اقشار، توجه ویژه

بر مبنای سالیق این  ایها امکانات ویژهشود و برای آن

بینی و اجرا شود تا موجب افزایش تقاضای این پیش هاگروه

 .گرددگروه از پارک 

ایجاد امکانات توریستی و مراکز در اطراف این پارک 

آموزشی فرهنگی و رفاهی جهت ایجاد انگیزه و افزایش 

ظیر ها نمدت زمان بازدیدکنندگان با توجه به نیازهای سنی آن

از  های جهت تفریحات سالم ورزشی، کتابخانه و ...مکان

 وکمک زیادی به جذب  تواندیمدیگر اقداماتی است که 

 عه گردشگر کند.توس

شهرستان میبد در مسیر مواصالتی به استان  کهییازآنجا

توان می دین منظورهای دیگر قرار گرفته است بیزد و استان

به های اقامتی در این پارک سرا و هتلاحداث مهمان اب

 درآمدی پایدار دست یافت.

ها افزایش دانش و آگاهی شهروندان از فواید و تأثیر پارک

و فضاهای سبز بر محیط و کالبد زندگی فردی و اجتماعی 

د. ها مؤثر باشتواند در افزایش ارزش تفریحی پارکافراد می

زیست های محیطشود دولت و سازمانرو پیشنهاد میاز این

ر زندگی دبز ها و فضاهای سغیردولتی با تأکید بر نقش پارک

نند ها اقدام کانسان برای افزایش ارزش تفریحی این کاربری

تا بتوانند گامی مؤثر در راستای گسترش و حفاظت از این 

. همچنین ارتقای سطح علمی برداشته شودها نوع کاربری

اقشار جامعه میزان تمایل به پرداخت افراد را برای استفاده یا 

 .دهدیمز افزایش ها و فضاهای سبحفاظت از پارک

 

 هایادداشت
1. Economic Valuation 

که قابل  زیستیمحیط. کاالهای غیربازاری به کاالهای 2

عنوان کاالهای رایگان یا با هزینه معامله در بازار نبوده و به

 شود.اندک در اختیار مردم هستند، گفته می
3. Willingness to pay 

4. Contingent Valuation Method 
5. Gunung National Park 
6. Peñalara Natural Park (PNP) 
7. Peace Park 
8. Tianjin 
9. Fuzhou National Forest Park (FNFP) 

9. Adriatic Sea 
10. Wielkopolski National Park (WNP) 

11. Double – bounded Dichotomouse Choice 
12. Logit Regression Model 
13. Likelihood Ratio Test 
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