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استفاده از  تفرجي بوستان جنگلي ناژوان اصفهان با گذاريارزش

 گذاري مشروطروش ارزش

 

 3زاده اميري، مجتبي خاني*3، سارا مرديها 2، شهرام معيني1مجيد صامتي

ها، امروزه تعـيـيـن    ريزي بهينه در استفاده از آنهاي طبيعي و لزوم برنامهسيستمبه دليل كاركردها و خدمات اكو

گذاري و هاي اخير اقتصاددانان منابع طبيعي به ارزشها حائز اهميت بسيار مي باشد. بنابراين در سال ارزش واقعي آن

گذاري خدمات زيسـت  اي در ارزشسنجش نقش منابع طبيعي در تأمين رفاه انسان پرداخته و پيشرفت قابل مالحظه

اند. بر اين اساس در اين پژوهش كوشش مي شود تا ارزش تفريحي بوستان جنگلي ناژوان بـا     محيطي به دست آورده

گذاري مشروط و پرسشـنـامـه    گيري از روش ارزشبرآورد ميزان تمايل به پرداخت افراد براي منافع اين پارك با بهره

است. بر اساس گيري ميزان تمايل به پرداخت افراد از مدل الجيت استفاده شدهگزينش دوگانه تعيين شود. براي اندازه

نمايي، پارامترهاي مدل برآورد شده است. در ادامه اثرگذاري نهايي تغيير در هر يك از متغيرهاي  روش حداكثر راست

گيري از عامل محاسبه تأثير نهايي محاسبه شده است. نتايج اين پـژوهـش      لحاظ شده در مدل مورد بررسي، با بهره

نشان مي دهد كه تمايل به پرداخت افراد جهت استفاده از ارزش تفريحي بوستان جنگلي ناژوان با متغيرهاي درآمد و 

تحصيالت رابطه مستقيم و با متغيرهاي مبلغ پيشنهادي، سن و تعداد افراد خانوار رابطه منفي مـعـنـادار داشـتـه          

 8983/702نهايتا بر اساس نتايج،ميانگين تمايل به پرداخت افراد براي ارزش تفريحي بوستان جنگلي نـاژوان    .است

 .ريال در ماه به دست آمده است

 

 گذاري مشروط، تمايل به پرداخت، مدل الجيتپارك ناژوان، ارزش تفريحي، روش ارزشهاي كليدي: واژه

چكيد

 دانشيار گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان  .1

 دانشجوي دكتري اقتصاد دانشگاه اصفهان .2

 كارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان   .3

   sara42m@yahoo.comنويسنده مسئول: ايميل:*

 مقدمه

اي مرتبط با اقتصاد است و هر گونه زيست مقولهمحيط

دهـد  ها ديگري را تحت تأثير قرار مـي   تغيير در يكي از آن

و قـربـانـي و فـيـروز               1374(دهقانيان و هـمـكـاران،       

). مديريت صحيح تسهيالت، امكانات تفريحي و   1387زارع،

-گيري بر اقتصاد آن ميفضاي سبز يك منطقه تأثير چشم

گذارد. يكي از عوامل توسعه پايدار، با ارزش تلقي نـمـودن    

اي سالم و سـازنـده     هاي طبيعي است. ايجاد جامعه سرمايه

براي تداوم پيشرفت و توسعه اقتصادي، نيـاز بـه حـفـظ،         

ها و مناطق توريستـي جـهـت      توسعه و نگهداري تفرجگاه
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ها دارد (مـجـابـي و         جوابگويي به تقاضاي روزافزون انسان

هاي اين امر بايـد تـوسـط      ). بخشي از هزينه  1384منوري،

هـا  بازديدكنندگان پرداخت شود كه عموماً تقبل اين هزينه

نشأت گرفته از باورهاي ذهني افراد، يا به عـبـارت ديـگـر       

 ها است. آن 1تمايل به پرداخت

بيان ارزشي منابع طبيعي، به ناچار مـا را بـه سـوي          

گذاري مـنـابـع      هايي درباره نحوه و چگونگي ارزشپرسش

گذاري اقـتـصـادي    كند. ارزش زيست محيطي راهنمايي مي

منابع طبيعي امروزه به عنوان ابزاري مؤثر به منظور بهبـود  

محيطي مورد استفاده مـديـران قـرار         هاي زيستسياست

هاي الزم براي برآورد ارزش   ). تالش  1374گيرد (ترنر،  مي

هـا و تـعـيـيـن ارزش پـولـي                    پولي خدمات اكوسيستم

هاي عمومي و فضاهاي سبز نقش مضـاعـفـي در        تفرجگاه

كند و هاي طبيعي ايفا ميمديريت تلفيقي انسان و سيستم

بي توجهي به اين شاخص باعث اتالف منـابـع و كـاهـش         

هاي طبيعي خواهد شد (خورشـيـد   كيفي استفاده از محيط

گذاري كاركردها و خدمات غيربازاري ). ارزش  1376دوست،

زيست به داليل زيادي از جمله شناخت و فهم منابع محيط

ها، تحليل مسـائـل   محيطي و اكولوژيك توسط انسانزيست

ريـزان،  گيرندگان و بـرنـامـه       محيطي كشور توسط تصميم

هـاي اقـتـصـادي و         فراهم آوردن ارتباط ميان سـيـاسـت   

درآمدهاي طبيعي، دستيابي به اطالعات مربوط به ساختـار  

ها، سنجش نقش و اهميـت مـنـابـع       و عملكرد اكوسيستم

محيطي در حمايت از رفاه انساني و توسعه پـايـدار،     زيست

تعديل و اصالح مجموعه محاسبات ملي مـانـنـد تـولـيـد         

برداري بي رويـه  ناخالص ملي و جلوگيري از تخريب و بهره

 2000؛ آشيم،   1998باشد (وايز،  از منابع طبيعي، مهم مي

 )2001و گو و همكاران،

هاي جنگلي منافع اقتصادي بسياري را براي اكوسيستم

ها را بـه  توان اين ارزشكند. به طور كلي مي بشر فراهم مي

، ارزش   4، ارزش انتخاب3، غير مستقيم2هاي مستقيمارزش

بنـدي نـمـود (تـوراس،          تقسيم 6و ارزش ميراثي 5وجودي

هاي مستقيم به استفاده مستقيم از مـنـابـع    ارزش ). 2000

مدهاي بالـقـوه   آشود. در مورد مناطق جنگلي، در مربوط مي

تفريحي و استفاده از طبيعت اين مناطق بـراي تـفـرج و        

هاي مستقيم آن محـسـوب   گذران اوقات فراغت جزء ارزش

هاي غيرمستقيم به منافعي كه افراد به طـور  شود. ارزش مي

هـاي اولـيـه      اي از فعاليتغيرمستقيم و يا به عنوان نتيجه

شود. خـدمـات      آورند مربوط ميمنابع موجود به دست مي

اكولوژيك مانند توانايي اين مناطق در جذب كربن هـوا و      

هـاي  تعديل آب و هوا و مواردي از اين دست، جـزء ارزش   

ارزش وجودي، ارزش ذاتي  شوند. مستقيم محسوب ميغير 

و در واقع ارزشي است كه مـردم فـقـط بـراي            يك منبع

قائـلـنـد،     هاي زيست محيطيآن منبع و فعاليتموجوديت 

. ارزش    يا استفـاده نـكـنـنـد        ن را نبينندآحتي اگر هرگز 

هاي آينده، مطلوبيت ناشي از آگاهـي  ميراثي يا ارزش نسل

هاي آينده افراد در نگهداري دارايي منابع طبيعي براي نسل

هاي مستقيم و غيرمستقيم . ارزش انتخاب، تمام ارزش است

قابل تحقق در آينده يا ارزش نسبت داده شده به تـوانـايـي    

استفاده از كاال و خدمات در آينده از قبيل اكتشافات آتـي    

مربوط به مصارف طبي و زراعي گياهان و منـابـع جـديـد       

شود. ارزش انتخـاب، شـاخصـي از         اكولوژيك را شامل مي

درجه ترجيح افراد براي حفظ پارك جنـگـلـي در بـرابـر          

 باشد.استفاده احتمالي افراد در آينده مي

، جـزء ارزش      7بدين ترتيب ارزش توريستي و تفريحي

ها بـوده كـه       كهاي جنگلي و پارهاي مستقيم اكوسيستم

شامل استفاده از جنگل و پارك براي تفـريـح، گـذرانـدن       

اوقات فراغت و سرگرمي، پياده روي و استفـاده زيـبـايـي       

 شناختي است.

استفاده گردشگري به عنوان راهي مناسب بـراي پـر       

هـاي  كردن اوقات فراغت و با هدف كاهش تـأثـيـر تـنـش       

روزافزون زندگي متمركز شهري و صنعتي مورد توجه قـرار  

1. Willingness to pay    2. Direct values 

3.  Indirect values      4. Option value 

5.  Existence value    6. Bequest value  

7.  Recreational values 

 استفاده از روش . . . تفرجي بوستان جنگلي ناژوان اصفهان با گذاريارزش
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هاي اقتصادي، رشد جمـعـيـت،    گرفته است. توسعه فعاليت 

هاي زندگي و باال رفتن سطح استانداردهـاي  افزايش مشغله

زندگي، پديده آلودگي هوا در شهرهاي بـزرگ، آلـودگـي        

زيست، سـبـب افـزايـش       هاي محيطصوتي و ساير آالينده

هاي طـبـيـعـي و نـيـاز بـه              گير تقاضا براي محيطچشم

شود نياز مردم شهرنشيـن بـه     گردشگري شده و سبب مي

هاي آن و فـرار از زنـدگـي           طبيعت و استفاده از موهبت

ماشيني و پناه بردن به مراكز تفريحي و مناطق تفرجگاهي 

طبيعي خارج از شهرها، روز به روز بيشتر شود (اميرنژاد و    

). كميابي اين منابع از يـك طـرف و از           1389همكاران، 

سوي ديگر كمبود منابع مالـي بـراي احـيـاء و ايـجـاد                   

هاي مناسب تفريحي، مديريت منابع طبيعي را بـه      محيط

گذاري اين منابع و استفاده از مشاركت مـردم    سوي ارزش

 دهد.ها سوق ميدر جهت حفظ و احياء آن

هاي داخل شهـري،  افزون بر اين، فضاهاي سبز و پارك

كاركردهاي ويژه ديگر نيز دارند. پوشش گياهي همـراه بـا      

هاي شهري، عـالوه  نماها در پاركهاي ديگر مانند آبجاذبه

بر تلطيف هوا و تعديل فشارهاي رواني، زمـيـنـه بسـيـار          

ها نيز فـراهـم   مناسبي را براي تبادل افكار و ارتباط خانواده

كند. اين فضاها همچنين براي كودكان و نوجوانان، بـه   مي 

واسطه التزام به شناخت و رعايت حقوق ديگران و حـفـظ     

ترين مراكز آموزشـي  طبيعت، پس از خانه و مدرسه از مهم

روند. حال، پرسش اساسي اين اسـت     تفريحي به شمار مي

كه محيط زيست به چه ميزان براي مردم ارزش داشتـه و    

افراد حاضر هستند به چه ميزان براي آن پرداخت نماينـد.  

برآورد ارزش اماكن تفريحي داراي اهميت فراوانـي اسـت،     

كه مردم و مسئوالن را از ارزش واقعـي مـحـيـط       طوريبه

ها را در حـفـظ و         زيست شهري بيشتر آگاه ساخته و آن

سـازد  ريزي براي گسترش اين اماكن مصـمـم مـي       برنامه

 .)1387( ميبدي و قاضي، 

هاي پركاربرد گذاري مشروط از جمله روشروش ارزش

به ويژه در كشورهاي توسعه يافته است كه در آن از طريق 

پرسش از بازديدكنندگان در مورد حداكثـر تـمـايـل بـه          

-ها، اقدام به محاسبه ارزش يك كاالي زيسـت پرداخت آن

گردد. اين روش يكي از ابزارهاي استـانـدارد و      محيطي مي

پذير است كه به طور گسترده در تجزيه و تحـلـيـل    انعطاف

و    1هاي غـيـرمصـرفـي    گيري ارزشمنفعت و اندازه-هزينه

محيطي به كـار  منابع زيست 2هاي مصرفي غير بازاريارزش

و مـيـشـل و           1985رود (كامينگز و هـمـكـاران،           مي

). هدف نهايي اين روش، به دسـت آوردن        1989كارسون،

برآوردي دقيق از منافعي است كه در اثر تغيـيـر سـطـوح       

توليد و يا قيمت بعضي از كاالها و خـدمـات عـمـومـي و          

تـوان بـراي     آيد. نتايج حاصل را مي غيربازاري به وجود مي

هاي عمومي مانند گذاريفايده و سياست-هاي هزينهتحليل

گذاري كاالها و خدمات فـاقـد بـازار        اعطاي يارانه و قيمت

 ).1380مورد استفاده قرار داد ( عسگري و مهرگان، 

-توسـط كـريـاسـي       1947اين روش در ابتدا در سال 

 1963وانتراپ پيشنهاد و ارائه شد و اولين بـار در سـال         

گذاري منافع تفريحي در اطـراف  توسط ديويس براي ارزش

يك رودخانه مورد استفاده قرار گـرفـت (ونـكـاتـاچـاالم،            

2003.( 

دهـد  هاي انجام شده در ايران نشان ميبررسي پژوهش

كه تنها تعداد محدودي پژوهش در زمينـه بـرآورد ارزش       

)1384ها وجود دارد. اميرنژاد و خليلـيـان (     تفريحي پارك

ارزش توريستي و تفريحي پارك ملي گلستـان و مـيـزان        

تمايل به پرداخت بازديدكنندگان براي منافع تفريحي ايـن  

و    3گـذاري مشـروط    پارك را با استفـاده از روش ارزش       

محاسبه نمودند. نـتـايـج ايـن           4پرسشنامه انتخاب دوگانه

دهد متوسـط تـمـايـل بـه پـرداخـت              پژوهش نشان مي

ريال  3520بازديدكنندگان براي ارزش تفريحي اين پارك، 

 1/96براي هر بازديد و ارزش توريستي ساالنه اين پـارك    

ميليون ريال در هكتار بوده است. همچنين درآمد، قيـمـت    

پيشنهادي و سطح تحصيالت از عوامل تأثيرگذار بر تمايـل  

 به پرداخت افراد بوده است.

1. Non-use values     2. Non-market use values 

3. Contingent valuation method (CV)  4. Dichotomous choices (DC)  
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)، ارزش نگهداري و تفريحي  1385اميرنژاد و همكاران (

سنگان نوشهر را با استفاده از تمايل بـه    پارك جنگلي سي

پرداخت تعيين نمودند. بر پايه اين بررسي، ميانگين تمايـل   

 6365به پرداخت افراد براي ارزش نگهداري اين پـارك،      

ريال براي هر خانواده و ميانگين تـمـايـل بـه پـرداخـت           

ريال بـراي   2477بازديدكنندگان براي ارزش تفريحي آن، 

 هر بازديد برآورد شده است.

اي با استفـاده از    )، در مطالعه 1387دشتي و سهرابي ( 

گذاري مشروط، ميانگين تمايل بـه پـرداخـت      روش ارزش

بازديدكنندگان براي ارزش تفريحي پارك نبـوت كـرج را       

ريال براي هر بازديد برآورد كردند و نتيجه گرفتنـد   3300

كه قيمت پيشنهادي، سطح تحصيالت، جذابيت پـارك و      

اندازه خانوار اثر معنـاداري بـر تـمـايـل بـه پـرداخـت                 

)، در  1387زاده و همكاران ( بازديدكنندگان دارد. خداوردي 

گـذاري مشـروط بـه        اي  با استفاده از روش ارزشمطالعه

گذاري تفريحي روستاي توريستي كندوان در استـان  ارزش

اند. در اين مطالعه با به كارگيـري   آذربايجان غربي پرداخته

پرسشنامه انتخاب دوگانه دوبعدي و با مصاحبه حضوري از 

بازديدكننده، ميانگين تمايل به پـرداخـت افـراد را           180

ريال و ارزش تفريحي ساالنه روستاي كندوان را در    3905

ريال به دسـت آوردنـد. مـايـل و             1171500000حدود 

هاي ماداگاسـكـار   )، ارزش تفريحي جنگل 1991مندلسون (

دالر در    468تا  360را با استفاده از روش هزينه سفر بين 

)، مجموع  1997( 1هكتار برآورد نمودند. كاستانزا و همكاران 

اكوسيستـم   17ارزش خدمات زيست محيطي و اكولوژيك 

مختلف جهان را مورد بررسي قرار داده و ارزش تفـريـحـي    

 36و      112هاي گرمسيري و معتدله را به ترتيـب    جنگل

اند. همچنين لوميس و گونزالـز   دالر در هكتار گزارش كرده

هاي ايالت مـونـتـانـاي       )، اين ارزش را براي جنگل 1998( 

دالر    108گذاري مشـروط،      آمريكا بر اساس روش ارزش

 براي هر سفر به دست آورده است.

) نيز در بررسي ارزش تفريحي پـنـج    2002لي و هان ( 

، مـيـزان   CVپارك ملي در كره جنوبي با استفاده از روش 

دالر براي هر خانـواده   54/10اين ارزش را به طور متوسط 

 در سال به دست آوردند.

هـاي  ) ارزش تفريحي جنگل 2008ساتوت و همكاران ( 

دالر در سال براي هـر خـانـواده         44/43سرو در لبنان را 

)، متوسط تمايـل بـه      2008محاسبه نمودند. رينيسداتير (  

پرداخت افراد را به عنـوان وروديـه بـراي پـارك مـلـي               

 333و      508اسكافتافل و آبشار گولفوس ايرلند به ترتيب 

ها درآمد، ) محاسبه نمودند. آن  ISKميليون كرون ايسلند ( 

نگرش نسبت به محيط زيست، تعداد بازديد قبلي، مـحـل     

اقامت، سابقه پرداخت وروديه، سن و تحصيالت را از عوامل 

 مؤثر بر تمايل به پرداخت معرفي كردند.  

پارك طبيعي ناژوان زير نظر مديريت طرح ساماندهـي   

ناژوان و شهرداري اصفهان و با هدف حفظ و احيا طبيعـت  

وري از آن به منظور گذراندن اوقات فـراغـت     در عين بهره

شهروندان ايجاد شده است. بنابراين بررسي مواهب زيستي  

هـاي  گـذاري سنجي آن مي تواند در جهت سياستو ارزش

كالن و حراست هر چه بيشتر اين پارك مؤثر واقـع شـود،     

چرا كه درك ارزش واقعي تفريحي و اقتصادي ايـن پـارك     

تواند زمينه ساز تالش براي ارتقاي كـمـي و كـيـفـي          مي

هاي اين پارك شود. به همين دليل ضرورت دارد  زيرساخت

ارزش تفريحي و اقتصادي اين پارك مورد بـررسـي قـرار        

گيرد تا بتواند توجيه الزم براي سرمايه گـذاري و حـفـظ        

ريزان قرار دهد. با توجـه بـه      كيفيت آن را در اختيار برنامه

مطالب بيان شده، در اين پژوهش تالش شـده تـا ارزش         

-گيري از روش ارزش  تفريحي پارك جنگلي ناژوان با بهره

گذاري مشروط تعيين شده و تمايل به پرداخت افراد بـراي  

 اين پارك برآورد شود.

 هامواد و روش -2

 منطقه مورد مطالعه: پارك جنگلي ناژوان

هـكـتـار در         1200ناژوان كنوني با وسعتي در حدود 

بخش غربي شهر اصفهان تنها بقاياي فضاي سبز متمـركـز   

حاشيه شهر است كه به مثابه ريه شهر اصفهان از ديـدگـاه   

1. Costanza et all  

 استفاده از روش . . . تفرجي بوستان جنگلي ناژوان اصفهان با گذاريارزش
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اي يـافـتـه اسـت. رودخـانـه               محيطي اهميت ويژهزيست

ها و مـزارع وسـيـع        ها و بيشهرود با عبور از دل باغزاينده

اي كم نظير بدان بخشيده و اين محيـط را    كشاورزي جلوه

هاي اصفهان متفاوت ساخته و بـه يـكـي از        از ديگر پارك

مراكز تفريحي شهر اصفهان مبدل ساخته است. سر رشتـه   

مـادي در       10ها از منطقه ناژوان بوده و تعداد اكثر مادي

 شمال و جنوب پارك طبيعي ناژوان در جريان بوده است. 

با توجه به وضعيت قرار گرفتن اين پارك در مسـيـر       

جنوب غربي به شمال شرق و وضعيت قـرار   -بادهاي غربي

گرفتن اكثر صنايع آالينده در غرب اصفهان، اين پارك بـه    

نمـايـد. پـارك       عنوان فيلتر طبيعي شهر اصفهان عمل مي

طبيعي ناژوان زير نظر مديريت طرح ساماندهي نـاژوان و      

شهرداري اصفهان و با هدف حفظ و احيا طبيعت در عـيـن   

وري از آن به منظور گذراندن اوقات فراغت شهرونـدان  بهره

ايجاد شده است. امروزه ناژوان با فضـاهـايـي هـمـچـون              

هاي ورزشي، استخر، كمپينـگ، بـاغ بـانـوان، بـاغ            زمين

هـاي درشـكـه      هاي بازي كودكان، ايستگاهپرندگان، زمين

سواري، اسب سواري، قايقراني و منطقه دوچرخه سـواري    

 باشد.براي شهروندان قابل استفاده مي

 آوري اطالعات شهرداري اصفهان). محدوده بوستان جنگلي ناژوان (منبع: واحد فن1شكل 

 روش تحقيق

هـا  ارزش يك كاال از نظر اقتصادي با مجموع پرداخـت 

كننده برابر است. مـازاد    براي آن كاال به اضافه مازاد مصرف

كننده حاصل از يك كاال نيز به صورت تفاوت ميـان  مصرف

كننده و بهاي پرداختي بـراي آن    تمايل به پرداخت مصرف

محـيـطـي از جـملـه          شود. كاالهاي زيستكاال تعريف مي

كاالهاي عمومي هستند. در مورد كاالهاي عمومي عـرضـه    

). در مـورد            1993تقريبًا ثابت است (ويليس و گـارود،         

گونه كاالها، مصرف هر فرد اثر محدودي بر مطلـوبـيـت    اين

). از اين رو     2002آجايي، -اكتسابي ساير افراد دارد (آسافو 

هاي معمول مبتني بـر  گونه كاالها از طريق روشارزش اين

تحليل عرضه و تقاضا قابل محاسبه نيست و الزم اسـت از    

هاي ديگري براي اين منظور استفاده شود. بـررسـي      روش

گذاري مناطق جنگلي و مطالعات مختلف در رابطه با ارزش

دهد كه معموالً از روش هـزيـنـه      هاي ملي نشان ميپارك

گذاري مشروط براي تـعـيـيـن ارزش         سفر و روش ارزش

شود. در روش هزينه سفـر   توريستي و تفريحي استفاده مي

هاي تفريحي بر اساس تعداد بازديـدهـاي   تقاضا براي مكان
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هـاي  ساالنه از يك پارك و عوامل متغير مانند انواع هزينـه 

هـاي  مربوط به سفر، درآمد بازديدكنـنـدگـان و ويـژگـي         

شـود. اگـر يـك         ها تعـيـيـن مـي      اجتماعي آن-اقتصادي

بازديدكننده در طول سفر بيشتر از يك مقصد داشته باشد، 

شود كـه  ارزش مكان تفريحي بيش از حد واقعي برآورد مي

تواند براي تخصيص هزينه سفر از ميان اهداف گوناگون مي

). بنابرايـن    1997مشكل آفرين باشد (كاستانزا و همكاران،  

به دليل تنوع گسترده بازديدكنندگان و عـمـومـي بـودن         

كـه بـرخـي از        پارك جنگلي ناژوان و با توجـه بـه ايـن       

بازديدكنندگان از وسيله شخصي و برخي از وسايل نقلـيـه   

كنند و بـرخـي   عمومي براي رفتن به اين پارك استفاده مي

ها به پارك نزديك اسـت،    از افراد نيز كه محل سكونت آن

كنند، اسـتـفـاده از        فاصله منزل تا پارك را پياده طي مي

تواند نتايـج را دچـار       روش هزينه سفر در اين مطالعه مي

انحراف نمايد. بنابراين در اين مطالعه به مـنـظـور بـرآورد        

گـذاري  ارزش تفريحي پارك جنگلي ناژوان از روش ارزش  

 مشروط استفاده شد.

گذاري مشروط با ايجاد يك بازار فرضي، در روش ارزش

از افراد در مورد حداكثر مبلغي كه حاضرند براي بازديد يـا  

شـود. ايـن بـازار         حفاظت از يك مكان بپردازند، سؤال مي

از طريق توزيع پرسشنامه در ميان جامعه مورد نظر  1فرضي

شود و از اين طريق تمايل به پرداخت افراد بـراي  ايجاد مي

 شود.  كاالي مورد بررسي تعيين مي

گـذاري  كه با اسـتـفـاده از روش ارزش           به دليل اين

مشروط، ارزش پولي رفاه افراد در نتيجه استفاده يـا عـدم     

شود، بايد الگوي تجربي با رفـتـار   استفاده از كاال برآورد مي

حداكثر كردن مطلوبيت سازگار باشد (كامرون و جـيـمـز،       

هاي مورد استفاده كه توسط هانـمـن   ). يكي از روش  1987

از طريق حداكثر كردن تابـع   WTPمعرفي شده، استخراج 

) كه در اين مطالعه نيز براي  1984مطلوبيت است (هانمن،  

گيري ميزان تمايل به پرداخت بازديدكنندگان بـراي    اندازه

ارزش تفريحي پارك جنگلي ناژوان از اين روش اسـتـفـاده    

 شده است.

آمار و اطالعات الزم از طريق تكميـل پـرسـشـنـامـه         

طراحي شده و با مراجعه حضوري به بازديدكنـنـدگـان از      

آوري پارك جنگلي ناژوان كه در آمد مستقل داشتند، جمع

گرديد. در اين پژوهش براي برآورد مـيـزان تـمـايـل بـه            

             2پرداخت افراد از پرسشنامه انتخـاب دوگـانـه دوبـعـدي         

 )DDC  (  ) استفاده شد. روش انتخاب دوگانهDC    اولـيـن (

ارائه شد. در اين   1979بار توسط بيشاپ و هبرلين در سال 

گويان تنها يك پيشنهاد را از ميان تـعـدادي از     روش پاسخ

-كنند. پاسـخ  پيشنهادهاي از پيش تعيين شده انتخاب مي

گويان در مواجهه با قيمت پيشنهادي در يك موقعيت بازار 

دهند. كارسون و هانـمـن    فرضي، تنها پاسخ بلي يا خير مي

را تعديل و اصـالح نـمـوده و           DCروش  1985در سال 

را معرفي نمودند كه ايـن روش مسـتـلـزم           DDCروش

تعيين و انتخاب يك پيشنهاد بيشتر نسبت به پيـشـنـهـاد     

كه پيشنهاد بيشتر، به پاسخ بله يا خير اوليه است، به طوري

و يا در حقيقت واكنش پاسخگو به پيشنهاد اوليه بستـگـي   

 ).2003دارد (وانكاتاچاالم، 

براي مصاحبه و استخراج  DDCبنابراين يك پرسشنامه 

بازديدكنندگان براي تعيين ارزش تفريـحـي    WTPميزان 

پارك ناژوان طراحي شد تا اطالعات صحيح و كافي را براي 

ها را از موقعيت بازار فـرضـي   پاسخگويان فراهم نموده و آن

به طور كامل آگاه سازد. اين پرسشنامه شامل دو بخش بود  

كه بخش اول در برگيرنده سؤاالت مربوط بـه وضـعـيـت         

اقتصادي افراد بوده و در مورد سن، جـنـسـيـت،     -اجتماعي

ميزان تحصيالت، شغل، تعداد افراد خانواده، ميزان درآمد و 

هايي مطرح گـرديـد.     هاي ديگر پاسخگويان پرسشويژگي

ها به مـيـزان تـمـايـل بـه پـرداخـت               بخش دوم پرسش

شود. در اين بخش سه قـيـمـت     بازديدكنندگان مربوط مي

ريالي به صورت سـه   15000و  10000، 5000پيشنهادي 

پرسش وابسته به هم ارائه گرديد. اين مقادير پيشنهادي بر  

آزمون انتخاب شدند. در پرسش اول، قـيـمـت       اساس پيش

ريال) به اين صورت پـرسـيـده      10000پيشنهادي مياني ( 

پارك جنگلي ناژوان فرصتي بـراي گـردش درون       شد كه 

1. Hypothetical Market  

2. Double-bounded dichotomous choice (DDC)  

 استفاده از روش . . . تفرجي بوستان جنگلي ناژوان اصفهان با گذاريارزش
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شهري و استراحت براي شما فراهم كرده است. آيـا شـمـا        

ريال از درآمـد   10000حاضريد براي استفاده از اين پارك، 

ماهيانه خود را به عنوان قيمت وروديه براي هـر يـك از         

. در صورت ارائه پاسخ  اعضاي خانواده خود پرداخت نماييد؟

ريال) و در صورت   5000تر ( منفي، قيمت پيشنهادي پايين

ريال) از   15000ارائه پاسخ مثبت، قيمت پيشنهادي باالتر (

تـوانـنـد در      گويان مـي   بازديدكنندگان پرسيده شد. پاسخ 

مواجهه با اين سؤال كه آيا حاضر به پرداخت مبلغ وروديـه  

براي استفاده تفريحي از پارك مورد نظر هستنـد، پـاسـخ      

مثبت يا منفي داده و يا هيچ پاسخي ندهند. همچنين بـه     

، از پاسخگويـان در مـورد       WTPهمراه مبالغ پيشنهادي 

شـود. ايـن عـمـل بـه              ها پرسش مـي آن WTPحداكثر 

بندي تأثيرات به جـا مـانـده        هاي بعدي براي طبقهتحليل

 كند.كمك مي

براي محققان، انتخاب روش مالي براي پرداخت واقعـي  

بسيار با اهميت است. وسيله پرداخت ممكن    CVدر بررسي

هـاي  حسـاب است قيمت ورودي، ماليات فـروش، صـورت      

هاي مربوط به جواز يا پروانه كار يـا  الزحمهالكترونيك، حق

). در اين بررسي، قيمـت    1989وجوه خاص باشد (فورستر،  

ورودي به عنوان بهترين انتخاب و به عنوان يـك وسـيلـه      

 پرداخت واقعي براي بازديدكنندگان انتخاب شده است.

گونه كه شرح داده شد، آمار و اطالعات مورد نياز همان

در اين مطالعه از طريق تكميل پرسشنامه به روش مصاحبه 

حضوري با بازديدكنندگان از پـارك جـنـگـلـي نـاژوان                    

جمع آوري شد. در اين پژوهش براي تعيين حجم نمونه از  

هـاي الزم    استفاده شده و تعداد پرسشنامه 1فرمول كوكران

(حجم نمونه نهايي) بر اساس ميانگين و واريانس جـامـعـه      

آماري (بازديدكنندگان از پارك جنگلي ناژوان) به وسـيلـه     

پرسشنامه اوليه تعيين گرديد. در نهايت تعـداد    30تكميل 

كـه  پرسشنامه تكميل شد. همچنين با توجه به ايـن     300

براي برآورد ارزش تفريحي پارك جنگـلـي نـاژوان بـايـد          

بازديدكنندگاني مورد مصاحبه قرار گيرند كه بتوانـنـد بـه      

طور مستقل در مورد پرداخت مبلغي به عـنـوان وروديـه        

پارك تصميم بگيرند و در اين زمينه اختيار و توانايي كامل 

داشته باشند، در اين مطالعه با افرادي مصـاحـبـه صـورت       

گرفت كه داراي درآمد ماهيانه مستقل بوده و يـا تـا حـد        

هـا  ممكن در مورد هزينه كردن درآمدي كه در اختيار آن  

 اند.گيرد آزادي عمل داشتهقرار مي

، داراي يـك      CVشكل پرسشنامه دوگانه در بررسي   

متغير وابسته با انتخاب دوگانه است كه به يك مدل كيفـي  

و    3هاي رگرسيوني الجيـت نياز دارد. معموالً مدل  2انتخابي

هاي انتخاب كيفي مورد استفاده قـرار    براي روش 4پروبيت

). در اين مطالعه الگوي رگرسيوني   1997گيرند (هانلي،  مي

 الجيت به شكل زير مورد استفاده قرار گرفت:

)1  ( 

متغير وابسته بوده تمايل به پرداخت براي  Yكه در آن 

استفاده گردشگري از پارك جنگلي ناژوان (تحت عـنـوان      

اگر فرد حاضر به پرداخت مبلغـي   .دهدوروديه) را نشان مي 

 Y=0و در غيـر ايـن صـورت           Y=1براي وروديه باشد 

ها نيز معرف متغيرهاي لحاظ شده در مـدل  Xiخواهد بود.  

 باشد كه در ادامه مقاله توضيح داده خواهد شد.مي

كنيم افراد داراي تابع مطلوبيت به شكل زيـر    فرض مي

 هستند:

)2( 

 yتابع مطلوبيت غير مستقيم،   u)،  2در رابطه شماره ( 

اجتمـاعـي   -هاي اقتصاديبرداري از ساير ويژگي sدرآمد و 

 افراد است.

براي تعيين الگوي برآورد ميزان تمايل بـه پـرداخـت،      

شود كه بازديدكننده حاضـر اسـت بـر اسـاس           فرض مي

سازي مطلوبيت، مبلغي از درآمـد خـود را بـراي           بيشينه

گيري از ارزش تفريحي و گردشگري منطقه مورد نظـر  بهره

شود ميزان مطلوبيت ايجاد بپردازد. در اين صورت فرض مي 

شده براي فرد در صورت استفاده از پارك بيشتر از حالتـي  

1. Cochran     2. Qualitative Dependent Variable Models 

3. Logit      4. Probit  
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بـرد (ويـت،      محيطي بهره نمياست كه وي از منافع زيست

2006.( 

براي تعيين الگوي برآورد ميزان تمايل بـه پـرداخـت،      

شود كه بازديدكننده حاضـر اسـت بـر اسـاس           فرض مي

-سازي مطلوبيت، مبلغي از درآمد خود را براي بهرهبيشينه

گيري از ارزش تفريحي و گردشگري منطقه مـورد نـظـر        

شود ميزان مطلوبيت ايجاد بپردازد. در اين صورت فرض مي 

شده براي فرد در صورت استفاده از پارك بيشتر از حالتـي  

بـرد (ويـت،      محيطي بهره نمياست كه وي از منافع زيست

2006.( 

)3( 

 Sمبلغ پيشنهادي و   Aدرآمد افراد،  Yدر رابطه باال، 

و     1εاجتماعي افراد است.    -هاي اقتصاديبرداري از ويژگي

0  ε  بيانگر متغيرهاي تصادفي با ميانگين صفر هستند كه به

اند. همچنيـن    طور تصادفي و مستقل از يكديگر توزيع شده

بـه     1كند و به اين معناست كه فرد از پارك بازديد نمي 0

 كند.اين معناست كه فرد از پارك بازديد مي

تفاوت ايجاد شده در مطلوبيت در اثر استفاده از منافـع  

شود (هانـمـن،    محيطي پارك به صورت زير بيان ميزيست

 ):2000و آشيم، 1994

)4( 

كـه  ) ايـن    Piبر پايه مدل رگرسيوني الجيت، احتمال ( 

) را بپذيرد به صـورت رابـطـه         Aفرد يكي از پيشنهادها ( 

؛ هـوارث و      1994شود (هانمن،  ) نشان داده مي 5شماره ( 

 ).2002و لي و هان،  2002فاربر، 

)5( 

بـا يـك اخـتـالف          1تابع توزيع تجمعي  F ŋ(ΔU)كه 

-الجستيك استاندارد است و برخي از متغيرهاي اقتصـادي 

 γو      θ   ،  β  شـود.     اجتماعي در اين پژوهش را شامل مي

، γ>0رود   اي هستند كه انتـظـار مـي     ضرايب برآورد شده

β≤0   وθ>0  .باشد 

پارامترهاي مدل الجيت با استفاده از روش حـداكـثـر      

ترين روش براي برآورد مدل الجـيـت     كه رايج 2راستنمايي

). سـپـس       2002شوند (هوارث و فاربـر،     است، برآورد مي

گـيـري عـددي در        ميزان تمايل به پرداخت، با انـتـگـرال   

محدوده صفر تا باالترين پيشنهاد به صورت رابـطـه زيـر        

 شود:مي  محاسبه

)6(  

  βميزان انتظاري تمايل به پـرداخـت،         E(WTP)كه 

عرض از مبدأ تعـديـل شـده       α  *   ضريب مبلغ پيشنهاد و 

اجتماعـي و    -هاي اقتصادياست كه از جمع پارامتر ويژگي

 آيد.) به دست ميαعرض از مبدأ اصلي (

ها، پيش بيني اثرات تغيير همچنين در برآورد اين مدل

در متغيرهاي توضيحي بر احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي 

باشد. مـقـدار    ام از اهميت خاصي برخوردار ميiتوسط فرد 

)، بيانگر مقدار تغيير در احتمال پـذيـرش      ME( 3اثر نهايي

مبلغ پيشنهادي به ازاي يك واحد تغيير در هـر مـتـغـيـر        

 توضيحي است و از رابطه زير محاسبه مي شود:

)7( 

امـيـن مـتـغـيـر         k، پارامتر برآورد شده  βkكه در آن 

 توضيحي است.

4مقدار كشش
  (E)  كننده درصد تـغـيـيـر در       نيز بيان

احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي به ازاي يك درصد تغييـر  

در هر يك از متغيرهاي توضيحي است و از طريق رابـطـه     

 زير محاسبه مي شود:

)8( 

01 );,0();,1( ee +³+- SYUSAYU

)();,0();,1( 01 ee -+--=D SYUSAYUU
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1. Cumulative Density Function   2.Maximum Likelihood  

3.Marginal Effect     4.Elasticity  
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 استفاده از روش . . . تفرجي بوستان جنگلي ناژوان اصفهان با گذاريارزش
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 برآورد مدل -3

در ارتباط با تمايل به پرداخت بازديدكنندگان براي            

 14ارزش تفريحي پارك جنگلي ناژوان، در نهايت تعداد            

اند، ها و اطالعات معيوب و ناقص داشته       پرسشنامه كه داده  

پرسشنامه   286ها با استفاده از     كنار گذاشته شده و تحليل    

مانده كه اطالعات كاملي داشتند انجام گرفت. براي           باقي

 STATA11و SPSS16افزار ها از نرمتجزيه و تحليل داده

اجتماعي پاسخگويان  -هاي اقتصادي استفاده شد. ويژگي    

 ارائه شده است.    1در جدول 

 هاي اجتماعي و اقتصادي نمونه مورد نظر ويژگي -1جدول

 حداكثر حداقل انحراف معيار ميانگين متغيرها

 73 21 9/78 30/25 سن پاسخگويان (سال)

 24 0 4/86 13/67 هاي تحصيل پاسخگويانسال

 10 1 2/25 3/28 اندازه هر خانوار

 13 1 3/96 6/88 دفعات بازديد (در سال)

 14000000 1500000 1960768/34 3895430/65 درآمد ماهيانه پاسخگويان (ريال)

 هاي تحقيقماخذ: يافته

توزيع فراواني شغل بازديدكنندگان از پارك ناژوان  -2جدول   

 جمع ساير مشاغل بيكار كارگر دارخانه كارمند متخصص آزاد شغل

 286 22 23 26 29 86 54 46 تعداد

 100 7/69 8/05 9/10 10/14 30/06 18/88 16/08 درصد

 هاي تحقيقماخذ: يافته

، در بررسي نمونه مورد نـظـر     2بر طبق جدول شماره 

درصد) از گروه متخصصان،  18/88نفر ( 54مشاهده شد كه 

درصـد)     30/06نـفـر (        86درصد) آزاد،   16/08نفر (  46

 9/10نـفـر (      26دار، درصد) خانه  10/14نفر (  29كارمند، 

نـفـر             22درصد) بيكـار و        8/05نفر ( 23درصد) كارگر، 

اند. همانـطـور    درصد) نيز از گروه ساير مشاغل بوده  7/69( 

شود، بيشترين درصد جمـعـيـت نـمـونـه         كه مالحظه مي

پرسشنامه ارزش تفريحي مربوط به كارمندان و پس از آن   

 مربوط به گروه متخصصان بوده است.

 جمع بي سواد كمتر از ديپلم ديپلم فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس و باالتر سطح سواد

 286 2 23 29 68 121 43 تعداد

 100 0/06 8/04 10/15 23/78 42/32 15 درصد

 هاي تحقيقماخذ: يافته

 توزيع فراواني سطح آموزش و تحصيل بازديدكنندگان از پارك ناژوان -3جدول
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در بررسي سطوح تحصيالت در نمـونـه مـورد نـظـر           

شـود،  مشـاهـده مـي        3گونه كه در جدول شمـاره    همان

بيشترين درصد مربوط به افراد داراي مدرك ليـسـانـس و      

پس از آن مربوط به افراد با مدرك كارداني بوده و كمترين 

انـد،            سـواد بـوده    بازديدكنندگان نيز از مـيـان افـراد بـي        

درصـد) داراي تـحـصـيـالت              15نفـر (     43كه طوريبه

درصـد) داراي      42/32نفر (  121كارشناسي ارشد و باالتر، 

درصد) داراي مـدرك      23/78نفر ( 68تحصيالت ليسانس، 

 23درصد) داراي مدرك ديپلم و   10/15نفر (  29كارداني، 

 اند.درصد) داراي تحصيالت كمتر از ديپلم بوده 8/04نفر (

در ارتباط با تمايل به پرداخت بازديدكننـدگـان بـراي      

ارزش تفريحي پارك جنگلي ناژوان، از افراد پرسيده شد كه 

آيا حاضرند جهت استفاده تفريحي از اين پارك مبلغـي از    

درآمد ماهيانه خود را به عنوان وروديه بپردازند. نتايج نشان  

ريـال) مـطـرح        10000داد كه هنگامي كه پيشنهاد اول ( 

درصد) اولين پيشنهاد را پذيرفـتـنـد و        55نفر (  159شد، 

درصد) آن را نپذيرفتند. بـه افـرادي كـه         44/4نفر ( 127

ريـال)   5000تر ( پيشنهاد اول را نپذيرفتند، پيشنهاد پايين

درصد) اين مبلغ را پذيرفتنـد    41/6نفر (  119ارائه شد كه 

گوياني كـه  درصد) نيز آن را رد كردند. به پاسخ   3نفر (  8و 

ريـال)     15000پيشنهاد اول را پذيرفتند، مبلغ بـاالتـر (       

درصـد) ايـن         21نـفـر (      61پيشنهاد شد كه از اين بين 

درصد) نيـز آن را        34پاسخگو (  98پيشنهاد را پذيرفته و 

ريالي  10000گوياني كه پيشنهاد نپذيرفتند. از ميان پاسخ 

ريالي را نپذيرفته بـودنـد،    15000را پذيرفته ولي پيشنهاد 

درصد) حداكثر تمايل به پرداخت خود را تـا      30نفر (   83

اي كـه    دهنـده پاسخ 61ريال ابراز كردند. از  12000سقف 

درصـد)     1نـفـر (        4ريالي را پذيرفتند،  15000پيشنهاد 

ريـال بـيـان       20000حداكثر تمايل به پرداخت خود را تا 

نمودند كه اين مبلغ، حداكثر ميزان تمايل بـه پـرداخـت        

 باشد.گويان ميپاسخ

 حداكثر تمايل به پرداخت افراد در برآورد ارزش تفريحي (ريال) -4جدول

 جمع 2000 1700 1500 1200 1000 800 700 500 0 تمايل به پرداخت

 286 4 6 51 83 15 6 15 98 8 تعداد

 100 1 2 18 30 5 2 5 34 3 درصد

 هاي تحقيقماخذ: يافته

به منظور بررسي عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخـت از    

هـاي داده    مدل الجيت استفاده شد. در اين روش پـاسـخ     

گذاري مشـروط (بلـه يـا         هاي روش ارزششده به پرسش

خير) به عنوان متغير وابسته و ساير متغيرها از جمله مبلغ  

اجتماعـي بـه عـنـوان         -پيشنهادي و متغيرهاي اقتصادي

جا كه چنين مدلي شوند. از آن متغيرهاي مستقل لحاظ مي

گيري از روش حداقل مربعات معمولي قابل بـرآورد    با بهره

نمايي استـفـاده   نيست، براي برآورد از روش حداكثر راست

شود. نتايج به دست آمده از مدل الجيـت در جـدول        مي

 آمده است. 5شماره 

با توجه به نتايج به دسـت آمـده از بـرآورد مـدل،               

متغيرهاي مبلغ پيشنهاد، ميزان تحصيالت، درآمد، سن و   

بعد خانوار تأثير معناداري بر احتمال تمايل بـه پـرداخـت      

انـد و    براي استفاده تفريحي از پارك جنگلي ناژوان داشته

اين در حالي است كه تأثير عامل تعداد دفعات بـازديـد از     

 پارك ناژوان معنادار نشده است. 

درصـد   5متغيرهاي مبلغ پيشنهادي و درآمد در سطح 

بر تمايل به پرداخت براي ارزش تفريحي پارك جـنـگـلـي     

شـود  گونه كه مشاهده مـي   ناژوان تأثيرگذار هستند. همان 

عالمت ضريب برآوردي براي متغير مبلغ پيشنهادي منفـي  

دهنده اين اسـت كـه بـا        (مطابق با انتظار) است كه نشان  

افزايش مبلغ پيشنهاد شده براي ارزش تفريحي پارك (بـه   

عنوان وروديه)، احتمال پاسخ بله در تمايل بـه پـرداخـت       

 يابد.كاهش مي

 استفاده از روش . . . تفرجي بوستان جنگلي ناژوان اصفهان با گذاريارزش
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 هاي تحقيقماخذ: يافته

 نتايج برآورد مدل الجيت  -5جدول

 اثر نهايي كشش zارزش آماره  ضريب متغيرها

 --- --- 0/75 0/5997 عرض از مبدأ

 -0/00017 -0/29399 -2/19 -0/00069 مبلغ پيشنهادي

 0/05829 0/3247 1/91 -0/235 درآمد

 0/041 0/3033 1/74 0/16556 تحصيالت

 -0/0548 -0/3437 -1/75 -0/2214 بعد خانوار

 -0/0797 -0/2144 1/73 -0/3217 سن

 0/0051 0/03726 0/29 0/0207 تعداد دفعات بازديد

Log likelihood:-187/0753 

Probability (L.R Statistic):0/0046 

Mcfadden R-Square:0/65 

Maddala R-Square:0/58 

در رابطه با متغير درآمد نيز عالمت ضريـب بـرآوردي     

مثبت و برابر انتظار بوده كه نشان دهنده افزايش احتـمـال   

پاسخ بله در تمايل به پرداخت همراه با افـزايـش درآمـد        

گونه كه افراد با درآمد باالتر داراي تـوانـايـي        است، بدين

بيشتري براي پرداخت بوده و بنابراين تمايل به پـرداخـت     

 بيشتري نيز خواهند داشت.

متغيرهاي ميزان تحصيالت، سن و بعد خانوار در سطح 

اند. ضريب برآوردي براي متغير سن  درصد معنادار شده 10

دهد كه احتمال پاسخ بله در تمايل منفي است و نشان مي

به پرداخت و پذيرش مبلغ پيشنهادي در افراد جوان بيشتر 

از افراد مسن است. ضريب متغير تحصيالت نيـز عـالمـت       

مورد انتظار مثبت را داشته است. اين عالمت مثبت نشـان   

دهد كه سطح آموزش باالتر، احتمال پذيـرش مـبـلـغ       مي

دهد. در حقيقت با افزايش سطـح   پيشنهادي را افزايش مي

ها نسبت به منـافـع مـحـيـط        تحصيالت افراد، ديدگاه آن

ها نسبت تر شده و ميزان آگاهي آنزيست و طبيعت مثبت

شود ها بيشتر ميبه منافع و مواهب زيستي اين گونه مكان

ها براي پرداخـت  شود كه تمايل آنو همين امر موجب مي

مبلغ وروديه افزايش يابد. ضريب برآوردي براي متغير بعـد   

خانوار نيز منفي است كه بيانگر اين مسأله اسـت كـه بـا        

افزايش تعداد افراد خانوار، ميزان تمايل به پرداخت بـراي    

 يابد.هر يك از اعضاي خانواده كاهش مي

گونه كه شرح داده شد ضرايب برآورد شـده در      همان

هاي الجيت، اثر يك واحد تغيير در متغير توضيحي بر مدل

احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي (متغير وابسته) را نشـان      

ها و اثر نهايي يك واحد تغيير در   دهد. بنابراين كشش نمي

هر يك از متغيرهاي توضيحي، محاسبه و در جدول شماره 

 ارائه شده است. 5

با توجه به اثر نهايي محاسبه شده براي متغير مـبـلـغ    

ريال (يك تومان) در مـبـلـغ           10پيشنهادي، افزايش هر 

پيشنهادي به افراد، با فرض ثابت بـودن سـايـر عـوامـل،          

احتمال پذيرش مبلغي به عنوان ارزش تفـريـحـي پـارك       

دهـد.  كـاهـش مـي        0/00017جنگلي ناژوان را معـادل    

همچنين كشش محاسبه شده براي اين متغير بيانگر ايـن    

است كه افزايش يك درصدي در مبلغ پيشنهادي، احتمال 

 دهد.درصد كاهش مي0/29399پذيرش آن را به ميزان 

بر اساس اثر نهايي محاسبه شده براي متغـيـر درآمـد      

توان گفت در صورت ثابت بودن ساير عوامل، با افزايـش  مي

يك ريال در درآمد افراد، احتمال تمايل بـه پـرداخـت و        

مندي از مطبوعيـت و    پذيرش مبلغ پيشنهادي جهت بهره

 0/05829منافع زيست محيطي پارك ناژوان به مـيـزان       
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يابد. همچنين بر اساس كشش محـاسـبـه    واحد افزايش مي

شده براي اين متغير، افزايش يـك درصـدي در درآمـد          

 0/3247گويان، احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي را     پاسخ

 درصد افزايش خواهد داد.

با توجه به كشش به دست آمده براي متغير تحصيالت، 

در صورت افزايش يك درصدي در مـيـزان تـحـصـيـالت          

گويان و با فرض ثابت بودن ساير عوامـل، احـتـمـال       پاسخ

يـابـد.   درصد افزايش مـي  0/3033وجود تمايل به پرداخت 

همچنين اثر نهايي محاسبه شده براي اين متغـيـر نشـان      

هاي تحـصـيـل    دهد كه با افزوده شدن هر سال به سالمي

بازديدكننندگان، احتمال پذيرش مبالغ پيـشـنـهـادي بـه        

 يابد.واحد افزايش مي 0/041ميزان 

بر اساس مقادير محاسبه شده براي متغير سن، افزايش 

گويان، احتمال پـذيـرش مـبـلـغ        يك درصد به سن پاسخ

پيشنهادي جهت برخورداري از منافع گردشـگـري پـارك      

دهد. همچنيـن   درصد كاهش مي 0/2144ناژوان را معادل 

بر اساس اثر نهايي اين متغير، با افزوده شدن هر سـال بـه     

سن بازديدكنندگان، احتمال پذيرش مبالغ پـيـشـنـهـادي      

 يابد.واحد كاهش مي 0/0797معادل 

توان گفت با يك درصد افزايش در تعـداد  در نهايت مي

 0/3437افراد خانوار، احتمال وجود تمايل به پـرداخـت       

يابد و با توجه به مقدار اثر نهايي محاسبه درصد كاهش مي

شده براي اين متغير، با افزايش هر يك نـفـر بـه اعضـاي         

كاهش 0/0548خانوارها، احتمال تمايل به پرداخت وروديه 

 يابد.مي

 محاسبه ارزش تفريحي پارك جنگلي ناژوان

ميزان انتظاري تمايل به پرداخت كه بـيـانـگـر ارزش       

تفريحي و گردشگري پارك جنگي ناژوان اسـت، پـس از       

گيري عددي در مـحـدوده       برآورد مدل الجيت، با انتگرال

) 9صفر تا باالترين پيشنهاد به صورت رابـطـه شـمـاره (           

 شود.محاسبه مي

)9(  

بر اساس اين رابطه، ميانگين تمايل به پـرداخـت افـراد      

ريال در مـاه بـه        8983براي ارزش تفريحي پارك ناژوان 

دست آمد. با توجه به اينكه ميانگين اندازه هر خـانـوار بـر       

باشد، هر خـانـوار   نفر مي 3/3دست آمده اساس اطالعات به

ريال در مـاه بـراي      29643/9حاضر است به طور ميانگين 

ارزش تفريحي پارك ناژوان و استفاده از محيط زيست ايـن  

منطقه بپردازد. بر اين اساس، متوسط ارزش تـفـريـحـي          

 باشد.ريال مي 355726/8ساالنه هر خانوار براي اين پارك 

 گيري و پيشنهادهانتيجه -4

از آنجا كه براي بخش مهمي از خدمات و كاركردهـاي  

شـود و ايـن       محيط زيست، قيمتي تعيين و دريافت نمـي 

كاركردها از نظر اقتصادي خارج از نـظـام مـرسـوم بـازار             

باشند، ارزش اين خدمات نمود واقعي نـيـافـتـه و در           مي

شود و  نهايتاً ممكن اسـت در    محاسبات ملي نيز وارد نمي

ها نيز مورد توجه و مالحظه الزم قرار نگيرد. از  برنامه ريزي

هـاي مـرسـوم      ريـزي ها و برنـامـه  گيريسوي ديگرتصميم

گـذاري  اقتصادي مبتني بر مبناي كمي و پولي براي ارزش  

باشد. اين حقيقت،  هاي مختلف ميمطبوعيت و فايده پديده

گذاري اقتصادي مطبوعيت و خدمات منابع و اهميت ارزش

سازد. بديهي اسـت در       محيط زيست طبيعي را آشكار مي

غير اين صورت ممكن است ناديده گرفتن ايـن خـدمـات،      

توجهي و تخريب تدريجي محيط زيست طبيعي را نهايتاً بي

 در پي داشته باشد.

بر اين اساس در اين پژوهش كوشش شـد تـا ارزش         

تفريحي بوستان جنگلي ناژوان با برآورد ميزان تمايـل بـه     

گيري از روش     پرداخت افراد براي منافع اين پارك با بهره

گذاري مشروط و پرسشنامه گزينش دوگانه تعـيـيـن    ارزش

هاي پركاربرد است كه در آن شود. اين روش از جمله روش 

از طريق پرسش از بازديدكنندگان در مورد حداكثر تمايـل  

ها، اقدام به محاسـبـه ارزش يـك كـاالي           به پرداخت آن

گيري ميزان تمايل بـه    گردد. براي اندازه محيطي ميزيست

پرداخت افراد از مدل الجيت استفاده شده و نـهـايـتـًا بـر        

نمايي، پارامترهاي مدل بـرآورد    اساس روش حداكثر راست

شد و همچنين ميزان تأثير هر يك از متغيرهاي وارد شـده  

در مدل، محاسبه شده و مورد تحليل قرار گرفت. با تـوجـه     [
}{
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 استفاده از روش . . . تفرجي بوستان جنگلي ناژوان اصفهان با گذاريارزش
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به نتايج اين پژوهش و بر اساس مدل تخمين زده شـده،      

متغيرهاي مبلغ پيشنهاد، ميزان تحصيالت، درآمد، سـن و    

داري بر احتمال پذيرش و تمايل بـه    بعد خانوار تأثير معني

پرداخت براي استفاده تفريحي از بوستان جنگلـي نـاژوان     

داشتند. بنابراين نتايج اين مطالعه از نظر نوع تأثير مـيـزان    

تحصيالت، درآمد و سن با بيشتر مطالعات مشابه همخواني 

 دارد. 

مطابق انتظار با افزايش مبلغ پيشنهـادي، احـتـمـال        

پذيرش آن كاهش يافته است. از سوي ديگر چنانكه گفتـه   

ها نسبت به شد با افزايش سطح تحصيالت افراد، ديدگاه آن

منافع محيط زيست و طبيعت ارتقا يافته و ميزان آگـاهـي   

هـا  ها نسبت به منافع و مواهب زيستي اين گونه مـكـان  آن

هـا  شود كه تمايل آنشود و همين امر موجب ميبيشتر مي

براي پرداخت مبلغ پيشنهادي افزايش يابد. متغير درآمـد     

نيز از طريق افزايش توانايي براي پرداخت، بـا احـتـمـال         

اي مستقيم و قوي داشـتـه     پذيرش مبالغ پيشنهادي رابطه

داري بر پذيرش مبالـغ  است. متغير دفعات بازديد، اثر معني 

پيشنهادي نداشته اما توجه به چگونگي تأثير متغير سـن،    

بـاشـد.   تر مـي حاكي از تمايل به پرداخت بيشتر افراد جوان

هاي نـهـادهـاي    گذاريبديهي است اين امر بايد در سياست

مرتبط، با تمركز بيشتر بر اين اقشار مورد مالحـظـه قـرار      

گيرد. نهايتاً ميانگين تمايل به پرداخت افراد بـراي ارزش       

تفريحي بوستان ناژوان و حداكثر تمايل به پـرداخـت بـه        

 ريال در ماه به دست آمد. 20000ريال و 8983ترتيب 

رسد با توجه به رونـد گسـتـرش      بر اين اساس به نظر مي 

سو و روند قـابـل   آموزش عالي و تحصيالت در كشور از يك

انتظار رشد عمومي درآمدها، ارزش و مطبوعـيـت زيسـت      

هاي طبيعي و از جمله بوستان جـنـگـلـي     محيطي بوستان

گذاري فـزايـنـده    ناژوان با روند صعودي مواجه شود. ارزش 

اجتماعي براي منابع زيست محيطي به نوبه خود اهمـيـت   

ريزي متناسب جهت حفظ و جلوگيري از توجه و نيز برنامه

سـازد. دولـت و        آسيب و تخريب اين منابع را يادآور مـي   

هـا  توانند از طريق منابع ملي يا ماليـات نهادهاي محلي مي

ريزي بـراي جـلـب      در اين جهت تالش كنند. نهايتاً برنامه 

گردشگر و تحصيل درآمد مبتني بر مطبوعـيـت مـحـيـط        

ويژه با تقويت فعاليت بخش خصـوصـي   زيست طبيعي و به

تواند هم رونـق اقـتـصـادي را         هاي مدون ميدر چارچوب

افزايش دهد و هم منابع مالي جهت حفاظت از مـحـيـط        

 زيست را فراهم آورد.

 منابع  

. اقتصاد محيط زيسـت بـراي      2002آجايي، ج.   -آسافو .1

غير اقتصاددانان؛ ترجمه سياوش دهقانيان و ذكـريـا فـرج      

 زاده؛ مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.

. بـرآورد ارزش       1385اميرنژاد، ح. و خليلـيـان، ص.          .2

-هاي شمال ايران با استفاده از روش ارزش  وجودي جنگل

گذاري مشروط. مجله علوم كشاورزي و منابع طـبـيـعـي،        

 .144-153، صفحات2شماره 

بـرآورد    . 1389امير نژاد، ح.، رفيعي، ص و اتقايـي ،م.         .3

ارزش حفاظتي منابع محيطي (مطالعه موردي: تاالب بيـن    

 .89-98)، 36(53محيط شناسي، شماره . المللي ميانكاله)
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Estimation the recreational value of Najvan park of  

Isfahan using a contingent valuation method 
 

 

 M. Sameti1, S. Moeeni2, S. Mardiha 3*, M. Khanizade Amiri 

Determining the real value of natural ecosystems, due to their significant function and        

ecosystem services and necessity of the best management for make use of them, has a great    

importance. Recently, natural resource economists have studied ecosystem value of natural     

resources and its role in human welfare. These studies have made a considerable progress in   

valuation of environmental as well as ecological services that an ecosystem can offer. Therefore 

this study tries to determine recreational value of Najvan Park and measure of individual’s     

willingness to pay (WTP) based on contingent valuation method (CVM) and dichotomous  

choices (DC). Logit model was used for measuring of individual WTP. The model parameters 

were estimated based on the maximum likelihood (ML) method. Moreover, the marginal effects 

of the changes in involved variables in considered model were determined using by factor for 

calculating of marginal effects. The results showed that individual preservation WTP in Najvan 

Park is directly related to income and education while it is negatively related tobid,  age and the 

number of family member. The calculation of the expectancy of WTP using logit model led to 

8,983 Rials monthly WTP per person. 

 
Keywords: Najvan Park, recreational value, contingent valuation method (CVM), willingness to 

pay, logit model 
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