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 از استفاده با مشهد شهر بزرگ یها پارک یحیتفر ارزش برآورد

 تیالج مدل و مشروط یارزشگذار روش

 
 زدی دانشگاه ،یشهر یزیربرنامه و ایجغراف گروه اریاستاد -یالممالکیمستوف رضا

 مشهد یفردوس دانشگاه ،یشهر یزیر برنامه و ایجغراف یدکتر یدانشجو -ینیحس یمصطفدیس

 

 16/06/1393 :نهایی ییدتأ        11/03/1393 :مقاله پذیرش
 

 

 دهیچک
 و بشر یزندگ در ای هژیو کارکرد و نقش ،سبز یفضاها و ها پارک یحیتفر ارزش برآورد امروزه

 برایها  و پارک یستزیطمح یرانمد اساس  این بر دارد و ها نسل داریپا ةتوسع روند

 -مؤثر یتیریمد ابزار عنوانبه -آن به یا توسعه یها طرح یزیر برنامه ینةدر زم گیری یمتصم

 آن به یتوجه یب که است یضرور یامر ها پارک یحیتفر ارزش برآورد .کنند می ای هژیو توجه

 توجه با و اساسنیبرا .سازد یم وارد یانسان منابع بر یجبران رقابلیغ یها خسارت درازمدت در

 و دیبازد طریق از مردم که است یارزش از یناش ها پارک یبرا روزافزون یتقاضا نکهیا به

 یها پارک یحیتفر ارزش برآورد به پژوهش نیا در ،آورند یم دست هب فضاها نیا از استفاده

 یبررس روش و یکاربرد نوع از هدف لحاظبه حاضر پژوهش شد. پرداخته مشهد شهر بزرگ

 پرداخت به لیتما زانیم قیتحق هدف به یابیدست منظور به که است یلیتحل –یفیتوص آن

 روش و یدوبعد -دوگانه ةپرسشنام از استفاده با ابتدا مزبور یها پارک (WTP) یدکنندگانبازد

 حداکثر روش و تیالج مدل از استفاده با سپس .دش تعیین (CVM) مشروط یارزشگذار

 یحیتفر ارزش و تعیین مطالعه مورد یها پارک یحیتفر ارزش در مؤثر یپارامترها یی،درستنما

 از یحیتفر ةاستفاد منظور به افراد پرداخت به لیتما زانیم داد نشان جینتا .دش برآورد ها آن

 سطح ،ها پارک در موجود خدمات و امکانات تیفیک یرهایمتغ با مشهد شهر بزرگ یها پارک

 تعداد و یشنهادیپ مبلغ زانیم یرهایمتغ با و مثبت ةرابط انیپاسخگو درآمد زانیم و التیتحص

 یایگو شدهبرآورد یها ارزش زانیم ،همچنین دارد. یمنف ةرابط دکنندگانیبازد ةخانواد افراد

 یشهر یها پارک ژهیو هب یحیتفر و یعیطب یها طیمح تیاهم و ارزش از مردم یباال یآگاه

 .است

 
 .تیالج مدل ،مشهد شهر بزرگ، پارک ،(CVM) مشروط یارزشگذار ،یحیتفر ارزش :ها واژهدیکل

 

 
  

                                                                                                                                                                                              
  :s.mhosseini65@yahoo.comEmail   09151256497 :مسئول نویسندة* 



 1394زمستان ، 4 شمارة، 47 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش  710

 مقدمه
به ،(2005 ت،یاسم) ددار یا ژهیو تیاهم یشهر یزیر برنامه در یاتیح و مهم یعنصر عنوانبه یشهر سبز یفضا امروزه

 یزندگ تیفیک تواند یم که مهم اریبس یراهکار ةمنزل به یشهر سبز یفضاها و ها پارک بر ها بحث اغلب در کهیطور

 یها فرصت قادرند یشهر سبز یفضاها و ها پارک (.76 :1968 ،بارکر) است شده دیتأک دهد، ارتقا را افراد یاجتماع

 تنوع و یعیطب طیمح جادیا با ها آن ن،یهمچن (.2004 دِم، و مودرِسو) کنند فراهم شهرها ساکنان یبرا را یباارزش یحیتفر

 و تاکانو) کنند یم فراهم را یروح و یجسم رفاه امکان (،2002 ،گرانید و جورگنسن) مردم از یاریبس یبرا یستیز

 لیتحم شیافزا موجب آن، از ینگهدار و حفاظت و تفرجگاه و پارک جادیا یبرا منطقه کی اختصاص (.2002 ،گرانید

 گونهنیا یطیمحستیز خدمات نکهیا لیدل به متأسفانه یول شود، یم مربوطه یها ارگان به یاقتصاد یها نهیهز

 یا ستهیشا نحوبه ای شود ینم جذب یتجار یبازارها در کامل طوربه ها، آن ریناپذانکار تیاهم رغم یعل ها ستمیاکوس

 یفیلط و یسار یلیاسماع) شودینم انیب یا هیسرما و یاقتصاد خدمات ریسا با سهیمقا یبرا ارقام، و اعداد برحسب

 نیب سهیمقا امکان نبود جمله از یمشکالت دچار را شهرها تیریمد اندرکاران دست و مسئوالن (،209 :1387 ،ییاسکو

 است. کرده شهروندان یبرا ها آن یحیتفر ارزش و تیاهم زانیم و ها پارک یبرا شدهارائه یها نهیهز

 یفضاها و ها پارک یربازاریغ منافع و خدمات یبرا یحیتفر -یاقتصاد یارزشگذار معتقدند ستیزطیمح اقتصاددانان

 یعیطب منابع بر یریناپذ جبران یها خسارت واردآمدن موجب درازمدت در آن به یتوجهیب که است یضرور یامر سبز،

 ارزش برآورد معتقدند آنان ،نینهمچ (.2004 ،یآلوالپات و شرستا) گذارد یم ریتأث ها نسل داریپا توسعة روند بر و شود یم

 از و است مؤثر است، یانسان رفاه شیافزا آن ةجینت هک ،یطیمحستیز یها استیس بهبود در ها پارک یحیتفر یها تیفعال

 و ردنکیمک ،رونیا از (.1974 کارامر،) برداشت گام داریپا ةتوسع یها شاخص به یابیدست یراستا در توان یم آن قیطر

 فایا یعیطب یها ستمیس و انسان یقیتلف تیریمد در یمضاعف نقش تواند یم سبز یفضاها و ها پارک یپول ارزش نییتع

 (.1994 ترنر،) کند

 -دارد سبز یفضا و پارک هکتار 800 اکنونهم که -مشهد شهر در سبز یفضاها و ها پارک ةلئمس به توجه ضرورت

 خدمات که ها پارک یحیتفر یارزشگذار اساس، نیبرا .دارد  فراوان تیاهم شهر نیا یگردشگر و یتیجمع طیشرا لیدلبه

 و هیتجز از یمهم بخش عنوانبه ،ندک یم فراهم یشهر یها بافتمجموعه یراب را یطیمحستیز و یاقتصاد مختلف

. شود یم گرفته درنظر (366 :1385 ان،یلیخل و رنژادیام) یشهر یها پارک یتیریمد یها برنامه منفعت –نهیهز یها لیتحل

 به توان یم چگونه مانند ییها پرسش به ییپاسخگو به توانند یم مشهد یشهر تیریمد مسئوالن و زانیر برنامه جه،یدرنت

 .کنند توجه ،برد یپ شهروندان نظر از ها پارک یحیتفر ارزش زانیم

 کهپرداخته شد  مشهد بزرگ یها پارک یحیتفر یها تیفعال یاقتصاد ارزش برآورد به پژوهش نیا در ،اساس نیا بر

 نیا در ،گرید عبارتبه ؛دارند یشتریب یثمربخش تر کوچک یها پارک به نسبت ژه،یو طیشرا ریسا و شهرها یوهواآب در

 –دوگانه ةپرسشنام از استفاده با ،اند قائل ها پارک نیا یبرا یحیتفر لحاظبه دکنندگان،یبازد که یارزش شد یسع مقاله

 انیب (یپول) یکم صورتبه (،CV) مشروط یارزشگذار روش قالب در (WTP) پرداخت به لیتما زانیم روش و یدوبعد

 شود.



 711 ...از استفاده با مشهد شهر بزرگ های پارک تفریحی ارزش برآورد

 
 مشهد شهر بزرگ یها پارک تیموقع .1 شکل

 
 یبررس (.1374 ان،یمجنون) شد توجه یجد طوربه بعد به 1947 سال از ها تفرجگاه و ها پارک یابیارز ةشیاند به

 لیدلبه کایآمر در ها روش نیا یریکارگ به که دهدیم نشان ها تفرجگاه و ها پارک یارزشگذار یها روش ةخچیتار
 جهان ینواح ریسا از زودتر ،شهرها و االتیا به یمرکز دولت کمک و گسترده یگذارهیسرما ،یزندگ سطح باالبودن

 یعل توسط بارنیاول یبرا ها تفرجگاه و ها پارک یحیتفر یارزشگذار مسئلة آنکه با ،زین رانیا در .است شده شروع
 است. گرفته صورت نهیزم نیا در یاندک مطالعات تاکنون ،(1351 ،یخکشی) شد مطالعه و مطرح 1351 سال در یخکشی

 .دهدیم نشان قیتحق ةنیزم در را یداخل و یخارج یها پژوهش از یبرخ 1 جدول
 

 قیتحق ةنیزم در یداخل و یخارج یها پژوهش .1 جدول
 سنده/ینو
 سندگانینو

 جینتا سال

 ارزش زانیم مشروط، یارزشگذار روش از استفاده با یجنوب ةکر در یمل پارک پنج یحیتفر ارزش یبررس در 2002 هان و یل
 دند.کر برآورد سال در خانواده هر یبرا دالر 10/54 متوسط طوربه را کشور نیا یمل یها پارک

 و وکلتا ،ساتوت
 2008 کالیگری

 ارزش زانیم ،مشروط یارزشگذار روش از استفاده با لبنان در سرو یها جنگل یارزشگذار و یبررس با
 کردند. برآورد خانواده هر یبرا سال در دالر 43/44 را لبنان در سرو یها جنگل یحیتفر

 2008 یگراند و آدامز

 استفاده با ها آن یاقتصاد یارزشگذار به ،یلبرز یابویمورد یپارک مل ةشدحفاظت مناطق یابیارز منظوربه
 شدتبه مناطق نیا از حفاظت ارزش داد نشان ها آن قاتیتحق جینتا پرداختند. مشروط یارزشگذار روش از
 به دولت ةافتیاختصاص ةبودج نیب شکاف یایگو و دارد یبستگ نهیهز پرداخت یبرا مردم ییتوانا به

 است. مردم توسط ها آن ارزش و ها پارک
 و یشهاب

 یسار یلیاسماع
 را تاالب نیا ةروزان یتفرج ارزش زانیم ،سفر -نهیهز روش به یانزل تاالب یتفرجگاه ارزش نییتع با 1385

 است. تاالب نیا یباال یتفرج ارزش انگریب که کردند برآورد تومان 12450400

 و یبدیم یامام
 1387 یقاض

 که افتندیدر (CV) مشروط یارزشگذار روش از استفاده با ،تهران در یساع پارک یاقتصاد ارزش برآورد با
 و هستند پارک نیا از استفاده یبرا مبلغ پرداخت به حاضر پارک نیا در شدهیبررس افراد از درصد 60

 .است دیبازد هر یبرا الیر 1840 پارک، نیا یاقتصاد ارزش یبرا دکنندگانیبازد پرداخت به لیتما متوسط

 و آستانه خاکسار
 گرانید

1390 

 با ،ها پارک نیا دکنندگانیبازد پرداخت به لیتما زانیم و مشهد یجنگل یها پارک یحیتفر ارزش برآورد با
 یبرا یمبلغ پرداخت به حاضر شدهیبررس افراد درصد 87 که افتندیدر مشروط یارزشگذار روش از استفاده
 نیا یحیتفر ارزش یبرا دکنندگانیبازد پرداخت به لیتما متوسط و هستند ها پارک نیا از یحیتفر ةاستفاد
 است. الیر اردیلیم 3/6 از شیب آن ةساالن یحیتفر کل ارزش و دیبازد هر یبرا الیر 1387 پارک

 1391 گرانید و یصامت
 نیانگیم افتندیدر ،مشروط یارزشگذار روش از استفاده با اصفهان ناژوان یجنگل بوستان یحیتفر یارزشگذار با

 .است ماه در الیر 702/8983 ناژوان یجنگل بوستان یحیتفر ارزش یبرا افراد پرداخت به لیتما
  17 -14 :1391 ،ینیحس :منبع

 
 یها پارک ژهیو به ها تفرجگاه ریسا است، گرفته صورت یحیتفر ارزش برآورد ةنیزم در تاکنون که ییها پژوهش در

 یاتوجه یشهردرون بزرگ یها پارک یحیتفر ارزش برآورد به تاکنون و ندشد مطالعه ،شهرها ةمحدود از خارج یجنگل
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 یها پارک میبدان که شودیم درک یهنگام یشهردرون بزرگ یها پارک یحیتفر ارزش به توجه ضرورت .است نشده
 هکتار 60 مساحت با یکوهسنگ پارک و (1388 مشهد، ی)شهردار هکتار 8/68 مساحت با ملت )پارک مشهد شهر بزرگ

 .رندیگیمدربر را مشهد یشهر سبز یفضاها و ها پارک کل مساحت از درصد 17 حدود ((1382 مشهد، یشهردار)
 

 ینظر یمبان
 پارک

 استفاده آن از شکار و گردش یبرا که است یپردرخت و عیوس باغ مفهوم به و است شده گرفته فرانسه زبان از پارک ةکلم
 انیب و عملکرد و فرم بیترک از که کرد فیتعر یخدمات و یعموم ییفضا توانیم یشهرساز لحاظ از را پارک اما ،شودیم

 و یباسازیز انیم یرابط ةمثاب به فضا نیا .کندیم فایا یمهم نقش یشهر ةمنطق یباسازیز در و ردیگیم شکل ریتصو
 مالقات گریکدی با آن در گانهیب اشخاص که داندیم یعموم ییفضا را پارک ،تامپسون .شودیم طرحم یعملکرد یفضا

 کنند تجربه را بودنیخصوص و یگمنام ت،یمیصم توانندیم شهرها، یشلوغ بر آمدنفائق ضمن آنجا، در مردم و کنندیم
 ةاستفاد یبرا مختلف یهایکاربر با شدهیطراح سبز یفضاها را پارک ان،یمجنون نیهمچن (.109 :1387 ،یقربان)

 (.629 :1374 ان،یمجنون) داندیم مردم و طیمح سالمت حفظ و تفرج آموزش، پژوهش، لیقب از یعموم
 

 یشهر یها پارک
 ییبایز به توجه برعالوه آن، در و شوندیم احداث یشهر یزندگ داخل به عتیطب دنیبازگردان هدف با یشهر یها پارک

 توجه زین یشهر بهداشت و سالمت شیافزا و یطیمحستیز یها جنبه بهبود به ،یشهر یفضا تیفیک یارتقا و طیمح
 یهایماریب درمان مانند ییایمزا که هستند یکیاکولوژ و یاقتصاد ،یاجتماع نقش یدارا یشهر یها پارک .شود یم

 و یزندگ یفضا تیفیک یارتقا یبرا یشاخص زین و دارند شیآسا حفظ و کودکان پرورش یبرا مطلوب یطیمح ،یروح
 (.149 :2005 ا،یویس یدراگ و بالرام) شوندیم محسوب جامعه ةتوسع

 

 اندازه برحسب ها پارک یبند طبقه
 ةطبق در پارک م،ینک میتقس یخصوص و یعموممهین ،یعموم دستة سه به تیمالک نوع نظر از را یشهر سبز یفضاها اگر

 آن از توانند یم مردم طبقات تمام که است یا گونه به فضاها نیا عتیطب اصوالً .ردیگ یم قرار یعموم سبز یفضاها
 ها پارک (.324 :1369 ،یحکمت) ندهست مردم عموم گردشگاه و استراحتگاه ها پارک نیا گر،ید عبارتبه کنند؛ استفاده

 .دوش یم پرداخته اندازه حسببر ها پارک انواع یبنددسته به ریز در که هستند یمختلف یهایبندمیتقس یدارا
 

 اندازه برحسب ها پارک یبندطبقه .2 جدول
 اتیخصوص پارک نوع

 کوچک
 تا کی نیب ها آن ةانداز و شوند یم ساخته یمسکون ای یتجار پرتراکم یها مکان در و یشهر مناطق داخل در شتریب ها پارک نیا

 .است هکتار چهار

 .ندا رفعالیغ و فعال یتفرجگاه التیتسه یدارا و دهند یم سیسرو شهر یمسکون ینواح و محالت به ،متوسط یها پارک متوسط
 .باشد هکتار دوازده از کمتر دینبا ها آن گسترش

 بزرگ

 شتریب ها پارک نیا اندازچشم (.1390 مشهد، شهر سبز یفضا و ها پارک سازمان) دارند وسعت هکتار 60 حدود ها پارک نیا
 شهر، از یبزرگ بخش هر .شوند یم جادیا (سروصدا و کی)تراف از شهروندان زیگر یبرا معموالً و است یعیطب طیشرا ةکنندیتداع

 ها پارک نیا .است ازین ها پارک نیا از یکی ،تیجمع نفر هزار 50 هر یازابه ،یطورکلبه .باشد داشته خود در را پارک نوع نیا دیبا
 ةانداز حداقل .دارند متنوع انواع در را رفعالیغ و فعال یتفرجگاه التیتسه و هستند محله نیچند ای شهر کل به دهندهسیسرو

 (.74 :1374 ان،یمجنون) است هکتار 40 ها پارک نیا

 یا منطقه
 ها آن در یتفرجگاه التیتسه .اند کرده حفظ را خود یعیطب یمایس یحد تا و اند گرفته قرار شهرها از خارج در ها پارک نیا

 انجام ها آن در استراحت و یروادهیپ مدت،کوتاه یها اقامتگاه چادرزدن، مانند ییها تیفعال و شود یم مستقر یزیرطرح براساس
 .شود یم ادی زین یجنگل یها پارک عنوانبه ها پارک نیا از .است هکتار 400 ها پارک نیا گسترش حداقل .ردیگ یم

 یمل
 و است متنوع ها آن یمایس .دارند قرار یمسکون اماکن از یدور ةفاصل در که اند نخورده دست کامالً عتیطب با ییها پارک هانیا

 ا،ین دیسع) است هکتار هزار از شیب ها پارک نیا گسترش .اند شده لیتشک یعیطب ةژیو اشکال و آبشارها رودخانه، ها، کوه از
1383: 55). 
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  1(CVM) مشروط یارزشگذار روش

 رفتار و ماتیتصم بر هک تقاضاست بریمبتن یها افتیره گروه در روش نیتر شدهشناخته مشروط، یگذار ارزش
 و یطیمحستیز خدمات و االهاک یبرا افراد پرداخت به لیتما یریگاندازه یبرا روش نیا از .است یکمت نندهک مصرف

 با را افراد پرداخت به لیتما زانیم تا کندیم تالش مشروط یارزشگذار روش ،گرید عبارتبه ؛شودیم استفاده ها آن مانند
 از قیدق یبرآورد آوردندست هب روش، نیا یینها هدف .(2002 ،هان و یل) دنک نییتع ن،یمع یفرض بازار یوهایسنار
 روش .دیآیم وجودبه یربازاریغ و یعموم خدمات و االهاک از یبعض متیق ای دیتول سطوح رییتغ اثر در هک است یمنافع

 اطالعات آوردندست هب یبرا آن ییتوانا و است فردمنحصربه منافع، یریگ اندازه یها روش انیم در مشروط یارزشگذار

 (.1996 س،یلیو و پوو) باالست اریبس یجزئ

 

 یحیتفر ارزش

 و فراغت اوقات گذراندن ح،یتفر یبرا پارک از استفاده شامل که ستها پارک میمستق یها ارزش جزء یحیتفر ارزش
 یبرا افراد پرداخت به لیتما زانیم ،گرید عبارتبه ؛(68 :2000 بروور،) است یباشناختیز ةاستفاد و یرو ادهیپ ،یسرگرم

 یها ارزش عنوانبه زین آن از که ندیگو یم ها آن یحیتفر ارزش را ها پارک در موجود خدمات و امکانات از استفاده
 هک دانست یارزش توانیم را یحیتفر ارزش ،نیهمچن .(1391 ،ینیحس) شودیم ادی زین یاقتصاد –یاجتماع ای یاقتصاد

 اسپاش، و یهانل) است بشر رفاه یحداکثرساز هدف با ارتباط در و است شده یزیرهیپا حاتیترج براساس ها انسان یبرا
1993: 132.) 
 

 (WTP) پرداخت به لیتما زانیم

 ونکاتاچالم،) دنک استفاده آن از ای آورد دست هب را یخدمت ای االک تا بپردازد است حاضر شخص کی هک است یپول مقدار
2003.) 

 

 پژوهش روش
 استفاده با ابتدا ،پژوهش نیا در .است یلیتحل -یفیتوص آن یبررس روش و یکاربرد نوع از هدف لحاظبه حاضر پژوهش

به مشهد بزرگ یها پارک سپس شد. مشخص هدف به یابیدست روش ق،یتحق ةنیشیپ ةمطالع ضمن یا کتابخانه روش از
 شدند. نییتع هدف به یابیدست روش عنوانبه مشروط یارزشگذار روش و قیتحق یمکان و ییایجغراف ةمحدود عنوان
 یبرا حاضرند که شود یم  پرسش یمبلغ حداکثر درمورد افراد از ،یفرض یبازار جادیا با ،مشروط یارزشگذار روش در

 از و شود یم جادیا نظر مورد ةجامع انیم در پرسشنامه قیطر از یفرض بازار نیا بپردازند. مکان کی از حفاظت ای دیبازد
 افراد رفاه یپول ارزش روش نیا در آنجاکه از شود. یم نییتع یبررس مورد یکاال یبرا افراد پرداخت به لیتما قیطر نیا

 باشد. سازگار تیمطلوب حداکثرکردن رفتار با یتجرب یالگو دیبا شود، یم برآورد کاال از نکردن  ای کردن استفاده ةجینت در
 حداکثرکردن قیطر از پرداخت به لیتما زانیم استخراج شد، یمعرف هانمن توسط که استفاده مورد یها روش از یکی

 نیا در شد. استفاده روش نیا از مطالعه مورد یها پارک یحیتفر ارزش برآورد یبرا مطالعه نیا در که است تیمطلوب تابع
 ییروا که شد استفاده 2(DDC2) یبعددو -دوگانه انتخاب ةپرسشنام از افراد پرداخت به لیتما زانیم برآورد یبرا ،پژوهش

 بارنیاول (DC) دوگانه انتخاب روش شد. برآورد 946/0 کرونباخ آزمون از استفاده با آن ییایپا و 3آزمونشیپ قیطر از آن

 از شنهادیپ یتعداد نیب از را شنهادیپ کی فقط انیپاسخگو ،روش نیا در شد. ارائه 1979 سال در نیهبرل و شاپیب توسط
 پاسخ فقط ،یفرض بازار تیموقع کی در یشنهادیپ متیق با شدنمواجه در انیپاسخگو کنند. یم انتخاب شدهنییتع شیپ

                                                                                                                                                                                              
1. Contingent Valuation Method 
2. Double-bounded dichotomous choice 

 .CV پرسشنامة ییروا یینتع ی. برا2 جامعه یانسو وار یشنهادیپ های یمتق یینتع ی. برا1 :در دو مرحله صورت گرفت آزمون یش. پ3
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 دندکر یمعرف را DDC روش و ندکرد اصالح و لیتعد را DC روش 1985 سال در هانمن و کارسون دهند. یم ریخ ای یبل
 به شتر،یب شنهادیپ کهیطوربه است، هیاول شنهادیپ به نسبت شتریب شنهادیپ کی انتخاب و نییتع مستلزم روش نیا که

 یبرا DDC ةپرسشنام کی ،نیبنابرا ؛دارد یبستگ هیاول شنهادیپ در پاسخگو واکنش به قتیدرحق و ریخ ای بله پاسخ
 دکنندگانیبازد یبرا را یکاف و حیصح اطالعات تا شد یطراح دکنندگانیدزبا پرداخت به لیتما زانیم استخراج و مصاحبه

 اول بخش که است بخش دو شامل پرسشنامه نیا سازد. آگاه یفرض بازار تیموقع از را ها آن و دکن فراهم مزبور پارک
 خانواده، افراد تعداد شغل، الت،یتحص زانیم ت،یجنس سن، جمله از افراد یاقتصاد -یاجتماع یها یژگیو ةرندیدربرگ

 نیا در شود. یم مربوط افراد پرداخت به لیتما زانیم به دوم بخش است. انیپاسخگو یها یژگیو ریسا و درآمد زانیم
 در د.شویم ارائه هم به وابسته پرسش سه صورتبه یالیر 10000 و 5000 ،3000 یشنهادیپ متیق سه زین بخش

 یفرصت ملت و یکوهسنگ پارک که است هشد دهیپرس صورت نیا به ال(یر 5000) یانیم یشنهادیپ متیق اول، پرسش
 درآمد از الیر 5000 مبلغ پارک نیا از استفاده یبرا دیحاضر شما ایآ ؟است کرده فراهم شما حیتفر و گردش یبرا را

 یشنهادیپ متیق ،یمنف پاسخ ةارائ درصورت د؟یبپرداز خود ةخانواد یاعضا از کیهر یبرا هیورود عنوانبه را خود ةانیماه
 هشد دهیپرس دکنندگانیبازد از (الیر 10000) باالتر یشنهادیپ متیق مثبت، پاسخ ةارائ درصورت و ال(یر 3000) تر نییپا

 هستند، پارک از استفاده یبرا هیورود مبلغ پرداخت به حاضر ایآ که  پرسش نیا با مواجه در توانند یم انیپاسخگو .است
 ندهند. یپاسخ چیه ای دهند یمنف و مثبت پاسخ

 است ممکن پرداخت ابزار است. مهم اریبس CV یبررس در یواقع پرداخت یبرا یمال روش انتخاب ،محققان یبرا
 خاص وجوه ای کار ةپروان ای جواز به مربوط یها الزحمه حق ک،یالکترون یها حسابصورت فروش، اتیمال ه،یورود متیق

 دکنندگانیبازد یبرا یواقع پرداخت ابزار کی عنوانبه و انتخاب نیبهتر عنوانبه هیورود متیق ،یبررس نیا در باشد.
 است. شده انتخاب

 فرمول از استفاده با نمونه حجم .است ملت و یکوهسنگ پارک از دکنندهیبازد تیجمع پژوهش نیا یآمار ةجامع
 افت.ی شیافزا مورد 340 به نمونه یینها حجم ،جامعه انسیوار و نیانگیم یبررس از پس که شد نییتع نفر 322 کوکران

 .شد یآورجمع مطالعه مورد یها پارک دکنندگانیبازد از ازین مورد اطالعات ،یوضع یریگنمونه روش از استفاده با سپس

 ازین یانتخاب یفیک مدل کی به که است وابسته ریمتغ کی یدارا مشروط، یارزشگذار یبررس در دوگانه ةپرسشنام شکل
 مشهد شهر یکوهسنگ و ملت کپار از استفاده یبرا یشنهادیپ مبلغ رشیپذ احتمال مطالعه، نیا در وابسته ریمتغ دارد.
 یمبلغ ها پارک نیا از استفاده یبرا حاضرند ها پارک نندگانکدیبازد ایآ هک  پرسش نیا به پاسخ در ریمتغ نیا .است

 هک است یطیمحستیز یاالک یبرا یمبلغ پرداخت به حاضر یطیشرا در فرد د.یآ یم دست هب ،ریخ ای دننک پرداخت
 به نسبت پردازد، یم آن یبرا اتیمال ای هیورود عنوانبه را یمبلغ و کند یم استفاده االک آن از هکیزمان یو تیمطلوب

 :یاضیر انیب به (.243 :1996 س،یلوم و پارک) باشد شتریب کند، ینم استفاده آن از هکیزمان

(1)                             U ,  INC  BID; S   U ,  INC; S       1 1 0 0 

 فرد یاقتصاد -یاجتماع یها یژگیو S و یشنهادیپ متیق BID فرد، درآمد INC  فرد، میرمستقیغ تیمطلوب U آن در هک
 .است یو ةقیسل از تأثرم که است

1 و 0 هستند اخالل( ی)اجزا نرمال عیتوز و صفر نیانگیم با یتصادف یرهایمتغ. 

(0)U (1) و زدنپردا کپار از استفاده یبرا یمبلغ فرد هک است یحالت به مربوط Uاست آن عکس حالت به مربوط. 

 (.244 :1996 س،یلوم و پارک) شودیم فیتعر ریز صورتبه (dU) تیمطلوب تفاوت ،جهیدرنت

(2)                                         dU  dU INC,  BID,  S 

 پرداختن با موافقت و «بله» گفتن با را خود تیمطلوب گوپاسخ که معناست نیبد ،باشد صفر از تر بزرگ dU چنانچه
 از یتابع پرداخت یبرا فرد رشیپذ ،گرید عبارتبه ؛رساند یم حداکثر به ملت و یکوهسنگ پارک از استفاده یبرا یمبلغ

INC، BID و S فقط و است یفیک ،مطالعه مورد یها پارک یحیتفر ارزش برآورد یبرا وابسته ریمتغ ن،یبنابرا ؛است 
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 طوربه ند.ا مناسب یها مدل ،یفیک یرهایمتغ با یونیرگرس یها مدل موارد، گونهنیا در کنند. یم اریاخت کی و صفر ریمقاد
 و 3تیپروب ،2تیالج ،1یخط احتمال یها مدل از ،هستند ییدوتا ةوابست ریمتغ یدارا هک ییها ونیرگرس یبررس یبرا ،یلک

 پرداخت به لیتما زانیم بر مختلف یرهایمتغ ریتأث یبررس یبرا ،قیتحق نیا در (.1384 رنژاد،یام) شودیم استفاده 4تیتوب
 .شد استفاده تیالج یونیرگرس مدل از ،یحیتفر ارزش یبرا افراد

 قرار کی و صفر نیب آن در شدهینیبشیپ احتمال ریمقاد و آمد دستهب کیلوجست عیتوز تابع از تیالج یاحتمال مدل
 (:1385 ،یشمیابر) است کیلوجست یتجمع عیتوز تابع انگریب ریز ةمعادل رد.یگ یم

(3)                                            
i

i ( Z )
F(Z )

exp





1

1
 

 شود: یم فیتعر 4 ةرابط صورتبه مطالعه مورد مدل یبرا تابع نیا

(4)                i ( dU) { (a A INC S)}
F(Z ) Fn(dU)

exp exp    
  

 

1 1

1 1
 

 یاقتصاد -یاجتماع یرهایمتغ از یبعض و است استاندارد کیلوجست اختالف کی با یتجمع عیتوز تابع Fn(dU) آن در که
 باشند. 5 ةرابط براساس رود یم انتظار که هستند یا شده برآورد بیضرا θ و γ,β شود. یم شامل قیتحق نیا در را

(5)                                            , ,    0 0 0 

 د:شویم محاسبه 6 ةرابط اب رد،ینپذ را یحیتفر ارزش یبرا یشنهادیپ مبالغ فرد نیام i نکهیا احتمال و

(6)                       i ( dU) { (a A INC S)}
P

exp exp    
  

 

1 1
1

1 1
 

 م:یدار نیبنابرا

(7)                      
i

i

i

( z )
( z ) { (a A INC S)}i

( z )
i

p exp
exp exp

P exp


    




  

 

1
1 1

 

 احتمال بر را فرد نیام i توسط یحیتفر ارزش یبرا یشنهادیپ مبالغ از یکی حداقل رشیپذ احتمال نسبت 7 ةرابط
 :(1994 ترنر،) داشت میخواه م،یریبگ یعیطب تمیلگار رابطه نیا از چنانچه ،حال دهد. یم نشان آن رشیپذ عدم

(8)                          i
i i

i

p
L Ln Z a A INC S

P

 
        

 1
 

 تابع به که است آن رشیپذ نبود احتمال به یشنهادیپ مبلغ رشیپذ احتمال نسبت Ln انگریب L تابع باال، ةرابط در
 نیتر جیرا که 5ییدرستنما حداکثر نیتخم روش از استفاده با تیالج مدل یپارامترها ق،یتحق نیا در است. معروف تیالج

 اند. شده برآورد ،است تیالج مدل نیتخم یبرا کیتکن نیتر جیرا

 اول روش دارد، وجود (WTP) پرداخت به لیتما زانیم مقدار ةمحاسب یبرا روش سه ،مشروط یارزشگذار روش در
 تا صفر ةمحدود در یعدد یریگانتگرال اب WTP یانتظار مقدار ةمحاسب یبرا آن از که است WTP متوسط به موسوم

 اب WTP یانتظار مقدار ةمحاسب یبرا که است کل WTP متوسط به موسوم دوم روش شود. یم استفاده تینها یب
 آن از و است یقسمت WTP متوسط به موسوم سوم روش و رود یم کار هب + ∞ تا - ∞ةمحدود در یعدد یریگ انتگرال

                                                                                                                                                                                              
1. Linear probability model 
2. Lojit 
3. Probit 
4. Tobit 
5. Maximum Likelihood Estimator (MLE) 
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 در شود. یم استفاده (A) شنهادیپ حداکثر تا صفر ةمحدود در یعدد یریگ انتگرال با WTP یانتظار مقدار ةمحاسب یبرا
 یسازگار و ثبات روش نیا رایز شد، استفاده ،دارد یباالتر ییکارا و است بهتر که سوم روش از ،پژوهش نیا

 (.57 :1994 هانمن،) کند یم حفظ را شدنجمع ییتوانا و یآمار ییاکار ،یتئور با ها تیمحدود
 شنهادیپ نیباالتر تا صفر ةمحدود در یعدد یریگ انتگرال اب WTP یانتظار مقدار ،یقسمت WTP متوسط روش در

(A) شود یم محاسبه ریز صورتبه: 

(9)   *

*

{ ( )}
( ) ( ) ( ) ;( )

exp

MaxA MaxA

n a A
E WTP F dU dA dA a a INC S
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 ةجمل به یاقتصاد -یاجتماع ةجمل اب که بوده شده لیتعد مبدأ از عرض *a و است WTP یانتظار مقدار E(WTP) که

a)*است شده اضافه (a) یاصل مبدأ از عرض a INC S)    . 

 

 ها افتهی و بحث

 به دکنندگانیبازد پرداخت به لیتما زانیم و انیپاسخگو یهایژگیو SPSS افزار نرم از استفاده با ابتدا ،پژوهش نیا در
 شهر بزرگ یها پارک یحیتفر ارزش زانیم بر اثرگذار یرهایمتغ ریتأث زانیم و جهت سپس شد. یبررس یشنهادیپ مبالغ

 شد. برآورد مزبور یها پارک از کیهر یحیتفر ارزش زانیم تیدرنها و یبررس تیالج مدل از استفاده با مشهد
 

 شوندگان پرسش خانوار اندازة و درآمد زانیم .3 جدول
 تومان() درآمد زانیم

 باال به 1500001 م 1500-1000001 1000000-500001 500000-100000  پارک نام

 یکوهسنگ
 9 17 91 53 یفراوان

 29/5 10 52/53 17/31 درصد

 ملت
 41 26 68 34 یفراوان

 26/24 38/15 23/40 11/20 درصد
 نفر() خانوار ةانداز

 باال به 7 6-5 4-3 2-1  پارک نام

 یکوهسنگ
یفراوان  31 52 77 10 

 88/5 29/45 58/30 23/18 درصد

 ملت
 23 85 47 14 یفراوان

 60/13 29/50 81/27 28/8 درصد
 

 مطالعه مورد یها پارک خدمات و امکانات تیفیک از کنندگاندیبازد تیرضا تیوضع .4 جدول
 مجموع جواب بدون یراض کامالً یراض یراض نسبتاً یناراض یناراض کامالً تیرضا زانیم پارک نام

 یکوهسنگ
 170 4 38 44 53 15 16 یفراوان

 100 4/2 4/22 9/25 2/31 8/8 4/9 درصد

 ملت
 169 1  1 36 118 14 - - یفراوان

 100 6/0 7/21 4/69 3/8 - - درصد
 

 مطالعه مورد یها پارک کنندگاندیبازد التیتحص سطح یفراوان عیوزت .5 جدول
 پلمید پلمید فوق سانسیل سانسیل فوق یدکتر سواد سطح پارک نام

 40 32 54 44 - یفراوان یکوهسنگ
 52/23 82/18 76/31 88/25  درصد

 11 25 74 56 3 یفراوان ملت
 50/6 79/14 78/43 13/33 77/1 درصد

                                                                                                                                                                                              
 .شد حذف بودن ناقص علت به پرسشنامه یک. 1
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 مطالعه مورد یها پارک نندگانکدیبازد (WTP) پرداخت به لیتما زانیم یابیارز

 یکوهسنگ پارک نندگانکدیبازد (WTP) پرداخت به لیتما زانیم یابیارز

 یازابه الیر 5000 پرداخت یبرا یلیتما و ندرفتینپذ را شنهادیپ نیاول نفر 60 پارک، نیا از شوندهپرسش 170 نیب از
 رفتند.یپذ را آن نفر 110 و نداشتند یکوهسنگ کپار از استفاده یبرا هیورود متیق عنوانبه خود ةخانواد یاعضا از کیهر
 درآمد از الیر 3000 حاضرند ایآ هک شد مطرح صورتنیا به دوم  پرسش ،ردندک رد را اول شنهادیپ هک یانیگوپاسخ یبرا

 را دوم شنهادیپ نفر 34 زین مرحله نیا در نند؟ک پرداخت خود خانواده یاعضا از کیهر یبرا هیورود متیق عنوانبه را خود

 قرار باالتر شنهادیپ گروه در رفتند،یپذ را شنهادیپ نیاول هک یانیپاسخگو از دسته آن رفتند.یپذ را آن نفر 26 و رفتندینپذ
 پاسخگو 61 هستند؟ یکوهسنگ کپار از استفاده یبرا الیر 10000 ةیورود متیق پرداخت به حاضر ایآ هک گرفتند

 رفتند.یپذ را شنهادیپ نیا نفر 49 و ندرفتینپذ را سوم شنهادیپ
 استفاده یبرا یمبلغ پرداخت به حاضر درصد( 80) پاسخگو 136 ،شوندهپرسش 170 از که گفت توان یم ،یکل طوربه

 پارک نیا از استفاده یبرا نهیهز پرداخت یبرا یلیتما درصد( 20) پاسخگو 34 و بودند یکوهسنگ پارک در حیتفر و
 یمال ییتوانا نداشتن و دولت یسو از آن یها نهیهز نیتأم و ها پارک دانستنگانیرا و یعموم مانند یلیدال و نداشتند

 ییپاسخگو تیوضع ،6 جدول در دند.کر الماع پرداخت به نداشتن لیتما یبرا را هیورود پرداخت یبرا یکاف

 د.وش یم داده نشان یکوهسنگ پارک یحیتفر ارزش برآورد یبرا یشنهادیپ مبالغ به دکنندگانیبازد
 

 یکوهسنگ پارک ارزش برآورد یبرا یشنهادیپ متیق سه به ییپاسخگو تیوضع .6 جدول
 یشنهادیپ مبلغ 

 رشیپذ تیوضع
 اول شنهادیپ
 ال(یر 5000)

 دوم شنهادیپ
 (الیر 3000)

 سوم شنهادیپ
 ال(یر 10000)

 یشنهادیپ مبلغ رشیپذ
 49 26 110 تعداد
 9/28 3/15 7/64 درصد

 مبلغ رشیپذ نبود
 یشنهادیپ

 61 34 60 تعداد
 8/35 20 3/35 درصد

 جمع
 110 60 170 تعداد
 7/64 3/35 100 درصد

 نگارندگان منبع:

 

 ملت پارک نندگانکدیبازد (WTP) پرداخت به لیتما زانیم یابیارز

 از کیهر یازابه الیر 5000 پرداخت یبرا و ندرفتینپذ را شنهادیپ نیاول نفر 69 پارک، نیا از شونده پرسش 169 نیب از
 هک یانیگوپاسخ یبرا رفتند.یپذ را آن نفر 100 و نداشتند یلیتما ملت کپار ةیورود متیق عنوانبه خود ةخانواد یاعضا

 متیق عنوانبه را خود درآمد از الیر 3000 حاضرند ایآ هک شد مطرح صورتنیا به دوم  پرسش ،ردندک رد را اول شنهادیپ
 55 و رفتندینپذ را دوم شنهادیپ نفر چهارده زین مرحله نیا در نند؟ک پرداخت خود ةخانواد یاعضا از کیهر یبرا هیورود
 ایآ هک گرفتند قرار باالتر شنهادیپ گروه در رفتند،یپذ را شنهادیپ نیاول هک یانیپاسخگو از دسته آن رفتند.یپذ را آن نفر

 و ندرفتینپذ را سوم شنهادیپ پاسخگو 27 هستند؟ ملت کپار از استفاده یبرا الیر 10000 ةیورود متیق پرداخت به حاضر
 رفتند.یپذ را شنهادیپ نیا نفر 73

 و استفاده یبرا یمبلغ پرداخت به حاضر درصد( 7/91) پاسخگو 155 ،شوندهپرسش 169 از گفت توان یم ،یطورکلبه

 یلیتما پارک نیا از استفاده منظور به نهیهز پرداخت یبرا درصد( 3/8) پاسخگو چهارده و بودند ملت پارک در حیتفر
 نشان ملت پارک یحیتفر ارزش برآورد یبرا یشنهادیپ مبالغ به دکنندگانیبازد ییپاسخگو تیوضع ،7 جدول در نداشتند.

 د.وش یم داده
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 ملت پارک ارزش برآورد یبرا یشنهادیپ متیق سه به ییپاسخگو تیوضع .7 جدول
 یشنهادیپ مبلغ 

 رشیپذ تیوضع
  اول شنهادیپ
 ال(یر 5000)

 دوم شنهادیپ
 (یالر 3000)

  سوم شنهادیپ
 ال(یر 10000)

 یشنهادیپ مبلغ رشیپذ
 73 55 100 تعداد
 3/43 5/32 2/59 درصد

 یشنهادیپ مبلغ رشیپذ نبود
 27 14 69 تعداد
 9/15 3/8 8/40 درصد

 جمع
 100 69 169 تعداد
 2/59 2/59 100 درصد

 نگارندگان منبع:

 
 مطالعه مورد یها پارک یحیتفر ارزش بر رهایمتغ ریتأث یبررس
 یکوهسنگ پارک یحیتفر ارزش بر رهایمتغ ریتأث یبررس

 پارک در دکنندگانیبازد التیتحص سطح ریمتغ که داد نشان (8 )جدول یکوهسنگ پارک یبرا تیالج مدل نیتخم جینتا
 تمیلگار باشد، شتریب لیتحص یها سال زانیم هرچه یعنی است؛ داریمعن مثبت عالمت و (0533/0) بیضر با یکوهسنگ

 زانیم ریمتغ یینها اثر ،نیهمچن ابد.ییم شیافزا آن رشیپذ نبود احتمال به یشنهادیپ مبلغ رشیپذ احتمال نسبت
 رشیپذ احتمال نسبت تمیلگار ان،یپاسخگو لیتحص یها سال به سال کی شیافزا یازابه که دهد یم نشان التیتحص
 به درصد کی شیافزا ن،یهمچن ابد.ییم شیافزا واحد 0032/0 ،آن رشیپذ نبود احتمال به پارک نیا در یشنهادیپ مبلغ

 دهد. یم شیافزا درصد 35/0 را یشنهادیپ مبلغ رشیپذ احتمال ،انیپاسخگو التیتحص زانیم
 با یعنی ؛است شده داریمعن یمنف عالمت و -376/0 بیضر با یکوهسنگ پارک در دکنندگانیبازد خانوار ةانداز ریمتغ

 نبود احتمال به یشنهادیپ مبلغ رشیپذ احتمال نسبت تمیلگار باشد، تر بزرگ خانوار ةانداز هرچه ،یفرض بازار یویسنار
 یحیتفر -یاقتصاد ارزش کاهش که ابدییم کاهش پارک نیا امکانات از استفاده و ورود ةنیهز پرداخت یبرا آن رشیپذ

 دکنندگان،یبازد ةخانواد یاعضا به نفر کی شیافزا ریمتغ یینها اثر به توجه با ،گرید عبارتبه ؛دارد همراهبه را پارک
 مقدار ،نیهمچن ابد.ییم کاهش واحد 0427/0 آن رشیپذ نبود احتمال به یشنهادیپ مبلغ رشیپذ احتمال نسبت تمیلگار
 رشیپذ احتمال دکنندگانیبازد خانوار افراد تعداد به درصد کی شیافزا که دهد یم نشان ریمتغ احتمال در رییتغ بیضر
 دهد. یم کاهش درصد 20/0 را یشنهادیپ مبلغ

 زانیم هرچه یعنی است؛ داریمعن مثبت عالمت و 36/0*10-8 بیضر با یکوهسنگ پارک در درآمد زانیم ریمتغ
 ابد.ییم شیافزا آن رشیپذ نبود احتمال به یشنهادیپ مبلغ رشیپذ احتمال نسبت تمیلگار باشد، شتریب انیپاسخگو درآمد
 احتمال نسبت تمیلگار ان،یپاسخگو درآمد به الیر کی شیافزا که است نیا انگریب درآمد ریمتغ یینها اثر ،نیهمچن

 به درصد کی شیافزا ،نیهمچن ابد.ییم شیافزا واحد 22/0 *10-8 آن رشیپذ نبود احتمال به یشنهادیپ مبلغ رشیپذ
 دهد. یم شیافزا درصد 28/0 را یشنهادیپ مبلغ رشیپذ احتمال انیپاسخگو درآمد

 تیفیک هرچه یعنی ؛است شده داریمعن مثبت، عالمت و 214/0 بیضر با یکوهسنگ پارک در امکانات تیفیک ریمتغ
 نبود احتمال به یشنهادیپ مبلغ رشیپذ احتمال نسبت تمیلگار ابد،ی شیافزا یکوهسنگ پارک در موجود خدمات و امکانات

 به واحد کی شیافزا با که است نیا انگریب پارک امکانات تیفیک ریمتغ یینها اثر ،نیهمچن ابد.ییم شیافزا آن رشیپذ
 ابد.ییم شیافزا واحد 0023/0 آن رشیپذ نبود احتمال به یشنهادیپ مبلغ رشیپذ احتمال نسبت تمیلگار پارک، امکانات
 )که یکوهسنگ پارک خدمات و امکانات تیفیک به درصد کی شیافزا که است آن یایگو مدل نیتخم جینتا ،نیهمچن

 دهد. یم شیافزا درصد 24/0 را یشنهادیپ مبلغ رشیپذ احتمال دارد( همراهبه را دکنندگانیبازد تیرضا زانیم شیافزا
 یآمار نظر از یمنف عالمت و -000011/0 بیضر با مدل، یحیتوض ریمتغ نیتر مهم عنوانبه یشنهادیپ متیق ریمتغ

 احتمال به یشنهادیپ مبلغ رشیپذ احتمال نسبت تمیلگار ابد،ی شیافزا یشنهادیپ متیق اگر یعنی ؛است شده داریمعن
 مبلغ رشیپذ احتمال افراد، به شنهادشدهیپ متیق به درصد کی شیافزا ،نیهمچن ابد.ییم کاهش آن رشیپذ نبود

 .دهدیم کاهش درصد 41/0 را یشنهادیپ
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 یکوهسنگ پارک یحیتفر ارزش یبرا تیالج مدل جینتا .8 جدول

 نیانگیم رهایمتغ
 بیضرا

 برآوردشده
 t ةآمار ارزش اریمع انحراف

 در رییتغ
 احتمال

 یینها اثر

 0027/0 -131/0 -06/1 0094/0 0105/0 37/36 1 سن
 0172/0 028/0 1714/0 -338/0 0706/0 182/1 1 تیجنس

 0032/0 356/0 584/1 0198/0 0533/0 07/15 2)سال( التیتحص
 -0437/0 -206/0 -413/1 0725/0 -376/0 558/4 2انیپاسخگو خانوار ةانداز

 22/0-07 2855/0 566/4 17/0-07 63/0-07 35/1105882 3انهیماه درآمد
 0024/0 3392/0 548/1 0136/0 214/0 4398/3 2پارک امکانات تیفیک

 -0000017/0 -412/0 -18/7 000023/0 -000011/0 - 3یشنهادیپ متیق
 - 5621/0 459/1 4819/0 902/1 - 3ثابت بیضر

 = Log- Likelihood Function -563                                                                                                                یمعنادار نبود .1

Likelihood Ratio Statistic = 0/680 درصد 5 سطح در یمعنادار .2                                                                                                   

Probability (L.R. Statistic) = 000/0                                                                                               3. درصد 1 سطح در یمعنادار  

Percentage of Right Predictions =  07/53  

CRAGG-UHLER R2 = 27/0  

 نگارندگان منبع:

 

 ملت پارک یحیتفر ارزش بر رهایمتغ ریتأث یبررس

 ملت پارک در دکنندگانیبازد التیتحص سطح ریمتغ که داد نشان (9 جدول) ملت پارک یبرا تیالج مدل نیتخم جینتا

 نسبت تمیلگار باشد، شتریب لیتحص یها سال زانیم هرچه یعنی است؛ داریمعن مثبت عالمت و 0337/0 بیضر با
 التیتحص زانیم ریمتغ یینها اثر ،نیهمچن ابد.ییم شیافزا آن رشیپذ نبود احتمال به یشنهادیپ مبلغ رشیپذ احتمال

 مبلغ رشیپذ احتمال نسبت تمیلگار ان،یپاسخگو لیتحص یها سال به سال کی شیافزا یازابه که دهد یم نشان
 به درصد کی شیافزا ن،یهمچن ابد.ییم شیافزا واحد 00749/0 آن رشیپذ نبود احتمال به پارک نیا در یشنهادیپ
 دهد. یم شیافزا درصد 48/0 را یشنهادیپ مبلغ رشیپذ احتمال انیپاسخگو التیتحص زانیم

 با یعنی ؛است شده دار یمعن یمنف عالمت و -179/0 بیضر با ملت پارک در دکنندگانیبازد خانوار ةانداز ریمتغ

 نبود احتمال به یشنهادیپ مبلغ رشیپذ احتمال نسبت تمیلگار باشد، تر بزرگ خانوار ةانداز هرچه ،یفرض بازار یویسنار
 یینها اثر به توجه با ،گرید عبارتبه ؛ابدییم کاهش ملت پارک یحیتفر ارزش یبرا نهیهز پرداخت یبرا آن رشیپذ

 نبود احتمال به یشنهادیپ مبلغ رشیپذ احتمال نسبت تمیلگار دکنندگان،یبازد ةخانواد یاعضا به نفر کی شیافزا ریمتغ
 کی شیافزا که دهد یم نشان ریمتغ احتمال در رییتغ بیضر مقدار ،نیهمچن ابد.ییم کاهش واحد 0273/0 آن رشیپذ

 دهد. یم کاهش درصد 37/0 را یشنهادیپ مبلغ رشیپذ احتمال دکنندگانیبازد ةخانواد افراد تعداد به درصد
 درآمد زانیم هرچه یعنی است؛ داریمعن مثبت عالمت و 85/0*10-6 بیضر با ملت پارک در درآمد زانیم ریمتغ

 ابد.ییم شیافزا آن رشیپذ نبود احتمال به یشنهادیپ مبلغ رشیپذ احتمال نسبت تمیلگار باشد، شتریب انیپاسخگو
 احتمال نسبت تمیلگار ان،یپاسخگو درآمد به الیر کی شیافزا با که است نیا انگریب درآمد ریمتغ یینها اثر ،نیهمچن

 به درصد کی شیافزا ،نیهمچن ابد.ییم شیافزا واحد 38/0 *10-6 آن رشیپذ نبود احتمال به یشنهادیپ مبلغ رشیپذ
 دهد. یم شیافزا درصد 32/0 را یشنهادیپ مبلغ رشیپذ احتمال انیپاسخگو درآمد

 تیفیک هرچه یعنی ؛است شده داریمعن مثبت، عالمت و 627/0 بیضر با ملت پارک در امکانات تیفیک ریمتغ
 نبود احتمال به یشنهادیپ مبلغ رشیپذ احتمال نسبت تمیلگار ابد،ی شیافزا ملت پارک در موجود خدمات و امکانات

 به واحد کی شیافزا با که است نیا انگریب پارک امکانات تیفیک ریمتغ یینها اثر ،نیهمچن ابد.ییم شیافزا آن رشیپذ
 ابد.ییم شیافزا واحد 0086/0 آن رشیپذ نبود احتمال به یشنهادیپ مبلغ رشیپذ احتمال نسبت تمیلگار پارک، امکانات
 شیافزا )که ملت پارک خدمات و امکانات تیفیک به درصد کی شیافزا که است آن یایگو مدل نیتخم جینتا ،نیهمچن

 دهد. یم شیافزا درصد 26/0 را یشنهادیپ مبلغ رشیپذ احتمال دارد( همراهبه را دکنندگانیبازد تیرضا زانیم
 یآمار نظر از یمنف عالمت و -0005/0 بیضر با مدل، یحیتوض ریمتغ نیتر مهم عنوانبه یشنهادیپ متیق ریمتغ
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 نبود احتمال به یشنهادیپ مبلغ رشیپذ احتمال نسبت ابد،ی شیافزا یشنهادیپ متیق اگر یعنی ؛است شده داریمعن
 یشنهادیپ مبلغ رشیپذ احتمال افراد، به شنهادشدهیپ متیق به درصد کی شیافزا ،نیهمچن ابد.ییم کاهش آن رشیپذ

 .دهد یم کاهش درصد 68/0 را
 

 ملت پارک یحیتفر ارزش یبرا تیالج مدل جینتا .9 جدول

 یینها اثر احتمال در رییتغ t ةآمار ارزش اریمع انحراف برآوردشده بیضرا نیانگیم رهایمتغ

 -0055/0 -204/0 -242/1 0076/0 -00751/0 5799/39 ***سن
 0156/0 -035/0 2109/0 561/0 0412/0 2781/1 ***تیجنس

 00749/0 482/0 327/1 0675/0 0337/0 278/16 ** )سال( التیتحص
 -0273/0 -371/0 -275/2 0643/0 -179/0 83/4 **انیپاسخگو خانوار ةانداز

 38/0-05 3249/0 872/4 25/0-05 85/0-05 30/1623622 * انهیماه درآمد
 0086/0 2857/0 736/2 0482/0 627/0 1361/4 **پارک امکانات

 -00010/0 -689/0 -261/4 00013/0 -0005/0 - *یشنهادیپ متیق
 - 4680/0 765/1 4804/0 37/2 - *ثابت بیضر

Log- Likelihood Function =  6/349                                                                                                                      یمعنادار نداشتن- *** 
Likelihood Ratio Statistic = 752/70 درصد 5 سطح در یمعنادار   ** 

Probability (L.R. Statistic) = 0000/0 درصد 1 سطح در یمعنادار   * 

 Percentage of Right Predictions = 44/65  

CRAGG-UHLER R2 = 53/0  
 نگارندگان منبع:

 

 مطالعه مورد یها پارک یحیتفر ارزش برآورد
 یکوهسنگ پارک یحیتفر ارزش برآورد

 با ت،یالج مدل یپارامترها نیتخم از بعد مشهد یکوهسنگ پارک در (WTP) افراد پرداخت به لیتما زانیم انتظار مقدار
 محاسبه ریز صورتبه ممیماکز شنهادیپ تا صفر ةمحدود در یعدد یریگانتگرال اب یقسمت WTP متوسط روش از استفاده

 :شد

(10)   
{ ( / / / / / . / / )}

E(WTP) ( )dA
exp         





10000

1 92 0 053 15 07 0 37 4 5 0 000000063 1105882 0 214 0 0000110

1

1
 

                          
{ ( / / )}

( )dA /
exp  

 



10000

1 33 0 0000110

1
7815 5

1
 

 دیبازد هر یازا به الیر 5/7815 یکوهسنگ کپار یبرا انیپاسخگو پرداخت به لیتما متوسط ،قیتحق جینتا براساس
دستبه پرداخت به لیتما متوسط زانیم ،مشهد یکوهسنگ پارک از هکتار هر ةساالن یحیتفر ارزش ةمحاسب یبرا .است
 میتقس آن مساحت بر سپس و ضرب پارک ةساالن دکنندگانیبازد کل تعداد در را مزبور پارک یبرا باال ةرابط در آمده

 م.یکن یم
 ؛است شده برآورد نفر 2317 روزانه نیانگیم طوربه و سال در نفر 845705 ،یکوهسنگ پارک از دکنندهیبازد تیجمع

 .است الیر 791/110160123 یکوهسنگ کپار از تارکه هر ساالنه یحیتفر ارزش ن،یبنابرا

(11)                               /
/




7815 5 845705
110160123 791

60
 

 ملت پارک یحیتفر ارزش برآورد

 WTP متوسط روش از استفاده با ت،یالج مدل یپارامترها نیتخم از بعد مشهد شهر ملت پارک WTP یانتظار مقدار
 شود: یم محاسبه ریز صورتبه ممیماکز شنهادیپ تا صفر ةمحدود در یعدد یریگانتگرال اب یقسمت
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(12) 
{ ( / / / / / . / / / )}

E(WTP) ( )dA
exp          





10000

2 37 0 033 16 27 0 179 4 83 0 0000085 1623622 0 627 4 13 0 00050

1

1
 

{ ( / / )}
( )dA

exp  
 



10000

18 43 0 00050

1
99998

1
 

 دیبازد هر یازابه الیر 10000 باًیتقر ملت کپار یبرا انیپاسخگو پرداخت به لیتما متوسط ،قیتحق جینتا براساس
 در نفر 4582 نیانگیم طوربه و سال در نفر 1672430 ملت پارک از دکنندهیبازد تیجمع نکهیا به توجه با ،نیهمچن .است
 .است الیر 813/243085755 ملت کپار از تارکه هر ةساالن یحیتفر ارزش شد، برآورد روز

(13)                                /
/




10000 1672430
243085755 813

68 8 
 

 خانواده هر یبرا مطالعه مورد یها پارک ةساالن یحیتفر ارزش متوسط ةمحاسب

 شود: یم محاسبه ریز صورتبه خانواده هر یبرا مطالعه مورد یها پارک ةساالن یحیتفر ارزش متوسط
(14)  

 خانواده هر یبرا نظر مورد پارک ةساالن یحیتفر ارزش متوسط = WTP متوسط × خانوار بعد نیانگیم ×  ماه 12

/ / /  7815 5 4 558 12 427476 6  

/  10000 4 83 12 579600  

 از دیبازد یبرا خانواده هر یبرا یکوهسنگ پارک ةساالن یحیتفر ارزش متوسط ،گرفتهصورت محاسبات به توجه با
 پارک نیا از دیبازد یبرا خانواده هر یبرا ملت پارک ساالنة یحیتفر ارزش متوسط و الیر 6/427476 پارک نیا

 .است الیر 579600

 

 یریگجهینت
 گرفتهتئنش که مردم یاجتماع رفاه نیهمچن و کشور یاقتصاد ةتوسع یالگو در آن نقش و یعیطب منابع تیاهم به توجه با
 نیهمچن و بهبود حفظ، یبرا آن ةمدبران و حیصح تیریمد یبرا منابع نیا ارزش به پرداختن ،است مهم منبع نیا عتیطب از

 کشور یاجتماع و یاسیس ،یاقتصاد رانیگمیتصم و زانیربرنامه .است یضرور یامر زمان طول در آن حیصح یبرداربهره
 استوار یپول و یکم یواحدها یمبنا بر ها لیتحل نیا و نندکیم هیتک دهیفا -نهیهز یها لیتحل بر همواره خود ماتیتصم در

 نیا ارزش نتوانند عت،یطب طرفداران کهیزمان تا و رددا تیاهم اریبس یشهر یها پارک یحیتفر یارزشگذار ،نیبنابرا ؛است
 از خارج هعمدطور به که -سبز یفضاها و ها پارک مهم خدمات از متأسفانه نند،ک نییتع یپول یواحدها یمبنا بر را خدمات

 ،اساسنیبرا .است زمان طول در منابع نیا تیکم و تیفیک شدنکاسته مدعا نیا شاهد و شود یم غفلت -هستند بازار نظام
 نیا در .شد پرداخته (ملت و یکوهسنگ )پارک مشهد شهر بزرگ یها پارک یحیتفر ارزش برآورد به پژوهش نیا در

 از دکنندگانیبازد پرداخت به لیتما زانیم یدوبعد -دوگانه ةپرسشنام و مشروط یارزشگذار روش از استفاده با ابتدا ،پژوهش
 ارزش تینها در و شد زده نیتخم مدل یپارامترها تیالج مدل از استفاده با سپس شد، نییتع مطالعه مورد یها پارک

 یمبلغ پرداخت به حاضر نفر 291 ،شوندهپرسش 339 از داد نشان جینتا .شد نییتع مطالعه ردوم یها پارک از کیهر یحیتفر
 یبرا نهیهز پرداخت به لیتما شوندگان پرسش شتریب نیب نیا در که هستند مطالعه مورد یها پارک در حیتفر و استفاده یبرا

 تیموقع به توانیم پارک نیا یحیتفر ارزش باالبودن لیدال از .داشتند را ملت پارک در موجود خدمات و امکانات از استفاده
 نگیپارک ،بزرگساالن و انکودک ةژیو یحیتفر یفضاها مناسب، اناتکام ،یارتباط و ییایجغراف لحاظبه پارک نیا یریقرارگ

 پارک کمتر یحیتفر ارزش لیدال از .کرد اشاره یتارکه 5/1 یمصنوع ةاچیدر و یجنگل ساختار پارک، اطراف در مناسب
 درخت کمبود ،یدسترس یرهایمس با ارتباط در دکنندگانیبازد یها تیرضا نبود به توانیم ملت پارک به نسبت یکوهسنگ

 دانستن گانیرا و یعموم یبرخ .کرد اشاره لیتعط امیا در نیماش پارک یبرا مناسب یفضا کمبود و ملت پارک به نسبت
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 یبرا خود لیدال را نهیهز پرداخت یبرا یکاف یمال ییتوانا نداشتن و دولت یسو از آن یها نهیهز نیتأم و ها پارک
 ارزش قیتحق جینتا براساس ،نیهمچن .کردند اعالم مطالعه مورد یها پارک از استفاده یبرا نهیهز پرداخت به نداشتن لیتما

 که شد برآورد الیر 813/243085755 ملت کپار و الیر 791/110160123 یکوهسنگ کپار از تارکه هر ،ساالنه یحیتفر
 نشان است، ییباال اریبس سطح در یعیطب و یحیتفر یها طیمح تیاهم و ارزش با مردم ییآشنا یایگو آنکه ضمن رقم نیا
 شهرها سطح در ها یکاربر نیا گسترش و حفاظت و یمند بهره یبرا را ییبها کامل تیرضا با حاضرند افراد نیا که دهد یم

 مورد یها پارک یحیتفر ارزش با انیپاسخگو درآمد و یشنهادیپ متیق زانیم نیب داد نشان جینتا ن،یهمچن نند.ک پرداخت
 بر دکنندگانیبازد درآمد و یشنهادیپ متیق ادیز ریتأث گرنشان که دارد وجود یمعنادار رابطة درصد کی سطح در مطالعه

 پژوهشگران قیتحق جینتا با پژوهش نیا حاصل جینتا ،نظر نیا از البته .است مطالعه مورد یها پارک یحیتفر ارزش زانیم

 منطبق (1989 فورستر، ؛2008 ،گرانید و )ساتوت یخارج و (1391 ،رانگید و یصامت ؛1387 ،یقاض و یبدیم ی)امام یداخل
 درصد ده سطح در یشنهادیپ متیق و درصد کی سطح در درآمد زانیم ،(1391) گرانید و آستانه خاکسار قیتحق در .است

 موجود خدمات و امکانات زانیم و خانوار ةانداز الت،یتحص سطح نیب قیتحق نیا جینتا براساس ،نیهمچن .است شده معنادار
 در خانوار ةانداز ریمتغ البته دارد. وجود معنادار ةرابط درصد پنج سطح در ها آن یحیتفر ارزش و مطالعه مورد یها پارک در

 و ی)صامت قیتحق در التیتحص و خانوار ةانداز یرهایمتغ و درصد کی سطح در (1391 ،گرانید و آستانه )خاکسار قیتحق
 لیتما زانیم و سن نیب (،1391) گرانید و یصامت قیتحق در ،نیهمچن .است شده معنادار درصد ده سطح در (1391،گرانید

 نیا ،(1388) یکرمان یتوکل و (1391) گرانید و آستانه خاکسار پژوهش و حاضر پژوهش در که دارد وجود رابطه پرداخت به
 بزرگ یها پارک یبرا مناسب ةیورود یها متیق نییتع در تواندیم پژوهش نیا جینتا ،نیهمچن .است دهشن معنادار رابطه
 مؤثر ها آن امکانات شیافزا و مذکور یها پارک تیریمد یبرا الزم بودجة نیتأم راستای در کار نیا .دشو استفاده مشهد
به یشنهادهاییپ ،ها پارک ریسا نیهمچن و مطالعه مورد یها پارک یحیتفر ارزش شیافزا منظوربه ،پژوهش نیا در .است
 :شود یم ارائه زیر شرح
 و دکنندگانیبازد تعداد شیافزا موجب تواند یم یشهر یها پارک تیفیک به دنیبهبودبخش راستای در تالش -

 و ها تفرجگاه ةتوسع یها استیس یریگجهت راستا، نیا در شود. یدکنندگانبازد پرداخت به لیتما زانیم شیافزا
 تیاهم یدارا هیسرما بازگشت یبرا ییسازوکارها جادیا و یطیمحستیز یاستانداردها حفظ با یشهر یها پارک
 در ملت و یکوهسنگ پارک از دکنندگانیبازد پرداخت به لیتما زانیم ،قیتحق جینتا براساس کهیطوربه ،است
 ند.ک نیتأم را یکاف ةزیانگ یگذارهیسرما برای مربوطه بخش رانیگمیتصم یبرا تواند یم که است یسطح

 یزندگ کالبد و طیمح بر سبز یفضاها و ها پارک ریتأث و دیفوا از شهروندان یآگاه و دانش شیافزا نیهمچن -

 و دولت شود یم شنهادیپ ،رونیا از باشد. مؤثر ها پارک یحیتفر ارزش شیافزا در تواند یم افراد یاجتماع و یفرد
 شیافزا یبرا انسان، یزندگ در سبز یفضاها و ها پارک نقش بر دیتأک با یردولتیغ ستیزطیمح یها سازمان
 ها یکاربر نوع نیا از حفاظت و گسترش راستای در مؤثر یگام بتوانند تا نندک اقدام ها یکاربر نیا یحیتفر ارزش

 به لیتما زانیم ،جامعه اقشار یعلم سطح یارتقا و لیتحص انکام شیافزا با تواند یم دولت ،نیهمچن بردارند.
 .دهد شیافزا سبز یفضاها و ها پارک از حفاظت ای استفاده برای را افراد پرداخت

 یغاتیتبل شود یم شنهادیپ ست،یزطیمح و یعیطب منابع حفظ راستای در جامعه افراد نیب در یسازفرهنگ منظوربه -

 رد.یگ صورت یمل یها رسانه زین و ربط یذ یها دستگاه و ها سازمان قیطر از

 در را ییاجرا اتیعمل و یاصالح و یبهساز اقدامات تمام مطالعه مورد یها پارک تیریمد شود یم شنهادیپ -
 .دارد وجود کپار در نندهکمراجعه حداقل هک دهد انجام سال از ییها ماه

 و یرفاه امکانات شیافزا با همراه مزبور یها پارک در یهنر و یفرهنگ یها تیفعال و ها جشنواره یبرگزار -

 تواند یم باشد، یسن یها گروه یتمام یورزش و یحیتفر یازهاین یپاسخگو که یا گونه به ها آن در موجود یخدمات
 باشد. داشته همراهبه را مطالعه مورد یها پارک یحیتفر ارزش شیافزا

 ةنیزم در ژهیو به ،یتفرجگاه مناطق از یاریبس مانند مطالعه مورد یها پارک یحیتفر ارزش برآورد شد ادآوری دیبا -



 723 ...از استفاده با مشهد شهر بزرگ های پارک تفریحی ارزش برآورد

 شیرو ژن،یاکس دیتول مانند مناطق نیا یها ارزش .ندارد یفیک یکارکردها یابیارزش ،یطیمحستیز یها ارزش
 ،ینیرزمیز آب منابع تیفیک و تیکم شیافزا زمینة در ها آن یبازده ها، ندهیآال کاهش در ها آن نقش اهان،یگ

 ها آن یواقع یحیتفر یها ارزشمجموعه تا رندیگ قرار نظر مورد دیبا زین عوامل گرید و یشناختییبایز یها تیاهم
 ها آن یمصرف یها ارزش انگریب فقط مزبور یها پارک یبرا شدهمحاسبه یحیتفر ارزش ،نیبنابرا ؛شود محاسبه

 .شود گرفته درنظر ها آن یاقتصاد کل ارزش یبرا نییپا کران کی عنوانبه دیبا بنابراین، ؛است
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 منابع
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