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برآورد ارزش تفریحی پارکهای بزرگ شهر مشهد با استفاده از
روش ارزشگذاری مشروط و مدل الجیت
رضا مستوف یالممالک ی  -استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه یزد
سید مصطف ی حسین ی  - دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه فردوس ی مشهد

پذیرش مقاله1393/03/11 :

تأیید نهایی1393/06/16 :

چکیده
امروزه برآورد ارزش تفریحی پارک ها و فضاهای سبز ،نقش و کارکرد ویژه ای در زندگی بشر و
روند توسعة پایدار نسل ها دارد و بر این اساس مدیران محیطزیست و پارک ها برای
تصمیمگیری در زمینة برنامهریزی طرح های توسعهای به آن  -بهعنوان ابزار مدیریتی مؤثر -
توجه ویژهای میکنند .برآورد ارزش تفریحی پارک ها امری ضروری است که بیتوجهی به آن
در درازمدت خسارت های غیرقابل جبرانی بر منابع انسانی وارد میسازد .براین اساس و با توجه
به اینکه تقاضای روزافزون برای پارک ها ناشی از ارزشی است که مردم از طریق بازدید و
استفاده از این فضاها بهدست میآورند ،در این پژوهش به برآورد ارزش تفریحی پارک های
بزرگ شهر مشهد پرداخته شد .پژوهش حاضر بهلحاظ هدف از نوع کاربردی و روش بررسی
آن توصیفی – تحلیلی است که بهمنظور دستی ابی به هدف تحقیق میزان تمایل به پرداخت
بازدیدکنندگان ( )WTPپارک های مزبور ابتدا با استفاده از پرسشنامة دوگانه  -دوبعدی و روش
ارزشگذاری مشروط ( )CVMتعیین شد .سپس با استفاده از مدل الجیت و روش حداکثر
درستنمایی ،پارامترهای مؤثر در ارزش تفریحی پارک های مورد مطالعه تعیین و ارزش تفریحی
آن ها برآورد شد .نتایج نشان داد میزان تمایل به پرداخت افراد بهمنظور استفادة تفریحی از
پارک های بزرگ شهر مشهد با متغیرهای کیفیت امکانات و خدمات موجود در پارک ها ،سطح
تحصیالت و میزان درآمد پاسخگوی ان رابطة مثبت و با متغیرهای میزان مبلغ پیشنهادی و تعداد
افراد خانوادة بازدیدکنندگان رابطة منفی دارد .همچنین ،میزان ارزش های برآوردشده گوی ای
آگاهی باالی مردم از ارزش و اهمیت محیط های طبیعی و تفریحی بهویژه پارک های شهری
است.

کلیدواژه ها :ارزش تفریحی ،ارزشگذاری مشروط ( ،)CVMپارک بزرگ ،شهر مشهد ،مدل الجیت.

* نویسندة مسئول09151256497 :

Email: s.mhosseini65@yahoo.com
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مقدمه
امروزه فضای سبز شهری بهعنوان عنصری مهم و حیاتی در برنامهریزی شهری اهمیت ویژهای دارد (اسمیت ،)2005 ،به
طوریکه در اغلب بحثها بر پارکها و فضاهای سبز شهری به منزلة راهکاری بسیار مهم که میتواند کیفیت زندگی
اجتماعی افراد را ارتقا دهد ،تأکید شده است (بارکر .)76 :1968 ،پارکها و فضاهای سبز شهری قادرند فرصتهای
تفریحی باارزشی را برای ساکنان شهرها فراهم کنند (مودرِسو و دِم .)2004 ،همچنین ،آنها با ایجاد محیط طبیعی و تنوع
زیستی برای بسیاری از مردم (جورگنسن و دیگران ،)2002 ،امکان رفاه جسمی و روحی را فراهم میکنند (تاکانو و
دیگران .)2002 ،اختصاص یک منطقه برای ایجاد پارک و تفرجگاه و حفاظت و نگهداری از آن ،موجب افزایش تحمیل
هزینههای اقتصادی به ارگانهای مربوطه میشود ،ولی متأسفانه بهدلیل اینکه خدمات زیستمحیطی اینگونه
اکوسیستمها علیرغم اهمیت انکارناپذیر آنها ،بهطور کامل در بازارهای تجاری جذب نمیشود یا بهنحو شایستهای
برحسب اعداد و ارقام ،برای مقایسه با سایر خدمات اقتصادی و سرمایهای بیان نمیشود (اسماعیلی ساری و لطیفی
اسکویی ،)209 :1387 ،مسئوالن و دستاندرکاران مدیریت شهرها را دچار مشکالتی از جمله نبود امکان مقایسه بین
هزینههای ارائهشده برای پارکها و میزان اهمیت و ارزش تفریحی آنها برای شهروندان کرده است.
اقتصاددانان محیطزیست معتقدند ارزشگذاری اقتصادی  -تفریحی برای خدمات و منافع غیربازاری پارکها و فضاهای
سبز ،امری ضروری است که بیتوجهی به آن در درازمدت موجب واردآمدن خسارتهای جبرانناپذیری بر منابع طبیعی
میشود و بر روند توسعة پایدار نسلها تأثیر میگذارد (شرستا و آلوالپاتی .)2004 ،همچنین ،آنان معتقدند برآورد ارزش
فعالیتهای تفریحی پارکها در بهبود سیاستهای زیستمحیطی ،که نتیجة آن افزایش رفاه انسانی است ،مؤثر است و از
طریق آن میتوان در راستای دستیابی به شاخصهای توسعة پایدار گام برداشت (کارامر .)1974 ،از اینرو ،کمیکردن و
تعیین ارزش پولی پارکها و فضاهای سبز میتواند نقش مضاعفی در مدیریت تلفیقی انسان و سیستمهای طبیعی ایفا
کند (ترنر.)1994 ،
ضرورت توجه به مسئلة پارکها و فضاهای سبز در شهر مشهد  -که هماکنون  800هکتار پارک و فضای سبز دارد -
بهدلیل شرایط جمعیتی و گردشگری این شهر اهمیت فراوان دارد .برایناساس ،ارزشگذاری تفریحی پارکها که خدمات
مختلف اقتصادی و زیستمحیطی را برای مجموعهبافتهای شهری فراهم میکند ،بهعنوان بخش مهمی از تجزیه و
تحلیلهای هزینه – منفعت برنامههای مدیریتی پارکهای شهری (امیرنژاد و خلیلیان )366 :1385 ،درنظر گرفته میشود.
درنتیجه ،برنامهریزان و مسئوالن مدیریت شهری مشهد میتوانند به پاسخگویی به پرسشهایی مانند چگونه میتوان به
میزان ارزش تفریحی پارکها از نظر شهروندان پی برد ،توجه کنند.
بر این اساس ،در این پژوهش به برآورد ارزش اقتصادی فعالیتهای تفریحی پارکهای بزرگ مشهد پرداخته شد که
در آبوهوای شهرها و سایر شرایط ویژه ،نسبت به پارکهای کوچکتر ثمربخشی بیشتری دارند؛ بهعبارت دیگر ،در این
مقاله سعی شد ارزشی که بازدیدکنندگان ،بهلحاظ تفریحی برای این پارکها قائلاند ،با استفاده از پرسشنامة دوگانه –
دوبعدی و روش میزان تمایل به پرداخت ( )WTPدر قالب روش ارزشگذاری مشروط ( ،)CVبهصورت کمی (پولی) بیان
شود.
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شکل  .1موقعیت پارک های بزرگ شهر مشهد

به اندیشة ارزیابی پارکها و تفرجگاهها از سال  1947به بعد بهطور جدی توجه شد (مجنونیان .)1374 ،بررسی
تاریخچة روشهای ارزشگذاری پارکها و تفرجگاهها نشان میدهد که بهکارگیری این روشها در آمریکا بهدلیل
باالبودن سطح زندگی ،سرمایهگذاری گسترده و کمک دولت مرکزی به ایاالت و شهرها ،زودتر از سایر نواحی جهان
شروع شده است .در ایران نیز ،با آنکه مسئلة ارزشگذاری تفریحی پارکها و تفرجگاهها برای اولینبار توسط علی
یخکشی در سال  1351مطرح و مطالعه شد (یخکشی ،)1351 ،تاکنون مطالعات اندکی در این زمینه صورت گرفته است.
جدول  1برخی از پژوهشهای خارجی و داخلی را در زمینة تحقیق نشان میدهد.
جدول  .1پژوهش های خارجی و داخلی در زمینة تحقیق
نویسنده/
نویسندگان

سال

ل ی و هان

2002

ساتوت ،تالوک و
کالیگری

2008

آدامز و دیگران

2008

شهاب ی و
اسماعیل ی ساری

1385

امام ی میبدی و
قاض ی

1387

خاکسار آستانه و
دی گران

1390

صامت ی و دی گران

1391

نتایج

در بررس ی ارزش تفریح ی پنج پارک مل ی در کرة جنوب ی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط ،میزان ارزش
پارکهای مل ی این کشور را بهطور متوسط  54/10دالر برای هر خانواده در سال برآورد کردند.
با بررس ی و ارزشگذاری جنگلهای سرو در لبنان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط ،میزان ارزش
تفریح ی جنگلهای سرو در لبنان را  44/43دالر در سال برای هر خانواده برآورد کردند.
به منظور ارزیاب ی مناطق حفاظتشدة پارک مل ی موردیابوی برزیل ،به ارزشگذاری اقتصادی آنها با استفاده
از روش ارزشگذاری مشروط پرداختند .نتایج تحقیقات آنها نشان داد ارزش حفاظت از این مناطق بهشدت
به توانایی مردم برای پرداخت هزینه بستگ ی دارد و گویای شکاف بین بودجة اختصاصیافتة دولت به
پارکها و ارزش آنها توسط مردم است.
با تعیین ارزش تفرجگاه ی تاالب انزل ی به روش هزینه  -سفر ،میزان ارزش تفرج ی روزانة این تاالب را
 12450400تومان برآورد کردند که بیانگر ارزش تفرج ی باالی این تاالب است.
با برآورد ارزش اقتصادی پارک ساع ی در تهران ،با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط ( )CVدریافتند که
 60درصد از افراد بررس یشده در این پارک حاضر به پرداخت مبلغ برای استفاده از این پارک هستند و
متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش اقتصادی این پارک 1840 ،ریال برای هر بازدید است .
با برآورد ارزش تفریح ی پارکهای جنگل ی مشهد و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان این پارکها ،با
استفاده از روش ارزشگذاری مشروط دریافتند که  87درصد افراد بررس یشده حاضر به پرداخت مبلغ ی برای
استفادة تفریح ی از این پارکها هستند و متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریح ی این
پارک  1387ریال برای هر بازدید و ارزش کل تفریح ی ساالنة آن بیش از  6/3میلیارد ریال است.
با ارزشگذاری تفریحی بوستان جنگلی ناژوان اصفهان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط ،دریافتند میانگین
تمایل به پرداخت افراد برای ارزش تفریح ی بوستان جنگل ی ناژوان  8983/702ریال در ماه است .

منبع :حسینی17 - 14 :1391 ،

در پژوهشهایی که تاکنون در زمینة برآورد ارزش تفریحی صورت گرفته است ،سایر تفرجگاهها بهویژه پارکهای
جنگلی خارج از محدودة شهرها ،مطالعه شدند و تاکنون به برآورد ارزش تفریحی پارکهای بزرگ درونشهری توجهای
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نشده است .ضرورت توجه به ارزش تفریحی پارکهای بزرگ درونشهری هنگامی درک میشود که بدانیم پارکهای
بزرگ شهر مشهد (پارک ملت با مساحت  68/8هکتار (شهرداری مشهد )1388 ،و پارک کوهسنگی با مساحت  60هکتار
(شهرداری مشهد ))1382 ،حدود  17درصد از مساحت کل پارکها و فضاهای سبز شهری مشهد را دربرمیگیرند.
مبانی نظری
پارک

کلمة پارک از زبان فرانسه گرفته شده است و به مفهوم باغ وسیع و پردرختی است که برای گردش و شکار از آن استفاده
میشود ،اما پارک را از لحاظ شهرسازی میتوان فضایی عمومی و خدماتی تعریف کرد که از ترکیب فرم و عملکرد و بیان
تصویر شکل میگیرد و در زیباسازی منطقة شهری نقش مهمی ایفا میکند .این فضا به مثابة رابطی میان زیباسازی و
فضای عملکردی مطرح میشود .تامپسون ،پارک را فضایی عمومی میداند که اشخاص بیگانه در آن با یکدیگر مالقات
میکنند و مردم در آنجا ،ضمن فائقآمدن بر شلوغی شهرها ،میتوانند صمیمیت ،گمنامی و خصوصیبودن را تجربه کنند
(قربانی .)109 :1387 ،همچنین مجنونیان ،پارک را فضاهای سبز طراحیشده با کاربریهای مختلف برای استفادة
عمومی از قبیل پژوهش ،آموزش ،تفرج و حفظ سالمت محیط و مردم میداند (مجنونیان.)629 :1374 ،
پارکهای شهری

پارکهای شهری با هدف بازگردانیدن طبیعت به داخل زندگی شهری احداث میشوند و در آن ،عالوهبر توجه به زیبایی
محیط و ارتقای کیفیت فضای شهری ،به بهبود جنبههای زیستمحیطی و افزایش سالمت و بهداشت شهری نیز توجه
میشود .پارکهای شهری دارای نقش اجتماعی ،اقتصادی و اکولوژیکی هستند که مزایایی مانند درمان بی ماریهای
روحی ،محیطی مطلوب برای پرورش کودکان و حفظ آسایش دارند و نیز شاخصی برای ارتقای کیفیت فضای زندگی و
توسعة جامعه محسوب میشوند (بالرام و دراگی سیویا.)149 :2005 ،
طبقه بندی پارکها برحسب اندازه

اگر فضاهای سبز شهری را از نظر نوع مالکیت به سه دستة عمومی ،نیمهعمومی و خصوصی تقسیم کنیم ،پارک در طبقة
فضاهای سبز عمومی قرار میگیرد .اصوالً طبیعت این فضاها بهگونهای است که تمام طبقات مردم میتوانند از آن
استفاده کنند؛ بهعبارت دیگر ،این پارکها استراحتگاه و گردشگاه عموم مردم هستند (حکمتی .)324 :1369 ،پارکها
دارای تقسیمبندیهای مختلفی هستند که در زیر به دستهبندی انواع پارکها برحسب اندازه پرداخته میشود.
نوع پارک

جدول  .2طبقهبندی پارک ها برحسب اندازه
خصوصی ات

این پارکها بیشتر در داخل مناطق شهری و در مکانهای پرتراکم تجاری یا مسکون ی ساخته م یشوند و اندازة آنها بین یک تا
کوچک
چهار هکتار است .
پارکهای متوسط ،به محالت و نواح ی مسکون ی شهر سرویس م یدهند و دارای تسهیالت تفرجگاه ی فعال و غیرفعالاند .
متوسط
گسترش آنها نباید کمتر از دوازده هکتار باشد .
این پارکها حدود  60هکتار وسعت دارند (سازمان پارکها و فضای سبز شهر مشهد .)1390 ،چشمانداز این پارکها بیشتر
تداع یکنندة شرایط طبیع ی است و معموالً برای گریز شهروندان از (ترافیک و سروصدا) ایجاد م یشوند  .هر بخش بزرگ ی از شهر،
بزرگ باید این نوع پارک را در خود داشته باشد  .بهطورکل ی ،بهازای هر  50هزار نفر جمعیت ،ی ک ی از این پارکها نیاز است  .این پارکها
سرویسدهنده به کل شهر یا چندین محله هستند و تسهیالت تفرجگاه ی فعال و غیرفعال را در انواع متنوع دارند  .حداقل اندازة
این پارکها  40هکتار است ( مجنونیان.)74 : 1374 ،
این پارکها در خارج از شهرها قرار گرفتهاند و تا حدی سیمای طبیع ی خود را حفظ کردهاند  .تسهیالت تفرجگاه ی در آنها
منطقهای براساس طرحریزی مستقر م یشود و فعالیتهای ی مانند چادرزدن ،اقامتگاههای کوتاه مدت ،پیادهروی و استراحت در آنها انجام
م یگیرد  .حداقل گسترش این پارکها  400هکتار است  .از این پارکها به عنوان پارکهای جنگل ی نیز یاد م یشود .
اینها پارکهای ی با طبیعت کامالً دست نخوردهاند که در فاصلة دوری از اماکن مسکون ی قرار دارند  .سیمای آنها متنوع است و
مل ی از کوهها ،رودخانه ،آبشارها و اشکال ویژة طبیع ی تشکیل شدهاند  .گسترش این پارکها بیش از هزار هکتار است (سعید نیا،
. )55 : 1383
منبع :حسینی1391 ،
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1

ارزشگذاری مشروط ،شناختهشدهترین روش در گروه رهیافتهای مبتنیبر تقاضاست که بر تصمی مات و رفتار
مصرفکننده متکی است .از این روش برای اندازهگیری تمایل به پرداخت افراد برای کاالها و خدمات زیستمحیطی و
مانند آنها استفاده میشود؛ بهعبارت دیگر ،روش ارزشگذاری مشروط تالش میکند تا میزان تمایل به پرداخت افراد را با
سناریوهای بازار فرضی معین ،تعیین کند (لی و هان .)2002 ،هدف نهایی این روش ،بهدستآوردن برآوردی دقیق از
منافعی است که در اثر تغییر سطوح تولید یا قی مت بعضی از کاالها و خدمات عمومی و غیربازاری بهوجود میآید .روش
ارزشگذاری مشروط در میان روشهای اندازهگیری منافع ،منحصربهفرد است و توانایی آن برای بهدستآوردن اطالعات
جزئی بسیار باالست (پوو و ویلیس.)1996 ،
ارزش تفریحی

ارزش تفریحی جزء ارزشهای مستقیم پارکهاست که شامل استفاده از پارک برای تفریح ،گذراندن اوقات فراغت و
سرگرمی ،پیادهروی و استفادة زیباشناختی است (بروور)68 :2000 ،؛ بهعبارت دیگر ،میزان تمایل به پرداخت افراد برای
استفاده از امکانات و خدمات موجود در پارکها را ارزش تفریحی آنها میگویند که از آن نیز بهعنوان ارزشهای
اقتصادی یا اجتماعی – اقتصادی نیز یاد میشود (حسینی .)1391 ،همچنین ،ارزش تفریحی را میتوان ارزشی دانست که
برای انسانها براساس ترجیحات پایهریزی شده است و در ارتباط با هدف حداکثرسازی رفاه بشر است (هانلی و اسپاش،
.)132 :1993
میزان تمایل به پرداخت ()WTP

مقدار پولی است که یک شخص حاضر است بپردازد تا کاال یا خدمتی را بهدست آورد یا از آن استفاده کند (ونکاتاچالم،
.)2003
روش پژوهش
پژوهش حاضر بهلحاظ هدف از نوع کاربردی و روش بررسی آن توصیفی  -تحلیلی است .در این پژوهش ،ابتدا با استفاده
از روش کتابخانهای ضمن مطالعة پیشینة تحقیق ،روش دستیابی به هدف مشخص شد .سپس پارکهای بزرگ مشهد به
عنوان محدودة جغرافیایی و مکانی تحقیق و روش ارزشگذاری مشروط بهعنوان روش دستیابی به هدف تعیین شدند.
در روش ارزشگذاری مشروط ،با ایجاد بازاری فرضی ،از افراد درمورد حداکثر مبلغی پرسش میشود که حاضرند برای
بازدید یا حفاظت از یک مکان بپردازند .این بازار فرضی از طریق پرسشنامه در میان جامعة مورد نظر ایجاد میشود و از
این طریق تمایل به پرداخت افراد برای کاالی مورد بررسی تعیین میشود .از آنجاکه در این روش ارزش پولی رفاه افراد
در نتیجة استفادهکردن یا نکردن از کاال برآورد میشود ،باید الگوی تجربی با رفتار حداکثرکردن مطلوبیت سازگار باشد.
یکی از روشهای مورد استفاده که توسط هانمن معرفی شد ،استخراج میزان تمایل به پرداخت از طریق حداکثرکردن
تابع مطلوبیت است که در این مطالعه برای برآورد ارزش تفریحی پارکهای مورد مطالعه از این روش استفاده شد .در این
پژوهش ،برای برآورد میزان تمایل به پرداخت افراد از پرسشنامة انتخاب دوگانه  -دوبعدی ( 2)DDCاستفاده شد که روایی
آن از طریق پیشآزمون  3و پایایی آن با استفاده از آزمون کرونباخ  0/946برآورد شد .روش انتخاب دوگانه ( )DCاولینبار
توسط بیشاپ و هبرلین در سال  1979ارائه شد .در این روش ،پاسخگویان فقط یک پیشنهاد را از بین تعدادی پیشنهاد از
پیش تعیینشده انتخاب میکنند .پاسخگویان در مواجهشدن با قیمت پیشنهادی در یک موقعیت بازار فرضی ،فقط پاسخ
2

1. Contingent Valuation M ethod
2. Double-bounded dichotomous choice
 .3پیشآزمون در دو مرحله صورت گرفت .1 :برا ی تعیین قیمتهای پیشنهادی و وار یانس جامعه  .2برا ی تعیین روا یی پرسشنامة .CV
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بلی یا خیر میدهند .کارسون و هانمن در سال  1985روش  DCرا تعدیل و اصالح کردند و روش  DDCرا معرفی کردند
که این روش مستلزم تعیین و انتخاب یک پیشنهاد بیشتر نسبت به پیشنهاد اولیه است ،بهطوریکه پیشنهاد بیشتر ،به
پاسخ بله یا خیر و درحقیقت به واکنش پاسخگو در پیشنهاد اولیه بستگی دارد؛ بنابراین ،یک پرسشنامة  DDCبرای
مصاحبه و استخراج میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان طراحی شد تا اطالعات صحیح و کافی را برای بازدیدکنندگان
پارک مزبور فراهم کند و آنها را از موقعیت بازار فرضی آگاه سازد .این پرسشنامه شامل دو بخش است که بخش اول
دربرگیرندة ویژگیهای اجتماعی  -اقتصادی افراد از جمله سن ،جنسیت ،میزان تحصیالت ،شغل ،تعداد افراد خانواده،
میزان درآمد و سایر ویژگیهای پاسخگویان است .بخش دوم به میزان تمایل به پرداخت افراد مربوط میشود .در این
بخش نیز سه قی مت پیشنهادی  5000 ،3000و  10000ریالی بهصورت سه پرسش وابسته به هم ارائه میشود .در
پرسش اول ،قیمت پیشنهادی میانی ( 5000ریال) به این صورت پرسیده شده است که پارک کوهسنگی و ملت فرصتی
را برای گردش و تفریح شما فراهم کرده است؟ آیا شما حاضرید برای استفاده از این پارک مبلغ  5000ریال از درآمد
ماهیانة خود را بهعنوان ورودیه برای هریک از اعضای خانوادة خود بپردازید؟ درصورت ارائة پاسخ منفی ،قی مت پیشنهادی
پایینتر ( 3000ریال) و درصورت ارائة پاسخ مثبت ،قیمت پیشنهادی باالتر ( 10000ریال) از بازدیدکنندگان پرسیده شده
است .پاسخگویان میتوانند در مواجه با این پرسش که آیا حاضر به پرداخت مبلغ ورودیه برای استفاده از پارک هستند،
پاسخ مثبت و منفی دهند یا هیچ پاسخی ندهند.
برای محققان ،انتخاب روش مالی برای پرداخت واقعی در بررسی  CVبسیار مهم است .ابزار پرداخت ممکن است
قی مت ورودیه ،مالیات فروش ،صورتحسابهای الکترونیک ،حقالزحمههای مربوط به جواز یا پروانة کار یا وجوه خاص
باشد .در این بررسی ،قیمت ورودیه بهعنوان بهترین انتخاب و بهعنوان یک ابزار پرداخت واقعی برای بازدیدکنندگان
انتخاب شده است.
جامعة آماری این پژوهش جمعیت بازدیدکننده از پارک کوهسنگی و ملت است .حجم نمونه با استفاده از فرمول
کوکران  322نفر تعیین شد که پس از بررسی میانگین و واریانس جامعه ،حجم نهایی نمونه به  340مورد افزایش یافت.
سپس با استفاده از روش نمونهگیری وضعی ،اطالعات مورد نیاز از بازدیدکنندگان پارکهای مورد مطالعه جمعآوری شد.
شکل پرسشنامة دوگانه در بررسی ارزشگذاری مشروط ،دارای یک متغیر وابسته است که به یک مدل کیفی انتخابی نیاز
دارد .متغیر وابسته در این مطالعه ،احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی برای استفاده از پارک ملت و کوهسنگی شهر مشهد
است .این متغیر در پاسخ به این پرسش که آیا بازدیدکنندگان پارکها حاضرند برای استفاده از این پارکها مبلغی
پرداخت کنند یا خیر ،بهدست میآید .فرد در شرایطی حاضر به پرداخت مبلغی برای کاالی زیستمحیطی است که
مطلوبیت وی زمانیکه از آن کاال استفاده میکند و مبلغی را بهعنوان ورودیه یا مالیات برای آن میپردازد ،نسبت به
زمانیکه از آن استفاده نمیکند ،بیشتر باشد (پارک و لومیس .)243 :1996 ،به بیان ریاضی:
()1

U 1, INC  BID; S  1  U0 , INC; S  0

که در آن  Uمطلوبیت غیرمستقیم فرد،
است که متأثر از سلیقة وی است.
 1و  0متغیرهای تصادفی با میانگی ن صفر و توز یع نرمال (اجزای اخالل) هستند.
( U)0مربوط به حالتی است که فرد مبلغی برای استفاده از پارک نپردازد و ( U)1مربوط به حالت عکس آن است.
درنتیجه ،تفاوت مطلوبیت ) (dUبهصورت زیر تعریف میشود (پارک و لومیس.)244 :1996 ،
INC

()2

درآمد فرد BID ،قیمت پیشنهادی و  Sویژگیهای اجتماعی  -اقتصادی فرد

dU  dU  INC, BID, S

چنانچه  dUبزرگتر از صفر باشد ،بدین معناست که پاسخگو مطلوبیت خود را با گفتن «بله» و موافقت با پرداختن
مبلغی برای استفاده از پارک کوهسنگی و ملت به حداکثر میرساند؛ بهعبارت دیگر ،پذیرش فرد برای پرداخت تابعی از
 BID ،INCو  Sاست؛ بنابراین ،متغیر وابسته برای برآورد ارزش تفریحی پارکهای مورد مطالعه ،کیفی است و فقط
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مقادیر صفر و یک اختیار میکنند .در اینگونه موارد ،مدلهای رگرسیونی با متغیرهای کیفی ،مدلهای مناسباند .بهطور
کلی ،برای بررسی رگرسیونهایی که دارای متغیر وابستة دوتایی هستند ،از مدلهای احتمال خطی  ،1الجیت  ،2پروبیت  3و
توبیت  4استفاده میشود (امیرنژاد .)1384 ،در این تحقیق ،برای بررسی تأثیر متغیرهای مختلف بر میزان تمایل به پرداخت
افراد برای ارزش تفر یحی ،از مدل رگرسیونی الجی ت استفاده شد.
مدل احتمالی الجیت از تابع توزیع لوجستیک بهدست آمد و مقادیر احتمال پیشبینیشده در آن بین صفر و یک قرار
میگیرد .معادلة زیر بیانگر تابع توزیع تجمعی لوجستیک است (ابریشمی:)1385 ،
1

()3

) 1  exp(  Zi

F(Zi ) 

این تابع برای مدل مورد مطالعه بهصورت رابطة  4تعریف میشود:
()4

1

}){ (a AINC S

1  exp



)(  dU

1

1  exp

F(Zi )  Fn(dU) 

که در آن ) Fn(dUتابع توزیع تجمعی با یک اختالف لوجستیک استاندارد است و بعضی از متغیرهای اجتماعی  -اقتصادی
را در این تحقیق شامل میشود γ,β .و  θضرایب برآورد شدهای هستند که انتظار میرود براساس رابطة  5باشند.
  0,   0,   0

()5

و احتمال اینکه  iامین فرد مبالغ پیشنهادی برای ارزش تفریحی را نپذیرد ،با رابطة  6محاسبه میشود:
()6

1

}){(a A INCS

1  exp



)( dU

1
1  exp

1  Pi 

بنابراین داریم:
()7

pi
) 1  exp(  zi

}) exp(  zi )  exp{(a A INCS
(

z
)
i
1  P i 1  exp

رابطة  7نسبت احتمال پذیرش حداقل یکی از مبالغ پیشنهادی برای ارزش تفریحی توسط  iامین فرد را بر احتمال
عدم پذیرش آن نشان میدهد .حال ،چنانچه از این رابطه لگاریتم طبیعی بگیریم ،خواهیم داشت (ترنر:)1994 ،
()8

 p 
Li  Ln  i   Zi  a  A  INC  S
1  Pi 

در رابطة باال ،تابع  Lبیانگر  Lnنسبت احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی به احتمال نبود پذیرش آن است که به تابع
الجیت معروف است .در این تحقیق ،پارامترهای مدل الجیت با استفاده از روش تخمین حداکثر درستنمایی  5که رایجترین
رایجترین تکنیک برای تخمین مدل الجیت است ،برآورد شدهاند.
در روش ارزشگذاری مشروط ،سه روش برای محاسبة مقدار میزان تمایل به پرداخت ( )WTPوجود دارد ،روش اول
موسوم به متوسط  WTPاست که از آن برای محاسبة مقدار انتظاری  WTPبا انتگرالگیری عددی در محدودة صفر تا
بینهایت استفاده میشود .روش دوم موسوم به متوسط  WTPکل است که برای محاسبة مقدار انتظاری  WTPبا
انتگرالگیری عددی در محدودة∞  -تا∞  +بهکار میرود و روش سوم موسوم به متوسط  WTPقسمتی است و از آن
1. Linear probability model
2. Lojit
3. Probit
4. Tobit
)5. M aximum Likelihood Estimator (M LE
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برای محاسبة مقدار انتظاری  WTPبا انتگرالگیری عددی در محدودة صفر تا حداکثر پیشنهاد (  )Aاستفاده میشود .در
این پژوهش ،از روش سوم که بهتر است و کارایی باالتری دارد ،استفاده شد ،زیرا این روش ثبات و سازگاری
محدودیتها با تئوری ،کارایی آماری و توانایی جمعشدن را حفظ میکند (هانمن.)57 :1994 ،
در روش متوسط  WTPقسمتی ،مقدار انتظاری  WTPبا انتگرالگیری عددی در محدودة صفر تا باالترین پیشنهاد
(  )Aبهصورت زیر محاسبه میشود:
1
(
()dA ;(a*  a   INC   S ) )9
}) { ( a*   A
1  exp

که ( E)WTPمقدار انتظاری

WTP

است و

*a

MaxA

Fn (dU )dA  

MaxA

0

E (WTP )  

0

عرض از مبدأ تعدیل شده بوده که با جملة اجتماعی  -اقتصادی به جملة

عرض از مبدأ اصلی ( )aاضافه شده است ). (a  a  INC  S
*

بحث و یافتهها
در این پژوهش ،ابتدا با استفاده از نرمافزار  SPSSویژگیهای پاسخگویان و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان به
مبالغ پیشنهادی بررسی شد .سپس جهت و میزان تأثیر متغیرهای اثرگذار بر میزان ارزش تفریحی پارکهای بزرگ شهر
مشهد با استفاده از مدل الجیت بررسی و درنهایت میزان ارزش تفریحی هریک از پارکهای مزبور برآورد شد.
جدول  .3میزان درآمد و اندازة خانوار پرسششوندگان
میزان درآمد (تومان)

نام پارک
کوهسنگ ی
ملت

فراوان ی
درصد
فراوان ی
درصد

500000- 100000
53
31/17
34
20/11

1000000- 500001
91
53/52
68
40/23

 1500- 1000001م
17
10
26
15/38

 1500001به باال
9
5/29
41
24/26

6- 5
77
45/29
85
50/29

 7به باال
10
5/88
23
13/60

اندازة خانوار (نفر)

نام پارک
کوهسنگ ی
ملت

نام پارک

کوهسنگ ی
ملت

نام پارک

کوهسنگ ی
ملت

2- 1
31
18/23
14
8/28

فراوان ی
درصد
فراوان ی
درصد

4- 3
52
30/58
47
27/81

جدول  .4وضعیت رضایت بازدیدکنندگان از کیفیت امکانات و خدمات پارک های مورد مطالعه
کامالً راضی بدون جواب
راضی
نسبت اً راضی
میزان رضایت کامالً ناراضی ناراضی

فراوان ی
درصد
فراوان ی
درصد

15
8/8
-

16
9/ 4
-

53
31/2
14
8/3

44
25/9
118
69/4

4
2/ 4
1
0/ 6

38
22/4
36
21/7

جدول  .5توزی ع فراوانی سطح تحصیالت بازدیدکنندگان پارک های مورد مطالعه
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
سطح سواد

فراوان ی
درصد
فراوان ی
درصد

 .1یک پرسشنامه بهعلت ناقصبودن حذف شد.

3
1/77

44
25/88
56
33/13

54
31/76
74
43/78

32
18/82
25
14/79

مجموع

170
100
169 1
100

دیپلم

40
23/52
11
6/50
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ارزیابی میزان تمایل به پرداخت ( )WTPبازدیدک نندگان پارکهای مورد مطالعه
ارزیابی میزان تمایل به پرداخت ( )WTPبازدیدکنندگان پارک کوهسنگی

از بین  170پرسششونده از این پارک 60 ،نفر اولین پیشنهاد را نپذیرفتند و تمایلی برای پرداخت  5000ریال بهازای
هریک از اعضای خانوادة خود بهعنوان قی مت ورودیه برای استفاده از پارک کوهسنگی نداشتند و  110نفر آن را پذیرفتند.
برای پاسخگویانی که پیشنهاد اول را رد کردند ،پرسش دوم به اینصورت مطرح شد که آیا حاضرند  3000ریال از درآمد
خود را بهعنوان قی مت ورودیه برای هریک از اعضای خانواده خود پرداخت کنند؟ در این مرحله نیز  34نفر پیشنهاد دوم را
نپذیرفتند و  26نفر آن را پذیرفتند .آن دسته از پاسخگویانی که اولین پیشنهاد را پذیرفتند ،در گروه پیشنهاد باالتر قرار
گرفتند که آیا حاضر به پرداخت قیمت ورودیة  10000ریال برای استفاده از پارک کوهسنگی هستند؟  61پاسخگو
پیشنهاد سوم را نپذیرفتند و  49نفر این پیشنهاد را پذیرفتند.
بهطور کلی ،میتوان گفت که از  170پرسششونده 136 ،پاسخگو ( 80درصد) حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده
و تفریح در پارک کوهسنگی بودند و  34پاسخگو ( 20درصد) تمایلی برای پرداخت هزینه برای استفاده از این پارک
نداشتند و دالیلی مانند عمومی و رایگاندانستن پارکها و تأمین هزینههای آن از سوی دولت و نداشتن توانایی مالی
کافی برای پرداخت ورودیه را برای تمایلنداشتن به پرداخت اعالم کردند .در جدول  ،6وضعیت پاسخگویی
بازدیدکنندگان به مبالغ پیشنهادی برای برآورد ارزش تفریحی پارک کوهسنگی نشان داده میشود.
جدول  .6وضعیت پاسخگویی به سه قیمت پیشنهادی برای برآورد ارزش پارک کوهسنگی
پیشنهاد سوم
پیشنهاد دوم
پیشنهاد اول
مبلغ پیشنهادی
( 10000ری ال)
( 3000ری ال)
( 5000ری ال)
وضعیت پذیرش

پذیرش مبلغ پیشنهادی
نبود پذیرش مبلغ
پیشنهادی
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

110
64/7
60
35/3
170
100

26
15/3
34
20
60
35/3

49
28/9
61
35/8
110
64/7

منبع :نگارندگان

ارزیابی میزان تمایل به پرداخت ( )WTPبازدیدکنندگان پارک ملت

از بین  169پرسششونده از این پارک 69 ،نفر اولین پیشنهاد را نپذیرفتند و برای پرداخت  5000ریال بهازای هریک از
اعضای خانوادة خود بهعنوان قیمت ورودیة پارک ملت تمایلی نداشتند و  100نفر آن را پذیرفتند .برای پاسخگویانی که
پیشنهاد اول را رد کردند ،پرسش دوم به اینصورت مطرح شد که آیا حاضرند  3000ریال از درآمد خود را بهعنوان قی مت
ورودیه برای هریک از اعضای خانوادة خود پرداخت کنند؟ در این مرحله نیز چهارده نفر پیشنهاد دوم را نپذیرفتند و 55
نفر آن را پذیرفتند .آن دسته از پاسخگویانی که اولین پیشنهاد را پذیرفتند ،در گروه پیشنهاد باالتر قرار گرفتند که آیا
حاضر به پرداخت قیمت ورودیة  10000ریال برای استفاده از پارک ملت هستند؟  27پاسخگو پیشنهاد سوم را نپذیرفتند و
 73نفر این پیشنهاد را پذیرفتند.
بهطورکلی ،میتوان گفت از  169پرسششونده 155 ،پاسخگو ( 91/7درصد) حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده و
تفریح در پارک ملت بودند و چهارده پاسخگو ( 8/3درصد) برای پرداخت هزینه بهمنظور استفاده از این پارک تمایلی
نداشتند .در جدول  ،7وضعیت پاسخگویی بازدیدکنندگان به مبالغ پیشنهادی برای برآورد ارزش تفریحی پارک ملت نشان
داده میشود.
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وضعیت پذیرش

جدول  .7وضعیت پاسخگویی به سه قیمت پیشنهادی برای برآورد ارزش پارک ملت
پیشنهاد سوم
پیشنهاد دوم
پیشنهاد اول
مبلغ پیشنهادی
( 10000ری ال)
( 3000ریال)
( 5000ری ال)

پذیرش مبلغ پیشنهادی
نبود پذیرش مبلغ پیشنهادی
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

100
59/2
69
40/8
169
100

55
32/5
14
8/ 3
69
59/2

73
43/3
27
15/9
100
59/2

منبع :نگارندگان

بررسی تأثیر متغیرها بر ارزش تفریحی پارکهای مورد مطالعه
بررسی تأثیر متغیرها بر ارزش تفریحی پارک کوهسنگی

نتایج تخمین مدل الجیت برای پارک کوهسنگی (جدول  )8نشان داد که متغیر سطح تحصیالت بازدیدکنندگان در پارک
کوهسنگی با ضریب ( )0/0533و عالمت مثبت معنیدار است؛ یعنی هرچه میزان سالهای تحصیل بیشتر باشد ،لگاریتم
نسبت احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی به احتمال نبود پذیرش آن افزایش مییابد .همچنین ،اثر نهایی متغیر میزان
تحصیالت نشان میدهد که بهازای افزایش یک سال به سالهای تحصیل پاسخگویان ،لگاریتم نسبت احتمال پذیرش
مبلغ پیشنهادی در این پارک به احتمال نبود پذیرش آن 0/0032 ،واحد افزایش مییابد .همچنین ،افزایش یک درصد به
میزان تحصیالت پاسخگویان ،احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی را  0/35درصد افزایش میدهد.
متغیر اندازة خانوار بازدیدکنندگان در پارک کوهسنگی با ضریب  - 0/376و عالمت منفی معنیدار شده است؛ یعنی با
سناریوی بازار فرضی ،هرچه اندازة خانوار بزرگتر باشد ،لگاریتم نسبت احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی به احتمال نبود
پذیرش آن برای پرداخت هزینة ورود و استفاده از امکانات این پارک کاهش مییابد که کاهش ارزش اقتصادی  -تفریحی
پارک را بههمراه دارد؛ بهعبارت دیگر ،با توجه به اثر نهایی متغیر افزایش یک نفر به اعضای خانوادة بازدیدکنندگان،
لگاریتم نسبت احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی به احتمال نبود پذیرش آن  0/0427واحد کاهش مییابد .همچنین ،مقدار
ضریب تغییر در احتمال متغیر نشان میدهد که افزایش یک درصد به تعداد افراد خانوار بازدیدکنندگان احتمال پذیرش
مبلغ پیشنهادی را  0/20درصد کاهش میدهد.
-8
متغیر میزان درآمد در پارک کوهسنگی با ضریب  0/36*10و عالمت مثبت معنیدار است؛ یعنی هرچه میزان
درآمد پاسخگویان بیشتر باشد ،لگاریتم نسبت احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی به احتمال نبود پذیرش آن افزایش مییابد.
همچنین ،اثر نهایی متغیر درآمد بیانگر این است که افزایش یک ریال به درآمد پاسخگویان ،لگاریتم نسبت احتمال
پذیرش مبلغ پیشنهادی به احتمال نبود پذیرش آن  0/22 *10- 8واحد افزایش مییابد .همچنین ،افزایش یک درصد به
درآمد پاسخگویان احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی را  0/28درصد افزایش میدهد.
متغیر کیفیت امکانات در پارک کوهسنگی با ضریب  0/214و عالمت مثبت ،معنیدار شده است؛ یعنی هرچه کیفیت
امکانات و خدمات موجود در پارک کوهسنگی افزایش یابد ،لگاریتم نسبت احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی به احتمال نبود
پذیرش آن افزایش مییابد .همچنین ،اثر نهایی متغیر کیفیت امکانات پارک بیانگر این است که با افزایش یک واحد به
امکانات پارک ،لگاریتم نسبت احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی به احتمال نبود پذیرش آن  0/0023واحد افزایش مییابد.
همچنین ،نتایج تخمین مدل گویای آن است که افزایش یک درصد به کیفیت امکانات و خدمات پارک کوهسنگی (که
افزایش میزان رضایت بازدیدکنندگان را بههمراه دارد) احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی را  0/24درصد افزایش میدهد.
متغیر قی مت پیشنهادی بهعنوان مهمترین متغیر توضیحی مدل ،با ضریب  - 0/000011و عالمت منفی از نظر آماری
معنیدار شده است؛ یعنی اگر قی مت پیشنهادی افزایش یابد ،لگاریتم نسبت احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی به احتمال
نبود پذیرش آن کاهش مییابد .همچنین ،افزایش یک درصد به قی مت پیشنهادشده به افراد ،احتمال پذیرش مبلغ
پیشنهادی را  0/41درصد کاهش میدهد.

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

متغیرها
1

سن
جنسیت
2
تحصیالت (سال)
2
اندازة خانوار پاسخگویان
3
درآمد ماهیانه
2
کیفیت امکانات پارک
3
قیمت پیشنهادی
3
ضریب ثابت
1
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جدول  .8نتایج مدل الجیت برای ارزش تفریحی پارک کوهسنگی
ضرایب
ارزش آمارة t
انحراف معی ار
می انگین
برآوردشده

36/37
1/182
15/07
4/558
1105882/35
3/4398
-

0/0105
0/0706
0/0533
- 0/376
0/63- 07
0/214
- 0/000011
1/902

 .1نبود معناداری
 .2معناداری در سطح  5درصد
 .3معناداری در سطح  1درصد

0/0094
- 0/338
0/0198
0/0725
0/17- 07
0/0136
0/000023
0/4819

- 1/06
0/1714
1/584
- 1/413
4/566
1/548
- 7/18
1/459

تغییر در
احتمال

اثر نهایی

- 0/131
0/028
0/356
- 0/206
0/2855
0/3392
- 0/412
0/5621

0/0027
0/0172
0/0032
- 0/0437
0/22- 07
0/0024
- 0/0000017
-

Log- Likelihood Function = - 563
Likelihood Ratio Statistic =680/0
Probability (L.R. Statistic) = 0/000
Percentage of Right Predictions = 53/07
CRAGG-UHLER R2 =0/27

منبع :نگارندگان

بررسی تأثیر متغیرها بر ارزش تفریحی پارک ملت

نتایج تخمین مدل الجیت برای پارک ملت (جدول  )9نشان داد که متغیر سطح تحصیالت بازدیدکنندگان در پارک ملت
با ضریب  0/0337و عالمت مثبت معنیدار است؛ یعنی هرچه میزان سالهای تحصیل بیشتر باشد ،لگاریتم نسبت
احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی به احتمال نبود پذیرش آن افزایش مییابد .همچنین ،اثر نهایی متغیر میزان تحصیالت
نشان میدهد که بهازای افزایش یک سال به سالهای تحصیل پاسخگویان ،لگاریتم نسبت احتمال پذیرش مبلغ
پیشنهادی در این پارک به احتمال نبود پذیرش آن  0/00749واحد افزایش مییابد .همچنین ،افزایش یک درصد به
میزان تحصیالت پاسخگویان احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی را  0/48درصد افزایش میدهد.
متغیر اندازة خانوار بازدیدکنندگان در پارک ملت با ضریب  - 0/179و عالمت منفی معنیدار شده است؛ یعنی با
سناریوی بازار فرضی ،هرچه اندازة خانوار بزرگتر باشد ،لگاریتم نسبت احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی به احتمال نبود
پذیرش آن برای پرداخت هزینه برای ارزش تفریحی پارک ملت کاهش مییابد؛ بهعبارت دیگر ،با توجه به اثر نهایی
متغیر افزایش یک نفر به اعضای خانوادة بازدیدکنندگان ،لگاریتم نسبت احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی به احتمال نبود
پذیرش آن  0/0273واحد کاهش مییابد .همچنین ،مقدار ضریب تغییر در احتمال متغیر نشان میدهد که افزایش یک
درصد به تعداد افراد خانوادة بازدیدکنندگان احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی را  0/37درصد کاهش میدهد.
متغیر میزان درآمد در پارک ملت با ضریب  0/85*10- 6و عالمت مثبت معنیدار است؛ یعنی هرچه میزان درآمد
پاسخگویان بیشتر باشد ،لگاریتم نسبت احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی به احتمال نبود پذیرش آن افزایش مییابد.
همچنین ،اثر نهایی متغیر درآمد بیانگر این است که با افزایش یک ریال به درآمد پاسخگویان ،لگاریتم نسبت احتمال
پذیرش مبلغ پیشنهادی به احتمال نبود پذیرش آن  0/38 *10- 6واحد افزایش مییابد .همچنین ،افزایش یک درصد به
درآمد پاسخگویان احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی را  0/32درصد افزایش میدهد.
متغیر کیفیت امکانات در پارک ملت با ضریب  0/627و عالمت مثبت ،معنیدار شده است؛ یعنی هرچه کیفیت
امکانات و خدمات موجود در پارک ملت افزایش یابد ،لگاریتم نسبت احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی به احتمال نبود
پذیرش آن افزایش مییابد .همچنین ،اثر نهایی متغیر کیفیت امکانات پارک بیانگر این است که با افزایش یک واحد به
امکانات پارک ،لگاریتم نسبت احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی به احتمال نبود پذیرش آن  0/0086واحد افزایش مییابد.
همچنین ،نتایج تخمین مدل گویای آن است که افزایش یک درصد به کیفیت امکانات و خدمات پارک ملت (که افزایش
میزان رضایت بازدیدکنندگان را بههمراه دارد) احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی را  0/26درصد افزایش میدهد.
متغیر قی مت پیشنهادی بهعنوان مهمترین متغیر توضیحی مدل ،با ضریب  - 0/0005و عالمت منفی از نظر آماری
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معنیدار شده است؛ یعنی اگر قی مت پیشنهادی افزایش یابد ،نسبت احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی به احتمال نبود
پذیرش آن کاهش مییابد .همچنین ،افزایش یک درصد به قی مت پیشنهادشده به افراد ،احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی
را  0/68درصد کاهش میدهد.
جدول  .9نتایج مدل الجیت برای ارزش تفریحی پارک ملت
متغیرها
***

سن
جنسیت
**
تحصیالت (سال)
**
اندازة خانوار پاسخگویان
*
درآمد ماهیانه
**
امکانات پارک
*
قیمت پیشنهادی
*
ضریب ثابت
***

می انگین

39/5799
1/2781
16/278
4/83
1623622/30
4/1361
-

ضرایب برآوردشده انحراف معی ار ارزش آمارة  tتغییر در احتمال

- 0/00751
0/0412
0/0337
- 0/179
0/85- 05
0/627
- 0/0005
2/37

0/0076
0/561
0/0675
0/0643
0/25- 05
0/0482
0/00013
0/4804

- 1/242
0/2109
1/327
- 2/275
4/872
2/736
- 4/261
1/765

*** نداشتن معنادار ی
** معنادار ی در سطح  5درصد
* معنادار ی در سطح  1درصد

- 0/204
- 0/035
0/482
- 0/371
0/3249
0/2857
- 0/689
0/4680

اثر نهایی

- 0/0055
0/0156
0/00749
- 0/0273
0/38- 05
0/0086
- 0/00010
-

Log- Likelihood Function = - 349/6
Likelihood Ratio Statistic =70/752
Probability (L.R. Statistic) =0/0000
Percentage of Right Predictions = 65/44
CRAGG-UHLER R2 =0/53

منبع :نگارندگان

برآورد ارزش تفریحی پارکهای مورد مطالعه
برآورد ارزش تفریحی پارک کوهسنگی

مقدار انتظار میزان تمایل به پرداخت افراد ( )WTPدر پارک کوهسنگی مشهد بعد از تخمین پارامترهای مدل الجیت ،با
استفاده از روش متوسط  WTPقسمتی با انتگرالگیری عددی در محدودة صفر تا پیشنهاد ماکزی مم بهصورت زیر محاسبه
شد:
1
(
()dA )10
}) { (1/920/05315 /07 0 /374 /5 0 .000000063 1105882 0 /214 0 /000011
1  exp
1
10000
 0
(
)dA  7815 / 5
}){ (1/ 33 0/000011
1  exp
10000

E(WTP)  0

براساس نتایج تحقیق ،متوسط تمایل به پرداخت پاسخگویان برای پارک کوهسنگی  7815/5ریال به ازای هر بازدید
است .برای محاسبة ارزش تفریحی ساالنة هر هکتار از پارک کوهسنگی مشهد ،میزان متوسط تمایل به پرداخت بهدست
آمده در رابطة باال برای پارک مزبور را در تعداد کل بازدیدکنندگان ساالنة پارک ضرب و سپس بر مساحت آن تقسیم
میکنیم.
جمعیت بازدیدکننده از پارک کوهسنگی 845705 ،نفر در سال و بهطور میانگین روزانه  2317نفر برآورد شده است؛
بنابراین ،ارزش تفریحی ساالنه هر هکتار از پارک کوهسنگی  110160123/791ریال است.
()11

7815 / 5  845705
 110160123 / 791
60

برآورد ارزش تفریحی پارک ملت

مقدار انتظاری  WTPپارک ملت شهر مشهد بعد از تخمین پارامترهای مدل الجیت ،با استفاده از روش متوسط
قسمتی با انتگرالگیری عددی در محدودة صفر تا پیشنهاد ماکزی مم بهصورت زیر محاسبه میشود:

WTP
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1
(
()dA )12
}){(2/ 370/03316 /270/1794/ 83 0.000008516236220/ 6274/13 0/0005
1  exp
1
10000
 0
(
)dA  99998
}){ (18 / 43 0/0005
1  exp
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10000

E(WTP)  0

براساس نتایج تحقیق ،متوسط تمایل به پرداخت پاسخگویان برای پارک ملت تقریباً  10000ریال بهازای هر بازدید
است .همچنین ،با توجه به اینکه جمعیت بازدیدکننده از پارک ملت  1672430نفر در سال و بهطور میانگین  4582نفر در
روز برآورد شد ،ارزش تفریحی ساالنة هر هکتار از پارک ملت  243085755/813ریال است.
()13

10000 1672430
 243085755 / 813
68 / 8

محاسبة متوسط ارزش تفریحی ساالنة پارکهای مورد مطالعه برای هر خانواده
متوسط ارزش تفریحی ساالنة پارکهای مورد مطالعه برای هر خانواده بهصورت زیر محاسبه میشود:
()14
 12ماه × میانگین بعد خانوار × متوسط  = WTPمتوسط ارزش تفریحی ساالنة پارک مورد نظر برای هر خانواده
7815 / 5  4 / 558 12  427476 / 6
10000  4 / 83 12  579600

با توجه به محاسبات صورتگرفته ،متوسط ارزش تفریحی ساالنة پارک کوهسنگی برای هر خانواده برای بازدید از
این پارک  427476/6ریال و متوسط ارزش تفریحی ساالنة پارک ملت برای هر خانواده برای بازدید از این پارک
 579600ریال است.
نتیجهگیری
با توجه به اهمیت منابع طبیعی و نقش آن در الگوی توسعة اقتصادی کشور و همچنین رفاه اجتماعی مردم که نشئتگرفته
از طبیعت این منبع مهم است ،پرداختن به ارزش این منابع برای مدیریت صحیح و مدبرانة آن برای حفظ ،بهبود و همچنین
بهرهبرداری صحیح آن در طول زمان امری ضروری است .برنامهریزان و تصمیمگیران اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی کشور
در تصمی مات خود همواره بر تحلیلهای هزینه -فایده تکیه میکنند و این تحلیلها بر مبنای واحدهای کمی و پولی استوار
است؛ بنابراین ،ارزشگذاری تفریحی پارکهای شهری بسیار اهمیت دارد و تا زمانیکه طرفداران طبیعت ،نتوانند ارزش این
خدمات را بر مبنای واحدهای پولی تعیین کنند ،متأسفانه از خدمات مهم پارکها و فضاهای سبز  -که بهطورعمده خارج از
نظام بازار هستند  -غفلت میشود و شاهد این مدعا کاستهشدن کیفیت و کمیت این منابع در طول زمان است .برایناساس،
در این پژوهش به برآورد ارزش تفریحی پارکهای بزرگ شهر مشهد (پارک کوهسنگی و ملت) پرداخته شد .در این
پژوهش ،ابتدا با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و پرسشنامة دوگانه  -دوبعدی میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از
پارکهای مورد مطالعه تعیین شد ،سپس با استفاده از مدل الجیت پارامترهای مدل تخمین زده شد و در نهایت ارزش
تفریحی هریک از پارکهای مورد مطالعه تعیین شد .نتایج نشان داد از  339پرسششونده 291 ،نفر حاضر به پرداخت مبلغی
برای استفاده و تفریح در پارکهای مورد مطالعه هستند که در این بین بیشتر پرسششوندگان تمایل به پرداخت هزینه برای
استفاده از امکانات و خدمات موجود در پارک ملت را داشتند .از دالیل باالبودن ارزش تفریحی این پارک میتوان به موقعیت
قرارگیری این پارک بهلحاظ جغرافیایی و ارتباطی ،امکانات مناسب ،فضاهای تفریحی ویژة کودکان و بزرگساالن ،پارکینگ
مناسب در اطراف پارک ،ساختار جنگلی و دریاچة مصنوعی  1/5هکتاری اشاره کرد .از دالیل ارزش تفریحی کمتر پارک
کوهسنگی نسبت به پارک ملت میتوان به نبود رضایتهای بازدیدکنندگان در ارتباط با مسیرهای دسترسی ،کمبود درخت
نسبت به پارک ملت و کمبود فضای مناسب برای پارک ماشین در ایام تعطیل اشاره کرد .برخی عمومی و رایگان دانستن
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پارکها و تأمین هزینههای آن از سوی دولت و نداشتن توانایی مالی کافی برای پرداخت هزینه را دالیل خود برای
تمایلنداشتن به پرداخت هزینه برای استفاده از پارکهای مورد مطالعه اعالم کردند .همچنین ،براساس نتایج تحقیق ارزش
تفریحی ساالنه ،هر هکتار از پارک کوهسنگی  110160123/791ریال و پارک ملت  243085755/813ریال برآورد شد که
این رقم ضمن آنکه گویای آشنایی مردم با ارزش و اهمیت محیطهای تفریحی و طبیعی در سطح بسیار باالیی است ،نشان
میدهد که این افراد حاضرند با رضایت کامل بهایی را برای بهرهمندی و حفاظت و گسترش این کاربریها در سطح شهرها
پرداخت کنند .همچنین ،نتایج نشان داد بین میزان قیمت پیشنهادی و درآمد پاسخگویان با ارزش تفریحی پارکهای مورد
مطالعه در سطح یک درصد رابطة معناداری وجود دارد که نشانگر تأثیر زیاد قی مت پیشنهادی و درآمد بازدیدکنندگان بر
میزان ارزش تفریحی پارکهای مورد مطالعه است .البته از این نظر ،نتایج حاصل این پژوهش با نتایج تحقیق پژوهشگران
داخلی (امامی میبدی و قاضی1387 ،؛ صامتی و دیگران )1391 ،و خارجی (ساتوت و دیگران2008 ،؛ فورستر )1989 ،منطبق
است .در تحقیق خاکسار آستانه و دیگران ( ،)1391میزان درآمد در سطح یک درصد و قیمت پیشنهادی در سطح ده درصد
معنادار شده است .همچنین ،براساس نتایج این تحقیق بین سطح تحصیالت ،اندازة خانوار و میزان امکانات و خدمات موجود
در پارکهای مورد مطالعه و ارزش تفریحی آنها در سطح پنج درصد رابطة معنادار وجود دارد .البته متغیر اندازة خانوار در
تحقیق (خاکسار آستانه و دیگران )1391 ،در سطح یک درصد و متغیرهای اندازة خانوار و تحصیالت در تحقیق (صامتی و
دیگران )1391،در سطح ده درصد معنادار شده است .همچنین ،در تحقیق صامتی و دیگران ( ،)1391بین سن و میزان تمایل
به پرداخت رابطه وجود دارد که در پژوهش حاضر و پژوهش خاکسار آستانه و دیگران ( )1391و توکلی کرمانی ( ،)1388این
رابطه معنادار نشده است .همچنین ،نتایج این پژوهش میتواند در تعیین قی متهای ورودیة مناسب برای پارکهای بزرگ
مشهد استفاده شود .این کار در راستای تأمین بودجة الزم برای مدیریت پارکهای مذکور و افزایش امکانات آنها مؤثر
است .در این پژوهش ،بهمنظور افزایش ارزش تفریحی پارکهای مورد مطالعه و همچنین سایر پارکها ،پیشنهادهایی به
شرح زیر ارائه میشود:
 تالش در راستای بهبودبخشیدن به کیفیت پارکهای شهری میتواند موجب افزایش تعداد بازدیدکنندگان وافزایش میزان تمایل به پرداخت بازد یدکنندگان شود .در این راستا ،جهتگیری سیاستهای توسعة تفرجگاهها و
پارکهای شهری با حفظ استانداردهای زیستمحیطی و ایجاد سازوکارهایی برای بازگشت سرمایه دارای اهمیت
است ،بهطوریکه براساس نتایج تحقیق ،میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از پارک کوهسنگی و ملت در
سطحی است که میتواند برای تصمیمگیران بخش مربوطه برای سرمایهگذاری انگیزة کافی را تأمین کند.
 همچنین افزایش دانش و آگاهی شهروندان از فواید و تأثیر پارکها و فضاهای سبز بر محیط و کالبد زندگیفردی و اجتماعی افراد میتواند در افزایش ارزش تفریحی پارکها مؤثر باشد .از اینرو ،پیشنهاد میشود دولت و
سازمانهای محیطزیست غیردولتی با تأکید بر نقش پارکها و فضاهای سبز در زندگی انسان ،برای افزایش
ارزش تفریحی این کاربریها اقدام کنند تا بتوانند گامی مؤثر در راستای گسترش و حفاظت از این نوع کاربریها
بردارند .همچنین ،دولت میتواند با افزایش امکان تحصیل و ارتقای سطح علمی اقشار جامعه ،میزان تمایل به
پرداخت افراد را برای استفاده یا حفاظت از پارکها و فضاهای سبز افزا یش دهد.
 بهمنظور فرهنگسازی در بین افراد جامعه در راستای حفظ منابع طبیعی و محیطزیست ،پیشنهاد میشود تبلیغاتیاز طریق سازمانها و دستگاههای ذیربط و نیز رسانههای ملی صورت گیرد.
 پیشنهاد میشود مدیریت پارکهای مورد مطالعه تمام اقدامات بهسازی و اصالحی و عملیات اجرایی را درماهها یی از سال انجام دهد که حداقل مراجعهکننده در پارک وجود دارد.
 برگزاری جشنوارهها و فعالیتهای فرهنگی و هنری در پارکهای مزبور همراه با افزایش امکانات رفاهی وخدماتی موجود در آنها بهگونهای که پاسخگوی نیازهای تفریحی و ورزشی تمامی گروههای سنی باشد ،میتواند
افزایش ارزش تفریحی پارکهای مورد مطالعه را بههمراه داشته باشد.
 -باید یادآور شد برآورد ارزش تفریحی پارکهای مورد مطالعه مانند بسیاری از مناطق تفرجگاهی ،بهویژه در زمینة
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ارزشهای زیستمحیطی ،ارزشیابی کارکردهای کیفی ندارد .ارزشهای این مناطق مانند تولید اکسیژن ،رویش
گیاهان ،نقش آنها در کاهش آالیندهها ،بازدهی آنها در زمینة افزایش کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی،
اهمیتهای زیباییشناختی و دیگر عوامل نیز باید مورد نظر قرار گیرند تا مجموعهارزشهای تفریحی واقعی آنها
محاسبه شود؛ بنابراین ،ارزش تفریحی محاسبهشده برای پارکهای مزبور فقط بیانگر ارزشهای مصرفی آنها
است؛ بنابراین ،با ید بهعنوان یک کران پا یی ن برای ارزش کل اقتصادی آنها درنظر گرفته شود.
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شهر مشهد با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط ،تحقیقات اقتصاد کشاورزی ،جلد  ،3شمارة  ،2صص . 78 - 61
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد.1390 ،
سعیدنیا ،احمد ،1383 ،کتاب سبز شهرداریها ،چاپ سوم ،جلد نهم  :فضای سبز شهری ،انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
شهاب ی ،سمیه و عباس اسماعیل ی ساری ،1385 ،تعیی ن ارزش تفرجگاهی تاالب انزلی به روش هزینة سفر )،(T.C.M
علوم و ت کنولوژی محیطزیست ،سال هشتم ،شمارة  ،3صص . 70- 61
شهرداری مشهد ،1382 ،شناسنامة پارکهای بزرگ سطح شهر مشهد ،پارک کوهسنگ ی.
شهرداری مشهد ،1388 ،شناسنامة پارکهای بزرگ سطح شهر مشهد ،پارک ملت.
صامت ی ،مجید ،معین ی ،شهرام ،مردیها ،مریم و مجتب ی خان یزاده امیری ،1391 ،ارزشگذاری تفرجی بوستان جنگلی ناژوان
اصفهان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط ،اکولوژی کاربردی ،سال اول ،شمارة  ،1صص . 79 - 64
قربان ی ،رسول ،1387 ،ارزیابی کمبود پارک در مناطق شهری تبریز با استفاده از روش سرانه /پارک و روش بافرینگ،
دو فصلنامة صفه ،سال هفدهم ،شمارة  ،47صص . 120- 109
مجنونیان ،هنریک ،1374 ،مباحثی پیرامون پارکها ،فضای سبز و تفرجگاهها ،انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز شهر
تهران ،تهران .
یخ کش ی ،عل ی ،1351 ،مقدمهای بر پارکهای ملی و جنگلی ایران ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران .
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