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چکيده
زمينه و هدف :امروزه با توجه به اهمیت روزافزون محیط زیست و فضای سبز ،تصمیم گیری ها و سیاست سازی های زیست محیطی رر
سطح مل و بین الملل رر حال گسترش است بناب راین نیاز اساس به اطالعات کارا رر این مورر وجور رارر تا بتواند بیرای میدیریت ایین
تصمیم سازی ها مفید باشد.
روش بررسی :رر این مطالعه منافع اقتصاری مربوط به پارک آزاری شیراز بیا اسیتفاره از روش ارزش گییاری مطیروط روگانیه-روبعیدی
برآورر شده است .بدین منظور از روش اقتصار سنج بیزین بهره گرفته شده است.راره های مورر نیاز این پژوهش با استفاره از  512پاسخ
رهنده ررسال 11جمع آوری شده است.
يافتهها :نتایج حاصل از برآورر نطان م رهد متغیرهای سطح ررآمد ،بعد خانوار ،کیفیت و زیبای پارک بر پییرش مبلغ پیطینهاری اریر
مثبت و معن رار راشته ،رر حال که متغیر سابقه بازرید اریر منفی و معنی راری بیر پیییرش مبلیغ پیطینهاری رارر .رر ایین مطالعیه،
بازریدکنندگان حاضر به پرراخت مبلغ برابر  0914ریال برای استفاره رر یک روز م باشند ،منفعت کل پارک نیز رر حدور  10میلیارر
ریال به صورت ساالنه است .ارزش ح ال این منفعت کل با استفاره از میزان تنزیل اجتماع  7/5ررصد رر اییران و بییش از  114میلییارر
ریال م باشد.
واژههای کليدی :پارک آزاری شیراز ،روش ارزش گیاری مطروط ،انتخاب روگانه ،تخمین بیزین.

 -1رانش آموخته کارشناس ارشد اقتصار کطاورزی ،رانطگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
 -5استار ،رپارتمان اقتصار  ،رانطگاه ملبورن ،ملبورن ،استرالیا.
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(-*0مسوول مکاتبات):کارشناس ارشد علوم اقتصاری-توسعه اقتصاری و برنامه ریزی ،رانطگاه آزار اسالم واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
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Double-bounded Dichotomous Choice CVM for an Urban Park;
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Abstract
Background and Objective: Today, according to the increasing importance of green space and
environment, decision making about environmental policies is growing at the national and
international levels. Therefore, there is an urgent need for the information that could be used to
promote efficient environmental decision making.
Method: In this study, the economic benefits associated with Azadi Park in Shiraz, are estimated
using a double-bounded dichotomous choice contingent valuation survey design. The model is
estimated applying the Bayesian method. Data for this study was collected with the help of 215
respondants in 2012.
Findings: The model was calibrated for the years 1992-1996 and validated for the years 1998-2000.
The coefficient of determination (R2) for monthly flow was equal to 0.82 and Nash-Sutcliffe
coefficient (Ens) was equal to 0.8 in the calibration period, while in the validation period these
coefficients were 0.77 and 0.73, respectively.
Conclusion: The results indicate that income, household size, quality and beauty of the park have a
significant positive effect and history of visiting has a robust negative effect on the acceptance of bid
price. ؤisitors are willing to pay 4390 Rials per person per day on average, resulting in aggregate
benefits of 14000 million Rials yearly. The present value of these aggregate benefits equals to 190000
million Rials, using a social discount rate of 7.2 %.
Keywords: Shiraz, Azadi Park, Contingent Valuation Method, Dichotomous Choice; Bayesian
Estimation.
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مقدمه
یک از عوامل توسعه پایدار ،با ارزش تلق نمورن سرمایه هیای

زمستان رر حدور  8هزار و  6هزار نفر م باشد .عل ریم وجور

طبیع است .بیان ارزش منابع طبیع از یک جهیت بیرای بیه

سرما رر فصل زمستان ،پارک مطیتریان خیاخ خیور را رارر ،از

حساب آوررن ارزش منابع طبیع رر تولید ناخالص راخلی بیه

جمله افراری که هیر صیبح از محییط ایین پیارک بیرای ورزش

عنوان یک مقیاس رفاه اجتماع و از سوی ریگر برای سیاسیت

استفاره م کنند (یافته های تحقیق) .برآورر تقریبی جمعییت

سازی ها و تصمیم گیری های محیط زیست و انرژی ملی و بیین

پارک با سرشماری ورور افرار به پارک رر ساعات مختلیف روز و

الملل اهمیت رارر .برآورر ارزش پول خدمات اکوسیسیتم هیا،

روزهای مختلف هفته رر چندین روز از زمسیتان  1914و بهیار

نقش مضاعف رر مدیریت تلفیق انسان و سیستم های طبیع

1911صورت پییرفت .سپس با اظهار نظیر مسیووالن پیارک رر

ایفا م کند .رر سطح کالن نیز ارزش گییاری اکوسیسیتم می

مورر میزان افزایش یا کیاهش افیرار ،تعیدار بازریدکننیدگان رر

تواند رر ایجار و اصالح شاخص های رفاه انسان و توسعه پایدار

سایر فصول (تابستان و پاییز) نیز برآورر گررید.

مطارکت راشته باشد .از این رو ،کم و قابیل فهیم کیررن ایین

هدف این مطالعه برآورر تماییل بیه پرراخیت بازریدکننیدگان ایین

منافع از اهمیت بسیار باالی برخوررار است)1-9(.

پارک و منفعیت کیل اقتصیاری بیا اسیتفاره از روش ارزش گییاری

فضاهای سبز ررون شهری و پارک از جملیه منیابع طبیعی بیا

مطروط م باشید .بنیابراین رر ایین پیژوهش بیر خیالف ریگیر

اهمیت م باشند که عالوه بر کارکررهای محیط زیست  ،منافع

مطالعات انجام شده که رر بخش بعدی مقاله به آن ها اشاره م

اجتماع و اقتصاری بسیاری به صورت مسیتقیم و ییرمسیتقیم

شور ،برای برآورر پارامترهای مدل از روش بییزین بهیره گرفتیه

برای بطر فراهم م کند .فضاهای سبز ررون شهری و پارک ها

شده است .هم چنین اکثر پژوهش های پیطین به ارزش گیاری

باعث افزایش جیابیت شهری م گررند .پوشش گیاه همراه با

پارک ها و تفرجگاه های خارج از شهر پرراخته اند .لیا با توجیه

جاذبه های ریگر نظییر آبنماهیا رر پیارک هیای شیهری باعیث

به ارزش پارک های ررون شهری هم از ریدگاه محییط زیسیت

تلطیف هوا و تعدیل فطارهای روان م گیررر .بقیای شیهری و

شهری و هم از نظر رسترس عموم میررم بیه آن هیا  ،رر ایین

سناریوهای نسلهای آینده اساسا رر گرو اجزاء زیست محیطی

تحقیق یک پارک ررون شهری مورر مطالعه قرار گرفته است.

ررون شهری م باشد ( .)0بررس مسایل فضیاهای سیبز ررون

پيشينه پژوهش و ادبيات موضوع

شهری از جمله مطالعات الزم جهت تصمیمسازیهای مدیریت

ارزش پول منابع طبیع شامل ارزش های مستقیم ،ارزش های

همانند مطالعات منافع اقتصاری-اجتماع به منظور فهم منافع

ییر مسیتقیم ،ارزش انتخیاب و ارزش وجیوری می باشید (.)6

آن ها امری ضروری است.

برآورر این ارزش ها با روش های مختلف ارزش گیاری صیورت

پارک آزاری شیراز که با اسم پارک شهر نیز توسط شهروندان

م پییرر .برخ از مطالعات که به تماییل پرراخیت ()1WTPو

شیراز شناخته م شور ،بزرگترین پارک شهر است و نزریک به

منفعت اقتصاری محیط زیست رر رابطه با پیارک هیای ملی و

مرکز شهر شیراز و رر مجاورت میدان آزاری واقع شده است.

شهری پرراخته اند ،رر جدول( )1آورره شده است.

این بوستان رر محدوره بولوار آزاری ،خیابان سمیه و خیابان
مطکین فام قرار گرفته و مساحت بالغ بر بیست هکتار رارا م
باشد که تقریبا نیم از آن پوشیده از چمن و فضای سبز است.
این پارک به این رلیل برای مطالعه انتخاب شده است که پر
بازرید کننده ترین و معروف ترین پارک شهری شیراز م باشد.
()2
بیش از سه میلیون نفر ساالنه از این پیارک رییدن می کننید.
متوسط جمعیت روزانه بازریید کننیده از ایین پیارک رر بهیار و
تابسییتان بییه ترتیییا بیییش از  14و  15هییزار نفییر و رر پییاییز و
1-Willingness to pay
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سيد صالحی و همکاران

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه 3207
جدول -3مطالعات برگزيده ارزش گذاری پارک های ملی و شهری

Table 1-Selected studies of national and urban parks valuation

پديد آورنده

مطالعات
خارجی

مطالعات

روش
پژوهش

تمايل به پرداخت

ل و همکاران()5445
()7

روش
هزینه سفر

 15/87رالر/
خانواره /سال

جان آسافو و
همکاران()8( )5448

ارزش
گیاری
مطروط

ارزش حال
کل منعفت
9195

مکان

واحد

میلیون رالر

پارک های مل
کره جنوب

 58/06رالر /نفر/
سال

15062

میلیون رالر

پارک رریای
تایلند

نهرل ()1( )1970

کالوسون

1210944
ریال/روزانه

8919

میلیون ریال

ائل گل تبریز

مجاب و
همکاران()14( )1980

کالوسون

 27551رالر/روز

518

میلیون رالر

پارک لویزان

امیر نژار()11( )5446

ارزش
گیاری
مطروط

 5/77رالر/خانواره/
ماهانه

9151

پرون و اسماعیل
()15( )1987

ارزش
گیاری
مطروط

 9011ریال/نفر/روز

102652

امام و همکاران()1987
()9

ارزش
گیاری
مطروط

 1844ریال /نفر/
روز

187710

میلیون ریال

امیرنژار و رفیع
()19( )1911

ارزش
گیاری
مطروط

16704151ریال/نفر

114164

میلیون ریال

29544075ریال/
خانواره

114164

میلیون ریال

داخلی
مراری،صدراالشراف ،
مقدس ،
یزران ()10()1911

ارزش
گیاری
مطروط

 115479ریال/نفر

فتاح اررکان ()1915
()12

ارزش
گیاری
مطروط

 961141ریال /فرر

01981

188588

میلیون رالر

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

جنگل های شمال
ایران
جنگل حرا استان
هرمزگان

پارک ساع تهران

سلیمان تنگه
ساری ،مازندران

پارک جنگل
یاسوج

آبطار مارگون،
استان فارس

رر میان روش های به کیار گرفتیه شیده ،روش کالوسیون ییک

روش هزینه سفر ( )1TCMروش ریگیری بیرای بیرآورر ارزش

روش اقتصییاری-اجتمییاع اسییت کییه تنهییا بییرای پییارک هییا و

اقتصاری مکان های تفریحی اسیت ،ولی روش ارزش گییاری

تفرجگاههای خارج از شهر کاربرر رارر؛ پیارک هیای کیه بیرای

مطروط ( )CVMرو مزیت نسیبت بیه آن رارر ()17؛ اول ایین

رسترس به آن نیاز به صرف هزینه و زمان می باشید و هیدف

که CVMقارر به تعیین  WTPفرری برای تغییرات فرض رر

بازریدکنندگان آن تفرج و گررش رر طبیعت است (.)16

1-Travel cost method
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کیفیت فعالیتهای تفریح و همچنیین شیرایط کنیون اسیت.

از فرض بورن را به ناچار همراه رارر .روم این که ،اریا های از

روم این که رر حال که  TCMتنها قارر به تعیین ارزش سیفر

جمله اریا نقطه ش روع را نیز م تواند رر بر راشته باشد .نهایتا

تیک منظییوره اسییت CVM ،قییارر بییه تعیییین ارزش سییفرهای

این که ،این روش ممکن است پاسخ های ییرواقع را نیز شامل

چندمنظوره و چندمقصدی نیز می باشید CVM .تنهیا روشی

شور و پاسخ رهنده صرفا جهت این که فکر کند مصاحبه کننده

است که قارر به تعیین ارزش وجور (ییر مصرف ) منابع طبیع

تمایییل بییه شیینیدن بل ی رارر پاسییخ مثبییت بییه سییوال رهیید.

از مصرف کنندگان و ییر مصرف کنندگان است (.)18

پیطنهارهای مختلف برای پوشاندن ضعف های این روش اراییه

بیطتر مطالعات اخیر با استفاره از روش ارزش گییاری مطیروط

شده است .از جمله باید تالش شور تا پاسخ رهنیده مصیاحبه را

به بررس منافع اقتصاری محیط زیست پرراخته انید .امیام و

کامال جدی تلق نمایید و سیوال هیای بایید رر تحقییق بیرای

همکارن ( )1987با استفاره از روش ارزش گیاری مطروط 1بیه

اطمینان از این موضوع رر پرسش نامه گنجانده شور .هم چنین

برآورر تمایل به پرراخت افیرار بازریید کننیده از پیارک سیاع

پیطنهار م شور که تحقیق باید شامل سوال هیای نییز بیرای

تهران و منفیت کیل اقتصیاری ناشی از آن پرراختنید .بیرآورر

آزمون وجور اریا های مختلف باشد (.)54

مطالعه ایطان یک ارزش  1844ریال برای هر نفر بازرید کننیده

رر  DCCVMمبالغ مطخص به پاسخ رهنیده پیطینهار راره

رر یک روز و منفعت کل سیاالنه  5/7میلییارر رالر می باشید.

م شور که پاسخ رهنده می توانید آن هیا را بپیییرر و ییا رر
9

مطالعه امام و همکاران ( )1987شبیه ترین مطالعه به مطالعه

نماید .رر  DCCVMتک بعدی پاسخ رهنده تنها ییک مبلیغ

حاضر م باشد ول رر پژوهش حاضر عیالوه بیر بیه کیارگیری

پیطنهاری پیش رو رارر و یک پاسیخ آری ییا خییر بیه آن می

لوجیت بیزین برای برازش بهتر مدل از سطوح مختلیف مبیالغ

رهد .احتمال به رست آوررن یک پاسخ بل یا خیر بیه صیورت

پیطنهاری برای پوشش بهتر راره ها استفاره شده است.

زیر م باشد:

) Pr ob i ( no )   n  G ( BID ; 

روش بررسی

)  1  G ( BID ; 

 -3روش ارزش گذاری
رر این مطالعه از روش ارزش گیاری مطروط استفاره شده است

y

Pr ob i ( yes )  

()1

که عموما به عنوان یکی از روش هیای اسیتاندارر بیرای انیدازه

که ( G)BID; θیک تابع توزیع آماری با بررار پارامتر  θاسیت

گیری ارزش اقتصاری کاالهای ییر بیازاری ماننید مکیان هیای

و م توان با استفاره از مدل منتخا مانند میدل لوجییت آن را

تفریح طبیع  ،حیات وحش و کاالهای کیف محیط-زیسیت

برآورر کرر .تابع چگال تجمع ( )0cdfبرای مدل لوجییت بیه

استفاره م شور)11( .روش انتخاب روگانه کیه ییک سیوال بیا

شکل معارله( )5م باشد.

پاسخ آری یا خیر است ،برای تحقیق به کار گرفته شده است .از
مطخصه های این روش این است که سناریوی پیییرش و ییا رر
یک پیطنهار بسیار شبیه به بازار معمول مبارلیه کاالسیت کیه
مصرف کننده برای خرید کاال رر آن قرار می گییرر .عیالوه بیر
این ،روش پرسش سوال با پاسخ آری یا خیر اسیتفاره شیده رر
روش ارزش گیاری مطروط روگانه ( )5DCCVMتقریبا واقع
است و برای رسیتیاب بیه تماییل افیرار بیرای بهبیور کاالهیای
عموم به کار گرفته م شور .بیه هیر حیال هماننید هیر روش
ریگری برخ اریا ها و خطاها را نیز بیه رنبیال رارر .اول ایین
که ،این روش یک روش فرض است و بنابراین اریا های ناش
1-Contingent valuation method
2-Dichotomous choice CVM

()5
( θ≡)a,bو  aو  bبه ترتیا عرض از مبدا و ضرایا برآورر شده
م باشد G)BID; θ(.تابع چگال تجمعی از حیداکثر WTP
فرری به رلیل حداکثر کررن مطلوبیت است ،یعن هر فرر تنها
رر صورت به مبلغ پیطنهاری پاسخ بل م رهد که پیطنهار ما
کمتر و یا مساوی حداکثر  WTPاو باشد و پاسخ خییر خواهید
رار اگر پیطنهار ما بیش از این ارزش باشد (.)51
رر این مطالعه برای برآورر پارامترهای مدل باال از روش بییزین
بهره گرفته شده است .اگیر چیه بهیره گییری از روش حیداکثر
راست نمای برای برآورر مدل های اقتصیار سینج معمیول تیر
3-Single bounded
4-Cumulative density function
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است ،ولیکن روش بیزین رر مقایسه با آن از مزیت های برخوررار

بزرگ سیال  12تیا  64رر نظیر گرفتیه شید .مسیووالن پیارک،

م باشد ،از جمله این که با استفاره از تخمین بیزین می تیوان

فروشندگ ان و سایر کارکنان وابسته بیه فضیای سیبز شیهری از

اطالعات پیطین را رر مدل رر نظر گرفت ،هیم چنیین تخمیین

جمعیت هدف کنار گیاشته شدند .تعدار نمونه الزم برای مطالعه

بیزین بر اساس اصل قوی تئوری تصمیم م باشد و ریگیر ایین

با توجه به اطالعات به رسیت آمیده از تحقییق پاییه512پاسیخ

که بکارگیری تخمین بیزین رر موارری آسان تر است)55(.

رهنده تعیین شد .نمونه گییری سیسیتماتیک سیاره بیه رلییل

عالوه بر این ها ،روش بیزین رر رابطه با ارزش گییاری مطیروط

سارگ و نیز کارای بیطتر نسبت به نمونه گییری سیاره بیرای

م تواند کاراتر عمل نماید .هنگام که رر ارزش گیاری با ییک

انتخاب پاسخ رهندگان به کار گرفته شد.

سری از سواالت پطت سر هم مواجه هستیم ،روش بیزین امکان

پرسش نامه رر برگیرنده مطخصه هیای اقتصیاری ،اجتمیاع و

تجدید نظر رر پاسخ سواالت با توجیه بیه پاسیخ هیای قبلی را

شناسه های فرر شامل سن ،جنس ،ررآمید و سیطح تحصییالت

فراهم م کند .اطالعات حاصیل از ایین روش می توانید میا را رر

بور .سایر سواالت مربوط به انگیزه ها و تمایل فرر رر بازریید از

تعیین مبالغ پیطنهاری که از مهم ترین مراحل ارزش گیاری اسیت

پارک م شد .بخش نهای سواالت نیز مربوط به میزان WTP

یاری کند ( .)59-50از طرف روش بیزین برای مدل های انتخیاب

بییور کییه پاسییخ رهنییدگان آزاری راشییتند تییا چنییدین مبلییغ

گسسته مناسا تر است .مدل های انتخاب گسسیته پیچییده تیر

پیطنهاری اراییه شیده رر جیدول ( )5را بیرای ورور بیه پیارک

مانند  mixed logitبا استفاره از بیزین برازش بهتری خواهنید

بپییرند یا رر نمایند.

راشت (.)52
تخمین بیزین براساس تئیوری بییزین می باشید کیه رر آن بیا
استفاره از راره ها و اطالعات پیطین به برآورر توزییع پسیین و
پارامترها پرراخته م شور .فر آیند نمونیه گییری رر میدل بیر

جدول -3گزينه های پيشنهادی برای  CVMدوگانه
دوبعدی (ريال)
Table 2- Suggested options for Double-bounded
)Dichotomous Choice CVM (Rial

اساس زنجیره مارکو بوره است که رر آن هر نمونه به نمونه قبل

پيشنهاد باالتر

پيشنهاد پايين تر

پيشنهاد اول

از خورش وابسته است وقارر به تقریا توزیع پسیین می باشید.

()y

()z

()x

2444

1444

5244

6444

1244

9444

نمونه تمرین  5کنار گیاشته شید .تخمیین میدل بیا اسیتفاره از

8444

5444

0444

بسته نیرم افیزاری  )56( Zeligرر نیرم افیزار آمیاری  Rانجیام

14444

5244

2444

برای فرآیند زنجیره مارکو مونت کارلو( )1MCMCاز نمونه گییر
 Gibbsاستفاره شد ،به طوری که نمونه گیری رر یک زنجیره بیا
یازره هزار تکرار صورت پییرفت .هزار نمونه ابتدای نیز به عنوان

گررید.
 -3طراحی تحقيق

قبل از شروع توزیع پرسطنامه ،به پاسخ رهندگان اطمینان راره

جمعیت هدف برای انجام این پژوهش تمام بازریید کننیدگان

م شد که مبالغ پیطنهاری برای ورور به پارک فرض است و

پارک آزاری را شامل شد .ابتدا یک تحقیق پاییه رر ارریبهطیت

پاسخ آن ها ساختار فعل مدیریت پارک را تحت تاریر قرار نم

ماه  1911با جمع آوری  94پرسش نامه انجام گرفت که مبلیغ

رهد .این کار جهت کاهش یک

پیطنهاری رر آن به صورت سوال باز پرسیده م شد .اطالعیات

تحقیق مربوط به زیار یا کمتر از حد بیان کررن مبلغ توسط

به رست آمده از تحقیق پایه برای طراحی مبیالغ پیطینهاری و

که پاسخ رهنده از سناریو

پاسخ رهنده م

باشد .هنگام

از اصل

ترین اریا های

سایر جنبه ها رر پرسش نامیه اصیل اسیتفاره شید .بیر اسیاس

فرض

مطاهدات صورت گرفته رر تحقیق پایه جعمیت مخاطیا افیرار

( ،)xاولین مبلغ پیطنهاری به صورت زیر از او پرسیده م شد.

کامال اطمینان یافت ،با انتخاب تصارف

پیطنهار اول

پارک آزاری فرصت برای گررش ررون شهری و استراحت برای
1-Markov Chain Monte Carlo
2-Warm up

شما فراهم کرره است .آیا شما حاضرید برای استفاره از این

ارزش گذاری مشروط دوگانه دوبعدی....

703

پارک تحت یک شرایط فرض x ،ریال(پیطنهار اول) برای هر

های اقتصاری-اجتماع فرر است که ترجیحات فرری و انگیزه-

روز استفاره پرراخت نمایید؟

های شخص او را نیز شامل م شور ε1 .و  ε0نیز اجزا اخالل

اگر پاسخ رهنده مبلغ پیطنهاری را بپییرر ،سپس یک مبلغ

م

باالتر ( ) yبه او پیطنهار م شور ول اگر مبلغ پیطنهاری مورر

توزیع شده ورارای میانگین صفر هستند.

پییرش نباشد مقدار کمتری ( )zبه او پیطنهار م گررر .اگر

اختالف مطلوبیت ( )Δηبین پاسخ بل و خییر بیه صیورت زییر

چنان چه مبلغ پایین تر نیز رر شد از پاسخ رهنده ررخواست

تعریف م شور:

م شور که یک از رالیل زیر را انتخاب نماید  )1فکر نم کنم

(   (1, Y  B; S) - (0, Y; S)  ( 1   0 ) )0

پرراخت نمایم)5( ،

رر مواجه با یک انتخاب روگانه1مدل لوجیت به مدل پروبیت

بازرید از سایر پارک های شهری رایگان است )9( ،من تنها

ترجیح راره م شور چرا که شکلمدل لوجیت بر اساس توزیع

برای ورور به پارک هستم)0( ،

تجمع م باشد رر حال که مدل پروبیت بر اساس توزیع

برای تصمیم گیری رر این مورر به اطالعات بیطتری نیاز رارم،

نرمال و تخمین آن نیزپیچیدهتر است (  .)58به همین رلیل

( )2رالیل ریگر (لطفا بیان نمایید) .این کار به این خاطر صورت

مدل لوجیت برای این مطالعه انتخاب شده است.

م پییرر تا مطمئن شویم که رر کررن یک مبلغ رر نتیجه یک

برای فرر پاسخ رهنده که با انتخیاب روگانیه پیییرفتن و ییا رر

رفتار معترضانه نباشد .اگر فرر پاسخ رهنده رالیل یک و رو را

کررن یک مبلغ پیطنهاری فرض مواجه است ،احتمال پییرش

انتخاب نماید ،به عنوان یک پاسخ رهنده معترض از نمونه کنار

مبلغ پیطنهاری ( )BIDرر فرم لوجیت خط به صورت معارله

گیاشته خواهد شد .نمونه نهای شامل  547پاسخ رهنده با یک

( )2م باشد:

مجبور باشم برای ورور به پارک مبلغ
مایل به پرراخت مبلغ کم

باشند که به صورت مستقل از هم و به صورت تصارف

میزان پاسخ گوی  16ررصد بور.
 -3-3گزينه پرداخت و روش پيمايش
برای محقق مهم است تا یک گزینه پرراخت واقع رر تحقیق

()2

 CVخور انتخاب نماید .این گزینه رر سناریو پرراخت ممکن

 Fηتابع توزیع تجمع  βi ،ضریا متغییر پیطینهار ( )BIDوS

است مبلغ وروری  ،مالیات فروش ،صورت حساب الکتریک و یا

مجموعه متغیرهای اقتصیاری-اجتمیاع می باشید .رر سیطوح

یک وجه مخصوخ مال ریگر باشد .ول مبلغ وروری به عنوان

ابتدای  ،احتمال پییرش یک مبلغ پیطنهاری بیا افیزایش مبلیغ

منطق ترین گزینه و واقع ترین وسیله پرراخت برای

پیطنهار کاهش م یابد.

بازریدکنندگان از یک مکان تفریح است (.)57

رر این مطالعه فرض شد که  WTPمتغیر تصارف ییر منف

برآورر یک پاسخ رقیق تا حد زیاری به روش پیمایش وابسته

است که با توجه به شرط معارله ( )1چنین فرض برآورره شده

است .مصاحبه مستقیم رو رر رو ،عموم ترین روش برای مکان-

است .میانگین مقید  WTPبرای مدل لوجستیک با استفاره از

است ( )57و رر این مطالعه نیز استفاره شده

روش پیطنهار شده تو سط هانمن ( )51و هانمن و همکاران

های تفریح

است .این کار رر ط رو هفته رر خررار ماه  11صورت گرفت.
تصريح مدل

( )11محاسبه شد

ln( 1  e  ) / 
*

()6

بر اساس فرضیات مدل مصیرفکننیده رر پی حیداکثر کیررن

* αعرض از مبدا تعدیل شده و  βضریا متغیر پیطنهار م

مطلوبیت خویش است به عبارت ریگیر بازریید کننیده تنهیا رر

باشد.

صورت مبلغ پیطنهاری را م پییرر که شرط زیر برقرار باشد:
(()9
و رر ییر این صورت مبلغ پیطنهاری را رر م نماید.رر معارله
باال 𝝂تابع مطلوبیت ییرمستقیم Y ،متوسط ررآمد ماهانه فرر
بعد از کسر مالیات(ریال) BID ،مبلغ پیطنهاری و Sمطخصه-

 -3شرح متغيرها
متغیرهای استفارهشده رر مدل رر جدول ( )9آورره شده است.
متغیرهای ررآمد ،جنسیت ،سن ،سطح تحصیالت برای توضییح

1-Binary choice
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مطخصههای اقتصاری-اجتماع فرر بازریدکننده رر مدل آورره

سابقه بازرید بیطتر از پارک مایل بیه پرراخیت مبلیغ بیطیتری

شده است .متغیر ررآمد ،متوسط ررآمد ماهانه فرر بعد از کسیر

است یا خیر .انگیزههای شخصی فیرر رر انتخیاب و آمیدن بیه

مالیات به ریال است .تعیدار بازریید فیرر از پیارک طی  2میاه

پارک نیز برای بررس تاریر انگیزه های پاسخرهنده بر احتمیال

گیشته نیز وارر مدل شده است تا بررس شور کیه آییا فیرر بیا

پییرش پیطنهار م باشد.

جدول -2متغيرهای مدل ارزشگذاری مشروط دوگانه
Table 3- Variables in Double-bounded Dichotomous Choice CVM model

توضيح

متغير
پاسخ

متغیر وابسته ،اگر پاسخ رهنده مایل به پرراخت مبلغ پیطنهاری باشد  ،1و اگر پیطنهار را رر کند 4

پيشنهاد

مقدار فرض مبلغ وروری که به مصاحبه شونده پیطنهار م شور

اقتصادی-اجتماعی
درآمد

متوسط ررآمد ماهانه پس از کسر مالیات به ریال

جنس

جنسیت ،اگر پاسخ رهنده مرر باشد  ،1رر ییر این صورت 4

تحصيالت

تعدار سالهای تحصیالت رسم .

تاهل

وضعیت تاهل ،اگر پاسخرهنده متاهل است  ،1رر ییر این صورت 4

سن

سن به سال

بازديد

تعدار بازرید از پارک ط  2ماه گیشته

فاصله

فاصله منزل مصاحبهشونده تا پارک به متر

ورزش

اگر فرر از برای ورزش پارک استفاره م کند  ،1رر ییر این صورت 4

انگيزههای شخصی
اوقات فراغت

اگر مهمترین رلیل فرر رر آمدن به پارک گیراندن اوقات فرایت است  ،1رر ییر این صورت 4

برای ورزش

اگر مهمترین رلیل فرر رر آمدن به پارک ورزش کررن است  ،1رر ییر این صورت 4

زيبايی پارک

اگر مهمترین رلیل فرر رر آمدن به پارک بهره بررن از فضای زیبای پارک است  ،1رر ییر این صورت.

هدف این مطالعه محاسبه تمایل به پرراخت افرار بازریدکننده

نتايج

از پارک آزاری بور.مدل نهای انتخاب شده برای DCCVM
رو بعدی رر جدول ( )0آورره شده است.
جدول -4نتايج مدل لوجيت بيزين
Table 4- Results of logit Model-Bayesian

متغير

مقدار توزيع نهايی پسين در سطوح مختلف CDF

ميانگين پسين

انحراف معيار

-1/4400

4/7105

-5/0500

***-4/4404

4/4448

-4/4426

-4/4404

بعد خانوار

**4/1765

4/4628

4/4056

4/1764

4/9488

ررآمد ماهیانه

*4/4447

4/4449

4/4445

4/4447

4/4415

کیفیت پارک

**4/0105.

4/1650

4/1461

4/0101

4/7940

عرض از مبدا
مبلغ پیطنهاری

%5/2

%24

%17/2

-4/1184

4/9077
-4/4452
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زیبای پارک

*4/2625

4/5082

4/1445

4/2620

1/1452

ورزش

*4/6787

4/5707

4/1224

4/7444

1/5512

سابقه بازرید

'4/4510

4/4101

4/4497

4/4587

4/4210

*-4/4441

4/4444

-4/4441

-4/4441

4/4444

پیطنهار بازرید

سطوح معنا راری ’***‘ .4/1 ‘'’ ،4/42 ‘*’ ،4/41 ‘**’ ،4/441
با توجه به جدول مطاهده م شور که متغیر مبلغ پیطنهاری

که اولویت اصل بازرید از پارک را زیبای آن م رانند نسبت

مدل رر سطح  4/441معنارار م باشد ،عالوه بر سطح باالی

به افراری که تنها برای گیراندن اوقات فرایت به پارک م آیند

معنا راری متغیر پیطنهار رر مدل ضریا آن نیز مطابق انتظار

مطاهده م شور.

بیانگر رابطه منف آن با متغیر وابسته م باشد .به عبارت ریگر،

با توجه به این که پارک آزاری محل مناسب برای ورزش م

رر برابر مبلغ پیطنهاری باالتر برای ورور به پارک پاسخ

باشد ،نتایج نیز نطان م رهد پاسخ رهندگان که از پارک برای

رهندگان تمایل کمتری برای پرراخت وروری از خور نطان م

ورزش استفاره م کنند حاضرند مبلغ بیطتری برای ورور به

رهند .ضریا متغیر بعد خانوار مثبت و رر سطح  4/41معنا رار

پارک پرراخت نمایند.

م باشد و بیانگر این است که احتمال پییرش مبلغ پیطنهاری

ط انجام تحقیق ،فرر پاسخ رهنده رر مورر سابقه بازرید مورر

برای افراری از خانواره های بزرگتر بیطتر م باشد..

سوال واقع شد که نتایج نطان م رهد احتمال پییرش مبلغ

بر طبق جدول ،متغیر ررآمد ماهانه رر سطح  2ررصد معنا رار

پیطنهاری با افزایش سابقه بازرید فرر افزایش م

م باشد و بیانگر این مطلا م باشد که احتمال پییرش مبلغ

متقابل سابقه بازرید پاسخ رهنده و مبلغ پیطنهاری نیز با

یابد .متغیر

مبلغ

پیطنهاری با افزایش سطح ررآمد افزایش م

یابد .ارر

راشتن یک سطح معنا راری  2ررصد رابطه منف

کیفیت رر سطح  1ررصد با عالمت مثبت معنارار شده است،

پیطنهاری و احتمال پییرش را تطدید م کند ،به طوری که اگر

بنابراین احتمال پییرش مبلغ پیطنهاری بین پاسخ رهندگان

افزایش مبلغ پیطنهاری با افزایش سابقه بازرید همراه شور

باشد و پاسخ

احتمال پییرش مبلغ پیطنهاری بیطتر از حالت معمول کاهش

رهندگان با اعتقار به کیفیت مطلوب پارک حاضر به مبلغ

م

یابد .شرح آماری متغیرهای پاسخ رهندگان شامل سن،

باالتری م باشند .هم چنین با توجه به معناراری متغیر زیبای

اندازه خانوار ،ررآمد ماهانه ،مدت زمان استفاره از پارک و نیز

پارک تفاوت تمایل به پرراخت برای آن رسته از پاسخ رهندگان

سابقه بازرید رر جدول ( )2آورره شده است.

راض

و ناراض

از کیفیت پارک متفاوت م

جدول -7شرح آماری پاسخ دهندگان
Table 5- Statistical descriptor of Respondents

متغیرها

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل انحراف معیار

سن (سال)

94/70

57

64

12

11/59

اندازه خانوار (نفر)

2

0

11

1

5

ررآمد ماهانه (ره هزار ریال) 944 044/02

5444

124

170/02

استفاره از پارک (رقیقه)

140

14

504

94

27

تعدار بازرید  2ماه گیشته

54

1

144

1

57

 -3برآورد  WTPو منافع اقتصادی
میانگین مقید  WTPبرای مدل لوجستیک با استفاره از معارله

( )1111برآورر شد .میانگین  0914 WTPریال برآورر شد و

( )6پیطنهار شده توسط هانمن ( )1181و هانمن و همکاران

این مقدار رر مدل رو گانه رو بعدی برابر با میانه م باشد.
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برای محاسبه منفعت کل ناش از بازرید افرار از پارک آزاری از

یک سال برآورر شد که حاصل ضرب تعدار کل بازرید کنندگان

میانگین  WTPبه رست آمده از مدل لوجیت استفاره شد.

رر میانگین تمایل به پرراخت م باشد.

برای برآورر جمعیت کل بازرید کنندگان پارک آزاری به صورت

19101827164ریال= = 9177600×0914منفعت کل

ساالنه میانگین برآورر شده برای هر فصل از سال مورر استفاره

 -3احتمال پذيرش پيشنهاد

قرار گرفت .به رلیل شرایط ویژه پارک آزاری رر ایام نوروز و

برای محاسبه احتمال پییرش مبلغ پیطنهاری از تابع چگال

پییرش مسافران نوروزی و رر رسترس نبورن جمعیت بازرید

تجمع لوجستیک معارله ( )5استفاره شد .با توجه به منف

کنندگان رر ایام نوروز 12 ،روز اول فروررین از جمعیت بازرید

بورن ضریا متغیر پیطنهاری رر مدل برآورر شده ،همان طور

کنندگان کنار گیاشته شد .نهایتا منفعت کل ناش از بازرید

که رر نمورار ( )1نیز نطان راره شده است ،با افزایش مبلغ

افرار از پارک بیش از سیزره میلیارر و  101میلیون ریال برای

پیطنهاری احتمال پییرش پیطنهار از سوی پاسخ رهنده
کاهش یابد.

نمودار -3احتمال پذيرش در سطوح مختلف مبلغ پيشنهادی
Chart 1- Acceptance likelihood on different levels of suggested price

بحث و نتيجهگيری
هدف از این مطالعه تعیین تمایل به پرراخت و بیرآورر منفعیت

نتایج این مطالعه نطان رار سطح ررآمد ارر مستقیم بر پیییرش

اقتصاری پارک آزاری شیراز بور .منفعت کیل اقتصیاری پیارک

مبلغ پیطنهاری رارر ،لیا بهبور سطح ررآمد اقطار کم ررآمید و

نزریک به  10میلیارر ریال برای سال 11برآورر شد .ارزش حال

کاهش نابرابری ررآمدی م تواند رر جهت تقویت پییرش مبلغ

کل این منفعت با رر نظر گرفتن ییک مییزان تنزییل اجتمیاع

پیطنهاری جهت استفاره از پارک مورر باشد.

 7/5ررصد ( )94بیش از  114میلیارر ریال م باشد.

بر اساس یافته های تحقیق  ،بعد خانوار ارر مثبتی بیر پیییرش

ا ز نظر سیاست و مدیریت  ،رر این پژوهش نتایج قابل انتظار و

مبلغ پیطنهاری رارر ،این موضوع را م توان این گونه توجییه

امیدوار کننده ای به رست آمد .اول این که مررم کطیور میا بیه

کرر افراری که از خانواره های بزرگتر برای بازریید پیارک می

اهمیت و ضرورت پارک های راخل شهری کامال آگیاه هسیتند.

آیند ،آرامش محیط پارک را برای اوقات فراقت نسبت به اوقیات

روم این که یک تمایل بیه پرراخیت قابیل تیوجه بیه منظیور

منزل ترجیح م رهند ،لیا توجه بیه فعالییت هیای فرهنگی و

حمایت ،بهبور و توسعه پارک های راخیل شیهری وجیور رارر.

تفریحات خانوارگ منجر به افزایش مطلوبییت اسیتفاره از ایین

بنابراین ،برای سیاست گیاران و مسووالن شهری ایین امکیان را

پارک خواهد شد.

فراهم م آورر تیا رر خصیوخ توسیعه کمی و کیفی محییط

نتایج این مطالعه م تواند برای مدیریت بورجه ای پارک مفیید

زیست راخل شهری سیاست گیاری و برنامه ریزی کنند.

باشد .بورجه صرف شده جهت نگیه راری ایین پیارک بیه طیور

ارزش گذاری مشروط دوگانه دوبعدی....
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متوسط ساالنه برابر با  15میلیارر ریال م باشد (سازمان فضای

forests of Iran by using a contingent
valuation
method.
Ecological
Economics, 58, 665-675.
7- Lee, c. and S. Han. (2002). Estimating
the use and preservation values of
national parks’ tourism resources using
a contingent valuation method.
Tourism Management 23. 531–540
8- Asafu, j. and S. Tapsuwan. (2008) A
contingent valuation study of scuba
diving benefits: Case study in Mu Ko
Similan Marine National Park,
Thailand. Tourism Management 29.
1122–1130.
 -1نهرل  .ر ،1970 ،ارزیاب اقتصاری و اجتماع پیارک

توجه به کم رضایت افرار از کیفیت پارک حین مصیاحبه ،بایید

ائل گول تبریز ،پایان نامه کارشناس ارشید محییط

رر جهت زیباسازی بیطتر پارک تالش شور.

زیست ،رانطکده منابع طبیع  ،رانطگاه تهران.

سبز شیراز) که کمتر از ارزش برآورر شده ط تحقیق م باشد.
بنابراین م توان انتظار راشت تیا بورجیه نگیه راری و آبیاران
پارک ازطرف رولت افزایش یابد.
با توجه به روش تحقیق ،این مقدار رر واقع میزان ارزش اسیت
که مررم بازرید کننده از پارک برای آن قایل هستند .با رر نظیر
گرفتن این موضوع که برخ از ارزش های پارک از جمله ارزش
وجور رر این روش مورر ارزییاب قیرار نمی گییرر ،بیا رر نظیر
گرفتن ارزش که سایر مررم ییر بازرید کننده برای پارک قایل
هستند این مقدار بسیار بیطتر خواهد بور.
نهایتا ،نتایج مطالعه نطان م رهد که کیفیت و زیبای پارک از
نظر بازریدکنندگان بسیار مهم و مورر می باشید ،از طرفی بیا

 -14مجاب  .م و منوری .م ،1980 ،ارزش گیاری اقتصاری
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