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 منطقاه   از یدکننادگان  از تصاا فی گیاری   کموکاه  روش از اساتفا ش   اا  و کفر 111 از حضوری
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  اا   از یتفری ا  اساتفا ش   ارای  افارا   پر اخ،  ه تمایل میاک ین. اس،  یشتر آقایان  ه کسب،
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 مقدمه -1

 و یبی ا،   ا تماس کیازمند مت د  جهات از اکسان

امااروزش  .اساا، آن  قااای حفاا  ااه  لاازم، مکتیجااه  ر

راهی مناسب  رای پار کار ن اوقاات فرا ا،      ،گر ش ری

های روزافازون زکادگی    ر تنشیثتأهدف کاهش  اس، و  ا

 مور  توجه قارار گرفتاه اسا،.    ،متمرکز شهری و صن تی

هاای اقتصاا ی، رشاد جم یا،، افازایش       توس ه ف الیا، 

هااای زکاادگی و  اااال رفااتن سااطد اسااتاکدار های  مشاغله 

زکدگی، پدیدش آلو گی هوا  ر شاهرهای  ازر ، آلاو گی    

سابب افازایش    ،زیسا،  های م ی  صوتی و سایر آالیندش

های یبی ی و کیاز  م ی استفا ش از گیر تقاضا  رای  چشم

کیااز مار م    شادش تاا    اعا  امر این  ه گر ش ری شدش و 

روز  یشتر شاو .  رآمادهای    روز ه ،شهرکشین  ه یبی ،

 القوش تفری ی و استفا ش از یبی ، منایق جن لی  ارای  

هااای مسااتقیم  تفاار  و گااذران اوقااات فرا اا،، از ارزش

تواکاایی ایان    :شو . خدمات اکولوژیک ماکناد  م سوب می

از  ،هااوا و  منااایق  ر جااذب کاار ن هااوا و ت اادیل آب  

. ارزش وجااو ی، ارزش ندسااتههااای  یرمسااتقیم  ارزش

ذاتی یک منبط اس، که مر م فق   ارای موجو یا، آن   

حتای   ؛قائال هساتند   ،م یطی های زیس، منبط و ف الی،

اگر هرگاز آن را کبینناد یاا اساتفا ش ک نناد نامیرکاژا  و       

 ارای  ،م یطی (. کاالها و خدمات زیس،1334 ،هم اران

 ر سیستم  ، نا راین ؛عمومی هستند های کاالهای ویژگی

ارزش اقتصاا ی   ،گیرکد و  اه هماین علا،     ازار قرار کمی

اقتصاا  اکان   ،های اخیر ها کامشرص اس،؛ اما  ر سال آن

ها را  ا واحد پولی  یاان   اکد تا ارزش آن تدا یری اکدیشیدش

 .(Louviere et al., 0222)کنند 

زیسااا، م تقدکاااد   اکشااامندان اقتصاااا  م ااای 

گذاری  رای کارکر ها، کاالها و خدمات  یر اازاری   شارز

امری ضروری اسا، و اک اار ارزش آکهاا  ر     ،زیس، م ی 

پیامادهای کاامطلو ی را  ارای جام اه  ر پای       ، رازمادت 

یافتاه   ای ساالم و توسا ه   خواهد  اش،.  رای ایجا  جام ه

توس ه و ک هداری  ؛م یطی های زیس، کیاز  ه اجرای یرح

هاا و   مثال پاار    ؛ها و مناا ط زیساتی   فرج اشمناسب از ت

ها و ایجا  مراکاز تفری ای  ارای گذراکادن اوقاات       جن ل

شااو  و  ایااد هماااهن ی الزم  ااین  فرا اا، احساااس ماای

 های اقتصا ی و رفاهی جام ه وجاو   اشاته  اشاد     رکامه

(Fetras, 8991) . گذاری منا ط یبی ی و  اهداف ارزشاز

گیار ،   اقتصاا  اکان صاورت مای   زیس، که توسا    م ی 

مثاال شااناخ، و فهاام منااافط   ؛تااوان  ااه مااوار ی  ماای

گیرکدگان و  م یطی توس  اکسان، کمک  ه تصمیم زیس،

م یطی کشور  ه  ریزان از یریق ارائه مسائل زیس،  رکامه

هااای اقتصااا ی و  هااا و کیااز ارتباااط میااان سیاساا،   آن

 .(Hammitt et al., 0228) رآمدهای یبی ی، اشارش کار   

م یطای مناا ط یبی ای     گذاری خدمات زیسا،  اگر ارزش

 رحسب واحدهایی  اشد که قا ل قیااس  اا ساایر کاالهاا     

آیاد کاه ایان     ها این تصور  ه وجو  می  رای اکسان ،کباشد

توجاه  اه قیما، و     مجاکی هستند؛  نا راین عدم ،خدمات

هاا منجار  اه     گیاری  ارزش این خدمات،  ر سطد تصمیم

گاذاری   شو . پا  ارزش  کاپایداری می های اتراذ سیاس،

اقتصا ی منا ط یبی ی  ا مطرح کر ن ارزش کمی کاالها 

ریاازی  و خاادمات منااا ط یبی اای، ماادیران را  ر  رکامااه 

 کناد   ر اری پایدار منا ط یبی ی کمک می حفاظ، و  هرش

(Majninian, 8951) . 

کناد تاا    گذاری اقتصا ی، کمک می همچنین ارزش

 از یدکننااادگان ارائاااه شاااو  و خاادمات  هتاااری  اااه  

گر ش ری  اکواع ترین مهم گر ش ر ی روکق یا د. از جمله

 یااا اکوتوریساام ماجراجویاکااه، گر شاا ری  ااه تااوان ماای

ماذهبی،   شاهری، روساتایی،   گر شا ری  گار ی،  یبی ،

  اه  شاهر . کار   اشاارش   یارش  و سامم،  تجاری، فرهن ی،

و اس، نیاسوری  گر ش ر جذب های کاکون از ی ی عنوان

 مت اد ی  عوامال  شهری، ( و  ر توریسم1341 هم اران،

 از سنن، ی ی و آ اب که هستند توریسم جذب ساز زمینه

 مراکز (.  ر این اساس،1337 اشد نقرخلو،  می عوامل این

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
94

.4
.1

3.
1.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 19

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1394.4.13.1.8
https://iueam.ir/article-1-312-fa.html


 9ااااااااااا راحلی حسین حیاتی، اله  اب اسدی،  نی مصطفی ،شزا  ش بان پروین ... / ت یین و تفری ی خدمات اقتصا ی گذاری ارزش

 

 هاای  زیرسااخ،  و مادکی  کها هاای  تجمط عل،  ه شهری

 جلاب  و جاذب   ارای  م ل مناسابی  تواکند می اجتماعی،

 ایان  اهمی،. شوکد م سوب خارجی و  اخلی گر ش ران

 یاا  تمادن  و  ا تااری   که زماکی گر ش ری، صن ، از کوع

 شدش  وچندان شو ، همراش کاحیه آن یبی ی ویژش شرای 

 آسااکی تواکاایی    اه  جاا،   اه  و مناسب های ریزی  رکامه  ا و

 اشا،   خواهاد  را گر ش ری  زر  قطب  ه شدن تبدیل

 (.1331نییبی و هم اران، 

ت یین ارزش اقتصا ی منایق گر ش ری  ،از یرفی

زیساتی و    ط یبی ای م ای   اشهری  ر جه، حفا  منا  

تاأثیر قا ال    ،توس ه گر ش ری و خدمات مر اوط  اه آن  

توجهی  ر اقتصا  شهری  ار . تاری  اقتصا ی شهر  ا فراز 

شادش اسا،.    عجاین  ،و کشیب شهرهای تجاری و صن تی

ار و اقتصا های شاهری  اه منراور  اشاتن رشادی پایاد      

هاای اقتصاا ی متناوع و وسای ی       لندمدت کیازمند پایاه 

تری  ا  کنندش پایه گستر ش فراهم ،هستند. اشتغال خدماتی

خدمات تولیدی پیشرفته  اه عناوان  راش اصالی رشاد      

سریط شهری اس،.  ر سراسر جهان،  یشاتر اقتصاا های   

اکاد. تغییار از    از صن ،  ه خدمات تغییر جها،  ا ش  ،پویا

 هناادش موفقیاا،   ی  ااه خاادماتی، کشااان تولیااد صاان ت 

(. 1334، 1شاورت  یاقتصا های شهری اس، نهیون و رکا 

حفاا  و توساا ه منااایق گر شاا ری شااهری   ،رو از ایاان

ای  ر اقتصا  شهری  ار . همچناین ت یاین    اهمی، ویژش

ارزش اقتصا ی و  رآور  تمایل مر م  اه پر اخا،  ارای    

اهنماایی  تواکاد ر  استفا ش تفری ی و حف  این منایق، می

مناسب  ر جه، سیاست ذاری  ارای حفا  ایان امااکن     

  اشد.

ی  اا   ی ا ارزش تفر  ررسای  ،هدف از این ت قیاق 

هزیناه  مقدار تمایل  ه پر اخ،  رآور  های اصفهان و  گل

 رای حفا  ایان م اان یبی ای اسا،. ویژگای و امتیااز        

فر  این  ا  را  اید  ر وجوش چندگاکه تفری ای،   من صر  ه

                                                           
8- Hyun and Rennie Short 

جو کر  که امید وجس، ،آموزشی و ت قیقی آنفرهن ی، 

هااای چشاام یر خااو ، اساات دا های    ااا جااذا ی، اساا،

افازایش  هاد و    ،توریستی شهر اصفهان را  یش از پایش 

   .تقوی، کند

 

 پیشینه تحقیق -5

 های داخلی الف( پژوهش

 ،زیس، گذاری منا ط یبی ی و م ی   ر مور  ارزش

 ،که  ر ا امه شدشمطال ات  اخلی و خارجی زیا ی اکجام 

 شو .  ه  رخی موار  اشارش می

(  ه  رآور  ارزش 1334ن منافی ممیوسفی و حیاتی

گاذاری   تفرجی  ریاچه مهارلو  اا اساتفا ش از روش ارزش  

کاه متغیرهاای    کاد مشاروط پر اختناد. کتاایش کشاان  ا     

ر یثتااأ ،ت صاایمت، جااذا ی، روسااتا، جنساای، و  رآمااد

، پیشانها ی، ت ادا     ار مثبا، و متغیرهاای قیما    م نی

ر منفی  ر میزان یثتأ ، ف ات  از ید سالیاکه و اکدازش خاکوار

تمایل  ه پر اخ،  از یدکنندگان  ارکد. میااک ین تمایال   

ریال و ارزش تفرجای سااالکه  ریاچاه     3344 ه پر اخ، 

 .ش اس،میلیون ریال  رآور  شد 4/5311

ارزش  (  ااه  اارآور  1334ن شراحلاای و هم اااراک 

 روش از اسااتفا ش  ااا ارومیااه  نااد روسااتای یی ااتفر

 کااد ا  کشااان کتااایش .مشااروط پر اختنااد گااذاری ارزش

 رآماد،   خااکوار، ش اکاداز  جنسای،،  ت صایمت،  متغیرهای

 ریثتاأ  ،پیشنها ی قیم، و  از یدکنندگان رضای، میزان

  ارکاد.  پر اخ، افارا    ه تمایل احتمال روی  اری م نی

 ارزش ریاال و  1471افارا    پر اخا،   اه  تمایل میاک ین

 میلیاون  711حادو     ند ارومیه روستای ساالکه تفرجی

 گر ید.  رآور  ریال

 (  اه مطال اه  1334آ اا ی ن  قر اکی و صا قی لطف

 گر شا ری  ارزش و پر اخا،   ه تمایل های کنندش ت یین

 زمااکی  مقطاط  هاای   ا ش از استفا ش  ا تندورش ملی پار 

 روش از گیاااری و  هااارش قوچاااان و  رگاااز خااااکوار199
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 کتاایش . پر اختناد  الجی، ال وی و مشروط گذاری ارزش

 منفی تأثیر  ارای ،ورو یه پیشنها  و سن که کد ا  کشان

  رای پر اخ،  ه تمایل روی مثب، ریثتأ  ارای ، رآمد و

 ،همچناین   اشاد.  مای  تنادورش  ملی پار   ر گر ش ری

 ارای ارزش    از یدکننادگان   ه پر اخا،  تمایل متوس 

 کال  و  از یاد  هار  ریال  رای 4134 این منطقهتفری ی 

 . اشد می ریال میلیون 117/117 آن گر ش ری ارزش

 ای، مطال ه (  ر1341ن شخاکسار آستاکه و هم اراک

 ومقادس   شهر مشاهد  جن لی های پار  تفری ی ارزش

  ارا ها  تمایل  ه پر اخ،  از یدکنندگان این پار  میزان

 پرسشانامه  و مشاروط  گاذاری  ارزش روش از اساتفا ش 

متوسا    اکاد.  کار ش  گیاری  اکدازش و ت یین ، وگاکه اکتراب

، هااا تمایاال  ااه پر اخاا،  از یدکنناادگان ایاان پااار    

تفری ی آن  یش  و ارزش کل  رای هر  از ید ریال1435

 ار   ثیرأتا  میلیار  ریال  رآور  شدش اس،.  یشترین 3/1از 

غیرهای  ه ترتیب مر وط  ه مت ،احتمال تمایل  ه پر اخ،

  د خاکوار، ت صیمت،  رآمد، اهمیا، حفاظا، از مناا ط    

  اشد. می پار  تا س وک، م ل یبی ی و فاصله

(  ر پژوهشاای  ااا 1341ن شکااژا  و هم اااراک هاشاام

 ررسی و ت یین شااخص میازان تمایال  اه پر اخا،  ر      

گذاری مشروط  پار  جن لی کور  ا استفا ش از روش ارزش

 اه ت یاین ارزش تفرج ااهی ایان      ،و پرسشنامه  وگاکاه 

کاه میازان میااک ین     کداکد. کتایش کشان  ا  پار  پر اخته

 3357تمایل  ه پر اخ،  از یدکنندگان  رای این پاار   

 ریال  رای هر  از ید  و ش اس،.

پاار    تفری ای  ( ارزش1341رف ا، و موساوی ن  

 پر اخ،  ه تمایل میزان و  هش، اصفهان هش، جن لی

 روش از اساتفا ش   اا  را پاار   ایان   از یدکننادگان 

 کتایش. گیری کر کد اکدازش و ت یین ،مشروط گذاری ارزش

 خااکوا ش،   رآماد  فار ،   رآمد متغیرهای که کد ا  کشان

 کوع و زیس، م ی  ارزشمندی پار ، کیفی، ت صیمت،

  رای  از یدکنندگان تمایل  ه پر اخ،  ر ،مس وکی منزل

  اشاته  مثبا،  تاأثیر  ،زیس، م ی   لپذیری از استفا ش

پاار ،   از خاکه مساف، و سن متغیرهای اس،. همچنین،

  اشاته  منفای  هرا طا  ،افارا    ه پر اخ، تمایل میزان  ا

  ارای   از یدکننادگان  پر اخا،   ه تمایل اس،. متوس 

  از یاد  هار   ارای  ریال 4113 پار ، این تفری ی ارزش

 کیاز  خاکوار هر ساالکه پر اخ،  ه تمایل میاک ین و اس،

 آمادش   س،  ه ریال9/111319پار   این از  از ید  رای

  .اس،

 کوهساتاکی  پاار   تفرجی ارزش (1341مل یان ن

ایان    از یدکننادگان  پر اخا،   اه  تمایال  میزان و صفه

 و مشاروط  گاذاری  ارزش روش از اساتفا ش   اا  پاار  را 

  رای الجی، مدل  رآور  کر .  وگاکه گزینش پرسشنامه

 کاد  ا  کشان کتایش شد. استفا ش پر اخ،  ه  رآور  تمایل

 ت صایمت،  میازان  پیشانها ی،  قیما،  متغیرهاای  کاه 

  اه  تمایال   ر م نا اری تأثیر اکدازش خاکوار و سن  رآمد،

 و خادمات  از اساتفا ش   ارای   از یدکننادگان  پر اخا، 

  ارکد. صفه کوهستاکی تفرجی پار  -تفری ی تسهیمت

 تفری ای  ارزش  ارای  افارا   پر اخا،   ه تمایل میاک ین

 .آمد  س،  ه ماش ریال  ر4437ه، صف کوهستاکی پار 

 های خارجی ب( پژوهش

 گر شااا ری خااادمات ( ارزش4111ن 1ال گاااار

4رسایو   ر یبی ی
  ارای  ساال   ر  الر 99/15 ه راترکی 

 .کر  ت یین خاکوار هر

(  اا اسااتفا ش از  4113ن شو هم اااراک 3رینیساداتیر 

تمایال  اه پر اخا، افارا  را     گذاری مشروط،  روش ارزش

میلیون کارون و  ارای    713 9 رای پار  ملی اس افتافل

میلیااون کاارون  اارآور   333ایرلنااد را  7آ شااار گولفااوی

زیسا،، ت ادا     کر کد. آکها  رآمد، ک رش کسب،  ه م ی 

 از ید قبلی، م ل اقام،، سا قه پر اخ، ورو ی، سان و  

                                                           
8- Gurluk 

0- Bursa 

3- Reynisdottir 

4- Skaftafell 

6- Golfoi Waterfall 
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ه پر اخاا، ت صایمت را از عوامال اثرگاذار  اار تمایال  ا     

 م رفی کر کد.

( ارزش تفری ااای 4113ن شو هم ااااراک 1ساااتوت 

سال  رای هر   الر  ر 93/99 های سرو  ر لبنان را جن ل

 خاکوا ش م اسبه کمو کد.

(  ااه  اارآور  ارزش اقتصااا ی   4111ن 4آکدرساان

کور ی  ا روش هزینه سافر  ر منطقاه شامال آمری اا      ی 

تا  51 ر هر سفر پر اخ، و مقدار  رآور   ه ازای هر فر  

  الر ترمین ز ش شد. 137

از  ،ای (  ر مطال ااه4111ن شو هم اااراک 3 ااوکلی

گذاری مشروط  رای  رآور  میزان تمایال  اه    روش ارزش

پر اخااا،  از یدکننااادگان  ااارای  هباااو  و توسااا ه   

های منایق مرت ای مرتفاط و پسا،  ر ایرلناد      زیرساخ،

 رای منایق ان گنندکتفا ش کر کد و کشان  ا کد  از یداس

 یاور   اه  پوکاد،  44/14و  13/4مرتفط و پس،  ه ترتیب 

 متوس  تمایل  ه پر اخ،  ارکد.

گذاری اقتصا ی ساه   (  ه ارزش4114ن 9مباز و  ن،

 ااا  گیاااهی  ر اسااترالیا  ااا  و روش هزینااه ساافر و     

گذاری مشروط پر اختند. میزان تمایل  ه پر اخا،   ارزش

سااایل کقلیااه هااای گیاااهی از یریااق کااوع و   اارای  ااا 

های ورو ی آکها مور   ررسی قرار   از یدکنندگان و هزینه

واحاد پاولی    7تا  3گرف، و  رای هر کفر  ر هر سفر  ین 

کنندش  رای هار   استرالیا م اسبه شد. مقا یر مازا  مصرف

واحد پولی استرالیا  رآور   39 ا  گیاهی  ه یور میاک ین 

ا رفااش کال   میلیاون واحاد پاول اساترالی     117شد. حدو  

اجتماعی توس   از یدکنندگان  ر هر ساال ایجاا  شادش    

  اس،.

                                                           
8- Sattout 

0- Anderson 

3- Buckley  

4- Mwebaze and Bennett 

ای  اه   (  ر مطال اه 4111و هم ااراکش ن  7مجومدار

هاای شاهری از  یادگاش      رآور  ارزش پولی منافط جن ال 

 WTP)1گر ش ران پر اختند. آکها تمایال  اه پر اخا، ن   

های شهری را  ا اساتفا ش از روش   گر ش ران  رای جن ل

 رآور  کمو کاد. کتاایش ایان مطال اه کشاان       ،گذاری ارزش

 ا کد که افزایش ساطد  رآماد و همچناین ت صایل  ر      

را افاازایش  WTPمقااایط ت صاایمت ت میلاای، میاازان  

 4/11فار ی،   WTP هد. همچناین مقادار متوسا      می

  الر  رآور  شد.

، ای (  ر مطال ااه4114هم اااراکش نو  5روزکبرگاار

هاای   تمایل  ه پر اخ، و ارزش  یاان شادش  ارای هزیناه    

جن اال اسااتفا ش تفری اای  ر جن اال کز یااک  ااه شااهر ن

را  ررسی کر کاد. کتاایش ایان     (3 ان  ر اورگان- وکالد مک

مطال ااه کشااان  ا کااد کااه افاارا ی کااه ک اارش حمااایتی 

کساب،  اه   تری  اشتند، تمایل  ه پر اخا،  ااالتری    قوی

 سایرین  اشتند.

تااأثیر  ای مطال ااه  ر( 4119ن شهم اااراک و 4لااوپز

 پر اخا،   ه لیتما زانیم  ر را هنجارها وت هدات اخمقی 

یاک پاار  شاهری را     از حفاظا،  ی ارا  دکنندگانی از 

  الر 1/14 ،پر اخاا،  ااه لیااتما زانیاام. کر کااد  ررساای

اجتمااعی   یهنجارها که  ا کد کشان شیکتا.  رآور  گر ید

 یهنجارهاا  هاا،  ک ارش  نیای ت   ر یتاوجه   ه یاور قا ال  

. اسا،  ماؤثر  افرا  شدش مشاهدش یرفتار اخمقی و کنترل

 ی،اخمقا  یهنجارهاا  کاه   ا کاد  همچنین، کتاایش کشاان  

  ر اکاد.   رشایدش   هباو   توضای ی مادل اصالی را    قدرت

 و مسائوالکه  و یاجتماع ک اش که گرفتند جهیکت آکها ،یکها

  اه  لیا تما سا،، یز  یم ا   اه  کساب،  یرفداراکاه  ک رش

 خاادمات و کاالهااا از کااوع نیااا ی اارا یشااتری  پر اخاا،

 . ار   کبال  ه یشهر یطیم  س،یز

                                                           
6- Majumdar 

5- Willingness To Pay 

1- Rosenberger 

1- McDonald-Dunn Forest in Oregon State 

9- Lopez 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
94

.4
.1

3.
1.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 19

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1394.4.13.1.8
https://iueam.ir/article-1-312-fa.html
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مطال ااات فراواکاای  ر خصااو  ارزش حفاااظتی و  

م یطاای و  گااذاری خاادمات زیساا،    اای و ارزشیتفر

گر ش ری شهری و روستایی اکجام شدش که  اه  رخای از   

توجه  ه مطال ات اکجام شدش، متغیرهای آکها اشارش شد.  ا 

خاا، افاارا  امرتلفاای  اار میاازان ارزش و تمایاال  ااه پر 

تأثیرگذار اسا،. همچناین  ر مطال اات اکجاام شادش، از      

های مرتلفی  رای ت یین ارزش استفا ش شدش اس،.  روش

 ر مطال ه حاضر،  ا توجاه  اه مبااکی کراری و مطال اات      

مات گر شا ری  گاذاری خاد   اکجام شدش،  ر حاوزش ارزش 

گذاری اقتصا ی خدمات گر ش ری  اا    شهری،  ه ارزش

های اصفهان پر اخته شدش اس،.  ا توجه  اه خادمات    گل

و امتیاااز  هااا ویژگاایخااا  و ارزشاامند ایاان م ااان و   

وجااوش چندگاکااه تفری اای،  ،  رفاار  ایاان  ااا  من صاار ه

گذاری آن، ضروری و  ، ارزشفرهن ی، آموزشی و ت قیقی

تواکااد  ااه ماادیری، صاان ،   ، و ماای ارای اهمیاا، اساا

   گر ش ری شهری  ر اصفهان کمک کماید.

 

 مبانی نظری   -9

هاا   گذاری اقتصاا ی،  اه کمای کار ن ارزش     ارزش

شاو     راساس واحدهای رایش نواحدهای پولی( ایمق می

مفهاوم  سایار  قیقای     ،(. ارزش اقتصا ی1333نموالیی، 

و تغییار  ر رفااش    شاو   ها مر وط مای  و  ه رفاش اکسان ر  ا

گر  . رفاش افرا   ها آش ار می ها کیز  ر ترجی ات آن اکسان

گیاری   کیز  ا اساتفا ش از تمایال  اه پر اخا، آکهاا اکادازش      

شو . تمایل  اه پر اخا، کهاایی افارا   اا اساتفا ش از        می

توان  شو . از توا ط تقاضا می گیری می من نی تقاضا اکدازش

 رای ت لیل تغییرات رفاش افرا  که  یاک ر ارزش آن تغییر 

 تواکاد   . تغییرات  ر رفاش افارا  مای  کر رای افرا  اس،، استفا ش 

کاشاای از تغییاارات  ر قیماا،، مقاادار کاااال و  رآمااد     

 یرقا ل  ،کنندش  اشد.  ه  لیل این ه مطلو ی، افرا  مصرف

تغییارات   ی ارزیا یمشاهدش اس،، استفا ش از تا ط مطلو ی،  را

جاای آن از واحادهای     ر رفاش افرا  مناسب کیسا، و  اه  

کاه البتاه    (Heberling, 0222) شو  استفا ش می 1پولی

تمایال  اه   شاو .   گیاری مای    ا تمایل  ه پر اخ،، اکادازش 

 را اار اساا،  ااا مبااالغی از  رآمااد پااولی کااه   ،پر اخاا،

حاضر اس،  رای  هبو  وض ی، رفااهی یاا    ،کنندش مصرف

 ارای مثاال، اگار     ؛جلوگیری از کاهش رفاش خو   پار از  

 (یا خادم، ن q یاز مصرف کاال ، تا  یمطلو ی، یک فر 

کاالهای  ی ار   مصرف تمامی هندش  نکه کشان y و  رآمد

 ه عل، افزایش کیفی، یا  ،، تمایل  ه پر اخ، اشد( اس،

 را ر  ا حداکثر مبلغای   1 تا  1 از مقدار اولیه  qکمی، 

اس، که فر  حاضر اس،  رای افزایش کیفی، یاا کمیا،   

کاه مطلو یا، او قبال و پا  از      یاوری  هکاال  پر از ؛  ا 

(، ثا ، WTPن تغییر،  ا توجه  ه مبل  تمایل  ه پر اخ،

 :(Brookshire et al., 8912)  اقی  ماکد

  (1ن  
00100 ),(),( UWTPyqUyqU  

y,q(U((، 1که  ر را طه ن WTPy,q(U(و  00 01  

 قبال و پا  از تغییار را کشاان     ، ه ترتیب مطلو ی، فار  

 د.ن ه می

 نااا راین  ااا م اساابه میاازان تمایاال  ااه پر اخاا،، 

توان ارزش ذهنی افرا  کساب،  اه کااال و خادمات را      می

گاذاری   های مرتلفای  ارای ارزش    رآور  کر . البته روش

 رای ارزیاا ی   ،ها یور کلی  و گروش از روش  هوجو   ارکد. 

هاایی   روش ،گاروش اول  (؛1333نموالیی،  پولی وجو   ار 

شو  کاه  اه  ارآور  من نای تقاضاا منتهای        را شامل می

قیما، کااالی ماور  کرار      ،ها ولی  ر این روش ؛شو  کمی

روش هزینااه  :هااا شااامل  شااو . ایاان روش  ت یااین ماای 

روش رفتار ت دیلی نمرار  پیش یری(، روش جای زینی، 

وری تولید و روش هزینه فرصا،   اکتقال منافط، روش  هرش

قیما، کااالی    ،هاا   اشاد.  ر ایان روش   از  س، رفته می

 شو .  یر ازاری ت یین می

                                                           
8- Money Metrics 
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شو  که  ه  رآور   هایی را شامل می روش ،گروش  وم

 و تقاضاای  1شوکد نتقاضای هی سی من نی تقاضا منتهی می

هاا ارزش کاالهاای    از ایان روش  ( که  ا استفا ش4مارشالی

، (Batmane et al., 4113) آیاد   یر ازاری  ه  س، مای 

(Turner et al., 0228) مبلغای را کشاان    ،. قیم، کااال

 ؛ هد که فر   ر  ازار  ارای خریاد آن پر اختاه اسا،     می

ولاای ارزش کاااال  را اار  ااا قیماا، کاااال  ااه اضااافه مااازا  

اس،. اگر فر  حداکثر تمایال  اه پر اخا،    کنندش  مصرف

خو  را  ه عنوان قیم،  رای خرید آن  پر از ، ارزش کاال 

هاای   (. روش1333 را ر  ا قیم، آن خواهد  و  نموالیی، 

گذاری مبتنی  ر  رآور  من نی تقاضا  اه  و گاروش    ارزش

 3شهاای ترجی اات آشا ار شاد     های مبتنی  ار  ا ش  روش

هاای   های مبتنی  ار  ا ش  روش های  یرمستقیم( و نروش

هاای مساتقیم(    نروش 9شدش( ترجی ات اظهار شدش ن یان

. از آکجا (Mitchell & Carson, 1434) شو  تقسیم می

زیستی  ارائه خدمات جدید م ی  ،که موضوع این مطال ه

 هو گر ش ری اس، و  ه  لیل عماومی  او ن کااال، تاا  ا     

 ه صورت  اازاری وجاو  کداشاته و     ،حال این کوع خدم، 

هاای   عرضه و تقاضا  رای آن قا ال  ارآور  کیسا،، روش   

تواکاد ارزش آکهاا را  اه یاور      ترجی ات آش ارشدش، کمای 

هاای ترجی اات    مستقیم  ارآور  کمایاد. از یرفای روش   

شدش، ارزش کاالهای  یر ازاری را  ه یور مساتقیم از    یان

 .  کنند یریق پرسش از افرا   رآور  می

شاااامل روش  ،روش ترجی اااات آشااا ار شااادش 

 اشاد. روش   گذاری لذت و روش هزیناه سافر مای    قیم،

( و 1451ن 7 ار توس  گریلیچیاز  اولین ،گذاری لذت قیم،

 ساا، آور ن  ه( م رفاای شااد کااه  اارای  اا1459ن 1روزن

های کاالهاایی کاه  اا     های ضمنی مر وط  ه ویژگی قیم،

                                                           
8- Hicksian Demand 

0- Marshallian Demand 

3- Reveal Preferences Methods 

4- Stated Preferences Methods 

6- Griliches  

5- Rosen 

(. 1333نمااوالیی، رو   کااار ماای  ااه ،هاام ماارتب  هسااتند

 راساااس ایاان روش، قیماا، کاااالیی کااه  ر  ااازار ارائااه  

شو . فرض این  شو  و قیم،  ازاری کدار ، ت یین می کمی

مناف ی  ار  کاه ایان مناافط  ر ساایر      ،اس، که این کاال

شوکد کیز وجو   ار .  ر ایان   کاالها که  ر  ازار م امله می

ت کسابی از  صاور  توان قیما، ایان کااال را  اه     شرای  می

قیم، کاالهای  اازاری مارتب   اا آن  ارآور  کار . ایان       

ای مناافط حاصاال از کااال را ت یااین    ارزش سااایه ، ارآور  

 3 اار توسا  هوتلینا     اولاین  5کند. روش هزینه سفر می

 4( پیشاانها  شااد و پاا  از آن توساا  کموسااون1431ن

(. ایاان روش 1333(  ساا   ا ش شااد نمااوالیی،  1474ن

م یطی و اماکن  گذاری کاالهای زیس،  یشتر  رای ارزش

رو . هار فار   ارای  از یاد از امااکن       کار مای   ه ،تفری ی

 ،شاو .  اه ایان ترتیاب     هایی مت مل مای   ی هزینهیتفر

ای کاه فار   ارای  از یاد از یاک م اان مت مال         هزینه

 یاک ر حداقل ارزشی اس، که شارص  ارای آن    ،شو  می

 م ان قائل اس،. 

 م ماوالا روش ترجی ات اظهار شدش ن یان شدش( که 

شو ،  ازاری فرضی  ارای   گذاری مشروط کامیدش می ارزش

گیر ، تاا   کاالیی که  ازاری  رایش وجو  کدار ،  ر کرر می

گااذاری شااو . ک تااه مهاام  ر ایاان کااوع   آن کاااال قیماا،

ای اسا، کاه اریاب را     یراحای پرسشانامه   ،گذاری ارزش

گذاری مشروط، تمایل  ه پر اخ،  حداقل کماید.  ر ارزش

افرا   رای یک کاالی جدید یاا کاالهاایی کاه  ارای آکهاا      

گیار . ایان     ازاری وجو  کادار ، ماور   ررسای قارار مای     

هااا  ر  ساایاری از کشااورها و از جملااه کشااورهای   روش

توس ه  رای اساتررا  ترجی اات فار ی اساتفا ش       رحال

   ر مور  میزان مستقیماا  ا افرا ،شدش اس،.  ر این روش

مبلغی که تمایل  ه پر اخ،  رای استفا ش یا حفاظا، یاا   

ارزشای را   ،شو . این مبل  ال میؤاستفا ش از کاال  ارکد، س

                                                           
1- Travel Cost Method 

1- Hotelling 

9- Clowson 
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کنناد. واژش    هد که افرا   رای آن کاال ت یین می کشان می

گذاری مشروط  ه این  لیل اس، که  ر  مشروط  ر ارزش

ای آن وجاو  کادار ،   این روش،  رای کاالیی که  ازاری  ر

شو . پ  از ایجا   ازار فرضای،   یک  ازار فرضی ایجا  می

 هنادگان  ر ماور  تمایال  اه      از یریق مصاحبه  ا پاس 

ال شدش، از این یریق تمایل  ه پر اخا،  ؤپر اخ، آکها س

گر  . مزی، این روش  ر روش ترجی ات  افرا   رآور  می

کاه  ر  اازار    آش ار شدش ناستررا  تقاضا  رای کاالهاایی 

گذاری کاالهای  شوکد( این اس، که  رای ارزش م امله می

رو .  کار می  ه ،مصرفی  یرمستقیم و کاالهای  یرمصرفی

همچنین  ا پرسش  ر مور  تمایل  ه پر اخ، یاا تمایال   

 ه پذیرش افرا ، مساتقیماا ارزش پاولی تغییار مطلو یا،     

 یاور کاه   هماان (. 1334شو  نفتااحی،   افرا  مشرص می

 شو . می شگذاری مشروط کامید  یان شد، این روش، ارزش

 1واکتارا    ار توس  سیریاسی گذاری مشروط اولین ارزش

(  ر مور  جلوگیری از فرسایش خا  کاه مناافط   1495ن

کناد، ماور  اساتفا ش قارار گرفا،        یر ازاری را ایجا  می

(.  ر مطال اااات ;Hanemann, 1444 1334نفتااااحی، 

یاور کلای   ه از این روش استفا ش شادش اسا،.  ا    ،فراواکی

گااذاری  تااوان گفاا،، از ایاان روش  یشااتر  ر ارزش  ماای

م یطای و مناا ط یبی ای اساتفا ش شادش       کاالهای زیس،

اس،.  ر این روش،  رای کاال یا خدمتی که  ازاری  ارای  

شو  و  اا   آن وجو  کدار ،  ازاری فرضی  ر کرر گرفته می

گیاری   ش آن کااال را اکادازش  ارز ،هاای میاداکی   کمک  ا ش

کنند.  ر این روش مستقیماا از افرا   ر ماور  میازان    می

 ارای اساتفا ش از کااالی     ،مبلغی که تمایل  اه پر اخا،  

شو  که مبل  حاداکثر تمایال    ال میؤ یر ازاری  ارکد، س

 ه پر اخ،  یاک ر ارزشی اس، که افرا   ارای آن کااالی   

  یر ازاری قائل هستند.

                                                           
8- Syriasy and Von Trapp 

 گااذاری مشااروط از روش ارزش حاضاار،  ر مطال ااه

های اصفهان و  ارآور     رآور  ارزش تفری ی  ا  گل  رای

 تمایل  ه پر اخ،  از یدکنندگان استفا ش شدش اس،. 

 

 تحقیق روش -4

 اا    تفرجای  ارزش  ارآور    ارای  مطال اه،  این  ر

(CV)مشروط  گذاری ارزش روش از ها گل
ش استفا ش شد 4

اساتاکدار  و   ا زارهای از ی ی عنوان  ه CVم موالا . اس،

 و  یرمصارفی  هاای  ارزش گیاری  اکدازش  رای پذیر اک طاف

  ر .رو  کار می  ه ،م یطی زیس، منا ط  یر ازاری مصرفی

 و کاالهاا  اقتصاا ی  ت یاین ارزش  منراور   اه  ،روش این

 شو ، مراج ه  ه افرا  تا اس، الزم م یطی زیس، خدمات

 روش را  الباا مشروط گذاری ارزش روش ، لیل همین  ه

 رای استررا  مبال   ،مطال ه این  ر کامند. می کیز ترجید

  وگاکاه  و  وگاکاه  پرسشانامه اکترااب   از پیشانها ی، 

  وگاکاه  اکترااب  .  ر روششادش اسا،   اساتفا ش   و  دی

 کسب،  ه خیر یا  له اکتراب  و  ا  هندش پاس  ،  دی تک

 روش  ر کاه  حاالی   ر ؛روس، هرو  پیشنها ی مبل  یک

 مبلا   چناد   اا   هنادش  پاسا   ، و  ادی  اکتراب  وگاکاه 

  اه  کسب، او پاس   ه توجه  ا که مواجه اس، پیشنها ی

  ر شو . می هئارا او  ه  ی ری پیشنها ، پیشنها های یک

 ال مل ع   یا خیر یا  له جواب  یشتر،  ه پیشنها  واقط

  ار .  ست ی ،اولیه پیشنها   ر پاسر و

 عناوان   اه  پیشانها ی  مباال   ا تادا ، CV روش  ر

و فر  پاسر و  دشوک می ا راز گر ش ران  ه قیم، ورو ی

ها را  راساس  مبل  پیشنها ی  رای ارزش تفری ی  ا  گل

پاذیر  یاا    شرای  زیر می  یشینه کر ن مطلو ی، خو   ر

 کند: آن را ر  می

  (4ن 
01 ),,0(),,1(   SYUSAYU  

                                                           
0- Contingent Valuation 
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 یرمستقیمی اس، که  مطلو ی،؛ U(، 4 ر را طه ن

 رآماااد  Y آور . فااار   از یدکننااادش  اااه  سااا، مااای 

مبل  پیشنها ی یا همان قیما، ورو ی    A از یدکنندش،

اقتصاا ی   -های اجتماعی سایر ویژگی S ر  ازار فرضی و 

متغیرهاای   1و 0 نت ، تاأثیر سالیقه فار ی( اسا،.    

میااک ین صافر هساتند کاه  اه یاور  را ار و        تصا فی  ا 

. تفااوت  (Kin et al., 0221) اکاد  مساتقل توزیاط شادش   

 شو : رضایتمندی  ه صورت زیر کشان  ا ش می

)(),,0(),,1( 01   SYUSAYUU ( 3ن  

و احتمال این که  از یدکنندش ی ی از پیشنها ها 

  راساس مدل الجی، عبارت اس، از:  ،( را  پذیر Aن

 )SYA(exp1

1

)Uexp(1

1
)u(FPi






 

(9ن                   

)( ر را طه فوق، uF 
تا ط توزیط تجم ی  ا یک  

استاکدار  اس، و   ضی از متغیرهای  ،اختمف الجستیک

، γشو .  اقتصا ی  ر این ت قیق را شامل می -اجتماعی 

β  وθ هستند.  های  رآور  شدش مشرصه 

گیری عاد ی  ر    ا اکت رال میزان تمایل  ه پر اخ،

. شاو   ( م اسبه میAم دو ش صفر تا  االترین پیشنها  ن

 توان متوس  ارزش تفری ای سااالکه هار خااکوا ش     سراکجام می

زیار  اه    هها را  ا استفا ش از را طا   رای استفا ش از  ا  گل

  س، آور :

)(WTPEnVR    (7ن                            

، nارزش تفرجی ساالکه پاار  و  ، VR، 7 ر را طه 

 اشد. ال وهای الجیا،   کنندش می ت دا  خاکوارهای مراج ه

مم ن اس،  ه فرم توا ط خطی یا ل اریتمی  رآور  شاوکد  

مطال اات از  تر اس، و  ر اکثر  آسان ،که فرم تا  ی خطی

آن استفا ش شدش اس،. پارامترهای ال وی الجی،  ه روش 

  ارآور   1افزار شاازم  راستنمایی  ا استفا ش از کرمحداکثر 

اکجاام   4افازار میپال   مکار   اا  ریاضای  م اسابات  گر ید و

 پذیرف،.

 هاای  پرسشانامه  ت میل راش از الزم های  ا ش و آمار

 اااا  از یریاااق مصااااحبه حضاااوری  شااادش، یراحااای

 آوری جماط  1344 ساال   ر هاا،   اا  گال    از یدکنندگان

  و  گر ش ر 111 شامل  ررسی مور  کموکه د. ت دا شدک

 را طه از استفا ش  ا که
2

2

d

q.p.z
n   روش  س، آماد.  ه 

 ساا ش  گیاری تصاا فی   کموکاه  اساتفا ش،  مور  گیری کموکه

  اه  تمایال  میازان  گیری اکدازش  رای مطال ه این  ر اس،.

  وگاکاه  اکترااب  از پرسشانامه  ، از یدکننادگان  پر اخ،

 و (1439ن 3هااکمن  وسایله   اه  شد کاه  استفا ش  و  دی

 اکترااب  پرسشانامه  ت دیل و (  ا اصمح1437ن 9کارسون

 .(Venkatachalam, 0223) شاد  هئارا   دی تک  وگاکه

  ه  یشتر یک پیشنها  اکتراب و ت یین مستلزم روش این

 پاس   ه  یشتر مقدار پیشنها  که  اشد می اولیه پیشنها 

 شو . می  ا ش «خیر» پاس   ه پیشنها  کمتر و « لی»

 

 های تحقیق یافته -2

 اا اساتفا ش از    ،های مور  کیاز  ر مطال ه حاضر  ا ش

د. ا تدا حجم کموکاه آمااری، از   شدکآوری  پرسشنامه جمط

 111کفر ت یین شد، سپ   ا  111یریق فرمول کوکران 

 شاد مصاحبه  1344 ر سال کفر از  از یدکنندگان پار  

 111هااا، ت اادا    و پاا  از  ررساای  قیااق پرسشاانامه  

 ،ت لیال و اساتررا  ایمعاات     ارای پرسشنامه صا ید،  

 سترسی  قیاق    ا توجه  ه عدممور  استفا ش قرار گرف،. 

 تصاا فی گیاری  اه صاورت      ه تمام جام ه آماری، کموکه

میازان   ،ترین ساولل پرسشانامه   مهماکجام پذیرف،.  سا ش

                                                           
8- SHAZAM 

0- Maple 

3- Hanemann 

4- Carson 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
94

.4
.1

3.
1.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 19

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1394.4.13.1.8
https://iueam.ir/article-1-312-fa.html


 1349 زمستانز هم، سیاااااااااا فصلنامه اقتصا  و مدیری، شهری/ شمارش ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 15

 

 هندگان اس،. همچنین  ر ایان   تمایل  ه پر اخ، پاس 

د. شا ت میال   ،آزماون  پرسشنامه پایش  31ژوهش، ا تدا پ

 راساااس مبااال  تمایاال  ااه پر اخاا،  ااه  ساا، آماادش از 

عنااوان  ریااال  ااه 9111آزمااون، مبلاا  پیشاانها ی  پاایش

ه شد.  ر صورت پاس  منفی  ه پیشنها  ئپیشنها  اول ارا

مطارح   ،عناوان پیشانها  پاایین    ریال  ه 4111اول، مبل  

شاو    یور که مشاهدش مای  همان، 1د.  ا توجه  ه جدولش

 رصد( اولین پیشنها  را کپذیرفتند و تمایلی  44کفر ن 44

 و استفا ش تفری ای  حفاظ،  رایریال  9111 رای پر اخ، 

 رصد( ایان مبلا  را    53کفر ن 53ها کداشتند و   ا  گل از

ریاال( ارائاه    4111که پیشنها  پایین ن پذیرفتند. هن امی

  ر ؛ن پیشانها  را کپذیرفتناد   رصد( ای 34کفر ن 34شد، 

 رصد( این مبلا  را پذیرفتناد. آن    11کفر ن 11که   حالی

گروش از پاسر ویان کاه اولاین پیشانها  را پذیرفتناد  ر     

ها پرسایدش شاد کاه     گروش پیشنها   اال قرار گرفتند. از آن

اساتفا ش تفری ای     رایریال  1111آیا حاضر  ه پر اخ، 

 رصد( پیشنها   91کفر ن 91 ها هستند یا خیر؟ از  ا  گل

 رصاد( ایان پیشانها  را     11کفار ن  11 اال را پذیرفتند و 

 کپذیرفتند.

 

 های توصیفی پاسخ به پیشنهادها آماره -1جدول

 ها          پاسخ                          

 پیشنهادها                            
 خیر بله

 34 11 ریال 4111

 44 53 ریال 9111

 11 91 ریال 1111

 (های نگارندگان یافته): منبع

 

 تمایل میزان ها و تفرجی  ا  گل ارزش  رآور   رای

  رش های پرسش  ه ت لیل ا تدا  از یدکنندگان، پر اخ،  ه

 اقتصا ی -اجتماعی پارامترهای مر وط  ه که پرسشنامه اول

 کاه  کد ا  کشان شد. کتایش پر اخته  از یدکنندگان اس،،

هاا   را زن  رصاد  35از پاسار ویان را مر هاا و    رصد 13

پارامترهاای مهام   از ت دا ی ، 4جدول   هند. تش یل می

 . ا ش اس، هندش را کشان  اقتصا ی افرا  پاس  -اجتماعی

 

 دهندگان اقتصادی پاسخ -متغیرهای مهم اجتماعی -5 جدول

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین متغیرها

 51 49 15/11 73/91 سن

 41 1 33/3 14/13 های ت صیل سال

 3111111 511111 1119347 1515111  رآمد خاکوار نتومان(

 5 4 93/1 13/9 ت دا  اعضای خاکوار

 km) 93/117 7/43 3 711فاصله تا پار  ن

 7 1 13/1 15/4 ت دا   از ید از پار 

 (های نگارندگان یافته): منبع
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 هنادگان   ، میاک ین سان پاسا   4 ا توجه  ه جدول

سال و مقدار میاک ین سنوات ت صایل افارا  کیاز     73/91

وضا ی، ت صایلی پاسار ویان     اشاد.   ساال مای   14/13

حاکی از این اس، کاه  یشاتر پاسار ویان  ارای ساطد     

( هستند و کمتارین   رصد44ن مقطط کارشناسی سوا   ر

(  رصاد 3پاسر ویان  ر ساطد ساوا  ارشاد و  کتاری ن    

 1515111 هنادش،    رآمد میااک ین افارا  پاسا    هستند. 

 کفار، میااک ین   13/9تومان، میاک ین ت دا  افارا  خااکوار   

کیلومتر و میاک ین ت دا   از یاد   93/117فاصله تا پار  

 اشاد.    ار مای  15/4 هندگان  از پار   ر سال  رای پاس 

زیسااا،، از  یااادگاش   اهمیااا، م ااای   3  ر جااادول

  هندگان گزارش شدش اس،. پاس 

 

 دهندگان زیست از دیدگاه پاسخ اهمیت محیط -9 جدول

 تفاوت بی کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد درجه

 1 1 3 13 55 ت دا  افرا 

 (های نگارندگان یافته): منبع

شااو   ممحرااه ماای 3 یااور کااه  ر جاادول همااان

زیسا، اهمیا، خاصای قائال       هندگان  رای م ی  پاس 

از آکهاا اهمیا،    ( رصد 55نکفر  55یوری که  ه  ؛اکد  و ش

کفار   13اکاد و   اکتراب کر ش« خیلی زیا »زیس، را  م ی 

اهمیا،   ماور   هنادگان  ر   از پاسا   ( رصد 13م ا ل ن

اکاد. از ارقاام    را اکتراب کر ش« زیا »گزینه  ،زیس، م ی 

 ،ها توان کتیجه گرف، که  از یدکنندگان از  ا  گل  اال می

 ند.ای قائل هست زیس، اهمی، ویژش  رای م ی 

میااازان جاااذا ی، پاااار  از  یااادگاش ، 9 جااادول

یاور کاه مشااهدش     هد. همان  هندگان را کشان می پاس 

 یشاترین   ،«خیلی زیا »شو  جذا ی، پار   ر سطد  می

  رصد( را  ار . 34اکتراب ن

 

 دهندگان جذابیت پارک از دیدگاه پاسخ -4جدول 

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد درجه

 1 4 3 13 34 ت دا  افرا 

 (های نگارندگان یافته): منبع

 

 م یطی تمایل  ه عضوی،  ر سازمان زیس، ،7 جدول

 رصاد افارا      31 هاد.    هندگان را کشان می توس  پاس 

این م یطی عضو شوکد.  تمایل  ارکد که  ر سازمان زیس،

 زیسا،  ارای شاهروکدان     هنادش اهمیا، م ای     کشان ،آمار

  اشد. اصفهاکی می

 

 دهندگان محیطی توسط پاسخ عضویت در سازمان زیست -2جدول 

 خیر بله عضویت

 14 31 ت دا  افرا 

 (های نگارندگان یافته): منبع
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فراواکی شاغل پاسار ویان را کشاان    توزیط  1جدول

شااو   یشااتر  یااور کااه مشاااهدش ماای   هااد. همااان ماای

 رصد(  ارای شغل آزا  و کمتارین آکهاا    31پاسر ویان ن

  رصد(  ازکشسته هستند. 9ن

 
 توزیع فراوانی شغل پاسخگویان -6جدول

 جمع بیکار بازنشسته دار خانه کارمند آزاد متخصص شغل

 111 7 9 11 33 31 1 تعداد )نفر(

 111 7 9 11 33 31 1 درصد

 (های نگارندگان یافته): منبع
 

کتایش حاصل از  رآور  ال اوی لوجیا،  ارای ارزش    

. متغیرهاایی کاه از   اکاد  گزارش شدش 5 ر جدول ،تفری ی

ولی ضارایب  ارآور  شادش     ؛اکد  ار کشدش م نی ،کرر آماری

 هد،  ر مدل لوجی،  آکها عمم، مور  اکترار را کشان می

 اکد. منرور  ستیا ی  ه مدل  هتر حذف شدش ه 

 

 نمایی نتایج برآورد مدل الجیت با استفاده از روش حداکثر درست -7جدول

 اثر نهایی در میانگینپذیری  کشش tآماره  ضریب برآورد شده متغیر

 - 135/1 41/4 375/1 *  ضریب ثا ،

 -111/1 -317/1 -47/1 -141/1 **سن

*جنسی،
 319/1 71/4 151/1 135/1 

 ns 1111114/1 31/1 113/1 11111119/1خاکوار رآمد 

 1111/1 111/1 74/1 113/1 ***فاصله تا پار 

 -11111/1 -994/1 -34/4 -1113/1 *مبل  پیشنها ی

 ,LRT1: 11.11P-value: 1.11,  Log likelihood Function: -144.14                  رصد 7/13های  رس،:   ینی  رصد پیش

 م نی :  یns  رصد 11 اری  ر سطد   رصد   ***: م نی 7 اری  ر سطد   رصد   **: م نی 1 اری  ر سطد  *: م نی

 (های نگارندگان یافته): منبع

که متغیرهای   ا کتایش حاصل از  رآور  مدل کشان 

، متغیار   رصاد  1 ر ساطد   ،مبل  پیشنها ی و جنسای، 

و متغیر فاصله تا پاار   ر ساطد     رصد 7سن  ر سطد 

تأثیر م نا اری  ر میزان تمایال  اه پر اخا،      رصد، 11

 ر  ؛اکد ها را  اشته افرا   رای استفا ش تفری ی از پار  گل

. ش اسا، م ناا ار کباو    ،که تأثیر عامل  رآمد خااکوار  حالی

 ،پیشانها ی  متغیار قیما،   مور   ر شدش  رآور  ضریب

 پیشانها   مبلا    ا افازایش   هد می کشان که اس، منفی

  اه  تمایال   ر  لاه  احتمال پاس  ،ورو یه عنوان  ه شدش

 ، رآماد  متغیار  ضریب  ارآور   یا د. می کاهش ،پر اخ،

 پاس  احتمال افزایش  هندش کشان که آمد  س،  ه مثب،

 ضاریب  اس،.  رآمد افزایش پر اخ،  ا  ه تمایل  ر  له

  هد می کشان و اس، منفی ،سن  رای متغیر شدش  رآور 

 پاذیرش  و پر اخا،   اه  تمایال   ر  له احتمال پاس  که

  .اس، مسن افرا  از  یشتر جوان افرا   ر مبل  پیشنها ی

پیشنها ی،  مبل  متغیر  رای شدشم اسبه کهایی اثر

مبلا     ر ریاال  11 هار  افزایش که اس، ک ته این گویای

 ساایر   او ن  ثا ا،  فرض  ا ، از یدکنندگان  ه پیشنها ی

 ه عناوان ارزش   پیشنها ی ل ااحتمال پذیرش مب عوامل،

  هاد.  کاهش مای واحد  11111/1ها را  تفری ی پار  گل

 کماییآزمون  رس، -1
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کرار کوچاک آیاد؛ اماا اگار ایان        مم ن اس، این عد   ه

مطلب  ر کرر گرفته شو  که احتماال  این صافر و یاک     

ریاال نیاک توماان(  اه میازان       11اس، و  ا افزایش هر 

شو ، عد   ااال   واحد از احتمال پذیرش کم می 11111/1

شادش  ارای ایان     کشش م اسابه وچک کیس،. چندان ک

 یاک ر این اس، که افزایش یک  رصدی  ر مبلا    ،متغیر

 رصد  994/1احتمال پذیرش آن را  ه میزان  ،پیشنها ی

  رای مدل این  ر شدش م اسبه کهایی  هد. اثر کاهش می

 ساایر   او ن  ثا ا،  صاورت   ر که  ا  کشان متغیر  رآمد

احتماال   افارا ،   رآماد   ر ریاال  یاک  افازایش   ا عوامل،

مبلا    پاذیرش  و پر اخا،   اه  تمایال  وجاو   پاذیرش 

 مناافط  و مطبوعیا،  از منادی   هارش   ارای  پیشانها ی 

 واحاد  11111119/1 میزان ها  ه  ا  گل م یطی زیس،

 شدش کشش م اسبه  راساس یا د. همچنین، می افزایش

  ر  رآماد   رصادی  یاک  افازایش  ،متغیار  ایان   ارای 

 113/1را  پیشانها ی  مبل  پذیرش احتمال پاسر ویان،

 مقادار کشاش   اسااس   ار  . ا  خواهاد  افازایش   رصاد 

 سن  ر  رصد یک سن، افزایش متغیر  رای شدش م اسبه

  ارای  پیشانها ی  قیما،  احتمال پاذیرش  پاسر ویان،

م اا ل   هاا را   اا  گال   مناافط گر شا ری   از  رخور اری

اثار   اسااس ر  همچناین،   هاد.  مای  کاهش  رصد 317/1

سان    اه  ساال  هار  شادن  افازو ش   اا  متغیار،  ایان  کهایی

 م ا ل ،پیشنها ی مبال  پذیرش احتمال ، از یدکنندگان

یا د. متغیر مجازی جنسی،  رای  می کاهش واحد 111/1

هاا   و متغیر مجازی جنسی،  رای خاکم یکآقایان  ا عد  

وار  مدل شدش اس،. لاذا، هار چاه  ر میاان      صفر ا عد  

 اشاد، احتماال    هاا  یشاتر   ت ادا  خااکم   ، از یدکنندگان

 افزایش خواهد یاف،.   ،پذیرش مبل  پیشنها ی

 ها باغ گل تفرجی ارزش محاسبه

 اکتراار  ماور   میزان از ،تفرجی ارزش  رآور   رای

 از پا   که ترتیب  دین. شد استفا ش پر اخ،  ه تمایل

 م ادو ش   ر عد ی گیری اکت رال  ا الجی،، مدل  رآور 

 زیار م اسابه   م ا له  ه صورت پیشنها   االترین تا صفر

  :گر ید

  
4752.49dA

A)0003.0(315.2exp1

1
E(WTP)

6000

0
 












 

ارزش   ارای  افارا   پر اخا،   اه  تمایال  میااک ین 

 آمادش   ه  س، ماش  ر ریال 94/9574 ،ها تفری ی  ا  گل

 خااکوار  ت دا  اعضای هار  میاک ین این ه  ه توجه  ا .اس،

 سااالکه هار  تفری ای   ارزش  اشد، متوسا   کفر می چهار

 اس،. ریال 74/443114 خاکوار

 

 پیشنهاد گیری و نتیجه -6

ایجااا  و تقویاا، گر شاا ری شااهری و حفاظاا، از 

تواکاد  اه    زیس، یبی ی و آثار تاریری شهرها، مای  م ی 

 از اساتفا ش   ا هبو  زکدگی  شر کمک قا ل توجهی کماید. 

 توس ه  رای که را هایی لیپتاکس و گر ش ری های ،یف ال

  رآماد  افازایش   اه  ،یارف  یاک  از توان می ، ار  اشتغال

 خصوصای   راش   ر توس ه و روکق ایجا  و  ولتی  رش

های کاب   یم  از حفاظ،  ه ، ی ر یرف از و کر  کمک

 چااارچوب  ر آن مت اقااب ویبی اای و تاااریری شااهری 

ی ایان مطال اه و    ررسا  شیکتاو . کم حرک،، پایدار توس ه

 کاه  اکد  ا ش کشان گذاری  ی ر،  سیاری از مطال ات ارزش

 ارای   خاو    رآماد  از یمبلغا  پر اخا،   اه  یراض ،مر م

های کاب تفری ی و گر ش ری  از ام اکات م ان گیری  هرش

 ر کقاط مرتلف هستند. این امر  یاک ر این اسا، کاه  ر   

شادن زکادگی مار م، کیااز  اه       عصر ت نولوژی و ماشینی

روز زکدگی  شار  یبی ، و تفری ات سالم، از ضروریات ام

 اس،.

 ارآور  ارزش تفری ای    ،هدف از اکجام این مطال اه 

 ساتیا ی    ه منراور های شهر اصفهان  و ش اس،.   ا  گل

 ه این هدف، پ  از یراحی پرسشانامه، ایمعاات ماور     

کفاار از  از یدکنناادگان  111کیاااز از یریااق مصاااحبه  ااا 
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  هندش آن اس، که مر م  س، آمد. کتایش ت قیق کشان ه 

 ،از ایان م اان تفری ای   و استفا ش  حاضرکد  رای حفاظ،

کفاار  111یااوری کااه از  ه اا ؛پر اخاا، کنناادرا مبلغاای 

حاضر  اه پر اخا،    (، رصد 34م ا ل نکفر  34پاسر و، 

زیس، و   و کد. این کشان از آن  ار  که مر م  رای م ی 

 ارزش فراواکی قائل هستند.   ،اماکن تفری ی  ه خصو 

تاارین متغیاار  پیشاانها  کااه مهاام ضااریب متغیاار 

 اشاد،    رای ارزش تفری ی مای  WTPتوضی ی احتمال 

 ر سطد یک  رصد و  ا عمم، سازگار  ا تئوری، از کرار  

 هندش آن اس، کاه    ار شدش اس،. این کشان آماری م نی

ت ، سناریوی  ازار فرضی،  ا افزایش یک  رصدی قیم، 

پاذیرفتن   پیشنها ی،  ا توجه  ه مقا یر کشش، احتماال 

یا د.  اا توجاه     رصد کاهش می WTP ،97/1قیم،  ر 

 ه ضریب متغیر سن،  اا افازایش سان افارا ، تمایال  اه       

کشاان   ارقاام  یا اد. ایان   پر اخ، افرا ، واحد کااهش مای  

 هند جواکان تمایل  ه پر اخ،  االتری  رای اساتفا ش   می

ها  ارکد. عمم، ضریب متغیر جنسای،  یااک ر    از  ا  گل

 هندگان زن کسب،  ه مار ان، تمایال    ، که پاس آن اس

هاایی    ر این خصاو  تفااوت    یشتری  ه پر اخ،  ارکد.

میان مطال ات مرتلف وجو   ار .  ه این ترتیاب کاه  ر   

( 4111و هم ااراکش ن  4( و جین4111ن 1مطال ات  راوور

یافته صاورت گرفتاه، مشارص شاد      که  ر جوامط توس ه

مقایسه  ا زکان  ااالتر اسا،؛   تمایل  ه پر اخ، مر ان  ر 

 ر حالی که  ر مطال ه حاضار و  رخای مطال اات  ی ار     

( که  ر کشورهای 1441و هم اراکش ن 3کریر ویتین نون

 ر حال توس ه ایاران و هااییتی اکجاام شادش، تمایال  اه       

 هد کاه تقریبااا    کتایش کشان می پر اخ، زکان  االتر اس،.

ینی شدش را  اا    پیش WTP هندگان،   رصد از پاس  14

 رساتی   ارائه یک کسب، کاامما مناساب  اا ایمعاات،  اه     

اختصااا   ا ش  و کااد. همچنااین میاااک ین تمایاال  ااه   

                                                           
8- Brouwer 

0- Jin  

3- Whittington 

هاای اصافهان    پر اخ، مرتب   ا ارزش تفری ی  اا  گال  

ریال  ارآور  گر یاد و میااک ین     94/9574 ، رای هر فر 

 74/443114مبلا    ،ساالکه تمایل  ه پر اخ، هر خاکوا ش

 رصااد(  51 هناادگان نحاادو   اکثاار پاساا  ساا،.ریااال ا

زیس، شاهری و حفاظا، از آن    ای  ه م ی  اهمی، ویژش

 هند.  ا توجه  ه کتایش این مطال ه و مطال اات مشاا ه    می

و هم ااراکش   لوپز( و 4114روزکبرگر و هم اراکش نکریر 

زیس،  توان  ریاف، که ک رش افرا   ه م ی  (، می4119ن

اخمقی کسب،  اه حفا  و ک هاداری    و همچنین ت هدات 

این سرمایه  شری  ر تمایل  ه پر اخ، آکهاا تاأثیر قا ال    

رو، از اقادامات مناساب کها هاای     ای  ار . از این ممحره

های  ها، توجه  ه ف الی، مسئول شهری از جمله شهر اری

های گر شا ری   فرهن ی و اخمقی  ر زمینه حف  م ی 

 شهری اس،.

شاو   اا    پیشنها  مای  ،، آمدش س  راساس کتایش  ه

توجه  ه تمایل  یشتر جواکان  ه حف  و ک هداری امااکن  

حف   اا    راستایتفری ی، توجه  یشتری  ه این قشر  ر 

ها شو . ام اکات تفری ی مور  عمقه جواکاان،  ر  اا     گل

تاوان  ارای    عموش مای   هد. شوکیور مناسبی مهیا  هها   گل

ای  ر ورو یااه و  ویااژش افاارا  جااوان و کوجااوان، ترفیااف 

هاا   همچنین، پر اخ، هزینه  رای سایر ام اکات  اا  گال  

صورت، استقبال جواکان افزایش یافته  قائل شد که  ر این

و ضمن افزایش  رآمد  ا ، اک یزش جواکان  رای حفاظ، از 

 یا د. این م ان افزایش می

 ااا توجااه  ااه این ااه  از یااد از اماااکن تفری اای    

ری،  ه ل اظ منطق اقتصا ی، جاز   م یطی و تاری زیس،

 سیاساتی  توصایه  شوکد، لذا یک کاالهای لوک  تلقی می

 افارا   ویاژش   اه   رآمادی  ساطوح  تقویا،  زمیناه، این   ر

  رآماد  عا الکاه  توزیاط  یریاق  از جام ه فقیر و  رآمد کم

 هاای  پر اخا، گفتاه شاد،    کهیور  همان زیرا ؛ و  خواهد

 از  یشاتر  تفرجای  اساتفا ش   ارای  تقاضاا  و زیستی م ی 

 تنهاا  و  اشاد  مای   ااال  کشاش   اا  کاالیی ،یبی ی مواهب
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  ا ، پر اخ،  ه حاضر ،افرا  که اس، افرا   رآمد تقوی،

 حمایا،  و تقویا،   ناا راین، .  اشاند  می آن از مندی  هرش

  ر تواکاد  مای   رآماد،  کام  اقشار میان  ر ویژش  ه  رآمدی

همچنااین  . اشااد مااؤثر ،پیشاانها ی مبلاا  پااذیرش

 افازایش  و گر ش ری توس ه  رای النسئوم و ریزان ه رکام

  ارای  مناساب  رفااهی  ام اکاات  ایجاا    اا   از یاد،  ت دا 

  روشاور،  یریاق  از تبلیغاات  و رسااکی  ایامع  هاا،  خاکوا ش

  ااارای مناساااب  ساااتری ایجاااا   ی، سااای و کتا چاااه

  هباو   و هاا  ف الی، این  ر خصوصی  رش گذاری سرمایه

 رفاااش  اار ن  ااال  راسااتای  ر هااا م اان  ایاان  ر  هداشا، 

 سبب ،یقین  ه که کمایند  یشتری کمک ، از یدکنندگان

  از یاد  احتماال  و شادش  گر ش ران  یشتر ،یرضا میزان

  اراین اسااس،   . ا  خواهاد  افازایش  کیاز  را هاا  آن مجد 

شو  حف  و ک هداری از این م اان تفری ای    پیشنها  می

 ر ایجاا     ه  رش خصوصی واگذار گر   که این امر عموش

اشتغال  رای  رش خصوصی، سابب افازایش کاارایی  ر    

شو . همچناین   ک هداری این م ان گر ش ری شهری می

 ، س، آمدش  ر ایان مطال اه   از مبل  تمایل  ه پر اخ،  ه

 مبل  ورو یه پار  استفا ش کمو . توان  ه عنوان می

 

 منابع -7

(.  ارآور   1334اتقایی، میم . ن؛ رفی ی، حامد ؛امیرکژا ، حمید

ارزش حفاظتی منا ط م یطی نمطال ه ماور ی: تااالب   

 ،(31ن73، شناسای   مجلاه م ای  المللی میاک الاه(.   ین

43-34. 

 ؛کمته عر ی، وحیاد ؛  اکشور، م مو  ؛آستاکه، حمیدش خاکسار

 تفری ی ارزش (.  رآور 1341اکبری، سیدم مدرضا. ن

روش  از اساتفا ش   اا  مشاهد  شاهر  جن لای  هاای  پار 

، (4ن3، ت قیقات اقتصا  کشاورزیمشروط.  گذاری ارزش

53-11. 

کجفی علمادارلو، حاماد.   ؛ خداور یزا ش، م مد ؛راحلی، حسین

  اه  ارومیاه   ند روستای تفرجی ارزش (.  رآور 1334ن

، کشاورزی اقتصا  ت قیقاتمشروط.  گذاری ارزش روش

 .94-14 ،(9ن4

 تفری ی ارزش (.  رآور 1341اله. ن موسوی،  قی،؛ رف ،،  تول

 روش از اساتفا ش   اا  اصافهان   ر  هشا،  هشا،  پار 

 ،شناسای  فصلنامه م ی  .(CV)مشروط  گذاری ارزش

 .175-119 ،(1ن34

(. 1331یاار. نامی، جباااراهلل؛  ی، روح ااا  یباای، کمیاال؛  ی

ی اقتصااا  رشااد وی گر شاا ر توساا ه را طااهی  ررساا

 واکسااااکی  علاااوم پژوهشااانامه. 1333-1333یاااران ا

 .33-111، 41، یاجتماع

هااای  گااذاری اقتصااا ی آب  ارزش(. 1334فتاااحی، احمااد. ن 

. رساااله  کتااری اقتصااا  ار کااان-زیرزمیناای  شاا، یااز 

 تهران.کشاورزی، پر ی  کشاورزی و منا ط یبی ی،  اکش اش 

(. 1334آ ااا ی، سااجا . ن  صااا قی لطااف ؛ قر اااکی، م مااد 

های تمایل  ه پر اخ، و ارزش گر شا ری   کنندش ت یین

فصالنامه  های ملی نمطال ه مور ی پار  تندورش(.  پار 

، اقتصا  و توس ه کشاورزی نعلوم و صانایط کشااورزی(  

 .947-934 ،(9ن9

 یازی ر و  رکاماه  یجهاک ر یای جغراف(. 1337ی. نمهد قرخلو،

   .یاکتشارات جها   اکش اه :تهران چا  اول، .اوقات فرا ،

 میازان  و تفرجای  ارزش (.  ارآور  1341مل یاان، منصاورش. ن  

صفه  پار  کوهستاکی  از یدکنندگان پر اخ،  ه تمایل

 .47-115 ،(1ن1، یبی ی منا ط اقتصا اصفهان. 

(.  ارآور   1334اهلل. ن حیااتی،  ااب  ؛ منافی ممیوسفی، مرضایه 

ارزش تفرجی  ریاچاه مهاارلوی شایراز  اا اساتفا ش از      

، (3ن13، زیسا، یبی ای   م ای  گذاری مشاروط.   ارزش

314-441. 

 –گاااذاری اقتصاااا ی   ارزش(. 1333ماااوالیی، مرتضااای. ن  

رسااله  کتاری    هاای ارساباران.   م یطی جن ال  زیس،

اقتصا  کشاورزی، پر ی  کشااورزی و مناا ط یبی ای،    

  اکش اش تهران.

(. 1341صادیق، مرتضای. ن   ؛فیضی، م سان  ؛کژا ، هاشم هاشم

ت یین ارزش تفرج اهی پار  جن لی کور مازکادران  اا   

فصااالنامه گاااذاری مشاااروط.  اساااتفا ش از روش ارزش

 .144-131، (75ن35، شناسی م ی 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
94

.4
.1

3.
1.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            15 / 19

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1394.4.13.1.8
https://iueam.ir/article-1-312-fa.html


 1349 زمستانز هم، سیاااااااااا فصلنامه اقتصا  و مدیری، شهری/ شمارش ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 16
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