
221
سنجش ارزش های محیطی فضاهای عمومی شهری با استفاده از روش های انتخاب تجربی و ارزیابی مشروط، 
نمونه موردی: مجموعه پارک کوهستانی صفه شهر اصفهان
شماره صفحه مقاله: 221-232

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

13
93

ن
ستا

زم
و
ئیز
پا
. 13

اره
شم

تاریخ دریافت: 91/5/7 
تاریخ پذیرش نهایی: 91/6/1

سنجش ارزش های محیطی فضاهای عمومی شهری با استفاده از 
روش های انتخاب تجربی و ارزیابی مشروط، 

نمونه موردی: مجموعه پارک کوهستانی صفه شهر اصفهان
نرگس سلطانی*ـ نجمه سادات مصطفوی** 

سحر امانی کالریجانی***

چکیده 
بروز بحران های مختلف در زندگی شهری نظیر مشکالت محیطی و  رشد سریع شهرها و توسعه کالبدی آن موجبات 
نزول کیفیت محیط را حاصل می آورد. به دنبال این امر لزوم توجه به مفهوم کیفیت و ارتقاء آن در محیط های شهری 
در کنار توجه به مسائل کمی بیشتر احساس شد. توجه به ارزش های فرهنگی، اجتماعی، معیشتی و هویتی شهروندان و 
معیارهای زیباشناختی شهری که اصلی ترین معیارها برای باال بردن کیفیت یک محیط شهری به خصوص فضاهای شهری 
که هسته های اصلی و هویتی شهر هستند و توجه به منافع مشترک شهروندان، عالوه بر نتایج مثبت روانی که به دنبال 
دارد، رضایتمندی شهروندان از فضای شهری و حضور بیشتر در فضا را تشویق می کند. بنابراین یکی از مسائل مهم در 
برنامه ریزی توجه به ارزش های کیفیت محیط از دید شهروندان است. هدف اصلی در این مقاله سنجش میزان کیفیت 
ارزش های  از  ارتقاء سطح کیفی هریک  افراد مراجعه کننده جهت  پرداخت  به  تمایل  و میزان  رتبه بندی  نحوه  محیط، 
محیطی است تا زمینه مناسبی را در جهت ارتقاء کیفیت محیط از دید افراد مراجعه کننده به پارک کوهستانی صفه شهر 
اصفهان فراهم کند. روش انجام این تحقیق بر مبنای روش های انتخاب تجربی )CEM( و ارزیابی مشروط )CVM( است. 
در این روش ها بر مبنای بررسی متون نظری ارزش های کیفیت محیط مربوطه انتخاب شد و در قالب پرسشنامه و براساس 
میزان تمایل به پرداخت، رضایتمندی و الویت بندی برای تمایل به پرداخت هریک از ارزش های محیطی توسط استفاده 
کنندگان از فضای شهری مورد پژوهش قرار گرفت. نتایج حاصل از روش انتخاب تجربی نشان داد که همه متغیرهای 
ارزشی رابطه باالیی را در نظر افراد برای انتخاب فضای شهری خود داشته اند. )p>0.05 ( متغیر دسترسی باالترین ارزش 
را از دید افراد مخاطب )با عدد 1.52( داشت و همچنین نتایج حاصل از روش ارزیابی مشروط نشان داد افراد برای ورودی 
پارک صفه تمایل دارند مبلغ 150 تومان بپردازند و هیچ یک از ویژگی های اجتماعی ـ اقتصادی افراد بر این تمایل به 

پرداخت تأثیرگذار نیست.
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مقدمه
امروزه توجه به فضاهای عمومی شهری به عنوان یکی از فضاهای اساسی در برنامه ها و طرح های توسعه شهری نشان از 
اهمیت این فضاها در ارتقا کیفیت محیط شهری است و در کنار این نکته، باید بیان کرد که ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی 
شهری، نقش مهمی در ارتقاء کیفیت محیط زندگی مردم دارد، از این رو برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت محیط این فضاها 
دارای اهمیت ویژه ای است. به طوری که سنجش میزان کیفیت همواره از طریق میزان رضایتمندی ساکنین از محیط 
شهری بوده است. پیش تر بیان شد که برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی شهری امری مهم و الزم است، در 
اینجا الزم است اشاره شود که طرح ها و پروژه های فضاهای عمومی شهری دارای انواع مختلفی از منافع هستند که نه 
تنها در حوزه منافع اقتصادی بلکه در ابعاد اجتماعی و محیطی نیز منافعی به همراه دارند. این در حالی است که ساالنه 
بخش قابل توجهی از درآمد ایجاد شده در شهرها صرف پروژه هایی می شود که منافع واقعی آن ها محاسبه نشده است، که 
برنامه های فضاهای عمومی نیز از جمله این طرح و برنامه ریزی های شهری هستند. در واقع نگاه هزینه و منفعت دقیقی 
به طرح ها و پروژه های شهری صورت نمی گیرد. از جمله منافع می توان به منافع حاصل از ارزش های محیطی که نقش به 
سزایی در ارتقاء کیفیت محیط فضاهای عمومی شهری دارند، اشاره کرد و این که کمی کردن دقیق ارزش های محیطی 

یکی از مسائل موجود برای تحلیل اثرات حاصله از پروژه های شهری است.
روش های مختلفی برای برآورد اقتصادی ارزش های محیطی وجود دارد که در واقع برای تعیین ارزش گذاری کاالهای 
غیربازاری مورد استفاده قرار می گیرد، دو روش که به عنوان روش های مستقیم اندازه گیری ارزش های محیطی یاد می شود 
عبارتند از روش انتخاب تجربی و روش ارزیابی مشروط که در کنار هم به عنوان کامل ترین و در عین حال پراستفاده ترین 
روش های ارزیابی ارزش های محیطی هستند و اینکه در این دو روش اطالعات الزم را از پاسخ های مردم به سؤاالت فرضی 
دریافت می کنند، در واقع نیازمند مراجعه به افراد جهت تعیین ارزش محیطی است. با استفاده از روش ارزیابی مشروط 
)CVM(1 می توان میزان تمایل به پرداخت افراد برای ارزش های محیطی را برآورد کرد و مقدار پولی آن را بیان کرد و 
حتی تمایل به پرداخت افراد برای کاالها و خدمات محیطی که تا کنون استفاده نکرده اند ولی فرصت استفاده از آن ها 
در آینده وجود دارد را اندازه گیری نمود. در روش انتخاب تجربی )CEM(1 میزان تمایل به پرداخت را به طور کّمی بیان 
می کند و به صورت مقیاس پولی به طور مستقیم آشکار و بررسی نمی کند ولی در نهایت می تواند به ارزش گذاری هر 
یک از ویژگی های تأثیرگذار در تمایل به پرداخت و نیز تعیین رتبه هریک از ویژگی ها نسبت به یکدیگر و سنجش میزان 
رابطه بین عوامل مختلف مؤثر برانتخاب مخاطبین )درک رابطه معنی داری( پرداخت. بنابراین دو روش به نوعی تمایل به 

پرداخت را برای اصالح و برنامه ریزی در کاالهای محیطی را نشان می دهند.
بنابراین به منظور برنامه ریزی کارآمدتر فضاهای عمومی شهری با هدف ارتقاء کیفیت محیطی، رضایت استفاده کنندگان 
و نیز تحلیل کامل تر منافع حاصل از ارزش های محیطی این فضاها به سنجش ارزش های محیطی این فضاها با روش های 
انتخاب تجربی و ارزیابی مشروط پرداخته شود. این روش ها همچنین با مدنظر قرار دادن رضایت استفاده کنندگان، با 
توجه به این که بین کیفیت محیط و رضایت استفاده کنندگان محیط رابطه معنی داری وجود دارد، پاسخگو و کاربردی تر 

خواهد بود.
هدف از این مطالعه سنجش ارزش های محیطی فضاهای عمومی شهری با استفاده از ترجیحات اظهاری توسط شهروندان 
و استفاده کنندگان یکی از فضاهای شهری مهم شهر اصفهان )پارک صفه( است که طی دهه های گذشته مورد توجه زیاد 

شهروندان و مسئولین قرار گرفته است.
در این زمینه به دلیل نیاز به سنجش نحوه ارزش گذاری استفاده کنندگان به ارزش های محیطی و همچنین میزان تمایل 
به پرداخت اقتصادی افراد برای هریک از این ارزش ها و برآورد ارزش محیطی این فضای شهری، جهت ارتقاء سطح کّمی و 
کیفی ارزش ها در فضای شهری، از روش های انتخاب تجربی و ارزیابی مشروط استفاده شده است. در بخش روش شناسی 
شرح کامل ساختار تکنیکی روش های مورد استفاده در تحقیق و نحوه پیاده سازی آن در محدوده مورد مطالعه ارائه شده 
است. پس از آن در قسمت سوم )بحث( با معرفی اجمالی محدوده مطالعاتی، جداول آماری یافته های حاصل از تحقیق 

ارائه شده است. در پایان نتایج حاصل از تحقیق به همراه پیشنهادها مطرح شده است.

2. روش شناسی

)CEM( 1ـ2ـ روش انتخاب تجربی
این مدل در اوایل دهه 1990 به منظور ارزیابي اثرات خدمات اقتصادي منتج از تغییرات کاالهاي عمومي توسعه یافت. 
لوویر و هنشر )Louriere & Hensher, 1982( و لوویر و وود ورث )Louriere & Hensher, 1983( براي اولین بار در سال 
 .)Asgari et al., 2007( 1982 از این روش  براي  پیش بیني  شرکت  در  انواع مختلف  نمایشگاه  هاي  بین المللي  استفاده  کردند
در ابتدا روش انتخاب تجربي جهت بازاریابي و مباحث اقتصادي حمل و نقل رواج یافت لیکن انعطاف پذیري باالي آن منجر 



223
سنجش ارزش های محیطی فضاهای عمومی شهری با استفاده از روش های انتخاب تجربی و ارزیابی مشروط، 
نمونه موردی: مجموعه پارک کوهستانی صفه شهر اصفهان
شماره صفحه مقاله: 221-232

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

13
93

ن
ستا

زم
و
ئیز
پا
. 13

اره
شم

به محبوبیت و افزایش کاربرد آن در سایر موارد شد )Powe et al., 2005(. سپس در ارتباط با مفاهیم محیطي گسترش 
یافت. امروزه یکي از  روش هاي  مناسب  براي  ارزش گذاری کاالهاي  محیطي  با  ویژگي  هاي  چندگانه است. این روش انواع 
مختلفي از روش های کسب اطالعات به طور غیرمستقیم ترجیحات را در بر مي گیرد که به طور گسترده توسط محققان 
 Garrod( بازاري جهت ارزش گذاری محصوالت جدید بالقوه و بازارهاي جدید براي محصوالت موجود استفاده مي شود
Willis, 1990 &(. از مزایاي این روش این است که ساده تر از دیگر روش های ارزیابي مي تواند به برآورد ارزش هریک از 
ویژگي هاي یک کاالي محیطي بپردازد )Hanley et al., 1998(. عالوه براین نتایج روش انتخاب تجربي با انتخاب هایي 
که مخاطبان در واقعیت انجام مي دهند، تشابه خیلي نزدیک تري دارد. این مورد خصوصاً در مورد کاالهاي بازاري صدق 
مي کند )Hanley et al., 2001(. از اصلي ترین مزیت هاي این روش این است که امکان تحلیل شرایط فرضي را در جایی 
که بازاري وجود ندارد، فراهم مي کند و بنابراین امکان تخمین میزان تمایل به پرداخت افراد براي  کاالهاي  غیر  بازاري 
 یا  نیمه عمومي  فراهم  مي کند )Asgarizadeh, 2009, p. 30(. این روش با تئوري توسعه  یافته توسط لنکستر2 در اواسط 
دهه1960 نیز تا حدودی یکی است در واقع لنکستر عنوان مي کند که رضایتمندي مصرف کننده از خود آن کاال ناشي 
نمي شود. بلکه از ویژگي هایي که آن کاال را عرضه مي کنند به دست مي آید. اساس رویکرد انتخاب تجربي این است  که 
انتخاب هاي افراد را مي توان به عنوان تابعي از ویژگي هاي پیشنهادي مربوط به موضوع انتخابي تعیین شده با استفاده 
افراد  بر اساس  انتخاب هاي   این نظریه براساس این فرضیه شکل گرفته  که   از تئوري مطلوبیت  تصادفي مدل ریزی کرد. 
 ویژگي هاي  کاال  با  درجه اي  از  احتمال  صورت مي گیرد )Snowball & Willis, 2006(. این تابع می تواند با مدل لوجیت 
چند جمله ای )MNL( که توسط مک فادن3 در سال 1973 توسعه یافته تخمین زده شود. در این مدل چند جمله ای 
فرض پایه براین است که انتخاب ها از گزینه های غیرمرتبط خود را متمایز می سازد و در حالتی که طیف گسترده تری از 
ترجیحات برای افراد وجود دارد می توان با توجه به میزان پیوستگی آماری مؤلفه ها با گزینه ها، تعداد محدودی از آن ها 
را تعیین کرد و سایر گزینه ها را به دلیل ارتباط کمتر )نبود یا کمبود پیوستگی آماری( از دامنه اهمیت خارج ساخت. 
براساس این چارچوب تابع غیرمستقیم مطلوبیت Uij از هر مخاطب i که گزینه j را از مجموعه دسته انتخاب ها Ci انتخاب 

می کند، می توان به صورت زیر توضیح داد.

Uij = vij )zij. si( + eij  )1(

تابع غیرمستقیم مطلوبیت Uij را می توان به دو قسمت قطعی vij که به صورت تابعی از ویژگی های zij در گزینه j انتخاب 
شده توسط مخاطب i و ویژگی های مخاطب si و قسمت تصادفی eij که نشان دهنده تأثیر غیرقابل مشاهده بر روی انتخاب 
 i احتمال اینکه مخاطب ci در مجموعه انتخاب های i≠k برای همه uij > uik افراد است، تقسیم )تجزیه( کرد. بنابراین اگر

آلترناتیو j را انتخاب کند توسط فرمول زیر معین می شود.

pr (j/Ci) = pr (vij + eij > vik + eik) = pr (vij - vik > eik - eij)  )2(

در استفاده از روابط توابع احتمالی تخمین فوق، توجه به این نکته الزم است که ممکن است مدل توزیع دچار یک توزیع 
خطاآمیز شود. برای اصالح این خطا، در محاسبه نتایج مدل فرض پایه این خواهد بود که ویژگی های مخاطب نسبت به 
گزینه ها حداکثر استقالل و هویت آماری را در یک توزیع حداکثر ارزشی دار است. این به این معنا است که برای واقعی 
کردن روابط بین مؤلفه های ترجیحی و احتماالت آماری آن در مدل محاسبات، تصور می شود که احتمال انتخاب تمامی 

گزینه های مشخص دریک توزیع منطقی قرار دارند. این روابط احتمالی در قالب فرمول زیر بیان می شود:

Pr(j/Ci) = exp(Vij)/Σexp(vik)  )3(

پس هر پاسخی که ترجیحات مفروض پاسخ دهنده را بر اساس سواالت پرسیده شده در قالب گزینه های انتخاب تجربی 
نشان دهد می تواند به عنوان نتایج انتخاب نهایی برای سنجش حداکثر تمایل مطلوبیت فرد پاسخ دهنده قلمداد شود. این 
روش بر روي سؤاالتي که به دقت طراحي شده اند شکل گرفته که هدف  آن روشن کردن عوامل اساسي تأثیرگذار بر روي 
انتخاب افراد است )Hanley et al., 1998(. در این پرسش ها از افراد مي خواهند بیشترین گزینه اي را که در هر مجموعه 
از انتخاب ها ترجیح مي دهند، انتخاب کنند. هر آلترناتیو شامل چندین ویژگي و چندین مجموعه انتخاب ارائه شده به 
افراد است. اساساً روش انتخاب تجربي مبتني بر پژوهش های میداني است که براي استخراج رجحانات و تعیین ارزش 
کاالها و یا خدمات مورد استفاده قرار مي گیرد. تمایل به پرداخت افراد را در شرایط آزمایشگاهي و نه شرایط واقعي بازار 
اندازه گیري مي کنند  )Asgari et al., 2007(. در نهایت مي توان گفت، یک پژوهش گر مي تواند با استفاده از روش انتخاب 

تجربي 4 جزء را استنتاج کند:
1- کدام یک از ویژگي هاي مورد استفاده از موضوع مورد مطالعه بر انتخاب مخاطبین تأثیر مي گذارد )رابطه  معني داري  

دارد(؛
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2- مي تواند رتبه هر یک از این ویژگي ها را نسبت به یکدیگر به دست  آورد؛
3- میزان تمایل به پرداخت و ارزش گذاری هریک از ویژگي هاي تأثیرگذار را به دست آورد؛

4- میزان تمایل به پرداخت مخاطبین را در شرایط تغییر بیشتر از یک ویژگي از موضوع مورد پژوهش را به طور همزمان 
.)Hanley et al., 1998( به دست آورد

در پیاده سازي روش انتخاب تجربي چندین مرحله و نکته باید طي و کامل شود تا چارچوب اساسي  ارزیابي  شکل  گیرد 
WrightHanley. Mouratoa در سال 2001 بحث مفصلي از این روش را تهیه کردند. آن ها مراحل این روش را به صورت 

شکل1بیان کردند.                                       

شکل 1: مراحل روش انتخاب تجربي

)Hanley et al., 2001( 

)CVM( 2ـ2ـ روش ارزیابی مشروط
در این روش ارجحیت کاالهاي غیربازاري، نزد مصرف کنندگان ارزیابي مي شود. از آنجا که ارجحیت مصرف کنندگان 
مد نظر است، تابع رفاه مورد توجه قرار مي گیرد و مباحث مازاد پرداخت مصرف کننده زیربناي اصلي این مطالعات است. 
در واقع در این روش با طراحي یک بازار فرضي براي محصول فاقد قیمت، از افراد در مورد تمایل به پرداخت یا تمایل 
به دریافت شان، جهت بهبود یا عدم بهبود کیفي محصول مورد نظر سؤال مي شود. این روش با منحني تقاضاي جبراني 
که به منحني تقاضاي هیکس مشهور است، مرتبط مي باشد. چون تکنیک مورد استفاده بر مبناي رجحانات اظهار شده، 
از قیمت هاي مشاهده شده بازاري استفاده نمي نماید و مستقیماً از ذهنیت افراد در رابطه با کاالي غیر بازاري استفاده 
 )CVM( مي کند، تکنیک ارزش گذاري مستقیم نامیده مي شود و روش به کار گرفته شده براي آن، روش ارزشیابي مشروط
مي باشد )Asgari, 2001, p. 43(. روش ارزیابي مشروط، یک ارزیابي مبتني بر سؤاالتي است که پاسخگویان به عنوان 
یک فرصت براي گرفتن تصمیمات اقتصادي در مورد خریدن یک کاالي عمومي که اکنون در بازار مبادله نمي شود، انجام 
مي دهند. روش ارزیابي مشروط براي ارزش گذاري منابع و مطبوعیت ها و ثروت هاي زیست محیطي و سایر کاالهایي که 
بازار براي معامله آن ها وجود ندارد استفاده می شود. در این روش مصاحبه یا فرم هاي پرسشنامه اي استفاده مي شود تا 
مصاحبه شوندگان یا پاسخ گویان پاسخ بدهند که چه مقدار پول حاضرند براي در اختیار گرفتن یک مقدار معین از کاالها 
و خدمات غیربازاري از جمله کاالها و خدمات زیست محیطي با فرضیات و شرایط یک بازار فرضي بپردازند. پس تمامي 
مبادالت در روش CVM فرضي هستند. عالوه بر مورد فوق، روش CVM براي ارزشیابي کاالهایي که در حال حاضر مورد 

استفاده نیستند، ولي فرصت استفاده از آن ها در آینده وجود دارد، قابل کاربرد است.
روش ارزیابي مشروط از سال 1963 تاکنون در صدها مورد پروژه ارزشیابي کاالهاي عمدتاً زیست محیطي مورد استفاده 
قرار گرفته است که بسیاري از این تحقیقات در زمینه گسترش و توسعه مدل بوده است. روش مذکور اکنون به صورت 
یک روش قابل قبول در دنیا،  خصوصاً در آمریکا و به عنوان یک ابزار براي اندازه گیري ارزش کاالهاي عمومي در تحلیل 
هزینه فایده درآمده است. فرم عمومي روش CVM در قالب یک منحني بي تفاوتي که یک محور آن کاالي خصوصي و 

محور دیگر کاالي زیست محیطي باشد.

 CVM به هنگام اجراي روش  باید  قابل مشاهده نیستند، محقق  این که منحني هاي بي تفاوتي )مطلوبیت(  به  با توجه 
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شرایطي را به وجود آورد که در آن پاسخگو نقاط مربوط به سطوح بي تفاوتي خود را اظهار کند. براي این منظور محقق 
باید ابزارهاي فرضي یا تجربي را که در آن ها مقدار کاالي زیست محیطي متغیر است به وجود آورد و اطالعات کسب شده 
از این طریق را به عنوان ارزش مشروط محسوب کند. هدف کلي از این کارها آشکار کردن رجحان هاي واقعي مصرف 
کنندگان کاالي زیست محیطي و تعیین مقادیر تمایل به پرداخت و تمایل به دریافت آن ها براي افزایش یا کاهش یک 

.)Asgari et al., 2002, pp. 20-25( مقدار معین از مطلوبیت زیست محیطي است
در این تحقیق به منظور ارزش گذاری و همچنین احتساب تمایل به پرداخت افراد هر دو روش ارزیابی مشروط و انتخاب 
تجربی انتخاب شده است،که اخیراً از روش انتخاب تجربي به همراه روش ارزیابي مشروط به عنوان یک آلترناتیو جهت 
 Yoo et al.,( کامل تر کردن دیگر روش های مقدم همچون مدل قیمت هدونیک و روش هزینه سفر استفاده شده است

2008(. که در ادامه مراحل پیاده سازی و اجرای این دو روش مطرح شده است.

3ـ2ـ مراحل اجرای روش های انتخاب تجربی و ارزیابی مشروط در محدوده مطالعاتی

الف( ویژگی ها و ارزش های مورد ارزیابی و سطوح آن ها
با استفاده از مرور  انتخاب شوند؛ این کار اغلب  در مرحله  اول باید ویژگي هایي از کاالها که مي خواهند ارزیابي شوند، 
ادبیات، تمرکز بر روي نظرات کارشناس و گروه ها تعیین مي شود )Nanduri et al., 2001, p. 3(. از نکات مهم در هنگام 
انتخاب ویژگي ها این است که تمامي ویژگي هایي که بر ارزش موضوعات تأثیر مي گذارند در نظر گرفته شوند. از موارد مهم 
دیگر تعداد ویژگي ها مي باشد. اگر  تعداد ویژگي ها زیاد شوند، هم قابلیت اطمینان و هم تعداد سناریوهایي )پروفایل ها( که 
باید مورد قضاوت  قرار گیرند افزایش مي یابد. اما از طرفي با افزایش تعداد سناریوها ممکن است قضاوتشان توسط مخاطبان 
سخت  و  وقت گیر شود )Van poll, 1997, p. 44(. در این قسمت به چگونگی و نحوه انتخاب این ارزش ها پرداخته شده 
است. در تحقیق رضایتمندی افراد تصور می شود که به سه مؤلفه اجتماعی، کالبدی و ادراک محیطی در فضای شهری 
ایمنی اجتماعی  بستگی دارد. در مورد مؤلفه اجتماعی، عوامل عبارتند از حس اجتماع، ازدحام و شلوغی و مخاطرات 
که از نمونه های مخاطرات ایمنی می توان به دزدی، تجاوز و مورد حمله قرار گرفتن و یا حضور معتادان در محیط اشاره 
کرد. البته از نمونه های مخاطرات ایمنی به ترافیک و دسترسی مربوط می شود )Asgarizadeh, 2009, p. 42(. در مورد 
مؤلفه های کالبدی ویژگی هایی همچون دسترسی )راحت دسترسی به فضا به صورت پیاده و سواره و پارکینگ، نزدیکی 
به حمل و نقل عمومی( )Owrang, 2008, p. 64( و کاربری ها و فعالیت ها )فعالیت های ضروری و اجتماعی و تفریحی و 
انتخابی( )Pakzad, 2007, p. 24( و تسهیالت و امکانات شهری )موجود و قابل دسترس بودن مبلمان شهری و تجهیزات 
شهری، آب و برق و نگهداری و تعمیر آن ها( )Owrang, 2008, p. 64( و کیفیت زیست محیطی فضا )شامل سر و صدا 
و بوی بد و زباله و هوای آلوده( می تواند از خصوصیات مهم به شمار آید )Bahrini et al., 1997, p. 54(. در مورد مؤلفه 
ادراک محیطی، ویژگی های نظم )نبود زمین های رهاشده و بایر، خوانایی فضا و ساماندهی فضایی( و حس مکان )احساس 
یک فضای خودمانی و آشنایی با دیگر افراد غریبه( دید و منظر )خوانایی و نفوذپذیری راحت در فضا و احساس آرامش و 

زیبایی از دیدن مناظر( )Golkar, 2002, p. 46( می توان نام برد.
درکنار تجارب مربوط به بررسی ارزش های محیطی مؤثر در رضایتمندی افراد از آنجا که در این تحقیق مربوط به فضای 
شهری پارک صفه اصفهان است به منظور بومی کردن این شاخص ها و به کاربردن کیفیت هایی که افراد مراجعه کننده در 
وضع موجود با آن ها سروکار دارند، اقدام به شناسایی این فضا و تهیه 25 پرسشنامه با هدف سنجش مهم ترین ارزش های 
محیطی از دید افراد مراجعه کننده به پارک صفه شد. براساس یافته های حاصل از این نمونه ها سعی شد لیست جامعی 
از با ارزش ترین کیفیت های محیطی مؤثر در انتخاب پارک صفه تهیه شود. بدین منظور از 9 ویژگی محیطی استفاده شد 

که عبارتند از:
بهداشت محیط شامل )آلودگی هوا، صوتی و زباله(، تجهیزات و تسهیالت شهری، امنیت پارک، نظم، دید و منظر پارک، 

میزان اجتماعی بودن فضا و تعامالت اجتماعی در فضا، دسترسی، فعالیت و کاربری های پارک و قیمت ورودی پارک.
در مرحله دوم به هر یک از ویژگي هاي انتخاب شده باید سطوحي اختصاص یابد. این سطوح باید واقع بینانه، امکان پذیر 
و در  برگیرنده ترجیحات مخاطبان باشد )Nanduri et al., 2001, p. 3(. به عنوان مثال براي خرید CD-player احتماالً 
قیمت، یک ویژگي مناسب باشد. دامنه سطوح آن باید بازتاب قیمت هاي رایج بازار باشد. از طرفي ممکن است ارزش ها 
مي تواند  قیمت  مثال  عنوان  به  کیفي هم مشخص شود.  به صورت  مي تواند  قیمت  مثال سطوح  این  در  نباشند.  کّمي 
مجموعه اي از ارزان تا گران باشد )Van poll, 1997, p. 44(. بعد از انتخاب دامنه سطوح، باید تعداد سطوح مشخص شود. 
این تعداد باید در همه ویژگي ها متعادل و یکسان باشد. ثابت شده است که با افزایش تعداد سطوح، وزن نسبي ویژگي ها 

افزایش مي یابد.
همان گونه که در جدول 1 نشان داده شده است در 8 ویژگی اول از سه سطح )به اندازه محل فعلی، کمی بهتر از محل 
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فعلی و خیلی بهتر از محل فعلی( استفاده شد. سطوح ویژگی قیمت ورودی بر اساس شرایط محیط و 25 پرسشنامه اولیه 
که بیش از %70 به قیمت اولیه پاسخ دادند انتخاب شده است.

جدول 1: ویژگي ها و سطوح استفاده شده در سنجش ترجیحات افراد در استفاده از فضای شهری

سطوح ویژگی ها

- به اندازه محل فعلی

- کمی بهتر از محل فعلی

- خیلی بهتر از محل فعلی

دسترسی
فعالیت ها وعملکردها

امنیت
تأسیسات و تجهیزات شهری

بهداشت
تعامالت اجتماعی و میزان اجتماع پذیری

نظم
دید و منظر

قیمت تخمینی قیمت ورودی

ب( طراحی پرسشنامه گزینه ها
 در مرحله سوم )طراحي تجربي( ویژگي ها و سطوح آن به صورت تعدادي گزینه که اصطالحاً به آن ها سناریو یا پروفایل 
گفته مي شود، براي ارائه به مخاطب با یکدیگر ترکیب مي شوند )Nanduri et al., 2001, p. 3( اگر تعداد ویژگي ها و سطوح 
 )n( آن ها کم باشد به مخاطب مي توان تمام ترکیبات امکان پذیر را ارائه داد. به  عنوان مثال اگر یک موضوع توسط 3 ویژگي
و 2 سطح )m( کل سناریوها امکان پذیر مي شود m = 8. در طراحي اي که همه ترکیبات امکان پذیر از ویژگي ها و سطوح 
آن ها استفاده مي شود، طرح عاملي نامیده مي شود. هنگامي  که تعداد ویژگي ها و یا تعداد سطوح افزایش مي یابد تعداد 
سناریوهاي مختلف امکان پذیر به طور تصاعدي افزایش مي یابد )Van poll, 1997, p. 44(. بنابراین مشکل اساسي که در 
طي پیاده سازي روش انتخاب تجربي وجود دارد، تعداد زیاد کارت هائي است که باید توسط مخاطب ارزیابي شود. این ناشي 
از تعداد ویژگي ها و تعداد سطوح است. در حقیقت، طراحي عاملي جامع )Ffd(4 اجازه مي دهد که اثرات متقابل به عالوه 
اثرات اصلي ارزیابي شوند. در حالي که اثرات اصلي  به طور کلي 80 درصد واریانس را در مشاهده ها محاسبه کنند. تخمین 
 Van poll, 1997, p.( باشند )صحیح آماري اثرات اصلي ویژگي ها مستلزم این است سناریوها به صورت متعامد )ناهمبسته
45(. از جمله راه هاي امکان پذیر براي کاهش تعداد کارت ها استفاده از طرح هاي متعامد5 به جاي طرح عاملي جامع است. 
این روش این امکان را فراهم مي کند که تنها اثرات اصلي و نه اثرات متقابل ارزیابي شوند. به این صورت که ارزش هاي 
سطوح ویژگي ها باید مستقل از یکدیگر باشند. اغلب تحقیقات مربوط به ترجیحات اظهاري طرح هایي را به کار مي برند که 
اثرات اصلي را ارزیابي مي کنند تا از تجزیه و تحلیل اثرات متقابل بین ویژگي ها جلوگیري کنند. این  طرح ها از تکنیک هاي 
آماري استفاده مي کنند که زیر مجموعه  مناسب تري را به  نمایندگي از همه مجموعه فاکتوریل هاي امکان پذیر را انتخاب 
مي کنند. طرح هاي متعامد تضمین مي کند که ارزیابي هاي افراد از سطوح و ویژگي هاي مربوطه مستقل از یکدیگر هستند. 
در این تحقیق تعداد گزینه های امکان پذیر با استفاده از طرح عاملی جامع بسیار زیاد و قابل ارزیابی توسط افراد نیست. 
بنابراین با استفاده از روش های طرح های متعامد تعداد گزینه های امکان پذیر کاهش یافت. به منظور سنجش ارزش های 
محیطی تأثیرگذار بر انتخاب فضا توسط مراجعه کنندگان به پارک صفه از 11 گزینه استفاده شد. در جدول 2 نمونه ای 
از 11 گزینه طراحی شده نشان داده شده است. در هریک از این گزینه ها سه پارک صفه به افراد مخاطب به صورت زیر 

ارائه شده است:
فرض کنید که قصد ورود به این پارک را دارید. در جداول زیر در هر قسمت 3 قیمت ورودی متفاوت برای این پارک 
با  پیشنهاد شده است. در این 3 پارک همه چیز کاماًل شبیه به هم هستند و تفاوتشان فقط در موارد زیر است. لطفاً 

مالحظه خصوصیات هر کدام از فضاها و بودجه خودتان بفرماید که در هر مورد کدام را ترجیح می دهید.
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جدول 2: نمونه ای از گزینه طراحی شده

پارک صفه سوم پارک صفه دوم پارک صفه اول ویژگی ها

به اندازه محل فعلی به اندازه محل فعلی به اندازه محل فعلی امنیت اجتماعی ) دزدی، ناامنی، تجاوز، غیره(
به اندازه محل فعلی به اندازه محل فعلی به اندازه محل فعلی بهداشت )آلودگی هوا، صدا، زباله و غیره(
خیلی بهتر از محل 

فعلی کمی بهتراز محل فعلی به اندازه محل فعلی دسترسی ها )پیاده و سواره، راحتی رسیدن به 
فضا و غیره(

خیلی بهتر از محل 
فعلی

کمی بهتر از محل 
فعلی به اندازه محل فعلی فعالیت ها و عملکردها

خیلی بهتر از محل 
فعلی

کمی بهتر از محل 
فعلی به اندازه محل فعلی تأسیسات و تجهیزات شهری پارک

به اندازه محل فعلی به اندازه محل فعلی به اندازه محل فعلی تعامالت اجتماعی و میزان اجتماع پذیری

به اندازه محل فعلی به اندازه محل فعلی به اندازه محل فعلی نظم )نظم در ساخت و سازها، حذف عناصر 
مزاحم و اضافی، مسیریابی راحت و غیره(

به اندازه محل فعلی به اندازه محل فعلی به اندازه محل فعلی دید و منظر
250 تومان 200 تومان 150 تومان قیمت ورودی

پارک کوهستانی سوم را ترجیح می دهم پارک کوهستانی دوم را ترجیح می دهم پارک کوهستانی اول را ترجیح می دهم

مرحله چهارم داده ها بر اساس ترجیحات انتخابي جمع آوري شده و در مرحله پنجم اثرات، تخمین زده و تحلیل مي شود 
.)Nanduri et al., 2001, p. 3(

ج( جمع آوری داده ها
همانگونه که در بخش قبل عنوان شد، نحوه جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه طراحی شده و مصاحبه رو در رو 
با مراجعه کنندگان پارک صفه، صورت گرفت. براي سنجش این تعداد سناریو حجم نمونه 167 مناسب است. این تعداد 
حجم نمونه با استفاده از نمونه هاي موجود در تحقیقات مشابه و جدول میشل کارسون به دست آمده است. در نتیجه در 
 SPSS کل 167 پرسشنامه برای گروه سنی 15-60 سال در فضا توزیع و پرسیده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری
و Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نحوه ارزش گذاری داده ها به صورت کد و برای انتخاب پارک اول کد 1، پارک 
دوم کد 2 و پارک سوم کد 3 توسط مراجعه کنندگان بوده است. کدگذاری سطوح استفاده شده در ارزش محیطی به 
صورت کد 1 برای شرایط محیطی خیلی بهتر از محل فعلی، کد 2 در شرایط کمی بهتر از محل فعلی و کد 3 برای شرایط 

به اندازه محل فعلی بوده است.

3. محدوده مطالعه
محدوده مورد سنجش پارک صفه اصفهان واقع در جنوب غربی و با بلندترین نقطه ارتفاعی 2257 متر اصفهان، است. 
پارک صفه اصفهان یکی از فضاهای شهری تاریخی و تفریحی شهر اصفهان است و در واقع کوه صفه به عنوان یکي از 
عناصر نشانه اي و بارز در شهر اصفهان همراه با سایر عناصر عمده ساختار اصلي شهر را تشکیل مي دهد. این محدوده 
در این کوه از شمال به جاده کمربندي از غرب به کوه هاي تخت رستم و دره خان، از شرق به شهرک ها و مجتمع هاي 
 Baft-e- Shahr Architecture and Urbanism Consulting( مسکوني و از جنوب به اراضي باز و خط آهن منتهي مي شود

.)Engineers, 2002
این پارک دارای فضای سبز و کوهستانی است که در قسمت کوهستانی آن هنوز آثار باستانی از دوران باستان موجود است 
و امروزه دارای کارکردهای تفریحی، خدماتی ـ رفاهی، تجاری، آموزشی و ورزشی است. این پارک دارای 5 قسمت اصلی 
 Baft-e- Shahr Architecture( پارک شهری، منطقه فعالیت نظامي، ارتفاعات و قله ها، منطقه تاریخي و چشمه ها است
and Urbanism Consulting Engineers, 2002(. این پارک در کنار حلقه سوم ترافیکی شهر اصفهان و همجوار با بزرگراه 
شهید میثمی است که از نظر دسترسی و نزدیکی به حمل و نقل عمومی دچار مشکل است. نتایج این دو روش در جداول 

آماری حاصل از تجزیه و تحلیل مطرح شده است.
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1ـ3ـ یافته های روش انتخاب تجربی
همان طور که قباًل اشاره شد، در سنجش ارزش های محیطی مؤثر بر انتخاب فضای شهری صفه توسط افراد از روش 
انتخاب تجربی استفاده می شود. این روش دو مدل اعمال می شود، در مدل اول خصیصه ها وارد می شوند تا اثرات آن ها 
این بود که تمامی  از  از همبستگی حاکی  نتایج حاصل  اندازه گیری شود. در جدول 3  افراد  انتخاب گزینه ها توسط  بر 

 .)P>0.05( ارزش های مورد بررسی بر انتخاب افراد تأثیرگذار بوده است

جدول 3: نتایج همبستگی برای هریک از خصیصه ها

ضریب تأثیر سطح معنی داری خصیصه ها

1.6790 0.0000 دسترسی
0.9522 0.0000 فعالیت
0.9622 0.0000 تأسیسات
0.7920 0.0004 تعامالت
0.4252 0.0306 نظم
0.5034 0.0027 دید و منظر
0.6201 0.0007 امنیت 
0.6287 0.0000 بهداشت

-0.07848 0.0470 قیمت

بوده است.  تأثیرگذار  افراد  انتخاب پارک صفه توسط  بر  ارزش های مورد استفاده  نتایج جدول 3 نشان داد که، تمامی 
در مورد یافته های مدل دوم همان طور که در جدول 4 مشاهده می شود، متغیر انتخاب پارک صفه به صورت تابعی از 
8 ارزش محیطی تعریف شده که با تمامی این خصیصه ها رابطه معنی داری دارد. از نکات مهم معنی دار بودن همه این 
ویژگی ها است. مثاًل قیمت منفی به معنای آن است که هرچه قیمت باالتر باشد احتمال اینکه افراد آن فضا را انتخاب 

کنند کمتر است.

جدول 4: ضرایب هریک از ارزش ها در تابع انتخاب پارک صفه

سطح معنی داری7 ضریب تأثیر6 خصیصه ها

0.000 1.5280 دسترسی
0.000 0.9870 فعالیت
0.000 0.9992 تأسیسات
0.000 0.8196 تعامالت
0.000 0.6444 نظم
0.000 0.7733 دید و منظر
0.000 0.8670 امنیت 
0.000 0.6869 بهداشت
0.000 0.1349 قیمت

در این تابع دسترسی برای افراد مراجعه کننده به صفه باالترین میزان اهمیت )1.5280( را داشته است. به این معنی 
که افراد ترجیح می دهند فضایی با دسترسی هر چه بهتری را داشته باشند. این مسئله حاکی از آن است که این پارک 
هیچ گونه دسترسی مناسبی به حمل و نقل عمومی برای استفاده کنندگان ندارد. همچنین از نظر پارکینگ برای خودرو 
این پارک به علت همجواری هایش دارای کمبود فضا و مشکالتی نیز است. پس از آن میزان تأسیسات و تجهیزات شهری 
فضا )0.9992(، فعالیت و کاربری ها )0.9870(، امنیت )0.8670(، تعامالت و روابط اجتماعی )0.8196(، دید و منظر 
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)0.7733(، بهداشت )0.6869(، و در نهایت نظم فضا )0.6444( به ترتیب در اولویت دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 
و هفتم قرار گرفتند. ستون سوم جدول 5 بر اساس نظریه های اقتصادی نشان دهنده نرخ نهایی جانشینی بین قیمت و 
ارزش های محیطی است که به نوعی بیانگر خصایص محیطی نیز است. مثاًل افراد حاضرند برای برخورداری از یک واحد 
بیشتر از ویژگی محیطی دسترسی محیط 12.33 واحد پول بپردازند. براساس واحدهای پرسشنامه در این تحقیق برای 

اینکه به وضعیت خیلی بهتر دسترسی محیط برسند، افراد حاضرند در مجموع 12.33 تومان بیشتر بپردازند.

جدول 5: میزان تمایل به پرداخت افراد برای ارتقاء هر یک از ارزش های محیطی

نرخ حاشیه ای وضعیت9 ضریب خصیصه ها

-12.3269 1.5280 دسترسی
-7.3169 0.9870 فعالیت
-7.4073 0.9992 تأسیسات
-6.0754 0.8196 تعامالت
-4.7752 0.6444 نظم
-5.7320 0.7733 دید و منظر
-6.4268 0.8670 امنیت 
-5.0923 0.6869 بهداشت

1 -0.1349 قیمت

همچنین برای بهتر شدن یک سطح از میزان فعالیت و کاربری های فضا افراد حاضرند 7.3168 واحد پول بپردازند و برای 
رسیدن به وضعیت خیلی بهتر این ارزش محیطی حاضرند، 7.3 تومان بیشتر بپردازند. بدین ترتیب می توان ارزش هرکدام 
از این خصایص را بر این اساس رتبه بندی کرد. مثاًل ارزش دید و منظر برای مردم کمتر از ارزش امنیت است، ولی تفاوت 
آن ها خیلی زیاد نیست. به همین ترتیب می توان اولویت این عوامل نسبت به یکدیگر را از دید ساکنین مشخص کرد و 
نیز رتبه بندی برای میزان تمایل به پرداخت افراد جهت ارتقاء هریک از ویژگی های محیطی نسبت به یکدیگر را نشان داد. 
ارتقاء دسترسی در اولویت اول قراردارد. پس از آن ارتقاء تأسیسات و تجهیزات شهری، ارتقاء فعالیت، ارتقاء امنیت فضا، 
باال بردن سطح تعامالت اجتماعی، افزایش نقاط دید و منظر و بهداشت فضا به ترتیب اهمیت دوم، سوم، چهارم، پنجم، 

ششم، هفتم را به دست آورده اند. درآخرین سطح افزایش نظم فضا قرار داشت.
این  پارک،  این  درباره  شهروندان  و  کنندگان  استفاده  با  پرسشنامه  تکمیل  خصوص  در  شده  انجام  مصاحبه های  در 
نتیجه گیری مطرح شد که افراد به دلیل حضور نیروی انتظامی و مسئولین پارک و همچنین حصارکشی های انجام شده، از 
امنیت این پارک رضایت خوبی دارند و بیشترین نارضایتی در خصوص دسترسی پارک با مرکز حمل و نقل عمومی، کمبود 
پارکینگ، عدم وجود پل یا مسیر عابر پیاده مطمئن برای گذر از سمت دیگر به پارک، مسیر مخصوص معلولین و دوچرخه 
است. همچنین افراد به دلیل رضایت خوب از این پارک تمایل به بهتر شدن این فضای شهری از لحاط تنوع فعالیت و 

کارکردهای متنوعی چون نمایشگاه، برگزاری کنسرت و تئاتر و همایش بازی های جمعی و خانوادگی بیشتر را دارند.

2ـ3ـ یافته های روش ارزیابی مشروط
در ادامه به یافته هایی که براساس روش ارزیابی مشروط به دست آمده اشاره می شود. در این روش قصد تعیین تمایل 
پرداخت افراد برای ورودی پارک صفه است که براساس پرسشنامه بین 50 تا 250 تومان هزینه ورودی این پارک منظور 

شد. البته این تعیین قیمت بر اساس روائی و اعتبار 20 پرسشنامه انجام گرفت. 
در روش ارزیابی مشروط متوسط تمایل به پرداخت افراد برای ورودی پارک محاسبه شد که بر اساس 11 گزینه طراحی 
شده در پرسشنامه افراد حاضرند به ازای تغییر در کیفیت محیطی پارک متوسط قیمتی را به عنوان ورودی بپردازند که 

در جدول 6 متوسط تمایل به پرداخت هریک از پرسش ها مطرح شده است.
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جدول 6: نتایج میانگین تمایل به پرداخت هر یک از پرسش ها

گزینه ها
پرسش 

1
پرسش 

2
پرسش 

3
پرسش 

4
پرسش 

5
پرسش 

6
پرسش 

7
پرسش 

8
پرسش 

9
پرسش 

10
پرسش 

11 پرسش

85 103 110 104 117 147 156 200 206 206 218 میانگین تمایل به 
پرداخت )تومان(

150.04 تومان میانگین تمایل به 
پرداخت

با توجه به مقدار تمایل به پرداخت هر پرسش، می توان ارزش کلی محیطی پارک صفه را با توجه به میانگین کل تمایل 
به پرداخت ها بیان کرد. بنابراین متوسط تمایل به پرداخت برای استفاده از فضای پارک صفه 150.04 تومان برای هر نفر 
به دست آمد که با ضرب این مقدار در تعداد کل افراد می توان ارزش محیطی پارک را محاسبه نمود. به دلیل اینکه افراد 
می توانند از نقاط مختلفی وارد پارک شوند تعداد مراجعه کنندگان را از مدیریت پارک سؤال شد که به طور میانگین افراد 
حاضر در پارک در تابستان و پاییز در مقاطع مختلف روز را 5000 نفر بیان کردند. با توجه به متوسط میزان تمایل به 

پرداخت ارزش کل محیطی پارک 750200 تومان برآورد شد که ساالنه برابر با 267071200 تومان خواهد شد.

ارزش کل محیطی پارک = متوسط مقدار WTP * تعداد کل افراد مراجعه کننده
ارزش کل محیطی پارک = 150.04 * 5000

همان گونه که مشاهده می شود، این رقم باالیی است برای فضایی که تا کنون هیچ درآمدی از طریق افراد به عنوان ورودی 
نداشته است.

4. نتیجه گیری و پیشنهادها
نتایج حاصل از اعمال این دو روش برای سنجش ترجیحات مراجعه کنندگان نشان داد که ارزش های کیفی و غیرکالبدی 
کالبدی  ارزش های  مطلوبیت  و  است،  برخوردار  باالیی  مطلوبیت  از  اجتماعی  تعامالت  و  امنیت  بهداشت،  فضا همچون 
همچون دسترسی، تأسیسات و تجهیزات شهری از نظر افراد مخاطب نیاز به برنامه ریزی بیشتری دارد. از دید افراد مخاطب 
پارک صفه، دسترسی محیط باالترین میزان اهمیت را داشته و سپس تأسیسات و فعالیت و کاربری ها، امنیت، تعامالت و 
میزان اجتماعی پذیری پارک، دید و منظر فضا، بهداشت و نظم در اولویت اهمیت قرار دارند. در جهت ارتقاء این ارزش ها 

بسته به اولویت آن ها پیشنهادهای زیر مطرح می شود؛
- ساماندهی وضعیت ترافیک در طول محور پارک صفه و افزایش ظرفیت پارکینگ موجود به منظور کاهش ترافیک.

- ساماندهی وضعیت پارکینگ حاشیه ای در طول محور به ویژه در نزدیکی تقاطع حکیم نظامی و محور صفه.

- برنامه ریزی برای تجهیز محور پارک صفه به حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوس های شهری در طول محور.
- طراحی و برنامه ریزی برای ایجاد ایستگاه اتوبوس به ویژه در نزدیکی ورودی و پل ها.

- برنامه ریزی و احداث پل عابر پیاده به منظور تقویت ارتباط کالبدی و امنیت برای دسترسی افراد.
از طریق کاهش شیب در مسیرهای  افراد معلولین و سالمندان  - طراحی و احداث مسیرداخلی برای دسترسی راحت 

داخلی.
- ساماندهی فعالیت ها و کاربری های جمعی موجود همچون ورزش های همگانی و جنگ های شاد هفتگی و غیره.

- برنامه ریزی برای ایجاد فعالیت های جمعی و هماهنگ با ویژگی های محیط مانند تجهیز یک محوطه به وسایل نجوم به 
منظور تماشای آسمان و سیمای شهر در شب و برگزاری تئاتر خیابانی.

- ارتقاء کیفیت و افزایش تعداد کاربری های تفریحی و خدماتی و آموزشی و ورزشی مانند برگزاری کالس های ورزشی 
همگانی در فضای باز همراه با سخنرانی درباره مزایای ورزش های جمعی و برنامه های شاد.

- تشکیل گروه های مختلف سنی برای ورزش کوهنوردی همراه با برنامه های دوستان محیط زیست.
- افزایش کاربری های تجاری متناسب با محیط مانند نمایشگاه و بازار گل های کوهستانی، نمایشگاه و بازار سنگ های 

تزئینی کوهستانی و چایخانه باز در چادر عشایری و غیره به منظور افزایش درآمد و افزایش امنیت در شب.
- استفاده از فضاهای خالی و بدون استفاده برای احداث گلخانه و پرورش محصوالت قابل کاشت در محدوده.

- در نظر گرفتن امکانات و تسهیالت ویژه برای افراد معلول و سالخورده جهت دسترسی پیاده به فضاهای غیر همسطح 
موجود در محدوده.
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- ساماندهی پیاده روها به ویژه در مکان هایی که امتداد آن قطع شده.
- ساماندهی فضاهای ناامن موجود در محدوده به ویژه در فضاهای پرتراکم سبز و تاریک.

- مشخص شدن وضعیت فضاهای بالتکلیف ناامن در محدوده به ویژه زمین های رها شده مابین پارک و محدوده تله کابین 
و در محدوده پارکینگ پارک.

- بهبود وضعیت روشنایی فضاهای سبز پر تراکم در محدوده.
- افزایش تعداد استفاده کنندگان از پارک، به ویژه زنان و کودکان با ارائه امکانات به این فضا.

- تقویت چشمه ها و آبشارها و اتصال این نقاط به فضاهای جدید و در حال ساخت.
- تقویت نقش فضاهای سبز در طول محور پارک صفه به عنوان لبه ای قوی برای فضا و جلو گیری از آلودگی صوتی ناشی 

از وجود بزرگراه.
ایجاد آب نماهای  ایجاد فضاهای جمعی و  - تقویت فضاهای موجود در بین مسیرهای پیاده اصلی و گره ها به منظور 

مصنوعی.
- تجهیز امکانات موجود در پارک صفه )عناصر و مبلمان شهری از قبیل نیمکت، آبخوری و...( جهت افزایش تعداد افراد 

مراجعه کننده به فضا.
- استفاده از طراحی ماندگار در فضا جهت افزایش خاطره انگیز بودن فضا.

- طراحی و ساخت نشانه شهری متناسب با تاریخ باستانی در فضا برای ارتقاء نظم و دید منظر محدوده.
- برنامه ریزی و پهنه بندی محدوده برای کاشت فضای سبز به منظور افزایش نظم و تنوع در محدوده.

- راه اندازی و فعال سازی کاربری های بالاستفاده به ویژه باغ وحش موجود به منظور ایجاد پارک وحش کوهستانی.
همچنین به نظر می رسد بهتر است در آینده از تکرار طرح هایی با سیاست های تک بعدی برای فضاهای شهری همچون 
توجه صرف به مسائل تفریحی جلوگیری شود. در طرح های شهری نحوه ارزیابی، خواسته ها، نظر و اولویت های افراد در 
ارائه راهبردها و پیشنهادهای آینده این طرح ها مبنای کار قرار گیرد. بهتر است در طرح های شهری نگاهی دقیق به منافع 

حاصل از ارزش های محیطی داشت تا بتوان هزینه و منفعت طرح ها را دقیق تر محاسبه نمود.

پی نوشت
1. Contingent Valuation Method
2. Choice Experiment Method
3. Lancaster
4. Mcfadden
5. Full Factorial Design
6. Orthogonality of Design
7. Coefficient
8. Significant Level
9. Marginal Rate of Situation
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