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چکیده

امروزه ارزش گذاری اقتصادی منابع طبیعی ،ابزار مدیرررتی مدثرر بدرای
میرران جهت تصمیمگیری در زمینه برنامهررزی طدر هدای توسدعه ای
است .هیف از میرررت ارزشگدذاری اقتصدادی محدی زرسدت و مندابع
طبیعی ،فراهم نمودن چارچوبی برای حفاظت از محی زرست و واکنش
به تغییرات شرار زرست محیطی در عین توازن با نیازهای اقتصدادی و
اجتماعی جامعه است .درارن مطالعه ،به مقارسه روشهای ارزش گدذاری
مشروط و هزرنه سفر جهت برآورد ارزش تفررحی پارک کوهستان واقع
در شهر رزد پرداخته شیه است .درروش ارزش گذاری مشروط ،از مدی
 logitو بر اساس روش حیاکثر درستنماری ،و در روش هزرنده سدفر از
طررق تخمین تابع تقاضدای گردشدرری و بدا روش رگرسدیون حدیاق
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مربعات ،به برآورد پارامترهای می پرداخته شی .نتارج نشدان مدیدهدی
میزان  2400 ،WTPررا برای هر بازدریکنندیه و ارزش تفررحدی اردن
پارک 7680،ررا برای هرخانوار میباشدی .ارزش تفررحدی سداننه اردن
پارک  3360میلیارد ررا در ارزش گذاری مشروط و نزدرک به  10هزار
میلیارد ررا در روش هزرنده سدفر بدرآورد شدیه اسدت .همدانطورکده
مشاهیه می گردد ،ارزش تفررحی پدارک در روش هزرنده سدفر بیشدتر
برآورد شیه ،به ارن دلی که استفاده از خیمات پارک کوهستان از دردی
بازدریکننیگان ،به عنوان رک کانی همرانی خالص قلمیاد می گدردد و
افراد تمارالت خود نسبت به پرداخت از آن را به درستی بیان نمیکننی؛
به طوری که هزرنه صرف شیه بدرای هدر خدانوار جهدت تفدرج در اردن
مکان ،به مراتب بانتر از تمارالت اظهارشیه می باشی .بنابرارن ،از نتیجده
بیان شیه میتوان در تعیین قیمتهای ورودی مناسدب اسدتفاده کدرد؛
همینطور مقادرر بانی ارزشهای برآورد شیه لزوم حفاظدت ،توسدعه و
بهبود کیفیت و امکانات پارک را آشکارمی کنی.
واژگـان کلیــدی :پدارک کوهسددتان ردزد ،تمارد بده پرداخددت ،روش

ارزشگددذاری مشددروط ،روش هزرندده سددفر منطقددهای ،تددابع تقاضددای
گردشرری
طبقهبندی Q26 ،Q51 :JEL

 .1مقدمه

منابع طبیعی هرکشوری ،از زرربناهای مهم توسعه اقتصادی آن کشور میباشی .اردن امدر
بورژه درکشورهای درحا توسعه ،مصیاق بیشتری پییا مدیکندی .درکشدورما نیدز مندابع
طبیعی موجود در ارن زمینه ،نقشی اساسی داشتهاندی (فتداحی .)91 :1392،بدرای بیدان
نقش و اهمیت منابع طبیعی و تبیر آنها به ارزشهای پولی قاب مقارسه با سارر منابع،
ضروری است چارچوبی مشخص شود .ارن چارچوب در قالب ارزشگذاری بیان میشدود:
ارزش گذاری اقتصادی 1اکوسیستمهای طبیعی به بیان ارزش پولی کانها و خدیماتی کده
رک اکوسیستم میتوانی ارجاد کنی ،میپردازد .بخشی از ارن کانها و خدیمات بده دلید
قاب دادوستی بودن در بازار در زمره کانهای بازاری قرار میگیرنی (نظیر چوب درختدان
1. Economic Valuation
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جنر )؛ ولی گروه دررر به دلید غیرقابد دادوسدتی بدودن در بدازار بده عندوان کدانی
غیربددازاری شددناخته شددیه و بددا وجددود آنکدده بددا ارزش هسددتنی ،بددهدلید عددیم تواندداری
ارزشگذاری آنها به صورت پولی ،اغلب در تصمیمگیریهای زرستمحیطی نادریه گرفته
میشونی (فررمن.)1993 ،1
در واقدع ارزشگدذاری اقتصدادی اکوسیسددتمهدا ،اطالعداتی فددراهم مدیآورد کده بدده
تصمیمگیرنیه در جهت استفاده کارا از منابع موجود و حیاکثر نمودن رفاه جامعه کمدک
می کنی؛ رعندی بدا بدازگوکردن ارزش کمدی کارکردهدا ،خدیمات وکانهدای اکوسیسدتم،
برنامهررزان و میرران اجراری را در برنامه ررزی ،حفاظدت و بهدره بدرداری پاردیار مندابع
طبیعی راری می دهی (قربانی.)1378 ،
در ارن میان ،پارکها و فضای سبز عالوه بر عملکرد زرستمحیطی ،نظیدر :پاکسدازی
هددوا ،فیلترکددردن بدداد ،بهبددود شددرار خددرد اقلددیم و ...در ارتقددای شددرار اجتمدداعی و
روانشناختی مردم نقش مهمی دارنی (امیرنژاد و همکاران .)1385 ،بنابرارن ،بدرای تدیاوم
پیشرفت و توسعه اقتصادی ،نیازمنی حفظ و توسدعه آنهدا بدرای جوابردوری بده تقاضدای
روزافزون انسانها هستیم .اقتصاددانان محی زرست معتقینی ارزشگذاری تفررحی2برای
خیمات و منافع غیربازاری پارک ها و فضاهای سبز ،امری ضروری است که بیتوجهی بده
آن در درازمیت موجب وارد آمین خسارتهای جبرانناپذرری بر منابع طبیعی میشود و
بر رونی توسعة پاریار نسلها تأریر میگذارد )شرستا و آلوالپداتی .)2004،3از اردن رو ،کمدی
کردن و تعیین ارزش پولی پارکها و فضاهای سبز می توانی نقدش مضداعفی در مدیرررت
تلفیقی انسان و سیسدتمهدای طبیعدی ارفاکندی (ترندر و همکداران .)1994، 4در راسدتای
برآوردن ارن هیف و از آنجاری که پارک کوهستان ،تنها پارک شهر رزد بده لحدا منبدع
طبیعی میباشی ،به مقارسه دو روش ارزشگذاری اقتصدادی مشدروط و هزرنده سدفر ،در
راستای توسعه پاریار پارک پرداختیم.
پارک کوهستان ،ویژگیها و امکانات :پارک کوهستان در شهرستان رزد واقدعشدیه و

بزرگتررن پارک استان میباشی که رکی از پررونقتررن فضداهای سدبز شدهری محسدوب
می شود .رزد از لحا منابع طبیعی در مضیقه قدراردارد و پدارک کوهسدتان تنهدا پدارک
1. Freeman
2. Recreation Value
3. Shrestha & Alavalapati
4. Turner, et al.
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طبیعی ارن منطقه به لحا وجود کوه می باشی .شهرستان رزد در درهای وسیع و خشدک
و بین کوههای شیرکوه و خرانق ،با مسداحتی حدیود  2397کیلدومتر مربدع و ارتفدا از
سطح دررا بیش از  1200متر قرار دارد .پارک کوهستان با مساحتی بیش از  600هکتدار
در جنوب رزد و منطقهای خارج از شهر و مح مسکونی قرار گرفته است .اردن پدارک از
جارراه ورژه ای به لحا گردشرری برخوردار است :نزدرکی به تقاطع دو محور ارتبداطی
مهم استان ،همجواری و نزدرکدی آن بده شدهر ردزد بده عندوان مرکدز اسدتان و رکدی از
شهرهای تاررخی جهان ،همچنین فاصله زمانی و مکانی کوتاه آن با شهرستان تفدت کده
رکی از شهرستانهای ریالقی استان رزد میباشدی .همچندین بده دلید مجداورت آن بده
ارتفاعات کوه سنگ تراشی ،به لحا ساختاری ،متفاوت از دررر پدارکهدای ردزد اسدت.
اطراف ارن پارک ،باغ تاررخی خان ،دخمه زرتشتیان و زرارتراه (پیرمدرداد) قراردارندی .از
دریگاه کاربری زمین در مقیاس شهر ،ک محیوده اراضدی آن تنهدا دارای ردک کداربری
تفررحی-تفرجی است .ارن پارک دارای امکانات زرادی ازجمله :درراچه و آبشارمصدنوعی،
پیست اسکیت و مجموعههای موتورسواری ،امکاندات قدارقسدواری در درراچده،آبنمدای
هارمونیک و موزرکا  ،سارت ماهیریری و ...میباشی.
 .2مبانی نظری

 .1-2مفهوم ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست

محصونت را خیمات تنها در صورتی دارای ارزش هستنی که انسان برای آنها ،بده طدور
مستقیم را غیر مستقیم ،ارزشی قائ شود .ارزش با توجده بده بدیه بسدتان و معدامالت،
انیازه گیری میشود و در نتیجه امری نسبی است .به ارن منظور به طور معمو  ،پو به
عنوان رکواحی حساب استفاده میشود و ارزش ک جامعده ،مجمدو ارزشهدای فدردی
است (فرور .)2007 ،1ارزشگذاری اقتصادی ،مندافع حاصد از اسدتفاده از مندابع را بدا
هزرنهها مقارسه میکنی .هزرنهها همان مزاردای از دسدت رفتده هسدتنی .ارزشگدذاری
اقتصادی ،فرارنی تعیین ارزش ارزش کانها و خیمات زرسدتمحیطدی اسدت .اردن کدار
بهمنظور دستیابی به رک خروجی منفرد انجام میشود .در ارزشگذاری اقتصادی ،کانها
و خیمات زرستمحیطی ،موجودی کانها و خیمات (منابع طبیعی) در محی زرسدت و
تغییر در عملکرد هر رک ،مورد ارزشگذاری واقدع مدیشدود (سدوپارموکو .)2008 ،2در
1. Froer
2. Suparmoko
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سیاستهای زرستمحیطی ،ارزرابی اقتصادی شام تعیین ارزش پولی تغییر خیمات و
عملکردها و سهام سرمارههای محی زرست میباشی .اردن ارزش ،در شدک مدثرر خدود،
همان قیمتها هستنی (پیرس و سکومبه هیت.)2000 ،1
رورکرد ارزشگذاری اقتصادی تغییرات زرستمحیطی بر اساس ترجیحدات مدردم بدرای
تغییرات محی خود میباشی .سودها و زرانهای زرسدتمحیطدی در قالدب اصدطالحاتی
چون افزارش را کاهش سالمتی انسانی ،تعررف شیهانی (رفاه را سودمنیی) .ارن ،به نوبده
خود ،توس تمار افراد به پرداخت را پذررش انیازهگیری میشود .چنانچه اردن مقدادرر
محاسبه شونی ،ارزشگذاری اقتصادی امکان مقارسه اردرات زرسدتمحیطدی را بدا همدان
هزرنههای مالی پاره و منافع حاص از هرگونه پروژه را سیاستی فراهم میکنی (اردزدی و
برزگر.)1390،
 .2-2هدف ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست

هیف اصلی ارزشگذاری اقتصادی محی زرست ،ارجاد امکدان مقارسده میدان حفاظدت
محی زرست و توسعه اقتصادی  -اجتماعی برای دست رافتن به مصدرف بهینده مندابع
کمیاب است .با توجه به ارنکه منابع زرستمحیطدی بده تمدامی نسد هدا تعلدق دارد و
رعارت حفظ آن برای نس های آرنیه ،وظیفهای همرانی است ،لذا منافع بلنیمیت باری
بر منافع کوتاه میت ارجحیت داده شود .ارن موضدو ضدرورت اهمیدت قیمدتگدذاری
منابع زرستمحیطی را دو چنیان میکندی .بدرای پیدیا کدردن ارزش اقتصدادی مندابع
زرستمحیطی ،میبارسدت کلیده مندافع ناشدی از اسدتفاده از مندابع زرسدتمحیطدی و
هزرنههای مرتب با آنها لحا گردد (امیرنژاد.)1384 ،
ارزشگذاری کارکردها و خیمات غیربازاری محی زرست به دنر زرادی از جملده:
شناخت و فهم منافع زرستمحیطی و اکولوژرکی توس انسانها ،ارائه مسائ محیطدی
کشور به تصمیمگیرندیگان و برنامدهرردزان ،فدراهم آوردن ارتبداط میدان سیاسدتهدای
اقتصادی و درآمیهای طبیعی ،سنجش نقش و اهمیت منابع زرستمحیطی در حمارت
از رفاه انسانی و توسعه پاریار ،تعیر و اصال مجموعده محاسدبات ملدی مانندی تولیدی
ناخالص ملی و جلوگیری از تخررب و بهرهبرداری بیروره منابع طبیعی ،مهم مدیباشدی
(خیاوردیزاده و همکاران.)1387 ،
1. Pearce & Seccombe-Hett
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 .3-2چارچوب نظری ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست

1

رک رورکرد ارزرابی اقتصادی خیمات زرستمحیطدی ،چدارچوب ارزش اقتصدادی کد
است .بیان ارزش اقتصادی ک به عنوان تالشی برای غلبه بدر ارزردابی سدنتی کانهدای
زرستمحیطی شناخته میشود که منحصراً بر اساس ارزش مصرفی نسبت داده شیه به
کانها با توجه به منافع مستقیم دررافت شیه توس مصرفکننیگان نهاری از آنها اسدت.
ارزش مصرفی برگرفته از استفاده واقعی از کانهای زرستمحیطدی اسدت .حتدی ارزش
منسوب به کانها از سوی افراد در ارزش مصرفی ملحو میشود ،چرا که آنها بدا لدذت
بردن از درین مناظر و ردا شدنا کدردن در ردک درراچده ،بده عندوان کداربران کانهدای
زرستمحیطی شناخته میشونی .هر نو استفادهای ،در هر لحظه و از سوی هر شخصی،
به ارجاد ارزش مصرفی تحقق می بخشی و از آنجاری که آنها خود از استفاده رارج مشتق
شیه انی ،کم و بیش قاب انیازه گیری هستنی (کاووتا.)2003 ،2
ارزش اقتصادی ک منابع طبیعی را می توان به دو گدروه کلدی تقسدیم کدرد :ارزش
ابزاری را مصرفی و ارزش ذاتی را غیرمصرفی .ارزشهای مصرفی حاص کسدب منفعدت
مستقیم از منابع زرستمحیطی میباشنی که به راحتی میتوان به وسیله قیمت بازار را
ابزارهای دررر ،آن را انیازهگیری کرد و در فرارنیهای تصمیمگیری دخالت داد .در واقع
ارزشهای مصرفی کانها و خیمات که به طور مستقیم توس کاربران مصرف مدیشدود؛
اما ارزشهای غیر مصرفی مشک آفررن هستنی ،زررا مبادله نمی شونی؛ بنابرارن نمیتوان
با قیمتهای بازار آنهدا را ارزشگدذاری کدرد (حیداتی و همکداران .)1389 ،نمدودار ()1
بیانرر ارزش اقتصادی ک میباشی.

نمودار  .1چارچوب ارزش اقتصادی ک (پیرس و سکومبه هیت)2000 ،
)1. Total Economy Value (TEV
2. Cavuta, et al.
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 .4-2روشهای ارزیابی پولی

در اقتصدداد محددی زرسددت ،از روشهددای مختلفددی بددهمنظددور انددیازهگیددری ارزشهددای
زرستمحیطی استفاده میشود .دو گروه از روشهاری که برای ارزرابی پولی کانها وجدود
دارنی شام گروه او  ،روشهاری که به برآورد منحنی تقاضا منتهدی مدیشدونی؛ کده بدا
استفاده از ارن روشها ،ارزش کانهای غیربازاری و منابع طبیعدی بده دسدت مدیآرندی و
روشهاری که با استفاده از آنها منحنی تقاضا برآورد نمیگردد و نهارتاً منتهی بده قیمدت
کان میگردنی .تفاوت بین قیمت کان و ارزش آن در ارن است که قیمت مبلغی را نشدان
می دهی که فرد در بازار برای خرری را به دست آوردن کان مدیپدردازد ولدی ارزش ردک
کان برابر با قیمت کان به اضافه مازاد مصرفکننیه است .چنانچه مصرفکنندیه حدیاکثر
تمار به پرداخت خود را برای خرری کان در بازار به عنوان قیمت کدان بپدردازد ،قیمدت
کان ارزش آن را نشان خواهی داد (فتاحی.)126 :1392 ،
 .1-4-2روش هایی که به برآورد منحنی تقاضا منتهی نمیشود

 هزینه جایگزین :اردن روش از جملده روشهدای مدرتب بدا بدرآورد ارزش خدیماتاکوسیستم مبتنی بر هزرنههای پیشریری از خسارت با توجه به خیمات از دسدترفتده،
میباشی .ارن روش ،با انجام اقیامات دقیق از ارزشهای اقتصادی ،میزان تمار مردم به
پرداخت هزرنه برای رک محصو را خیمت را اساس کار خود قرار نمیدهنی؛ بلکده بدر
ارن فرض استوارنی که هزرنههدای اجتنداب از خسدارت و ردا تعدور اکوسیسدتم و ردا
خیمات ،خود برآورد مفیی از ارزش اکوسیستم را خیمات را به دست میدهنی (کیندگ،1
.)2007
 روش رفتار تعدیلی :تالش ارن می ها پی بردن به ارزشهای غیر بازاری ورژگیهدایزرستمحیطی مبتنی بر تمار افراد برای پرداخت به منظور کاهش احتما و ردا اردر از
دست دادن سالمتی ردا تنیرسدتی ناشدی از تخرردب محدی زرسدت اسدت .تحلیلردران
اطالعات مربوط به هزرنه هاری را که مردم صرف کانهای موجود در بازار برای سالمتی،
حفاظت و را به عنوان جاررزرنی برای کانهای زرستمحیطی و ردا خدیمات مدیکنندی،
جمعآوری میکننی ،سپس از هزرنههای پیشدریری و ردا بازدارندیه ،ارزش ورژگدیهدای
زرستمحیطی استنباط میشود (لی و همکاران.)2010 ،2
1. King
2. Lee, et al.
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 روش انتقال منافع :در ارن روش ،ارزش رک کان را خیمت مشابه که در مکان درردریبرآورد شیه است ،به کانری که ارزش آن باری برآورد گردد و در مکان دررری قدرار دارد،
تعمیم داده میشود؛ و البته نزم است که کانها را خدیمات هدر دو مکدان ،ورژگدیهدای
مشابهی داشته باشنی و همچنین ارزشهای برآوردشیه اولیه مربوط به دوره های بسدیار
دور در گذشته نباشی؛ به دلی ارنکه ممکن است ترجیحدات در طدی زمدان تغییدر کندی
(فتاحی.)221 :1392 ،
 روش هزینه فرصت :درارن روش ،هیچرونه تالشی برای تعیین منافع زرسدت محیطدیصورت نمی گیرد و در واقع ،هزرنه های تخرردب محدی زرسدت معداد مندافع تخرردب
نکردن محی زرست میباشی (ترنر و همکاران.)2001 ،1
روش تابع تولید یا بهرهوری :درارن روش ،ارزش کان و خیمات زرستمحیطی با توجهبه تغییر در تولیی کان در بازار استنباط میشود .اردن رورکدرد ،تولیدی کانهدا و خدیمات
زرستمحیطی را به عنوان ورودی فرارنیهای تولیی کدان و خدیمات در نظدر مدیگیدرد.
تغییر در ورودیهای زرستمحیطی منجر به تغییر در هزرنه های تولیی خواهی شیکه به
نوبه خود بر مقیار تولیی و قیمت نهاری تأریر میگذارد و در نهاردت ،تغییدر در خروجدی
بازار و قیمت بر مازاد مصرفکننیه و تولییکننیه ارر خواهی داشت .تغییر در اردن مدوارد،
سبب دستیابی به تخمین ارزش کان و خیمات زرستمحیطدی بده عندوان عامد ورودی
خواهی شی .نمودار ( )2بیانرر هر رک از شیوههای مذکور میباشی:

نمودار  .2روشهای ارزرابی پولی کانهای زرستمحیطی و غیربازاری
مأخذ :بیتمن و همکاران1999 ،2

1. Turner, et al.
2. Bateman, et al.
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 .2-4-2روش های مبتنی بر برآورد منحنی تقاضا

همانطور که در نمودار ( )2نشان داده شیه است روشهای مبتنی بدر بدرآورد منحندی
تقاضا به دو دسته کلی ترجیحات آشکار شیه و ترجیحات ابرازشیه طبقهبنیی میشدونی.
روشهاری که مبنای آنها بر ترجیحات آشکار شیه است ،براساس رفتارهدا و انتخدابهدای
واقعی افراد هستنی ،درحالیکه ترجیحات ابدراز شدیه براسداس اظهدارات افدراد در مدورد
انتخابهارشان در رک شرار فرضی استوارنی (زبردست و همکاران .)1389 ،درادامه بده
معرفی هر رک ازروشها میپردازرم.
 .1-2-4-2روشهایی که بر اساس ترجیحات آشکار شده معرفی میشوند

 روش لذت ،اولین بار توس گررلیچیز )1971( 1و روزن )1974( 2معرفی شی که بدرایبه دست آوردن قیمتهای ضمنی ورژگیهای کانهاری که با هم مرتب هستنی ،بده کدار
می رود .براساس ارن روش ،فرض می شود کان را منبدع مدورد نظدر کده باردی قیمدت آن
تعیین شود ،رک کانی زرستمحیطی بوده و در بازار مبادله نمیشود و بندابرارن قیمتدی
نیارد .فرض دررر ارن است که ارن منبع را میتوان براساس منافع حاصد از آن تعرردف
کرد که ارن منافع ممکن است در ساررکانها نیز وجود داشته باشنی کده در بدازار مدورد
معامله قرار می گیرنی .در ارن شرار میتوان قیمت منبع طبیعی را به صورت نسدبتی از
قیمت کانهای بازاری مرتب برآورد کرد.
 -روش هزرنه سفر ،اولین بارتوس هوتلینگ )1931( 3پیشنهاد شی و توس کالوسون

4

( )1959بس داده شدی .براسداس اردن روش ،مدردم بدرای بازدردی از امداکن تفررحدی و
فرهنری متحم هزرنه های پولی و زمدانی مدیشدونی کده اطدال از اردن هزرنده هدا در
ارزشگذاری آن اماکن مورد استفاده قرار میگیرد .به ارن ترتیب که هزرنده ای کده فدرد
برای بازدری از رک مح متحم می شود ،بیانرر حیاق ارزشی است که شخص برای آن
مکان قائ است .با جمعآوری اطالعات مربوط به بازدریکننیگان از رک مکدان در مدورد
تعیاد بازدریهارشان در سا و هزرنه های بازدری ،میتوان منحنی تقاضا بدرای آن مکدان
را ترسیم نمود .باتوجه به ارنکه هزرنه سفر با تعدیاد بازدردیها در سدا رابطده معکدوس
دارد ،ارن منحنی دارای شیب نزولی خواهی بود .دو روش برای هزرنده سدفر وجدود دارد:
1. Griliches
2. Rosen
3. Hotelling
4. Clawson
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هزرنه سفر منطقده ای ( 1)ZTCMو هزرنده سدفر فدردی (( 2)ITCMفدررمن.)1993 ،3
روش هزرنه سفر که نمونهای از روشهای بازار جانشین محسدوب مدیشدود ،از قیمدت
واقعی بازار برای قیمتگذاری ورژگیهای غیر بازاری محی زرست اسدتفاده مدیکندی و
اغلب به عنوان روشی غیر مستقیم برای برآورد منافع تفرجی حاص ازگردشدراه هداری
چون سواح را اماکن تاررخی و طبیعی و دررر مکانهای تفرجی به کار مدی رود (مدافی
غالمی و همکاران .)1390 ،روش هزرنه سفر مبتنی بر نظرسنجی اسدت کده در آن ،بدا
تهیه پرسشنامه و قرار دادن آن در اختیار ردک نمونده از بازدریکنندیگان ،اطالعداتی در
مورد مح اقامت ،تعیاد دفعات مراجعه ،هیفمنیی ،طو سفر ،هزرنه ها و غیدره جمدع
آوری میشود .با بررسی ارن پرسشنامهها ،هزرنه های سفر را می توان در ارتباط با دررر
عوام تجزره و تحلی نمود و پس از آن ،تابع تقاضا بده منظدور بدرآورد ارزش تفدررح و
سرگرمی از ک منطقه مورد استفاده قرار میگیرد و به ارن ترتیدب ،بدرآورد تمارد بده
پرداخت افراد از ارزشهای تفررحی منطقه میسر میشود (افتک.)2006 ،
 .2-2-4-2روشهایی که بر اساس ترجیحات اظهار شده معرفی میشوند

ارن روشها که عمیتاً در قالب ارزشگذاری مشروط نامییه میشونی ،بهطدور معمدو بدر
برآورد ارزش سناررو تغییرات خاص زرستمحیطدی تمرکدز دارد .بررسدی ارزشگدذاری
مشروط با رک توضیح در مورد تغییر در کانها را خیمات زرستمحیطی ،آغازمدیشدود.
سپس افراد را برای معلوم کردن ارن موضو که آنها چه مقیار حاضر به پرداخدت بدرای
تغییر خواهنی بود ،مورد پرسش قرار میدهی .به عنوان مثا  ،تحلیلرران ممکناسدت از
مالیاتدهنیگان بپرسنی که آرا آنها با افزارش هزرنهها در قبدوض آب خدود ،بده منظدور
حفاظت از منابع آب باندست موافق خواهنی بود و را خیر .در ارن روش ،پاسخ دهنیگان
باری از ماهیت آنچه که ارزشگذاری میشود ،به خوبی آگاه باشنی و همچنین از میدزان
پذررش تعاد بین تغییرات ورژگیهدای زرسدتمحیطدی و درآمدی خدود ،بارسدتی درک
صحیحی داشته باشنی (لی و همکاران.)2010 ،
ارن روش ابتیا توس سیراسی وانراپ4در سا 1947پیشنهاد شی ،ولی درورس 1برای
نخستین بار در سا  1963ارن می را بهصورت کاربردی اجدرا کدرد .اردن روش تدالش
1. Zonal Travel Cost Method
2. Individual Travel Cost Method
3. Freeman
4. Ciriacy-Wanerup
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میکنی تا تمار به پرداخت بازدریکننیگان را در سنارروهای بازار فرضدی معدین بدرآورد
کنی (مینی .)1393 ،روش ارزشگذاری مشدروط ( 2)CVMبراسداس رورکدرد تحقیدق و
بررسی برای ارزشگذاری کانها و خدیمات زرسدتمحیطدی غیربدازاری مدیباشدی .اردن
رورکرد مستلزم ساخت فرضی را شبیهسازی بازار از طررق پرسشنامه اسدت کده در آن،
پاسخدهنیگان به سثانت مربوط به میزان تمار خود به پرداخت و ردا بده پدذررفتن در
مورد تغییرات خاص زرستمحیطدی ،پاسدخ مدیدهندی .اردن روش در مدورد ارزشهدای
مصرفی و غیرمصرفی کاربرد دارد (افتک.)2006 ،
 .3پیشینه پژوهش
منصوری و همکاران ( )1394بده بدرآورد ارزش تفرجدی منطقدة جنرلدی حسدن گاوردار
شهرستان نورآباد با استفاده از دو روش ارزشگذاری مشروط و روش هزرنة سدفر فدردی
پرداختندی .در روش ارزشگدذاری مشدروط ،از مدی نجیدت برمبندای روش حدیاکثر
درستنماری استفاده شی .در روش هزرنة سفر ،فرم تابعی خطی انتخاب شی .نتارج روش
ارزشگذاری مشروط نشان داد که میانرین تمار به پرداخت هدر فدرد  17919رردا و
ارزش تفررحی هر هکتار از تفرجراه  53553/5ررا در سا اسدت .نتدارج روش هزرندة
سفر نیز نشان داد که مازاد مصرفکننیه برای هر بازدریکننیه  39309/76ررا و ارزش
تفرجی ساننه 117343ررا در هکتار در سا است.
مسددلمی و همکدداران ( )1395بدده بددرآورد ارزش اقتصددادی منطقدده گردشددرری
رودبارقصران پرداختنی .در ارن تحقیق از روش ارزشگذاری مشروط استفاده شدی .نتدارج
نشان داد که متوس تمار به پرداخت بدرای هدر خدانوار 7100رردا و متوسد ارزش
تفررحی خیمات ارن منطقه در سا  3.550 ،میلیون ررا میباشی.
کرمی و همکاران ( )1395به برآورد ارزش تفرجی پارک جنرلی ناژوان با اسدتفاده از
روش ارزشگذاری مشروط پرداختنی .نتارج نشان داد متوس تمارد بده پرداخدت 1137
ررا میباشی .به دلی ارنکه زنان تمار بیشتری برای پرداخت داشتهانی ،میتوان احیاث
پارکهای مخصوص بانوان را در سطح شهر اصفهان ،دارای توجیه اقتصادی دانست.
کمری )2013( 3به بررسی تمار به پرداخت برای حفاظت از منابع طبیعی در پارک
ملی گونانگ در مالزی با استفاده از روش ارزشگدذاری مشدروط پرداخدت .طبدق نتدارج
1. Davis
2. Contingent Valuation Method
3. Kamri
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تمار به پرداخت برای بازدریکننیگان محلی  16/14ررنریت (ررنریت واحی پو کشور
مدالزی اسدت ،کده هدر  15/3آن معداد  1دنر آمررکدا اسدت) و بدرای بازدریکننددیگان
بینالمللی  7/38ررنریت بهدست آمی .ارن مطالعه نشان داد ارزش گذاری می تواندی ردک
ابزار مفیی برای هیارت تصمیمگیرنیگان در مورد میرررت مندابع طبیعدی در کشدورهای
درحا توسعه باشی.
مرچن و همکاران )2014( 1بدا اسدتفاده از روش ارزشگدذاری مشدروط بده مطالعده
تخمین اقتصادی تأریر آلودگی صوتی در رک پارک ملدی در کدوههدای مرکدزی اسدپانیا
پرداختنی .ارن برنامه تمارد بده پرداخدت را بدرای تدأمین مدالی هزرنده ردک برنامده بدا
هیف کاهش نورز در پارک بررسی میکرد .نتارج نشان داد که اگر ارن برنامه کداهش ندورز در
پارک به اجرا درآری ،بازدریکننیگان مار بده پرداخدت هزرنده ورودی تقرربداً  1ردوروری
هستنی.
ژاندگ و همکداران )2015( 2ارزش تفررحدی سدواح سداح طدال در اسدترالیا را بدا
استفاده از روش هزرنه سفر فردی تخمین زدندی .اردن سدواح بهتدررن رتبده در میدان
سواح شناختهشیه در جهان را دارا هستنی .ارزش استفاده تفررحی از سواح برای هدر
نفر  19.47دنر تخمین زده شی.
راتنیاک )2016( 3در مطالعه ای با عنوان دردیگاه مدیرررت گردشدرری ،بده مطالعده
پارک ملی مینررا در سررالنکا با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط پرداخت .میانرین
تمارد بددرآورد بده پرداخددت هدر بازدریکننددیه داخلدی1/30دنرآمررکددا (172.00روپیدده
سررالنکا) بود که اگر ارن درآمی صرف پارک و برای تکمی کدردن آن هزرنده مدی شدی،
درآمی از172به  6.81میلیون روپیه در هر سا افزارش میرافت که ارن رک افزارش 49
درصیی در درآمی فعلی پارک خواهی بود که در واقع ارن مطالعه به معرفی رک سیاسدت
قیمتگذاری در پارک پرداخته و به آن توصیه میکنی.
کارکو و همکاران )2017( 4به بررسی ارزش اقتصادی حفاظت از خیمات اکوسیسدتم
(آب ،زمین ،هوا) توس سداکنان حوضده رودخانده سدوانی 5فلورردیا پرداختندی .در اردن
مطالعه ،از می نجیت اسدتفاده شدی .متوسد  MWTPدر مقارسده بدا سدارر مطالعدات
1. Merchan, et al.
2. Zhang, et al.
3. Rathnayake
4. Chaikaew, et al.
5. Suwannee
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بسیارکم (کمتر از  2دنر برای هر خانوار در سا ) بود و نشان میدهی که پاسخدهنیگان
بسیاری از منافع هزرنههای اختیاری خود را بر امکاندات رفداهی محدی زرسدت تدرجیح
میدهنی.
با ذکر موارد فوق ،بیان می گردد که وجه تمارز پژوهش حاضدر از بررسدی هدای مطدر
شیه ارن است کده بیشدتر پژوهشدرران بده بدرآورد ارزش تفررحدی از ردک روش مانندی
ارزشگذاری مشروط و ردا هزرنده سدفر اقدیام کدردهاندی ،ولدی تعدیاد بسدیار کمتدری از
پژوهشرران به مقارسه ارن دو روش پرداخته انی .همانطور که میدانیم ،معیدار بررسدی و
محاسبه ارزش تفررحی ،میزان پو خرج شیه توس گردشرران و ردا میدزان تمارد بده
پرداخت آنان برای استفاده از مکان مورد نظر است و تصدمیمگیدری در خصدوص ارنکده
کیام مورد به نتیجه قاب اطمینانتری در محاسبه ختم میشود ،به ماهیدت مکدان و ردا
اکوسیستم مورد ارزشگدذاری بسدتری دارد و همانرونده کده آورده شدی ،از هدر ردک از
بررسیها نتارج متفاوتی به دسدت آمدی .امدا هدیف پدژوهش حاضدر از مقارسده دو روش
ارزشگذاری مشروط و هزرنة سفر ،ارن است که عالوه بر مشخص شین ارزش منطقده و
متغیرهای تأریرگذار در هر روش ،درنهارت تعیین شود که با توجه به شرار موجدود در
منطقه و نتارج هر رهیافت ،کیام رک از دو روش ،نتارج بهتری را به منظور ارزشگذاری
اقتصادی تفرجراه ارجاد خواهی کرد.
 .4مدل و روش پژوهش
ارن پژوهش از نظر هیف ،تحقیقدی کداربردی و از نظدر ماهیدت ،توصدیفی ،از نظدر ندو
دادهها ،کیفی و از نظر زمان و مکان اجرای داده ها ،مییانی محسدوب مدی شدود .جامعده
آماری تحقیق شام کلیه افرادی است که از پارک کوهسدتان ردزد بازدردی کدرده اندی و
نامتنهاهی است .برای تعیین حجم نمونه مورد مطالعه ،از فرمو کوکران (برطبق فرمو
2 2

 N= 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑠𝑠2محاسبه گردریکه  Nتعیاد نمونه s ،واررانس صدفت مدورد مطالعده کده همدان
تمار به پرداخت است t ،ضررب اطمینان که با فرض نرما بدودن صدفت مدورد نظدر از
جیو  tاستیودنت به دست می آری d .دقت احتمالی مطلوب و را درصی خطدا بدوده کده
معمونً بین  1تا  10درصی و نتیجه 360نمونه است) استفاده شی.
در اردن مطالعده از روش نمونده گیدری تصدادفی سداده بده کدار رفتده اسدت .جهدت
جمعآوری اطالعات از روش مطالعه مییانی و پرسشنامه ،داده های خام تحقیق به دست
آمی .در پرسشنامه طراحی شیه براساس اهیاف ،سثانت و فرضیات تحقیدق سده بخدش
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تیورن گردری .بخش او پرسشنامه شام 12سثا راجع به اطالعات شخصی و وضعیت
اجتماعی–اقتصادی پاسخرو بود که به صورت باز و بسته ارائه شی .در بخش دوم طدی21
سثا از پاسخرو راجع به نحوه مراجعه به پارک کوهستان و ورژگیهای پارک سثا شدی
که در14سثا از آنها خواسته شی نظر خود را با توجه به گزرنه های طراحدی شدیه-1 :
خیلی کم؛  -2کم؛  -3متوس ؛  -4زراد و  -5خیلی زرداد ،بیدان نمارندی .بخدش سدوم
پرسشدنامه شددام اطالعدات و وضددعیت سدفر و تمارد بده پرداخددت بدود و در پارددان از
بازدریکننیگان خواسته شی که پیشنهاداتی برای بهتر شین وضعیت پدارک اراده دهندی.
اما متغیرهای تحقیق :متغیر وابسته در روش هزرنه سفر ،نسبت تعیاد مراجعدهکنندیگان

در هر هزار نفر بازدریکننیه بر جمعیت ناحیة مبیأ بوده و متغیرهدای مسدتق  :متوسد
هزرنة سفر ،سن ،تحصیالت و درآمی ماهانده مدیباشدنی .درروش ارزشگدذاری مشدروط،
متغیددر وابسددته ،احتمددا پددذررش مبل د پیشددنهادی بددرای اسددتفاده تفررحددی از پددارک
ومتغیرهای مستق  :سن ،تحصیالت ،درآمدی ،تعدیاد خدانوار ،درصدی تفررحدات و میدزان

پیشنهاد تعیین شینی .جهت ارزرابی اقتصدادی تفرجرداههدا از شدیوههدای ارزشگدذاری
مختلفی استفاده می شود که در میان شیوههای مختلف ،بررسی منابع نشان میدهی کده
معمونً از روش هزرنه سفر و روش ارزشگدذاری مشدروط بدرای تعیدین ارزش تفرجدی،
توررستی و تفررحی استفاده می شود .روش ارزشگذاری مشروط رکدی از پرکداربردتررن
روشها بوده است که در مطالعات ارزشگذاری زرستمحیطی به طور قاب مالحظه مدورد
استفاده قرارگرفته ،همچنین در مورد هزرنه سفر منطقهای ،مزرت منحصر بده فدرد اردن
روش ارن است که بیشتر مبتنی بر داده های واقعی است تا فرضی ،به همین دلی قدادر
است مقادرر واقعی را ارائه کنی (سعودی شهابی و اسماعیلی ساری.)1385 ، ،
 .1-4روش ارزشگذاری مشروط
در ارن روش ،متغیر وابسته برای ارزشگذاری پارک کوهسدتان ،احتمدا پدذررش مبلد
پیشنهادی برای استفاده تفررحی از پارک میباشی .ارن متغیر در پاسخ به ارن سدثا کده
«آرا بازدریکننیه پارک کوهستان رزد حاضر است برای اسدتفاده تفررحدی از اردن پدارک

مبلغی را به عنوان ورودره پارک برای هر نفر پرداخت نماری را خیر؟» به دسدت مدیآردی.
فددرد در شددرارطی حاضددر بدده پرداخددت بددرای کددانی زرسددتمحیطددی خواهددی بددود کدده
مطلوبیت1وی زمانی که از کانی مورد نظر استفاده و را حفاظت میکندی و مبلغدی را بده
1. Utility
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عنوان ورودی و را مالیات برای آن می پردازد ،نسبت به زمانی که از آن استفاده نکدرده و
حفاظت نمیکنی ،بزرگتر باشی (پارک و لومیس .)1996 ،1به بیان رراضی:
()1
u(1‚Inc – BID;s)+𝜀𝜀 1 ≥ u(0‚Inc;s)+𝜀𝜀 0
که در آن U ،مطلوبیت غیرمستقیم فدرد Inc ،درآمدی فدرد BID ،قیمدت پیشدنهادی و

sدررر ورژگیهای اقتصای -اجتماعی فرد است که تحت تأریر سلیقه وی می باشی0.و𝜀𝜀𝜀𝜀 1
متغیرهای تصادفی با میانرین صفر و توزرع نرما -اجزای اخال  -میباشی u(0) .مربدوط
به حالتی است که فرد مبلغدی بدرای اسدتفاده و ردا حفاظدت از پدارک نپرداختده و )u(1
مربوط به حالت عکس آن می باشی .در نتیجه تفاوت مطلوبیدت ) (dUبده صدورت مقابد
تعررف میشود (پارک و لومیس:)1996 ،
()2
)dU = dU (Inc ‚ BID;s
چنانچه  dUبزرگتر از صفر باشی ،به ارن معنی است که پاسخ دهنیه مطلوبیدت خدود
را با گفتن «بله» و موافقت با پرداختن مبلغدی بدرای اسدتفاده از پدارک کوهسدتان ردزد
حیاکثر می کنی .به عبارت دررر ،پذررش فرد برای پرداخت ،تدابعی اسدت از  BID ،Incو
 ،sلذا متغیر وابسته برای ارزشگذاری تفررحی ،کیفی بدوده و تنهدا مقدادرر صدفر و ردک
اختیار می کنی .در ارن گونه موارد ،می های رگرسیونی با متغیرهای کیفی ،مدی هدای
مناسب میباشنی .به طور کلی ،بدرای بررسدی رگرسدونهداری کده دارای متغیدر وابسدته
دوتاری میباشنی ،از میلیهای احتمدا خطدی ،2نجیدت ،3پروبیدت 4و توبیدت 5اسدتفاده
می شود ( امیرنژاد .)1384 ،در ارن تحقیق برای بررسی تأریر متغیر توضیحی بدر میدزان
تمار به پرداخدت ( 6)WTPافدراد جهدت ارزش تفررحدی ،از مدی رگرسدیونی نجیدت
استفاده شیه است.

 .4-1-1مدل الجستیک
می احتمالی نجیت از تابع توزرع نجستیک به دسدت آمدیه و مقدادرر احتمدا پدیش
بینی شیه در آن بین صفر و رک قرار می گیرد .معادله زرر بیدانرر تدابع توزردع تجمعدی
نجستیک است (هانمان:7)1984 ،
1. Park & loomis
2. Linear Probability model
3. Logit
4. Probit
5. Tobit
6. Willingness to pay
7. Haneman
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()3

ارن تابع برای می مورد مطالعه ،به صورت زرر تعررف میشود:
1

()4

)𝜃𝜃𝜃𝜃1+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒{−(𝑎𝑎+𝛽𝛽𝛽𝛽+𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾+

=

1

𝑧𝑧𝑧𝑧f(Zi)=1+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒−

1
=)fμ(dU
)𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒1+

=)f(Zi

که در آن fμ(dU) ،تابع توزرع تجمعی با رک اختالف نجستیک استانیار اسدت و بعضدی
از متغیرهای اجتماعی-اقتصادی را در اردن تحقیدق شدام مدی شدود γ ،β .و  θضدرارب
برآورده شیه ای هستنی که انتظار میرود  β ≥ 0و  γ <0و θ < 0باشی.
حا احتما ارنکده iامدین فدرد رکدی از مبدال پیشدنهادی ( )Aجهدت ارزش هدای
تفررحی و حفاظتی را بپذررد ،به صورت زرر به دست می آری:
1
1
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒pI= 1+
)𝜃𝜃𝜃𝜃−𝑧𝑧𝑧𝑧 = 1+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒{−(𝑎𝑎+𝛽𝛽𝛽𝛽+𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾+

()5

احتما ارنکه iامین فدرد ،رکدی از مبدال پیشدنهادی جهدت ارزشهدای تفررحدی و
حفاظتی را نپذررد ،به صورت زرر محاسبه می گردد (هانمان:)1984 ،
1
1
() 6
=1- pI
=
𝑧𝑧𝑧𝑧1+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒−
)𝜃𝜃𝜃𝜃1+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒{−(𝑎𝑎+𝛽𝛽𝛽𝛽+𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾+
بنابرارن داررم:

( )7

)𝜃𝜃𝜃𝜃= exp Zi = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑎𝑎+𝛽𝛽𝛽𝛽+𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾+

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒1+

𝑧𝑧𝑧𝑧1+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒−

=

pi

𝑖𝑖𝑃𝑃1−

رابطه ( )7نسبت احتما پذررش حیاق رکی از مبال پیشنهادی جهدت ارزش هدای
تفررحی و حفاظتی توس iامین فرد را بر احتما عیم پذررش آن نشان می دهی .حدا
چنانچه از ارن رابطه لراررتم طبیعی بریررم خواهیم داشت:
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃1−

( )8
دررابطه ( )8تابع  Lبیانرر  Lnنسبت احتما پذررش مبلد پیشدنهادی بده احتمدا
عیم پذررش آن میباشی که به تابع نجیت معروف است.
در ارزشگذاری مشروط سه روش برای محاسبه ( WTPتمارد بده پرداخدت) وجدود
دارد :روش او  ،موسوم به متوس  WTPاست که از آن برای محاسدبه مقدیار انتظداری
 WTPبه وسیله انتررا گیری عیدی در محیوده صفر تا بی نهاردت اسدتفاده مدی شدود.
روش دوم ،موسوم به متوس  WTPک است که برای محاسبه مقیار انتظاری  WTPبده
وسیله انتررا گیری عیدی در محیوده ∞ -تا ∞ به کار می رود و روش سدوم ،موسدوم
به متوس  WTPقسمتی 1است و از آن برای محاسبه مقیار انتظداری  WTPبده وسدیله
انتررا گیری عیدی در محیوده صفر تا پیشنهاد ماکزرمم ( )Aاستفاده می شدود .از بدین
( = Zi = α+βA+γINC+θs

(Li =Ln

1. Truncated Mean WTP
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ارن سه روش ،روش سوم بهتر است؛ زررا ارن روش ربدات و سدازگاری محدیودرتهدا بدا
تئوری ،کارآری و تواناری جمع شین را حفظ میکنی (لی و هان.1)2002 ،
در ارن مطالعه برای محاسبه میانرین تمار به پرداخت بازدریکنندیگان ،از متوسد
 WTPقسمتی استفاده شیه است.
مقیار انتظاری  WTPبه وسیله انتررا گیری عدیدی در محدیوده صدفر تدا بدانتررن
پیشنهاد ( )Aبه صورت زرر محاسبه میشود:
()9

dA

1
)𝛽𝛽𝛽𝛽1+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(−𝑎𝑎+

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

*

𝑓𝑓 μ (dμ)= ∫0

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

E(WTP)=∫0

که ) E(WTPمقیار انتظاری تمار به پرداخت و  aعرض از مبیأ تعیر شیه میباشدی
که به وسیله جمله اجتماعی– اقتصادی به جمله عرض از مبدیأ اصدلی ( )aاضدافه شدیه
است (امیرنژاد. )1384 ،
 .2-4روش هزینه سفر منطقه ای

به طور کلی ارن روش شام  8مرحله میباشی (عزرزی و سییان:)1393 ،

الف) تهیه نقشه جهت تعیین موقعیت تفرجراه و همچنین تعیین موقعیت آن نسبت بده

اماکن مسکونی اطراف آن .در ارن مرحله به ارن دلی که کلیه گردشرران مورد مطالعده،
ساکن استان رزد بودنی ،نقشه تقسیمات کشوری استان رزد با مقیداس ردک میلیدونی ام
تهیه و موقعیت پارک نسبت به مناطق اطراف آن تعیین گردری.

ب) رسم دوارر متحیالمرکز (تفرجراه به عنوان مرکز انتخاب می گردد) بده شدعا هدای

مختلف با فواص رابت جهت تقسیم بنیی نواحی مسکونی براساس بعی مسدافت نسدبت
به تفرجراه .به ارن منظور با درنظرگرفتن پارک به عنوان مرکز 7 ،دارره متحیالمرکز بده
فواص رابت رسم شی و طبق آن ،ک استان رزد در  7منطقه تقسیمبنیی گردری.
پ) محاسبه تعیادمراجعه کننیگان هرناحیه ،به نسبت هزار را ده هدزار نفدر از جمعیدت

ناحیه ،که عبارت است از ک بازدری از منطقه تقسیم بر جمعیت در هر هزار ردا ده هدزار
نفر .در ارن مرحله ،با در نظر گرفتن وسعت هر بخش ،جمعیت سداکن در هدر ناحیده بدا
استفاده از نتارج سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور محاسدبه گردردی (مرکدز آمدار
ارران) .همچنین در ادامه تعیاد مراجعهکننیگان هر ناحیه ،به نسبت هزار نفر از جمعیت
ناحیه ،محاسبه شی.
1. Lee & Han
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ت) محاسبة میانرین مسافت ،هزرنه دسترسی و زمان سفر رفت و برگشت از هر ردک از

نواحی به تفرجراه .بعی از مشخص شین تقسیم بندیی منداطق در روی نقشده میدانرین
مسافت هر منطقه تا پارک و جمعیت ک مناطق محاسبه شدی .جهدت بده دسدت آوردن
ک زمان صرف شیه سفر به پارک ،از بازدریکننیگان خواسته شدی زمدان مسدافت طدی
شیه رفت و برگشت سفر از نقطه آغاز سفر تا پارک را مشدخص کنندی .همچندین زمدان
صرف شیه برای بازدری و تفررح از پارک هم به ارن مقیار اضافه شی تا ک زمدان خدالص
صرف شیه برای مسافرت به پارک برای مناطق بده دسدت آردی .بدرای بده دسدت آوردن
هزرنه سفر ،تنها هزرنه های سفر از مح سکونت بازدریکننیه تا تفرجراه محاسدبه شدی
(بیتمن و همکاران .)1996 ،1لذا هزرنه سدفر بدرای هدر بازدریکنندیه از مجمدو هزرندة
حم و نق (شام هزرنه سوخت ،استهالک اتومبی  ،هزرنده وسدار نقلیده عمدومی) و
هزرنه فرصت زمان سفر به دست آمی .افراد با سفر به مکانهای تفرجی بخشدی از زمدان
کاری را درآمی خود را از دست میدهنی (وارد و لومیس.)1986 ،2
در برآورد ارزش تفرجی هر مکان ،نادریه گرفتن هزرنه های فرصت زمان صرف شدیه
باعث کاهش تخمین ارزش تفرجدی مدی گدردد (اسدمیت و همکداران .)1983 ،3هزرندة
فرصت زمان صرف شیه معمونً مساوی رکسوم را رکچهارم دستمزد روزانة افراد درنظر
گرفته می شود (کالوسون و نش.)1966 ،4
برای محاسبه هزرنه فرصت زمان سفر بازدریکننیگان در پرسشنامه از آنهدا خواسدته
شی تا درآمی ماهانه خود را بیان و همچنین تعیاد روزهای کاری درماه و تعدیاد سداعاتی
که در روز مشغو به کار می باشی را به طور میدانرین بیدان کنندی تدا از اردن اطالعدات،
میانرین ساعات
کار آنها در ماه محاسبه شود ،همچنین در پاسخ به سثا مقیار هزرنه فرصت زمانی ردک
ساعت مسافرت شما در ارن سفر چقیر می باشی؟
بیش از  75درصی گردشرران مورد مطالعه مقیار آن را رک -سدوم دسدتمزد سداعتی
روزانه خود بیان کردنی و برهمین اساس در ارن پدژوهش ،هزرنده فرصدت زمدان سدفر را
رکسوم دستمزد رک ساعت کار افراد در روز در نظرگرفته و طبق رابطههای زردر هزرنده
فرصت زمان سفر محاسبه شی.
1. Bateman, et al.
2. Ward & Loomis
3. Smit, et al.
4. Clawson & Knetsch
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(: )10
که در آن  :iدرآمی ماهیانه :h ،میانرین ساعات کاری در روز :d ،میانرین روزهدای کداری
درماه :W ،دستمزد ساعتی گردشرر در ماه :H ،تعیاد ساعات مسافرت T ،هزرنده فرصدت
زمان سفر می باشی.
ث) می سازی را تعیین رابطة بین بعی مسافت ،هزرنه سفر و شمار افراد مراجعده کنندیه
به تفرجراه که بر ارن اساس محقق میتوانی تابع تقاضا را برای بازدریکننیه برآورد کندی.
بنابرارن می تابعی روش هزرنه سفر منطقهای ،به صورت رابطه  12میباشی:
()12

=W

(: )11

W ⨯H
3

=T

) =F(Tcij , Sij , Ajk

Vij
Nj

که درآن  ،Vijشمارمراجعهکننیگان از ناحیة  iبده تفرجرداه  Ni ، jتعدیاد کد جمعیدت
ناحیة  Tcij ،iهزرندة دسترسدی از ناحیدة  iبده تفرجرداه  Sij ، jورژگدیهدای اقتصدادی و
اجتماعی افراد ساکن در ناحیدة  iکده ازتفرجرداه  jاسدتفاده مدیکنندی و  Ajkجدذابیت و
ورژگیهای زرباریشناختی تفرجراه  jدر مقارسه با سارر مناطق تفرجراهی  kاست (ورلدز
و گرد.)1991 ،1
ج) ترسیم و محاسبه تابع تقاضای بازدری از تفرجراه ،از رابطه  12همبستری میان تعیاد
افراد مراجعهکننیه با بعی مسافت و رابطه میان شمار بازدریکننیگان و هزرنده دسترسدی
نواحی چنیگانه را محاسبه و سپس برای منطقه مورد نظر میلی واقعی پیشدنهاد خواهدی
شی .آنراه با توجه به داده های موجود نمودار رابطه بین هزرنه دسترسی و شمار مراجعه
کننیگان رسم و با استفاده از ارن منحنی ،اررات افزارش هزرنهها را بر روی تعیاد دفعات
استفاده از تفرجراه به ازای هزار را ده هزار نفر تعیدین مدیشدود .منحندی ترسدیم شدیه
بیانرر تقاضای مراجعان بده تفرجرداه جهدت اسدتفاده از آن در برابدر افدزارش هزرندههدا
میباشی (اسماعیلی ساری و لطیفی اسکوری. )1387 ،
چ) محاسبة سطح زررمنحنی تقاضا جهت تعیین ارزش اقتصادی تفرجراه ،در ارن مرحله
با محاسبه سطح زررمنحندی ،مدیتدوان ارزش اقتصدادی تفرجرداه را از نظرکارکردهدای
تفررحی و تفرجی به دست آورد و با افزودن مقادرر اردن ورودردههدا بده متوسد هزرندة
دسترسی به تفرجراه و قراردادن ارن مقادرر جیری در می سادهشدیه بده دسدت آمدیه،
نسبت جیری تعیاد بازدریکننیهها برای هزرنههای جیری برحسب هدزار ردا ده هدزار نفدر
محاسبه میشود .درنهارت با محاسبة سطح زررمنحنی تقاضای بدهدسدتآمدیه از نسدبت
1. Willis & Garrod
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ذجیری بازدریکننیگان و با استفاده از رابطه مقاب  ،ارزش اقتصادی روزانده تفرجرداه بده
دست خواهی آمی (ورلز.)1991 ،
𝐴𝐴𝐴𝐴 V = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑁𝑁.
()13
که در اردن رابطده V :ارزش اقتصدادی تفرجرداه N ،تعدیاد بازدریکنندیگان PA ،قیمدت
ورودره فرضی و  nتعیاد ورودره های موردنظر میباشی.
بنابرارن تعیین می شود که ،چرونه افزارش هزرنه بر روی تعیاد دفعات استفاده برای
هر هزار را ده هزار نفر ارر میگذارد .با توجه به ارنکه در تحلی اقتصادی تفرجراه ،رابطة
بین هزرنة متوس و شدمار بازدریکنندیگان نشداندهندی رفتدار بازدریکنندیه در برابدر
تغییرات هزرنه است ،لذا برای آگاهی از رفتار بازدریکنندیگان در قبدا پرداخدت هزرندة
ورودی ،به پرسش شونیه فرصت انتخاب ورودره های فرضی داده میشود.
) بررسی ورژگیهای اجتماعی -اقتصدادی بازدریکنندیگان و مدی سدازی رابطده هدای
موجود بین ارن گزرنهها با شمار مراجعهکننیگان در هر رک از سطو بررسی شدی (وارد
و بی .)2000 ،1
 .5یافتههای تحقیق

 .1-5وضعیت آماری متغیرهای مورد بررسی
براساس رافتههای حاص از نتارج توصیفی متغیرهدای کمدی بازدریکنندیگان مالحظده
میشود که  86درصی از پاسخدهنیگان مرد و میانرین سنی افراد  38سا مدیباشدی .در
ادامه جیو ( )1شاخصهای آماری متغیرهای تحقیق را نشان میدهی.
جدول  :1شاخص های آماری متغیرهای تحقیق
شاخص های
آماری
میانرین
میانه
حیاکثر
حیاق
انحراف معیار
چولری
کشییگی

سن (سا )

تحصیالت
(سا )

بعی خانوار (نفر)

درآمی (تومان)

37/98
35/5
65
23
12/28
0/69

14/2
14
18
8
2/18
-1/03

3/24
3
6
1
1/06
-0/12

1977760
1808680
4000000
800000
746784/8
1/07

1/44

1/95

1/60

1/39

تمار به اختصاص
درصیی از درآمی به
تفررحات (درصی)
5/60
4/82
50
2
12/56
1/06
1/48

مأخذ :رافتههای پژوهش
1 .Ward & Beal
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بیشتررن درصی بازدریکننیگان ( 44درصی) در رده سنی  45-35سدا هسدتنی کده
ارن نشان از مناسب بودن پارک برای اقشار جوان تا میانسا مدی باشدی .متوسد اندیازه
خانوار  3/2و متوس تعیاد سالهای تحصی  14سا بوده است .همچنین متوس سطح
درآمی  1977760تومان می باشی .وضعیت شغلی بازدریکننیگان (شدغ آزاد  38درصدی
کارمنی بخش دولتی و خصوصی  42درصی بازنشسته  8درصی کارگر  11درصدی و بیکدار
 1درصی) که تمام اقسام شغلی را شام می شود و حاکی از همرراری و انعطداف پدذرری
پارک کوهستان برای استفاده عموم میباشی.
در ارن تحقیق ،سعی شی افرادی که متاه و سرپرست خانوار هسدتنی ،مدورد سدثا
قرار گیرنی ،درصی پاسخروران مرد  86درصی و بانوان  14درصی بودنی .همچندین درصدی
افراد متاهد  79و مجدرد  21بدرآورد شدینی .از تعدیاد 360بازدریکنندیه مدورد سدثا ،
بانی 90درصی تمار به بازگشت مجید داشتنی که اکثراً دلی اردن امدر را فضدای سدبز
مناسب پارک ،آرامش محی برای استراحت بخصوص گردش و تفررح در روزهای پارانی
هفته و پناه بردن به ارن مکان جهت فراموشی مشکالت بیان داشتنی که ارن امر نشان از
جذابیت منطقه برای بازدریکننیگان می باشی .همچنین عیم وجود وسار اراب و ذهداب
مشک اصلی بازدریکننیگان است ،از طرفی اطال رسانی از طررق وسار ارتباط جمعدی
مورد دررری است که کمتررن درصی از دلی مراجعه را بده خدود اختصداص داده اسدت،
فرار از محی شهری که  18را به خود اختصاص داده ،نشان از نیاز مدردم بده طبیعدت و
فضاهای سبز می باشی و اختصاص رافتن  42درصی از ک عل مراجعه به پارک به جهدت
موقعیت تفررحی بهتر ،نشان از مطلوبیت کندونی پدارک در بدین بازدریکنندیگان و وجدود
پتانسی جهت ارتقاء نقاط قوت آن میباشی.
 .1-1-5ارزیابی میزان تمایل به پرداخت بازدیدکننـدگان :در پرسشدنامه ،بخدش

اصلی سثانت به  wtpاختصداص داده شدی کده سده قیمدت پیشدنهادی او  200تومدان،
بعی 100و در آخر 300تومان به صورت  3سثا وابسته ارائه شدی .وضدعیت پاسدخروری در
جیو  2ارائه شیه است.
 .2-1-5ارزیـابی نتــای حاصــل از تخمــین مــدل در روش اول (ارزشگــذاری

مشروط) :معادله برآورد می رگرسیونی نجیدت بدرای تخمدین ارزش تفررحدی پدارک

کوهستان رزد به صورت زرر تعررف شیه است:
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()13

Logit y age nf3 ed14 incom shps offer

 incomeدرآمی shps ،درصی تفررحات ed14 ،تحصیالت بدانی فدوق دردپلم nf3 ،تعدیاد
خانوار بانی 3نفر age ،سدن offer ،قیمدتهدای پیشدنهادی .نتدارج بدرآورد متغیرهدای
توضیحی ،سطو معنی داری آنها و تأریرگذاری ارن متغیرها بر متغیر وابسته در جدیو
 4آمیه است.
جدول .2وضعیت پاسخروری به مبال پیشنهادی برای ارزشگذاری تفررحی پارک کوهستان رزد
وضعیت پذررش
پیشنهاد سوم
پیشنهاد دوم
مبل پیشنهادی پیشنهاد او
103
54
193
تعیاد
پذررش مبل
27/10
14/21
50/79
درصی
پیشنهادی
30
133
187
تعیاد
7/89
35
49/21
درصی
عیم پذررش
133
187
380
تعیاد
34/99
49/21
100
درصی
جمع
مأخذ :محاسبات پژوهش

جدول .3حیاکثر  WTPپاسخروران جهت استفاده تفررحی پارک کوهستان رزد

حیاکثرWTP

(تومان)
تعیاد
درصی

100

200

300

400

500

1000

2000

3000

جمع

38
10

110
28/95

97
25/53

35
9/21

32
8/42

10
2/63

5
1/58

3
0/79

331
87/11

مأخذ :محاسبات پژوهش

جدول  .4مقادرر پارامترهای آماری متغیرهای می نجیت
متغیرهای مستق
سن
تحصیالت
بعی خانوار
درآمی ماهیانه
سهم هزرنه تفررحات
پیشنهاد
عرض از مبیأ
R^2
دوربین واتسون

ضررب
-0/003092
0/251887
-0/465185
5/66E-07
0/025510
-0/000100
-2/734221
0/449825
2/175429

انحراف از معیار

آماره t

-1/975491
0/001565
8/899109
0/028305
-7/708367
0/060348
8/857589
6/39E-08
5/811031
0/004390
-1/984312
5/03
-5/132715
5/03E-05
آماره سارجنت
مأخذ :محاسبات پژوهش

درجه خطای آماره
t
0/0253
0/0010
0/0004
0/0031
0/0018
0/0300
0/0001
000000/1
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با توجه به جیو  4تمامی متغیرها عالمتهای مورد انتظار را داشته و معنی دار هستنی:
متغیر سن با اطمینان  95درصی معنی دار شیه است و عالمت آن نشان میدهدی کده بدا
افزارش سن احتما پذررش تمار به پرداخت کمتر میشود .و نیز اگر متغیدر  1واحدی
افزارش پییا کنی ،متغیر وابسدته  0.003واحدی کداهش مدیرابدی .متغیدر تحصدیالت بدا
اطمینان  99درصی معندیدار شدیه اسدت و عالمدت آن نشدان مدیدهیکده بدا افدزارش
تحصیالت ،احتما پذررش تمار به پرداخت بیشترمی شدود و نیدز اگدر متغیدر  1واحدی
افزارش پییاکنی متغیر وابسته  0.25واحی افزارش میرابی .متغیر بعی خانوار بدا اطمیندان
 99درصی معنی دار شیه است و عالمت آن نشان میدهی که با افدزارش اعضدا ،احتمدا
پذررش تمار به پرداخت کمترمی شود و نیز اگر متغیر  1واحی افزارش پییا کنی ،متغیدر
وابسته  0.47واحی افزارش میرابی .متغیر درآمی با اطمینان  99درصی معندی دارشدیه و
عالمت آن نشان می دهی که با افدزارش درآمدی ،احتمدا پدذررش تمارد بده پرداخدت
بیشترمی شود و نیز اگر متغیر  1واحیافزارش پیدیا کندی ،متغیدر وابسدته 0.00000005
واحی افزارش می رابی .متغیر سهم تفررحات با اطمینان  99درصی معنیدار شیه اسدت و
عالمت آن نشان می دهی که با افزارش تفررحات ،احتما پدذررش تمارد بده پرداخدت
بیشترمیشود و نیز اگر متغیر  1واحی افزارش رابدی متغیدر وابسدته  0.03واحدی افدزارش
میرابی .همچنین نتارج برآورد مدی نجیدت بیدانرر آن اسدت کده متغیدر پیشدنهاد بدا
اطمینان  95درصی معنی دار شیه و عالمت منفی آن نشان از آن اسدت کده بدا افدزارش
قیمت پیشنهادی ،احتما پذررش آن از طرف بازدریکننیگان کاهش خواهی رافت و نیدز
اگر متغیر  1واحی افزارش پییا کنی ،متغیر وابسته  0.0001واحدی کداهش مدی رابدی .در
ارن مطالعه ضررب تعیین  44درصی بده دسدت آمدیه کده مطلدوب اسدت .مقدیار آمداره
سارجنت  1به دست آمی که نشان از مطلوب بودن برازش است .آمداره دوربدین واتسدون
 2.17به دست آمیه که با توجه به رنج مطلوب  1.5تا  2.5مقبو است .درنهاردت ،پدس
از محاسبه عرض از مبیأ تعیر شدیه ،مقدیار انتظداری  WTPبعدیازتخمین پارامترهدای
می با استفاده ازمتوس  WTPقسمتی به وسیله انتررا گیری عیدی در محیوده  0تا
پیشنهاد ماکزرمم به صورت زرر محاسبه شی (مقیار محاسبه شیه آلفا :)0/46222
()14
= 𝑖𝑖E (WTP) = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑝𝑝𝑖𝑖 wtp
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑 )

})𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 0.0001

1

3000

( exp{( 0.46222 +

∫0
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1
𝑥𝑥
1
» ) 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑞𝑞 𝑑𝑑𝑑𝑑 = − ln(𝑝𝑝 +
𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑞𝑞𝑝𝑝+
𝑝𝑝
𝑎𝑎𝑎𝑎
3000
1
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑 ) }) 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ∫0 ( 1+( e0.46222 )( e0.0.0001

∫»

( p=1 q=e0.46222 a= 0.0001 Exp(0.46222)=1.5876 e=2.71828182≈2.71828
)
1
3000
 =[offer])) 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(ln(1 + e0.46222+0.0001
0.0001
0
=3000-10000 [ln(1+𝑒𝑒 0.56222)]+10000[ln(1+𝑒𝑒 0.46222)]=2400
جدول  .5برآورد ساننهی ارزش تفررحی پارک کوهستان رزد
تعیاد بازدریکننیگان ( نفر )

تمار به پرداخت (ررا )

1400000

2400
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ارزش تفررحی ک (ررا )
3360000000

 .2-5ارزیابی نتای حاصل از تخمین مدل در روش دوم (هزینه سفر منطقهای):
نتارج حاص از مراح  2 ،1و  3درجیو زرر آمیه است:

جدول .6نتارج حاص از انجام مرحله سوم روش هزرنه سفر منطقه ای
منطقه

جمعیت

تعیاد بازدری

1

661019

254

نسبت بازدری به
 10000نفر

3

77758

57

2560

متوس تعیاد
بازدری

35

570
350

0/0044893

2
4
5
6

7

126966
41876
46662

15331
35158

16

160

0/0038728
0/0045011
0/0038208

12

120

0/0025716

2

20

0/0028443

4

30

مأخذ :محاسبات پژوهش

0/0019568

متوس
مسافت
26

62

72

136

164

223
249

در مرحله چهارم :محاسبة میانرین مسافت ،هزرنه دسترسی و زمان رفت و برگشدت از
هر رک از نواحی به تفرجراه ،طبق جیو (:)7

فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) 115 /

جدول .7ورژگی های اقتصادی ،اجتماعی بازدریکننیگان به تفکیک مناطق  7گانه مورد مطالعه
منطقه

متوس هزرنه سفر
(تومان)

متوس درآمی
ماهانه (تومان)

متوس سطح
سواد (سا )

متوس سن
(سا )

2

63653

2250000

15/11

40/13

2105000

13/02

36/34

1498000

13/11

1

41450

3

68241

4
5
6

7

85000

2627667

2360000

134333

1895000

294666

1251000

216000
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16/36

15/00
14/00
12/03

38/02
37/68

58/38
39/00
37/15

برای بررسی رواب بین متغیرهای مستق از آزمون همبستری پیرسون استفاده شدی
(جیو  .)8طبق نتارج ،ضررب همبستری بین دو متغیر بعدی مسدافت و هزرنده سدفر بدا
اطمینان  99درصی  0/986است که همبستری خیلی قدوی را نشدان مدیدهدی ،لدذا بدا
افزارش فاصله منطقه مسکونی از تفرجراه ،هزرنه سفر هدم افدزارش مدیرابدی (شدک .)1
بررسی رابطة دو متغیر متوس هزرنة سفر و تعیاد بازدریکننیگان که ضررب همبستری
برابر  -0/809است ،بیان کننیه رابطه معکوس بین دو متغیر مدیباشدی؛ بده طدوری کده
تعیاد گردشرران با افزارش هزرنه سفر کاهش میرابی (شک .)2
متوس تعیاد روزهای گردش در طبیعت بازدریکننیگان در سا معاد  20روز بدود،
محاسبه ضررب همبستری میان سطح درآمدی و تمارد بده پرداخدت ورودرده (،)0/814
نشان دهنیه همبستری بانی دو متغیر می باشی ،که نشان از افزارش تمار به پرداخدت
ورودره با افزارش سطح درآمی دارد (شک .)4
بررسی رابطة بین سطح درآمی و تعیاد روزهای گردش ،نشدان از ضدررب همبسدتری
 ./979می باشدی و نشداندهندیه رابطده مسدتقیم و وابسدتری بدانی دو متغیدر دارد .از
مجمو  380گردشرر مورد مطالعه ،به ترتیب  245-57-35-16-12-4-2نفر از نواحی1
تا  7به پارک مراجعه کردهانی .ارن نشان میدهی که بدا افدزارش فاصدله از پدارک ،تعدیاد
بازدریکننیگان کاهش میرابی .میزان همبستری بدین متغیرهدای مدذکور ( )-./851نیدز
نشان از رابطه معکوس آنها دارد (شک .)3
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جدول .8نتارج حاص از همبستری پیرسون بین متغیرهای تحقیق
ضررب همبستری

متغیرها

**

درآمی ماهیانه و تعیاد روزهای گردش در طبیعت

سطح معنیداری
0/000

0/979

** 0/814

درآمی ماهیانه و تمار به پرداخت ورودره

**

تعیاد بازدریکننیگان و هزرنه سفر

**

تعیاد بازدریکننیگان و بعی مسافت

**

هزرنه سفر و بعی مسافت

** P ≤ 0/01

0/000

- 0/809

0/000

0/989

0/000

0/000

- 0/851

*P ≤ 0/05
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هزرنه سفر(تومان)

400000
300000
200000
100000

0
400

200

300

100

0

بعی مسافت(کیلومترمربع)

شکل  .1رابطه میان هزرنه سفر و بعی مسافت

200
100
0
400000

300000

200000

100000

متوس هزرنه سفر(تومان(

0

-100

متوس تعیاد بازدریکننیگان

300

متوس تعیادبازدریکننیگان
متوس تعیادبازدریکننیگان )( Linear

شکل  .2رابطة میان متوس تعیاد بازدریکننیگان و هزرنة سفر
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متوس مسافت(کیلومترمربع(

300

200
100
0
300

250

150

200

100

0

50

متوس بازدریکننیگان
متوس بازدریکننیگان)( Linear

-100

متوس بازدریکننیگان

شکل .3رابطة میان متوس تعیاد بازدریکننیگان و مسافر

متوس درآمی ( تومان(

4000

3000

2000

1000

5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
-1000
0

متوس تمار به پرداخت ورودره

شکل .4رابطة میان درآمی و تمار به پرداخت ورودره

شکل  .5منحنی تقاضای بازدری از پارک کوهستان رزد

رابطه زرر می تحقیق و برآورد آن است .ارن می تابع تقاضای گردشرری پدارک را
از طررددق روش رگرسددیون حددیاق مربعددات بددرآورد مددیکنددی.

()15

)=F (TC, Education, Incom, Age

𝑉𝑉
N
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در ارن می  ،نسبت تعیاد مراجعهکننیگان در هر هزار نفر بازدریکننیه بدر جمعیدت
ناحیة مبیأ مربوط به بازدریکننیه به عنوان متغیر وابسدته در نظرگرفتده شدی .براسداس
رابطه زرر:
𝑉𝑉
=
𝑁𝑁

()16
و متوس هزرنة سفر و سده متغیدر اجتمداعی – اقتصدادی (سدن ،تحصدیالت و درآمدی
ماهانه) به عنوان متغیرهای مسدتق تعیدین گردردی .نتدارج حاصد از تجزرده و تحلید
رگرسیونی تابع تقاضا در جیو  9درج شیه است.
)exp( C + 𝛽𝛽1 TC + 𝛽𝛽 2 Education + 𝛽𝛽3 . Incom – 𝛽𝛽 4 Age

جدول  .9رافته های حاص از تخمین تابع تقاضای گردشرری پارک کوهستان رزد
متغیرها

B

Std.Error

t

sig

هزرنه سفر ()TC

-7/631E-6

0/000

- 8/904

0/000

درآمی ()Income

1/198E-7

0/000

2/272

0/028

سن ()Age

-8/157E-3

0/003

-2/719

0/030

تحصیالت ()Education

2/031E-1

0/068

2/980

0/018

عرض از مبیأ ()Constant

-0/004

0/0006

-7/031

0/000

Sig F= 0/001

F=89/837

R2 Adj = 0/919

R2= 0/930

R=0/935
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همانطورکه مشاهیه می شود ،هر سده متغیدر مدورد نظدر در سدطو  0/05و 0/01
معنیدار شیهانی .متغیر هزرنه سفر در سطح  1درصی معنیدار شیه و عالمت منفدی آن،
نشان از ارن است که با افزارش هزرنه سفر ،احتما مراجعهکننیه کمتر می شود .مفهدوم
عید ضررب آن است که اگر متغیر هزرنه سفر  1واحی افزارش پییا کنی 0.0000076 Y
واحی کاهش میرابی .متغیردرآمی در سطح  5درصی معنیدار شیه و عالمدت مثبدت آن،
نشان از ارن است که با افزارش درآمی ،احتما مراجعهکننیه بیشتر میشود .مفهوم عدید
ضررب آن است که اگر درآمی  1واحی افزارش پییا کنی 0.00000019 Y ،واحی افزارش
میرابی .متغیر سن در سطح  5درصی معنیدار شدیه و عالمدت منفدی آن ،نشدان از اردن
است که با افزارش سن ،احتما مراجعه کننیه کمتر میشود.
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مفهوم عید ضررب آن است که اگر سن  1واحی افزارش پیدیا کندی 0.081 Y ،واحدی
کاهش می رابی .متغیر تحصیالت در سطح  5درصی معنی دار شیه و عالمدت مثبدت آن،
نشان از آن است که با افزارش تحصیالت احتما مراجعه کننیه بیشتر می شدود .مفهدوم
عید ضررب آن است که اگر درآمی  1واحی افزارش پییا کندی 0.203 Y ،واحدی افدزارش
می رابی .همچنین مقیار ضررب تعیین نیز  0/919تعیین شی .ارن معیار بیان میکنی که
متغیرهای توضیحی مورد نظر توانستهانی بدیش از  90درصدی متغیدر وابسدته تحقیدق را
توضیح و پیشبینی کننی .همچنین سطح معنیداری آماره  Fنیز کمتر از  5درصی است؛
رعنی  1درصی .رعنی با اطمینان  99درصیی میتوانیم بیان کنیم که می مفهدومی مدا
می مطلوبی است.
معادلة رگرسیونی ارن تابع بر اساس اطالعات موجود در جیو  9بده صدورت رابطده
17محاسبه گردری:
()17
)VR=exp(-0/004- 0/0000076 TC+0/203 Education+0/000000198 Incom- 0/081 Age

 ،VRنسبت تعیاد مراجعه کننیگان بر جمعیت ناحیه مبیأ TC ،هزرنه سفرEducation ،

تحصیالت Age ،سن و  Incomeدرآمی ماهیانه میباشی .برای به دست آوردن تابع تقاضدا
با قرار دادن مقیار متوس سه متغیر اجتماعی -اقتصادی در رابطه  ،17می ساده شدیه
به صدورت رابطدة  18ارائده گردردی .بدرای ترسدیم منحندی تقاضدا ورودردههدای فرضدی
تعیینشیه را به متوس هزرنه دسترسی افزوده و با قراردادن ارن مقادرر جیری در رابطه
 ،18نسبت جیری تعیاد بازدریکننیهها برای هزرنه های جیردی محاسده و بدا اسدتفاده از
ارن دومتغیر تابع تقاضای تفرجراهی پارک ترسیم گردری .منحنی بیان کننیه اردن اصد
مهم است کده هرگداه هزرندههدای جدانبی افدزارش رابدی ،پدیشبیندی مدیشدود شدمار
بازدریکننیگان کاهش رابی و در نهارت ،به نقطهای مدیرسدی کده تمارد بده اسدتفاده از
تفرجراه از بین خواهیرفت.
) VR=exp( 0/16 - 0/0000076 TC
()18
ارزش اقتصادی تفرجراه با استفاده از تابع تقاضا ،رسم منحنی تقاضای تفرجرداه و در
نهارت ،با محاسبة سطح زرر منحنی تقاضای گردشرری پارک کوهستان ردزد (شدک )5
به صورت رابطه  19برآورد شی .بنابرارن ارزش تفرجی روزانه و ساننه تفرجراه کوهستان
به ترتیب 27316710 ،و  9970599150ررا محاسبه گردری.
()19

(V=)1000×2335/16(+)2000×2291/54(+)3000×1941/27(+)4000× 1738/94(+)5000× 1523/78
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در جیو زرر به رک مقارسه کلی تمار به پرداخت در روش ارزش گذاری مشروط و
محاسبات هزرنه سفرمی پردازرم.
جدول  .10مقارسه مقادرر دو رورکرد ارزشگذاری مشروط و هزرنه سفر

روش محاسبه
شاخصهای آماری
میانرین

ارزشگذاری مشروط

هزرنه سفر (تومان)

240

129049

حیاکثر

3000

140000

انحراف معیار

881/456

65850

کشییگی

1/908

1/652

میانه

حیاق

چولری

200
0/0

1/951
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68000

30000
1/544

بر اساس اطالعات جیو میانرین تمار به پرداخت برای استفاده از خدیمات پدارک
کوهستان به ازای هر خانوار در روش ارزشگذاری مشروط 240 ،تومان است؛ در صورتی
که اگر از روش هزرنه سفر ،تمار به پرداخت ،محاسبه گردد ،ارن مقیار برابدر 129049
تومان میباشی؛ رعنی بازدریکننیگان هزرنههاری بسیار بیشتر از آنچده کده جهدت تفدرج
تمار به پرداخت داشتهانی ،صرف کردهانی.
 .6جمعبندی و نتیجهگیری

فضاهای سبز و پارکهای طبیعدی شدهری بدا رورکدرد ارزش غیرمسدتقیم ،کارکردهدای
ورژهای دارنی .پوشش گیاهی همراه با جاذبدههدای درردر نظیدر آبنماهدا در پدارکهدای
شهری عالوه بر تلطیف هوا و تعیر فشارهای روانی ،زمینه بسیار مناسدبی بدرای تبداد
افکار و ارتباط خانواده ها نیز فراهم مدیکندی .بدرآورد ارزش اردن امداکن تفررحدی دارای
اهمیت فراوانی است .ارزشگذاری اقتصادی ،روشی بدرای بدرآورد ارزش پدولی اردنگونده
داراریها جهت لحا نمودن ارزش بالقوه منابع اکوسیستمی در برنامهررزیهدای توسدعه
ای ،میرررت بهره برداری و حفاظت و نرهیاری از بدوم نظدامهدا بده عندوان میدراثهدای
طبیعی است (کیانی سلمی.)1395 ،
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بنابرارن در پژوهش حاضر ،به برآورد ارزش تفررحی پارک کوهستانی ردزد بده عندوان
رک نمونه موردی با استفاده ازروش ارزشگذاری مشروط و هزرنه سفر و مقارسه اردن دو
روش پرداختیم .جهت انجام ارن پژوهش با توجه به اهیاف و فرضیات تحقیدق ،ابتدیا بده
مطالعه مبانی نظری تحقیق پرداختده و سدپس متغیرهدای اصدلی شناسداری شدینی .در
مرحله بعی برای جمع آوری داده های خام تحقیق ،پرسشنامهای طراحدی و مدورد پدیش
آزمون قرار گرفت؛ سپس پرسشنامه نهاری آمداده و مقدیار نمونده بدا اسدتفاده از فرمدو
کوکران به تعیاد  360نمونه انتخاب شی .در مرحله بعی با مراجعه حضوری بده منطقده و
مصاحبه با بازدریکننیگان تعیاد 380پرسشنامه تکمی و مورد بررسی قرارگرفت .بعدی از
وارد کردن دادههای خام به دست آمیه از پرسشنامه به تجزرده و تحلید پرداختده شدی.
دادههای تحقیق وارد نرمافزار اکس شینی تجزره و تحلی های ابتدیاری تحقیدق بدا اردن
نرمافزار انجام شی و به کمک نرمافزارهدای  Eviewsو  Spssبده تجزرده و تحلید نهداری
می های برآورد شیه پرداخته شی.
در نهارت ،میزان تمار به پرداخت برای هر خانوار  2400رردا بدرآورد شدی و ارزش
ک تفررحی پارک نیز در روش ارزشگذاری مشدروط  3360میلیدون رردا در سدا بده
دست آمی که ارزش تفررحی برای هر خانوار 7680ررا می باشی .همچنین ارزش روزانده
و ساننه منطقه با روش هزرنده سدفر بده ترتیدب 27316710 ،و  9970599150رردا
محاسبه گردری که ارن نتارج در روش هزرنه سفر رقمی حیود  3برابر را نسبت بده روش
مشروط نشان می دهی؛ زررا بازدریکننیگان استفاده از خیمات پارک را بده عندوان ردک
کانی همرانی خالص قلمیاد میکننی و تمارالت خدود نسدبت بده پرداخدت از آن را بده
درستی بیان نمی کننی؛ به طوری که هزرنه صرفشیه برای هر خانوار جهت تفرج در ارن
مکان ،به مراتب بانتر از تمارالت اظهار شیه میباشی.
منابع
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