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Abstract:
Urban parks have recreational value for people's leisure time and for this reason, environmental economists pay
attention to estimation of economic value and understanding their impact on welfare of urban society. In this
study, individual travel cost method is used for estimating the value of Nazhvan park’s recreational services.
Sample size was calculated to be 508. A logarithmic regression model was used in the Individual travel cost
method for assessing the impact of explanatory variables on the number of visits. In order to achieve this goal,
travel function has been estimated in form of linear, logarithmic, linear-logarithmic and logarithmic-linear
functions, among which logarithmic function was selected based on statistical significance. In the logarithmic
model, 10 of 15 independent variables were significant. According to the results, consumer surplus for each visit
during a year is equal to 0.79 million Rials for a group of three people and 0.24 million Rials for each visitor.
Comparing our results with Sameti et al.(1391), demonstrates that welfare surplus per visit in individual travel
cost method is 14.24 percent less than marginal willingness to pay in contingent valuation method.
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چکیده
پارکهای شهری برای گذران اوقات فراغت مردم ارزش تفرج گاهي دارند و به همين علت برآورد ارزش اقتصادی و شناخت
، در این پژوهش خدمات تفرجگاهي پارک ناژوان. در کانون توجه اقتصاددانان محيط زیست است،تأثير آنها بر رفاه جامعه شهری
 برای این منظور از روش هزینه سفر فردی. ارزشگذار ی ميشود،در جایگاه یکي از منابع ارزشمند ز یستمح يطي شهر اصفهان
 در روش هزینه سفر فردی برای بررسي اثر متغيرهای توضيحي بر تعداد. نفر محاسبه شد508 استفاده شد ه و حجم نمونه معادل
 خطي لگاریتمي، لگاریتمي، برای این منظور تابع سفر بهشکل توابع خطي. از الگوی رگرسيون لگاریتمي استفاده شد،دفعات بازدید
15  در الگوی لگاریتمي از. فرم لگاریتمي انتخاب شد، براساس معناداری آماره ها، از ميان این فرمها.و لگاریتميخطي برآورد شد
 مازاد رفاه گروهي سه نفره در هر بازدید از پارک ناژوان در طول یک سال. متغير معنيدار بود10 ضریب،متغير توضيحي واردشده
 مقایسه نتيجه این مطالعه با مطالعه صامتي.ميليون ریال است0/24 ميليون ریال و برای یک فرد در هر بازدید در طول یک سال0/79
درصد کمتر از تمایل به پرداخت نهایي14/24 ،) نشان مي دهد مازاد رفاه هر بازدید در روش هزینه سفر فردی1391( و همکاران
.افراد در روش ارزشگذاری مشروط است
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مقدمه
از آغااااز ارزشگاااذاری مناااابع زیساااتمحيطاااي و

تلفيقاي انساان و محاايط نقاش مهماي دارد و ماادیران در

پارک ها بيش از چهار دهه ميگذرد؛ اما اهميتي که ایان

قالاااب ابااازاری مااابثر بااارای بهباااود سياساااتهاااای

موضوع در این مدت کسب کرده است از آنچه درخور

زیساااتمحيطاااي از آن اساااتفاده مااايکنناااد (برنااادر و

تصااور بااوده بساايار فراتاار اساات .علاات ایاان اماار ،نقااش

همکاران.)2007 2 ،

انکارناپااذیری اساات کااه اکوسيسااتمهااا و پااارکهااا در

اقتصاااااددانان محاااايطزیساااات معتقدنااااد انجااااام

زندگي بشر و بهویژه در شهرهای صنعتي ایفاا مايکنناد.

ارزشگااذاری باارای کارکردهااا ،کاالهااا و خاادمات

به علت ملموس نبودن ارزش کاالهاای زیساتمحيطاي و

غيربازاری اکوسيستم هاا اماری الزم و ضاروری اسات و

نباود قاوانين و مقاررات ویااژه و تعریا نشادن مالکياات

انکاااار ارزش آنهاااا در درازمااادت پيامااادهای منفاااي و

برای آنها ،از منابع و خدمات اکوسيستمي بهطاور آزاد و

نامطلوبي بارای جامعاه در پاي خواهاد داشات (وایات،

3

نامحدود بهرهبرداری ميشود که نتيجاه آن جاز تخریاب

 .)2006هدف این پژوهش ارزیاابي اقتصاادی خادمات

و تخليه نخواهد بود (شرزهای و جليلي.)1392 ،

زیست محيطي پارک ناژوان اصفهان با اساتفاده از روش

پارک های شهری برای گذران اوقات فراغات ماردم

هزینه سفر فاردی ،بارآورد تاابع تقاضاای سافر فاردی و

ارزشهاای تفاارجگااهي مهمااي دارناد .بااه هماين علاات

محاساابه اضااافه رفاااه بازدیدکنناادگان از پااارک ناااژوان

برآورد ارزش اقتصادی آنهاا و شاناخت نقاش خادمات

به صورت فردی و گروهي است و همچنين مقایسه نتایج

زیست محيطي ایان پاارک هاا در تاأثير بار رفااه جامعاه،

بهدستآمده با روش ارزشگذاری مشروط که صاامتي،

به خصوص جامعه شهری ،در کاانون توجاه اقتصااددانان

معيني ،مردیها و خانيزاده اميری ( )1391انجام دادهاند.

محااايطزیسااات اسااات (حيااااتي و همکااااران.)1389 ،

بااهایاانترتيااب در بخااش دوم پيشااينه پااژوهش ارائااه

ارزشگذاری اقتصادی به معني تعياين ارزشهاای کماي

خواهد شد .بخش سوم ،به مباني نظری روش هزینه سافر

کاالها و خدماتي است که منابع زیساتمحيطاي فاراهم

اختصاص دارد .معرفاي نموناهپژوهاي در بخاش چهاارم

مي کنند .این کاالها و خدمات ممکن است قيماتهاای

ارائه خواهد شد .دربارﮤ الگوی اقتصادسانجي و بارآورد

بازاری یا قيمتهای غير بازاری داشاته باشاند .ازآنجاکاه

ضرایب در بخش پانجم بحام مايشاود و درنهایات در

عمده کاالها و خدمات زیستمحيطي غيارباازاری و در

بخش ششم ،جمعبندی و نتيجهگيری ارائه خواهد شد.

حکم کاالی عمومي محسوب ميشاوند ،ارزشگاذاری
اقتصااادی آنهااا بااهسااادگي کاالهااای خصوصااي نيساات
(آرمبرچت.)2014 1 ،
ارزش تفرجي پارک ها و اماکن تفرجگاهي ارزشاي
اساات کااه مااردم باارای بازدیااد و اسااتفاده از خاادمات

مبانی نظري
اکوسيستمهای جنگلي منافع اقتصادی بساياری بارای
بشر فراهم مي کند .بهطور کلي ميشود ایان ارزشهاا را
به ارزشهاای مساتقيم 4 ،غيار مساتقيم 5 ،ارزش انتخااب،

6

زیست محيطي و تفرجي اینگونه مراکز قائل اند (نهرلي،
 .)1374کمي کاردن ارزش امااکن تفرجاي در مادیریت

1 . Armbrecht, J, 2014

2 . Brander et al, 2007
3 . Whit, P.
4. Direct values
5. Indirect values
6. Option values
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ارزش وجااودی  1و ارزش ميراثااي  2تقساايمبناادی کاارد

همااين عل ات قااادر اساات مقااادیر واقعااي را ارائااه کنااد

(توراس)2000 ،؛ بهگونهای که اقتصاددانان محيطزیست

(کاویانپور.)1378 ،

به منظور ارزیابي ترجيحات و برآورد تمایل باه پرداخات

این پژوهش با به کارگيری روش هزیناه سافر فاردی

افااراد در ارتباااط بااا کاالهااا و خاادماتي کااه باارای آنهااا

بااهدنبااال ارزیااابي تااأثير متغيرهااای مختلاا

باار تعااداد

شکساات بااازار  3یاااا تأثياارات خااارجي  4وجاااود دارد،

بازدیاادهای افااراد از پااارک جنگلااي ناااژوان و باارآورد

روش های متنوعي پيشانهاد کاردهاناد (فلاورت و پریار،

5

تمایل باه پرداخات افاراد باهمنظاور حفاو ویژگايهاای

 .)2011این روشها با سه رویکرد ترجيحات بياانشاده

6

مختل

این تفرجگاه است.

(رهيافت بازار فرضاي) ،ترجيحاات آشکارشاده ( 7باازار

کالوسون ( ،)1959روشي را ابداع کرد کاه اهميات

جایگزین) و ترجيحاات نسابتدادهشاده (رهيافاتهاای

فوق العااده ای دارد .اسااس ایان روش بار تخماين رابطاه

9

تعداد افراد مراجعهکننده باه یاک پاارک اساتوار اسات.

مبتنيبر هزینه)  8تحليال مايشاوند (لاوویر و همکااران،

امااروزه ایاان روش یکااي از متااداولتاارین روشهااای

.)2000
روش هزینه سفر قادیميتارین روش ارزشگاذاری

ارزیاابيکاردن ارزشهااای تفریحاي مراکاز تفرجگاااهي

غيربازاری اسات کاه بار ارزشگاذاریهاای فاردی ،در

اساات .روش کالوسااون در حااال حاضاار باااعنوان روش

حکم هزینه سفر فردی ،یا بر ارزشگذاریهای جمعيات

هزینااه ساافر شااناخته ماايشااود .در سااطا جهاااني ،روش

یک ناحيه ،در حکم هزینه سفر ناحيهای 10 ،بار کاالهاای

کالوسااون یااا هزینااه ساافر در مقایسااه بااا سااایر روشهااا

زیسااتمحيطااي تکيااه دارد کااه در هزینااههااای ساافر

کاربرد بيشتری یافته است (لوویر و همکاران.)2000 11 ،

مصاارفکنناادگان آن کاااالی زیسااتمحيطااي آشااکار
ميشود .این روش در جایگاه یاک تکنياک ترجيحاات

ویژگیهاي روش هزینه سفر فردي ()ITCM

آشکارشده شناخته شده است (ترنر و همکاران.)1994 ،

 -ترجيحات آشکارشدﮤ افراد را در زمينﮥ مکانهاای

فرض اصلي مبنای روش هزینه سفر این است کاه ارزش

طبيعي به صورت تمایل باه پرداخات بارای بازدیاد از آن

هاار مکااان تفریحااي مطااابی هزینااههااایي اساات کااه

مکان اندازه ميگيرد؛

بازدید کننده برای استفاده از آن مکان متحمل مايشاود.
مزیت منحصاربهفارد ایان روش آن اسات کاه بيشاتر بار
دادههاای واقعاي مبتناي اساات تاا دادههاای فرضاي و بااه

 بين مخارج صرفشده و مکان تفریحاي خاصايتمکملي ضعيفي وجود دارد؛
 داده ها و اطالعات از بازدیدکنندگان و مبدأ سافرآنها به دست ميآید؛
 -بااين مسااافت ساافر و تعااداد مسااافرتهااا رابطااه

1. Existence values
2. Bequest values
3. Market Failure
4. Externality
5. Fleuret& Ppirier,
6. Stated Preference Approach
7 . Revealed Preference Approach
8. Cost Based Approach
9 . Louviere, J.J., Hensher, D., Swait, J. and
Adamowicz, W.
10. Zonal travel cost

معکوسي پدیدار ميشود؛
 رابطه بين متغيرها به صورت یک تابع تقاضا تفسيرماايشااود کااه در آن تعااداد بازدیاادها تااابعي از هزینااه
مسافرت است؛
11 . Louviere, J.J., Hensher, D., Swait, J. and
Adamowicz, W. (2000).
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 -اجازه برآورد مازاد مصرفکننده را ميدهد؛

در بااااارآورد ارزش اقتصاااااادی خااااادمات کااااااالی

 -مزیت منحصربه فرد روش هزیناه سافر ایان اسات

زیساتمحيطاي نقشااي نادارد؛ درصاورتيکااه در TCM

که این روش بيشتر بار دادههاای واقعاي مبتناي اسات تاا

هزینه فرصت بهصورت یک متغير مستقل وارد ميشود.

دادههاای فرضااي و بااه همااين علات قااادر اساات مقااادیر

 -7متغيرهای بيشتری که در الگوی  TCMعاالوهبار
الگاوی  CVMوارد ماايشااوند دربرگيرنادﮤ نااوع وساايله

واقعي را ارائه کند.

شخصااي ،هزینااه فرصاات زمااان (گاارفتن یااا نگاارفتن
تفاتهاي روش هزینه سفر فردي ) )ITCMو

مرخصااي و مبلاات دسااتمزد) ،ارزش هزینااههااای ساافر

روش ارزشگذاري مشروط )(CVM

(باهصااورت متغيار مجااازی صافر و یااک) ،مادت زمااان

 ،CVM -1باار رهيافاات ترجيحااات بيااانشااده یااا

مسافرت ،فاصله از محل سکونت تاا پاارک و درنهایات

رهيافاتهااای باازار فرضااي مبتناي اساات؛ اماا  TCMباار

کل هزینههای انجامشده در سفر بارای بازدیاد از منطقاه

رهيافات ترجيحاات آشکارشااده یاا رهيافااتهاای بااازار

شامل هزینههای رفتوآمد ،غذا و اسکان است.

جایگزین مبتني است.

 -8متغيرهای بيشتری کاه در مادل  CVMعاالوهبار

 -2در  ،CVMمتغيرهاااای مااارتبط باااا هزیناااههاااای

مدل  TCMوارد مي شوند عبارت اند از :پرسش مساتقيم

انجام شده برای استفاده از خدمات کاالی زیستمحيطي

در ارتبااط باا تمایال نهاایي باه پرداخات بارای خادمات

وارد الگو نميشود؛ اما روش  TCMباهطاور مساتقيم باا

زیست محيطي و در صورت نياز علت تمایالنداشاتن باه

هزینههای انجام یافتاه بارای اساتفاده از خادمات کااالی

پرداخت.

زیستمحيطي ارتباط دارد.

 -9متغير وابسته در  ،TCMتعاداد بازدیاد از پاارک

 ،CVM -3ایاان امکااان را دارد کااه ارزش وجااودی

در یک دوره مشخص است؛ اما متغير وابساته در CVM

غيراساتفادهای  1کاااالی زیساتمحيطااي را بارآورد کنااد

مقدار انتظار تمایال باه پرداخاتهاای نهاایي باهصاورت

(برآورد ارزش غيراستفاده)؛ اما نظریاه  ،TCMبار انجاام

متغير مجازی است .به اینترتيب متغيار وابساته در هار دو

هزینه برای استفاده  2از خادمات کااالی زیساتمحيطاي
مبتني است (برآورد ارزش استفاده).

الگو گسسته است.
 -10وجود چندین هدف گردشگری در یاک سافر

 ،TCM -4با استفاده از الگوهای غيرخطي الجيات،

تورش تمایل به پرداخت در  TCMرا باعام مايشاود و

توبيت ،پروبيات و هکمان بارآورد مايشاود؛ اماا TCM

در  CVMنيز اغراق در تمایال باه پرداخات یاا تارس از

اصوالً با استفاده از الگوهای خطي برآورد ميشود.

اعالم صحيا ترجيحات وجود دارد.

 -5در  ،CVMالگویي غيرخطاي بارآورد مايشاود؛
اما در  TCMچهار الگوی خطي لگااریتمي و بارعک ،
خطيخطي و لگاریتميلگاریتمي برآورد ميشود.
 -6در  ،CVMهزینااااااااه فرصاااااااات زمااااااااان
تخصيصداده شده به اساتفاده از کااالی زیساتمحيطاي
1. None use value
2. Use value

 -11در  CVMامکان محاسبه تمایل به دریافت  3نيز
وجود دارد؛ اما در  TCMاین امکان وجود ندارد.
 -12در  ،TCMهزینااههااای واقعااي در قالااب متغياار
وارد الگو ميشود؛ اما در  CVMهزینههاای بياانشاده و
فرضي وارد الگو ميشود.
3. WAP
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باتوجه به تابع هدف و تابع قيد ،هزینه سفر ( )TCبا
قيمت سفر 𝑉𝑃 مشخص ميشود.
()4

TC = P0 + W(tt + tv ) = Pv

اندازهگيری مايکناد؛ بناابراین اساتفاده از ایان روش باه
کاالهاا و خادمات زیسااتمحيطاي همچااون جنگالهااا،

تابع تقاضا یا تابع تولید سفر

تااالبهااا ،رودخاناههااا ،دریاچاههااا ،پاارکهااای ملااي،

با حل معادله ( ،)4تابع تقاضا برای بازدید هار فارد از

پارک های جنگلي و نواحي ساحلي که کاربرد تفریحاي

پااارک بااه دساات ماايآیااد .تااابع تقاضااا تااابعي اساات از

دارند محدود است (حياتي و همکاران.)5 :1390 ،

ویژگيهای فردی و هزینههای انجامشاده بارای رسايدن
به پارک ،اقامت در پارک و برگشتن از پارک باه منازل

تصریح مدل اقتصادسنجی
در الگااوی هزینااه ساافر فاارض باار ایاان اساات هاار
مصرف کننده به همان نحوی که سبد کاالهای ( )xخود
را انتخااب مايکناد ،درباارﮤ تعاداد بازدیادهای خاود از
پارک ( )vتصميم ميگيرد.

MAX U(X, V) Subject to WL + P0

)(1

یا مقصد بعدی سفر؛ بهطوری کاه ایان تاابع ،تاابع تولياد
ساافر ناميااده ماايشااود (باادات و همکاااران )2004 ،و
بهصورت زیر نمایش داده ميشود:
) Vi = f(TCi , Z1 , … , Zn

()5

 Z1, …,Znمتغيرهاااای اقتصاااادیاجتمااااعياناااد و

 Pهزینه های نقدی مربوط به یک بازدید از پاارک

به اینترتيب الگوی هزیناه سافر فاردی شاکل مايگيارد.

نااژوان اسات W .سااطا دساتمزد اساات .هزیناه فرصاات

کل هزینه سفر هر بازدیدکننده از مجموع قيمات کارایﮥ

زمان به ميازان درصادی از نارس دساتمزد تعياين خواهاد

رفااتوبرگشاات در صااورت اسااتفاده از وساايله نقليااه

شد L .ميزان ساعات کاری است که تأمينکنندﮤ درآمد

شخصاي و قيمات بنازین ،هزیناه فرصات زماان و هزینااه

فرد  WLاست و  Pهزینه نقدی یک بازدیاد از پاارک

انجام شده در مکاان تفریحاي نظيار امکاناات تفریحاي و

ضرب در تعداد بازدید از پاارک باهعاالوه هزیناه بارای

تغذیهای پارک به دست خواهد آمد.

خرید سابد کااالی  ،Xتشاکيل یاک تاابع تخصايص باا
محاادودیت زمااان را خواهااد داد (باادات و همکاااران،

1

.)2004
()2

T = L + (tt + tv )v

 Tکل زمان در اختيار فرد tt،زمان صارفشاده بارای
رفتن به پاارک و tvزماان صارفشاده در پاارک اسات.
بنابراین مسئله باال به این شکل بازنویسي ميشود:
()3

s. t WT = X + (P0 +W(tt + tv )v) = X + Pv V

1 . Bedate et, al. 2004

مازاد رفاه مصرفکننده
این تصور درست نيست که قيمت فروش یک کااال
ارزش اقتصادی آن را نشان ميدهاد؛ بلکاه قيمات باازار
کمترین تمایل به پرداخت افراد را به هنگام خریاد کااال
بيان مي کناد .زمااني کاه ماردم تصاميم مايگيرناد یاک
کاالی بازاری را خریداری کنند ،قيمت فروش یا قيمت
بازاری را با سطا زیر تابع مطلوبيت مقایسه ميکنند کاه
همان تمایل به پرداخت کل است .آنها فقاط کااالیي را
مي خرند که تمایال باه پرداخات آنهاا بيشاتر یاا برابار باا
قيمت بازاری باشد (بتمن و ویلي  .)1999 ،افراد بهطاور
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معمول برای یک کاال بيشتر از قيمت باازاری آن تمایال

اگر هزینه ورودی Pبرای بازدیدکنندگان از پاارک

به پرداخت دارند که این ماازاد بار قيمات فاروش هماان

وجود داشته باشد ،متغير  Pدر حکم هزینه بازدیاد عمال

اضافه رفاه مصرف کننده است .مازاد مصرف کننده برابر

مي کند و به متغير  TCاضافه ميشود .همانطورکه ذکار

است با تفاوت ميان بيشاترین قيمتاي کاه مصارفکنناده

شد پا

از بارآورد رابطاه فاوق باا اساتفاده از دادههاای

حاضر است بپردازد با قيمتي که اکنون مايپاردازد .ایان

حاصل از پرسشنامه ،با افازایش فرضاي قيمات ورودیاه،

مفهوم با استفاده از انتگارال گياری از ناحياه زیار منحناي

تعداد کل بازدیدها ( )Qباه ازای هریاک از قيماتهاای

تقاضا به دست ميآید (بایالس .)1992 1 ،بارای بارآورد

متغير به دست ميآیاد کاه درنهایات ایان امکاان وجاود

مازاد رفاه مصرف کننده ،تابع تقاضا بایاد بارآورد شاود.

دارد که تابع تقاضای مارشال را از آن استخراج کرد:

این کار به یکسری اطالعات دربارﮤ عوامل دیگار مانناد

)Q=∑ni=1 f(TCi + P

()8

درآمد و قيمت نياز دارد که ممکن است بر تقاضاا تاأثير
گذارد .برای برآورد مازاد رفاه توليد کننده ،به اطالعاتي

به اینترتيب طي این مراحل و با اساتفاده از دادههاای

راجاااع باااه هزیناااههاااای متغيااار تولياااد و درآمااادهای

فرضي بهدست آمده ،منحناي تقاضاا اساتخراج مايشاود.

.)1999 ،

این منحني قادر است با تغيير هزیناه بازدیاد ،تعاداد کال

2

بازدیاادهای پااارک را پاايشبينااي کنااد .افااراد منااافع و

بهدست آمده از کاال نياز است (بتمن و ویلاي

برای محاسبه ماازاد رفااه مصارفکنناده از روش منادز

هزینااههااای حاصاال از تفااریا را ماايساانجند و تنهااا

( )2002استفاده خواهد شد.
TC

CS =∫TC max f(TCi , Zi ) dTCi

()6

me

درصورتي که ارزش خالص بازدید مثبت باشد به بازدیاد
از پارک اقدام خواهند کرد .برآورد مازاد مصرفکننده

 CSمازاد رفاه مصارف TCme ،متوساط هزیناه یاک

نتيجه مهم و اساسي است کاه از ارزشگاذاری باه روش

بازدید برای هر فرد و  TCmaxبيشترین هزینهای است کاه

هزینه سفر گرفته ميشاود .ماازاد مصارفکننادﮤ کال از

در آن تعداد بازدیدهای فرد به صفر ميرساد؛ البتاه ایان

مجموع مازاد مصرف کننده های فردی به دست ميآیاد.

امکان وجود دارد کاه روش زیار را نياز بارای اساتخراج

سطا زیر منحني مارشاال ،معارف ماازاد مصارفکنناده

تابع تقاضای سفر و استخراج مازاد رفاه بازدیدکننادگان

خواهد بود .اگر پارک هيچ هزینه ورودی نداشته باشاد،

به کار برد که باه نتاایج یکسااني دسات خاواهيم یافات.

کل سطا زیر منحني تقاضا نشاندهندﮤ منفعت اقتصادی

 X1, …,Xnمتغيرهای اقتصادیاجتماعياند .تاابع زیار باا

مصااارفکننااادگان ( ) CSخواهاااد باااود (لنسااادل و

اطالعااات حاصاال از پرسشاانامه باارآورد ماايشااود (ارم

گنگادهاران .)2003 ،بهاینترتيب مازاد مصرفکنناده از

برچت.)2014 3 ،

رابطه زیر محاسبه ميشود:

()7

) 𝑉𝑖 = f((TCi + P), X1i ,…,X ni

()9

CS= ∫ ∑ f(TCi + P)dp

نتيجاه اساساي کااه در روش ارزشگاذاری بااه روش
هزینه سفر فردی حاصل ميشود تواناایي محاسابه ماازاد
1 . Bilas
2 .Mendes
3 . Armbrecht, J.

رفاه مصرف کنندگان است (حيااتي و همکااران:1390 ،
 .)7در روش هزینااااه ساااافر فااااردی ،اهمياااات مااااازاد
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مصرف کننده ( )CSدر این است که نشان ميدهد یاک

رابطه منفي معنادار داشته است .درنهایت براساس نتاایج،

سفر یا بازدید از یاک مکاان تفریحاي چاه مقادار پاولي

ميانگين تمایل باه پرداخات افاراد بارای ارزش تفریحاي

باارای بازدیدکننااده ارزش دارد .بنااابراین  CSهمااواره

بوستان جنگلي ناژوان 8ميليون و 983هازار و  702ریاال

نشاااندهناادﮤ ارزش مصاارفي تفااریا باارای یااک مکااان

در ماه به دست آمده است .در این پژوهش بارای تعياين

تفریحي است (آرمبرچت.)2014 1 ،

حجم نمونه ،از فرماول کاوکران اساتفاده شاده و تعاداد
پرسشنامه های الزم (حجم نمونه نهایي) براساس ميانگين

پیشینه پژوهش
دانشور کاخکي و همکاران ( ،)1386با بهکاارگيری
روش ارزشگذاری مشروط ،متوسط تمایل به پرداخات
ماهيانااه افااراد را باارای ارزش وجااودی منطقااه یيالقااي
روسااتای زشااک 11300ریاال محاساابه کردنااد .در ایاان
محاسبه ،سن و درآماد افاراد و مقادار قيمات پيشانهادی
اثر منفي و ميزان تحصيالت و درآماد خاانوار اثار مثبات
معناداری بر روی ميزان تمایل به پرداخت افراد داشت.
بااقرزاده ( )1389بااه روش تااابع تولياد خااانوار ،تااابع
تقاضاای تفاریا در پااارکهاای جنگلااي ،نموناهپژوهااي
پارک جنگلي داغالر باغي منطقاه فيارورق را اساتخراج
کاارد .نتااایج مطالعااه نشااان ماايدهااد زمااان مسااافرت و
هزینههای مسافرت بر توليد کاالی تفریا مبثرند.
حيااتي و همکااران ( )1390ارزش تفریحاي پااارک
فاادک شهرسااتان خااوی را بااه روش هزینااه ساافر فااردی
برآورد کردند .نتایج نشاان داد متغيرهاای هزیناه سافر و
درآمد افراد بر تعداد بازدیدهای آنها بهترتيب اثار منفاي
و مثبت معنيداری داشتند.
صامتي و همکاران ( )1391در مقالهای باا اساتفاده از
روش ارزشگااذاری مشااروط ،بوسااتان جنگل اي ناااژوان
اصاافهان را ارزشگااذاری تفرجااي کردنااد .نتااایج ایاان
پژوهش نشان مايدهاد تمایال باه پرداخات افاراد بارای
اسااتفاده از ارزش تفریحااي بوسااتان جنگلااي ناااژوان بااا
متغيرهااای درآمااد و تحصاايالت رابطااه مسااتقيم و بااا
متغيرهااای مبلاات پيشاانهادی ،ساان و تعااداد افااراد خااانوار
1 . Armbrecht, J.

و واری اان

جامعااه آماااری ،بازدیدکنناادگان از پااارک

جنگلي ناژوان ،با تکميل  30پرسشنامه اوليه تعياين شاده
است .درنهایت تعداد  300پرسشنامه تکميل شده اسات.
در مطالعاهای مقایسااهای ،ملکياان ( )1392بااا اسااتفاده از
روش ارزشگااذاری مشااروط (  ،)CVMارزش تفرجاي
و ميازان تمایال بااه پرداخاات بازدیدکنناادگان از پااارک
کوهستاني صفه اصفهان را برآورد کرد .مياانگين تمایال
به پرداخت افراد برای ارزش تفریحي پارک کوهساتاني
صااافه 9هااازار و  985ریااال در مااااه باااه دسااات آماااد؛
درصاااورتيکاااه در روش هزیناااه سااافر فاااردی ،ارزش
تفرجگاهي پارک صفه براساس تخماين تقاضاای مکاان
تفریحااي و محاساابه سااطا زیاار منحنااي باارای هاار فاارد
بهصورت ماهانه 420هازار و  250باه دسات آماد کاه از
تفاوت درخور توجه این دو روش نشان دارد.

نيلسن و همکاران  ،)2005( 2با انتخاب فرم معکاوس
تااابع توليااد ساافر و بااا اسااتفاده از روش هزینااه ساافر
منطقه ای ،ارزش تفریحي کوهنوردی را در پاارک ملاي
بلناادن کاار  3اسااتراليا 250هاازار و  825دالر در هاار سااال
تعيين کردند.
جبااارین و دمهوریااه  ) 2006 ( 4در مطالعااهای ،روش
ارزشگااذاری مشااروط و هزینااه ساافر فااردی را مقایسااه
کردنااد .آنهااا بااا اسااتفاده از روش هزینااه ساافر ،ارزش
تفریحي پارک ملي دوباين را باهطاور متوساط  100دالر
2 . Nillesen et al
3 . Bellenden Ker national park
4 . Jabarin, A.S. and Damhoureyeh, S.A. 2006.
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به ازای هر فارد در هار روز و ارزش تفریحاي سااليانه را

فردی در ارزشگذاری خدمات کلي و تجزیاهناپاذیر از

19/2ميليون دالر برآورد کردند؛ همچنين متوسط تمایل

روش ارزشگذاری مشروط بهتر عمل ميکند.

به پرداخت برای حفو و بهبود خدمات در ایان پاارک،
بااا اسااتفاده از روش ارزشگااذاری مشااروط 7/8 ،دالر

روش پژوهش

برآورد شد.

الف .منطقه نمونهپژوهی

شرستا و همکاران  )2007( 1در بررساي مطباوعباودن

پارک ناژوان محادودهای نزدیاک باه  1200هکتاار

محيط زیستي منطقاه رودخاناه آپااالچيکوال در فلوریادا،

در انتهاای شامالغربااي اصافهان کاه بااا تاوسعﮥ شااهری،

تقاضای بازدیدکنندگان را تحليل کردند و به این نتيجاه

اراضااي کشاااورزی و بااا هااای دوسااویه و رودخانااه

رسيدند بازدیدکننادگان باهطاور متوساط بارای هار روز

زایناادهرود آن را محصااور کااردهانااد .اراضااي محاادوده

 74/18دالر پرداخت ميکنند.

ناژوان بهعلت دارابودن پوشش سابز و عباور رودخاناه از

خداوردیزاده و همکاران  )2009( 2عوامل مابثر بار

آن درمجموع در مقایسه باا اصافهان ،اقلايم معتادلتاری

تمایااال باااه پرداخااات بازدیدکننااادگان را در کليساااای

دارد .باتوجه به وضعيت قرارگرفتن این پاارک در مساير

ساانتاسااپاتانوس درآمااد ،اناادازه خااانوار ،جنساايت و

بادهای غرباي جناوب غارب باه شامالشارق و وضاعيت

تحصيالت گزارش کردند.

قرارگرفتن بيشترِ صنایع آالینده در غارب اصافهان ،ایان

بيکلاااي و همکااااران  )2011( 3باااهمنظاااور بهباااود و

پارک در حکم فيلتری طبيعي برای شاهر اصافهان عمال

گسترش زیرساخت های منااطی مرتعاي مرتفاع و پسات،

مي کند و بر همين اساس اراضي ناژوان را در حکام ریاه

در برآورد تمایل به پرداخات نهاایي بازدیدکننادگان در

شهر اصفهان مي شناساند .پاارک جنگلاي نااژوان دارای

انگلساااتان از روش ارزشگاااذاری مشاااروط ()CVM

مراکز گردشگری با پرندگان ،با موزه پروانههاا ،باا

استفاده کردند.

خزندگان زناده ،پاارک باادی ،تلاه سايژ و پاارک آباي

ساااااتوت و همکاااااران  )2012( 4ارزش تفریحااااي

کودکااان اساات .وجااود پااارک ناااژوان بااه جریااان آب

جنگاالهااای ساارو لبنااان را  44دالر در سااال باارای هاار

زاینده رود وابسته است و با کااهش آب و خشاکشادن

خانواده بارآورد کردناد .آرمبرچات ( )2014در مطالعاه

زاینده رود روند تخریب این پاارک و کااهش خادمات

مقایسهای بين ارزشگذاری مشروط و روش هزینه سافر

زیسااتمحيطاي آن رو بااه گسااترش اساات .ایاان اماار باار

فردی ،خدمات دو نهاد فرهنگي را در نزد افکار عمومي

اهميت ارزش گذاری خدمات زیست محيطي این پارک

ارزشگذاری کرد.

در جایگاه مکمل در کنار زایندهرود ميافزاید.

نتایج نشان ميدهد در ارزشگذاری خدمات مجازا،
روش ارزشگااذاری مشااروط بساايار دقياایتاار از روش
هزینه سفر عمل مي کناد و در مقابال ،روش هزیناه سافر
1 . Shrestha R.K., Stein T.V.,
2 . Khodaverdizadeh M., Kavosi, M., Hayati B.,
Molaei M.,
3 . Buckley, c, T., Van- Rensburg, S., Hynes.
4 . Sattout E.J., Talhouk S.N., Caligari P.D.S.,

ب .برآورد الگو
در ایاان پااژوهش بااهعلاات محاادودیت هزینااه در
جمع آوری مشاهدات ،برای خطای معيار نسبي عدد  2و
سطا معنيداری 10درصد و نيز با 10درصد تفاوت باين
تمایااال باااه پرداخااات واقعاااي و تمایااال باااه پرداخااات
برآوردشده انادازه نموناه  508تعياين شاده اسات .از 30
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عاادد پرسشاانامه نيااز باارای انجااام پاايشآزمااون اسااتفاده

که در مراحل پيش ذکر شاد ،یاک الگاوی رگرسايوني

خواهااد شااد .در ایاان پااژوهش از روش ضااریب آلفااای

با متغيرهای زیر را تصریا ميکنيم .در الگاوی (V ،)10

کرونباااس بااهمنظااور آزمااون پایااایي پرسشاانامه اسااتفاده

تعداد بازدید از پارک در یک سال گذشته است.

کرده ایم که نتایج حاصل از پيشآزماون مشاخص کارد

()10

𝑉 = F(D1, D2, D3, … , D6, X1, X2, Xm, JOB,
)EDU, Exp, AGU, SIZ, TC

مقدار آمار آلفای کرونباس  α = 0/89است که از پایایي
پرسشنامه نشان دارد .بار مبااني نظاری و پيشاينه پاژوهش
جدول - 1متغیرهاي توضیحی به کاررفته در الگو
D1

وسیله نقلیه

AGU

سن

D2

طبقه شغلي

JOB

ساعات اشتغال

D3

ميزان عالقهمندی به پارک

EDU

تحصيالت

D4

جنسيت

Exp

مخارج ماهيانه خانوار

D5

وضعيت تأهل

Xm

فاصله از محل سکونت تا پارک

D6

شهرستان محل سکونت (بوميبودن)

X1

مدت زمان مسافرت (ساعت)

TC

کل هزینههای انجامشده

SIZ

اندازه خانوار

منبع :یافتههای پژوهش.
جدول - 2ویژگیهاي جمعیتشناختی پاسخدهندگان
فرد

درصد

تحصیالت

درصد

سن

درصد

مخارج خانوار (هزار

درصد

تومان)
متاهل

84/4

زیر دیپلم

12/20

≤64

1/57

≤ 500

2/76

مجرد

15/6

دیپلم

29/72

64- 54

6/69

500 - 700

5/12

مرد

83/8

فوقدیپلم

11/42

54- 44

17/32

700- 900

7/28

زن

16/2

ليسان

36/22

44- 34

28/35

900- 1200

23/43

بومی

70/76

فوقليسان

9/06

34- 24

39/17

1200- 1500

17/52

غیربومی

29/23

دکتری

1/38

≥24

6/89

≤ 1500

43/9

منبع :یافتههای پژوهش.
نتایج حاصل از مطالعه ویژگيهای جمعياتشاناختي

وسيله نقليه شخصي و قيمت بنزین ،هزینه فرصات زماان

نشان داد 84/4درصد بازدیدکنندگان متأهلاناد .باهطاور

و هزینه خاود مکاان تفرجاي نظيار امکاناات تفریحاي و

تقریبي 58درصد بازدیدکنندگان تحصيالت عالي دارند

تغذیهای پارک به دست آمده است.

و بهطور تقریباي 85درصاد خاانوار بازدیدکننادگان ،در

هزینه بيمه ،استهالک ،تعميارات و نگهاداری وسايله

ماااه مخااارج باايش از 900هاازار تومااان دارنااد .در ایاان

نقليه معادل یاک درصاد هزیناه ساوخت در نظار گرفتاه

پااژوهش کاال هزینااه ساافر هاار بازدیدکننااده از مجمااوع

شده و به هزینه سفر اضافه ميشود .باا اساتناد باه مطالعاه

قيماات کرایااه رفااتوبرگشاات ،در صااورت اسااتفاده از

لنسدل و گنگادهاران (  ،) 2003فارض شاده اسات ایان

اقتصاد شهری ،دوره  ،2شماره  ،1توالي  ،2سال 1396
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ج .برآورد تابع تقاضاي سفر فردي

مخارج اضاافي در تصاميمات بازدیدکننادگان اثرگاذار
نيست؛ بنابراین در محاسبات لحاا نشاده اسات .هزیناه

همان طورکه گفته شد باتوجاه باه معيارهاا و عالمات

فرصت زمان نيز یکشصتم مخارج ماهيانه خانوار تعياين

متغيرهااااای ذکرشااااده در جاااادول بعاااادی ،الگااااوی

شد؛ زیرا مخارج ماهيانه نماینده درآماد خاانوار اسات و

لگاریتمي لگاریتمي در حکم بهترین الگو انتخااب شاده

فرض شد افراد بومي و افراد غيرباومي ،باهعلات سافر باا

است .در جدول زیار بارآورد هار چهاار الگاو باهمنظاور

چناادین هاادف ،باارای رساايدن و اقاماات و بازگشاات،

انتخاب بهترین الگو آورده شده است.
در الگااوی لگاااریتمي  15متغياار مسااتقل وارد الگااو

نيمروز را برای پارک ناژوان صرف ميکنند.
الگااااوی باااااال بااااه چهااااار روش خطاااايخطااااي،

شده است که  10متغير معنايدار شاده و  5متغيار نياز بار

لگاریتمي خطي ،خطي لگاریتمي و لگااریتمي لگااریتمي

تعااداد بازدیااد از پااارک ناااژوان تااأثير معناايدار نداشااته

برآورد ميشود و در مرحله بعاد ،نحاوﮤ انتخااب بهتارین

است .متغيرهای الگو شاامل :عارض از مبادأ ،اساتفاده از

الگااو بررسااي خواهااد شااد .نتااایج انتخاااب الگااو نشااان

وساايله نقليااه (روش رساايدن بااه پااارک ناااژوان) ،طبقااه

ميدهد قدرت توضيادهندگي الگوی لگااریتميخطاي

شااغلي ،عالقااهمناادی بااه بازدیااد از پااارک ،جنساايت

بيشتر است؛ اما آمار آزماون جاارکبارا نشاان مايدهاد

(مردبودن) ،تأهل ،بوميباودن ،فاصاله از محال ساکونت

جمالت پسماند این الگو توزیع نرمال ندارد و این علت

تا پارک (به دقيقه) ،مدت زمان مساافرت (شاامل رفات،

کافي برای رد این الگوست .عالوهبراین مشاکل ،آمااره

اقاماات ،برگشاات) ،اناادازه خااانوار ،ساااعات اشااتغال

راست نمایي در الگاوی لگااریتميخطاي باه لحاا قادر

(ساعات کار در طول روز) ،تحصيالت ،مخارج ماهياناه

مطلاای عااددی باازر تاار اساات ی اا بااه عبااارت دیگاار،

خانوار (در حکام نمایناده درآماد خاانوار) ،سان و کال

کوچاکتارین مقادار منفاي را باه خاود اختصاااص داده

هزینااههااای انجااامشااده در ساافر باارای بازدیااد از منطقااه

است  .بهایانترتياب باتوجاه باه ساایر آماارههاا و تطبيای

همچون هزینههاای رفات وبرگشات ،حمالونقال ،غاذا،

عالماات متغيرهااای مسااتقل منطباایباار نظریااهای کااه در

اسااکان ،هزینااه فرصاات زمااان و اسااتفاده از وساايلههااای

جدول بعدی آمده است ،الگوی لگاریتميلگاریتمي در

تفریحي پارک است.

حکم بهترین الگو انتخاب ميشود.
جدول - 3برآورد الگو با استفاده از چهار روش خطیخطی ،لگاریتمی خطی ،خطیلگاریتمی و
لگاریتمیلگاریتمی
تابع تقاضای سفر

ضریب

ضریب تعیین

آماره حداکثر

آماره

آماره

آماره

آماره F

آماره جارکبرا

آماره بروشپیگان

فردی

تعیین

تعدیل شده

راستنمایی

آکائیک

شوارتز

هنانکوئین

]احتمال[

]احتمال[

]احتمال[

خطیخطی

0/2565

23540

-2540/708

/06184

/18676

10/110

12/149

3933/706

3/227893

10

10

[] 0/000

[] 0/000

[] 0/0001

خطیلگاریتمی

/ 302384

0/ 282573

- 2608/66

10/32703

/45195

15/26374

2703/885

5/ 929752

[] 0/000

[] 0/000

[] 0/000

58/78491

8/ 309873

3/ 209781

[] 0/000

[] 0/01568

[] 0/0738

50/22015

2/ 057043

2/ 421949

[] 0/000

[] 0/357535

[] 0/1203

0

10/37602

10

لگاریتمیخطی

0/62537

0/ 614738

-8608/066

2/80502

2/92994

2/ 854012

لگاریتمیلگاریتم

0/58782

0/ 576116

-729/1437

2/ 929700

/ 054615

2/ 978683

ی

3
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جدول - 4تابع تقاضاي سفر فردي به چهار روش
()Vi

تقاضاي سفر فردي

عرض از مبدا

()D1i

وسیله نقلیه

()D2i

طبقه شغلی

()D3i

عالقه مندي

()D4i

جنسیت

تأهل

()D5i

()D6i

بومی بودن

()Xim

فاصله تا پارک

()X1i

مدت زمان مسافرت

()Sizei

اندازه خانوار

()Jobi

اشتغال

( )Edui

تحصیالت

()Expi

مخارج ماهیانه خانوار

[]0/977

/73
541

- 224/1

- 21/8

128/1

2/86

- 1/89

4/79

- 8/72

- 4/43

- 73/89

8/86

14/83

- 7/82

51/24

[/001

[]0/000

[]0/043

[]0/000

[]0/616

[]0/767

[]0/436

[]0/011

[]0/390

[]0/014

[]0/011

[]0/001

[]0/139

[]0/000

[]0/0002

]0
0/46

طی
[احتمال]

]0

[احتمال]

-0

- 12/08

[/318

لگاریتمی

سن

لگاریتمیخ

()Agei

ي
[احتمال]

]0

[]0/013

[]0/0003

()Tci

خطیلگاریتم

[/823

[]0/000

[]0/022

[]0/005

[]0/947

[]0/720

[]0/000

[]0/519

[]0/030

[]0/006

[]0/281

[]0/587

-

کل هزینهها

خطی
[احتمال]

- 3/89

- 17/04

- 1/3

5/03

- 0/34

- 1/9

23/02

- 0/05

- 0/04

- 6/3

1/23

0/85

0/000006

1/06

/0000003

6/38
[/122
]0

- 0/34

- 0/07

0/20

0/12

- 0/16

2/17

0/002

- 0/001

- 0/049

0/028

- 0/011

[]0/002

[]0/000

[]0/000

[]0/367

[]0/272

[]0/000

[]0/338

[]0/002

[]0/436

[]0/365

[]0/790

08E3/05
[]0/615

0/005
[]0/514

- 3/48
- 07E
[]0/188

- 4/08

- 1/2

4/23

0/14

0/09

1/603

- 0/19

- 0/238

- 0/677

0/198

0/303

0- 126

0/353

- 0/35261

[]0/001

[]0/000

[]0/000

[]0/294

[]0/5427

[]0/000

[]0/025

0/063

[]0/3653

[]0/0214

[]0/0097

[]0/3349

[]0/2436

[]0/000

منبع :یافتههای پژوهش
یافتههاي پژوهش
الففف .تفسففیر ضففرایت ،عالمففت و معنففیداري

حمل ونقل به پارک آمده اناد در مقایساه باا افاراد دارای

متغیرها

وسيله شخصي ،ميانگين بازدید کمتری دارند.

نتااایج حاصاال از باارآورد الگااوی لگاااریتمي نشااان

طبقه شغلي نيز در سطا اطمينان 99درصاد معنايدار

ميدهد متغيرهاای جنسايت ،تأهال ،بعاد خاانوار ،سان و

است و نشان مي دهد با حرکت از طبقه شغلي دولتاي باه

درآمد بازدیدکنندگان بر تعداد بازدید از پارک نااژوان

سمت تعاوني ،خصوصي با حقاوق ثابات ،خصوصاي باا

تأثير معنيداری نداشته است.

درآمد آزاد و بازنشسته ،تعداد بازدید از پارک به ميازان

متغير وسيله نقليه با ضریب  -4/08در ساطا اطميناان

1/2درصد کاهش مي یابد؛ باهطاوری کاه در نموناه ایان

99درصااد معناايدار اساات و عالم ات منفااي دارد؛ یعنااي

مطالعه تعداد بازنشساتگان فقاط  12نفار باوده اسات کاه

داشتن وسيله رسيدن باه پاارک باهترتياب پيااده ،ماشاين

بااهطااور ميااانگين  16مرتبااه در سااال از پااارک دیاادن

شخصي ،آژان  ،تاکسي و اتوبوس اسات کاه براسااس

کرده اند .این بياان کنناده آن اسات کاه طبقاه شاغلي بار

هزیناه فرصات زماان بااهترتياب کمتارین هزیناه را باارای

مبنای نااطميناني درآمد در آن طبقه ،بر تعاداد بازدیاد از

رسيدن به پارک داشته و بر بازدید از پارک ناژوان تاأثير

پارک تأثير منفي دارد .ضریب این متغير  -1/2است.

منفي داراند؛ یعني با حرکت از وسيله شخصاي باه ساایر

عالقه مندی به پارک نيز با ضریب  ،4/23طبی نظریاه

وسایل حمل ونقال ،احتماال بازدیاد از پاارک باه ميازان

بار تعااداد بازدیاد تااأثير مثبات دارد و در سااطا اطمينااان

4/08درصد کاهش ميیابد و افرادی که وسيله شخصاي

99درصااد معناايدار اساات .ایاان متغياار نشااان ماايدهااد

دارند بيشترین بازدید را از پاارک خواهناد داشات .ایان

بازدیدکنناادگان از مقایسااه هزینااه صاارفشااده باارای

نتيجه از آنجا حاصل شد که در بين بازدیدکنندگان تنهاا

اسااتفاده از ویژگاايهااای پااارک ناااژوان بااا مطلوبياات

 14نفاار پياااده بااه پااارک ساافر کاارده بودنااد .دادههااای

کساابشااده از ایاان ویژگاايهااا رضااایت خاااطر کسااب

پيمایشي نيز نشان مي دهاد افارادی کاه باا ساایر وساایل

کرده اند .با ثابت در نظار گارفتن ساایر متغيرهاای الگاو،
چنانچه ميزان عالقه مندی به پارک یک درصاد افازایش
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یابد ،متوسط تعداد بازدید به ميزان 4/23درصد افازایش

مدت زمان مسافرت یک درصد افازایش یاباد ،متوساط

ميیابد.

تعداد بازدید به ميزان 1/2درصد کاهش ميیابد.

متغير بوميبودن با ضریب ،1/603بر تعداد بازدیاد از

متغير تعداد ساعات اشتغال نيز باا ضاریب  0/198در

پارک تأثير مثبت دارد؛ یعني افرادی که بومياند بهعلت

سطا اطمينان 95درصد معني دار است و بر تعداد بازدید

کمبودن هزیناه هاای جااری و هزیناه فرصات زماان هار

از پارک ناژاوان تأثير مثبت دارد .افزایش تعداد سااعات

سفر ،تعداد بازدیدهای بيشتری از پاارک نااژوان دارناد.

اشتغال که افزایش قدرت خرید خانوار و افزایش تمایل

همچنين این متغير در سطا اطميناان 99درصاد معنايدار

خانوار به سفر را در پي خواهد داشت ،به افزایش تعاداد

است .عالمت این متغير نيز طبی نظریه است؛ زیرا نظریاه

بازدید از پارک منجر شده است .بهاینترتيب با افازایش

نيز نشان مي دهد کاهش هزینه بار تعاداد بازدیادها تاأثير

درآماد ،اثار جانشايني نشاان ماايدهاد کاه بایاد فراغاات

مثباات خواهااد داشاات .بااا ثاباات در نظاار گاارفتن سااایر

جااایگزین کااار شااود و در مقاباال ،اثاار درآماادی نشااان

متغيرهای الگو ،چنانچه بازدیدکننده نموناه باومي باشاد،

مي دهد با افازایش درآماد بایاد کاار جاایگزین فراغات

تعاااداد بازدیااادهای او باااهطاااور متوساااط باااه ميااازان

شااود .در ایاان پااژوهش اثاار جانشاايني از اثاار درآماادی

1/603درصد افزایش ميیابد.

قوی تر اسات .باا در نظار گارفتن ساایر متغيرهاای الگاو،

فاصله محل سکونت بازدیدکنندگان تا محل پاارک

چنانچه ساعات اشتغال یک درصد افزایش یابد ،متوسط

نيز که به دقيقه تنظيم شاده اسات ،باا ضاریب  -0/19بار

تعاداد بازدیااد باه مياازان 0/198درصاد افاازایش خواهااد

تعااداد بازدیاادها از پااارک ناااژوان تااأثير منفااي گذاشااته

یافت.

است؛ یعني نزدیاک باودن باه پاارک باه افازایش تعاداد

سطا تحصيالت نياز در جاذب گردشاگران پاارک

بازدیدها منجر مي شود که عالمت آن طبی نظریه اسات.

جنگلي ناژوان نقش مهمي دارناد کاه در بررساي رابطاه

این متغير در سطا اطمينان 95درصد معنايدار اسات .باا

آن بااا دفعااات بازدیااد ،در سااطا اطمينااان 99درصااد

ثابت در نظر گرفتن سایر متغيرهای الگو ،چنانچه فاصاله

معناايدار اساات .سااطا سااواد ،موجااب افاازایش سااطا

محاال سااکونت بازدیدکنناادگان تااا محاال پااارک یااک

آگاهي به طبيعت ميشود و درنهایات حا

حفا ات و

درصاد افاازایش یابااد ،متوسااط تعااداد بازدیااد بااه مياازان

حراسات از محايطهاای طبيعاي را در افاراد برانگيختاه و

0/19درصد کاهش ميیابد.

تقویت مي کند .متغير تحصيالت نيز که طبی نظریاه بایاد

مدت زمان مسافرت شامل زمان رسايدن باه پاارک،

دارای عالمت مثبات باشاد باا ضاریب  0/303بار تعاداد

ماادت اقاماات در پااارک و زمااان برگشاات بااه مناازل

بازدیااد از پااارک ناااژوان تااأثير مثباات دارد و در سااطا

مسکوني که به دقيقه بيان شده اسات نياز دارای عالمات

اطمينان 99درصد معنيدار است و نشان ميدهد افزایش

طبی نظزیه است و با ضریب  -0/238در ساطا اطميناان

در ميزان تحصيالت افزایش در تعداد بازدید را به ميازان

90درصد معنيدار است و نشان ميدهد با افزایش زماان

0/303درصااد افاازایش مايدهااد؛ یعنااي افااراد بااا سااطا

سفر ،تعداد بازدیدها از پارک نااژوان کااهش مايیاباد.

تحصيالت عالي تر هزیناه بيشاتری بارای اوقاات فراغات

با ثابات در نظار گارفتن ساایر متغيرهاای الگاو ،چنانچاه

تخصايص مايدهناد و تعااداد بازدیاد بيشاتری از پااارک
ناااژوان خواهنااد داشاات و درنتيجااه تمایاال بااه پرداخاات
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برآورد ارزش تفریحي پارک ناژوان شهراصفهان با استفاده از روش هزینه سفر فردی

بيشاتری باارای اسااتفاده از خادمات اکوسيسااتمي ناااژوان

تعاداد بازدیاد تااابعي از هزیناه ساافر باه دساات مايآیااد.

خواهند داشت .مطالعه صاامتي و همکااران ( )1391نياز

به اینترتيب منحني تقاضای سفر بهصاورت زیار بارآورد

نشان داد تحصيالت بر ميزان تمایل به پرداخاتهاا تاأثير

ميشود:
) 𝑖𝐶𝑇𝑛𝐿𝑉𝑖 = 𝑒𝑥𝑝 (6/142 − 0/3

مثبت دارد.
متغير هزینه ها که شامل تمام هزینههاای سافر ،هزیناه

()12

][1/546] [−4/369

0/586831𝐷 =1/97092

خااوراک ،هزینااه بنااازین و سااوخت خااودرو ،کرایاااه
حمل ونقل ،استفاده از امکانات پاارک و هزیناه فرصات
بازدید از پارک است ،طبی نظریه با ضاریب -0/35261
بر تعداد بازدی د از پاارک نااژوان تاأثير منفاي دارد .ایان
متغير در سطا اطمينان 99درصد معنيدار اسات و نشاان
مي دهد افزایش هزینه های سفر ،تعداد بازدیاد از پاارک
را بهصورت معنيداری کااهش مايدهاد .باهایانترتياب
بررسي رابطه بين تعداد بازدید با هزینه سفر ،رابطه منفاي

2

= 𝑅

ج .محاسبه مازاد رفاه بازدیدکنندگان
همان طورکه در بخاش ساوم آشاکار شاد ،در روش
هزینه سفر فردی اضافه رفااه بازدیدکننادگان در بازدیاد
از پارک ناژوان به روش زیر محاسبه خواهد شد:
𝑖𝐶𝑇𝑑 𝑉

()13

𝑥𝑎𝑚𝐶𝑇

∫ = 𝑆𝐶

𝑒𝑚𝐶𝑇
𝑥𝑎𝑚𝐶𝑇

𝑖𝐶𝑇𝑑 ) 𝑖𝐶𝑇𝑛𝐿exp(6/142 − 0/35261

∫=

𝑒𝑚𝐶𝑇

و معنااايداری را در سا اطا اطميناااان 99درصاااد نشاااان

ازآنجایي که این پژوهش بهدنبال محاسبﮥ اضافه رفااه

ميدهد و بيان کنندﮤ آن است که با افزایش هزیناه سافر،

مصرف کننده برمبناای هزیناه سافر در حکام معيااری از

تعداد بازدیدکنندگان کاهش مي یاباد .باا ثابات در نظار

تمایل به پرداخت آشکارشدﮤ بازدیدکننده است ،رابطﮥ

گرفتن سایر متغيرهای الگو ،چنانچه هزینه های سفر یک

فوق برمبناای محااسبﮥ کال هزیناه سافر در دامناه تعاداد

درصاااد افااازایش یاباااد متوساااط تعاااداد بازدیاااد باااه

کمتاارین بازدیااد ،یعنااي مقاادار یااک و متوسااط تعااداد

ميزان0/35261درصد کاهش خواهد یافت.

بازدید ،یعني 25 :باار بازدیاد باهصاورت زیار بازنویساي
ميشود:

ب .تابع ت قاضاي سفر فردي

اضافه رفاه کل (ریال):

برآورد الگوی لگااریتميلگااریتمي باهصاورت زیار
است:
4/ 23𝐿𝐷𝑖3

()14

(exp

0/35261
6/142_Ln Vi

)d(Vi )| = 19942731/

0/35261

min

CS=|∫v

𝑚𝑖𝑋𝐿1/60 𝐿𝐷𝑖6 − 0/19

+

𝑖𝑧𝑖𝑆𝐿 − 0/237𝐿𝑋𝑖1 − 0/678
𝑖𝑢𝑑𝐸𝐿+ 0/198𝐿𝐽𝑜𝑏𝑖 + 0/303
𝑖𝑒𝑔𝐴𝐿 + 0/126𝐿𝐸𝑥𝑝𝑖 + 0/ 353
𝑖𝜀 − 0/35261 𝐿𝑇𝐶𝑖 +

25

(|∫1 exp
178

𝐿𝑉𝑖 = 6/388 − 4/08𝐿𝐷𝑖1 − 1/2𝐿𝐷𝑖2 +

+ 0/14 𝐿𝐷𝑖4 − 0/096 𝐿𝐷𝑖5

()11

=|) )d(Vi

6/142_Ln Vi

vme

اضافه رفاه برای هر گروه  3نفره در هر بازدید (ریال):
()15

= 7997709/25

199427/178
25

=CS

اضافه رفاه هر فرد در هر بازدید (ریال):
()16

= 237413/47

797709/25
3/35

=CS

با قراردادن مقدار متوسط هریک از متغيرهاا در تاابع

نتااایج ميااداني حاصاال از پرسشاانامه نشااان ماايدهااد

هزینه سافر برآوردشاده ،تاابع تقاضاای سافر باهصاورت

ميانگين تعداد افراد در هر گروه  3نفر است .ماازاد رفااه

اقتصاد شهری ،دوره  ،2شماره  ،1توالي  ،2سال 1396
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مصرف کننده برای یک گروه سه نفره در هار بازدیاد از

و هزینه فرصات زماان نياز باهصاورت یاکشصاتم کال

پارک ناژوان در طول یک سال 797ميلياون و 709هازار

درآمد خانوار در نظر گرفته شاده اسات .نتاایج انتخااب

و  25ریال محاسبه ميشود که مازاد رفااه بارای هار فارد

الگااو نشااان ماايدهااد قاادرت توضاايادهناادگي الگااوی

در هر بازدید در طول یک سال 237ميلياون و 414هازار

لگاریتمي خطي بيشتر است؛ اما آماره آزمون جاارکبارا

و  47ریاال اسات .صاامتي و همکااران ( )1391در ساال

بيان ماي کناد جماالت پساماند ایان الگاو توزیاع نرماال

 1389حاداکثر تمایال باه پرداخات بارای هار بازدیااد از

ندارد .به این ترتيب باتوجه باه معيارهاای ضاریب تعياين،

پااارک ناااژوان را در طااول یااک سااال 107ميليااون و

ضریب تعيين تعدیلشده ،آماره بيشترین درساتنماایي،

804هزار و  424ریال برآورد کردند که باتوجه باه نارس

آماره آکائيک ،شوارتز ،هنانکوئين ،مقدار آماره فيشار،

تورم از سال  1389تا پایان سه ماهه اول سال  ،1394این

آماااره آزمااون جااارکباارا ،آماااره آزمااون واریااان

مبلات 276ميلياون و 836هازار و  84ریاال در طاول یاک

ناهمساني بروشپيگان و تطبيی عالمت متغيرهای مساتقل

سال محاسبه ميشود .به ایانترتياب تفااوت روش هزیناه

منطبی بر نظریاه ،الگاوی لگااریتميلگااریتمي در حکام

سفر با روش ارزشگذاری مشروط در پارک نااژوان باه

بهترین الگو انتخاب ميشود .در الگوی لگاریتمي از 15

این شکل است که مازاد رفاه هر بازدیاد از روش هزیناه

متغير مستقل واردشده در الگو 10 ،متغيار معنايدار شاده

سافر فاردی 14/24درصاد کمتار از تمایال باه پرداخاات

و  5متغيار نيااز باار تعااداد بازدیاد از پااارک ناااژوان تااأثير

نهایي افراد برای حفو خادمات زیساتمحيطاي پاارک

معنيدار نداشته است.

ناژوان است.
نتیجهگیري
بااهمنظااور ارزشگااذاری خاادمات زیسااتمحيطااي
پارک ناژوان ،این پژوهش از روش هزینه سافر فاردی و
رویکاارد ترجيحااات آشکارشااده ،رهيافااتهااای بااازار
جایگزین ،بهره برد و با استفاده از متغيرهاا و هزیناههاای
آشکار و پنهاان تاأثير گاذار بار تعاداد بازدیاد از پاارک
جنگلي ناژوان ،ميزان اضافه رفااه بازدیدکننادگان بارای
هر ورود به پارک ،بارای هار فارد و هار گاروه محاسابه
شد .مقدار آماره آلفاای کرونبااس  ،α = 0/89نشاان داد
پرسشااانامه پایاااایي و روایاااي پاااذیرفتني دارد .در ایااان
پژوهش ،کال هزیناه سافر هار بازدیدکنناده از مجماوع
قيماات کرایااه رفااتوبرگشاات ،در صااورت اسااتفاده از
وسيله نقليه شخصي و قيمت بنزین ،هزینه فرصات زماان
و هزیناههاای انجاامشاده در خاودم مکاان تفریحاي نظياار
امکانات تفریحي و تغذیهای پارک به دست آمده اسات

باتوجه به اینکاه مياانگين تعاداد افاراد در هار گاروه
 3/36نفر اسات ،ماازاد رفااه مصارفکنناده بارای یاک
گروه در هر بازدید از پارک ناژوان در طول یاک ساال
797ميليون و 709هزار و  25ریال محاسابه مايشاود کاه
مازاد رفاه برای هر فرد در هر بازدید در طول یاک ساال
237ميليااون و 414هاازار و  47ریااال اساات .صااامتي و
همکاااران ( )1391در سااال  1389بيشااترین تمایاال بااه
پرداخت برای هار بازدیاد از پاارک نااژوان را در طاول
یک ساال 107ميلياون و 804هازار و  424ریاال بارآورد
کردند که باتوجه به نرس تورم از سال  1389تا پایان ساه
ماهه اول سال  ،1394این مبلت 276ميليون و 836هازار و
 84ریال در طول یک سال محاسبه ميشود .بهاینترتيب
تفاوت روش هزینه سفر با روش ارزشگاذاری مشاروط
در پارک ناژوان به این شکل اسات کاه ماازاد رفااه هار
بازدید از روش هزینه سفر فردی 14/24درصاد کمتار از

برآورد ارزش تفریحي پارک ناژوان شهراصفهان با استفاده از روش هزینه سفر فردی

تمایاال بااه پرداخاات نهااایي افااراد باارای حفااو خاادمات
زیستمحيطي پارک ناژوان است.
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 .شرزه ای ،غالمعلاي (« .)1388ارزش گاذاری خادمات
اکوسيستمي ،کنفران

فرهنگستان علوم.

 .صااامتي ،مجياااد ،معينااي ،شااهرام ،مردیهاااا ،ساااارا و
منابع

خااانيزادهاميااری ،مجتب اي (« .)1391ارزشگااذاری

 .آقاکاااا م ،ساااارا ( .)1388بااارآورد ارزش توریساااتي

تفرجي بوستان جنگلي ناژوان اصفهان باا اساتفاده از

پارک جنگلي نمکآبرود با استفاده از روش هزیناه

روش ارزشگذاری مشاروط» ،مجله بومشناسفی

ساافر فااردی ،پایانامااه کارشناساايارشااد ،دانشااگاه

کاربردي (اکولوژی کاربردی)64 ،)1(1 ،تا.79

تهران.

 .مافي غالمي ،داوود ،ناوری ،اکارم و یاارعلي ،نباياهلل

 .باقرزاده ،علي (« .)1388عامالهاای مابثر بار تقاضاای

(« .)1390ارزشگااذاری اقتصااادی تفرجگاااههااای

تفااریا در پااارکهااای جنگلااي ،مطالعااه مااوردی

طبيعااي بااا اسااتفاده از روش هزینااه ساافر منطقااهای

پارک جنگلي داغالر باغي شهرستان خوی» ،مجله

(مطالعاااااه ماااااوردی :چشااااامه دیماااااه اساااااتان

تحقیقات اقتصاد کشاورزي31 ،)2(2 ،تا.44

چهارمحال وبختياری)» ،مجله جغرافیاي انسانی،

 .حياتي ،باباهلل ،احساني ،مهدی ،قهرماانزاده ،محماد،

1 ،)75(43تا.15

راحلي ،حسين و تقايزاده ،مجياد (« .)1389عوامال

 .ملکيااان ،منصااوره (« .)1391باارآورد ارزش تفرجااي و
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