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  چکیده

بازدید، قائل اي منافع حاصل از ها و مراکز تفریحی ناشی از ارزشی است که مردم برون براي تفرجگاهتقاضاي روزافز

گذاري این منابع و هاي مناسب تفریحی، مدیریت آنها را به سوي ارزشبع مالی براي توسعه و ایجاد محیطکمبود منا. باشند می

ها در بازارهاي متداول این وجود، بسیاري از منافع پارك با. دهدم در جهت حفظ و احیا آنها سوق میاستفاده از مشارکت مرد

ریزي این موضوع در برنامه. پذیر نیست نیستند و از این رو برآورد ارزش آنها به طور ساده و مستقیم امکانقابل داد و ستد 

حداکثرسازي رفاه اجتماعی ریزان در جهت هاي عمومی ایجاد مشکل خواهد کرد؛ زیرا در عین حال که برنامهبراي ایجاد پارك

ها ها بیشترین چربش را بر هزینهدر آن منافع حاصل از ایجاد پارك کنند، باید قادر به تعیین سطحی باشند کهتالش می

ستفاده از روش در این راستا هدف این مطالعه، برآورد ارزش تفریحی پارك شهري فدك شهرستان خوي با ا. داشته باشد

زدیدکننده از پارك یاد با 150هاي موردنیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوري با داده .باشدهزینه سفر فردي می

، تمییلگار ـ هاي تابعی خطی، لگاریتمی، خطیین منظور، تابع تولید سفر با فرمبراي ا. جمع آوري شد 1389شده در سال 

نتایج نشان  .فرم تابعی خطی انتخاب شد ،اقتصادسنجی معیارهاي بر اساسبرآورد و از بین آنها  خطی و معکوس ـ لگاریتمی

سپس با در  .نددار داشتمعنی  منفی و مثبت اثر به ترتیب آنهاهزینه سفر و درآمد افراد برتعداد بازدیدهاي  هايکه متغیر داد

. ارك برآورد شدي تقاضاي پتعداد بازدیدها بررسی و  معادله هاي فرضی مختلف، اثر افزایش هزینه سفر برنظر گرفتن ورودیه

به طوري که مازاد مصرف کننده براي هر . ي تقاضا به دست آمدي از معادلهگیري فردي از طریق انتگرالمازاد مصرف کننده

و ارزش تفریحی ساالنه پارك ) ریال به ازاي هر بازدید 51460یا(بار بازدید در سال 17ریال به ازاي متوسط  874883فرد 

از آنجا که . لیون ریال محاسبه شدمی 258نفر بر اساس گزارش مسئولین مربوطه، حدود  5000فدك با توجه به بازدید ساالنه 

. شودد کیفیت و امکانات پارك آشکار میباشد، لزوم حفاظت، توسعه و بهبومیی فوق، مقدار قابل توجهی زش تفریحار

  .هاي ورودیه مناسب مورد استفاده قرار گیردتواند در تعیین قیمتتایج حاصل از این مطالعه میهمچنین ن

  

  . مازاد مصرف کننده ـ  هزینه سفر فرديحی ـ پارك فدك ـ شهرستان خوي ـ ارزش تفری :کلیدي واژگان
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  مقدمه

ري در جهان امروزي، تنزل کیفیت و تخریب منابع طبیعی، فاصله ایجاد شده در رابطه بین انسان و طبیعت و بسیا

سوي دیگر، مالحظات روزافزون در رابطه با  از. آیندهایی کامالً عادي و متعارف به شمار میمسائل زیست محیطی دیگر، پدیده

به بعد  1970از دهه . خورندها و منابع تفریحی به چشم میچنین تقاضاي فزاینده براي فعالیتموضوعات زیست محیطی و هم

ر کار موضوعات مهم در دستوبه عنوان  از آن بهره برداري بی رویه زیاد هاي اجتماعییش فشار روي منابع طبیعی و هزینهافزا

هاي مخرب محیط زیست و منافع حاصله از هاي اجتماعی فعالیتمتعاقب این امر، هزینه. اندهاي جهانی قرار گرفتهسازمان

گذاري محیط زیست با کاربرد گسترده هاي ارزشدر این راستا، روش. اندتشخیص داده شدهمنابع طبیعی هر دو داراي اهمیت 

  ).2007، 1برندر و همکاران( دارندت پایدار منابع طبیعی گام بر میحیطی، در جهت مدیریدر تعیین منافع و خسارات زیست م

گیرد، داراي اددانان و اکولوژیست ها صورت میهاي محیطی که از دیدگاه اقتصگذاري منابع طبیعی و سیستمارزش

ئل زیست محیطی کشور به تصمیم اهدافی مانند شناخت و فهم منافع زیست محیطی و اکولوژیکی توسط انسان، ارائه مسا

هاي اقتصادي و درآمدهاي طبیعی، اصالح مجموعه محاسبات ملی ، فراهم آوردن ارتباط میان سیاستگیرندگان و برنامه ریزان

  ).2001، 2همیت و همکاران( باشدرویه از این منابع میبرداري بی و جلوگیري از تخریب و بهره  مانند تولید ناخالص داخلی

. شودهاي بازاري منعکس نمیاما ارزش آنها در سیستم ،هاي محیط زیست براي مردم ارزشمند هستندبسیاري از جنبه

شود اغلب پایین و ها پرداخت میهایی که براي این فعالیتارزش قائلند، اما قیمتهایی مثل کوهنوردي مردم براي فعالیت

گذاري شوند، از تقابل عرضه و تقاضا منتج خواهد اگر در شرایط بازار قیمت هاییارزش اقتصادي چنین فعالیت. ر استحتی صف

ها و خصوصیات زیرا داراي ویژگی ،شوندکاالها و خدمات زیست محیطی در سیستم بازار شرکت داده نمی، به هر حال. شد

 30در .  شونداقتصادي ارائه نمی هايآنها نامشخص است و اغلب در تحلیلو از این رو ارزش اقتصادي  کاالهاي عمومی هستند

اند تا ارزش کاالها و خدمات زیست محیطی را تعیین و آنها را به صورت واحدهاي ته اقتصاددانان تدابیري اندیشیدهسال گذش

د و ارزشگذاري به عنوان یک ابزار تحلیلی براي تصمیم گیري با هدف مقایسه سو). 2000، 3لوویر و همکاران( پولی بیان کنند

گیري که اطالعات مفیدي را براي تصمیم به بیان دیگر، ارزشگذاري اقتصادي ابزاري است. شودزیان سناریوهاي معین تلقی می

ري بنابراین ارزشگذا. آوردترجیح براي تصمیم گیران فراهم میهاي قابل ات ممکن از مداخلههاي مختلف یا ترکیببین گزینه

 ریزان و مدیران اجرایی،ها و خدمات منابع طبیعی، برنامهن ارزش کمی کارکردها، کاالکرداقتصادي منابع طبیعی با بازگو

  ).1386امیرنژاد، ( دهدر منابع طبیعی یاري میبرداري پایداریزي حفاظت و بهرهاجتماعی و اقتصادي را در برنامه

حت نیک، تماشاي مناظر، استراردي، پیکروي، کوهنوهایی نظیر پیادهتفریحی مختلفی را از طریق فعالیتها منافع پارك

جانوران ها همچنین داراي منافع اکولوژیکی هستند که از مطالعه گیاهان و پارك. کنندو کمپینگ براي جوامع ایجاد می

مردم توجیه دیگري ایجاد و نگهداري از فضاهاي باز به منظور حفظ سالمت و رفاه روحی و جسمی . شودمنطقه حاصل می

منافع مستقیم خود . ها به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم قابل تفکیک استمنافع حاصل از پارك. ها استد پاركبراي وجو

-شود، از قبیل فعالیتهاي واقعی افراد از پارك ناشی میموارد مصرفی از بازدید. شودوارد مصرفی و غیر مصرفی تقسیم میبه م

هاي آینده از پارك یا فراهم آوردن زیستگاهی براي انواع مصرفی از احتمال بازدیدوارد غیر م. هاي فیزیکی و تجارب آموزشی

هاي ارزشمند فراهم کنند که در نهایت ها ممکن است محلی براي اکوسیستمپارك. آیدیاهان و جانوران منطقه به دست میگ

درحقیقت نشان دهنده منافع غیرمستقیم  شوند و اینمصرفی انسان و رفاه کلی جامعه میمنجر به تولید کاالها و خدمات 

  ).4،2003لنسدل و گنگادهاران(ها استپارك

ها و سایر منابع طبیعی در بازارهاي متداول قابل داد و ستد نیستند و از این رو برآورد ارزش آنها بسیاري از منافع پارك

این . استخراج کرد هاي عمومی را از روابط بازاريكتوان میزان تقاضا براي پارو مستقیم امکان پذیر نیست و نمی به طور ساده

                                                        
1 -Brander et al 
2 -Hammitt et al 
3 -Louviere et al 
4 -Lansdell and Gangadharan 
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ریزان در جهت ؛ زیرا در عین حال که برنامهشودها به مشکل برخورد در برنامه ریزي براي ایجاد پارك شودموضوع باعث می

ها در آن منافع حاصل از ایجاد پارك کنند، باید قادر به تعیین سطحی باشند کهحداکثرسازي رفاه اجتماعی تالش می

ها و سایر کاالهاي هاي تقاضاي پاركي گوناگونی به منظور تعیین منحنیهاروش .ها داشته باشدچربش را بر هزینهبیشترین 

-مهم 5در این میان، روش هزینه سفر. سازندها را فراهم میهاي متنوع پاركارزش که امکان ارزیابیارائه شدندعمومی مشابه 

بر این فرض  بر اساس این روش،. حاصل از تفریحات است 6گیري مازاد مصرف کنندهترین تکنیک براي اندازهترین و پرکاربرد

همان ( شونداستفاده از آن مکان متحمل میهایی است که افراد براي نظر مطابق با هزینه است که ارزش تفریحی مکان مورد

   ).منبع

اند ستفاده از روش هزینه سفر پرداختهمیزان منافع به دست آمده از بازدید مناطق تفریحی با امطالعات زیادي به بررسی 

 8با تحقیق در مورد منطقه باستانی کاستیل لئون) 2000( 7بیدیت کنتنو و هررو پریتو. شودکه به برخی از آنها اشاره می

.     ریخی این ناحیه تابع تقاضا و منافع تفریحی محاسبه کردنداسپانیا با استفاده از روش هزینه سفر، براي چهار منطقه مهم تا

در لیسبون را محاسبه کرده و نتیجه  10با استفاده از روش هزینه سفر، ارزش تفریحی پارك ملی پندا گریس) 2002(9مندس

.     یحی منطقه شودتواند منجر به برآوردهاي متفاوتی از ارزش تفرهاي متفاوت هزینه فرصت زمان میيگرفت که ارزشگذار

در استرالیا، ارزش آنها را ساالنه معادل  11با بررسی منافع تفریحی پارك آلبرت و آبگیر ماروندا) 2003( لنسدل و گنگادهاران

اي به روش ش محاسبه شده به طور قابل مالحظهآنها همچنین نتیجه گرفتند ارز. میلیون دالر برآورد کردند 5/2و  9/22

 با کاربرد روش هزینه سفر منطقه) 2004( 12ن و همکارانچ .رم تابعی انتخاب شده بستگی داردر رفته و فهزینه سفر به کا

 53حدود چین اقدام کرده و منافع تفریحی سواحل شرقی این جزیره را در  14به برآورد تقاضاي تفریح در جزیره زیامن 13اي

ارزش تفریحی کوهنوردي را در  اب فرم معکوس تابع تولید سفر،با انتخ )2005( 15نیلسن و همکاران .میلیون دالر تخمین زدند

جبارین و . دالر در هر سال تعیین کردند 250825اي استفاده از روش هزینه سفر منطقه استرالیا با 16پارك ملی بلندن کر

دالر به ازاي  100را  واقع در اردن 18با کاربرد روش هزینه سفر، میانگین ارزش تفریح در پارك ملی دیبین) 2006( 17دمهوریه

 20منافع بازدیدهاي توریستی دره چیترال) 2007(19رفیق و بنگاش. میلیون دالر اعالم کردند 2/19هر نفر در هر روز و ساالنه 

به ) 2007( 21رلف و رایاگا .میلیون روپیه به دست آوردند 5225190پاکستان را با استفاده از روش هزینه سفر منطقه اي 

-و منطقه 22هاي هزینه سفر فرديدهاي کوئینزلند پرداخته و از روشهاي پشت سارزش ماهیگیري تفریحی در دریاچه تعیین

نتایج آنها نشان دهنده تفاوت قابل توجه ارزش . اي به طور جداگانه براي دو گروه از ماهیگیران دائمی و موردي بهره گرفتند

ارزش تفریحی  ورد تابع تولید سفر لگاریتمی،با برآ )2008( 23فلمینگ و کوك. هاي مختلف استها و مکانن گروهتفریحی بی

                                                        
5 - Travel cost method (TCM) 
6 - Consumer surplus 
7 - Bedate centeno and Herrero prieto 
8 - Castile-leon 
9 -Mendes 
10 -Peneda-Geres national park 
11 - Albert park and Maroondah reservoir 
12 - Chen et al 
13 - Zonal travel cost method (ZTCM) 
14 - Xiamen island 
15 - Nillesen et al 
16 - Bellenden Ker national park 
17 - Jabarin and Damhoureyeh 
18 - Dibeen national park 
19 -Rafiq and Bangash 
20 -Chitral valley 
21 - Rolfe and Prayaga 
22 - Individual travel cost method (ITCM) 
23- Fleming and Cook 
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در این . میلیون دالر برآورد کردند 4/191و  8/31اي استرالیا با روش هزینه سفر منطقهرا در  24دریاچه مکنزي و جزیره فریسر

) 2008( 25ورلوك و رهبرگ. خته نشدندمطالعه هیچ یک از متغیرهاي دموگرافیک نظیر سن، درآمد و تحصیالت معنی دار شنا

 103ترکیه حدود  26ارزش تفریحی حاصل از تماشاي پرندگان را در دریاچه مانیاسبا انتخاب فرم خطی تابع تولید سفر، 

  . میلیون دالر تعیین کردند

یحی تفرجگاه بررسی مطالعات انجام شده در ایران نشان می دهد که تعداد محدودي مطالعه در زمینه برآورد ارزش تفر

  :که عبارت اند از ها به روش هزینه سفر وجود دارد

از روش هزینه سفر منطقه اي براي برآورد ارزش تفرجگاهی تاالب انزلی استفاده ) 1385(سعودي شهابی و اسماعیلی 

جهت ) 1388(غالمی و یارعلی مافی . میلیون تومان محاسبه کردند 12کرده و ارزش تفرجی روزانه این تاالب را حدود 

اي استفاده کرده و میزان ارزش تفرجی روزانه را ی چغاخور از روش هزینه سفر منطقهارزشگذاري تفرجی تاالب بین الملل

نتایج نشان داد که متغیرهایی مانند سن، سطح سواد و درآمد ماهانه بازدیدکنندگان . میلیون تومان برآورد کردند 44حدود 

به منظور تعیین ارزش خدمات تفریحی پارك جنگلی ) 1389(باقرزاده . ها دارندتفرجگاهتأثیر چشمگیري بر استفاده از 

دهد که نتایج مطالعه نشان می. شهرستان خوي از الگوي هزینه مسافرت در چارچوب تابع تولید خانوار گري بیکر استفاده کرد

همچنین تقاضاي تفریح داراي رابطه مثبت با درآمد . هاي مسافرت بر تولید کاالي تفریح مؤثر هستندهزینهزمان مسافرت و 

ریال  1082880وي ارزش تفریحی روزانه پارك را . باشداي تفریح میك و نیز رابطه منفی با قیمت سایهمسافران و کیفیت پار

  .برآورد کرد

ـ چالدران  جاده خوي 12هکتار در شمال غربی شهرستان خوي و در کیلومتر 10فدك به وسعت تقریبی  شهري پارك

توسط شهرداري فیرورق احداث  1370این پارك که در منطقه توریستی و تفریحی فیرورق قرار دارد، در سال . واقع شده است

پارك فدك در روزهاي عادي . باشدها میاستقرار خانواده شده است و داراي امکاناتی از قبیل استخر شنا و آالچیق هایی جهت

 ها و مراکز تفریحیتقاضاي روزافزون مردم به تفرجگاهبا توجه به . و بازدیدکنندگان از منطقه استو تعطیل پذیراي گردشگران 

مطالعه، برآورد ارزش تفریحی پارك فدك شهرستان خوي و هدف جزئی  ها، هدف کلیو ضرورت ارزشگذاري این مکان

 .باشدفراد میي مؤثر بر تعداد بازدید اتحقیق، شناسایی و برآورد میزان تأثیر متغیرها

  روش تحقیق

و ستد در بازار توان از کاالهاي مرتبط قابل داد هاي زیست محیطی، میهاي بازاري براي ارزشگذاريدر غیاب داده

- نام برده می 27هاي ترجیحات آشکار شدهگیرند، تحت عنوان روشکار میهایی که این رهیافت کلی را به روش. استفاده کرد

هاي واقعی افراد در بازارهاي مربوطه، به ارزش کاالهاي دهد که با استفاده از انتخاباقتصاددانان اجازه می ها بهاین روش. شوند

فراد بر تقاضاي خرید ا) یک جنگل یا یک دریاچه ( براي مثال، در دسترس بودن یا کیفیت یک منبع . زیست محیطی پی ببرند

بنابراین ارزش منابع غیر بازاري و کاالهاي ). بازدیدها از آن جنگل یا دریاچه مثل تعداد ( گذارد از کاالهاي بازاري تأثیر می

سه روش متفاوت ترجیحات آشکار شده به طور . آیدراد در بازارهاي مرتبط به دست میعمومی با استفاده از رفتار مصرفی اف

         گذاري مبتنی بر و مدل قیمت 29یح، مدل تقاضاي تفر28مدل رفتار جبرانی: رودترده توسط اقتصاددانان به کار میگس

  .شودبه توضیح آن پرداخته می مدل تقاضاي تفریح که به دلیل استفاده از 30گراییلذت

ین مدل بین موازنه اساسی در ا. شودپرداخته میدر مدل تقاضاي تفریح به مسئله مسافرت و بازدید از اماکن تفریحی 

ي آن فعالیت صورت گرفته در آن مکان از یک طرف و ارزش پول و زمان صرف شده براکننده از رضایت و مطلوبیت مصرف

                                                        
24 - Lake McKenzie and Fraser island 
25 - Gurluk and Rehber 
26 - Lake Manyas 
27 -Revealed preference methods 
28 -Averting behavior model 
29 -Recreation demand model 
30 -Hedonic pricing model 
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فرض اساسی در این مدل این است که مردم هزینه پول و زمان صرف شده براي مسافرت . شودفعالیت از طرف دیگر ناشی می

توان دن الگوهاي سفر به مناطق خاص، میبنابراین با آزمو. گیرنده قیمت ورودیه آن مکان در نظر میبه یک منطقه را به منزل

مدل تقاضاي . هاي مختلف آن مثل کیفیت زیست محیطی را ارزشگذاري می کنندکه افراد چگونه یک مکان یا جنبه پی برد

  .هزینه سفر استو روش  31مدل مطلوبیت تصادفیتفریح شامل 

کیفیت محیط زیست تأکید دارند، تغییر در  هایی که عمدتاً بر نقشبراي تحلیل :)RUM( هاي مطلوبیت تصادفیمدل

   شناخته  32همچنین با نام انتخاب گسسته این مدل(  رفاه اجتماعی از طریق مدل مطلوبیت تصادفی بهتر تخمین زده می شود

این مدل، . کندهاي جانشین را بررسی مییک مکان خاص نسبت به سایر مکانتصمیم به تفریح در این روش   ).شودمی

مانند روش هزینه سفر، این . دهدهاي رقیب مدنظر قرار میزیست و هزینه سفر را در همه مکانرهایی مثل کیفیت محیط متغی

مدل . ناسب استهاي تفریحی با دسترسی آزاد ما و خدمات زیست محیطی داراي مکانمدل براي تخمین ارزش کااله

به کار هاي مکان تفریحی است، یحی که ناشی از تغییر در ویژگیفرتواند براي تخمین تغییر در ارزش تمطلوبیت تصادفی می

اگرچه مدل انتخاب  .یابی آن مورد استفاده قرار گیردریزي مدیریت مکان و ارزتواند در برنامهبنابراین این روش می. رود

ها در اما به منظور پیش بینی تعداد بازدید ،گسسته براي تحلیل اثرات رفاهی ناشی از تغییر در کیفیت مکان، مناسب است

ها ممکن است آوري دادههمچنین توانایی جمع. مفیدي نیست گیري تغییرات رفاه فصلی مدلطول یک دوره معین و اندازه

  ).33،2008رومانو و همکاران( محدود باشد

راي بازدید از ب 34تمایل به پرداخت هاي طبیعی به صورتآشکار شده افراد را در مورد مکانترجیحات  :روش هزینه سفر

کاربرد تفریحی  بنابراین، استفاده از این روش محدود به کاالها و خدمات زیست محیطی است که. گیردآن مکان اندازه می

روش هزینه سفر ابتدا توسط  .و نواحی ساحلیهاي ملی ها، پاركها و دریاچهها، رودخانهها، تاالبدارند؛ نظیر جنگل

 توسعه یافت) 1966(36هاي ملی آمریکا پیشنهاد شد و سپس توسط کالوسون و نچبراي سرویس پارك) 1947(35گهاتلین

، بین مخارج صرف شده و مکان تفریحی یک خاصیت مکملی ضعیف وجود این روشدر ).2000دیبیت کنتنو و هررو پریتو،(

به عبارت دیگر مکان . نهایی بازدید هم صفر باشدشود هنگامی که هزینه مصرف به صفر رسید، مطلوبیت باعث میدارد که 

یکی از  این متد یک روش پذیرفته شده است و. تفریحی تنها در صورتی ارزشگذاري خواهد شد که هزینه مصرف مثبت باشد

  ).2008فلمینگ و کوك،( آیدهاي غیر بازاري به شمار میموارد موفق در ارزشگذاري

- خود را انتخاب می) X(که یک مصرف کننده به همان نحوي که سبد کاالهاي هزینه سفر فرض بر این است در روش

هاي نقدي مربوط به یک بازدید از پارك باشد و هزینه�� اگر . گیردتصمیم می) �(کند، در مورد تعداد بازدیدهایش از پارك 

  :یت او به این صورت خواهد بودکار کند، مسئله حداکثرسازي مطلوب Wساعت با دستمزد  Lفرد مذکور براي کسب درآمد 

                                                                                           

���   �(�, �)          �������   ��      �� = � + ���   )1                           (  

دانیم که براي مسافرت به پارك و همچنین ماندن در می. شوداولیه اضافه میري به هزینه نقدي هاي دیگحال هزینه

تواند آن را صرف کار یا بازدید از پارك فرد می( ساعت باشد  �اگر کل زمان در اختیار فرد . پارك، زمان صرف شده است

فرد مذکور با محدودیت زمان به این  زمان صرف شده در پارك باشد، ��زمان صرف شده براي رفتن به پارك و ��و ) نماید 

  :شکل روبرو خواهد بود

       )2                                                                                 (      � = � + (�� + ��)� 

                                                        
31 -Random utility model (RUM) 
32 -Discrete choice 
33 -Romano et al 
34 -Willingness to pay 
35 -Hotelling 
36 -Clawson and Knetsch 
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  :  تواند به این شکل بازنویسی شودبنابراین مسئله حداکثرسازي می

        )3          (                                                                                    

  : شودمشخص می(�P)توسط قیمت سفر (TC) در این حالت هزینه سفر      

       )4                                                                         (�� = �� + �(�� + ��) = �� 

       نامیده  37این تابع، تابع تولید سفر. آیدبه دست می (�V)با حل مسئله فوق، تابع تقاضا براي بازدید هر فرد از پارك

  :شودمی

       )5                                                                                (V� = f (TC�, X��, … . , X��) 

, �� در اینجا. گیردهزینه سفر فردي شکل میاساس مدل  به این ترتیب … . , �� متغیرهاي اقتصادي ـ اجتماعی   

لنسدل و ( هاي نزدیک هستند که ممکن است در مدل لحاظ شوندسطح تحصیل، سن، ترجیحات و جانشیننظیر درآمد، 

. الهاي زیست محیطی حل شودکا بنابراین موضوع کاالهاي جانشین باید به طریقی در تحلیل تقاضاي). 2003گنگادهاران،

گروهی از اقتصاددانان معتقدند که هیچ روش واحدي . هاي گوناگون حل این مسئله توسط اقتصاددانان مطرح شده استروش

الهاي کند که حتی اگر قیمت کابیان می 38روزنتال. براي تصریح کیفیت و قیمت کاالهاي زیست محیطی جانشین وجود ندارد

با قیمت مکان تفریحی مربوطه  39هاي آماري انعکاس داده شوند، باعث ایجاد مشکل هم خطیو تحلیلجانشین توسط تجزیه 

جدا از این مالحظات . کنندها منظور نمیقیمت کاالهاي جانشین را در تحلیلاز این رو بعضی از محققان اساساً . خواهد بود

هاي ملی به طور کلی داراي جانشین تفریحی مثالً پارك هايآید که آیا مکانیک سؤال با این مضمون به وجود میفنی، 

هستند یا نه؟ در نظر بازدیدکنندگانی که تمایالت شدید زیست محیطی دارند، ممکن است برخی مکان ها کامالً منحصر به 

ن تفریح در سینما جانشی هاي تفریحی متفاوتی نظیر رفتن بهبراي بعضی دیگر از مردم فعالیت. فرد و بدون جانشین باشند

  ).2008گورلوك و رهبر،(گیرندر تحلیل رگرسیونی مدنظر قرار نمیاز این رو اثرات قیمتی جانشینی د. باشندطبیعت می

کند و کاربرد این روش نیازمند بازدیدهاي مرتب و فردي به طور جداگانه استفاده می هايه سفر فردي از دادهمدل هزین

در روش . ت به روش فردي استاي جایگزین رایجی نسبروش هزینه سفر منطقه. باشدیداوم افراد از پارك در هر سال مم

به چندین منطقه  نظر شوند و در کل، منطقه پیرامون مکان موردبندي میراد با توجه به مبدأ سفرشان گروهاي، افمنطقه

کومت هاي اجرایی حوردنظر باشد یا حوزهکز از مکان متواند به شکل دوایر متحدالمراین مناطق می. شودکوچکتر تقسیم می

سپس . یا مناطق با کدهاي پستی یکسان باشد ،ها و مناطق اداره شده توسط شوراي محلیمحلی را شامل شود نظیر شهرك

در تحلیل  (��)و بازدید به ازاي هزار نفر در هر منطقه در هر سال (���)متغیرهاي متوسط هزینه سفر براي هر منطقه

  :شوندرگرسیونی وارد می

      )6                                                                            (  V� = �(���, ���, … . , ���)  

شود در این مدل فرض می. شونداي در مدل لحاظ میـ اجتماعی به صورت میانگین منطقهمتغیرهاي اقتصادي 

در مقایسه با ). 2003ن،لنسدل و گنگادهارا( هر منطقه، داراي هزینه سفر یکسان و احتمال بازدید برابر هستند بازدیدکنندگان

تجزیه و تحلیل آماري  هاي پیمایشی به دست آمده از افراد بازدیدکننده درروش هزینه سفر فردي از داده اي، درروش منطقه

   اما نتایج  ،هاي بیشتر و تجزیه و تحلیل کمی پیچیده تر نیاز داردري دادهآوبنابراین روش فردي به جمع. شوداستفاده می

گیري ارزش تفریحی پارك فدك از روش هزینه سفر لعه براي اندازهدر این مطا). 1386امیر نژاد،( شودتري حاصل میدقیق

جنبه محلی داشته و نرخ بازدید فردي هایی مناسب است که ر که گفته شد، این روش براي مکانهمان طو. فردي استفاده شد

  .باالیی دارند

  

                                                        
37 -Trip generation function (TGF) 
38 -Rosenthal 
39 -Collinearity 
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به عنوان هزینه بازدید عمل کرده و به  �براي بازدیدکنندگان از پارك وجود داشته باشد، متغیر �اگر هزینه ورودیه

  :شوداضافه می ���متغیر

  )7                                                                     ( �� = �((��� + �), ���, … . , ���) 

با . شودبرآورد معادله تقاضا استفاده می آوري شده، از آن برايهاي جمعرد رابطه فوق با استفاده از دادهپس از برآو

دست هاي متغیر به به ازاي هریک از قیمت) �(افزایش فرضی قیمت ورودیه و با استفاده از رابطه زیر، تعداد کل بازدیدها 

  :آیدمی

      )8                                                                                    (� = ∑ � (��� + �)�
���  

تواند با تغییر هزینه بازدید، این منحنی می. شودضاي معمولی یا مارشال استخراج میطی این مراحل، منحنی تقادر

هاي حاصل از تفریح را سنجیده و تنها در صورتی که ارزش افراد منافع و هزینه. ش بینی کندا پیتعداد کل بازدیدهاي پارك ر

  ).2003لنسدل و گنگادهاران،( خالص بازدید مثبت باشد، اقدام به بازدید از پارك خواهند کرد

      مازاد . کننده استشود، برآورد مازاد مصرفگذاري به روش هزینه سفر گرفته مینتیجه مهم و اساسی که از ارزش

. ل به پرداخت آن داردپردازد و مبلغی که تماییکننده یک فرد تفاوت بین مبلغی است که واقعاً براي بازدید از پارك ممصرف

سطح زیر منحنی مارشال معرف مازاد مصرف . آیدهاي فردي به دست میکنندهکننده کل از مجموع مازاد مصرفمازاد مصرف

دي اگر پارك هیچ هزینه ورودیه اي نداشته باشد، کل سطح زیر منحنی تقاضا نشان دهنده منفعت اقتصا. بودکننده خواهد 

  ).همان منبع( خواهد بود) ��(کنندگانمصرف

     )9                                                                                    (CS = ∫ ∑ f(TC� + P)dP  

ان نمادي شوند، به عنوکانات تفریحی یک مکان خاص صرف میهایی که براي مصرف تسهیالت و امنههزی ،در این روش

تواند شامل هزینه سفر، هزینه ورودیه، مخارج خود مکان و مبلغ صرف شده روي ها میاین هزینه. شونداز قیمت مطرح می

زمان صرف شده براي مسافرت را به عنوان بخشی از توان همچنین می). 2008 فلمینگ و کوك،( اي باشدایهتجهیزات سرم

به مکان تفریحی  هزینه فرصت زمان، معادل ارزش بهترین فعالیت آلترناتیو در طول زمان مسافرت. هزینه سفر در نظر گرفت

رصت در هر صورت براي بسیاري از مردم تعداد ساعات کاري ثابت است و تعریف مرسوم از هزینه ف. شوددر نظر گرفته می

افراد ممکن است در طول تعطیالت یا ساعات غیرکاري به تفریح اقدام کنند که در این صورت هیچ . زمان چندان وارد نیست

در این تحقیق، کل هزینه سفر هر بازدیدکننده از مجموع قیمت ). 2007 رلف و رایاگا،(  کاهش درآمدي را تجربه نخواهند کرد

، هزینه فرصت زمان و هزینه خود مکان )بنزین ده از وسیله نقلیه شخصی، قیمتتفادر صورت اس(کرایه رفت و برگشت 

 در بعضی از مطالعات مانند مطالعه گورلوك و رهبر. اي پارك به دست آمده استامکانات تفریحی و تغذیه تفریحی نظیر

فته شده و به وخت در نظر گر، هزینه بیمه، استهالك، تعمیرات و نگهداري وسیله نقلیه معادل یک درصد هزینه س)2008(

فرض شده است این مخارج اضافی در تصمیمات ) 2003( با استناد به مطالعه لنسدل و گنگادهاران. شودهزینه سفر اضافه می

هزینه فرصت زمان براي تفریح اغلب به مقدار . بازدیدکنندگان اثرگذار نیست و لذا در محاسبات لحاظ نشده است
�

�
تا  

�

�
نرخ  

) 2008(و گورلوك و رهبر) 2004(در مطالعه حاضر مشابه آنچه که توسط چن و همکاران. شودر نظر گرفته میدستمزد د

انجام شده است، هزینه فرصت به میزان 
�

�
هزینه سفر کل به دست آمده به عنوان هزینه گروه بوده و . نرخ دستمزد تعیین شد 

  . گروه به دست آمدهزینه سفر فردي از تقسیم هزینه گروه بر تعداد اعضاي 

دگان از پارك هاي طراحی شده با مراجعه حضوري به بازدیدکننهاي الزم این مطالعه، از راه تکمیل پرسشنامهآمار و داده

استفاده از رابطه  نفر بود که با 150تعداد نمونه مورد بررسی شامل . آوري گردیدجمع1389فدك شهرستان خوي در سال 

گیري فاده، نمونهگیري مورد استروش نمونه. آزمون شده به دست آمدپرسشنامه پیش  30هاي به دست آمده از کوکران و داده

هاي شخصی، اجتماعی و اقتصادي فرد پاسخگو و شده نخست سؤاالت مربوط به ویژگی در پرسشنامه یاد. تصادفی ساده است

شده، نوع وسیله نقلیه، مدت زمان و هزینه صرف شده در زینه سفر افراد از قبیل مسافت طیسپس پرسش هاي مربوط به ه

  .پارك مطرح گردید
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  نتایج

هاي آماري متغیرهاي مهم مورد مطالعه است؛ به طوري که میانگین مربوط به دهنده برخی ویژگینشان) 1(دولج

سال  13نفر،  35/4سال،  45/29با  هاي تحصیل و درآمد ماهانه خانوار به ترتیب برابررهاي سن، اندازه گروه، تعداد سالمتغی

بار و متوسط هزینه صرف شده براي هر  17همچنین میانگین بازدیدهاي ساالنه افراد . باشدریال می 6782000تحصیلی و 

  .درصد متأهل هستند 26/51درصد پاسخگویان زن و  74/48. ریال است 1/40358بازدید 

  برخی متغیرهاي مورد مطالعه يآمارویژگی هاي   - 1جدول

 انحراف معیار  حد اقل حد اکثر میانگین  متغیر

 7/12  11 57 45/29  )سال(سن 

 4/1  1 8 35/4 )نفر(اندازه گروه 

 85/2  3 18  13  )سال(سطح تحصیل

 5/303111  3000000  20000000 6782000  )ریال(درآمد ماهانه 

  33/14  1  48 17 تعداد بازدیدهاي ساالنه

 61/3391  9316  5/353333 1/40358 )ریال(هزینه هاي فردي کل 

    

به منظور برآورد تابع تولید سفر، تعداد بازدید افراد بر هزینه سفر فردي آنها و سه متغیر دموگرافیک سن، تحصیالت      

مطالعات نیلسن و نتایج مشابه . منعکس است 2که نتایج آن در جدول  رگرس شدهاي تابعی مختلف با فرمو درآمد ماهانه 

دار معنی ،علی رغم داشتن عالئم مورد انتظار متغیرهاي سن و تحصیالت افراد، )2008( و فلمینگ و کوك) 2005( همکاران

 درصد 1و  10داري به ترتیب در سطحهزینه سفر اثر منفی معنی مثبت و اثر متغیر درآمد افراد در صورتی که. ندشناخته نشد

هاي اقتصادي، اطالعات کمی در خصوص انتخاب فرم تابعی به دلیل این که تئوري .داشتند از پارك فدك افراد بر تعداد بازدید

هاي تابعی عموماً براي ارزیابی فرم .کند، انتخاب فرم تابعی معادله هزینه سفر به صورت آماري انجام شدفراهم میمناسب 

). 2005 نیلسن و همکاران،( شوداستفاده می Fو مقدار آماره  تعدیل شده�� ، 40مختلف از معیارهاي لگاریتم درست نمایی

مخصوصاً . وبی برازش استگیري خدیل شده معیار بهتري براي اندازهتع ��مقدار حداکثر لگاریتم درست نمایی نسبت به 

ن ابزار در تعیین فرم تابعی مناسب تریگاریتم درست نمایی به عنوان اصلیهایی با متغیرهاي وابسته متفاوت، مقدار لبراي مدل

و درست نمایی  بر اساس مقدار لگاریتمدر این مطالعه، مدل خطی  ).2000 فلمینگ و کوك،( و سازگار به شمار می رود

  .کندبنی بر واریانس همسانی را رد نمیم ��نیز فرضیه   نتیجه آزمون ناهمسانی واریانس وایت. ها انتخاب شدسازگاري با داده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
40

 -Log likelihood 
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  نتایج حاصل از برآورد فرم هاي مختلف تابع تولید سفر - 2جدول

 فرم تابعی
عرض از 

 مبدأ
  ضریب متغیر هزینه

ضریب متغیر 

  درآمد

ضریب متغیر  

 تحصیالت

ضریب متغیر 

  سن

لگاریتم 

 درست

  نمایی

 Fآماره 

ضریب 

تعیین 

  تعدیل

 E6/1  ns06/0  ns07/0-  7/371 - 32/19 34/0ـ05* - 0004/0***  42/28***  خطی

 ns33/35 ***78/18-  *08/13  ns52/6  ns4/1-  607- 25/7 18/0  لگاریتمی -خطی

 E9 ns048/0  ns004/0-  524 - 4/9 26/0ـ05E- 9/5-  *07*** 35/3*** خطی - لگاریتمی

 ns57/0  ns18/0-  1057- 07/4 11/0  27/0* - 58/0** 45/4* لگاریتمی

 ns89/6- ***1/250226 معکوس

ـ06*

 E
4/9  

ns29/0  ns0007/0-  908 - 4/7 14/0 

  .بیانگر غیر معنی دار بودن است nsدرصد و  10و  5، 1به ترتیب نشان دهنده سطح معنی داري  ,** ,*  ***عالئم 

  

 ایندر. رابطه بین متوسط هزینه سفر و شمار بازدیدکنندگان، نشانگر رفتار بازدیدکننده نسبت به تغییرات هزینه است

گذاري در تابع تولید سفر با جاي هاي فرضی مختلف، اثر افزایش هزینه بر تعداد بازدیدهابا در نظر گرفتن ورودیهرحله بعد م

( برآورد و منحنی تقاضاي پارك ي زیر هاي به دست آمده، معادله تقاضاآن گاه با استفاده از داده. ی شدبررس برآورد شده

   .گردیدرسم  )1نمودار 

 � = 5159/63 − 1/56 �                                                                                        )10(  

 t ∶   (219/9)      (−137/2) 

 s. e ∶  (1/68)     (0/002) 

 � = 189/6     ��  = 0/97     �. � =1/99 

        

  

  

         

       

  

        

  منحنی تقاضاي سفر پارك فدك -1نمودار
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تقاضا در  معادلهگیري ازانتگرال 11طبق رابطه  ،)ارزش تفریحی( به منظور محاسبه مازاد مصرف کننده به ازاي هر فرد

کننده را نتایج حاصل براي مازاد مصرف) 3(لجدو). 2007رلف و رایاگا،(گیردتا متوسط تعداد بازدیدها صورت میفاصله صفر 

    از این رو، مازاد  .دست آمد تعداد بازدید به 17ازاي متوسط  ریال به 874883کننده فرديمازاد مصرف. دهدنشان می

بر اساس گزارش تعداد کل بازدیدهاي ساالنه پارك فدك  .ریال خواهد بود 51460کننده فردي به ازاي هر بازدید مصرف

گردد محاسبه می ریال میلیون 258حدود ار معادل ده کل مورد انتظنکنمازاد مصرف لذا باشد،می نفر 5000مسئولین مربوطه 

  .پارك خواهد بود این بیانگر ارزش تفریحی ساالنهکه 

�� = ∫ (5159.63 − 1.56�)��
��

�
= 874883 )11(  

                     

                                                

  

  )تفریحیارزش ( نتایج حاصل براي مازاد مصرف کننده -3جدول

  51460  )ریال(مازاد مصرف کننده براي هر فرد

 تعداد افراد نمونه

 )ریال(مازاد مصرف کننده براي کل نمونه

150 

7719000 

  متوسط اندازه گروه

  )ریال(مازاد مصرف کننده براي هر گروه

35/4  

223851  

  بازدیدهاي مورد انتظار ساالنه

  )ریال(مازاد مصرف کننده کل مورد انتظار

5000  

257300000  

  

  گیرينتیجهبحث و 

ها و مراکز تفریحی، تجزیه و تحلیل در مورد این مسئله از نقطه نظر تقاضاي روزافزون مردم به تفرجگاهبا توجه به 

بینی نیازهاي تفرجگاهی و اوقات فراغت در آینده و همچنین پیش هاي مردمي و اجتماعی و بررسی کامل خواستهاقتصاد

در این تحقیق براي ارزشگذاري تفریحی پارك فدك شهرستان  .ت الزامی استوجود دشواري به علت ضرورکاري است که با 

به  .تابعی از مسافت یا هزینه سفر است تعداد بازدیدکنندگان که نتایج نشان داد. خوي از روش هزینه سفر فردي استفاده شد

همچنین بررسی متغیرهایی . یابدداد بازدیدکنندگان کاهش میفر، تعطوري که با افزایش فاصله و در نتیجه افزایش هزینه س

درصد، متغیر  10هاي اجتماعی بازدیدکنندگان نشان داد که در سطح درآمد و سطح تحصیل به عنوان شاخصمانند سن، 

 ریال و کل 51460ارزش تفریحی پارك فدك براي هر فرد . داري بر تعداد بازدید افراد خواهد داشتاثر مثبت و معنی درآمد

ارزش تفریحی روزانه پارك  مورددر ) 1389( باقرزاده که با نتایج  ریال برآورد شد 257300000ارزش تفریحی ساالنه پارك 

. است متفاوت )ریال 1082880( جنگلی خوي را با استفاده از الگوي هزینه مسافرت در چارچوب تابع تولید خانوار گري بیکر

-وت در ارزش هاي محاسبه شده را میوجود تفا نیز بیان کردند 2002 و مندس، 2003دهاران،لنسدل و گنگاهمان گونه که 

  . روش هزینه سفر به کار رفته، فرم تابعی انتخاب شده و نحوه محاسبه هزینه فرصت زمان نسبت داد نوع توان به عواملی نظیر

  پیشنهادات 

بهبود کیفیت و  لزوم حفاظت، توسعه و  ،باشدقابل توجهی میمقدار از آنجا که ارزش تفریحی ساالنه محاسبه شده پارك 

ات پارك را نامطلوب ارزیابی درصد بازدیدکنندگان سطح امکان 5/34مخصوصاً با توجه به این که . شودآشکار میامکانات پارك 

  در این راستا،  .ن شودتواند باعث افزایش تعداد بازدیدکنندگات بهبود بخشیدن به کیفیت پارك میاند، تالش در جهکرده

هاي شهري با حفظ استانداردهاي زیست محیطی و ایجاد ساز و کارهایی ها و پاركهاي توسعه تفرجگاهگیري سیاستجهت
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هاي ورودیه مناسب تواند در تعیین قیمتنین نتایج حاصل از این مطالعه میهمچ .براي بازگشت سرمایه داراي اهمیت است

الزم به ذکر است که ارزش . این کار در تأمین بودجه الزم براي مدیریت پارك مؤثر خواهد بود. ردمورد استفاده قرار گی

تفریحی محاسبه شده تنها بیانگر ارزش هاي مصرفی بوده و لذا باید به عنوان یک کران پایین براي ارزش کل اقتصادي پارك 

  .در نظر گرفته شود
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abstract 
     increasing demand for recreational sites is being created as a result of their value. Due 

to limited financial sources, managers are being steered to evaluate these kind of sites and 
gain people's contribution. Despite this, many of the benefits provided by parks are not traded 
in conventional markets and so estimates of their values are not easily or directly obtainable. 
This can be a problem for the providers of parks, as when trying to maximize social value. It 
is necessary to be able to determine at what level of provision the benefits of a park furthest 
outweigh the costs. The aim of this research is estimating the recreation value of Fadak park 
located in Khoy city with the use of individual travel cost method. Requested data set were 
obtained by completing questionnaires and interviewing with 150 individuals who visit 
mentioned park in 2010. The first step was to estimate a trip generation function using linear, 
double log, linear- log, log- linear and reciprocal forms and select the linear form 
econometrically. Results revealed that variables include travel cost and income had a 
significant effect on the number of visits. Then, a demand function for the park was estimated 
by simulating a relationship between additional entry fees and the number of estimated visits. 
To find the consumer surplus, the demand curve was integrated. The consumer surplus per 
visitor with 17 visits annually was 874883 RLs (51460 for each visit) and annual recreation 
value of Fadak park considering 5000 visits according to officials reports was 257300000 
RLs. The management of the park can use these estimates when considering the introduction 
of a system of user pays fees. In addition, they might be important when dicisions need to be 
made about the allocation of resources for maintenance or upgrade of facilities. 

 
Key words: Consumer surplus – Fadak park – Individual travel cost method – Khoy city-  

Recreation value     
 


