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برآورد ارزش اقتصادی تفرجگاههای طبیعی با استفاده از رویکرد هزینة سفر
(مورد مطالعه :بوستان فاتح)
ایرج صالح ،1مهدی باستانی ،2سمانه عابدی

*3

 .1دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .3استادیار اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
(تاریخ دریافت -92/9/20 :تاریخ تصویب)93/11/26 :

چکیده
پارکهای شهری ارزشهای تفرجگاهی مهمی برای گذراندن اوقات فراغت مردم دارند .پارک فاتح در
مرکز استان البرز قرار دارد و ارائهدهندة سطحی از خدمات کیفی برای مردم محسوب میشود ،اما ارزیابی
اقتصادی این خدمات با معیارهای عادی بسیار دشوار است و بهطور عمده با لحاظکردن برخی شاخصها،
برآورد ارزش اقتصادی آنها انجام میگیرد .در مطالعة حاضر ،بهمنظور دستیابی به هدف مذکور ،با تکمیل
سیصد پرسشنامة کالوسون در زمان حداکثر گردشگری (تابستان  )92در قالب روش هزینة سفر (،)TCM
ارزشگذاری ،بررسی و تجزیه و تحلیل منطقة مورد مطالعه انجام گرفت .نتایج بیانگر آن است که ارزش
تفرجگاهی باغ فاتح با تخمین تقاضای مکان تفریحی و محاسبة مازاد رفاه مصرفکننده ،معادل
 138750000ریال بهطور ساالنه است که سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان با توجه به این امر میتوانند به
حمایت از پارکهای شهری توجه کنند.
واژههای کلیدی :ارزش اقتصادی ،پارک فاتح ،تابع تقاضای مکان تفریحی ،هزینة سفر فردی.
مقدمه
مدیریت صحیح تسهیالت ،امکانات تفریحی و فضای سبز یک
منطقه ،تأثیر شایان توجهی بر اقتصاد آن منطقه میگذارد.
این مسئله ،بیش از پیش بیانگر اهمیت تصمیمگیری در
زمینة برنامهریزی طرحهای توسعهای است و از جمله عواملی
است که موجب بهکارگیری روشهای متنوعی در این زمینه
میشود .ارزشگذاری اقتصادی تفرجگاههای عمومی و فضاهای
سبز ،از جملة این روشهاست که امروزه مدیران محیط
زیست از آن بهعنوان ابزاری مؤثر استفاده میکنند
( .)Dehghanian, 1995با استفاده از این رهیافت ،میتوان در
ایجاد شاخصهای رفاه انسانی و توسعة پایدار گام برداشت؛
بنابراین ،یکی از کاربردهای این روش ،بهبود سیاستهای
محیط زیستی و گردشگری بهمنظور افزایش رفاه انسانی
* نویسندة مسئول:

است .از اینرو ،کمّیکردن و قابل فهمکردن این منافع اهمیت
بسزایی دارد ( .)Mercer & Kramer, 1997معموالً هدف
اصلی ارزشگذاری در کمک به تصمیمات مدیریتی ،نشاندادن
کارایی اقتصادی است .تعیین ارزش پولی تفرجگاههای
عمومی و فضاهای سبز نقش مضاعفی در مدیریت تلفیقی
انسان و سیستمهای طبیعی ایفا میکند ( Khorshid doost,
 )1997که بیتوجهی به این شاخص موجب اتالف منابع و
کاهش کیفی استفادههای اکوتوریسم از محیطهای طبیعی
میشود .اکوتوریسم ،کوتاهشدة عبارت اکولوژیکالتوریسم
است که در زبان فارسی بهعنوان طبیعت گردشگری معرفی
میشود و گرایشی نو در صنعت جهانگردی است .این شکل از
گردشگری فعالیتهای فراغتی انسان را بیشتر در طبیعت
امکانپذیر میکند و مبتنی بر مسافرت هدفمند همراه با
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دیدار و برداشتهای فرهنگی و معنوی از جاذبههای طبیعی و
لذتجویی از پدیدههای گوناگون آن است ( Jozi et al.,
 .)2010درواقع ،گردشگری پدیدهای است که از گذشتة دور
مورد توجه انسان بود و برحسب نیازهای متفاوت اجتماعی و
اقتصادی به پویایی خود ادامه داد و با توجه به توسعة
روزافزون ارتباطات و افزایش چشمگیر تعداد گردشگران و
درآمدهای ارزی آن ،نتایج بسیاری مانند اشتغال برای جوامع
بهدنبال داشت ( .)Saraghi et al., 2008طبق تعریف سازمان
جهانی گردشگری ،گردشگری مجموعه اموری است که فردی
در سفر و مکانی غیر از محیط زندگی خود انجام میدهد که
بیش از یک سال طول نمیکشد و هدف آن سرگرمی ،تفرج،
استراحت ،ورزش و فعالیتهایی از این قبیل است
( UNWTO: United nation world tourism organization,
.)2012
توسعة صنعت توریسم فواید اقتصادی متعددی از جمله
اشتغال ،درآمدزایی و اشاعة فرهنگی را برای جوامع محلی به
همراه دارد .برخالف فواید مذکور ،توریسم میتواند بهعنوان
پدیدهای مشکلآفرین در کشورهای در حال توسعه مطرح
شود که بر مسائل اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و توسعه
تأثیر میگذارد .از آن جمله میتوان به بورسبازی روی زمین
بهعلت ایجاد تجهیزات توریستی و اثر تورمی هزینههای
توریسم در قالب افزایش قیمتها اشاره کرد ( Ghorbani et
.)al., 2009
در این راستا ،ارزشگذاری کارکردها و خدمات غیر بازاری
تفرجگاههای طبیعی به دالیل زیادی از جمله شناخت و فهم
منافع زیستمحیطی و اکولوژیکی ،ارائة مسائل زیستمحیطی
کشور به تصمیمگیرندگان و برنامهریزان ،فراهمآوردن ارتباط
میان سیاستهای اقتصادی و درآمدهای طبیعی ،سنجش
نقش و اهمیت منابع زیستمحیطی در حمایت از رفاه انسانی
و توسعة پایدار ،تعدیل و اصالح مجموعه محاسبات ملی مانند
تولید ناخالص ملی و جلوگیری از تخریب و بهرهبرداری
بیرویة منابع طبیعی ،حائز اهمیت است ( & Molaei
.)Kavoosi, 2012
تاکنون مطالعات متعددی در زمینة برنامهریزی راهبردی
و ارزشگذاری در مناطق طبیعی و تفرجگاهی انجام گرفته
است که در زیر به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود.
 )2008( Fleming & Cookارزش تفرجی دریاچة مکنزی
را در کشور استرالیا با استفاده از روش هزینة سفر بررسی
کردند .نتایج این پژوهش نشان داد ارزش تفرجی ساالنة این

دریاچه  19/2الی  44/4میلیون دالر استرالیا است.
 )2007( Sherestha & Cobleنیز با بهکارگیری روش هزینة
سفر ،تقاضای تفرجی بازدیدکنندگان منطقة رودخانة
آپاالچیکاالی فلوریدا را بررسی کردند .نتایج مطالعه نشان داد
بازدیدکنندگان بهطور متوسط  74/18دالر به ازای هر روز
اقامت هزینه کردند که از نظر اقتصادی حدود 484/56
میلیون دالر در سال برای منطقه بههمراه داشت .همچنین،
 )2005( Z&ersen & Jenseدر پژوهشی ارزش اقتصادی
گردشگاههای جنگلی را در شرق اروپا با استفاده از روش
هزینة سفر بررسی کردند .نتایج این پژوهش میانگین سود
عایدی برای هریک از ساکنان محلی به ازای ورود هر
گردشگر را به داخل منطقه 122دالر آمریکا در دورهای ماهانه
برآورد کرد .عالوهبراین )2002( Chin & Thomson ،در
مطالعهای با استفاده از روش هزینة سفر ( TCM: Travel cost
 ،)methodارزش اقتصادی باغی را در تایوان بررسی کردند.
این باغ یکی از مکانهای تفرجی مشهور شمال شرق تایپه
است .نتایج نشان داد میانگین سود عایدی از تفرج ساالنه
برای هریک از ساکنان محلی به میزان  409دالر آمریکا و
سود کلی تفرج حدود  23میلیون دالر در سال است.
از جمله مطالعاتی که در این زمینه در ایران به آن
پرداخته شد ،میتوان به پژوهشهای (Gholami et al.
 (2009; 2011با عناوین ارزشگذاری تفرجگاهی تاالب
بینالمللی چغاخور و چشمة دیمة شهرکرد اشاره کرد که با
بهکارگیری روش هزینة سفر ،ارزش اقتصادی هر منطقه را به
ترتیب روزانه  44و  72میلیون تومان برآورد کردند .همچنین،
 )2010( Jozi et al.ارزش اقتصادی منطقة حفاظتشدة مند
بوشهر را با استفاده از روش هزینة سفر در هر ماه معادل
 569،825،000ریال برآورد کرد .عالوهبراینEsmaeli et al. ،
( )2006با استفاده از روش هزینة سفر ،ارزش اقتصادی پارک
جنگلی عونبنعلی را در تبریز ساالنه معادل  125میلیون و
 81هزار ریال تخمین زد.
بوستان فاتح یکی از تفرجگاههای طبیعی واقع در استان
البرز و شهر کرج برای گذراندن اوقات فراغت بهشمار میآید.
کرج در گذشتهای نه چندان دور ،با توجه به آب و هوای
مناسب و وجود منابع آبی مانند رودخانة کرج ،باغشهری زیبا
و سبز با درختان کهن و بیشمار بود که آثار آن هنوز هم در
شهر بهچشم میخورد .در چهل سال اخیر ،با هجوم جمعیت
از سراسر ایران به این شهر ،رفتهرفته باغهای آن تخریب و با
مناطق مسکونی و راهها جایگزین شد .از مناطقی که درختان
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انبوه زیادی داشتند و درحال حاضر نسبت به دیگر مناطق
کرج فضای سبز و درختان بیشتری دارند ،میتوان به
جهانشهر ،مهرشهر و عظیمیه اشاره کرد .پارک معروف به
مرحوم محمدصادق فاتح در جهانشهر از جمله باغهای بزرگ
کرج است که در زمینی به مساحت  16هکتار و در حد فاصل
جهانشهر و حاجیآباد واقع است .از جمله امکانات این
بوستان نیز مجموعة بینالمللی تنیس  1200نفری،
فروشگاههای ورزشی ،رستورانها ،آالچیقها ،سرویسهای
بهداشتی و محوطة فضای سبز است .البته در سالهای اخیر،
به ارزش خدمات این پارک توجه چندانی نشد و پیشبینی
میشود ضمن تخریب فضای سبز آن ،خسارتهای زیست
محیطی جبرانناپذیری هم برای منطقه بههمراه داشته باشد؛
بنابراین ،با توجه به اهمیت موضوع و لزوم تعیین ارزش
اقتصادی تفرجگاههای طبیعی و فضاهای سبز برای بهبود
صنعت گردشگری و سیاستهای زیستمحیطی و همچنین
با توجه به محدودبودن مطالعات در زمینة برآورد ارزش
تفریحی تفرجگاهها به روش هزینة سفر ،این پژوهش با هدف
تعیین ارزش اقتصادی بوستان فاتح با استفاده از رویکرد
هزینة سفر انجام گرفت.
مواد و روشها
در این تحقیق ،بهمنظور تعیین ارزش تفرجگاهی پارک فاتح،
از روش هزینة سفر انفرادی استفاده شد .روش هزینة سفر از
جمله روشهای مبتنی بر رجحان آشکارشده است و فرض
مبناییاش بیان میکند هزینههایی که فردی برای رسیدن به
ویژگی محیطی مثبت و مانند آن پرداخت میکند میتواند
منعکسکنندة ارزش منافعی باشد که از آن ویژگی بهدست
میآورد (.)Nasrollahi & Onegh, 2011
برای بهدستآوردن این منافع ،پرسشنامهای تهیه شد و
آن را کسانی تکمیل کردند که در سه ماه تابستان  1392به
این منطقه رفتند .آنگاه توسط روشهای رگرسیونی ،ارتباط
هزینة سفر با تعداد سفرهای انجامگرفته برآورد و نتایج تجزیه
و تحلیل شد.
الگوی هزینة سفر روشی استاندارد برای اندازهگیری ارزش
سفر است .فرض اصلی و مبنایی این روش آن است که ارزش
مکانی تفریحی مطابق با هزینههایی است که بازدیدکنندگان
برای استفاده از آن متحمل میشوند .این روش بیشتر مبتنی
بر دادههای واقعی است تا فرضی -که مزیت منحصربهفردی
است -و بهایندلیل میتواند مقادیر واقعی را برای تقاضای
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سفر ارائه کند .روش هزینة سفر مبتنی بر این فرض ساده
است که ارزش تفریحی یک مکان بهطور مستقیم با
هزینههای سفر شخص به آن مکان ارتباط پیدا میکند
( .)Shahabi & Esmaeli, 2006هزینة سفر دو رویکرد مختلف
دارد که در ادامه تشریح میشود.
 .1روش هزینة سفر منطقهای ( ZTCM: Zone travel
 :)cost methodاین روش بیشتر با استفاده از دادههای ثانویه
با برخی اطالعات ساده و جمعآوریشده از بازدیدکنندگان
انجام میگیرد.
 .2روش هزینة سفر انفرادی ( ITCM: Individual travel
 :)cost methodاین روش با استفاده از تحقیقات با جزئیات
بیشتر از بازدیدکنندگان انجام میگیرد .در پژوهش حاضر ،به
دلیل تمرکز بازدیدکنندگان در کرج از روش هزینة سفر
انفرادی استفاده شد (.)Amirnejad et al., 2006
مهمترین پیشنیاز مطالعات ارزشگذاری ،انتخاب ابزار
مناسب برای جمعآوری دادههاست؛ بنابراین ،باید اطالعات
الزم برای تعیین ارزش تفریحی این پارک ،با تکمیل
پرسشنامه و از طریق مصاحبة حضوری بهدست آید.
جامعة آماری این تحقیق بازدیدکنندگان پارک فاتح
بودند .همچنین ،پرسشنامة تحقیق با مراجعه به کارشناسان و
محققانی که سابقة انجامدادن مطالعة ارزشگذاری را داشتند،
تأیید شد.
برای تعیین حجم نمونة الزم برای برآورد ارزش تفرجی از
روش نمونهگیری تصادفی استفاده شد .بهاینمنظور ،ابتدا سی
پرسشنامه بهعنوان پیشآزمون در منطقة مورد مطالعه تکمیل
شد .تجزیه و تحلیل این اطالعات نیز با استفاده از
نرمافزارهای آماری و اقتصادسنجی  Excelو  Shazamصورت
گرفت .سپس با انتصاب ضریب اطمینان  90درصد و خطای
 10درصد ،تعداد نمونههای الزم با استفاده از روش Mitchell
 & Carsonاز طریق رابطة زیر محاسبه شد ( & Vaughan
:)Mitchell & Carson, 1989; Darling, 2000
()1

 298

96 / 12  88 / 02
10 / 02



t2  cv2
d2

n

که در آن  cv2مجذور ضریب تغییرات d ،خطای معیار
استاندارد و  tضریب اطمینان است .سپس پرسشنامهای با
عنوان پرسشنامة کالوسون ،مرکب از نوزده پرسش تنظیم شد
و بین سیصد بازدیدکننده در سه ماه تابستان  ،1392توزیع و
تکمیل شد .در پرسشنامة یادشده نخست پرسشهای مربوط
به ویژگیهای شخصی ،اجتماعی و اقتصادی فرد پاسخگو و
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سپس پرسشهای مربوط به هزینة سفر افراد از قبیل مسافت
طیشده ،نوع وسیلة نقلیه ،مدتزمان و هزینة صرفشده در
پارک مطرح شد.
بهطور کلی ،هزینة سفر  TCبرای منطقة مفروض نیز از
این رابطه محاسبه شد:
()2





TCij  TC DCij , TTCij , Fi
j  1,,m

هزینة رفتوآمد به محل و  -Fiهزینة ورودیه (در صورت
وجود) است .در رابطة باال ،میتوان بهجای هزینة فرصت فرد،
زمان بازدید را بهعنوان متغیر مستقل درنظر گرفت ( Hayati
.)et al., 2011
در این مطالعه ،برای دستیابی به ارزش اقتصادی منطقة
مورد مطالعه ،معادلة رگرسیونی تقاضا برای میانگین
بازدیدکنندگان آن ارائه میشود و براساس ناحیة زیر این
منحنی تقاضا که میانگین مازاد مصرفکننده را نشان میدهد
و با ضربکردن آن در جمعیت کل ،میتوان به کل مازاد
مصرفکننده دست یافت .منحنی تقاضا در این مدل با
بازدیدهای ماهانة فرد نسبت به هزینة بازدیدها مرتبط است
که بهصورت رابطة زیر است (:)Nam & Son, 2001
()3

که در آن  Njتعداد بازدیدهای فرد  iاز مکان تفریحی  jدر هر
سال است (.)Amirnejad, 2007

i  1,,n

که در آن  TCijهزینة سفر TTCij ،هزینة فرصت فردDCij ،



مازاد مصرفکننده برای مکان تفریحی با ضربکردن در تعداد
بازدیدهای ماهانة مکان تفریحی بهصورت رابطة زیر بهدست
میآید:
Cs  Nj f  Cij  Xi  dCij
()4



Vij  f Cij ,Xi

که در آن  Vijتعداد بازدید ماهانة فرد  iبه مکان  Cij ، jهزینة
سفر فرد  iبرای بازدید از مکان  jو  xiتمام عوامل اجتماعی-
اقتصادی فرد  iمانند درآمد یا مخارج ،زمان ،جنسیت،
تحصیالت ،اندازة خانواده ،عضویت در سازمانهای زیست
محیطی و ...است.
𝑗𝑖𝑉
منحنی تقاضای مکان تفریحی با 𝑗𝑖𝐶 تعریف میشود.
همانطورکه پیشتر بیان شد ،سطح زیر این منحنی ،برآوردی
از مازاد مصرفکنندة فرد  iاست (.)Rolfe & Prayaga, 2007

نتایج و بحث
برای تجزیه و تحلیل اقتصادی کاربری اکوتوریسم در محدودة
مطالعاتی ،الگویی متشکل از سیزده متغیر تشکیل شد تا از
این طریق بتوان رابطههای بین دادههای استخراجشده از
پرسشنامة کالوسون و مشاهدات منطقة مورد مطالعه را
تجزیه و تحلیل کرد .در ادامه ،ابتدا به بررسی متغیرهای مورد
استفاده در الگو و سپس تجزیه و تحلیل الگوی برآوردی
پرداخته میشود.
در جدول  ،1نتایج بررسیهای در زمینة متغیرهای کمّی
مهم ارائه شد .همانطورکه مشاهده میشود ،حداقل سن
بازدیدکنندگان  21سال و حداکثر سن آنها شصت سال
گزارش شد .همچنین ،هزینة سفر پرداختی هر خانوار به
مقصد بوستان فاتح توسط بازدیدکنندگان ،حداقل 20000
ریال بود که در مقابل  350000ریال -حداکثر میزان
پرداخت -قرار دارد .بررسیهای دقیقتر ،دلیل چنین اختالفی
را به نوع وسیلة نقلیة منتخب توسط بازدیدکنندگان و مدت
زمان بازدید نسبت دادند .همچنین ،میانگین تعداد بازدیدهای
ماهیانة افراد دوازدهبار است که متوسط هزینة صرفشده برای
هر بازدید  123110ریال است .عالوهبراین ،میانگین مربوط
به متغیرهای سن ،تعداد سالهای تحصیل و مخارج ماهیانة
فرد بهترتیب برابر با  26سال 13 ،سال و  2218190ریال
است.

جدول  .1آمار متغیرهای مهم
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

سن
هزینة سفر (ریال)
تعداد بازدیدهای ماهیانه
تعداد سالهای تحصیل
مخارج ماهیانة فرد (ریال)
مدتزمان هر بازدید

26
123110
12
13
2218190
4

8/32
86370
9/71
3/18
1288644
3/02

21
20000
1
1
500000
0/05

60
350000
30
18
7500000
14
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جدول  2توزیع فراوانی مربوط به متغیرهای کیفی دو
حالتی را نشان میدهد که در تعریف متغیر کیفی جنسیت
باید اشاره کرد عدد یک به مرد و عدد صفر به زن اختصاص
یافت .بهطور مشابه ،درمورد وضعیت تأهل ،عدد یک به
مجردبودن و عدد صفر به متأهلبودن مربوط است .بررسیها
نشان داد بیشترین بازدیدکنندگان مرد هستند که از نظر
وضعیت تأهل نیز مجردند.

متغیر

جنسیت
وضعیت تأهل

جدول  .2توزیع فراوانی
درصد فراوانی
1

0

84.66
74/34

15.34
25/66
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بیشترین فراوانی

1
1
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جدول  .3توزیع فراوانی متغیر امکانات و خدمات رفاهی

متغیر

درصد فراوانی

درجة رضایت
امکانات و خدمات رفاهی
امنیت

ناراضی
3
11

کامالً ناراضی
2
15

مد
راضی
49
36

تقریباً ناراضی
23
26

کامالً راضی
23
12

4
4
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جدول  3توزیع فراوانی متغیر کیفی امکانات و خدمات
رفاهی و امنیت بوستان فاتح را نشان میدهد که بیان میکند
بیشتر بازدیدکنندگان از امکانات و خدمات رفاهی مکان
تفریحی و امنیت پارک راضی هستند.

متغیرهای کیفی امکانات و خدمات رفاهی و امنیت که در
جدول باال به آنها اشاره شد ،بیانگر راضیبودن بیشتر
بازدیدکنندگان از مکان تفریحی است.

جدول  .4نتایج برآورد فرمهای مختلف تابع تولید سفر
خطی

لگاریتمی

خطی -لگاریتمی

لگاریتمی خطی

متغیر

فرم تابعی

عرض از مبدأ
سن
وضعیت تأهل
امکانات و خدمات رفاهی
هزینة سفر
امنیت
زمان بازدیدها
جنسیت

4/74ns
***-0/15
***-4/39
***2/38
***-0/00022
***1/34
***1/33
7/93ns

-4/01ns
***-0/80
***-0/61
***0/54
***-0/34
0/13ns
***0/26
1/21ns

***33/62
***-7/51
***-5/07
***5/68
***-2/51
0/68ns
***4/39
7/70ns

0/48ns
***-0/01
***-0/53
***0/22
***-0/00003
***0/16
***0/09
***1/24

مخارج ماهیانة فرد

-0/0000065ns

0/11ns

0/09ns

-0/00ns

0/22ns
-1041/39
0/33
0/31
5/06

0/27ns
-397/13
0/26
0/23
8/04

3/50ns
-1059/87
0/27
0/24
7/25

0/00ns
-381/55
0/35
0/33
18/30

تحصیالت
لگاریتم درستنمایی
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیلشده
آمارة F
*** سطح معنیداری  1درصد
 nsغیر معنیداربودن
مأخذ:یافتههای تحقیق
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برای انجامدادن تجزیه و تحلیل این الگو از روش حذف رو
به عقب استفاده شد که دربرگیرندة تمام متغیرهاست
( Tiwari, 2013; Bateman et al., 2000; Randal et al.,
 .)2008براساس روش مذکور ،متغیرهای شغل و نوع آن،
وضعیت تحصیل و مخارج ماهیانة فرد حذف شد که موجب
کاهش معنیداری دیگر پارامترها میشوند .عالوهبراین ،پس از
برآورد الگوهای مختلف ،براساس معیارهای تصریح مدل،
الگوی مناسب برای تجزیه و تحلیلها انتخاب شد .بهطور
عمومی ،برای ارزیابی فرمهای تابعی مختلف معیارهای
لگاریتم درستنمایی ،ضریب تعیین تعدیلشده و مقدار آمارة
 Fاستفاده میشود ( .)Nillesen et al., 2005مقدار حداکثر
لگاریتم درستنمایی نسبت به ضریب تعیین تعدیلشده معیار
بهتری برای اندازهگیری خوبی برازش است ،بهویژه برای
مدلهایی با متغیرهای وابستة متفاوت ،مقدار لگاریتم
درستنمایی بهعنوان اصلیترین ابزار در تعیین فرم تابعی
مناسب و سازگار بهشمار میرود (.)Fleming & Cook, 2008
در این مطالعه ،مدل لگاریتمی -خطی براساس مقدار لگاریتم
درستنمایی و سازگاری با دادهها از نظر معنیداری انتخاب
شد .نتیجة آزمون ناهمسانی واریانس وایت نیز فرضیة مبنی بر
واریانس همسانی را رد نمیکند.
جدول  4نتایج برآورد الگوهای مختلف تابع تقاضای مکان
تفریحی یا بهاصطالح تابع تولید سفر ( TGF: Trip generation
 )functionبیانشده توسط ) Hanley & Spash (1993را نشان
میدهد .مشابه نتایج مطالعات  (2005) Nillesen & et al.و
 ،)2008( Fleming & Cookمتغیر تحصیالت افراد برخالف داشتن
عالئم مورد انتظار ،از لحاظ آماری معنیدار شناخته نشدند.
همانطورکه مشاهده میشود ،بررسی عالمت ضرایب
حاصل از برآورد مدل خطی نشان میدهد متغیرهای امکانات
و خدمات رفاهی ،جنسیت ،امنیت و مدتزمان بازدیدها
رابطهای مثبت و معنیدار با تعداد بازدیدهای افراد از بوستان
فاتح دارند .براساس جدول  ،5کشش متغیرهای مهم مدل
لگاریتمی -خطی تابع تولید سفر منطقة مورد مطالعه نشان
میدهد اگر امکانات و خدمات رفاهی بوستان فاتح یک درصد
افزایش یابد ،تعداد بازدیدها به میزان  41درصد افزایش
مییابد .بهطور مشابه ،با افزایش یک درصدی امنیت ،تقاضا
برای بازدید از این مکان تفریحی به میزان  25درصد افزایش
مییابد .همچنین ،با توجه به بررسیهای انجامگرفته مبنی بر
اینکه بیشتر بازدیدکنندگان از امکانات و خدمات رفاهی و
امنیت پارک راضی هستند ،یک درصد افزایش در مدتزمان

بازدید ،مطلوبیت بیشتری برای بازدیدکننده بهدنبال دارد که
به انتخاب و بازدید مجدد وی از پارک مذکور در سفرهای
آتی منجر میشود .چنانچه متغیر جنسیت الگوی مربوطه از
صفر به یک تغییر کند ،تعداد بازدیدهای بوستان مورد مطالعه
 1/24واحد افزایش مییابد؛ بهعبارت دیگر ،مردان به میزان
 1/24واحد بیشتر از زنان از مکان تفریحی بازدید میکنند.
عالوهبراین ،نتایج برآورد انجامگرفته در جدول  5بیانگر آن
است که متغیرهای سن ،وضعیت تأهل و هزینة سفر با تعداد
بازدیدها رابطهای منفی و معنیدار دارند که این موضوع
درمورد متغیر هزینة سفر بیانگر آن است که افزایش یک
درصدی در هزینة سفر افراد از  123110به  124341ریال
برای عزیمت به بوستان فاتح ،موجب کاهش تعداد بازدیدها به
میزان  18درصد میشود .به شیوة مشابه ،اگر تعداد افراد
مجرد بازدیدکننده در پارک به میزان یک درصد (از 74/34
درصد به  75/34درصد) افزایش یابد ،تعداد بازدیدها نیز به
میزان  19درصد کاهش مییابد .همچنین ،افزایش یک
درصدی در میانگین سن افراد (از  26به  26/2سال) ،تقاضا را
برای این مکان تفریحی به میزان  23درصد کاهش میدهد.
جدول  .5کشش متغیرهای مهم تابع تولید سفر بوستان فاتح
متغیر

کشش

سن

-0/23

وضعیت تأهل

-0/19

امکانات و خدمات رفاهی

0/41

هزینة سفر

-0/18

امنیت

0/25

زمان بازدیدها

0/44
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بهاینترتیب ،تقاضای مکان تفریحی ( )visبهصورت تابعی
از هزینة سفر ( ،)tcسن ( ،)ageامنیت ( ،)secزمان بازدیدها
( ،)timجنسیت ( ،)genderوضعیت تأهل ( )marو امکانات و
خدمات رفاهی ( )servمشخص شد:
()5
)log vis =f (sec, tc, serv, mar ,age, tim, gender

تابع تقاضای مکان تفریحی:
(logvis  16 / 0 sec  53 / 0 mar 01 / 0 age )6
 22 / 0 srev  09 / 0 tim  24 / 1

gender  00003 / 0 tc
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برای محاسبة ارزش اقتصادی بوستان فاتح پس از
تشخیص رابطة میان تعداد بازدیدها با هزینة سفر و سایر
ویژگیهای اقتصادی اجتماعی دیگر از طریق محاسبة مازاد
مصرفکننده براساس تجزیه و تحلیل رگرسیونی و با استفاده
از مقادیر میانگین متغیرهای بااهمیت شناساییشده ،ارزش
اقتصادی مکان تفرجی محاسبه میشود .براساس مطالعة
 ،)2009( Coffman & Burnettچنانچه تابع تقاضای مکان
تفریحی شبهلگاریتمی باشد ،مازاد رفاه مصرفکننده برابر
معکوس ضریب هزینة سفر است؛ بنابراین ،بهدلیل نوآوری این
روش و استفادهنکردن از آن در مطالعات پیشین ،محاسبة
مذکور جایگزین محاسبة سطح زیر منحنی تقاضای مکان
تفریحی شد .بهاینترتیب ،ارزش اقتصادی این مکان تفریحی،
ماهیانه حدود  333000ریال به ازای هر نفر برآورد شد.
جدول  6نتایج مازاد مصرفکننده را نشان میدهد .مازاد
مصرفکنندة فردی  333000ریال به ازای متوسط تعداد
بازدیدهای ماهیانه بهدست آمد .از اینرو ،مازاد مصرفکنندة
فردی به ازای هر بازدید  27750ریال میشود .از آنجاکه تعداد
کل بازدیدهای ساالنة پارک فاتح براساس گزارش مسئوالن
مربوطه  5000نفر است ،مازاد مصرفکنندة کل مورد انتظار
معادل  138750 000ریال محاسبه شد که بیانگر ارزش
تفریحی ساالنة این پارک است.
جدول  .6نتایج مازاد مصرفکننده (ارزش تفریحی)

27750
300
8،325،000
5000
138،750،000

مازاد مصرفکننده برای هر فرد (ریال)
تعداد افراد نمونه
مازاد مصرفکننده برای کل نمونه (ریال)
بازدیدهای مورد انتظار ساالنه
مازاد مصرفکنندة کل مورد انتظار (ریال)
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نتیجهگیری و پیشنهادها
از آنجاکه برای بخش مهمی از خدمات و کارکردهای محیط
زیست قیمتی تعیین و دریافت نمیشود ،ارزش واقعی این
خدمات مشخص نمیشود و در محاسبات ملی نیز وارد نمیشود
و سرانجام ممکن است در برنامهریزیها به آن توجه نشود.
نادیدهگرفتن این خدمات ،بیتوجهی و تخریب تدریجی محیط
زیست را در پی داشت .برایناساس ،در این مطالعه کوشش شد
تا ارزش اقتصادی بوستان فاتح در شهر کرج تعیین شود که
طی آن از طریق توزیع پرسشنامة کالسون بین
مراجعهکنندگان به این مکان تفریحی در زمان حداکثر تقاضا،
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تالش شد به وضعیت حال حاضر متقاضیان در تصمیمگیری
توجه شود .از آنجاکه مقدار ارزش تفریحی ساالنه محاسبهشدة
پارک شایان توجه است ،لزوم حفاظت ،توسعه و بهبود کیفیت و
امکانات پارک آشکار میشود .نتایج برآورد الگو برای تعیین
عوامل مؤثر بر بازدید بوستان فاتح بیانگر آن است که با افزایش
امکانات و خدمات رفاهی ،تعداد بازدیدکنندگان از این مکان
تفریحی افزایش مییابد .در این راستا ،جهتگیری سیاستهای
توسعة تفرجگاهها و پارکهای شهری با حفظ استانداردهای
زیستمحیطی و ایجاد سازوکارهایی برای بازگشت سرمایه
اهمیت دارد .همچنین ،بررسیها نشان داد تمایل افراد مجرد
بهمنظور بازدید از پارک نسبت به متأهالن بیشتر است ،ولی
افزایش این تعداد افراد بههمراه افزایش سن و هزینة سفر،
دلیلی بر کاهش تعداد بازدیدها از بوستان فاتح است .درنهایت،
ارزش اقتصادی بوستان فاتح با محاسبة مازاد رفاه مصرفکنندة
حاصل از منحنی تقاضای مکان تفریحی  13،8750،000ریال
بهدست آمد که نتیجة آن میتواند اطالعات مفیدی را در
اختیار مسئوالن ذیربط بهمنظور تنظیم سیاستگذاریها قرار
دهد؛ بنابراین پیشنهاد میشود در راستای جذب بیشتر
گردشگران ،کمیت و کیفیت خدمات و امکانات رفاهی موجود
در بوستان فاتح گسترش یابد .همچنین ،میتوان بهمنظور
تأمین امنیت اجتماعی و ایجاد محیطی سالم برای جذب و
افزایش رضایتمندی بانوان گردشگر ،اقداماتی را از جمله وضع
ورودیه بر منطقة مورد مطالعه اتخاذ کرد که با توجه به رابطة
بسیار ضعیف هزینة سفر و تعداد بازدیدهای افراد ،میتواند راه
حل مناسبی باشد .همچنین ،با توجه به اینکه تعداد بازدیدهای
افراد متأهل از این مکان کم است ،میتوان بهدنبال علل این
کاهش بازدید از مکان تفریحی مورد نظر بود تا گامی در
راستای افزایش رفاه اجتماعی برداشت .همچنین ،با بررسی
عوامل اثرگذار بر تعداد بازدیدهای افراد سالخورده و در اختیار
قراردادن امکانات رفاهی بیشتر برای این دسته از متقاضیان،
میتوان حضور آنان را در این مکان تفریحی در راستای جذب
بازدیدکنندگان بیشتر بهمنظور به گردش درآوردن جریان پولی
بیشتر ،گسترش داد .همچنین ،نتایج این مطالعه میتواند در
تعیین قیمتهای ورودیة مناسب استفاده شود .این کار در
تأمین بودجة الزم برای مدیریت پارک مؤثر است .شایان ذکر
است ارزش تفریحی محاسبهشده فقط بیانگر ارزشهای مصرفی
است؛ بنابراین ،باید بهعنوان یک کران پایین برای ارزش کل
اقتصادی پارک درنظر گرفته شود.
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