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چكيده
زمينه و هدف :با توجه به تقاضای روزافزون مردم برای تفرجگاهها و مراکز تفریحی ،تحلیل هلای اتصالادی و اجصعلاوی و بررسلی کامل
خواسصههای مردم جهت فراهم نعودن امکانات و تسهیالت الزم ،امری ضروری است .هدف ایل تحقیل بلررورد ارزت تفلرجگلاهی الار
ساحلی اهواز به ونوان یکی از مهمتری مراکز تفریحی مردم خوزسصان و باالخص شهر اهواز میباشد.
روش بررسی :در ای مطالعه از روت هزینه سفر انفرادی اسصفاده شده که میتواند به ونوان ابزاری موثر در برنامهریزی و مدیریت طرح-
های توسعه ای مورد اسصفاده ترار گیرد .در ای روت ،رابطه بی تعداد بازدیدهای هر شخص در طول یک سال از یک تفرجگاه ،هزینه سفر
انفرادی هر فرد و مصغیرهای اتصاادی -اجصعاوی بررورد گردید .بدی منظور ،تعداد  432ارسشنامه در سال  9319از بازدیدکنندگان اار
تکعی گردید.
يافتهها :نصایج مطالعه نشان داد که مصغیر س افراد ولیرغم داشص والمت مورد انصظار ،تاثیر معنیداری بر تعداد بازدیدها نداشلصه اسلت.
در حالی که مصغیر دررمد و تحایالت افراد اثر مثبت و هزینه سفر اثر منفی معنیداری بر تعداد بازدیلد افلراد از الار
ارزت تفریحی اار

ساحلی برای هر فرد در طول سال معادل  918551ریال و ک ارزت تفریحلی سلاالنه الار

سلاحلی داشلصند.

 9324144111ریلال

بررورد گردید.
بحث و نتيجهگيری :از رنجا که نصایج نشاندهندهی ارزت تاب توجه اتصاادی اار

ساحلی برای ساکنان شهر اهواز است ،بایسصی به

تدوی طرح توسعه گردشگری رن مبادرت نعود .جهتگیری سیاستها بایسصی براساس توسعه تفرجگاهها و اار های شهری با حفظ
اسصانداردهای محیطزیسصی و ایجاد ساز و کارهایی برای بازگشت سرمایه باشد.
واژه های کليدی :روت هزینه سفر انفرادی ،ارزتگذاری ،تفرجگاه ،اار

ساحلی اهواز.

 -1اسصادیار اتصااد کشاورزی ،دانشگاه ولوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزسصان *(نویسنده مسوول).
 -4دانشجوی کارشناسی اتصااد کشاورزی ،دانشگاه ولوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزسصان.
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Abstract
Background and Objective: According to the increasing demand for recreational and entertainment
centers, economic and social analysis and investigating human needs providing possibilities and
facilities is neccesary. The main objective of this study is to estimate the recreational value of Ahwaz
Beach Park as an important entertainment center of Khuzestan people especially Ahwaz city.
Method: Individual Travel Cost Method as an effective method in planning and managing
development projects was used in this study. Individual visits are as dependent and individual travel
cost and socio-economic variables are independent variables. Needed data were collected in 1391 by
completing 234 questionnaires from visitors of the site.
Findings: The results indicated that the age of visitors has an acceptable but insignificant effect on
numbers of visits. On the other hand, the variables of education and income have a positive effect and
travel cost has a negative effect on visits. Recreational value of Beach Park was estimated about
157885 Rials per person and 1342022500 Rials for a year in total.
Discussion and Conclusion: Since the results indicate the significant economic value of Beach Park,
it is necessary to codify its tourism development plan. Policies should be based on development of
recreations and urban Parks with maintaining high environmental standards and creating mechanisms
for capital return.
Key words: Individual Travel Cost Method, Valuation, Recreation Site, Beach Park of Ahwaz.
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مقدمه
با توجه به تقاضای روزافزون مردم برای تفرجگاهها و مراکز

دارای اهعیت است ( .)1در ارزتگذاری کاالهای غیربازاری به

مساله و بررسی

طور کلی از سه رهیافت مبصنی بر بازار ( تعای به ارداخت

خواسصههلای ملردم و هعچنی ایشبینی نیازهای تفرجگاهی

نسبت داده شده) ،رهیافت بازار فرضی (تعای به ارداخت اظهار

کاریدشوار اما اجصنابنااذیر است .امروزه ارزتگذاری اتصاادی

شده) و رهیافت جایگزی بازار (تعای به ارداخت اظهار شده)

منابع طبیعی ،به ونوان ابزار مدیریصی مؤثری جهت تاعیم-

اسصفاده میشود .از روتهای مورد اسصفاده در رهیافت نخست

گیری در زمینه برنامهریزی طرحهای توسعهای مورد اسصفاده

میتوان به روتهای هزینهی جایگزی  ،هزینهی فرصت،

تفریحی ،9ارزیابی اتصاادی و اجصعاوی ای

ارزت-

هزینهی بیعاری و تغییر در بهرهوری ،از رهیافت دوم میتوان به

گذاریهایی اجصنابنااذیر بوده و ودم توجه به رنها در دراز-

روتهای ارزتگذاری مشروط ،رتبهبندی مشروط و رزمون

مدت ،وواتب ناخوشایندی در ای خواهد داشت .در صورتیکه

انصخاب و از رهیافت سوم میتوان به روتهای دسصعزد

ارزتگذاری کاالهای محیطزیسصی بدون مقایسه با سایر کاالها

ناهعگ  ،تیعتگذاری براساس اص

لذتگرایی و هزینه سفر

صورت گیرد ،اسصفادهکنندگان ای کاالها را رایگان انداشصه و

اشاره نعود( .)۶روت ارزتگذاری مشروط و ورت هزینه سفر

بنابرای  ،در سطح تاعیمگیری به اتخاذ سیاستهای نااایدار

دو تکنیک ارزتگذاری غیربازاری هسصند که وعوما برای بررورد

منجر میشود .ارزتگذاری اولی کاالهای محیطزیسصی(حصی

منافع اتصاادی دریافت شده به وسیله بازدیدکنندگان از منابع

اگر بابت اسصفاده از رنها ارداخصی هم صورت نگیرد) ،ولیرغم

تفرجگاهی ،اسصفاده میگردد .هرچند هر دو روت برای

تعام کاسصیهایش ،اهعیت اتصاادی اسصفاده از محیطزیست را

ارزتگذاری منابع تفرجگاهی یکسانی به کار گرفصه میشوند،

رشکار میسازد (.)4

اما روتهای رماری مصفاوتی برای بررورد منافع ضعنی در هر

هدف اصلی از ساخت اار ها در سراسر دنیا ،منافع بالقوهای

کدام اسصفاده میشود .در ای بی  ،روت هزینه سفر یک مدل

است که برای جامعه در ای دارد .ای منافع به دو دسصه منافع

ترجیح رشکار شده است .بدی

معنی که از مخارج واتعی

شخای و وعومی تقسیمبندی میشوند .منافع شخای ناشی از

ارداخت شده به وسیله ااسخگو برای اسصخراج منحنی تقاضایی

اسصفاده تفریحی افراد جامعه از مناظر طبیعی بوده و منافع

که برای محاسبه منافع به کار میرود ،اسصفاده میشود .در

وعومی ناشی از ارایهی خدمات حفاظصی رب و هوا میباشد ،که

مقاب  ،در روت ارزتگذاری مشروط که یک مدل ترجیحات

ک جامعه از رن منصفع میشوند ( .)3هیچ کدام از ای منافع در

اظهار شده است ،هیچ مبادله واتعی صورت نگرفصه و در ووض از

بازار مبادله نشده و مانند سایر کاالها تاب تیعتگذاری در بازار

رفصاری که ترار است از ااسخگو سر بزند ،برای بررورد منافع یک

نیسصند .لذا در ادبیات موضوع ،روتهایی ارایه شدهاند که با

منبع تفرجگاهی اسصفاده میشود .اگرچه هر دو روت رفاه

اسصفاده از یک بازار فرضی ،ای دسصه از کاالهای غیرتاب مبادله

مارفکننده را اندازه میگیرند ،روت هزینه سفر ای مازاد رفاه

در بازارهای واتعی ،ارزتگذاری میشوند (.)2

را با بررور یک تابع تقاضای مارشالی اما روت ارزتگذاری

ارزتگذاری کارکردها و خدمات غیربازاری محیطزیست به

مشروط رن را با بررورد یک تابع تقاضای هیکسی اندازه

مخصلفی نظیر شناخت و فهم منافع محیطزیسصی و

میگیرد .در نصیجه تفاوت ای دو معیار اندازهگیری رفاه به خاطر

اکولوژیکیتوسط انسان ،ارایهی مسای و مشکالت محیطزیسصی

اثر دررمدی است ( .)8نصایج مطالعاتی که ای دو روت را مورد

کشور به برنامهریزان ،سنجش نقشو اهعیت منابع محیطزیسصی

مقایسه ترار دادهاند ،نشان میدهد که منافع بررورد شده در

در توسعه اایدار و تخریب و بهرهبرداری بیرویه از منابع طبیعی،

روت ارزتگذاری مشروط کمتر از روت هزینه سفر بوده ،اما

مدیران محیطزیست ترار میگیرد( .)9انجام چنی

دالی

منافع به دست رمده از هر دو روت دارای هعبسصگی بسیار
1- Recreational Site






191

عبدشاهی و همكار

علوم و تكنولوژی محيط زيست ،شماره  ،77تابستان 97

باالیی هسصند ( .)5روت هزینه سفر اولی بار در ایاالت مصحده

نفری ارداخصهاند .نصایج مطالعه ایشان نشان داد که مصغیرهای

و کشورهای ارواایی به منظور ارزتگذاری اار ها و تفرجگاهها

س  ،دررمد ،فاصله و هزینههای رشکار سفر بر تعداد دفعات

مورد اسصفاده ترار گرفت .در ای روت ،هزینه سفر به ونوان

بازدید موثر بوده و محققی

ارزت اتصاادی مطبوویت

ارزت غیربازاری یک کاالی محیطزیسصیدر نظر گرفصه میشود.

محیطزیسصی ساالنه را در دو سناریوی گفصه شده به ترتیب

از جعله مزایای رن میتوان به هزینه کم ،توی و تاب اوصعاد

99113و  98981میلیارد ریال به دست روردهاند ( .)94صالح و

بودن ،کاربرد رسان ،نیاز به نعونه کوچک ،سادگی تفسیر و

هعکاران به بررورد ارزت اتصاادی تفرجگاهی بوسصان فاتح در

توجیه نصایج و شباهت زیاد نصایج حاص از رن با روتهایی

اسصان البرز با اسصفاده از رویکرد هزینه سفر مبادرت نعودهاند.

نظیر ارزتگذاری مشروط اشاره نعود .از جعله معایب احصعالی

مطالعه ،معادل

میتوان مشک

انصخاب نعونه ،دشواری تطبی

ک

ارزت تفرجگاهی ساالنه بوسصان در ای

هزینهها برای

 935811111به دست رمده است ( .)93رولفه و ارایاگاه ارزت

سفرهایی که به چند مکان و چند منظور صورت میگیرد ،ودم

ماهیگیری تفریحی را در دریاچههای اشت سدهای کویینزلند

توانایی در محاسبه هزینه فرصت زمان صرف شده ،هزینهبر و

با اسصفاده از روتهای هزینه سفر فردی و منطقهای به طور

زمانبر بودن جععروری اطالوات و ایچیدگی رماری محاسبات

جداگانه برای دو گروه از ماهیگیران دایعی و موردی به دست

رن را نام برد ( .)1اسصفاده از روت هزینه سفر برای ارزتگذاری

روردهاند .نصایج نشاندهنده تفاوت تاب توجه ارزت تفریحی بی

مکانه ای تفریحی در ایران و جهان در مطالعات مصعددی مورد

گروهها و مکانهای مخصلف است ( .)92فلعینگ و کو

اسصفاده ترار گرفصه که به برخی از رنها اشاره میگردد.

بررورد تابع لگاریصعی تولید سفر ،ارزت تفریحی دریاچه مکنزی

اژویان و فلیحی با اسصفاده از روت هزینه سفر به ارزتگذاری

و جزیره فریسر را در اسصرالیا با روت هزینه سفر منطقهای

تاالب انزلی ارداخصهاند .نصایج نشان داد که زمان ،مسافت و

 39/5و  919/2میلیون دالر بررورد کردند .در ای مطالعه هیچ

هزینههای سفر بر تولید تفریح موثر بوده و تیعت سایهای تفریح

یک از مصغیرهای جامعهشناخصی نظیر س  ،دررمد و تحایالت

برای تاالب معادل  9911111ریال به دست رمد ( .)1جوزی و

معنیدار نشدند ( .)91اسپاسک و رنصوسکوا به بررسی ارزت

هعکاراندر مطالعهای به ارزتگذاری اتصاادی منابع تفرجگاهی

اتصاادی تفرجی ژئواار

اردیس در جعهوری چک با اسصفاده

بخش شهداد کرمان به منظور ارایهی برنامه راهبردی توسعه

از روت هزینه سفر تکمکانی 9ارداخصند .از جعله مصغیرهای

تحقی  ،از روت هزینه سفر

مهم مورد اسصفاده در ای مطالعه میتوان به تحایالت ،هزینه

اکوتوریسم ارداخصهاند .در ای

منطقهای اسصفاده شده و نصایج نشان داد که بی

س ،

با

سفر ،تعداد افراد در بازدید و دررمد اشاره نعود ( .)9۶سیامسوی

تحایالتو دررمد افراد با تعداد بازدیدها ارتباط معکوس

هرمان و هعکاران با اسصفاده از روت هزینه سفر منطقهای به

ضعیفی وجود دارد و بی فاصله مح سکونت افراد و هزینه

بررورد ارزت تفرجگاهی اار

ایالصی ارلیس در مالزی

انجام شده برای سفر به منطقه ،ارتباط مسصقیم بسیار توی

ارداخصهاند .ایشان ارزت تفرجگاهی اار

برترار است( .)91کرمی و امیری به ارزتگذاری تفرجگاهی

به دست روردند .ایشان بر اهعیت حفظ گردتگران به ونوان

با اسصفاده از روت هزینه سفر انفرادی

تاکید داشصهاند

چاهنیعههای زاب

را معادل 1321۶24

ابزاری برای حفظ ارزتهای تفریحی اار

ارداخصهاند .رابطهی معنیداری بی هزینه سفر و تعداد بازدید

( .)98خان و هعکاران ووام موثر بر تعای به ارداخت برای دو

مشاهده گردید .ارزت تفرجگاهی چاهنیعهها در ای مطالعه در

اار

در ایشاور ااکسصان را مورد مطالعه ترار دادند .نصایج

حدود  3/5میلیارد تومان در سال به دست رمد ( .)99امیرنژاد و

نشان داد که هزینه سفر ،دررمد بازدیدکنندگان ،فاصله منزل تا

مویدیان به بررورد ارزت اتصاادی مطبوویت محیطزیسصی

اار  ،سطح تحایالت و کیفیت خدمات تفرجگاهی

اار

کوهسصانی صفه اصفهان با اسصفاده از رهیافت هزینه سفر

انفرادی رشکارشده و اظهارشده با اسصفاده از یک نعونه 411

1- Single Site
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تعیی کنندههای اصلی تعای

به ارداخت بوده اند .کشش

شرایط محیطزیست شهری دارد و ای امر ضرورت برنامهریزی

منفی بوده و کشش

گسصرده را روش میسازد .بههعی منظور ،برای افزایش سرانه

بودن دو اار

فضای سبز شهری در اهواز شروع به بهرهبرداری از چندی

تیعصی تقاضا برای بازدید از هر دو اار

تیعصی مصقاطع مثبت و نشانگر جانشی
میباشد .تقاضای هر دو اار

199

نسبت به دررمد کششاذیر بود

اروژه وعرانی از جعله اار

ساحلی در حاشیه رودخانه کارون

( .)95گرایلی و هعکاران برای وقیدهاند که تفریح در جنگ به

(لب کارون) گردیده است که برخوردار از تسعتهای مخصلف

توجهی برای

تفریحی و اسصراحتگاهی بوده و هر روز مورد بازدید شعار

ونوان یک خدمت محیطزیسصی ،دررمد تاب

جامعه محلی به هعراه دارد .نصایج مطالعه ایشان که در یکی از

زیادی از بازدیدکنندگان ترار میگیرد (.)49

درههای رلپ انجام شده ،نشان داد که جنگ های مخلوط نسبت

شهر اهواز به دلی دارا بودن ابعاد تاریخی ،طبیعی و تجاری به-

به جنگ های خالص ارزت تفریحی باالتری دارند .نصایج

ونوان نگی گردشگری جنوب کشور شناخصه میشود .وجود ار-

هعچنی نشان داد که ارزت تفریحی جنگ های دره رلپ در

ربتری رودخانه کشور یعنی کارون بر اهعیت ژئوالصیک ای

حدود  4/1میلیون یورو در هر سال بوده و بنابرای وزن زیادی

شهر افزوده است .اار

در ارزت اتصاادی ک جنگ داشصه است ( .)91بهات و بهات از

هکصار بهونوان وسیعتری

دو روت ارزتگذاری مشروط و هزینه سفر انفرادی مبصنی بر

خوزسصان در حاشیه رودخانه کارون و در دو ضلع شرتی و غربی

تقاضا برای ارزتگذاری اارگ داچیگام در جامائیکا و کشعیر

ای رودخانه به مسافصی بیش از  91کیلومصر ،حد فاص ا سوم

اسصفاده نعودند .نصایج نشان داد که مازاد رفاه بازدیدکنندگان

تا ا انجم اهواز کشیده شده و به سبب بهرهمندی از مناظر

معادل

زیبای رودخانه کارون و ودم وجود هزینه ورودیه در سراسر

معادل  259دالر رمریکا بوده و ارزت کلی ساالنه اار

ساحلی اهواز با مساحصی بیش از ۶1
اار

و زیباتری

شهری اسصان

 2125551دالر به دست رمد(.)41

اار  ،به مهمتری و ارطرفدارتری مکان تفریحی -گردشگری

شهر اهواز با جععیصی معادل  9241519نفر ،یکی از کالن

در اهواز تبدی شده است .از ای رو ،نه تنها شهروندان اهوازی

شهرهای ایران است .ای شهر در موتعیت جغرافیایی  39درجه

بلکه از سایر نقاط اسصان خوزسصان و هعچنی ک کشور مقاد

و  41دتیقه ورض شعالی و  25درجه و  21دتیقه طول شرتی،

نهایی خود را جهت تفریح و تفرج ای جاذبه گردشگری ترار

در بخش جلگهای خوزسصان و با ارتفاع  95مصر از سطح دریا

میدهند ( .)49با توجه به تقاضای روزافزون مردم به تفرجگاهها

واتع شده و دارای بافت جععیصی مصشک از تومیتهای مخصلف

و مراکز تفریحی و ضرورت ارزتگذاری ای مکانها ،هدف کلی

ورب و وجم اوم از بخصیاری ،شوشصری ،دزفولی و ...میباشد.
کارون به ونوان ارربتری

و بزرگتری

رودخانهی ایران ،با

سرچشعه گرفص از کوههای بخصیاری ،با ورود به اهواز ،شهر را
به دو بخش شرتی و غربی تقسیم نعوده و جلوه زیبایی به شهر
داده است .اهواز امروز شهری بزرگ و اهناور است که در دو
سوی رود اررب کارون واتع شده است .بخش بزرگی از اسصان
خوزسصان جلگه است و شهر اهواز نیز در بخش جلگهای جای
دارد .ولی کعبود شدید اوشش گیاهی سبب گرمی و خشکی
ایران جای داده

اهواز شده و رن را در رده گرمتری

مناط

است .ای شهر به رغم داشص خا

حاص خیز ،از نظر فضای

سبز فقیر بوده و فاصله تاب توجهی با اسصانداردهای الزم و

ای

مطالعه ،بررورد ارزت اسصفادهای تفریحی 9اار

ساحلی

اهواز و هدف جزئی ای تحقی  ،شناسایی و بررورد میزان تأثیر
مصغیرهای موثر بر تعداد بازدید افراد میباشد.
مواد و روشها
در روت هزینه سفر ،ارسشنامهای از یک نعونه از
بازدیدکنندگان در مکان تفریحی تکعی میشود .با اسصفاده از
اطالوات اتصاادی-اجصعاویو هزینههای مربوطبهبازدیدکه از
ارسشنامهها اسصخراج میشوند ،میتوان هزینههای بازدید را
محاسبه نعوده و ارتباط ای هزینهها را با تعداد افرادی که از
ای

مکان تفریحی بازدید میکنند ،تعیی

نعود .رابطهای به-

1-Recreational Use
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دست رمده ،تقاضای بازدیدکنندگان برای مکان تفریحی است

ارزت ای مکان بوده و با افزایش ای هزینهها ،تعداد بازدیلدهلا

(.)2

کاهش مییابد.

روت هزینه سفر ،ارزت اسصفادهای تفریحی برای یک مکان

تابع ضعنی رابطهی 9را میتوان بهونوان معادله هزینه سفر

تفرجی خاص را با کعک تقاضای ای مکان (که براساس تعداد

انفرادی به صورت رابطه  4بازنویسی نعود (.)44

بازدیدکنندههای ای مکان اندازهگیری میشود) به تیعت رن

()4

(که براساس هزینههای بازدید اندازهگیری میشود) ارزیابی می-

که ،

نعاید .مدل هزینه سفر با کعک تابع تولید سفر ( 9)TGFکه در

یکدوره زمانی) توسط شخص از مکان تفریحی

تعداد بازدیدهای صورت گرفصه در طول یکسال (یا
هزینه

رابطه  9رمده است ،تعریف میشود (.)2

بازدید برای شخص

()9

مصغیرهای اتصاادی -اجصعاوی در رابطه با بازدیدکننده

که،

تعداد بازدیدکنندگان از مکلان تفریحلی

بازدید و

هزینله هلر

برداری از مصغیرهای اتصاادی -اجصعاوی است کله

بهطورتاب توجهی مصغیر

را توضلیح ملیدهنلد .بلا توجله بله

تعریف مصغیر وابسلصه ( ) ،دو راه کلاربردی بلرای روت هزینله
سللفر وجللود دارد کلله وبارتنللد از روت هزینلله سللفر انفللرادی
( 4)ITCMو روت هزینه سفر منطقلهای ( 3)ZTCMدر روت
هزینه سفر انفرادی ،مصغیر وابسصه تعداد مسلافرتهلای صلورت
گرفصه توسط بازدیدکنندگان به یک مکلان در طلول یلک دوره
زمانی (مععوال یک سال) است .در روت هزینه سفر منطقلهای،
مصغیر وابسصه تعداد مسافرتهای صورت گرفصه بهوسیله جععیت
هر منطقله یلا ناحیله مشلخص ،بله یلک مکلان خلاص اسلت.
روت نخست مناسب مکانهایی است کله مکلررات توسلط افلراد
محلی مورد بازدید ترار میگیرد و در مورد بازدیدکنندگانی کله
از نللواحی دور بلله یللک مکللان مراجعللت مللیکننللد ،روت دوم
مناسبتر است (.)2
در ای مطالعه بهمنظور تعیی ارزت تفرجگاهی الار

سلاحلی

اهواز ،از روت هزینه سفر انفرادی اسصفاده شده است .زیرا فرض
میشود که روت هزینه سفر انفرادی ،از ای جهت کله اکثریلت
تریب به اتفاق بازدیدکنندگان بومی هسصند ،برای ارزتگلذاری
اتصاادی کارکرد تفرجی ای مکان مناسبتر میباشد .هعچنلان
که گفصه شد در ای روت فرض میشود ،هزینههایی کله افلراد
برای دیدن یک مکان تفریحی یا تاریخی ملیاردازنلد ،بیلانگلر
1- Trip Generation Function
2- IndividualTravelCostMethod
3-ZonalTravelCostMethod

از مکان تفریحی و

برداری از
ام،

میباشد.
منحنی تقاضای مکان تفریحی ،از طری
فوق

مشص گیری از تابع

به دست خواهد رمد .برای بررورد هزینه سفر انفرادی،

سطح زیر منحنی تابع تقاضا (مازاد مارفکننده) برای هر فرد
محاسبه میگردد .مازاد مارفکننده 2یا ارزت مکان تفریحی،
ازحاص ضرب تعداد بازدیدهای ساالنه اشخاص از مکان تفریحی
در سطح زیر منحنی تقاضا و مطاب رابطه  3به دست میرید
(.)44
()3
که،

=ک مازاد مارف کننده



تعداد بازدیدهای شخای از مکان تفریحی ام در طول

یکسال(یا یک دوره) بوده و

و

هم تبال تعریف شدهاند.

در مطالعه حاضر ،دادههای اولیه مورد نیاز با بهرهگیری از
ارسشنامه و مااحبه حضوری با بازدیدکنندگان اار

ساحلی

اهواز جععروری گردیده است .ارسشنامه شام دو بخش بوده
که بخش اول دربرگیرنده وضعیت اتصاادی -اجصعاوی افراد
شام س  ،جنسیت ،شغ  ،میزان تحایالت ،تعداد افراد خانوار،
میزان دررمد و هزینه ماهیانه زندگی ،ولت اسصفاده از اار
ساحلی توسط بازدیدکنندگان و بخش دوم مربوط به هزینهای
است که افراد برای رسیدن به ای

تفرجگاه مصحع

شدهاند.

ک هزینه سفر هر بازدیدکننده از مجعوع کرایه رفت و برگشت
(در صورت اسصفاده از وسیله شخای ،تیعت بنزی یا گازوئی
مارفی و اسصهال

اتومبی ) و هزینه صرفشده در تفرجگاه

(هزینه مواد غذایی ،اارکینگ و  )...محاسبه شده است .حجم
4-Consumer Surplus

ارزش گذاری اقصادی کارکرد تفرج گاهی پارک ساحلی ....
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نعونهی مورد اسصفاده  432نفر بود که با اسصفاده از رهیافت

سالهای تحای

نعونهگیری مایک و کارسون بهدست رمده است .از نعونهگیری

بازدید برای هر نفر در حدود  ۶1هزار ریال بوده که البصه در بی

تاادفی ساده برای انصخاب اوضای نعونه اسصفاده گردید .بدی -

مصغیرهای تحقی دارای باالتری ضریب تغییرات میباشد.

منظور ،تعداد  432ارسشنامه بی بازدیدکنندگان توزیع شد

در ارزیابی وضعیت شغلی بازدیدکنندگان ،مشخص گردید که

که اس از مطالعه و بررسی ،برخی از ارسشنامه ها به دلی

بیشتری تعداد بازدیدکنندگان ( 33/3درصد) کارمندان وادی

ناتص بودن اطالوات حذف گردید و در نهایت 415 ،ارسشنامه

بوده و اس از رن مشاغ رزاد ( 43/91درصد) در رتبه بعدی

جهت تحلی های بعدی مورد اسصفاده ترار گرفت .ارسشنامهها،

ترار گرفصه و تنها  1/13درصد مااحبهشوندگان ،بیکار هسصند.

بهار که حداکثر تقاضای

تعداد بازدیدکنندگان (41

در ایام مخصلف هفصه در فا

تفرجگاهی در اهواز صورت میگیرد ،در نقاط مخصلف اار
ساحلی و اس از توجیه کام
اژوهش ،تکعی

رنها حدود  94سال و هزینه مصوسط هر

از لحاظ سطح دررمد ،بیشتری

درصد) میزان دررمد خود را بی  92تا  9۶میلیون ریال اوالم

بازدیدکنندگان از هدفهای

کردهاند و کعصری رنها ( 1/13درصد) باالی  41میلیون ریال

اطالوات

دررمد دارند و دررمد ماهیانهی مصوسط افراد  9۶114113ریال

گردید .به منظور تجزیه و تحلی

ارسشنامهها از بسصه نرم افزاری  Eviews6اسصفاده شد.

تعیی گردید .بررسی دالی انصخاب اار

يافتهها

نشان داد که  14/85درصد از افراد دلی بازدید خود را مناسب-

شاخصهای رماری مصغیرهای مورد بررسی در جدول  9رمده

تری تفرجگاه موجود در منطقه مح سکونت از نظر امکانات،

ساحلی برای تفرج

است .ااسخگویان به طور مصوسط در طول سال  41بار از اار

 34/29درصد از افراد دلی

ساحلی دیدن نعودهاند .حدود  8۶درصد بازدیدکنندکان را

مناظر زیبای طبیعی و هوای اا

مردان تشکی میدهند 11 ،درصد ااسخگویان مصاه هسصند،

بازدید را نزدیکی به مح سکونت ،بیان کردهاند.

میانگی

بازدید را برخورداری تفرجگاه از
و  92/59درصد از افراد دلی

سنی بازدیدکنندگان حدود  38سال ،مصوسط تعداد
جدول -1شاخصهای آماری مربوط به متغيرهای مورد بررسی
Table 1. Statistical indices of understudied variables

نوع متغير

ميانگين

انحراف معيار

ضريب تغييرات

متغير
تعداد بازدید ساالنه هر شخص

گسسصه

41/48

1/4۶

1/39

هزینه بازدید برای هر نفر (هزار ریال)

ایوسصه

11/13

13/2

1/11

س (سال)

ایوسصه

38/31

91/29

1/48

تحایالت (سال)

گسسصه

94/11

4/24

1/91

دررمد (میلیون ریال)

ایوسصه

9۶/8

3/18

1/۶1

تعداد افراد حاضر در بازدید (نفر)

گسسصه

1/12

3/31

1/11

مأخذ :یافصههای تحقی

به منظور بررورد تابع تولید سفر ،تعداد بازدید افراد بر هزینه

ساحلی داشصه است .بهدلی

سفر فردی و سه مصغیر س  ،تحایالت و دررمد ماهیانه با فرم-

اطالواتکعی در خاوص انصخاب فرم تابعی مناسب ارایه

های تابعی مخصلف رگرس و نصایج در جدول  4رمده است.

دادهاند ،انصخاب فرم مناسب تابع هزینه سفر باکعک

افراد ولیرغم

شاخصهای رماری انجام گرفت .وعومات برای ارزیابی فرمهای

مشابه نصایج اا

و فهعیترکر( ،)2مصغیر س

ای

که تئوریهای اتصاادی،

والمت مورد انصظار ،معنیدار نشده است .در صورتیکه مصغیر

تابعی مخصلف از معیارهای لگاریصم درستنعایی،9

دررمد و تحایالت افراد اثر مثبت و هزینه سفر اثر منفی معنی-

شده و مقدار رماره  Fاسصفاده میشود (.)43

تعدی -

داری در سطوح انج و یک درصد بر تعداد بازدید افراد از اار
1- Log Likelihood
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جدول  -2نتايج حاصل از برآورد فرمهای مختلف تابع توليد سفر
Table 2. Results of estimated different forms of travel production function

متغير

فرم تابعی

خطی -لگاريتمی

خطی
***

لگاريتمی -خطی

***

لگاريتمی دو طرفه
***

***

ورض از مبدأ

42/83
)۶/94( 9

۶۶/19
()2/51

3/15
()9۶/11

2/۶9
()۶/11

مصغیر هزینه

*** -9391 -1
()-94/13

*** -5/31
()-92/21

*** -1/191 -۶
()-99/88

*** -1/33
()-99/44

1/122
()1/85

9/41
()1/۶3

1/1191
()1/82

1/181
()1/81

** 1/128
()4/48

4/13
()9/31

** 1/14۶
()4/3۶

1/912
()9/۶2

*** 1/191 -8
()3/89

*** 4/۶3
()3/11

*** 4/491 -5
()3/31

** 1/914
()4/۶2

تعدی شده

1/۶3

1/81

1/۶1

1/11

لگاریصم درستنعایی

-338/91

-341/11

-2/94

-1/28

رماره F

***

***

مصغیر س
مصغیر تحایالت
مصغیر دررمد

2۶/14

***

۶3/53

***

29/34

31/۶۶

 -9اوداد درون ارانصز رماره رزمون  tرا نشان میدهند.
*** و ** و * به ترتیب معنیداری در سطوح یک ،انج و ده درصد

مقدار حداکثر لگاریصم درستنعایی نسبت به

تعدی شده

()2

+1/11111111

تعداد بازدید افراد

+1/182

ک

معیار بهصری برای اندازهگیری خوبی برازت است .مخاوصات

که

برای مدلهایی با مصغیرهای وابسصه مصفاوت ،مقدار لگاریصم

بازدیدکننده ارداخت کرده تا از اار

=42/83-1/11193

هزینه سفر است که هر
اسصفاده کند

بازدیدکنندگان و

تعداد

دررمد ماهیانه

درستنعایی به ونوان بهصری ابزار در تعیی فرم تابعی مناسب

سالهای تحای

به شعار میرود ( .)5براساس مقدار لگاریصم درستنعایی ،تابع

بازدیدکنندگان میباشد .با ثابت نگه داشص مقادیر دو مصغیر

خطی به ونوان بهصری مدل انصخاب گردید .از رن جا که امکان

و

وجود واریانس ناهعسانی در مدل زیاد است ،با اسصفاده از رزمون

مطاب رابطهی  1به دست رمد.

وایت واریانس ناهعسانی در مدل بررسی و با توجه به نصیجه

()1

رزمون ،واریانس هعسانی در مدل رد نگردید .براساس تعداد

با معکوس نعودن تابع رابطه  ،1رابطه بی مصوسط هزینه سفر و

ضرایب معنیدار و هعچنی میزان ضریب تعیی مدل ،احصعال

تعداد بازدیدها که نشانگر رفصار بازدیدکننده نسبت به تغییرات

هعخطی مشک ساز ،هم بسیار کم است.

هزینه یا هعان تابع معکوس تقاضاست ،مطاب رابطه  ۶به دست

براساس برروردهای به دست رمده ،تابع مناسب در رابطه  2رمده

رمد .ای رابطه در نعودار  9رسم شده است.

بدی معنی است که

است .براساس ای تابع ،ضریب مصغیر

با افزایش یکصد هزار ریال هزینه سفر ،تعداد بازدیدها 93
مرتبه در طول یکسال کاهش مییابد .ضریب مصغیر

هم

نشان دهندهی ای است که با افزایش هر سال به تحایالت
بازدیدکنندگان ،تعداد بازدیدهای هر فرد 1/182 ،مرتبه در طول
سال افزایش مییابد .ضریب مصغیر

هم نشان میدهد که با

افزایش یک میلیون ریال دررمد ماهیانه ،تعداد بازدیدهای فرد،
 1/11مرتبه در طول سال افزایش مییابد.

()۶

در میانگی  ،تابع تقاضای بازدید براساس هزینه سفر،
=31/9۶-1/11193

=4812۶9/13 – 8۶14/31
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ساحلی اهواز صورت

مطالعه با هدف ارزتگذاری اار

گرفت .هرچند روت هزینه سفر برای انواع مکانهای تفریحی
در نقاط مخصلف کشور مورد اسصفاده ترار گرفصه و نصایج در

=N
31/9۶

تالب مطالعات مخصلف منصشر گردیده ،اما با توجه به وضعیت
خاص اسصان خوزسصان و مخاوصا شهر اهواز ،به خاطر وجود

نمودار  -1منحنی تقاضای پارک ساحلی اهواز
Diagram 1. Demand curve of Ahwaz Beach Park

گرمای طاتتفرسا و هعچنی طوفانهای گرد و غبار با منشا
داخلی و خارجی از مهمتری کارکرد ای مطالعه را می توان،

به منظور محاسبه مازاد مارفکننده به ازای هر فرد (ارزت

شناساندن یکی از مهمتری

تفریحی) ،مطاب رابطه  ،8از معادله تقاضا در فاصله صفر تا

محققی و سایر افراد جامعه نام برد .نصایج ای مطالعه هعچنی

مصوسط تعداد بازدیدها انصگرالگیری صورت گرفت ( .)92نصایج

به سیاستگذاران طرحهای گردتگری کعک میکند تا با ولم

از محاسبهی مازاد مارفکننده در طول سال ،در

ساحلی ،در

حاص

جدول  3رمده است .با توجه به جدول مالحظه میگردد که

به تعای

مکانهای تفریحی شهر اهواز به

به ارداخت افراد برای بازدید از اار

زمینه بهبود کیفیت خدمات ارایه شده برنامهریزی نعایند .به

مازاد مارفکننده برای هر فرد به ازای مصوسط  41/48بازدید

منظور تعیی

در سال ،معادل  2۶49481ریال است .از ای رو ،مازاد مارف

چگونگی رفصار افراد ،از روت هزینه سفر انفرادی اسصفاده گردید.

کننده فردی به ازای هر بازدید 918551ریال خواهد بود .تعداد

از رنجا که در ای روت ،جععروری دادهها با کعک ارسشنامه

ک بازدیدهای ساالنه اار

ارزت تفرجگاهی اار

ساحلی اهواز بر اایه

ساحلی براساس گزارت مسوولی

و با مااحبه مسصقیم صورت میگیرد ،امکان طرح ارسشهایی

مربوطه  5111نفر میباشد ،لذا مازاد مارفکننده ک مورد

در زمینههای مخصلف مانند سطح دررمد ،تحایالت ،س و غیره

انصظار معادل حدود  9311میلیون ریال بوده و بیانگر ارزت

اطالوات میتوان با توجه به

تفریحی ساالنه ای اار
()8

خواهد بود.

فراهم میگردد که با کعک ای

دیدگاههای بازدیدکنندگان نسبت به تأمی

2۶49481

نیازها برنامهریزی

نعوده و جهت رفع نارساییها و افزایش ظرفیتها ،اتدامات الزم
را انجام داد.

جدول  -1نتايج حاصله برای مازاد مصرف کننده (ارزش
تفريحی بر حسب ريال)
Table 3. Results of consumer surplus calculation
)(recreational value in terms of Rial

مازاد مارف کننده برای هر فرد
تعداد افراد نعونه

918551
415

براساس نصایج ،ارزت تفریحی اار
 918551ریال و ک

ساحلی برای هر فرد

ارزت تفریحی ساالنه اار -

 9324144111ریال برای بازدیدکنندگان بررورد گردید.
اخصالف مقدار ارزت به دست رمده با نصایج حاص
مطالعات را والوه بر تفاوت مناط

از سایر

مورد مطالعه و تعداد

مازاد مارف کننده برای ک نعونه

98119151

مصوسط اندازه افراد حاضر در بازدید

1/12

تفرجگاهها در مناط مخصلف هعانگونه که لنسدل و گنگدهران

138538

( )42و مندس ( )41بیان نعودهاند ،میتوان به وواملی نظیر

5111

نوع روت ارزتگذاری مورد اسصفاده ،فرم تابعی انصخاب شده و

9324144111

نحوه محاسبه هزینه فرصت زمان نسبت داد .دررمد افراد ،یکی

مازاد مارف کننده هر گروه افراد در بازدید
بازدیدهای مورد انصظار ساالنه
مازاد مارف کننده ک مورد انصظار
مأخذ :یافصههای تحقی

از ووام اصلی ارزیابی اتصاادی تفرجگاهها و تقاضا برای ای
گونه مکانهاست .مصوسط دررمد بازدیدکنندگان از اار
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ساحلی نشان میدهد که ای اار

برای مردم اهواز یک کاالی

لوکس نیست ،زیرا که مصوسط دررمد افراد بازدیدکننده اایی
است .با افزایش سطح دررمد ،بازدید از اار

روند نزولی داشصه

عبدشاهی و همكار

با توجه به ارزشی که بازدیدکنندگان اار

برای اسصفاده از رن

تایلند و نیز فقر چشمگیر فضای سبز شهر اهواز ایشنهاد می-
شود نسبت به بهبود فضای سبز اار

و هعچنی بهبود ارایه

که نشان میدهد افراد با دررمد باالتر ،به دنبال مراکز تفریحی

خدمات به مردم ،اتداماتی صورت گیرد .الزم به ذکر است که

مطلوبتر بوده و با توجه به توانایی مالی ترجیح میدهند به

ارزت تفریحی محاسبه شده تنها بیانگر ارزتهای مارفی

مکانهای تفریحی دارای سرویسهای خدماتی مناسبتر،
مراجعه نعایند .سطح تحایالت هم یک مصغیر کیفی است که
تاثیر مثبصی بر تعداد بازدید افراد از اار

ساحلی دارد .به

بوده و لذا باید بهونوان یک کران اایی
اتصاادی اار

برای ارزت ک

در نظر گرفصه شود .با توجه به ارزت بررورد

شده ،ایشنهاد میشود که در ای مرکز تفریحی ،ساالنه حدات

وبارت دیگر ،با افزایش سطح تحایالت ،افراد ارزت بیشتری

به هعی میزان سرمایهگذاری صورت گیرد .ای سرمایهگذاری

برایتفریحاتتای هسصند .شناسایی طبقات سنی بازدیدکنندگان

میتواند از طری اوصبارات دولصی یا واگذاری بخشهایی از اار

از مهمتری مواردی است که در بررسیهای اجصعاوی مناط

به بخش خاوصی و اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان یا ترکیبی از

تفرجگاهی جهت تأمی

امکانات تفریحی و برطرف نعودن

نیازهای بازدیدکنندگان ،مورد توجه ترار میگیرد .بررسی نصایج
مربوط به گروه های سنی بازدیدکنندگان نشان میدهد که
بیشتری

تعداد بازدیدکنندگان(حدود نیعی از رنها) در

محدوده سنی  31تا  21سال ترار دارند .ولت معنیدار نشدن
ای مصغیر در تابع تقاضای سفر را میتوان محدودیت مکانهای
تفریحی در شهر اهواز و نارسایی شدید در ارایه خدمات در
سایر مکانهای تفرجی موجود دانست .چون اار

ساحلی ولی-

رغم تعام کاسصیها ،نسبت به سایر مکانها ،از خدمات بهصری
برخوردار است .بنابرای  ،ترکیب بازدیدکنندگان از تعامی رده
های سنی بوده و ای مصغیر نصوانسصه است ،تغییرات در بازدید را
توضیح دهد.
با توجه به نصایج مطالعه که حاکی از ارزت تاب
اتصاادی تفرجگاه اار

مالحظهی

ساحلی اهواز از منظر بازدیدکنندگان

است ،بایسصی ضع تدوی طرح توسعه گردشگری ای مرکز
تفرجگاهی ،به ایجاد مدیریصی کاررمد در زمینهی توسعه و
حفاظت از رن اتدام نعود .جهت دستیابی به توسعه اایدار در
منطقه و جذب گردتگر داخلی و خارجی و تسریع در رفع
نیازهای مورد نظر بازدیدکنندگان ،بایسصی نسبت به فراهم
نعودن تأسیسات زیربنایی و ساخصاری نظیر ایجاد تأسیسات
بهداشصی -رفاهی ،تفریحی و رموزشی از طری جذب سرمایهی
بخش خاوصی اتدام نعود.

ای دو سیاست انجام گیرد.
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