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چکيده
زمينه و هدف :امروزه زندگی مدرن سبب شده تا بشر احساس نیاز بیشتری به بازدید از سایتهای تفرجی داشته باشد .از اینرو تعیین ،ارزش تفرجی تفرجگاههای طبیعی
میتواند نشان دهد که چقدر این تفرجگاهها نقش مهمی را در زندگی مدرن امروزی ما بازی میکند .این مهم سبب میشود تا حفاظت از این سایتهای تفرجی تبدیل به اولین
اولویت ما در زندگی مدرن گردد.
روش بررسی :اولین هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل عواملی است که در برآورد ارزش تفرجی به روش هزینه سفر موثر هستند و دومین هدف آن برآورد ارزش تفرجی پارک
ملی سرخه حصار با استفاده از روش ذکر شده است .بر این اساس با قرار دادن پارک ملی سرخهحصار به عنوان مرکز 02 ،دایره متحدالمرکز با فاصلههای ثابت  0کیلومتر
ترسیم گردید.
يافته ها :در نهایت ارزش تفرجی اولیه ،پارک ملی سرخهحصار که اساس آن بر هزینه دسترسی است ،از طریق محاسبه سطح زیر منحنیتقاضا  0،506،042،222ریال در ماه
محاسبه گردید .سپس جهت شناسایی عواملی که میتواند روی ارزش تفرجی موثر واقع شوند با استفاده از  06پارامتر اقدام به تشکیل مدلی گردید .براساس این مدل،
پارامترهای وضعیت تاهل بازدیدکنندگان ،فاصله محل سکونت تا تفرجگاه ،تعداد دفعات بازدید ،میزان روشنایی و کیفیت نظافت پارک بر روی ارزش تفرجی منطقه موثر بودند.
بحث و نتيجه گيری :نتایج بررسیها نشان میدهد که رابطه مستقیمی بین بهبود کیفیت و روشنایی و ارزش تفرجی وجود دارد .این رابطه بین تعداد بازدیدکنندگان و ارزش
تفرجی نیز صادق است .به عبارت دیگر در صورت بهبود کیفیت روشنایی و افزایش تعداد بازدیدکنندگان ارزش برآورده شده این پارک ملی نیز افزایش میباید .اما افزایش نرخ
بازدیدکنندگان مجرد و کاهش کیفیت نظافت سبب کاهش ارزش تفرجی این پارک ملی میگردد.
واژههای کليدی :ارزشاقتصادی ،ارزشکلتفرجی ،عواملموثر در ارزشتفرجی ،روشهزینهسفر ،پارکملی سرخهحصار.

(-*1مسوول مکاتبات) :کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست ،گروه محیط زیست ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -0کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست ،گروه محیط زیست ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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Studying Factors Affecting on the Estimating Recreation Value by Using Travel Cost
Method (Case Study of Sorkheh Hesar National Park)
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Abstract
Background and Objective: nowadays, modern life of humans has lead people to need more to visit natural recreation sites.
Therefore, evaluating recreation value of natural promenades could show that how important role they have in our new
lifestyle. This caused to be our first priority in our modern life to protect from these recreation sites.
Method: Analyzed factors that affect on the recreation value in travel cost method is the first aim of this study, and second
aim is to estimate the recreation value by using the travel cost method. According to these factors, twenty circles with equal
distances of two Km were drawn.
The Results: Finally, the primary recreation value of Sorkheh Hesar national park based on the accessibility cost, which had
been calculated 2,625,249,000 Rial in each month, by estimating the surface area under the demand curve. In order to find
out which factors could affect on recreation value, a model had been developed by using 25 parameters. According to this
model, visitor’s marital status, the distance between the habitat to the promenade, number of visitors, the brightness and the
quality of cleaning were the most affecting factors in the recreation value model.
Conclusion: The results show that, there is a direct relationship between the improvement of the quality of lightning and the
recreational value. This direct relationship also exists between the number of visitors and recreation value. On the other hand,
if the lightning quality improves and the amount of visitors increase the recreation value of Sorkheh Hesar national park will
increase too. But, increasing the rate of single visitors and reducing the quality of cleaning would cause recreation value to
decrease in this national park.
Key Words: Economic Valuation, Total Recreation Value, Factors That Affecting on the Recreation Value, Travel Cost
Method, Sorkheh Hesar National Park.
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مقدمه
یکی از عوامل توسعهپایدار اکولوژیکی ،با ارزش بودن سرمایههای محیطی

هستند( .)8کریستینا آدامز 7و همکارانش در سال  0228از روش ارزش-

و طبیعی است .این مفهوم منابعطبیعی ،ناگزیر ما را بهه سهوی سهوا تی

گذاری مشروط به منظور ارزیابی اقتصادی منطقه حفاظت شده Morro

درباره میزان و مقدار ارزشگذاری منابع طبیعی اکوسیستم و عوامل موثر

 do Diaboدر سائو پائولوی برزیل استفاده کردند .این منطقه در نزدیکی

در این مقدار راهنمایی میکند( .)1به منظور انتخها بهتهرین راهحهل از

اقیانوس آرام بوده و به دلیل قرارگیری در جنگلهای پر باران حهارهای از

میان راهحلهای موجود باید راهحلی انتخا گردد که بیشترین ارزش را

تنوع زیستی بسیار با یی بر خوردار است .نتایج به دست آمهده از انجهام

داشته باشد .اغلب تصمیمگیری اشتباه بشر در استفاده از منهابع طبیعهی

این تحقیق نشان میدهد که تمایل به پرداخهت سها نه مهردم درحهدود

باعث حصول دستآوردهای اندک و تخریب بیش از حهد محهیطزیسهت

 0،113،648د ر آمریکا در سال ( 52/32د ر آمریکا در هکتار بر سهال)

شدهاست .بنابراین با آگاهی از خدمات محهیطزیسهتطبیعهی ،اهمیهت و

میباشد(.)2

ارزش آنها مشخص میشود و به تصمیمگیری بخردانه ،برای اسهتفاده از

سعودیشهابی سطح زیر منحنی تقاضای تا

مواهب محیطزیستی منجر میگردد(0و .)3در این راستا ،سنجش نقش و

هزینه سفر را 104،624،222 ،ریهال در سهال  1383بهرآورد کهرد(.)12

اهمیت منابعطبیعی ،تعدیل و اصالح مجموعه محاسبات ملی مانند تولید

مجابی در سال  1384پژوهشی در مورد ارزشگذاری پارکهای پردیسان

ناخالص ملی و جلهوگیری از تخریهب و بههرهبهرداری بهیرویهه از منهابع

و لویزان و مقایسهه آنهها انجهام داد ،کهه ارزش آنهها بهه ترتیهب 77/5

طبیعی ،برخی از د یل مهم ارزشگذاری و شناسایی عوامل تاثیرگذار در

میلیون و  63میلیون ریال برآورد کرد( .)11لطیفیاسکویی مطالعههای در

ارزش اکوسیسههتمههها ،از دیههدگاه اقتصههاددانان و اکولوژیسههتههها مههی-

پارک جنگلی عونبنعلی تبریز در طی سهالههای  86 - 84انجهام داد و

باشد(1و .)4بنابراین ارزشگذاری منابع زیستمحیطی بهه عنهوان روشهی

ارزش این منطقه را در هر روز  106،281،222ریهال گهزارش کهرد(.)10

که ما را در استفاده بهینه از منابعطبیعی کمك میکند ،میتواند در ایهن

پیشکاری نیز در پایاننامه کارشناسیارشد خود در دانشگاه آزاد اسهالمی

راه بسیار کارساز باشد(.)6

واحد علوموتحقیقات تهران که در سال  1386به سر انجام رسهید ،ارزش

تاکنون تالشهای بسیاری برای تعیین میزان منافع بهدست آمده از تفرج

اقتصادی – تفرجگاهی پارک جنگلی طا قانی را مورد بررسی قهرار داد و

در مناطق تفریحی و پارکهای ملی صورت گرفته است .چنین اقدامهایی

از طریق محاسبه سطح زیر منحنی تقاضای ایهن پهارک جنگلهی ،ارزش-

بخشی مهمی از تجزیه و تحلیل منفعت -هزینه در برنامهههای مهدیریتی

تفرجی آن را  4،04،226،222ریال تخمین زد(.)13

تفرجگاهها محسو میشود ،که در ادامه به بررسی برخی از آنهها مهی-

هدف از این پژوهش برآورد ارزشتفرجی پارک ملی سرخهحصار میباشد.

پردازیم

انزلی با اسهتفاده از روش

این پارکملی یکی از قدیمیترین شکارگاههای ایران ،با مساحتی معهادل

چن 1و همکارانش در سال  0224ارزشتفرجی در

جزیرهژیامن0

چهین را

 2158هکتار است که در سال  1351به عنوان پارکملهی شهناخته شهد.

با استفاده از روش هزینهسفر برآورد نمودند .نتایج حاصله نشهان داد کهه

این منطقه ،نیمهکوهستانی و تپههمهاهوری بها دامنهه ارتفهاعی  1022تها

کل ارزشتفرجی در این منطقه بیش از  63میلیون د ر آمریکا است(.)5

 1822متر و اقلیم نیمه خشك معتدل است .پارک ملی سهرخهحصهار در

حمایتا ...خان 3در تحقیقی که در سال  0224تحت عنوان بهرآورد سهود

 36درجه و  43دقیقه تا  36درجه و  35دقیقه عرضشمالی و  61درجهه

تفرجی حاصل از پارک ملی Morgalla Hillsدر شهمال پاکسهتان انجهام

و  31دقیقه تا  61درجه و  38دقیقه طولشرقی ،درون منطقه حفاظهت-

داد ،از روش هزینه سفر استفاده کرد .وی سود اقتصادی حاصل از تفهرج

شده جاجرود واقع شده است( .)14پارک ملی سرخهحصار ،عالوه بر ایهن

در این پارک ملی را در حدود  2/4میلیون د ر آمریکا برآورد نمهود (.)7

که همه روز پذیرای تعداد زیادی از عالقهمندان به محهیطههای طبیعهی

دایك 4و همکارانش در سهال  ،0227ارزشتفرجهی در منطقهه Murray

است ،به عنوان مهمترین عامهل در تصهیفه ههوای کهالن شههر تههران و

(جنگل  Barmakو سهایت تفریحهی  )Coorongکهه در جنهو شهرقی

همچنین تلطیف هوا ،در شرق تهران به شمار میرود .تنوع زیستی با ی

کشور استرالیا واقع شده را بررسی کردند .در این مطالعهه از روش هزینهه

منطقه ،تخریب ها و تعرضات صورت گرفته در منطقهه ،همجهواری آن بها

سفر 6و ارزشگذاری مشروط 5جهت برآورد ارزش تفرجی ههر دو منطقهه

کالن شهر تهران ،بههمراه ویژگیههای ذکهر شهده ،از مههمتهرین د یهل

استفاده شد .نتایج نشان میدهد که جنگل  Barmakو سهایت تفریحهی

هستند که سبب میشود تا تعیین ارزشتفرجی این منطقه بهعنوان تنهها

 Coorongبهههه ترتیهههب دارای 13 ،و  67میلیهههون د ر ارزشتفرجهههی

تفرجگاه طبیعی شرق تهران اهمیت یابد.

1- Chen
2- Xiamen
3- Himayatullah Khan
4- Dayck
5- Travel Cost Method
6- Contingent Valuation Method

7- Cristina Adams

بررسی عوامل موثر در برآورد ارزش تفرجی ....

592

روش بررسی
در این تحقیق به منظور تعیین عوامل موثر در ارزشتفرجی پهارک ملهی

مشخص شده بود مورد استفاده قرارگرفت .با توجه به رابطه روپرت دوایهر

سرخهحصار ،از روش هزینهسهفر منطقههای اسهتفاده شهده اسهت .بهدین

متحد المرکز به شعاعهای مختلف و بها فواصهل یکسهان  0کیلهومتری از

منظور ابتدا ارزشتفرجی محدوده مورد مطالعه برآورد شد ،سهپس اقهدام

تفرجگاه ترسیم گردید با توجه به جمعیهت  8،234،628نفهر کهالنشههر

بهبررسی عوامل موثر در ارزشتفرجی این تفرجگاه گردید .این روش یکی

تهران،0

از متداولترین روشههای ارزیهابی ارزشتفرجهی مراکهز تفهرجگهاهی ،در

عملکردی بسیار با ی شههر تههران ،حهداقل فواصهل بهین دوایهر متحهد

جهان به شمار میرود و به طور گسهترده در کشهورهای ایها ت متحهده

المرکز ،یعنی  0کیلومتر انتخا گردید.

آمریکا ،استرالیا ،انگلستان و سایر کشورهای انگلیسی زبان مورد اسهتفاده

شعاع عملکردی این شهر  106/6کیلومتر میباشد .به دلیل شعاع

()1

قرار میگیرد .مراحل اجرایی روش  T.Cبه قرار زیر است:

دوایر متحد المرکهز بایهد تمهامی منهاطق تفرجهی پهارک را دربرگیهرد،

در این روش ابتدا از طریق ترسیم دوایر متحدالمرکز در اطراف تفرجگهاه،

بنابراین مطابق نقشه شماره ( 02 )1دایره با فواصل  0کیلومتر از یکدیگر

مجموعه مناطق اطراف تفرجگاه را تعیین میشود .سهپس بها جمهعآوری

ترسیم گردید .با توجه به این موضوع که یکی از ارکهان مههم ایهن روش

اطالعات در زمینه تعداد بازدیدکنندگان و تعداد بازدیهدها در واحهدهای

نمونهگیری است ،جههت تعیهین تعهداد نمونهههها از روش نمونههگیهری

زمانی معین (روز ،هفته ،ماه) بر حسب ناحیهههای در نظهر گرفتهه شهده،

تصادفی ساده 3استفاده شد .همانطور که در رابطه شهماره ( )0نمهایش

نسبت بازدید را در هر دههزار نفر در هر منطقه را محاسبه میگردد .زم

داده شده است ،به منظور محاسبه تعداد نمونههای زم ابتهدا تعهداد 32

به ذکر است که این نسبت از تقسیم کل بازدید از منطقه بر جمعیهت در

پرسشنامه به عنوان پیشآزمون ،در نقاط مختلف جنگهلههای سهرخه-

هر دههزار نفر بهدست میآید .سپس به محاسبه میانگین مسافت و زمان

حصهههار تکمیهههل شهههد و از روی آن واریهههانس تمایهههل بهههه پرداخهههت

سفر رفت و برگشت در هر منطقه محاسبه میشود .درنهایت با بههدسهت

بازدیدکنندگان پارک ملی سرخهحصار به منظور محاسبه ارزشتفرجهی،

آوردن رابطه بین بعد مسافت ،هزینهه سهفر و تعهداد بازدیدکننهدگان بهه

برآورد گردید .سپس با ضریب اطمینان  26درصهد و خطهای  3درصهد،

تفرجگاه ،می توان تابع تقاضا را برای متوسط بازدیدکنندگان برآورد کهرد.

تعداد نمونههای زم با استفاده از فرمول کوچران )16( 4به صهورت زیهر

با ترسیم تابع تقاضا ،میتهوان از طریهق محاسهبه مهازاد

مصهرفکننهده1

ارزشتفرجی تفرجگاه را به دست میآید(.)16

محاسبه شد:
()0

با توجه به این که  22درصد بازدیدکنندگان از شههر تههران بهه منطقهه
مراجعه کرده بودنهد ،نقشهه شههر تههران کهه در آن ،منهاطق شههرداری

 0سرشماری تهران در سال 1382
1 Consumer Surplus

3- Simple Random Sampling
4- Cochran

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه 0982

590

رحمتی سايه و همکار

نقشه  -0زونبندی شهر تهران براساس رابطه روپرت از مرکز پارک ملی سرخهحصار
Map 1- Zoning of Tehran, according to the Ropert equation from center of Sorkheh Hesar National Park

بههدین منظههور پرسههشنامهههای مرکههب از  33سههوال تهیههه و بههین 002

تجزيه و تحليلهای اقتصادی -اجتماعی

بازدیدکننده در فصول اردیبهشت ،خرداد ،تیهر ،مهرداد ،شههریور توزیهع

 33درصد بازدیدکنندگان پارک ملی سرخهحصار در بازه سنی  32تها42

گردید .تعدادی از پرسشنامهها پس از مطالعه و بررسی دقیق بهه دلیهل

سال قرار دارند .بهیش از  80درصهد بازدیدکننهدگان متاههل بهوده و 04

در برداشتن اشتباه ،ناقص و غیرمنطقی بودن ،حهذف شهدند .در نهایهت

درصد از بازدیدکنندگان را زنان تشکیل میدهند .بررسی پرسشنامهههها

تعداد  024پرسشنامه جهت آنالیزهای ،مهورد اسهتفاده قهرار گرفهت .بها

نشان داد که دلیل عمده اکثر بازدیدکنندگان ،عالقه به محیطهایطبیعی

تجزیههه و تحلیههل ایههن دادههها مههیتههوان ،همبسههتگی میههان تعههداد

و تمایل خانواده برای بازدید از پارک ملی سرخهحصار اسهت .حهدود 62

بازدیدکنندگان یا بعد مسافت و همچنین تعداد بازدیدکنندگان و هزینهه

درصد نیز تحصیالت دانشگاهی دارا بودهاند.

سفر نواحی چندگانه مورد نظر را محاسبه و سپس برای تفرجگهاه مهورد

 82درصد از بازدیدکنندگان با وسیله شخصی به پارک ملی سرخهحصهار

نظر مدلی واقعی پیشنهاد نمود(.)15

مراجعه کردهاند.

سپس به منظهور شناسهایی عوامهل مهوثر در ارزشتفرجهی پهارک ملهی

 75درصد بازیدکنندگان درآمدی بیش از  422هزار تومان دارند .هزینهه

سرخهحصار پارامترهای مختلف در پرسشنامه کالوسون ،مهورد بررسهی

دسترسی بیشتر بازدیدکنندگان پارک ملی سرخهحصار بهه میهزان 122

قرار گرفت .در این روش ،هزینههدسترسهی نقشهی بسهیار کلیهدی را در

هزار ریال تا  162هزار ریال بوده است .مهدت زمهان سهفر 25 ،درصهد از

تعیین ارزش یك پارک دارد .از اینرو عوامل موثر در تغییر این پهارامتر،

بازدیدکننههدگان پههارک ملههی تهها یههك سههاعت بههوده اسههت 62 .درصههد

میتواند برروی ارزشتفرجگاه نیز نقش داشته باشند .بنابراین بها بررسهی

بازدیدکنندگان تمایل دارند بیش از  0ساعت در پارک ملی سرخهحصهار

روابط  06پارامتر با هزینه دسترسی بازدیدکنندگان تفهرجگهاه ،عهواملی

زمان صرف کنند .این در حالی اسهت کهه 74درصهد بازدیدکننهدگان در

موثر در ارزشتفرجی شناسایی و در یك رابطه نمایش داده شهد .سهپس

صورت وجود امنیت تمایل خود را به اقامت شبانه در پارک ملی سهرخه-

میزان تاثیر هر یك بر روی ارزشتفرجی تفرجگاه به دقت مورد محاسهبه

حصار بیان کردهاند .بیشترین جمعیت شهر تهران در ناحیههههای  4و 8

قرار گرفت.

ساکن هستند و این درحالی است که تعداد بازیدکنندگانی از نهواحی  3و
 ،4به پارک ملی سرخهحصار مراجعه کردهانهد از سهایر نهواحی بهیشتهر

يافته ها
بررسیهای به عمل آمده در مورد تعداد بازدیدکننهدگان نشهانگهر ایهن
موضوع است که منطقه فوق در روزهای انتهایی هفتهه پهذیرای بهیش از
 6222نفر میباشد .با توجه به ایهن تعهداد بازدیدکننهده ،انجهام ارزیهابی
اقتصههادی -اجتمههاعی عههالوه بههر آشههکار کههردن خصوصههیات اجتمههاعی
بازدیدکنندگان ،میتواند کمك قابل توجهی در برنامهریهزی پهارک ملهی
جهت استفاده بهینه از منابعطبیعی کند.

است.
برآورد ارزش تفرجی پارک ملی سرخه حصار
بهمنظور تعیین ارزشتفرجی پهارک ملهی سهرخهحصهار ،ابتهدا اقهدام بهه
بررسی روابط موجود بین پارامترهایی موجود گردید .بررسیها حهاکی از
آن است که رابطه موجود بین هزینه دسترسی با بعد مسافت رابطهخطی
مسههتقیم بسههیارقوی ( )r=2/887و رابطههه هزینههه دسترسههی بهها تعههداد
بازدیدکنندگان از نوع خطی و معکوس قوی ( )r = -2/581میباشهد .در
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تحلیل اقتصادی تفرجگاه ،رابطه بین متوسهط هزینههدسترسهی و تعهداد

 48222و  60222ریال در نظر گرفته شد ،تها رفتهار بازدیدکننهدگان در

بازدیدکنندگان نشاندهنده رفتهار بازدیدکننهدگان نسهبت بهه تغییهرات

قبال افزایش ورودی به دقت مورد مطالعه قرار گیرد .نمهودار شهماره ()1

هزینه است .به منظور بررسی این رابطه ،ورودیهای مختلف فرضی برای

منحنیتقاضای پارک ملی سرخهحصار را نمایش میدههد .ایهن منحنهی

تفرجگاه در نظر گرفته شد تا تعداد بازدیدکنندگان از پارک ملی ،در قبال

بیانکننده این موضوع است که هرگاه هزینهههای جهانبی افهزایش پیهدا

افزایش هزینه ورودی فرضی مورد بررسی قرار گیرد .مقهدار ورودیههای

کند ،شمار بازدیدکنندگان کاهش مییابد و در نهایت به نقطهای میرسد

فرضی با توجه به میزان تمایل به پرداخت ورودی ،توسط بازدیدکنندگان

که تمایل به استفاده از تفرجگاه وجود ندارد .رابطه شهماره ( )3مهدلی را

پارک ملی تعیین شده است .مطابق نتایج بهدست آمده از پرسشنامهها و

جهت برآورد ارزشتفرجی از طریق محاسبه سطح زیر منحنیتقاضا ،ارایه

پیشآزمون میزان ورودیههای فرضهی ،15222 ،10222 ،8222 ،4222

میدهد.

،44222 ،42222 ،35222 ،30222 ،08222 ،04222 ،02222

()3
ارزش تفرجی تفرجگاه

= VR

تعداد بازدیدکنندگان
قیمت ورودیههای

=N

فرضی = AP

تعداد ورودیههای در نظر گرفته

شده = n

VR= (2×28607) + (4222×78351) +
(8222×68125)+ (10222×42015) +
(15222×32762) + (02222×0131) +
(04222×1844) + (08222×5837) +
(30222×4602) + (35222×0001) +
(4222×8)+(44222×6)+(48222×3)+
ریال (06222×1) = 0،506،042،222

نمودار  -1منحني تقاضاي پارک ملي سرخهحصار
Chart 1- Sorkheh Hesar Natonal Park demand curve

عوامل موثر در برآورد ارزش تفرجی
بهها توجههه بههه ایههن موضههوع کههه در روش هزینهههسههفر هزینهههدسترسههی

ملی سرخهحصار میباشد .به منظور بررسی هرچه دقیقتر ،در ادامهه ههر

بازدیدکنندگان برای بازدید از تفرجگاه از اهمیت بسیار بها یی برخهوردار

یك از موارد به طور جداگانه مورد بررسی قرار میگیرند.

است ،از این رو جهت بررسی روابط دادهها اقدام به ایجاد مدلی متشهکل

– Y = 982/952M + 280/022D + 059/11L – 8/5V

از  06متغیر شد تا بتوان روابط بین دادهها را مورد بررسی قرار داد .بهرای

()4

001/950C – 092/825

توجیه پذیر بودن مدل نهایی باید دادههایی که سبب بروز خطا شهدهانهد

هزینه دسترسی برحسب تومان =Y

حذف گردند .بدینمنظور  75پرسشهنامه از مجموعهه  024پرسهشنامهه

) (t=20.229فاصله برحسب کیلومتر =D

مورد قبول حذف گردید تا ،میزان  R2به مقهدار  2/887و مقهدار ضهریب

) (t= -1.924نحوی نظافت =C

همبستگی به  2/240افزایش پیدا کند .بر این اساس مدل انتخها شهده

) (t=2.225وضعیت تاهل بازدیدکنندگان=M

که در رابطه شماره ( )4نمایش داده شده است ،حدود  22درصد از داده-

) (t=-9.585تعداد دفعات بازدید =V

ها را توجیه میکند .مدل مذکور نشان میدهد که ،مهمتهرین عوامهل در

)= (t=-1.928عرض مبدا

تعیین ارزشتفرجی پارک ملی سرخهحصهار ،فاصهله تفهرجگهاه از محهل

) (t=2.278میزان روشنایی =L

سکونت بازدیدکنندگان ،تعداد دفعهات بازدیهد در سهال ،وضهعیت تاههل
بازدیدکنندگان ،میزان روشنایی منطقه و در نهایت کیفیت نظافت پهارک
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علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه 0982

رحمتی سايه و همکار

وضعيت تاهل بازديدکنندگان

ميزان روشنايی

مطههابق نتههایج حاصههل از تکمیههل پرسههشنامههه کالوسههون  18درصههد از

نتایج حاصل از تکمیل پرسشنامه کالوسون نشان میدهد که ،حدود 58

بازدیدکنندگان پارک ملی سرخهحصار مجرد و  80درصد بهاقی را افهراد

درصد بازدیدکنندگان میزان روشنایی پارک ملی سرخهحصهار را ضهعیف

متاهل تشکیل میدهند .همانطورکه در مطالب فوق نیز به آن اشاره شد

ارزیابی کردهاند ولی با ایهن وجهود ارزش تفرجهی منطقهه بهیش از 050

ارزشتفرجی پارک ملی  0،506،042،222ریال برآورد شهده اسهت .بهه-

میلیون تومان برآورد شده است .بهمنظور بررسی تغییهرات ارزشتفرجهی

منظور بررسی میزان تغییر ارزشتفرجی پارک ملی سهرخهحصهار ارزش-

ابتدا باید ارزش به دست آمده به گونهای اصالح شود کهه از دیهد تمهامی

تفرجی برآورد شده به گونهای اصالح گردیهد تها تمهامی بازدیدکننهدگان

بازدیدکنندگان ،کیفیت روشنایی در حد ضعیف باشهد .نظهر بههایهن کهه

متاهل فرض گردد .از آنجایی کهه تغییهر نسهبت افهراد متاههل بهر روی

تغییر در کیفیت میزان روشنایی بهه طهور مسهتقیم در هزینههدسترسهی

هزینهدسترسی تاثیر میگذارد ،منحنهیتقاضهای جدیهدی بهرای منطقهه

بازدیدکنندگان تاثیر میگذارد .سپس با در نظر گرفتن هزینهدسترسی و

ترسیم شد .در نهایت با محاسبه سطح زیر منحنهیتقاضها ،ارزشتفرجهی

ورودیههای فرضی ،منحنیتقاضای جدید با فرض این که میزان روشنایی

جدیدی برآورد گردید .نتایج حاصهل از مقایسهه ارزشتفرجهی جدیهد بها

منطقه تا حد متوسط بهبود یافته باشد ،ترسیم شد .از محاسبه سطح زیر

ارزش محاسبه شده نشان میدههد کهه ،درصهورت مجهرد بهودن تمهامی

منحنیتقاضای جدید ،ارزشتفرجی جدیهد  11،802،428،222ریهال در

بازدیدکنندگان ارزشتفرجی پارک ملی سرخهحصار  0/1درصهد کهاهش

ماه برآورد گردید .مقایسه این ارزش با ارزشتفرجی منطقه نشان میدهد

مییابهد .نمهودار شهماره ( )0منحنهیتقاضها را در صهورت مجهرد بهودن

که ،در صورت بهبود کیفیت روشنایی تها میهزان متوسهط ارزش تفرجهی

بازدیدکنندگان نمایش میدهد.

پارک ملی سرخهحصار 362درصد افزایش پیدا میکنهد .نمهودار شهماره

فاصله تا تفرجگاه

( )3منحنیتقاضا را در صورت بهبود سیستم روشنایی تا میهزان متوسهط

همانطور که در مطالب فوق نشانداده شد رابطه مستقیم و قهوی میهان

نمایش میدهد.

هزینه دسترسی بازدیدکنندگان با فاصله محل سکونت بازدیدکنندگان تها

تعداد دفعات بازديد

تفرجگاه وجود دارد .بررسیهای صورت گرفته حاکی از این موضوع است

بررسی رابطه بین دفعات بازدید و هزینهدسترسی بازدیدکنندگان بیهان-

که بهدلیل اینکه اکثر بازدیدکنندگان از مناطق نزدیك تفرجگهاه بهه آن

کننده این موضوع است که ،بین هزینه دسترسی و تعهداد دفعهات بازیهد

مراجعه کردهاند ،با افزایش فاصله تا شعاع  8کیلومتری تفرجگاه تغییهری

رابطه معکوس وجود دارد .بهعبارت دیگر با افزایش تعداد دفعهات بازدیهد

در ارزش پارکی ملی به وجود نمیآید .ولی با افزایش فاصله از پارک ملی

میزان هزینه دسترسی بازدیدکنندگان کاهش مییابهد .نتهایج حاصهل از

سرخه حصار تعداد دفعات بازدید و همچنهین تعهداد بازدیدکننهدگان بهه

تجزیه و تحلیل ههای صهورت گرفتهه حهاکی از آن اسهت کهه در صهورت

شدت کاهش مییابد .این عامل سبب کاهش شدید ارزشتفرجی تفهرج-

افزایش  06درصدی دفعات بازدید سبب مهیشهود تها هزینهه دسترسهی

گاه مورد بررسی شده به طوریکه ارزش آن از چند صد هزار تومان تجوز

بازدیدکنندگان تغییر یابد .تغییهر در دفعهات بازدیهد در نهایهت منجربهه

نمیکند.

افزایش  57درصدی ارزشتفرجی پارک ملی سرخهحصار خواهد شد .بهه
طوریکه ارزشتفرجی منطقه به  4،383،322،222ریال در مهاه خواههد
رسید.

نمودار  -5منحنی تقاضا در صورت مجرد بودن بازديدکنندگان
Chart 2-demand curve when visitors been single

نمودار  -9منحنیتقاضا در زمان بهبود کيفيت سيستم روشنايی تا حد متوسط
Chart 3- demand curve when lighting system quality improves to mid range
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کيفيت نظافت
نتایج حاصل از تکمیل پرسشنامههای کالوسون نشان میدهد که 70

 بر اساس یافتههای تحقیق و با توجه به استقبال مهردم ،ایجهاد

درصد از بازدیدکنندگان کیفیت نظافت پارک ملی سرخهحصار را مناسب

تورهای طبیعی پیشنهاد مهیگهردد .درصهورت ایجهاد اکوتهور در

ارزیابی کردهاند .در صورت کاهش کیفیت نظافت منطقه تا حد نامناسب،

سطح پارک ملی سرخهحصهار ،بازدیدکننهدگان بها حیهاتوحهش

هزینه دسترسی بازدیدکنندگان با کاهش  20درصدی مواجه خواهد شد.

منطقه بیشتر آشنا میشوند.

این تغییر سبب کاهش تمایل بازدیدکنندگان به صرف غذا در منطقه و

 با توجه به شمار زیاد بازدیدکنندگان از منطقه توصیه میشود

مدت زمان اقامت آنها خواهد شد .موارد ذکر شده بر روی تعداد

ظرفیت برد محیطزیستی در پارک ملهی بهرآورد شهود تها سهبب

بازدیدکنندگان و دفعات بازدید آنها اثر گذاشته و در نهایت باعث

کاهش تخریب در سطح منطقه گردد.

کاستهشدن از مقدار آنها خواهد شد .بررسیهای صورت گرفتهنشان



می دهد که درصورت کاهش کیفیت نظافت در پارک ملی سرخهحصار،

منطقه پیشنهاد میگردد ،اصالح کیفیهت روشهنایی منطقهه جهز

میزان دفعات بازدید  25/0درصد کاسته میشود .این تغییر سبب میشود

الویتهای اول ارگانهای مربوطه قرار گیرد.

تا ارزش تفرجی محدوده مورد مطالعه عمالً از چند صد هزار تومان فراتر

 با توجه به عبور خط لوله گاز جاسك -نکا از درون پارک ملهی

نرود.

سرخهحصار پیشنهاد میشود تا ارزشتخریهب احتمهالی (بهرآورد

با توجه به تاثیر بسیار زیاد کیفیت روشنایی در ارزشتفرجی

خسارات احتمالی) نیز صورت گیرد.
بحث و نتيجه گيری
 ارزش تفرجی به طور مستقیم با هزینهسفری که شخص بهرای
عزیمت به پارک ملی سرخهحصار متحمل میشود ارتباط دارد.
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 بین میزان تحصیالت و هزینهدسترسی ارتباط معناداری وجود

های شمال ،رساله دکتهرا ،دانشهکده جنگهلداری ،دانشهگاه

ندارد)r = - 2/252( .

تهران ،تهران .

 بین درآمد بازدیدکنندگان ،بها میهزان اسهتفاده از پهارک ملهی
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آسهافو – آجهایی ،جههان .1381 ،محهیطزیسههت بهرای غیههر
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 بین میزان بازدید بازدیدکنندگان و فاصله محل سکونت آنهها
از پارک ارتباط عکس وجود دارد)r = -2/450( .



بررسیهای صورت گرفتهنشان دهنده اینموضوع است که از

بین عوامل تاثیرگذار ،بهبود کیفیت روشنایی در پارک ملی
سرخهحصار تا حد متوسط میتواند تاثیر بسیار زیادی بر روی
ارزشتفرجی منطقه داشته باشد.
 بررسیهای صورت گرفتهنشان میدهد که بین تعداد بازدیدها
و مدت زمان اقامت در پارک ملی سهرخهحصهار ،رابطهه معکهوس
نسبتاً ضعیفی وجود دارد)r = -2/340( .

 با توجه به این که  02درصد از بازدیدکنندگان بیشتر از نصف
روز در پارک ملی زمان صرف میکنند زم است امکانات رفهاهی
سازگار با محیطزیست در سطح منطقه افزایش یابد.
پيشنهادات
با توجه به ارزش بسیار با ی پارک ملی سرخهحصار و تاثیر بهعواملموثر
در این ارزش ،پیشنهادهایی بر اساس نظر بازدیدکنندگان بهه شهرح زیهر
ارایه می شود.
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