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 چکیده
سفر  ۀوش هزینهبلوران واقع در شهرستان کوهدشت، استان لرستان به ر کوهنانیشود تا ارزش تفرجی پارک جنگلی شهید در این تحقیق سعی می

آوری جماع 1393ل دیدکننده از این پاارک در سااباز 150حضوری با مصاحبۀ های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و فردی برآورد شود. داده

ر باا ظاور، تاابع سافبرای بررسی تأثیر متغیرهای توضیحی بر تعداد دفعات بازدید، از مدل رگرسیونی خطی استفاده شده است. برای ایان من .شدند

ها، براساس معیارهای اقتصادسانجی، فارم فرم. از میان این ده استشخطی برآورد  -گاریتمی و لگاریتمیل -های تابعی خطی، لگاریتمی، خطیفرم

ر حادود رای هر فرد دد. مازاد مصرف کننده بنتابعی خطی انتخاب شد و پارامترهای این مدل با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برآورد شد

ری فعلی آن در حادود هکتا 15/1094به مساحت   هزار ریال به ازای هر بازدید و ارزش تفرجی ساالنه برای هر هکتار از اراضی پارک با توجه 430

ب در ساط  یا  میلیون ریال محاسبه شد. نتایج همچنین نشان داد که متغیرهای هزینه، درآمد، مسافت و تحصیالت از نظر آمااری باه ترتیا 66

 دار شدند. درصد، پنج درصد، و ده درصد معنی

 سفر فردی، تابع سفرهزینۀ بلوران، روش  کوهنانیارزش تفرجی، پارک جنگلی، شهید  :کلید واژگان
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 مقدمه. 1
سااازی پایاادار، حفا ات و بااهتوساعۀ در حاال حاضاار 

طبیعاای و منااابعصااحی  از اسااتفاد  محاایط زیساات، 

، آموزشاای و پهوهشاای از تفرجاایگیااری دندجانبااه بهااره

شرایط طبیعی محیط زیست، موضاوااتی هساتند کاه در 

فااه اجتمااای سراسر جهان بر دگونگی رشد اقتصادی و ر

، تفرجای امااکنایان گذاری در سرمایهگذارند. با تأثیر می

فراغات  جهت گذران اوقاتریزی مناسب توان به برنامهمی

اصاولی اساتفاد  اقشار مختلف جامعه پرداخت و همچنین 

 از اکوسیسااااااتد موجااااااود را فااااااراهد ساااااااخت 

(Khaksar Astaneh et al., 2011.) 

د تاوان در ایجااتصادی میگذاری اقبا استفاده از ارزش

 .پایادار گاام برداشاتتوساعۀ های رفاه انساانی و شاخص

تااوان بااه منظااور بهبااود گااذاری اقتصااادی را ماایارزش

کار گرفات کاه نتیجاه آن ههای زیست محیطی بسیاست

بال باال بردن رفاه انسانی است. از این رو کمی کاردن و قا

ی سازایهاز اهمیات با زیسات محیطای فهد کردن مناافع

 .(Hashemnezhad et al., 2011) برخوردار است

گااذاری در کماا  بااه معمااواله هاادف اصاالی ارزش

ها، ابارت اسات از نشاان دادن تصمیمات مدیریتی جنگل

کارایی اقتصادی کلای، در رابطاه باا کاربردهاای مختلاف 

 فرض اساسی بار ایان. رقابتی در استفاده از منابع جنگلی

صاا  باه کاربردهاایی است که مناابع جنگلای بایاد اخت

داشته باشند که ساود خاالص کلای را باه جامعاه ارضاه 

های امومی و فضااهای کنند. تعیین ارزش پولی تفرجگاه

-سبز نقش مضاافی در مدیریت تلفیقی انسان و سیساتد

توجهی به این شاخص بااا  کند. بیهای طبیعی ایفا می

 های طبیعایاتالف منابع و کاهش کیفی استفاده از محیط

 .(Hashemnezhad et al., 2011) خواهد شد

هاا در دنیاای صانعتی اماروز از از آنجایی که تفرجگاه

رساد کاه روناد ای برخوردارند، لذا به نظر میجایگاه ویهه

در هاا تفرجگاهمنطقی و پویای مدیریت شهری و کشوری 

های اساسای و پیوساته توساط جامعه ما نیازمند پهوهش

هاا از ساال ه ارزیاابی تفرجگااهنظران است. اندیشاصاحب

 Hotellingطور جدی پیگیری شده است. هبه بعد ب 1947

، )TCM( 1سااافرهزیناااۀ باااا اساااتفاده از روش  (1947)

ی ارزش گیاری شاده بارامسافرتی انادازههزینۀ بیشترین 

Esmaeili (2007 )و  Paroon تفرجگاهی را پیشنهاد کرد.

ساس  در کاه کنناد میبیان Stavins (2000 ) از به نقل

هاای سیساتدمیالدی پیشنهاد شد که برای تمام  60دهۀ 

تفرجی آمریکا، مبلغای باه اناوان ورودی در نظار گرفتاه 

روشی را ابداع نمود کاه  Clawson (1959) سس  و دوش

یا  به تعداد افراد مراجعه کننده رابطۀ تخمین اساس بر 

افاراد از پاارک و  یانا یو بعد مسافت اماکن مسکون پارک

استوار اسات. اماروزه ایان روش  یدسترس ینۀهز انگینیم

 تفرجایهاای ارزشهای ارزیابی ترین روشیکی از متداول

 مراکز تفرجگاهی اسات. روش کالوساون در حاال حاضار 

شاود. در ساط  سافر شاناخته مایهزینۀ انوان روش به

سافر نسابت باه ساایر هزیناۀ جهانی روش کالوسون یاا 

 است. ها کاربرد بیشتری یافتهروش

، Richard (2009) و Zandersen در مطالعاات اخیار

اروپا باا  یهاجنگل تفرجیارزش  از )فراتحلیل( یمتاآنالیز

 26. برای این کاار ارائه کردندسفر  ۀاستفاده از روش هزین

ماورد تجزیاه و تحلیال 1979نه کشور از ساال از مطالعه 

ن فردی بایکنند  مصرفقرار گرفت. نتایج نشان داد مازاد 

اسات یورو در هر سفر  52/4میانۀ یورو و با  122تا  66/0

هزیناۀ و همچنین نتایج نشاان داد کاه اساتفاده از روش 

فرصات زماان منجار باه هزینۀ سفر فردی و لحاظ کردن 

های منطقه، تولید ناخالص شود و ویهگیافرایش منافع می

داخلی و تراکد جمعیت از متغیرهای بیرونای مارثر سرانۀ 

دیگاار مطالعااۀ در . باشااندماای جاایرد ارزش تفردر باارآو

(Amoako & Martínez, 2012)،  ارزش تفرجای پاارک

سافر هزیناۀ ملی گراس مورنه کانادا را با استفاده از روش 

فردی در هر سفر کنند  مازاد مصرف  .فردی برآورد کردند

ایان کنناد  بیاندالر برآورد گردید و االمت منفی  1000

سفر تعداد دفعات بازدید هزینۀ ایش موضوع است که با افز
 

1 Travel Cost Method 



 275 ...اهاوامل مرثر بر آن یینو تع یجنگل هایپارک یارزش تفرجبرآورد 

 
 یابد.از پارک مربوطه کاهش می

گااذاری کاالهااا و ارزشزمینااۀ در متعااددی مطالعااات 

های طبیعی ده از نظر خدمات زیست محیطی اکوسیستد

. صاورت گرفتاه اساتکیفی و ده از نظر کمای در ایاران 

پارک  تفرجی(، ارزش Yakhkeshy, 1974) ربرای اولین با

سافر ماورد هزیناۀ سنگان با استفاده از روش جنگلی سی

ریااال در هکتااار باارآورد  201500 بررساای قاارار داد، کااه

، ارزیاابی دو پاارک (Majnoonian, 1977)کردند. ساس  

سفر را موضوع تحقیاق خاود قارار هزینۀ جنگلی به روش 

تهاران و پاارک جنگلای خزاناۀ داد. ارزش پارک شاهری 

و  210535کتاار معاادل آریامهر را به ترتیب بارای هار ه

ریال محاسبه کارد و کاد باودن ارزش اقتصاادی  55405

پارک جنگلی را صرفاه باه دلیال کمباود امکاناات و نباود 

کااافی در زمااان تحقیااق بیااان نمااود و  تفرجاایامکانااات 

 پارک خزانه فرح آباادساالنۀ همچنین بیان کرد که ارزش 

رک الی رغد وسعت کمتر آن و با توجه به این که ی  پاا

شود بیشتر از پارک آریاامهر باا داخل شهری محسوب می

 .استوسعت زیاد 

مطالعاۀ تاوان باه از مطالعات اخیر در  این زمینه مای

(Bagheri et al., 2014)  جنگلای پارک  تفرجیکه ارزش

 251 سافر فاردی ۀهزینبا استفاده از روش را ناهارخوران 

ارزش اقتصاادی ( Saleh et al., 2015ریاال و )میلیاارد 

هزیناۀ تفرجگاه طبیعی بوستان فات  را با استفاده از روش 

اشااره  ،ریال برآورد کردنادمیلیون  139سفر فردی معادل 

 کرد.
 کوهناانیارک جنگلای شاهید حاضر بر روی پمطالعۀ 

اسات.  گرفتاهصاورت بلوران کوهدشت در استان لرستان 

 ۀتوساعشهرنشاینی، افازایش اوقاات فراغات،  گسااترش

هماین موجاب ای یافتاه اسات و اهمیت ویهه گردشگری

گردشاگران  و هاااکوتوریسات پاذیرایپارک شده که این 

هاای مهاد اکوتوریسااتی یکای از کاانونباوده و مذهبی 

. محساوب شاودشهرساتان کوهدشات و اساتان لرساتان 

 توجاه پاارک ایان خادمات ارزش باه اخیار، هایسال در

 سبز فضای تخریب ضمن شودمی بینیپیش و نشد دندانی

 بارای هاد ناپذیریجبران محیطیزیست هایخسارت آن،

اادم راایاات قااوانین  باشاد؛ داشاته هماراهباه منطقاه

محیطای، مناابع اکولوژیکی پارک را ماورد تهدیاد زیسات

د در هاای موجاوقارار داده اسات و از طرف دیگار ضاعف

تساااهیالت و خااادمات گردشااگری موجااب نارضااایتی 

 اهمیات باه توجاه باا بناابراین. ها شده اساتاکوتوریست

 طبیعی هایتفرجگاه اقتصادی ارزش تعیین لزوم و موضوع

 و گردشاگری صانعت بهباود بارای سابز فضااهای و

 تعیاین هادف با پهوهش این ،محیطیزیست هایسیاست

 با کوهدشت کوهنانی پارک جنگلی شهید اقتصادی ارزش

و اینکاه داه  گرفات انجاام سافر هزینۀ رویکرد از استفاده

پارک جنگلی شهید  ۀساالنبر میزان ارزش تفرجی اواملی 

 هستند.مرثر  کوهنانی

 

 ها. مواد و روش2

 مورد مطالعهمعرفی منطقۀ  .2.1
 25کوهدشاات در  کوهنااانیپااارک جنگلاای شااهید 

خاش طرهاان، کیلومتری غرب شهرستان کوهدشت، در ب

 کاین پارشمالی رشته کوه بلوران قرار گرفته است. دامنۀ 

موقعیاات ترانزیتاای، هااایی از جملااه بااا داشااتن پتانساایل

جااد  باه دلیال واقاع باودن در کناار  سهولت دسترسای

آبااد غارب، کاه ساه آسفالته سه راه دم زانوگه باه اساالم

استان لرستان، کرمانشااه و خوزساتان را باه هاد متصال 

 ند و همچنین به دلیل واقع شدن ما بین دو زیارتگااهکمی

ت )امااامزاده ابولوفااا )ع( و امااامزاده محمااد )ع(( از اهمیاا

نادی باقلید پارک بر اساس طبقاهفراوانی برخوردار است. 

 15/1094و مسااحت آن  آمبرژه، نیمه مرطوب سرد بوده

 . ایاان پااارک بااین ااارض جغرافیاااییاسااتهکتااار 

 شمالی و طاول جغرافیاایی 33˚ 24ʹ 42 ̋و  33˚ 29ʹ 33 ̋

 .شرقی واقع شده است 47˚ 32ʹ 56̋ و  47˚ 18ʹ 43̋ 

 :باشدمنابع اکولوژیکی پارک شامل موارد ذیل می

ها که مشتمل بار: بلااوا ایراناای، درختان و درختچه

ای، زالزال ، ارژن، کیکد، داغداغان، انجیاار، ساارو نقااره

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/800657
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/800657
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/800657
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ادام شااایرین، ای، گاااردو، باااکاااب بروساایا، سااروخمره

 .گنجش ، آلوده وحشی، اقاقیا... استزباان

جو  های بارز آن: دم موشی،ای و الفی گونهگیاهان بوته

موشی، انواع بروموس، یوالف وحشی، دچد، کنگاو، گااون، 

 توردینااااا، هااااویج وحشاااای، ماشاااا ، بومااااادران،

وحشااای،  کاااهو بیااان،گاوزبااان، شاایرینفلااومی ، گاال

 .... استونه وختمی، پوآ، نوآ، شقایق، باب گنده،گال

: حیوانات و جانوران که انواع قاباال ذکاار آن شااامل

تیغی، خرگوش، روباه، شاغال، گاراز، ماوش، گرگ، جوجه

ماااار، آفتاابسرسااات، الکسشااات، کاااال ، کبااا ، تیهاااو، 

 .الشخور، دارکوب و... است

تیپ خاک این پارک از نااوع آبرفتاای و کوهسااتانی 

شارق کااوه بلااوران واقااع ت. پارک در شایب شامالاس

 کاوه هردااه از غاارب بااهگردیده و در امتداد این رشته

طرف شرق منطقه حرکت کنید از ارتفااع منطقاه کاساته 

اقع پاارک بار روی کاوه بلاوران و ۀنقطشود. بلندترین می

متاار ارتفاااع دارد و  1870شده که از سط  دریاا حادود

متاااار از سااااط   1435رتفاااااع پااااارک حااااداقل ا

رک زیاااد بااین نقاااا پاااا ارتفاع دریاساات. اخااتالف

 .استکوهستانی بودن پارک   دهندنشان

فصالی اساات کااه  ۀرودخانآب: این پارک دارای ی  

 جهت امومی آن از طرف غرب بااه شاارق امتااداد دارد

(Mirzaei, 1372.) 

 های مورد استفادهروش. 2.2

 (TCMسفر )هزینۀ روش . 2.2.1
پاارک  تفرجایگیری ارزش در این مطالعه برای اندازه

سفر فاردی اساتفاده شاد. هزینۀ از روش  کوهنانیشهید 

های سفر بر این است که زمان و هزینههزینۀ اساس روش 

شاوند تاا مکاانی را بازدیاد مسافرت که مردم متحمل می

 دهاادماای آن مکااان را نشااان تفرجااینماینااد، ارزش 

(Amirnejad & Ataei, 2011) . سافر،  ۀهزینمبنای روش

برآورد رابطه باین تعاداد افاراد مراجعاه کنناده باه یا  

تفرجگاه، بعاد مساافت از ساکونتگاه دائمای ایان افاراد و 

 تفرجگاهی اساتمنطقۀ دسترسی آنان به هزینۀ میانگین 

(Asheim, 2000) . سفر، بین مخارب صارف هزینۀ در روش

ی  خاصایت مکملای ضاعیف وجاود  تفرجیمکان شده و 

مصارف باه صافر هزینۀ شود هنگامی که دارد که باا  می

رسید، مطلبویت نهایی بازدید هاد صافر باشاد. باه اباارت 

گذاری خواهد شاد تنها در صورتی ارزش تفرجیدیگر مکان 

(. Fleming & Cook, 2008) مصرف مثبت باشدهزینۀ که 

سفر ایان اسات کاه در نۀ هزیمزیت منحصر به فرد روش 

های واقعی است تا فرضای این روش بیشتر مبتنی بر داده

و به همین دلیل، قادر است مقادیر واقعی را ارائه کند. این 

هزیناۀ و  1ایسافر منطقاههزیناۀ روش به دو روش شامل 

bi & haoudiShaaS) شاودبنادی مایتقسید 2سفر فردی

Esmaeili Sari, 2005.) 

فر فااردی، متغیاار وابسااته تعااداد سااهزینااۀ در روش 

های صورت گرفته توسط بازدیدکنندگان به یا  مسافرت

هزیناۀ یا فصال( اسات. در روش )مکان در طی ی  سال 

هاای صاورت ای، متغیر وابسته تعداد مسافرتسفر منطقه

مشخص به ی  ناحیۀ جمعیت هر منطقه یا بوسیلۀ گرفته 

هایی است کاناست. روش نخست، مناسب م تفرجی مکان

و  گیرنادکه مکرراه توسط افراد محلی مورد بازدید قرار می

در مورد بازدیدکنندگانی که از نواحی دور باه یا  مکاان 

 تااار اسااات کنناااد روش دوم مناسااابمراجعااات مااای

(Mafi Gholami et al., 2009) . در این تحقیق، باا توجاه

ن به اینکه غالب بازدیدکنندگان این پاارک باومی شهرساتا

 سفر فردی استفاده شد.هزینۀ باشند از روش میکوهدشت 

 سفر فردیهزینۀ اصول روش  .2.2.1.1
 3باارای باارآورد تااابع ساافر از ماادل رگرساایون خطاای

، 4هاای تاابع خطایشود. این مادل دارای فارماستفاده می

و تواباع  7خطای -، لگااریتمی6لگااریتمی -، خطی5لگاریتمی

 
1 Zonal Travel Cost Method 
2 Individual Travel Cost Method 
3 Linear Regression Model 
4 Linear 
5 Double-Log 
6 Lin-Log 
7 Log-Lin 
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از نظار پاارامتری خطای هاا باشد. ایان مادلمی 1معکوس

هستند ولی ممکن است از نظر متغیرها خطای باشاند یاا 

در ایان تحقیاق بارای بررسای تاأثیر متغیرهاای نباشند. 

توضیحی شامل متغیرهای اقتصادی و اجتماای بر دفعاات 

بازدید افراد به منظور برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلای 

 ت.( استفاده شده اس1)رابطۀ خطی به صورت  از مدل

(1)                     

سافر فاردی شاکل هزیناۀ به این ترتیب اساس مدل 

  ساافر وهزینااۀ  گیاارد. در اینجااا ماای

جتماااای نظیاار درآمااد، سااط  ا-متغیرهااای اقتصااادی

، سن، تعداد افراد خانواده و مسافت هستند کاه تتحصیال

  ممکااااان اسااااات در مااااادل لحااااااظ شااااااوند

(Lansdell & Gangadharan, 2003 در ایاان تحقیااق .)

 بومی بودن به دلیل هد خطی داشتن در مدل لحاظ نشد.

سافر هزیناۀ ای، در روش در مقایسه باا روش منطقاه

هااای پیمایشاای بااه دساات آمااده از افااراد فااردی از داده

شاود. بازدیدکننده در تجزیه و تحلیل آماری استفاده مای

هاای بیشاتر و دادهباه جماع آوری بنابراین روش فاردی 

تار نیااز دارد، اماا نتااایج تجزیاه و تحلیال کمای پیچیاده

 (.(Amirnejad & Ataei, 2011 شودتری حاصل میدقیق

باارای بازدیدکنناادگان از پااارک  P ورودیهزینااۀ اگاار 

بازدیاد امال هزینۀ به انوان  Pوجود داشته باشد، متغیر 

 شود:افه میاض  کرده و به متغیر 

(2)    

 هاای جماعداده( با استفاده از 2)رابطۀ پ  از برآورد 

تقاضااا اسااتفاده معادلااۀ آوری شااده، از آن باارای باارآورد 

شود. با افزایش فرضی قیمات ورودی و باا اساتفاده از می

( باه ازای هار یا  از Q، تعداد کال بازدیادها )(3)رابطۀ 

 آید:های متغیر به دست میقیمت

(3)  

 
1 Reciprocal transformation  

در طاای ایاان مراحاال، منحناای تقاضااای معمااولی یااا 

تواناد باا تغییار شود. این منحنی میمارشال استخراب می

بینای پایشبازدید، تعداد کل بازدیادهای پاارک را هزینۀ 

های حاصل از تفری  را سانجیده کند. افراد منافع و هزینه

ت باشاد، و تنها در صورتی که ارزش خاالص بازدیاد مثبا

مهد و اساسی نتیجۀ اقدام به بازدید از پارک خواهند کرد. 

شاود، سافر گرفتاه مایهزینۀ گذاری به روش که از ارزش

برآورد مازاد مصرف کننده است. مازاد مصرف کننده یا  

فرد تفاوت بین مبلغی است که واقعاه برای بازدید از پاارک 

د. ماازاد پردازد و مبلغی که تمایل باه پرداخات آن دارمی

های فاردی کنندهمصرفکل از مجموع مازاد کنند  مصرف

 ورودیای جهات هزیناهآید. اگر پارک های  به دست می

دهناد  نداشته باشد، کل سط  زیر منحنی تقاضاا نشاان 

کننادگان کنندگان یا مازاد مصرفمصرفمنفعت اقتصادی 

(CS ) خواهد بودGangadharan, 2003) &Lansdell ). 

(4)       

هاا تنهاا باا ترساید هاا و ارزیاابی آنبررسی تفرجگااه

رساد، اوامال متعاددی منحنی تقاضای آن به اتمام نمای

گذارناد کاه هار وجود دارد که روی منحنی تقاضا اثر مای

 کدام به نوای از اهمیت خاصی برخوردار هستند. معماواله

 برای تجزیه و تحلیل روابط اقتصادی برای اینکه اثار یا 

ض ویاتر نمایان شود ضرورتاه سایر شرایط ثابت فارمتغیر گ

 ها از بسایاریمی شوند، در مورد منحنی تقاضای تفرجگاه

شود، کنندگان دشد پوشی میهای استفادهالعملاز اک 

هزینه و تعداد دفعات استفاده مشاخص شاود، در رابطۀ تا 

کنناده رفتاار مصارف کنناده حالی که فقط هزینه تعیین

 سفر بارشد  هزینۀ برآورد معادلۀ ( 6)بطۀ رانیست که در 

 TC؛ کاه اسات (3) تحقیاق در جادول هایاساس یافتاه

 :استتعداد بازدید  Nهزینه سفر و 

(6) TC× 00000645/0- 14/3 =N 

هاایی کاه بارای هزیناه سافر فاردی،هزینۀ در روش 

ی  مکان خا  صرف  تفرجیمصرف تسهیالت و امکانات 
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شاوند. ایان دی از قیمت مطرح میشوند، به انوان نمامی

ورودی، مخارب هزینۀ سفر، هزینۀ تواند شامل ها میهزینه

ای خود مکان و مبلغ صرف شاده روی تجهیازات سارمایه

در ایان تحقیاق، کال  (.Fleming & Cook, 2008)باشد 

رفت و کرایۀ سفر هر بازدیدکننده از مجموع قیمت  ۀهزین

نقلیااه شخصاای، وساایلۀ )در صااورت اسااتفاده از  برگشاات

خاود مکاان هزیناۀ فرصت زماان و هزینۀ قیمت بنزین(، 

ای پاارک باه دسات تغذیهو  تفرجیتفرجی نظیر امکانات 

ورودی دریافات هزیناۀ دون برای پارک هی   .آمده است

فرصت زمان برای هزینۀ پ  در نظر گرفته نشد.  ،شدنمی

نرخ دستمزد در نظر گرفته  تا    تفری  اغلب به مقدار  

حاضر مشاابه آنچاه مطالعۀ در  .(Moons, 2003) شودمی

هزینااۀ انجاام شااده اساات. ( Gurluk, 2006) کاه توسااط

نرخ دستمزد ساااتی و باا توجاه باه   فرصت به میزان  

 مدت اقامت در پارک تعیین شد.

آوری جماعمبنای اصالی روش بررسای ایان تحقیاق، 

هااای کماای و کیفاای، بازدیااد از مناااطق، دادهاااات و اطال

ها با استفاده از ها و تجزیه و تحلیل یافتهتنظید پرسشنامه

بوده است. جهات تعیاین ، Eviewsو  Excelافزارهای نرم

بااه روش  کوهنااانیارزش تفرجاای پااارک جنگلاای شااهید 

سفر فردی از پرسشنامه کاه دارای دو بخاش باوده هزینۀ 

اقتصاادی  -وضاعیت اجتمااایگیرند  برکه بخش اول در 

های مربوا به مسافت طی افراد است و بخش دوم پرسش

نقلیاه، مادت زماان اقامات در پاارک و وسایلۀ شده، نوع 

صرف شده در پارک مطرح گردیده است و با توجاه هزینۀ 

به اینکه معمواله حساسیت افراد نسبت به مسائل اقتصادی 

ت، سعی شاد کاه ایان در مقایسه با سایر موارد بیشتر اس

سواالت در آخر پرسشانامه مطارح شاود و بادین وسایله 

دهندگان به اینگوناه ساواالت باه حاداقل حساسیت پاسخ

توساط  کوهنانیارزش تفرجی پارک جنگلی شهید  برسد.

درنتیجه ، آیدوجود میبهبازدیدکنندگان این پارک جامعه 

د تعادادی نموناه انتخااب و ماور ستبایمیاز این جامعه، 

گرفات. بارای محاسابه بررسی و تجزیه و تحلیل قرار مای

گیاری تصاادفی سااده از تعداد نمونه الزم در روش نموناه

 40ابتادا کاه  ( اساتفاده گردیاد1977فرماول کاوکران )

پرسشنامه در منطقه تکمیل گردید سس  با استفاده پیش

باا ضاریب از واریان  تمایال باه پرداخات پاساخگویان و 

درصاد بارای  4خطاای همچناین د و درصا 95اطمینان 

( 7)رابطۀ صورت هالزم بنمونۀ ، تعداد تفرجیبرآورد ارزش 

 :محاسبه شد 150

(7)  

 هاا، باا اساتفاده ازقبل از مصاحبه و تکمیل پرسشنامه

ر قابلیت اطمینان پرسشنامه د ،هاپرسشنامهپیش اطالاات

 اسبه شد.با استفاده از آلفای کرونباخ مح Spssمحیط 

آلفای کرونباخ محاسبه دهند  ( نشان 1جدول شمار  )

دسات آماده هبا 834/0شده برای این تحقیق است. ادد 

 . برای محاسابهاستحاکی از پایایی قابل قبول پرسشنامه 

 سرال در نظر گرفته شده است. 15آلفای کرونباخ تعداد 

 قابلیت اطمینان پرسشنامه. 1جدول 

 لفای کرونباخآ تعداد سرال های اصلی

15 834/0 

 

برای رسیدن به ااتبار )روایای( تحقیاق نیاز، متاون و 

مقاااالت و منااابع الماای مااورد مطالعااه قاارار گرفاات و 

های پرسشنامه تعیین گردید و در گاام بعادی باا شاخص

مدیران و کارشناسان مربوطاه مصااحبه گردیاد و پا  از 

 .ها قرار گرفتاامال نظراتشان، پرسشنامه مورد تأیید آن

بعد از بررسی قابلیات اطمیناان و ااتباار پرسشانامه، 

پرسشنامه به صورت تصادفی در بین تعادادی  150تعداد 

ا ماه از خارداد مااه تا 4از بازدیدکنندگان در مدت زمانی 

 تکمیل گردید. 1393شهریور ماه در سال 
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 . نتایج3

اقتصیادی  -اجتمیاعی هیایارزیابی ویژگیی .3.1

 ندگانبازدیدکن
های توصیفی مربوا آمارهبرخی دهند  نشان  2جدول

کاه میاانگین طاوریباهمتغیرهای مورد مطالعه اسات.  به

مربوا به متغیرهاای سان، تعاداد افاراد خاانواده، تعاداد 

خانوار به ترتیب برابر باا ماهانۀ های تحصیل و درآمد سال

ساااال تحصااایلی و  29/12نفااار،  74/3ساااال،  01/37

میاانگین بازدیاادهای ساااالنه  مچنااین، هریاال9329333

 استبار  08/3افراد 

 کوهدشت کوهنانیقتصادی پاسخگویان پارک جنگلی شهید ا -از ویژگی های اجتماعی 0. نتایج 2جدول 

 حداقل حداکثر انحراف از معیار میانگین متغیرها

01/37 سال ()سن  18/8  60 23 

29/12 های تحصیلسالتعداد   27/3  18 2 

74/3 نفر()رخانوااندازه   83/0  6 2 

333/9329 ()هزار ریال بازدیدکنندهدرآمد ماهیانه   21/3199  20000 3500 

08/3 )در سال( تعداد دفعات بازدید  51/1  7 1 

 

 کوهنااانیاز بازدیدکنناادگان پااارک جنگلاای شااهید 

ها جهت دسترسی باه های سفر آنهزینهپرسشی راجع به 

رفات و برگشات، هزیناۀ ل این پارک مطرح شد. که شاام

ورودی، )ها اتومبیل، سایر هزینههزینۀ مواد غذایی، هزینۀ 

فرصت زماان هزینۀ و همچنین  آالدیق، وسایل بازی و...(

( که در این تحقیق بیشاتر بازدیدکننادگان 1)شکل است 

 معااادل هزینااۀ نفاار(  43درصااد بااا فراواناای  66/28)

ه پاارک شاهید هزار ریال جهات دسترسای با 450-350

 پرداخت کردند. کوهنانی

 

 

 سفر بازدیدکنندگان از پارکهزینۀ . توزیع فراوانی 1شکل 

 

کیلاومتر باود و بیشاتر  175بیشترین فاصاله از پاارک 

کیلاومتر باه پاارک  25کمتار از فاصالۀ کننادگان از بازدید

نفر( 19) درصد 66/12االوه بر این (.2شکلمراجعه کردند )

نفار( 131)درصاد  34/87یدکننده غیرباومی و از افراد بازد
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از بازدیدکنناادگان . اناادبااومی شهرسااتان کوهدشاات بااوده

پرسشی راجع به وضعیت امکانات و خدمات تفرجی موجود 

در پااارک مطاارح شااد کااه نتااایج نشااان داد اکثریاات 

نفار( امکاناات رفااهی و  65درصد ) 33/43بازدیدکنندگان 

 (.3شکلد )داننپارک را ضعیف می تفرجی

 

   . توزیع فراوانی مسافت بازدیدکنندگان از پارک   2شکل

 

  
 موجود در پارک وضعیت امکانات و خدمات تفرجی. 3شکل

 

 سفرهزینۀ های مختلف تابع برآورد فرم  .3.2
داری آماااری و نتااایج باارآورد ضاارایب، سااطوح معناای

یحی مادل خطای بار متغیار تأثیرگذاری متغیرهای توضا

 وابسااته بااا اسااتفاده از روش حااداقل مربعااات معمااولی

(OLS)1 آمده است. (3) در جدول 

در این مطالعه، مدل خطای و لگااریتمی دارای مقادار 

 
1 Ordinary Least Square 

بودند که بیاانگر اادم خاود  2دوربین واتسون نزدی  به 

کااه ولاای از آنجاااییاساات همبسااتگی در ایاان دو ماادل 

ل خطی بهتر از مدل لگااریتمی داری متغیرها در مدمعنی

لذا، مدل خطای جهات بارآورد تاابع سافر انتخااب است 

و اسات نزدی  به هاد زیادی گردید. سایر معیارها تا حد 

در سااط  یاا  درصااد  Fدر مادل خطاای احتمااال آماااره 

 (.3)جدول است دار معنی
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 های مختلف تابع سفر. نتایج حاصل از برآورد فرم2جدول 

 فرم تابعی

 یرهاضریب متغ
 گاریتمیل -لگاریتمی خطی -لگاریتمی گاریتمیل -خطی خطی

 -647/0*** -19/5 ×10-7*** -971/4***  -44/6 ×10-6*** هزینه سفر

 374/0*** 62/1 ×10-8*** 104/3***  09/1 ×10-7** درآمد

 -138/0 -0029/0 -856/0 -019/0 سن

 012/0 -0068/0 -304/0 -063/0* تحصیالت

 -246/0*** -002/0*** -933/0** -154/0** مسافت

 199/0 025/0 95/0 11/0 تعداد افراد

 90/1*** 69/0*** 93/11** 14/3*** ارض از مبدا

 15/69 10/66 -222 -230 لگاریتد درست نمایی

 F 08/25 06/24 47/32 80/34آماره 

 57/0 55/0 46/0 49/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 83/1 85/1 97/1 98/1 نواتسو -دوربین

 .هستنددرصد  10و  5،  1داری سط  معنیدهند  به ترتیب نشان  *، **، ***االئد 

 

 6مشخص اسات از میاان  (3)گونه که از جدول همان

هزیناۀ متغیر توضیحی مدل رگرسیون خطی، متغیرهاای 

دار سفر، درآمد، مسافت و تحصیالت از نظر آمااری معنای

یدکنندگان از پارک جنگلای ازدباند و بر تعداد دفعات شده

باشند. سایر متغیرهای سن و تأثیرگذار می کوهنانیشهید 

أثیری دار نشده و تاتعداد افراد خانواده از نظر آماری معنی

اند. اماا بر تعداد دفعات بازدید از این پارک جنگلی نداشته

 ضرایب برآورد شده این متغیرها، االمات ماورد انتظاار را

 .بل تفسیر استدهد که قانشان می

سافر  ۀهزیناهای تحقیق، ضریب متغیار بر اساس یافته

و سااط   -0000064/0جهاات بازدیااد از محاال، براباار 

 دهند نشااندست آمده است کاه هی ی  درصد بدارمعنی

سفر، تعداد هزینۀ ریال در 10000آن است که با افزایش هر

یابد که االمت ضریب ماورد واحد کاهش می064/0بازدید 

یز منطبق با اصول نظری است. متغیر درآمد پاساخگو نظر ن

دار شاده اسات. با ضریب مثبت در سط  پنج درصد معنای

ریال در 10000دست آمده، با افزایش هر هبراساس ضریب ب

 کوهناانیدرآمد پاساخگو، دفعاات بازدیاد از پاارک شاهید 

یابد. متغیر فاصاله از پاارک باا واحد افزایش می 00109/0

دار اسات. براسااس سط  پنج درصد معنی ضریب منفی در

دست آمده، با افزایش هر یا  کیلاومتر فاصاله از هضریب ب

یاباد. واحد کاهش می 154/0پارک، دفعات بازدید از پارک 

متغیاار تحصاایالت پاسااخگو بااا ضااریب منفاای در سااط  

دست آماده، باا هدار است. براساس ضریب بدرصد معنی10

خگو، دفعاات بازدیاد از افزایش هر سال به تحصایالت پاسا

 یابد.واحد کاهش می 063/0پارک 

دسات آماده کاه هبا49/0 ضاریب تعیاینآمار  مقدار 

آن اساات متغیرهااای لحاااظ شااده در ماادل دهند  نشااان

تعداد  درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی 49 اندتوانسته

دفعات بازدید از پارک را توضای  دهاد. همچناین مقادار 

کاه نشاان از اادم است  98/1واتسون برابر دوربین آمار  

وجود خود همبستگی در پسماندهای مادل بارآورد شاده 

در سااط  یاا  درصااد  Fآمااار  و مقاادار احتمااال اساات 

بیانگر ایان اسات کاه کال مادل در که باشد میدار معنی

 دار است.سط  ی  درصد معنی

بااز  سافر در هزیناۀ انتگارال تاابع محاسبۀ با استفاده از 

 گویااانساافر پاسااخهزینااۀ ساافر صاافر تااا بیشااترین هزینااۀ 

)بیشترین هزینه قیمتای اسات کاه دفعاات بازدیاد را صافر 

( که این مقدار بارای استریال  89/535503کند که برابرمی

نفار(  74/3) خانواده است که با توجه به میانگین بعد خاانوار
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. مازاد رفاه هار استریال 86/143182این مبلغ برای هر فرد 

 نماید:را حاصل می کوهنانیپارک شهید یدکنند  بازد

پارکبازدیدکنند  = متوسط مازاد رفاه هر   

 

اگر تعداد کل بازدیدکنندگان به پاارک در ساال را باا 

نفار در نظار  54500توجه به گازارش مسائولین تقریبااه 

باا ایان ( 1393آمااری اساتان لرساتان، سالنامۀ )بگیرید 

 کوهناانیارزش تفرجی پارک شاهید ند  کنمیزان بازدید 

سافر فاردی از هزینۀ بلوران کوهدشت با استفاده از روش 

 آید.دست میه( ب8) رابطۀ

(8)  
 = ارزش تفرجی سالیانۀ پارک 

  کننده( مازاد رفاه مصرف× متوسط دفعات بازدید × )تعداد کل بازدیدکنندگان 

 = ارزش تفرجی سالیانۀ پارک جنگلی

72440426150( =54500× 08/3 × 64/431552) 

پاارک جنگلای شاهید سالیانۀ بنابراین، ارزش تفرجی 

ریال بارآورد شاده  72.440.426.150در حدود  کوهنانی

هر هکتاار از اراضای پاارک  تفرجیاست. همچنین ارزش 

هکتااری  15/1094با توجه به مسااحت   کوهنانیشهید 

 ت.میلیون ریال برآورد شده اس 66فعلی آن در حدود 

 

 گیرینتیجهو  . بحث4
طبیعی و نقاش آن در الگاوی منابعبا توجه به اهمیت 

اقتصادی کشور و همچنین رفاه اجتماای مردم که توسعۀ 

، پرداختن باه استنشأت گرفته از طبیعت این منبع مهد 

 هااارزش این منابع بارای مادیریت صاحی  و مدبراناه آن

  در بارداری صاحیجهت حفظ، بهباود و همچناین بهاره

تحقیاق حاضار، ارزش  طول زمان امری ضروری اسات. در

بلوران کاه محیطای  کوهنانی تفرجی پارک جنگلی شهید

کنندگان این پارک بخش برای استفادهبخش و آرامشفرح

سفر فردی محاسبه گردیاد. بررسای هزینۀ به روش  است

سفر همبساتگی منفای و هزینۀ رابطه بین تعداد بازدید با 

دهد که بیانگر آن است، با افازایش نشان میداری را معنی

یاباد. کاه باا سفر تعداد بازدیدکنندگان کاهش مایهزینۀ 

و سایر  (Hayati et al., 2011; Chae et al., 2011) نتایج

دانشمندان در تحقیقااتی کاه باه انجاام رسااندند رابطاه 

مستقیمی بین تعداد مراجعاه کنناده و هزیناه باه دسات 

درآمد بازدیدکنندگان نشان داد کاه آوردند. بررسی سط  

میااان ایاان متغیاار و تعااداد روزهااای بازدیااد از تفرجگاااه 

  همبساااتگی بااااالیی وجاااود دارد. کاااه باااا نتاااایج

(Mafi Gholami et al., 2009; Chae et al., 2011; 

Hayati et al., 2011; Bagheri et al., 2014; 

Saleh et al., 2015 ) هد خاوانی داشات. ساط  درآماد و

ها برای بازدید از پارک جنگلی مورد مطالعاه را میزان هزینه

ها جهت جلاب توان اامل اصلی در کشش این تفرجگاهنمی

بازدیدکننده محسوب نمود. همچنین هزینه به انوان تنهاا 

اامل میزان تقاضا نسبت به ی  کاال یا خدمات مانند پارک 

که کاالهای غیار باازاری محساوب  کوهنانیجنگلی شهید 

 رود.اصلی به شمار نمی  کنندشوند، تعیین می

بررسی رابطه بین دفعات بازدیاد باا مساافت همبساتگی 

دهاد. داری در ساط  پانج درصاد نشاان مایمنفی و معنی

د افارا کوهنانیاکثریت بازدیدکنندگان از پارک جنگلی شهید 

درصااد( بودنااد و تعطاایالت آخاار هفتااه را بااا 15/77) بااومی

ه باکنند و با افازایش فاصاله رک سسری میخانواده در این پا

ش دلیل افزایش هزینه تعداد بازدیدکننده از این پاارک کااه

، Khaksar Astaneh et al., 2011) یابدکاه باا نتاایجمای

Mafi Gholami et al., 2009، Hayati et al., 2011 ،

Bagheri et al., 2014 ،Saleh et al., 2015 و 

Mojabi et al., 2009انی دارد.( همخو 

میزان تحصیالت، به دلیل کیفی بودن، نقش مهمی در 

کااه اکثاار پاسااخ طااوریبااهجااذب بازدیدکنناادگان دارد. 

درصد با فراوانای  33/69) دهندگان مدرک دیسلد به باالتر

داری باااین تعاااداد معنااایرابطاااۀ نفااار( دارناااد و  104

بازدیدکنندگان و سط  سواد وجود دارد. در ایان تحقیاق 

حصیل و تعداد دفعات بازدید منفی بوده است. بین ترابطۀ 
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که پاسخ دهنادگان سرپرسات خاانوار بودناد و  آنجاییاز 

سال داشتند به الت ادم وجاود  40معموال سنی باالتر از 

 دانشگاه دولتی در این شهرساتان و ساط  پاایین درآماد

دهناادگان بیشااتر ماادرک دیااسلد داشااتند. پاسااخهااا، آن

 Gangadharanو  Mendes (2002)گوناااه کاااه هماااان

نیاز بیاان کردناد وجاود تفااوت در  Lansdell  (2003)و

توان به ااواملی نظیار ناوع های محاسبه شده را میارزش

سفر به کار رفته، فرم تاابعی انتخااب شاده و هزینۀ روش 

 فرصت زمان نسبت داد.نحو  محاسبۀ هزینۀ 

در  کوهناانی که پاارک جنگلای شاهیدبا توجه به این

آسفالته سه راه دم زانوگه به اسالم آبااد غارب،   جادکنار 

که سه استان لرساتان، کرمانشااه و خوزساتان را باه هاد 

کند و همچنین به دلیل واقع شدن ماا باین دو میمتصل 

ای دارد و برای گردشگران نیاز دارای زیارتگاه اهمیت ویهه

امکاناتی )وجود آب تصفیه شده، آالدیق و جاده در داخل 

. لاذا، مسائوالن و اساتمادت کوتااهی اقامات پارک( بارا

ریازان باه ایان ماورد توجاه بیشاتری داشاته و باا برنامه

گسترش، ایجاد امکاناات مناساب بارای خانوارهاا، ایجااد 

امنیت و بهبود بهداشت در این گونه فضاها در جهات بااال 

 بردن رفاه جامعه کم  بیشتری کنند.

دکننادگان همانطور که نتایج نشاان داد اکثریات بازدی

 34/87بلوران بومی بودناد ) کوهنانیپارک جنگلی شهید 

رساانی اطاالعدرصد( که بیانگر این است کاه تبلیغاات و 

جهت آگاهی و اطالع مردم از این پاارک جنگلای مناسبی 

شاود کاه از طریاق لاذا، حا  مای؛ صورت نگرفته اسات

، هاای اساتانیهای ذیربط و نیز رسانهها و دستگاهسازمان

رساانی مناساب صاورت پاذیرد و ای و ملی اطاالعمنطقه

شود جهات آشانایی بیشاتر ماردم اساتان از پیشنهاد می

زمیناۀ کاه در  یهاایوجود دنین پارک زیباائی، هماایش

طبیعای و محایط زیسات در شهرساتان کوهدشات منابع

 گیرد در این پارک برگزار گردد.صورت می

ه ساازی و تشاویق ماردم بادر نهایت به منظور زمیناه

مشارکت در جهت توسعه و تجهیز پارک از نظر ساختارها، 

هاای دولتای از تسهیالت و تجهیزات گردشگری با حمایت

 بازدیدکنندگان پارک ورودی مناسب دریافت شود.
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