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 مقدمه

امروزهگردشگریبهیکیازمنابعبسویارمهومدرکسوبدرآمودکشوورهاتبودیلشودهاسوت.

هایگردشگریصوودبوهسوایرملولسوهمبیشوتریازکوشندبامعرفیجاذبهتمامیکشورهامی

صووداصتصواصدهنود.بنوابراین،کشوورهایموفوقدرایونزمینوه،درآمدگردشگریجهانبه

کننودکنندوباایجادامکاناتاقامتیوتفریحویتوالشمویهایطبیعیصودراتقویتمیجاذبه

جذابیتبیشتریبرایگردشگرانایجادنمایند.اینمسالهدرسایهدرکدرسوتارزشبوازاری

هوایطبیعویازاهمیوتبسوزاییدرایونمیوانجاذبوههایگردشگرینمودیافتهاستکوهجاذبه

درکشورموا،اغلوبگردشوگرانمنواظرطبیعویراگردشوگران.(7،4112برصوردارهستند)رینا

رغمارزشیکهبرایطبیعتقایلهستندبورایبازدیودآنپوولیدهندکه لیداصلیتشکیلمی

گذارانزشکارکردهایآننیست.سیاستپردازندمتناسببااهمیتوارپردازندیااگرمینمی

هایاتخواذنیزازاهمیتاقتصادیواقعیاینمناظرآگاهنیستندواینامرموجبشدهتاسیاست

گوذاریشدهباتورشهمراهباشدو مدتامنوابعومنواظرطبیعویکمتورازارزشواقعویقیموت

هوایطبیعویاسوتومطالعواتیاذبهشوند.اینمشکلدرنبودبازاروماهیت مومیبودناینج

کهاینارزشرااستخراجنمودهباشند،زیادنیستند.

باسوتانیموجووددرایوراناسوتکوهاززموان-هوایآبویآبشارهایباستانیشوشوترتنهواسوازه

ساسانیانبرجایماندهاست.اینمجمو هدردلبافتتاریخیشهرشوشتردراستانصوزسوتان

هایآبیازاینمنظربراینمجمو هنهادهشدهاستکهمجمو وهکواملیازمسازهقراردارد.نا

هایآبیرادرصودجایدادهوازمنظرمهندسی لومآبهاوآسیابها،کانالآبشارها،تونل

نظیوراسوت.هورسوالایونآبشوارهامقصودشوماریرسانیدرنورصودبویهایآبونیزشبکه

کننود.امواایونتعودادگردشوگرمتناسوببوایبازدیدبهشوشترسوفرمویگردشگراستکهبرا

هوایسوالفاقودظرفیتجذبگردشوگرایوناثورتواریخیوطبیعوینیسوتودربرصویازمواه

گردشگراست.شایددریمنگاهاولیهگرمبودنهوا لتاینامربهنظربرسوداموابواانودکی

شماریهستندهایگرمسیردنیاپذیرایگردشگرانبیشودکهبسیاریازکشورتاملآشکارمی

کننود.بنوابرایندریومنگواهاولیوههواسوفرمویکهازمناطقسردسیربرایبازدیدازاینجاذبوه

                                                                                                                                                                       
1. Raina 
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هوایتواریخیوطبیعویکوافینیسوتبرایجذبگردشگر،تنهاقابلیوتتوانبیانداشتکهمی

رسوانیوتبلیغواتاقوامتیوتفریحوی،اطوالرهاییازقبیلحمولونقول،مراکوزبلکهزیرساصت

گرددکهالبتهایناد انیازمندیومتحقیوقجداگانوهاسوت.تموامیموجبجذبگردشگرمی

اینمشکالتدرکنارمتناسبنبودنمبلوغورودیوهایوناثورتواریخیطبیعویو ودماصتصواص

قعیایناثراسوت.بنوابراینهایالزمبرایمرمتایناثربهدلیل دمآگاهیازارزشوابودجه

ریزانقوراردهودوبوهگذارانوبرنامهکوشدایناطال اترادراصتیارسیاستمطالعهحاضرمی

 نوانیممطالعهپایهمورداستنادقرارگیرد.بهبیانیدیگر،هدفاصلیاینمطالعوهاسوتخراج

روشهزینهسفرمحاسبهارزشبازاریکارکردگردشگریآبشارهایشوشتراستکهازطریق

گردد.می

اینمقالهشاملچهاربخشاست.دربخشبعودادبیواتموضوورشواملمبوانینظوریوپیشوینه

گردد.بخشسوومبوهتبیوینروشتحقیوقصواهودپرداصوت.دربخوشچهوارمتحقیقارایهمی

.دربخشپنجمگردندبرآوردمدلارایهوتمایلبهپرداصتنهاییومنافعاجتما یمحاسبهمی

گردند.هایسیاستیارایهمیبندیوتوصیهنیزجمع



 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

شوند.دستهاولکاالهاییی مدهتقسیممیگذاریبهدودستهکاالهاوصدماتازمنظرارزش

ندسوتهشود.برایایوهستندکهدارایبازاربودهوقیمتآنهابهوسیله رضهوتقاضاتعیینمی

سوازد؛بودینصوورتکنندهترجیحاتصودرادربازارآشکارمیازکاالهاوصدمات،مصرف

پردازد)وبر ک (.امادسوتهدومکهبرایکاالییکهارجحیتبیشتریداردقیمتباالتریمی

کننودهبورایایونکاالهاییهستندکهبازارآشکاروواقعیندارنودواساسواترجیحواتمصورف

-شود.درنتیجه،قیمتاینکاالهوامشوخ نیسوتومویازکاالهاوصدماتآشکارنمیدسته

کنندهترجیحاتصودرابیواننمایودوبتووانهایصاصیاستفادهنمودتامصرفبایستازروش

تمایلبهپرداصتویرااستخراجنمود.کاالهای مومیمانندمنابعطبیعی مدتادرایندسوته

هوایمتکویبورمنحنویتقاضوایاشارهشدهدرفووقدرگوروهروشهردودستهگیرند.قرارمی

گرددکوهدرهستند.دراینگروه،ارزشکاالهاوصدماتبااستفادهازتابعتقاضااستخراجمی
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شوهرتدارنود)ترنورو4وبیانشوده7هایآشکارشدههایرجحانادبیاتارزشگذاریبهروش

هووایآشووکارشوودهازتووابعتقاضووای ووادیودرروششرجحووان(.دررو9،7339همکوواران

هوایغیورگردد.الزمبذکراستکوهروشهایبیانشدهازتقاضایجبرانیاستفادهمیرجحان

کننود)موسوویگیریتغییراترفاهارانهنمیمتکیبرمنحنیتقاضامعیارهایمناسبیبرایاندازه

(.7934ورجبی،

گیرد.بهبیانیدیگر،بندیفوققرارمیتبازاریدردستهاولازتقسیمگردشگریبهدلیلماهی

هایآشکارشودهاسوتفادهبایستازروشارجحیتبهدلیلوجودبازارهایآشکاربرایآنمی

کنودهایبازاریترجیحاتصودراآشوکارموینمود.دراینروشمصرفکنندهبوسیلهقیمت

هوایغیرمسوتقیمشوامل،گیریشوود.روشهایغیرمستقیماندازهشتواندبااستفادهازروکهمی

وچندینروشدیگراست.6،مخارجاجتناب2گذاریهدانیم،قیمت2روشهزینهسفر

روشمورداستفادهدراینمطالعه،روشهزینهسفراستکهبرصیازمطالعاتپیشینبورتووان

انوودجووذابگردشووگریتاکیوودکووردههووایایوونروشبوورایاسووتخراجارزشاقتصووادیمکووان

(.دراینروش،یمگردشگربه نوان3،4171واندرسون6،4119؛ارنهارت1،4119)کارتی 

شودکهازبینیمیاچندمکانتفریحیوامکاناتآنهابراساجهزینهسوفرازفردیدیدهمی

شوودکوهفورضمویزنود.درایونروشاغلوبمنزلصودتاآنتفریحگاهدستبهانتخابموی

،71کنود)داجمحیطیرادرسبدمصورفیصوودترکیوبمویگردشگرکاالهایبازاریوزیست

گیرنوداموابوهدلیلوی ودموجوود(.منابعطبیعیمعموالبرایتفریحمورداستفادهقرارمی4179

ینوهتوانتابعتقاضایآنهارااسوتخراجنموود.ایودهاصولیروشهزقیمتبازاریبرایآنهانمی

مطرحشد.ویپیشنهادکردکهمخارجصرفشده7323سفراولینبارتوسطهتلینگدرسال

                                                                                                                                                                       
1. Revealed Perference (RP) 
2. Stated perference  
3. Turner et al. 
4. Travel cost method 
5. Hedonic pricing method 
6. Averting cost method 
7. Curtis 
8. Earnhart  
9. Anderson 
10. Das 
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گیوریتووانبورایانودازهرامویازیممکانتفریحویتوسطیمگردشگربرایسفروبازدید

ارزشگردشگریآنمکانتفریحیاستفادهکرد.اولینمحققوانیکوهایونایودهرابوهصوورت

(بودنود.ایونروش7336)4(وکالوسوونونواش7323)7ردنودکالوسوونسوازیکتجربیمدل

 مومابوهصوورتمیودانیوبوااسوتفادهازتوزیوعپرسشونامهدربوینگردشوگرانوگوردآوری

شوود)کویموهوایطویمسویرانجواممویهایفردی،تعدادسوفرهاوهزینوهاطال اتیازویژگی

بازدیودکننودهزموانصوودرانیوزصورفبازدیود(. الوهبرصرفهزینه،هور9،4171همکاران

(.بوااسوتفادهازایون2،7333شوود)بوتمنوهمکوارانکندکوهدرهماسوباتهزینوهواردمویمی

شوند.نتیجهاینارتبا تابعتقاصوایهامحاسبهوبهتعداددفعاتسفرمرتبطمیاطال اتهزینه

گردشوگرییوممکوانتفریحویبورآوردرابرایارزشتوانآنگردشگریصواهدبودکهمی

کرد.

تابعتقاضایبرآوردشدهدرروشهزینهسفریمتابعتقاضایمعموولی)شواملاثوردرآمودی(

گیریشدهدرایونروشازنوورموازادرفواهمصورفکننودهمارشوالیاسوتاستورفاهاندازه

بازدیودها(بوهقیموت(.دراینروشارزشگردشگرییممکانتفریحی)تعداد7339)بتمن،

شود.مدلهزینهسفردرشکلسادهبهصورتتابعایجادآن)هزینهبازدیدآنمکان(مربو می

شود:بهصورتزیرتعریفمی2سفر

),( XCfV 
کهدرآن؛

Vتعدادبازدیدازمکانتفریحی:

Cهای زیمتوبازدید:هزینه

Xدهنودهشناسیبازدیدکنندهاستکوهتوضویحتما یوجمعیتاج-هایاقتصادی:سایرویژگی

Vهوایغیورهستند،مانندمسافت،سن،درآمدفرد،جنسیت،بعودصوانوار، هوویتدرتشوکل

(.7939؛مافیغالمیوهمکاران،4179محیطیوغیره)داج،دولتیزیست

                                                                                                                                                                       
1. Knetsch 
2. Clawson and knetsch 
3. Kim et al. 
4. Bateman et al. 
5. Trip-generation function 



   7931،  تابستان 24شماره  یزدهم، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری،  سال س 26

 

اسوتکوهیکویVسازیهزینهسوفردارایدورویکوردبنیوادیبوراسواجتعریوفادبیاتمدل

است.دررویکرداولمتغیروابستهتعودادبازدیودهایهور4ایودیگریمنطقه7رویکردانفرادی

دهد)مثالیمسال(.دررویکرددومنسبتیزمانیمشخ نشانمیگردشگررادریمبازه

گردشگرهایهرمنطقهبهجمعیتآنمنطقهدریمدورهمشوخ بوه نووانمتغیوروابسوتهدر

ایبوهایبرتریداردچراکهروشمنطقوهشود.البتهروشانفرادیبهروشمنطقهنظرگرفتهمی

لحاظآماریسازگارنیست. لتاینناسازگاریایناسوتکوهدرایونروششومارزیوادیاز

شوودوتعودادمشواهداتبوهایتبودیلمویمشاهداتانفرادیبهتعدادمحدودیمشاهدهمنطقوه

(.9،7361یابد)جورجیاوهمکارانشدتکاهشمی

ایبهصورتزیرتغییرصواهدکرد:رابطهیمبرایرویکردمنظقه

),(/ hhhij XCfNV 
کهدرآن

ijVتعدادگردشگرانمنطقهhدرمکانتفریحیj؛

hN جمعیتمنطقهh؛

 hCتعدادگردشگرانمنطقهhدرمکانتفریحیjو

hXاجتما یوجمعیتیمنطقه-هایاقتصادیویژگیh.است

hijدراینروش مومامتغیر NV شود.گیریمینفراندازه7111برحسب/

ارهایشوشترونیزبوهدلیولدراینمطالعه،بهدلیلمحدودبدونمناطقگردشگرفرستبهآبش

محدودبودنشمارگردشگران،ازرویکردانفرادیروشهزینهسفراستفادهشدهاست.بنابراین

شود.بورایبورآوردتوابعابتدامدلهزینهسفرانفرادیبه نوانتابعتقاضایکلسفربرآوردمی

فواوتباشود.سوپ ،بواتقاضاالزماستتعودادسوفرهایافورادبورایدیودنمکوانتفریحویمت

کننودگانبدسوتصواهودآمود.ازتقسویم وددگیریازاینتابعمازادرفاهکلمصورفانتگرال

توانودبدستآمدهبرشمارگردشگرانتمایلبهپرداصتانفرادیحاصولصواهودشودکوهموی

مبناییبرایمحاسبهمنافعاجتما یحاصلازآنمکانتفریحیقرارگیرد.

                                                                                                                                                                       
1. Individual travel cost method 
2. Zone travel cost method 
3. Georgiou et al. 
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هایتفریحیمطالعاتمتعددیدرداصلوصارجازکشورشگذاریاقتصادیمکاندرزمینهارز

-اندوازاینمنظرموییمبهارزشگذاریآبشارهایباستانیشوشترنپرداصتهانجامشدهاماهیچ

گردد.توانتحقیقحاضررامنحصربهفرددانست.درادامهبهبرصیازاینمطالعاتاشارهمی

محیطویایبوهبورآوردارزشاقتصوادیمطبو یوتزیسوت(درمطالعه7932دیان)امیرنژادومؤی

پارککوهستانیصُفهاصفهانبااستفادهازرهیافتهزینهسوفرانفورادیپرداصتنود.سوپ توابع

محیطی)تابعتقاضایگردشگری(دردوسناریو،یکیبالحواظهزینوهتقاضایمطبو یتزیست

هسفرکل)آشکاروضمنی(برآوردگردیود.نتوایجنشواندادکوهسفرآشکارودیگریباهزین

بازدیددرسناریویاولودومبوهترتیوب-محیطیبرایهرفردمتوسطارزشمطبو یتزیست

یایوونپووارکدرهووزارریووالوکوولایوونارزشبوورایبازدیوودهایسوواالنه7722و131برابوور

میلیاردریالبرآوردشد.71712و77329دوسناریویباالبهترتیببیشاز

ایبهارزشوگذاریتفرجوی(بااستفادهازروشهزینهسفرمنطقه7939مافیغالمیوهمکاران)

گاهوچشمهدیمهپرداصتند.نتایجاینمطالعوهپارکجنگلیپروز،تاالبچغاصور،آبشارآتش

گیورینندگانتاثیرچشمنشاندادکهمتغیرسن،سطحتحصیالتومقداردرآمدماهانهبازدیدک

هادارند.همچنین،براساجنتایجبدستآموده،برتعداددفعاتبازدیدگردشگرانازاینمکان

گاهوچشمهدیمهبهترتیبارزشتفرجگاهیپارکجنگلیپروز،تاالبچغاصور،آبشارآتش

یدهنودهنهوزارریوالبوهدسوتآمودکوهنشوا149624و211721،224926،7914936برابربا

اهمیتمنابعآبیدرجذبگردشگراناست.

صودرپرداصتنود.درایبهارزشگذاریگردشگریغار لی(درمطالعه7934 زیزیوصادقی)

ایهزینهسفراستفادهشدهاست.نتایجاینمطالعهکهبااسوتفادهازاینمطالعه،ازرویکردمنطقه

معمولیاستخراجشدهاستارزشتفرجگواهییمرگرسیونصطیوبهروشحداقلمربعات

میلیاردریوالبورآوردنموودکوهنشواندهنودهارزش2222947/41روزانهغار لیصدررامعادل

بسیارباالیاینتفرجگاهاست.

شوهر"دربند"ایبهبرآوردارزشمطبو یتسایت(درمطالعه7937صوشاصالقوهمکاران)

نهسفرانفورادیتوممنظوورهپرداصتنود.ارزشمطبو یوتبدسوتتهرانبااستفادهازروشهزی

هوزارریوالبدسوتآمود.763-671یآمدهبورایهوربازدیودتوسوطهوربازدیدکننودهدربوازه
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همچنین،نتایجاینمطالعهنشاندادکهارزشمطبو یتدربندبرایهربازدیدکنندهدرهرسال

یالوارزشمطبو یوتسوالیانهسوایتدربوازهمیلیوونریو7493-2197بهطورمتوسطمعوادل

یارزشباالیاینیمختلفبهدستآمدکهنشاندهندههامیلیاردریالبرایمدل4976-229

تفرجگاهبرایبازدیدکنندگاناست.

دریاچهسدکوارونایبهبرآوردتابعتقاضایگردشگریمطالعهدر(7931جوزیوهمکاران)

تفرجگاهسدکوارونمطبو یتارزش،براساجنتایجپرداصتند.شهزینهسفرروبااستفادهاز9

نتوایجهمچنویننشواندادکوههزارریالدرمواهبورآوردشود.221میلیونو613میلیاردو4معادل9

هوایطبیعویوفرهنگویمنطقوهبواهودفهایجدیدشوغلیبورمبنوایپتانسویلایجادفرصت"راهبرد

گیریازمهاجرتافرادمحلیبوهصوارجازتی،صیانتازهویتفرهنگیوپیشحمایتازصنایعدس

است.9به نواناولویتنخستتوسعهاکوتوریسمدرمحدودهدریاچهسدکارون"منطقه

ایارزشگردشوگریسوواحلسواحلطوالدراسوترالیارا(درمطالعه4172)7ینگوهمکاران

زرویکردانفورادیروشهزینوهسوفراسوتفادهشود.نتوایجایوناستخراجنمودند.دراینمطالعها

-دالراستکوهنشوان21/73مطالعهنشاندادکهتمایلبهپرداصتنهاییهربازدیدکنندهبرابر

دهندهارزشبسیارباالیاینمکانتفریحیبرایبازدیدکنندگاناست.

ازدوروشهزینووهسووفروروشایبووهمقایسووهنتووایجحاصوول(درمطالعووه4172)4نانووداگیرای

گذاریمشرو برایارزشگذاریاقتصادیآباستفادهشدهدردریاچهتفریحیپلیکوالارزش

ایروشهزینهسفرمورداستفادهقرارگرفتهملنگورهندپرداصت.دراینتحقیقرویکردمنطقه

کننودهبورایبهبوودامکانواتهایاینمطالعه،تمایلبهپرداصتنهاییهربازدیداست.طبقیافته

ایدریاچهپلیکوالازطریقروشارزشگذاریمشورو درمقایسوهبواروشهزینوهسوفرمنطقوه

 بسیارکمتربرآوردشدهاست.

(درپژوهشویبوااسوتفادهازرویکوردانفورادیروشهزینوهسوفربووه4179)9واکویوهمکواران

پرداصتنود.بوراسواجنتوایجبدسوتبرآوردارزشگردشگریساحلپمبوروکشوایرانگلسوتان

پوندبدستآمد.همچنینازهریمازگردشگرانپرسویده726آمده،تمایلبهپرداصتنهایی

                                                                                                                                                                       
1. Zhang et al. 
2. Nandagiri  
3. Voke et al 
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هایتجدیدپوذیررادرایونمنطقوهبورتمایولبوهسوفرصوودمووثرشدکهتاچهحدتولیدانریی

درصدگردشگرانحاضوربوه2/9هاایننتیجهحاصلشدکهدانید.بااستفادهازتحلیلپاسخمی

سفرمجددبهاینمنطقهنیستند.

(بهبررسیارزشتفریحیدریاچهویکتوریادرتانزانیابوااسوتفادهاز4174)7موسمباوهمکاران

روشهزینهسفرپرداصتند.طبقنتایجتحقیقارزشساالنهتفریحیایندریاچهازطریقمحاسوبه

دالرآمریکوابورآوردشود.همچنوینمتوسوطارزش7122161سطحزیورمنحنویتقاضوامعوادل

دالرآمریکابدستآمد.6362تفریحیساالنههرهکتاردریاچهویکتوریامعادل

یپشوتسوودهایهوابوهتعیووینارزشمواهیگیریتفریحویدردریاچووه(4111)4رلوفوپرایاگوا

طورجداگانهبرایدوگوروهایبههایهزینهسفرانفرادیومنطقهکونینزلندپرداصتهوازروش

هانشاندهنودهتفواوتقابولتوجوهارزشگیراندانمیوموردیبهرهگرفتند.نتایجآنازماهی

هایمختلفاست.هاومکانتفریحیبینگروه

طورکهمالحظهشددرتحلیلبرآوردارزشبازاریمطبو یوتگردشوگری مودتاازهورهمان

ایهزینهسفراستفادهشدهوپرسشنامهبه نوانابزاراصولیتحقیوقدورویکردانفرادیومنطقه

درتمامیاینمطالعاتبودهاست.درتعدادمحدودیازاینمطالعات،تمایلبهپرداصتجامعه

هوایبهکلجامعهبرصوردارتعمیمدادهشودهاسوتهمچنوینازمنظورروشتجربویوتکنیوم

است.ابعمختلفتصریحونتایجآنهامقایسهشدهایتواقتصادسنجی،درکمترمطالعه

)زاندرسون9 الوهبرمواردذکرشدهدرپیشینهتحقیق،مطالعاتنویسندگاندرمقاالتمروری

دهدکهرویکردانفرادیهزینوه(نشانمی4179؛داج،2،4119؛شرستاولومی 2،4113وتول

است.همچنویندراغلوبایونمطالعوات والوهبورسفردرمطالعاتقبلیبیشترمورداقبالبوده

شناسویاثرگوذاربوراجتموا یوجمعیوت-هوایاقتصوادیمتغیراصلی،متغیرهایکنترلیویژگی

 اند.متغیروابسته،واردمدلشده

                                                                                                                                                                       
1. Musamba et al   
2. Rolfe and Prayaga 
3. Meta analysis 
4. Zandersen and Tol  
5. Shrestha and Loomis  
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اینمطالعهازاینمنظرکهآبشارهایباستانیشوشترراارزشگذاریکوردهاسوتدرنوورصوود

ایکوهبوهاسوتخراجهواینویسوندگانهویچمطالعوهکهبراساجیافتوهمنحصربهفرداست،چرا

ارزشبازاریایونآبشوارهاپرداصتوهباشود،دردسوتنیسوت.بوراسواجروشنیوزایونمطالعوه

کوشیدهاستتمایلبهپرداصتبدستآمدهرابوهکولجامعوهتعمویمدهودواهمیوتایوناثور

 درنورصودمنحصربهفرداست.طبیعیرابرایجامعهمشخ نمایدکه-تاریخی



 پژوهش  روش
پرسوشبووده76هایموردنیازدراینمطالعهیمپرسشونامهدارایابزاراصلیگردآوریداده

است.دربخشاولاینپرسشنامه،اطال واتمربوو بوهدرآمود،تحصویالت،جنسویت،سونو

هوایمربوو خشدوم،پرسشفاصلهمحلزندگیازآبشارهایشوشترپرسیدهشدهاست.درب

بههزینهصرفشدها مازحملونقولوجورایمراننودگی،صووراک،اقاموت،ورودیوه،تلفون

همراه،زمانصرفشده،تعدادهمراهانوتعداددفعاتمسافرتبهآبشارهادریکسالگذشوته

دارد.پرسیدهشدهاست.برایتبدیلزمانصرفشودهبوههزینوه،رویکردهوایمتفواوتیوجوود

یمرویکردایناستکهحقوقیمسا تهرشخ به نووانهزینوهزمواندرنظورگرفتوه

(،دررویکرددیگربخشیازحقوقشخ به نوانهزینوهزموان7،7332شود)لوریروآلبیاج

29شود،مثاًلدراکثورمطالعواتتعیوینارزشاقتصوادیمنواطقطبیعویدرانگلسوتانمحاسبهمی

دبهسا اتغیرکاریویاصتصاصداردکوهتوسوطوزارتراهوترابوریبوهدرصدحقوقفر

(.دراینمطالعوهازرویکورداول4،4114صورترسمیا المشدهاست)ارتاکیسموهمکاران

بهرهگرفتهشدهاست.

پرسشنامهبه نوانپیشآزموندرمنطقوهمووردمطالعوهودر91برایتعیینحجمنمونه،تعداد

تعیین721دشگری)اواصراسفندماه(تکمیلوبااستفادهازفرمولکوکرانحجمنمونهفصلگر

ودرسوا اتمتفواوتروزکوههریومبوهصوورت7932گردید.سپ درروزهایفوروردین

پرسشنامهپو ازمطالعوه73هاتکمیلگردیدند.ازاینتعداد،تصادفیانتخابشدند،پرسشنامه

پرسشونامهبورای797 هواحوذفشودندودرنهایوتوجودنق درپاسخوبررسیدقیقبهدلیل
                                                                                                                                                                       
1. Loureiro and Albiac 
2. Ortaçeşme et al. 
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افزارنرم6تجزیهوتحلیلنهایی،مورداستفادهقرارگرفت.جهتتجزیهوتحلیلنتایجازنسخه

Eviewsشد.استفاده 

 

 ها تحلیل داده

حگردید:بااستفادهازپیشینهتحقیقومطالبپیشگفته،مدلاینمطالعهبهصورتزیرتصری

(7) iijijiii uATCV   10
 ورضازمبود ،0تعدادبازدیدهایسواالنههورشوخ ازآبشوارهایشوشوتر،iVکهدرآن،

iTCهایسفربرایفردمجمورهزینهiانود(،ام)درقسومتقبولمعرفویشودهijAهوایویژگوی

جملوهاصواللiuانودواماستکهپیشترمعرفیشدهiفردشناسیاجتما یوجمعیت-اقتصادی

-صطی،لگاریتمی-لشدننتایجبهتر،مدلفوقدرچهارفرمصطیآماریاست.بهمنظورحاص

لگاریتمیبرآوردوبااستفادهازمعیارهایآماریومبوانی-لگاریتمیوصطی-صطی،لگاریتمی

آمدهاست.7نظریمدلبهینهانتخابگردیدکهنتایجآندرجدول

انود.گوزارششوده7جودولنتایجبرآوردهرچهارمدلبوهترتیوبدرسوطرهایدومتواپونجم

-(،مودللگواریتمیLRشوود،براسواجمعیوارلگواریتمدرسوتنمایی)همانطورکهمالحظوهموی

هابرتریداردچراکهایون وددکووچکتریندربوینچهوارمودلاسوت.لگاریتمیبرسایرمدل

ازمعیوارهوایموذکور،اسوتفادهشایانذکراستکهبهدلیلمتفاوتبودنمتغیروابستهدرمودل

پذیرنیست.ضریبتعیینامکان

(ونرمالبوودن7هایهمسانیواریان صطاها)آزمونوایتپ ازانتخاببهترینمدل،آزمون

گزارششد.همانگونهکهمالحظه7(انجامونتایجدرجدولJB4توزیع واملاصالل)آزمون

توراسوت،فرضویهصوفر%بوزر 2ردوآزموونازبرایهvaluepکهشودباتوجهبهاینمی

اندودارایتواننتیجهگرفتکهصطاهابهطورنرمالتوزیعشدهشودومیهردوآزمونردنمی

واریان همسانهستند.

 
  

                                                                                                                                                                       
1. White test 
2. Jarque-Bera test  
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 : نتایج حاصل از برآورد توابع مختلف1جدول 

 نوع مدل
عرض از 

 مبدا
 LRR2F سن تحصیالت درآمد هزینه

7232/13122/2-2649/936-1199/1**4461/1*1111176/1**-111174/1***166/6***صطی-صطی

-لگووووواریتمی

صطی
***631/7***1111144/1-***11111197/11423/1*1113/1214/772-4229/1162/74

-صطووووووووووی

لگاریتمی
729/72***2773/9-***2176/4*2922/9**4142/9-7361/934-4742/12367/6

-لگووووواریتمی

گاریتمیل
**342/4***2664/1-***9363/1*9311/1*4627/1-2929/774-4619/1719/72

477047941(JBآزمون) // ,JB   valuepstatistics نرمالبودنتوزیعصطاها H0:

17038391آزمونوایت // ,F   valuepstatisticsهمسانبودنواریان صطاها H0: 

.دهددرصدرانشانمی7و71،2داریدرسطحبهترتیبمعنی***و**،*
 

دهودکوهنشوانمویFلگواریتمی،آمواره-براساجنتایجبدستآمدهازبرآوردمدللگاریتمی

شودوازاینمنظرمودلموذکوردرصدردمی2فرضیهصفربودنتمامیضرایبمدلدرسطح

دارودارای المتمووردانتظوارهسوتند.ذکورتمامیضرایبمعنیدارایا تباراست.همچنین

معنیبوودهایننکتهضروریاستکهدرهرچهارمدلبرآوردشدهمتغیرمسافتوجنسیتبی

دهنودهکشوشقیمتویتقاضوایگردشوگریاند.ضریبمتغیرهزینهنشانهاحذفشدهوازمدل

لقکوچکترازیماست.اینبدانمعنیاستکوهطورقدرمطاستکهدارای المتمنفیوبه

طورمتوسطنویمدرصودباافزایشیمدرصدیدرهزینهسفر،تعدادبازدیدهایگردشگرانبه

-کششبرایگردشگرانآبشوارشوشوترمحسووبموییابدوگردشگریکاالییکمکاهشمی

فیگردشگرانباشدکهالبتوهتواندناشیازارزانبودناینکاالدرسبدمصرشود.اینمسالهمی

ازا دادبدستآمدهبرایتمایلبهپرداصتنهایینیزهمینمسوالهاسوتخراجگردیود.براسواج

یتقاضا،تمامیکاالهادرقیمتبسیارپایینکمکششهستندواینمساله مومادرنیموهنظریه

حصویالتدارای الموتپایینمنحنیتقاضاقابلمشواهدهاسوت.همچنوین،متغیرهوادرآمودوت

طورمتوسوطمثبتهستند.بنابراین،باافزایشیمدرصدیدرآمدوتحصیالتهرگردشگر،به
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یابدکهبامنطوقاقتصوادینیوزمطابقوتدارد.درصدافزایشمی2/1تقاضایگردشگریحدود

دهودبواافوزایشیومدرصودیسونیمتغیرسنمنفیاستکهنشوانمویضریببرآوردشده

درصودکواهش4/9طورمتوسطتعداددفعاتمسافرتآنهابهآبشارهایشوشترشگران،بهگرد

یابد.می

لگواریتمیبورآوردشودهبوه-بهمنظورمحاسبهسطحزیورمنحنویتقاضوا،ابتودامودللگواریتمی

صورتزیرتصریحگردید.

(4) 321 284103970039690568209242 iAiAiAiTCiV /////ˆ                 
ایتمامیمتغیرهایسمتراستمدلبهاستثنایمتغیرهزینوهنمونهسپ باجایگذاریمیانگین

سفر،مدلدومتغیرهزیرحاصلشد.
                        iTCiV 56820468 //ˆ         

(9)  

لوو گرفتوهشود.بوااسوتفادهازتویسپ بهمنظورمحاسوبهسوطحزیورنموودارازطورفینمعادلوهآن

ریوال27332961گیریمعینبیننقطهصفروماکزیمممتغیرهزینه،سوطحزیورنمووداربرابورانتگرال

تومانبدستآمد.درنهایت،تمایلبهپرداصوتنهواییازتقسویممسواحتبدسوت2733296معادل

سفرمحاسبهشد.-بازاءهرنفرریال941211آمدهبرتعدادمسافرتگردشگراننمونهبرابر

گیریدرگیری،تعمیمنتایجبهکلجامعهموردبررسیونتیجهدرآماراستنباطیهدفازنمونه

موردآناست.جامعهموردبررسیدراینمطالعهشاملدوگروهازافراداسوتکوهآبشوارهای

صواهندکورد.بنوابرایندرمحاسوبهاندیاتاپایانسالموردبررسیبازدیدشوشتررابازدیدکرده

بایستتمایلبهپرداصتهردوگروهدرمحاسوباتواردشووند.بواارزشساالنهکلآبشار،می

گیوریتحقیوقمشوخ شودهاسوت،تعیوینتعودادتوجهبهاینکهتعدادافرادگروهاولدرنمونه

گرفتهشد؛بدینصوورتهایآماریمرسومبهرهگروهدومضروریاست.بنابراین،ازتکنیم

کهتعدادگردشگرانواردشدهبهآبشارشوشتربراساجاستانمحولسوکونتآنهواطویدوره

هادرشومارگردشوگرانمشوخ گردیود.موردبررسیتعیینشد.سپ ،سهمهریمازاستان

بهایمرکزآمارایرانجمعیتهراستاندر وددسوهماسوتانضورسپ بااستفادهازآمارنامه

شد. ددبدستآمده،گردشگرانبالقوهآبشارهایشوشتررادرهراستاندرسالموردبررسی
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دهد.درنهایت،شمارگردشگرانبالقوههراستاندر ددتمایلبهپرداصتنهاییکوهنشانمی

ازقسمتقبلبدستآمدهبود،ضربشدند.ازمجموورا ودادبدسوتآموده،منوافعاجتموا ی

ارکردجذبگردشگرآبشارهایباستانیشوشترحاصلشد.ایون وددبورایسوالحاصلازک

میلیاردتومانبدستآمد.چنانچه ددفوقبور799میلیاردریالمعادل7992موردبررسیبرابر

رسیمکهنشوانمیلیوندالرمی93ریال(محاسبهشود،به دد92111ای)اساجنرخدالرمبادله

رداقتصادیآبشارهایباستانیشوشتراست.دهندهاهمیتکارک

داراست؛بهاینازمنظرروانشناسی،احساجشادیایجادشدهدرافرادیمح پایداروادامه

معنیکهاثرآنحتیتاپایان مردرروانفردباقیاستوهموارهازآنبه نوانیمصاطره

آبشارهایباستانیشوشترنیزازاینجن کند.شادیحاصلازگردشوتفریحدرصوبیادمی

شودانگیزآنایجادمیهایزیباودلیجاذبهاستوالزماستمنافعاجتما یساالنهکهبواسطه

بایستمنافعاجتما یبدستآمدهدراینبراییمدورهطوالنیتنزیلشود.بهبیانیدیگر،می

ارزشآ طوالنیتنزیلو براییمدوره طبیعیمطالعه  نوانیمسرمایه به بشارهایشوشتر

محاسبهگردد.بدینمنظوردرنبودنرختنزیلاجتما ی،ازنرخبهرهواقعیبخشگردشگریدر

تفاضلنرخسودسپرده7932سال از این دد گذاریبلندمدتبانمگردشگریاستفادهشد.

محاسبهشد.بهدرصد23/77رابرب7932هادرسالداریورستورانمنهاینرختورمبخشهتل

بهصورتزیراستفادهشد:7منظورتنزیل،ازرابطهتنزیل وایددارای مرنامحدود
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سری ملیاتجبری،رابطهزیورنهایتوپ ازانجامیمیبهسمتبیبامیلکردندورهزمان

حاصلصواهدشد:
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کهدرآن،

P:ارزشفعلیمنافعاجتما یساالنهبراییمدورهبلندمدت

                                                                                                                                                                       
1. Uniform-series present worth factor 
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A:ارزشسالیانهمنافعاجتما ی

i:نرخبهرهواقعی

میلیوارد77642ایآبشارهایشوشتربرابور(،ارزشسرمایه2پ ازجایگذاریا داددررابطه)

ایمیلیاردتومانبدستآمود.چنانچوه وددفووقبوراسواجنورخدالرمبادلوه7764ریالمعادل

کهاهمیتاینآبشوارهارابوه نووانیوممیلیوندالربدستصواهدآمد927تبدیلشود دد

سازد.سرمایهطبیعیجذاببرایگردشگرانبهصوبینمایانمی

 

 گیری نتیجه

گذاریمنابعطبیعیدرداصولکشوورانجوامبهز منویسندگان،مطالعاتمختلفیدربارۀارزش

اندوازایونپرداصتهاینیمازآنهابهمحاسبهمنافعاجتما یوارزشسرمایهشدهاستاماهیچ

اقتصوادیکوارکردجوذبمنظورتحقیوقحاضورمنحصوربوهفورداسوت.درایونمطالعوه،ارزش

گردشگرآبشارهایباستانیشوشتربهوسیلهرویکردانفرادیهزینهسفربرآوردشد.چهارمدل

صطویبورآوردوبوراسواج-لگواریتمیولگواریتمی-لگاریتمی،لگاریتمی-صطی،صطی-صطی

لگاریتمیبه نوانبهترینمدلانتخابگردیود.نتوایج-رلگاریتمدرستنماییمدللگاریتمیمعیا

نشاندادکهتعداددفعاتبازدید،تابعیازهزینهسفر،درآمد،سنوتحصیالتاستبهطوری

یابد.دربوینایونمتغیرهوا،متغیورهزینوهدارایکهباافزایشهزینهسفر،تعدادبازدیدکاهشمی

یشتریناثرومتغیرسندارایکمتریناثربود. ددمربو بهتمایلبهپرداصتنهاییازتقسویمب

ریالبدستآمود.بواتعمویم ودد941211مساحتزیرنمودارتقاضابرتعداددفعاتسفربرابر

بدستآمدهبهکلجامعوه،ارزشسواالنهمنوافعاجتموا یحاصولازجوذبگردشوگرتوسوط

میلیاردریالاستخراجگردید.درنبودنرخبهرهاجتموا ی،ازنورخ7992تربرابرآبشارهایشوش

ایآبشوارهااسوتفادهشودکوه وددبهرهواقعیبخشگردشوگریبورایمحاسوبهارزشسورمایه

میلیاردریالحاصلشد.اینا دادبزر درشرایطیاستکهتوجهزیادیبوهحفوظو77642

ود.بنابراینچنانچهبودجهالزمجهتفهاسازی،ایجوادتسوهیالتشنگهداریاینآبشارهانمی

برایمسافرانوامکاناتاقامتیایجادشوداینا دادبسیاربزرگترصواهدبود.
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توانوددرجهوتگوذارانقوراردادکوهموینتایجاینمطالعهاطال اتمفیدیدراصتیوارسیاسوت

ستفادهشود.همچنینجهتمدیریتکوارایایونهایحفاظتیازآبشارهایشوشتراریزیبرنامه

طبیعیوجودایناطال واتالزماسوت.بنوابراینصروجویایونمطالعوه-موهبتجذابتاریخی

تووانبواتوانددرجهتتعیینمبلغبهینهورودیهآبشارهایشوشتراستفادهشود.همچنوینمویمی

هایتخصیصیبرایحفاظتوبودجهاستفادهازا دادبدستآمدهبرایمنافعاجتما یساالنه،

نگهداریایناثررابهینهنمودودرجهتایجادتسهیالتاقامتیبورایمسوافرانبهورهبورد.ایون

اقدامبهافزایشسفربهآبشارهامنجرصواهدشدوبراقتصادمنطقهتاثیربسزاییصواهدداشت.

هاهمیتبسیارباالیایناثورتواریخی ددبدستآمدهبرایتمایلبهپرداصتنهایینشاندهند

رسوانیدرسوت(توسوطبرایگردشگراناست.بنابراینهرگونهبرنامهحفاظتی)بهشر اطوالر

هواوتوانوددرجهوتتحقوقبرناموهگردشگرانموردحمایتجدیقرارصواهدگرفتکوهموی

تووانجهوتمطالعهمویاسنادباالدستیبسیارحایزاهمیتباشد.ازاطال اتبدستآمدهازاین

هانیزبهرهبردوبهجذبگردشگربیشترکممنمود.های مومیدررسانهبهبودسطحآگاهی

توانودمبنواییبورایتعیوینمبوالغجریموهبورایهرگونوها دادبدستآمودهدرایونمطالعوهموی

کوهبوههایغیرقانونیوتخریبآبشارهاتوسوطافورادسوودجوقورارگیورددستکاری،تصرف

تاریخیشدهاست.-هایازایناثرطبیعیهایاصیرموجبتخریببخشصصوصطیسال
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