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Abstract 
Introduction 
The tourism industry is one of the underlying factors for the growth and 
prosperity of countries' economies, and nowadays, its expansion has 
provided considerable success for some countries. Therefore, many 
countries have tried to develop their tourism to benefit from the huge 
revenues of this profitable industry and increase economic growth. One 
of the most important elements of tourism planning is attention to 
tourist and environmental areas to correct economic decisions, which 
often consider environmental resources as free goods and services. So, 
the valuation of tourist areas is an important step in management 
planning for decision making and proper management. There are no 
serious and sufficient attention and clear policies to the tourism industry 
in Iran. Also, the preservation and preparation of ancient sites for public 
visiting are costly, and visitors usually fund this cost. Therefore, it is 
necessary to estimate the economic value of these places to determine 
the optimal cost and entrance amount. So, this study aims to evaluate 
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the economic valuation of environmental services and estimate visitors' 
surplus welfare in the Namir Garden (Sadri Garden) of Yazd province 
as an archaeological and tourism site. 

Materials and Methods 
In the present study, the travel cost method has been used to evaluate 
recreation value and determine the effective factors on the willingness 
of tourists to pay for the Namir Garden of Taft city. The travel cost 
production function was estimated based on semi-logarithmic from and 
using the ordinary least squares regression method (OLS). The study's 
statistical population includes all people who have visited Namir 
Garden. Necessary statistics and information were collected randomly 
by completing 80 face-to-face questionnaires. EVIEWS software has 
been used for statistical analysis of variables and mathematical 
calculations. 

Results and Discussion 
Regarding the results, most Namir Garden visitors are men (69%), and 
a high percentage of the visitors are married (70%). Also, the highest 
number of visitors (nearly 74%) are in the 20 to 50 years age range 
(average age of visitors are 40.6 years), which indicates the suitability 
of Namir Garden for young to middle-aged people. Therefore, more 
attention should be paid to the needs of this age group. 
Based on the results, the largest number of visitors (nearly 44%) have a 
bachelor's degree, which shows that educated people want to spend 
their leisure time with hobbies that lead and encourage them to visit 
natural tourist attractions. These results coincide with the other studies 
such as Divar and Karimi Organi (2019), and Moayedfar et al. (2016). 
On the other hand, the existence of all types of professions and 
education of visitors in the present study indicate the flexibility and 
convergence of region for public use, which is similar to the findings of 
Yavari and Asadi Bazardeh (2016). In the present study, the average 
household size was 3.6, and approximately 80% of visitors' income is 
more than 800000 tomans per month. Also, the highest number of 
visitors (75%) are natives of Yazd province, and most visitors prefer 
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spring; this is because the air temperature of the spring in Yazd is 
bearable and has a more favourable condition. 
Most visitors (approximately 92%) use a personal car to visit this place 
which coincides with the other studies such as Morsali et al. (2020). 
Therefore, creating facilities and reducing travel costs can increase the 
number of visitors. Also, most visitors have chosen the ancient view of 
the garden as the main motivation for their recreation, and roughly 82% 
find this garden attractive. According to the results, the variables of 
travel cost and arrival time are effective factors on the number of annual 
visits. The number of visits decreases by 0.001 and 0.5850 percentage 
by increasing one unit in travelling cost and reaching time to the garden, 
respectively. The consumer surplus per visit was estimated at 21000 
Rials, and the total average recreational value of the household was 
estimated at 913500 Rials per year. 

Conclusions 
It is necessary to create efficient management to develop and protect 
recreational values to manage a recreation centre. Therefore, to achieve 
this goal, it is essential to use other methods to evaluate resorts' quality 
services and benefits, especially their environmental values. So if the 
authorities improve the current situation by providing more basic 
facilities, more tourists will be attracted to this historical place, who are 
willing to pay more for the use of existing facilities, which will expand 
the tourism industry and increase income. Besides considering the 
importance of recognizing the social criteria of visitors, it is necessary 
to identify social patterns in the design and planning of recreational 
spaces. For instance, in the present study, most visitors are 20 to 50 
years age range and the majority have an academic education, so it is 
suggested that this group tendency should be paid more attention in 
recreational programs. 

Keywords: Individual Travel Cost Method, Persian Garden, 
Recreational Value, Tourism Economics, Urban Economics. 
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 وشر از استفاده با گردشگري هايجاذبه اقتصادي ارزش برآورد
 )یزد استان نمیر باغ: پژوهش مورد( سفر هزینۀ

 استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه یزد، یزد، ایران ∗ غالمحسین مرادي
  

 زیست، دانشگاه یزد، یزد، ایران ارشد اقتصاد محیط کارشناسی ونقانیالهام اپرا ج
  

 زیست، دانشگاه یزد، یزد، ایران ارشد اقتصاد محیط دانشجوي کارشناسی افسانه سلطانی بابوکانی
  

 زیست، دانشگاه یزد، یزد، ایرانارشد اقتصاد محیط کارشناسی فرناز دهقان بنادکوکی 

 چکیده
بینی نیازها در پیش مؤثرتواند گامی بسیار هاي گردشگري میگذاري اقتصادي جاذبهارزش ۀدر زمین پژوهش

پژوهش حاضر با هدف برآورد ارزش اقتصادي باغ نمیر  روازاین گردشگري باشد، ۀو رفع کمبودها و توسع
ابع تولید هزینه سفر بر اساس ت ،است. در این پژوهشسفر فردي انجام شده ۀاستان یزد با استفاده از روش هزین

) برآورد شد. بر اساس OLSلگاریتمی و با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی (فرم نیمه
بر تعداد بازدیدهاي ساالنه هستند.  مؤثرزمان رسیدن به مقصد از عوامل سفر و مدت ۀنتایج، متغیرهاي هزین

 001/0زمان رسیدن به باغ، تعداد بازدیدها به ترتیب سفر و مدت ۀاي که با افزایش یک واحد در هزینگونهبه
ار ریال و هز ویکبیستکننده در هر بازدید یابد. با توجه به نتایج، مازاد مصرفدرصد کاهش می 5850/0و 

 .هزاروپانصد ریال برآورد شدوسیزدهنهصد کل متوسط ارزش تفریحی خانوار در سالْ

 قتصادا فردي، سفر هزینه روش ایرانی، هايباغ تفریحی، ارزش شگري،گرد اقتصادها: کلیدواژه
   شهري

 moradi@yazd.ac.ir نویسنده مسئول:*
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 مقدمه
اي سالم و سازنده براي تداوم پیشرفت و توسعۀ اقتصادي در جهت پاسخگویی به ایجاد جامعه

ارد ها و مناطق جهانگردي نیاز دتقاضاي روزافزون انسان به ایجاد، توسعه و نگهداري تفرجگاه
ساز رشد و شکوفایی اقتصاد یکی از عوامل زمینه). از سوي دیگر، 1391ران، (سحابی و همکا

اي را براي هاي قابل مالحظهکه امروزه گسترش آن موفقیت است،کشورها صنعت گردشگري 
درآمدهاي  مندي ازبهره برايکشورها  از ياریبساست. بنابراین برخی کشورها فراهم آورده

دهدرصدد توسعۀ گردشگري خود برآم يرشد اقتصاد شیافزا این صنعت سودآور وتوجه قابل
 ثیرتا نطقهم کی زسب يفضا و یحیتفر امکانات ت،الدرست تسهی تیریمدکه ازآنجاییاند. 

رنامهزمینۀ ب در يریگمیتصم تیاهم مسئله نیا ، توجه بهگذاردمی آن اقتصادروي  يریچشمگ
متنوعی  يهاروش ایجاد ابزار وه و موجب کرد روشن شیازپشیب اي راهاي توسعهي طرحزری
 ).1398فرد و همکاران، است (دانائیشده نهیزم نیا در

که  ،تصحیح تصمیمات اقتصادي در راستاي محیطیزیستو  گردشگريمناطق توجه به 
، از شودنگریسته میعنوان کاال و خدمات رایگان به محیطیزیستبه منابع  هادر آن اغلب

هاي فراوانی هاي طبیعی جاذبه. محیطرودشمار میبهریزي گردشگري برنامه ترین عناصرمهم
 محیط روي توانداین صنعت می ۀو توسع آورندمیصنعت گردشگري فراهم  ۀبراي توسع

، بنابراین بررسی و تحلیل دقیق گردشگري بگذارداي طبیعی تأثیرات مثبت و منفی عمده
طور اتفاقی و بدون وجود ). اگر گردشگري به1395است (سجادي، پایدار بسیار ضروري 

وجود محیطی و اجتماعی متعددي را بهریزي و استراتژي توسعه یابد، مشکالت زیستبرنامه
 شود (افتخاري وي آن بیشتر میهادهیفاآورد و در دراز مدت، مشکالت گردشگري از می

زیست ر بازاري محیطخدمات غیگذاري ارزش توان گفترو، می). ازاین1385مهدوي، 
زیست مسائل ۀتوسط انسان، ارائ یشناختی و بوممحیطزیستشناخت و فهم منابع  جملهاز

زیست در سنجش نقش و اهمیت منافع محیطریزان، گیران و برنامهمحیطی کشور به تصمیم
ها و اماکن پارك ریحیارزش تف). 1399الدین اصل، (سیف پایدار و ... مهم استتوسعۀ 

یحی فرو تمحیطی زیستارزشی است که مردم براي بازدید و استفاده از خدمات  یحیرتف
 در مدیریت انسان و محیط نقش یحیکردن ارزش اماکن تفریکمّ. اندگونه مراکز قائلاین

هره باز آن  محیطیزیستهاي ثر براي بهبود سیاستوالب ابزاري مقمهمی دارد و مدیران در 

 



 315 | مرادي و همکارانهاي گردشگري.../ اقتصادي جاذبه ارزشبرآورد 

منظور گذاري مناطق گردشگري بهرو، ارزشازاین ).2006، 1مکارانآلبرینی و ه(برند می
ود. براي شهاي مدیریتی قلمداد میریزيگیري و مدیریت صحیح گامی مهم در برنامهتصمیم
 هاي مختلفیهاي طبیعی و مناطق گردشگري روشگذاري خدمات غیر بازاري عرصهارزش

 رسدینظر مبه يْگذاري اقتصادارزش ۀنیر زممطالعات انجام گرفته د یبا بررس .وجود دارد
 هیک منطقارزش  نییتع يسفر برا ۀنیو روش هزمشروط  گذاريکه معموالً دو روش ارزش

هاي مناسب براي عبارتی، یکی از روش). به1394مناسب است (منصوري و همکاران، 
این  )1397پوربلیغی و حجازي، (است  سفر ۀوش هزینهاي تفرجی رگذاري مکانارزش
 هاز قیمت واقعی بازار ببا استفاده ، است غیرمستقیمهاي بازار اي از روشکه نمونه روش،
عنوان روشی و اغلب بهپردازد زیست میط هاي غیر بازاري محیژگییگذاري وقیمت

خی ین تاراماک ل،ی چون سواحهایگاهگردش از لغیرمستقیم براي برآورد منافع تفرجی حاص
 ).1390رود (مافی غالمی و همکاران، یکار مهاي تفرجی بهر مکانگیو طبیعی و د
هاي فراوان طبیعی، تاریخی و فرهنگی از مستعدترین کشورهاي سبب وجود جاذبهایران به

هاي ) و داراي جاذبه1397شود (مروت و همکاران، لحاظ گردشگري محسوب میجهان به
). در این راستا، در 1390و همکاران،  گردشگري، تاریخی و مذهبی فراوانی است (فیض

تنها استان یزد نیز همانند کشور توجه جدي و کافی به این صنعت نشده و در گردشگري، نه
سعدي و است (اهاي روشنی نیز تدوین نشدهگذاري کافی انجام نشده بلکه سیاستسرمایه

هاي باستانی براي انسازي مکحراست و آماده ،فظ). از آنجایی که ح1394سعیدا اردکانی، 
دریافت و دولت  ۀوسیلهطور معمول باین هزینه بهو  استبازدید عمومی نیازمند صرف هزینه 

 ،ورودي ۀبهینه و میزان مبلغ بهینۀ براي تعیین هزین شود،می نیورودي از بازدیدکنندگان تأم
ناطق ها ضروري است. مشخص شدن ارزش و اهمیت ممکان ارزش اقتصادي این محاسبۀ

گردشگري عاملی انگیزشی در راستاي حفاظت از این مناطق خواهد بود و با شناخت عوامل 
رو، پذیر خواهد شد. ازاینگیري امکانریزي و تصمیمبر این مناطق، هرگونه برنامه ثروم

محیطی باغ نمیر (عمارت صدري) زیستارزیابی اقتصادي خدمات حاضر پژوهش  ازهدف 
و  فر فرديس ۀبا استفاده از روش هزینان یک اثر باستانی و گردشگري، عنواستان یزد، به

تا با شناساندن این ارزش به مسئوالن و  استاین مکان رفاه بازدیدکنندگان  مازاد ۀمحاسب

1. Alberini et al 
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مثابه قدمی در راه حفاظت، رشد اجتماعی و اقتصادي و ایجاد جامعۀ سالم ریزان، بهبرنامه
 باشد.

 پیشینۀ پژوهش
برآورد ارزش خدمات  يبرا، 1931در سال  1نگیبار توسط هتل نیاول يسفر برا ۀنیروش هز

) گسترش 1966( 2ارائه شد و بعدها توسط کالوسون و نچ کایدر آمر یپارك ملی حیتفر
). مطالعات متعددي در زمینۀ برآورد ارزش تفریحی منابع 1387یافت (پژویان و فلیحی، 

ورد است، که در اینجا به چند مۀ سفر صورت گرفتهمحیطی با استفاده از روش هزینزیست
 است. ها اشاره شدهاز آن

حی از یتفر ةارزش استفاد) 2015( 3توسط ژانگ و همکارانگرفته صورت ۀطی مطالع 
)، 2018( 4اند. در مطالعۀ کمپلهر تخمین زدالد 19,47براي هر نفر طال در استرالیا را  لسواح

م براي هر هکتار جنگل و تاالب آب شیرین مریلند به ترتیب ارزش ساالنۀ خدمات اکوسیست
 دست آمد. دالر به 9693و  5767

) با استفاده از روش هزینۀ سفر، سود 2019و همکاران ( 5در پژوهش دیگري، متیو 
میلیون یورو برآورد کردند. همچنین  288را  6تقاضاي پارك کلیم کارست جی فورست

 8) در پژوهش خود، ضمن اشاره به اهمیت پارك مالکن0202و همکاران ( 7کربو ـ منندز
عنوان پربازدیدترین پارك این شهر، ارزش تفریحی هر بازدید در این ، به9در شهر اکوادور

 دالر برآورد کردند.  15,72پارك را 
) با استفاده از روش هزینۀ سفر، به برآورد ارزش اقتصادي 2021و همکاران ( 10هانگ 

گیري ماهی کراپی سیاه پرداختند و نتیجه فلوریدا در سفرهاي ماهی شیالت آب شیرین
دالر و کل مازاد  102تا  53کننده در هر سفر گرفتند براي ساکنان فلوریدا مازاد مصرف

1. Hotteling 
2. Clawson and Knetsch 
3. Zhang et al 
4. Campbell 
3. Matthew 
4. Kilim karst geoforest park 
5. Menendez-Carbo 
6. Malecon 
7. Ecuador 
8. Hwang 
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هاي متعددي براي ر ایران نیز بررسیمیلیون دالر است. د 904تا  470کنندة ساالنه مصرف
تفریحی با استفاده از روش هزینۀ سفر صورت  برآورد ارزش حفاظتی و تفریحی مناطق

) 1353ها بیان شده است. براي اولین بار، یخشکی (است، که در اینجا چند مورد از آنگرفته
ریال در سال برآورد  8960ارزش تفریحی پارك سیسنگان را با استفاده از روش هزینۀ سفر 

 کرد. 
نفره در هر بازدید از پارك ناژوان در مازاد رفاه گروهی سه )1396و همکاران ( مؤیدفر 

 24/0 میلیون ریال و براي یک فرد در هر بازدید در طول یک سال 79/0 را طول یک سال
  .برآورد کردندمیلیون ریال 

) انجام شد، ارزش تفرجی روزانۀ 1397در پژوهشی که توسط پوربلیغی و حجاري ( 
ن از ارزش تفرجی باالي این پارك ریال برآورد شد، که نشا 5055970000ژئوپارك قشم 

 است. 
)، ارزش تفریحی قلعۀ سالسل 1398فرد و همکاران (در مطالعۀ دیگري توسط دانائی 

 هزار ریال برآورد شد.  596میلیون و  939شوشتر 
ریال  333515533) ارزش اقتصادي تاالب بامدژ را 1398ی اورگانی (میکردیور و  

پژوهش، عواملی مانند امکانات رفاهی و بهداشتی، روشنایی  برآورد کردند و بر اساس نتایج
 شود. در منطقه و دور بودن از جادة اصلی منجر به کاهش استقبال از منطقه می

) با استفاده از روش هزینۀ سفر انفرادي، ارزش تفرجی ساالنۀ 1399مرسلی و همکاران ( 
نتایج مطالعه نشان داد که عوامل ریال برآورد کردند و  226118750000تاالب پیرسلمان را 

ترین عوامل موثر بر تعداد وضعیت تاهل، شغل، سن، درآمد و فاصله تا تاالب ازجمله مهم
 ي ساالنه است. دهایبازد

)، ارزش تفرجگاهی روزانۀ پارك جنگلی 1399الدین اصل و همکاران (در مطالعۀ سیف 
ادي باالي این تفرجگاه نشان از تومان برآورد شد، که ارزش اقتص 8/717588932چیتگر 

 لزوم توجه به مدیریت و توسعۀ گردشکري است. 
 کی سفر ۀنیهز روش که گرفت جهینت توانیم در باال مطرح شد، ی کهمطالعات به توجه با 

ف و برخال است يگردشگر و یحیتفر مناطق ياقتصاد گذاريارزش يبرا مناسب روش
ها و ها به برآورد ارزش اقتصادي تاالبنه، که در آنشده در این زمیبیشتر مطالعات انجام

است، در پژوهش حاضر، ارزش تفرجی یک منطقۀ گردشگري ها پرداخته شدهپارك
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تاریخی بررسی شده و در ادامه، به ارائۀ پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت گردشگري منطقه 
 است.مورد نظر پرداخته شده

 مبانی نظري
گذاري اقتصادي منابع میالدي به ارزش 50زیست از دهۀ اد محیطمطالعات در زمینۀ اقتص

گسترش  دلیل عواملی مثلاست و اهمیت توجه به این مسئله بهاختصاص یافته محیطیزیست
ی، محاسبۀ میزان خسارات و ... در حال افزایش است. طیمحستیزآلودگی، تخریب منابع 

ستیززیست تعیین ارزش پولی منابع محیط  یکی از دالیل عمدة ورود علم اقتصاد به حوزة
توان گفت محصوالت یا خدمات رو، میاینهاي ناشی از آلودگی است. ازی و زیانطیمح

شی طور مستقیم یا غیرمستقیم ارزها بهتنها در صورتی داراي ارزش هستند که انسان براي آن
قت، شود. درحقیگیري میندازهقائل شود و این ارزش با توجه به عرضه و تقاضا و معامالت ا

 محیطی است (یاوري وگذاري اقتصاديْ فرایند تعیین ارزش کاالها و خدمات زیستارزش
 ). 1395بازارده، 

ی محیطهاي زیستگذاري اقتصادي راهبردي اساسی در بهتر ساختن سیاستارزش 
جر به ارها مناي که توجه به این سازوکگونهپایدار است، بهجهت حرکت به سمت توسعۀ

ی بر اساس محیطزیستگذاري اقتصادي تغییرات افزایش رفاه بشر خواهد شد. رویکرد ارزش
هاي ترجیحات مردم براي تغییرات محیط خود است؛ بر اساس اینکه سودها و زیان

شوند، محیطی در قالب اصطالحاتی مثل افزایش یا کاهش سالمتی انسان تعریف میزیست
اسبه گیري هستند. بنابراین چنانچه این مقادیر محپرداخت افراد قابل اندازه که توسط تمایل به

الی هاي ممحیطی را با همان هزینهگذاري اقتصادي امکان مقایسه اثرات زیستشوند ارزش
). 1390کند (ایزدي و برزگر، و منافع حاصل از هرگونه پروژه یا سیاستی فراهم می

زیست ایجاد امکان مقایسه بین اقتصادي محیطگذاري درحقیقت، هدف اصلی ارزش
اجتماعی براي دستیابی به مصرف بهینۀ منابع  -زیست و توسعۀ اقتصاديحفاظت محیط 

 ). 1395کمیاب است (یاوري و بازارده، 
نافع هاي آینده، منافع بلندمدت بر مبا توجه به اهمیت منابع طبیعی و حفظ آن براي نسل 

گذاري منابع بند، که این موضوع ضرورت اهمیت قیمتیامدت ارجحیت میکوتاه
گذاري اقتصادي منابع طبیعی ارزش کند، زیراکه ارزشمحیطی را دو چندان میزیست

د. از سازاقتصادي تمام فواید، خدمات و کاالهاي یک اکوسیستم را براي جامعه روشن می
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شوند: دستۀ اول می گذاري به دو دسته تقسیمطرفی، کاالها و خدمات از منظر ارزش
ود. براي شوسیلۀ عرضه و تقاضا تعیین میها بههستند که داراي بازارند و قیمت آن کاالهایی

اما دستۀ  سازد؛کننده ترجیحات خود را در بازار آشکار میاین کاالها و خدمات، مصرف
نیست  شخصدوم کاالهایی هستند که بازار آشکاري ندارند و در نتیجه، قیمت این کاالها م

کننده استفاده شود. هر دو دستۀ هاي خاصی براي بیان ترجیحات مصرفو باید از روش
ذاري به گهاي مبتنی بر منحنی تقاضا هستند، که در ادبیات ارزشذکرشده در گروه روش

شده شهرت دارند (منتظرحجت و همکاران، هاي آشکارشده و بیانهاي رجحانروش
1397 .( 

ی عنوان کاالي عموممحیطیْ غیر بازاري و بهعمدة کاالها و خدمات زیستدلیل اینکه به 
 ي کاالهاي خصوصیگذارمتیقسادگی ها بهگذاري اقتصادي آنشوند، ارزشمحسوب می

گذاري معرفی هاي مختلفی براي ارزش). بر این اساس، روش1387نیست (پژویان و فلیحی، 
ارزش  گروه ارزش مصرفی و دو به توانیم را یعیطباقتصادي منابع ارزشاست. شده

 منابع از میمستق منفعتبرابر با کسب هاي مصرفی ارزش کرد. میغیرمصرفی تقس
قابل ارهاي دیگر زابو یا  يهاي بازارقیمت استفاده از راحتی بابه ، کهاست یطیمحستیز

ینم وندشمبادله نمی دلیل اینکه در بازاربهرا  غیرمصرفی يهاارزش اماهستند، گیري اندازه
 ). 1381، 1ییآجا ـ آسافو( گذاري کردبازاري ارزش يهامتیق با توان

هاي ها، ارزششود که در آنهایی استفاده میهاي مستقیم، پیمایشدرحقیقت، در روش 
هاي طبیعی در یک بازار ساختگی و فرضی مشخص افراد با کاالها یا خدمات اکوسیستم

هاي )، اما در روش1997، 3؛ کاستانزا و همکاران1986، 2کارانشود (اسمیت و هممی
کنندگانْ در تجارت مرتبط با کاالهاي محیطی مورد بررسی قرار غیرمستقیم، رفتار مصرف

شود. دهند آشکار میکه میزان ارزشی که افراد به کاالهاي غیرتجاري مینحويگیرد، بهمی
هایی براي فر است. در اقتصاد، روشترین روش غیرمستقیم روش هزینۀ سمتداول
گذاري و تعیین قیمت منابع طبیعی برحسب واحدهاي قابل مقایسه با سایر کاالها و ارزش

 محیطیزیستگذاري کاالهاي هاي ارزش، انواع روش1است. در شکلخدمات ارائه شده
 است.نمایش داده شده

1. Asafu-Adjaye 
2 Smith et al 
3 Costanza et al 
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 )1398فرد و همکاران، ئیدانا( محیطیزیستگذاري کاالهاي هاي ارزش: روش1شکل 

 

ود: شمحیطی به دو روش اساسی ارائه میگذاري اقتصادي منابع زیستنظریات ارزش
بر استفاده از تابع مطلوبیت و محاسبه تمایل به پرداخت است و روش دوم روش اول مبتنی 

عنوان یک متغیر  به محیطیبر استفاده از فرم تابع تولید بنگاه یا خانوار، که منابع زیستمبتنی 
یحات هاي ترجعنوان یکی از روششوند. روش هزینۀ سفر بهمستقل در تابع تولید ظاهر می

ین کیفیت اي مکمل بتابع تولید خانوار است. روش هزینۀ سفر از رابطه برآشکارشدة مبتنی 
ن روش، کند. براي استفاده از ایمنبع طبیعی و ارزشی که براي بازدیدکننده دارد استفاده می

اطالعات مربوط به تعداد بازدیدها، مسافت سفر، هزینۀ سفر و سایر اطالعات اجتماعی و 
هایی شود. درحقیقت، هر فرد براي بازدید از اماکن تفریحی، هزینهآوري میاقتصادي جمع

شود و این هزینه بیانگر حداقل ارزشی است که شخص براي آن مکان قائل است. متحمل می
شود. محیطی و اماکن تفریحی استفاده میگذاري کاالهاي زیستتر براي ارزشاین روش بیش

دلیل محیطی و گردشگري است و بهکه موضوع این پژوهش ارائۀ خدمات زیستاز آنجایی
گذاري بازاري استفاده کرد، روش هزینه سفر به عنوان توان از ارزشعمومی بودن کاال نمی

. 2است و مدل مفهومی پژوهش در شکل گرفته شدهروش انتخابی پژوهش حاضر درنظر 
 است.نمایش داده شده

روش هاي ارزش گذاري کاالهاي  زیست محیطی

)یممستق(ترجیحات بیان شده 

روش ارزش گذاري مشروط آزمون هاي انتخاب

)مغیرمستقی(ترجیحات آشکارشده 

روش لذت گرایی

روش هزینه سفر

روش انتقال منافع

روش هزینه

سفر ۀروش هزین  
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 : مدل مفهومی پژوهش حاضر2شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زمان رسیدن به مقصدمدت بعد خانوار درآمد تحصیالت جنسیت سن تاهل هزینۀ سفر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روش
 منطقۀ مورد مطالعه

). 3ل است (شکباغ نمیر صدري) شهر تفت، استان یزد، انجام شدهاین پژوهش در باغ نمیر (
که  است،کیلومتر مربع در جنوب غربی استان یزد واقع شده 5846شهرستان تفت با مساحت 

سبت به هاي شیرکوه، ندلیل قرار گرفتن در دامنهاکثر جمعیت آن ساکن روستا هستند و به
یی خنک برخوردار است. فاصلۀ شهر تفت تا یزد هواوهاي استان یزد از آبدیگر شهرستان

 کیلومتر است.  18
 5عمارت و باغ نمیر زرتشتی تفتْ اثري مربوط به اواخر دورة زندیه است و در تاریخ  

است. این عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیدهبه 2898با شمارة ثبت  1397آذر 
 13000زد در دورة زندیه، با مساحت تقریبی ـ از حاکمان ی"صدرالعلما"عمارت به دستور 

ماهاي نـ در تفت ساخته شد. در داخل عمارت، تاالر بزرگی وجود دارد که با طاق متر مربع

 روش ترجیحات آشکارشده

سفر ۀروش هزین  

دیرهاي مورد بررسی در نرخ بازدیغمت  

 تصریح مدل اقتصادسنجی

کنندهتخمین مازاد مصرف  

مورد مطالعه ۀبرآورد ارزش تفریحی منطق  
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ش است. بلندترین بادگیر شهر تفت بر روي این عمارت زیبا، بر روي بخبسیار زیبا تزئین شده
 کند.ا خنک میاست و هواي داخل تاالر رتابستان نشین خانه، بنا شده

 . موقعیت باغ نمیر در شهرستان تفت و استان یزد3شکل 
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 شناسیروش
 ه، کآشکارشده است حاتیبر ترج یمبتن هاياز روش یکیعنوان مسافرت به ۀنیهز يالگو

 دیبازد متیدر ق رییبا تغ یطیمحزیستمنبع  کیاز  دیتعداد بازد راتییتغ ةنحو یدنبال بررسبه
 يهانهیو هز یپول میستقم يهانهیشامل هز یحیتفر یۀناح کیمسافرت به  يهانهیاست. هز

ها بهنهیهز نیاست و ا نگیو پارک يمانند حق ورود هیداخل ناح يهانهیهز نیو همچن یزمان
. )1993، 1شوند (هانلی و اسپاشیمحسوب م یطیمحستیمنبع ز متیق نیگزیعنوان جا

ودیتمحد باساده است، اما  اه و تفسیر و توجیه آن نسبتهزینکم هرچند استفاده از این روشْ
تعیین طول مدت بازدید و  ،شدهفرصت زمان صرف ۀمانند تعیین هزین هم همراه است، هایی

 .هاي مدللفهموچیدمان 
ثر در تمایل به وعوامل م یو بررس یحیبراي ارزیابی ارزش تفر پژوهش حاضر،در 

ع انوا است.سفر استفاده شده زینۀتفت، از روش ه شهرستان نمیر پرداخت گردشگران باغ
و روش  ايمنطقهسفر  ۀینزروش ه ،فرديسفر  ۀینزروش ه اند ازسفر عبارت ۀینزه هايروش

هایی است که روش نخست مناسب مکان ).2014، 2(فریمن و همکاران مطلوبیت تصادفی
بازدیدکنندگانی که از نواحی براي کنند و روش دوم میا بازدید محلی ج افراد بارها از آن

هاي که مکانزمانی ). اما2008، 3(فلمینگ و کوكتر است روند مناسبدور به مکانی می
ین بسیاري براي مکان تفریحی اصلی وجود داشته باشد، روش مطلوبیت تصادفی زجایگ

جه در این پژوهش، با تو ).2002، 4(شرستا و همکاران رودیشمار مین روش بهتراختصاصی
اده فردي استف سفر ۀینزاز روش ه به اینکه اغلب بازدیدکنندگان افراد محلی هستند،

 شیها پیمایو از نظر گردآوري داده تحقیقی کاربردي فْداز نظر ه حاضر پژوهشاست. شده
 اغ نمیربکلیه افرادي است که از  ل. جامعه آماري تحقیق شاماست توصیفی و از نظر ماهیتْ

N=𝑡𝑡 ۀرابطجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران (بر اساس ح .بازدید کردند
2𝑠𝑠2

𝑑𝑑2
محاسبه  

 معموالًدرصد خطاست، که  dواریانس و  sضریب اطمینان،  tتعداد نمونه،  Nکه  گردید،
آمار و اطالعات الزم از طریق تکمیل درنظر گرفته شد.  80درصد است.) برابر با  10 تا 1بین 
ال س پاییز در فصل گیري تصادفیو با نمونه حضوري ۀشده با مراجعطراحی ۀپرسشنام 80

1. Hanely and Spash 
2. freeman et al 
3. Fleming and cook 
4. Shrestha, R. K 
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تحلیل آماري متغیرها و محاسبات ریاضی از وهمچنین براي تجزیه .شدآوري جمع 1398
در دو بخش  سؤال 17شامل  هاپرسشنامهاستفاده شد.  EXCLEو  EVIEWSافزارهاي نرم

میزان ، هلاتوضعیت سؤال سن، جنسیت،  7(شامل اقتصادي   ـ هاي اجتماعیویژگی
ال وس 10(شامل سفر  ۀت هزینالو سؤو شغل)  فرد دت، تعداد افراد خانواده، درآمالتحصی
، میزان سایر مخارج مربوط به مسافرت ،وآمدرفت ۀشده، هزینبازدید، زمان صرف تعداد

ی در مورد ججذابیت، قصد اصلی سفر، وسیلۀ بازدید، فصل بازدید، مبدا حرکت و نظرسن
بود هکه پیشنهاداتی براي ب دان خواسته شندگکندیداز باز ،نایادر پ و طراحی شد منطقه)

و زدیدها) بااد دنسبت تع(متغیر وابسته  پژوهش شاملمتغیرهاي  وضعیت مکان ارائه دهند.
، بعد خانوار، تالسن، تحصی وضعیت تأهل، جنسیت، سفر، ینههز طمتوسل (متغیرهاي مستق

 است. )ماهانه دو درآم رسیدن مدت زمان
که  استفاده شد 1سفرد تابع تولی ازبراي بررسی و الگوسازي  ،سفر فردي ۀینزدر روش ه

بازدید فرد، تعداد بازدیدها  ۀینزبرگیرندة متغیرهاي ه است و درنشان داده شده) 1( در رابطۀ
 ۀینزکه هرتیصودر ثر در بازدید است.واز محل و برخی عوامل اجتماعی ـ اقتصادي م

بازدید عمل  ۀینزعنوان هبه p براي بازدیدکنندگان از مکان وجود داشته باشد، متغیر ورودي
 ).2003، 2(الندسدل و گانگدهاران شودمیافزوده  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑗𝑗 متغیر کند و بهمی

)1( 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑗𝑗 = 𝑓𝑓�𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑗𝑗 + 𝑝𝑝�, 𝑥𝑥1𝑖𝑖 , … … 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑖𝑖  

هر فرد  ۀمشخص iاست ( در هر سال j از مکان i فرد هايازدیدتعداد ب 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑗𝑗)1در رابطۀ (
مکان مورد بازدید  ةدهندنشان j و هعنوان بازدیدکننده از منطقهب هنامپرسش هدهنده بپاسخ
 𝑥𝑥𝑖𝑖 و j براي بازدید از مکان iفرد  سفر ۀهزین 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑗𝑗 باغ نمیر)؛در اینجا  ـدهنده سخپافرد 

 .ت و غیره استال، تحصیهمانند درآمد، سن، هزین  i تصادي فرداق ـ عوامل اجتماعی
ي خوِد هانهیهزفرصت زمان، توانند هزینۀ سفر، هزینۀ ورودي، هزینههاي مدّ نظر میهزینه

). در پژوهش حاضر، کل هزینۀ سفر 2008مکان و ... را شامل شوند (فلمینگ و کوك، 
انات است (اعم از امکخود مکان تفریحی شده هایی که دربرگشت و هزینهوشامل هزینۀ رفت

عنوان شده براي مسافرت را بهتوان زمان صرفهمچنین میشود. اي و ...) میتفریحی، تغذیه

1. Trip Generation Function (TGF) 
2. Lansdell and Gangadharan 
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 برابر بافرصت زمان نهی. هزفرصت زمان نام دارد، که هزینهسفر درنظر گرفت ۀنیبخشی از هز
براي  هکاما ازآنجایی. استفریحی ارزش بهترین فعالیت در طول زمان مسافرت به مکان ت

به فرصت زمان از هزینه یتعریف مرسوم ،بسیاري از مردم تعداد ساعات کاري ثابت است
ت یا ساعات غیرکاري به الافراد ممکن است در طول تعطی کهآنجاییخورد و ازچشم نمی

). 2007، 1(رلف و پرایاگا هیچ کاهش درآمدي را تجربه نخواهند کرد ،تفریح اقدام کنند
 شود.) برآورد می2کننده از طریق رابطۀ (در ادامه، پس از تعیین ضرایب، میزان مازاد مصرف

)2( 𝑇𝑇𝑆𝑆 = 𝑞𝑞 −𝛽𝛽⁄  

 βمیانگین بازدیدهاي ساالنۀ فرد به منطقه و  qکننده، مازاد مصرف CS)، 2در رابطۀ (
ت. در نهایت، ۀ سفر اسمنحنی زیر تابع تقاضا و یا ضریب همبستگی میان تعداد بازدید و هزین

، 2) محاسبه خواهد شد (اورتاسسمی و همکاران3ارزش تفریحی منطقه از طریق رابطۀ (
2002.( 

)3( 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆 = 𝑇𝑇𝑆𝑆 × 𝑁𝑁 

ارزش  TCSکل بازدیدهاي ساالنه و  Nکنندة فردي، مازاد مصرف CS)، 3در رابطۀ (
دهندة ) نشانcsنده (کنتفریحی منطقه است. در روش هزینۀ سفر فردي، اهمیت مازاد مصرف

 ).2014تفریحی یک مکان است (آرمبرچت،  ـ ارزش مصرفی
ها و تحلیل نتایج هاز پرسشنام آمدهدستبهت العااط ا توجه بهبدر پژوهش حاضر، 

 طرواب)، OLS( روش حداقل مربعاتو  EVIEWSافزار از خروجی نرم آمدهدستبه
ترین معمول عنوانضریب تعیین به که ازاییازآنج .کارگرفته شدبهمتعددي بین پارامترها 

شدة آنْ تصویر شود و مقدار تعدیلمعیار براي برازش خط رگرسیون استفاده می
 پژوهش،در این )، 2008دهد (فلمینگ و کوك، تري از برازش رگرسیون نشان میخوشبینانه

ها و سازگاري با دادهباالتر  )2Rة (شدضریب تعیین تعدیلن ل داشتلیدهب لگاریتمینیمهمدل 
در این الگو، تعداد بازدیدها  .شد هشناخت ي موجود در اقتصادسنجیهاتر از سایر مدلمناسب

 متغیر وابسته و بقیۀ متغیرها متغیرهاي مستقل درنظر گرفته شدند.

3. Rolfe and prayaga 
1. Ortacecme et al 
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 هایافته
 اجتماعی ـ توصیف خصوصیات اقتصادي

شده روابط گیريسایر متغیرهاي اندازهنتایج این پژوهش نشان داد که بین تعداد بازدیدها و 
درصد بازدیدکنندگان را مرد و  69)، حدود 1مختلفی برقرار است. با توجه به نتایج (جدول 

 50تا  20دهند. بیشترین تعداد بازدیدکنندگان در محدودة سنی درصد را زنان تشکیل می 31
مچنین میانگین سنی سال قرار دارند؛ ه 20سال و کمترین تعداد در گروهِ کمتر از 

دهد که بیشترین تعدادْ سال است. بررسی سطح سواد افراد نشان می 6/40بازدیدکنندگان 
افرادِ داراي مدرك لیسانس و کمترین تعدادْ افرادِ داراي تحصیالت زیر دیپلم هستند. با توجه 

. در این دبه وضعیت شغلی بازدیدکنندگان، بیشتر افراد داراي شغل آزاد و یا کارمند بودن
هزار تومان در ماه بودند و  800مطالعه، بیشترین تعداد بازدیدگنندکان داراي درآمد باالي 

نفر است. همچنین بیشترین بازدیدگنندکان (حدود  6/3متوسط اندازة خانوار در این مطالعه 
 درصد) افراد بومی استان یزد هستند. 78

) 2جدول ( دکنندگانیونقل بازدلل حمیو وسا دیبازد يهافصل تیوضع نتایج بررسی
لف سال هاي مختنشان داد که بیشتر بازدیدکنندگان باغ نمیر فصل بهار را از میان فصل

هاي دیگر از این مکان بازدید درصد افراد در فصل 26برگزیدند. با توجه به نتایج، تنها 
حی است، تقاضاي تفریکه دسترسی آسان از عوامل تاثیرگذار در میزان کنند. اما ازآنجاییمی

تخاب بررسی دلیل انکنند. درصد افراد از ماشین شخصی براي بازدید استفاده می 92حدود 
درصد از بازدیدکنندگان نماي باستانی باغ را  51باغ نمیر براي تفریح نشان داد که حدود 

درصد  9 ودو تنها حد کنندمیانگیزة اصلی گرایش براي بازدید از باغ براي تفرج خود بیان 
 .مندي از هواي پاك را علت انتخاب خود عنوان کردندبهره
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 ریباغ نم دکنندگانیبازداجتماعی  ـ : خصوصیات اقتصادي1جدول 
 انحراف معیار درصد فراوانی گروه متغیر

 جنسیت
 75/68 55 مرد

46/0 
 25/31 25 زن

 وضعیت تاهل
 70 56 متاهل

46/0 
 30 24 مجرد

 سن
 75/3 3 سال 20کمتر از 

 75/73 59 سال 50تا  20بین  54/12
 5/22 18 سال 50بیشتر از 

 تحصیالت

 5/7 6 زیر دیپلم

15/1 
 5/27 22 دیپلم

 5/12 10 فوق دیپلم
 75/43 35 لیسانس

 75/8 7 فوق لیسانس

 شغل

 5/7 6 بیکار

28/1 

 25/16 13 دارخانه
 75/33 27 آزاد

 30 24 کارمند
 5/2 2 کارگر

 10 8 بازنشسته

 تعداد اعضاي خانواده (نفر)

2 12 15 

11/1 

3 27 75/33 
4 26 50/32 
5 10 50/12 
6 4 5 
7 1 25/1 

 درآمد (هزار تومان)

 5/17 14 هزار تومان 200کمتر از 

16/1 
 5/2 2 هزار تومان 500کمتر از 

 5/2 2 هزار تومان 800تا  500بین 
 5/77 62 هزار تومان 800بیشتر از 

 زمان رسیدن تا باغ (ساعت)
 5/2 2 کمتر از یک ساعت

 75 60 بین یک تا دو ساعت 46/0
 5/22 18 ساعت 5بیشتر از 

 هاي پژوهشمنبع: یافته
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 و جذابیت باغ نمیرعلت سفر بازدید، وسیله نقلیه،  فصل. وضعیت 2جدول 
 درصد فراوانی گروه متغیر

 هاي سالفصل

 75/73 59 بهار
 25/11 9 تابستان
 0/15 12 پاییز

 0/0 0 زمستان

 دیبازد ۀلیوس

 0/0 0 موتورسیکلت
 0/5 4 اتوبوس
 5/2 2 تاکسی

 5/92 74 ماشین شخصی

 سفر به باغ یعلت اصل
 75/8 7 هواي پاك

 25/51 41 نماي باستانی
 0/40 32 شکل تاریخی باغ

 تیجذاب زانیم
 5/82 66 بله
 5/17 14 خیر

 هاي پژوهشمنبع: یافته

 هزینۀ سفربرآورد مدل 
 صورت زیر تصریح شد:در پژوهش حاضر، مدل مطالعه به

ln(𝑣𝑣𝑖𝑖) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑗𝑗𝑃𝑃𝑖𝑖𝑗𝑗 + 𝑢𝑢𝑖𝑖 

هاي مجموع هزینه 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖عرض از مبداً،  𝛽𝛽0تعداد بازدیدهاي ساالنۀ هر فرد، 𝑣𝑣𝑖𝑖که در آن، 
جملۀ اخالل آماري است. در  𝑢𝑢𝑖𝑖اجتماعی و  ـ اقتصاديهاي ویژگی 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑗𝑗سفر براي هر فرد، 

 روش حداقل مربعاتو  EVIEWS افزارتحلیل نتایج حاصل از خروجی نرم ابادامه، 
)OLS ،(حاصل از این نتایج  دست آمد.هبشده کارگرفتهبهمتعددي بین پارامترهاي  طرواب

ی، تمیلگاراست. از میان هشت متغیر واردشده در الگوي نیمهآورده شده 3تخمین در جدول.
صورت زیر لگاریتمی برآوردشده بهاست. مدل رگرسیونی نیمهدو متغیر معنادار برآورد شده

 است:

ln(𝐴𝐴) = 1.512 − 0.001𝑇𝑇𝑇𝑇 − 0.585𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝐴𝐴 
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 ضعیتو نشان داد که متغیرهایی مانند پژوهشاین ر برآورد الگوي تابع هزینۀ سفر دنتایج 
فراد از ا ةسن، سطح تحصیالت و میزان درآمد بازدیدکنندگان در استفادتأهل، جنسیت، 

 ریثات زمان رسیدنمعناداري ندارند. از طرفی، متغیرهاي هزینۀ سفر و مدت ریثاها تتفرجگاه
 دهندة کششریب این دو متغیر نشانمنفی و معناداري در تعداد بازدیدهاي افراد دارد. ض

از یک  رتکوچکقیمتی تقاضاي گردشگري است، که داراي عالمت منفی و قدر مطلق آنْ 
ه زمان رسیدن باست. این بدین معنی است که با افزایش یک واحد در هزینۀ سفر و مدت

کاالیی یابد و گردشگري درصد کاهش می 5850/0و  001/0باغ، تعداد بازدیدها به ترتیب 
مطابق با سناریوهاي  کامالًشود. این برآورد کم کشش براي گردشگران محسوب می

اقتصادي است زیرا افزایش فاصله باعث افزایش هزینه سفر شده و به دنبال آن دسترسی به 
و این ضریب  کندیمو در نتیجه آن تعداد بازدیدها کاهش پیدا  شودیم دشوارتراین مکان 

  .استمنطقی  کامال
که متغیرهاي توضیحی موردنظر  دکنبیان می 633/0 با مقدار ب تعیین نیزییار ضرعم

 همچنین. دبینی کننو پیش دهند تحقیق را توضیح ۀوابست رمتغی ازدرصد  63از  بیش اندتوانسته
 رد کهتوان بیان کمی ديدرص 100با اطمینان  دهد کهنشان مینیز  F ةداري آمارسطح معنی

 . مطلوبی است دلما م مفهومی دلم
راساس بآمده و دستهاي بهبا توجه به روابط ذکرشده در روش پژوهش و با توجه به داده

دید سفر، منحنی زیر تابع تقاضا و یا ضریب همبستگی بین تعداد باز هزینۀنتایج الگوي تابع 
اغ بهر نفر به  و همچنین میانگین سفرهاي سالیانۀ برآورد شده – 001/0سفر برابر با  هزینۀو 

کننده براي هر بازدیدکننده با توجه به رابطۀ رو، مازاد مصرفاز این .است 1/2برابر با  نمیر
هزار ریال و متوسط ارزش تفریحی این مکان براي هر خانوار در هر سال  21) برابر با 2(

 هزار ریال برآورد شد.  913500
ت که تصمیم به سفر مجدد و تعداد آمده از پژوهش نشان دهندة این اسدستنتایج به

دن به زمان رسیهاي هزینۀ سفر و مدتشاخص ریثاتبازدیدهاي گردشگران این منطقه تحت 
 کند.مقصد است و متناسب با مقدار این دو شاخص، تعداد بازدیدها تغییر می
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 لگاریتمی هزینۀ سفر: نتایج برآورد الگوي تابع نیمه3جدول 

 هاي پژوهشمنبع: یافته

 گیريبحث و نتیجه
با توجه به نتایج این پژوهش، بیشتر بازدیدکنندگان باغ نمیر را مردان و درصد باالیی از 

هاي سنی بازدیدکنندگان از . شناسایی گروهدهندیمتشکیل  هلامتد بازدیدکنندگان را افرا
)، 2007ها در بررسی وضعیت اجتماعی هر منطقه است (شرستا و همکاران، ترین بخشمهم

انات ها و امکبینی برنامههاي تفرجی و پیشتوان الزمۀ تهیه برنامهزیرا این اطالعات را می
دهد ). نتایج نشان می2000، 1دیدکنندگان دانست (آشمیالزم براي گذران اوقات فراغت باز

سال  6/40سال با میانگین سنی  50تا  20که بیشترین تعداد بازدیدکنندگان در محدودة سنی 
هستند، که این نشان از مناسب بودن باغ نمیر براي افراد جوان تا میانسال است، بنابراین باید 

ز شده در برخی اشود. بررسی مطالعات انجامبه نیازهاي این گروه سنی توجه بیشتري 
)، نیز نتایج پژوهش حاضر را 1386کار (هاي کشور، مانند مطالعۀ محمودي و دانهتفرجگاه
کند؛ در این مطالعه، بررسی سطح سواد و شغل افراد نشان داد که بیشترین تعداد تائید می

کرده مایل به پر کردن اوقات صیلافراد تح که دهدیمافراد مدرك لیسانس دارند و این نشان 
و گردشگري  هاي طبیعیها را به دیدار از جاذبههایی هستند که آنسرگرمی فراغت خود با

)، مؤیدفر و همکاران 1398؛ این نتیجه در مطالعه دیور و کریمی اورگانی (کندتشویق می

1. Asheim 

 tرزش آماري ا P-value ضریب متغیر
 -505/2 014/0* -001/0 هزینۀ سفر

 -729/0 468/0 -074/0 تاهل
 881/1 064/0 180/0 جنسیت

 610/0 543/0 002/0 سن
 896/0 896/0 004/0 تحصیالت

 458/0 647/0 020/0 درآمد
 707/0 481/0 024/0 بعد خانوار

 -231/4 000/0** -585/0 زمان رسیدنمدت
 188/6 000/0** 512/1 عرض از مبدا

R= 0/670, R2= 0/633, F= 18/057, Sig F= 0/000 
 درصد 5معناداري در سطح  *درصد،  1معناداري در سطح  **
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در پژوهش حاضر  خورد. از طرفی،) نیز به چشم می1388غالمی و یارنبی () و مافی1396(
) ،وجود تمام اقسام شغلی و تحصیلی در میان 1395مانند پژوهش یاوري و بازارده (
پذیري و همگرایی منطقه براي استفادة عموم است. در بازدیدکنندگانْ حاکی از انعطاف

نفر بود و اغلب بازدیدکنندگان داراي درآمد باالي  6/3پژوهش حاضر، متوسط اندازة خانوار 
 مچنینه ار تومان در ماه بودند و بیشترین بازدیدگنندکان افراد بومی استان یزد هستند.هز 800

،  دهندیمهاي مختلف سال فصل بهار را ترجیح بیشتر بازدیدکنندگان باغ نمیر از میان فصل
قرار  تريفرسا نشده و در وضعیت مطلوبزیرا در فصل بهار، گرماي هوا در یزد هنوز طاقت

رو، اند. ازاینن درختان باغ در فصل بهار، رنگ و لعاب خاصی به باغ بخشیدهدارد؛ همچنی
توان با ایجاد امکانات رفاهی بیشتر در منطقه به جذب گردشگر در منطقه کمک کرد. با می

کنند، ایجاد توجه به اینکه اغلب افراد از ماشین شخصی براي بازدید از این مکان استفاده می
ه تواند منجر بـ میو نقل آسان با وسایل عمومینۀ سفرـ مانند حملتسهیالت و کاهش هزی

) 1399افزایش تعداد بازدیدهاي این مکان شود؛ این نتیجه نیز در مطالعه مرسلی و همکاران (
دهد هاي مربوط به دلیل انتخاب باغ نمیر براي تفریح نشان میبررسیشود. هم مشاهده می

اند ردهباستانی باغ را انگیزه اصلی براي تفرج خود انتخاب ککه بیشتر بازدیدکنندگان نماي 
دانند. درصد این باغ را برخوردار از جذابیت می 82و از میان کل بازدیدکنندگان، نزدیک به 

روف گسترش و توسعۀ امکانات این مکان منجر به جذب تعداد بیشتري از ایناز
) نیز به آن اشاره 1399کاران (شودف که در پژوهش مرسلی و همبازدیدکنندگان می

 است.شده
نتایج حاصل از برآورد تابع تقاضاي سفر نشان از معناداري دو متغیر هزینۀ سفر و 

اي ارتباط معکوسی میان هزینۀ سفر و تعداد بازدیدها گونهزمان رسیدن به باغ دارد. بهمدت
عات بد، که این با نتایج مطالیاوجود دارد و با افزایش هزینۀ سفر، تعداد بازدیدها کاهش می

فرد و )، دانائی1398)، مرسلی و همکاران (2007( 2)، مایور و همکاران2012( 1ترفو و ابابیو
) نیز مطابقت دارد. در 1395)، یاوري و بازارده (1396) مؤیدفر و همکاران (1398همکاران (

گفت  تواندیدهاي فرد میزمان رسیدن تا باغ بر تعداد بازمنفی و معنادار مدت ریثاتمورد 
تر خواهد شد؛ که با افزایش فاصله، هزینۀ سفر بیشتر و دسترسی به این مکان مشکلازآنجایی

1. Twerefou and ababio 
2. Mayor et al 
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تر، راحت تر و دسترسیهاي کمدلیل هزینهمنطقی است، یعنی افراد بومی به کامالاین ضریب 
)، 1398کاران (تعداد بازدیدهاي بیشتري از این مکان دارند، که در مطالعۀ مرسلی و هم

) و 1394)، منصوري و همکاران (1396)، مؤیدفر و همکاران (1397پوربلیغی و حجازي (
خورد. در این پژوهش، ) نیز نتایج مشابهی به چشم می1389منافی مالیوسفی و حیاتی (

متغیرهاي تاهل، سن، جنسیت، درآمد، بعد خانوار و تحصیالت اثر معناداري بر روي تعداد 
) نیز متغیرهاي وضعیت تاهل و سن 1398فرد و همکاران (نداشتند. در مطالعۀ دانائیبازدیدها 

) و مرسلی 1398فرد و همکاران (گرفته توسط دانائیمعنادار نبود. همچنین در پژوهش انجام
)، متغیر جنسیت اثر معناداري نداشت. در تحقیق مرسلی و همکاران 1398و همکاران (

ي بر روي تعداد بازدیدها نداشت. افزون بر این، در مطالعۀ داریمعن)، سطح تحصیل اثر 1398(
)، نتایج مشابهی در مورد متغیر بعد خانوار به 1398گرفته توسط مرسلی و همکاران (انجام

فرض اصلی این روش آن است که ارزش یک توان گفت که خورد. درنهایت میچشم می
زدیدکنندگان براي استفاده از آن متحمل میکه بااست هایی هزینه بر اساسمکان تفریحی 

فت توان گرو میازاینرا براي تقاضاي سفر ارائه کند.  ايمقادیر واقعی تواندو میشوند 
تواند کند میهایی که یک فرد براي رسیدن به یک ویژگی محیطی مثبت پرداخت میهزینه

مازاد  در مطالعۀ حاضر،ورد. آدست میارزش منافعی باشد که از آن ویژگی به ةکنندمنعکس
خانوار براي بازدید از  هزار ریال و میانگین ارزش تفریحی 21کنندة هر بازدیدکننده مصرف
 ریال برآورد شد.  913500سفر فردي  ۀبا استفاده از روش هزین باغ نمیر

کنندة هر )، مازاد مصرف1398فرد و همکاران (گرفته توسط دانائیدر پژوهش انجام
ریال برآورد شد. با مقایسۀ مقدار مازاد 234899از قلعۀ سالسل شهرستان شوشتر  دکنندهیبازد

توان به این نکته اشاره کرد که ارزش کننده در پژوهش حاضر با این پژوهش میمصرف
است؛  تر از موارد مشابه در کشوراي که افراد منطقه براي این مکان قائل هستند کمتفریحی
توان به آب و هواي تر بودن این ارزش براي باغ نمیر استان یزد میییندالیل پا از جمله

خشک این استان و نبود فضاي کافی براي نشستن در این باغ اشاره کرد، که منجر به جذابیت 
خصی در هاي شاست.از طرفی، وجود باغهاي کشور شدهتر این باغ نسبت به سایر باغپایین

ان شود، زیرا بومیمیت این منطقه براي بومیان منطقه میاین شهرستان منجر به کاهش اه
 دهند.هاي شخصی خود را ترجیح میاستفاده از باغ
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عه و توسۀ نینیاز به ایجاد مدیریتی کارآمد در زم ،مرکز تفرجگاهی ة یکبراي ادار
کارگیري سایر هب ،هدف این دستیابی به براي بنابراین. استهاي تفرجی آن حفاظت از ارزش

 هايارزشۀ نیویژه در زمهگذاري خدمات و منافع کیفی این تفرجگاه، بها جهت ارزشوشر
 ۀ بیشترْ مین امکانات اولیابا ت النچنانچه مسئواي که گونهبه محیطی آن ضروري است.زیست

براي  ی بیشتربه پرداخت مبلغ وضعیت فعلی را بهبود بخشند، گردشگران بیشتري که حاضر
 ، که منجر بهشوندبه این مکان تاریخی جذب می هستندوجودآمده نات بهاستفاده از امکا

در همین راستا، با توجه به اهمیت  شود.میایش درآمد زگسترش صنعت گردشگري و اف
 در یاجتماع يالگوها ییشناسا ،مکان کی دکنندگانیبازدشناخت معیارهاي اجتماعیِ 

 ،رحاضدر پژوهش  ،مثال يبرا. است يضرور يامر یتفرج يفضاها يزیربرنامه و یطراح
 50 تا 20 یسن ةمحدود در تفرجگاه نیا کنندگانمراجعه ةعمد بخشه ک نکته نیا به توجه با

که در  شودیم شنهادیپ ،هستند یدانشگاه تحصیالت يدارا تیو اکثر دارند قرار سال
 نیا التیو تما قیبه عال ،گذران اوقات فراغت يامکانات الزم برا نیماو ت یتفرج يهابرنامه

ۀ منطق در یفرهنگ مرکز کی جادیا، مثال يبرا ي شود.شتریتوجه ب دکنندگانیگروه از بازد
 متفاوت به توجه با یاز طرف .شودیم مکان نیا تیجذاب شیافزا به منجر مورد بررسی یرجتف

 ۀارائ یزمان يزیربرنامه در دیبا مورد نیا ،تفرجگاه در بازدیدکنندگان اقامت مدت بودن
. بنابر نظرات خود بازدیدکنندگان، کمبود ردیگ قرار زانیربرنامه توجه مورد یْتفرج خدمات

امکاناتی اعم از وسایل بازي براي کودکان، وسایل سرگرمی و استراحت براي سالمندان و 
 درختکاري از جمله مشکالت اصلی بازدیدکنندگان این باغ هستند.
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 منابع
اوش و سیدهقانیان، ترجمه . راقتصاددانانیغ يبرا ستیزطیاقتصاد مح). 1381یی، جان. (آجا-آسافو

 .یفردوس دانشگاهتانتشارازاده، زکریا. مشهد، فرج
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). ارائه مدلی پویا جهت توسعه گردشگري 1394اسعدي، میرمحمد و سعیدا اردکانی، سعید. (
)، 14(7هاي مدیریت بازرگانی، تاریخی (مورد مطالعه: استان یزد). دو فصلنامه علمی کاوش

167-147. 
ي در تحلیل مسائل گذاري اقتصادهاي ارزش). بررسی روش1390ایزدي، حسن، و برزگر، سپیده. (

 محیطی شهرها. اولین کنفرانس اقتصاد شهري ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.زیست
گذاري اقتصادي خدمات تفریحی منابع ). ارزش1387پژویان، جمشید و فلیحی، نعمت. (

 .147-171)، 28(8محیطی: مورد تاالب انزلی. پژوهشنامه اقتصادي، زیست
م وپارك قشئگذاري اقتصادي تفرجگاه طبیعی ژ. ارزش)1397( خشاد.ي، رحجاز جید وپوربلیغی، م

 .17-34)، 27(7فضاي گردشگري،  .با استفاده از روش هزینه سفر
سل الرآورد ارزش تفریحی قلعۀ س). ب1398زاده، مهرداد. (فرد، ایمان؛ انواري، ابراهیم و مهديدانائی

ی پژوهشـ یعلم فصلنامۀ. و هزینۀ سفر فرديگذاري مشروط هاي ارزششهرستان شوشتر با روش
 .48-65)، 2(8 توسعه، و گردشگري

تفرجی تاالب بامدژ با  -گذاري اقتصادي). ارزش1398دیور، آرزو و کریمی اورگانی، فاطمه. (
 .33-44)، 1(11اي. اکوبیولوژي تاالب، استفاده از روش هزینه سفر منطقه

). راهکارهاي توسعه گردشگري روستایی با 1385داوود. ( الدین افتخاري، عبدالرضا؛ مهدوي،رکن
 .1-30)، 2(10: دهستان لواسان کوچک. فصلنامه مدرس علوم انسانی، SWOTاستفاده از مدل 

 برآورد ارزش اقتصادي مناطق گردشگري). 1395سجادي، ژیال؛ مسلمی، آرمان و صمدي، رقیه. (
 .1- 18)، 35(11 مدیریت گردشگري، فصلنامه مطالعات). مورد پژوهی: رودبار قصران(

بر تمایل به پرداخت  مؤثر). عوامل 1391سحابی، بهرام؛ حاجیان، محمدهادي و جواهري، بختیار. (
 .111-126): 17(6بازدیدکنندگان و برآورد ارزش تفریحی منطقه جاجرود، مدلسازي اقتصادي، 

). ارزشگذاري 1399احمد. ( نژاد،الدین اصل، امیرعلی؛ موسویان، سید فرهان و حاجیسیف
لمی اي. نشریه عتفرجی پارك جنگلی چیتگر تهران به روش هزینه سفر منطقه-اقتصادي

 .1-11): 6(6تخصصی شباك، 
). کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در صنعت 1390فیض، داود؛ طاهریان، حسین و زارعی، عظیم. (

هاي مدیریت پژوهشی کاوش-علمی هاي شهر مشهد). فصلنامههتلداري (مورد مطالعه: هتل
 .123-149)، 6(3بازرگانی، 

 المللی چغاخورنیتاالب باهی گگذاري تفرجارزش. )1388( .هللاارعلی، نبیی و می، داوودالغفیما
 .45-54)، 50(35شناسی، محیط .ايهنه سفر منطقیبا استفاده ازروش هز
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اهگگذاري اقتصادي تفرجارزش. )1390( .هللاارعلی، نبیینوري کمري، اکرم و  ؛می، داوودالغفیما
 المه استان چهارمحیاي. مطالعه موردي: چشمه دهنه سفر منطقیهاي طبیعی با استفاده ازروش هز

 .1-15)، 75(43ی انسانی، هاي جغرافیایپژوهش .و بختیاري
 فرجگاهی طبیعی). ارزیابی تقاضاي تفرجی در مناطق ت1386کار، افشین. (اهللا و دانهمحمودي، بیت

 .38-48، 40ایران. دو ماهنامه مسافران، 
گذاري اقتصادي ). ارزش1399مرسلی، حسین؛ میرسنجري، میرمهرداد و محمدیاري، فاطمه. (

تفرجگاهی تاالب میرسلمان استان همدان با استفاده از روش هزینه سفر. نشریه علمی اکوبیولوژي 
 87-100)، 3(12تاالب، 

بر  مؤثر). شناسایی عوامل 1397اللهی، محبوبه. (اصغر و خادم نعمتعلی مروت، حبیب؛ سالم،
 .306-275)، 69(18تقاضاي گردشگري خارجی، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، 

برآورد ارزش تفرجی دریاچه مهارلوي شیراز ). 1389اله. ( بابرضیه و حیاتی، یوسفی، مالمنافی م
 .291-301)، 3(63طبیعی،  زیستمحیطنشریه گذاري مشروط. با استفاده از روش ارزش

هاي گذاري اقتصادي جاذبه). ارزش1397منتظرحجت، امیرحسین؛ انواري، ابراهیم و باشی، مهناز. (
 .21-39): 42(13گردشگري آبشارهاي باستانی شوشتر. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگري، 

برآورد  .)1394( امبیز.اجاري، کابراري وو  امرانعادلی، ک یاءالدین؛ان، ضیباده عصومه؛نصوري، مم
نۀ گذاري مشروط و روش هزیار با استفاده از روش ارزشیارزش تفرجی منطقۀ جنگلی حسنگاو

 .507-521، )4(7سفر فردي. مجلۀ جنگل ایران. 
برآورد ارزش تفریحی ). 1396مؤیدفر، رزیتا؛ محمدي معرفی، عبدالحمید و سعیدمهدوي، سپیده. (

 .51-66)، 1(2. اقتصاد شهري، وان شهراصفهان با استفاده از روش هزینه سفر فرديپارك ناژ
گذاري مشروط و هزینه هاي ارزش). مقایسه روش1395یاوري، غالمرضا و اسدي بازارده، لیال. (

اقتصادي،  گذاري پیشرفتسفر در برآورد ارزش تفریحی پارك کوهستان یزد. فصلنامه سیاست
4)4 ،(126-91. 
 .تهران: انتشارات دانشگاه تهران .هاي ملی و جنگلی ایراناي بر پاركمقدمه). 1353( .کی، علییخش
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