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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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مقاله پژوهشی
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برآورد ارزش اقتصادی جاذبههای گردشگری با استداده از روش

غالمحسین مرادی



استادیار گروه محیط زیست ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران

الهام اپرا جونقانی

کارشناسی ارشد اقتصاد محیط زیست ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران

افسانه سلطانی بابوکانی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد محیط زیست ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران

فرناز دهقان بنادکوکی

کارشناسی ارشد اقتصاد محیطزیست ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران

چكیده
پژوهش در زمينة ارزشگذاری اقتصادی جاذبههای گردشگری ميتواند گامي بسيار مؤثر در پيشبيني نيازها
و رفع کمبودها و توسعة گردشگری باشد ،ازاينرو پژوهش حاضر با هدف برآورد ارزش اقتصادی باغ نمير
استان يزد با استفاده از روش هزينة سفر فردی انجام شدهاست .در اين پژوهش ،تابع توليد هزينه سفر بر اساس
فرم نيمهلگاريتمي و با استفاده از روش رگرسيون حداقل مربعات معمولي ( )OLSبرآورد شد .بر اساس
نتايج ،متغيرهای هزينة سفر و مدتزمان رسيدن به مقصد از عوامل مؤثر بر تعداد بازديدهای ساالنه هستند.
بهگونهای که با افزايش يک واحد در هزينة سفر و مدتزمان رسيدن به باغ ،تعداد بازديدها به ترتيب 0/001
و  0/۵8۵0درصد کاهش مييابد .با توجه به نتايج ،مازاد مصرفکننده در هر بازديد بيستويک هزار ريال و
کل متوسط ارزش تفريحي خانوار در سالْ نهصدوسيزدههزاروپانصد ريال برآورد شد.
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مقدمه
ايجاد جامعهای سالم و سازنده برای تداوم پيشرفت و توسعة اقتصادی در جهت پاسخگويي به
تقاضای روزافزون انسان به ايجاد ،توسعه و نگهداری تفرجگاهها و مناطق جهانگردی نياز دارد
(سحابي و همکاران .)1391 ،از سوی ديگر ،يکي از عوامل زمينهساز رشد و شکوفايي اقتصاد
کشورها صنعت گردشگری است ،که امروزه گسترش آن موفقيتهای قابل مالحظهای را برای
برخي کشورها فراهم آوردهاست .بنابراين بسياری از کشورها برای بهرهمندی از درآمدهای
قابلتوجه اين صنعت سودآور و افزايش رشد اقتصادی درصدد توسعة گردشگری خود برآمده
اند .ازآنجاييکه مديريت درست تسهيالت ،امکانات تفريحي و فضای سبز يک منطقه تاثير
چشمگيری روی اقتصاد آن ميگذارد ،توجه به اين مسئله اهميت تصميمگيری در زمينة برنامه
ريزی طرشهای توسعهای را بيشازپيش روشن کرده و موجب ايجاد ابزار و روشهای متنوعي
در اين زمينه شدهاست (دانائيفرد و همکاران.)1398 ،
توجه به مناطق گردشگری و زيستمحيطي در راستای تصحيح تصميمات اقتصادی ،که
اغلب در آنها به منابع زيستمحيطي بهعنوان کاال و خدمات رايگان نگريسته ميشود ،از
مهمترين عناصر برنامهريزی گردشگری بهشمار ميرود .محيطهای طبيعي جاذبههای فراواني
برای توسعة صنعت گردشگری فراهم ميآورند و توسعة اين صنعت ميتواند روی محيط
طبيعي تأثيرات مثبت و منفي عمدهای بگذارد ،بنابراين بررسي و تحليل دقيق گردشگری
پايدار بسيار ضروری است (سجادی .)139۵ ،اگر گردشگری بهطور اتفاقي و بدون وجود
برنامهريزی و استراتژی توسعه يابد ،مشکالت زيستمحيطي و اجتماعي متعددی را بهوجود
ميآورد و در دراز مدت ،مشکالت گردشگری از فايدههای آن بيشتر ميشود (افتخاری و
مهدوی .)138۵ ،ازاينرو ،ميتوان گفت ارزشگذاری خدمات غير بازاری محيطزيست
ازجمله شناخت و فهم منابع زيستمحيطي و بومشناختي توسط انسان ،ارائة مسائل زيست
محيطي کشور به تصميمگيران و برنامهريزان ،سنجش نقش و اهميت منافع محيطزيست در
توسعة پايدار و  ...مهم است (سيفالدين اصل .)1399 ،ارزش تفريحي پارکها و اماکن
تفريحي ارزشي است که مردم برای بازديد و استفاده از خدمات زيستمحيطي و تفريحي
اينگونه مراکز قائلاند .کمّيکردن ارزش اماکن تفريحي در مديريت انسان و محيط نقش
مهمي دارد و مديران در قالب ابزاری موثر برای بهبود سياستهای زيستمحيطي از آن بهره
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ميبرند (آلبريني و همکاران .)200۶ ،1ازاينرو ،ارزشگذاری مناطق گردشگری بهمنظور
تصميمگيری و مديريت صحيح گامي مهم در برنامهريزیهای مديريتي قلمداد ميشود .برای
ارزشگذاری خدمات غير بازاری عرصههای طبيعي و مناطق گردشگری روشهای مختلفي
وجود دارد .با بررسي مطالعات انجام گرفته در زمينة ارزشگذاری اقتصادیْ بهنظر ميرسد
که معموالً دو روش ارزشگذاری مشروط و روش هزينة سفر برای تعيين ارزش يک منطقه
مناسب است (منصوری و همکاران .)139۴ ،بهعبارتي ،يکي از روشهای مناسب برای
ارزشگذاری مکانهای تفرجي روش هزينة سفر است (پوربليغي و حجازی )139۷ ،اين
روش ،که نمونهای از روشهای بازار غيرمستقيم است ،با استفاده از قيمت واقعي بازار به
قيمتگذاری ويژگيهای غير بازاری محيط زيست ميپردازد و اغلب بهعنوان روشي
غيرمستقيم برای برآورد منافع تفرجي حاصل از گردشگاههايي چون سواحل ،اماکن تاريخي
و طبيعي و ديگر مکانهای تفرجي بهکار ميرود (مافي غالمي و همکاران.)1390 ،
ايران بهسبب وجود جاذبههای فراوان طبيعي ،تاريخي و فرهنگي از مستعدترين کشورهای
جهان بهلحاظ گردشگری محسوب ميشود (مروت و همکاران )139۷ ،و دارای جاذبههای
گردشگری ،تاريخي و مذهبي فراواني است (فيض و همکاران .)1390 ،در اين راستا ،در
استان يزد نيز همانند کشور توجه جدی و کافي به اين صنعت نشده و در گردشگری ،نهتنها
سرمايهگذاری کافي انجام نشده بلکه سياستهای روشني نيز تدوين نشدهاست (اسعدی و
سعيدا اردکاني .)139۴ ،از آنجايي که حفظ ،حراست و آمادهسازی مکانهای باستاني برای
بازديد عمومي نيازمند صرف هزينه است و اين هزينه بهطور معمول بهوسيلة دولت و دريافت
ورودی از بازديدکنندگان تأمين ميشود ،برای تعيين هزينة بهينه و ميزان مبلغ بهينة ورودی،
محاسبة ارزش اقتصادی اين مکانها ضروری است .مشخص شدن ارزش و اهميت مناطق
گردشگری عاملي انگيزشي در راستای حفاظت از اين مناطق خواهد بود و با شناخت عوامل
موثر بر اين مناطق ،هرگونه برنامهريزی و تصميمگيری امکانپذير خواهد شد .ازاينرو،
هدف از پژوهش حاضر ارزيابي اقتصادی خدمات زيستمحيطي باغ نمير (عمارت صدری)
استان يزد ،بهعنوان يک اثر باستاني و گردشگری ،با استفاده از روش هزينة سفر فردی و
محاسبة مازاد رفاه بازديدکنندگان اين مکان است تا با شناساندن اين ارزش به مسئوالن و

1. Alberini et al
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برنامهريزان ،بهمثابه قدمي در راه حفاظت ،رشد اجتماعي و اقتصادی و ايجاد جامعة سالم
باشد.

پیشینة پژوهش
روش هزينة سفر برای اولين بار توسط هتلينگ 1در سال  ،1931برای برآورد ارزش خدمات
تفريحي پارک ملي در آمريکا ارائه شد و بعدها توسط کالوسون و نچ )19۶۶( 2گسترش
يافت (پژويان و فليحي .) 138۷ ،مطالعات متعددی در زمينة برآورد ارزش تفريحي منابع
زيستمحيطي با استفاده از روش هزينة سفر صورت گرفتهاست ،که در اينجا به چند مورد
از آنها اشاره شدهاست.
طي مطالعة صورتگرفته توسط ژانگ و همکاران )201۵( 3ارزش استفادۀ تفريحي از
سواحل طال در استراليا را برای هر نفر  19.۴۷دالر تخمين زدهاند .در مطالعة کمپل،)2018( ۴
ارزش ساالنة خدمات اکوسيستم برای هر هکتار جنگل و تاالب آب شيرين مريلند به ترتيب
 ۵۷۶۷و  9۶93دالر بهدست آمد.
در پژوهش ديگری ،متيو ۵و همکاران ( )2019با استفاده از روش هزينة سفر ،سود
تقاضای پارک کليم کارست جي فورست ۶را  288ميليون يورو برآورد کردند .همچنين
منندز و کربو ۷و همکاران ( )2020در پژوهش خود ،ضمن اشاره به اهميت پارک مالکن 8در
شهر اکوادور ،9بهعنوان پربازديدترين پارک اين شهر ،ارزش تفريحي هر بازديد در اين
پارک را  1۵.۷2دالر برآورد کردند.
هانگ 10و همکاران ( )2021با استفاده از روش هزينة سفر ،به برآورد ارزش اقتصادی
شيالت آب شيرين فلوريدا در سفرهای ماهيگيری ماهي کراپي سياه پرداختند و نتيجه
گرفتند برای ساکنان فلوريدا مازاد مصرفکننده در هر سفر  ۵3تا  102دالر و کل مازاد
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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مصرفکنندۀ ساالنه  ۴۷0تا  90۴ميليون دالر است .در ايران نيز بررسيهای متعددی برای
برآورد ارزش حفاظتي و تفريحي مناطق تفريحي با استفاده از روش هزينة سفر صورت
گرفتهاست ،که در اينجا چند مورد از آنها بيان شده است .برای اولين بار ،يخشکي ()13۵3
ارزش تفريحي پارک سيسنگان را با استفاده از روش هزينة سفر  89۶0ريال در سال برآورد
کرد.
مؤيدفر و همکاران ( )139۶مازاد رفاه گروهي سهنفره در هر بازديد از پارک ناژوان در
طول يک سال را  0/۷9ميليون ريال و برای يک فرد در هر بازديد در طول يک سال 0/2۴
ميليون ريال برآورد کردند.
در پژوهشي که توسط پوربليغي و حجاری ( )139۷انجام شد ،ارزش تفرجي روزانة
ژئوپارک قشم  ۵0۵۵9۷0000ريال برآورد شد ،که نشان از ارزش تفرجي باالی اين پارک
است.
در مطالعة ديگری توسط دانائيفرد و همکاران ( ،)1398ارزش تفريحي قلعة سالسل
شوشتر  939ميليون و  ۵9۶هزار ريال برآورد شد.
ديور و کريمي اورگاني ( )1398ارزش اقتصادی تاالب بامدژ را  333۵1۵۵33ريال
برآورد کردند و بر اساس نتايج پژوهش ،عواملي مانند امکانات رفاهي و بهداشتي ،روشنايي
در منطقه و دور بودن از جادۀ اصلي منجر به کاهش استقبال از منطقه ميشود.
مرسلي و همکاران ( )1399با استفاده از روش هزينة سفر انفرادی ،ارزش تفرجي ساالنة
تاالب پيرسلمان را  22۶118۷۵0000ريال برآورد کردند و نتايج مطالعه نشان داد که عوامل
وضعيت تاهل ،شغل ،سن ،درآمد و فاصله تا تاالب ازجمله مهمترين عوامل موثر بر تعداد
بازديدهای ساالنه است.
در مطالعة سيفالدين اصل و همکاران ( ،)1399ارزش تفرجگاهي روزانة پارک جنگلي
چيتگر  ۷1۷۵88932/8تومان برآورد شد ،که ارزش اقتصادی باالی اين تفرجگاه نشان از
لزوم توجه به مديريت و توسعة گردشکری است.
با توجه به مطالعاتي که در باال مطرش شد ،ميتوان نتيجه گرفت که روش هزينة سفر يک
روش مناسب برای ارزشگذاری اقتصادی مناطق تفريحي و گردشگری است و برخالف
بيشتر مطالعات انجامشده در اين زمينه ،که در آنها به برآورد ارزش اقتصادی تاالبها و
پارکها پرداخته شده است ،در پژوهش حاضر ،ارزش تفرجي يک منطقة گردشگری
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تاريخي بررسي شده و در ادامه ،به ارائة پيشنهادهايي جهت بهبود وضعيت گردشگری منطقه
مورد نظر پرداخته شدهاست.

مباني نظري
مطالعات در زمينة اقتصاد محيطزيست از دهة  ۵0ميالدی به ارزشگذاری اقتصادی منابع
زيستمحيطي اختصاص يافتهاست و اهميت توجه به اين مسئله بهدليل عواملي مثل گسترش
آلودگي ،تخريب منابع زيستمحيطي ،محاسبة ميزان خسارات و  ...در حال افزايش است.
يکي از داليل عمدۀ ورود علم اقتصاد به حوزۀ محيط زيست تعيين ارزش پولي منابع زيست
محيطي و زيانهای ناشي از آلودگي است .ازاينرو ،ميتوان گفت محصوالت يا خدمات
تنها در صورتي دارای ارزش هستند که انسان برای آنها بهطور مستقيم يا غيرمستقيم ارزشي
قائل شود و اين ارزش با توجه به عرضه و تقاضا و معامالت اندازهگيری ميشود .درحقيقت،
ارزشگذاری اقتصادیْ فرايند تعيين ارزش کاالها و خدمات زيستمحيطي است (ياوری و
بازارده.)139۵ ،
ارزشگذاری اقتصادی راهبردی اساسي در بهتر ساختن سياستهای زيستمحيطي
جهت حرکت به سمت توسعةپايدار است ،بهگونهای که توجه به اين سازوکارها منجر به
افزايش رفاه بشر خواهد شد .رويکرد ارزشگذاری اقتصادی تغييرات زيستمحيطي بر اساس
ترجيحات مردم برای تغييرات محيط خود است؛ بر اساس اينکه سودها و زيانهای
زيست محيطي در قالب اصطالحاتي مثل افزايش يا کاهش سالمتي انسان تعريف ميشوند،
که توسط تمايل به پرداخت افراد قابل اندازهگيری هستند .بنابراين چنانچه اين مقادير محاسبه
شوند ارزشگذاری اقتصادی امکان مقايسه اثرات زيستمحيطي را با همان هزينههای مالي
و منافع حاصل از هرگونه پروژه يا سياستي فراهم ميکند (ايزدی و برزگر.)1390 ،
درحقيقت ،هدف اصلي ارزشگذاری اقتصادی محيطزيست ايجاد امکان مقايسه بين
حفاظت محيط زيست و توسعة اقتصادی -اجتماعي برای دستيابي به مصرف بهينة منابع
کمياب است (ياوری و بازارده.)139۵ ،
با توجه به اهميت منابع طبيعي و حفظ آن برای نسلهای آينده ،منافع بلندمدت بر منافع
کوتاهمدت ارجحيت مييابند ،که اين موضوع ضرورت اهميت قيمتگذاری منابع
زيستمحيطي را دو چندان ميکند ،زيراکه ارزشگذاری اقتصادی منابع طبيعي ارزش
اقتصادی تمام فوايد ،خدمات و کاالهای يک اکوسيستم را برای جامعه روشن ميسازد .از
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طرفي ،کاالها و خدمات از منظر ارزشگذاری به دو دسته تقسيم ميشوند :دستة اول
کاالهايي هستند که دارای بازارند و قيمت آنها بهوسيلة عرضه و تقاضا تعيين ميشود .برای
اين کاالها و خدمات ،مصرفکننده ترجيحات خود را در بازار آشکار ميسازد؛ اما دستة
دوم کاالهايي هستند که بازار آشکاری ندارند و در نتيجه ،قيمت اين کاالها مشخص نيست
و بايد از روشهای خاصي برای بيان ترجيحات مصرفکننده استفاده شود .هر دو دستة
ذکرشده در گروه روشهای مبتني بر منحني تقاضا هستند ،که در ادبيات ارزشگذاری به
روشهای رجحانهای آشکارشده و بيانشده شهرت دارند (منتظرحجت و همکاران،
.)139۷
بهدليل اينکه عمدۀ کاالها و خدمات زيستمحيطيْ غير بازاری و بهعنوان کاالی عمومي
محسوب ميشوند ،ارزشگذاری اقتصادی آنها بهسادگي قيمتگذاری کاالهای خصوصي
نيست (پژويان و فليحي .)138۷ ،بر اين اساس ،روشهای مختلفي برای ارزشگذاری معرفي
شدهاست .ارزش اقتصادی منابعطبيعي را ميتوان به دو گروه ارزش مصرفي و ارزش
غيرمصرفي تقسيم کرد .ارزشهای مصرفي برابر با کسب منفعت مستقيم از منابع
زيستمحيطي است ،که بهراحتي با استفاده از قيمتهای بازاری و يا ابزارهای ديگر قابل
اندازهگيری هستند ،اما ارزشهای غيرمصرفي را بهدليل اينکه در بازار مبادله نميشوند نمي
توان با قيمتهای بازاری ارزشگذاری کرد (آسافو و آجايي.)1381 ،1
درحقيقت ،در روشهای مستقيم ،پيمايشهايي استفاده ميشود که در آنها ،ارزشهای
افراد با کاالها يا خدمات اکوسيستمهای طبيعي در يک بازار ساختگي و فرضي مشخص
ميشود (اسميت و همکاران198۶ ،2؛ کاستانزا و همکاران ،)199۷ ،3اما در روشهای
غيرمستقيم ،رفتار مصرفکنندگانْ در تجارت مرتبط با کاالهای محيطي مورد بررسي قرار
ميگيرد ،بهنحویکه ميزان ارزشي که افراد به کاالهای غيرتجاری ميدهند آشکار ميشود.
متداولترين روش غيرمستقيم روش هزينة سفر است .در اقتصاد ،روشهايي برای
ارزش گذاری و تعيين قيمت منابع طبيعي برحسب واحدهای قابل مقايسه با ساير کاالها و
خدمات ارائه شدهاست .در شکل ،1انواع روشهای ارزشگذاری کاالهای زيستمحيطي
نمايش داده شدهاست.
1. Asafu-Adjaye
2 Smith et al
3 Costanza et al
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شكل  :1روشهاي ارزشگذاري کاالهاي زيستمحیطي (دانائیفرد و همکاران)1398 ،
روشهای ارزشگذاری کاالهای زیستمحیطی

ترجیحات آشکارشده (غیرمستقیم)

روش لذتگرایی

ترجیحات بیانشده (مستقیم)

آزمونهای انتخاب

روش ارزشگذاری مشروط

هزینهةسفر
روش
سفر
روش هزین
روش انتقال منافع
روش هزینه

نظريات ارزشگذاری اقتصادی منابع زيستمحيطي به دو روش اساسي ارائه ميشود:
روش اول مبتني بر استفاده از تابع مطلوبيت و محاسبه تمايل به پرداخت است و روش دوم
مبتني بر استفاده از فرم تابع توليد بنگاه يا خانوار ،که منابع زيستمحيطي به عنوان يک متغير
مستقل در تابع توليد ظاهر ميشوند .روش هزينة سفر بهعنوان يکي از روشهای ترجيحات
آشکارشدۀ مبتني بر تابع توليد خانوار است .روش هزينة سفر از رابطهای مکمل بين کيفيت
منبع طبيعي و ارزشي که برای بازديدکننده دارد استفاده ميکند .برای استفاده از اين روش،
اطالعات مربوط به تعداد بازديدها ،مسافت سفر ،هزينة سفر و ساير اطالعات اجتماعي و
اقتصادی جمعآوری مي شود .درحقيقت ،هر فرد برای بازديد از اماکن تفريحي ،هزينههايي
متحمل ميشود و اين هزينه بيانگر حداقل ارزشي است که شخص برای آن مکان قائل است.
اين روش بيشتر برای ارزشگذاری کاالهای زيستمحيطي و اماکن تفريحي استفاده ميشود.
از آنجاييکه موضوع اين پژوهش ارائة خدمات زيستمحيطي و گردشگری است و بهدليل
عمومي بودن کاال نميتوان از ارزشگذاری بازاری استفاده کرد ،روش هزينه سفر به عنوان
روش انتخابي پژوهش حاضر درنظر گرفته شدهاست و مدل مفهومي پژوهش در شکل .2
نمايش داده شدهاست.
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شكل  :2مدل مفهومي پژوهش حاضر
روش ترجيحات آشکارشده
روش هزينة سفر

هزينة سفر

تاهل

سن

جنسيت

تحصيالت

درآمد

بعد خانوار

مدتزمان رسيدن به مقصد

متغيرهای مورد بررسي در نرخ بازديد

تصريح مدل اقتصادسنجي

تخمين مازاد مصرفکننده
برآورد ارزش تفريحي منطقة مورد مطالعه

روش
منطقة مورد مطالعه
اين پژوهش در باغ نمير (باغ نمير صدری) شهر تفت ،استان يزد ،انجام شدهاست (شکل .)3
شهرستان تفت با مساحت  ۵8۴۶کيلومتر مربع در جنوب غربي استان يزد واقع شدهاست ،که
اکثر جمعيت آن ساکن روستا هستند و بهدليل قرار گرفتن در دامنههای شيرکوه ،نسبت به
ديگر شهرستانهای استان يزد از آبوهوايي خنک برخوردار است .فاصلة شهر تفت تا يزد
 18کيلومتر است.
عمارت و باغ نمير زرتشتي تفتْ اثری مربوط به اواخر دورۀ زنديه است و در تاريخ ۵
آذر  139۷با شمارۀ ثبت  2898به عنوان يکي از آثار ملي ايران به ثبت رسيدهاست .اين
عمارت به دستور "صدرالعلما"و از حاکمان يزد در دورۀ زنديه ،با مساحت تقريبي 13000
متر مربع و در تفت ساخته شد .در داخل عمارت ،تاالر بزرگي وجود دارد که با طاقنماهای

 | 322مطالعات مديريت گردشگري | سال  | 16شماره  | 56زمستان 1400

بسيار زيبا تزئين شدهاست .بلندترين بادگير شهر تفت بر روی اين عمارت زيبا ،بر روی بخش
تابستان نشين خانه ،بنا شدهاست و هوای داخل تاالر را خنک ميکند.
شكل  .3موقعیت باغ نمیر در شهرستان تفت و استان يزد
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روششناسي
الگوی هزينة مسافرت بهعنوان يکي از روشهای مبتني بر ترجيحات آشکارشده است ،که
بهدنبال بررسي نحوۀ تغييرات تعداد بازديد از يک منبع زيستمحيطي با تغيير در قيمت بازديد
است .هزينههای مسافرت به يک ناحية تفريحي شامل هزينههای مستقيم پولي و هزينههای
زماني و همچنين هزينههای داخل ناحيه مانند حق ورودی و پارکينگ است و اين هزينهها به
عنوان جايگزين قيمت منبع زيستمحيطي محسوب ميشوند (هانلي و اسپاش.)1993 ،1
هرچند استفاده از اين روشْ کمهزينه و تفسير و توجيه آن نسبتا ساده است ،اما با محدوديت
هايي هم همراه است ،مانند تعيين هزينة فرصت زمان صرفشده ،تعيين طول مدت بازديد و
چيدمان مولفههای مدل.
در پژوهش حاضر ،برای ارزيابي ارزش تفريحي و بررسي عوامل موثر در تمايل به
پرداخت گردشگران باغ نمير شهرستان تفت ،از روش هزينة سفر استفاده شدهاست .انواع
روشهای هزينة سفر عبارتاند از روش هزينة سفر فردی ،روش هزينة سفر منطقهای و روش
مطلوبيت تصادفي (فريمن و همکاران .)201۴ ،2روش نخست مناسب مکانهايي است که
افراد بارها از آن جا بازديد محلي ميکنند و روش دوم برای بازديدکنندگاني که از نواحي
دور به مکاني ميروند مناسبتر است (فلمينگ و کوک .)2008 ،3اما زمانيکه مکانهای
جايگز ين بسياری برای مکان تفريحي اصلي وجود داشته باشد ،روش مطلوبيت تصادفي
اختصاصيترين روش بهشمار ميرود (شرستا و همکاران .)2002 ،۴در اين پژوهش ،با توجه
به اينکه اغلب بازديدکنندگان افراد محلي هستند ،از روش هزينة سفر فردی استفاده
شدهاست .پژوهش حاضر از نظر هدفْ تحقيقي کاربردی و از نظر گردآوری دادهها پيمايشي
و از نظر ماهيتْ توصيفي است .جامعه آماری تحقيق شامل کليه افرادی است که از باغ نمير
بازديد کردند .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران (بر اساس رابطة

𝑡 2 𝑠2
𝑑2

= Nمحاسبه

گرديد ،که  Nتعداد نمونه t ،ضريب اطمينان s ،واريانس و  dدرصد خطاست ،که معمو ً
ال
بين  1تا  10درصد است ).برابر با  80درنظر گرفته شد .آمار و اطالعات الزم از طريق تکميل
 80پرسشنامة طراحيشده با مراجعة حضوری و با نمونهگيری تصادفي در فصل پاييز سال
1. Hanely and Spash
2. freeman et al
3. Fleming and cook
4. Shrestha, R. K
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 1398جمعآوری شد .همچنين برای تجزيهوتحليل آماری متغيرها و محاسبات رياضي از
نرمافزارهای  EVIEWSو  EXCLEاستفاده شد .پرسشنامهها شامل  1۷سؤال در دو بخش
ويژگيهای اجتماعي و اقتصادی (شامل  ۷سؤال سن ،جنسيت ،وضعيت تاهل ،ميزان
تحصيالت ،تعداد افراد خانواده ،درآمد فرد و شغل) و سؤالت هزينة سفر (شامل  10سوال
تعداد بازديد ،زمان صرفشده ،هزينة رفتوآمد ،ساير مخارج مربوط به مسافرت ،ميزان
جذابيت ،قصد اصلي سفر ،وسيلة بازديد ،فصل بازديد ،مبدا حرکت و نظرسنجي در مورد
منطقه) طراحي شد و در پايان ،از بازديدکنندگان خواسته شد که پيشنهاداتي برای بهبود
وضعيت مکان ارائه دهند .متغيرهای پژوهش شامل متغير وابسته (نسبت تعداد بازديدها) و
متغيرهای مستقل (متوسط هزينه سفر ،وضعيت تأهل ،جنسيت ،سن ،تحصيالت ،بعد خانوار،
مدت زمان رسيدن و درآمد ماهانه) است.
در روش هزينة سفر فردی ،برای بررسي و الگوسازی از تابع توليد سفر 1استفاده شد که
در رابطة ( )1نشان داده شدهاست و در برگيرندۀ متغيرهای هزينة بازديد فرد ،تعداد بازديدها
از محل و برخي عوامل اجتماعي و اقتصادی موثر در بازديد است .درصورتيکه هزينة
ورودی برای بازديدکنندگان از مکان وجود داشته باشد ،متغير  pبهعنوان هزينة بازديد عمل
ميکند و به متغير 𝑗𝑖𝐶𝑇 افزوده ميشود (الندسدل و گانگدهاران.)2003 ،2
()1

𝑖𝑛𝑥 … … 𝑉𝑖𝑗 = 𝑓(𝑇𝐶𝑖𝑗 + 𝑝), 𝑥1𝑖 ,

در رابطة ( 𝑉𝑖𝑗 )1تعداد بازديدهای فرد  iاز مکان  jدر هر سال است ( iمشخصة هر فرد
پاسخدهنده به پرسشنامه بهعنوان بازديدکننده از منطقه و  jنشاندهندۀ مکان مورد بازديد
فرد پاسخدهنده و در اينجا باغ نمير)؛ 𝑗𝑖𝐶𝑇 هزينة سفر فرد  iبرای بازديد از مکان  jو 𝑖𝑥
عوامل اجتماعي و اقتصادی فرد  iمانند درآمد ،سن ،هزينه ،تحصيالت و غيره است.
هزينههای مدّ نظر ميتوانند هزينة سفر ،هزينة ورودی ،هزينهفرصت زمان ،هزينههای خودِ
مکان و  ...را شامل شوند (فلمينگ و کوک .)2008 ،در پژوهش حاضر ،کل هزينة سفر
شامل هزينة رفتوبرگشت و هزينههايي که در خود مکان تفريحي شدهاست (اعم از امکانات
تفريحي ،تغذيهای و  )...ميشود .همچنين ميتوان زمان صرفشده برای مسافرت را بهعنوان
)1. Trip Generation Function (TGF
2. Lansdell and Gangadharan
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بخشي از هزينة سفر درنظر گرفت ،که هزينهفرصت زمان نام دارد .هزينهفرصت زمان برابر با
ارزش بهترين فعاليت در طول زمان مسافرت به مکان تفريحي است .اما ازآنجاييکه برای
بسياری از مردم تعداد ساعات کاری ثابت است ،تعريف مرسومي از هزينهفرصت زمان به
چشم نميخورد و ازآنجاييکه افراد ممکن است در طول تعطيالت يا ساعات غيرکاری به
تفريح اقدام کنند ،هيچ کاهش درآمدی را تجربه نخواهند کرد (رلف و پراياگا .)200۷ ،1در
ادامه ،پس از تعيين ضرايب ،ميزان مازاد مصرفکننده از طريق رابطة ( )2برآورد ميشود.
()2

𝛽𝐶𝑆 = 𝑞 ⁄−

در رابطة ( CS ،)2مازاد مصرفکننده q ،ميانگين بازديدهای ساالنة فرد به منطقه و β
منحني زير تابع تقاضا و يا ضريب همبستگي ميان تعداد بازديد و هزينة سفر است .در نهايت،
ارزش تفريحي منطقه از طريق رابطة ( )3محاسبه خواهد شد (اورتاسسمي و همکاران،2
.)2002
()3

𝑁 × 𝑆𝐶 = 𝑆𝐶𝑇

در رابطة ( CS ،)3مازاد مصرفکنندۀ فردی N ،کل بازديدهای ساالنه و  TCSارزش
تفريحي منطقه است .در روش هزينة سفر فردی ،اهميت مازاد مصرفکننده ( )csنشاندهندۀ
ارزش مصرفي و تفريحي يک مکان است (آرمبرچت.)201۴ ،
در پژوهش حاضر ،با توجه به اطالعات بهدستآمده از پرسشنامهها و تحليل نتايج
بهدستآمده از خروجي نرمافزار  EVIEWSو روش حداقل مربعات ( ،)OLSروابط
متعددی بين پارامترها بهکارگرفته شد .ازآنجاييکه از ضريب تعيين بهعنوان معمولترين
معيار برای برازش خط رگرسيون استفاده ميشود و مقدار تعديلشدۀ آنْ تصوير
خوشبينانهتری از برازش رگرسيون نشان ميدهد (فلمينگ و کوک ،)2008 ،در اين پژوهش،
مدل نيمهلگاريتمي بهدليل داشتن ضريب تعيين تعديلشدۀ ( )R2باالتر و سازگاری با دادهها
مناسبتر از ساير مدلهای موجود در اقتصادسنجي شناخته شد .در اين الگو ،تعداد بازديدها
متغير وابسته و بقية متغيرها متغيرهای مستقل درنظر گرفته شدند.
3. Rolfe and prayaga
1. Ortacecme et al
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يافتهها
توصیف خصوصیات اقتصادي ـ اجتماعي
نتايج اين پژوهش نشان داد که بين تعداد بازديدها و ساير متغيرهای اندازهگيریشده روابط
مختلفي برقرار است .با توجه به نتايج (جدول  ،)1حدود  ۶9درصد بازديدکنندگان را مرد و
 31درصد را زنان تشکيل ميدهند .بيشترين تعداد بازديدکنندگان در محدودۀ سني  20تا ۵0
سال و کمترين تعداد در گروهِ کمتر از  20سال قرار دارند؛ همچنين ميانگين سني
بازديدکنندگان  ۴0/۶سال است .بررسي سطح سواد افراد نشان ميدهد که بيشترين تعدادْ
افرادِ دارای مدرک ليسانس و کمترين تعدادْ افرادِ دارای تحصيالت زير ديپلم هستند .با توجه
به وضعيت شغلي بازديدکنندگان ،بيشتر افراد دارای شغل آزاد و يا کارمند بودند .در اين
مطالعه ،بيشترين تعداد بازديدگنندکان دارای درآمد باالی  800هزار تومان در ماه بودند و
متوسط اندازۀ خانوار در اين مطالعه  3/۶نفر است .همچنين بيشترين بازديدگنندکان (حدود
 ۷8درصد) افراد بومي استان يزد هستند.
نتايج بررسي وضعيت فصلهای بازديد و وسايل حملونقل بازديدکنندگان (جدول )2
نشان داد که بيشتر بازديدکنندگان باغ نمير فصل بهار را از ميان فصلهای مختلف سال
برگزيدند .با توجه به نتايج ،تنها  2۶درصد افراد در فصلهای ديگر از اين مکان بازديد
ميکنند .اما ازآنجاييکه دسترسي آسان از عوامل تاثيرگذار در ميزان تقاضای تفريحي است،
حدود  92درصد افراد از ماشين شخصي برای بازديد استفاده ميکنند .بررسي دليل انتخاب
باغ نمير برای تفريح نشان داد که حدود  ۵1درصد از بازديدکنندگان نمای باستاني باغ را
انگيزۀ اصلي گرايش برای بازديد از باغ برای تفرج خود بيان ميکنند و تنها حدود  9درصد
بهرهمندی از هوای پاک را علت انتخاب خود عنوان کردند.
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جدول  :1خصوصیات اقتصادي ـ اجتماعي بازديدکنندگان باغ نمیر
متغیر
جنسیت
وضعیت تاهل

سن

تحصیالت

شغل

تعداد اعضای خانواده (نفر)

درآمد (هزار تومان)

زمان رسیدن تا باغ (ساعت)

منبع :یافتههای پژوهش

گروه

فراوانی

درصد

مرد

55

68/75

زن

25

31/25

متاهل

56

70

مجرد

24

30

کمتر از  20سال

3

3/75

بین  20تا  50سال

59

73/75

بیشتر از  50سال

18

22/5

زیر دیپلم

6

7/5

دیپلم

22

27/5

فوق دیپلم

10

12/5

لیسانس

35

43/75

فوق لیسانس

7

8/75

بیکار

6

7/5

خانهدار

13

16/25

آزاد

27

33/75

کارمند

24

30

کارگر

2

2/5

بازنشسته

8

10

2

12

15

3

27

33/75

4

26

32/50

5

10

12/50

6

4

5

7

1

1/25

کمتر از  200هزار تومان

14

17/5

کمتر از  500هزار تومان

2

2/5

بین  500تا  800هزار تومان

2

2/5

بیشتر از  800هزار تومان

62

77/5

کمتر از یک ساعت

2

2/5

بین یک تا دو ساعت

60

75

بیشتر از  5ساعت

18

22/5

انحراف معیار
0/46
0/46

12/54

1/15

1/28

1/11

1/16

0/46
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جدول  .2وضعیت فصل بازديد ،وسیله نقلیه ،علت سفر و جذابیت باغ نمیر
متغیر

فصلهای سال

وسیلة بازدید

علت اصلی سفر به باغ

میزان جذابیت

گروه

فراوانی

درصد

بهار

59

73/75

تابستان

9

11/25

پاییز

12

15/0

زمستان

0

0/0

موتورسیکلت

0

0/0

اتوبوس

4

5/0

تاکسی

2

2/5

ماشین شخصی

74

92/5

هوای پاک

7

8/75

نمای باستانی

41

51/25

شکل تاریخی باغ

32

40/0

بله

66

82/5

خیر

14

17/5

منبع :یافتههای پژوهش

برآورد مدل هزينة سفر
در پژوهش حاضر ،مدل مطالعه بهصورت زير تصريح شد:
𝑖𝑢 ln(𝑣𝑖 ) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑇𝐶𝑖 + 𝛽𝑖𝑗 𝐴𝑖𝑗 +
که در آن 𝑣𝑖 ،تعداد بازديدهای ساالنة هر فرد 𝛽0 ،عرض از مبداً 𝑇𝐶𝑖 ،مجموع هزينههای

سفر برای هر فرد 𝐴𝑖𝑗 ،ويژگيهای اقتصادی ـ اجتماعي و 𝑖𝑢 جملة اخالل آماری است .در
ادامه ،با تحليل نتايج حاصل از خروجي نرمافزار  EVIEWSو روش حداقل مربعات
( ،)OLSروابط متعددی بين پارامترهای بهکارگرفتهشده بهدست آمد .نتايج حاصل از اين
تخمين در جدول 3.آورده شدهاست .از ميان هشت متغير واردشده در الگوی نيمهلگاريتمي،
دو متغير معنادار برآورد شدهاست .مدل رگرسيوني نيمهلگاريتمي برآوردشده بهصورت زير
است:
𝐸𝑀𝐼𝑇ln(𝑉) = 1.512 − 0.001𝑇𝐶 − 0.585
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نتايج برآورد الگوی تابع هزينة سفر در اين پژوهش نشان داد که متغيرهايي مانند وضعيت
تأهل ،جنسيت ،سن ،سطح تحصيالت و ميزان درآمد بازديدکنندگان در استفادۀ افراد از
تفرجگاهها تاثير معناداری ندارند .از طرفي ،متغيرهای هزينة سفر و مدتزمان رسيدن تاثير
منفي و معناداری در تعداد بازديدهای افراد دارد .ضريب اين دو متغير نشاندهندۀ کشش
قيمتي تقاضای گردشگری است ،که دارای عالمت منفي و قدر مطلق آنْ کوچکتر از يک
است .اين بدين معني است که با افزايش يک واحد در هزينة سفر و مدتزمان رسيدن به
باغ ،تعداد بازديدها به ترتيب  0/001و  0/۵8۵0درصد کاهش مييابد و گردشگری کااليي
کم کشش برای گردشگران محسوب ميشود .اين برآورد کامالً مطابق با سناريوهای
اقتصادی است زيرا افزايش فاصله باعث افزايش هزينه سفر شده و به دنبال آن دسترسي به
اين مکان دشوارتر ميشود و در نتيجه آن تعداد بازديدها کاهش پيدا ميکند و اين ضريب
کامال منطقي است.
معيار ضريب تعيين نيز با مقدار  0/۶33بيان ميکند که متغيرهای توضيحي موردنظر
توانستهاند بيش از  ۶3درصد از متغير وابستة تحقيق را توضيح دهند و پيشبيني کنند .همچنين
سطح معنيداری آمارۀ  Fنيز نشان ميدهد که با اطمينان  100درصدی ميتوان بيان کرد که
مدل مفهومي ما مدل مطلوبي است.
با توجه به روابط ذکرشده در روش پژوهش و با توجه به دادههای بهدستآمده و براساس
نتايج الگوی تابع هزينة سفر ،منحني زير تابع تقاضا و يا ضريب همبستگي بين تعداد بازديد

و هزينة سفر برابر با  – 0/001برآورد شده و همچنين ميانگين سفرهای ساليانة هر نفر به باغ
نمير برابر با  2/1است .از اينرو ،مازاد مصرفکننده برای هر بازديدکننده با توجه به رابطة
( )2برابر با  21هزار ريال و متوسط ارزش تفريحي اين مکان برای هر خانوار در هر سال
 913۵00هزار ريال برآورد شد.
نتايج بهدستآمده از پژوهش نشان دهندۀ اين است که تصميم به سفر مجدد و تعداد
بازديدهای گردشگران اين منطقه تحت تاثير شاخصهای هزينة سفر و مدتزمان رسيدن به
مقصد است و متناسب با مقدار اين دو شاخص ،تعداد بازديدها تغيير ميکند.
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جدول  :3نتايج برآورد الگوي تابع نیمهلگاريتمي هزينة سفر
ارزش آماری t

متغیر

ضریب

هزینة سفر

-0/001

P-value
*0/014

-2/505

تاهل

-0/074

0/468

-0/729

جنسیت

0/180

0/064

1/881

سن

0/002

0/543

0/610

تحصیالت

0/004

0/896

0/896

درآمد

0/020

0/647

0/458

0/481

0/707

بعد خانوار

0/024

مدتزمان رسیدن

-0/585

**

0/000

عرض از مبدا

1/512

**

0/000

-4/231
6/188

2

R= 0/670, R = 0/633, F= 18/057, Sig F= 0/000
** معناداری در سطح  1درصد * ،معناداری در سطح  5درصد

منبع :یافتههای پژوهش

بحث و نتیجهگیري
با توجه به نتايج اين پژوهش ،بيشتر بازديدکنندگان باغ نمير را مردان و درصد بااليي از
بازديدکنندگان را افراد متاهل تشکيل ميدهند .شناسايي گروههای سني بازديدکنندگان از
مهمترين بخشها در بررسي وضعيت اجتماعي هر منطقه است (شرستا و همکاران،)200۷ ،
زيرا اين اطالعات را ميتوان الزمة تهيه برنامههای تفرجي و پيشبيني برنامهها و امکانات
الزم برای گذران اوقات فراغت بازديدکنندگان دانست (آشمي .)2000 ،1نتايج نشان ميدهد
که بيشترين تعداد بازديدکنندگان در محدودۀ سني  20تا  ۵0سال با ميانگين سني  ۴0/۶سال
هستند ،که اين نشان از مناسب بودن باغ نمير برای افراد جوان تا ميانسال است ،بنابراين بايد
به نيازهای اين گروه سني توجه بيشتری شود .بررسي مطالعات انجامشده در برخي از
تفرجگاههای کشور ،مانند مطالعة محمودی و دانهکار ( ،)138۶نيز نتايج پژوهش حاضر را
تائيد مي کند؛ در اين مطالعه ،بررسي سطح سواد و شغل افراد نشان داد که بيشترين تعداد
افراد مدرک ليسانس دارند و اين نشان ميدهد که افراد تحصيلکرده مايل به پر کردن اوقات
فراغت خود با سرگرميهايي هستند که آنها را به ديدار از جاذبههای طبيعي و گردشگری
تشويق ميکند؛ اين نتيجه در مطالعه ديور و کريمي اورگاني ( ،)1398مؤيدفر و همکاران
1. Asheim
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( )139۶و مافيغالمي و يارنبي ( )1388نيز به چشم ميخورد .از طرفي ،در پژوهش حاضر
مانند پژوهش ياوری و بازارده (، )139۵وجود تمام اقسام شغلي و تحصيلي در ميان
بازديدکنندگانْ حاکي از انعطافپذيری و همگرايي منطقه برای استفادۀ عموم است .در
پژوهش حاضر ،متوسط اندازۀ خانوار  3/۶نفر بود و اغلب بازديدکنندگان دارای درآمد باالی
 800هزار تومان در ماه بودند و بيشترين بازديدگنندکان افراد بومي استان يزد هستند .همچنين
بيشتر بازديدکنندگان باغ نمير از ميان فصلهای مختلف سال فصل بهار را ترجيح ميدهند ،
زيرا در فصل بهار ،گرمای هوا در يزد هنوز طاقتفرسا نشده و در وضعيت مطلوبتری قرار
دارد؛ همچنين درختان باغ در فصل بهار ،رنگ و لعاب خاصي به باغ بخشيدهاند .ازاينرو،
ميتوان با ايجاد امکانات رفاهي بيشتر در منطقه به جذب گردشگر در منطقه کمک کرد .با
توجه به اينکه اغلب افراد از ماشين شخصي برای بازديد از اين مکان استفاده ميکنند ،ايجاد
تسهيالت و کاهش هزينة سفرو مانند حملو نقل آسان با وسايل عموميو ميتواند منجر به
افزايش تعداد بازديدهای اين مکان شود؛ اين نتيجه نيز در مطالعه مرسلي و همکاران ()1399
هم مشاهده ميشود .بررسيهای مربوط به دليل انتخاب باغ نمير برای تفريح نشان ميدهد
که بيشتر بازديدکنندگان نمای باستاني باغ را انگيزه اصلي برای تفرج خود انتخاب کردهاند
و از ميان کل بازديدکنندگان ،نزديک به  82درصد اين باغ را برخوردار از جذابيت ميدانند.
ازاين روف گسترش و توسعة امکانات اين مکان منجر به جذب تعداد بيشتری از
بازديدکنندگان ميشودف که در پژوهش مرسلي و همکاران ( )1399نيز به آن اشاره
شدهاست.
نتايج حاصل از برآورد تابع تقاضای سفر نشان از معناداری دو متغير هزينة سفر و
مدتزمان رسيدن به باغ دارد .بهگونهای ارتباط معکوسي ميان هزينة سفر و تعداد بازديدها
وجود دارد و با افزايش هزينة سفر ،تعداد بازديدها کاهش مييابد ،که اين با نتايج مطالعات
ترفو و ابابيو ،)2012( 1مايور و همکاران ،)200۷( 2مرسلي و همکاران ( ،)1398دانائيفرد و
همکاران ( )1398مؤيدفر و همکاران ( ،)139۶ياوری و بازارده ( )139۵نيز مطابقت دارد .در
مورد تاثير منفي و معنادار مدتزمان رسيدن تا باغ بر تعداد بازديدهای فرد ميتوان گفت
ازآنجاييکه با افزايش فاصله ،هزينة سفر بيشتر و دسترسي به اين مکان مشکلتر خواهد شد؛
1. Twerefou and ababio
2. Mayor et al
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اين ضريب کامال منطقي است ،يعني افراد بومي بهدليل هزينههای کمتر و دسترسي راحتتر،
تعداد بازديدهای بيشتری از اين مکان دارند ،که در مطالعة مرسلي و همکاران (،)1398
پوربليغي و حجازی ( ،)139۷مؤيدفر و همکاران ( ،)139۶منصوری و همکاران ( )139۴و
منافي ماليوسفي و حياتي ( )1389نيز نتايج مشابهي به چشم ميخورد .در اين پژوهش،
متغيرهای تاهل ،سن ،جنسيت ،درآمد ،بعد خانوار و تحصيالت اثر معناداری بر روی تعداد
بازديدها نداشتند .در مطالعة دانائيفرد و همکاران ( )1398نيز متغيرهای وضعيت تاهل و سن
معنادار نبود .همچنين در پژوهش انجامگرفته توسط دانائيفرد و همکاران ( )1398و مرسلي
و همکاران ( ،) 1398متغير جنسيت اثر معناداری نداشت .در تحقيق مرسلي و همکاران
( ،)1398سطح تحصيل اثر معنيداری بر روی تعداد بازديدها نداشت .افزون بر اين ،در مطالعة
انجامگرفته توسط مرسلي و همکاران ( ،)1398نتايج مشابهي در مورد متغير بعد خانوار به
چشم ميخورد .درنهايت ميتوان گفت که فرض اصلي اين روش آن است که ارزش يک
مکان تفريحي بر اساس هزينههايي است که بازديدکنندگان برای استفاده از آن متحمل مي
شوند و ميتواند مقادير واقعيای را برای تقاضای سفر ارائه کند .ازاينرو ميتوان گفت
هزينههايي که يک فرد برای رسيدن به يک ويژگي محيطي مثبت پرداخت ميکند ميتواند
منعکسکنندۀ ارزش منافعي باشد که از آن ويژگي بهدست ميآورد .در مطالعة حاضر ،مازاد
مصرفکنندۀ هر بازديدکننده  21هزار ريال و ميانگين ارزش تفريحي خانوار برای بازديد از
باغ نمير با استفاده از روش هزينة سفر فردی  913۵00ريال برآورد شد.
در پژوهش انجامگرفته توسط دانائيفرد و همکاران ( ،)1398مازاد مصرفکنندۀ هر
بازديدکننده از قلعة سالسل شهرستان شوشتر 23۴899ريال برآورد شد .با مقايسة مقدار مازاد
مصرفکننده در پژوهش حاضر با اين پژوهش ميتوان به اين نکته اشاره کرد که ارزش
تفريحيای که افراد منطقه برای اين مکان قائل هستند کمتر از موارد مشابه در کشور است؛
از جمله داليل پايينتر بودن اين ارزش برای باغ نمير استان يزد ميتوان به آب و هوای
خشک اين استان و نبود فضای کافي برای نشستن در اين باغ اشاره کرد ،که منجر به جذابيت
پايينتر اين باغ نسبت به ساير باغهای کشور شدهاست.از طرفي ،وجود باغهای شخصي در
اين شهرستان منجر به کاهش اهميت اين منطقه برای بوميان منطقه ميشود ،زيرا بوميان
استفاده از باغهای شخصي خود را ترجيح ميدهند.
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برای ادارۀ يک مرکز تفرجگاهي ،نياز به ايجاد مديريتي کارآمد در زمينة توسعه و
حفاظت از ارزشهای تفرجي آن است .بنابراين برای دستيابي به اين هدف ،بهکارگيری ساير
روشها جهت ارزشگذاری خدمات و منافع کيفي اين تفرجگاه ،بهويژه در زمينة ارزشهای
زيستمحيطي آن ضروری است .بهگونهای که چنانچه مسئوالن با تامين امکانات اولية بيشترْ
وضعيت فعلي را بهبود بخشند ،گردشگران بيشتری که حاضر به پرداخت مبلغي بيشتر برای
استفاده از امکانات بهوجودآمده هستند به اين مکان تاريخي جذب ميشوند ،که منجر به
گسترش صنعت گردشگری و افزايش درآمد ميشود .در همين راستا ،با توجه به اهميت
شناخت معيارهای اجتماعيِ بازديدکنندگان يک مکان ،شناسايي الگوهای اجتماعي در
طراحي و برنامهريزی فضاهای تفرجي امری ضروری است .برای مثال ،در پژوهش حاضر،
با توجه به اين نکته که بخش عمدۀ مراجعهکنندگان اين تفرجگاه در محدودۀ سني  20تا ۵0
سال قرار دارند و اکثريت دارای تحصيالت دانشگاهي هستند ،پيشنهاد ميشود که در
برنامههای تفرجي و تامين امکانات الزم برای گذران اوقات فراغت ،به عاليق و تمايالت اين
گروه از بازديدکنندگان توجه بيشتری شود .برای مثال ،ايجاد يک مرکز فرهنگي در منطقة
تفرجي مورد بررسي منجر به افزايش جذابيت اين مکان ميشود .از طرفي با توجه به متفاوت
بودن مدت اقامت بازديدکنندگان در تفرجگاه ،اين مورد بايد در برنامهريزی زماني ارائة
خدمات تفرجيْ مورد توجه برنامهريزان قرار گيرد .بنابر نظرات خود بازديدکنندگان ،کمبود
امکاناتي اعم از وسايل بازی برای کودکان ،وسايل سرگرمي و استراحت برای سالمندان و
درختکاری از جمله مشکالت اصلي بازديدکنندگان اين باغ هستند.
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