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 چکيده

ه يو هوا، ارا توسوط انسوان   محيطیزيست به د،يل زيادی ازجمله شناخت منافع زيستخدمات غير بازاری محيط ها وگذاری كاركردارزش

هودف از ايون   . اهميوت دارد طبيعوی  رويوه منوابع  برداری بیبهره تخري  و جلوگيری از گيرندگان ومسائل محيطی كشور به تصمينوضعيت 

دو نوو  متفواوت   . باشود رضووی موی  حيدريه استان خراسانمطالعه، تعيين ارزش خدمات تفريحی روستای رودمعجن از توابع شهرستان تربت

اساس تخموين توابوع   رروش اول مبتنی بر تابع تقاضای مسافرت و روش دوم ب: شناسی، برای تعيين ارزش خدمات تفريحی وجود داردروش

گيوری تصوادفی سواده و از     های مورد نياز با استفاده از روش نمونوه شود كه دادهدر اين مطالعه از هر دو روش استفاده می. توليد تفريح است

برآورد تابع نتايج الگوی رگرسيون در . آوری شده استجمع 0351پرسشنامه از بازديدكنندگان روستای رودمعجن در سال  011طري  تکميل 

دهد، فاكتورهای درآمد بازديدكننده، هزينه سفر، هزينه سفر مکان جايگزين و تعداد بازديد مکان جايگزين رابطة معناداری بوا  تقاضا نشان می

ازديود افوراد از   داری بور تعوداد ب  معنی تأثيرمعجن دارد و فاكتورهای اندازه خانوار، سن، تحصيالت و جنسيت تعداد بازديد افراد از روستای رود

ريوال   70000737111و  30/011317كننده و ارزش تفريحی سا،نه اين منطقه به ترتي  معادل بوا  مازاد مصرف. روستای رودمعجن ندارند

ای قيموت سوايه  . های مسافرت بر توليد تفريح موثثر هسوتند  دهد، زمان، مسافت و هزينهنتايج روش تابع توليد تفريح نشان می. محاسبه شد

با توجه به نتايج اين مطالعه كوه ارزش  . باشدريال می 70100150001و  153/013117فريح و ارزش تفريحی اين منطقه به ترتي  برابر با ت

دهد، ضروری است بازديدكنندگان در كنار گذراندن اوقوات فراغوت خوود در ايون روسوتا، بوا       با،ی اقتصادی روستای رودمعجن را نشان می

 .محيطی از كاهش كيفيت و تخري  آن جلوگيری نمايند رعايت مسايل زيست
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 مقدمه

-ها محسوب موی انسان زيست ةترين مولفمزيست مهمحيط

های واقعی آن به درستی مشخ  نشوده  تاكنون ارزش شود، اما

 پويش روی هوای  تورين چوالش  ه يکی از مهون ك طوری است؛ به

درک . محيطوی اسوت   هوای زيسوت  ، بحوران 00ها در قرن دولت

خطری جودی   ها،خدمات توليد شده توسط اكوسيستن نادرست از

های پيش گرفتن شيوه در ،بنابراين .يدآبرای جامعه به حساب می

درست مديريت اكولوژيک منابع طبيعی با نگرش توسوعه پايودار،   

-بهوره  هوا و كواركرد اكوسيسوتن   نتيجه آگواهی از  در و  ضروری

 از هوای حاصول  كا، خودمات و  برداری مستقين يا غيرمستقين از

علن اقتصاد با توجوه  (. 0335نخعی و همکاران، ) ها ،زم استآن

. پوردازد هوا موی  به محدوديت منابع طبيعی به تخصي  بهينه آن

دا از يکوديگر  زيسوت جو  نکته قابل توجه اينکه اقتصواد و محويط  

شوود كوه بور محويط     هيچ تصمين اقتصادی يافوت نموی  . نيستند

محيطی وجود ندارد كوه  باشد و هيچ تحول زيست تأثيرطبيعی بی

بنابراين، علن اقتصاد با توجه به وجود . اقتصاد در آن بركنار بماند

هوای اقتصوادی   های زيسوت محيطوی موجوود و سيسوتن    بحران

زيست قادر رهای جهان، دركنار محيطناكارآمد در بسياری از كشو

محيطی در دنيوای  به ايفای نقش مهمی در رفع مشکالت زيست

 (.0330منزه، )معاصر است 

بوه   زيست محيط غيربازاری خدمات و كاركردها گذاری ارزش

و  زيسوتی  محويط  منوافع  فهون  و شوناخت  نظيور  مختلفوی  د،يل

زيسوتی   محيط مشکالت و مسائل ارايه انسان، اكولوژيکی توسط

 محويط  منوابع  اهميوت  نقوش و  سونجش  ريزان، برنامه به كشور

 منوابع  از رويه بی برداری بهره و تخري  و پايدار توسعه زيستی در

 از يکوی (. 0351ايوزدی و برزگور،   )اسوت   اهميوت  طبيعی دارای

 كول  ارزش تعيوين  زيسوت، محويط  اقتصواددانان  اساسوی  اهداف

 دو بوه  اقتصادی یهاارزش .است محيطی منابع زيست اقتصادی

 تقسين غيرملموس هایارزش ملموس و های ارزش اساسی دسته

 مستقين، ارزش ملموس ارزش شامل ملموس هایارزش .شودمی

 ارزش. اسوت  اختياری شبه و اختياری ارزش غيرمستقين، ملموس

 ارزش و بشردوسوتی  ارزش وجوودی،  شوامل ارزش  غيرملمووس 

های طبيعی به اكوسيستنگذاری اقتصادی ارزش. باشدمی ميراثی

توانود  بيان ارزش پولی كا،ها و خدماتی كه يک اكوسيستن موی 

بخشی از اين كا،هوا و خودمات بوه دليول     . پردازد ايجاد كند می

-كا،های بوازاری قورار موی    ستد بودن در بازار در زمره و قابل داد

وستد بوودن در بوازار    گيرند، ولی گروه ديگر به دليل غير قابل داد

عنوان كا،ی غيربازاری شناخته شوده و بوا وجوود آن كوه بوا       به

هوا بوه   گوذاری آن ارزش هستند ولی بوه دليول نواتوانی در ارزش   

محيطوی ناديوده    های زيستگيریصورت پولی، اغل  در تصمين

 (. 0337پوويان و فليحی، )شوند گرفته می

سابقه ارزيابی اقتصادی خدمات تفريحی به چنود دهوه اخيور    

يافته از جملوه آمريکوا و    های توسعهو در اين ميان كشوررسد می

برخی كشورهای اروپايی، نسبت به ساير كشورها پيشگام بووده و  

از آن جملوه  . انود مطالعات زيوادی در ايون خصووص انجوام داده    

 درياچوه  تفريحوی  ارزش بررسی به( 0100)و همکاران  0موسمبا

. انود پرداختوه  سوفر  نوه هزي روش از اسوتفاده  با تانزانيا در ويکتوريا

 طريو   از درياچوه  اين تفريحی سا،نه ارزش نتايج تحقي ، طب 

 آمريکوا  د،ر 0111711 معوادل  تقاضا منحنی زير سطح محاسبه

 درياچوه  هکتوار  هور  سوا،نه  تفريحی شد و متوسط ارزش برآورد

ای در مطالعوه . دسوت آمود   بوه  آمريکوا  د،ر 1510مقدار  ويکتوريا

 های ساحلی در پمبروک اكوسيستن تفريحی ديگر در زمينة ارزش

 هزينوه  روش ، از(0103)و همکاران  0انگلستان توسط وک شاير

 توليود  منطقوه  فردی برای بورآورد ارزش تفريحوی سواحلی    سفر

 داد نشوان  نتوايج  .شود  دريوايی اسوتفاده   تجديدپوذير  هایانرژی

                                                                                           
1- Musamba 
2- Voke 
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 .پوند است 013 نفر هر ازای به تفريحی منطقه ارزش متوسط

گوذاری پوارک دريوای گريوت     ای با عنووان ارزش عهدر مطال

سوفر فوردی   كه بوه روش هزينوة  ( 0101) 0بريرري  توسط دمير

هوای سواحلی   انجام شد، ارزش تفرجی سواحل، جزايور و فعاليوت  

و  330، 30بوه ترتيو    ( رانوی سواری و كشوتی ماهيگيری، قاي )

0گرايلووی. د،ر در روز بوورای هوور نفوور بوورآورد گرديوود  033
 و 

 بوه عنووان   جنگل در تفريح كه اند عقيده بر اين (0100)رانهمکا

 محلی برای جامعه توجهی قابل درآمد زيستی، محيط خدمت يک

 آلوپ  هوای  از دره يکی در كه ايشان مطالعه نتايج. دارد همراه به

 هایجنگل نسبت به های مخلوطجنگل كه داد نشان شده، انجام

 داد، ج همچنوين نشوان  نتاي. دارند با،تری تفريحی ارزش خال 

 در يورو ميليون 0/0در حدود  آلپ دره هایجنگل تفريحی ارزش

 كول  ارزش اقتصوادی  در زيوادی  وزن بنوابراين  و بووده  سال هر

 روش از دو (0100) 3بهوات  و بهوات . اسوت  داشوته  جنگول 

 برای بر تقاضا مبتنی انفرادی سفر هزينه و مشروط گذاری ارزش

. نمودند كشمير استفاده و جامائيکا در داچيگام پارک گذاریارزش

 د،ر 130 بازديدكننودگان معوادل   رفواه  مازاد كه داد نشان نتايج

 به د،ر 1013330معادل  پارک سا،نه كلی ارزش و بوده آمريکا

 . آمد دست

گذاری پارک ملی درياچه اروميه بوا  به ارزش( 0351)باقرزاده 

 نشان اين مطالعه يجنتا. روش تابع توليد و هزينه خانوار پرداخت

درآموود  بووا مثبووت رابطووه دارای تفوورج تقاضووای تووابع داد،

 تحصويالت  سوطح  و ملوی  پارک محيط زيستی مسافران،كيفيت

 اسوت  تفرج ایسايه قيمت با منفی رابطه نيز و بازديدكننده افراد

 برای نيز تفرج ایسايه قيمت .است نظری مطاب  با انتظارات كه

ارزش  شد و كول  محاسبه ريال 103 پارک در مسافرت دقيقه هر

 .شود  بورآورد  ريوال  ميليوون  0701  حدود در پارک محيطزيستی

ارزش تفرجگاهی روسوتای توريسوتی   ( 0353)آزادی و همکاران 

                                                                                           
1- Demir 
2- Grilli 

3- Bhatt and Bhatt 

كندوان را با استفاده از روش هزينه سفر بررسی كردنود و نتوايج   

نشان داد، مقدار هزينه سفر با تعداد بازديدكنندگان رابطوه منفوی   

درصد بازديدكنندگان، حاضر به پرداخوت مبلغوی بورای     30. دارد

ميوانگين تمايول بوه پرداخوت     . استفاده از روستای مذكور هستند

ريوووال و ارزش تفرجوووی روزانوووه روسوووتای     01071افوووراد 

عزيوزی و سويدان   . اسوت ريال برآورد گرديده  3050111كندوان

ر دسوو  محيطی تا،ب شيرينارزش تفريحی منابع زيست( 0353)

. بررسی كردنود  ایسفر منطقهبا استفاده از روش هزينه را همدان

 درآمود  تحصويالت،  سون،  نشوان داد، متغيرهوای   تحقيو   نتايج

 تفرجگواه توأثير   از اسوتفاده  در و مسوافت  هزينه بازديدكنندگان،

 توا،ب  گردشوگری  تقاضوای  تابع تخمين نتايج .دارد چشمگيری

 درآمود  مقودار  سوفر، ههزينو  متغيرهوای  داد، نشوان  نيز سوشيرين

 0از  كمتور  سطح در گردشگران تحصيالت سطح و سن ماهيانه،

 سوطح  محاسوبة  بوا  ادامه در همچنين، .باشندمی دارمعنی درصد

 بازديدكننودگان،  نسبت جديد از آمده دستبه تقاضای زيرمنحنی

 ترتيو   بوه  سوو شويرين  تا،ب سا،نه و روزانه گردشگری ارزش

بافنوده  . گرديد ريال برآورد 33031037570و  50111000معادل 

گذاری اقتصوادی خودمات    ارزش (0351)دوست و همکاران ايمان

تفريحی شهری پارک ملت مشوهد مقودس را بررسوی نمودنود و     

نتايج نشان داد، مردم راضی به پرداخت مبلغوی بورای اسووتفاده 

هووووای جنگلووووی و حفا ووووت مناسوووو  زيسووت  از پووووارک

درصوووود  73/71بووووه طوووووری كووووه . محيطووووی هسووووتند

بازديدكنندگان، مايل به پرداخت مبلغوی بورای اسوتفاده تفريحی 

 گذاری به ارزش( 0350)عبدشاهی و انسان . از پارک ملت هستند

 ازروش استفاده با اهواز ساحلی پارک تفرجگاهی كاركرد اقتصادی

 و آمددر نتايج نشان داد، متغيرهای. انفرادی پرداختند سفر هزينه

 بور  داریمعنوی  منفی اثر سفر هزينه و مثبت اثر افراد تحصيالت

 پارک تفريحی و ارزش داشتند پارک ساحلی از افراد بازديد تعداد

 كول  و ريوال  007330 معادل سال طول در فرد هر برای ساحلی

 .ريال برآورد گرديد  0310100011پارک  سا،نه تفريحی ارزش
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 گوذاری  ارزش زمينوه  در هگرفتو  انجوام  مطالعوات  بررسوی  با

 از معموو،ً  رسد كوه  می نظر به طبيعی، های اكوسيستن اقتصادی

 ارزش تعيوين  بورای  سفر هزينه و مشروط گذاری ارزش روش دو

 هوای  سوال  در .است شده استفاده زيست خدمات محيط تفريحی

 بهترين ابوزار  سفر هزينه روش كه داشتند بيان اقتصاددانان اخير

(. 0101، 0اندرسوون )است  تفريحی های مکان برای گذاری ارزش

 از بسوياری  بورای  گذشوته  دهوه  چنود  در تکنيوک  اين در نتيجه

 .اسوت  اسوتفاده شوده   طبيعی های تفرجگاه گذاری ارزش مطالعات

 ترجيحوات  هوای  روش از يکوی  عنوان به مسافرت هزينه الگوی

 دنبوال  بوه  روش اين .خانوار است توليد تابع بر مبتنی آشکارشده،

 با محيطی زيست منبع يک از بازديد تعداد تغييرات نحوه سیبرر

 محيطوی  كا،های زيست كه آنجا از .است قيمت بازديد در تغيير

 يک 0بيکر گری خانوار توليد تابع الگوی شوند، نمی مبادله بازار در

 كردن برجسته و مسافرت هزينه الگوی ارائه برای غنی چارچوب

هوانلی و  )دهود   موی  ارائوه  يوری گ تصومين  فرآيند مهن های زمينه

هودف از ايون مطالعوه، تعيوين ارزش خودمات      (. 0553، 3اسپاش

حيدريوه  تفريحی روستای رودمعجن در محدوده شهرستان تربوت 

با استفاده از دو روش تابع تقاضای مسافرت و محاسبه تمايل بوه  

پرداخت هر مسافر بوده و روش دوم براساس تخمين توابع توليود  

ه هزينه نهايی توليد تفوريح بوا اسوتفاده از روش    تفريح و محاسب

 . مسافرت است -الگوی هزينه

 

 هامواد و روش

 معرفی منطقه مورد مطالعه

حيدريوه در اسوتان   رودمعجن روسوتايی در شهرسوتان تربوت   

آبشار رودمعجون  . خراسان رضوی و يک منطقه گردشگری است

شوهر  كيلوومتری غورب    11های اين روستا است در كه از ديدنی

                                                                                           
1- Anderson  
2- Garry Baker 

3- Hanely and Spash 

مساحت حوضوه  . حيدريه و در مجاورت شهر بايک قرار داردتربت

كيلومترمربع و ميانگين ارتفا   001آبخيز رودخانه تا روستا حدود 

با توجه به كوهستانی بودن منطقه، روستای . متر است 0111آن 

های گرم و خشوک  های سرد و تابستانرودمعجن دارای زمستان

هوا و  ه در مركوز روسوتا، بواغ   است ولی بوه دليول وجوود رودخانو    

های فراوان از آب و ها و چشمهكشتزارها و مزار  سرسبز و قنات

هوای نسبتا معتدل برخوردار است و از جملوه روسوتاهای معودود    

بوه  . آيدخوش آب و هوای شهرستان تربت حيدريه به حساب می

همين خاطر اين روستا سا،نه پذيرای صدها مسوافر از راه دور و  

سازمان ميورا  فرهنگوی و گردشوگری خراسوان     )است  نزديک

 (. 0351رضوی، 

 

 روش تحقیق

محيطوی بوه دو    گذاری اقتصادی منابع زيسوت نظريات ارزش

و تقاضوا   روش اول، استفاده از توابع  .گرددیه ميروش اساسی ارا

دوم، مبتنی بور اسوتفاده از فورم     و روش ارزش تفريحی محاسبه

عنووان   به محيطی است كه منابع زيستتابع توليد بنگاه يا خانوار 

در اين مطالعه از  .شونديک متغير مستقل در تابع توليد  اهر می

 .شود هر دو روش استفاده می

 روش هزينه سفر فردی با استفاده از تابع تقاضا: روش اول

توورين روش بوورای تخمووين ارزش روش هزينووه سووفر رايووج

ايون روش ابتودا   . آيود خدمات تفريحی منابع طبيعی به شمار موی 

-گوذاری پوارک  برای ارزش 0531در سال  1توسط هارلد هتلين 

های طبيعی پيشنهاد شود و كالوسوون آن را توسوعه داده و نوام     

و همکواران،   0ارتاكسون ) هزينة سفر را بورای آن پيشونهاد كورد    

 : سفر عبارتند ازفرضيات اساسی در روش هزينه(. 0110

ان پول و زمان صرف شده مقدار كل هزينة سفر شامل ميز -

در يک منطقه است و تقريبا برآوردی است از ميوزان تمايول بوه    

                                                                                           
4- Harold Hotelling 

5- Ortacesme  
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 .پرداخت برای بازديد از آن

بازديدكنندگان يک منطقة خاص در مقابل تغيير در ميزان  -

تعرفه ورودی همانند تغيير در ميزان هزينة سوفر واكونش نشوان    

 . دهند می

ها گزينة انتخابی مسافرت به يک مکان خاص به عنوان تن -

شود، بنابراين تمام هزينه در نظر گرفته شده برای سفر فرض می

 . شودسفر تنها برای همين مکان خاص هزينه می

هووای هووا و اولويووتجمعيووت بازديدكننووده دارای ويوگووی  -

 (.0113، 0اينيو) مشابهی هستند

هوای  آوری اطالعات و دادهپاية جمعروش اجرای تحقي  بر 

فی، بازديد از محل، تهيه و آزمون پرسشونامه، تکميول   كمی و كي

كننودگان و در نهايوت تجزيوه و تحليول     پرسشنامه توسط بازديد

 . است Eviewsو  Excelها با استفاده از نرم افزارهای داده

جامعووه مووورد بررسووی در ايوون پووووهش، بازديدكننوودگان از  

  آموار و اطالعوات ،زم از طريو   . باشود روستای رودمعجون موی  

آوری جموع  0351های طراحوی شوده در سوال    تکميل پرسشنامه

نفر بود كه با استفاده از  011تعداد نمونه مورد بررسی شامل . شد

گيری تصادفی ساده انتخاب و مورد فرمول كوكران و روش نمونه

پرسشنامه شامل دو بخش بوده كه بخش اول . بررسی قرارگرفت

فراد است كه متغيرهای اقتصادی ا-دربرگيرنده وضعيت اجتماعی

شده در ايون بخوش شوامل سون، درآمود فورد،       توضيحی بررسی

هوا  بخش دوم پرسوش . باشدجنسيت، بعد خانوار و تحصيالت می

ها شامل هزينه سوفر،  شود كه اين هزينهسفر مربوط میبه هزينه

وروديووه، مخووارج در مکووان و مبلووب صوورف شووده بوورای هزينووه 

 . ای استتجهيزات سرمايه

. سوفر اسوت  ه مهن ديگر چگوونگی اجورای روش هزينوة   نکت

هوای وروديوه، سووخت، غوذا،     هزينه سفر معمو،ً مجمو  هزينوه 

 منوابع  اقتصوادی  گوذاری ارزش مطالعوات  در. زمان و غيره است

به روش هزينه سفر معمو،ً هزينة زموان بوه عنووان     تفرجگاهی
                                                                                           
1- Enyew 

سووم  در برخی مطالعات يوک . گردديک متغير مستقل منظور می

كونانی و )شود  عنوان هزينه زمان در نظر گرفته میحقوق فرد به

  (. 0350گراوندی، پور

معجن تابع تقاضوا  برای برآورد ارزش تفرجگاهی روستای رود

 :به صورت مدل زير تشکيل شد

(0                                         ) 

شووخ  از تعووداد بازديوودهای سووا،نه هوور    كووه در آن 

ميزان  سطح تحصيالت،  سن،  هزينه سفر، رودمعجن، 

پس از تعيين ضراي ، ميزان موازاد  . خطای معيار است درآمد و 

 : كننده از رابطة زير محاسبه شدمصرف

(0                                           )       

ميانگين تعداد سوفرهای   كننده، مازاد مصرف كه در آن 

منحنی تابع زيور توابع تقاضوا و يوا      ساليانه هر نفر به منطقه و 

نهايت  در. باشدسفر میضري  همبستگی بين تعداد سفر و هزينة

و  0ارتاكسوون)عيين شوود ارزش تفريحووی منطقووه از رابطووة زيوورت 

  (. 0110همکاران، 

(3                                               ) 

تعوداد كول    كننود  هور فورد،    موازاد مصورف   كه درآن 

 .ارزش تفريحی است بازديدهای ساليانه و 

 

 و یینه ا  هزین ه  و تف ری   تولید توابع تخمین: روش دوم

 تفری  ایسایه محاسبه قیمت

 زيسوت  كوا،ی  يوک  و كننوده  مصورف  يوک  شود می فرض

 qكيفيوت   سطح دارای محيطی كا،ی زيست .دارد وجود محيطی

 اينجا فرد در .دارد مثبت تأثير (v) از كا، بازديد تعداد بر كه است

 كوا،ی  يا بازاری كا،ی يک با را زمان خانوار، توليد تابع همانند

 و زموان  تركيو   كوه  هنگوامی  و كنود تركي  می محيطی زيست

                                                                                           
2- Ortacesme   
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 تفوريح معنوا   و گيرد، گردشگریمی شکل محيطی زيست كا،ی

از  بازديود   و خودمات  و كا،هوا  خريود  بين كنندهمصرف. يابدمی

 توابع  حالوت  ايون  در. كنود  می انتخابv))محيطی  كا،ی زيست

 : صورت به مطلوبيت

(1                               )          

 :  كه درآن

Uمطلوبيت، ، سطحCM خريوداری  نهايی خدمات و ، كا،ها 

 ، سوطح Zخوانگی،   خودمات  و كا،هوا  ، مصرف CHبازار، از شده

 بوه  خوانوار  توليود  توابع . باشد می روستا كيفيت ، سطحqتفريح و 

 : گرددمی تعري  زير صورت

(0                                             ) 

 زموان  tH و بوازار  از شوده  خريوداری  كا،های XH  آن در هك

 . است CHكا،ی تركيبی  توليد برای شده صرف

 :شود صورت زير نشان داده می به تفريح توليد تابع همچنين

(1                                                  ) 

 tzمسوافرت،   بورای  نياز مورد و خدمات كا،ها XZآن  در كه

 . به روستا است مسافرت انزم

 بورای  تقاضوا  و شورايط اوليوه، توابع     ،گرانو با تشکيل تابع

  :شودمی  استخراج زير صورت به مسافرت

(7                                               ) 

(3                                              ) 

(5                                  )       

است كه (Z) مسافرت  برای تابع تقاضا دهنده ، نشان7رابطه 

 مجموعوه )مسوافرت   هزينوة  كل  PZTدرآمد، كل سطح از تابعی

كيفيوت كوا،ی    و (زموان  فرصوت  هزينوه  و مسوافرت  هزينوه 

 از زموان  فرصوت  است، هزينه ذكر به ،زم .است محيطی زيست

 در. آيود می دستبه دستمزد نرد در مسافرت زمان ضرب حاصل

 تقاضوای  توابع  تخموين  بوه  مربووط  اطالعوات  تمامی مطالعات،

 آوریجمع ميدانی به صورت مسافرت، هزينه محاسبه و مسافرت

 بور  مبتنوی  شناسوی روش از آنکوه  ضمن مطالعه، اين در. شودمی

 شود،می استفاده خانوارگری بيکر توليد تابع و كنندهرفتار مصرف

 تخموين  پوويان و شناسیوشنيز ر مسافرت قيمت محاسبه برای

 در رود كوه  موی  كوار بوه  نهايی هزينة و توابع توليد تفريح، هزينه

پوويوان و فليحوی،   )آيود  می دستبه تفريح ایسايه قيمت نهايت

0337 .) 

 بوه  كننوده مصورف  يوک  مطلوبيوت  تابع شود چنانچه فرض

 :است زير صورت

(01                                              )    

(00                                                  ) 

 اينجوا  در. ساير كا،هاست Zخدمات تفريحی و  Rكه درآن 

 ادغوام  زمان با را مسافرت يک در نياز خدمات مورد و كا،ها فرد

توليد شود و تابع توليد تفريح به صورت زير تعريو    Rتا  كند می

 :شودمی

(00              )                                  

(03                                                ) 

 R ،TRتوليود   بورای  خودمات  و كا،هوا  نهواده  كه درآن 

نهاده كا،ها و خدمات برای توليد  ، Rنهاده زمان برای توليد 

Z  ليد تو برای زمان نهاده وZ است. 

 برای تقاضا تابع معرفی و تفريح ضمنی قيمت محاسبه برای

 بودجه محدوديت به نسبت را تابع مطلوبيت بايد تفريحی، خدمات

 اساسوی  يک مشکل بودجه محدوديت تعري  برای .نمود حداكثر

 تفريحوی  خودمات  و كا،هوا  هوای قيموت  از آنجا كه وجود دارد؛

 ایمرحلوه  دو روش از باشود، ن مشاهده بازار قابل در است ممکن

         .شوداستفاده می مسافرت تقاضای تابع استخراج برای
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 محودوديت  و تركيبوی  كا،هوای  هزينوه  تابع اول، مرحله در

شوند و بوا تشوکيل توابع ،گرانوو و ايجواد      تکنولوژی تعري  می

و تابع هزينه بوه دسوت    tو  xاول، تابع تقاضا برای  مرتبه شرايط

 . .آيدمی

موی  هزينه تابع الحاقی، توليد وجود عدم صورت در مچنينه

 : شود نوشته زير صورت به تواند

(01     ) 

 مشت  وسيله به )ای كا،های تركيبی در اينجا قيمت سايه

 .آيددست می هزينه به تابع جزئی

(00                                        )

 
(01                 )                        

 
بوه   مسوافرت  روز هور  ایسايه قيمت روش، اين از استفاده با

  .آيدمی دستبه روستای رودمعجن

 محدوديت به مطلوبيت، نسبت حداكثرسازی دوم با مرحله در

  :شود می استخراج Rبرای  تقاضا تابع بودجه،

(07                                              ) 

 ایسوايه  قيموت  از تفوريح توابعی   تقاضوای  ديگور  عبارت به

  .است درآمد و مسافرت

تووان از رابطوه توليود    ، میRنهايی  هزينه تابع محاسبه برای

تووان توابع هزينوه را    موی ( 0110)0با روش والويس . استفاده كرد

 :آورد دستبه توليد تابع دوگان براساس

(03                                   )      

 
 : كه درآن

                                                                                           
1-Wallis 

(05                                  ) 

(01                                              ) 

ای  سوايه  قيموت  يوا  تفوريح  نهوايی  هزينوه  شرايط اين تحت

 : تفريح به صورت زير خواهد بود( ضمنی)

(00                                        ) 

 
 ارزش تووان موی  تفوريح،  ایسوايه  قيمت ردبرآو از پس حال

  .كرد تعيين را محيطیزيست منبع اقتصادی

 

 نتايج و بحث

هووای مصوورفی روسووتای  ارزش تفريحووی كووه جووزو ارزش 

رودمعجن بوده، شامل استفاده از روستا برای تفرج، اوقات فراغت 

همانطور كه بيان شد، افرادی كه جهت استفاده . و سرگرمی است

اند، دامنه بررسوی ايون   ستای رودمعجن بازديد كردهتفريحی از رو

-پارامترهای مهون اقتصوادی   0جدول . اندمطالعه را تشکيل داده

 .دهددهندگان را نشان میاجتماعی پاسخ

دهود،  گويوان را نشوان موی   مشخصات شغلی پاسوخ  0جدول 

و كمتورين  ( درصد03)بيشترين جامعه آماری مربوط به كارمندان 

 . است( درصد0)وط به كارگران جامعه آماری مرب

. دهود وضعيت آموزشی بازديدكنندگان را نشان موی  3جدول 

شود، بيشترين جامعه آماری مربوط بوه   طور كه مشاهده می همان

و كمترين جامعه آمواری مربووط   ( درصد33)افراد دارای ليسانس 

 .هسستند( درصد0)به افراد دارای دكتری 

داری آمواره  و معنوی  1جدول  دست آمده از باتوجه به نتايج به

F دار اسوت توان گفت، كل مدل در سطح يک درصد معنوی می .

Rميزان ضوري  
درصود از   17حواكی از آن اسوت كوه حودود       2

تغييرات بازديدكنندگان توسط متغيرهای معرفوی شوده در مودل    

 .قابل توضيح است
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 اقتصادی بازديدكنندگان-توصيف آماری ويژگی های اجتماعی. 1جدول

 متغير ميانگين انحراف معيار كمينه يشينهب

 (سال)سن  07/30 10/5 01 11
  (ريال)درآمد ماهيانه بازديدكننده  00110111 0/01110010 1 11111111
 (ريال)درآمد ماهيانه خانواده  00510111 1/00500103 0111111 011111111

 (كيلومتر)مسافت طی شده  03/75 77/71 0 131
 (سال) تحصيالت 0/03 53/3 1 00
 (نفر) اندازه خانوار 31/3 13/0 0 3

 (درسال) تعداد بازديد 11/0 03/1 0 00
 (ريال) هزينه سفر 055111 1/055330 011111 0071111

 های تحقي  يافته: منبع

 

 گويانمشخصات شغلی پاسخ. 2جدول

 شغل بيکار خانه دار كارگر آزاد كارمند جمع

 دتعدا 03 01 0 00 03 011
 درصد 03 01 0 00 03 011

 های تحقي يافته: منبع

 

 گويانمشخصات تحصيلی پاسخ. 3جدول

 سطح سواد بيسواد ديپلم  فوق ديپلم كارشناسی كارشناسی ارشد  دكتری جمع

 تعداد 01 01 03 33 7 0 011
 درصد 01 01 03 33 7 0 011

 های تحقي يافته: مأخذ
 

 زينه سفر تفرجگاه روستای رودمعجننتايج برآورد تابع خطی ه. 4جدول

 متغير ضرايب برآورد شده tارزش آماره انحراف معيار

10/1 31/0-ns 107/1-  (سال)سن 
117/1 53/1-ns 111/1-  (سال)تحصيالت 
00/1 73/0ns 0/1 (نفر)اندازه خانوار 
35/1 1/0-ns 00/1- جنسيت 

 (ريال)درآمد بازديدكننده  111111153/1 *50/0 11111101/1
 (ريال)هزينه سفر -1111071/1 **-55/1 11111000/1
 هزينه سفر مکان جايگزين 111100/1 *00/0 11111713/1

 تعداد بازديد مکان جايگزين 00/1 **10/3 11/1
 ضري  ثابت 53/0 00/0 30/0

R2= 17/1  

F-statistic= 17/01  

Prob(F-statistic)= 11111/1  

 .درصد 0 احتمال سطح در داریمعنی** و  صددر 0 احتمال سطح در داریمعنی*
  های تحقي                     يافته: منبع

 

جايگزين و تعداد بازديد مکان جايگزين رابطة معناداری با تعوداد  متغيرهای درآمد بازديدكننده، هزينه سفر، هزينه سفر مکوان  
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نوار، فاكتورهای اندازه خوا . بازديد افراد از روستای رودمعجن دارند

داری بر تعداد بازديد افوراد  معنی تأثيرسن، تحصيالت و جنسيت 

 .از روستای رودمعجن ندارند

سوطح پونج    در آمواری  نظور  از درآمود  متغير برآوردی ضري 

 اسوت  مطاب  انتظار، مثبت آن عالمت و استهشد درصد معنادار

رابطة مثبت بين درآمد و تعداد سوفرهای سواليانه    دهندهنشان كه

، مافی غالمی و همکاران (0100)كه با نتايج چا و همکاران است

ضوري   . خووانی داشوت  هون ( 0353)و كرمی و اميوری  ( 0350)

برآوردی هزينه سفر در سطح يک درصود معنوادار شوده اسوت و     

رابطة منفوی   دهندهننشا كه است منفی مطاب  انتظار آن عالمت

عبارت ديگر، با  به. بين هزينه سفر و تعداد سفرهای ساليانه است

هوای افوراد بوه روسوتای     افزايش هزينوة سوفر، تعوداد مسوافرت    

و ( 0351)مطالعوه صوالح و همکواران   . يابود رودمعجن كاهش می

. كندهای پووهش حاضر را تأييد میيافته( 0353)كرمی و اميری 

ضري  برآوردی هزينه سفر مکان جايگزين در سطح پنج درصود  

مثبوت اسوت كوه نشوان دهنود       معنادار شده است و عالمت آن 

های ديگر و تعداد سفرهای رابطة مثبت بين هزينه سفر به مکان

به عبوارت ديگور، بوا افوزايش     . ساليانه روستای رود معجن است

هوای افوراد بوه     هزينه سفر مکان هوای ديگور، تعوداد مسوافرت    

ضري  بورآوردی بازديودهای   . يابدروستای رودمعجن افزايش می

ای جايگزين در سطح  يک درصد معنادار شوده  هساليانه از مکان

دهند  رابطة مثبوت بوين    است و عالمت آن مثبت است كه نشان

های ساليانه از مکان هوای ديگور و تعوداد سوفرهای     تعداد بازديد

بوه عبوارت ديگور بوا افوزايش      . ساليانه روستای رودمعجن اسوت 

فوراد  های ا های ساليانه از مکان های ديگر، تعداد مسافرتبازديد

 . يابدبه روستای رودمعجن افزايش می

در   -1111071/1براساس نتايج آماری، با قرار دادن ضري  

كننده برای برای هر بازديدكننده به دست  مازاد مصرف( 0)فرمول

 :آيدمی

CS= 11/0  / - ( 1111071/1- )= 30/011317  

با توجه به اينکه آمار تقريبی كل بازديدكننودگان از روسوتای   

دهياری روسوتای  )نفر است  301111عجن در هرسال حدود رودم

ارزش تفريحی روستای رودمعجن به صوورت  (. 0351رودمعجن، 

 :شودزير محاسبه می

TCS= 30/011317  301111=70000737111 

ارزش استفاده تفريحی روستای رودمعجن برابر با ميزان كول  

ديگور، روسوتای   بوه عبوارت   . كننده در سوال اسوت   مازاد مصرف

ريووال سووود  70000737111رودمعجوون سوواليانه مبلغووی معووادل 

 .كنداجتماعی توليد می

 تخمين تابع توليد: روش دوم

 

 نتايج حاصل از برآورد تابع توليد تفريح. 5جدول

 متغير عالمت ضرايب برآورد شده tارزش آماره معنی داری

 نهاده مصرف بنزين  -11113/1 **-10/3 1115/1

 های موردنياز سفر ساير نهاده  11110/1 **03/3 1101/1

1111/1 10/00** 11/0 
 

 زمان سفر

1110/1 00/1- 00/5 A ضري  ثابت 
R2= 71/1  

F-Statistic= 10/50  

Prob(F-Statistic)= 111111/1  

 های تحقي يافته: منبع

 

زموان و سواير    نهواده . دهود  عات معمولی را نشان موی حداقل مربنتايج برآورد تابع توليود تفوريح بوا اسوتفاده از روش      0جدول 



 8931، تابستان 2، شماره 6جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،      211

های سفر، اثر مثبتی بر توليد تفريح دارد ولی نهواده بنوزين،    نهاده

ضوراي  تموامی متغيرهوا از نظور     . اثر منفی بر توليد تفوريح دارد 

نهواده  . باشددار است و مطاب  انتظارات تئوريکی میآماری معنی

يوک درصود   . توليد تفريح داردداری بر مثبت و معنی تأثيرزمان، 

درصود   0/ 11افزايش در نهاده زمان، توليد تفوريح را بوه ميوزان    

دار بووده و   ضري  اين متغير از نظر آماری معنی. دهدافزايش می

های مسوافرت ماننود   ساير نهاده. مطاب  انتظارات تئوريکی است

مثبتوی   توأثير هزينه اقامت، هزينه خوراک، هزينه وروديه و غيره 

هوا   يک درصد افزايش در هزينه ساير نهواده . بر توليد تفريح دارد

نهواده  . گوردد درصد افزايش در توليد تفريح می 11110/1موج  

هزينه بنزين . منفی و معنی داری بر توليد تفريح دارد تأثيربنزين 

دهند  ميزان مسافت محول سوکونت مسوافر توا روسوتای       نشان

زايش مسافت، هزينه بنزين نيوز  بنابراين با اف. باشدرودمعجن می

نتوايج بورآورد حاصول از الگووی اقتصادسونجی      . يابدافزايش می

دهد، با افزايش هزينه بنزين يا مسوافت، توليود تفوريح    نشان می

يک درصد افزايش در هزينه بنزين، توليد تفوريح  . يابد كاهش می

ضري  ايون متغيور   . دهددرصد كاهش می 11113/1را به ميزان 

اين نتيجه همسو . ر و مطاب  انتظارات تئوريکی بوده استدا معنی

. اسوت ( 0350)و شوهبازی  ( 0337)با مطالعات پوويان و فليحوی  

آنان در پووهش خود به اين نتيجه دست يافتند كه نهاده زمان و 

مثبتی بر توليد تفريح دارنود ولوی    تأثيرهای مسافرت، ساير نهاده

 .تفريح دارد منفی بر توليد تأثيرنهاده بنزين، 

حال معادلة هزينه نهايی تفريح بوا اسوتفاده از روش والويس    

  MCRاگر پارامترهای تابع توليد تفريح در معادلوه  . آيدبدست می

 : قرار گيرد، اين تابع به صورت زير تغيير خواهد كرد

 
MCR=( 00/5 )

-0
( 11113/1 )

- 11113/1
( 11110/1 )

- 11110/1
 ( 11/0 )

-

11/0
 

11113/1-
 

11110/1
 W

11/0  

مقوادير ميوانگين    Wو  ، حال بوه جوای متغيرهوای    

برای محاسبه نرد دسوتمزد،  . شود قيمت بازاری آنها قرار داده می

بور  . شوود كل درآمد ماهيانه فرد بر كل ساعات كوار تقسوين موی   

تی معوادل  اساس برآورد انجام شده، ميانگين نرد دسوتمزد سواع  

 0101ريال و نرد دستمزد به ازای هور دقيقوه معوادل     010010

ريوال و   01111همچنين متوسوط قيموت بنوزين    . باشد ريال می

-با جوای . ريال خواهد بود 130011ها  متوسط هزينه ساير نهاده

بوه صوورت    MCRها در معادله هزينه نهايی مقودار  گذاری قيمت

 : شود زير محاسبه می

MCR=( 100/1   )( 01111) 
11113/1-

 (130011) 
11110/1

 

(0101) 
11 /0

= 153/013117  

ای تفريح به ازای هر دقيقوه  باتوجه به رابطة با، قيمت سايه

ای تفوريح بوه ازای هور    طوری كه قيمت سايه به. آيددست می به

ريووال و بووه ازای هوور روز معووادل  153/013117دقيقووه معووادل 

حوال اگور   . اسوت ( 0351به قيمت سال )ريال  50/050330177

ای تفريح در تعداد مسافران بازديدكننوده از روسوتای    قيمت سايه

 . آيدرودمعجن ضرب شود، ارزش اين مکان تفريحی به دست می

70100150001=  301111 153/013117 = ارزش تفرجوووی  

 روستای رودمعجن

ارزش تفريحی روستای رودمعجن بوا اسوتفاده از توابع توليود     

 . ريال است 70100150001

 

 گيری و پيشنهادها نتيجه

هووای  ارزش تفريحووی روسووتای رودمعجوون، يکووی از ارزش 

ملموس مستقين اين مکان تفريحی است كه برای تعيوين ارزش  

آن، از دو روش الگوی هزينه سفر فردی و برآورد توابع تقاضوا و   

محاسوبه   و نهوايی  هزينوه  و تفريح توليد روش ديگر برآورد توابع

نتايج الگوی هزينه سفر . تفريح استفاده شده است ای سايه قيمت

دهد، متغيرهای درآمد بازديدكننده، هزينوه سوفر    فردی نشان می

 توأثير هوای جوايگزين    مکان جايگزين و تعوداد بازديود از مکوان   
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هوای   مستقين بر افزايش بازديد ساليانه افراد دارد و متغير هزينوه 

افراد از روستای رودمعجن اثرگوذار  سفر بر كاهش بازديد ساليانه 

بنابراين، با بهبود جايگاه درآمدی افراد، افزايش هزينه سفر . است

هوای جوايگزين    های ديگر و تعداد بازديد از مکوان  افراد به مکان

شود، تفرج در ايون مکوان تفريحوی     روستای رودمعجن باع  می

اهش های سفر، تقاضا برای اين مکان ك افزايش و افزايش هزينه

همچنوين ارزش تفريحوی سوا،نه ايون منطقوه معوادل       . يابد می

ای  در روش دوم قيمت سوايه . ريال محاسبه شد 70000737111

برای اين منظوور، توابع توليود خوانوار     . تفريح محاسبه شده است

تخمين زده شده و بر اساس آن تابع هزينه نهايی تفوريح تعيوين   

هوای سوفر و    ، هزينوه هوای زموان   دهد، نهادهنتايج نشان می. شد

ای همچنين قيمت سوايه . كنند مسافت، كا،ی تفريح را توليد می

 50/050330177معوادل  ( بازديود از روسوتای رودمعجون   )تفريح 

ريوال   70100150001ريال و ارزش تفريحی روستای رودمعجن 

باشد كه تفاوت چندانی با ارزش تفريحی بوه دسوت آموده بوا     می

نتايج اين مطالعه، ارزش . فردی ندارد استفاده از روش هزينه سفر

بنوابراين،  . دهود  با،ی اقتصادی روستای رودمعجن را نشان موی 

ضروری است بازديدكنندگان در كنار گذراندن اوقات فراغت خود 

در اين محيط طبيعی و زيبا، با رعايت مسايل زيست محيطوی از  

 ايجواد  بوا  امر اين. كاهش كيفيت و تخري  آن جلوگيری نمايند

 بوا  محيط اين واقعی به ارزش نسبت بازديدكنندگان برای آگاهی

 دهنوده  آگواهی  جمله تبليغوات  از مديريتی راهکارهای از استفاده

 و بوين بازديدكننودگان   بروشوور  توزيوع  مصواحبة خبوری،   ماننود 

 .آيد پارک به دست می اين در رسانی اطال  تابلوهای جانمايی

 

 منابع

. 0353. و خاكسووار، م. ، آزادی، ف.، امووامی ميبوودی،  .آزادی،  

بوورآورد ارزش اقتصووادی طوواق بسووتان بووا اسووتفاده از روش  

گذاری مشوروط، فصولنامه علموی پووهشوی مطالعوات      ارزش

 .51-77(: 0) 3مديريت گردشگری، 

گوذاری  هوای ارزش بررسوی روش . 0351. وبرزگر، س. ايزدی، ح

اولوين  . محيطوی شوهرها  اقتصادی در تحليل مسائل زيسوت 

آذر، مشوهد، دانشوگاه    0-3نفرانس اقتصاد شوهری ايوران،   ك

 .فردوسی مشهد

. 0351. و مقتودايی، ف . ، لشوکری، م .بافنده ايموان دوسوت، ص  

گذاری اقتصادی خدمات تفريحی شهری پوارک ملوت   ارزش

 .30-00(: 01) 3مشهد مقدس، اقتصاد و مديريت شهری، 

 درياچه یمل پارک محيطزيستی گذاریارزش. 0351. باقرزاده،  

هوای  پوووهش . خوانوار  هزينوه  و توليود  روش توابع  به اروميه

  .00-3(: 0)3محيط زيست، 

گذاری اقتصوادی خودمات   ارزش. 0337. و فليحی، ن. پوويان، ج

(: 0) 3پووهشونامه اقتصوادی،   . محيطیتفريحی منابع زيست

017-070 . 

 .0351سازمان ميرا  فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی، 

 هوودف روسووتای اكوتوريسووتی ارزش. 0350. ح شووهبازی، 

فصولنامه  . همودان  اسودآباد  شهرسوتان  دره ملهن گردشگری

 . 00-03(: 3)01انسان و محيط زيست، 

رآورد ارزش بوو. 0351. و عابوودی، س. ، باسووتانی، م .صووالح، ا

های طبيعی با اسوتفاده از رويکورد هزينوه     اقتصادی تفرجگاه

مجله تحقيقوات اقتصواد و    .(بوستان فاتح: مورد مطالعه)سفر 

 . 330-353(: 0)11توسعه كشاورزی ايران، 

 كواركرد  اقتصادی گذاریارزش. 0350. و انسان، ا. عبدشاهی،  

 سفر هزينه از روش استفاده با اهواز ساحلی پارک گاهی تفرج

 . 010-053(: 0)01علوم و تکنولوژی محيط زيست، . انفرادی

 منوابع  تفريحی ارزش برآورد. 0353. م. و سيدان، س. عزيزی، و

 روش از اسوتفاده  بوا  همدان سوشيرين تا،ب محيطیزيست

 اكوبيولووژی  پووهشوی  علمی فصلنامه. ایهزينه سفر منطقه

 . 31-00(: 05) 1تا،ب، 
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 نيمه چاه تفرجگاهی گذاری ارزش. 0353. و اميری، م. كرمی، ر

-علووم و مهندسوی محويط   . فردی سفر هزينة روش به زابل

 . 17-05(: 3)0، زيست

بورآورد ارزش حسوابداری و   . 0350. و پورگراوندی، م. كونانی، ن

آباد به روش هزينه سوفر  اقتصادی پارک جنگلی شورآب خرم

فردی، دومين هموايش بررسوی راهکارهوای ارتقواء مباحو       

 آذر01-07ها، مديريت، حسابداری و مهندسی صنابع سازمان

-ارزش. 0350. كموری، ا وریو نو . ا. ، يارعلی، ن.غالمی، دمافی

هوای گردشوگری طبيعوی بوا اسوتفاده از روش      گذاری جاذبه

ای، منطقوه  -جغرافيا و آموايش شوهری  . ای سفر منطفههزينه

0(3 :)013-003. 

هووای بوورآورد ارزش اقتصووادی تفرجووی بوسووتان. 0330. منووزه، ه

ناموه كارشناسوی ارشود     پايوان (. 07و3منطقه )شهری تهران 

واحودعلوم وتحقيقوات   . گاه آزاد اسوالمی دانش. محيط زيست

 .صفحه 037تهران،

. 0335.  . و نوووازی، م. ، اميرنووواد، ح.، مرتضوووی، ا.نخعووی، ن

اقتصواد كشواورزی،    . برآورد ارزش حفا تی پارک جنگلی نور

1(0 :)070-035. 
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    Abstract 

Valuation of functions and non-market environmental services is important for many reasons, 

including recognizing the environmental benefits by humans, providing the national environmental 

issues to decision makers, and preventing destruction and utilization of natural resources. The 

purpose of this study is to determine the value of recreational services in the village of Roodmajan 

from the city of Torbat Heydarieh in Khorasan Razavi province. There are two different types of 

methodology to determine the value of recreational services: the first method is based on the travel 

demand function and the second method is based on estimation of recreational production 

functions. Both methods are used in this study. The required data were collected by the simple 

random sampling method and they are completed by using the answers to one hundred 

questionnaires from the visitors of the Rudmajan village in 2017. The results of the regression 

model in estimating the demand function show that income of the visitors, travel costs, cost of 

alternative trips and the number of visits to the alternative place have a meaningful relationship 

with the number of visitors from the village of Rudmajan and factors such as size of household, 

age, education, and gender do not have a significant effect on the number of visitors of the village 

of Rudmajan. Consumption surplus and annual recreational value of this region were calculated to 

be equal to 204347.22 and 71521737000 Rials, respectively. The results of the recreational 

production function show that time, distance and travel costs are effective factors in recreational 

productions. The recreational shadow price and recreational valuation of this region are equal to 

2033007.693 and 71052692550 Rials, respectively. The results of this study show the high 

economic value of the Rudmajan Village Therefore, it is imperative that visitors avoid any 

degradation of the quality of the village and the environment while they spend their leisure time in 

the village. 

Keywords: Consumption surplus, Recreational production function, Shadow price, Travel demand 

function. 
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