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نشریه علمی اکوبیولوژی تاالب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

تعیین ارزش خدمات تفریحی تاالب پیرسلمان شهرستان اسدآباد در استان همدان بهمنظور توسعه
اکو توریسم

ارزشگذاری اقتصادی منابع زیستمحیطی بخش قابلتوجهی از مطالعات اقتصاد محیطزیست را به

حبیب شهبازی

*2

خود اختصاص داده است .اقتصاددانان محیطزیست معتقدند که انجام ارزشگذاری اقتصادی برای خدمات
و منابع غیر بازاری و محیطزیستی امری ضروری است .هدف از این مقاله تعیین ارزش خدمات تفریحی

 .1استادیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه سید

تاالب پیرسلمان شهرستان اسدآباد در استان همدان میباشد .برای این منظور از الگوی هزینه سفر انفرادی

جمالالدین اسدآبادی ،اسدآباد ،ایران.

در چارچوب تابع تولید خانوار  Backerاستفاده گردید .بر این اساس تابع تولید تفریح ،بهمنظور محاسبه

 .2استادیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه سید

قیمت سایهای سفر برآ ورد گردید .سپس تابع تقاضای سفر ،با استفاده از اطالعات مربوط به قیمت سایهای

جمالالدین اسدآبادی ،اسدآباد ،ایران.

سفر ،تخمین زده شد .در این مطالعه از تعداد  73بازدیدکننده به روش نمونهگیری تصادفی ساده اطالعات
جمعآوری گردید .پرسشنامهها در طول فصل بهار و تابستان سال  1393و در محل تاالب تکمیلشده است.

*مسئول مکاتبات:

نتایج نشان میدهد که زمان ،مسافت و هزینههای سفر بر تولید تفریح مؤثر هستند و هزینه نهایی تفریح ،با
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فرض وجود شرایط رقابتی ،معادل  208800ریال در روز برای تاالب پیرسلمان است که قیمت سایهای تفریح
میباشد .ارزش تفریحی ساالنه تاالب نیز برابر  626/4میلیون ریال محاسبه گردیده است .همچنین تقاضای

کد مقاله1399040462 :

تفریح ،رابطه منفی باقیمت سایهای تفریح و رابطه مثبت با درآمد دارد .از طرف دیگر تمایل به پرداخت هر

تاریخ دریافت1398/03/18 :

بازید کننده ،ارتباط مثبت و معنیداری باکیفیت محیط بازدید ،سطح تحصیالت ،سن و وضعیت تأهل وی

تاریخ پذیرش1399/04/05 :

دارد؛ بنابراین میتوان با افزایش کیفیت محیط و ایجاد تسهیالت رفاهی بیشتر از طریق سرمایهگذاری بخش

این مقاله پژوهشی و برگرفته از طرح

خصوصی ،ارزش تفریحی تاالب را ارتقاء داد .همچنین لزوم تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری در این

پژوهشی است.

منطقه امری اجتنابناپذیر به منظور داشتن نقشه راهی برای افزایش تعداد بازدیدکننده و کاهش آثار مخرب
زیستمحیطی است.
واژگان کلیدی :تابع تولید خانوار ،تابع تولید تفریح ،تقاضای سفر ،تاالب پیرسلمان.

مقدمه
ارزشگذاری کارکردها و خدمات غیر بازاری محیطزیست به دالیل زیادی ازجمله شناخت و فهم منافع محیطزیستی و اکولوژیکی توسط
انسانها ،ارائه مسائل محیطی کشور به تصمیمگیرندگان و برنامهریزان ،فراهم آوردن یک ارتباط میان سیاستهای اقتصادی و درآمدهای ناشی از
محیط طبیعی ،سنجش نقش و اهمیت منابع محیطزیستی در حمایت از رفاه انسانی و توسعه پایدار ،اصالح مجموعه محاسبات ملی مانند تولید
ناخالص ملی و جلوگیری از تخریب و بهرهبرداری بیرویه منابع طبیعی ،مهم میباشد ( .)Guo et al., 2001چون تفرجگاهها نیاز به مراقبت،
حفاظت ،نگهداری و ارائه خدمات مناسبی به بازدیدکنندگان در محل و در مسیر ازجمله راه ،پارکینگ ،خدمات بهداشتی ،ایمنی و راهنما دارند ،لذا
بایستی هزینههای این خدمات از محل خاصی تأمین شود (موالیی و همکاران .)1388 ،تأمین هزینهها بخشی بر عهده دولت و بخشی بر عهده
مردم خواهد بود .هزینه مردم بایستی بهگونهای تعیین شود که عالوه بر پوشش بخشی از هزینهها ،موجب دلسردی و کاهش بازدید از مکانهای
تفریحی نگردد .برای این منظور میتوان از روشهای مناسبی برای تعیین میزان پرداختی مردم که بر اساس تمایالت آنها است ،استفاده نمود .با
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چکیده

احمد سامدلیری

1

تعیین ارزش خدمات تفریحی تاالب پیرسلمان شهرستان اسدآباد در استان همدان بهمنظور توسعه اکو توریسم  /سامدلیری و شهبازی

توجه به اینکه تضاد بین مدیریت و جوامع محلی ،امکانات ضعیف و ناکارآمد ،کمبود کنترل مناسب و فقدان آگاهی مردم از این تفرجگاهها وجود
دارد ( .)Kawsar et al., 2015سابقة الگوی هزینه سفر ،به پیشنهاد  Hotellingدر سال  1931بازمیگردد .این روش بهصورت دقیقتر توسط
 Clawsonو  )1966( Knetschگسترش یافت .دادههای مربوط به این الگو ،از بازدیدکنندگان یک منطقه تفریحی جمعآوری میشود و هدف
از این مطالعه برآورد تعداد بازدیدکنندگان و هزینهی سفر هر خانوار بوده است .نرخ بازدید تابعی از دو عامل در نظر گرفته میشود که شامل «هزینه
گرفته میشد و به هزینه فرصت زمان توجهی نمیشد (.)Kant, 2007
 Backerدر سال  1956تابع تولید خانوار را مطرح کرد .بر اساس این تابع ،کاالهای بازاری الزاماً بهصورت مستقیم مصرف نمیشوند و با
ترکیب زمان خانوار با کاالی بازاری ،کاالی ترکیبی تولید میشود .اگرچه زمان و هزینه سفر با یکدیگر رابطه هم خطی دارند ،اما عدم محاسبه
هزینهی زمان ،تورش قابلتوجهی را در محاسبه قیمت تفریح ایجاد میکند Nichols .و همکاران ( Mc Connell ،)1978و )1981( Strand
و  Bockstaelو همکاران ( ) 1987پیشنهاد کردند که زمان صرف شده برای دسترسی به یک منطقه تفریحی ،درصدی از نرخ دستمزد باشد.
 )1978( Pajooyanبر اساس چارچوب تابع تولید خانوار  )1965( Backerبه معرفی تابع تولید تفریح پرداخته و بر اساس یک روش دومرحلهای
قیمت سایهای تفریح را برآورد کرد .این مطالعه اولین مطالعهای بود که عمالً از تابع تولید خانوار برای ارزشگذاری خدمات تفریحی استفاده کرد.
مطالعات  )1979( Bruzeliusو  Smallو  )1987( Drasroussgesنشان داد که ارزش زمان سفر  20تا  50درصد از دستمزد ناخالص میباشد.
از مطالعه اخیر در این زمینه میتوان به  Bensonو همکاران ( )2013اشاره کرد که با استفاده از رگرسیون دووجهی منفی نابریده ،مازاد
مصرفکنندگان برای پارک ملی اسپانیا را محاسبه کردند Juárez .و  )2013( Canetezنیز از روش هزینه سفر فردی استفاده کردند .آنها
دریافتند که تقاضای فردی بستگی به تعداد بازدیدکنندگان ،هزینه رسیدن به مکان ،درآمد ،ویژگیهای اجتماعی و جمعیتی ،کیفیت مکان و وجود
مکانهای تفریحی رقیب دارد El-Bekkay .و همکاران ( ،)2013ارزش سایت رمیر مسا در مراکش را با استفاده از روش هزینه سفر به دست
آوردند .نتایج نشان داد که مازاد مصرفکنندهمان برابر  65/36دالر برای هر نفر است Kawsar.و همکاران ( ،)2015به بررسی و تعیین رابطه بین
هزینه سفر و بازدید از پارک ملی لواچر در بنگالدش پرداختند .در مطالعه آنها روش هزینه سفر با رویکرد منطقهای استفاده شد .نتایج نشان داد
که ارزش کل دارایی زیستمحیطی برابر  55694173تاکا (واحد پول بنگالدش) است .درنتیجه با توجه به تعداد بازدیدکننده ،پیشنهاد کردند که
مبلغ  25تاکا به ازای هر نفر بهعنوان ورودی به این پارک دریافت شود.
 Grilliو همکاران ( )2018به برآورد تابع تقاضای ماهیگیری تفریحی در دو رودخانه  Moyو  Corribدر ایرلند پرداختند .نتایج نشان داد
تفاوت معنی داری بین تقاضای ماهیگیران خارجی و داخلی وجود ندارد .کشش قیمتی تقاضای ماهیگیری تفریحی برابر  1/04و متفاوت از
تخمینهای قبلی به دست آمد که نشاندهنده حساسیت هزینهای ماهیگیران است .همچنین فراتر از تأثیر هزینههای باالتر مسافرت بر تقاضا ،با
افزایش فاصله از مکانهای ماهیگیری ،تقاضای ماهیگیران داخلی (اما نه خارجی) کاهش مییابد Mayer .و  )2018( Wolteringارزش خدمات
تفریحی اکوسیستمی را برای  15پارک ملی در آلمان طی سالهای  2004تا  2015بر مبنای  24548پرسشنامه و با استفاده از روش هزینه سفر
برآورد کردند .نتایج آنها نشان داد خدمات تفریحی اکوسیستمی بهصورت پیشینی وجود ندارد ،اما بهعنوان محصوالت مشترک اکوسیستمها و
درک و ارزیابی بازدیدکنندگان ظاهر میشود .به همین دلیل استفاده از برآوردهای خدمات تفریحی اکوسیستمی در یک مکان خاص ،برای روشهای
انتقال منافع پیشنهاد نمیگردد )2019( Pascoe .با در نظر گرفتن ساحل بهعنوان یک کاالی غیر همگن که استفادههای متنوعی چون موجسواری،
ماهیگیری ،شنا و استفاده از منظره دارد ،با استفاده از روش هزینه سفر به تخمین ارزشهای غیر بازاری استفاده از ساحل در کشور استرالیا پرداختند.
نتایج نشان داد استفادههای مختلف از ساحل ،سطوح مختلفی از مازاد مصرفکنندگان را جذب میکند .فعالیتهایی چون موجسواری ،شنا و
ماهیگیری نسبت به استفادههای انفعالی چون لذت بردن از محیط طبیعی ساحل ،سطوح باالتری از مازاد مصرفکنندگان را ایجاد میکنند .همچنین
نتایج نشان داد فهم الگوی استفاده از منابع آبی بهمنظور برآورد ارزشهای استفادهای این منابع ،بسیار مهم است Matthew .و همکاران ()2019
30
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سفر از مبدأ به منطقه تفریحی» و «ویژگیهای درآمدی و جمعیتی خانوار» میشود .در الگوهای اولیه هزینه سفر ،تنها هزینههای سفر در نظر

سال دوازدهم  /شماره  / 46زمستان 29-42 / 1399

نشریه علمی اکوبیولوژی تاالب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

نیز به بررسی ارزش های اقتصادی پارک جنگلی ملی با روش هزینه سفر در مالزی پرداختند .نتایج نشان داد ارزش کل پارک جنگلی برابر 288
میلیون یورو است .این مقدار نشاندهنده ارزشهای باالی حفاظتی منطقه ارزشگذاری شده میباشد.
در ایران نیز پژوهشگران زیادی به بررسی ارزش مکانهای تفریحی پرداختهاند .از این مطالعات میتوان به مطالعهی Mohammadi

 Limaeiو همکاران ( )2014اشاره کرد که در آن ارزش پارک جنگلی ماسوله با استفاده از روش هزینه سفر برآورد شده است .نتایج آنها نشان
در جنوب استان کرمان پرداختند .آنها با استفاده از روش هزینه سفر نشان دادند که تعداد بازدیدکننده اثر معنیداری بر هزینه سفر دارد .باقرزاده
( ،)1390در مقاله ای به استخراج تابع تقاضای تفریح در پارک جنگلی داغالرباغی منطقه خوی با بهرهگیری از تابع تولید تفریح و تقاضای سفر
پرداخت .نتایج نشان داد که زمان و هزینههای آن بر تابع تولید تفریح مؤثر است .همچنین تقاضای تفریح دارای رابطه مثبت با درآمد مسافران و
رابطه منفی با قیمت سایهای تفریح میباشد .کاووسی و همکاران ( )1388با استفاده از رهیافت دومرحلهای هکمن میانگین تمایل به پرداخت
سالیانه بازدیدکنندگان بوستان محتشم شهر رشت را برآورد کردند .یافتههای پژوهش آنها نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت ساالنه هر
بازدیدکننده  4260ریال است؛ بنابراین ارزش تفریحی ساالنه بوستان یادشده بیش از  856میلیون ریال بوده است .خداوردیزاده و همکاران ()1390
ارزش اکو توریستی غار سهوالن را با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط به دست آوردند .برای بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد،
الگوی الجیت به روش حداکثر درستنمایی برآورد گردید .نتایج نشان داد که  88/4درصد بازدیدکنندگان حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده
از غار مذکور می باشند .همچنین متغیرهای تحصیالت ،جذابیت غار سهوالن ،درآمد و قیمت پیشنهادی اثر معنیداری بر احتمال تمایل به پرداخت
افراد دارد .میانگین تمایل به پرداخت افراد  4235ریال و ارزش اکو توریستی ساالنه غار سهوالن در حدود  847میلیون ریال برآورد گردید .عسگری
و مهرگان ( )1380ارزش تفریحی منطقه گنجنامه در استان همدان را با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط برای هر خانوار برآورد کردهاند که
بهطور متوسط مقدار  1560ریال را به دست آوردهاند .قربانی و همکاران ( )1388نیز آبشار و محوطه تاریخی-تفریحی گنجنامه استان همدان را
ازنظر اقتصادی-تفرجگاهی ارزشگذاری کرده و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت را تعیین کردند .در این راستا میانگین تمایل به پرداخت افراد
 5100ریال و ارزش اکو توریستی منطقه ساالنه در حدود  1883میلیون ریال برآورد شد.
شرزهای و جلیلیکامجو ( ،)1392ترجیحات افراد برای ویژگیهای مختلف تفرجگاه تاریخی-تفریحی گنجنامه همدان را مبتنی بر نظریه ارزش
النکستر و نظریه تابع مطلوبیت تصادفی و استفاده از الگوسازی انتخاب و بهرهگیری از الگوی الجیت شرطی با توزیع وایبل (گومبل) برای جمالت
اختالل و آزمون هاسمن-مکفادن بهمنظور انجام آزمون واریانس ناهمسانی و یکسان بودن کششهای متقاطع در بین گزینههای یک مجموعه
انتخاب را مورد ارزیابی قراردادند .نتایج آنها نشان داد که افراد برای سیاستهای حفظ و بهبود کیفیت ویژگیهای مختلف کاالهای اکوسیستمی،
تمایل به پرداختهای نسبتاً باالیی دارند .افراد به ترتیب برای حفظ آثار باستانی ،بهداشت محیط و پاک بودن آب رودخانه و حفظ تنوع جنگلی و
چشمانداز طبیعی تفرجگاه ،بیشترین تمایل به پرداخت را دارند .متغیرهای اقتصادی-اجتماعی مانند سن ،متأهل بودن ،فرزند دار بودن ،تحصیالت،
میزان مخارج ماهیانه خانوار و بومی بودن باعث افزایش تمایل به پرداختها شدهاند .جلیلیکامجو و همکاران ( ،)1393ارزش گردشگری ویژگیهای
مختلف تفرجگاه گنجنامه ،به دست آوردند .در این پژوهش از روش آزمون انتخاب که از زیرمجموعهی الگوسازی انتخاب و از خانوادهی ترجیحات
بیانشده است ،استفاده گردید .نتایج آنها نشان میدهد که تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای حفظ تنوع جنگلی ،حفظ آثار باستانی و بهداشت
محیط به ترتیب 33518 ،17810 ،و  36121ریال است .جوزی و همکاران ( )1389در مطالعهای به برآورد ارزش اقتصادی منابع تفرجگاهی بخش
شهداد کرمان و تعیین برنامه راهبردی توسعه اکو توریسم پرداختند .در این مطالعه از روش هزینه سفر با تکمیل پرسشنامه کالوسون استفادهشده
است .بر اساس محاسبات انجامشده ارزش تفرجگاهی بخش شهداد کرمان در زمان مطالعه (سال  5698 )1388میلیون ریال در ماه برآورد شد.
همچنین بهمنظور تدوین و ارائه راهبردهای کمی توسعه اکو توریسم از روش برنامهریزی راهبردی  SWOTو فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
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میدهد هزینه سفر برای هر بازدیدکننده  85/5هزار تومان برای این منطقه میباشد Godar .و  ،)2014( Ghiasiبه ارزشگذاری منطقه دلفرد

تعیین ارزش خدمات تفریحی تاالب پیرسلمان شهرستان اسدآباد در استان همدان بهمنظور توسعه اکو توریسم  /سامدلیری و شهبازی

( )AHPاستفاده شد .نتایج حاکی از آن بود که بهرغم وجود جاذبههای طبیعی و فرهنگی کمنظیر ،وجود کمبودهایی همچون ضعف در امکانات
زیربنایی و عدم معرفی و تبلیغات نامناسب منجر به عدم توسعه اکو توریسم در منطقه شده است.
حیاتی و خادم بلدیپور ( )1391در تحقیقی به برآورد ارزش تفرجی تاالب قوریگل تبریز با روش ارزشگذاری مشروط و برآورد تابع الجیت
پرداختند .میانگین تمایل به پرداخت افراد در این مطالعه برابر  7340ریال به ازای هر بازدید و ارزش تفریحی ساالنه تاالب قوریگل در حدود 743
ساحل تفریحی رادیو-دریا شهرستان چالوس" به بررسی میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان این ساحل با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط
( )CVو پرسشنامه انتخاب دوگانه-دوبعدی پرداختند .نتایج نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این ساحل
 1169ریال برای هر بازدید است .ارزش کل تفریحی ساالنه این منطقه ساحلی  453میلیون ریال برآورد شده است .نتایج همچنین نشان میدهد
که متغیرهای میزان پیشنهاد ،درآمد بازدیدکنندگان ،کیفیت ساحل (تمیزی ساحل و شفافیت آب) ازنظر بازدیدکنندگان و میزان تحصیالت ،مهمترین
عوامل مؤثر در میزان  WTPبازدیدکنندگان برای استفاده از ساحل است .فاصله محل سکونت تا ساحل متغیر تأثیرگذار دیگری است که با عالمت
منفی و در سطح ده درصد معنیدار بوده است.
تاالبها ازجمله مهمترین عرصههای حیاتی در جهان هستند که به دلیل تنوع زیستی منحصربهفرد ،تعدیل درجه حرارت ،جلوگیری از سیل و
طوفان ،کنترل بیولوژیک امراض و بیماری ها ،جذب و دفع مواد مغذی اضافی مانند نیتروژن و فسفر ،نگهداری رسوبات و درنتیجه بهبود کیفیت
آب ،خاصیت خود پاالیی و پاکسازی مواد سمی ،تولید فرآوردههای طبیعی (مانند چوب ،نی ،آبزیان و ،)...تغذیه و تخلیه آبهای زیرزمینی،
ارزشهای علمی ،پژوهشی و نیز کارکردهای تفرجی از جایگاه ویژهای برخوردارند ( .)Brouwer et al., 2009با توجه به وضعیت فعلی تاالبها
بهویژه تاالب پیرسلمان در استان همدان ازلحاظ فقدان امکانات تفرجی الزم (نبود پارکینگ مناسب ،سرویسهای بهداشتی ،سطلهای زباله،
تابلوهای راهنما و تبلیغاتی ،سایهبان و  ...و همچنین وضعیت نامناسب بهداشتی محیط اطراف تاالب خصوصاً در فصلهای گرم و پربازدید سال)
و نیز تجاوز و تخریب تاالب توسط افراد سودجو بهمنظور شکار پرندگان و صید ماهیان ،هدف از این مطالعه آن است که با ارزشگذاری این منبع
زیستی و تفریحی ،زمینه مناسبی جهت توجه بیشتر مدیران و سیاستگذاران محلی ،استانی و ملی جهت حفظ و نگهداری و سپس توسعه امکانات
فراهم گردد.

مواد و روشها
تاالب پیرسلمان در  15کیلومتری غرب شهرستان اسدآباد در استان همدان قرارگرفته است .مهمترین ویژگی آن تنوع پرندگان و پوشش
گیاهی فراوان در بهار و تابستان است .این تاالب در شرق روستای پیرسلمان واقع در شهرستان اسدآباد واقعشده است .ارتفاع تاالب از سطح دریا
در حدود  2160متر است .تاالب گسترهای شمالی جنوبی دارد و طول آن در حدود  500متر و عرض آن  300متر است .این تاالب نام خود را از
پیر مقدس سلمان گرفته است که آرامگاه او زیارتگاه افراد منطقه است و در جوار تاالب قرار دارد .آبوهوای منطقه در زمستان سرد و برودت هوا
تا  30درجه سانتیگراد زیر صفر میرسد و در تابستان معتدل و گرما تا  30درجه سانتیگراد باالی صفر میرسد .تاالب پیرسلمان از نوع تاالبهای
دائمی است و نوسانات آب آن اندک است زیرا تاالب کاسهای شکل است و اطراف آن دیوارهایی دارد که مرمّت شده و در زمان افزایش آب
اضافات آن از خروجی تاالب خارج میشود درنتیجه نه در وسعت و نه در عمق نوسان چشمگیری ندارد .منابع تأمین آب تاالب چشمههای جوشان
کف و اطراف است .آبهای سطحی اطراف و نزوالت آسمانی نیز در تأمین آب آن نقش دارند .رودخانه فصلی لکلک نیز به تاالب میریزد .عمق
تاالب حدود  2متر و بهطور متوسط  1متر است .مزه آب آن شیرین و بستر آن گلی است (سازمان میراث فرهنگی-صنایع دستی و گردشگری،
 .)1396شکل  1موقعیت تاالب را در استان همدان و شهرستان اسدآباد نشان میدهد (سالنامه آماری استان همدان.)1392 ،
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میلیون ریال برآورد گردید .شرزهای و سامدلیری ( )1391در تحقیقی با عنوان "برآورد ارزش تفریحی اکوسیستم ساحلی دریای خزر مطالعه موردی:

سال دوازدهم  /شماره  / 46زمستان 29-42 / 1399

نشریه علمی اکوبیولوژی تاالب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

یکی از اهداف اساسی اقتصاددانان محیطزیست تعیین ارزش اقتصادی منابع زیستمحیطی است .ارزشهای اقتصادی به دودسته ارزشهای
مصرفی و ارزشهای غیرمصرفی تقسیم میشوند .ارزشهای مصرفی شامل ارزش مصرفی مستقیم ،ارزش مصرفی غیرمستقیم ،ارزش اختیاری و
شبه اختیاری ( )Option and Quasi–Option Valueاست .ارزشهای غیرمصرفی شامل ارزش وجودی ( ،)Existence Valueارزش
بشردوستانه ( )Altruistic Valueو ارزش میراثی ( )Bequest Valueمیباشد .ارزشهای اقتصادی یک مکان تفریحی را میتوان بر اساس
روشهای ترجیحات آشکارشده و ترجیحات بیانشده نشان داد .الگوی هزینه سفر که در این مطالعه استفادهشده است ،یکی از روشهای ترجیحات
آشکارشده بوده که در قالب روش ارزشگذاری جزئی ،به تعیین ارزش کاالها و خدمات تفریحی میپردازد.
روش هزینه سفر که از روشهای ارزشگذاری مواهب غیر بازاری اکوسیستمهای طبیعی است ،از میان اقسام مختلف ارزش ،تنها ارزش
تفریحی محیطزیست را مورد ارزیابی قرار می دهد .این روش مبتنی بر این فرض ساده است که تعداد بازدیدها یا سفرهایی که بازدیدکنندگان از
یک سایت تفریحی انجام میدهند در اثر افزایش هزینههای سفر کاهش مییابد .روش هزینه سفر به دو روش هزینه سفر فردی و هزینه سفر
ناحیهای تقسیم میشود ( .)Randall, 1994تفاوت اولیه در این دو روش ،در ارتباط با متغیر وابسته است بهطوریکه در روش هزینه سفر انفرادی،
متغیر وابسته تعداد مسافرتهای صورت گرفته بهوسیله بازدیدکنندگان به یک مکان تفریحی در طول یک سال است و در روش هزینه سفر
ناحیهای ،متغیر وابسته تعداد مسافرتهای صورت گرفته بهوسیله جمعیت هر منطقه یا ناحیه مشخص به یک مکان تفریحی است ( Anderson,

 .)2010در روش هزینه سفر انفرادی محقق از ارتباط معکوس میان هزینههای سفر و تعداد بازدیدهای صورت گرفته توسط هر بازدیدکننده در
محدودهی زمانی در نظر گرفتهشده ،استفاده کرده و تابع تقاضای بازدید از آن سایت تفریحی را به دست میآورد .ناحیه زیر این منحنی تقاضا،
مازاد رفاه مصرفکننده را نشان میدهد که معادل باارزش تفریحی سایت است (خوشاخالق و همکاران.)1393 ،

الگوی هزینه مسافرت بهعنوان یکی از روشهای ترجیحات آشکارشده ،مبتنی بر تابع تولید خانوار است .این روش به دنبال بررسی نحوه
تغییرات تعداد بازدید از یک منبع زیستمحیطی با تغییر در قیمت بازدید است .هزینههای مسافرت به یک ناحیه تفریحی شامل هزینههای مستقیم
پولی و هزینههای زمان و همچنین هزینههای داخل ناحیه مانند حق ورودی و پارکینگ است و این هزینهها بهعنوان جایگزین قیمت منبع
زیستمحیطی محسوب میشود ( .)Hanley and Spash, 1993ازآنجاکه کاالهای زیستمحیطی در بازار مبادله نمیشوند ،لذا الگوی تابع
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شکل  :1موقعیت جغرافیایی تاالب پیرسلمان در استان همدان.

تعیین ارزش خدمات تفریحی تاالب پیرسلمان شهرستان اسدآباد در استان همدان بهمنظور توسعه اکو توریسم  /سامدلیری و شهبازی

تولید خانوار  ،) 1965( Backerیک چارچوب غنی برای ارائه الگوی هزینه مسافرت و برجسته کردن زمینههای مهم فرایند تصمیمگیری ارائه
میدهد .در ادام ه با توجه به مبانی نظری به تبیین تابع تولید تفریح ،هزینه نهایی و تابع تقاضای سفر پرداخته خواهد شد.
چنانچه فرض شود که یک مصرفکننده و یک مکان تفریحی وجود دارد ،مکان تفریحی دارای سطح کیفیت  Qاست که بر تعداد بازدید از
مکان تفریحی اثر مثبت دارد .در اینجا فرد ه مانند تابع تولید خانوار ،زمان را با یک کاالی بازاری یا کاالی تفریحی ترکیب میکند و هنگامیکه
انتخاب میکند .در این حالت تابع مطلوبیت بهصورت رابطه  1میباشد:

)U = U(CM , CH , Z, Q

رابطه :1

که در آن U ،سطح مطلوبیت CM ،کاالها و خدمات نهایی خریداریشده از بازار CH ،مصرف کاالها و خدمات خانگی Z ،سطح تفریح وQ

سطح کیفیت محیط مکان تفریحی (مثالً تاالب پیرسلمان) است .تابع تولید خانوار بهصورت رابطه  2تعریف میگردد:

) CH = CH ( X H , t H

رابطه :2

که در آن XH ،کاالهای خریداریشده از بازار و  tHزمان صرف شده برای تولید کاالی ترکیبی  CHاست .همچنین تابع تولید تفریح بهصورت
رابطه  3تبیین میگردد:

)Z = Z(XZ , t Z

رابطه :3

که در آن  XZکاالها و خدمات موردنیاز برای سفر tZ ،مدتزمان الزم برای سفر به مکان تفریحی است .محدودیت بودجه و زمان بهصورت
رابطه ( )4و ( )5خواهد بود:
رابطه:4

PM CM + PH XH + PZ XZ + t H W + t Z W = Wt W + Y

رابطه :5

t = tH + tZ + tW

که در آن  Yدرآمد غیر کاری PZ ،قیمت سفر W ،نرخ دستمزد tW ،زمان کار و  tکل زمان بهجز فراغت است .اکنون مطلوبیت با توجه به
محدودیت بودجه و زمان حداکثر خواهد شد .درنهایت تابع تقاضا برای سفر بهصورت رابطه ( )6استخراج میگردد:
)Z = f(Y, PZt , Q

رابطه :6

رابطه  ،6نشاندهندهی تابع تقاضا برای سفر ( )Zاست که تابعی از سطح کل درآمد ( ،)Yکل هزینهی سفر ( PZtمجموعه هزینههای سفر و
زمانی) و کیفیت مکان تفریحی ( )Qمیباشد.
برای محاسبه قیمت ضمنی تفریح و معرفی تابع تقاضا برای خدمات تفریحی ،تابع مطلوبیت نسبت به محدودیت بودجه حداکثر میشود.
مسئله مهم برای تعریف محدودیت بودجه این است که قیمت کاالها و خدمات تفریحی ممکن است در بازار قابلمشاهده نباشد  .درنتیجه از روش
دومرحلهای برای استخراج تابع تقاضای سفر استفاده میشود .برای این منظور ،در مرحله اول ،تابع هزینه کاالهای ترکیبی و محدودیت فناوری
تعریفشده و با استفاده از این روش ،قیمت سایهای هر روز سفر به مکان تفریحی (مثالً تاالب پیرسلمان) به دست میآید Pollak .و Wachter

( )1975قیمت سایهای را تابعی از قیمت کاال و نرخ دستمزد در نظر گرفته و محدودیت بودجه را بهصورت  R .R + Z .Z = Yتعریف میکنند؛
بنابراین ،در مرحله دوم ،مطلوبیت با توجه به محدودیت بودجه ،بهصورت رابطه  7حداکثر میشود:
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ترکیب زمان و کاالی تفریحی شکل میگیرد ،گردشگری به وجود میآید .مصرفکننده بین خرید کاالها و خدمات و بازدید از مکان تفریحی

سال دوازدهم  /شماره  / 46زمستان 29-42 / 1399

نشریه علمی اکوبیولوژی تاالب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

رابطه :7

)U = U(R, Z

Max

R .R + Z .Z = Y

S.T

با حداکثر سازی تابع مطلوبیت ،نسبت به محدودیت بودجه ،تابع تقاضا برای  Rبهصورت رابطه  8استخراج میگردد:
رابطه :8

که در آن DR ،تابع تقاضا برای تفریح است .چنانچه در مطالعه حاضر فرض شود که قیمت ضمنی سایر کاالها ثابت است ،تابع تقاضای سفر
بهصورت رابطه  9نوشته میشود:
) DR = DR (R , Y

رابطه :9

به بیانی دیگر ،تقاضای تفریح ( )DRتابعی از قیمت سایهای سفر (  ) Rو درآمد (  ) Yخواهد بود .برای محاسبه تابع هزینه نهایی  ،Rمیتوان
از تابع تولید استفاده کرد .چنانچه از تابع تولید کاب داگالس استفاده شود ،رابطه  10به دست میآید:
R = A XR11 XR22 TR

رابطه :10

که در آن A ،ضریت تکنولوژی برای تولید  X R1 ،Rنهاده مصرف بنزین XR2 ،سایر نهادههای موردنیاز برای سفر TR ،میزان زمان سفر و
 Rمیزان تفریح میباشد .در این رابطه i ،و  کشش تولید نسبت به نهادههای تولید است .بر اساس روش  ،)1991( Willisمیتوان تابع هزینه
سفر را بر اساس دوگان تابع تولید بهصورت رابطه  11به دست آورد:
)P(R122

رابطه :11

)( n ) (1 1
P R1

TR R = K R (1 n ) W

که در آن n ،و  Kبهصورت رابطه  12خواهد بود:
n

 = R
i

رابطه :12

n =+

i =1

) ( −1 n

) K = n (A  ii

با توجه به تابع هزینه سفر ،هزینه نهایی تفریح یا قیمت سایهای تفریح بهصورت رابطه  13خواهد بود:
TCR
= KR W iK Pi
Ri
R

رابطه :13

= MC R = R

با برآورد قیمت سایهای تفریح ،میتوان ارزش اقتصادی منبع زیستمحیطی را تعیین کرد .با توجه به الگوهای ارائهشده جهت برآورد مدل ،در
بخش نتایج محاسبات مربوط به برآورد توابع تولید تفریح ،هزینه نهایی و تقاضای سفر با استفاده از دادههای میدانی که از بازدیدکنندگان تاالب
جمعآوریشده است ،ارائه و تجزیهوتحلیل گردید .همچنین پیشنهاداتی بهمنظور توسعه اکو توریسم در منطقه مطرح شد.
تعیین یک ارزش صحیح و درست تا اندازه زیادی به روش بررسی نیز بستگی دارد .معموالً مصاحبه رودررو کاربردیترین و کاراترین ابزار
است .در این پژوهش برای برآورد تعداد نمونه الزم از رابطه  Cochranو روش نمونهگیری تصادفی ساده استفادهشده است (.)Cochran, 1997
رابطه  Cochranبرای نمونهگیری تصادفی ساده بهصورت رابطه  14است:
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) DR = DR (R , Z , Y

تعیین ارزش خدمات تفریحی تاالب پیرسلمان شهرستان اسدآباد در استان همدان بهمنظور توسعه اکو توریسم  /سامدلیری و شهبازی
2 2

N ts
2
2 2
N d +t s

رابطه :14

=n

که در آن  nحجم نمونه s ،انحراف معیار جامعه N ،حجم جامعه (تعداد بازدیدکنندگان از تاالب در یک سال)  dمیزان خطای قابلقبول
موردمطالعه ،تعداد  30نمونه از جامعه آماری موردتحقیق بهصورت تصادفی انتخاب و پیشآزمون شد .انحراف معیار (متغیر هزینه سفر) بهدستآمده
از این پیشآزمون برابر  61349ریال محاسبه شد و دقت احتمالی مطلوب نیز برابر  15000ریال در نظر گرفته شد .بدین ترتیب محاسبه حجم
نمونه طبق رابطه  Cochranبهصورت رابطه  15میباشد:

3000 1/962  613462
= 63
2
2
2
3000  15000 + 1/96 61346

رابطه :15

=n

بنابراین تعداد  73پرسشنامه در محل تاالب و به روش نمونهگیری تصادفی ساده تکمیلشده که  10پرسشنامه به علت عدم درک صحیح
پرسشها و ناقص بودن آنها حذف گردیده و تجزیهوتحلیل با  63پرسشنامه انجامگرفته است .پرسشنامهها در طول فصل بهار و تابستان سال
 1393تکمیلشده است.
اطالعات مربوط به تعداد بازدیدکنندگان ساالنه از تاالب ،از منابع آماری مربوط مانند سازمان میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری استان
همدان ،سازمان حفاظت محیطزیست و نیز افراد مطلع محلی اخذ گردید .برای دستیابی به برآوردی از تعداد بازدیدکنندگان ساالنه از تاالب،
ازآنجاکه هیچگونه آماری در این زمینه وجود ندارد ،ازنظر خبرگان و متخصصان با روش دلفی استفاده گردید ( .)Cline, 2000برای استفاده از
دیدگاه صاحبنظران ،مدیران و کارشناسان از  5نفر از افراد باسابقه در بخش محیطزیست و گردشگری و نیز سه نفر از مطلعین محلی برای
شرکت در مطالعه دعوت به عمل آمد و همه افراد به شرکت در مطالعه پاسخ مثبت دادند .بر اساس نتایج بهدستآمده از تحلیل پرسشنامههای
دلفی ،تعداد کل بازدید از تاالب در سال تقریباً  3000خانوار برآورد شده است.

نتایج
خالصه مشخصات جمعیتی ،تحصیلی ،درآمدی و ترجیحی بازدیدکنندگان در جدول  1آورده شده است.
جدول  :1میانگین مشخصات جمعیتی ،تحصیلی ،درآمدی و ترجیحی بازدیدکنندگان تاالب پیرسلمان در سال .1393
میانگین سن (سال)

37/95

تعداد متأهلین

51

بعد خانوار (نفر)

3/05

سالهای تحصیل (سال)

15/41

درآمد ماهانه (ریال)

15651162/8

تعداد بازدید در سال

1/2

کل زمان تفریح در تاالب پیرسلمان (دقیقه)

102/6

هزینه سفر (ریال)

376602
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(اختالف نتایج نمونه و جامعه آماری) و  tفاصله اعتماد است که در این مطالعه  1/96در نظر گرفته شد .بهمنظور تعیین انحراف معیار جامعه

سال دوازدهم  /شماره  / 46زمستان 29-42 / 1399

نشریه علمی اکوبیولوژی تاالب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
میانگین سن (سال)

37/95

زمان صرفشده برای رسیدن به تاالب (دقیقه)

55/5

هزینه بنزین مصرفی (ریال)

40255/8

فاصله طی شده تا تاالب (کیلومتر)

40/51

ریالی تاالب ،الزم است که قیمت سایهای یا قیمت ضمنی سفر برای هر فرد محاسبه شود .سپس با ضرب قیمت سایهای سفر و تعداد بازدیدکنندگان،
ارزش آن محاسبه میگردد .نتایج تخمین تابع تولید تفریح (رابطه  )10با استفاده از روش  OLSدر جدول  2و معادله  16نشان دادهشده است.
جدول  :2نتایج برآورد تابع تولید تفریح (بازدید از تاالب پیرسلمان) در سال .1393
نام متغیر
عرض از مبدأ
نهاده مصرف بنزین
سایر نهادههای موردنیاز سفر
زمان سفر
آزمون ناهمسانی واریانس (آزمون وایت)
کل رگرسیون

ضریب
2/62
-0/04
0/14
0/63
F=1/08
F=3/92

آماره t
1/55
2/62
2/45
2/83
( P=0/28سطح احتمال)
R2=0/64
0/ 63
R = A XR11 XR22 TR = 2 / 62 X−R01/04 X0R/14
2 TR

رابطه :16

نتایج برآورد تابع تولید در جدول  2نشان میدهد الگو ازلحاظ خوبی برازش (مقدار ضریب تعیین) و ناهمسانی اجزاء اخالل (معنیدار نبودن
آماره آزمون وایت) مشکلی ندارد .همچنین نهادهی زمان و سایر نهادههای سفر ،اثر مثبتی بر تولید تفریح دارد؛ اما نهاده مصرف بنزین ،اثر منفی
بر تولید تفریح دارد .ضرایب تمامی متغیرها ازنظر آماری معنیدار است و به لحاظ نظری ،با انتظارات تطابق دارد .نهاده مصرف بنزین ،اثر منفی و
معنیداری بر تولید تفریح دارد .بایستی توجه داشت که هزینه مصرف بنزین نشاندهندهی میزان مسافت محل سکونت مسافر تا تاالب پیرسلمان
نیز میباشد .بنابراین با افزایش مسافت ،هزینه مصرف بنزین نیز افزایش مییابد .بهعبارتدیگر این متغیر ،نمایندهای برای مسافت و دوری محل
تفریحی نیز میباشد .نتایج حاصل از تخمین الگوی رابطه  10نشان میدهد که با افزایش هزینه مصرف بنزین یا افزایش مسافت ،تولید تفریح،
کاهش مییابد .یک درصد افزایش در هزینه بنزین ،تولید تفریح را به میزان  0/04درصد کاهش میدهد .ضریب این متغیر به لحاظ آماری معنیدار
و مطابق با انتظارات نظری است.
سایر نهادههای سفر مانند هزینه خوراک و  ...موجود در تاالب پیرسلمان ،اثر مثبتی بر تولید تفریح دارد ،بهطوریکه یک درصد افزایش در
هزینههای سایر نهادهها 0/24 ،درصد افزایش تفریح را در پی خواهد داشت .نهاده زمان ،اثر مثبت و معنیداری بر تولید تفریح دارد .بهطوریکه
یک درصد افزایش در نهاده زمان ،تولید تفریح را به میزان  0/73درصد افزایش میدهد .با توجه به برآورد تابع تولید تفریح (جدول  )2و با توجه به
رابطه  ،13معادله هزینه نهایی تفریح با استفاده از روش  )1991( Willisبه دست میآید .برای محاسبه هزینه نهایی تفریح ،نرخ دستمزد ،درآمد
کل ماهیانه فرد بر کل ساعت کار تقسیم میگردد .بر اساس برآوردهای صورت گرفته ،میانگین نرخ دستمزد ساعتی معادل  74815ریال و نرخ
دستمزد به ازای هر دقیقه معادل  1247ریال میباشد .همچنین متوسط قیمت بنزین معادل  10000ریال و متوسط هزینه سایر نهادهها معادل
 52000ریال خواهد بود .اکنون با جایگذاری قیمتهای محاسبهشده ،در رابطه هزینه نهایی تفریح (رابطه  ،)13هزینه نهایی تفریح یا قیمت سایهای
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با توجه به الگوهای ارائهشده ،نتایج حاصل از تخمین الگوهای تولید تفریح ،هزینه نهایی و تقاضای سفر ارائه میگردد .برای تعیین ارزش

تعیین ارزش خدمات تفریحی تاالب پیرسلمان شهرستان اسدآباد در استان همدان بهمنظور توسعه اکو توریسم  /سامدلیری و شهبازی

تفریح به دست میآید .بر این اساس ،قیمت سایهای تفریح به ازای هر دقیقه  145ریال به دست میآید ،بهطوریکه قیمت سایهای سفر به ازای
هرروز معادل  208800ریال (به قیمت سال  )1393میباشد .چنانچه قیمت سایهای تفریح در تعداد مسافران بازدیدکننده از تاالب پیرسلمان ضرب
شود ،ارزش تفرجی این مکان طبق رابطه  17به دست میآید.
 = 3000 208800= 626400000ارزش تفرجی ساالنه تاالب پیرسلمان

رابطه :17

است .با به دست آوردن قیمت سایهای سفر ،با توجه به رابطه  9تابع تقاضای تفریح با استفاده از روش  OLSبه دست میآید که در جدول  3و
رابطه  18نشان دادهشده است.
جدول  :3نتایج برآورد تابع تقاضای تفریح (بازدید از تاالب پیرسلمان) در سال .1393
نام متغیر

ضریب

مقدار آماره t

عرض از مبدأ

39/7

33/12

قیمت سایهای سفر

-5/62

6/14

درآمد خانوار

0/06

0/14

آزمون ناهمسانی واریانس (آزمون وایت)

F=1/24

( P=0/19سطح احتمال)

F=0/83

R2=0/52

DR = DR (R , Y) = 39 / 7 − 5 / 62 R + 0 / 06Y

رابطه :18

نتایج برآورد تابع تقاضا در جدول  3نشان میدهد مدل ازلحاظ مقدار ضریب تعیین و ناهمسانی اجزاء خطای مدل (معنیدار نبودن آماره آزمون
وایت) مشکلی ندارد .بر اساس نتایج برآورد تابع تقاضای سفر ،درآمد خانوار ،اثر مثبتی بر تقاضای تفریح دارد .بهعبارتدیگر یک درصد افزایش در
درآمد 0/06 ،درصد افزایش در تقاضای تفریح را در پی خواهد داشت .از طرف دیگر قیمت سایهای تفریح ،اثر منفی بر تقاضای تفریح دارد.
بهطوریکه یک درصد افزایش در قیمت سایهای تفریح ،موجب  5/62درصد کاهش در تقاضای تفریح میشود .اکنون عوامل مؤثر بر تمایل به
پرداخت هر مسافر (هزینه سفر) موردبررسی قرار میگیرد .نتایج حاصل از تخمین الگو بهصورت جدول  4میباشد.
جدول  : 4نتایج برآورد عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت برای سفر (هزینه سفر) برای بازدید از تاالب پیرسلمان در سال
.1393
نام متغیر

ضریب

آماره t

عرض از مبدأ

10/14

5/43

درآمد

-0/15

-2/38

وضعیت تأهل

0/35

2/41

تحصیالت

1/43

2/09

کیفیت محیط

0/35

2/26

سن

0/42

0/66
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لذا ارزش تفرجی ساالنه تاالب برابر  626/4میلیون ریال محاسبه گردیده است که برای یک تاالب با وسعت حدود  15هکتار رقم قابلتوجهی

سال دوازدهم  /شماره  / 46زمستان 29-42 / 1399

نشریه علمی اکوبیولوژی تاالب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
نام متغیر

ضریب

آماره t

آزمون ناهمسانی واریانس (آزمون وایت)

F=0/85

( P=0/36سطح احتمال)

F=1/21

R2=0/40

پایین الگو نشاندهنده قدرت کمتر متغیرهای مستقل در توضیح دهی متغیر وابسته (هزینه سفر) دارد .بر این اساس ،سطح درآمد ،اثر منفی و
معنیداری بر هزینه سفر (تمایل به پرداخت برای سفر) دارد .بهطوریکه یک درصد افزایش در درآمد ،موجب کاهش تمایل به پرداخت برای سفر
به میزان  0/15درصد میگردد .وضعیت تأهل ،اثر مثبت و معنی داری بر هزینه سفر دارد .همچنین سطح تحصیالت افراد ،سن و کیفیت محیط
بازدید یعنی تاالب پیرسلمان ،اثر مثبت و معنیداری بر میزان تمایل به پرداخت (هزینههای سفر) دارند.

بحث و نتیجهگیری
ارزشگذاری منابع زیستمحیطی ،با توجه به جنبههای غیر بازاری بودن این کاالها ،از پیچیدگیهایی برخوردار است .با توجه به ویژگی
زیستمحیطی ،تفریحی و تاریخی تاالب پیرسلمان ،تعیین ارزش اقتصادی آن دارای اهمیت زیادی است .ارزش تفریحی تاالب پیرسلمان ،یکی از
ارزشهای ملموس مستقیم این مکان است که برای تعیین آن از الگوی هزینه سفر استفادهشده است .در این مطالعه قیمت سایهای تفریح محاسبه
گردیده است .برای این منظور تابع تولید خانوار تخمین زدهشده و بر اساس آن تابع هزینه نهایی تفریح تعیین شد .نتایج نشان میدهد که نهادههای
زمان ،هزینههای سفر و مسافت ،کاالی تفریح را تولید میکنند .همچنین در این مطالعه ارزش تفرجی ساالنه تاالب برابر  626/4میلیون ریال
محاسبه گردیده است که برای یک تاالب با وسعت حدود  15هکتار رقم قابلتوجهی است .این ارزش با مقدار محاسبهشده برای تاالب قوریگل
شهرستان بستانآباد در استان آذربایجان شرقی که مقدار  743میلیون ریال در سال  1391بهدستآمده ،با توجه به وسعت بیشتر این تاالب (با
مساحت  200هکتار) و در نظر گرفتن نرخ تورم ،نزدیکی و مشابهت دارد (حیاتی و خادم بلدیپور .)1391 ،از طرفی نتایج این تحقیق با نتایج
تحقیق محمودی و همکاران که ارزش تاالب انزلی (با مساحت  20000هکتار) را برای سال  1389برابر  1490میلیون ریال محاسبه کردهاند،
تفاوت قابلمالحظهای دارد (محمودی و همکاران .)1389 ،ازآنجاکه تجمیع ارزشها و برآورد ارزش تفریحی تاالبها و سایر مکانهای تفریحی،
برای جامعه آماری استفادهکننده ،بهشدت تحت تأثیر تعداد اعضاء جامعه آماری قرار دارد که به دلیل عدم وجود آمار و اطالعات دقیق در این زمینه
این مقدار عمدتاً توسط برآورد شخصی محقق تعیین میگردد ،مقایسه نتایج ریالی تحقیقات ارزشگذاری مشکل بوده و نیازمند دقت فراوان و
اعمال تعدیالت الزم است .از دیدگاه عوامل اثرگذار بر هزینه سفر نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات مشابه داخلی مانند مطالعهی Mohammadi

 Limaeiو همکاران ( )2014برای پارک جنگلی ماسوله Godar ،و  )2014( Ghiasiبرای منطقه دلفرد در جنوب استان کرمان و باقر زاده
( )1390برای پارک جنگلی داغالرباغی منطقه خوی مطابقت و همخوانی دارد.
قیمت سایهای تفریح (بازدید از تاالب پیرسلمان) معادل  208800ریال در هرروز تعیینشده است که قیمت نسبتاً باالیی برای سال موردمطالعه
میباشد .چنین ارزش باالیی برای خدمات تفریحی اکوسیستمها در سایر مطالعات برای نیز دیدهشده است .برای مثال  Mayerو Woltering

( )2018ارزش خدمات تفریحی اکوسیستمی را برای  15پارک ملی در آلمان و طی سالهای  2004تا  2015با استفاده از روش هزینه سفر برآورد
کردند .حد پایین مازاد مصرفکنندگان ناشی از تقاضای تفریحی پارکها برابر  385/3الی  621/8میلیون یورو و حد باالی آن برابر  1/69الی 2/75
میلیارد یورو به دست آمد )2019( Pascoe .در مطالعهای دیگر ،با استفاده از روش هزینه سفر به تخمین ارزشهای غیر بازاری استفاده از ساحل
در کشور استرالیا پرداختند .نتایج نشان داد مازاد مصرفکننده برای ساکنین سیدنی بهصورت مبنایی حدود  10دالر به ازای هر سفر بوده و برای
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نتایج در جدول  4نشان میدهد الگو ازلحاظ ناهمسانی اجزاء اخالل (معنیدار نبودن آماره آزمون وایت) مشکلی ندارد اما مقدار ضریب تعیین

تعیین ارزش خدمات تفریحی تاالب پیرسلمان شهرستان اسدآباد در استان همدان بهمنظور توسعه اکو توریسم  /سامدلیری و شهبازی

فعالیتهای اضافی چون قایقسواری و پیادهروی برابر  17دالر میباشد Jaung .و  )2020( Carrascoارزش یک پارک ملی و یک منطقه
حفاظتشده در سنگاپور را با روش هزینه سفر به دست آوردند .نتایج نشان داد منافع تفریحی ساالنه پارک ملی برابر  54/7الی  66/8میلیون دالر
و منطقه حفاظتشده برابر  6/9تا  9/06میلیون دالر بوده است.
نتایج تخمین تابع تقاضای تفریح نشاندهنده آن است که تقاضای تفریح با قیمت سایهای تفریح رابطه منفی ولی با درآمد رابطه مثبت دارد
تحصیالت ،سن و کیفیت محیط بازدید دارد؛ اما ارتباط معنیداری با سطح درآمد افراد ندارد؛ بنابراین با توجه به برآورد تمایل به پرداخت ،ایجاد
تسهیالت و امکانات رفاهی در تاالب پیرسلمان و کاهش هزینه سفر (مانند هزینه حملونقل) ،در افزایش تعداد بازدیدکنندگان نقش مهمی دارد و
درنتیجه ارتقاء ارزش محیطزیستی این منطقه تفریحی را در پی خواهد داشت .برای این منظور میتوان از توان سرمایهگذاری بخش خصوصی
برای ایجاد تسهیالت رفاهی عالوه بر درآمدزایی برای این بخش ،توسعه گردشگری این منطقه را در پی خواهد داشت .همچنین متأهلین و
تحصیلکردگان دانشگاهی میتوانند بهعنوان جامعه هدف برای تبلیغات بهمنظور جذب گردشگر در این منطقه موردتوجه قرار گیرند ،زیرا بر اساس
تمایل به پرداخت ،متأهلین و تحصیلکردگان تمایل بیشتری برای بازدید از این منطقه دارند .این امر نشان میدهد تهیه و تدوین سند راهبردی
توسعه گردشگری در این منطقه ضروری است که در آن عالوه بر هدفگذاری برای جذب بیشتر جامعه هدف ،سرمایهگذاریها به آن سمت هدایت
شود و نهایتاً افزایش کارکردهای زیستمحیطی ،فرهنگی و تاریخی این مکان را در پی خواهد داشت .توسعه فعالیتهای آگاهی بخشی عمومی
در مورد تاالب پیرسلمان و آگاهی بخشی به افراد بازدیدکننده عالوه برافزایش تعداد بازدیدکننده ،کاهش میزان تخریب زیستمحیطی را برای این
مکان در پی خواهد داشت.
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