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 مقدمه
 یکسبز  یو فضا یحیامکانات تفر یالت،تسه یحصح مدیریت

. گذاردیم منطقه آن اقتصاد بر توجهی شایان یرمنطقه، تأث
 در گیرییمتصم یتاهم گربیان پیش از بیش مسئله، ینا

 یو از جمله عوامل است ایتوسعه هایطرح ریزیبرنامه ةزمین
 ینهزم یندر ا یمتنوع هایشرو کارگیری به موجباست که 

 یو فضاها عمومی های تفرجگاه یاقتصاد ی. ارزشگذارشود می
 محیط مدیرانکه امروزه  هاستروش این جملةسبز، از 

 دکننمی هاستفادمؤثر  یابزار عنوان بهآن  از زیست
(Dehghanian, 1995.) در توانیم ،رهیافت ایناستفاده از  با 

 ؛برداشت گام پایدار توسعةو  ینرفاه انسا هایشاخص ایجاد
 هاییاستبهبود س ،روش ینا یاز کاربردها یکی بنابراین،

 یانسان رفاه افزایش منظوربه یو گردشگر زیستی محیط

 اهمیت منافع این کردنفهم قابل و کردنیکمّ ،رو  این از. است
هدف  معموالً(.  Kramer, 1997 &Mercer) ددار بسزایی

 دادن نشان ،یریتیمد یماتدر کمک به تصم یارزشگذار یاصل
 هایتفرجگاه پولی ارزش تعیین. است اقتصادی کارایی
 تلفیقی مدیریت در مضاعفی نقش سبز فضاهای و عمومی
 ,Khorshid doost) ندکمی یفاا یعیطب هایسیستم و انسان

 و منابع اتالف موجبشاخص  ینبه ا یتوجه بی که (1997
 یعیطب هاییطاز مح اکوتوریسم هایاستفاده کیفی کاهش

 یسمتوریکالاکولوژعبارت  ةشدکوتاه ،یسماکوتور. دوش می
 یمعرف یگردشگر یعتطب عنوان به یاست که در زبان فارس

شکل از  یناست. ا ینو در صنعت جهانگرد یشیو گرا شود می
 یعتدر طب یشترانسان را ب یفراغت یهایتفعال یگردشگر

بر مسافرت هدفمند همراه با  یتند و مبکنیم یرپذامکان
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و  یعیطب یهااز جاذبه یو معنو یفرهنگ یها  و برداشت یدارد
 ,.Jozi et alن است )آگوناگون  یهایدهاز پد ییجولذت

دور  ةگذشتاست که از  یایدهپد یگردشگر ،درواقع(. 2010
و  یمتفاوت اجتماع یازهایمورد توجه انسان بود و برحسب ن

 ةبا توجه به توسع خود ادامه داد و ایییبه پو یاقتصاد
تعداد گردشگران و  یرچشمگ یشارتباطات و افزا روزافزون

جوامع  یاشتغال برا مانند یاریبس یجنتا ،نآ یارز یمدهاآدر
سازمان  یفتعر طبق .(Saraghi et al., 2008دنبال داشت )به

 یکه فرد است یمجموعه امور یگردشگر ی،گردشگر یجهان
 که دهدیخود انجام م یزندگ یطاز مح یرغ یکاندر سفر و م

تفرج،  ی،گرمرن سآو هدف  کشدیسال طول نم یکاز  یشب
 است یلقب یناز ا ییهایتاستراحت، ورزش و فعال

(UNWTO: United nation world tourism organization, 

2012).  
از جمله  یمتعدد یاقتصاد یدفوا یسمصنعت تور ةتوسع

به یجوامع محل یبرا را یفرهنگ ةو اشاع ییامدزآاشتغال، در
عنوان  هب تواندیم یسمتور ،مذکور یدفوا برخالف .دارد همراه

در حال توسعه مطرح  یدر کشورها ینفرآمشکل یایدهپد
و توسعه  یاقتصاد ی،فرهنگ -یمسائل اجتماع برشود که 

 ینزم یرو یبازبه بورستوان ین جمله مآاز  .گذارد می یرثأت
 یهاینههز یتورم ثراو  یستیتور یزاتتجه یجادعلت ا  به

 Ghorbani et) کردها اشاره یمتق یشدر قالب افزا یسمتور

al., 2009). 
 یبازار یرکارکردها و خدمات غ یارزشگذار ،راستا این در

هم از جمله شناخت و ف یادیز یلبه دال طبیعی هایتفرجگاه
 یطیمحزیستمسائل  ةارائ یکی،و اکولوژ یطیمحیستمنافع ز

وردن ارتباط آفراهم یزان،رو برنامه یرندگانگیمکشور به تصم
سنجش  یعی،طب یهامدآو در یاقتصاد یهایاستس یانم

 یاز رفاه انسان یتدر حما یطیمحیستمنابع ز یتنقش و اهم
مانند  یو اصالح مجموعه محاسبات مل یلتعد یدار،پا ةتوسعو 
 یبرداربهرهو  یباز تخر یریو جلوگ یناخالص مل یدتول

 & Molaei) است اهمیت حائز ،یعیمنابع طب یةرو یب

Kavoosi, 2012).  

 یراهبرد یزیربرنامه ینةزمدر  متعددیتاکنون مطالعات 
 هگرفتانجام  یو تفرجگاه یعیدر مناطق طب یو ارزشگذار

 شود.یها اشاره منآ ینتراز مهم یبه برخ زیرکه در  است
Fleming & Cook (2008ارزش تفرج )یمکنز ةیاچدر ی 

 بررسیسفر  ةینبا استفاده از روش هز یاکشور استرال در را
 ینا ةساالن یارزش تفرج داد نشان پژوهش این نتایج. ندکرد

 .است یادالر استرال یلیونم 4/44 الی 2/19 یاچهدر
Sherestha & Coble (2007) ةینروش هز کارگیری بهبا  یزن 

 ةرودخان ةمنطق یدکنندگانبازد یتفرج یضاتقا ،سفر
نشان داد  مطالعه یج. نتادندکر یبررس را یدافلور یکاالیآپاالچ

هر روز  یدالر به ازا 18/74طور متوسط به یدکنندگانبازد
 56/484حدود  یاقتصاد نظر ازند که کرد ینهاقامت هز

 ،همچنینهمراه داشت. بهمنطقه  یدالر در سال برا یلیونم
Z&ersen & Jense (2005) یارزش اقتصاد یپژوهش در 

در شرق اروپا با استفاده از روش  را یجنگل یهاگردشگاه
سود  یانگینپژوهش م ینا یج. نتاکردند بررسیسفر  ینةهز
ورود هر  یابه از یاز ساکنان محل یکهر یبرا یدیعا

ماهانه  ای در دوره یکامرآدالر 122به داخل منطقه را گردشگر 
 درChin & Thomson  (2002 )ن،ایبر عالوهد. رکورد آبر

 TCM: Travel cost) سفر ینةهزبا استفاده از روش  ایمطالعه

method)، کردند یبررس یوانرا در تا یباغ یارزش اقتصاد .
 یپهمشهور شمال شرق تا یتفرج یهااز مکان یکیباغ  ینا

از تفرج ساالنه  یدیسود عا یانگیننشان داد م یج. نتااست
و  یکاآمردالر  409 یزانبه م یاز ساکنان محل یکهر یراب

 دالر در سال است.  یلیونم 23تفرج حدود  یسود کل
 آن به ایران در زمینه این در که مطالعاتی جمله از

 .Gholami et al) هایپژوهش به توانیم ،شد پرداخته
تاالب  یتفرجگاه یارزشگذار ینعناو با 2011 ;2009)

 با که کرد اشارهشهرکرد  ةیمد ةچشمچغاخور و  یالملل ینب
بههر منطقه را  یسفر، ارزش اقتصاد ةهزین روش کارگیری به
 ،ینهمچن .کردندتومان برآورد  یلیونم 72و  44روزانه  یبترت

Jozi et al. (2010ارزش اقتصاد )مند  ةشدحفاظت ةمنطق ی
 ماه معادلدر هر  سفر هزینةاستفاده از روش  بابوشهر را 

  .Esmaeli et al،نایبرعالوه. کرد برآورد یالر 569،825،000
پارک  یارزش اقتصاد ،سفر ینةهزبا استفاده از روش ( 2006)

 و یلیونم 125معادل  ساالنه یزدر تبررا  یعلبنعون یجنگل
 .زد ینتخم یالهزار ر 81

واقع در استان  یعیطب هایتفرجگاه از یکی فاتح بوستان
 .آیدمی شماربه فراغت وقاتا گذراندن برای کرج شهر والبرز 
 هوای و آب به توجه با دور، چندان نه ایگذشته در کرج

 زیبا شهریباغ کرج، رودخانة مانند آبی منابع وجود و مناسب
 در هم هنوز آن آثار که بود شمار  بی و کهن درختان با سبز و

 جمعیت جومه با ،اخیر سال چهل در. خورد می چشمبه شهر
 با و تخریب آن های  باغ رفتهرفته شهر، این به ایران سراسر از

 درختان که مناطقی از .شد جایگزین ها راه و مسکونی مناطق
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 مناطق دیگر به نسبت حاضر درحال و داشتند زیادی انبوه
 به توان می ،دارند بیشتری درختان و سبز فضای کرج

 به معروف پارک .کرد اشاره عظیمیه و مهرشهر ،شهر جهان
 بزرگ های باغ جمله از شهرجهان در فاتح محمدصادق مرحوم

 فاصل حد در و هکتار 16 مساحت به زمینی در که است کرج
 این امکانات جمله از .است واقع آبادحاجی و شهرجهان

 نفری، 1200 تنیس المللی بین ةمجموع نیز بوستان
 هایسرویس ها،آالچیق ها،رستوران ،ورزشی های فروشگاه
 ،اخیر هایسال در البته. است سبز فضای محوطة و بهداشتی

 بینیپیش و شدن یچندان توجه پارک این خدمات ارزش به
زیست های خسارت آن، سبز فضای تخریب ضمن شودمی

 ؛باشد داشته همراهبه منطقه برای هم ناپذیریجبران محیطی
 ارزش تعیین لزوم وموضوع  یتبه اهمبا توجه  ،بنابراین

 بهبود برایسبز  یو فضاها یعیطب هایتفرجگاه اقتصادی
 چنینمو ه محیطیزیست هایسیاست و گردشگری صنعت

 ارزش برآورد ةزمین درمطالعات  بودندمحدو به توجه با

هدف  باپژوهش  این ،سفر هزینة روش به هاتفرجگاه تفریحی
 یکرداستفاده از رو بافاتح  بوستان یارزش اقتصاد یینتع

   .گرفتانجام  سفر هزینة

 

 هاروش مواد و
پارک فاتح،  یارزش تفرجگاه یینمنظور تعبه ،یقتحق یندر ا

 سفر از ینةهزروش  استفاده شد. یسفر انفراد ینةهزاز روش 
فرض  وشکارشده است آبر رجحان  یمبتن یهاجمله روش

به  یدنرس یبرا یه فردک ییهاینههز کند می بیان اش ییمبنا
تواند یمکند ین پرداخت مآمثبت و مانند  یطیمح یژگیو

دست  هب یژگین وآباشد که از  یارزش منافع ةکنندمنعکس
 .(Nasrollahi & Onegh, 2011) وردآیم

و  شد یهته یامنافع، پرسشنامه ینوردن اآدست هب یبرا
به  1392 تابستانماه  سهکه در  کردند یلتکم یکسانرا  آن

ارتباط  یونی،رگرس یهاگاه توسط روشنآ. ندرفتمنطقه  ینا
 یهتجز یجورد و نتاآبر گرفتهانجام یسفر با تعداد سفرها ینةهز
 .شد یلتحل و

ارزش  یریگاندازه یاستاندارد برا یروش سفر ینةهز یالگو
ن است که ارزش آروش  ینا ییو مبنا یسفر است. فرض اصل

کنندگان یداست که بازد ییهاینها هزمطابق ب یحیتفر یمکان
 یمبتن یشترروش ب ینشوند. این متحمل مآاز  هاستفاد یبرا

 یفردمنحصربه یتکه مز -یاست تا فرض یواقع یهابر داده
 یتقاضا یرا برا یواقع یرمقاد تواند می یلدلینا و به -است

فرض ساده  ینبر ا یسفر مبتن ةینسفر ارائه کند. روش هز
 اب یممستق طورمکان به یک یحیرزش تفراست که ا

کند یم یداارتباط پن مکان آشخص به سفر  یها ینههز
(Shahabi & Esmaeli, 2006). مختلف  یکرددو رو سفر ةینهز

 .شودیم یحکه در ادامه تشر دارد
 ZTCM: Zone travel) یاسفر منطقه ینةهزروش . 1

cost method): یهثانو یهاستفاده از دادهبا ا یشتربروش  این 
 یدکنندگانشده از بازدیورآجمع واطالعات ساده  یبا برخ
 .گیرد میانجام 
 ITCM: Individual travel) یسفر انفراد ةینروش هز .2

cost method): یاتئبا جز یقاتبا استفاده از تحقروش  این 
به ،. در پژوهش حاضردگیریمانجام  یدکنندگاناز بازد یشترب

سفر  ةیندر کرج از روش هز یدکنندگانتمرکز بازد یلدل
 .(Amirnejad et al., 2006)استفاده شد  یانفراد

 ابزار انتخاب ارزشگذاری، مطالعات نیازپیش ترینمهم
 اطالعات باید ،ینبنابرا ؛هاستداده آوریجمع برای مناسب

 یلتکم اب پارک، این تفریحی ارزش تعیین برای الزم
 .آید دست به حضوری مصاحبة یقطر پرسشنامه و از

پارک فاتح  یدکنندگانبازد یقتحق ینا یآمار جامعة
 و کارشناسان به مراجعه با تحقیق ةپرسشنام ،همچنینبودند. 

 ،داشتند را یارزشگذار ةمطالع دادن انجام ةقساب که محققانی
 .شد تأیید

از  یبرآورد ارزش تفرج برایالزم  ةحجم نمون یینتع یبرا
 سیابتدا  ،منظورینااستفاده شد. به یتصادف یریگونهروش نم

 یلمورد مطالعه تکم ةآزمون در منطقیشعنوان پپرسشنامه به
با استفاده از  یزناطالعات  این یلو تحل یهتجز. شد
صورت  Shazam و Excel یو اقتصادسنج یآمار یافزارها نرم

 یو خطا رصدد 90 یناناطم یبسپس با انتصاب ضر گرفت.
 Mitchellالزم با استفاده از روش  یها، تعداد نمونهدرصد 10

& Carson محاسبه شد یرز ةرابط یقاز طر (Vaughan & 

Darling, 2000 Mitchell & Carson, 1989;): 

(1)  t cv / /
n

d /

 
  

2 2 2 2

2 2
96 1 88 0

298
10 0

 

 اریمع یخطا d رات،ییتغ بیمجذور ضر cv2  آن در که
 با یاسپس پرسشنامه .است نانیاطم بیضر tو  استاندارد

 دش میتنظ پرسش نوزده کالوسون، مرکب از ةعنوان پرسشنام
 و عیتوز ،1392 ابستانتماه  سهکننده در دیبازد صدیس نیو ب

 مربوط یها پرسش نخست ادشدهی ةپرسشنام در .شد لیتکم

 و پاسخگو فرد اقتصادی و یاجتماع ،یشخص هاییژگیو به
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 مسافت لیقب از افراد سفر ةنیهز به مربوط هایپرسش سپس

 در دهشصرف ةنیهز و زمانمدت ه،ینقل ةلیوس نوع شده،یط
 .دش مطرح پارک
از  یزمفروض ن ةمنطق یبرا TC سفر ةینهز ،یکل طوربه

 رابطه محاسبه شد: ینا

(2)         ij ij ij iTC TC DC ,  TTC ,  F 

 i , ,n  j , ,m     1 1 
 DCij ،فرصت فرد ینةهز TTCij ،سفر ینةهز TCijدر آن  که
در صورت ) یهورود ةینهز -Fiو   آمد به محلورفت ةینهز

، فرصت فرد ةینهز یجابه توان یم باال، ةرابط در. استوجود( 
 Hayati) گرفت درنظرمستقل  یرعنوان متغرا به یدزمان بازد

et al., 2011).  
 ةمنطق اقتصادی ارزش به دستیابی برای ،مطالعه این در

 یانگینم یتقاضا برا یونیرگرس ةمعادلمورد مطالعه، 
 ینا یرز ةناحی براساس و شود می ارائه آن یدکنندگانبازد

 دهدمی نشان را کنندهمصرف مازاد میانگینتقاضا که  یمنحن
 زادما کلبه  توانمی ،کل جمعیت درآن  کردنضرب با و

 اب مدل این در تقاضا منحنی .یافت دست کنندهمصرف
مرتبط است  یدهابازد ةینفرد نسبت به هز ةماهان یدهایبازد
 :(Nam & Son, 2001) است زیر ةرابط صورت هکه ب

(3)             ij ij iV f C ,X   

 ةهزین j  ،Cijن مکا به i فرد ماهانة یدتعداد بازد Vij در آن که
 -یتمام عوامل اجتماع xi و  jاز مکان  یدبازد یبرا iسفر فرد 
 یت،مخارج، زمان، جنس یادرآمد  انندم iفرد  اقتصادی

   زیست هایدر سازمان یتخانواده، عضو ةانداز یالت،تحص
 .است ...و محیطی

𝑉𝑖𝑗 با یحیمکان تفر یتقاضا منحنی

𝐶𝑖𝑗
. شودیم فیتعر 

 یبرآورد ،یمنحن نیا ریز سطح ،شد انیب ترشیپ ورکهطهمان
. (Rolfe & Prayaga, 2007) است iفرد  ةکنندمصرف مازاد از

در تعداد  کردن ضرب اب یحیتفر مکان یبرا کنندهمصرف مازاد
 دست هب ریز ةرابط صورت هب یحیتفر مکان ةماهان یهادیبازد

 :دیآ یم

(4)          Cs Nj f Cij Xi dCij  
 

در هر  j یحیاز مکان تفر iفرد  یدهایتعداد بازد Nj در آن که
 .(Amirnejad, 2007) استسال 

 

 بحث و نتایج
 محدودةدر  یسماکوتور یکاربر یاقتصاد یلو تحل یهتجز برای
 از تا شد یلتشک متغیر سیزده متشکل از الگویی ،العاتیمط
از  شدهاستخراج هایداده ینب های هرابط بتوان طریق این

را  مورد مطالعه ةمنطقکالوسون و مشاهدات  ةپرسشنام
د مور یرهایمتغ یابتدا به بررس ،ادامه در. ردک تحلیل و یهتجز

 یبرآورد یالگو یلو تحل یهاستفاده در الگو و سپس تجز
 .شودیپرداخته م

 کمّی یرهایمتغ زمینة در هایبررسی نتایج ،1در جدول  
حداقل سن  ،شودمی مشاهده طورکههمان شد. ارائه مهم
سال  شصت هاآن سن حداکثر و سال 21 یدکنندگانبازد

 بهنوار خا هر پرداختیسفر  ةهزین همچنین،گزارش شد. 
 20000حداقل  یدکنندگان،مقصد بوستان فاتح توسط بازد

 یزانحداکثر م -ریال 350000 مقابل در که بود الیر
 اختالفی چنین دلیل تر،دقیق هاییقرار دارد. بررس -پرداخت

مدت و بازدیدکنندگان توسط منتخب نقلیة ةوسیل نوع به را
 یدهایاد بازدتعد یانگینم ،همچنین .دادند نسبت بازدید زمان

 یبرا شدهصرف ةینکه متوسط هز است بار دوازده افراد ماهیانة
 مربوط میانگین ،براینعالوه. است یالر 123110 یدهر بازد

 ةیانمخارج ماه و تحصیل هایسال تعداد سن، متغیرهای به
 یالر 2218190سال و  13سال،  26برابر با  ترتیب  به فرد

 .  است

 
 مهم هایمتغیر آمار. 1 جدول

 حداکثر حداقل معیار انحراف میانگین متغیرها

 60 21 32/8 26 سن
 350000 20000 86370 123110 (یال)ر سفر هزینة

 30 1 71/9 12 ماهیانه بازدیدهای تعداد
 18 1 18/3 13 تحصیل هایسال تعداد
 7500000 500000 1288644 2218190 (یال)ر فرد ماهیانة مخارج

 14 05/0 02/3 4 ازدیدب هر زمان مدت
 تحقیق های یافته: مأخذ
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 دو کیفی یرهایمربوط به متغ یفراوان توزیع 2 جدول
 جنسیت کیفی متغیر تعریف درکه  دهدمی نشان را حالتی

مرد و عدد صفر به زن اختصاص  به یککرد عدد  اشاره یدبا
 به یک عدد ،تأهل یتدرمورد وضع ،مشابه طوربه. یافت

 هابررسی .است مربوط بودنهلأمت به صفر ددع و مجردبودن
 نظر از که هستندمرد  یدکنندگانبازد یشتریننشان داد ب

 .مجردند نیز تأهل وضعیت

 

 یفراوان یعتوز .2 جدول

 متغیر
 فراوانی درصد

 فراوانی بیشترین
1 0 

 1 15.34 84.66 جنسیت
 1 66/25 34/74 تأهل وضعیت

 تحقیق های فتهیا: مأخذ

 
 یامکانات و خدمات رفاه یرمتغ یفراوان یعتوز .3 جدول

 مد فراوانی درصد غیرمت
  یراض کامالً راضی ناراضی تقریباً ناراضی یناراض کامالً رضایت درجة

 4 23 49 23 3 2 رفاهی خدمات و امکانات
 4 12 36 26 11 15 امنیت

 تحقیق های یافته: مأخذ

 
توزیع فراوانی متغیر کیفی امکانات و خدمات  3جدول 

کند می دهد که بیانمیرفاهی و امنیت بوستان فاتح را نشان 
 رفاهی مکان خدمات و از امکانات کنندگانبازدید بیشتر

 تفریحی و امنیت پارک راضی هستند.

که در  یتو امن یامکانات و خدمات رفاه یفیک هایمتغیر
 یشترب بودنیراض گربیان ،شد اشاره ها  آن به باالجدول 

 .است یحیمکان تفر از کنندگان بازدید

 
 سفر دیتول تابع مختلف یهافرم وردآبر جینتا .4 جدول

 خطی لگاریتمی لگاریتمی -خطی لگاریتمی خطی یفرم تابع                            متغیر

 ns74/4 ns01/4- ***62/33 ns48/0 مبدأاز  عرض

 -01/0*** -51/7*** -80/0*** -15/0*** سن

 -53/0*** -07/5*** -61/0*** -39/4*** تأهل وضعیت

 22/0*** 68/5*** 54/0*** 38/2*** رفاهی خدمات و امکانات

 -00003/0*** -51/2*** -34/0*** -00022/0*** سفر هزینة

ns13/0 68/0 34/1*** امنیت ns ***16/0 
 09/0*** 39/4*** 26/0*** 33/1*** بازدیدها زمان

 ns93/7 ns21/1 ns70/7 ***24/1 جنسیت

ns0000065/0- ns11/0 09/0 فرد ماهیانة مخارج ns ns00/0- 

 ns22/0 ns27/0 ns50/3 ns00/0 تحصیالت
 -55/381 -87/1059 -13/397 -39/1041 درستنمایی لگاریتم
 35/0 27/0 26/0 33/0 نیتعی ضریب
 33/0 24/0 23/0 31/0 شده  تعدیل یینتع ضریب

 F 06/5 04/8 25/7 30/18 آمارة
 درصد 1 داری یسطح معن ***

ns بودندار معنی یرغ 

 تحقیق های یافته:مأخذ
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دادن تجزیه و تحلیل این الگو از روش حذف رو  برای انجام
برگیرندة تمام متغیرهاست به عقب استفاده شد که در

(Tiwari, 2013; Bateman et al., 2000; Randal et al., 

(. براساس روش مذکور، متغیرهای شغل و نوع آن، 2008
وضعیت تحصیل و مخارج ماهیانة فرد حذف شد که موجب 

براین، پس از  شوند. عالوهداری دیگر پارامترها میکاهش معنی
برآورد الگوهای مختلف، براساس معیارهای تصریح مدل، 

طور  ها انتخاب شد. بهیلبرای تجزیه و تحل الگوی مناسب
های تابعی مختلف معیارهای عمومی، برای ارزیابی فرم

شده و مقدار آمارة  لگاریتم درستنمایی، ضریب تعیین تعدیل
F استفاده می( شودNillesen et al., 2005)حداکثر . مقدار 

 معیار شدهبه ضریب تعیین تعدیل نسبت درستنمایی لگاریتم
 ویژه برای به است، برازش خوبی یگیراندازه برای بهتری

 لگاریتم مقدار وابستة متفاوت، متغیرهای با هایی مدل
 تابعی فرم تعیین در ابزار تریناصلی عنوان به درستنمایی

(. Fleming & Cook, 2008رود )می شمار  به سازگار مناسب و
 لگاریتم مقدار براساس خطی -لگاریتمی مدل مطالعه، این در

 انتخاب داریها از نظر معنیداده با سازگاریو  درستنمایی

 بر فرضیة مبنی نیز وایت واریانس ناهمسانی آزمون شد. نتیجة
 کند.نمی رد را همسانی واریانس

 مکان تقاضای تابع مختلف الگوهای برآورد نتایج 4 جدول
 TGF: Trip generation) سفر تولید تابع اصطالح به یا تفریحی

functionتوسط  شده یان( بHanley & Spash (1993)  را نشان
 وNillesen & et al.  (2005) مطالعات نتایج مشابه. دهدیم

Fleming & Cook (2008)، داشتن برخالف افراد تحصیالت متغیر 

  .نشدند شناخته دار معنی آماری لحاظ از انتظار، مورد عالئم
 یبعالمت ضرا بررسی ،شودمی مشاهده طورکههمان

امکانات  هایمتغیر دهدمینشان  یرآورد مدل خطحاصل از ب
 بازدیدها زمانمدت و امنیت جنسیت، ،یو خدمات رفاه

 بوستان از افراد یبازدیدها تعداد با دارمعنی و مثبت ایرابطه
مهم مدل  یرهای، کشش متغ5جدول  براساسدارند.  فاتح

مورد مطالعه نشان  ةمنطق سفر تولید تابع خطی -لگاریتمی
 درصد یکبوستان فاتح  یو خدمات رفاه امکانات اگر هددیم

 یشدرصد افزا 41 میزانبه  یدهاتعداد بازد ،یابد افزایش
 تقاضا ،یتامن یدرصد یک یشبا افزا ،مشابه طور هب. یابد می

 یشدرصد افزا 25 میزان به تفریحی مکان این از بازدید برای
بر  یمبن گرفته انجام هاییبا توجه به بررس ،همچنین. یابد می

و  یاز امکانات و خدمات رفاه یدکنندگانبازد یشترب ینکها
 زماندر مدت یشدرصد افزا یکهستند،  یپارک راض یتامن

که  رددا دنبالبه یدکنندهبازد یبرا یشتریب یتمطلوب ،بازدید
 یاز پارک مذکور در سفرها یمجدد و یدبه انتخاب و بازد

از  همربوط الگوی جنسیت تغیرم چنانچه. شودمی منجر یآت
بوستان مورد مطالعه  یدهایکند، تعداد بازد ییرتغ یکصفر به 

 یزانمردان به م یگر،د عبارتبه ؛یابدیم یشواحد افزا 24/1
 .کنند می یدبازد یحیاز زنان از مکان تفر یشترواحد ب 24/1

 آن بیانگر 5در جدول  گرفته انجامبرآورد  یجنتا براین،عالوه
 تعداد با سفر هزینة و تأهل وضعیت سن، هایمتغیر که است

 موضوع این که دارند داریو معن منفی یارابطه بازدیدها
 یک افزایش که است آن بیانگر سفر هزینة یردرمورد متغ

 یالر 124341 به 123110 سفر افراد از ةهزین در درصدی
 به یدهاتعداد بازد کاهش موجب ،فاتح بوستان به عزیمت برای

 افراد تعداد اگر ،مشابه شیوة به .دوش میدرصد  18 یزانم
 34/74)از  درصد یک میزان به پارک در بازدیدکننده مجرد

 به نیز هایدتعداد بازد یابد، یشافزا درصد( 34/75درصد به 
 یک یشافزا ،همچنین. یابدمی کاهش درصد 19 میزان
 راقاضا (، تسال 2/26به  26 )از سن افراد یانگیندر م یدرصد
 . دهدمی کاهش درصد 23 میزان به تفریحی مکان این برای

 
 سفر بوستان فاتح دیمهم تابع تول یرهایکشش متغ .5 جدول

 کشش متغیر

 -23/0 سن

 -19/0 تأهل وضعیت

 41/0 رفاهی خدمات و امکانات

 -18/0 سفر هزینة

 25/0 امنیت

 44/0 بازدیدها زمان

 تحقیق های یافته :مأخذ

 
 تابعی صورتبه (vis) یحیمکان تفر یتقاضا ،ترتیب این به

 یدهازمان بازد ،(sec) امنیت ،(age) سن ،(tc) سفر ةهزین از
(tim ،)جنسیت (gender،) تأهل وضعیت (mar)  و امکانات و

 :مشخص شد (serv) یخدمات رفاه
 (5) 

log vis =f (sec, tc, serv, mar ,age, tim, gender) 
 :تفریحی مکان تقاضای تابع

(6)logvis / sec / mar / age     16 0 53 0 01 0 
/ srev / tim /

gender / tc  

    

  

22 0 09 0 24 1

00003 0
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بوستان فاتح پس از  یقتصادا ارزش محاسبة برای
 سایر و سفر هزینةبا  هابازدید تعداد میان رابطة یصتشخ

 مازاد محاسبة یقاز طر یگرد یاجتماع یاقتصاد هایویژگی
 استفاده با و رگرسیونی تحلیل و تجزیهبراساس  کنندهمصرف

 ارزش شده،شناسایی بااهمیت متغیرهای میانگین مقادیر از
 ةمطالع براساس. شودمی محاسبه یتفرج مکان اقتصادی

Coffman & Burnett (2009)، مکان تقاضای تابع چنانچه 
برابر  کنندهمصرف رفاه مازاد باشد، لگاریتمیشبه تفریحی

 این نوآوری دلیلبه بنابراین، ؛است سفر هزینة یبمعکوس ضر
 ةمحاسب یشین،از آن در مطالعات پ نکردن استفاده و روش

 مکان یتقاضا یمنحن یرسطح ز ةسبمحا یگزینمذکور جا
 تفریحی، مکان این اقتصادی ارزش ،ترتیبینا هب. شد تفریحی
 .شد برآوردهر نفر  یبه ازا ریال 333000 حدود ماهیانه
 مازاد. دهدمی نشان را کنندهمصرف مازاد نتایج 6 جدول
 تعداد متوسط ازای به ریال 333000 فردی ةکنندمصرف
 ةکنندمصرف مازاد رو،این از. آمد دستبه ماهیانه هایبازدید
 تعداد. از آنجاکه شود می ریال 27750 بازدید هر ازای به فردی

 مسئوالن گزارش براساس فاتح پارک ةساالن بازدیدهای کل
 انتظار مورد کل ةکنندمصرف مازاد ،است نفر 5000 مربوطه
 ارزش بیانگر که شد محاسبه ریال 138750 000 معادل

 .است پارک این ةساالن ریحیتف
 

 (تفریحی ارزش) کنندهمصرف مازاد نتایج. 6 جدول

 (ریال) فرد هر برای کنندهمصرف مازاد 27750
 نمونه افراد تعداد 300

 (ریال) نمونه کل برای کنندهمصرف مازاد 8،325،000
 ساالنه انتظار مورد بازدیدهای 5000

 (ریال) انتظار وردم کل ةکنندمصرف مازاد 138،750،000
 تحقیق هاییافته: مأخذ

 

 هایشنهادو پ گیرینتیجه
 محیط کارکردهای و خدمات از مهمی بخش برای آنجاکه از

 این واقعی ارزش ،شودنمی دریافت و تعیین قیمتی زیست
 شود نمی وارد نیز ملی محاسبات در و شود یمشخص نم خدمات

 .نشود توجهآن  به هاریزیمهبرنا در است ممکن سرانجام و
 محیط تدریجی تخریب و توجهیبی خدمات، این گرفتننادیده

 شد کوشش مطالعه این در ،اساسبراین .داشت پی در را زیست

که  شود تعیین کرج شهر دربوستان فاتح  یاقتصاد ارزش تا
 ینکالسون ب ةپرسشنام توزیع طریق از نآ یط

در زمان حداکثر تقاضا،  یحیمکان تفر ینا به انکنندگ مراجعه

 گیریتصمیم در متقاضیان حاضر حال وضعیت بهشد  تالش
 ةشدمحاسبه ساالنه تفریحی ارزش مقدار آنجاکه از .شودتوجه 
 و کیفیت بهبود و توسعه حفاظت، لزوم ،است توجه شایان پارک

 یینتع برایبرآورد الگو  یجنتا .شودمی آشکار پارک امکانات
 یشاست که با افزا آن بیانگربوستان فاتح  یدعوامل مؤثر بر بازد

مکان  یناز ا یدکنندگانبازد تعداد ی،امکانات و خدمات رفاه
 هایسیاست گیریجهت راستا، این در .یابدیم یشافزا یحیتفر

 استانداردهای حفظ با شهری هایپارک و هاتفرجگاه ةتوسع

 سرمایه بازگشت برای اییسازوکاره ایجاد و محیطیزیست

 مجرد افراد تمایل داد نشان هایبررس ،همچنین .دارد اهمیت
 یول ،است بیشتر نمتأهالبه  نسبتاز پارک  یدبازد منظوربه

 ،سفر ةهزین و سن افزایش همراهتعداد افراد به ینا یشافزا
 ،درنهایت .استاز بوستان فاتح  یدهابر کاهش تعداد بازد یلیدل

 کنندةمصرف رفاه مازاد ةبوستان فاتح با محاسب یدارزش اقتصا
 یالر 13،8750،000 یحیمکان تفر یتقاضا یمنحن از حاصل

 در را مفیدی اطالعات تواندمی آن نتیجةکه  مدآ دست هب
 قرار هاسیاستگذاری تنظیم منظوربه ربطذی نمسئوال اختیار

 یشترجذب ب راستایدر  دشویم یشنهادپ بنابراین ؛دهد
 موجود اهیرف امکانات و خدمات کیفیت و کمیتدشگران، گر
 منظوربه توانیم ،ین. همچنیابدگسترش  فاتح بوستان در
 و جذب برایسالم  یطیمح یجادو ا یاجتماع یتامن ینتأم

 وضع جمله از را اقداماتی گردشگر، بانوان رضایتمندی افزایش
 ةرابطبه مورد مطالعه اتخاذ کرد که با توجه  ةمنطق بر ورودیه

 راه تواندمی ،افراد بازدیدهای تعداد و سفر هزینة یفضع یاربس
 هایبازدید تعداد ینکهتوجه به ا با ،همچنین .باشد مناسبی حل

 این علل دنبالبه توانیم ،استمکان کم  ینافراد متأهل از ا
در  ینظر بود تا گام مورد تفریحی مکان از بازدید کاهش
 یبا بررس ،همچنین .برداشت اعیاجتم رفاه افزایش راستای

 اختیار در و سالخورده افراد هایبازدید تعداد بر گذارعوامل اثر
 متقاضیان، از دسته این برای بیشتر رفاهی امکانات قراردادن

 جذب راستایدر  یحیمکان تفر ینرا در ا نانآحضور  توانمی
 پولی جریان وردنآدر گردش به منظور به یشترب یدکنندگانبازد

 در تواند  می مطالعه این نتایج ،همچنین .داد گسترش بیشتر،
 در کار این .شود استفاده مناسب ةورودی هایقیمت تعیین
 ذکر شایان. است مؤثر پارک مدیریت برای الزم ةبودج تأمین
 مصرفی هایارزش بیانگر فقط شدهمحاسبه تفریحی ارزش است

 کل ارزش برای پایین نکرا یک عنوانبه باید بنابراین، است؛
 .شود گرفته درنظر پارک اقتصادی
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