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 ده يچک
حفظ این منابع و جلوگیری از تخریبب در شرایط کنونی جهان  ،طبیعی و بقای بشرهای با توجه به اهمیت منابع محیطی در حفظ اکوسیستم

در گیاهی و جانوری اسبت و ببا ناهای . از آنجا که پارک ملی دریاچه ارومیه واقع در استان آذربایجان غربی زیستگاه گونهاستآنها ضروری 
تحقیب  ن یبهبد  از ا بنبابراین ،کننبدمیمسافران و گردشگران داخلی و خارجی فراوانی از این پارک ملی بازدید عنایت به اینکه هر ساله 

ن یبا ی. ببراسبتاضاثر بر ساختار تابع تقؤو شناسایی عوامل اقتصادی و اجتماعی م هیاچه ارومیدر یملپارک در  استخراج تابع تقاضای تفرج
 با روش انتخاب تصادفی لین تحلینه در ایحجم نمونه به. شدخانوار استفاده  و هزینه دیتابع تولنه مسافرت در چارچوب یهز یمنظور از الگو

ا درآمبد رابطه مثببت بب یدارا جتفر یتقاضاتابع که  دادج مطالعه نشان ینتا. است 1389تابستان  متعل  بهآن بوده و اطالعات مسافر  75
ه مطباب  ببا کب استج تفرای سایهمت یبا ق یمنف رابطهنیز و  د بازدیدکنندهافراسطح تحصیالت  و یمل پارک زیستیمحیط کیفیت،مسافران
 ریال محاسبه شد. ببر ایبن اسبال کبل ارزش 653برای هر دقیقه مسافرت در پارک نیز تفرج ای مقدار قیمت سایه .است نظریانتظارات 
دریاچبه  یملب ت پبارکیبفیکد که شومیه یتوصبا توجه به نتایج تجربی مقاله . شدمیلیون تومان برآورد  275ارک در حدود پ زیستیمحیط
 گیبریبهبرهبرای پارک  گذاریقیمتسیاست مناسب سرانجام اینکه از . ابدیتوسط دولت بهبود  جتفر یثر در تقاضاؤمکلیدی عنوان عامل به
  .شود
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 سرآغاز
به  یزیستمحیطاقتصادی منابع گذاری ارزشهای اخیر در سال

 به ربوطدی چون ضرورت محاسبه خسارت مدالیل متعد
، وضع مالیات و عوارض های ملی سبز، تهیه حسابزیستمحیط

مناسب برای کنترل و جلوگیری از تخریب مراکز تفریحی دارای 
مجانی بودن جز  در اغلب موارد نسانااست. شده ای ویژهاهمیت 
رو عدم د. از اینتصور دیگری از این منابع ندار زیستیمحیط منابع

منجر به اتخاذ گیری تصمیمع در سطوح توجه به قیمت این مناب
 . (1374 )دهقانیان، دشوناپایدار میهای سیاست

، کارکردهابندی طبقهنیاز به طبیعی  یبرای شناسایی اهمیت منبع
 منبع کل گذاریارزشکه در  کاالها و خدمات مختلفی است

کارکردهای  شامل اصلی گروه چهار در هاکارکرد این .دارند دخالت
کارکردهای  و تولیدی کارکردهای ،زیستگاهی کارکردهای ،تنظیمی

های ارکرد. ک(1387 ،نژاد)امیر شوندبندی میتقسیماطالعاتی 
، نگهداری خاک و تنظیمی شامل تنظیم گاز، تنظیم آب و هوا

 کارکردکارکردهای زیستگاهی شامل  وژیکی بوده وکنترل بیول
ینکه کارکردهای ا . در نهایتاست ایخزانهکارکرد  پناهگاهی و

 ، اطالعات جشناختی، تفرعاتی شامل اطالعات زیباییاطال
توریسم بوده و مورد نظر اصلی اقتصاد معنوی و تاریخی و اکو

 .است زیستمحیط
نقش ی ملی و طبیعی هاپارک ،زیستیمحیط در میان منابع

ی که . ارزش تفرجکنندمیسان بازی در افزایش رفاه انحیاتی را 
 تقاضا برای، شامل ای مصرفی پارک های ملی بودههارزش ءجز

ایجاد اوقات فراغت و گذران ، تفرج منظوربهپارک استفاده از 
 .استشناختی زیبایی مباحث پیمایی و، کوهرویپیاده، سرگرمی

و تقاضا برای زیستی منابعگذاری ه ارزشسابقه مطالعه دربار
 ,Hotline) دگردمیبر  هاتلینگ به مطالعاتاستفاده از آن 

طور دقی  در سال بهروش هزینه نهایی منبع طبیعی . (1947
. در (Clawson, 1967) شد استفاده توسط کالوسون 1967
به  بیکرگری پژویان بر اسال چارچوب نظری مدل 1978سال 

ای دو مرحله یشپرداخته و بر اسال رو معرفی تابع تولید تفرج
نشان  ، برسیلسپژویانبعد از . را برآورد کردتفرج  ایسایهقیمت 

درصد دستمزد ناخالص  53تا  20داد که ارزش زمان مسافرت 
کین اقتصاددانان دیگر نظیر ماک .(Bersiles, 1980) افراد است

در شرایطی  ایسایهنشان دادند که نحوه محاسبه قیمت  ریور و
 چند منطقه تفریحی بازدید کند با که فرد در مسیر خود از

 Makin and) ی تا حدودی متفاوت خواهد بودقبل هایروش

River, 1998)ارزش تفریحی پنج پارک ملی در کره . لی و هان 
 Lee) خانواده برآورد کردنده دالر برای هرجنوبی را در حدود یازد

and Hanne, 2002)به  2005طور مندز در سال . همین
شهری در والنسیای اسپانیا بازاری پارک ارزش غیربررسی 

. مقدار کل این ارزش در حدود (Mendez, 2005) اختپرد
در ایران نیز در سال تخمین زده شده است.  پزوتا 11945

اقتصادی  گذاریارزشبه بررسی و  (1385) مجابی و منوری
. روش مطالعه زان و پردیسان در تهران پرداختندی لویهاپارک

ا ن با. در این مطالعه محققمدل کالوسون بودآنها بر اسال 
صوصیات اقتصادی و اجتماعی و خ هانقشهاستفاده از 

استخراج  جاضا را برای تفرمنحنی تق هاپارککنندگان از بازدید
 78. برآورد آنها نشان داد ارزش تفرجی پارک پردیسان کردند

 . میلیون ریال در روز بوده است 53 میلیون ریال و پارک لویزان
مشروط به  گذاریارزش روش با استفاده از ،(1387نژاد )امیر

ساالنه هر خانوار در حفاظت از پارک  (1)بررسی تمایل به پرداخت
ملی گلستان پرداخت. در این روش میزان تمایل به پرداخت 

  ریال برآورد شده است.  172800
و 1388مقطعی سال های داده استفاده ازبا  ،(1389باقرزاده )
ثر بر تابع ؤمل مبه بررسی عوا بیکرشناسی گریروشبراسال 
ان خوی باغی شهرستدر بازدید از پارک جنگلی داغالر تقاضا

حساسیت تابع تقاضا به متغیرهای درآمد پرداخت. نتایج مطالعه بر 
  کید داشت. أت ایسایهخانوار و قیمت 
پژوهش بررسی و تحلیل ساختار تابع تقاضای  هد  از این

محاسبه ارزش بازیدکنندگان از پارک ملی دریاچه ارومیه و 
آن است. بنابراین در پی تقاضای تفرج برای پارک  زیستیمحیط
تفریح،  ایسایه هایقیمت رابطه بررسی دنبال به ارومیه دریاچه ملی
بازدیدکنندگان و سطح تحصیالت آنها با مقدار تقاضای  درآمد

تفریح خواهیم بود و در نهایت به تحلیل رابطه بین کیفیت 
 .شودمی ملی با میزان تقاضای تفرج پرداختهپارک  زیستیمحیط

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
که مابین دو  استدریاچه ارومیه بزرگترین سطح آبی کشور 

. عم  متوسط این آذربایجان غربی و شرقی قرار دارداستان 
متر در شمال دریاچه و  13 آن متر و حداکثر عم  4/5دریاچه 
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به اعتقاد . است مکعبمتررد میلیا 31حجم تقریبی آن 
 عنوانوجود دریاچه ارومیه به کارشناسان اقتصادی منطقه

 غربی ، کشور و آذربایجاننظیر در سطح جهانبی یاکوسیستم
 است توسعه بخشیدن به صنعت گردشگری برایبستر مساعدی 

 .  (1389)ابراهیمی، 

ای تواند یکی از محورهوجود این دریاچه با سواحل زیبای آن می
 توسعه در منطقه باشد و با گسترش صنعت گردشگری به توسعه

. ای بیایدهای توسعهکند و به یاری سایر بخش منطقه کمك
ترین عنوان پارک ملی و یکی از مهمدریاچه ارومیه که به

 یکصد و دوو  جهان به ثبت رسیده سپهرهای زیستگاهاندوخت
شوری مناسب آن  جزیره بزرگ و کوچك را در خود جای داده و

شده که محل زیست موجودی تك سلولی به نام آرتمیا  موجب
ارزآوری  و صادراتاز نظر ارزش باالی با  یباشد که موجود

آب شور این دریاچه و لجن ساحل آن نیز به تصریح . است
گذاری سرمایه که دارد درمانی خاصیت متخصص پزشکان از بسیاری

 .باشد مؤثره صنعت گردشگری تواند در توسعبر روی آن نیز می
غربی ایران قرار دارد و مشتمل پارک ملی دریاچه ارومیه در شمال

در حوضه اکولوژیکی آن بر چندین جزیره و منابع آبی است. 
گونه  212نوع ماهی،  21گونه پستاندار،  27گونه گیاه،  547

گونه خزنده به ثبت رسیده است. این پارک شامل  41پرنده و 
های سبز و آبی است. در جزایر پارک ملی ز جلبكانبوهی ا

دریاچه گوچ و میش و گوزن زرد ایرانی مورد تماشای گردشگران 
آن  (. افزون بر1389)ابراهیمی،  گیرندمیایرانی و خارجی قرار 

های دریاچه، این منابع آبی منشاء به دلیل امالح موجود در آب
است. در میان  استخوان و دردهای مفاصل هایبیماری درمان
وحشی و بادام گوهی های طبیعی، گیاهانی چون سرو، پستهجاذبه

طورکلی اهمیت و ارزش . بهکندمیدر نظر گردشگران جلب توجه 
پارک ملی به دالیل زیاد چون ارزش حفاظتی به سبب داشتن 

، ارزش حفاظتی به دلیل انواع وحشحیاتنادر  هایگونهانواع 
های طبی )نظیر لجن جزایر، ارزش گیاهی در سطح هایگونه

درمانی(، ایجاد تعادل طبیعی در منطقه آذربایجان و در نهایت 
 ارزش جهانگردی و تفریحی ارزشمند است. 

ان پای تا بیشترین زمان مسافرت به فضای پارک ملی از اوایل تیر
ولید تابع ز تبا استفاده ا هایافته گیردمی مرداد ماه هر سال صورت

ی( اقل مربعات معمولد)ح OLSل و روش رگرسیونی کاب داگال
و  (1) دولآورد تابع تولید تفرج در پارک ملی به شکل جنتایج بر

 ( نشان داده شده است.34رابطه شماره )

  پژوهش روش
 ست.برای این مطالعه از روش علت و معلولی استفاده شده ا

ر قراعبارت دیگر تحلیل رگرسیونی بین متغیرهای تحقی  بربه
ای های اقتصادی روش متداول برشده است. امروزه در تحلیل

های آن، متغیربررسی موضوعی اقتصادی و سنجش ارتباط بین 
 ست.اهای رگرسیونی های اقتصادسنجی و تحلیلاستفاده از مدل

ز ان اکنندگجامعه آماری تحقی ، کلیه بازدیدکنندگان و استفاده
 روش ی  با استفاده از. در این تحقندهستپارک ملی دریاچه 

عات اطال و سؤاالت انتخاب، گردشگرانی ساده تصادفی گیرینمونه
 الزم برای تبیین مدل از آنها اخذ شد. 

در  هاپارکاقتصادی منابع زیستی از جمله  گذاریارزشامروزه 
گیرد. به دو روش صورت می زیستمحیطاقتصاد  شناسیکتاب

و محاسبه تمایل به پرداخت  رضامندیاستفاده از تابع روش اول 
نی بر استفاده از تابع تولید خانوار است که منابع تو روش دوم مب
. از آنجا که شودمستقل ظاهر می ینوان متغیرعزیستی در آن به

الگوی  بنابراین، شونددر بازار مبادله نمی زیستیمحیطکاالهای 
اده در مورد استف 1957که در سال  بیکرگریتابع تولید خانوار 

غنی برای برجسته  ی، چارچوبخرد واقع شد اقتصاد شناسیکتاب
 ,Becker) دکنمی ارائه گیریتصمیم فرایند مهم هایزمینه کردن

 گذاریارزش، مشروط گذاریارزشی چون یها. البته روش(1957
بندی مشروط نیز در بررسی این مهم وجود آزمون انتخاب و رتبه

 در قالب آن مدل آشکار شده و اتحلیکن روش ترجی دارد و
 شناسیکتابنو و دقی  در نسبتاً ای هاز شیوه بیکرگری

 شمارهب یعیطب منابع اقتصادی گذاریارزش در و زیستمحیط
کننده و یك ك مصر شود که ی. در اینجا فرض میرودمی

. پارک دارای سطح نام پارک وجود داردهب زیستیمحیطکاالی 
. مثبت دارد تأثیرآن کنندگان از ر تعداد بازدیدبوده که ب Qکیفیت 

ترکیب  زیستیمحیط یا کاالی ،ی بازارییافراد نیز زمان را با کاال
، در ادغام شدکه زمان با یك کاالی زیستی و هنگامی کنندمی

 . در این حالتشودمی دارگردشگری و تفرج معنیاین صورت 
خدمات  و کاالهابر  افزونخود  رضامندیابع در ت کنندهمصر 
 بر اسال در نتیجه.گنجاندبازدید از پارک را هم می ،مصرفی
 .شودمی نوشتهزیر  رضامندیتابع ، (1384فلیحی ) شناسیروش

 

(1) ),,,( QZChCmfU  
 

  Ch،کاالها و خدمات بازاری  Cm،رضامندیسطح  Uکه در آن 
 سطح کیفیت پارک Qو  جسطح تفر  Z،کاال و خدمت خانگی
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نیز به شکل زیر  بیکرگریطور تابع تولید خانوار . همیناست
  :شودمیتعریف 

(2) ),( ThXhfCh  

شده برای تولید زمان صر    Thوکاالی بازاری   Xhدر این تابع
در پارک نیز به فرم زیر . تابع تولید تفریح کاالی ترکیبی است

 :شودمی تعریف

(3) ),( TzXzfZ   

، تسافرمکاالها و خدمات مورد نیاز برای  Xzدر این تابع نیز 
Tz  ر د. استفاده از فضای تفریحی پارک استزمان مسافرت و

 ود:هد بو زمان نیز به فرم زیر خوااین وضعیت محدودیت بودجه 

(4) TwTzThT   
 

YWTwTzZTwWPzXzPhXhPmCm 

(5) 

 قیمت pzکاری و یردرآمد غ Y ،در قید بودجه و قید زمان
جز کل زمان )  Tزمان کار و Tw، نرخ دستمزد W، مسافرت
ا له رئمستوان می نژبا تشکیل تابع الگرااکنون . ( استفراغت
 کرد:یابی مقید بهینه

L = U (Cm, Ch, Z, Q) + λ (W (T – Th - Tz) + Y –

PmCm – PhXh – PzXz – ThW - TzW) 

(6   ) 

تابع ه یط اولیجاد شرایالگرانژ و اترتیب با تشکیل تابع نیبد
به اندازه آن که  شودمیپارک استخراج  بهتقاضای مسافرت 

 زیر است. یضمنشکل 

(7) ),,( qPzYfZ   

(8)  VTwWY   

(9)  TzWPzPz   

ت یفیاز سطح کل درآمد، ک ی، مسافرت تابعن تابع تقاضایدر ا
 مت مسافرتیمحاسبه ق یبرا. نه مسافرت استیزپارک و کل ه

بر اسال  .شودمی ( استفاده1978ان )یپژو شناسیروشاز  نیز
کاالها  یکه تمامشود بیکر فرض مید خانوار گرییه تابع تولینظر

نبوده و به  یینها کنندهشده توسط مصر  یداریو خدمات خر
 بر فزوناکننده مصر  بنابراین. شودم مصر  نمییصورت مستق

 یبازار ی، نهاده زمان را با کاالشده یداریکاالها و خدمات خر
. اکنون در است یبیترک یکاالد یجه آن تولیو نتکند ب مییترک
بر  افزون. شودمیاد ی یبیترک یعنوان کاالبه جن مدل از تفریا

 صورت کننده بهمصر  رضامندیکه تابع  بر این استفرض این 

 :ر باشدیز

(10) ),( ZRUU   

(11) 
0, 

Z

U

R

U









 
 

رفی سایر کاالهای مص Zو  یحیدمات تفرخ R، (10در رابطه )
ك یاز در یفرد کاالها و خدمات مورد ننجا ی. در افرد است

 نابراینب، د شودیتول Rتا  کندمی مسافرت را با زمان ادغام
 :روابط زیر نوشت توانمی

(12) ),( TrXrRR   

(13) ),( TzXzZZ   
د یتول یده کاالها و خدمات برانها XR، (13و  12در معادالت )

R ،TR د یتول یده زمان برانهاR ،Xz دمات هاده کاالها و خن
ف یتعر ی. برااست Zد یتول یده زمان برانها Tzو  Zد یتول یبرا

 یهامتیق رایز ،میهست مواجه یاساس یمشکل با بودجه تیمحدود
ده است در بازار قابل مشاه ممکن یحیکاالها و خدمات تفر

ابع راج تای برای استخاز روش دو مرحله جانیدر ا بنابراین. نباشد
 .شودتقاضای مسافرت استفاده می

 ریناوفدر مرحله اول تابع هزینه کاالهای ترکیبی و محدودیت 
 :شودمیصورت زیر تعریف به

(14)   TWPxXMin  

(15) 0),(: VTXVSto  

ر دابر Xو  یبیترک یدهنده بردار کاالهانشان Vکه در آن 
ل تابع یک. حال با تشاست دار نهاده زمانبر Tو  یبازار یکاالها
 :نوشتتوان میالگرانژ 

 

(16)    )),(( VTXVTWPxXL   

(17) 
0),(

0

0
















TXV
L

VtW
T

L

VxPx
X

L







 

 

 :ادد( را نشان 18رابطه ) توانمی بودن افراد پذیرقیمتبا فرض 

(18) Vt

W

Vx

Px
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ر خواهد یزصورت به Tو  X یله فوق، تابع تقاضا برائبا حل مس
 :بود

(19) 
),,( VWPxfX 

 
 

(20 ) ),,( VPxWfT  

صورت به نهی، تابع هزداده شونددر معادله قرار  Tو  Xحال اگر 
 :آیدمی دستهر بیز

  ),,()),,((),,( VPxWTWVWPxXPxVWPxC

(21 ) 

 تابع یقد الحایکه در صورت عدم وجود تول ددهمی پوالک نشان
 :(Polack, 2001) ر نوشته شودیصورت زبهتواند می نهیهز

(22) ),,(),,(),,( ZWPxCRWPxCYWPxC  

 را به یبیترک یکاالها ایسایهمت یق توانمی ط حاضریدر شرا
 . دست آوردهب نهیاز تابع هز یله مشت  جزئیوس

(23) 
MCr

R

C
RWPxfr 




 ),,(

 
 

(24) 
MCz

Z

C
ZWPxfz 




 ),,(

 
 

ر یو سا جد تفریتول یینه نهایهزبه ترتیب ها MCروابط باال  در
هر روز مسافرت  ایسایهمت ین روش قین با ایا. بنابرستکاالها

را  ایسایهمت یق از پوالک یروی. به پآیدمی دستهبه پارک ب
ت یمت کاال و نرخ دستمزد در نظر گرفته و محدودیاز ق یتابع

 :کنندمی فیر تعریصورت زبودجه را به

(25) YzZrR  

جه ت بودیبا توجه به محدود رضامندیتابع ، در مرحله دوم 
 .شودمیرسانده  ی خودحداکثراندازه مطرح شده به 

 

(26) YzZrRSto

ZRUMaxU





:

),(

 
 

، تابع ت بودجهینسبت به محدود ندیرضام یبا حداکثرساز
ر قابل یصورت زبه ملیدر پارک  یحیخدمات تفر یتقاضا

 :استخراج است

(27 ) ),,( YzrDDR   

 اد کهدر نشان با ثابت در نظر گرفتن قیمت کاالهای دیگ توانمی
یمت قز و مسافرت به پارک تابعی ا در نهایت تقاضا برای تفرج

 . تفرج و درآمد مسافر است ایسایه
 ن یا در، فته شودربگر بنظدر  داگاللکاب د به شکلیاگر تابع تول

ك ینزد یاضیبه حالت ر یمدل را از حالت ضمن توانمی صورت
 .(Smith, 2005) کرد

(28) 
321 21  TXAXR   

ه س جد تفریتابع تول ،دار از پارکیو د جتفر ی( برا28در رابطه )
ن تابع یکه در ایطور، بهر نظر گرفته شده استره دیمتغ
 ین شخصیالزم شامل ماش یهاو نهادهمستقل  یهاریمتغ

(X1)جتفر یر امکانات الزم برای، سا (X2) ده و زمان صر  ش
(T) سیافت والیاسال ره. حال برندهست جد تفریتول یبرا 
 هک دست آوردهبد ینه را براسال دوگان تابع تولیتابع هز توانمی
 بود خواهدها مت نهادهیاز ق یکل تابعنه ین صورت تابع هزیدر ا

(Wallis, 2005) . 

(29)  nnnn PPWKRTCR

2131

21



   

وده و ال بیبازده به مق مشخصه،  n،حینه کل تفریدر رابطه هز
 نجای، که در انه خواهد بودیهز یهاکشش یبا جمع جبر برابر

ن در یهمچن .شودیمال ثابت در آن لحاظ یفرض بازده به مق
 :ر استیز به فرم زنی Kن تابع اندازه یا

(30)  nAnK

1

13 )(



   
آن  ایسایهیا قیمت  تحت این شرایط هزینه نهایی تفرج

 :صورت زیر خواهد بودبه

(31) 
213 21  PPKW

R

TCr
MCrr 






 
 

ارزش اقتصادی  توانمیتفرج،  ایسایهن قیمت حال پس از تعیی
ن پژوهش ین در ایهمچن. کرد)پارک( را تعیین  زیستمحیطبع من

  مسافران و یاز طر (2)یبه شکل برش مقطع یآمار اطالعات
با حجم ( 32ساده بر اسال رابطه شماره ) تصادفی گیرینمونه
  . ده استشمحاسبه  بازدیدکننده  = n 75ونه بهینه نم

(32) 
2

2

2

2



Z
n   

توریع نرمال  تأثیرحجم نمونه بهینه تحت  ،ابطه فوقدر ر
داکثر خطای و ح ، واریانس صفت نمونه برای تفرجداستاندار
آماری از یك . در اینجا واریانس جامعه قرار دارد گیرینمونه

 شود. نمونه آماری چنین محاسبه می، سپس نمونه مقدماتی تعیین

(33) 
75

)02.4(

400.)96.1(
2

2

n
 

 

  یبفشدن حجم نمونه از طری  جدول اعداد تصاد بعد از مشخص
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آنها  و اطالعات الزم ازنمونه پرداخته شد  گردشگرانبه استخراج 
کنندگان از کر است که آمار تقریبی کل بازدید. قابل ذدشاخذ 

ونه آماری مطالعه مستخرج اسال آن نمکه براچه یدر یمل پارک
 .استنفر گردشگر  2800، در حدود شده است

 

 در پارک ملی درياچه اروميه حاصل از برآورد تابع توليد تفرج نتايج:  (1)ول جد
 tآماره  ضريب متغير

 1/2 09/0 لگاریتم وسیله نقلیه

 2/3 11/0 لگاریتم سایر نهاده 

 5/2 23/0 لگاریتم زمان

 75/0 3/ ضریب ثابت

65/0 = 2R 32/44= F 8/1= DW 

 تحقی های : یافتهمأخذ
 

 (34      )                        
LnTLnXLnXLnR 23.0211.0109.01.3  

)75.0(t )5.2(
          

)2.3(
      

)1.2(
     

 
 

  هايافته
 ، همان شکل لگاریتمی تابعارائه شده در باال یونیرابطه رگرس

، (34. در رابطه )( است28) در رابطه تفرجداگالل کابد یتول
X1 ،X2  وT ن یماشمستقل  یرهایمتغ دهندهنشانب یبه ترت
نظیر هزینه خوراک، مسافرت ) یهار نهادهیسا، (هیل نقلیوسا)

که بر  است.( و زمان صر  شده برای مسافرت هزینه اقامت و ..
برازش( شده گرل )ر ،عنوان متغیر وابستهبه (R) روی تولید تفرج

 این متغیرها از گیریاندازهدقت کرد که برای  دبایمی .است
مل هزینه بنزین و استهالک شاریالی اجاره ماشین ) هایهزینه
سفر نظیر اقامت )به های خوراک و وسایل دیگر ، هزینهماشین(

 بازدید( و مقدار ساعاتی از زمان که فرد از پارک شکل میانگین
به شکل اندازه  تفرج ، استفاده شده است. در ضمن میزانکندمی

 .  شودمیتفریحی ارائه شده محاسبه  زمانی خدمات
ماشین  یهاکه یك درصد تغییر در نهاده دهدمیالگو نشان 

های مسافرت و زمان صر  شده برای ، سایر نهادهوسیله نقلیه()
م درصد صد 23/0و  11/0، 09/0ترتیب سبب مسافرت به

 ینیطور که در مدل تخممانه. شودمی تغییر مثبت در تولید تفرج
های مستقل آورده شده در زیر متغیر t هایآماره شودمی مالحظه
 تولید تفرج هاینهادهبودن ضرایب دار معنی دهندهنشاناست و 
تابع  ،کن عرض از مبداءیول استنان یدرصد اطم 95در سطح 

درصد است که  65. ضریب تعیین مدل در حدود ستیندار معنی
( معیار مناسبی برای تبیین 1389مقطعی )سال ای هدادهدر 

ن وواتس -دوربین . مقدار آماره(Gujarati, 2008) مدل است
که نشان از عدم وجود  است 8/1در حدود برآورد شده تابع 
 نشان (2اسال جدول )برنیز  (3)آزمون وایت. دارد یهمبستگخود
مقدار . که مشکل واریانس ناهمسانی در مدل وجود ندارد دهدمی

مبنی بر  H0ه یاست که فرض 79/0ن آزمون یدر ا Fآماره 
 .کندمید نواریانس همسانی را ر

 

 در  ج(:آزمون وايت مدل تابع توليد تفر2جدول )

 پارک ملی درياچه اروميه
 F 79/0                آماره  12/0          احتمال

 71/0    آماره ضریب تعیین   09/0          احتمال

 های تحقی خذ: یافتهمأ

 

 توانمی تابع هزینه نهایی تفرج راوالیس  روشون براسال اکن
 یهاری، متغ(35در رابطه ) .(Wallis, 2005) دست آوردبه

 (P1)ن یمت اجاره ماشی، ق(W)مستقل شامل دستمزد مسافران 
دل متغیر وابسته م MCRده و بو (P2) هانهادهر یمت سایو ق
 .  است یشگرگرد یینه نهایهز یعنی

23.011.009.023.011.009.01 2136.023.013.07.0 WPPMCr   

(35) 
قیمت ، دستمزد یهابه جای متغیرکه در رابطه فوق یدر صورت
، داده شودمقادیر آن قرار ها مت سایر نهادهیقماشین و اجاره 

توان یمرا  تفرج ایسایهیا قیمت  ،گردشمقدار هزینه نهایی 
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به شده حاسم ایسایهمقدار قیمت ن اسال یبر ا. آورد دستهب
دقیقه فرد هر  یال برایر 653در حدود  یملدر پارک  برای تفرج
زان یهر روز به م یبرادر این مطالعه  ایسایهقیمت  .است مسافر

محاسبه  یاست که برا شایان ذکر. دریال تعیین ش 982870
بر آن  افزون. آنها استفاده شده است ین بازاریانگیها از ممتیق
بر ساعات ، کل درآمد آنها افرانمس محاسبه نرخ دستمزد یبرا

 . شده استم یتقس کارشان
ن بازدیدکننده از پارک در تعداد مسافرا تفرج ایسایهگاه قیمت هر

قابل دسترل خواهد  یملپارک  زیستیمحیط، ارزش شودضرب 

زیستی پارک با فرض بازدید محیط. در این مطالعه ارزش بود
ریال  2752036000نفر در سال به میزان  2800ساالنه 

 . شودمحاسبه می
، نوبت به برآورد تابع در پارک جتفر ایسایهمت یبعد از برآورد ق

جه حاصل از ی. نترسدمی ملی دریاچهدر پارک  جتفر یتقاضا
رابطه به فرم  ( در پارکی گردشگری )تفرجن تابع تقاضایتخم

  .است( 36شماره )

 
LnEduLnQLnYrLnLnDR 11.007.056.013.032.10  

)36(
 

)98.1(t )96.1(
        

)98.1(
      

)7.2(
         

)2.2(
      

 
 

 یتمیدو طر  لگار یتابع تقاضا شودمیکه مالحظه طورهمان
 متیکه طب  قانون تقاضا رابطه ق دهدمیارائه شده نشان 

با  رآمدد نیو رابطه ب یح منفیتفر یتقاضا با مقدار جتفر ایسایه
رد فتحصیالت اثر آموزش و . در پارک مثبت است جتفر یتقاضا

این  .است دارمعنی و (11/0) نیز مثبت تفرجدر تابع تقاضای 
ن یزامله به دلیل افزایش آگاهی مردم در اثر باال رفتن ئمس

ی ملی است. هاپارک زیستیمحیطتحصیالت و کشف اهمیت 
ت نشان بر تقاضا مثبپارک  (Q)ت یفینکه اثر کیتر از همه اممه

 تیفیش در کیك درصد افزایکه هر  یطور، بهداده شده است
در  جتفر یش تقاضا برایدر افزا یدرصد 21/0 تأثیرپارک سبب 

  .شودمین پارک یا
 رصد افزایش در قیمتکه یك د دهدمینتایج مطالعه نشان 

اضای قدرصد در مقدار ت 31/0سبب کاهش  () تفرج ایسایه
طور هریك درصد افزایش . همینشودمیدر پارک  (DR) تفرج

به  افزایش تقاضای تفرج موجب (Y) در مقدار درآمد مسافران

مدل رگرسیونی برآورد شده دارای  .شودمی درصد 56/0اندازه 
 ح ده درصد خطاباال بوده و ضرایب همگی در سط t یهاآماره
 اقتصادسنجی کالسیکی فروض شکالتم فاقد مدل .است دارعنیم

 -نیآماره دورب. است( یانس ناهمسانیو وار یهمبستگخود)
 ،تیدر آزمون وا Fبوده و اندازه آماره  86/1واتسون درحدود 

که این میزان فرضیه واریانس همسانی را رد است  21/0
 که نشان درصد است 49ز یضریب تعیین مدل ن .کندمین

( یرات متغیر وابسته )تقاضای تفرجدرصد از تغی 49فقط  دهدمی
و  کیفیت پارک ،ایسایهیر مستقل )درآمد، قیمت متغ چهار با

گرسیون نیز کل ر Fآماره . شودمی( توضیح داده تحصیالت فرد
و  3ول ابودن مدل برازش شده است )جد دارمعنیدهنده نشان

4).    

 

 

 درياچه اروميه در پارک ملی جبرآورد تابع تقاضاي تفرنتايج حاصل از  (:3جدول )
 tآماره  ضريب متغير

 -2/2 -13/0 ایلگاریتم قیمت سایه

 7/2 56/0 لگاریتم درآمد فرد

 98/1 21/0 لگاریتم کیفیت پارک ملی

 96/1 11/0 لگاریتم تحصیالت فرد

 -89/1 -32/10 ضریب ثابت
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49/0 = 2R 19/41= F 86/1= DW 

               تحقی های افته: یمأخذ
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 در پارک ملی درياچه اروميه جآزمون وايت مدل تابع تقاضاي تفر (:4جدول )
 F21/0                                 آماره 30/0                    احتمال

 42/0                     آماره ضریب تعیین 19/0                     احتمال

                       تحقی های افته: یمأخذ
 

 گيري نتيجهو بحث 
ت به ی، با عنازیستیمحیطمنابع  گذاریارزش در دنیای امروز

. خاصی دارند یدگیچین کاالها پیا یبازارریغ یهاجنبه
زیستی از جمله محیطمنابع  گذاریارزش اقتصاددانان برای

. یکی از این کنندمیهای متعددی را پیشنهاد ها روشتفرجگاه
که در آن مسافران در  است حات آشکاریروش ترجها روش

 حات خود را ابرازیترج (پارکنظیر منبع زیستی )استفاده از 
روش  ،روش ترجیحات آشکارهای وعهماز زیر مج. کنندمی
. این روش ش تابع تولید و هزینه خانوار استیا رو ،بیکرگری
. ارزش منبع طبیعی است یریگاندازه های نو درروش کی ازی

و هزینه  دیتابع تول شناسیروشحاضر از پژوهش بدین جهت در 
 بیکرگری اسال نگاهن روش بری. اشداستفاده  بیکرگری خانوار
ح یرا توض یبازار ید کاالهایوه تولیشده است و ش یاندازراه
ساده  گیرینمونهژوهش ابتدا با استفاده از ن پی. در ادهدیم

و سپس  شد نه از مسافران پارک تعیینیحجم نمونه به یتصادف
د. شج در پارک برآورد د تفریتول ید کاب داگالل برایتابع تول
زمان  یرهایاز متغ یدر پارک تابع جد تفرینشان داد که تولنتایج 

 هایهزینه، خوراک هایهزینهر یگر نظید هایهزینهمسافرت و 
 از روش یروید به پیع تولبعد از استخراج تاب. استن یاجاره ماش
( را جتفرای سایهمت یق) یینه نهایتابع هزتوان میپوالک 

هر  یبرا ایسایهمت ی. مقدار ق(Polack, 2001) محاسبه کرد
ال محاسبه یر 653در حدود  ملیدر پارک فرد قه مسافرت یدق
ریال و کل ارزش  982870د که این میزان برای هر روز ش

 ریال2752036000حدود سال  هرپارک در  زیستیمحیط
 مشابه زیستی مناط محیطاین میزان در مقایسه با ارزش . است

های ی، دریاچه وان ترکیه( که با روشنظیر تاالب انزل) مسافرتی
نی نظیر اتوسط محققمشروط گذاری ارزشدیگری همچون 

شده است، به  گیریاندازه( 2008فلمینگ ) ( و1384) فلیحی
همچنین مقدار  .(Fleming, 2008) ستطور نسبی پایین ا

برآوردی ارزش محیطی پارک ملی دریاچه ارومیه در مقایسه با 
میزان زانگ ست. در ژاپن بسیار باال (4)پارک ملی دریاچه کایی

هزار دالر  215 پارک ملی دریاچه کایی را زیستیمحیطارزش 

ه تر از ارزش محیطی پارک دریاچکه این میزان پایین کرد برآورد
توان به از تحلیل حاضر می .(Zhang, 2009) ارومیه است

 مسئلهکننده در یینعنوان عنصر اصلی تعکیفیت منبع طبیعی به
با محاسبه بر این  افزون منابع محیطی پی برد. گذاریارزش

 یز داشتن اطالعات درآمدیدر پارک و ن جتفر ایسایه متیق
. دشدر پارک  جفرت ی، اقدام به استخراج تابع تقاضامسافران
 تأثیرمسافرت به پارک نشان داد که  یمطالعه تابع تقاضانتایج 

های متغیر تأثیرو  یمنف ،جتفر یدر مقدار تقاضا ایسایهمت یق
، سطح تحصیالت بازدیدکنندگان و کیفیت محیطی پارک درآمد
 است. نظری اتمطاب  با انتظار مسئلهن یز مثبت است و اینملی 

از  دیزدبا یامردم منطقه برکه  یتیبا توجه به اهمبه این ترتیب و 
زان و یرکه برنامه طلبدمی، قائل هستند ملی دریاچهپارک 

 ملهجو مسائل دریاچه از  پارک یمسئوالن به حفظ و بسط فضا
 جادیا او ب داشته باشندتوجه وافر  کاهش سطح آب دریاچه مسئله
د چنتوان میاستا ن ری. در اامن رفاه مردم را باال ببرند یطیمح

 :کرد یادآوریرا  یاستیس پیشنهاد
 ،ستباال جتفر یب درآمد در تقاضایاز آنجا که ضر .1

 آمد وش دریبا افزا ییهامیدولت با اتخاذ تصم شودمیه یتوص
ر بیشت ملیاز پارک  آنهاشود که  موجبد مردم یقدرت خر

 . استقبال کنند
ذار در گز عوامل اثرعنوان یکی دیگر اکیفیت پارک به .2

حفظ شود که دولت تمرکز خود را بر سبب می تقاضای تفرج
 دریاچه اکوسیستمو مراقبت از  زیستیمحیطاستانداردهای 

 . کندبیشتر 
 ارک)هزینه نهایی( برای استفاده از پ ایسایه قیمت .3

 برای هر فرد هر چه کمتر باشد تمایل به تقاضای ملی
 لتراستا دو ینیابد که در اگردشگری در پارک افزایش می

 .کندخود را بیشتر تالش  دبایمی
احسال  موجبافزایش سطح تحصیالت جامعه و افراد  .4

تقاضا برای  شده و زیستیمحیط نیاز بیشتر مردم به کاالهای
که با شود میتوصیه  در نتیجه. دهدمی آن را افزایش

 وحشحیات و اکوسیستم از بتوان آموزش مورد در گذاریسرمایه
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را  طبیعی منابع زیستیمحیطو ارزش حفاظتی و  فظتمحا خود
 در نزد مردم باال برد.

 

 تشکر و قدردانی
قدردانی خود را از دکتر  وسیله نویسنده مقاله مراتب تشکر وبدین

فراهم این تحقی  برای انجام  را الزم هایزمینهکه گری بیکر
 دارد.آوردند، ابراز می

 هايادداشت
1. Willingness to Pay 

2. Cross Section Data 

3. White Test 

4. Kaie Lake  
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