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چکیده
هدف این پژوهش برآورد ارزش اقتصادی تفرجگاه چاه نیمه به روش هزینة سفر انفررادی اسر ت تفرجگراه چراه
نیمة زابل با مساحتی حردود  0555هکترار در  05کیلرممتری هر ر زابرل – دهر

سیسرتاق قررار دارد و از ن رر

گردهگری ساالنه مقصد  055555گردهگر محلی اس ت به این من مر طری پرسنرنامهای دادههرای اقتصرادی –
اجتماعی جمعآوری و ممرد تجزیه و تحلیل قرار گرف

و مدل تابع تقاضا تنکیل و با اسرتفاده از نرر افرزار SPSS

 21تحلیل مدل انجا هدت نتایج نناق داد که  04/0درصد بازدیدکنندگاق در محدودة سنی  45-05سال هسرتند
 03درصد درآمد ماهانة کمتر از  455هزار تمماق دارند  03/7درصد کارمند هستند و  07درصد سراالنه 1-0
بار از چاه نیمه بازدید میکنند و متمسط تعداد بازید  0/0در سال اس ت نتایج اجرای مدل نناق داد که کل مردل
معنادار اس

و رابطة کامال معناداری بین هزینة سفر و تعداد بازدید از منطقه وجمد داردت همچنین مازاد مصرف

کننررده  30107و ارزش تفرجگرراهی سرراالنة ایررن منطقرره معررادل  07000855555تممرراق محاسررده هررد کرره
نناق دهندة اهمی

زیاد این تفرجگاه در منطقة سیستاق اس ت

واژههای کلیدی :ارزش تفرجگاهی ،روش هزینة سفر ،چاه نیمه ،زابل.

 -1مقدمه
نابودی مداوم منابع طبیعی طی دهههاای اییار پیامادهای

( )Boyd, 2007به همین دلیل اقتصااددانان معتقدناد کاه

نامطلوبی برای تمام کسانی که مستقیم و غیرمستقیم بارای

باید حداقل مبنای مشترکی برای مقایسة کا ها و یادمات

گذران زندگی یود به منابع طبیعی وابستهاند در پی داشته

اکوسیستمها با کا هاا و یادمات اقتصاادی تعیاین شاود

است .نیاز به منابع محیط زیستی تنهاا باه دلیال کا هاا و

(حداقل کاری که میشود کرد) زیرا در بسایاری از مواقاع

یدمات مستقیمی نیست که آنهاا ررهاه مایکنناد بلهاه

اغلب کا ها و یدمات به اشتباه رایگان تلقای مایشاوند،

یاادمات غیاار ت اااری چااون جنبااههااای گردشااگری،

زیرا قیمتی در بازار ندارند و به اصطالح فاقد بازار هستند.

زیباشنایتی ،حفاظتی ،تأمین اکسیژن و  ...نقش مهمای در

اکوسیستمها کا ها و یدمات بسیار متنوری ارائه میدهند

سالمت روان و جسم انسان دارند و این امر یاود بیاانگر

که تمامی آنها برای زندگی و رفاه انسانها هروری است

ارزش وا تر یدمات غیربازاری منابع طبیعای در مقایساه

(طباطبایی یزدی2902 ،؛ شادمان هی ی.)2901 ،

با کا ها و یادمات باازاری آنهاسات .باه رباارت دیگار

 -2مبانی نظری

ررهه و تقاهای فعالیتهاای گردشاگری و تفریحای باه

ارزش اقتصادی کل حاصل از یک منبع طبیعی را میتوان

معناااای ررهاااه و تقاهاااای مناااابع طبیعااای اسااات

*نویسنده مسئول
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بااااااه دو دسااااااتة ارزشهااااااای اسااااااتفادهای 2و

تمایل او را برای پردایت برای استفاده از آن منطقه نشاان

ارزشهاااااای غیراساااااتفادهای 0تقسااااایم نماااااود

میدهد .تنها متغیر تصمیمگیری ،تعداد بازدیادهایی اسات

) .(Bolt, Ruta and Sarraf, 2005ارزشهای استفادهای

که برای یک منطقة معین در یک دورة زمانی معین (رموما

به دو گروه ارزشهای استفادة مستقیم (از مصرف مستقیم

یک سال) صورت مایپاذیرد .فرهایات اصالی در روش

حاصاال ماایشااوند ماننااد برداشاات چااول از جنگاال) و

هزینة سفر ربارتند از (:)Enyew, 2003

ارزشهای استفادهی غیرمساتقیم (از مصارفی غیرمساتقیم

 مقدار کل هزینة سفر شامل میزان پول و زمان صارف

حاصل مایشاوند ملال ارزش دریتاان در تلطیاا هاوا)

شده در یک منطقه است و تقریبا بارآوردی اسات از

تقسیم میشوند.

میزان تمایل به پردایت برای بازدید از یک منطقه.

بخااش مهاام دیگااری از ارزش اقتصااادی طبیعاات بااه

 بازدیدکنندگان یک منطقة یاص در مقابال تغییار در

ارزشهای غیراستفادهای مرباو اسات .ایان ارزشهاا را

میزان تعرفاة ورودی همانناد تغییار در میازان هزیناة

میتوان به طور کلی به سه دساته ارزش انتخاال ،9ارزش

سفر واکنش نشان میدهند.
 مسافرت به یک مهان یااص باه رناوان تنهاا گزیناة

میراثی 1و ارزش وجودی 5تقسیمبندی نمود.
روشهااای ارزشگااذاری غیاار بااازاری بااه دو گااروه

انتخابی سفر فارض مایشاود ،بناابراین تماام هزیناة

رویهردهای تارجی آشهارشاده 6و رویهردهاای تارجی

درنظر گرفته شده برای سفر تنها بارای هماین مهاان

اظهارشااده 7تقساایم ماایشااوند .از روشهااای رای ا در

یاص هزینه میشود.
 جمعیت بازدیدکننده دارای ویژگیها و اولویاتهاای

رویهرد ترجی آشهار شده قیمتگذاری هدنیک 0و هزینة
سفر 3میباشند و از روشهای ترجی اظهار شده میتاوان

مشابهی هستند.

به ارزشگذاری مشرو  22و آزمون انتخال 22اشاره نمود.

هدف اصلی این تحقیق ارزشگذاری تفرجگاه چاه نیمه در

به طور کلی در روش ترجی آشهار شده ارزش کا ها یاا

منطقة سیستان با استفاده از روش هزینة سفر بود ،همچنین

یدمات زیست محیطای بار اسااو ناوت رفتاار افاراد در

روامل اقتصادی و اجتماری مؤثر بر بهرهبرداری و افزایش

استفاده از این نوت مزایا و ارزشها تعیاین مایشاود مالال

امهانات و ت هیزات مورد نیاز حال و آینده این منطقه ،با

ارزش یک منطقه از هزینة مسافرت تفری کننادگان باه آن

استفاده از نظر و دیدگاههای بازدیدکنندگان بررسی شد.

منطقه محاسبه میشود .روش ترجی آشهار شده بر مبنای

در روش هزینة سفر ارزش تفرجی یک مهان بار اسااو

اساتخرا مساتقیم ارزشهاای زیسات محیطای از پاسا

زمان و هزینههای مسافرت که هر شخص برای بازدیاد از

دهنادگان اسات ( )Asafu, 2005و (شاادمان

هی ای،

آن مهان ایتصاص میدهد به دست میآید ،بدین صورت

.)2901

که رابطة بین تعداد افراد مراجعه کننده به یک تفرجگاه و

روش هزینة سفر رایا تارین روش بارای تخماین ارزش

میانگین هزینة دسترسی آنان به منطقاه بارآورد مایشاود.

تفرجگاهی منابع طبیعی به شمار می آید .ایان روش ابتادا

مزیت منحصر به فرد روش هزینة سفر این است که ایان

توسط هارلد هتلینگ  20در سال  2392برای ارزشگذاری

روش بیشتر مبتنی بر دادههای واقعی است تا فرهی و باه

پارک های طبیعی پیشنهاد شاد و کالوساون آن را توساعه

همین دلیل ،قادر است مقادیر واقعی را ارائه کند (کوناانی

داده و ناااااام هزیناااااة سااااافر را پیشااااانهاد کااااارد

و پورگراوندی .)2930 ،به دو روش میتوان هزینة سفر را

( .)Ortacesme, Ozkan and Karaguzel, 2002روش

برای ارزشگذاری تفرجای اجارا کارد :روش هزیناه سافر

هزینة سفر بر این فرض است که مخار کلی که بوسایلة

فردی 29و روش هزینة سفر منطقهای ( 21سعودی شهابی و

یک شخص برای بازدید یک مهان تفرجی هزینه میشاود

اسماریلی ساری .)2905 ،در روش هزیناة سافر انفارادی
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متغیر وابسته تعداد سفرهای صورت گفته به یک مهان در

د ر در روز باااارای هاااار نفاااار باااارآورد گردیااااد

یک دورة زماانی مشاخص اسات در حاالیکاه در روش

( .)Rolfe, Gregg and Trucker, 2011در ایاران نیاز

هزینة سفر منطقهای متغیر وابساته تعاداد سافرهای ان اام

تحقیقات مختلفی برای برآورد ارزش تفرجگااهی منااطق

شده به وسیلة جمعیت هار منطقاة معاین باه یاک مهاان

طبیعی و نیمه طبیعی به روش هزینة سفر ان ام شده است

مشخص طی یک دورة زمانی مشاخص مایباشاد .روش

که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

اول مناسب مهانهایی است که مهررا توسط افراد محلای

ارزش روزانة پارک امیرکال در بابل روزاناه  3252د ر باه

مورد بازدید قرار مایگیرناد و روش دوم در مهاانهاایی

دساات آمااد (.)Mokhtari and Hosseinifar, 2013

اجاارا ماایشااود کااه بازدیدکنناادگان منطقااهای ،ملاای و

ارزش روزانااه تااا ل انزلاای معااادل  20152122تومااان

بینالمللی دارند (مافی ،یااررلی و ناوری کماری.)2932 ،

محاسبه شد (سعودی شهابی و اسماریلی سااری.)2905 ،

در روش هزینة سفر انفرادی ،هزینههایی که برای مصارف

ارزش تفرجاای روزانااه تااا ل چغااایور در سااال 2907

تسهیالت و امهانات تفریحی یاک مهاان یااص صارف

توسط مافی و یاررلی معاادل  11091622توماان بارآورد

میشوند ،به رنوان نمادی از قیمت مطرح میشاوند .ایان

گردید .ارزش تفرجی پاارک جنگلای شاورال یارمآبااد

هزینهها شامل هزینة سفر ،هزینة ورودیاه ،مخاار یاود

 921323920تومان محاسبه شد (کونانی و پورگراونادی،

مهان و مبلغ صرف شده روی ت هیزات سارمایهای اسات

 .)2930همچنین ارزش روزانة چشمه دیمة استان لرساتان

(.)Fleming and Cook, 2008

 70905022تومان برآورد گردید (ماافی ،ناوری کماری و

تاکنون ارزش تفرجای منااطق طبیعای مختلفای باه روش

یاررلی.)2932 ،

هزینة سفر برآورد شده است .در ساال  2332ارزش غیار
البارت  25در کاناادا معاادل  95د ر

 -3مواد و روشها

در روز بااااارای هااااار شاااااخص بااااارآورد شاااااد

 -1-2منطقة مطالعاتی

بازاری پارک پارن

( .)Loewen and kulshreshtha, 1995ارزش پاارک

چاه نیمهها گودالهای طبیعی هساتند کاه ماازاد مصارف

طبیعاای آبشااار کورسااونلو 26در ترکیااه در سااال 0220

رودیانااه هیرمنااد در فصااول پاار آل زمسااتان و بهااار را

حااااادود  52222د ر در ساااااال محاسااااابه شاااااد

جمااع آوری نمااوده و در فصااول کاام آل و پرمصاارف،

( .)Ortacesme, Ozkan and Karaguzel, 2002تانگ

نیازهاای آباای بخاشهااای کشااورزی و شاارل را تااامین

در سال  0223ارزش پارک کوهستان یوئلاو 27در چاین را

میکنند .چاه نیمهها در فاصلة  5کیلومتری شهر زهاک و

 02میلیاون پوناد بارآورد کارد ( .)Tang, 2009مااتیو و

 92کیلومتری شهر زابل قرار دارند (ررفاانی و همهااران،

همهاران در سال  0220ارزش غیراستفاده ای پارک جنگی

 .)2932چاه نیمة شماره یک از مرز افغانستان به موازات

کلیم کارست 20در نگهاوی – مالزی را باه میازان 6639

رودیانه سیستان تا شش کیلاومتری شاهر زهاک امتاداد

میلیون یورو محاسبه نمودند (،)Mattew (et al.), 2013

دارد .چاه نیمه دوم از مرز افغانستان تا اواسط چااه نیماة

همچنین ارزش باغ بوتانیک  23رویاال انگلساتان معاادل

یک ادامه دارد و چاه نیمه سوم نیز در غرل چاه نیمة دوم

 060352222پوناااااد در ساااااال  0221برآوردشاااااد

واقع شاده اسات .چااه نیماه چهاارم نیاز در غارل چااه

( .)Demir, 2014در ارزشگذاری پارک دریاایی گریات

نیمههای پیشین در سال  2906بهرهبرداری شد.این مخازن

بریرریا 02که به روش هزینة سفر فردی ان ام شد ارزش

در کل با ح م آبی  2122میلیون متار مهعاب دارای آل

تفرجی سواحل ،جزایر و فعالیتهای ساحلی (مااهیگیری،

شیرین بوده و رالوه بر مصارف کشاورزی و صنعتی ،آل

قایق سواری و کشتی سواری) به ترتیاب  992 ،95و 209
01
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شرل شهرستانهای زابل ،زهک ،هیرمند ،زاهدان ،هاامون

مهمترین بخش مطالعه ،جمعآوری دادههای یام بود .به

و نیمروز را تامین میکنند.

همین منظور پرسشنامة پژوهش شامل  07سوال طراحی

م تمع فرهنگی ،پژوهشی ،تحقیقاتی و تفریحای بقیاه ا

شد و برای ارزیاابی کیفای پرساشهاا و نحاوة بریاورد

ا رظم با بیش از پن هزار ههتار مسااحت در کناار چااه
نیمه توسط دانشگاه زابل تاسی

پرسششوندگان ابتدا به صورت آزمایشی و پ

از اصالح

شده است و هماه سااله

به صورت نهایی در اسفندماه  2932تا اردیبهشت ماه سال

بویژه در روزهای تعطیال و ایاام ناوروز پاذیرای هازاران

 2930بین بازدیدکنندگان توزیع و تهمیل شد .بار اسااو

مسافر و گردشگر است .جاذبههای زیباای ایان م تماع و

فرمول کاوکران تعاداد  977پرسشانامه توزیاع و پا

از

اطراف آن شامل سواحل زیبای چاه نیمه ،فضااهای سابز،

حذف پرسشنامه های ناقص ،تعداد  959پرسشانامه بارای

زمینها و باغهای کشاورزی ،گلخانهها ،پارورش گیاهاان

ت زیه و تحلیل آماری استفاده شد .مهمتارین فاکتورهاای

زینتی ،باغهای پسته و زیتاون و مرکاز پارورش شاترمرغ

اقتصادی و اجتماری تاثیرگذار بر هزیناة سافر ربارتناد از

است .تنها باغ وحش رلمای و تحقیقااتی کشاور در ایان

سن ،سط تحصیالت و میزان درآمد .در این مطالعه برای

م تمع قرار دارد و گونههای جانوری شایر ،یارو سایاه

تعیین گروههای سانی ،از طبقاات زیار  02ساال02-92 ،

بلوچی ،تمساح پوزه کوتاه ایرانی ،گرگ ،گوزن مرال ،کال

سااال 92-12 ،سااال 12-52 ،سااال و بیشااتر از  52سااال

و بز ،قوچ و میش ،جبیر ،مارپیتون ،هوبره ،جیرفتی ،کبک،

اسااتفاده شااد.در فاااکتور سااط تحصاایالت پاان سااط

طاووسک ،پلیهان ،فالمینگو ،قوی گنگ و اناوات پرنادگان

تحصیلی بایساواد (صافر ساال) ،زیاردی(لم ( 22ساال و

دیگر در آن نگهداری میشود .شهل ( )2موقعیات منطقاة

کمتاار) ،دیاا(لم ( 22سااال) ،کارشناساای ( 25سااال) و

مطالعاتی را در دشت سیستان و ایران نشاان مایدهاد .در

کارشناسی ارشد و با تر (27سال) در نظر گرفتاه شاد .در

این مطالعه منظور از تفرجگاه چاه نیمه ،م تمع بقیاه ا و

تعیین درآمد ماهانه ،میزان درآماد در ساه ساط کمتار از

چاه نیمهها میباشد.

022هزار تومان 022-522 ،هزار توماان و بیشاتر از 522
هزار تومان بررسی شد.

 -2-2اجرای روش هزینه سفر انفرادی

نهته مهم دیگر چگونگی اجرای روش هزینة سافر اسات.

روش اجاارای تحقیااق برپایااة جمااعآوری اطالرااات و

هزینة سفر معمو م موت هزینههاای ورودیاه ،ساویت،

دادههای کمی و کیفای ،بازدیاد از محال ،تهیاه و آزماون

غذا ،زمان و  ...است .در این مطالعاه باه دلیال دو نریای

پرسشنامه ،تهمیل پرسشانامه توساط بازدیدکننادگان و در

بودن بنزین ،ردم وجود مرجع قابل استناد در تعیین هزینة

نهایت ت زیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهاای

زمان و نبود تعرفة ورود از بازدیدکنندگان یواسته شد تا

 SPSS 16و  Excel 2007است.

یود میزان هزینة کرد سفر یود را ارالم نمایند و این مقادیر

شکل  .1موقعیت چاه نیمهها و تفرجگاه زابل در دشت سیستان
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مستقیما از پرسشنامه استخرا و تقسیم بر تعداد گروه شد

که در آن  CSماازاد مصارف کنناده q ،میاانگین تعاداد

تا هزینة سفر برای هر نفر بدست آید ،ردد به دست آماده

ساافرهای سااالیانه هاار نفاار بااه منطقااه و  ßمنحناای زیاار

در مدل تابع تقاها به رنوان هزینة سفر لحاظ شد.

تااابع تقاهااا و یااا هااریب همبسااتگی بااین تعااداد ساافر

در مطالعات ارزشگذاری اقتصادی مناابع تفرجگااهی باه

و هزینااااة ساااافر ماااایباشااااد .در نهایاااات ارزش

روش هزینة سفر معمو هزینة زمان نیاز باه رناوان یاک

تفرجگااااهی منطقاااه از رابطاااة زیااار تعیاااین شاااد

متغیر مستقل منظور میگردد.رویهردهاای متفااوتی بارای

(.)Ortacesme, Ozkan and Karaguzel, 2002

TCS= CS × N

محاسبة هزینة زمان وجود دارد .یک رویهرد این است که

()9

حقوق یک سارت هر شخص باه رناوان هزیناة زماان در

که در آن  CSمازاد مصرف کنندة فاردی N ،تعاداد کال

نظااار گرفتاااه شاااود (Adamowicz and Graham-

بازدیدهای سالیانه و  TCSارزش تفرجگاهی است.

 )Tomasi,1991و (،)Loureire and Albiac, 1995

در رویهرد دیگر بخشی از حقوق شخص به رنوان هزیناة

 -3نتایج

زمان محاسبه میشود ،ملال در اکلر مطالعات تعیاین ارزش

 -1-3یافتههای اقتصادی و اجتماعی

اقتصادی مناطق طبیعی در انگلستان  19درصد حقوق فرد

 -1-1-3ویژگیهای جنسی و سنی

به سارات غیرکاری وی ایتصاص دارد که توسط وزارت

 96/5درصد بازدیدکنندگان زن و  69/5درصد آنان مرد

راه و ترابری انگلستان به صورت رسمی ارالم شده اسات

بودند.همچنین گروه سنی  02-92سال با ایتصاص 10/5

( .)Ortacesme, Ozkan and Karaguzel, 2002در

درصد بیشترین بازدیدکننده و گروه سنی بیشتر از  52سال

بریی مطالعات یک سوم حقاوق باه رناوان هزیناة زماان

با ایتصاص  1/5درصد کمترین بازدیدکنندگان بودند.

منظور میگاردد (کوناانی و پورگراونادی ،)2932 ،اماا از

 -2-1-3سطح تحصیلی

آن اییکه در ایران اساتاندارد یاصای در محاسابة هزیناة

از نظر میزان تحصیالت افراد با سط

زمان وجود ندارد و بر اساو بریی مطالعات قبلی کاه از

کارشناسی ،زیردی(لم ،کارشناسیارشد و بیسواد به ترتیب

ارمال هزینة زمان در تعیین ارزش تفرجگاهی صرف نظار

 1/0 ،02 ،03/0 ،12/2و  1درصد بازدیدکنندگان بودند.

کرده بودند در این مطالعه نیز متغیر مستقل هزینة زمان در

بنابراین افراد دارای تحصیالت دی(لم و کارشناسی در

تعیین ارزش چاه نیمه به کار برده نشد.

رتبههای یک و دو و افراد بیسواد در رتبة آیر بودند.

باارای باارآورد ارزش تفرجگاااهی چاااهنیمااههااای زاباال

 -3-1-3وضعیت شغلی و میزان درآمد

تااابع تقاهااا بااه صااورت ماادل زیاار تشااهیل شااد

کارمناادان بااا ایتصاااص  93/7درصااد بیشااترین تعااداد

(:)Ortacesme, Ozkan and Karaguzel, 2002

()2

بازدیدکنندگان را به یود ایتصاص دادند و افاراد بیهاار،

)V= f (TC, A, E, I, e

افراد دارای مشاغل آزاد و کارگران به ترتیب با ایتصاص

که در آن  Vتعداد بازدیدهای سا نه هر شاخص از چااه

 09/0 ،99/1و  9/7درصد در رتباه هاای دوم تاا چهاارم

نیمه TC ،هزینة سافر A ،سان E ،ساط تحصایالتI ،

قرار گرفتند .همچنین از نظار ساط درآماد  93/2درصاد

میزان درآمد و  eیطای معیار است.
آزمونهای  tو  Fبارای مادل اجارا شاد .پا

بازدیدکننادگان کمتاار از 022هاازار تومااان در ماااه درآمااد

از تعیاین

داشتند و  92/0و  03/7درصد بازدیدکننادگان باه ترتیاب

هرایب ،میزان مازاد مصرف کننده 02از رابطة زیر محاسابه

دارای درآمد  022-522هزار تومان و بیشتر از  522هازار

شد:
()0

تحصیلی دی(لم،

تومان در ماه بودند.

CS = q /- ß

03
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کرمی و امیری

 -2-3هزینة سفر

با توجه به نتای به دست آمده و معنی دار باودن آماارة F

به دلیل اینهه تئوریهاای اقتصاادی ،اطالراات کمای در

میتوان گفت که کل مادل در ساط  %2معنایدار اسات.

یصوص انتخال فارم تاابعی مناساب فاراهم مایکنناد،

تنها فاکتوری که رابطة معناداری با تعداد بازدیاد افاراد از

انتخال فرم تابعی برای معادلاة هزیناة سافر باه صاورت

چاة نیمه دارد فاکتور هزینة سفر است ،ایان فااکتور دارای

آماری ان امشد .همانطور که گفته شد در ایان مطالعاه از

ارزش منفی است که نشان دهندة وجود رابطة ره

باین

مدل تابع یطی (فرمول  )2برای تعیین مازاد مصرف کننده

هزینة سفر و تعداد سفرهای سالیانه است .به ربارت دیگر

استفاده شد .هریب تعیین باهرناوان معماولتارین معیاار

با افزایش هزینة سفر تعداد مسافرتهای افراد به چاه نیمه

یوبی برازش یط رگرسایون اساتفاده مایشاود و مقادار

کاهش مییابد .همچنین متغیر سن و سط تحصیالت نیز

تعدیلشدة آن تصویر یوشبینانهتری از برازش رگرسیون

رابطة ره

با تعداد سفرها دارد ،یعنی با افازایش سان و

را نشان میدهد .از طرفی هر چقدر هریب تعیین بزرگتار

سط تحصیالت تعداد بازدید از تفرجگاه چاه نیمه کاهش

باشد مقدار آمارة  Fبزرگتر است و اگار احتماال آماارة F

مییابد .فاکتور میزان درآمد رابطة ملبت باا تعاداد بازدیاد

یک درصد معنی دار باشد نشان میدهد که کل

دارد ،به ربارت دیگر با افزایش میزان درآمد تعداد بازدیاد

در سط

مدل در سط یک درصد معنایدار اسات .نتاای اجارای

از منطقة چاه نیمه افزایش مییابد.

مدل در نرمافزار  SPSSبا کاربرد تابع رگرسیون یطی بار

براساو نتای آماری ،با قراردادن هاریب -2/22221671

اساو فرمول ( )2به صورت جداول  2تا  9میباشد:

در فرمول ( )0مازاد مصرفکننده برای هر بازدیدکننده باه
دست آمد:
CS=1/1 / -)-2/22221671( =31297

جدول  .1چکیدة نتایج اجرای مدل تابع خطی محاسبه هزینة سفر
خطای معیار

 R2تعدیل شده

R2

R

2/772

2/552

2/555

2/715

و با توجه به اینهه 122هزار نفر در هر سال از چاه نیمهها
بازدید میکنند (ن ااری ،صابوحی صاابونی و ساا رپور،
 ،)2932ارزش تفرجگاااهی چاااه نیمااه بااه صااورت زیاار

جدول  .2آنالیز واریانس مدل تابع خطی محاسبة هزینة سفر
مدل

مجموع مربعات میانگین مربعات آماره F

رگرسیون

056/002

61/255

باقیمانده

025/509

2/531

کل

162/711

227/090

محاسبه شد:

معناداری

TCS = 31297 × 122222 = 97651022222

2/222

میزان کل مازاد مصرف کننده در سال نشااندهنادة ارزش
استفادة تفرجی چاه نیمههای زابل است .به رباارت دیگار
تفرجگاااه چااااه نیماااة زابااال ساااالیانه مبلغااای معاااادل
 97651022222تومان سود اجتماری تولید میکند.

جدول .3ضرایب همبستگی و استاندارد شده مدل تابع خطی هزینة
سفر تفرجگاه چاه نیمه

هریب
ثابت

ضریب

خطای

ضریب

رگرسیون

استاندارد

استاندارد شده

9/229

2/236

 -6بحث و نتیجهگیری

sig

مطالعات و پژوهشهای مختلفی درباارة ارزش اقتصاادی

2/222

سن

-2/229

2/221

-2/292

2/151

درآمد

2/261

2/253

2/216

2/002

تحصیالت

-2/211

2/213

-2/295

2/966

هزینه سفر

-2/22221671

2/222

-2/712

2/222

منابع طبیعی و نیمه طبیعی در کشاورهای مختلاا ان اام
شده است .نتای این مطالعات میتواند به رنوان راهنماای
مفیدی در تصمیمگیریهاای کاالن یاا محلای در ایتیاار
برنامهریزان ،مدیران و سیاستگذاران قرار گیرد؛ این نتای
احتما در تعیین اهمیت مناطق تفرجگااهی مانناد تعیاین
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میزان سرمایهگذاری بارای حفاو و نگهاداری آنهاا قابال

بازدیدکنندگان را تشهیل میدهند میتوان گفت این افاراد

استفاده است.

یا تمایلی به گذراندن اوقات فراغت در محیطهای طبیعای

در مناطق مختلا ایران ،پارکهای ملی ،جنگلی ،شهری و

ندارند یا مایل هستند درآماد یاود را باه فعاالیتی غیار از

اکوسیستمهای طبیعی و نیمه طبیعی مختلفی برای مقاصاد

تفری ایتصاص دهند و یا به دلیل اینهه سالهاای پرآبای

تفرجی میتوان یافت .در منطقة سیستان که تا ساال 2972

تا ل بینالمللی هامون را درک کردهاند از نظار احسااو

بستر تاا ل باینالمللای هاامون باود ،تفرجگااه طبیعای

نمیتوانند یک تفرجگاه نیمه طبیعی را جایگزین آن نمایند

دیگری وجود ندارد و بهندرت افراد در کنار رودیانههای

و بنابراین منتظر پرآل شدن هامون هستند.

فصلی به سیاحت میپردازند .چاه نیمههاای زابال کاه باه

منفیشدن رابطة باین میازان تحصایالت و تعاداد بازدیاد

منظور تامین آل شرل و کشاورزی ای اد شاده اسات در

شاید به این دلیل است که افراد به دلیال کمباود امهاناات

اطراف یود مرکز تحقیقاتی و تفریحای بقیاه ا ارظام را

سیاحتی ،اقامتی و سارگرمی ،ایان تفرجگااه را باه رناوان

دارد که در م موت تفرجگاه چاه نیمه نامیده میشود .ایان

مقصد گردشگری یود انتخاال نمایکنناد .هرچناد ایان

تفرجگاه به دلیل اقلایم نامناساب منطقاه و وزش بادهاای

رابطه معنی دار نمیباشد یعنی با افزایش سط تحصیالت

 202روزة سیستان و نیز توفانهای گارد و غباار ،تنهاا در

تنها  9/5درصد افراد تعاداد بازدیادهای یاود را افازایش

شش یا هفت ماه از سال پذیرای گردشگران محلی اسات.

نمی دهند ،این افراد احتماا تارجی مایدهناد باه جاای

هدف این مطالعه برآورد ارزش تفرجگاهی چاه نیمههاای

گذراناادن اوقااات فراغاات در تفرجگاااهی بااا امهانااات و

زابل بود تا بتواند اهمیت وا ی این اکوسیستم نیمه طبیعی

تسهیالت مناسب وقت یود را صرف امور دیگر نمایند و

را مشخص سازد.

هزینه و زمان یود را در آیناده صارف بازدیاد از منااطق

بر اساو نتای باه دسات آماده و باا توجاه باه هارایب

دیگر نمایند.

استاندارد شده (جدول  )9میتوان رابطة بین تعداد بازدیاد

در مطالعة حاهر ارزش تفرجگاهی چاهنیمه سیستان مبلاغ

و فاکتورهای اقتصادی ،اجتمااری را توجیاه نماود .نتاای

 97651022222تومان محاسبه شد ،مقایساه ایان رقام باا

نشان میدهد که با افزایش میزان هزینة سفر در حدود 71

میزان تمایل به پردایت برای چاه نیمه کاه ساا نه معاادل

درصد ماردم تعاداد بازدیاد یاود را از تفرجگااه کااهش

 256022222تومااان باارآوردگردیااد (ن اااری ،صاابوحی

یواهند داد .همچنین رابطة میاان تعاداد بازدیاد و میازان

صاااابونی و ساااا رپور )2932 ،نشاااانمااایدهاااد کاااه

درآمد ملبت ولی معنادار نیست بهطوریکه با افزایش یاک

بازدید کنندگان تنها برای مقاصد گردشگری و تفریحی باه

درصد حقوق تنها  1/6درصاد ماردم باه تعاداد یاک باار

این منطقه سفر نمیکنند (دهقانی و همهاران )2903 ،بلهه

بازدید یود از منطقه را افزایش یواهند داد.

ارزش ذاتی این منطقه نیز برای آنهاا مهام اسات و بناابر

یافتههای پژوهش نشان میدهد که رابطاة معنااداری باین

اظهااارات مااردم محلاای یااادآور روزهااای پرآباای تااا ل

متغیرهای سط تحصیالت ،درآمد و سن با تعداد بازدیاد

بینالمللی هامون میباشد .ارزش به دسات آماده در ایان

از تفرجگاه چاهنیمه وجود ندارد که دلیل آن را میتوان در

مطالعااه لاازوم اجاارای ماادیریت کارآمااد و یه(ارچااه در

منحصر به فرد بودن و نبود تفرجگااه طبیعای دیگاری در

حفاظت و ارتقای وهعیت تفرجگااهی منطقاه را آشاهار

سط منطقة سیستان دانست .منفی بودن هریب رگرسیون

میسازد ،لذا زم است مسئو ن و گرداننادگان تفرجگااه

باین تعاداد بازدیاد و افازایش

چاهنیمه این مسئله را در برنامههای مادیریتی یاود ماورد

فاکتور نشاندة رابطة ره

توجه قرار دهند.

سن است .با توجاه باه اینهاه تنهاا افاراد  52-12ساال و
بیشاااتر از  52ساااال باااه ترتیاااب  22/5و  1/5درصاااد
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