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  چكيده

 بررسيمنطقه مورد   .  انجام شده است   بررسي با هدف ارزش گذاري اقتصادي تخصيص زمين به گردشگري در منطقه مورد              پژوهش اين  

ـ . ي اسـت   هكتار در حومه شهر كليبر از توابع استان آذربايجان شرق          ٥/٤به مساحت   “ قلعه دره سي  ” پارك   روش هزينـه   ” ن منظـور از   ايـ   هب

 توزيـع   راهاطالعات مربوط به بازديدكنندگان پـارك نيـز از          .  استفاده شده است   ياد شده براي تعيين ارزش اقتصادي زمين پارك       “ دسترسي

 تقسـيم و تـابع      مركزي هم هاي  ناحيه مبادي سفر و هزينه دسترسي به پارك به          بر پايه  اطراف پارك    هاي  ناحيه. پرسشنامه بدست آمده است   

 هزار نفر جمعيت ساكن در آن ١٠٠ تعداد بازديدكننده از هر زيرناحيه به ازاي هر         بر پايه  مراجعه كنندگان نسبت به هزينه دسترسي        خواسته

ـ     خواسته فرضي و استفاده از تابع       اي  هبا در نظر گرفتن ورودي    . ومبلغ هزينه مسافرت برآورد شده است      ه دسترسـي،    بازديدكنندگان بـه هزين

 تعـداد بازديدكننـده مـورد انتظـار و          بر پايه  پارك   خواستهتابع  .  مختلف برآورد شده است    هاي  هتعداد بازديدكنندگان مورد انتظار در ورودي     

 فرضي هم براي گردشگران آخر هفته و هم براي بازديدكنندگان آثار تاريخي محاسبه شده و با محاسـبه انتگـرال   هاي همبالغ مختلف ورودي 

 درآمـد  خالص مورد انتظار در هر هكتـار از پـارك و   درآمدبا محاسبه .  نيز ارزش اقتصادي پارك محاسبه شده است       ياد شده  خواستهتوابع  

گرچـه  . ي منطقـه مقايسـه شـده اسـت    هـا  كاربري در پارك، اين كاربري با ساير گذاري  سرمايهخالص مورد انتظار به ازاي هر ميليون ريال         

 مربوط به گردشـگري     هاي  ه با اين وجود تمايل بخش خصوصي به فعاليت در زمين          دارد بيشتري   درآمد ها  كاربريساير  پاركداري نسبت به    

      .شود مي و حجم باالي سرمايه مورد نياز در پاركداري ناشي گذاري سرمايهناچيز است كه از محدوديت توان 
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 ...تعيين ارزش اقتصادي اراضي طبيعي حومه شهرها براي                                           ۳۰۱۳

 

  مقدمه

 اقتصادي است   هاي  گردشگري در طبيعت از جمله فعاليت     
ايـن  . نمايد مي فراواني را نصيب جوامع محلي       درآمدهايكه  

ي بدل شـده بـر پايـه        فعاليت كه امروزه به يك صنعت جهان      
 براي برخـورداري از يـك چشـم انـداز يـا             خواستهتمايل و   

هـر سـرمايه گـذار بـراي        . پديده طبيعي معين استوار است    
ن صــنعت و تصــميم گيــري در مــورد احــداث، ايــ هورود بــ
 و يا اجاره يك فضاي گردشگري به برآوردي قابـل           گسترش

ازمنـد  اتكا از ارزش اقتصادي زمين در منطقه مـورد نظـر ني           
توجه به ارزش اقتصادي فضـاهاي گردشـگري سـبب          . است

 مختلفـي بـراي محاسـبه و بـرآورد ايـن            هاي  پيدايش روش 
 بـه دنبـال يـافتن راهـي         ها  روشاين   همه  . ارزش شده است  

هستند تا مطلوبيت كيفي ناشي از برخورداري فـرد از يـك             
 هـاي   چشم انـداز طبيعـي معـين را بـا اسـتفاده از شـاخص              

هـدف اصـلي    . برآورد و بيان نمايند    ميصورت ك اقتصادي به   
قلعـه دره   ” تعيين ارزش اقتصادي اراضي پـارك        بررسياين  
در شهرستان كليبر از توابع استان آذربايجـان شـرقي          “ سي

 آن اســت كــه پاركــداري از جنبــه پــژوهشفرضــيه . اســت
ي زمـين در منطقـه بـه    ها كاربريتواند با ديگر  مياقتصادي  

ـ . شود آناني جايگزين برخي از      و حت  پرداختهرقابت   ن ايـ   هب
منظور با برآورد ارزش اقتصادي پاركـداري و مقايسـه آن از            

ي رايج منطقه   ها  كاربري مختلف اقتصادي با ديگر      هاي  هجنب
 . اقدام شده استپژوهشنسبت به بررسي درستي فرضيه 

 بـرآورد   بـر پايـه   تعيين ارزش فضاهاي گردشـگري اغلـب        
اســتوار  رداري از چشــم انــداز بــراي برخــوخواســتهميــزان 

 بيشـينه  آن اسـت كـه       هـا   روشفرض اصلي در اين     . اند  هشد
 ميـزان ميزان عرضه خدمات در يك محـل همـواره معـادل            

ايـن  .  شـده از سـوي خريـداران آن اسـت          خواسـته خدمت  
 بـراي خـدمات     خواسـته  با تحليل اقتصـادي توابـع        ها  روش

رائـه  گردشگري برآوردي از ارزش كل خدمات عرضه شـده ا         
 ١ مانند تمايل به پرداخت    خواسته هاي  دهند و از شاخص    مي

ايمتراكـول و   . كننـد  مـي  اسـتفاده    ٢و روش هزينه دسترسي   

                                                 
‐۱  Willingness To Pay (WTP) 

‐۲  Travel-Cost Method (TCM) 

 روش هزينــه دسترســي را بــراي ٢٠٠٥همكــاران در ســال 
در ايـن   . تعيين ارزش پارك شهر ساگا در ژاپن به كار بردند         

 ارزش اقتصادي پـارك از ديـدگاه اجتمـاعي معـادل            بررسي
 درآمـد صـرفنظر     ميـزان  عـالوه   بهنه دسترسي به پارك     هزي

 سپري شده در پـارك منظـور شـده          هاي  وقتشده به ازاي    
 از روش هزينـه     ٢٠٠٣فونزي و همكاران در سال      ). ٧( است

دسترسي و احتساب ارزش اقتصادي پروانه ماهيگيري براي        
تعيين ارزش اقتصادي درياچه فوسترجوزف آمريكا اسـتفاده        

 تكميل شده از    هاي  ه پرسشنام بر پايه  بررسين  در اي . كردند
 پرداخت شده از سوي     هاي  ه هزين كلسوي بازديدكنندگان،   

ن روش ارزش كل    اي  هآنان به هزينه دسترسي اضافه شده و ب       
لـوون و   ). ٦(  درياچه از جنبه ماهيگيري برآورد شـده اسـت        

 از روش هزينــه دسترســي بــراي ١٩٩٥همكــاران در ســال 
ادي پارك ملـي پـرنس آلبـرت در كانـادا           تعيين ارزش اقتص  

استفاده نموده و هزينه دسترسي و درآمد صرفنظر شـده در           
 تفرج در پارك را به عنوان شـاخص تعيـين ارزش            هاي  وقت

 ٢٠٠٤ در سال يزهمکاران نچن و ). ٨( پارك به كار گرفتند
 خواسـته  ي بـه بررسـ    ينـه دسترسـ   يبا اسـتفاده از روش هز     

 تفــرج در جزيــره ژيــامن چــين يموجــود و ارزش اقتصــاد
 تمايـل بازديدكننـدگان بـه       بر پايه روش وي   . پرداخته است 

 بازديدكننـدگان   خواستهپرداخت هزينه دسترسي و كشش      
مجنونيـان و   ). ٥(در قبال پرداخت اين هزينه مبتنـي اسـت        

ــه دسترســي و ١٣٥٦ســعيد در ســال   خواســتهروش هزين
زانـه در   گردشگري را براي تعيين ارزش اقتصـادي پـارك خ         

 عـالوه بـر     بررسيدر اين   . حاشيه شهر تهران به كار گرفتند     
 اجتمــاعي هــاي ه اقتصــادي برخــي از مشخصــهــاي همولفــ

). ٣( بازديدكنندگان نيز مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتنـد        
بـا اسـتفاده از روش تحليـل         ١٣٧١سال   سعيد در  نهرلي و 

ئـل  هزينه دسترسي نسبت به تعيين ارزش اقتصادي پارك ا        
 يـاد شـده    روش   پـژوهش در ايـن    . گولي تبريز اقدام نمودند   

بـراي تعيــين ارزش اقتصـادي يــك پـارك در داخــل شــهر    
 توانــائي روش تحليــل هزينــه پــژوهشايــن . اســتفاده شــد

دسترسي را براي فضاهاي تفرجي درون شـهري نيـز تائيـد            
    ).٤( كرده است
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  ها روشمواد و 

  بررسيمنطقه مورد 

 هكتـار در    ٥/٤ به مسـاحت تقريبـي       “قلعه دره سي  ”پارك
حومه شـهر كليبـر و منتهـي اليـه جنـوب شـرقي منطقـه                

شـهر كليبـر بـا      . حفاظت شده ارسباران قـرار گرفتـه اسـت        
. رود مـي مهم ترين شهر منطقه به شمار         نفر جمعيت  ٧٩٣٩

ــ ــارك در منطق ــل  اي هپ ــه دلي ــع شــده و ب  كوهســتاني واق
ش درختـي و     جوي از پوشـ    يآنانجريبرخورداري از رطوبت    

چشـم انـداز اصـلي      .  طبيعي پوشيده شده است    اي  هدرختچ
 هفاضـا  جنگلي و بيشه زارهاي طبيعي به        هاي  ناحيه پارك را 

يـاد   تـاريخي قلعـه      گذشته. دهد مي تاريخي تشكيل    اي  هقلع
ي هـا   سـال  كه در چشم انداز اصلي پارك قرار دارد بـه            شده
 شـود  مياز  ب“ بابك خرم دين  ”و به دوره    . ق.  ه ٢٢٣ تا   ٢٠١

تركيب طبيعي و تاريخي اين چشم انداز دليـل اصـلي           ). ١(
در كنار . رود مين پارك به شمار اي  هجلب مراجعه گنندكان ب   

 تاريخي و طبيعي، اجراي موسـيقي محلـي آذري       هاي  هجاذب
اوج در فضاي باز طبيعت كه در مواقعي از سال و همزمان با             

ـ شـود ج  مـي  گردشگران بـه پـارك انجـام       مراجعه  هـاي  هاذب
گردشـگري ايــن منطقــه را دو چنـدان كــرده و فعاليــت در   

 نسـبت  بـه دسترسـي  . بخش خدمات را رونق بخشيده اسـت   
آسان به شهر كليبر و ارتباط مناسب آن با كالن شـهرهائي            

ن منطقه  اي  ه تبريز و تهران دليل اصلي جلب گردشگر ب        مانند
  شهرداري كليبر نسبت بـه معرفـي پـارك در          عالوه  به. است

سطح استان و جلب اردوهاي سياحتي، اداري، دانش آموزي         
در راســتاي عمــران پــارك و  و دانشــجوئي اقــدام نمــوده و

 جلـب  راه در فضاي آن اقدام نموده است تا از       گذاري  سرمايه
ي را بـراي    پيوسـته اين بازديدكننـدگان درآمـد مطمـئن و         
برخـورداري از راه    . فعاالن صـنعت گردشـگري فـراهم آورد       

 دسترسي، برق و روشـنائي، تلفـن، لولـه كشـي آب             مناسب
 مناسـب چـادر زنـي،       هاي   و بهداشت، ايجاد محل    آشاميدني
 كوچـك در    هـاي   ه و احـداث فروشـگا     اتاقـك سـيار   استقرار  

محدوده پارك سبب شده است تا زيرسـاختارهاي مناسـبي          
. براي توسعه گردشـگري و اقامـت در طبيعـت فـراهم آيـد             

فتر پـارك، گمـاردن سـرايدار و         د عنوان  بهاحداث ساختمان   
 مساعد سال، پرداخت يارانه بـه برخـي         هاي  فصلنگهبان در   

 گردشگران مانند توزيع گوشت ارزان و عرضه        هاي  نيازمندي
 نيـروي   تـالش برق رايگان از سوي شهرداري كليبر در كنار         

در برقراري امنيت پارك، اقامت شـبانه در محوطـه           ميانتظا
 .ساخته استمورد نظر را امكان پذير 

  

  بررسيروش 

 ابتدا نسبت به شناسـائي و تنظـيم تقـويم           پژوهشدر اين   
سـپس  . اقدام شـده اسـت    “ قلعه دره سي  ”گردشگري پارك   

 اطالعات اقتصادي موردنيـاز در ارزيـابي       آوري  منظور جمع   به
 .اي تنظيم شده است      پرسشنامه "روش هزينه دسترسي  "به  

 پـارك   خواسـته بع  به كمك اين اطالعات نسبت به برآورد تا       
بــراي بازديدكننــدگان آخــر هفتــه و گردشــگران مناســبت 

 يكبـار نسـبت بـه هزينـه         خواستهتاريخي اقدام شده و تابع      
ختلف وروديه تشكيل   دسترسي و بار ديگر نسبت به مبالغ م       

 از پـارك    هادرآمـد  ميزان استفاده از اين روش      اب. شده است 
 ميانگين مبلغ   نپايا وروديه معين محاسبه شده و در        بر پايه 
 هـاي    ساير فعاليـت   درآمد پارك در هر هكتار با مبالغ        درآمد

 مـي  اقلي ويـژه بـه دليـل شـرايط       . منطقه مقايسه شده است   
شـرايط  )  ماه ٦به ندرت   (  ماه از سال   ٥تنها   ،  ياد شده پارك   

وجـود  طبيعي مناسب براي ارائه خدمات به بازديدكنندگان        
 زمـان مراجعـه بـه        پايه بربه همين منظور گردشگران     . دارد

  :اند هبندي شد  گروه طبقه٣پارك و انگيزه مراجعه در 
   روز آخر هفته، ٢بازديدگنندگان  ‐
  ، بازديدكنندگان در طول هفته‐
  .  روز از سال١گردشگران تاريخي طبيعي  ‐

 اطالعـات   آوري  جمـع  بر پايه ارزشيابي اقتصادي پاركداري    
 موقعيـت پـارك بـه       .در اين تقويم زماني انجام شـده اسـت        

 است كه استقرار در حاشيه و فاصـله از شـهر آن را              اي  هگون
 فراغـت طـوالني مـدت ماننـد آخـر           هاي  وقتبراي تفرج در    

 مناسب كرده اسـت و بـه نـدرت در طـول هفتـه و                ها  ههفت
كند به  مي به پارك مراجعه اي ه كاري بازديدكنند هاي  ساعت

ن در فراينـد    همين دليل اين طبقه به دليل سـهم نـاچيز آ          
هرسـاله تعـداد درخـور      . ارزشيابي ناديده گرفته شده اسـت     

 يآنان شهرسـت  ساكنان از   آنانتوجهي از گردشگران كه اغلب      
 واره ـنـشـت در جـآذري نشين مجاور هستند نيز براي شرك



 ...تعيين ارزش اقتصادي اراضي طبيعي حومه شهرها براي                                           ۳۲۱۳

 

هاي تاريخي و استفاده از طبيعـت         موسيقي محلي، يادواره  
مقارنه بين محل پارك قلعه دره سي كـه  . آيند به منطقه مي 

نسبت مناسـب اقـامتي و        داراي زيرساخت ها و تسهيالت به     
گردشگري است با آثار تاريخي مورد نظر سبب شـده اسـت            
كه تجمع گردشگران تاريخي به محوطه پارك منتهي شـود          

آوري  جمع. د احتمالي آن نيز به نفع پارك توليد شودو درآم
بـا  ) آخرهفتـه (اطالعات مربوط به بازديدكننـدگان هفتگـي      

پرسشنامه از نوع بسته با     . توزيع پرسشنامه انجام شده است    
 از پـيش تعيـين شـده بـوده و نتـايج آن بـراي                هاي  پرسش

محاسبه تابع خواسـته اقتصـادي پـارك بـراي تفـرج مـورد              
هـاي يـاد شـده در         پرسشـنامه . ار گرفتـه اسـت    استفاده قـر  

ــين   ــدگان در ب ــه بازديدكنن ــاني مراجع ــانزمآن ــع و آن  توزي
 و مـرداد مــاه  ١٣٨٠آوري اطالعـات در شــهريور مـاه    جمـع 
ــت  ١٣٨١ ــده اس ــرار ش ــي    .  تك ــرل كيف ــور كنت ــه منظ ب

اي و بـراي    مرحلـه ٢ها از يك طرح نمونه گيـري        پرسشنامه
. اهد اسـتفاده شـده اسـت      هاي ش   از نمونه   كنترل نتايج كمي  

ها كـه بـه شـكل مناسـبي از سـوي               نسخه از پرسشنامه   ٣٥
سپس . گزينش شدبازديدكنندگان نمونه تكميل شده بودند      

ميانگين هزينه دسترسي، مبداء سفر، بيشينه وروديـه قابـل          
از پرسشـنامه اسـتخراج شـده و در بـرآورد تـابع           .... قبول و   

آوري اطالعات    جمع. تخواسته مورد استفاده قرار گرفته اس     
در مورد گردشگران تاريخي به دليل پراكندگي، تحرك زياد         

 تمركز در درون محوطه پارك به آساني امكان پـذير           نبودو  
نبوده و در روز برگزاري جشنواره سنتي به تصـويربرداري و           
تهيه نوارهاي موجود فيلمبرداري از گردهمـائي مربـوط بـه           

بـراي بـرآورد    . ه اسـت   اكتفـا شـد    ١٣٨٢ و   ١٣٨١هاي    سال
تعداد بازديدكنندگان روش شمارش برروي عكس اسـتفاده        

 ٥٨ دقيقه فيلمبرداري و تحليل      ٥٠شده وبا بررسي بيش از      
 نفر حاضـر در مناسـبت شـمارش    ١٧٠٠، گزينش شدهقاب  
ن مراسـم، حاشـيه صـحنه، پشـت صـحنه و            ا كه حاضر  شد

ادي، در ارزشيابي اقتص  . شود  اطراف محدوده را نيز شامل مي     
ابتدا ميانگين هزينه دسترسي بـه پـارك قلعـه دره سـي از              

سپس به كمك   . ها محاسبه شده است     بندي پرسشنامه  جمع
ن بــر پايــه هزينــه اتحليــل آمــاري، خوشــه بنــدي مراجعــ

بنـدي   ها نسبت به ناحيه    دسترسي و آزمون مقايسه ميانگين    

اي  اين روش منطقـه   به.مناطق اطراف پارك اقدام شده است 
هاي هم    ناحيهاي از     ر اطراف پارك قرار گرفته به جمعه      كه د 
. گيـرد  پارك در مركز آن قـرار مـي      شود كه      تقسيم مي  مركز

 هـاي   ناحيه و   هاي هم مركز    دايرهاين     دهنده نشان) ١(شكل  
در اين شكل هـر     . پنجگانه اطراف پارك قلعه دره سي است      

تگي ناحيه عالوه بر اينكه مبداء مسافرت بازديدكنندگان هف       
دهد همچنـين معـرف منـاطقي         به مقصد پارك را نشان مي     

هـر  .  به پارك يكسان است    آناناست كه هزينه دسترسي از      
  داراي هـاي معـين شـده       ناحيه از نظر آماري با ديگر ناحيـه       

در ايـن مرحلـه تعـداد مراجعـه         . داري اسـت    اختالف معنـي  
ن از هـر ناحيـه در كـل         اكننده از هر ناحيه، نسـبت مراجعـ       

 هـزار نفـر     ١٠٠ها، تعداد مراجعـه كننـده از هـر            امهپرسشن
جمعيت در هر ناحيه، كل جمعيـت هـر ناحيـه و ميـانگين              
. هزينه دسترسي به پارك از هر ناحيه محاسبه شـده اسـت           

هاي مختلـف اطـراف پـارك         نسبت بازديدكنندگان از ناحيه   
گيـري   براي مراجعه كنندگان روزهاي آخر هفتـه از نسـبت         

 كــلهــاي متعلــق بــه هــر ناحيــه بــر  مســتقيم پرسشــنامه
ايـن  ) ٣(و  ) ١(جـداول   .ها محاسـبه شـده اسـت        پرسشنامه

اطالعــات را بــراي مراجعــان هفتگــي و مراجعــان مناســبت 
ــي  ــان م ــاريخي نش ــد ت ــته   . ده ــابع خواس ــرآورد ت ــراي ب ب

كنندگان نسبت بـه هزينـه دسترسـي، ابتـدا تعـداد             مراجعه
هر ناحيـه در     هزار نفر جمعيت از      ١٠٠كننده در هر     مراجعه

برابر هزينه دسترسي قرار گرفته و در قالب نمودار ارائه شده           
 رياضـي   هـاي   معادله نقاط در هر نمودار      كلسپس بر   . است

مختلفي برازش داده شده و از ميان آنان تنها يك معادله كه 
 بهترين برازش و باالترين ضريب همبستگي بـوده بـه           داراي

. ن گـزينش شـده اسـت      عنوان تابع خواسته مراجعه كنندگا    
نتيجه بـرازش، تـابع خواسـته و ميـزان ضـريب            ) ١( نمودار

همبستگي هر تابع را براي مراجعان هفتگي نسبت به هزينه          
اين نمودار رابطـه تعـداد مراجعـه        . دهند  دسترسي نشان مي  

قلعه دره ”كنندگان هفتگي را با هزينه دسترسي براي پارك     
مراجعـه  ياضي رفتار   تعريف ر ) ١(رابطه  . دهد  نشان مي “ سي

پارك در برابر هزينه دسترسي اسـت       به  آخر هفته   كنندگان  
بـرآورد شـده    ) ١( كه از برازش معادله بر مشاهدات نمـودار       

 نماينـده   yدر اين رابطه كه از نوع تواني منفي اسـت           . است
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 نماينـده مبلـغ هزينـه       Xتعداد بازديدكننده آخـر هفتـه و        
دهد كه هـر   اين رابطه نشان مي. باشد دسترسي به پارك مي  

تغيير كوچكي در هزينه دسترسي موجب تغييـرات بزرگـي          
  . شود در تعداد مراجعه كننده به پارك مي

  
)١(             3/600412103 −×= Xy              

از آنجائيكه پارك مورد بررسي وروديه ندارد هزينه 
ت و تابع خواسته دسترسي با هزينه سفر به پارك برابر اس

 بازديدكنندگان در برابر هزينه واكنشپارك همان تابع 
ليكن اگر براي استفاده از پارك . دسترسي خواهد بود

اي در نظر گرفته شود آنگاه هزينه دسترسي به پارك  وروديه
عالوه مبلغي وروديه خواهد  شامل هزينه سفر به پارك به

ه از هر ناحيه در ازاي به منظور برآورد تعداد بازديدكنند. بود
) مبلغ وروديه+ هزينه مسافرت ( هاي دسترسي جديد هزينه
از آنجائيكه پارك در . به كار گرفته شده است) ١(رابطه 

اي ندارد براي محاسبه تابع خواسته پارك  عمل وروديه
. نسبت به وروديه از مبالغ فرضي وروديه استفاده شده است

 ريال شروع شده كه ٤٠٠٠ مبلغ وروديه از بررسيدر اين 
كمترين ميزان پيشنهاد شده از سوي مراجعان در 

تعداد برآورد شده از ) ٢(جدول . پرسشنامه است
بازديدكنندگان را در هزينه دسترسي جديد به ازاي هر 

همانگونه . دهد  هزار نفر جمعيت در هر ناحيه نشان مي١٠٠
  بازديدكنندگاني كه ازكلآمده است، ) ٢(كه در جدول

 ٤٠٠٠آيند به ازاي افزايش  هاي سه گانه به پارك مي ناحيه
.  نفر برآورد شده است٨/٢٣ريال در مبلغ ورديه پارك 

تعداد بازديدكننده مورد انتظار به ازاي هر مرحله افزايش در 
) ١(مبلغ وروديه براي پارك در دو روز آخر هفته از رابطه 

مورد انتظار و برآورد شده و رابطه بين تعداد بازديدكننده 
آورده شده ) ٢( مبلغ وروديه در دو روز آخر هفته در نمودار

تابع خواسته بازديدكنندگان آخر هفته ) ٢(رابطه . است
پارك نسبت به مبلغ وروديه است كه از برازش معادله بر 

  . برآورد شده است) ٢( مشاهدات نمودار
 
)٢ (        3/116212103 −×= Xy        

 نماينده تعـداد  yرابطه كه از نوع تواني منفي است       در اين   
 نماينده مبلغ هزينه دسترسـي      Xبازديدكننده آخر هفته و     

و ) ١(هـاي     طور كه از مقايسه رابطه      همان. باشد  به پارك مي  
 با افزايش مبلغ وروديه به هزينه دسترسي شود ديده مي) ٢(

  واحـد افـزايش    ٤٨٤٢/٠انـدازه      بـه  Xبه پارك توان متغيـر      
اين موضوع    بيان كننده ) ١(همانند رابطه   ) ٢(رابطه  . يابد  مي

تواند موجـب     است كه هر تغيير كوچك در مبلغ وروديه مي        
تغيير بزرگي در تعداد مراجعه كنندگان آخر هفته به پـارك           

تغييــر در تعــداد مراجعــه ) ٢(شــود لــيكن بــر پايــه رابطــه 
ت بـه   كنندگان در برابر مبالغ وروديه با شدت كمتري نسـب         

تغيير تعداد مراجعه كنندگان در برابر هزينـه دسترسـي رخ           
چون هزينه سفر به پارك قبل از رسيدن به پـارك           . دهد  مي

پرداخت شده است آنچه در عمل به عنوان درآمد پارك بـه            
يابد بـا حاصلضـرب تعـداد بـرآورد           گردانندگان آن تعلق مي   

ــه     ــالغ ورودي ــه در مب ــر هفت ــدگان آخ ــده از بازديدكنن ش
 ريال  ٤٠٠٠درآمد پارك براي وروديه     . يشنهادي برابر است  پ

 ريال در دو روز آخـر هفتـه بـرآورد شـده             ٩٤٧٥٣١معادل  
اين شيوه براي مبالغ وروديه جديـد بـا نـرخ افـزايش             . است
در اين .  ريال تكرار شده است٤٤٠٠٠ ريال و تا مبلغ ٤٠٠٠

) ١(ه  ها و چه بر پايه برآورد رابط        مبلغ چه بر پايه پرسشنامه    
تعداد بازديدكنندگان احتمالي پارك صفر است و پـارك در          

درآمـد پـارك در   . اي نـدارد  اين مبلغ از وروديه بازديدكننده   
هر مبلغ وروديه از حاصلضرب تعداد مراجعه كنندگان آخـر          
هفته كه براي هر مبلغ وروديه برآورد شـده اسـت در مبلـغ              

 پارك به ايدرآمدهاز جمع  . آيد  وروديه مورد نظر بدست مي    
ــه ــالغ مختلــف ورودي ــراي مراجعــه   ازاي مب هــاي فرضــي ب

كنندگان آخر هفته، كـل ارزش اقتصـادي پـارك محاسـبه            
بـر پايـه    .برابـر اسـت   ) ٢(شده است كه با سطح زير نمـودار       

 مبـالغ    پايـه  كـل ارزش اقتصـادي پـارك در بـر         ) ٢(نمودار  
اسـت كـه بـا انتگـرال        ) ٢(وروديه معادل سطح زير نمـودار       

يعني تابع خواسته مراجعه كنندگان دو روز آخـر         ) ٢(ه  رابط
  . هفته نسبت به مبلغ وروديه برابر است
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  گردشگران مناسبت تاريخي

اطالعات مربوط به جمعيت هر زيرناحيه، تعداد       ) ٣( جدول
مراجعه كننده از هر زيرناحيه، نسبت ايـن تعـداد را در هـر              

 هزار نفر جمعيت زيرناحيه و ميانگين هزينه مسـافرتي    ١٠٠
 حمل و نقل منطقه بـراي رسـيدن بـه           سامانه در   آنانرا كه   

ي گردشـگران مناسـبت     پارك پرداخـت نمـوده اسـت، بـرا        
 از هـر    نسـبت مراجعـه كننـدگان     . دهـد   تاريخي نشـان مـي    

زيرناحيه براي گردشگران مناسبت تاريخي بـر پايـه بـرآورد           
و اداره   انجــام شــده از ســوي شــهرداري، نيــروي انتظــامي 

بـا اسـتفاده از     . محيط زيست استخراج شده اسـت     حفاظت  
) ٣(طـه   راب. رسم شده است  ) ٣( اطالعات اين جدول نمودار   

كه تعريف رياضي رفتار گردشگران مناسبت تاريخي نسـبت         
به هزينه دسترسي به پارك ياد شده است از برازش معادلـه            

در ايـن   . برآورد شـده اسـت    ) ٣( رياضي بر مشاهدات نمودار   
 نماينــده تعــداد yرابطــه كــه از نــوع تــواني منفــي اســت  

 نماينــده مبلــغ هزينــه Xگردشــگران مناســبت تــاريخي و 
دهد كه هـر   اين رابطه نشان مي. باشد سي به پارك مي  دستر

تغيير كوچكي در هزينه دسترسي موجب تغييـرات بزرگـي          
 .شود در تعداد بازيدكنندگان مناسبت تاريخي به پارك مي

  
)۳(           1/325394381 −= Xy                  

هاي دسترسـي و      بر پايه تحليل آماري هزينه    ) ١(در شكل   
بي اقتصادي مربوط بـه گردشـگران مناسـبت تـاريخي           ارزيا
پيرامـون  مركـز    هـم هـاي  كل دايـره   نيز به    ٥ و   ٤هاي    ناحيه

و ) ٣(سـپس بـا اسـتفاده از رابطـه         . پارك افزوده شده است   
گــزينش مبلــغ وروديــه فرضــي نســبت بــه بــرآورد تعــداد  
. بازديدكننــدگان در هــر وروديــه معــين اقــدام شــده اســت

د بازديدكننـده از هـر زيرناحيـه را در          برآورد تعدا ) ٤(جدول
محاسـبه  . دهـد    ريال نشان مـي    ٤٠٠٠ازاي وروديه به مبلغ     

 ريال تا مبلغ ٤٠٠٠ميزان درآمد پارك در هر نرخ وروديه از   
اي كـه تعـداد گردشـگران          معـادل وروديـه    ‐ ريال ٢٢٤٠٠٠

.  تكرار شـده اسـت  ‐رسد مناسبت تاريخي در آن به صفر مي   
طبيعـي پـارك    ‐سته گردشگران تاريخي  تابع خوا ) ٤(نمودار  

قلعه دره سـي را نسـبت بـه مبلـغ مختلـف وروديـه نشـان                 
حاصــل بــرازش معادلــه رياضــي بــر ) ٤(رابطــه . دهــد مــي

ــار گردشــگران  ) ٤(مشــاهدات نمــودار ــان رياضــي رفت و بي
 . طبيعي نسبت به مبلغ وروديه است‐تارخي

  
)٤(       1/83838103 −×= Xy                           
  

 نماينـده   yدر اين رابطه نيز كه از نوع تواني منفـي اسـت             
 نماينــده مبلــغ Xاســبت تــاريخي و نتعــداد گردشــگران م
دهـد كـه هـر        اين رابطه نشان مي   . باشد  وروديه به پارك مي   

تغيير كوچكي در مبلغ وروديه موجـب تغييـرات بزرگـي در         
 .شـود   تعداد گردشـگران مناسـبت تـاريخي بـه پـارك مـي            

 شـود   ديده مي ) ٤(و  ) ٣(هاي    طور كه از مقايسه رابطه      همان
با افزايش مبلغ وروديه به هزينه دسترسي بـه پـارك تـوان             

) ٤(رابطـه  . يابـد   واحد كاهش مـي ٥١٣/٠اندازه     به Xمتغير  
اين است كه هر تغيير كوچك   بيان كننده) ٣(همانند رابطه 

 تعـداد   توانـد موجـب تغييـر بزرگـي در          در مبلغ وروديه مي   
گردشگران مناسبت تاريخي پارك شود ليكن بر پايه رابطـه          

تغيير در تعداد گردشـگران در برابـر مبـالغ وروديـه بـا              ) ٤(
شدت بسيار كمتري نسبت به تغييـر تعـداد گردشـگران در            

هـاي    ايـن امـر در تفـاوت      . دهد  برابر هزينه دسترسي رخ مي    
هفتـه  موجود در انگيزه گردشگران براي مراجعه بـه پـارك ن          

درآمد پارك در هر مبلغ وروديه از حاصلضرب تعـداد          . است
گردشگران برآورد شده در هر وروديه در مبلغ وروديه مـورد           

از جمـع درآمـدهاي پـارك در مبـالغ          . آيـد   نظر بدست مـي   
هــاي فرضــي بــراي گردشــگران مناســبت  مختلــف وروديــه

تاريخي، كل ارزش اقتصادي پارك محاسبه شده است كه با          
 ارزش اقتصـادي پـارك       كل .برابر است ) ٤( نمودار سطح زير 

است ) ٤(در برمبناي مبالغ وروديه معادل سطح زير نمودار          
تابع خواسته گردشـگران مناسـبت      ) ٤(كه با انتگرال رابطه     

  . تاريخي نسبت به مبلغ وروديه برابر است

  

  جينتا

 هفتـه   ٢٤بـراي   “ قلعـه دره سـي    ” ارزش اقتصادي پارك    
ازديدكننـدگان عـادي آخـر هفتـه در         خدمات رسـاني بـه ب     

 و   روز ٤٨ ريال در مدت     ٢٢٧٤٠٧٣٨ مناسب سال  هاي  فصل
 ريـال   ١١١٩٢٧٦٩٣براي مناسبت تاريخي مورد نظرحـدود       
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ساير روزهاي سال يـا بازديـد كننـده         .  روز است  ١در مدت   
ندارند و يا تعداد آنان در مقايسه با بازديدكنندگان هفتگـي           

 كه در محاسبات وارد نشده       تاريخي آنقدر كم است    نسبتو  
اين درآمدها با آنكه در مواقع معيني از سـال بدسـت            . است
آيند ليكن درآمدهاي ساالنه هسـتند و بـراي كـل سـال        مي

كه مدير پارك روزهـاي       طوري  شوند به   منظور مي )  روز ٣٦٥(
 اين  جمع  بدون بازديدكننده را در طول سال تنها متكي بر          

 يجمع كل درآمدها  . درآمدهاي مقطعي سپري خواهد كرد    
ــارك  ــراي مــدت ١٣٤٦٦٨٤٣٠پ ــال ب از .  روز اســت٤٩ ري

 ٤٩تقسيم جمع درآمدهاي پارك بر حسب ريـال در مـدت            
 روز، درآمد پارك بر حسب ريال در هـر  ٣٦٥روز در سال بر   

آيد كه ارزش ميانگين هر روز پارك و          روز سال به دست مي    
ميزان ايـن   . رود  انتظار ساالنه پارك به شمار مي     ارزش مورد   

ارزش .  ريال در هكتـار در سـال اسـت        ٨١٩٩٠درآمد معادل 
 پـارك از تقسـيم درآمـد سـاالنه بـر نـرخ              پيوستهاقتصادي  
 ريـال   ٤٥٥٥٠٠ كه معـادل     آيد  بدست مي ) درصد١٨(تنزيل

هـاي    براي آنكه پاركداري بـا سـاير كـاربري        . در هكتار است  
ت قابل مقايسه باشد ارزش آن به صـورت         زمين مانند حفاظ  

  .پيوسته تا بي نهايت محاسبه شده است

  

  بحث

روش تعيين ارزش اقتصـادي فضـاهاي گردشـگري ماننـد           
هاي وابسته بـه آب و زمـين ماننـد            پارك ها با ديگر فعاليت    

زمـين در گردشـگري     . كشاورزي و دامپروري متفاوت اسـت     
كـه در    حـالي  اسـت در   گسترشتنها به عنوان فضا و محمل       

هـاي توليـد بـه شـمار          كشاورزي و دامپروري يكي از عامـل      
در نتيجه توان درآمدزائي فضاي گردشگري بيشـتر        . رود  مي
 و شدت   گسترشگذاري در زيرساختارهاي      سرمايه ميزانبه  

. تمايل بازديدكنندگان بستگي دارد تا به توان طبيعي زمين        
 است نه   “خدمات”در گردشگري محصول توليد شده از نوع        

در نتيجه محصول در گردشگري قابليت حمل و        . از نوع كاال  
 و بـه دسترسـي خريـدار بـه محـل ارائـه              نداشـته نگهداري  

برخالف كشاورزي و دامپـروري كـه       . وابسته است “ خدمات”
 در سـطح    طـور معمـول     بـه  آن   هـاي   فـرآورده خواسته براي   

اي نامحدود است، خواسته براي خدمات گردشـگري          منطقه

توان آن را به هـر ميـزان از پـيش             محدود است و نمي   اغلب  
بـه همـين    . توليد كرده و سپس به معرض فـروش گذاشـت         

هـاي مبتنـي محاسـبه تـابع خواسـته پـارك              دليل از روش  
در ايـن راسـتا بـر پايـه روش هزينـه            . استفاده شـده اسـت    

و تـابع   ) ٤(و  ) ٣(،  )٢(،  )١ (هـاي   هدسترسي به برآورد معادل   
 پنجگانـه اطـراف پـارك بـراي تعيـين           هـاي   خواسته ناحيـه  

پذيري بازديدكننـدگان هفتگـي و تـاريخي          و كشش  واكنش
دهــد كــه   نشــان مــي ) ١(نمــودار. اقــدام شــده اســت  

بازديدكنندگان هفتگي بـه شـدت در برابـر وضـع هرگونـه              
كه با وضـع شـدن        طوري  وروديه به پارك حساس هستند به     

دكننـدگان   ريال از جمعيت بازدي    ١٠٠٠٠اي به مبلغ      وروديه
 نفــر ميــانگين ٢٥شــود و از حــدود  بــه شــدت كاســته مــي

 نمـودار . كـاهش يابـد   نفر ٥بازديدكننده هفتگي به كمتر از   
دهد و به     از خود نشان مي   ) ١( نيز روندي مشابه نمودار   ) ٢(

شــدت بــا افــزايش وروديــه بــه هزينــه دسترســي از تعــداد 
سته  كا سرعت  بههاي مختلف اطراف پارك       مراجعان از ناحيه  

 ريالي كاهش مراجعـه     ٢٠٠٠٠پس از وضع وروديه     . شود  مي
سپس روند كاهش   . دهد  كننده ابتدا با سرعت زيادي رخ مي      

دهد و تا وروديـه       تعداد بازديدكننده با شيب كمتري رخ مي      
هــاي   ريــال هرچنــد تعــداد بازديدكننــده از ناحيــه٦٠٠٠٠

. رسد  مختلف رقم قابل توجهي نيست ليكن ثابت به نظر مي         
 ريـال   ٦٠٠٠٠ ريال تا    ٢٠٠٠٠كه بين   ) ٢( بخشي از نمودار  

قرارگرفته نشان دهنده آن دسته از بازديدكننگان است كـه          
با افزايش مبلغ وروديه خللي در تمايل آنان در برخـورداري           

ايـن بخـش از مراجعـه       . آيـد   از فضاي پارك به وجـود نمـي       
كنندگان همان گروهي هستند كـه تمايـل بيشـتري بـراي            

داري از موقعيت تاريخي منطقه دارنـد تـا اسـتفاده از            برخور
) ١( از سوي ديگر با توجه بـه نمـودار        . اراضي طبيعي پارك  
گيرند كه هزينه دسترسي بيشتري را نيز         در گروهي قرار مي   

متحمل شده و انگيزه اصلي آنان بازديد از آثار تاريخي است           
ورد روند كاهش تعداد بازديدكننـده در مـ       . تا اراضي طبيعي  

. گيـرد   مراجعان مناسـبت تـاريخي بـه كنـدي صـورت مـي            
ــودار ــنش  ) ٣(نم ــده واك ــان دهن ــرنش ــروه از  كمت ــن گ  اي

ــارك اســت   ــه پ ــه دسترســي ب ــر هزين . گردشــگران در براب
 ه ـقـه منطـي بـهاي فرهنگ گردشگران تاريخي كه به انگيزه
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كننـد    دورتري به منطقه مسافرت مي هاي  فاصلهآيند از     مي
ــراي شــركت در ايــن   و هزينــه ــدادهــاي بيشــتري را ب  روي
ميــزان تغييــر در تعــداد . نماينــد اي پرداخــت مــي منطقــه

گردشگران مناسبت تاريخي نيز در برابر هزينه دسترسي بـا          
اين    دهد كه   نشان مي ) ٤( نمودار. دهد  شدت كمتري رخ مي   

ز گردشگران در برابر افزايش مبلـغ وروديـه تـا مبلـغ             گروه ا 
 ريال نيز همچنان به مراجعه به پارك در مناسبت          ٢٥٠٠٠٠

اين گروه گرچـه تعـداد      . ورزند  تاريخي ياد شده مبادرت مي    
دهند ليكن تابع خواسته آنان حاكي از   زيادي را تشكيل نمي   

ــتفاده از     ــه اس ــگران ب ــروه از گردش ــن گ ــديد اي ــل ش تماي
بـا توجـه بـه      . رود  اي تاريخي پارك بـه شـمار مـي        ه  قسمت

مقايسه توابع خواسته پارك تفاوت انگيزه مراجعه و خواسته         
 كـل . شـود   بازديدكنندگان پارك بيش از پـيش آشـكار مـي         

 ريـال، معـادل   ١٧٨١٠٠٠٠پـارك   گذاري ساالنه در هسرماي
اين مبلغ از انـواع     .  ريال در هكتار در سال است      ٣٩٥٧٧٧٧

از اسـتهالك   ) ٥( جدول   برابر ساالنه در پارك     گذاري  سرمايه
ساالنه ساختمان ها، چادر و اتاقك سيار، حصار و ديوار، لوله           

ــه... هــاي بهداشــتي،  كشــي آب، ســرويس عــالوه هزينــه  ب
نگهداري ساالنه و دستمزد نگهبان، نظافـت چـي، راننـده و            

بـه دسـت آمـده كـه بـه صـورت سـاالنه              ... ها و     انواع يارانه 
،  درآمد به دست آمده از پاركـداري      ). ٢( ده است محاسبه ش 
 ريــال در ٤٥٥٥٠٠گــذاري معــادل   ايــن ســرمايهدر نتيجــه

مبلغ درآمـد بـه ازاي هـر يـك ميليـون ريـال              . هكتار است 
 سـرمايه مـورد   كمينـه گذاري در پاركداري با رعايت        سرمايه

بـه  ) ٦(و  ) ٥(هـاي     نمـودار .  ريال اسـت   ١١٥٠٩٠٠نياز برابر 
ــه   ــب مقايس ــا ارزش   ترتي ــداري را ب ــادي پارك ارزش اقتص

 هاي رايج منطقه يكبار در واحد سطح     اقتصادي ساير كاربري  
ميليـون ريـال    ( گـذاري   و بار ديگر در واحد سرمايه     ) هكتار(

 فعاليـت   پايـه بـراين   . دهـد   نشان مي ) گذاري درسال   سرمايه
 درآمد سـاالنه بـه ازاي هـر         پايهپاركداري در منطقه چه بر      

 بدست آمده صيص يافته و چه بر پايه درآمد        هكتار زمين تخ  
گذاري در سال در آن نسـبت بـه           از هر ميليون ريال سرمايه    

ري برخـوردار   تـ   هاي منطقه از وضعيت مطلوب      ساير كاربري 
گـذاري در واحـد سـطح         اين وضعيت از تراكم سرمايه    . است

پارك ناشي شده است و البته درآمد خوبي را نيز بـه دنبـال        

كه ارزش خـالص توليـد شـده هـم در            يطور داشته است به  
گـذاري نسـبت بـه سـاير          واحد سطح و هم در واحد سرمايه      

ايـن مسـئله در مقايسـه بـا         . ها بسـيار بـاالتر اسـت        كاربري
اي بسيار     گردوكاري به روش آبياري قطره     مانندهائي   فعاليت

گردوكاري گرچه درآمد باالئي در واحد سطح       . مشهود است 
گذاري مورد نيـاز در       باالي سرمايه  ميزان ليكن به دليل     دارد

گردوكاري، ارزش خالص توليد شـده بـه ازاي هـر ميليـون             
هـا    بررسي پرسشنامه . گذاري در آن ناچيز است      ريال سرمايه 

 پاركـداري چـه در      به درآمـد بسـيار زيـاد      دهد كه     نشان مي 
گـذاري، مـردم منطقـه        واحد سطح و چه در واحـد سـرمايه        

). ٢( دهند  اين زمينه از خود نشان نمي     تمايلي به فعاليت در     
مؤيد ايـن مسـئله اسـت كـه         ) ٦(و  ) ٥(مقايسه نمودارهاي   

هـائي مشـغول هسـتند كـه ميـزان           مردم منطقه به فعاليت   
 ناچيز و درآمد خـالص در       آنهاگذاري در واحد سطح       سرمايه

 بيشـترين گـذاري     آنان به ازاي هر يك ميليون ريال سرمايه       
وسفندداري به خوبي مشهود اسـت و       اين مسئله در گ   . باشد

عمده دليل آن توان انـدك مـردم منطقـه در فـراهم آوردن          
گذاري در پاركـداري و ايجـاد         منابع مالي كافي براي سرمايه    

دهـد درآمـد      اين پژوهش نشان مي   . شود  تفريحگاه ناشي مي  
بدسـت  گـذاري متمركـز در آن         فراوان پاركداري از سـرمايه    

ــه دليــل گــ و البتــه ســرمايهآيــد  مــي ذاري در پاركــداري ب
. محدوديت منابع مالي از تـوان مـردم منطقـه خـارج اسـت             

مانند شـهرداري     شود كه بخش عمومي     بنابراين پيشنهاد مي  
كليبر كماكان بـه عمـران و پاركـداري در منطقـه مبـادرت              

شـود كـه درآمـدهاي غيـر مسـقيم            اين امر سبب مي   . ورزد
  . شودپاركداري همچنان براي عموم منطقه حفظ 

  

  تشکر و قدرداني

وسيله از دانشگاه تهران كه با حمايت مـالي از طـرح              بدين
هاي مختلـف در      ارزيابي اقتصادي كاربري  ” عنوان باپژوهشي  

 بـا   LPحوزه آبخيز كليبر چاي وسطي با استفاده از تلفيـق           
GIS “ــه ــات تهي ــراهم آورده اســت    موجب ــه را ف ــن مقال اي

  .شود قدرداني مي
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  )٢(“قلعه دره سي”  هاي فاصله يكسان در اطراف پارك  ناحيه‐۱ شكل

  

  ) ٢)(دو روز آخر هفته( اطالعات مربوط به مراجعه كننده هفتگي‐١دول ج

 هزينه دسترسيميانگين
 )ريال(

ر استفاده كننده د
 هزار١٠٠

روز ٢شمار استفاده كننده در 
جمعيت 
 ساكن

ناحيه

١ ٩٧٢٩٤ ٢٥ ٧٠/٢٥ ١٢٧٠٠ 
٢ ٦٦٣٢٣٥ ١٥ ٢٦/٢ ٢٢٢٠٠ 
٣ ٢٧٤٣٣١٩ ١٢ ٤٤/٠ ٤٠٣٦٠ 

  

  )٢(  ريال وروديه به هزينه دسترسي٤٠٠٠ برآورد تعداد گردشگران هفتگي مورد انتظار به ازاي افزايش ‐٢ جدول

مراجعه كننده جديد
 روز ٢در 

استفاده كننده جديد 
 هزار١٠٠در 

هزينه جديد با 
 وروديه

هزينه 
 دسترسي

جمعيت 
 ساكن

ناحيه

١ ٩٧٢٩٤ ١٢٧٠٠ ١٦٧٠٠ ٤٨/٧ ٣/٧ 
٢ ٦٦٣٢٣٥ ٢٢٢٠٠ ٢٦٢٠٠ ٤٨/١ ٨/٩ 
٣ ٣٠٢٩٢٩٩ ٤٠٣٦٠ ٤٤٣٦٠ ٢٢/٠ ٧/٦ 
جمع ٣٧٨٩٨٢٨   ١٨/٩ ٨/٢٣

  

  )٢( )اريخيروز مناسبت ت(  اطالعات مربوط به گردشگران تاريخي‐٣جدول 

 هزينه ميانگين
 )ريال(دسترسي

استفاده كننده
 هزار١٠٠در 

استفاده كننده در 
  روز از ناحيه١

نسبت مراجعه
 از ناحيه

كل استفاده 
 روز ١در  كننده

  جمعيت
 ساكن

ناحيه

١ ٩٧٢٩٤ ١٧٠٠ ٤٥/٠ ٧٦٥ ٢٨/٧٨٦ ١٢٧٠٠ 
٢ ٦٦٣٢٣٥ ١٧٠٠ ٢٥/٠ ٤٢٥ ٠٨/٦٤ ٢٢٢٠٠ 
٣ ٣٠٢٩٢٩٩ ١٧٠٠ ١٥/٠ ٢٥٥ ٤٢/٨ ٤٠٣٦٠ 
٤ ١٦٢٣٣٣٤ ١٧٠٠ ١٠/٠ ١٧٠ ٤٧/١٠ ٥٨٣٠٠ 
٥ ٣٧٧٦٠٧١ ١٧٠٠ ٠٥/٠ ٨٥ ٢٥/٢ ٦٩٣٥٠ 
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  )٢(  ريال وروديه به هزينه دسترسي٤٠٠٠ برآورد تعداد گردشگران مناسبت تاريخي مورد انتظار به ازاي افزايش ‐٤ جدول

شماره مراجعه
كننده جديد در

 روز١

شمار استفاده 
كننده جديد در 

 هزار١٠٠

هزينه جديد
با احتساب 
 وروديه

ميانگين
هزينه 
دسترسي

استفاده 
كننده در 

 هزار١٠٠

فاده استكل
كننده در 

 روز١
جمعيت ساكن ناحيه

١ ٩٧٢٩٤ ٧٦٥ ٢٨/٧٨٦ ١٢٧٠٠ ١٦٧٠٠ ٩٥/٢٧١ ٦/٢٦٤ 
٢ ٦٦٣٢٣٥ ٤٢٥ ٠٨/٦٤ ٢٢٢٠٠ ٢٦٢٠٠ ٨٤/٦٦ ٣/٤٤٣ 
٣ ٣٠٢٩٢٩٩ ٢٥٥ ٤٢/٨ ٤٠٣٦٠ ٤٤٣٦٠ ٩٥/١٢ ٤/٣٩٢ 
٤ ١٦٢٣٣٣٤ ١٧٠ ٤٧/١٠ ٥٨٣٠٠ ٦٢٣٠٠ ٥٠/٤ ٠/٧٣ 
٥ ٣٧٧٦٠٨١ ٨٥ ٢٥/٢ ٦٩٣٥٠ ٧٣٣٥٠ ٧٠/٢ ٠/١٠٢ 
جمع ٣٧٨٩٨٢٨ ١٧٠٠ ٥٠/٨٧١   ٧٤/٣٥١ ٣/١١٠٠
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  )ريال: واحد) (٢( گذاري در پاركداري متمركز از طرح توسعه گردشگري  ميانگين سرمايه‐٥ جدول

 هزينه كل )روز نفر( كارگر ماشين حجم عمليات عمليات سال احداث

  :احداث) الف
ساختمان و تاسيسات 

  مركز
  مهمانسراي شهرداري

  هاي بهداشتي سرويس
  محوطه سازي
  نصب تسهيالت

  آبرساني و شير آالت
  ها نگهداري راه و سازه

  هاي فروش كاال قهغر
  تلفن
  برق

  چادر و اتاقك سيار
  

  :حمل ونقل
  خودرو حمل و نقل
  موتور سيكلت

  
  ):پيمانكار( كادر اداري

  
  :نيروي عملياتي
  نگهبان

  كارگر ساده
  

  :حفاظت فيزيكي
  حصار و حفاظ

  
  :هاي جنبي هزينه

هاي   درصد كل هزينه٥
  ساالنه

  
   متر مربع١٥٠
  مترمربع٢٠٠
   واحد٢
   مترمربع٧٠
   مورد٣٠
   شاخه٧

  عمومي
   واحد٤

  يك خط
  سراسري

   واحد١٤+٦٠
  
  
   ماه٢
‐  

  
  
  
  
   سال١
   ماه٦

  
  
   متر٢٥٠

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  وانت

  
‐  
‐  
‐  
‐  
‐  
‐  
‐  
‐  
‐  
‐  
‐ ‐  
  
  
٦٠  
‐  

  
  
  
  
٣٠+٣٦٥  

١٨٠  
  
  
‐  

  
  
‐  

  

  
‐  

٢١٠٠٠٠٠٠  
١٥٠٠٠٠٠  
٥٦٠٠٠٠٠  
١٥٠٠٠٠٠  
١٢٠٠٠٠٠  
١٥٠٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠٠٠  

٠  
٠  

٢٧٠٠٠٠٠٠  
  
  

٣٠٠٠٠٠٠  
٠  
  
  
  
  

١١٨٥٠٠٠٠  
٦٣٠٠٠٠٠  

  
  

١٠٠٠٠٠٠٠  
  
  

٥٤٢٠٠٠٠  
  

 درآمد ساالنه محصول

  ساختمان،: استهالك
  محوطه،
  و حصارها

   ساله٢٠
  

  تسهيالت،
  شي،لوله ك

  چادر،
  و اتاقك سيار

   ساله١٥
  

  نگهداري راه
  ساالنه
  

  اجاره غرفه
   ريال در ماه١٠٠٠٠٠

  
  :برق و تلفن

  رايگان بر عهده شهرداري
  

  :اصلي
وروديه تفرجگاه 

  شهرداري
اجاره اتاقك سيار و 

  چادر
  
  :فرعي

خرج روزانه بازديد 
  كننده

  در منطقه و خريد

  
، وسيله نقليه ٥٠٠٠هر وسيله نقليه كوچك

 و اتاقك سيار ١٥٠٠٠، اجاره چادرشبي ١٢٠٠٠عمومي
  . ريال٤٠٠٠٠شبي 

  
  

  ريال١٠٠٠٠ميانگين خريد روزانه نفر بازديد كننده 

 نفر روز ١٧٢٠٠
+ بازديد كننده 

 ٢٤٠عوارض 
 ١٩٠٠اتوبوس و 
 سواري
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  )٢( تابع تقاضاي پارك نسبت به هزينه دسترسي، گردشگر هفتگي ‐۱شکل )    ٢( تابع تقاضاي پارك نسبت به روديه، گردشگر هفتگي ‐۲شکل 

  

  )٢( تابع تقاضاي پارك نسبت به هزينه دسترسي، گردشگر تاريخي ‐۳  شکل )٢(  تابع تقاضاي پارك نسبت به روديه، گردشگر تاريخي‐۴شکل 

  

 )٢( )هكتار(  ارزش كاربري هاي منطقه در واحد سطح‐۵شکل )           ميليون يال( ارزش كاربري هاي منطقه در واحد سرمايه ‐۶شکل 

y = 3E+08x-1.8383

R2 = 0.9635
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  ) ريال١٠(مبلغ هزينه دسترسي به پارك

  عايدي
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  )نفر(
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Abstract 
In this research, the main objective was an economic appraisal of the lands allocated for tourism in 

the study area. The study has been done for “Babak Fort” Park, which is about 4.5 ha in the 
countryside region of Kaleibar, Eastern Azerbaijan. All information about the visitors was collected 
using questionnaires including questions that aimed at characterizing travel-cost components. Travel-
Cost Analysis (TCA) has been used to estimate economic land value of the park area. First of all, the 
surrounding region of the park has been divided into concentric sub-regions according to the travel 
departures and travel costs. Demand function of the visitor’s has been estimated on the basis of the 
cost of travel and the number of visitors per 100 thousands of residents from each sub-region. Then 
expected number of visitors has been estimated, using the function of the visitor’s demand and 
establishing an assumed entrance fee. Demand function of the park has been estimated, using different 
amount of the assumed entrance fees and the expected number of visitors for the visitors both on 
weekends and the visitors of historic events. Total economic land value of the park has been estimated 
by calculating integral of the demand function. Estimating expected net income per (ha) and expected 
net income per each million Rls. investment, tourism has been compared with other land uses of the 
region. The comparison indicates that the park area and tourism gain more annual net income per (ha) 
rather than other land uses. Nevertheless, the private sector has a slight inclination toward the 
investment of financial resources in developing tourist facilities. This can be attributed to the private 
sector’s limited resources and the high investment required for park management. Therefore, managing 
the park by public sector has become inevitable.  
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