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 چکيده

دات و خدمات ي که تولاست يسازگان تاالب، بوم. است درارتباط تنگاتنگ يعي طبيط هاي شود که با محي اطالق ميهائ تيتفرج به فعال
 افراد ساکن در مناطق خارج از يرامون، بلکه براي پي جوامع محليخدمات، نه تنها برادات و ين توليا. د کني عرضه مي شماريب

برآورد  .دهند مي قرار ي انسانهار جامعياخت  دري تفرجيها ها و فرصت تيها جذاب عالوه، تاالب به. ددار يز، ارزش اقتصادي تاالب نهمحدود
ت ي، از اهمانسان يستي و نقش آنها در بهزيعي طبيت منابع گردشگريمحدودل ي، به دلي تفرجيها  فرصتيها برا  تاالبيارزش اقتصاد

 اهداف ي، در راستاندهيآ حاضر و يها  نسلي تاالب برايستمي اکوسين عمل به حفظ کارکردهايضمن آنکه، ا.  برخوردار استياساس
 ه محدودي تاالب چغاخور در بخش مرکزيتفرج کارکرد ين مطالعه، به دنبال فهم ارزش برآورديا . خواهد رساندياريدار ي پاهتوسع
ن ي اي براي قابل اعتمادي سفر، اطالعات آمارهنيبا استفاده از روش هز.  استياريک زاگرس واقع در استان چهارمحال بختياکولوژ

ن پرسشنامه، يا. د، به عمل آمشدح يش آزمون تصحي که پس از انجام پيا نامه ل پرسشيق تکمي از طريدانيش ميمايپ. د شديمنظور تول
 ي ابرازيها تي درمورد ارجحي اطالعاتي جمع آوري براTCM در ارتباط با ي مختلفيها مرکب از دو قسمت جداگانه و پرسش

ق مورد ي تحقين و در طي تدويه اصليج حاصله، دو فرضي و مطابق با نتايکرد اکتشافيابتدا، با استفاده از رو. دکنندگان چغاخور بوديبازد
افته جهت تفرج در داخل محدوده، تعداد ي افراد، زمان اختصاص يها نهياز در مورد هزيتمام اطالعات موردن .رار گرفت قيبررس
ن ي چنيبرمبنا. ل قرار گرفتيه و تحلي و مورد تجزشدها لحاظ  امهگر موضوعات مرتبط در پرسشنيد آنها و يدکنندگان، دستمزدهايبازد

ک يدها در ي مربوط به کل بازدي تجمعيها هني هزهدکنندگان برآورد شد و در محاسبي بازدي برا سفريها نهين هزيانگي، مياطالعات
هکتار   هريال براي ر٧٣٠/٤٦٨يني ارزش تخمياي بوده و گو1385ال در سالي رونيلي م٥٣٠٠ن ارزش در حدود يا. سال، استفاده شد

  .    تاالب چغاخور استيدر سال، به عنوان کارکردتفرج
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  مقدمه 

بـوم  كره زمين بـه عنـوان بـستري بـراي حيـات، داراي              
 ي هـا  هاي متعدد و متنوعي اسـت كـه بـه شـكل             سازگان

،  انــسانيرمــستقيم در حيــات و معــاش  مــستقيم و غ
 و خــدمات و توليــدات مختلفــي را در اســتآفــرين  نقــش

   اغلـب ايـن مواهـب بـا توجـه بـه اينكـه          . گذارد  اختيار مي 
به طور رايگان و بدون احتساب ارزش اقتصادي در اختيـار     

هـاي    برداري   دستخوش مداخالت، بهره    ،ردي گ يمبشر قرار   
د و بر همين اساس     شو  مي هاي روزافزون   رويه و تخريب    بي

ارزشگذاري كاالها، خدمات و مواهب ملموس و نـاملموس         
بـه ويـژه در     . طبيعي از اهميـت خاصـي برخـوردار اسـت         

و رويارويي با انبوهي از تعارضات با طبيعت        شرايط كنوني   
كه بخش عظيمي از آن ناشي از افزايش جمعيت، افزايش          

   هـا   گيكشي از طبيعـت و ايجـاد حجـم عظـيم آلـود              بهره
امـري  زيـست      محـيط   ارزش اقتـصادي   توجه به ،   باشد يم

هـاي اقتـصادي،       اسـت بـا روش     ه و ضروري  شدمهم تلقي   
زيـست محاسـبه    بهاي كاالها و خدمات مربوط بـه محـيط       

 خسارات ناشـي    زي ن المللي   در ابعاد محلي، ملي و بين      .شود
 تـا از    خواهد شـد  تر بررسي     طبيعي روشن   از تخريب منابع  

هاي منابع تحت اختيـار       رك مناسبي از ارزش   اين طريق د  
 از ارزش خـدمات     جوامع آگاهي    آيد و با ارتقاء     بشر حاصل 

رويـه و نابجـا و       از مـصارف بـي     و كاالهاي محيط زيستي،   
 كـه بـا   مـسلم اسـت  . زيـست كاسـته شـود     تخريب محيط 

ن ايـن ارزش    اعمال نمـود    و محيط زيست  ارزش   نشناخت
 از رديــف  آن راات،در قيمــت تمــام شــده كاالهــا و خــدم

 ميزان استفاده    نوع و   و نمودهكاالهاي كامال عمومي خارج     
  . دكن تعديل مي  رااز آن

ها   تاالب،   متعدد و متنوع   هاي طبيعي   اكوسيستمدر ميان   
 روند هاي طبيعي به شمار مي ازجمله مفيدترين اكوسيستم

هـاي گونـاگوني      اسـتفاده   آنهـا   از آنها و اراضي پيرامـون      و
 هــاي مختلفــي در آنهــا وجــود دارد؛ و كــاربريشــود  مــي
ها با برخورداري از تنوع زيستي باالو ارائـه توليـدات             تاالب

بسيار زياد و خـدماتي از قبيـل كنتـرل سـيالب، تعـديل              
و هاي حمـل و نقـل    درجه حرارت، امكان برقراري سيستم   

در . اي برخوردارنـد    از جايگـاه ويـژه      هاي گردشـگري      نقش
اسـتفاده از ايـن     امكـان   هـا،     نده تـاالب  هاي ارز   ميان نقش 

 و سـاالنه  اسـت  بـسيار بـارز    ها، به عنـوان تفرجگـاه     عرصه

گردشگران زيادي براي گردش و گذران اوقات فراغت، بـه          
از كـل   اي كه     برند، به گونه    هاي طبيعي پناه مي     اين جاذبه 
هاي موجود در تاالب هاي ثبت شـده كنوانـسيون            كاربري

 درصد و صيد و شـكار بـا         ٤١ري با   رامسر، تفرج و گردشگ   
بـه خـود    كـاربري را    ، بيـشترين سـهم       استفاده  درصد ٤٠

ــا وجــود ).Majnoonian, 1998 ( دهــدياختــصاص مــ  ب
در اكثـر   ها و نقش ارزنده آنها در كـل دنيـا،             اهميت تاالب 

كــه هــاي اقتــصادي  كــشورهاي درحــال توســعه، كــاربري
بـر  د،  وشـ   ز مواقع منجر به تخريب طبيعت مي      دربسياري ا 

درحـالي   ،دتقـدم دار  ها، از جمله گردشگري،       ساير كاربري 
 كمتـر  رفـاهي  در كشورهاي توسعه يافتـه، مالحظـات         كه

بنابراين بـا وجـود تقاضـاي       . گيرد  اعتنايي قرار مي    مورد بي 
روزافزون استفاده از مناطق تاالبي براي تفـرج، الزم اسـت           

مينـه  ريزي مناسب با دقتي درخور توجـه در ايـن ز            برنامه
ريزي بـراي     طرحو  ريزي    برنامه  بديهي است  .صورت پذيرد 

ها در سطح خرد و كـالن نيازمنـد داشـتن تـصـوير               تاالب
ـ   ــ ــا، ك ــحيحي از كاركرده ـــوامل  ص ـــات و ع االها، خدم

ــصـادي ــه ‐اقت ـــاالب و ب ــا ت ـــط ب ـــاعي مرتب ــو اجتم  ژهي
ست و اين مهـم جـز بـا          ا هاي ناشي از هريك از آنها       ارزش

هايي براي دسـتيابي بـه مقـادير          و پژوهش  انجام مطالعات 
 هدف از اين بررسي     .شود ها ميسر نمي    هريك از اين ارزش   

نيز دستيابي به ارزش اقتصادي حاصل  از منافع تاالب، در         
ــگري اســت  ــد گردش ــسترده   .بع ــف گ ــه طي ــه ب ــا توج  ب

هـاي موجـود بـراي        ها و نيز تنـوع روش       هاي تاالب   كاركرد
 دقتي ويژه براي انتخاب     ارزشگذاري كمي مواهب طبيعي،   

روش صحيح نياز است كه بـا بررسـي در منـابع مختلـف،              
روش هزينه سفر، ارزشگذاري مشروط و هزينه جـايگزين،         

 ييموضـوع شناسـا   هاي پيشنهادي براي اين       بهترين روش 
 ,.Costanza, et al)و )(Brander, et al., 2007شــد 

يـد، نيـز    ، البته در برخي موارد، از روش انتقـال فوا         (1997
كه البته روشي است برپايـه  ) Najafi, 2002( استفاده شد

ــه    ــن زمين ــري در اي ــان كمت ــات و از اطمين ــاير مطالع س
  .برخوردار است

  
  منطقه مورد مطالعه

 ۲۳۰۰المللـي چغـاخور بـا مـساحتي حـدود             تاالب بـين  
 زه متر از سطح دريا، در حو      ۲۲۷۰ و با ارتفاع حدود      هكتار
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 هكتار، يكـي از زيبـاترين و        ۱۱۵۰۰آبريز ونك با مساحت     
 چهارمحال و بختياري  هاي واقع در استان       بزرگترين تاالب 

 ،اين تاالب در شهرسـتان بـروجن، بخـش گنـدمان          . است
 در نزديكـي شـهر بلـداجي در مـسير           و دهستان چغـاخور  

 ۶۵ و از شـهركرد      اسـت واقـع    خوزسـتان    ‐جاده شهركرد 
   در موقعيـــــــــتو كيلـــــــــومتر فاصـــــــــله دارد

 ۵۰,°۵۳'شمالي و     عرض ۳۱,° ۵۶,' ٣٢" تا ۳۱,۵۴°,' ۱۶"
   .)۱شکل  (قرار گرفته استشرقي   طول۵۰,°۵۷' تا

 .در تاريخ بختياري آمده که چغاخور همان چغاخرم است
 به خور در فرهنگ پارسي  و، تپه مرغزارترکي به چغا

 ترکيب به درمعناي خورشيد و آفتاب است و چغاخور 
. است»  مکان خورشيدتپه و مرغزار آفتابي و«معناي 

هاي ثبت شده در دفتر   تاالبوتاالب چغاخور جز
 وابسته )١٩٥٢‐لندن(المللي تحقيقات پرندگان آبزي  بين

بهترين  .باشد ميالمللي رامسر نيز  به كنوانسيون بين
  بهار و تابستان است اواخرفصول بازديد از اين تاالب

)Safyan Boldaji, 1998( .  
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  روش بررسي

 هزينـه سـفر   ، تحليل   روش مورد استفاده در اين تحقيق     
(TCM1)   آوري   از پرسشنامه به عنـوان ابـزار جمـع         واست

بـراي بـه دسـت آوردن       در ايـن روش     . دشـ داده استفاده   
ارزش كل ساالنه تفريح در يك محل، متوسط هزينه سفر          

در تعداد بازديدكنندگان از آن محل در هر سال   بازديدهر
 ,Rosato and Defrancesco 2002(شــود   مــيضــرب

Fleming and Cook 2008;.(     البتـه بـا توجـه بـه اينكـه  
ــا يكــسري    ــا خــدمتي، همــواره ب اســتفاده از هــر كــاال ي

 ,.Dehghanian et al(ي فرصـت همـراه اسـت    هـا  ههزينـ 

ينه فرصـت در محاسـبات      ، لذا ضروري است كه هز     )1995
در بـرآورد ارزش تفرجـي يـك مكـان،          . مدنظر قرار گيـرد   

هاي فرصت زمان صـرف شـده باعـث           ناديده گرفتن هزينه  
ــي آن مكــان مــي      شــود كــاهش تخمــين ارزش تفرج

.(Smith, et al., 1983; Holden, 2000)  آوري  براي جمـع
ي الزم و شناخت اوليه از منطقه، تصحيح سـؤاالت          ها  هداد

ــدا پرســش ــا، در ابت ــار آنه ــزايش اعتب ــداد نامه و اف  ٧٣ تع
هـاي   طـي مـاه     مرحله پـيش آزمـون     به عنوان پرسشنامه  

. دشــارديبــشهت و خــرداد در منطقــه توزيــع و تكميــل  
 پـس از     گردشگران استخراج و      اطالعات موردنياز از پاسخ   

 در حـين    .دشـ وارد    Excelنرم افـزار    دسته بندي آنها به     
از  بـسته بـه نيـاز،     فتن روابـط موجـود،    انجام آناليزها و يـا    

پرسـشنامه  .  شـد اسـتفاده SPSS  وMinitabهـاي افزار نرم
  .دشآزمون، اصالح و نهايي  براساس نتايج مرحله پيش

براي انجام آزمون اصـلي، پرسـشنامه نهـايي شـده طـي             
هاي تير، مرداد، شهريور  متوالي در طول ماه  هفته غيرشش

وجه به جـدول مورگـان،       با ت  .و مهر در منطقه تكميل شد     
در شرايطي که جامعه آماري، يکـصدهزار نفـر يـا بيـشتر             

 مورد باشد و بـه همـين        ٣٨٤باشد تعداد نمونه بايد حتماً      
علـت  . دشـ  پرسـشنامه تکميـل      ٤٤٠دليل در اين مرحله     

 بـه جهـت احتيـاط در مـوارد          هـا   هاضافه بـودن پرسـشنام    
الزم . احتمالي داراي نقص و رسيدن به حد نصاب الزم بود    

بــه ذکــر اســت کــه جامعــه آمــاري مــورد مطالعــه، کــل  

                                                 
‐۱  Travel Cost Method 

گردشگران تاالب در طول يکسال بود که براسـاس منـابع           
 و يع دســتيميــراث فرهنگــي، صــناموجـود در اداره کــل  

گردشــگري چهــار محــال و بختيــاري حــدود يکــصدهزار 
 پرسشنامه تكميل  ٤٤٠از  . باشد  ميگردشگر در طول سال     

 العات اسـتخراج شـده از نتـايج        در اين مرحله، از اط     شده
ــشنامه ٤٣٥ ــراي  پرس ــاالب ب ــبه ارزش ت ــتفاده محاس اس
   .گرديد

الذكر براي تكميل  هاي فوق دليل استفاده از ماه
هاي سال براي انجام  پرسشنامه و عدم استفاده از ساير ماه

اين تحقيق، سردي بيش از اندازه هوا در ساير فصول سال 
 براساس طبقه .بوده و عدم حضور گردشگران در منطق

بندي اقليمي پيشنهادي براي ايران، اقليم منطقه در گروه 
 و داردهاي سرد قرار  اقليم نيمه مرطوب معتدل با زمستان

استفاده از اجازه به گردشگران ويژگي آب و هوايي منطقه 
 به .دهد مي ن رامحيط تفرجي از اواخر پاييز تا اوايل بهار

مده براي محاسبه ارزش عبارت ديگر آمار به دست آ
هاي مذكور قابل استفاده براي  گردشگري تاالب در ماه

باشد، چرا كه عدم  محاسبه اين ارزش در کل سال مي
، امكان در ساير فصول سال حضور گردشگر در منطقه
آوري  نمود و كفايت آمار جمع تكميل پرسشنامه را سلب 

م كند و تعمي شده براي انجام محاسبات را تصديق مي
  .نتايج را به کل سال ممکن مي سازد

 سوال در پرسشنامه نهايي درنظر گرفته شد كه ٢٩
ق، ين تحقيادر نظرسنجي پرسش اطالعات مورد برخي 
  و آمد رفتشامل هزينه (هاي سفر   هزينهي همچونموارد

، زمان صرف شده براي )و ساير مخارج مربوط به مسافرت
هاي تفريحي   محل، ماهانه گردشگراندرآمد ميزان سفر،

  .شد  را شامل مي و هدف بازديد از مكان تفريحيجايگزين
 هزينه سفر با پرسش از افراد و درنظر گرفتن طول 

و بود ده شمسيري كه براي رسيدن به منطقه تفرجي طي 
 شده براي هرفرد و نيز درنظر صرفبرآورد متوسط هزينه 

ي از  در اين تحقيق تلق.دشگرفتن هزينه فرصت استخراج 
 معني كه نيبه اهزينه فرصت، همان هزينه زمان است، 

اگر اين زمان در مسير ممكن ديگري صرف مي شد، چه 
). Ward & Loomis, 1986(ميزان سودآوري مي داشت 
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براي محاسبه هزينه فرصت زمان صرف شده افراد براي 
گردش در منطقه تاالبي، متوسط حقوق ماهيانه افراد، در 

 آنها محاسبه و در  ارزش يكساعت كار ونظر گرفته شد
مدت زماني كه آنها براي گردش در اين محل صرف 

تابعي که در روش هزينه سفر انفرادي  .شد كردند ضرب 
 دشو  و مدلسازي در منابع پيشنهاد مي براي انجام بررسي

، دربرگيرنده متغيرهاي هزينه بازديد فرد و )۱رابطه (
 محل و برخي عوامل تعداد بازديدهاي انجام شده از

 ,Dehghanian( استاقتصادي مؤثر بر بازديد ‐اجتماعي

2002; Prasher et al., 2006(.  
  

٢                                           (Ci= f(Vi,Xi,Oi)               
  

   از محل  i هزينه بازديد شخص : Ciن رابطه؛ يادر 
Vi : تعداد بازديدهاي انجام شده شخص i از محل  
Xi :اقتــصادي تاثيرگــذار بــر بازديــد ‐ عوامــل اجتمــاعي

  مانند سطح تحصيالت، سن از محل iشخص 
Oi : هزينه فرصت افراد   

تابع فوق با توجه به شرايط مطالعه و روابط موجود بين 
  وSPSSافزارهاي  پارامترها و متغيرها، با کمک نرم

Minitab ي ها هاد به عبارت ديگر با توجه به د.دش تاييد
جمع آوري شده از منطقه و گردشگران، فرمول يادشده 
معناداري آماري قابل قبولي بين پارامترها جهت دستيابي 

، درنتيجه  ها درتاالب نشان داد به روابط و انجام مدلسازي
هاي تكميلي  اي بررسيآمده بر از اين تابع و روابط به دست

  .داستفاده ش
  

  نتايج
ها، روابط متعددي     ز پرسشنامه براساس اطالعات حاصل ا   

در ادامـه تـالش     . بين پارامترهاي مختلف بـه دسـت آمـد        
هـاي مربوطـه ارائـه        شود برخي از اين روابط و تحليـل         مي
  .شود

 درصــد ۶۰د کــه بــيش از داهــاي ســني نــشان  بررســي
ن يـ باشـند و ا   سـال مـي  ۳۵گردشگران در سنين کمتر از     

 بيشتر مورد   ن تاالب يدهد که گردش در ا      يمسئله نشان م  

 جـوان اسـت، لـذا ضـرورت دارد          ي سـن  يهـا   هتوجه گـرو  
نيازهاي تفرجي اين گروه سني مـورد توجـه قـرار گيـرد؛             

ست يـ  فرهنـگ ز أ ارتقـ يتوان برا يل مين پتانسي از ا  ضمناً
 استفاده نمود و به ويژه اهميت مواهب و خـدمات       يطيمح

اي قابل فهـم      زيست و ارزش اقتصادي آن را به گونه         محيط
  .ائه كردار

ي گردشگر، بدون خانواده سفر ها هبيش از نيمي از گرو
 يکه ط) ي مردانه و مجرديها هدر قالب گرو(کرده بودند 

مذاکره با آنها، علت اصلي گردش در اين منطقه بدون 
اسب بودن منطقه براي خانواده و به همراه دوستان، نامن

تفريح به همراه خانواده و کمبود امكانات رفاهي و تفريحي 
  . دشان يب

 در اين يت تفريحيالزم به ذکر است که بهترين فعال
 از يره غنيمنطقه ماهيگيري است كه به واسطه وجود ذخ

 را ي و ساحل مناسب در اطراف تاالب فرصت مناسبيماه
 علت اصلي يريگيو ماهد ي نماي گرشگران فراهم ميبرا

 حدود .شود جذب گردشگران به اين تاالب محسوب مي
گردشگران دليل اصلي استفاده از اين تاالب به % ۸۰

ان يبعنوان تفرجگاه را فراهم بودن امكان ماهيگيري 
 و براي پرداخت مبلغي به عنوان وروديه به شرط داشتند

 ايجاد شرايط مساعدتر تفريحي پيرامون تاالب اعالم
  . امادگي نمودند

از افـراد گردشـگر تحـصيالت دانـشگاهي         % ۳۵ش از     يب
 گردشگران از سطح قابـل قبـول     دهد  ميند که نشان    شتدا

جامعـه مـورد مطالعـه را       % ۳۸تحصيل برخوردارند؛ البتـه     
د كـه بـاالترين درصـد       اد  افراد با مدرک ديپلم تشكيل مي     
  .رفتگ جامعه مورد مطالعه را دربرمي

 ۴درآمـد حـدود     متوسـط   آمد، افـراد بـا      از نظر سطح در   
را شامل % ۹/۴۰ين درصد يعني ريال در ماه بيشترون يليم

ريال ون  يليم ۶د و پس از آن افراد با درآمد متوسط          مي ش 
کمترين درصد بازديد کنندگان را افراد      .  قرار داشت  در ماه 

 ريــال در مــاه بــه خــود ونيــلي م۵/۱بــا درآمــد کمتــر از 
 ارتبـاط   کننـده يـن مـسئله بيـان   ، کـه ا  ددا  مـي اختصاص  

تنگانگ تفريح و مسائل رفاهي با وضعيت اقتصادي مـردم          
ل به پرداخت افراد    يج نشان داد که تما    ي نتا در ضمن  .است
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 استفاده  ي آن برا  يت از تاالب و نگهدار    ي حفظ و حما   يبرا

  . يابد مي يفزونش درآمد ي با افزاندهيآ يها نسل
  انيمداري    بطه معني آوري شده را    براساس اطالعات جمع  

 ٢شـکل   كه در  ميزان درآمد و هزينه سفر افراد وجود دارد       
 نتيجه ديگـري    .توان به سادگي اين رابطه را درك كرد         مي

شـود ميـزان تقاضـاي        كه از ايـن محاسـبات حاصـل مـي         
هـاي    نتيجـه داده  .  و نمودار مربوط به آن است      گردشگران

ن آوري شـده و محاسـبات صـورت گرفتـه مؤيـد ايـ               جمع
مطلب است كه با افزايش هزينه سفر تعداد بازديد افراد از           

 بـا توجـه بـه محاسـبات       ).٣شـکل   (يابد    تاالب كاهش مي  
 ميانگين هزينه سفر هر فرد بـا لحـاظ كـردن            ،انجام شده 
  . ريال است٩٠٤/٥٣  برابر با،هزينه فرصت در آنميانگين 

  

  
  بين درآمد و هزينه سفر گردشگران رابطه ‐٢شكل

  

  
  بازديد رابطه بين هزينه سفر و تعداد- تقاضا  نمودار ‐٣ شكل

 
يكي . در اينجا مي توان دو نوع هزينه سفر محاسبه نمود         

هاي موجود و تنهـا       هزينه سفر فعلي كه با استفاده از داده       
شوندگان فعلي   به پرسشمربوطبا در نظر گرفتن اطالعات 

 ٤٤٨ون و   يـ لي م ٢٣  كه اين رقم معادل    ه شد در نظر گرفت  

زينه سفر واقعي يـا بـالقوه    ه ريال است و ديگر  ٢٤٠هزارو  
ه گردشـگراني كـه در طـول        همافراد كه با در نظر گرفتن       

همان طور  . شود كنند محاسبه مي    مي ديبازدسال از تاالب    
كه گفته شد با توجـه بـه اظهـارات و مكاتبـات اداره كـل                

 ١٠٠ بيش از ميراث فرهنگي و گردشگري شهركرد ساالنه       
ح مي پردازنـد    ينفر در تاالب چغاخور به گردش و تفر       ار  هز
 )Amini, 2005 (     در نتيجه با توجه بـه اعـداد ذكـر شـده

 استفاده از ارزش اقتصادي گردشگري در تاالب چغاخور با        
ارد و يـــلي م٥ بـــا برابـــر ٢مطـــابق رابطـــه  TCMروش 
 .استال ي هزار ر٤٠٠ون و يليم٣٩٠

  
٢(                                         N ×TCM  = VTCM  

  
  =۵۳۹۰۴VTCM × ۱۰۰۰۰۰ = ۰۰۰/۴۰۰/۳۹۰/۵ريال

،  تاالب هكتاري حوضه١١٥٠٠با توجه به مساحت 
معادل از اين حوضه ارزش تاالب به ازاي هر هكتار 

  . ريال خواهد بود۷۳۰/۴۶۸
  

  گيري بحث و نتيجه
ارزش اقتصادي برآورده شده براي كاركرد تفرجگاهي 

روش هزينه سفر در طول از  با استفادهر تاالب چغاخو
دهنده جايگاه ويژه و خاص اين  فصل گردشگري، نشان

و به  تجديد روحيه مردم ، اوقات فراغتدنتاالب در گذران
 و لزوم و اهميت تهيه طرح دباش ويژه اقتصاد محلي مي

نمايد، لذا با توجه به  جامع گردشگري را تأكيد مي
هاي جامع مديريت  اي طرحضرورتي كه براي تهيه و اجر

برداري پايدار از  ها در راستاي حفظ، توسعه و بهره تاالب
آنها وجود دارد، لزوم برآورد منافع حاصل از اين منابع 

ريزي  شود، زيرا برنامه ارزشمند طبيعي بيشتر مشخص مي
و مديريت صحيح و يكپارچه نيازمند داشتن تصوير روشن 

بدون شك مباحث باشد كه  و جامعي از شرايط مي
اي  اقتصادي در ساختن اين تصوير نقش تعيين كننده

 به ويژه اينكه اين تاالب نقش مهمي در اقتصاد .دارد
 زيادي از مردم شمار زندگي معاش و و  کنديممحلي ايفا 

  .محلي وابسته به حيات و سالمت اين تاالب است
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تعداد  با رابطه اين مقاله نشان داده شد كه در در

 و ميزان هزينه سفر تاالبمراجعه كننده به  انگردشگر
سن و ،  گردشگراندرآمدميزان  ازجمله ييآنها، متغيرها

ك از اين پارامترها ي و هردسزا دارهتحصيالت آنها نقشي ب
توان با مدنظر قرار  داري دارد كه مي با يكديگر رابطه معني

دادن و تحليل هريك از اين روابط براساس نياز، اقدام به 
هاي مرتبط  ريزي و اخذ تصميم آگاهانه در زمينه برنامه
ها نشان داد كه سطح درآمد گردشگران با   بررسي.نمود

تعداد دفعات و روزهاي بازديد از همبستگي بااليي 
برخوردار است كه نتايج مشابهي نيز در ساير تحقيقات 
انجام شده توسط ديگر محققان گزارش شده است از 

هاي  چنين نتايجي را براي پارك Emmert, 1999)(جمله 
 .ايالتي آمريكا ارائه نمود

ارزش تفرجگاهي سه تاالب چغاخور، در تحقيقي كه 
رقم كمتر به تاالب چغاخور د شاميركاليه و حرا برآورد 

پژوهش ، ليكن در )Najafi, et al, 2002 (اختصاص يافت
  و مقايسه قرار گرفت، تاالب مورد مطالعه٧٥كه ديگري 

ب چغاخور در رده هشتم اهميت و جاذبه از حيث تاال
 ).Majnoonian et al., 2004(گردشگري قرار گرفت 

ريال در هكتار ١٦٨٤٥٦ معادل ١٣٨١ارزشي كه در سال 
به دست آمد، در قياس با  در سال براي تاالب چغاخور

ارزش محاسبه شده در اين تحقيق باتوجه به نرخ تورم تا 
آوري  هاي جمع داده .استبول  معقول و قابل ق١٣٨٧سال 

دهد كه روزهاي آخر هفته، تاالب بيشترين  شده نشان مي
 با توجه به وضعيت ليتعداد گردشگر را پذيرا است و

، بيشترين تعداد نامناسب امكانات رفاهي گردشگري
  سال٣٤‐٢٥در محدوده سني %) ٤٢(بازديدكنندگان 
كمتر از (هاي سني نوجوان و سالخورده  قرار داشت و گروه

 كمتر در منطقه ،و نيز بانوان)  سال٥٠ و بيشتر از ٢٠
باوجود اينكه به لحاظ امكانات رفاهي اين  .داشتندحضور 

% ٧٨، ليكن بيش از قرار داردعرصه در وضعيت نامطلوبي 
گردشگران براي چندمين بار است كه از تاالب ديدن 

ي  زياد و قدرت باال كنند؛ اين موضوع نشان از جاذبه مي
 & Joan poor(يك تفرجگاه در جذب گردشگر دارد 

Smith, 2004(.  
اي  هاي حاشيه د، با توسعه و عمران بخششو پيشنهاد مي

كنندگان از تاالب فراهم  بازديدتاالب، امكان استفاده بهتر 
در اين خصوص احداث سرويس بهداشتي، سايبان و . دشو

امنيت درختكاري و فراهم نمودن آب آشاميدني مناسب و 
بيشتر و جاده دسترسي مناسب براي استفاده گردشگران، 

؛ نكته حائز اهيمت توجه به ابعاد زيست ضروري است
هايي است كه  محيطي تاالب و پرهيز از دخل و تصرف

 به ،اكوسيستم تاالب را در معرض تهديد قرار دهد
، چشم  کنندهخصوص دقت شود كه عوامل تخريب

الب را كه يكي از داليل مهم اندازهاي زيباي پيرامون تا
  . نكنددگرگونباشد را  جذب گردشگر مي

ها تنها به عنوان منابع  تاالبدرنهايت با توجه به اينكه 
و كاالها، گيرند  ميتفرجگاهي مورد استفاده قرار ن

 گذارند كاركردها و خدمات متنوعي را در اختيار مي
 عالوه بر جنبه تفرجگاهي، به ساير دشوپيشنهاد مي

ير و ارزش حاصل از سا دو شكاركردهاي آنها نيز توجه
كه استفاده از ساير آن ضمن .منافع تاالب نيز برآورد گردد

محيطي تاالب و  هاي زيست ها براي تخمين ارزش روش
برآوردي از قيمت خدمات و منافع كيفي آن، براي 
برقراري مديريتي كارآمد در عرصه تاالب ضروري به نظر 

  .رسد مي
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Abstract 
Outdoor recreation refers to various recreational activities, closely associated with natural 

environments. Wetlands are the ecosystems which provide numerous goods and services with 
economic values, not only to the local population living in their periphery but also to communities 
living outside wetland. Furthermore, wetlands provide some opportunities and amenities for human 
society’s well-being. Estimating the economic value of recreational opportunities attributed to 
wetlands seems to be crucial due to the limited resources of ecotourism activities and their role in 
improved human well-being. Meanwhile, this will contribute to preserving ecosystem functions of 
wetlands for current and future generations, in line with sustainable development goals. This study 
aimed to estimate the value of recreational function of Choghakhor wetland at the central part of 
Zagros ecooregion, located in Charmahal Bakhtiari Province in Iran. Using the Travel Cost Method 
(TCM), produced some statistically reliable information. The field survey is carried out by a single 
questionnaire after being calibrated through a pre-test phase. The questionnaire composed of two 
sections and distinguished questions for TCM, is to collect the revealed preferences of Choghakhor 
visitors. At the early stage of the work, an explorative approach is used. According to the results, 
two main hypotheses have been developed to be examined during the final test. All required 
information on individual expenses, dedicated time for recreation inside the site, the number of 
visits a year by visitors, salaries, etc., have been included in questioners for further analysis. Based 
on this information, an average of travel costs from each visitor is estimated and then applied for 
calculating aggregated costs of travels in a year which was about 5,300,000,000 Iranian Rials in 
2007. This figure indicates the estimated annual value of 468,730 Rls/ha for recreational function of 
Choghakhor wetland.       
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