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چكیده
کاالها و خدماتی که تفرجگاهها در اختیار بشر قرار میدهند در زمرهی کاالها و خدماتی قرار میگیرند
که بازار از توانایی الزم برای ارزشگذاری آنها برخوردار نیست و باید با استفاده از روشهای ارزشگذاری
غیربازاری این خدمات را ارزشگذاری کرد .یکی از روشهایی که در چند سال اخیر برای ارزشگذاری
مکان های تفریحی بسیار مورد استفاده محققان اقتصادی قرار گرفته ،روش هزینه سفر انفرادی است .هدف از
این پژوهش ،برآورد ارزش تفریحی سایت "دربند" شهر تهران با استفاده از رویکرد هزینه سفر انفرادی
تکمنظوره است .برای این منظور ،تعداد  583پرسشنامه در داخل سایت میان بازدیدکنندگان توزیع و با
استفاده از اطالعات بدست آمده ،تابع تقاضای بازدید از سایت برآورد گردید .با توجه به خصوصیات دادهها،
استفاده از مدلهای شمارشی به منظور برآورد تابع تقاضای سفر به دربند مورد استفاده قرار گرفت و از میان
توزیعهای گسسته ،توزیع دوجمله ای منفی با توجه به مقدار عددی پارامتر پراکندگی در این نمونه انتخاب
شد .در نهایت ارزش تفریحی سایت برای مدلهای مختلف ،به ازای هر بار بازدید توسط هر بازدیدکننده در
بازهی  181-716هزار ریال ،به ازای هر بازدیدکننده در سال در بازهی  13251-13051میلیون ریال و ارزش
تفریحی سالیانه سایت در بازهی  315-2517میلیارد ریال برای مدلهای مختلف به دست آمد که
نشاندهندهی ارزش باالی این تفرجگاه برای بازدیدکنندگان است.
واژههاي كلیدي :ارزش تفریحی ،روش هزینه سفر انفرادی ،ناحیه دربند ،توزیع دوجملهای منفی
طبقه بندي C24 ،Q26 ،Q51 : JEL

 -1استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان (نويسنده مسئول) Rahmankh@yahoo.com
 -2کارشناس ارشد علوم اقتصادی ،دانشگاه اصفهان Vahid16_s@yahoo.com
 -3کارشناس ارشد اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران Varshosaz_b@yahoo.com
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 -1مقدمه
تفریح ،تفرج و سرگرمی از نیازهای اولیه انسان است که محیطزیست طبیعی توانسته تا حد زیادی این
نیاز بشر را برطرف نماید .در واقع کاالها و خدماتی که اکوسیستم برای بشر فراهم میآورد تنها منحصر به
موارد مصرفی (مانند برداشت چوب از جنگل) نیست؛ بلکه هر اکوسیستمی دارای سلسلهای از ارزشها است
که برای برخی از آن ها (مانند :تفریح و دیدن حیات وحش) قیمتی در بازار موجود نیست .دلیل ناتوانی بازار
برای ارزشگذاری آن خدمات غیربازاری است .با توجه به اینکه بیشتر اوقات ارزش هر کاال (یا خدمت)
توسط قیمت آن مشخص میشود ،بنابراین نیاز به روشهای ارزشگذاری غیربازاری برای تعیین ارزش
اقتصادی خدمات غیربازاری اکوسیستم احساس میشود .ارزشگذاری اقتصادی کاالها و خدمات غیربازاری
اکوسیستم ،روشی است برای برآورد ارزش پولی خدمات طبیعت تا ارزش بالقوه منابع زیستمحیطی در
برنامهریزی توسعهای و تصمیمگیری و مدیریت بهرهبرداری و نیز حفاظت از اکوسیستمهای طبیعی بیشتر
مدنظر قرار گیرد(کاستانزا و همکاران .)1116 ،1هدف اصلی این پژوهش عبارت است از برآورد ارزش تفریحی
سایت "دربند" در شهر تهران تا با برآورد آن ،اهمیت این ناحیه تفریحی برای برنامهریزان دولتی ،مسئولین
شهرداری و همچنین بازدیدکنندگان مشخص شود و این تفرجگاه را از آسیبهای جدیای که حیات آن را
مورد تهدید قرار میدهد ،محافظت نماید .برای این منظور ،از رویکرد هزینه سفر انفرادی استفاده شده است.
در این روش با استفاده از ارتباط معکوس میان هزینههای سفر و تعداد بازدید بازدیدکنندگان از تفرجگاه،
تابع تقاضای سفر به تفرجگاه برآورد میشود و سپس با انتگرالگیری از این تابع ،مازاد رفاه مصرفکننده
بدست میآید که معادل ارزش تفریحی سایت است .روش هزینه سفر که نمونهای از روشهای بازار جایگزین
محسوب میشود ،از قیمتهای واقعی بازار برای قیمتگذاری ویژگیهای غیربازاری محیطزیست استفاده
می کند و اغلب به عنوان روشی غیرمستقیم برای برآورد منافع تفرجی حاصل از گردشگاههایی چون سواحل
یا مکانهای تاریخی و طبیعی و دیگر مکانهای تفرجی به کار میرود(چن ،هانگ ،لیو ،ژانگ ،هو و رایموند،2
 .)2001هم چنین انتخاب مدل مناسب برای برآورد تابع تقاضای تفریح ،هدف دوم این پژوهش را تشکیل
میدهد .در نهایت استفاده از نرخهای مختلف برای محاسبه هزینه فرصت زمان سفر ،دیگر هدف این مقاله
است.
در بخش بعدی مقاله ابتدا مبانی نظری روش هزینه سفر انفرادی مطرح میشود .در بخش سوم مروری
بر برخی از مهمترین مطالعات انجام گرفته در زمینه تحقیق انجام میگیرد .سپس با بررسی رویکرد هزینه
سفر انفرادی ،مدل مناسب برای برآورد تابع تقاضای تفریحی بیان شده و ارزش تفریحی دربند برآورد
میگردد .در انتها نتایج به دست آمده ارزیابی خواهند شد.
 -2مبانی نظري

3

یکی از مهمترین ارزش های هر اکوسیستم ارزش تفریحی آن اکوسیستم است که چون در بازار مبادله
نمیشود ،بنابراین قیمتی برای آن موجود نیست .به دلیل آنکه بازدیدکنندگان یک تفرجگاه هزینههایی را
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صرف بازدید از سایت مدنظر می نمایند ،لذا مطمئناً آن سایت دارای یک ارزش تفریحی ذاتی است و این یک
ضرورت است که یک راه اساسی برای ارزشگذاری آن انتخاب شود زیرا که آنها خدمات بسیاری را برای
بشر فراهم میآورند که از آن جمله میتوان به تفریح ،کوهنوردی ،پیکنیک ،پیادهروی ،استراحت ،تماشای
مناظر و  ...را نام برد.
با بررسی مطالعات انجام گرفته در زمینه ارزشگذاری اقتصادی اکوسیستمهای طبیعی ،به نظر میرسد
که معموالً از دو روش ارزشگذاری مشروط 1و روش هزینه سفر برای تعیین ارزش تفریحی خدمات
محیطزیست استفاده شده است .در سالهای اخیر اقتصاددانان بیان داشتند که روش هزینه سفر بهترین
ابزار ارزشگذاری برای سایتهای تفریحی است(کارتیس2005 ،3؛ ارنهارت 2005 ،7و اندرسون .)2010 ،6در
نتیجه این تکنیک در چند دهه گذشته برای بسیاری از مطالعات ارزشگذاری تفرجگاههای طبیعی استفاده
شده است .روش هزینه سفر که از روشهای ارزشگذاری مواهب غیر بازاری اکوسیستمهای طبیعی است ،از
میان اقسام مختلف ارزش ،تنها ارزش تفریحی محیطزیست را مورد ارزیابی قرار میدهد .این روش مبتنی بر
این فرض ساده است که ارزش تفریحی یک مکان به طور مستقیم به هزینههای سفری که شخص برای
عزیمت به آن مکان متحمل میشود ،ارتباط پیدا میکند؛ به این معنی که تعداد بازدیدها یا سفرهایی که
بازدیدکنندگان از یک سایت تفریحی انجام میدهند در اثر افزایش هزینههای سفر کاهش مییابد .محقق از
ارتباط معکوس میان هزینه های سفر با تعداد بازدید برای ترسیم تابع تقاضای سفر به تفرجگاه موردنظر
استفاده میکند .روش هزینه سفر به دو صورت انجام میشود )1( :هزینه سفر فردی و ( )2هزینه سفر
ناحیهای(8رندال .)1111 ،1تفاوت اولیه در این دو روش ،در ارتباط با متغیر وابسته است به طوریکه در روش
هزینه سفر انفرادی ،متغیر وابسته تعداد مسافرتهای صورت گرفته به وسیله بازدیدکنندگان به یک مکان
تفریحی در طول یک سال است و در روش هزینه سفر ناحیهای ،متغیر وابسته تعداد مسافرتهای صورت
گرفته به وسیله جمعیت هر منطقه یا ناحیه مشخص به یک مکان تفریحی است (اندرسون .)2010 ،الگوی
هزینه سفر ابتدا به صورت روش هزینه سفر ناحیهای استفاده میشد اما به این روش ایراداتی وارد و روش
هزینه سفر انفرادی به عنوان یک رویکرد مطلوبتر ارائه گردید و امروزه غالب تحقیقات مربوط به تعیین
ارزش تفریحی با استفاده از الگوی هزینه سفر ،بصورت انفرادی انجام میشود .در این روش باید اطالعات
مورد نیاز به وسیله تکمیل پرسشنامه از بازدیدکنندگان درون ناحیهی تفریحی مورد نظر استخراج شود .در
این پرسشنامهها عالوه بر تعداد بازدیدها و هزینههای سفر ،از بازدیدکنندگان سؤاالت دیگری نیز پرسیده
می شود؛ زیراکه عوامل دیگری نیز وجود دارند که بر تعداد بازدید بازدیدکنندگان اثر میگذارند .سپس محقق
از ارتباط معکوس میان هزینههای سفر و تعداد بازدیدهای صورت گرفته توسط هر بازدیدکننده -در
محدودهی زمانی در نظر گرفته شده -استفاده کرده و تابع تقاضای بازدید از آن سایت تفریحی را بدست
می آورد .ناحیه زیر این منحنی تقاضا ،مازاد رفاه مصرفکننده را نشان میدهد که معادل با ارزش تفریحی
سایت است.
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نظریات ارزشگذاری اقتصادی منابع زیستمحیطی به دو روش اساسی ارائه میگردد .روش اول،
استفاده از تابع مطلوبیت و محاسبه تمایل به پرداخت 10یا تمایل به پذیرش 11و روش دوم ،مبتنی بر
استفاده از فرم تابع تولید بنگاه یا خانوار است که منابع زیستمحیطی به عنوان یک متغیر مستقل در تابع
تولید ظاهر میشود.
الگوی هزینه مسافرت به عنوان یکی از روشهای ترجیحات آشکارشده ،12مبتنی بر تابع تولید خانوار
است .این روش به دنبال بررسی نحوه تغییرات تعداد بازدید از یک منبع زیستمحیطی با تغییر در قیمت
بازدید است .هزینههای مسافرت به یک ناحیه تفریحی شامل هر دوی هزینههای مستقیم پولی و هزینههای
زمان ،و همچنین هزینه های داخل ناحیه مانند حق ورودی و پارکینگ است و این هزینهها به عنوان
جایگزین قیمت منبع زیستمحیطی محسوب میشود (هانلی و اسپاش .)1115 ،15از آنجا که کاالهای
زیستمحیطی در بازار مبادله نمی شوند ،لذا الگوی تابع تولید خانوار گری بیکر ،)1173( 11یک چارچوب
غنی برای ارائه الگوی هزینه مسافرت و برجسته کردن زمینههای مهم فرآیند تصمیمگیری ارائه میدهد.
فرض کنید که یک مصرفکننده و یک کاالی زیستمحیطی به نام تفرجگاه وجود دارد .تفرجگاه دارای
سطح کیفیت  qاست که بر تعداد بازدید از تفرجگاه ( ) vتأثیر مثبت دارد .در اینجا فرد همانند تابع تولید
خانوار ،زمان را با یک کاالی بازاری یا کاالی زیستمحیطی ترکیب میکند و وقتی که ترکیب زمان و کاالی
زیستمحیطی شکل میگیرد ،گردشگری و تفریح معنا مییابد .مصرفکننده بین خرید کاالها و خدمات و
بازدید از تفرجگاه ( )vانتخاب میکند .در این حالت تابع مطلوبیت به صورت:
() 1
مصرف کاالها و
کاالها و خدمات نهایی خریداری شده از بازار،
که در آن :U ،سطح مطلوبیت،
خدمات خانگی Z ،سطح تفریح و  qسطح کیفیت تفرجگاه است .تابع تولید خانوار به صورت زیر تعریف
میگردد:
()2
13
است.
کاالهای خریداری شده از بازار و زمان صرف شده برای تولید کاالی ترکیبی
که در آن
همچنین تابع تولید تفریح به صورت:
()5
است که در آن کاالها و خدمات مورد نیاز برای مسافرت و
بودجه و زمان به صورت زیر خواهد بود:
()1
()3
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زمان کار و  tکل زمان (به جز
که در آن  yدرآمد غیرکاری ،قیمت مسافرت W ،نرخ دستمزد،
فراغت) است .حال مطلوبیت با توجه به محدودیت بودجه و زمان حداکثر میشود (ابتدا محدودیت زمان در
محدودیت بودجه به جای قرار داده میشود .).تابع الگرانژ به صورت معادله ( )7خواهد بود:
() 7
شرایط اولیه به صورت زیر است:
()6
⁄

() 8
()1

⁄

⁄

() 10
() 11

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

()12
از ترکیب روابط ( )8و ( )10حاصل میشود:
⁄

() 15

⁄

همچنین تابع تقاضا برای مسافرت به صورت زیر استخراج میگردد:
() 11
() 13
() 17
که معادله ( )15بیانگر برابری دستمزد واقعی با نسبت تولید نهایی کاالهای مورد نیاز برای مسافرت و
اقامت است .رابطه ( ،)11نشاندهندهی تابع تقاضا برای مسافرت ( )Zاست که تابعی از سطح کل درآمد،
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کل هزینه مسافرت (مجموع هزینه مسافرت و هزینه فرصت زمان) و کیفیت تفرجگاه میباشد (پژویان و
فلیحی.)1581 ،
 -3پیشینه پژوهش ،محدودهي زمانی و مكانی تحقیق
 -1-3پیشینه پژوهش
17

روش هزینه سفر برای اولین بار توسط هتلینگ در سال  ،1151برای برآورد ارزش خدمات تفریحی
پارک ملی در آمریکا ارائه شد و بعدها توسط کالوسون و نچ )1177( 16گسترش یافت .از دیگر مطالعات مهم
میتوان به مطالعهی لیستون 18در سال  1111اشاره کرد که در آن وی با استفاده از روش هزینه سفر
انفرادی پارک ملی دارتمور 11در جنوب غربی انگلستان را در دو نوبت روزانه و شبانه ارزشگذاری کرد .ارزش
تفریحی ساالنه برای بازدیدهای روزانه ،شبانه و کل به ترتیب  1315 ،7318و  1035میلیون پوند برآورد شد.
همانطور که گفته شد ،رویکرد هزینه سفر در ابتدا به صورت ناحیهای انجام میگرفت و بعدها روش هزینه
سفر انفرادی به عنوان یک گزینه مطلوبتر ارائه گردید .در رویکرد هزینه سفر انفرادی ،ابتدا استفاده از توزیع
نرمال 20و روش تخمین حداقل مربعات معمولی 21رایج بود تا اینکه در سال  ،1188شاو 22در مطالعه خود به
بررسی محدودیت شمارشی بودن متغیر وابسته در مدل هزینه سفر انفرادی پرداخت و تحلیل کرد که توزیع
پوآسن در مقایسه با توزیع نرمال نتایج مناسبتری را ارائه میکند .پس از این تحقیق ،استفاده از مدلهای
شمارشی در این ادبیات رواج یافت .از مهمترین مطالعات انجام شده با استفاده از توزیعهای شمارشی
میتوان به مطالعات آمواکو توفار و مارتینز اسپینیرا )2008( 25و مورگان و هاث )2011( 21اشاره کرد .البته
عالوه بر روش هزینه سفر انفرادی ،استفاده از روش ارزشگذاری مشروط نیز رواج بسیاری در بین محققان
اقتصادی دارد که از مهمترین مطالعات انجام شده میتوان به مطالعه میرز ،پارسونز و ادواردز )2010( 23و
نیز مورگان و هاث ( )2011اشاره کرد .در داخل کشور ،دو روش هزینه سفر منطقهای و ارزشگذاری
مشروط بسیار مورد توجه قرار گرفته است و پژوهشهای بسیاری با استفاده از این روشها انجام شده است.
از مهمترین پژوهشهای انجام شده در زمینه ارزشگذاری اماکن تفریحی با استفاده از روش ارزشگذاری
مشروط میتوان به مطالعات امیرنژاد و خلیلیان ( ،)1583امامی میبدی و قاضی ( )1586و احمدیان و
همکاران ( )1581اشاره کرد که به ترتیب پارک جنگلی سیسنگان ،پارک ساعی و آبسنگهای مرجانی
جزیره کیش را ارزشگذاری کردند .با استفاده از روش هزینه ناحیهای ،فالح شمسی و همکاران ()1586
پارک ملی کویر ایران را ارزشگذاری کردند .اما استفاده از روش ارزشگذاری هزینه سفر انفرادی در داخل
کشور بسیار محدود بوده است .از مطالعات انجام شده در زمینه روش هزینه سفر انفرادی میتوان به
مطالعات پژویان و فلیحی ( )1581و آقا کاظم جورابباف ( )1581اشاره کرد که به ترتیب تاالب انزلی و
پارک جنگلی نمکآبرود را با استفاده از این روش ارزشگذاری کردند.
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 -4روش پژوهش
 -1-4حوزه مورد مطالعه
در این پژوهش سایت تفریحی دربند که در ارتفاعات شمال شهر تهران و در ارتفاع  1600متری از
سطح دریا قرار گرفته ،تفرجگاه هدف تعیین شده است .دربند ،از محلههای تهران و از دهکدههای قدیمی
شمیران است که در شمال باغ سعدآباد واقع شده است .این ناحیه دارای آبشارها ،چشمهها و غارهای
متعددی است که در هر چهار فصل سال تعداد زیادی گردشگر را به خود جذب میکند .گردشگران اغلب
برای پیادهروی و کوهنوردی این تفرجگاه را انتخاب میکنند .همچنین وجود رستورانهای متعدد و تلهسیژ
در این تفرجگاه باعث جذب گردشگر شده است .تعداد گردشگران این ناحیه به طور دقیق مشخص نیست و
تنها آمار موجود مربوط به سرشماری شهرداری ناحیه ( )1شهر تهران است که در سال  1586انجام گرفته
که بر اساس آن ،تعداد بازدیدکنندگان این تفرجگاه در یک روز تعطیل زمستانی در اسفندماه  1586برابر با
 7311نفر است (شهرداری ناحیه  1شهر تهران.)1511 ،
 -2-4محدوده زمانی تحقیق
در روش هزینه سفر انفرادی ،پرسشنامههایی در داخل سایت بین بازدیدکنندگان توزیع میگردد که در
آن از بازدیدکنندگان خواسته می شود که تعداد بازدیدهای خود را از سایت موردنظر ،در یک سال گذشته
بیان کنند .در این تحقیق نیز یک دوره زمانی یک ساله در نظر گرفته شد .محدود نمودن تحقیق به یک
دوره زمانی خاص ،از نکات بسیار مهم روش هزینه سفر است و ممکن است ارزش سایت در یک دورهی
زمانی متفاوت از نتایج بدست آمده در یک دوره ی زمانی دیگر باشد .با توجه به اینکه پرسشنامهها در دو ماه
خرداد و تیر سال  1511بین بازدیدکنندگان توزیع شد ،بنابراین محدودهی زمانی تحقیق از مردادماه سال
 1510تا پایان تیرماه  1511در نظر گرفته شده است.
 -3-4معرفی دادهها
داده های مورد نیاز برای متغیرهای در نظر گرفته شده در این تحقیق با استفاده از پرسشنامههای
جمعآوری شده در سایت بدست میآیند .حجم نمونه مناسب برای این تحقیق با استفاده از جدول میشل و
کارسون 27برابر با  583نمونه تعیین گردید .البته به دلیل آنکه تعدادی از پرسشنامههایی که توسط
بازدیدکنندگان تکمیل می شدند قابل استفاده نبود ،تعداد بیشتری پرسشنامه تهیه و توزیع شد .بنابراین با
استفاده از  583پرسشنامه که حاوی  11سؤال اقتصادی_اجتماعی بود و در دو ماه خرداد و تیر سال 1511
در داخل سایت بین بازدیدکنندگان توزیع گردید ،دادههای مورد نیاز این پژوهش جمعآوری شده است.
در این پرسشنامهها از افراد خواسته شد که تعداد بازدیدهای صورتگرفته در یک سال گذشته از
تفرجگاه را بیان کنند .تعداد بازدید ( ،) Tripمتغیر وابسته در مدل است و در طرف مقابل عوامل مختلفی
وجود دارند که بر تعداد بازدید از سایت اثر میگذارند .متغیرهایی که در این مطالعه در نظر گرفته شدهاند
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عبارتند از :هزینه سفر ( ،)TTCسن ( ،)Ageجنسیت ( ،)DumGenderوضعیت تأهل (،)DumTAahol
وضعیت اشتغال ( ،)DumEmpسطح تحصیل ( ،)Leduمیانگین درآمد ماهانه ( )AvMIو کیفیت سایت از نظر
بازدیدکنندگان ( )Qualityکه متغیرهای جنسیت (مرد= ،)1تأهل (متأهل= )1و وضعیت اشتغال (شاغل=)1
به صورت دامی در نظر گرفته شدهاند .برای اندازهگیری دو متغیر "سطح تحصیل" و "کیفیت سایت از دید
بازدیدکنندگان" مطابق با پژوهشهای انجام شده در روش هزینه سفر (به طور مثال :آمواکو توفار و مارتینز
اسپینیرا2008 ،؛ دیوانتا )2010 ،26باید به صورت زیر عمل نمود:
سطح تحصیل :زیر دیپلم= ،1دیپلم= ،2فوق دیپلم= ،5لیسانس= ،1فوق لیسانس= ،3دکترا و باالتر=.7
کیفیت سایت از دید بازدیدکنندگان :خیلی ضعیف= ،1ضعیف= ،2متوسط= ،5خوب= ،1عالی=.3
در روش هزینه سفر انفرادی مخارجی که افراد در راستای بازدید از سایت تفریحی متحمل میشوند ،در
سه مورد در نظر گرفته میشود که مجموع این سه مورد ،هزینههای سفر به سایت توسط هر بازدیدکننده
است.
 مخارجی که فرد صرف سفر از مبدأ تا مقصد و بالعکس مینماید.
 مخارجی که درون سایت تفریحی متحمل میشود که عبارتند از مخارج مربوط به هزینههای
ورودیه ،تلهکابین ،پارکینگ و مخارجی از این نوع.
 هزینه فرصت زمان.
برای محاسبه مورد اول ،از افرادی که با وسیله نقلیه عمومی به تفرجگاه آمدهاند خواسته شد تا مخارج
متحمل شده را بیان کنند .اما برای افرادی که با استفاده از وسایل نقلیه شخصی به سایت آمده بودند ،این
مخارج محاسبه شد .برای محاسبه مورد دوم ،باید آن دسته از مخارجی لحاظ شود که فقط مخصوص
تفرجگاه است( .ورودیه و هزینه پارکینگ در صورت وجود محاسبه میشوند).
در نهایت هزینه فرصت زمان 28که به محاسبه ارزش زمان میپردازد .مفهوم هزینه فرصت این است که
باید ارزش بهترین جایگزین را محاسبه کرد و آن را به عنوان یک آلترناتیو برای زمان در نظر گرفت .البته
این مورد در بین اقتصاددانان بسیار مورد بحث قرار گرفته و گاه نظرهای متفاوتی برای آن بیان شده است و
در واقع یک نقطه جدل میان اقتصاددانان را تشکیل میدهد .ایده ارزشگذاری زمان ،ریشه در مفهوم هزینه
فرصت دارد .در این راستا ،آمواکو توفار و مارتینز اسپینیرا ( )2008بیان کردند که محاسبه هزینه فرصت
بیشتر یک نقطه مبهم در روش هزینه سفر است و این مسأله توجه بیشتری را در چند سال گذشته معطوف
خود نموده است .این عقیده که زمان با ارزش است و میتوان یک ارزش پولی برای آن قائل شد ،ایده
جدیدی نیست .اما سؤالی که اقتصاددانان با آن مواجهاند ،این است که چگونه میتوان زمان را در مدلهای
هزینه سفر به درستی ارزش گذاری نمود .این سؤال منشاء یک جدل در میان اقتصاددانان بخصوص در چند
دهه گذشته بوده است .به طور کلی مدت زمانی که فرد از اقامتگاه خود خارج میشود تا زمانی که دوباره به
آن مکان باز میگردد ،مبنای محاسبه هزینه فرصت زمان قرار میگیرد.
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حال سؤالی که پیش میآید این است که چگونه میتوان زمان را در روش هزینه سفر ارزشگذاری
نمود؟ یک توافق کلی در میان اقتصاددانان بوجود آمده به این صورت که نرخی از دستمزد ساعتی فرد را
برای ارزشگذاری زمان فرد در نظر میگیرند .هر چند بعضی اقتصاددانان مخالف این قضیه هستند ،اما
بیشتر آنها روی این مسأله تأکید دارند .بدین ترتیب "نرخ دستمزد ساعتی" میتواند به عنوان یک جانشین
مورد استفاده قرار گیرد (به طور مثال :آلن ،استیونس و برت.)1181 ،21
 -4-4معرفی الگو
همانطور که گفته شد ،هنگام استفاده از روش هزینه سفر انفرادی باید به نکاتی توجه داشت که در
صورت عدم توجه محقق به آنها ،نتایج برآورد تابع تقاضای سفر اریبدار خواهند شد که در این بخش مورد
بررسی قرار میگیرند.
تفاوت میان الگوي تکمنظوره با الگوي چندمنظوره :بدین معنی که باید قبل از برآورد تابع
تقاضای سفر ،محقق توجه خود را معطوف سایت مورد بررسی نماید .زیرا که از این منظر دو نوع سایت
تفریحی وجود دارد :الف) سایتهایی که بازدیدکنندگان آن ،تنها هدفشان برای خروج از اقامتگاه دیدار
سایت موردنظر میباشد .و ب) سایتهایی که بازدیدکنندگان عالوه بر بازدید از آن سایت ،هدف دیگری
(مانند بازدید از یک مکان تفریحی دیگر) را دنبال میکنند .البته سایتهای تفریحی به طور معمول دارای
هر دو نوع بازدیدکنندهی تک هدفی و چند هدفی هستند اما باید به اکثریت بازدیدکنندگان توجه نمود .در
این پژوهش ،سایت تفریحی "دربند" در نظر گرفته شده است که با استفاده از نمونهگیری مشخص شد که
سایتی تک منظوره است .در سایتهای نوع اول ،محقق با حذف بازدیدکنندگان چند مقصدی از نمونه،
برآوردها را انجام میدهد (آمواکو توفار و مارتینز اسپینیرا.)2008 ،
استفاده از مدلهاي شمارشی :یک نکته مهم در مورد روش هزینه سفر انفرادی این است که متغیر
وابسته در این مدل متغیری گسسته است و نه پیوسته؛ یعنی عددی اعشاری نبوده و به صورت عددی
شمارشی است .بنابراین محقق امکان استفاده از روش مرسوم اقتصاد سنجی یعنی روش حداقل مربعات
معمولی 50را ندارد .برای استفاده از این روش ،متغیر وابسته باید از توزیع نرمال تبعیت کند اما این متغیر در
روش هزینه سفر انفرادی از این توزیع پیروی نمیکند .توزیعهای شمارشی برای اولین مرتبه در مطالعهی
شاو ( ) 1188مورد استفاده قرار گرفت؛ وی در مطالعه خود از توزیع شمارشی پوآسن استفاده کرد .پس از
این تحقیق ،محققان به بررسی توزیعهای گسسته برای استفاده در این نوع مدلها پرداختند و به این نتیجه
دست یافتند که عالوه بر توزیع پوآسن ،میتوان از توزیع دوجملهای منفی نیز استفاده نمود .مورگان و هاث
( )2011بیان کردند که فقط از دو توزیع پوآسن و توزیع دوجملهای منفی میتوان برای برآورد مدلهای با
دادههای شمارشی استفاده کرد و استفاده از توزیع نرمال بسیار گمراهکننده است .بنابراین استفاده از روش
حداقل مربعات معمولی برای چنین مدلهایی که در گروهی از مدلها با نام "مدلهای شمارشی" قرار
میگیرند مناسب نبوده و نتایج گمراهکنندهای میدهد؛ در مقابل استفاده از روش برآورد "حداکثر
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راستنمایی "51برای تخمین چنین مدلهایی پیشنهاد میشود (پرایاگا ،رولف و استوکل2010 ،52؛ کامرون و
یوهانسون1116 ،55؛ کامرون و تریودی .)1118 ،51در ادامه این دو توزیع مورد بررسی قرار میگیرند.
توزیع پوآسن
توزیع پوآسن یکی از توزیعهایی است که برای دادههای شمارشی مورد استفاده قرار میگیرد .تابع چگالی
توزیع پوآسن به صورت زیر است(اندرسون:)2010 ،
() 16
)

() 18

(

(

)

که در آن  yتعداد سفرها توسط هر بازدیدکننده در یک سال گذشته است و تعداد انتظاری سفر است
که این دو با یکدیگر همارز خواهند بود(شاو .) 1188 ،در توزیع پوآسن ،میانگین و واریانس با هم برابر بوده و
هر دو برابر با پارامتر توزیع یعنی هستند .روش تخمین برای این توزیع ،روش حداکثر راستنمایی است.
توزیع دوجملهاي منفی
یکی دیگر از توزیعهایی است که میتوان از آن برای مدلهای با دادههای شمارشی استفاده کرد .روش
تخمین با استفاده از این توزیع نیز روش حداکثر راستنمایی بوده و تابع چگالی آن به صورت زیر است:
)

() 11

(

که در آن Γ ،بیانگر توزیع گاما ،بیانگر پارامتر پراکندگی و هم مانند توزیع پوآسن بیانگر تعداد
انتظاری سفر است .باید توجه شود که  0است و زمانیکه  =0شود آنگاه توزیع دوجملهای منفی همان
توزیع پوآسن خواهد شد .در واقع میتوان گفت که توزیع پوآسن حالت خاصی از توزیع دوجملهای منفی
است .به همین دلیل استفاده از توزیع دوجملهای منفی در مطالعات مربوط به متغیر شمارشی توصیه
میشود .محققان معتقدند که استفاده از تو زیع پوآسن بسیار محدودکننده است و تنها هنگامی باید از این
توزیع استفاده نمود که پراکندگی باال در دادهها مشاهده نشود .در واقع مزیت استفاده از توزیع دوجملهای
منفی نسبت به مدل پوآسن این است که این مدل پراکندگی را در دادهها محاسبه میکند .ذکر یک نکته
بسیار م هم است و آن اینکه در توزیع پوآسن میانگین و واریانس با هم برابرند .اما اگر واریانس از میانگین
فزونی یابد باید به توزیع دوجملهای منفی رجوع شود .به عبارت دیگر ،میانگین و واریانس در توزیع
دوجملهای منفی باهم برابر نیستند:
(
)
()20
(
)
()21
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برش از صفر :به دلیل آنکه پرسشنامهها در داخل سایت توسط بازدیدکنندگان تکمیل میشود ،لذا
بازدیدکنندگان حداقل یکبار به سایت آمدهاند .این ویژگی سبب میشود که نتوان از این دو توزیع به صورت
عادی استفاده نمود زیرا که در این دو مدل متغیر وابسته از عدد صفر در نظر گرفته میشود .بنابراین اگر از
این دو توزیع به صورت معمولی استفاده شود نتایج اریبدار خواهند شد و باید آنها را از سمت چپ برش
زد که به آنها توزیعهای "برش خورده از صفر "53میگویند(کریل و لومیس 1110،57؛ گروگر و کارسون،56
 .) 1111بنابراین متغیر وابسته (متغیر تعداد بازدید) ،نیاز به تعدیل شدن دارد که این موضوع داللت دارد بر
این واقعیت که بازدیدکنندگان از نمونه درون سایتی انتخاب میشوند .فرم برش خورده از صفر این توزیعها
به صورت زیر است:
)

()22
()25

)

(

)

(

)

(

(

)

(

در واقع هنگامی که دادهها از درون سایت جمعآوری میشوند استفاده از شکل معمولی توزیع پوآسن و
دوجملهای منفی ،تخمینها را دچار خطاهای آماری میکند .زیرا تعداد سفر تمام افراد نمونه در طول یک
دوره یک ساله بزرگتر از صفر یا برش خورده از صفر میباشد (یعنی متغیر وابسته ،صفر را شامل نمیشود و
از یک شروع می گردد) .حال اگر این مشکل حل نگردد منجر به برآورد بیش از حد اضافه رفاه میشود.
بنابراین برای تحقیقاتی که پرسشنامهها را از درون سایت تفریحی جمعآوری میکنند ،نیاز است که محقق
عملیات برش از صفر را انجام دهد .در این تحقیق نیز الزم است پرسشنامهها توسط بازدیدکنندگان تفرجگاه
و در داخل تفرجگاه "دربند" تکمیل شوند؛ بنابراین باید از دو توزیع ذکر شده در بخش قبلی ،بصورت بریده
شده از صفر استفاده شود تا برآوردها دچار خطاهای آماری نشوند.
شكل تبعی مدل :یکی از ویژگیهای مهم دو توزیع پوآسن و دوجملهای منفی این است که اعداد
منفی را شامل نمیشود .این ویژگی سبب میشود که میانگین متغیر وابسته به صورت تابعی نمایی از
متغیرهای مستقل در نظر گرفته شود (ادواردز و همکاران:)2011 ،
() 21
و به این ترتیب متغیر وابسته اعداد منفی را در بر نگرفته و فقط اعداد مثبت را شامل میشود .متغیر
تعداد بازدید که به عنوان متغیر وابسته در مدل شناخته شده است ،از توزیعهای پوآسن و یا دوجملهای
منفی پیروی کرده و به صورت یک تابع نمایی از متغیرهای تأثیرگذار در نظر گرفته میشود تا حاصل عددی
منفی نشود .در واقع به نظر میرسد که برای هر دو مدل پوآسن و دوجملهای منفی ،تعداد انتظاری سفر
) ، E(yتابعی نمایی از متغیرهای تأثیرگذار بر سفر در نظر گرفته میشود .بنابراین تابع تقاضای انتظاری برای
سفر به صورت زیر نشان داده میشود(پرایاگا و همکاران2010 ،؛ کریل و لومیس1110 ،؛ کیم ،بوکر ،چو،
انگلیش و استاربوک:)2010 ،58
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متغیرهای تأثیرگذار بر تعداد بازدید بازدیدکنندگان از سایت موردنظر و  بردار
که در آن
پارامترهاست و همانطور که گفته شد این معادله با روش حداکثر راستنمایی برآورد میشود .حال با توجه
به متغیرهای در نظر گرفته شده در مدل ،میتوان تابع تقاضای بازدید از سایت تفریحی "دربند" را به
صورت زیر بازنویسی کرد:
()23
چنانچه از طرفین معادلهی فوق لگاریتم طبیعی گرفته شود ،آنگاه این معادله را میتوان به شکل زیر
بازنویسی کرد:
() 27
برآورد اضافه رفاه مصرفكننده :پس از برآورد تابع تقاضای سفر ،باید مازاد مصرفکننده را که معادل
با ارزش تفریحی تفرجگاه است ،بدست آورد که با انتگرالگیری از تابع تقاضا بدست میآید.
() 26
هرچند عوامل دیگری غیر از هزینه سفر نیز وجود دارند که بر تعداد بازدید از یک سایت تفریحی اثر
می گذارند اما در تئوری هزینه سفر ،تابع تقاضای دوبعدی از ارتباط معکوس میان تعداد بازدید و هزینه سفر
بدست میآید .همانطور که گفته شد ،فرمی که برای این تابع تقاضا در نظر میگیرند به صورت نمایی است.
مازاد مصرفکننده از انتگرال گیری از سطح زیر منحنی تابع معکوس تقاضا ،در باالتر از میانگین هزینه سفر
به دست میآید.
() 28
∫
در اینجا منظور از  ،بیشترین هزینه سفری است که در آن هزینه ،فرد حاضر به بازدید از سایت
نمی باشد و بنابراین بازدیدی صورت نخواهد گرفت و در این هزینه ،تعداد دفعات بازدید ساالنهی فرد از
سایت معادل صفر میباشد.
()21
در معادلهی ( ،)21عبارت دوم بیانگر تقاضای بازدید ساالنهی فرد از سایت در نقطهی میانگین میباشد.
بار بازدید از سایت به صورت زیر خواهد بود(آلبرینا و
پس اضافه رفاه ساالنه هر فرد به ازای
لونگو200751؛ هبرلینگ و تمپلیتون:)2001 ،10
()50
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تقسیم شود ،میانگین اضافه رفاه هر فرد به ازای هر بار بازدید از سایت به

این معادله در واقع نشاندهندهی این است که مازاد رفاه مصرفکننده به ازای هر بازدید برابر با معکوس
ضریب متغیر هزینه سفر است .ذکر این نکته نیز ضروری است که ضریب متغیر هزینه سفر ماهیتاً منفی
است و با عالمت منفیای که پشت آن قرار دارد ،مازاد مصرفکننده در نهایت عددی مثبت خواهد شد .با
ضرب اضافه رفاه بازدیدکننده به ازای یک بار بازدید در تعداد کل بازدیدهای صورت گرفته از سایت مورد
نظر در یک سال مشخص ،ارزش کل تفریحی تفرجگاه بدست میآید.
)

()52

(

 -5برآورد مدل و نتایج
با استفاده از تعداد  583پرسشنامه که حاوی  11سؤال اقتصادی-اجتماعی بود و در داخل تفرجگاه در
دو ماه خرداد و تیر  1511میان بازدیدکنندگان تکمیل گردید ،اطالعات بدست آمد .با استفاده از اطالعات
بدست آمده از پرسشنامهها ،بازدیدکنندگان به طور میانگین ساالنه در حدود هفت مرتبه از سایت دربند
بازدید کردهاند.
در این پژوهش متغیر هزینه سفر به چهار روش محاسبه شده است که تفاوت آنها در ارزشگذاری
هزینه فرصت زمان است .همانطور که گفته شد ،محققان نرخهای متفاوتی را برای ارزشگذاری زمان فرد
در نظر میگیرند که در این تحقیق سعی شد با استفاده از نرخهای  %23 ،%30 ،%100و صفر درصد دستمزد
ساعتی فرد این زمان ارزشگذاری شود .بنابراین ،چهار تابع تقاضای سفر برآورد شد که بر اساس نرخهای
باال ،به ترتیب مدلهای ( )5( ،)2( ،)1و ( )1نامگذاری شدند.
برای برآورد تابع تقاضای سفر ،ابتدا باید با استفاده از آزمونی مناسب ،از میان توزیعهای گسسته و
پیوسته یک رویکرد را انتخاب نمود .آزمون "جارگ-برا "11با استفاده از مقادیر ضریب کشیدگی 12و ضریب
چولگی 15این انتخاب را ممکن می سازد که مقدار عددی این آماره هر چه بیشتر باشد ،نشان از مناسبتر
بودن توزیعهای گسسته است .جدول ( )2مقادیر آمارهی جارگ-برا ،ضریب کشیدگی و ضریب چولگی را
برای هر چهار مدل نشان میدهد.
جدول  -2نتایج آزمون جارگ-برا
شماره مدل
مدل ()1
مدل ()2
مدل ()5
مدل ()1

ضریب كشیدگی
133111
133355
137283
136103

ضریب چولگی
232033
231181
232017
232518

منبع :یافتههای تحقیق
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مطابق انتظار ،مقدار عددی جارگ-برا بسیار باال بوده و استفاده از توزیعهای گسسته توجیه پیدا میکند.
برای تخمین تابع تقاضای تفریح به تفرجگاه دربند ،باید از میان توزیع پوآسن بریده شده از صفر و توزیع
دوجمله ای منفی بریده شده از صفر انتخاب مناسبی انجام داد و این انتخاب با توجه به مقدار آمارهی (که
بیانکنندهی پراکندگی 11در دادهها است و به هنگام محاسبه با استفاده از توزیع دوجملهای منفی توسط
نرمافزار محاسبه میشود) صورت می پذیرد .مقدار عددی این آماره بین صفر و یک است و هر چه از صفر
فاصله گیرد ،نشان از اختالف میانگین از واریانس بوده که استفاده از توزیع دوجملهای منفی را توصیه
میکند .مقدار عددی این آزمون برای مدلهای مختلف در جدول ( )5آمده است.
با توجه به نتایج جدول ( ،)5در این پژوهش مقدار این آماره در مدلهای مختلف بیش از  036است که
نشان از مناسبتر بودن برآورد تابع تقاضای سفر با استفاده از توزیع دوجملهای منفی است .بنابراین با
استفاده از توزیع دوجملهای من فی بریده شده از صفر تابع تقاضای سفر به تفرجگاه دربند برآورد شده است
که نتایج این برآوردها در جدول ( )1آمده است.
جدول  -3نتایج آزمون پراكندگی
شماره مدل

مدل ()1

مدل ()2

مقدار پارامتر پراکندگی

036768

036316

مدل ()3

مدل ()4

036118

036757

منبع :یافتههای تحقیق

جدول  -4نتایج برآورد تابع تقاضاي سفر به سایت دربند با استفاده از توزیع دوجملهاي منفی
بریده شده از صفر
نام متغیر
ثابت
هزینه سفر
سن
جنسیت
وضعیت تأهل
وضعیت اشتغال
سطح تحصیل

45

مدل ()4
مدل ()3
مدل ()2
مدل ()1
*031218
*038681
037116
031876
()1315
()1388
()1311
()1307
***-0300000326*** -030000017*** -0300000515*** -0300000172
()-1316
()-1310
()-1335
()-5383
030013
030011
-6371e-6
030012
()-0325
()-0316
()0300
()0318
***-032111
**-032712
**-032753
**-032611
()-2377
()-2315
()-2311
()-2311
031117
-031111
031213
-031516
()-0311
()-1300
()-1308
()-1317
-031611
-031221
-030130
-030811
()-1316
()-1301
()-0386
()-0371
030518
030377
030618
030812
()0311
()0361
()1300
()1312
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مدل ()2
مدل ()1
نام متغیر
***7381e-6
***6311e-6
***8311e-6
میانگین درآمد ماهانه
()5376
()5318
()5381
***032120
***032111
***035021
کیفیت سایت از دید بازدیدکنندگان
()1353
()1356
()1316
منبع :یافتههای تحقیق (توجه :اعداد داخل پرانتز نشاندهندهی مقدار آمارهی  zاست).
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مدل ()4
***5311e-6
()2321
***035067
()1337

تنها چهار متغیر هزینه سفر ،جنسیت ،میانگین درآمد ماهانه و کیفیت در هر چهار مدل معنیدار
شدهاند .منطبق با انتظارات تئوریکی از مدل هزینه سفر ،متغیر هزینه سفر در هر چهار مدل دارای عالمت
منفی بوده و تأثیر معکوسی بر تعداد بازدیدهای بازدیدکنندگان دارد؛ بدین معنی که با افزایش هزینههای
سفر ،تعداد بازدیدها کاهش مییابد .همچنین عالمت متغیرهای کیفیت سایت و میانگین درآمد
بازدیدکنندگان مثبت است؛ یعنی با افزایش کیفیت و درآمد ماهانه فرد ،تعداد بازدیدها افزایش خواهد یافت
که این نیز منطبق با انتظارات است.
پس از برآورد تا بع تقاضای سفر به سایت دربند باید با استفاده از معادله شماره ( ،)51ارزش تفریحی به
ازای یک بار بازدید از سایت توسط هر بازدیدکننده را بدست آورد که برای مدلهای مختلف در بازهی
 181635-716281ریال قرار میگیرد .برای بدست آوردن ارزش تفریحی به ازای هر بازدیدکننده در سال
باید از معادله شماره ( )50استفاده نمود که در بازهی  1251060-1050802ریال است .در نهایت برای
بدست آوردن ارزش تفریحی کل ،باید ارزش تفریحی به ازای یک بار بازدید را در تعداد بازدیدهای صورت
گرفته از سایت در دورهی زمانی مورد نظر ضرب نمود .یکی از محدودیتهای مهم در این پژوهش ،فقدان
آمار موجود در مورد تعداد دقیق بازدیدکنندگان سایت دربند است که باعث میشود نتوان به دقت ارزش
تفریحی این تفرجگاه را در سال محاسبه نمود .یکی از راهحلهای مناسب در این ادبیات ،استفاده از
سناریوهای فرضی است و بنابراین در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از سناریوهای فرضی این
مشکل را برطرف نمود .برای این منظور نرخی از جمعیت تهران (با توجه به آمارهای موجود ،جمعیت شهر
تهران  12303603نفر در سال  1510است ).به عنوان بازدیدهای سالیانه دربند در نظر گرفته شد .نرخهای
مناسب برای این منظور با استفاده از نظر مسئولین شهرداری ناحیه ( )1منطقه یک شهر تهران0323 ،032 ،
و  035در نظر گرفته شد که با توجه به آمارهای سال  1586از تعداد بازدیدکنندگان روزانه دربند ،عددی
منطقی به نظر می رسد هرچند برای کاهش اریب نتایج استفاده از آمارهای دقیق مناسبتر است .بنابراین
ارزش تفریحی کل در بازهی  315-2517میلیارد ریال است که نشان از ارزش تفریحی سایت دربند برای
بازدیدکنندگان است .نتایج این برآوردها در جدول ( )3آمده است.
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جدول  -5ارزش تفریحی (واحد :ریال)
ارزش تفریحی

مدل ()2

مدل ()1

مدل ()3

مدل ()4

به ازای یک بار بازدید

716285313

511188382

216511350

181635350

به ازای هر بازدیدکننده در سال

1050802316

20872503017

1111315313

12510603065

ساالنه (نرخ )032

611087387611 1315111113186

315627215165

161311638313

ساالنه (نرخ )0323

118838135336 1121812310775

761736812111

315211730607

ساالنه (نرخ )035

813381318107 1118750051870 2513862702722

611811652730

منبع :یافتههای تحقیق

 -6نتیجهگیري و پیشنهادها
هرچند در سالهای اخیر مطالعات فراوانی در راستای ارزشگذاری اماکن تفریحی داخل کشور انجام
گرفته ،اما روش هزینه سفر انفرادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .همچنین عدم توجه به استفاده از
توزیع مناسب ،از محدودیت های مطالعات مربوط به روش هزینه سفر انفرادی است .از دیگر نکات مهم روش
هزینه سفر انفرادی که عدم توجه به آن باعث اریبداری نتایج میشود ،تفکیک میان سایتهای تکمنظوره
با سایتهای چندمنظوره است .در این پژوهش با استفاده از روش هزینه سفر انفرادی تکمنظوره و توزیع
دوجمله ای منفی بریده شده از صفر ،تابع تقاضای تفریح و ارزش تفریحی سایت دربند تهران برآورد شد.
نتایج نشان داد که چهار متغیر هزینه سفر ،درآمد ،جنسیت و کیفیت بر تعداد بازدید از سایت تأثیرگذارند.
عالوه بر این ،ارزش تفریحی ساالنهی سایت در بازهی  315-2517میلیارد ریال برآورد شد.
این نتایج می تواند راهنمای مناسبی برای مسئولین شهرداری و تفرجگاه دربند باشد زیرا عواملی وجود
دارند که مسئولین میتوانند با تأثیرگذاری بر آنها ،باعث جذب گردشگر بیشتر به این ناحیه تفریحی شوند.
به طور مثال ،هرچند کیفیت سایت از دید بازدیدکنندگان به طور میانگین "خوب" گزارش شده است اما با
بهبود کیفیت سایت ،تعداد بازدیدها افزایش چشمگیری خواهد داشت به خصوص که ضریب این متغیر از
معنیداری نسبتاً باالیی برخوردار است .همچنین میتوان با انجام پژوهش در مورد چگونگی بهبود کیفیت
سایت دربند و حتی با پرسش از بازدیدکنندگان سایت ،در راستای بهبود کیفیت آن گامهای مهمی برداشت.
از سوی دیگر با شناخت گروه سنی بازدیدکنندگان (که در این مطالعه بازدیدکنندگان در گروه سنی جوان
هستند) ،می توانند تسهیالت و امکاناتی مطابق با نیازهای این گروه سنی ایجاد نمایند .با توجه به اینکه
تفرجگاه دربند یک سایت پر بازدیدکننده است ایجاد خدمات رفاهی و رستورانها عالوه بر جذب گردشگر
بیشتر ،باعث ایجاد شغل برای ساکنان بومی این ناحیه میشود .بنابراین توصیه میشود که با انجام
پژوهش هایی ،راهکارهای جذب گردشگر بیشتر و ایجاد خدمات مناسب جستجو شود .همچنین در صورت
کاهش هزینه های سفر به سایت ،انتظار بر این است که تعداد بازدیدها و بازدیدکنندگان افزایش یابد؛ در این
راستا مسئولین شهرداری می توانند با انجام اقداماتی (از قبیل احداث مترو برای این ناحیه) امکان جذب
گردشگر بیشتر را فراهم نمایند که انجام این پروژهها باید مورد بررسی قرار گیرد.
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از سوی دیگر ،یکی از مسائل مهم در هر جامعهای چگونگی پرکردن اوقات فراغت افراد آن جامعه -به
خصوص گروه سنی جوان جامعه -است و سایتهای تفریحی از پتانسیل باالیی برای برطرف کردن این نیاز
برخوردار هستند .بنابراین انجام چنین پژوهشهایی میتواند اطالعات مفیدی از ارزش آن تفرجگاه بر اساس
رفتار واقعی مردم جامعه برای مسئولین و برنامهریزان کشور ارمغان آورد تا با شناخت مطلوبترین و
محبوبترین تفرجگاههای کشور از دید خود افراد جامعه ،اقدامات و سیاستهایی برای بهبود شرایط کیفیتی
سایت و پروژههای حفاظتی و رفاهی الزم صورت پذیرد .بنابراین پیشنهاد میشود که برای سایر تفرجگاههای
کشور چنین پژوهشهایی انجام گیرد .مقایسهی ارزش تفریحی تفرجگاه دربند با سایر تفرجگاههای کشور،
نشان میدهد که این سایت در زمرهی محبوبترین سایتهای شهر تهران میباشد.
البته باید در نظر داشت که ارزش تفریحی بدست آمده محدود به دورهی زمانی یک ساله منتهی به تیر
ماه  1511است و باید از تعمیم آن به دورههای دیگر خودداری نمود .توجه به این مورد به خصوص در
کشورهایی در حال توسعه که تورم باالیی را تجربه میکنند بسیار مهم است .زیرا که با توجه به تورم مطمئناً
هزینههای سفر در این دوره زمانی متفاوت از دورههای دیگر است .همچنین ارزش تفریحی بدست آمده با
استف اده از رویکرد هزینه سفر انفرادی بدست آمده است و ممکن است با استفاده از روشهای دیگر
ارزشگذاری مانند روش ارزشیابی مشروط ،نتایج تفاوت معنیداری داشته باشند .بنابراین پیشنهاد میشود
که تفرجگاه دربند با استفاده از سایر روشهای ارزشگذاری مورد ارزیابی قرار گیرد.
یکی از محدودیت های مهم روش هزینه سفر این است که این روش از میان اقسام مختلف ارزش ،تنها
ارزش تفریحی را مورد ارزیابی قرار می دهد در حالیکه انواع دیگری از ارزش وجود دارند که برای بدست
آوردن ارزش تفریحی کل باید آنها را نیز محاسبه کرد .بنابراین پیشنهاد میشود با استفاده از سایر روشها،
ارزش خدمات دیگر سایت دربند ارزیابی شود تا بتوان ارزش کل این سایت را تعیین نمود که مطمئمنا بیش
از عدد به دست آمده در این پژوهش است.
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