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 چکیده
 یراثم ایناز  یانتو ص ینگهدار یبودجه برا یصرا جهت تخص یرانه مدیدگاتواند د یم ه،ق حفاظت شدطاهای ملی و منکارکردهای پارک یاقتصاد ارزیابی

 یاقتصاد گذاریپژوهش به ارزش این در شود. لذاکارکرد تفرجگاهی یکی از مهمترین خدمات فرهنگی این مناطق محسوب می .ایدنم یرترپذ یهتوج یعیطب
؛ پتانسیل باالی فرسایشی، حضور گونه گوزن زرد ایرانی برای برآورد ظرفیت برد واقعی .شد پرداختهرخه ظت شده کافو منطقه ح یمل خدمت تفرجگاهی پارک

دوبعدی و  -عنوان عوامل محدود کننده منظور شدند. تخمین میزان تمایل به پرداخت افراد به کمک روش گزینش دوگانهدمای بسیار باال بهو روزهای با 
سپس ارزش تفرجی منطقه محاسبه و با توجه به نرخ تورم اصالح شد. با توجه به نتایج؛ مجموع ظرفیت برد واقعی در کل منطقه  .دمدل الجیت انجام ش

میلیون ریال است. با اصالح تورمی ارزش واقعی  94/19498نفر است. ارزش تفرجی پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه در مجموع برابر با  179550
در  میلیون ریال برآورد شده است. با توجه به اینکه مساحت اراضی تدارک کننده خدمت اکوسیستمی اکوتوریسم 24/16276، 1398در سال  کارکرد تفرجی

باشد. با اصالح نرخ تورم در میلیون ریال می 88/14باشد، بنابراین ارزش تفرجگاهی هر هکتار هکتار می 49/1310پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه، 
 ارزش، 1398ه سال نسبت ب یدرصد 12ساله و با فرض تورم  10در دوره  شود.میلیون ریال برآورد می 42/12ر هر هکتار ، ارزش واقعی تفرج د1398ل اس

 خواهد بود. یالر یلیاردم 63/50در کل منطقه، کارکرد تفرجگاهی  فعلی خالص

 کلمات کلیدی
 "کرخه" ،"برد اکولوژیکی"، "اصالح تورمی"

 همدمق -1

وابسته  گردشگری و تفرجگاهی خدماتو اوقات فراغت به  یحتفرمیزان 
اجرای سیاست گذاری و  یرانمد یتموفق یروابط برا یناست. درک ا

 Song etاست )بخش گردشگری حائز اهمیت  رسانی خدماتها در آن

al., 2019) گردشگری طبیعی یکی از انواع مختلف گردشگری است .
 کشورهای از بسیاری فراوان، درآمدزایی دلیل های اخیر بهکه در سال

 این بها قابل توجهی ر گذاری سرمایه که است داشته آن را بر جهان
 ,.Tremblay, 2006; Pasanen et alدهند ) اختصاص بخش

محیط  در نیز آن سوء اثرات ،طبیعی گردشگری افزایش با (. 2019
زیست  هایتخریب شامل انواع اثرات این اهم است. فزونی به رو زیست

 به توجه رو این از .باشدمی صوت و خاک هوا، آب، هایآلودگی محیطی،
 هایی،حلراه و هامحدودیت اتخاذ با تا واداشته را کشورها اثرات، این

نیک نژاد و همکاران، ) کنند هدایت پایدارتوسعه  در جهت را گردشگری
برآورد شده است که گردشگری  .(1392پوریزدی و ملکیان، ، 1397

به شود و وقتی  ی را شامل میلدرصد سفرهای بین المل 27طبیعی تقریبا 
تواند اشتغال محلی و فرمت های می ،صورت مناسب مدیریت شود

طبیعی گردد کند و نیز منجر به حفظ محیط توسعه بومی ایجاد 
(Ryngnga, 2008) .کارکرد تفرجگاهی یکی از مهمترین خدمات 

توسعه پایدار محیط زیست و شود. های ملی محسوب میپارک فرهنگی
 ،مورد توجه بسیاری از کشورها ،هینهاری بدرببهره آن به منظور

اقتصادی و اجتماعی  ،منابع طبیعی یحوزهسیاستمداران و اندیشمندان 
های متمرکز و های جنگلی، تفرجگاهگسترش پارک. قرار گرفته است

 از جایگاه خاصی برخوردار گردیده است ،گسترده به تبعیت از این اندیشه
(Ping, 2014.) صورت بهفاظت شده کرخه ه حقطو من یمل پارک 

 و فیزیکی وضعیت. است قرارگرفته کرخه رود طرف دو رد باریکی نوار
. دارد منطقه اکوسیستمی خدمات بر مستقیم تأثیر رودخانه آب شیمیایی
یکی از بارزترین آن  و بوده متنوع منطقه، این اکوسیستمی خدمات

، منجر به باال ردکراین کا یارزش اقتصاد ارائه کارکرد تفرجگاهی است.
آن و آشکار شدن منافع ناشی از حفاظت و  یتاز اهم یرفتن آگاه

 برای نیز و محلی ذینفعان میان درحفاظت شده  منطقهاستفاده پایدار از 
 دلیل به. گردد می هااکوسیستم این از بیشتر حفاظت جهت گیرانتصمیم
 مختلف هاییویژگ زمینه در هاییپژوهش منطقه، این اکولوژیک اهمیت

و همکاران سالمی  جمله؛ از. است شده انجام آن عملکردی و ساختاری
 گردشگری قابلیت  مکانی، معیاره چند ارزیابی روش از استفاده با (1398)

 مطالعه این نتایجنمودند.  بندیکرخه را پهنه شده حفاظت منطقه طبیعت
 بیشتری ناتو منطقه این مرکزی و شرقی شمال هایزون که داد نشان
 ین. همچندارد هازون سایر به نسبت طبیعت گردشگری توسعه جهت

 را منطقه این زیستی محیط مخاطرات( 1397) همکاران ونیک اندیش 
 خاک آلودگی و بانمحیط کمبود هاآن مطالعه طبق. نمودند ارزیابی
 در را خطر میزان کمترین و بیشترین ترتیب به سنگین عناصر به منطقه
(، برای تعیین توان 1398و همکاران ) سالمیهمچنین  .رداد منطقه

کاربری گردشگری طبیعت منطقه حفاظت شده کرخه جنوبی از روش 
داد . نتایج به دست آمده نشان کردندچند معیاره مکانی استفاده ارزیابی 

درصد از منطقه دارای توان مناسب برای کاربری توسعه  10 که

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2577444120300630#bbb0430
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2577444120300630#bbb0430
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2577444120300630#bbb0350
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2577444120300630#bbb0350
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درصد دارای توان  36متوسط و  ندرصد دارای توا 54گردشگری، 
گذاری اقتصادی کارکرد تفریحی ارزش اهمیت و نقشنامناسب است. 

سفانه أدر مطالعات حاضر مت پارک ملی کرخه و منطقه حفاظت شده آن،
 ارزش تبیین و این کارکرد اهمیت به توجه با .نادیده گرفته است

کرد کار یداقتصا ارزیابی بهبطور خاص  حاضر مطالعه آن، اقتصادی
 .پردازدیم تفرجی پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه

 روش انجام تحقیق   -2

 مطالعه مورد محدوده   
 32◦ 57′مختصات جغرافیایی  در پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه

در استان  یطول شرق 48◦ 10′تا  48◦ 32′و یشمالعرض  31◦ 36′تا 
 خیاز سرخه ش لومتریک 180با طول  . (2و  1خوزستان قرار دارد )شکل 

طرف هشوش شروع و در امتداد رودخانه کرخه ب یدر شمال غرب زیعز
 یالحائ یبا عبور از غرب شهر شوش تا روستا پسجنوب امتداد دارد و س

حالف دو  یداده و تا روستا ریمس رییرفته و به سمت غرب تغ شیپ
نه، داشتن اخاین منطقه به دلیل واقع شدن در کنار رود .شود یم دهیکش

جاده دسترسی یکی از مناطقی است که از جنگل گز و پده و دارا بودن 
از دو بخش  بوده ونظر گردشگری طبیعی از توان باالیی برخوردار 

هکتار،  01/1609کیل شده است. پارک ملی شمالی شمالی و جنوبی تش
هکتار، منطقه حفاظت شده شمالی  58/5867پارک ملی جنوبی 

هکتار وسعت  6/5513نطقه حفاظت شده جنوبی و م رهکتا 49/2838
دو بخش پارک ملی و  درصد 90های طبیعی بیش از دارند. از نظر ویژگی

اند. ویژگی یل شدهمنطقه حفاظت شده شمالی از جنگل گز و پده تشک
 یگاهپا) باشدطبیعی بارز در منطقه حفاظت شده جنوبی، رود کرخه می

  (.1397ین، علوم زم یداده ها یمل
 
 

 

 کرخه شده حفاظت منطقه و ملی پارک موقعیت -1شکل

 

 

  هشد حفاظت منطقه و ملی پارک استقرار محل -2 شکل
 

برای تعیین ارزش اقتصادی کارکرد تفرجگاهی ابتدا باید ظرفیت برد 
یکی و تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان محاسبه گردد. بنابراین در ژاکولو

-فاکتور در منطقه مورد مطالعه پرداخته می وذیل به نحوه برآورد این د

 شود.

  اکولوژیکی تعیین ظرفیت برد 

(، عبارتست از حداکثر تعداد 1CCE) اکولوژیکیظرفیت برد 

توجه به عوامل محدود  بازدیدکنندگان از یک محیط تفرجگاهی که با

کننده که ناشی از شرایط ویژه آن مکان و تاثیر این عوامل بر ظرفیت 

عمل آورند. این باشد، مجازند تا از آن مکان بادید بهکی میبرد فیزی

متغیرهای بیوفیزیکی، رایط و عوامل محدود کننده با درنظر گرفتن ش

 ,Lee and Han) آینددست میاکولوژیکی، اجتماعی و مدیریتی به

2002) . 

دست آمده به 1( از رابطه 2PCC)پژوهش ظرفیت برد فیزیکی در این 

 است:

 PCC ₌ A* (v/a) *Rf 

نسبت  v/aهای مستعد گردشگری است. مساحت پهنه Aدر این رابطه 
یک نفر  معادل V  .گردشگری استتعداد گردشگر مجاز در واحد سطح 

مقدار فضایی است که بازدیدکننده نیاز دارد تا به راحتی  aبازدیدکننده و 
یا افراد  های فیزیکیبتواند در آن جابجا شود و تداخلی با سایر پدیده

گردشگر نداشته باشد. در مطالعات مشابه سطح مورد نظر نیاز برای هر 
متر مربع در نظر گرفته شده است. ولی در  4برای پهنه تفرجی گسترده 

متر مربع و برای پهنه  8منطقه کرخه باتوجه به ارزش حفاظتی باالی آن 
د بازدی تعداد Rfمتر مربع در نظر گرفته شد.  4تفرجی متمرکز، همان 

                                                           

1 Ecological Carrying Capacity 

2 Physical Carrying Capacity 

(1رابطه   
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تفاده باشد و از طریق تقسیم مدت زمان قابل اسروزانه از یک مکان می
آید، در جهت بودن محل بر میانگین طول زمان یک بازدید به دست می

 8حفاظت از منطقه و آسیب کمتر، زمان استفاده برای پهنه تفرج متمرکز 
 شود. ساعت در روز در نظر گرفته می

 دست آمده است:به (2ه رابطاز  اکولوژیکیظرفیت برد 

 RCC₌ PCC- Cf₁- Cf₂- …Cfₓ 

باشد و عوامل محدود کننده هر منطقه مییک عامل  Cfکه در آن 

های مشخص هر منطقه بستگی محدود کننده کامال به شرایط و ویژگی

شوند. درصد عوامل محدود دارد. عوامل محدود کننده به درصد بیان می

 ,Lee and Han) آیندت میدسبه کننده براساس فرمول زیر

2002): 

 CF₌ M₁/M*100 

مقدار کل متغیر  Mمقدار محدود کننده یک متغیر و  1Mدر این فرمول 

است. در این پژوهش خاک منطقه به دلیل پتانسیل باالی فرسایشی، 

-حضور گونه گوزن زرد ایرانی در منطقه و روزهای با دمای بسیار باال به

 اند.ه منظور شدهندکن عنوان عوامل محدود

 بازدیدکنندگانپرداخت  متوسط تمایل به 
دوبعدی  -برای میزان تمایل به پرداخت افراد از روش گزینش دوگانه

ای شامل دو بخش که استفاده شده است. در این تحقیق پرسشنامه
اقتصادی افراد از جمله  -های اجتماعیبخش اول دربرگیرنده ویژگی

، شغل، تعداد افراد خانواده، میزان درآمد و تیالصسن، جنسیت، میزان تح
های پاسخگویان است و بخش دوم مربوط به میزان تمایل سایر ویژگی

به پرداخت افراد است، طراحی شده است. در بخش دوم پرسشنامه سه 
ریالی به صورت سه پرسش  10000و  5000، 3000قیمت پیشنهادی 

یمت پیشنهادی میانی ق ل،ووابسته بهم ارائه شده است. در پرسش ا
ریال( به این صورت پرسیده شده است که آیا شما حاضرید برای  5000)

ریال از درآمد ماهیانه خود را به عنوان  5000استفاده از این پارک مبلغ 
ورودیه برای هر یک از اعضای خانواده خود بپردازید؟ در صورت ارائه 

( و در صورت ارائه الری 3000تر )پاسخ منفی، قیمت پیشنهادی پایین
ریال( از بازدیدکنندگان  10000پاسخ مثبت، قیمت پیشنهادی باالتر )

مدل رگرسیونی برای تحلیل نتایج پرسشنامه از پرسیده شده است. 
 با ارتباط در باید شده برآورد های ارزش است.الجیت استفاده شده 

 در شوند، یلتعد نیز زمان طول در قیمت سطوح در انتظار مورد تغییرات
انجام  ین. بنابرانیستند اتکا قابل فایده هزینه تحلیل نتایج: اینصورت غیر
 (:Mishkin, 2009) است ضروری اصالحات نوعدو 
 .نماید می لحاظ را پول فرصت هزینه: فعلی ارزش تعیین( 1
 .ها قیمت سطح در تغییرات تعدیل: تورمی اصالح( 2
 قیمت سطح تغییرات با ارتباط در یداب ای،فایده هزینه اولیه هایبرآورد 

. گویندمی تورمی اصالح آن به که شوند اصالح نیز زمان طول در ها

 انتظار مورد تورم به توجه با فعلی زمان در دالر یک قیمت تعدیل برای

 تبدیل نظر مورد زمان در آن اسمی ارزش به باید آن ارزش آتی، زمان در

 جاری زمان برای ارزش شده تعیین رمقدا اسمی، ارزش از منظور. شود

 اثر به توجه با ارزش شده تعدیل مقدار نیز، واقعی ارزش از منظور. است

 4رابطه  صورت به واقعی ارزش و اسمی ارزش بین رابطه. باشدمی تورم

 :(Sussman& Zohar, 2018) است

 

 

. اگر x+1 زمان و x زمان بین  تورم نرخ از است عبارت p:  آن در که

 : بود خواهد زیر صورت به فرمول باشد، نظر مد بیشتر زمانی های هرود

 

 

 واقعی ارزش به را اسمی ارزش توان می باال فرمول کردن معکوس با
 : نمود تبدیل

 

 

، با استفاده از آن در رابطه x پس از تعیین ارزش واقعی برای دوره زمانی

ثال  یک دوره م تیمی توان ارزش مورد نظر را به دوره های زمانی آ 6

ستفاده از نرخ تنزیل مناسب ارزش آتی یک ساله تعمیم داد و با ا  5های 

، را به ارزش خالص فعلی کارکرد تفرجگاهیخدمت اکوسیستمی مانند 

 از( NPV :Net Present Value) فعلی خالص تبدیل نمود. ارزش

 یلنزت ،0 دوره ،(ct) آینده و ،(t) پایه سال در خالص فوائد گردش طریق

 : شودمی محاسبه 7 رابطه طبق( r) تنزیل نرخ و( T) بررسی مورد
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به ترتیب برای برآورد ارزش اسمی و ارزش   6و  5بنابراین رابطه های 
برای برآورد ارزش خالص فعلی  7واقعی خدمت اکوسیستمی و رابطه 

خدمت اکوسیستمی در طول زمان مورد استفاده قرار می گیرند. در این 
کارکرد استفاده از معادالت مذکور ارزش خالص فعلی با یق تحق

و  15، 10، 5های زمانی  در محدوده مورد مطالعه برای دوره تفرجگاهی
 برای هر دوره برآورد شد. 15و % 12، 8ساله با نرخ های تنزیل  30
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 نتایج تحقیق -3

 و منطقه حفاظت شده  یبرد پارک مل یتظرف یینتع

 یکرخه شمال

پارک ملی واقعی )اکولوژیکی( ظرفیت برد جموع ، مایجبا توجه به نت

جنوبی و منطقه حفاظت شده شمالی کرخه که بیشترین مساحت  ،شمالی

 .باشدنفر می 117007ها را پوشش جنگلی تشکیل داده است، آن

 جنوبیبرد منطقه حفاظت شده کرخه  یتظرف یینتع 

 آن ارزمنطقه حفاظت شده کرخه جنوبی که ویژگی طبیعی ب همچنین

-می )اکولوژیکی(واقعی برد  نفر ظرفیت  62543رود کرخه است، دارای 

  باشد.

  پارک ملی شمالی و جنوبی و منطقهارزش تفرجی در  -

 حفاظت شده کرخه شمالی

ریال در سال  5540پرداخت متوسط تمایل بهدهد که نتایج نشان می

 8/34با که برابر  1398باشد. باتوجه به نرخ تورم در سال می 1397

باشد. ریال می 92/7467 برابر با 1398باشد، این مبلغ در سال درصد می

 و جنوبی و شمالی ملی ظرفیت برد اکولوژیکی پارک با توجه به اینکه

لذا  ،باشدمی نفر 117007 با برابر شمالی کرخه شده حفاظت منطقه

ارزش تفریحی پارک ملی شمالی و جنوبی و منطقه حفاظت شده شمالی 

 باشد. می میلیون ریال 8/873 رخهک

 جنوبی کرخه شده حفاظت منطقه ارزش تفرجی در -

در منطقه حفاظت شده  پرداخت افرادنتایج نشان داد که میزان تمایل به

ریال، برای  127810انداز طبیعی و تفرج برای چشم یکرخه جنوب

 152560ریال و برای عملکرد آموزشی  212270عملکرد اکولوژیک 

عنوان ارزش تفرجی هر نفر ریال به 127810رقم لذا د. باشمیریال 

شود. البته منظور میی منطقه حفاظت شده کرخه جنوبکننده برای ازدیدب

که برابر با  1398تا   1394های نظر به میانگین نرخ تورم طی سال

ریال  3/297797 برابر با 1398باشد، این مبلغ در سال درصد می 46/18

میزان ظرفیت برد اکولوژیکی در منطقه  توجه به اینکه ابا لذ باشد.می

باشد، ارزش تفرجی نفر در سال، می  62543حفاظت شده کرخه جنوبی 

 ،مجموعبنابراین در  باشد.می میلیون ریال 14/18625ه داین محدو

 نفر 179550منطقه مورد مطالعه  کل در )اکولوژیکی( ظرفیت برد واقعی

 درکرخه جی پارک ملی و منطقه حفاظت شده رتف ارزش بنابراین. است

 (میلیون ریال 14/18625+  8/873) میلیون ریال 94/19498مجموع 

مساحت اراضی تدارک کننده خدمت  با توجه به اینکه. باشدمی

اکوسیستمی اکوتوریسم در پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه، 

 میلیون ریال 88/14 بنابراین ارزش هر هکتار ،باشدهکتار می 49/1310

باشد که باید با استفاده از ارزش برآورد شده، ارزش اسمی می .باشدمی

 30. میانگین نرخ تورم رابطه اصالح تورمی به ارزش واقعی تبدیل شود

درصد  8/19سال گذشته طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران 

جدول  .(1 ولدج) شوداصالح تورمی انجام می ،است، لذا با این نرخ تورم

ارزش جریان ساالنه کارکرد تفرجی در منطقه مورد مطالعه برای  -1

 میلیون ریال -)پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه( 1398سال 

 ارزش واقعی ارزش اسمی سال
میانگین ارزش 
 واقعی هر هکتار

1398 94/19498 
24/16276( =198/0  +1 / )

94/19498 
42/12 

 

ارزش واقعی کارکرد تفرجی در کل پارک ملی ( 1ل جدوبق بنابراین مطا

معادل   1398و منطقه حفاظت شده کرخه با اصالح تورمی در سال 

. ارزش واقعی تفرج در هر هکتار شودمیمیلیون ریال برآورد  24/16276

ریال میلیون  42/12از منطقه مورد مطالعه نیز با اصالح تورمی معادل 

ارزش اقتصادی تفرج در پارک ملی و منطقه  ( 2جدول  ه است.برآورد شد

دهد. ساله نشان می 30و  15، 10، 5های حفاظت شده کرخه را طی دوره

 منطقه مورد مطالعه کارکردهای از یک هر ارزش کهاین به توجه با البته

 نرخ با فعلی هایارزش تمامی است، نامشخص های مذکور آیندهدوره در

 30و  15، 10، 5 در هاآن ارزش تا شودمی دهبر آینده زمان به مرکب

محیطی در بسیاری از نرخ تنزیل زیست. شود مشخص سال آینده

درصد در نظر گرفته شده است، اما در ایران  8 المللی تقریباًمطالعات بین

های کوتاه مدت نسبت به برداریباتوجه به الویت بخشی به بهره

رود که این نرخ باالتر در ینتظار م، اژیکز منابع اکولوهای پایدار ااستفاده

 تنزیل هاینرخ با سناریو سه از نظر گرفته شود. لذا در این تحقیق،

 نظر مورد هایکارکرد ارزش تعیین منظور به درصد 15 و 12 ،8( مرکب)

  .است شده استفاده

ارزش اقتصادی کارکرد تفرجی در پارک ملی و منطقه حفاظت  -2جدول 

 ساله 30و  15، 10، 5ه دورشده کرخه طی 

 دروه
نرخ تنزیل 

 )درصد(
ارزش هر هکتار 

 )میلیون ریال(

کل ارزش خالص فعلی پارک ملی 
و منطقه حفاظت شده کرخه 

 )میلیارد ریال(

5 
 ساله

8 13/18 77/23 

12 85/21 65/28 

15 96/24 72/32 

10 
 ساله

8 7/26 35 

12 63/38 63/50 

15 18/50 77/65 

15 
 هسال

8 37/39 61/51 

12 94/67 05/89 

15 1/101 52/132 

30 
 ساله

8 94/124 78/163 

12 1/372 75/487 

15 33/822 9/1077 
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 نتیجه گیری -4
ملی و پارک  در پده– گز جنگلی کاربری/ پوشش بودن غالب دلیل به

 ارزش آن تبع به و کارکرد تفرجگاهی ،منطقه حفاظت شده کرخه
 است ذکر قابل. است توجه قابل محدوده این در ردکارک این اقتصادی

 جنگلی، پوشش بودن کمتر دلیل به کرخه جنوبی شده حفاظت منطقه که
و  یشمال یپارک مل با مقایسه در کمتری ظرفیت برد اکولوژیکی )واقعی(

 از دیگر طرفی دارد. ازی و منطقه حفاظت شده کرخه شمال یجنوب
 توان تفرجگاهی مبنای بر ردنظروم ماکوسیست اقتصادی ارزش که آنجایی

 n از پس ،منطقه این ارزش است قرار و شده گرفته نظر در مبنا سال در

 سال هر تورم میزان به مبنا سال ارزش که است نیاز شود، حاصل سال
 پول ارزش تورم بدلیل مدت این در که چرا. یابد افزایش محاسبات در

 نرخ به توجه با مختلف هایدوره برای مطالعه این در لذا. گردد می کسر
 هاییافته از. است شده برآورد تفرجگاهی کارکرد اقتصادی ارزش تنزیل،

 در منطقه، این اقتصادی ارزش که گرفت نتیجه توانمی پژوهش این
 همچنین. شودمی اضافه آن ارزش به و داشته صعودی نرخ زمان طی

، 1398سال  ردر منطقه مورد مطالعه د تفرجگاهیکارکرد  ارزش
درصد کل ارزش  7 حدودبرآورد شده است که  یالر ونیلیم 24/16276

 بنابراین. باشدمی سال این درو منطقه حفاظت شده کرخه  یپارک مل
پارک از لحاظ  ینا یجادا که نمود گیرینتیجه صورت بدین توانمی

ارزش الزم به ذکر است که . تمقرون به صرفه بوده اس یاقتصاد
 گذاریارزش وپارک  ینا یستمیاکوس خدمات از یکی ،تنها تفرجگاهی

( از یارزش جهان یمهم و دارا ی)ول یکوچک بخش تفرجگاهی اقتصادی
 هایاست نه همه آن. پژوهش یستماکوس ینا فراوان مزایای ارزیابی

(Ganguly et al., 2020; Singh& Gupta et al., 

2017; Kour& Sharma et al., 2016کاران، ممشکی و ه ؛
. کنندیم ییدرا تأ یجنتا ین( ا1397موسی زاده و بادام فیروز،  ;1396
به  یلقابل تبد یستماکوس یایاز مزا یاز آن جهت که برخ ینهمچن

در  ییو عدم توانا یسهولت مدل ساز یلبدل یرناگز ،نیست یارزش ماد
 در مطالعات یزمسئله ن ین. ااست شده پوشی چشم هااز آن یارزش گذار

(Vahedi, 2016; Gupta et al., 2017; Cullinane 

Thomas et al., 2017; Pitman et al., 2018 )شده تأیید 
 که کرد بیان توانمی هایافته بندی جمع با و اساس این بر. است

 یربه سا یمل یهااتخاذ شده در پارک یحفاظت یهایگسترش استراتژ
-یرا فراهم معی یخدمات گردشگری طب گسترشامکان  یمناطق جنگل

که اقدامات  مناطقیدر  بخصوص توانداین توسعه و گسترش می .سازد
 که آنجایی. از ، اجرا شودشده است هاآن یبباعث تخر پایدارنا یریتمد

 مهمی نقش ،دهندخدمت تفریحی که به بشر ارائه میبا  یمل هایپارک
رزش ا ،کنندمی ایفا توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه در

بودجه  یصرا جهت تخص یرانه مدیدگاتواند د یم آن یاقتصاد یگذار
ر د. ایدنم یرترپذ یهتوج یعیطب یراثم ایناز  یانتو ص ینگهدار یبرا

 یمتناسب برا یمجرا اقتصادی، ارزش به توجه با نیز یبصورت تخر
شود.  یم اتخاذ یستز یطو سازمان مح از طرف دادگاه بخش این یایاح

متناسب با  ینسرزم یشکالن و آما یهایزیرنامه رب رد ینهمچن
 شود. یم یریگ یمتصم یستیز یطمنطقه مح یهایلپتانس
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Abstract 

Economic evaluation of the functions of national parks and protected areas can further justify the view of 

managers to allocate funds for the preservation and protection of this natural heritage. The function of the 

recreation is one of the most important cultural services in these areas. Therefore, in this study, the 

economic evaluation of the recreational service of the National Park and Protected Area of Karkheh was 

performed. To estimate the actual carrying capacity; High erosion potential, presence of Iranian yellow 

deer species and days with very high temperatures were considered as limiting factors. Estimation of 

willingness to pay was done using two-dimensional selection method and logit model. Then the 

recreational value of the region was calculated and adjusted according to the inflation rate. According to 

the results; The total actual carrying capacity in the whole region is 179,550 people. The recreational 

value of National Park and Protected Area of Karkheh is equal to 1944.94 million Rials. With the 

inflation correction, the real value of recreational function in 1398 has been estimated at 16276.24 million 

Rials. Considering that the area of lands providing ecotourism ecosystem services in National Park and 

Protected Area of Karkheh is 1310.49 hectares, so the value of the recreation area per hectare is 14.88 

million Rials. With the correction of inflation rate in 2019, the real value of recreation per hectare is 

estimated at 12.42 million rials. In a 10-year period, assuming 12% inflation compared to 2019, the 

current net value of recreational operation in the entire region will be 50.63 billion rials. 

 

Introduction 

Natural tourism is estimated to account for approximately 27% of international travel and, when properly 

managed, can create local employment and local development formats as well as preserve the natural 

environment (Ryngnga, 2008). The function of the recreation area is one of the most important cultural 

services of national parks. The environment and its sustainable development for optimal use, has been 

considered by many countries, politicians and thinkers in the field of natural, economic and social 

resources. The expansion of forest parks, centralized and extensive promenades, following this idea, has a 

special place (Ping, 2014). National Park and Protected Area of Karkheh is located in a narrow strip on 

both sides of the Karkheh River. The physical and chemical status of river water has a direct impact on 

the ecosystem services of the region. The ecosystem services of this region are diverse and one of the 

most prominent is the recreational function. Presenting the economic value of this function leads to 

raising awareness of its importance and revealing the benefits of conservation and sustainable use of the 

protected area among local stakeholders as well as for decision makers to further protect these 

ecosystems. The importance and role of economic valuation of the recreational function of Karkheh 

National Park and its protected area has unfortunately been ignored in the present studies. Given the 

importance of this function and explaining its economic value, the present study specifically deals with 

the economic evaluation of the recreational function of the National Park and the Protected Area of 

Karkheh. 

 

Methodology 
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To determine the economic value of a resort, the ecological carrying capacity and willingness to pay 

visitors must first be calculated. Therefore, the following is an estimate of these two factors in the study 

area. 

• Determining the capacity of the ecological carrying 

Ecological carrying Capacity (ECC) is the maximum number of visitors to a recreational environment 

that, due to the limiting factors that result from the specific conditions of the place and the impact of these 

factors on the physical carrying capacity, are allowed to visit that place. To act. These limiting factors are 

obtained by considering biophysical, ecological, social and managerial conditions and variables (Lee and 

Han, 2002). 

In this study, physical board capacity (PCC) is obtained from Equation 1: 

 PCC ₌ A * (v / a) * Rf 

In this regard, A is the area of tourism-prone areas. v / a is the ratio of the number of tourists allowed per 

unit of tourism level. V is equivalent to one visitor and a is the amount of space the visitor needs to be 

able to move easily and not interfere with other physical phenomena or people. The ecological carrying 

capacity is obtained from Equation 2): 

 RCC₌ PCC- Cf₁- Cf₂-… Cfₓ 

Where Cf is a limiting factor of each region and the limiting factors depend entirely on the specific 

conditions and characteristics of each region. Limiting factors are expressed as a percentage. The 

percentage of limiting factors are obtained based on the following formula (Lee and Han, 2002): 

 CF₌ M₁ / M * 100 

In this formula, M1 is the limiting value of a variable and M is the total value of the variable. In this 

study, the soil of the region due to high erosion potential, the presence of Iranian yellow deer species in 

the region and days with very high temperatures have been considered as limiting factors. 

• Average willingness to pay 

The two-dimensional selection method has been used for the willingness of people to pay. In this study, a 

questionnaire consists of two parts, the first part includes socio-economic characteristics of individuals 

such as age, gender, education, occupation, number of family members, income and other characteristics 

of respondents and the second part is related to the amount. Willingness to pay people is designed. In the 

second part of the questionnaire, three offered prices of 3000, 5000 and 10000 Rials are presented as three 

interrelated questions. Estimated values must also be adjusted in relation to expected changes in price 

levels over time, otherwise: the results of cost-benefit analysis are not reliable. Therefore, two types of 

corrections are necessary (Mishkin, 2009): 

1) Determining the present value: takes into account the opportunity cost of money. 

2) Inflation correction: adjustment of changes in price levels. 

 Preliminary estimates of cost-benefit should also be adjusted for changes in price levels over time, called 

inflation adjustment. To adjust the price of a dollar at the present time according to the expected inflation 

in the future, its value must be converted to its nominal value at the desired time. Nominal value means 

the set value of the value for the current time. Real value also means the adjusted amount of value with 

respect to the effect of inflation. 

 

Conclusion 

• Determining the range capacity of the National Park and North Protected Area of Karkheh 

According to the results, the total real (ecological) range capacity of the North, South National Park and 

the North Protected Area of Karkheh, most of which is forest cover, is 117,007 people. 

• Determining the range capacity of the South Karkheh Protected Area 

Also, the protected area of South Karkheh, whose prominent natural feature is the Karkheh River, has a 

capacity of 62,543 real (ecological) capacity. 

- Recreational value in North and South National Park and North Protected Area of Karkheh 

The results show that the average willingness to pay is 5540 Rials in 1397. Considering the inflation rate 

in 1398 which is equal to 34.8%, this amount in 1398 is equal to 7467.92 Rials. Considering that the 

ecological range capacity of North and South National Park and North Protected Area of Karkheh is equal 
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to 117,007 people, so the recreational value of North and South National Park and North Karkheh 

Protected Area is 873.8 million Rials. 

- Recreational value in the protected area of South Karkheh 

The results showed that the willingness of people to pay in the protected area of South Karkheh for 

natural landscape and recreation is 127810 Rials, for ecological performance is 212270 Rials and for 

educational performance is 152560 Rials. Therefore, the figure of 127810 Rials is considered as the 

recreational value of each visitor for the protected area of South Karkheh. Of course, according to the 

average inflation rate during the years 1394 to 1398, which is equal to 18.46 percent, this amount in 1398 

is equal to 297797.3 rials.Therefore, considering that the amount of ecological range capacity in the 

protected area of South Karkheh is 62543 people per year, the recreational value of this area is 18625.14 

million Rials.Therefore, in total, the real (ecological) range capacity in the whole study area is 179,550 

people. Therefore, the recreational value of Karkheh National Park and Protected Area is a total of 

19498.94 million Rials (873.8 + 18625.14 million Rials). Considering that the area of lands providing 

ecotourism ecosystem services in Karkheh National Park and Protected Area is 1310.49 hectares, so the 

value of each hectare is 14.88 million Rials. Therefore, according to Table 1) the real value of recreational 

function in the entire national park and Karkheh protected area with inflation correction in 1398 is 

estimated to be equal to 16276.24 million rials. The real value of recreation per hectare of the study area 

has been estimated with inflation correction equal to 12.42 million rials. 
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