بررسی تأثیر فضای سرمایهگذاری در صنعت
گردشگری خاورمیانه با رهیافت اقتصادسنجیفضایی

سینا عطارروشن ،1رمضانعلی پوررستمی ،2عباس زارع ،3سیامک کاتبیفر4

..........................................................................................................................................................................................................

ارزش تفريحــي ،تمايــل بــه
پرداخــت ،ارزشگذاري مشــروط،
دهکــدۀ تفریحــی و توریســتی
باغســتان ،کــرج

مقدمه

دهکــدۀ تفریحــی و توریســتی باغســتان ،بــه علــت داشــتن جاذبههــاي
متنــوع ،از پاركهــای توريســتی و گردشــگری مهــم اســتان بهشــمار مــیرود؛
بنابرايــن مطالعــه ارزش تفريحــی آن در پيشبينــی نيازهــا و كمبودهــا و توســعه
گردشــگری ايــن دهکــده مؤثــر خواهــد بــود .در ايــن پژوهــش ،ارزش تفريحــی
دهکــدۀ باغســتان و ميــزان تمايــل بازديدكننــدگان بــه پرداخــت ،بــا اســتفاده از
روش ارزشگــذاری مشــروط و پرســشنامه انتخــاب دوگانــه دوبعــدی تعييــن
ميشــود .نمونــه آمــاری دربردارنــدۀ  150نفــر از بازديدكننــدگان دهکــده اســت
ـری در دســترس انتخــاب شــدهاند .بــرای بررســی
كــه براســاس روش نمونهگيـ ِ
تأثيــر متغيرهــای توضيحــی در ميــزان تمايــل بازديدكننــدگان بــه پرداخــت ،از
مــدل الجيــت اســتفاده شــده و  ،پارامترهــای ايــن مــدل براســاس روش حداكثــر
درس ـتنمايی بــرآورد شــده اســت .بنابــر نتايــج پژوهــش 73/3 ،درصــد از افــراد
بررسيشــده حاضرنــد بــرای اســتفادۀ تفريحــی از دهکــده مبلغــی بپردازنــد.
متوســط تمايــل بازديدكننــدگان بــه پرداخــت بــراي ارزش تفريحــی ايــن دهکده
 1691/4ریــال بــرای هــر بازديــد محاســبه شــده و ارزش كل تفريحــي ســاالنه
آن معــادل  000,080,0840,11ریــال بــرآورد شــده اســت .متغيرهــای ميــزان
پرداخــت پيشــنهادی و هزبنــه هــر بــار ايــاب و ذهــاب تأثيــر منفــی و متغيرهــای
كيفيــت پــارك ،وضعيــت تأهــل ،مــدت زمــان مطالعــه در هفتــه ،گرايشهــای
محيطزيســت و جنســيت تأثيــر مثبــت در ميــزان تمايل بــه پرداخت داشــتهاند.
نتايــج نشــان میدهــد كــه مــردم از اهميــت پاركهــای جنگلــی و فضاهــای
طبیعــی آگاهانــد و دراینبــاره تمايــل درخــور توجهــی بــه پرداخــت وجــود دارد كه
مســئوالن را در برنامهريــزی و مديريــت دهکــده يــاری میکنــد.

گردشــگری پدیــدهای اســت کــه از گذشــته دور مــورد
توجــه جوامــع انســانی بــوده و برحســب نیازهــای متفــاوت
اجتماعــی و اقتصــادی بــه پویایــی خــود ادامــه داده اســت
و بــا توجــه بــه توســعه روزافــزون ارتباطــات و افزایــش
چشــمگیر تعــداد گردشــگران و درآمدهــای ارزی حاصــل از
آن ،نتایــج بســیاری همچــون اشــتغال را بــرای جوامــع بــه
دنبــال داشــته اســت ( .)Raina, 2005توریســم ابــزار مهمــی
بــرای کســب درآمــد ارزشــمند خارجــی تلقــی میشــود کــه
بــه توســعه ناحی ـهای ،پیشــرفت و بهبــود زندگــی جوامــع
گوناگــون بشــری میانجامــد.

صنعــت توریســم ،در جایــگاه دومیــن صنعــت خدماتــی
جهــان و بزرگتریــن درآمــد خالــص خارجــی تعــداد
بیشــماری از کشــورها ،ســهم ارزنــدهای در اقتصــاد ملــی
دارد ( .)ibidاکوتوریســم ســفری طبیعتمحــور ،تعهــدآور،
انســانگرا ،دانشافــزا و درآمــدزا بــرای جوامــع محلــی
اســت کــه کمتریــن تأثیــر مخــرب محیطزیســتی را در
فضــای کالبــدی منطقــه بــه همــراه داشــته اســت و بــا هدف
تعــادل اکولوژیکــی و توســعه پایــدار منطقــهای حرکــت
میکنــد (ســراقی .)1387 ،توســعه صنعــت توریســم فوایــد
اقتصــادی فراوانــی بــرای جوامــع محلــی بــه همــراه دارد،
همچــون اشــتغالزایی ،درآمدزایــی و اشــاعه فرهنــگ .بــا

 .1استادیار گروه محیطزیست ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران (نویسندۀ مسئول)؛ Sina_2934@yahoo.com

 .2دکتری جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشگاه تهران.
 .3دکتری مدیریت حرفهای کسب کار از دانشگاه صنایع و معادن ایران.
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399

گردشگری پدیدهای است که از گذشته دور مورد توجه
جوامع انسانی بوده و برحسب نیازهای متفاوت اجتماعی و
اقتصادی به پویایی خود ادامه داده است و با توجه به توسعه
روزافزون ارتباطات و افزایش چشمگیر تعداد گردشگران
و درآمدهای ارزی حاصل از آن ،نتایج بسیاری همچون
اشتغال را برای جوامع به دنبال داشته است (.)Raina, 2005
توریسم ابزار مهمی برای کسب درآمد ارزشمند خارجی
تلقی میشود که به توسعه ناحیهای ،پیشرفت و بهبود
زندگیجوامعگوناگونبشریمیانجامد.
صنعت توریسم ،در جایگاه دومین صنعت خدماتی جهان
و بزرگترین درآمد خالص خارجی تعداد بیشماری
از کشورها ،سهم ارزندهای در اقتصاد ملی دارد (.)ibid
اکوتوریسم سفری طبیعتمحور ،تعهدآور ،انسانگرا،
دانشافزا و درآمدزا برای جوامع محلی است که کمترین
تأثیر مخرب محیطزیستی را در فضای کالبدی منطقه به
همراه داشته است و با هدف تعادل اکولوژیکی و توسعه
پایدار منطقهای حرکت میکند (سراقی .)1387 ،توسعه
صنعت توریسم فواید اقتصادی فراوانی برای جوامع محلی
به همراه دارد ،همچون اشتغالزایی ،درآمدزایی و اشاعه
فرهنگ .با وجود فواید مذکور ،توریسم میتواند درحکم
پدیدهای مشکلآفرین در کشورهای درحال توسعه مطرح
شود که مسائل اجتماعی ـ فرهنگی ،اقتصادی و توسعه را
تحت تأثیر قرار میدهد (.)Apostole & Yannakisa, 2001
ارزشگذاری کارکردها و خدمات غیربازاری به علل متعدد
اهمیت دارد؛ ازجمله شناخت و فهم منافع محیطزیستی
و اکولوژیکی بهدست انسانها ،ارائه مسائل محیطی کشور
به تصمیمگیران و برنامهریزان ،فراهمآوردن ارتباط میان
سیاستهایاقتصادیودرآمدهایطبیعی،سنجشنقش
و اهمیت منابع محیط زیستی در حمایت از رفاه انسانی و
توسعه پایدار ،اصالح مجموعه محاسبات ملی مانند تولید
ناخالص ملی و جلوگیری از تخریب و بهرهبرداری بیرویه
منابع طبیعی (.)Guo et al., 2001; Ashim, 2000; Vaze, 1998
دانشمندان اقتصاد محیط زیست برآناند که ارزشگذاری
اقتصادی برای خدمات و منافع غیربازاری و محیط زیست
امری ضروری است و انکار آنها در درازمدت ،نتیجهای
جز پشیمانی نخواهد داشت ( .)Kant, 2007ارزشگذاری
اقتصادی روشی برای برآورد ارزش پولی اینگونه داراییها،
بهمنزله میراثهای ارزندۀ طبیعی است ( .)ibidدر ایران
نیز با تصویب مادۀ  59قانون برنامه چهارم توسعه ،برآورد
ارزش اقتصادی منابع طبیعی و هزینه ناشی از آلودگی
و تخریب محیط زیست در فرایند توسعه از الزام قانونی
برخوردار شده است (مبرقعی .)1387 ،یکی از روشهای
استاندارد و انعطافپذیر و با کاربرد فراوان در بررسیها برای
اندازهگیری تمایل به پرداخت ( )WTPو ارزشهای تفریحی
و اکوتوریستی منابع محیط زیستی و مناطق توریستی
روش ارزشگذاری مشروط ( )CVMاست .این روش از

رایجترین و کاربردیترین روشهای ارزشگذاری اقتصادی
طبیعیغیربازاری،مبتنیبرتقاضایجامعه
خدماتومنابع
ِ
بهمنظور حفاظت و استفاده از آنهاست .مبنای این روش،
ترجیحات اظهار یا آشکارشدۀ افراد دربارۀ محافظت و
استفاده از محیط زیست یا منبع بررسیشده ،بهمنظور
تعیین ارزش کاالها و داراییهای زیستمحیطی است.
دسترسیبهاینترجیحاتوبرآوردمیزانتمایلبهپرداخت
افراد از راه مصاحبه با آنها و پرسش از مبالغی که حاضرند
محیطی مدنظر بپردازند صورت
برای حفظ کاالی زیست
ِ
میگیرد .ابزار استفادهشده برای مصاحبه پرسشنامه است
که از چند قسمت اصلی و تقریب ًا استاندارد تشکیل شده
است .در ابتدا کاالیی که باید ارزشگذاری شود بهطور کامل
معرفی میشود تا پاسخدهنده بداند بهازای مبلغی که تمایل
دارد بپردازد ،چه چیزی دریافت خواهد کرد .سپس روش
پرداخت مشخص میشود که معمو ً
ال یکی از روشهای
پرداخت بهصورت ورودی ،مالیات ،اهدا به مؤسسهای
خاص )مث ً
ال حق عضویت در سازمانهای غیردولتی حامی
محیط زیست) است ( .)Mitchell & Carson, 1989قسمت
بعد شامل ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی پاسخدهندگان
است .به عبارت دیگر ،فرض اساسی در ر وششناسی مذکور
آن است که متغیرهایی چون سن ،جنسیت ،تحصیالت،
بعد خانوار ،درآمد و شغل نقش اصلی را در تمایل یا عدم
تمایل به پرداخت افراد و میزان آن ایفا میکنند .بررسی
ادبیات موضوع نشان میدهد که در مواردی متغیرهای
نگرشسنج را نیز میتوان به تبیینکنندههای فوق افزود.
بخش آخر و اصلی پرسشنامه مربوط به سنجش متغیر
وابسته اصلی ،یعنی تمایل به پرداخت است.
در این حوزه ،سازمان حفاظت محیط زیست کشور ()1390
ارزش اقتصادی هر هکتار از بومسازههای جنگلي پارک
ملي بمو را برابر با 557/46میلیون ریال در سال محاسبه
کرد .یگانه ( )1392در بررسي خود ارزش اقتصادی کل
ساالنه بومسازۀ مرتعی حوزۀ آبخیز تهم زنجان را برابر با
49813/4میلیون ریال برآورد کرد .همچنین سازمان
حفاظت محیط زیست کشور ( )1394ارزش اقتصادی
مربوط به کارکرد ارزشگذاری خدمات و کارکردهای مصرفي
مستقیم و غیرمستقیم پارک ملي الر را بهترتیب  147/67و
222153/037میلیاردریالمحاسبهکرد.
برخی محققان ارزش خدمات بومسازههای طبیعي کشور
بوتانرابااستفادهازروشانتقالمنافع،معادل15/5میلیارد
دالر در سال برآورد کردند (.)Kubiszewski et al., 2013
کاستانزا و همکاران نیز ارزش جهاني خدمات بومسازۀ
جهان را 125تریلیون دالر در سال  2013برآورد و اینچنین
بیان کردند که از سال  1997تا  2013این ارزش حدود 4/3
تا 20/2تریلیون دالر در سال در اثر تغییرات کاربری اراضی
کاهش یافته است ( .)Costanza et al., 2014همچنین الیوت
و همکاران در بررسي خود ارزش هشت خدمات بومسازۀ
جنگلي مریلند را 161میلیون دالر برآورد کردند (Elliott et

ارزشگذاری اقتصادی و برآورد تمایل به پرداخت
دهکدۀ تفریحی و توریستی باغستان کرج
با رویکرد ارزشگذاری مشروط ()CVM

مواد و روش تحقیق

دهکدۀ تفریحی و توریستی باغستان به مساحت 230هکتار
در موقعیت جغرافیایی « 55º50´04تا « 58º50´00طول
شرقی و « 54º35´07تا « 35°55´49عرض شمالی در شمال
غربی شهرستان کرج واقع شده است .آبوهوای این منطقه
در تابستان نیمهبیابانی و خشک و در زمستان سرد است.
میانگین درجۀ حرارت سالیانه این منطقه بهطور متوسط
 15درجه سانتیگراد است؛ میانگین بارندگی سالیانه نیز در
این منطقه  252/3میلیمتر برآورد شده است .اسفندماه با
میانگین  106/2میلیمتر ُپربارانترین ماه سال و تابستان
با میانگین  5/5میلیمتر کمبارانترین ماه سال تعیین
شده است .تقسيمبندی اقلیمی به روش دومارتن منطقه
بررسیشده را جزو اقليم سرد و خشك طبقهبندي میکند.
فصل خشك در اين منطقه حدود ششماه در سال است كه از
ارديبهشتماه آغاز و در مهرماه پايان میپذيرد.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

 .)al., 2014پالومو و مارتین لوپز کارکردهای بومسازههای
طبیعي شهر سنگاپور را با استفاده از نظر متخصصان در
قالب پرسشنامه شناسایي ،وزندهي و اولویتبندی کردند
( .)Palomo & Martin-Lopez, 2014نتایج بهدستآمده
از تحقیق آنان نشان داد که کارکردهای حفاظت آب و
تنظیمي بهترتیب اولویت بیشتری در میان دیگر کارکردها
داشتند .با توجه به پیشینۀ بررسيهای انجامشده دربارۀ
ارزشگذاری خدمات بومسازۀ جنگلي و با توجه به خدمات
فراوان جنگلها و پارکهای جنگلی و روند تخریب آنها در
کشورهای جهان و بهویژه ایران ،در این مطالعه برای حفظ
این بومسازۀ انسانساخت به برآورد ارزش اقتصادی دهکدۀ
تفریحی و توریستی باغستان در ارتفاعات شمال غربی کرج
پرداخته شده است.
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شکل  :1موقعیت و محدودۀ دهکدۀ تفریحی و توریستی باغستان کرج ،استان البرز

در ایــن مطالعــه از روش نمونهگیــری تصادفــی بــا اســتفاده
از پرســشنامه دوگانــه دوبعــدی (Double- bounded
 )Dichotomous Choiceاســتفاده شــد (.)Arrow et al.,1993
ابتــدا بهمنظــور انتخــاب مبالــغ مدنظــر ،قبــل از اینکــه
پیشــنهادی بــه افــراد داده شــود ،تعــداد  30پرســشنامه
(پیشآزمــون) تکمیــل شــد و از آنهــا خواســته شــد تــا
مبالــغ پیشــنهادی خــود را اعــام کنند .ســپس با اســتفاده
از رابطــه کوکــران در ســطح  0/05حجــم نمونهبــرداری
بــرآورد شــد .بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از پیشآزمــون و
رابطــه کوکــران ،تعــداد  150پرس ـشنامه بــا هــدف بهبــود
نتایــج ،در میــان جامــعۀ هــدف (مراجعهکننــدگان) توزیــع
شــد .در ایــن پژوهــش ،بــرای بررســی پرسـشنامه از روایی
صوری ـ محتوایــی اســتفاده شــده اســت .در ایــن نــوع
بررســی ،ابتــدا پرسـشنامه بــه چنــد صاحبنظــر داده شــد
و درخصــوص ارزیابــی هــدف مربوطــه و همچنیــن مــواردی

ماننــد تعــداد ســؤاالت ،وضــوح و درجه شــفافیت ســؤاالت،
قابلفهمبــودن ،اســتفاده از کلمــات ســاده و آســان ،ســطح
علمــی بهکاربردهشــده نظرخواهــی شــد .بــرای تعییــن
پایایــی پرس ـشنامه ،از ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــا تأکیــد
بــر همبســتگی درونــی اســتفاده شــد .در ایــن روش ،اجــزا
یــا قســمتهای پرســشنامه بــرای ســنجش ضریــب
پایایــی آزمــون بــهکار میرونــد .ضریــب آلفــای کرونبــاخ
عــددی اســت بیــن صفــر و یــک ،مقادیر آلفــای کمتــر از 0/6
نشــاندهندۀ پایایــی ضعیــف ،دامــنۀ  0/7پایایــی قابــل
قبــول و بیــش از  0/8پایایــی خــوب اســت.
در ایــن بررســی ،تمایــل بــه پرداخــت ( )WTPگردشــگران با
اســتفاده از پارامترهــای الگوهــای الجیت بــه روش حداکثر
راســتینمایی بــرآورد شــد .پاســخگویان در مواجهشــدن
بــا قیمــت پیشــنهادی ،میتواننــد پاســخ مثبــت یــا
منفــی دهنــد یــا هیــچ پاســخی ندهنــد .بــا اســتفاده از
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 30پرســشنامه پیشآزمــون تکمیــل شــده ،مبلــغ
پیشــنهادی میانــه  10.000ریــال بهدســت آمــد و بــا توجــه
بــه آن ،مبلــغ پایینتــر و باالتــر ارائــه شــد .بــرای تعییــن
و تحلیــل مناســب تمایــل بــه پرداخــت ،بــه همــراه مبالــغ
پیشــنهادی کــه  5000 ،10.000و  20.000ریــال اســت،
از پاسـخگویان درمــورد حداکثــر WTPســؤال شــد .ســؤال
اول پرسـشنامه مربــوط بــه  WTPبــه ایــن صــورت مطــرح
ِ
شــده اســت کــه :آیــا مایلیــد مبلــغ  10.000ریــال ب ـهازای
هــر نفــر بابــت هربــار مراجعــه پرداخــت کنیــد؟ در صورتــی پــس از بــرآورد مــدل الجیــت ،مقــدار انتظــاری تمایــل بــه
کــه پاسـخگو بــه ایــن ســؤال جــواب منفــی دهد ،پیشــنهاد پرداخــت گردشــگران ،بــا کمــک انتگرالگیــری عــددی
پایینتــر ( 5000ریــال) ارائــه میشــود و درصــورت جــواب در محــدودۀ صفــر تــا پیشــنهاد بیشــینه ( )Aاز رابــطۀ زیــر
مثبــت ،پیشــنهاد باالتــر ( 20.000ریــال) داده میشــود .محاســبه میشــود.
			
در روش انتخــاب دوگانــه ،فــرض میشــود افــراد دارای رابطه:5
تابــع مطلوبیــت زیرنــد (.)Amirnejad et al., 2006
رابطه						 :1
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مطلوبیــت غیرمســتقیمی اســت کــه فــرد بهدســت
مــیآورد Y .بهترتیــب درآمــد فــرد و Sبــرداری از ســایر
عوامــل اجتماعی ـ اقتصــادی فــرد اســت .هــر بازدیدکننده
حاضــر اســت مبلغــی از درآمــد خــود را بــرای اســتفاده از
منبــع محیــط زیســتی بهمنزلــه مبلــغ پیشــنهادی ()A
پرداخــت کنــد .ایــن اســتفاده باعــث مطلوبیــت بــرای وی
میشــود .میــزان مطلوبیــت ایجادشــده در اثــر اســتفاده از
منابــع محیــط زیســتی بیشــتر از حالتی اســت کــه از منابع
محیط زیســتی اســتفاده نمیکنــد .رابطــه زیر آن را نشــان
میدهــد (.)Haneman, 1984
		
رابطه:2
					

 Fnتابــع توزیــع تجمعــی بــا یــک اختــاف
کــه در آن
لجســتیک اســتاندارد اســت و بعضــی از متغیرهــای
اجتماعی ـ اقتصــادی ازجملــه درآمــد ،مبلغ پیشــنهادی،
ســن ،جنســیت ،انــدازۀ خانــوار و تحصیــات در ایــن
پژوهــش را شــامل میشــود γ، θ .و  βضرایــب قابلبرآوردند
کــه بــا روش حداکثــر درســتنمایی کــه انتظــا مــیرود
بــرآورد میشــوند.

کــه ( E(WTPمقــدار انتظــاری تمایــل بــه پرداخــت و
عــرض از مبــدأ تعدیــلشــده اســت کــه از افــزودن جملــه
اجتماعی ـ اقتصــادی بــه یــا عــرض از مبــدأ الگــوی
رگرســیونی برآوردشــدۀ لجســتیک بهدســت میآیــد.
منظــور از جملــه اقتصادی ـ اجتماعــی ترکیــب خطــی یــا
مجمــوع حاصــل ضــرب میانگیــن متغیرهــای اقتصــادی و
اجتماعــی معنیدارشــده در مــدل الجیــت در ضرایــب
آنهاســت .مقــدار اثــر نهایــی ( )MEبیانگــر مقــدار تغییــر
در احتمــال پذیــرش مبلــغ پیشــنهادی بـهازای یــک واحد
تغییــر در هــر متغییــر توضیحــی اســت کــه از رابطــه زیــر
محاســبه میشــود.
		
رابطه:6

				
متغیرهــای تصادفــی بــا میانگیــن صفرنــد کــه
در آن
بهگونــه تصادفــی و مســتقل از همدیگــر توزیــع شــدهاند .مقــدار کشــش در میانگیــن ( )Eنیــز بیانکننــدۀ درصــد
تفــاوت ایجادشــده در مطلوبیــت ( )∆Uدر اثــر اســتفاده از تغییــر در احتمــال پذیــرش مبلــغ پیشــنهادی بــهازای
تغییــر در یــک درصــد تغییــر در هریــک از متغیرهــای
منبــع محیــط زیســتی عبــارت اســت از:
توضیحــی اســت کــه میتــوان از رابطــه 7بهدســت آورد.
					
رابطه:3
پارامترهــای مــدل الجیــت بــا اســتفاده از روش حداکثــر
بـا توجـه بـه دوارزشـیبودن متغیـر وابسـته ،ایـن الگـو بـا راســتینمایی ،کــه رایجتریــن تکنیــک بــرای تخمیــن
مقادیـر صفـر و یـک ،توزیـع احتمـال مقـدار یـک یعنـی مــدل الجیــت اســت ،محاســبه شــد.
احتمـال پذیـرش و تمایـل افراد بـرای پرداخـت را میتوان رابطه:7
بـه کمـک توزیـع احتمالـی الجیـت بیـان کـرد .براسـاس
الگوی الجیت ،احتمال ( ،)Piاینکه فرد یکی از پیشنهادها در ایــن مطالعــه بهمنظــور تجزيــه و تحليــل آمــاري
متغيرهــا و بــرآورد پارامترهــای مــدل الجیــت بهترتيــب از
را بپذیـرد ،بـه صـورت رابطـه زیـر بیـان میشـود.
نرمافزارهــای  SPSS15و  SHAZAM10اســتفاده شــد.
رابطه:4
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نتایج

نتایــج نشــان داد بیشــترین حجــم پاســخدهندگان در
دهکــده در کالســه ســنی  25تــا  35ســال ( 61/23درصــد)
و کمتریــن حجــم پاســخدهندگان را نیــز افــراد
بــاالی  65ســال ( 0/4درصــد) تشــکیل میدهنــد کــه
نشــاندهندۀ جوانبــودن بازدیدکننــدگان دهکــدۀ تفریحی
و توریســتی باغســتان اســت .در ایــن مطالعــه 48/7 ،درصد
ازپاســخدهندگان را بانــوان و  72/4درصــد را متأهــان
تشــکیل دادنــد .پــس از تجزیــه و تحلیــل دادههــای ایــن
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مطالعــه ،نتايــج توصيفــي متغيرهــا و پارامترهــای مهــم در
جــدول  1ارائــه شــده اســت .برایناســاس ،میانگیــن ســنی
بازدیدکننــدگان  32/6ســال اســت و تحصیالت دانشــگاهی
دارنــد .میانگیــن درآمــد ماهانــه خانــوار در ایــن مطالعــه
 29.500.000ریــال بــرآورد شــد .همچنیــن متوســط
مطالعــه در هفتــه 4/91 ،ســاعت ارزیابــی شــد .در ایــن
مطالعــه مشــخص شــد بازدیدکننــدگان بهطــور متوســط
بابــت هــر بــار مراجعــه بــه دهکــدۀ تفریحــی و توریســتی
باغســتان مبلــغ  1.017.692ریــال هزینــه میکننــد.

جدول  :1آمارههای توصیفی متغیرهای منتخب

سن

سال

32/6

14

77

14/23

اندازۀ خانوار

نفر

5

2

9

3/4

درآمد ماهانه

ریال

29،500،000

7،000،000

80،000،000

607280/4

تحصیالت

سال

12/89

9

22

2/51

هزینۀ رفتوآمد به دهکده

ریال

1،017،692

100،000

2،000،000

32251/2

مدتزمان مطالعه در هفته

ساعت

4/91

0

40

3/01

فراوانی مربوط به گزینه خوب ( )72/6و كمترين فراوانی
مربوط به گزینه خيلی ضعيف ( )0/62است که حاکی از
رضایت قابل قبول بازدیدکنندگان از دهکده است.

توزيع فراوانی ارزش كيفي دهکدۀ تفریحی و توریستی
باغستان کرج از نظر بازديدكنندگان ،در جدول  2نشان داده
شده است .با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه ،بيشترين

جدول  :2توزيع فراواني كيفيت دهکدۀ تفریحی و توریستی باغستان از نظر بازديدكنندگان

فراوانی کیفی

خیلی خوب

خوب

متوسط

ضعیف

خیلی ضعیف

جمع کل

تعداد

21

109

11

8

1

150

درصد

14

72/6

7/3

5/3

0/62

100

آمارهای مربوط به معيار ارزشمندی محيط زيست برای
هريك از بازديدكنندگان با چند پرسش بهدست آمده
است .مواردی كه در اين پرسشها بر آنها تأكيد شده
است عبارتاند از ميزان تمايل به حفظ محيط زيست
برای نسلهای آينده ،ميزان نياز به سرمايهگذاری برای
حفاظت از محيط زيست ،تمايل به عضويت در سازمانهای
زيستمحيطی و ميزان عالقه به برنامههای تلويزيونی

مرتبط با طبيعت و حيات وحش .بازديدكنندگان به هريك
از اين سؤاالت يكي از پاسخهای كام ً
ال موافق ،موافق،
بیتفاوت ،مخالف و كام ً
ال مخالف را دادهاند .سپس با توجه
به جوابهای دادهشدۀ هريك از بازديدكنندگان در يكی از
گروههای جدول  3قرار داده شدهاند كه نشاندهنده ميزان
گرایشمحيطزيستیبرایبازديدكنندگاناست.

جدول  :3میزان گرایش محیط زیستی بازديدكنندگان دهکدۀ تفریحی و توریستی باغستان

فراوانی کیفی

خیلی خوب

خوب

متوسط

ضعیف

خیلی ضعیف

جمع کل

تعداد

32

91

14

10

3

150

درصد

21/5

60/6

9/3

6/6

2

100
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متغیرها

واحد

میانگین

حداقل

حداکثر

انحراف از معیار

44
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دربخش،WTPبازديدكنندگانبرایارزشتفريحیدهکدۀ
تفریحی و توریستی باغستان 64 ،نفر اولين پيشنهاد را
نپذيرفتند و تمايلي برای پرداخت مبلغ  10000ريال برای
هريك از اعضای خانوادۀ خود به عنوان قيمت ورودی برای
استفاده از دهکده نداشتند ،اما  86نمونه در این مطالعه آن
را پذيرفتند .پاسخگويانی كه اولين پيشنهاد را نپذيرفتند،
در گروه پيشنهاد پايينتر قرار گرفتند و پيشنهاد 5000

ریال به آنها ارائه شد كه  40نفر پيشنهاد دوم را نپذيرفتند،
درحالیكه  24نفر آن را پذيرفتند .آن دسته از پاسخگويانی
كه اولين پيشنهاد را پذيرفتند ،در گروه پيشنهاد باالتر قرار
گرفتند كه حاضر به پرداخت قيمت ورودی  20هزار ريال
براياستفادهازدهکدۀتفریحیوتوریستیباغستانبودند.
نتایج نشان داد  39پاسخگو پيشنهاد سوم را نپذيرفتند و
 47نفر اين پيشنهاد را قبول کردند (جدول .)4

جدول  :4آمارههای توصيفي پاسخ به پيشنهادهاي مطرحشده

وضعیت پذیرش
نپذیرفتن مبلغ
پذیرش مبلغ
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جمع کل

)پیشنهاد میانی ( 10000ریال

)پیشنهاد پایین ( 5000ریال

)پیشنهاد باال ( 20000ریال

تعداد

64

40

39

درصد

42/6

26/7

26

تعداد

86

24

47

درصد

57/4

16

31/33

تعداد

150

64

86

درصد

100

42/7

57/3

مقاديـر ضرايـب تعييـن اسـترال ،مـادال ،كـراگ ـ اوهلـر و
مـك فـادن ،بـرای الگـوی الجيـت برآوردشـده بهترتیـب
برابـر بـا  0/42 ،0/31 ،0/35و  0/28تعییـن شـدند .ایـن
مقاديـر بـا توجـه بـه تعـداد مشـاهدات متغيـر وابسـته،
ارقـام مطلوبـی اسـت .درصـد پيشبينـی صحيـح الگـوي
برآوردشـده نيـز بالـغ بـر  78درصـد بـوده و ازآنجاكـه مقدار
درصـد قابـل پيشبينـی صحيـح بـرای الگـوی الجيـت و
پروبيـت برابر بـا  60درصد اسـت ،مقـدار درصد پيشبينی
صحيـح بهدسـتآمده در ايـن الگـو ،رقـم مطلوبی را نشـان

میدهـد؛ بنابرايـن الگوی فوق ،بـراي تجزيه و تحليلهای
بعـدی مطمئـن اسـت .ضريـب برآوردشـدۀ متغيـر قيمت
پيشـنهادی ،كه مهمترين متغير توضيحی احتمـال WTP
اسـت ،در سـطح يكدرصـد بـا عالمت منفي قابل انتظـار از
نظـر آمـاري ،معنـادار شـده اسـت .ايـن نشـان ميدهد كه
در سـناريوی بـازار فرضـي ،اگر قيمت پيشـنهادی افزايش
یـا كاهـش یابـد ،احتمـال بلـه در WTPکاهـش یـا افزایـش
مییابـد (جـدول .)5

جدول  :5نتايج برآورد مدل رگرسيوني الجيت

شرح متغیر

مقدار ضرایب برآوردشده

 tارزش آمارۀ

کشش در میانگین

کشش کل وزنی

اثر نهایی

سن
جنسیت
وضعیت تاهل
تحصیالت
سطح درآمد
مدت زمان مطالعه
هزینۀ رفتوآمد
کیفیت دهکده
گرایش زیستمحیطی
قیمت پیشنهادی
عرض از مبداء

-0/0381112
0/73871
1/7762
0/89724
0/92332
0/042244
-0/000093562
0/94331
0/25214
-0/0070313
-8/7322

-1/52
1/69
2/95
3/12
3/32
2/8
-2
3/42
1/94
-5/3
-2/81

-0/62
0/22
0/33
2/8
2/52
0/41
-0/31
2/41
2/31
-1/77
-5/6

-0/43
0/12
0/22
1/55
1/61
0/26
-0/22
1/51
1/45
-1/2
-3/51

0/0081
0/11
0/34
0/3
0/28
0/0091
-0/00002
0/2
0/57
-0/15
-

درصد صحت پیشبینی
سطح معنیداری
آمارۀ حداکثر درستنمایی
 R2استرال
 R2مادال
 R2کراگ ـ اوهلر
 R2مک فادن

0/78361
0/000
-104/71
0/35632
0/31236
0/42667
0/28427

ارزشگذاری اقتصادی و برآورد تمایل به پرداخت
دهکدۀ تفریحی و توریستی باغستان کرج
با رویکرد ارزشگذاری مشروط ()CVM

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

نتیجهگیری

ازآنجاكــه بــرای بخــش مهمــي از خدمــات و كاركردهــاي
محيــط زيســت قيمتــی تعييــن و مبلغــی دريافــت
نميشــود ،ارزش ايــن خدمــات کاركــرد واقعــی نيافتــه
و در محاســبات ملــی نيــز وارد نمیشــود و درنهایــت
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در الگــوي الجيــت ،ضرايــب برآوردشــدۀ اوليــه ،فقــط
عالئــم تأثيــر متغيرهــای توضيحــی را روی احتمــال
پذيــرش متغيــر وابســته نمایــش ميدهنــد ،ولــی تفســير
مقــداری ندارنــد ،بلكــه كشـشها و اثرهــای نهايــی تفســير
میشــوند .ازآنجاكــه كشـشها توابعــی غيرخطــی از مقادير
مشــاهدهاند ،هيــچ تضمينــي وجــود نــدارد كه تابــع الجيت
از ميانگيــن نمونههــا عبــور كنــد؛ ازایـنروی در اســتفاده از
كشــش در ميانگيــن محدوديــت وجــود دارد؛ بنابرایــن
بایــد از كش ـشهای وزنــي اســتفاده شــود (خــداوردیزاده
و همــکاران .)1387 ،وزن استفادهشــده بــرای محاســبه
ايــن ميانگيــن وزنــی ،احتمــال پيشبينیشــده بــرای هــر
مشــاهده اســت ( .)Whister, 1999ایــن نــوع کشــش ،کــه
وزن دادهشــده ناميــده میشــود ،در تفســير
کشــش کل ِ
نتايــج ايــن مطالعــه اســتفاده شــده اســت .ميانگيــن مــورد
انتظــار WTP ،پــس از بــرآورد پارامترهــای مــدل الجيــت
بــا اســتفاده از روش حداكثــر درســتنمايی ،بهوســیله
انتگرالگيــری عــددی در محــدودۀ صفــر تــا باالتريــن
پيشــنهاد محاســبه و برایناســاس متوســط  WTPبــرای
اســتفاده از دهکــدۀ تفریحــی و توریســتی باغســتان کــرج
بــرای هــر بازدیدکننــده ،مبلــغ  16914/4ریــال محاســبه
شــد .بــا توجــه بــه مقــدار WTPبــراي هــر بازديدكننــده،
ميتــوان ارزش كل تفريحــی دهکــده را بــا آگاهــی از تعــداد
كل بازديدكننــدگان در ســال محاســبه کــرد .بــه بيــان
ديگــر ،ارزش تفريحــی دهکــدۀ باغســتان از راه محاســبه
ميانگيــن  WTPاز پاســخها و ضــرب آن در كل تعــداد
بازديدكننــدگان محاســبه ميشــود .بــه علــت اينكــه ایــن
دهکــده محصور نیســت و افــراد ميتواننــد از هر نقطــه وارد
شــوند ،مســئوالن دهکــده هيچگونــه بــرآوردی از تعــداد کل
بازديدكنندگان در ســال نداشــتند؛ بنابراين برای دستيابي
بــه بــرآورد تعــداد بازديدكننــدگان دهکــده ،افــراد حاضــر در
پــارك در فصــول گوناگــون ســال ،ایــام تعطیــل و در مقاطــع
مختلــف روز ،شــمارش و بــرآورد شــدند .برایناســاس
تعــداد كل بازديدکننــدگان از دهکــده در ســال ،تقريبــ ًا
 700هــزار نفــر بــرآورد شــد .بــا توجــه بــه متوســط ميــزان
 WTPبهدس ـتآمده و تعــداد كل بازديدكننــدگان در ســال،
ارزش كل تفريحــی دهکــدۀ باغســتان کــرج در ایــن مطالعــه
 11.840.080.000ریــال در ســال بــرآورد شــد.

ممكــن اســت در برنامهريزیهــا مــورد توجــه قــرار نگيــرد.
ناديدهگرفتــن ايــن خدمــات بيتوجهی و تخريــب تدريجی
محيــط زيســت را در پــی داشــته اســت .برايناســاس در
ايــن مطالعــه بــه تعييــن ارزش تفريحــي و تفرجــی دهکــدۀ
باغســتان پرداختــه شــد و مــاک بــرآورد آن ،میــزان
رضایــت مــردم بــه پرداخــت مبلغــی بهمنزلــه ورودی
بــرای اســتفاده از ايــن دهکــده قــرار گرفــت .بنابرايــن ،ايــن
مهــم بــا بهكارگيــري روش  CVبرمبنــای رجحــان عمومــی
و تمايــل بــه پرداخــت بازديدكننــدگان انجــام شــد .نتایــج
نشــان داد كــه مــردم قادرنــد بخــش وســيعی از معيارهــای
محيطــی را بــه معيــار پولــی انتقــال دهند كــه نشــاندهندۀ
ارزشگــذاری آنهــا بــرای منابــع زيســتمحيطی اســت.
بــه ایــن ترتیــب آنهــا بــه پرداخــت مبلغــی بــرای اســتفاده
از پاركهــای جنگلــي و حفاظــت مناســب زيس ـتمحيطی
راضیانــد؛ بهطوریكــه  73/3درصــد ( 110نمونــه) از
بازديدكننــدگان ،بــه پرداخــت مبلغــی بــرای اســتفادۀ
تفريحــی از دهکــدۀ باغســتان تمايــل دارنــد.
مقاديــر كشــش وزنــی بررسیشــده بــرای دو متغيــر
توآمــد،
مســتقل ،قيمــت پيشــنهادی و هزینــه رف 
بهترتيــب  -1/2و  -0/22اســت .در تفســير ايــن دو مقــدار
گفتنــی اســت بــا افزايــش يــك درصــد در متغيــر فــوق،
احتمــال تمايــل بــه پرداخــت در بازديدكننــده بهترتيــب
 1/2و  0/22درصــد کاهــش مییابــد .اثــر نهايــی متغيــر
قيمــت پيشــنهادی و هزینــه رفتوآمــد ،برابــر بــا  -0/15و
 -0/00002اســت؛ یعنــی افزایــش یــک واحــد متغیــر فوق،
بــه كاهــش احتمــال تمايل بــه پرداخــت در بازديدكننــده به
انــدازۀ  0/15و  0/00002درصــد منجــر میشــود .کشــش
کل وزنــی متغیــر کیفیــت دهکــدۀ تفریحــی و توریســتی
باغســتان برابــر بــا  1/51اســت؛ یعنی افزایش یــک درصدی
متغیــر فــوق ،بــه افزایــش احتمــال تمایــل بــه پرداخــت
در بازدیدکننــده بــه انــدازۀ  1/51درصــد منجــر میشــود
و اثــر نهایــی متغیــر کیفیــت ،برابــر  0/2بــوده کــه نشــان
میدهــد یــک واحــد متغیــر فــوق (بــرای مثــال از خــوب
بــه خیلــی خــوب) ،بــه افزایــش احتمــال پذیــرش تمایــل
بــه پرداخــت در بازدیدکننــده بــه انــدازۀ  0/2درصــد منجــر
میشــود .كشــش كل وزنــی مربــوط بــه متغيــر مدتزمــان
مطالعــه در هفتــه ،كــه برابــر  0/26اســت ،نشــان میدهــد
بــا ثابتبــودن ســاير عوامــل ،افزايــش يــك درصــدی در
ســطح مدتزمــان مطالعــه در هفتــه ،احتمــال تمايــل بــه
پرداخــت در بازديدكننــده را  0/26درصــد افزايــش میدهــد
كــه علــت آن آگاهــي بيشــتر ايــن افــراد از مواهــب زيســتی و
حفــظ آنهــا بــوده كــه ايــن مســئله ،از نتايــج غيرمســتقيم
افزايــش ســطح مطالعــه در جامعــه اســت .كشــش كل وزنی
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مربــوط بــه متغيــر ســن ،كــه برابــر  -0/43اســت ،نشــان
میدهــد افزايــش يــك درصــدي متغیــر ســن ،احتمــال
تمايــل بــه پرداخــت در بازديدكننــده را  0/43درصــد
کاهــش داده و اثــر نهایــی متغیــر ســن ،برابــر  0/0081بــوده
کــه بیــان مــیدارد یــک واحــد متغیــر فــوق ،بــه کاهــش
احتمــال پذیــرش تمایــل بــه پرداخــت در بازدیدکننــده بــه
انــدازۀ  0/0081درصــد منجــر میشــود .تفســير مســتقيم
كشــش وزنــي متغيــر موهومــي تأهــل و جنســيت ،بــه
لحــاظ ماهيــت موهومیبــودن ،مــد نظــر نبــوده و اثــر
نهايــی آن تفســير خواهــد شــد .مقــدار اثــر نهايــی متغيــر
وضعيــت تأهــل نشــان میدهــد كــه تغييــر آن از صفــر
(مجــرد) بــه یــک (متأهــل) ســبب افزایــش  0/34درصــدی
احتمــال تمايــل بــه پرداخــت بازديدكننــده ميشــود و
مقــدار اثــر نهايــی متغيــر جنســيت نشــان میدهــد كــه
تغييــر آن از صفــر (زن) بــه یــک (مــرد) ســبب افزایــش
 0/11درصــدی احتمــال تمايــل بــه پرداخــت بازديدكننده
میشــود .مقاديــر كشــش وزنــی بررسیشــده بــرای دو
متغيــر مســتقل ،تحصیــات و ســطح درآمــد ،بهترتيــب
 1/55و  1/61اســت .در تفســير ايــن دو مقــدار بايــد گفــت
بــا افزايــش يــك درصــد در متغيــر فــوق ،احتمــال تمايــل
بــه پرداخــت در بازديدكننــده بهترتيــب  1/55و 1/61
درصــد افزایــش مییابــد .اثــر نهايــی متغيــر تحصیــات و
ســطح درآمــد ،برابــر بــا  0/3و  0/28اســت؛ یعنــی افزایــش
یــک واحــد متغیــر فــوق ،بــه افزایــش احتمــال تمايــل بــه
پرداخــت در بازديدكننــده بــه انــدازۀ  0/3و  0/28درصــد
منجــر میشــود .كشــش وزنــی و اثــر نهايــی متغيــر گرايش
زيســتمحيطی بهترتيــب برابــر اســت بــا  1/45و 0/57
كــه افزايــش يــك درصــدی تمايــات زيس ـتمحيطی ،بــه
افزايــش  1/45درصــد احتمــال تمايــل بــه پرداخــت در
بازديدكننــده منجــر میشــود و افزایــش یــک واحــد متغیر
فــوق بــرای مثــال از موافــق بــه کام ـ ً
ا موافــق بــه افزایــش
تمایــل بــه پرداخــت در بازدیدکننــده بــه انــدازۀ 0/57
درصــد منجــر میشــود.
از نظـر راهبـردی و مديريتـي ،نتایج این مطالعه نشـان داد
کـه مردم كشـور ما ،به اهميت و ضـرورت پاركهای جنگلی
ً
كاملا آگاهانـد و بهمنظـور حمايـت از
و مواهـب طبیعـی
بهبود و توسـعه چنیـن دهکدههای توریسـتی تمايل قابل
توجهـی بـه پرداخـت وجـود دارد .بـا توجـه بـه يافتههـای
تحقيـق پيشـنهاد میشـود WTPبهدسـتآمده ،بهمنظـور
ابـزاری عملياتـی ،بـراي تحليـل هزينـه ـ سـود پيـش از
اقدامـات ،شـامل تغييـرات زيسـتمحيطی مـورد انتظار و
تغييـرات در الگوهـاي تخصيص سـاير كاالهـای اقتصادی
اسـتفاده شـود؛ بنابراين برای سياسـتگذاران و مسئوالن

شـهری اين امـكان را فراهم میآورد تا درخصوص توسـعه
كمـی و كيفـی محيـط زيسـت درون و حاشـیه شـهری،
سياسـتگذاری و برنامهريـزی كننـد .شـايان ذكـر اسـت
كـه دهکده در سـطح شـهر ،عالوهبر كاركردهـای تفريحی،
كاركردهـای بسـيار ديگـری نظیـر كاركردهـای ورزشـی،
اجتماعی و فرهنگی نيـز دارند .ازايـنرو ،يكی از ملزومات
مديريت شـهری ،ايجاد و گسـترش فضاهای سـبز در نقاط
گوناگـون شـهر اسـت .همچنیـن اسـتفاده از ایـن فضاهـا،
بـه فراينـد بازيابـی روحیـه افـراد و تزريـق روحیـه نشـاط و
شـادابی بـرای فعاليـت و كار بيشـتر و همچنیـن افزایـش
بهـرهوری كمـك میکنـد .شـهر کـرج نيـز به علـت موقعيت
ويـژه و سـطح بـاالی آلودگـی آن ،نيازمنـد فضاهـای سـبز
بيشـتری بـوده و ايـن مسـئله میتوانـد در برنامههـا و
سياسـتهای شـهرداری کرج،بـا توجـه بـه درك و اقبال
عمومـی ،مـورد توجـه خـاص قـرار گيـرد.

سپاسگزاری

برحســب ادب و احتــرام از ســازمان ســیما ،منظــر و فضای
ســبز شــهری کرج کــه حمایتکننــدۀ ایــن پژوهــش بودند،
نهایــت تشــکر و قدردانــی را داریم.

منابع

ســازمان حفاظــت محيــط زيســت ( .)1390ارزشگــذاری
اقتصــادی منابــع محیــط زیســتی -پــارک ملــی بمو اســتان
فــارس .دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابع طبیعی ســاری.
 265ص.
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور (.)1394
ارزشگــذاری اقتصــادی منابــع محیــط زیســتی -پــارک
ملــی الر .دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی
ســاری 76 .ص.
ســراقی ،عیســی ( .)1387بررســی و تحليــل نقــش
جاذبههــای اكوتوريســتی در توســعه پايــدار ناحيــهای
اســتان همــدان .پاياننامــه كارشناســی ارشــد جغرافيــا و
برنامهريــزی شــهری ،دانشــگاه تبريــز.
خــداوردیزاده ،محمــد ،حياتــی ،بــاباهلل و كاوســی
كالشــمی ،محمــد (« .)1387بــرآورد ارزش تفرجــي
روســتای توريســتي كنــدوان آذربايجــان شــرقی بــا
اســتفاده از روش ارزشــگذاري مشــروط».،فصلنامه علــوم
محيطــي ،)4(5 ،ص .52-43
مبرقعــی ،نغمــه ( .)1387ارائــه و بهکارگیــری الگــوی
ارزشگــذاری مکانــی خدمــات اکوسیســتم جنگلــی بــا
اســتفاده از سیســتم اطالعــات جغرافیایی .رســاله دکتری
محیــط زیســت ،دانشــگاه تهــران.

1399  زمستان، شماره چهارم،سال نهم

 پژوهشی گردشگری و توسعه- فصلنامه علمی

47

ارزشگذاری اقتصادی و برآورد تمایل به پرداخت
دهکدۀ تفریحی و توریستی باغستان کرج
)CVM( با رویکرد ارزشگذاری مشروط

Haneman, W. M. (1984). “Welfare evaluation
in contingent valuation experiments with discrete
responses. American”. Journal of Agricultural
Economics, 71(3), 332-341.
Kant, S. (2007). “Economic Perspectives and
Analyses of Multiple Forest Values and Sustainable
Forest Management”. Forest Policy and Economics,
9(7), 733-740.
Kubiszewski, I., Costanza, R., Dorji, L., Thoennes,
P., & Tshering, K. (2013). “An initial estimate of the
value of ecosystem services in Bhutan”. Journal of
Ecosystem Services, 3, 11-21.
Mitchell, R. C., & Carson, R. T. )1989(. Using
surveys to value public goods: the contingent valuation
method. Washington DC: Resources for the Future.
Palomo, I., & Martn-lopez, B. (2014). “Deliberative
mapping of ecosystem services within and around
Donana national park (SW Spain) in relation to land
use change”. Reg. environs change, 14(1), 237-251.
Raina, A. K. (2005). Ecology Wildlife and Tourism
development. publishing New Delhi India.
Vaze, P. (1998). “Sys
tem of environment and
economic accounting (SEEA)” .Chapter 13, London:
ONS, U. K.
Whis
ter, D. (1999). An Introductory Guide to
SHAZAM. www. Econ. Ubc. Ca. Logit Tes
t for
Heteroskedasticit.

 ارزیابــی و ارزشگــذاری اقتصــادی.)1392(  حســن،یگانــه
پروژههــای احیایــی در بــوم نظامهــای مرتعــی کشــور
 رســاله دکتــری دانشــکدۀ.)(حــوزۀ آبخیــز تهــم زنجــان
.منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران
Amirnejad, H., Khalilian, S., & Assareh, M. H.
(2006). “Es
timating the exis
tence value of north
fores
ts of Iran by using a contingent valuation
method”. Ecological Economics. 58, 665-675.
Apos
tole, P. Y., & Yannakis. A. (2001). The
sociology of Tourism, Rutledge publishing, London
and New York.
Arrow, K., Solow, R., Potrthey, R., Learner, E.,
Rander, R., & Schuman, H. (1993). “Report of NOAA
panel on contingent valuation: Report to the National
Oceanic and Atmospheric adminis
tration”. Federal
Register, 48, 4601-4614.
Ashim, G. B. (2000). “Green national accounting:
Why and How?”. Environment and Development
Economics, 5(1/2), 25-48.
Cos
tanza, R., Groot, R., Sutton, P., Ploeg, S.,
Anderson, S., Kubiszewski, I., Farber, S., & Turner,
R. (2014). “Changes in the global value of ecosystem
services”. Global environmental change. 26, 152–158.
Elliott, T., Campbell, D., & Tilley, R. (2014).
“Valuing ecosystem services from Maryland forests
using environmental accounting”. Ecosys
tem
Services, 7, 141-151.
Guo, Z.; Xiao, X.; Gan, Y., & Zheng, Y. (2001).
“Ecosystem functions, services and their values case
studies in Xingshan country of China”. Ecological
Economics, 38, issue 1, 141-154.

48

عطارروشن و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399

