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چکیده
نظریههای
اکوسیستمهای طبیعی و محیط زیست همچون کاالیی در  

دهههای اخیر ،کیفیت 
در  
اکوسیستمها اغلب ارزش

توجه قرار گرفته است .کارکردها ،کاالها و خدمات حاصل از 
اقتصادی مورد  
آنها در محاسبات
اقتصادی بسیار زیادی دارند ،ولی بهعلت نبود مبادله در بازارها ارزش واقعی  
میشود.اینمطالعه
نمیشودوهمینامرباعثتشدیدتخریباینمنابع 
حسابداریاقتصادملیلحاظ 
اندازهگیری تمایل به پرداخت ه ینه ،با رویکرد
با هدف تعیین ارزش تفرجی دشت میشان و  
گرفتهاست.برای بررسی عوامل مؤثر

صورت 

ارزشگذاری مشروط ،برای بازدیدکنندگان از این دشت 

دادههای الزم با تکمیل 112
بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان ،از الگوی الجیت استفادهشده و  
نمونهگیری تصادفی از بازدیدکنندگان دشت میشان جمعآوری شده است.
به روش  
پرسشنامه  

بهازای هر بازدید 125954ریال برآورد شده
براساس نتایج پژوهش ،متوسط تمایل به پرداخت افراد  

متغیرهایتحصیالتودرآمداثرمثبتو
میدهدکه 
است.همچنیننتایجبرآوردالگویالجیتنشان 
معنیدار در تمایل به پرداخت ه ینة
معنیدار و متغیرهای جنسیت و بُعد خانوار تلثیر منفی و  

بازدیدکنندگانازدشتمیشاندارند .

تمایلبهپرداخت،ارزشگذاریمشروط،دشتمیشان،الگویالجیت.
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گونهای که اقتصاددانان تحقق رشد و توسعة پایدار را در گرو
به 
اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است .
ستمهای طبیعی ،برخالف
یدانند (رفعت و همکاران .)1392 ،اکوسی 
طزیست م 
حفاظت از محی 
یدارندکهازکثرتعواملمؤثربرآنناشی
منحصربهفرد 

یهای
بشرساخت،ویژگ 
طهایمصنوعی 
محی 
اکوسیستمها اغلب ارزش

یشود (کاوسی کالشمی و همکاران.)1388 ،کارکردها ،کاالها و خدمات 
م
بهعلتنبودامکان
یشوند.بههمینسببوهمچنین 
بهندرتدربازارمعاملهم 
بسیارزیادیدارند،ولی 
نمیشود،
آنها  
گذاریهای کالن توجه کافی به  

گیریها و سیاست
محاسبات کمّی و دقیق در تصمیم 
اکوسیستمها خطری جدی برای جامعه محسوب

یکه نبود درك صحیح از کارکردها و خدمات 
بهطور 

ستمحیطی
ارزشهایزی 
یشود (محمدیوهمکاران.)1397 ،بنابرایننیازبهشناختوبهکارگیری 
م 
نههای گوناگون و
پروژههای سرمایهگذاری در زمی 
یهای اقتصادی و اجرای  
مگیر 
در تصمی 
نرو
یها کامالً محسوس است (کیانی سلمی .)1395 ،ازای 
استگذار 
یهای مربوط به سی 
خطمش 

فهمکردن منافع حاصل از این کارکردها و خدمات اهمیت
قابل 
ارزشگذاری اقتصادی ،کمّیکردن و  

ستمهای محیطی
ارزشگذاریاقتصادی منابعطبیعیواکوسی 
بسیاریدارد(عابدیوریاحی .)1395 ،
ستمحیطی و اکولوژیکی ،تعدیل
ستها شامل شناخت و فهم منافع زی 
از دیدگاه اقتصاددانان و اکولوژی 
و اصالح محاسبات حسابداری ملی براساس این منافع و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و
ستمهای
یرویهازآن است (امیرنژاد و همکاران1385 ،؛ عابدی و ریاحی.)1395 ،اکوسی 
بهرهبرداری ب 

طبیعی کارکردها و خدمات متنوعی دارند .یکی از این خدمات استفاده از این منابع برای تفرج
بهمنظور گذراناوقاتفراغتو همچنین رضایت بازدید کنندگاناز آن مکانوایجاد شادابی روحی

ستمحیطینقشاصلیرادر
شهرونداناست(کاوسیکالشمیوهمکاران.)1388،منابعطبیعیوزی 
ییها
گونههای صنعتگردشگری ایفا میکنند.از جملة این پویا 
توسعه و پویایی بسیاری ازاشکالو 
یزادهوهمکاران.)1397،ازسویدیگر،
بهعنوانمناطقتفرجگاهیاست(شر 
استفادهازمنابعطبیعی 
تفرجگاهها در

برآوردکردن ارزش پولی خدمات 

میدهد که توجه به ارزش اقتصادی و 
نشان  
مطالعات  
یشود( Guo
تفرجگاههام 

مدیریتتلفیقیانسانومنابعطبیعیبسیارمؤثراستومانعازتخریباین
ارزشگذاری
نرو ،اقدام به  
et al, 2001؛ امیرنژاد و همکاران1385 ،؛ راحلی و همکاران.)1389 ،ازای 
فهمکردن ارزش این مناطق گامی بلند در راستای حفاظت
قابل 
تفرجگاهها برای شناساندن و  

اقتصادی 
آنها و حل مشکالت موجود در این بخش است (کاوسی کالشمی و همکاران.)1388 ،
و توسعة  
کمکهای
آنها 
تفرجگاههایطبیعیوامکاناتموجوددر 

درخصوص
خواستههایافراد 

بررسینظرهاو
میتواند نشاندهندة نگرش مردم
شاخصهایی که  

شایانتوجهی به رفع نیازها و کمبودها میکند .از 

دربارةیک تفرجگاه باشد ،ارزشی است که بازدیدکنندگان برای بازدید و استفاده از آن تفرجگاه قا لاند.
یشودومردمباتمایلبهپرداخت()WTPه ینهآن
اینارزشج ومنافعمستقیمتفرجگاهمحسوبم 
راابرازمیکنند (موسوی1394 ،؛مافی غالمی وهمکاران1393،؛ Saz-Salazar and Guaita-Pradas,
ارزشهای مصرفی 1و غیرمصرفی2
ستمحیطی شامل  
ارزشهای اقتصادی منابع زی 
بهطورکلی  
  .)2013
1. Use value
2. Non use value
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ذکرشدهاند .برای

ارزشهای 
گستردهای از کارکردها ،دارای  

است و منابع طبیعی نی  ،با داشتن طیف 
2
1
روشهای گوناگونی مانند روش ه ینة سفر و روش ارزشگذاری مشروط 
ارزشگذاری این کارکردها 
ارزشهای
( )CVMوجود دارد (مافی غالمی و همکاران .)1388 ،اما تنها روشی که برای برآورد  
یرود ،روش ارزشگذاری مشروط است (ناجی و همکاران.)1390 ،در
راستفادهای (حفاظتی)بهکار م 

غی
روشهای ارزشگذاری و تعیین قیمت منابع
سالهای اخیر ،پیشرفت مهمی در ارا ه و کاربرد  

طزیستبازاری
تفرجگاههاومحی 

آنجاکهبرایبیشترمنافعناشیاز
زیستمحیطی صورت گرفتهاست.از 
بهوسیلة بازارهای مصنوعی ارزشگذاری شود.
یشود اینگونه منافع ،درنبودبازار ،
وجودندارد،سعی م 
جترین رهیافت بازار
این روشمستقیماً بهموضو تمایل به پرداختمصرفکنندگان مربوطاست .رای 
ارزشگذاری مشروطمنافعزیستمحیطی است(خورشیددوست.)1376،مطالعات متعددی
مصنوعی  ،
یزادهو همکاران
درزمینةبررسیمحاسبةارزش تفرجیمنابعطبیعیدرجهانصورتگرفته است .شر 
ارزشگذاری
پاركهایا لگلیوباغالرباغی رابااستفادهازروش 
مطالعهایارزشتوریستی  

()1397در
مشروطبررسیکردند.درمطالعةآنانمتوسطتمایلبهپرداختگردشگراندرازایاستفادهازخدمات
گردشگری پاركا لگلی 12ه ار ریال برای هر نفر و پارك باغالرباغی 10ه ار ریال برای هر نفر برآورد
ینفعانمحلیبرایحفاظتواحیایمراتعدرمراتع
شد.کرمیوهمکاران()1397تمایلبهپرداختذ 
مطالعهای

رامه در سمنان را معادل  81530/77ریال تعیین کردند .عابدی وریاحی درچه ()1395در
ارزشگذاریمشروط ،تمایلبهپرداختبهایتفریحیوحفاظتیباغ
دیگر،بابهرهبهرهگیریازرهیافت 
دستآمده،حداکثرتمایلبهپرداختهرفردبرایارزش
به 
گلهادرکرجرابرآوردکردند.براساسنتایج 

حفاظتی  19778/5ریال و برای ارزش تفریحی  4834/9ریال برآورد شد .سام دلیری و همکاران
()1396نی  ،در بررسی وبرآوردارزشتفریحی دریاچة ولشتدرناحیة روستایی کالردشت شهرستان
ارزشگذاری مشروطاستفادهکردند و تمایل بهپرداختافرادبرای استفادة تفریحی از
چالوس،ازروش 
این دریاچه را 49626ریال برای هربازدید وارزشکلتفریحی دریاچة ولشترا962میلیون ریال در
مطالعهایارزشحفاظتیگلسوسنچلچراغ

سالبرآوردکردند.موالییوکاوسیکالشمی()1390در
گذاریمشروطباانتخابدوگانةیکبعدیبررسیکردند.درمطالعةآنان،

رابااستفادهازالگویارزش
می انتمایلبهپرداختدرالگویخطیمعادل6540/33ریالدرسالودرروشالگویلگاریتمیبرابر
با  9675/22ریال در سال برآورد شد .کیانی سلمی ( )1395نی به بررسی برآورد ارزش تفریحی و
هایطبیعیشهریدراصفهانبهروشارزشگذاری


شناساییعواملمؤثربرتمایلبهپرداختپارك
مشروط پرداخت .براساس نتایج پژوهش وی ،متوسط تمایل به پرداخت هر خانوار در هر ماه معادل
 19592/19ریال برآورد شد .فتاحی و فتحزاده ( ،)1390در بررسی ارزش حفاظتی حوزههای آبخی 
تاالبگمیشان،تمایلبهپرداختافرادبرایحفاظتازتاالبرا72850ریالوارزشحفاظتیبرایهر
خانواررا393390ریالدرهرسالبرآوردکردند.رجبیوموسوی()1393ارزشگردشگریوحفاظتی
رابهترتیب 12630و465920میلیونریالبرآوردکردند.درمیانمطالعات
سالیانةمیداننقشجهان  

1. Travel Cost Method
2. Contigent Valuation Method

 32

سال هشتم ،شمارة سوم ،پائیز 98

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.

خارجی ،هافل و همکاران ( ،)2016در بررسی ارزش اقتصادی خدمات کل پاركهای ملی ،تمایل به
پرداختمردمآمریکابرایحفاظتازپاركهایطبیعیرا90میلیارددالربرآوردکردند.حکیم()2011

به بررسیارزشاقتصادیمنابعگردشگریوطبیعیدراندون یپرداختوارزشاکوتوریستیساالنة

اینمنابعرا7/41میلیونروپیهبرآوردکرد.ماجومداروهمکاران()2011تمایلبهپرداختگردشگران
برایپاركهایجنگلیشهریجورجیایآمریکارامعادل 11/25دالربرآوردکردند.در بررسی ارزش

تفریحی پنجپاركملی درکرة جنوبیکهلیوهان ()2002بااستفادهازروشارزشگذاری مشروط
بهدستآمد.بارال
بهطورمتوسط10/54دالربرایهرخانوادهدرهرسال 
انجامدادند،می اناینارزش 
و همکاران ( )2008ارزش تفریحی منطقة حفاظتشدة آناپورنا در نپال را با استفاده از رهیافت
ارزشگذاری مشروط مطالعه کردند .نتایج بررسی آنان نشان داد که اکثر بازدیدکنندگان تمایل به
پرداختورودیهای باالترازورودیة جاری  27دالرآمریکا دارند.دراین بررسی می ان متوسطومیانة
بهپرداختبهترتیب  69/2و 74/3دالرآمریکا ،ودلیل اکثرافرادی کهتمایل بهپرداختصفر

تمایل 
باالبودن مبلغ پیشنهادی گ ارش شد .کاستانوایسازاوهمکاران( ،)2015درمحاسبة تمایل به
داشتند 
ستمهایدریاییدرکلمبیا،نشاندادندکهمیانگینتمایلبهپرداختافرادبرای
پرداختخدماتاکوسی 
حفاظت از این منابع  997468دالراست.سانگوهمکاران( )2015در برآورد ارزش حفاظتی فضای
سب شهر جینان در چین از روش ارزشگذاری مشروطاستفادهکردند.مطالعات مشابهی درداخلو
خارجازکشورتوسط موسوی(،)1394مافی غالمی و همکاران (،)1393راحلی و همکاران (،)1389
فتحزاده (،)1390امینی وشهبازی(،)1394صیادی و همکاران ( ،)1393فتاحی و همکاران
فتاحی و  
آنها از
(،)1393امیرنژاد ( )1384وساز-سازاالروگوایتا-پراداس( ،)2013صورت گرفته که در اغلب  
ستمحیطی استفادهشده
تفرجگاهها ومنابعزی 

روش ارزشگذاری مشروط برای برآورد ارزش اقتصادی 
است .
یکهاشارهشد،هدفازمطالعةپیشروبرآوردارزشتفرجیدشتمیشانهمدانبااستفادهاز
بهطور 
دشتهایکوهستانالونداستکهدرمسیراصلی
ارزشگذاریمشروطاست.دشتمیشانیکیاز 
رویکرد 
استراحتکوهپیمایان

منحصربهفرد مکانی مناسببرای 

ییهای 
عالوهبرزیبا 
صعودبهقلة الوند قرار دارد و 
است .وسعت آن حدود یک هکتار و ارتفا آن از سطح دریا  2600متر است.درقدیم ،عشایری کهدورة
آبهای روان،
یگذراندند ،در میدان میشان چادر میزدند که دارای  
الق را در دامنة شمالی الوند م 
یی 
دشتهایکوچکی
بدار ،
عالوهبرقللمرتفعوشی 
چمنزارومناظرزیبایطبیعیاست.درکوهستانالوند ،
چشمههای بسیاری درآن وجود دارد.باتوجهبه

وجودداردکهسطحآنها ازچمنزار پوشیده شدهو
بهشمارمیروند(طالع
مسطحاند،جایگاهیمناسببرایاستراحتواتراقکوهنوردان 

دشتهانسبتاً
اینکه 
گنجنامة
فاضل و یوسفی.)1397 ،دشت میشان یکی از بسترهای بکر طبیعی و منظر فرهنگی ـ تاریخی  
بخشهای دیگر پروژة تفریحی و ورزشی تلهکابین
همدان نی هست .چندی پیش و در ادامة ساخت  
همدان،ساختدریاچةمصنوعیبرایماهیگیریدرایندشتآغازشدهاست .
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روش تحقیق
پذیراستکهبهطورگستردهدرتج یهوتحلیله ینه،

ارزشگذاریمشروطروشیغیربازاریوانعطاف
کارمیرود.اینروشمهمو پرکاربردبرایاندازهگیریبه

منفعتوارزیابیتلثیراتزیستمحیطیبه

کارمیرود(Bonilla, 2010؛)Jones et al, 2008کهارزشگذاریکاالهایغیربازاریرا

تمایلپرداختبه
هایمصرفیمستقیموغیرمصرفیرابا


طورمستقیموباپرسشازافرادوتشکیلبازارفرضی،وارزش

به
کمکاطالعاتمیدانیاندازهگیریمیکند(سامدلیریوهمکاران1392،؛ناجیوهمکاران.)1390،

اینروشتمایلبهپرداخت افرادرادرقالباب ارهایفرضیتعیینمیکند(.)Lee and Han, 2002
پاسخدهندگان رابرایبهبود
ارزشگذاریمشروط،حداکثرتمایلبهپرداخت 
میتوانند،ازطریق 
محققان 
بهطور غیرمستقیم
کیفیت محیطزیست و حفاظت از منابع طبیعی محاسبه کنند .درواقع این ه ینه  
منعکسکنندة ارزش پنهان این منابع است ( .)Tao et al., 2012بنابراین تمایل به پرداخت
گرایشهاوطرزبرخوردافراددرموردخطرهاست(.)Terner et al, 2010

منعکسکنندةترجیح،بینش،
گویانرانشانمیدهدکه

گذاریمشروطتمایلبهپرداختمطرحشدةپاسخ

بهعبارتدیگر،روشارزش

حسابهای الکترونیکی ،حق


صورت
ممکن است در مورد تعیین ارزش تفریحی شامل قیمت ورودی ،
ال حمههای مربوط به جواز یا پروانة کار و یا وجوه خاص باشد ( .)Forster, 1989برای تعیین ارزش
تفریحی،قیمتورودیبهترینانتخابمنطقیووسیلهایبرایپرداختواقعیبازدیدکنندگانمطرح

شده است (امیرنژاد و همکاران .)1384 ،برای برآورد ارزش پرداختی افراد ،با استفاده از دادههای
نامههای انتخاب دوتایی ،از الگوی تفاضلی مطلوبیت استفاده میشود (.)Hane Man, 1994
پرسش 

نامهایانتخاب
تةپرسش 

ارزشگذاریکاالبهدوروشپیوستهیاگسستهصورتمیپذیرد.درروشگسس
دوتایی ،پاسخدهنده با دو انتخاب بله یا خیر درمورد یک مبلغ پیشنهادی روبهروست (سام دلیری و
همکاران.)1392،در پرسشنامةانتخابدوتایی دوبعدی ،پاسخدهندهباچندمبلغ پیشنهادیمواجه
شود.درواقعپیشنهاد


یگریبهاودادهمی
استکه،باتوجهبهپاسخاوبهیکپیشنهاد،پیشنهادهاید
کلیاینگونه

گودربرابرپیشنهاداولیهبستگیدارد.بهطور

بیشتربهجواببلهیاخیروعکسالعملپاسخ

هایچشمگیریبرروشهایپیوستهدارند.مطالعاتبسیاریبهمقایسة

روشهایبرآوردگسستهم یت

نتایجحاصلازارزشگذارییککاالبهدوروشپیوستهوگسستهانجامشدهاست.ازآنجاکهساختار
الگوهایگسستهمشابهفرایندتصمیمگیریافراددرمعامالتبازاریروزمرهاست،پاسخگوییبهسؤاالت

گذاریپیوستهاست.درواقع،شکلسؤاالتدرروشگسستهساختار


ترازروشارزش

بااینروشمناسب
پذیرمیکندکهحاصلآنکاهشمی ان

اعیمینمایدوپاسخگویانرادرگیررفتاریقیمت

بازارراتد
مشکالت ناشی از پاسخندادن به سؤاالت است .عالوهبراین ،ساختار انتخاب گسسته انگی شی است و
موجبمیشودپاسخگویانترجیحاتواقعیخودرادربارةکاالیدرحالارزشگذاریآشکارنمایند.در
الگوی تفاضلی ،مطلوبیت غیرمستقیم هر فرد ( )Uبه درآمد وی ،خصوصیات فردی و کیفیت کاالی
گذاریمیشودبستگیدارد.فردزمانیحاضربهپرداختبرایاستفادةتفریحی


محیطیکهارزش
زیست
بودکهوقتیمبلغیرابرایآنمیپردازدوازمنبعموردنظراستفادهمیکند،


ازمنابعمحیطیخواهد
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نسبتبهزمانیکهازآناستفادةتفریحینمیکند،مطلوبیت بیشتریاحساسکند.اینمطلببهبیان

ریاضیبهصورترابطة1خواهدبود( :)Hane Man, 1984
U(1,Income – Bid ;S) + ε1 ≥ U(0,Income; S) + ε0
)(1
دستمیآوردIncome.درآمدماهیانةافراد

مطلوبیتغیرمستقیمیاستکههرفردبه

دراینرابطهU،

وBidمبلغیاستکهفردازدرآمدخودکممیکندوبرایاستفادةتفریحیازمحیطزیستمیپردازدS .
دیگرویژگیهایاجتماعی ـ اقتصادیافراداست ε0.و  ε1متغیرهایتصادفی(اج ایاخالل)بامیانگین

گونةتصادفیومستقلازهمدیگرتوزیعشدهاند.درتابعمطلوبیت)،U(0عددصفربرای


ندکهبه
صفر
زمانیاستکهفردهنگاماستفادةتفریحیازمحیطزیستمبلغیرانپرداختهوعددیکبرایحالتعکس
نتیجهتفاوتایجادشدهدرمطلوبیتیارضایت)(ΔUزماناستفادهازمنبعزیستینی تابعیاز


آناست.در
خواهدبودکهبهصورترابطة2است( :)Hane Man, 1994

IncomeوSوBid
)(2

)ΔU= (1, Income – Bid ;S) - U(0,Income; S) + (ε1 - ε0

چنانچه  ΔUب رگتر از صفر باشد ،پاسخدهنده مطلوبیت خود را با «بلی گفتن» و موافقت با
طوریکه از هر فرد سوال

پرداختن مبلغی برای استفاده تفرجی از محیطزیست حداکثر میکند .به
شودکهبرایهر باربازدیدازدشتمیشانحاضراستمبلغپیشنهادی(...ریال)رابپردازد.پاسخ


می
فردبهاینسؤالبلییاخیراست.برایبرآوردتوابعرگرسیونیبامتغیروابستةصفرویکازالگوی
لوجیتوپروبیتاستفادهمی شودکهنتایجاینالگوهاتفاوتچندانیباهمندارند.توزیعاحتمالی
تجمعیلوجیتبهصورترابطة3است( :)Greene, 2002

1
)1 + exp(−βX

)(3

= )p1 (y = 1

کهدرآن) p1 (y = 1احتمالپذیرشپیشنهاد X،متغیرهایتوضیحیو βپارامترهایالگورا
یکیازپیشنهادهارابپذیرد،بهصورترابطة4

،اینکهفرد i
دهد.براساسمدللوجیت( )P1

نشانمی

بیانمیشود( :)Hane Man, 1994

)(4

1
1
=
})1 + exp(−βX) 1 + exp{(α + β. Bid + γ. Income + Ѳ. S

= ) = Fμ (ΔUهp


که در آن ) Fμ (ΔUتابع توزیع تجمعی با یک اختالف لجستیک استاندارد است و بعضی از
اقتصادیازجملهدرآمد،سن،جنسیت،اندازةخانوار،تحصیالت،اخالقگراییو

متغیرهایاجتماعی ـ
ضرایببرآوردشدهایهستندکهچنین

ه ینةهربازدیددراینمطالعهراشاملمیشود 𝛾،β.و Ѳ
انتظارمیرودβ≥0:و .)Judge et al, 1988(𝛾<0

سهروشبرایمحاسبةمقدارتمایلبهپرداختوجوددارد:روشنخستموسومبهمیانگینتمایل
وسیلةانتگرالگیریعددی


بهپرداختاستکهازآنبرایمحاسبةمقدارانتظاریتمایلبهپرداختبه
نهایتاستفادهمیشود.روشدومموسومبهمیانگینتمایلبهپرداختکلاست


درمحدودةصفرتابی
بهکار
که برای محاسبة مقدار انتظاری تمایل به پرداخت با انتگرال عددی در محدودة ∞ -تا ∞  +
می رود .روش سوم موسوم به میانگین تمایل به پرداخت بخشی است و از آن برای محاسبة مقدار


 35

حمید باللی و همکاران

تعیین ارزش تفرجگاهی منطقة گردشگری دشت میشان با استفاده از ...


بهپرداختباروشانتگرالگیریعددیدرمحدودةصفرتاپیشنهادبیشینه()MBID

انتظاریتمایل
استفاده میشود .از بین این روشها ،روش سوم بهتر است؛ زیرا ثبات و سازگاری محدودیتها با
کندوازرابطةزیرمحاسبهمیشود( Lee and

تئوری،کاراییآماریوتواناییجمعشدنراحفظمی

 :)Han, 2002
MBid

MBid

1
( ∫ = E (WTP) = ∫ (Δu)dBid
)dBid
})1 + exp{−(α∗ + β. Bid

)(5

0

0

عرضازمبدأتعدیلشدهاستکه

)  E (WTPمقدارانتظاریتمایلبهپرداختافرادجامعهو*𝛼 
بهصورترابطة6خواهدبود :

N

∗

α = a0 + ∑ βi Xi

)(6

i=1

امبهغیرازمتغیرپیشنهادی
دررابطة a0 ،6عرضازمبدأالگویلوجیت X i،متغیرتوضیحی  i
استو βiنی پارامترهایبرآوردیمتغیرتوضیحیمربوطاست .
هایمهمدربرآوردمدللوجیتپیشبینیتلثیراتتغییردرمتغیرهایتوضیحیبر


یکیازهدف
احتمالپذیرشمبلغپیشنهادیتوسطفرد iاست.برایارزیابیتلثیراتتغییردرهریکازمتغیرهای
مستقل() Xiiدراحتمالپذیرشمبلغ پیشنهادی،بایداز رابطة 4مشتق گرفتهشودتا اثرنهایی
متغیرهابهدستآید .

=

∂pi
∂Xik

∆U

e
〗 〖(1+e
∆U )2 βk

)(7

دستمیآید( :)Judge et al., 1988

نهایتاًکششپذیریمتغیرتوضیحیKامنی ازرابطة 8
به

e∆U
X ik
[ = هε
] βk
∆U
2
) (1 + e
Pi

)(8

باتوجهبهنظریةارزشگذاریمشروط،متغیراصلیبرایبرآوردتوابعمربوطمتغیرپیشنهاداست.

شدهبهافرادبرایحفاظتازمکانموردنظراست.بهعبارتدیگر،

اینمتغیربیانگرپیشنهادهایارا ه
اینمتغیرنشاندهندةقیمتمعادلبازاری،وتابعارزشگذارینی بهنوعیبیانگرتابعتقاضایذهنی

اساس،مطابقآنچهازمبانیتئوریتقاضاانتظارمیرود،عالمت

برایمنطقةموردمطالعهاست.بر 
این

آنان برای
اینمتغیربایدمنفیباشد.درنتیجه،بااف ایشقیمتپیشنهادیبهافرادتمایلپرداخت  
حفاظت از دشت میشان کاهش مییابد .عالوهبر متغیر پیشنهاد ،متغیرهای دیگری در حفاظت از
دشتاثرگذارند.معموالًافرادباسنینوجنسیتوتحصیالتمتفاوتمطلوبیتیکسانیندارند.اینامر
تمایل به پرداخت افراد را تحتتلثیر قرار میدهد .بُعد خانوار و ه ینة صرفشده در هربار بازدید
خانوادگیازمنطقهنی ازعواملیهستندکهبرتمایلبهپرداختاثرمیگذارند؛زیرا،بااف ایشتعداد
زدشتکاهشمییابد.بامعرفیمتغیرهایتلثیرگذار

افرادخانوار،توانمالی پرداختبرایحفاظتا

در تمایل به پرداخت برای حفظ محیطزیست ،باید این مجموعه از متغیرها در الگوی تجربی
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استبهشکل تابعلگاریتمی


اقتصادسنجیواردشوندوموردآزمونقرارگیرند.مدللوجیت،ممکن
یکازمتغیرهابر تمایلبهپرداخت،ازمدل


برآورداثرهر
یاخطیبرآوردشود.دراینمطالعه،برای 
استکهمدلرگرسیونیآنبهصورتزیراست :


لوجیتخطیاستفادهشده
n

yi = α + ∑ βi Xi

) ( 10

i=1

متغیروابستةکیفیتمایلبهپرداختبرایحفظوبهرهمندیازدشتمیشان

دررابطة y،10
استکهمقدارآندرنمونهبهصورتصفرویکاست .

گیریبهکاررفتهدراینپژوهشتصادفیسادهاست.برایتعیینحجمنمونهازفرمول


روشنمونه
کوکراناستفادهشدهاست :
𝑛 𝑡 2𝑠2 𝑁 −
𝑑2
𝑁

)(11

=n

ضریباطمینانقابلقبولd،درصدخطاو

دررابطةn،11تعدادنمونهN،اندازةجامعةآماری t،
پرسشنامةاولیةپیشآزموندر

s2واریانسصفتموردمطالعهدرجامعةآماریاستکهباتکمیل20
دشت میشان بهدست آمده است .حجم نمونه ،با ضریب اطمینان  95درصد و خطای  5درصد،
نامههادردشتمیشانتکمیلشدهامادرنهایتهفت
نامهتعیینشدهاست.اینپرسش 


پرسش
112
نامهبهعلتنبوددركصحیحسؤاالتتمایلبهپرداختحذفشدهوتج یهوتحلیلبا105


پرسش
پرسشنامه صورت گرفته است .پرسشنامه در زمستان  1393تکمیل شده است .آمار و اطالعات

مربوط به این پژوهش ازطریق تکمیل پرسشنامة میدانی به روش نمونهگیری تصادفی از
بازدیدکنندگاناینمنطقهتکمیلشدهاست.دراینمطالعه،ابتدابهمنظورتعیینتمایلبهپرداخت،

توجهبهمحدودیتهایاقتصادی ــ اجتماعیآیاحاضرند

درپرسشنامةاولیهازافرادسؤالشدهکهبا

ب رایاستفادةتفریحیازدشتمیشانمبلغیدرهربازدیدبپردازند.درنهایتبرایاستخراجنتایجاز
نرماف ارSHAZAMوSPSSاستفادهشدهاست .


یافتهها
گونهکهگفتهشد،افرادیکهبرایبازدیدوبهرهمندیازطبیعتدشتمیشانبهاینمنطقه


همان
نفرازبازدیدکنندگانمورد

مطالعهراتشکیلدادهاند.دراینمطالعه 112

میرونددامنةبررسیاین

بررسی قرار گرفتهاند که  50نفر (حدود  47/61درصد) از آنان را مردان و  55نفر (حدود 52/38
اند.ویژگیهایاقتصادیواجتماعیبازدیدکنندگاندرجدول 1ارا هشده


درصد)رازنانتشکیلداده
براساساینآمار،میانگینفاصلةبازدیدکنندگانازدشتمیشانهمدان 22/13کیلومتربوده
است  .
هایتحصیلبازدیدکنندگان


است.تعدادسال

کیلومتربوده
کهحداقلاینفاصله 1وحداکثر 250
سالبودهاست.سنپاسخگویاندرایننمونه،حداقل19سالوحداکثر

حداقل5سالوحداکثر22
سالبوده است.ازمیاناینبازدیدکنندگانبیشترینحجمآماریمربوطبهگروهشغلیآزاداست

76
( 49/35درصد).ازلحاظسطحتحصیالتنی بیشترینجامعةآماریمربوطبهافرادباتحصیالتزیر
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دیپلم(31/42درصد)ولیسانس(26/66درصد)بودهوکمترینتعدادجامعةآمارینی مربوطبهافراد
باتحصیالتفوقدیپلم(3/80درصد)است(جدول2و .)3


جدول  :1نتایج آماری متغیرهای اقتصادی ـ اجتماعی بازدیدکنندگان
متغیرها

میانگین

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

سن

36/9

19

76

12/77

تحصیالت

12/81

5

22

4/02

تعداداعضایخانواده
بازدیدسالیانه
فاصله

3/90
11/91
22/13

2
1
1

7
48
250

1/39
13/88
34/69

درآمدخانواده

1247619/04

300000

10000000

1013286/28

مأخذ :یافتههای مطالعه
جدول  :2تحصیالت پاسخگویان
سطح سواد

فوق لیسانس و

لیسانس

فوق دیپلم

دیپلم

کمتر از دیپلم

جمع

تعداد

15

28

4

25

33

105

درصد

14/28

26/66

3/8

23/8

31/42

100

باالتر

مأخذ :یافتههای مطالعه

جدول  :3مشخصات شغلی پاسخگویان
شغل

متخصص

آزاد

کارمند

خانهدار

کارگر

دانشجو

سایر

جمع

تعداد
درصد

1
1/05

47
49/35

28
29/4

4
4/2

3
3/15

12
12/6

10
10/5

105
100

مأخذ :یافتههای مطالعه


دراینمطالعه،برایبرآوردتمایلبهپرداختبازدیدکنندگانسؤاالتمتعددیمطرحشدهکهدر
جدول  4ارا ه شده است .در این پرسشنامه ابتدا پیشنهادهای میانی پرسیده شده و درصورت
صورتمثبتبودنپاسخقیمتپیشنهادی


گویانقیمتپیشنهادیپایین،ودر

بودنجوابپاسخ

منفی
باال از آنان پرسیده شده است .می ان تمایل به پرداخت میانی ،حداقل و حداکثر پیشنهادی
بهترتیب20ه ار10 ،ه ار،
روشهایآماریموجود 
بازدیدکنندگان،ازمیانمبالغابرازشده،باتوجهبه 
30ه ار ریالی در هر بازدید استخراج شده است .همانطور که مشاهده میشود 54 ،نفر از
پاسخدهندگان(حدود  55/23درصد)حاضربهپرداختمبلغیبرایاستفادةتفرجیازدشتمیشان
بودهاند.


 38

سال هشتم ،شمارة سوم ،پائیز 98

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.

جدول  :4وضعیت تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان
تمایل به پرداخت برای حفظ محیط زیست

وضعیت پذیرش

تعداد

درصد

پذیرش 

 54

 51/42

عدمپذیرش 
جمع 

 51
 105

 48/57
 100

مأخذ :یافتههای مطالعه





نتایج برآورد مدل لوجیت در جدول  5گ ارش شده است .عالمت ضرایب متغیرها در جدول 5
بیانگرآناستکهتمایلبهپرداختافرادبهمنظوراستفادةتفریحیازدشتمیشانباتحصیالتو

درآمدخانوادهرابطةمستقیمومعنیداروبامتغیربعدخانواروجنسیتارتباطمنفیومعنیداردارد.

ضریبتخمینیمتغیرقیمتپیشنهادیدرسطحیکدرصدباعالمتمنفیموردانتظارازنظرآماری
توجه بهاینجدولوبرآوردمی ان کشش،بااف ایشیکدرصدی درمی ان

است.با 

معنیدارشده 

درصدکاهشخواهدیافت

متغیرپیشنهادینسبتبهمیانگین،احتمالپذیرشمبلغپیشنهادی0/25
و با توجه  به برآورد می ان اثر نهایی ،با اف ایش یک واحد در مقدار این متغیر ،احتمال تمایل به
یافت.متغیرجنسیتنشاندهندةآناستکهباتغییر


واحدکاهشخواهد
پرداختافراد 0/15×10-3
جنسیتافراداحتمالپاسخمنفیبهمبلغپیشنهادیاف ایشمییابدوایننشانمیدهدکهزنان
طوریکهبااف ایشیکدرصددرتغییرجنسیت


اند،به
بیشترازمردانبرایاماکنتفرجیارزشقا ل
یابد.همچنین،براساساثرنهاییاینمتغیرباتغییر


درصدکاهشمی
احتمالتمایلبهپرداخت0/52
جنسیت بازدیدکنندگان ،احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی معادل  0/62واحد کاهش خواهد یافت.
درصدمعنیدارشدهوعالمتآنمثبتاست.این

ضریببرآوردیتحصیالتازنظرآماریدرسطح1
نتیجه نشان میدهد که با اف ایش تحصیالت تمایل به پرداخت و پذیرش مبلغ پیشنهادی برای
دستآمده میتوان گفت ،با
استفاده از دشت میشان اف ایش خواهد یافت .با استفاده از کشش به 
اف ایشیکدرصدیدرتحصیالتافراد،احتمالپذیرشمبالغپیشنهادی2/14درصداف ایشمییابد.
لپذیرشمبالغپیشنهادشدهبرایاستفادة

همچنین،باتوجهبهاثرنهایی،بااف ایشتحصیالتاحتما
تفرجیازدشتمیشانمعادل0/097332واحداف ایشخواهدیافت.ضریبمتغیردرآمدخانوادهدر
سطح  10درصد با یک عالمت مثبت معنیدار شده است .عالمت مثبت نشان میدهد که احتمال
پذیرش در تمایل به پرداخت در افرادی که درآمد بیشتری دارند بیشتر از افرادی است که درآمد
طوریکه،بااف ایشیکدرصدیدرآمد،احتمالپذیرشمبلغپیشنهادی1/44درصد


کمتریدارند؛به
آمدهمیتوانگفت،بااف ایشیکواحداحتمالپذیرش،

یابد.باتوجهبهاثرنهاییبه 
دست

اف ایشمی
شمییابد.باتوجهبهجدول،5متغیرتعدادافرادخانوار

مبلغپیشنهادی 0/67470×10-6واحداف ای
دارشدهوعالمتآنمنفیاست.ایننتیجهنشان میدهدکهبا


درصدمعنی
ازنظرآماریدرسطح 1
اف ایشتعدادافرادخانوارتمایلبهپرداختوپذیرشمبالغپیشنهادیبرایاستفادهازدشتمیشان
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دستآمده نشان میدهد که با اف ایش یکدرصدی در تعداد افراد
به 
کاهش خواهد یافت .کشش  
درصدکاهشمییابد.همچنین،باتوجهبهاثرنهایی،با

خانوادهاحتمالپذیرشمبالغپیشنهادی2/72
اف ایشیکنفربهتعداداعضایخانوادهاحتمال پذیرشمبالغ پیشنهادشدهبرایاستفاده ازدشت
بهخوبیدر
یافت.آمارةنسبتدرستنماییدراینبرآورد 

واحدکاهشخواهد

میشانمعادل0/57450
سطح یک درصد معنیدار است ،بنابراین متغیرهای توضیحی توانستهاند متغیر وابسته را بهخوبی
توصیف کنند .بهعبارتدیگر نمیتوان هم مان تمام متغیرها را صفر فرض کرد .مقدار آمارة نسبت
دستآمده بیانگر آن است که متغیرهای
به 
بهدست آمده است .آمارة ماداالی  1
راستنمایی   82/57

یتوضیحدادهاند.معیاردیگرخوبیبرازشکهدر

بهخوب
توضیحیمدلتغییراتمتغیروابستةمدلرا 
جدول  5ارا ه شده ،طبقهبندی صحیح تصمیمگیرندگان به پذیرش مبلغ پیشنهادی برای استفادة
تفرجیازدشتمیشاناست.مطابقبرآوردهایحاضر،پیشبینیصحیحدراینمدل88درصداست.

بنابراین مدل برآوردشده درصد باالیی از مقادیر متغیر وابسته را با توجه به متغیرهای توضیحی
نیشدةبلهیا
گویانتمایلبهپرداختپیشبی 

عبارتدیگر،تقریباً  90درصدپاسخ


کند.به
پیشبینیمی

درستیاختصاصدادهبودند .

خیرراباارا ةنسبتیکامالًمناسببااطالعاتبه

جدول  :5نتایج مدل الجیت
متغیر

برآورد پارامتر

کشش در

آماره t

میانگین

پیشنهاد*** 

 -0/62787

 -1/9314

 -0/25128

اثر نهایی

کشش وزنی

 -0/15276×10-3  -0/098079

ضریبثابت*** 
سن 

 -5/1044
 0/014353

 -2/1263
 0/38009

 -2/1343
 0/22200

 -0/92360
 0/093170

 0/0034920

جنسیت*** 
تعدادافرادخانوار** 
سرپرستخانواده 
تحصیالت*** 

 -2/5757
 1/0751
 -0/80828
 0/40005

 -3/3155
 1/1770
 -2/7207
 3/6501

 -0/51286
 0/25689
 -1/3197
 2/1443

 -0/22057
 0/11834
 -0/57405
 0/94227

 -0/62667
 0/26158
 -0/19665
 0/097332

 1/5511
 3/3522
 0/43737

 0/24259
 1/14467
 0/099696

 0/092924
 0/56520
 0/045595

 0/011847
0/67470×10-6

0/27089×10-5

 -0/27463

-0/14677×10-3  -0/013240  -0/022363

 0/048695
تعداددفعاتبازدید 
-5
0/27731×10
درآمدخانواده*** 

ه ینةبازدیدخانوادگی  0/11134×10-4


فاصله 

 0/0025013





 Percentage Right Of Prediction=0.88571
 Maddala R-Square =0.54454



 Likelihood-RatioTest =82.5769

 Value-P=0.00000
ترتیبسطحمعنیداریدرسطح1و5و10درصد 


***و**و*به



مأخذ :یافتههای پژوهش 
1.Maddala R-Square
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کهارزشتفرجیدشتمیشانرانشانمیدهد،بعدازتخمینپارامترهای

مقدارانتظاری WTP
مدللوجیتبااستفادهازروشحداکثردرستنمایی،ازطریقانتگرال 5باجایگ ینیمقادیرمیانگین

شدهمحاسبهشدهاست.مقدارمتوسطتمایلبه


سایرمتغیرهاومحاسبةمقدارعرضازمبدأتعدیل
ریالبرآوردشدهاستکهباتوجهبهتعدادبازدیدساالنهاز

پرداختافرادبهازایهربازدید4/12595

ایندشت،ارزشاقتصادیتفرجگاهیساالنةآنمعادل4156482000ریالبرآوردشدهاست .

نتیجهگیری
هدف از این مطالعه برآورد ارزش تفرجگاهی دشت میشان همدان با استفاده از روش ارزشگذاری
نفرازبازدیدکنندگانبهدست

مشروطومدلالجیتبودهاست.اطالعاتالزمازطریقمصاحبهبا112
آمده است .براساس نتایج پژوهش 55/23 ،درصد بازدیدکنندگان حاضر به پرداخت مبلغی برای
استفادة تفرجی از دشت میشان بودهاند .مقدار متوسط تمایل به پرداخت افراد بهازای هر بازدید
ریالبرآوردشدهکهبانتایجمطالعاتشریزادهوهمکارانوعابدیوریاحیتشابهزیادی

12595/4
دارد .در این مطالعه ،تلثیر متغیر تحصیالت بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان معنیدار است و
ایلبهپرداختآنهابرایاستفادهازمحدودةتفریحی

اف ایشتحصیالتافرادباعثاف ایشاحتمالتم
دشتمیشانمی شودکهعلتمنطقیآناف ایشآگاهیافرادازمواهبزیستمحیطیاینمکانو

اهمیتحفظآنبااف ایشتحصیالتاست.دراغلبمطالعاتبررسیشده،ازجملهمطالعهفتاحیو
معنیدارتحصیالتبرتمایلبه پرداختافرادتلییدشده
فتحزاده،رجبیو موسویوراحلی،تلثیر 
است.جنسیتازدیگرمتغیرهاییاستکهتلثیرمعنیداریدرتمایلبهپرداختافراددارد.ضریب


دهندةتمایلبهپرداختبیشتربازدیدکنندگانزن


شدهمنفیاستونشان

اینمتغیردرمدلبرآورد
نسبت به بازدیدکنندگان مرد است .این نتیجه تشابه زیادی با نتایج عابدی و ریاحی دارد.
خصوصپیشنهادمیشودکهشرایطبرایحضوربیشترزناندراینمکانمهیاشود.همچنین،با


دراین
توجهبهنتایجبرآوردضرایب،یکیازمهمترینعواملپذیرشمبالغپیشنهادیدشتمیشاندرآمد

بازدیدکنندگان است که با مطالعات سام دلیری و همکاران و ناجی و همکاران سازگاری دارد.
هایزیست محیطیواصوالًتقاضابرایاستفادةتفرجیبیشترازمحیطزیستکاالییباکشش


پرداخت
ازاینرو،اگردرآمدافراداف ایشیابد،حاضربهپرداختبابتبهرهمندیازآنمیشوند.در
زیاداست؛  
این مطالعه ،مانند اغلب مطالعات بررسیشده ،رابطة منفی و معنیداری بین تعداد افراد خانواده با
احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی تمایل به پرداخت وجود دارد که حاکی از تمایل کم خانوارهای
پرجمعیتبهپرداختاست؛اینافراد،بهعلتباالبودنه ینههایزندگی،تمایلکمتریبهپرداخت

ه ینهبابتاستفادةتفرجیازمحیطزیستیهمچوندشتمیشاندارند .
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منابع
جنگلهای بلوط

امینی ،عباس و شهبازی کوچکله ،زینب (« .)1394برآورد ارزش تفریحی 
برنامهری ی فضایی،
ارزشگذاری مشروط»  .
شهرستانهای سیروان و چرداول با استفاده از روش  

سالپنجم،شمارة،1ص .96-77
جنگلهای شمال ایران با تلکید بر
امیرنژاد ،حمید ( .)1384تعیین ارزش کل اقتصادی اکوسیستم  
ارزشهای حفاظتی.رسالةدکتری،دانشگاهتربیتمدرس.
ارزشگذاری زیستمحیطی ـ اکولوژیکی و  

ص .237
ارزشهایحفاظتیوتفرجی
امیرنژاد،حمید،خلیلیان،صادقوعصاره،محمدحسن(«.)1385تعیین 
یسنگان نوشهر با استفاده از تمایل به پرداخت افراد».مجلة پژوهش و سازندگی
پارك جنگلی س 
درمنابعطبیعی،شمارة،72ص .24-15
متگذاری و تحلیل اقتصادی در ارزیابی
روشهای قی 
خورشیددوست ،علی (« .)1376نقش  

طشناسی،دورة،20شمارةپیاپی،1083ص .102-93
طزیست».محی 
محی 
یزاده ،محمد ونجفی علمدارلو ،حامد («.)1389برآورد ارزش تفرجی روستای
راحلی ،حسین ،خداورد 
بندارومیهبهروشارزشگذاریمشروط».تحقیقاتاقتصادکشاورزی،جلد،2شمارة،4ص .62-49
نقشجهان
ارزشهای گردشگری و حفاظتی میدان  
رجبی ،مصطفیو موسوی ،نساء («.)1393برآورد  
فصلنامة علوماقتصادی ،سالهشتم ،شمارة ،27
ارزشگذاری مشروط)»  .
اصفهان (کاربردروش  
ص .146-127
هشتبهشت در اصفهان با
قیتاهلل (« .)1392برآورد ارزش تفریحی پارك  
رفعت ،بتول و موسوی ،ب 
یونهم،شمارة،1ص .164-157
طشناسی،سالس 
ارزشگذاریمشروط».محی 
استفادهازروش 
سام دلیری ،احمد ،مرتضوی ،ابوالقاسم و امیرنژاد ،حمید (« .)1396برآورد ارزش تفریحی دریاچة

فصلنامة اقتصادفضاوتوسعة روستایی،
ولشت در ناحیة روستایی کالردشت شهرستان چالوس» .
ژهنامةگردشگریتوسعه،ص .132-115
سالششم،وی 
سچیان ،مهدی (« .)1397مقایسة
ی چیانه ،رحیم ،حسینپور ،مازیار و هری 
یزاده ،عادل ،حیدر 
شر 
پاركهایا لگلی
ارزشگذاریاقتصادیCVMمقاصدگردشگریشهری،مطالعةموردی :
تطبیقی 
وباغالرباغیشهرتبری ».گردشگریشهری،دورة،5شمارة،3ص .48-33
سرخهحصاربااستفادهاز

صیادی،فاطمهورفیعی،حامد(«.)1393برآوردارزشتفرجیپاركجنگلی
طزیست،
پژوهشهای محی 

ارزشگذاری مشروط و مقایسة آن با برآوردهای مشابه در ایران».
روش  
سالپنجم،شمارة،10ص .42-35
جاذبههای زمین
نشناسی عمومی و معرفی  
طالع فاضل ،ابراهیم و یوسفی ،مرتضی (« .)1397زمی 
افتههای نوین زمینشناسی
دامنههای شمالی کوهستان الوند ،استان همدان» .ی 
گردشگری  
کاربردی،دورة،12شمارة،23ص .37-21
ی،سمانهوریاحیدرچه،فرشید(«.)1395برآوردتمایلبهپرداختبهایتفریحیوحفاظتیباغ
عابد 
طزیستومنابعطبیعی،سال
فصلنامةاقتصادمحی 
ارزشگذاریمشروط» .
گلهایکرجبارویکرد 

اول،شمارة.2ص .31-1
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حوزههای آبخی با استفاده از روش
فتحزاده ،علی («.)1390ارزشگذاری حفاظتی  
فتاحی ،احمد و  
ارزشگذاری مشروط (مطالعة موردی:تاالب گمیشان)».علوم و مهندسی آبخی داری ایران ،سال

پنجم،شمارة،17ص .52-47
ارزشگذاری
فتاحی ،احمد ،ق ل سفلو ،نفیسه ،رضوانی ،محمد و حسینی ،کلثوم ( « .)1393
فصلنامة
تفرجگاههای طبیعی در مناطق روستایی (مطالعة موردی :پارك جنگلی چهلچای)»  .

راهبردهایتوسعةروستایی،جلد،1شمارة،1ص .14-1
تفرجگاهها

کاوسی کالشمی،محمد،شهبازی،حبیبوملکیان،آرش(«.)1388برآوردارزشتفریحی
دومرحلهای هکمن -مطالعة موردی :بوستان محتشم شهر رشت» .مجلة

با استفاده از روش 
تحقیقاتاقتصادکشاورزی،جلد،1شمارة،1ص .149-137
کرمی ،آزاد ،قربانی ،مهدی ،آذرنیوند ،حسین و رفیعی ،حامد (« .)1397برآورد تمایل به پرداخت
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