فصلنامه علمی -وژوهشی اقتصاد و مدیری شهری(9(1 ،ویاوی 65-3۱ ، ۱4

شاوا۱891-۱354 :

فصلنامهعلمی-پژوهشی
اقتصادومدیریتشهری

تعیین ارزش اقتصادی آثار تاریخی بیستون با استفاده از روش تمایل به پرداخت افراد ((WTP
*

فتحالهحقانی

آرشاعظمی

مربی گروه اقتصاد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
دانشجوی دکتری علوم اقتصادی ،دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چکيده:محوطه باستانی و تاریخی بیستون ،یکی از معتبرترین آثار باستانی جهان میباشد کهه در سها  5831در فهرسه
آثار برجسته جهانی در یونسکو ثب گردید .این تحقیق به تعیین ارزش اقتصادی (شهام ارزش تفریحهی و ارزش وجهودی
مجموعه تاریخی بیستون با استفاده از مد ههای ارزش گهااری ووجیه و وروبیه وردا تهه اسه  .جامعهه آمهاری تحقیهق،
بازدیدکنندگان آثار تاریخی بیستون در سا 58۳۱بود .نتایج تحقیق نشان دادند که تعداد زیادی از بازدیدکننهدگان ،تمایه
به وردا

مبلغی به عنوان ورودی برای بازدید از این مجموعه و تفریح در فضای اطراف آثار تاریخی هستند .همچنین نتایج

نشان دادند که متغیرهای درآمد و سطح تحصیالت در هر دو روش ووجی و وروبی  ،از مهمترین عوام تأثیرگاار بر میهاان
 WTPبازدیدکنند گان برای بازدید از مجموعه تاریخی بیستون هستند .میهاان متوسه  WTPمحاسهبه شهده بهرای ارزش
اقتصادی مجموعه آثار تاریخی بیستون براساس مد های ووجی و وروبی  ،به ترتیب  9561۳/۱ریا و  1459۳ریا بهرای
هر بازدیدکننده برآورد گردیده اس  .همچنین با توجه به آمار بازدیدکنندگان مجموعه آثار تاریخی بیستون که اداره میهرا
فرهنگی استان کرمانشاه آن را  ۱14444نفر برای سا  58۳5اعالم کرده اس و با این فرض که متوس ساالنه ههم همهین
تعداد باشد ،ارزش که سهاویانه مجموعهه آثهار تهاریخی بیسهتون بها اسهتفاده از مهد ههای ووجیه و وروبیه  ،بهه ترتیهب
 55۳59344444و  5۱185۱14444ریا برآورد گردیده اس .
واژگانکليدی:ارزش اقتصادی ،مد های ارزشگااری ،تمای به وردا
طبقهبندیC61, Z19, D52, Q51 :JEL
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در سا های ا یر ،اقتصاددانان منهاب طبیعهی ،بهه

ذاتی مکان گردشگری یا ارزشی اس که مردم فق برای

ارزشگااری و سنجش نقش آثار طبیعی در تهأمین رفهاه

شنا

مکهان گردشهگری قائلنهد حتهی اگهر

انسان وردا تهاند و نقهش قابه تهوجهی در ارزشگهااری

هرگا آن را نبینند یا اسهتفاده نکننهد .ارزش میراثهی یها

آوردنهد.

ارزش نس های آینده ،مطلوبی ناشی از آگاهی افهراد در

با آن که بیشتر توجه اقتصهاددانان رهرف ارزش مصهرفی

نگهداری دارایی مکان گردشهگری ن یهر وهارش جنگلهی

آثههار طبیعههی شههده اسه  ،ارزش غیرمصههرفی ایههن آثههار،

برای نس های آینده میباشد و ارزش انتخهاب ،شا صهی

قهرار مهیگیهرد.

از درجه ترجیح افراد بهرای حفهم مکهان گردشهگری در

تحقیقههات زیههادی در مههورد ارزش غیرمصههرفی امههاکن

برابر استفاده احتماوی افراد در آینده میباشد .بهه عبهارت

گردشههگری انجههام شههده اسه  .ایههن امههر بیههانگر برنامههه

دیگههر ،ارزش وجههودی بههه عنههوان تمای ه بههه وردا هه

مناف مصرفی و غیرمصرفی آثار طبیعی به دس

روزبه روز بیشتر مورد ارزیابی و شهنا

موجودی

نسب به رابطه بین سیستم اقتصادی و اماکن گردشگری

ارزش میراثههی بههه عنههوان  WTPبههرای حفاظ ه امههاکن

تحقیقاتی رو به رشدی اس که سعی دارد شنا
گسترش دههد و اهمیه

امهاکن گردشهگری و شهنا

گردشگری برای منفع نس های آینده ،ارزش انتخاب به

عمیق نسب بهه راهههای گونهاگونی کهه بهه بشهر فایهده

عنههوان  WTPبههرای حفاظ ه امههاکن گردشههگری بههرای

میرساند را نشان مهیدههد .دالیه ارزشگهااری امهاکن

نس های آینده و ارزش انتخاب به عنهوان WTP

منفع

و فهم منهاف و هدمات مکهانههای

بههرای حفاظهه امههاکن گردشههگری بههرای فررهه ههها و

گردشگری توس انسان ها ،ارائه مسهائ زیسه محیطهی

فعاوی های مصرفی احتماوی در آینده تعریه ،مهیشهود.

مربوط به اماکن گردشگری کشور به تصمیمگیرنهدگان و

ارزش تفریحههی کههه جههاو ارزشهههای مصههرفی امههاکن

برنامه ریاان ،فراهم آوردن یک ارتباط میان سیاس ههای

گردشگری اس  ،شام استفاده از اماکن گردشگری برای

اقتصههادی و درآمههدهای گردشههگری ،سههنجش نقههش و

تفههههرو ،اوقههههات فراغههه  ،سههههرگرمی ،ویههههادهروی و

اهمی ه امههاکن گردشههگری ،تعههدی و ارههال مجموعههه

زیباییشنا تی میباشد (بهروو و همکاران. 58۳9 ،

گردشگری ،شنا

محاسبات ملی مانند توویهد نا هاود دا لهی ( 1)GDPو

محوطههه باسههتانی و تههاریخی بیسههتون در طههو 1

جلوگیری از تخریب اماکن گردشگری میباشد (امیرنهژاد

کیلومتر و عرض  8کیلومتر در شرق استان کرمانشاه قرار

و همکاران. 5836 ،

دارد و یکی از معتبرترین آثار باستانی جهان میباشد کهه

ارزشهای یهک مکهان گردشهگری ،بهه ارزشههای

در سهها  5831در فهرسهه آثههار برجسههته جهههانی در

مصرفی و غیرمصرفی تقسیمبندی میشود .طبق تعریه،،

یونسکو ثب گردید .با توجه به اهمی ویژه آثار تهاریخی

ارزشهای مصرفی ،از مصرف و بهره بهرداری واقعهی یهک

بیستون در کشور و نیا در سطح بهیناومله  ،شهنا

و

مکههان گردشههگری (م ه الا یههک وههارش جنگلههی مشههتق

فهم مناف و دمات این آثار ،ارائه مسائ زیس محیطی

مههیشههوند کههه شههام ارزش مصههرفی مسههتقیم ن یههر

مربوط به تصمیمگیرندگان و برنامه ریهاان ،فهراهم آوردن

درآمدهای حار از چوب و اوهوار یهک وهارش جنگلهی و

ارتبههاط میههان سیاسهه هههای اقتصههادی و درآمههدهای

ارزش مصرفی غیرمستقیم مانند :فعاویه ههای تفریحهی،

گردشههگری آثههار ،سههنجش نقههش و اهمی ه گردشههگری

دمات زیس محیطی و گردشگری میباشد .ارزشههای

مجموعه آثار ،ارزیابی ارزش اقتصادی این آثار با اسهتفاده

غیرمصرفی (حفاظتی دربرگیرنده ارزش وجهودی ،ارزش

واههد بهود.

1- Gross Domestic Product

از روشها و مد های اقتصادی حائا اهمی

2- Willingness to Pay
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میراثی و ارزش انتخاب میباشهند .ارزش وجهودی ،ارزش
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از این رو در این مقاوه سهعی شهده اسه بها اسهتفاده از
وردا

افراد ( ،)WTPبه این موضوع وردا ته شود.

زیرسا

های مناطق مرتعی وس  5۱/۱۱ ،ووند و بهرای

مناطق مرتعی مرتف  ۳/43 ،ووند میباشد.
نانهههداگیری ۱451( ۳ارزش اقتصهههادی دریاچهههه

-2پيشينهتحقيق 

ویلیکههوال 54را بهها اسههتفاده از روش تمای ه بههه وردا ه

الف)پژوهشهایخارجی 


( )WTPبرآورد کرد .براسهاس نتهایج ایهن تحقیهق ،شهنا

آدامههه ه  5و همکهههههارانش ( ۱443بههههها روش

کردن و فوارههای آبی از جمله امکاناتی هسهتند کهه در

ارزشگااری مشروط ( ،۱ CVمیاان تمای بهه وردا ه
مردم را برای حفاظ از وهارش ایهاوتی مهورودو دیهابو 8و
جنگ بارانی آتالنتیک در برزی تخمهین زدنهد .در ایهن

رورت بهرهمندی بازدیدکنندگان از آنهها مهیتوانهد نهر
تمای به وردا

آنها را افاایش دهد.

ب)پژوهشهایداخلی 


این وارش و جنگه آتالنتیهک ،بهه ترتیهب  ۱558193و

تفرجگاهی وارش جنگلی نور مازندران با استفاده از روش

 8448968دالر آمریکا گاارش شد.

ارزشگههااری مشههروط و ورسههشنامههه گههاینش دوگانههه

اوجیههدا 9و همکههارانش ( ۱443در مطاوعهههای ،بههه

وردا تند .بدین من ور از مد تحلیلی الجیه

اسهتفاده

تخمههین ارزش غیربههازاری رود انههه یههاکیو 1در مکایههک

کردند و بر وایه روش حداک ر راس نمایی ،شها دههای

وردا تنههد .آنههها روش ارزشگههااری مشههروط را در 94

این مد برآورد و ارزیابی شدهاند .نتایج بیانگر این بودنهد

افهراد

بازدیدکنندگان و کهاربران

شهرستان انجام دادند و متوس تمای به وردا

را  58وسهوس در مههاه گههاارش کردنهد .در ایههن مطاوعههه،
رابطه بین تمای به وردا

افراد بها متغیرههای کلیهدی

مانند :مقدار ویشنهاد اوویهه ،سهطح درآمهد ،تحصهیالت و

برای این وارش جنگلهی 8351 ،ریها بهرای ههر بازدیهد
برآورد شده اس .
منفههرد ( 583۳ارزش تفریحههی وههارش جنگلههی
اونگدره را با استفاده از روش ارزشگااری مشروط برآورد

تعداد فرزندان بررسی شد.
بارا  6و همکارانش ( ۱443ارزش تفریحی منطقه
حفاظ

که میانگین تمای به وردا

شده آناوورنا 5در نپا را بها اسهتفاده از رهیافه

کرد .در این تحقیق ،میانگین تمای به وردا

انت هاری

بازدیدکننههدگان بههرای هههر بازدیههد ۱958 ،ریهها و ارزش

ارزش گااری مشروط ،مطاوعه کرد .در این بررسی میهاان

تفریحههی سههاالنه هههر هکتههار وههارش جنگلههی اونگههدره،

متوس و میانگین تمای بهه وردا ه افهراد بهه ترتیهب

 595۳9154ریا برآورد شد.

 6۳/۱و  59/8دالر آمریکا گاارش شد.

ناجی و همکارانش ( 58۳4ارزش تفریحهی وهارش

بوکلی 3و همکارانش ( ۱44۳تقاضای تفرجی منهاطق

جنگلی قائم کرمهان را بها اسهتفاده از روش ارزشگهااری

مرتعی وس و مرتف ایروند را با استفاده از روش ارزشگااری

مشروط برآورد کردند .بهرای دسهتیابی بهه ایهن ههدف و

مشروط بررسی کردند .نتایج این مطاوعه نشان دادند کهه

افراد ،از اوگوی ووجی بر مبنای

برآورد تمای به وردا

روش حداک ر درس نمایی استفاده شد .دادهههای مهورد
1- Adams
2- Contingent Valuation
3- Morro do Diabo State Park
4 Ojeda
5- Yaqui
6- Baral
7- Annapurna
8- Buckley

نیاز با استفاده از  551ورسشنامه از بازدیدکنندگان ایهن
وارش بهدس آمد .نتایج نشان دادند که میهانگین تمایه

9- Nandagiri
10- Pilikula
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ساویانه افراد بهرای حفاظه از

هاشم نژاد و همکهارانش ( 58۳4بهه تعیهین ارزش

بررسی ،تمای به وردا
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مد های الجی و وروبی و بهرهگیری از روش تمای به

تمای به وردا

بازدیدکنندگان بهرای بهبهود و توسهعه

03هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اقتصاد و مدیری شهری /شماره بیستم ،واییا 58۳6

به وردا

هر فرد برای بازدید از این وارش ۱515 ،ریا

تمای ه بههه وردا ه بازدیدکننههدگان از مجموعههه شهههر

اس  .همچنین نتایج نشان دادند که یک دررد افهاایش

تههاریخی سههو ته را بهها اسههتفاده از روش ارزشگههااری

در قیم ویشنهادی ،احتما وایرش آن را  94/1دررهد

مشروط ( )CVMو ورسشنامهه انتخهاب دوگانهه6168 ،

کاهش میدهد و نیا متغیر درآمد ،بیشهترین تهأثیر را بهر

ریا برای هر بازدید و ارزش که تفریحهی سهاالنه آن را

وایرش مبلغ ویشنهادی دارد.

بیش از  5۱۳۱میلیون ریا برآورد کردند.

امیرنهژاد و اژدری ( 58۳4ارزش تفریحههی منطقههه

شههعبانزاده و همکههارانش ( 58۳9در مطاوعهههای،

گمشده فهارس را بها اسهتفاده از روش

میاان تمای بازدیدکننهدگان بهه وردا ه هاینهه بهرای

گردشگری بهش

ارزش گااری مشروط در قاوب سه روش الجی  ،وروبیه

بازدید از باغ گ های شهر ارفهان را بها اسهتفاده از روش

نمونههه الزم براسههاس روش نمونهههگیههری تصههادفی سههاده

به دس

افهراد بهرای

محاسبه شد و با اسهتفاده از دادهههای بههدسه آمهده از

استفاده تفریحی از باغ گ ها 951۱29۳ ،ریها بهرای ههر

 538ورسشنامه ،تحلی انجام گرف  .نتایج نشهان دادنهد

نفر برآورد گردید.

که روش دومرحلهای همگن بها ایهنکهه مهیتوانهد میهان

آمده ،میانگین تمایه بهه وردا ه

ریگچیان ( 58۳1در مطاوعهای ،ارزش اقتصهادی-

عوام مؤثر بر وایرش تمای بهه وردا ه و نیها عوامه

گردشگری مساجد تاریخی میدان نقش جهان ارفهان را

مؤثر بر میاان آن تمایا قائ شود ،در مجموع تمایه بهه

با استفاده از روش ارزش گااری مشروط 389528۳ ،ریا

وردا

را نسب

به دو روش دیگهر بهه میهاان کمتهری

برآورد می کند .همچنین تفاوت معنهیداری در نتهایج دو
روش الجی
تمای به وردا

و وروبی

طی مشاهده نگردیهد .متوسه

برآورد کرده اس .
ویمهههایی و همکهههارانش ( ۱459در مطاوعههههای،
متوس تمای به وردا ه

افهراد بهرای بازدیهد از وهارش

منطقه گردشگاهی بهشه گمشهده بها

جنگلی ماسهووه در شهما ایهران را بها اسهتفاده از روش

استفاده از تهاب الجیه و وروبیه  ،بهه ترتیهب ۳۳35/1

هاینه سهفر ( 5۱144 ،5 TCMریها بهرای ههر بازدیهد

ریهها و  ۳558/3ریهها و براسههاس روش دو مرحلهههای

برآورد کردند.

همگن ۱9۳8 ،ریا برای هر بازدیدکننده محاسبه شد.
عابهههدی و همکهههارانش ( 58۳4ارزش تفریحهههی

-0مبانینظری 

مجتم نمکآبهرود را بها اسهتفاده از روش ارزشگهااری

برای تعیین ارزش حفاظتی و ارزش تفریحی ساالنه

مشروط انجام دادند .اطالعهات مهورد نیهاز بها اسهتفاده از

اماکن گردشگری ،از روش ارزشگهااری مشهروط ()CV

 594ورسههشنامههه در سهها هههای  5833-3۳جم ه آوری

استفاده مهیشهود .معمهوالا ایهن روش بههعنهوان یکهی از

گردید .نتایج نشان دادند که  69/۱۳دررهد افهراد تحه

اباارهههای اسههتاندارد و انعطههافوههایر بههرای انههدازهگیههری

بررسی در این مطاوعه حاضهر بهه وردا ه مبلغهی بهرای

ارزشهای غیرمصهرفی و ارزشههای مصهرفی غیربهازاری

استفاده تفریحی از این مجتم هستند .متوس تمای به

مناب زیس محیطی بهه کهار مهی رود .ایهن روش تهالش

بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این مجتم ،

میکند تا  WTPافراد را تح سهناریوهای بهازار فرضهی

 ۱335۳ریا برای هر بازدید برآورد شد و ارزش تفریحی

مشخصی ،تعیین کند .به عبارت دیگر ،روش  CVتهالش

وردا

ساالنه مجتم برای هر انواده 5554545 ،ریا بهدس آمد.
1- Travel Cost Method
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طی و روش دو مرحلهای همگن ،برآورد کردنهد .تعهداد

ارزشگههااری مشههروط بههرآورد کردنههد .براسههاس نتههایج
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و تمای به وردا

ساالنه هر انوار 5535۳5/88 ،ریا

اکسههار آسههتانه و همکههارانش ( ، 58۳5متوسهه

تعییهن ارزش اقتصهادی آثار تاریخی بیستهون  /...فتحاوه حقانی ،آرش اع می ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 06
})1/1+exp{-(α-βA+γY+θS

می کند تا بفهمد چطور واسخ گویان تح سناریوهای بازار
هستند.

معموالا برای برآورد ارزش تفریحهی ایهن امهاکن دو
روش  TCو  CVاستفاده میشود .روش  TCمبتنهی بهر
تهیه دادهها از طریق مصاحبه و ورسشنامه بوده و تقاضها
برای مکان های تفریحی براساس تعداد بازدیدها در سها
و عوام متغیر دیگر مانند :انواع هاینههههای مربهوط بهه

 Logesticاسهههتاندارد اسههه و بعضهههی از متغیرههههای
اجتماعی -اقتصادی در این تحقیق را شام می شهود،β .
 γو  ،θض ههرایب بههرآورد ش ههدهای هستن ههد کههه انت ههار
می رود  β≤0و γو  θبارگتر از رهفر باشهند (امیرنهژاد و
رفیعی. 58۳5 ،
سه روش برای محاسهبه  WTPوجهود دارد :روش

سههفر ،درآمههد بازدیدکننههده و مشخصههات اجتمههاعی-

او  ،متوس  WTPاس که از آن برای محاسهبه مقهدار

اقتصادی ،تعیین میشود.
به من ور تعیین مهدوی بهرای انهدازهگیهری ،WTP
ویژه برای ارزش حفاظتی و مبلغ ویشهنهادی بهه عنهوان
قیم

ورودی برای ارزش تفریحهی مکهان گردشهگری را

براساس ماکایمم کردن مطلوبی

ود تح شرای زیهر

U(1,Y-A;S)+ε1≥U(0,Y;S)+ε0

 ،Uمطلوبی

غیرمستقیمی اس

رفر تا بینهای اسهتفاده مهیشهود .روش دوم ،متوسه
 WTPک اس

که برای محاسبه مقدار انت هاری WTP

به وسیله انتگرا گیری عددی در محدوده منفی بینهای
تا م ب

بی نهای

به کار می رود .روش سهوم ،موسهوم بهه

متوس  WTPقسمتی اس و از آن برای محاسبه مقدار

میوایرد یا آن را به طور دیگری رد میکند:
(5

انت اری  WTPبهوسیله انتگرا گیری عددی در محدوده

انت اری  WTPبهوسیله انتگرا گیری عددی در محدوده
رفر تا ویشنهاد ماکایمم ) (Aاستفاده میشهود .از میهان

که فرد بههدسه

میآورد Y .و  ،Aبه ترتیب درآمد فرد و مبلغ ویشهنهادی

این سه روش ،روش سوم بهتر اس

و  ،Sدیگر ویژگهیههای اجتمهاعی -اقتصهادی اسه کهه

و سههازگاری محههدودی ههها بهها تئههوری ،کههارایی آمههاری و

تح تأثیر سهلیقه فهردی مهیباشهد (امیرنهژاد و رفیعهی،

توانایی جم شهدن را حفهم مهیکنهد .بنهابراین در ایهن

 ε1 . 58۳5و  ،ε0متغیرههای تصهادفی بها میهانگین رهفر

تحقیق از متوس  WTPقسهمتی اسهتفاده شهده اسه

میباشند که بهطور برابر و مستق توزی شدهاند.

(امیرنژاد و رفیعی. 58۳5 ،
وارامترهای مد ووجی با استفاده از روش حداک ر

تفاوت مطلوبی (∆ Uمیتواند به رورت رابطه ،۱

درس نمایی که رایج ترین تکنیهک بهرای تخمهین مهد

توری ،شود:
(۱

)∆U=U(1,Y-A;S)-U(0,Y;S)+(ε1-ε0

ورسههشنامههه دوگانههه در بررسههی  ،CVدارای یههک
کیفی انتخهابی نیهاز دارد .معمهوالا مهد ههای ووجیه

مقهدار انت هاری

ووجی میباشد برآورد میشوند .سهپ

 WTPبه وسیله انتگرا گیری عددی در محدوده رفر تا
باالترین ویشنهاد ( Aبه رورت رابطه  9محاسبه میشود:

متغیر وابسته با انتخاب دوگانه میباشد که به یهک مهد
و

وروبی برای روشهای انتخاب کیفی استفاده مهیشهوند
از این رو هر دو مد ووجی و وروبیه در ایهن تحقیهق

(9

)
) dA

(
)

∫
(

(

)
(

∫

که ) ،E(WTPمقهدار انت هاری  WTPاسه و ،α
عرض از مبدأ تعدی شده میباشد کهه بهه وسهیله جملهه

استفاده شده اس .
احتما اینکه فرد یکهی از ویشهنهادها ( Aرا بپهایرد،
براساس مد ووجی به رورت رابطه  ،8بیان میشود:
(8

زیرا این روش ثبات

=)pr=F𝜂(∆U)=1/1+exp(-∆U

اجتماعی -اقتصادی به جملهه عهرض از مبهدأ ارهلی (α

اضافه شده اس ]).α[•θ=(α+γy+ S
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فرض شده که فرد ،مبلغ ویشهنهادی بهه عنهوان ماویهات
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فرضی مطمئن ،راضی به وردا

که ) ،F𝜂(∆Uتاب توزی تجمعی بها یهک ا هتالف

02هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اقتصاد و مدیری شهری /شماره بیستم ،واییا 58۳6

وگاریتمی یا طی برآورد شوند .در این بررسهی ،از مهد

محدود بودن درآمد آنها و  ...را به واسخگویان یادآور شده

طی استفاده شده اس

ووجی

زیرا فهرم طهی بهرای

تا در بیان واسخ واقعی به آنها کمک کند .به همراه مباوغ

محاسهههبه متوسههه  WTPآسهههانتهههر اسه ه  .بهههرای

ویشنهادی  WTPکه فهرض مهی شهود  B ،Aو  Cریها

تجایهههوتحلیهه آمههاری متغیرههها ،محاسههبات ریاضههی و

می باشند ،از واسخ گویهان در مهورد حهداک ر  WTPآنهها

تخمین وارامترهای مد ووجی  ،از نرم افاارههای SPSS

سؤا مهیشهود .ایهن امهر بهه تحلیه ههای بعهدی بهرای

و  Eviewsاستفاده میشود.

طبقهبندی تأثیرات به جامانده ،کمک واهد کرد.

 ،CVاز ورسش نامه انتخاب دو بعدی استفاده میشود .در

بخش او همانند ورسشنامه ارزش حفاظتی ،دربرگیرنده

این روش ،واسخگویان تنها یک ویشنهاد را بهین تعهدادی

وضعی اجتماعی -اقتصهادی بازدیدکننهدگان مهیباشهد.

از ویشنهادهای از ویش تعیین شده ،انتخاب میکنند.

بخش دوم ورسش نامه ،سؤاالت مربوط بهه میهاان WTP

ورسشنامه ارزش حفاظتی شام چهار بخش میباشهد

بازدیدکننههدگان اس ه کههه در ایههن بخههش سههه قیم ه

که بخش او دربرگیرنهده وضهعی اجتمهاعی-اقتصهادی

ویشنهادی  E ،Dو  Fریا به رورت سه سؤا وابسته به

به طوری که در مورد سهن ،جنسهی  ،شهغ ،

ویشنهادی مطر شهده بهرای

افراد اس

هم ارائه شده اس  .قیم

میاان تحصیالت ،مح سهکون  ،تعهداد افهراد هانواده و

ارزش حفاظتی و ارزش تفریحی ،براساس ویشآزمهون بها

میاان درآمد واسخگویان ،تحقیق و جس وجهو مهیکنهد.

استفاده از ورسشنامه باز انتخاب شده اس .

در بخش دوم ،سؤاالت به گونهای طراحهی شهدهانهد کهه

برای محققان انتخاب یک روش ماوی برای وردا

میاان آگاهی واسخگویان را از میاان ارزشهای حفهاظتی

واقعی در بررسی  ،CVمهم و بااهمی اس  .این انتخاب،

مکان گردشگری مورد ن ر مورد سنجش قهرار مهیدههد.

تمای به وردا

مطر شده برای واسخگویهان را نشهان

ال موافهق ،موافهق،
این سؤاالت بها ارائهه وهنج گاینهه کهام ا

میدههد .وسهیله وردا ه ممکهن اسه شهام  :قیمه

بی تفاوت ،مخاو ،و کامالا مخاو ،،ارزیهابی مهیشهوند .در

ورودی ،ماویات فروش ،رورتحسهاب ههای اوکترونیکهی،

بخش سوم ورسشنامه ،از واسهخگویهان در مهورد میهاان

حق اواحمههای مربوط به جواز یها وروانهه کهار یها وجهوه

اطالعات آن ها در بروشوری که در ا تیهار آنهها گااشهته

اص باشهد .بهرای انهدازهگیهری ارزش حفهاظتی امهاکن

واهد شد .در این بروشور ،ویژگهیههای

گردشههگری ،ماویههاتی ویههژه از قبیه  :ماویههات آموزشههی و

برجسته مکان گردشهگری مهورد ن هر ،آمهار و اطالعهات

فرهنگی (که به وسیله دووه وضه مهیشهود  ،انتخهاب

ضروری ن یر :موقعیه و مسهاح محهدوده و بر هی از

میشود .همچنین بهرای تعیهین ارزش تفریحهی ،قیمه

مسائ و مشکالتی که مکان گردشگری مورد ن هر بها آن

ورودی که بهترین انتخهاب منطقهی و بهه عنهوان وسهیله

روبهرو اس  ،بیان واهد شد .این بروشور به واسخگویهان

وردا

واقعی برای بازدیدکننهدگان امهاکن گردشهگری

کمک واهد کرد تا به سهؤاالت مطهر شهده ،راحه تهر

میباشد ،انتخاب شده اس (هاشمنژاد و همکاران. 58۳4 ،

شده بود ،سؤا

واسههخ دهنههد .بخههش چهههارم ورسههشنامههه ،دربرگیرنههده

واسخگویان در مواجه شدن با قیم ویشنهادی بهه

سؤاالتی در مورد  WTPافراد برای ارزش حفاظتی مکان

عنوان ماویات آموزشی برای حفاظ اماکن گردشهگری و

گردشگری مورد ن ر میباشد .قب از شروع مصهاحبه در

قیم ورودی برای ارزش تفریحی که بهطور ماهیانه ارائه

این بخش چند نکته مهم از جمله تفکر و تأم بیشتر در

میشود ،میتوانند واسهخ م به یها منفهی داده یها ههی

واسخگویی بهه سهؤاالت ،تمرکها و تأکیهد بهر روی مکهان

واسخی ندهند .برای هر واسخ دویه آن ثبه مهیشهود.
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بههرای انههدازهگیههری  WTPافههراد در بررسههی روش

ورسش نامه ارزش تفریحی شام دو بخش بوده که
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مد های ووجی ممکن اس بهه شهک ههای تهاب

گردشگری مورد ن ر نه موضوعات زیس محیطهی دیگهر،

تعییهن ارزش اقتصهادی آثار تاریخی بیستهون  /...فتحاوه حقانی ،آرش اع می ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 00

افرادی که واسخ اعتراض آمیا نسب

به وردا ه

مبلغهی

اووین سؤا مربوط به  WTPدر ورسشنامهه ارزش
واهد شهد کهه آیها مایه

حفاظتی به این رورت مطر

بودن درآمد به واسهخگویهان یهادآور شهد تها در بهازگویی
واسخ واقعی به آنها کمک نماید .مباوغ ویشهنهادی بهرای
آثار تاریخی  5444 ،1444 ،9444تومانی و برای وارش و

هستید  Bریا از درآمد ماهیانه ود را به عنوان ماویات

فضههای اطههراف آثههار  5444،5144و  ۱444تومههانی ،بههه

از مکهان گردشهگری

رورت سه سؤا وابسته به هم ارائه شد و از واسخگویهان

آموزشی و فرهنگی بهرای حفاظه

مورد ن ر بپردازید؟ در رورتی که واسخ گو به این سهؤا

در مورد بیشترین  WTPآنها سؤا گردیهد .سهه قیمه

واسخ منفی دهد ،ویشنهاد وایینتر ( Cریا ارائه میشهود و

ویشنهادی مطر شده برای ارزش تفریحی با اسهتفاده از

در رورت جواب م ب  ،ویشنهاد باالتر ( Aریا

ورسهش

ورسشنامه باز انتخاب شد.

ویشهنهادی میهانی (E

تفریحی برای آثار تهاریخی بها قیمه ویشهنهادی میهانی

ورسش نامه ارزش تفریحی ،قیم
ریا

به این رورت مورد ورسش قرار میگیهرد کهه ایهن

 1444تومان مورد ورسش قرار گرف و این گونه مطهر

مکان گردشگری ،فررتی برای گردش و اسهتراح شهما

شد که آثار تاریخی بیسهتون عهالوه بهر تهاریخشناسهی و

فراهم کرده اس ؟ آیا شما حاضرید برای اسهتفاده از ایهن

فرهنگشناسی ،فررتی بهرای گهردش و اسهتراح شهما

وارش E ،ریا از درآمد ماهیانه ود را به عنهوان قیمه

فراهم کرده اس ؟ آیا حاضرید برای بازدیهد از ایهن آثهار،

ورودی برای هر یک از اعضای هود وردا ه کنیهد؟ در

 1444تومان به عنوان مبلغ ورودی وردا

رورت واسخ منفی ،قیم ویشنهادی وایینتهر ( Fریها

رورتی که واسخگو به ایهن سهؤا واسهخ منفهی مهیداد،

ورسههش مههیشههود و در رههورت واسههخ م بهه  ،قیمهه

ویشنهاد وایین تر  8444تومان و در رورت جواب م ب ،

ویشههنهادی بههاالتر ( Dریهها

از بازدیدکننههدگان سههؤا

واهد شد.

نماییهد؟ در

ویشنهاد باالتر  5444تومان مطر میشد و اووین سهؤا
مربوط بهه  WTPدر ورسهشنامهه ارزش تفریحهی بهرای
وارش و محی اطراف آثار تاریخی بها قیمه ویشهنهادی

-0روشتحقيق

میانی  5144تومان مورد ورسش قرار گرف

در این مطاوعه بهرای انهدازهگیهری  WTPافهراد ،از

مطر شد که آیا وارش و فضای اطراف این آثار ،وح هات

ورسش نامه انتخاب دوگانه دو بعدی استفاده شهده اسه .

مفر و شادی را برای شهما و هانوادهتهان فهراهم کهرده

ورسشنامه ارزش تفریحی شام دو بخش اس  :بخهش او

اس ؟ آیا شما حاضرید برای هر بار استفاده از ایهن فضها،

شام  ۱5سؤا  ،دربرگیرنده وضعی اجتماعی -اقتصهادی

 5144تومان وردا

و ایهنگونهه

نمایید؟ در رورتی که واسخگو بهه

به طوری که در مورد سهن ،جنسهی  ،شهغ ،

این سؤا واسخ منفی میداد ،ویشهنهاد وهایینتهر 5444

میاان تحصیالت ،مح سهکون  ،تعهداد افهراد هانواده و

تومان و در رورت جواب م به  ،ویشهنهاد بهاالتر ۱444

میاان درآمد واسخ گویان تحقیق و جس وجهو مهیکنهد.

تومان مطر میشد.

افراد اس

بخههش دوم ورسههشنامههه شههام  3سههؤا  ،دربرگیرنههده

در این تحقیق برای برآورد تعداد نمونه الزم نیها از

سؤا هایی در مورد  WTPافراد بهرای ارزش اقتصهادی و

روش نمونه گیری تصهادفی سهاده اسهتفاده شهد و تعهداد

تفریحی آثار تاریخی بیستون و محی اطهراف آن اسه .

نمونههه براسههاس میههانگین و واریههان

جامعههه آمههاری

در مجموع ،این ورسشنامهه دارای  ۱۳سهؤا مهیباشهد.

(بازدیدکنندگان آثار تاریخی بیستون با استفاده از روش

قب از شروع مصاحبه چند نکته از جمله تأم بیشهتر در

کوکران و به وسیله  84ویش ورسشنامه تکمی شهد .در
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مههیشههود .همچنههین در سههؤا او مربههوط بههه WTP

اووین سؤا مربوط به  WTPدر ورسشنامهه ارزش
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برای حفاظ اماکن گردشگری دارند نیا ثب میگردد.

واسخگویی به سؤا ها ،تمرکا و تأکید بر منطقه ،محهدود

00هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اقتصاد و مدیری شهری /شماره بیستم ،واییا 58۳6

نهای ه  ۱83 ،ورسههشنامههه توس ه بازدیدکننههدگان آثههار
(۱

الگوهایمطرحدراینتحقيق 

(

(

)

عوام مد وروبی بها اسهتفاده از روش بیشهترین

بهمن ور تعیین مهدوی بهرای انهدازهگیهری ،WTP

راس نمایی که رایج تهرین تکنیهک بهرای تخمهین مهد

فرض شد که فهرد ،مبلهغ ویشهنهادی بهه عنهوان قیمه

اس  ،برآورد مهی شهوند .بهدین ترتیهب ،مقهدار انت هاری

ورودی برای ارزش تفریحی آثار تاریخی بیستون و وهارش

 WTPبه وسیله انتگرا گیری عددی در محدوده رفر تا

و فضای اطراف آثار را براساس بیشترین مطلوبیه

هود

باالترین ویشنهاد به رورت رابطه ( 8محاسبه میشود:

میوایرد یها آن را رد مهیکنهد .ورسهشنامهه دوگانهه در
)

بررسی  ، CVدارای یک متغیر وابسته با انتخهاب دوگانهه
اس که به یک مد کیفی انتخابی نیاز دارد .مهد ههای

(8

برای روش های انتخاب کیفهی بهه کهار

(Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 5

 ،Yمتغیههر وابسههته اسهه و تمایهه بههه وردا هه

})

)

میروند .مد مورد استفاده در ایهن مطاوعهه بهه رهورت
رابطه ( 5اس :

( {

(

∫=

(

) E(WTPمقدار انت اری  WTPو * αعرض از مبهدأ
تعدی شده اسه  α*= (α+β2 + β3 + β4) ،کهه بخهش
اجتماعی -اقتصادی را به عرض از مبدأ ارلی ) (αاضهافه
میکند.

بازدیدکنندگان را نشهان مهی دههد .اگهر فهرد حاضهر بهه
وردا

مبلغ ویشنهادی باشد Y ،برابر یک واهد بود و

اگر فرد تمایلی به وردا

یافتههایتحقيق
 -5

ایهن مبلهغ نداشهته باشهدY ،

گویانپرسشنامه 


هایپاسخ

ویژگی

برابر رفر در ن ر گرفتهه مهیشهود .همچنهین  X1مبلهغ

الف)ویژگیهایاجتماعی-اقتصادی 


ویشنهادی X2 ،درآمهد فهرد X3 ،سهطح تحصهیالتX4 ،

فارله مح سکون

فرد از آثهار تهاریخی بیسهتون و X5

میاان مطاوعه فرد را نشان میدهند.

مح زندگی (استان ،شهرستان ،شهر  ،سن ،جنسی  ،میاان
تحصیالت ،تعداد افراد انوار همراه ،درآمد متوس ماهیانه

احتمهها ) (Piایههنکههه فههرد یکههی از ویشههنهادها را
بپایرد براساس مد رگرسیونی الجیه

سؤاالت مربوط به این بخش در ورسشنامه عبارتند از:

یها وروبیه

بهه

رورت رابطه ( ۱بیان میشود:

شما و درآمد متوس ماهیانه ک

انواده شما .الرهای

از این ویژگیها ،ضمن محاسبه میانگین و انحراف معیار
آنها در جدو  5ارائه شده اس .

جدول-6اطالعاتدموگرافيکبازدیدکنندگانآثارتاریخیبيستوندرسال 6032
بيشترین

انحرافمعيار

کمترین

متغيرها

ميانگين

5

5۱

53

38

اندازه هر انواده

 8/5نفر

۱/56

سن واسخگویان

 86/38سا

۳/1

۱۱

سا های تحصی

 59/83سا

۱/۳6

1

درآمد ماهیانه واسخگو

51۱۱4۱۱4ریا

 534۳16۳4ریا

 544444ریا

 5۱4444444ریا

درآمد ماهیانه انوار

 ۳۳۳۳۳644ریا

55434154

 8444444ریا

 ۱14444444ریا
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الجی

و وروبی

)

(

∫

)

(
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تاریخی بیستون در سا  58۳۱تکمی گردید.

)

)

(

تعییهن ارزش اقتصهادی آثار تاریخی بیستهون  /...فتحاوه حقانی ،آرش اع می ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 05

براساس جدو  ،5میهانگین بعهد هانوار  8/5نفهر،

ب)ویژگیهایشغلی


میانگین سن واسخگویان 86/38 ،سا  ،میانگین سا های
تحصهههی  59/83 ،سههها و میهههانگین درآمهههد ماهیانهههه

واسخگو بوده اس کهه براسهاس آن ویژگهیههای شهغلی

واسخگویان 51۱۱4۱۱4 ،ریا بوده اس .

بازدیدکنن ههدگان از آثههار تههاریخی بیست ههون بههه رههورت
جدو  ۱اس :


تقسيمبندیبازدیدکنندگانبراساسشغل 

جدول-2
شغل

کارمنددولت

بازنشسته

آزاد

متخصص

بيکار

سایر

تعداد

13

56

5۳

85

56

8۱

درصد

۱9/86

6/5۱

88/5۳

51/19

6/5۱

58/99

واسهخگویهان کارمنههد دووه  88/5۳ ،دررهد شههغ آزاد،

در این بخش ،میاان تحصیالت واسخ گویان بررسی

 51/19دررههد متخصههد 58/99 ،دررههد بازنشسههته و

گردید .براساس نتایج بهدس آمده از ورسشنامه ،سهطح

بیکار بودهاند.

سواد بازدیدکنندگان به رورت جدو  8اس .

جدول-0سطحسوادبازدیدکنندگان 
سطحسواد

فوقليسانسوباالتر


ليسانس

فوقدیپلم


دیپلموکمتر

بیسواد


تعداد

98

5۳

65

96

8

درصد

53/46

88/5۳

۱3/51

5۳/8۱

5/۱6



براساس جدو  15/۱1 ،8دررد واسخگویان دارای

 54444ریهها بههرای بازدیههد از آثههار تههاریخی بیسههتون

و باالتر ۱3/51 ،دررد فوق دیهپلم و

هستند؟  63واسخگو ویشنهاد سوم را نپایرفته و  51نفهر

سطح سواد ویسان

این ویشنهاد را وایرفتند .از  ۱3واسخگویی کهه ویشهنهاد

 ۱4/13دررد دیپلم و وایینتر بودهاند.
در بخش  WTPبازدیدکنندگان برای ارزش اقتصادی

 94444ریاوی را وایرفتنهد 1 ،نفهر آنهها حهداک ر WTP

بخش آثار تاریخی بیسهتون 515 ،نفهر اووهین ویشهنهاد را

ود را تا  91444ریا بیان کردند .از  63واسخگویی که

 14444ریا بهرای هریهک

ویشنهاد  14444ریاوی را وایرفتند ،اما ویشنهاد 54444

از اعضای انواده ود بهعنوان قیم ورودی برای بازدیهد از

ریا را نپایرفتند 51 ،نفر آنها حداک ر  WTPود را تها

آثار نداشتند و  598نفر 14444ریا را وایرفتند.

 64444ریا بیان کردند .از  51واسخگویی که ویشهنهاد

نپایرفتند و تمایلی برای وردا

ارائهه

 54444ریاوی را وایرفتند 1۱ ،نفر آنهها حهداک ر WTP

هنگامی که ویشنهاد وایینتر ( 94444ریا

شههد 5۱8 ،نفههر ویشههنهاد دوم را نیهها نپایرفتنههد و بیههان

ود را تا  54444ریا  58 ،نفر آنها حداک ر  WTPود

 94444ریها نیسهتند در

را تا  51444ریا  6 ،نفر آنها حداک ر  WTPهود را تها

کردند که حاضر به وردا ه

حاوی که  ۱3نفر این ویشنهاد وهایینتهر  94444ریها را

 ۳4444ریا و  9نفر تا 544444ریا بیان کردند.

وایرفتند .آن دسته از واسخگویانی (598نفر کهه اووهین

امهها در بخههش  WTPبازدیدکننههدگان بههرای ارزش

را وایرفتند ،در گهروه ویشهنهاد

اقتصههادی بخههش فضههای تفریحههی اطههراف آثههار تههاریخی

قیم ورودی

بیستون 5۱6 ،نفر اووین ویشنهاد را نپایرفتنهد و تمهایلی

ویشنهاد ( 14444ریا

باالتر قرار گرفتند که آیا حاضر به وردا
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براسههههاس نتههههایج جههههدو  ۱9/86 ،۱دررههههد

ج)سطحسوادپاسخدهندگان 
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سؤا مربوط به این بخش در ورسشنامه مربوط به شهغ

01هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اقتصاد و مدیری شهری /شماره بیستم ،واییا 58۳6

برای وردا ه

ورودی بهرای اسهتراح و

نپایرفتند 6 ،نفر آنها حداک ر  WTPهود را تها 53444

تفهریح در وههارش و فضهای اطههراف آثهار نداشههتند و 563

ریها مطهر کردنهد .از  546واسهخگهویی کهه ویشههنهاد

نمونه  51444ریا را وایرفتند.

 ۱4444ریاوی را وایرفتند 51 ،نفر آنهها حهداک ر WTP

انواده ود بهعنهوان قیمه

ارائهه

ود را تا  ۱4444ریا  ۱6 ،نفر آنها حداک ر  WTPهود

هنگامی که ویشنهاد وایینتر ( 54444ریا

شد 56 ،نفر ویشنهاد دوم را نیا نپایرفتند و بیان کردنهد

را تا  ۱1444ریا و  1نفر آنها حداک ر  WTPود را تها

که حاضهر بهه وردا ه

 84444ریا بیان کردند .تجایهو تحلی اظهارات تمایه

 54444ریها نیها نیسهتند ،در

وایرفتند .آن دسته از واسخگویانی ( 563نفر کهه اووهین

انت ارات در هر ن ریه اقتصادی بررسی شهوند همچنهین،

را وایرفتند ،در گهروه ویشهنهاد

فررتی برای بررسی میاان اعتبار ورسهشنامهه بههوجهود

قیم ورودی

آمده مشخد شد که ورسشها به طور کامالا رحیحی بها

باالتر قرار گرفتند که آیا حاضر به وردا

واسخگویان ارتباط برقرار کردهاند.

 ۱4444ریا برای استراح و تفریح در وهارش و فضهای
اط هراف آثههار تههاریخی بیسههتون هسههتند؟  6۱واسههخگههو

نتایجمدل logit

ویشنهاد سهوم را نپایرفتهه و  546نفهر ایهن ویشهنهاد را

الف)نتایجمدلlogitبرایآثارتاریخیبيستون 

وایرفتند .از  14واسخگویی که ویشنهاد  54444ریاوی را

نتایج تخمین مد  logitبرای آثار تاریخی بیستون
در جدو  9نشان داده شدهاند.

وایرفتند 8 ،نفر آنها حداک ر  WTPهود را تها 5۱444
ریا بیان کردند .از  6۱واسخگویی که ویشهنهاد 51444


جدول-0نتایجتخمينمدلlogitبرایآثارتاریخیبيستون 
متغيرها

ضرایب

ارزشآمارهt

معناداریآماری


قیم ویشنهادی

-4/4444۳15

-۱/3155

4/449

درآمد

4/444444513

8/41

4/44۱

تحصیالت

4/44۱44۳6

5/99

4/5

مطاوعه

4/44181۱

5/45

4/8

فارله

-4/4445۱1

-4/59

4/9
Log Likelihood= -8۳۳/15
McFadden R  4/81
2



براساس نتایج بهدس آمده از مد  ،logitمتغیرههای

متغیرهای درآمد و تحصیالت دارای عالم م ب هسهتند و

قیم ویشنهادی و درآمد در سهطح  ۳۳دررهد و متغیهر

این بدان معنی اس که با افاایش مبلغ ویشنهادی ،احتمها

تحصیالت در سطح  ۳4دررد دارای تأثیرات معنهیداری

وایرش مبلغ (جواب بله به مبلغ ویشنهادی در ورسشنامهه

بر وهایرش یها عهدموهایرش مبلهغ ویشهنهادی از سهوی

کاهش و با کاهش مبلغ ،احتما وایرش مبلهغ ،افهاایش

بازدیدکنندگان بودهاند .همچنین عالم ههایی کهه بهرای

می یابد .در مورد متغیرهای درآمد و تحصیالت ،با افاایش

این متغیرها بهدس آمده اس  ،موردانت ار اس  .بر ایهن

سطح درآمد و سطح تحصیالت ،احتمها وهایرش مبلهغ

منفهی و

ویشنهادی از جانب بازدیدکنندگان ،افاایش و بها کهاهش

اساس متغیر قیمه

ویشهنهادی دارای عالمه
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حاویکه  14نفر این ویشنهاد وهایینتهر  54444ریها را

به وردا

ویشنهاد ( 51444ریا

واسهخگویهان ایهن فرره را فهراهم کهرد تها
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 51444ریها بهرای ههر یهک از اعضهای

ریهههاوی را وایرفتنههد ،امههها ویشهههنهاد  ۱4444ریههها را

تعییهن ارزش اقتصهادی آثار تاریخی بیستهون  /...فتحاوه حقانی ،آرش اع می ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 00

فارله و میاان مطاوعه اگر چه دارای عالم مورد انت هار

تاریخی بیستون بیشتر و سهطح مطاوعهه بازدیدکننهدگان

بودهاند ،اما معنیدار نبودند .در مهورد نحهوه تأثیرگهااری

باالتر باشد ،احتما وایرش مبلغ ویشنهادی افاایش مییابد.


جدول-5نتایجمدلlogitبرایپارکوفضایاطرافآثارتاریخیبيستون 
ارزشآمارهt

معناداریآماری

4/4444
4/41

متغيرها

ضرایب

قیم ویشنهادی

-4/4445۱1

-9/5۱

درآمد

4/4444445۱5

5/33

تحصیالت

4/45836

8/1556

4/4448

مطاوعه

4/445۳

4/۳583

4/884

فارله

4/4444۳۳3

4/8315

4/6
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آنها احتما وایرش مبلغ ،کاهش مییابد .در مورد متغیرههای

آنها هرچه فارهله محه زنهدگی بازدیدکننهدگان از آثهار

Log Likelihood= -9۱8/4۱58
2



ب)نتایجمدلlogitبرایپارکوفضاایاطاراف

افاایش مبلغ ویشنهادی احتما وایرش مبلغ (جواب بله
در ورسشنامه  ،کاهش و با کاهش مبلغ احتما وهایرش

آثارتاریخیبيستون

براسههاس نتههایج بهههدسهه آمههده از مههد ،logit

مبلههغ ،افههاایش مههییابههد .در مههورد متغیرهههای درآمههد و

ویشنهادی در سطح  ۳۳دررهد ،متغیهر

تحصیالت ،با افاایش سهطح درآمهد و سهطح تحصهیالت

درآمد در سطح  ۳1دررد و متغیر تحصهیالت در سهطح

احتمهههها وههههایرش مبلههههغ ویشههههنهادی از جانههههب

 ۳4دررههد ،دارای تههأثیرات معنههیداری بههر وههایرش یهها

بازدیدکنندگان ،افاایش و با کاهش آنها احتما وهایرش

عدموهایرش مبلهغ ویشهنهادی از سهوی بازدیدکننهدگان

مبلغ کاهش می یابد .در مورد متغیرهای فارهله و میهاان

بودهاند .همچنین عالمه ههایی کهه بهرای ایهن متغیرهها

مطاوعه اگرچه دارای عالم

مهورد انت هار بهودهانهد امها

به دس آمده اس  ،مهورد انت هار اسه  .براسهاس نتهایج

معنی دار نبودند .اما در مورد نحوه تأثیرگااری آنها هرچه

بهدس آمده از این مد نیها متغیهر قیمه ویشهنهادی

فارههله مح ه زنههدگی بازدیدکننههدگان از آثههار تههاریخی

دارای عالم ه منفههی و متغیرهههای درآمههد و تحصههیالت

بیستون بیشهتر و سهطح مطاوعهه بازدیدکننهدگان بهاالتر

دارای عالم م ب هستند و این بدان معنی اس که بها

باشد ،احتما وایرش مبلغ ویشنهادی افاایش مییابد.

متغیرهای قیم

جدول-1نتایجتخمينمدلprobitبرایآثارتاریخیبيستون 
متغيرها

ضرایب

ارزشآمارهt

معناداریآماری


قیم ویشنهادی

-4/444433۱

-1/53

4/4444

درآمد

4/444444431

8/59

4/4456

مطاوعه

4/4465۳۳

5/98

4/51

فارله

-4/444586

-4/31

4/8
Log Likelihood = -954/43
McFadden R 2  4/81
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McFadden R  4/11
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الف)نتایجمدلprobitبرایآثارتاریخیبيستون 

سوی بازدیدکننهدگان آثهار تهاریخی بهودهانهد .همچنهین

براسههاس نتههایج بهههدس ه
متغیرهای قیم

آمههده از مههد ،probit

عالم هایی که برای این متغیرها بههدسه آمهده اسه ،

ویشنهادی و درآمد در سطح  ۳۳دررد

مورد انت هار

موردانت ار اس  .متغیر فارله دارای عالم
نبوده و معنیدار نیا نبوده اس .

و متغیههر مطاوعههه در سههطح  31دررههد دارای تههأثیرات


جدول-0نتایجمدلprobitبرایپارکوفضایاطرافآثارتاریخیبيستون 
متغيرها

ضرایب

ارزشآمارهt

معناداریآماری


قیم ویشنهادی

-4/444999

-9/5۱36

4/4444

تحصیالت

4/496۳38

8/58

مطاوعه

4/44963۳

4/۳8

4/81

فارله

4/4444551

4/99

4/6
Likelihood = -9۱8/18Log
McFadden R  4/11
2

ب)نتایجمدلprobitبرایپارکوفضایاطراف

مطاوعه اگرچه دارای عالم

مهورد انت هار بهودهانهد ،امها

معنیدار نبودند.

آثارتاریخیبيستون

براسههاس نتههایج بهههدس ه آمههده از مههد ،probit
متغیرهای قیم ویشهنهادی و تحصهیالت در سهطح ۳۳
دررد و متغیر درآمد در سطح  ۳1دررد دارای تهأثیرات

برآوردمقدارWTPانتظاری 
الف)برآوردمقادار  WTPانتظااریبارایآثاار
تاریخیبيستونبااستفادهازمدل logit

معنیداری بر وایرش یا عدموایرش مبلهغ ویشهنهادی از

مقدار انت اری متوسه  WTPتقریبهی کهه ارزش

سوی بازدیدکنندگان بودهاند .همچنین عالم ههایی کهه

از

آمده اس  ،موردانت هار اسه .

بههرآورد وارامترهههای مههد  Logitبهها اسههتفاده از روش

آمهده از ایهن

حداک ر درس نمایی ،بهوسیله انتگهرا گیهری عهددی در

ویشنهادی دارای عالمه منفهی و

محدوده رفر تا باالترین ویشنهاد بهرورت زیهر محاسهبه

برای این متغیرها به دس

همانند مد  logitبراساس نتایج به دسه
مد نیا متغیر قیم

اقتصادی آثار تاریخی بیستون را ارائهه مهیکنهد ،وه

متغیرهههای درآمههد و تحصههیالت دارای عالمهه م بهه

میگردد:

هستند و ایهن بهدان معنهی اسه کهه بها افهاایش مبلهغ

( 5تومان

)

(

∫

ویشههنهادی ،احتمهها وههایرش مبلههغ (جههواب بلههه در

براساس رابطه ( ، 5متوس  WTPبرای بازدیهد از

ورسش نامه کاهش و با کهاهش مبلهغ ،احتمها وهایرش

آثههار تههاریخی بیسههتون 8۳5۱6/5 ،ریهها بههرای هههر

مبلههغ افههاایش مههییابههد .در مههورد متغیرهههای درآمههد و

بازدیدکننده بهدس آمد.

تحصیالت ،با افاایش سهطح درآمهد و سهطح تحصهیالت،
احتمهههها وههههایرش مبلههههغ ویشههههنهادی از جانههههب
بازدیدکنندگان ،افاایش و با کاهش آنها احتما وهایرش
مبلغ کاهش مییابد .در مورد متغیرهای فارهله و میهاان

ب)باارآوردمقاادارWTPانتظاااریباارایآثااار
تاریخیبيستونبااستفادهازمدل probit

مقدار انت اری متوسه

 WTPتقریبهی کهه ارزش

اقتصادی آثار تاریخی بیستون را ارائهه مهیکنهد ،وه

از

برآورد وارامترهای مهد  probitبها اسهتفاده از روش حهداک ر
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درآمد

4/444444419۱

5/۳6

4/49
4/444۱
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نتایجمدل probit

معنیداری بر وایرش یا عدموایرش مبلهغ ویشهنهادی از

تعییهن ارزش اقتصهادی آثار تاریخی بیستهون  /...فتحاوه حقانی ،آرش اع می ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 03

رفر تا باالترین ویشنهاد اینگونه محاسبه میگردد:

محاسبه مهی شهود .بنها بهر گاارشهی کهه از اداره میهرا

( ۱تومان

)

∫

(

براساس رابطه ( ، ۱متوس  WTPبرای بازدیهد از

فرهنگهههی اسهههتان کرمانشهههاه دریافه ه گردیهههد ،آمهههار
بازدیدکنندگان سا  58۳5برابر بها  ۱14444نفهر بهوده

آثههار تههاریخی بیسههتون 8۳955/1 ،ریهها بههرای هههر

اسه  .اگههر همههین تعههداد را بههه عنههوان تعههداد متوس ه

بازدیدکننده بهدس آمد.

بازدیدکنندگان ساویانه آثار باستانی بیستون فرض کنهیم،

ج)برآوردمقدارWTPانتظاریبرایپارکوفضای
اطرافآثارتاریخیبيستونبااستفادهازمدل logit

مقدار انت اری متوسه  WTPتقریبهی کهه ارزش
تفریحی وارش و فضای اطهراف آثهار تهاریخی بیسهتون را

با استفاده از مهد ههای  logitو  probitرا مهیتهوان بهه
رورت زیر محاسبه کرد:
او ،ارزش آثار تاریخی بیستون

از برآورد وارامترههای مهد  Logitبها

 ۳5351۱1444ریا =logit: 8۳5۱6/5*۱14444

اسههتفاده از روش حههداک ر درسهه نمههایی ،بهههوسههیله

 ۳365351444ریا = probit: 8۳955/1*۱1444

انتگرا گیری عددی در محدوده رفر تا باالترین ویشنهاد

ب ارزش وارش و فضای اطراف آثار

بهرورت زیر محاسبه میگردد:
( 8تومان

)

۱588۱51444ریا =logit: 3188/5*۱1444
(

∫

براساس رابطه ( ، 8متوس  WTPبرای بازدیهد از
آثار تاریخی بیستون 3188/5 ،ریا برای هر بازدیدکننده
بهدس آمد.

۱66۳851444ریا =probit: 54655/1*۱1444

و ارزش ک مجموعه آثار تاریخی بیستون (شام
ود آثار تاریخی همراه با وارش و فضای اطراف آثار
ارزش تفریحی وارش و فضهای اطهراف آثهار ارزش

د)برآوردمقدارWTPانتظاریبرایپارکوفضاای
اطرافآثارتاریخیبيستونبااستفادهازمدل probit

آثار تاریخی بیستون = ارزش ساویانه که مجموعهه آثهار
تاریخی

مقدار انت اری متوسه  WTPتقریبهی کهه ارزش

55۳59344444ریا =Logit: ۱588۱51444 ۳5351۱1444

تفریحی وارش و فضای اطهراف آثهار تهاریخی بیسهتون را

5۱185۱14444ریا =Probit: ۱66۳851444 ۳365351444

ارائه میکند ،و

از برآورد وارامترههای مهد  probitبها

اسههتفاده از روش حههداک ر درسهه نمههایی ،بهههوسههیله

نتيجهگيریوپيشنهاد 

-1

انتگرا گیری عددی در محدوده رفر تا باالترین ویشنهاد

در این وژوهش برای اندازهگیری تمای به وردا
( )WTPبازدیدکنندگان در بررسهی  CVبهرای ارزشگهااری

بهرورت زیر محاسبه میگردد:
(9

تومان

)

(

∫

آثار تاریخی بیستون ،از ورسهشنامهه انتخهاب دوگانهه دو

براساس رابطه ( ، 9متوس  WTPبرای استفاده از

بعدی استفاده شد .این ورسش نامه شام دو بخش بهوده

وهههارش و فضهههای اطهههراف آثهههار تهههاریخی بیسهههتون،

اجتمهاعی -اقتصهادی

54655/1ریا برای هر بازدیدکننده بهدس آمد.

که بخش او  ،دربرگیرنده وضعی
افراد اس

به طوریکه در مورد شغ  ،میاان تحصهیالت،

محاسبهارزشکلساالنهمجموعهآثارتاریخیبيستون 

مح ه سههکون  ،تعههداد افههراد ههانواده ،میههاان درآمههد و

برای محاسبه ارزش ک آثار تاریخی بیسهتون بایهد

بسههیاری از ویژگههیهههای دیگههر واسههخگویههان ،تحقیههق و

 WTPانت اری به دس آمده از قسم ههای قبلهی را در
تعههداد ک ه بازدیدکنن هدگان سههاویانه مجموعههه تههاریخی

جس وجو میکند .بخش دوم ورسشها ،به میاان تمایه
به وردا

بازدیدکنندگان مربوط میشود .در این بخش،
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ارائه میکند ،و

در آن رورت ارزش ساالنه مجموعه آثار تاریخی بیستون
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درس نمایی ،به وسیله انتگرا گیری عهددی در محهدوده

بیستون ضرب کرد که در نتیجه آن ،ارزش سهاویانه آثهار

63هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اقتصاد و مدیری شهری /شماره بیستم ،واییا 58۳6

سه قیم ویشنهادی  14444 ،94444و  54444ریهاوی

شد 56 ،نفر ویشنهاد دوم را نیا نپایرفتند و بیان کردنهد

در بخهههش  WTPبازدیدکننهههدگان بهههرای ارزش

که حاضر به وردا

 54444ریا نیا نیستند ،در حاوی

اقتصادی بخش آثهار تهاریخی بیسهتون 515 ،نفهر اووهین

کههه  14نفههر ایههن ویشههنهاد وههایینتههر  54444ریهها را

14444

وایرفتند .آن دسته از واسخگویانی ( 563نفر کهه اووهین

ویشنهاد را نپایرفتند و تمهایلی بهرای وردا ه

ریا برای هر یک از اعضای انواده ود بهعنوان قیمه

ویشنهاد ( 51444ریا

ورودی بههرای بازدیههد از آثههار نداشههتند و  598نمونههه،

باالتر قرار گرفتند که آیا حاضر به وردا

 14444ریا را وایرفتند.

 ۱4444ریا برای استراح و تفریح در وهارش و فضهای

هنگامی که ویشنهاد وایینتر ( 94444ریا

را وایرفتند ،در گهروه ویشهنهاد
قیم ورودی

شههد 5۱8 ،نفههر ویشههنهاد دوم را نیهها نپایرفتنههد و بیههان

ویشنهاد سهوم را نپایرفتهه و  546نفهر ایهن ویشهنهاد را

 94444ریها نیها نیسهتند،

وایرفتند .از  14واسخگویی که ویشنهاد  54444ریاوی را

درحاویکه  ۱3نفر این ویشنهاد را وایرفتند .آن دسهته از

وایرفتند 8 ،نفر آنها حداک ر  WTPهود را تها 5۱444

واسخ گویهانی ( 598نفهر کهه اووهین ویشهنهاد (14444

ریا بیان کردند .از  6۱واسخگویی که ویشهنهاد 51444

را وایرفتند ،در گروه ویشنهاد بهاالتر قهرار گرفتنهد

ریهههاوی را وایرفتنهههد ،امههها ویشهههنهاد  ۱4444ریههها را

کردند که حاضر به وردا

ریا

که آیا حاضر بهه وردا ه

قیمه

ورودی  54444ریها

نپایرفتند 6 ،نفر آنها حهداک ر WTPهود را تها 53444

برای بازدید از آثار تاریخی بیستون هستند؟  63واسخگهو

ریها عنهوان کردنههد .از  546واسهخگههویی کهه ویشههنهاد

ویشههنهاد سههوم را نپایرفتههه و  51نفههر ایههن ویشههنهاد را

 ۱4444ریاوی را وایرفتند 51 ،نفر آنهها حهداک ر WTP

وایرفتند .از  ۱3واسخگویی که ویشنهاد  94444ریاوی را

ود را تا  ۱4444ریا  ۱6 ،نفر آنها حداک ر  WTPود

وایرفتند 1 ،نفر آنها حداک ر  WTPهود را تها 91444

را تا  ۱1444ریا و  1نفر آنها حداک ر  WTPود را تها

ریا بیان کردند .از  63واسخگویی که ویشهنهاد 14444

 84444ریا

بیان کردند.

ریهههاوی را وایرفتنهههد ،امههها ویشهههنهاد  54444ریههها را

میاان متوس  WTPمحاسهبه شهده بهرای ارزش

نپایرفتند 51 ،نفر آنها حداک ر WTPود را تها 64444

اقتصادی مجموعه آثار تاریخی بیستون براساس مد های

ریا بیان کردند .از  51واسخگویی که ویشهنهاد 54444

 logitو  ،probitبههه ترتیههب  9561۳/۱ریهها و 1459۳

ریاوی را وایرفتند 1۱ ،نفر آنها حداک ر  WTPود را تها

ریهها بههرآورد گردیههد .همچنههین بهها توجههه بههه آمههار

 54444ریا  58 ،نفهر آنهها حهداک ر  WTPهود را تها

بازدیدکنندگان مجموعه آثار تهاریخی بیسهتون کهه اداره

 51444ریهها  6 ،نفههر آنههها حههداک ر  WTPههود را تهها

میرا فرهنگی استان کرمانشاه آن را  ۱14444نفر برای

 ۳4444ریا و  9نفر تا  544444ریا بیان کردند.

سا  58۳5اعالم کرده اس و با این فرض کهه متوسه

امهها در بخههش  WTPبازدیدکننههدگان بههرای ارزش

ساالنه هم همین تعداد باشد ،ارزش ک ساویانه مجموعهه

اقتصههادی بخههش فضههای تفریحههی اطههراف آثههار تههاریخی

آثار تهاریخی بیسهتون بها اسهتفاده از مهد ههای  logitو

بیستون 5۱6 ،نفر اووین ویشنهاد را نپایرفتنهد و تمهایلی

 ،probitبه ترتیب  55۳59344444و 5۱185۱14444

برای وردا ه

 51444ریها بهرای ههر یهک از اعضهای

انواده ود بهعنهوان قیمه

ریا برآورد گردیده اس .

ورودی بهرای اسهتراح و

نتایج تحقیق بیانگر این بودند که تعهداد زیهادی از

تفریح در وارش و فضای اطراف آثار نداشتند و  563نفهر،

بازدیدکنندگان تمای به وردا

مبلغی به عنوان ورودی

 51444ریا را وایرفتند.

برای بازدید از این مجموعه و تفریح در فضای اطراف آثار
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ارائهه

اطههراف آثههار تههاریخی بیسههتون هسههتند؟  6۱واسههخگههو
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بهرورت سه ورسش وابسته به هم ارائه گردید.

هنگامی که ویشنهاد وایینتر ( 54444ریا

ارائهه

تعییهن ارزش اقتصهادی آثار تاریخی بیستهون  /...فتحاوه حقانی ،آرش اع می ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 66

مجموعههه را بههرای حفاظهه و بازسههازی و جلههوگیری از

توجیهی آنها تعری ،شوند.
* این مقاوه برگرفته از طهر وژوهشهی «تعیهین ارزش

تخریب آن در طو زمان بیشازویش نمایان سا ته اس
و میتواند چارچوبی برای اعما سیاسه ههایی از جانهب

اقتصادی آثار تاریخی بیستون بها اسهتفاده از روش تمایه بهه
وردا

میرا فرهنگی و محی زیس در آینده باشد.
همچنین نتایج نشان دادند که متغیرهای درآمهد و
سههطح تحصههیالت در هههر دو روش  logitو  ،probitاز
مههههمتهههرین عوامههه تأثیرگهههاار بهههر میهههاان WTP

بازدیدکنندگان برای بازدید از مجموعه تهاریخی بیسهتون
هسههتند .در نهایهه بهها توجههه بههه یافتههههههای تحقیههق،

اسالمی واحد کرمانشاه تأمین ماوی شده اس .

-0منابع 
امیرنههژاد ،حمیههد اژدری ،سههمیه . 58۳4( .مقایسههه کههاربرد
الجیه  ،وروبیه و توبیه در ارزشگههااری اقتصههادی
مناب زیسه محیطهی :مطاوعهه مهوردی بهرآورد ارزش

گردشی منطقه بهشه گمشهده اسهتان فهارس .مجلهه

 -با توجه بهه تمایه بازدیدکننهدگان بهه وردا ه

اقتصاد کشاورزی.۳1-55۳ ، 8(1 ،

مبلغی به عنوان حق ورودی برای بازدید از مجموعه آثهار

امیرنژاد ،حمید رفیعی ،حامد . 58۳5( .بررسی و تعیین تهاب

تههاریخی و تفههریح در فضههای اطههراف آن و نیهها اهمی ه

ارزش تفرجی منطقه گردشگری سلیمان تنگهه سهاری.

تاریخی ،فرهنگهی ،اجتمهاعی و اقتصهادی ایهن آثهار ،بهه

نشریه علوم و تکنوووژی محی زیس .545-556 ، 5(59 ،

سیاس گااران توریه می شود که سیاس های ویوسته و

امیرنههژاد ،حمیههد لیلیههان ،رههادق عصههاره ،محمدحسههن.

و بازسازی و جلوگیری از تخریب

( . 5836تعیین ارزشههای حفهاظتی و تفرجهی وهارش

باثباتی را برای حفاظ

جنگلی سهیسهنگان نوشههر بها اسهتفاده از تمایه بهه

آثار در طو زمان در دستورکار ود قرار دهند.
 با توجه به ایهنکهه رهنع گردشهگری ،یکهی ازمناب ایجاد درآمد های اقتصادی و اشهتغا زایهی اسه

و

اینکه یکی از جنبه های بااهمی آثهار تهاریخی بیسهتون
جنبه گردشگری آن اس
مای

واا توریه میشود کهه از ایهن

نسبی آثار تاریخی بیسهتون بهه رهورت بهینهه در

جاب مسافران دا لی و ارجی استفاده شود.

وردا

افراد .فصلنامه وژوهش و سازندگی ،شماره ،5۱

.51 -۱9

بهروو ،برزین حسنی ،محمد آفتاب ،سپیده . 58۳9( .بررسی
و تحلی رضهای منهدی از امکانهات رفهاهی ،امنیتهی و
گردشگری در مناطق تفرجگاهی جنگلی شههر گرگهان.
دومین همایش بهیناومللهی و ونجمهین همهایش ملهی
گردشگری ،جغرافیا و محی زیس وایدار.

 -به سیاس گااران ویشنهاد میگردد برای توسهعه

اکسار آستانه ،حمیده کالته عربی ،وحید سهردار شههرکی،

های محی ویرامهونی آثهار تهاریخی و امکانهات

بازدیدکنندگان

زیرسا

علی . 58۳5( .برآورد تمای به وردا

گردشگری ماننهد :ایمنهی راههها و حمه ونقه  ،امکانهات

مجموعههه تههاریخی شهههر سههو ته بهها اسههتفاده از روش

اقامتی ،دمات بهداشتی و  ،...برنامهریای کنند.

ارزشگهههااری مشهههروط  .CVMفصهههلنامه مطاوعهههات


 -آموزش اهمی

حفاظ

از آثار تاریخی و باستانی

با استفاده از روشهای متفاوت در بین گروههای مختله،
جامعه
 با توجه به ارزشهای تاریخی ،فرهنگی ،اجتماعیو اقتصادی آثار تاریخی بیستون ویشهنهاد مهی شهود کهه
برای محاف

و بازسازی و نیها توسهعه زیرسها

ههای

مدیری گردشگری.556-539 ، ۱4(5 ،
داوردیزاده ،محمد حیهاتی ،بهاباوهه کاووسهی کالشهمی،
محمد . 5835( .برآورد ارزش تفرجی روستای توریستی
کندوان آذربایجانشرقی با استفاده از روش ارزشگااری
مشروط .نشریه علوم محیطی.98 -1۱ ، 9(1 ،
ریگچیان ،علی . 58۳1( .بهرآورد ارزش اقتصهادی-گردشهگری
مساجد تاریخی میدان نقهش جههان ارهفهان بها روش
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ویشنهادهای کاربردی زیر ارائه میشوند:

افراد ) »(WTPمهی باشهد کهه توسه دانشهگاه آزاد
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تاریخی هستند .توجه به این نکته ،اهمیه و ارزش ایهن

گردشگری اطهراف آن ،وهروژهههایی همهراه بها مطاوعهات
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58۳6  واییا، شماره بیستم/هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اقتصاد و مدیری شهری62
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، 5(5 ، نشریه میرا و گردشگری.ارزشگااری مشروط
.58۳-565
، باباوه راحلی، مصطفی حیاتی،اسدی وروین بنی،شعبانااده
 ارزشگههااری اقتصههادی ههدمات. 58۳9( .حسههین
تفریحههی و تعیههین میههاان تمای ه بازدیدکننههدگان بههه
هاینه برای بازدید از اماکن گردشگری شههری

وردا

 نشهریه. (مطاوعه موردی بهاغ گه ههای شههر ارهفهان
.5-53 ، 58(9 ،اقتصاد و مدیری شهری
. 58۳4( . حمید سلطانی ثهانی نگهین، زهرا امیرنژاد،عابدی
 توریسههتی-ارزشگههااری اقتصههادی مجتم ه تفریحههی

 نشههریه وههژوهشهههای تههرویج و آمههوزش.نمههکآبههرود
.91-64 ، 51 (ویاوی8(9 ،کشاورزی

 بههرآورد ارزش تفرجههی وههارش. 583۳( . سههید هههادی،منفههرد
جنگلههی اونگههدره بهها اسههتفاده از روش ارزشگههااری
 دانشهگاه علهوم،وایهاننامهه کارشناسهی ارشهد

.مشروط
.کشاورزی و مناب طبیعی
.  یههون، محمههد مهههدیااده، مرتضههی قهرمههانزاده،مههوالئی
 بههرآورد ارزش تفریحههی کهها سههردار مههاکو و. 5833(
.بازدیدکنندگان

تعیین عوام مؤثر بر تمای به وردا

.558-5۳8 ، 3(8 ،فصلنامه مد سازی اقتصادی
، ایهرو رفیعهی، مصهطفی رهاوحی، محمد بنیاسهدی،ناجی
 برآورد ارزش تفرجی وارش جنگلی قائم. 58۳4( .حامد

 مجلهه.کرمان با استفاده از روش ارزشگااری مشهروط
.۱88 -۱95 ، 8(8 ،جنگ ایران
. 58۳4( . مرتضهی، محسهن رهدیق، هاشم فیضی،هاشمنژاد
تعیین ارزش تفرجگاهی وارش جنگلی نور مازنهدران بها

 مجلهه.(CV) استفاده از روش ارزش گهااری مشهروط
.5-3 ، 15(85 ،محی شناسی
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