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Abstract  
In this research, the recreational value of  the Radio-darya 
coast of  the Chalous coastline was estimated, alongside 
the measure of visitors' willingness-to-pay (WTP), by 
using a contingent valuation (CV) method and 
dichotomous choice (DC) questionnaire. WTP was 
measured by using a Logit model which parameters were 
estimated based on the Maximum Likelihood (ML) Model 
for the year 2009. The results show that 65 percent of 
investigated individuals will pay for recreational usage of 
the aforementioned coast. The average WTP is 1169 Rials 
(about 1 USD) for each visit. Recreational monthly value 
of this coastal region is more than 37.75 million Rials 
(about 3230 USD); to be precise, the total annual 
recreational value of this area is estimated to be about 453 
million Rials. Furthermore, the variables of "offer" and 
"visitors' income" are statistically significant at the level of 
1%; so, these two variables are considered as the most 
important factors affecting visitors' WTP.The next factor 
influencing their WTP, from the point of view of visitors, 
is the quality of the coast (coastal neatness and water 
limpidity) which is significant at the 1% statistical level. 
Level of education is the next effective factor with 
significance at the 10% level. Moreover, distance between 
the coast and place of residence is the next factor affecting 
WTP negatively at the 10% level. 

 
Keywords: Environment, Contingent valuation (CV), 
Willingness to pay (WTP), Radio-darya Coast, Logit 
model. 

 

  چکیده
دریا شهرستان چالوس و میزان  در این پژوهش ارزش تفریحی ساحل رادیو

بازدید کنندگان این ساحل با استفاده از روش   )WTP(تمایل به پرداخت
 1388براي سال و پرسشنامه انتخاب دوگانه ) CV(ارزشگذاري مشروط

براي اندازه گیري میزان تمایل به پرداخت . گیري گردید تعیین و اندازه
استفاده کرده و بر اساس روش حداکثر   logitبازدید کنندگان از مدل 

 65نتایج نشان می دهد که . درستنمایی، پارامترهاي این مدل برآورد گردید
ده در این مطالعه حاضر به پرداخت مبلغی براي درصد افراد بررسی ش

استفاده تفریحی از ساحل مورد نظر هستند و متوسط تمایل به پرداخت 
ریال براي هر بازدید  1169بازدیدکنندگان براي ارزش تفریحی این ساحل 

میلیون ریال  37/75ارزش تفریحی ماهانه این منطقه ساحلی بیش از . است
نتایج .میلیون ریال برآورد شده است 453نه آن و ارزش کل تفریحی ساال

همچنین نشان می دهد که متغیرهاي  میزان پیشنهاد و درآمد بازدیدکنندگان 
از نظر آماري در سطح یک درصد معنی دار شده که مهمترین عوامل موثر 

کیفیت . بازدیدکنندگان براي استفاده از ساحل است WTPدر میزان 
از نظر بازدید کنندگان عامل بعدي در ) تمیزي ساحل و شفافیت آب(ساحل

بازدید کنندگان بوده، بطوریکه از نظر آماري در  WTPتاثیرگذاري بر میزان 
میزان تحصیالت عامل بعدي است که . سطح یک درصد معنی دار شده است

فاصله محل سکونت تا ساحل متغیر . معنی دار استدر سطح ده درصد 
   .تاثیرگذار بعدي است که با عالمت منفی و در سطح ده درصد معنی دار است

  
تمایل بـه  ). CV(محیط زیست، ارزشگذاري مشروط: هاي کلیدي واژه

 .Logitمدل . ساحل رادیو دریا). WTP(پرداخت
  

* Corresponding author. E-mail Address: sharzeie@ut.ac.ir 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

¡     ¡ 
  1391بهار   ،ـطی  سال نهم،  شماره سومیـمح عـلـوم 

ENVIRONMENTAL  SCIENCES  Vol.9,  No.3, Spring 2012 

2  

  مقدمه
ــابع     ــاترین منـ ــارترین و پویـ ــاحلی از پربـ ــاطق سـ منـ

هــاي عظــیم اقتصــادي و  اکولــوژیکی و بســتر فعالیــت
منـابع ارزشـمند   . رونـد  شمار مـی  اجتماعی در جهان به

اکولوژیکی، تنوع زیستی و ذخایر سرشار نفت و گاز 
هاي عظیم اقتصادي این مناطق را به یکـی از   فعالیتو 

ترین و ارزشمندترین منـاطق در جهـان تبـدیل     حساس
  . نموده است

اکوسیستم دریایی منافع اقتصادي بسـیاري اعـم از   
کنـد کـه    ملموس و غیر ملموس براي بشر فـراهم مـی  

ــه ارزش تــوان ایــن ارزش مــی ، 1هــاي مســتقیم هــا را ب
و ارزش  3ارزش انتخــاب ، 2هــاي غیــر مســتقیم ارزش

ارزش مستقیم به اسـتفاده  . تقسیم بندي نمود 4وجودي
شـود کـه در مـورد دریـا      مستقیم از منـابع مربـوط مـی   

نظـر   دریاي خزر از( توان به نفت، گاز، ماهیگیري می
گونه آبـزي   400حدود  ،زیستی بسیار غنی است تنوع

ــدگی   ــا زن ــن دری ــومی در ای ــی ب ــد  م ــر  و کنن ــالغ ب   ب
از ایـن دریاچـه   » سیاه«صید جهانی خاویار درصد  70

، شکار پرندگان دریایی، اسـتفاده از  )آید به دست می
هــاي آبــی جهــت بازرگــانی، اســتفاده از،  بنــادر و راه

هاي ساحلی جهـت صـنایع دسـتی،     ها و سنگ صدف
هــا جهــت مــواد غــذایی در جیــره  اســتفاده از صــدف

هـا، اسـتفاده از موجـودات دریـایی      غذایی مرغـداري 
ها براي تولید مواد دارویی و  ها و جلبک چون باکتري
ــر ایــن ارزش. اشــاره کــرد... آرایشــی و هــا،  افــزون ب

ــالقوه تفریحــی و توریســتی  ــایق (درآمــدهاي ب شــنا، ق
  .نیز جزء ارزش مستقیم است...) سواري و

ارزش غیر مستقیم به منافعی که افراد به طور غیر  
اي از  تیجــهمســتقیم بــه دســت آورده و یــا بــه عنــوان ن

. شــود هــاي اولیــه منــابع موجــود مربــوط مــی  فعالیــت

محیطــی و اکولــوژیکی در زمــره     خــدمات زیســت 
ارزش انتخـاب تمـام    .باشد هاي غیر مستقیم می ارزش
هاي مستقیم و غیر مستقیم قابل تحقق در آینـده   ارزش

یا ارزش نسبت داده شده به توانـایی اسـتفاده از کـاال    
قبیل اکتشافات آتی مربـوط بـه   وخدمات در آینده از 

مصـارف طبــی و منــابع جدیـد اکولــوژیکی را شــامل   
  .)Amirnejad, 2005(شود  می

ــی یــک   ــده ارزش ذات ارزش وجــودي در برگیرن
منبع نظیر دریا و ارزشـی اسـت کـه مـردم تنهـا بـراي       

محیطــی  هــاي زیســت موجودیــت آن منبــع و فعالیــت
). ه نکننـد حتی اگر هرگز آن را ندیده یا استفاد(قایلند

بـــدین ترتیـــب ارزش تفریحـــی و توریســـتی، جـــزء 
هـاي دریـایی بـوده کـه      هاي مستقیم اکوسیستم ارزش

شامل استفاده از دریا و ساحل براي تفریح، گذرانـدن  
ــواري،      ــایق س ــنا، ق ــرگرمی، ش ــت و س ــات فراغ اوق

امــروزه .روي در ســاحل و زیبــا شــناختی اســت  پیــاده
ادي و صنعت گردشگري بـه قـدري در توسـعه اقتصـ    

اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصـاددانان آن را  
  .صادرات نامرئی نام نهادند

هاي گردشگري و نتایج بازدید از  اگر چه فعالیت 
هــا و چشــم انــدازهاي طبیعــی بــراي پرکــردن   جاذبــه

اوقات فراغت الزم است ولی تمرکز شدید این گونه 
 ها در یک منطقه و عـدم توزیـع آن در منـاطق    فعالیت

برداري بیش از حد از منـابع   مناسب از یک سو و بهره
ــان    ــار زی ــب از آن ، آث ــتفاده نامناس ــات و اس و امکان

  .بخش و نامطلوبی دارد
از طرفــی اعتقــاد کلــی دیگــر آن اســت کــه        

گردشگري یک فعالیـت سـبز اسـت و لـذا زیـانی بـه       
ایـن صـنعت بـه عنـوان     . کنـد  محیط زیست وارد نمـی 
آوري سـاده، اسـتفاده    ز به فنیک فعالیت اقتصادي نیا

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

¡     ¡ 
  1391بهار   ،ـطی  سال نهم،  شماره سومیـمح عـلـوم 

ENVIRONMENTAL  SCIENCES  Vol.9,  No.3, Spring 2012 

3  

  گذاري تفریحی سواحل مطالعات مختلف ارزش -1جدول 
  )$1995روزانه هر فرد(ارزش  روش  مکان  مطالعه

Meta Systems,Inc,1974 Boston Harbor TC 67/15  
Moncur,1975 Hawaii beaches TC 64/2  

McConnel and Weaver,1977 Rhode Island beaches CV 48/4  
Hanemann,1978 Boston Harbor TC 81/0  

Curtis and Shows,1982 Delray beach, Florida CV  46/3  
Tyrrell,1982 Rhode Island beaches  CV\TC 04/14  

Curtis and Shows,1984 Jacksonvile beach, Florida CV  61/6  
Bell and Leeworthy,1985 Florida beaches CV\TC 29/15  
Dornbosh and Co,1986 California beaches TC 36/9  

Silberman and klock,1988 Several new Jersey beaches CV 57/4  
Bell and Leeworthy,1990 Florida beaches TC 40/50  

Leeworthy and Wiley,1991 Island beches state park, 
New Jersey TC 26/24  

Leeworthy,1991 State park and reef, Florida TC 223  
 

ــه ســرمایه   ــاج ب ــومی و احتی گــذاري  از نیــروي کــار ب
هــاي خــارج از  محــدود دارد و باعــث جلــب ســرمایه

ــهري      ــعه ش ــنایع و توس ــردن ص ــدود ک ــه و مح منطق
  ). Edington & redman,1999(گردد  می

گـذاري کارکردهــا،   در کشـور و در زمینـه ارزش  
هــاي  تممحیطــی اکوسیســ کاالهــا و خــدمات زیســت 

ــراي      ــی ب ــود دارد، ول ــادي وج ــات زی ــی مطالع طبیع
گـذاري  تفریحـی منــاطق سـاحلی، تــاکنون در     ارزش

از . اي انجــام نشـده اســت  مطالعـه  کشـور هـیچ گونــه  
بــا عنــوان   ) 1384(مــرتبط، کــار فلیحــی    مطالعــات 

ارزشــگذاري اقتصــادي خــدمات تفریحــی منــابع     "
اســت کــه بــه  "مــورد تــاالب انزلــی: محیطــی زیســت
ــفر      ارزش ــه س ــا روش هزین ــی ب ــاالب انزل ــذاري ت گ

ــد ــه زمــان مســافرت و     . پرداختن نتــایج نشــان داد ک
هزینـه  . هاي مسـافرت بـر تولیـد تفـریح موثرنـد      هزینه

نهایی تفریح با فـرض وجـود شـرایط رقـابتی، معـادل      
ــایه اي    1100000 ــال در روز اســت کــه قیمــت س ری
همچنین میزان تمایل به پرداخـت هـر   . باشد تفریح می

سافر با درآمد، وضعیت تاهـل، سـطح تحصـیالت و    م
داري دارد ولی بـا   اش رابطه مثبت و معنی میزان عالقه

داري  ســــطح کیفیــــت تــــاالب ارتبــــاط معنــــی    
  ).  Falihy, 2005(ندارد

اي بـا   در مقالـه ) 1998(جفري کلین و استفان سالو
ــه ســواحل   "عنــوان  ــراي دسترســی محلــی ب تقاضــا ب

ــ  ــه بررســی ارزش  "دتفریحــی در جنــوب نیــو انگلن ب
تفریحی نوار ساحلی در جنوب منطقه نیـو انگلنـد در   

متوسط ارزش تخمینی بـراي یـک   .  آمریکا پرداختند
دالر براي طـول   06/3بازدید روزانه در فصل تابستان 

دالر براي انتهاي هفته و روزهاي تعطیل  18/4هفته و 
انتظار بر ایجاد بازده توسط مناطق ساحلی . بوده است

هاي مرتبط با حفاظـت و مـدیریت ایـن     برابر هزینهدر 
هاي مربوط  سواحل منجر به ایجاد تحقیقات و بررسی

. هاي تفریحی مناطق سـاحلی گردیـده اسـت    به ارزش
اي از مطالعات قبلی در ارتباط بـا   در این مقاله خالصه

هاي تفریحی سواحل به صـورت زیـر گـزارش     ارزش
  ):Kline & Swallow,1998( شده است
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ــان ــال  مورگ ــوان    1999در س ــا عن ــی ب در تحقیق
کننــدگان ســواحل تفریحــی در  ترجیحــات اســتفاده"

بـه بررسـی عوامـل مـوثر بـر       "منطقه والز در انگلستان
نتایج ناشی . کنندگان پرداخته است ترجیحات استفاده

منطقـه سـاحلی بـه دسـت      23پرسشنامه که از  859از 
مصـرف   ترین عامل در ترجیحات آمده نشان داد مهم

 3/11(انداز ساحل بوده است کنندگان دورنما و چشم
، )درصـد  3/8( امنیت براي شنا). درصد از کل عوامل

عوامل مرتبط با کیفیت محیطی ساحل از قبیل کیفیت 
آب براي شنا، آثار فاضالب، آشغال و بوي نـامطبوع  

کننـدگان   از دیگر عوامل موثر بر ترجیحـات مصـرف  
مرتبط با امکانات سـاحلی   هاي دیگر جنبه. بوده است

اند در پایان  تري برخوردار بوده از درجه اهمیت پایین
اي بـراي   هاي بالقوه نتیجه اینکه چنین مطالعاتی ارزش

ریزي نوار ساحلی و توسـعه صـنعت    مدیریت و برنامه
 ).Morgan,1999(توریسم دارند

اي تحـت   در مقالـه ) 2006(مارزتی و بران دولینـی 
ــوان ــرمایه " عن ــوع زیســتی گــ س ارزش : ذاري در تن

بـه   cvبـا روش    "تفریحی  یک منطقه ساحلی طبیعی
هاي تفریحی در مناطق ساحلی طبیعی و  مقایسه ارزش

هاي دولتـی،   مناطق ساحلی توسعه داده شده با بودجه
نتایج نشان داد که ارزش . در سواحل ایتالیا، پرداختند

تفریحی مناطق ساحلی که در وضـعیت طبیعـی خـود    
داري بیشـتر از ارزش تفریحـی    ار دارند، بطور معنیقر

  . باشـــد منـــاطق ســـاحلی توســـعه داده شـــده مـــی    
ــم ــاحل     ه ــت س ــزان کیفی ــان داد، می ــایج نش ــین نت چن
ــر توضــیحی در اســتفاده تفریحــی از    مهــم ــرین متغی ت

ساحل بوده، در حالی که درآمد بازدیدکننـدگان اثـر   
داري بـــر میـــزان اســـتفاده از ســـاحل نداشـــته  معنـــی
  ).  Marzetti & Brandolini, 2006(است

در  )2007( جاکوب الدنبورگ و الکس دوبگارد
ــه ــراي   " اي تحــت عنــوان مقال ــه پرداخــت ب ــل ب تمای

کاهش عدم مطبوعیت بصري ناشی از احداث مناطق 
بـه بررسـی     "تولید انرژي بادي در سواحل دانمارك

ــال     ــه منظــور انتق ــراد ب ــه پرداخــت اف ــل ب ــزان تمای می
بــا . هــاي بــادي بــه فواصــل دورتــر، پرداختنــد تــوربین

ــه     ــل ب ــت، متوســط تمای ــدل الجی اســتفاده از یــک م
هاي بادي بـه فواصـل    پرداخت به منظور انتقال توربین

 8کیلومتري از ساحل، نسبت به فاصـله   50، و 18، 12
یورو براي هر  122و  96، 46کیلومتري موجود، برابر 

 & Ladenborg( خانوار در طول یکسال بدست آمد

Dubgard,2007.(  
اي  در مقالـه  )2008(چی اکـوا، دیکسـون و دراپـر   

ارزش منافع اقتصـادي بازدیدکننـدگان    "تحت عنوان
بـه بــرآورد ارزش   "از دسترسـی بـه سـواحل عمـومی    

  روش. تفریحی ساحل در کارولیناي جنوبی پرداختند
ــه روش ارزش  ــن مطالع ــورد اســتفاده در ای گــذاري  م

  .بوده است) CV(مشروط
در این مطالعه از بازدیدکننـدگان غیـر سـاکن در     

منطقه جهت پاسخگویی به سواالت پرسشنامه استفاده 
ــراي   . گردیــد ــدگان ب ــه پرداخــت بازدیدکنن ــل ب تمای

هاي ساحلی  دسترسی به ساحل و استفاده از پارکینگ
میلیـون دالر   93دالر در روز بـوده و در مجمـوع    6/6

ه آنکـه افـزایش   نتیجـ . در سال برآورد گردیده اسـت 
هاي سـاحلی و افـزایش مـردم پسـندي      جمعیت استان

هـا، مشـکالتی را    سواحل به عنـوان مقاصـد توریسـت   
براي نهادهاي مدیریتی مسئول به منظور فراهم کـردن  
 .شرایط دسترسی عمومی به ساحل ایجاد کرده اسـت 

ــاطق    ــدیریت منــ ــه مــ ــالی اســــت کــ ایــــن در حــ
بر دسترسـی عمـومی    1972در سال  CZM(5(ساحلی
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بـه ســاحل بــه منظــور اهــداف تفریحــی تاکیــد کــرده  
 )Chi-ok oh, Dixon & Draper,2008(.است

  
  مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
ترین دریاچه دنیا در شمال ایـران و   خزر بزرگ دریاي

 36هـاي جغرافیـایی شـمالی     جنوب روسیه بین عرض
ــا   23درجــه و ــه ت ــول   7درجــه و  47دقیق ــه و ط دقیق

درجـه و   54دقیقه تا  43درجه و  46جغرافیایی شرقی 
ایــن دریاچــه بــزرگ تقریبــا بــه . دقیقــه قــرار دارد 50

شکل مستطیلی است که بین چندین کشـور بـه شـرح    
  :زیر قرار دارد

ایران در جنوب، ترکمنستان در شـرق، قزاقسـتان در   
شرق و شمال شرق، روسـیه در شـمال و شـمال غـرب و     

ــوري ــوب  جمهـ در بـــین . غربـــی آذربایجـــان در جنـ
کشورهاي مـذکور، قزاقسـتان داراي بیشـترین سـاحل از     

طـول ایـن دریـا از شـمال بـه جنـوب       . خزر اسـت  دریاي
هـا در   تـرین قسـمت   کیلومتر و عرض آن در پهـن  1200

ــومتر و در باریــک 554شــمال  ــه حــدود   کیل ــرین ناحی   ت
  کیلــــومتر و عــــرض متوســــط آن در حــــدود     202
خـزر   طـول خطـوط سـاحلی دریـاي    . متر استکیلو 300

کیلومتر آن به کشور ایـران   992کیلومتر است که  6400
کیلومتر باقیمانده به خاك کشـورهاي شـوروي    5408و 

ــوط مــی  ــاي . باشــد ســابق مرب خــزر  مســاحت فعلــی دری
عمق متوسط آن در حدود . کیلومتر مربع است 438000

کـم  باشـد کـه قسـمت شـمالی داراي عمـق       متر می 180
ترین ناحیـه   عمیق. رسد متر می 25باشد که حداکثر به  می

متـر   980تـا   334دریا در بخـش جنـوبی اسـت کـه بـین      
 793220حجـــم کـــل آب آن در حـــدود  . باشـــد مـــی

  )Farzanegan , 2002.(کیلومتر مکعب است

خــزر بــه وســیله  سراســر ســواحل جنــوبی دریــاي 
 سـاحل در ایـن  . هاي بلند البرز احاطه شده اسـت  کوه

بخش عمدتاً هموار و خط ساحلی این قسـمت تحـت   
ــده جنگــل   ــرنج، بازمان ــزارع چــاي و ب ــاي  ســلطه م ه

  .اي و واحدهاي مسکونی قرار دارد جلگه
میانگین بارندگی در سواحل جنوبی خزر حـدود   

متر است که از غرب به شرق از میـزان آن   میلی 1240
متوسط دماي ماهانه در ایـن بخـش از   . شود کاسته می

گـراد اسـت کـه داراي     درجه سـانتی  17سواحل خزر 
باشد کـه از غـرب بـه     درجه می 37تا  -1اي بین  دامنه

هـاي سـاحلی    کل وسعت اسـتان .یابد شرق کاهش می
باشد  کیلومتر مربع می 59263ایران در کرانه خزر معادل 

  درصـــد جنگـــل،  5/33درصـــد آن مرتـــع،  7/37کـــه 
ســایر   درصــد اراضــی کشــاورزي و مــابقی بــه     3/19

  )ghasab gharayi, 1998 . (ها اختصاص دارد کاربري
از شـمال بـه دریـاي مازنـدران، از      چالوس شهرستان

هـاي البـرز، از شـرق بـه شهرسـتان       جنوب به رشـته کـوه  
 . شـود  نوشهر و از غرب به شهرستان تنکابن محـدود مـی  

برابـر آمـار سـال    . کیلومتر مربع اسـت  1800مساحت آن 
ــوده  122863جمعیــت شهرســتان چــالوس   1385 نفــر ب

درصـد روسـتا نشـین     47درصد شهرنشین و 53است که 
درصـد   7/1رشد ساالنه جمعیت این شهرسـتان   .بوده اند
  ) statistical center of iran, 2010(.است

ایجـاد امکانـات   ( طـرح دریـا   130، 1387در سال 
در سـواحل  ) رفاهی جهت اسـتفاده  تفریحـی از دریـا   

طـرح    45ان مازندران اجرا شد که از ایـن میـزان،   است
ها و مراکـز   طرح توسط هتل 15ها ،  توسط شهرداري

هاي پـره مـاهیگیري اجـرا     اقامتی وبقیه توسط شرکت
بــر اسـاس آمارهــاي سـازمان میــراث    .گردیـده اسـت  

ــور،   ــگري کش ــافران از  فرهنگــی و گردش ــداد مس تع
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 12مـاه در مازنـدران    تـا پایـان تیـر    1387سـال  ابتـداي  
 مربـوط بـه  تنها میلیـون مسـافر   5/4 بوده کهمیلیون نفر 

باشـد منطقـه مـورد مطالعـه در ایـن       مـی تابسـتان  فصل 
نیـز  ) دریـا شهرسـتان چـالوس    -ساحل رادیو(پژوهش

ــا در      ــاماندهی دری ــرح س ــراي ط ــوارد اج ــی از م یک
شهرسـتان چـالوس بـوده کـه زیـر نظـر شــهرداري در       

  )Samizadeh,2010(. باشد دست اقدام می
  

  الگو و روش برآورد
هاي مختلف در زمینه بـرآورد ارزش   بررسی پژوهش

دهـد کـه معمـوال از     تفریحی مناطق ساحلی نشان مـی 
بــراي تعیــین ارزش تفریحــی  cv7 و روش T6 روش

هـا از   مبتنـی بـر تهیـه داده    TCروش . شود استفاده می
در این روش تقاضـا  . طریق مصاحبه و پرسشنامه است

هاي تفریحی بر اساس تعـداد بازدیـدها در    براي مکان
سال از یک منطقه و عوامل متغیـر دیگـر ماننـد انـواع     

هاي مربوط به سفر، در آمـد بازدیدکننـدگان و    هزینه
اگـر  . اقتصادي تعیین مـی شـود   -مشخصات اجتماعی

یک بازدید کننده در طول سفر بیش از یـک تصـمیم   
اشـد، ارزش مکـان   براي استفاده از مسـافرت داشـته ب  

توانـد   تفریحی بیش از حد واقعی برآورد شده که می
براي تخصیص هزینه سفر از میـان اهـداف گونـاگون    

هـاي   به دلیل وجـود دیگـر جاذبـه   .مشکل آفرین باشد
ــاحل     ــد از سـ ــل، بازدیـ ــد جنگـ ــگري هماننـ گردشـ

خــزر بــراي مســافران تنهــا هــدف از مســافرت  دریــاي
هـا   ل سـکونت آن از طرفی برخی افراد که مح. نیست

در نزدیکی سـاحل اسـت، فاصـله محـل سـکونت تـا       
بنابراین، در این پـژوهش  . کنند ساحل را پیاده طی می

در اولویــت قــرار نگرفتــه و از  TC اســتفاده از روش
ــاحل   CVروش  ــرآورد ارزش تفریحـــی سـ بـــراي بـ

  .گردد استفاده می
به عنوان یکـی از ابزارهـاي    CVبطور کلی روش 

هاي  گیري ارزش پذیر براي اندازه طافاستاندارد و انع
منـابع   9هاي مصرفی غیر بـازاري  و ارزش 8غیر مصرفی

این روش ابتـدا توسـط    .رود محیطی به کار می زیست
Ciriacy-Wantrup  پیشنهاد شد، ولـی   1947در سال

Davis  بـه طـور تجربـی     1963براي اولین بار در سال
کنـد   تالش مـی  CVروش . از این روش استفاده کرد
را در سـناریو هـاي   ) WTP(تا تمایل به پرداخت افراد

بـه بیـان دیگـر اساسـا     . بازار فرضی معین، تعیین نماید
تـالش نمــوده تــا تعیـین کنــد کــه چگونــه    CVروش 

ــئن،    ــازار فرضــی مطم ــناریوهاي ب پاســخگویان در س
  .راضی به پرداخت هستند

ــدازه  ــراي ان ــژوهش ب ــن پ ــه   در ای ــل ب ــري تمای گی
از  CVکننـدگان در بررسـی    زدیدبا) WTP(پرداخت

اسـتفاده  ) DDC(پرسشنامه انتخاب دوگانـه دوبعـدي   
اولــین بــار ) DC(روش انتخــاب دوگانــه. شــده اســت

ارائــه   1979در ســال   Heberleinو  Bishopتوســط  
در این روش پاسـخگویان تنهـا یـک پیشـنهاد را     . شد

بین تعدادي از پیشنهادات از پیش تعیین شده، انتخاب 
ــی ــد م ــا قیمــت    .کنن پاســخگویان در مواجــه شــدن ب

پیشنهادي در یک موقعیت بـازار فرضـی، تنهـا پاسـخ     
  .دهند می "خیر"یا  "بلی"

 Carson  وHanemann  ــال روش  1985در ســــ
DC     ــه آن روش ــوده و نتیج ــالح نم ــدیل و اص را تع

DDC       بوده کـه ایـن روش مسـتلزم تعیـین و انتخـاب
یک پیشنهاد بیشتر نسبت بـه پیشـنهاد اولیـه اسـت، بـه      

یـا   "خیـر "یـه   "بله"طوري که پیشنهاد بیشتر به پاسخ 
ــتگی دارد  ــنهاد اول بسـ ــخگو در پیشـ . واکـــنش پاسـ

)venkatachalam,2003 (  
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را بـراي مصـاحبه و    DDCاین یک پرسشنامه  بنابر
کننـدگان بـراي تعیـین     بازدیـد WTP استخراج میـزان  

ارزش تفریحی ساحل رادیو دریاي شهرستان چالوس 
طراحی کرده تا براي پاسخگویان اطالعات صحیح و 

ــازار  کــافی را فــراهم کــرده و آن هــا را از موقعیــت ب
این پرسشـنامه شـامل   . فرضی بطور کامل آگاه سازیم

دو بخش بوده که بخش اول در بـر گیرنـده وضـعیت    
به طوري که درمورد . اقتصادي افراد است -اجتماعی

شغل، میزان تحصیالت، محل سـکونت، تعـداد افـراد    
هاي دیگـر   خانواده، میزان درآمد و بسیاري از ویژگی

بخـش دوم  . کنـد  پاسـخگویان تحقیـق و جسـتجو مـی    
ها به میزان تمایل به پرداخـت بازدیدکننـدگان    پرسش

  .شود مربوط می
 3000، 1000ي در این بخش سه قیمـت پیشـنهاد   

ریالی را به صورت سه پرسش وابسته بـه هـم    5000و 
ــرده  ــه ک ــم ارائ ــنهادي  . ای در پرســش اول قیمــت پیش

: ایـم کـه   را به این صورت پرسـیده )  ریال3000(میانی
دریــاي شهرســتان چــالوس  -ســاحل تفریحــی رادیــو

فرصتی براي گـردش و اسـتراحت بـراي شـما فـراهم      
اسـتفاده از ایـن    آیا شـما حاضـرید بـراي   . کرده است

ریال از درآمد ماهانه خود را به عنـوان   3000ساحل، 
قیمــت ورودیــه پرداخــت نماییــد؟ در صــورت ارائــه  

) ریـال 1000(تـر   پاسخ منفی، قیمـت پیشـنهادي پـایین   
گیرد و در صـورت ارائـه پاسـخ     مورد پرسش قرار می

از ) ریـــال 5000(مثبـــت، قیمـــت پیشـــنهادي بـــاالتر 
  . شود ه میکنندگان پرسید بازدید

پاسخگویان در مواجه شدن با قیمت پیشنهادي بـه  
عنوان قیمت ورودیه براي ارزش تفریحی و توریستی 

توانند پاسخ مثبت یا  شود، می که بطور ماهانه ارائه می
به همراه مبـالغ  . پاسخ منفی داده یا هیچ پاسخی ندهند

ــنهادي  ــورد   WTPپیشــــ ــخگویان در مــــ از پاســــ
ایـن عمـل بـه    . شـود  ه مـی ها پرسـید  آن WTPحداکثر
بندي تاثیرات بجـا مانـده،    هاي بعدي براي طبقه تحلیل

  .کند کمک می
براي پژوهشگران انتخاب یـک روش مـالی بـراي    

ضروري و بـا اهمیـت    CVپرداخت واقعی در بررسی 
وسیله پرداخت ممکـن اسـت قیمـت ورودیـه،     . است

مالیات فروش، حق الزحمه مربوط به جواز یـا پروانـه   
در ایــن بررســی قیمــت . وجــوه خــاص باشــد کــار یــا

ورودي را به عنوان بهترین انتخاب و بـه عنـوان یـک    
وسیله پرداخت واقعی براي بازدیدکنندگان از ساحل 

  . ایم انتخاب کرده
ــدازه    ــا ان تعیــین یــک ارزش صــحیح و درســت ت

ــه روش بررســی نیــز بســتگی دارد  معمــوال . زیــادي ب
تـرین ابـزار    امصاحبه رو در رو کاربردي تـرین و کـار  

در این پژوهش براي برآورد تعداد نمونـه الزم  . است
ــول  ــه cochranاز فرم ــادفی   و روش نمون ــري تص گی

فرمـول  ). cochran,1997(ساده اسـتفاده شـده اسـت    
گیري تصادفی ساده به قـرار زیـر    کوکران براي نمونه

=   :است                
انحراف معیار جامعه،  sحجم نمونه،  nکه در آن 

N  تعـداد بازدیدکننـدگان از سـاحل در    (حجم جامعه
فاصله اعتمـاد   tدقت احتمالی مطلوب و  d) یک سال

بـه  . در نظـر گرفتـه شـد    96/1است که در این مطالعه 
منظور تعیین انحراف معیار جامعه مورد مطالعه، تعداد 

نمونــه از جامعــه آمــاري مــورد تحقیــق بصــورت   20
انحـراف معیـار   . تخاب و پیش آزمـون شـد  تصادفی ان

محاسـبه   34/0بدست آمده از این پیش آزمـون برابـر   
در نظـر   06/0شد و دقت احتمالی مطلـوب نیـز برابـر    
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بـدین ترتیـب محاسـبه حجـم نمونـه طبـق       . گرفته شد
  :باشد  فرمول کوکران بصورت زیر می

125=  
2)34/0 (× 2)96/1 (× 388000  

n=  2)34/0 (×2)96/1  + (2)06/0 (× 388000  
 15پرسشنامه تکمیل شده، کـه   140این تعداد  بنابر

هـاي   پرسشنامه به علـت عـدم درك صـحیح پرسـش    
WTP ها حذف کردیده و تجزیه و  و ناقص بودن آن

ــا  ــت   125تحلیـــل بـ ــه اسـ ــام گرفتـ ــنامه انجـ . پرسشـ
تکمیـل   1388ها در طول فصل تابستان سال  پرسشنامه
  .شده است

 
  : WTPگیري  تعیین مدل براي اندازه

افراد مبلغ پیشنهادي براي حفظ یـک منبـع طبیعـی یـا     
ــردن     ــاکزیمم ک ــاس م ــع را براس ــی آن منب ارزش ذات

پذیرند و یا آن را  مطلوبیت خود تحت شرایط زیر می
 :کنند بطور دیگري رد می

01 );,0();,1( εε +≥+− SYUSAYU  
 :که
U آورد مطلوبیت غیرمستقیمی که فرد بدست می.  

S,A,Y  بترتیب درآمد فرد، مبلغ پیشنهادي و دیگر
 .باشد اجتماعی مؤثر می -هاي اقتصادي ویژگی

10 ,εε   : بطـــور یکســـان و مســـتقل، متغیرهـــاي
  تصادفی توزیع شده با میانگین صفر هستند

توانـد بصـورت زیـر     می) ∆U(مطلوبیت  تفاوت
 :توصیف شود

)();,0();,1( 01 εε −+−−=∆ SYUSAYUU 
را ) A(که شخص یکـی از پیشـنهادها   ) P1(احتمالی

 :شود بصورت زیر بیان می Logitپذیرد بر اساس مدل  می

)exp(1
1)(

u
UFPi ∆−+

=∆− η

}{ )(exp1
1

SYA θγβα ++−−+
=  

 Logisticتــابع توزیــع تجمعــی بــا یــک اخــتالف 
ــاعی   ــاي اجتم ــتاندارد اســت و بعضــی از متغیره  -اس

 .شود اقتصادي را شامل می
βγθ ضرایب برآورد شـده هسـتند کـه انتظـار     ,,

0,0,0رود  می ≤βγθ ff باشند. 
،  Maximum Likelihoodبراســـــاس روش  

 .شود برآورد می Logitپارامترهاي مدل 
ــاري    ــپس ارزش انتظــ ــه وســــیله   WTPســ بــ

گیري حسـابی در محـدودة صـفر تـا بـاالترین       انتگرال
  : شود بصورت زیر محاسبه می) A(پیشنهاد

dAUFWTPE
AMax

)()(
.

0
∆= ∫ π  

dAA
AMax

∫ += ∗.

0
)( βα   

 :که
 )E(WTP ارزش انتطاري WTP می باشد  
 *α   ــه اقتصــادي ــدیل شــده جمل ــپت تع  -ایتنرس

اضـافه شـده   )α(اصـلی  اجتماعی کـه بـه اینترسـپت    
  .است
  
  نتایج

براي برآورد ارزش تفریحی ساحل بایـد پاسـخگویان   
ــه      ــد در زمین ــوده و بتوانن ــتقل ب ــدي مس ــر درآم از نظ
پرداخت مبلغی به عنوان ورودیه بـا اختیـار و توانـایی    

لـذا در ابتـداي پرسشـنامه بیـان     . کامل تصمیم بگیرنـد 
پــژوهش، بــه پاســخگویانی نیــاز کــردیم کــه در ایــن 

داریم که از نظردرآمدي مستقل بوده و تا حد امکـان  
هـا   در مورد هزینه کردن درآمـدي کـه در اختیـار آن   

در ایــن .قــرار مــی گیــرد، آزادي عمــل داشــته باشــند 
هاي گوناگون پرسیده شـده   پرسشنامه از افراد پرسش

است که به شکل متغیرهـاي توضـیحی و مجـازي در    
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  )n=125(توصیف آماري متغیرهاي منتخب  - 2جدول
  حد اکثر  حداقل  انحراف معیار  میانگین  متغیرها
  78  21  25/7  4/31  )سال(سن پاسخگویان

  19  0  16/3  5/16  سالهاي تحصیل پاسخگویان
  8  1  48/1  45/3  اندازه هر خانوار
  15000000  2500000  814258  3875560  )ریال(درآمد ماهانه پاسخگویان
  25000000  6500000  1423560  8245126  )ریال(درآمد ماهانه خانوار

  یافته هاي تحقیق: ماخذ
  

  توزیع فراوانی شغل بازدیدکنندگان از ساحل -3جدول 
  جمع  موارد دیگر  بیکار  کارگر  خانه دار  کارمند  آزاد  متخصص  شغل
  125  21  8  11  12  43  17  13  تعداد
  100  8/16  4/6  8/8  6/9  4/34  6/13  4/10  درصد

  یافته هاي تحقیق: ماخذ
 

  توزیع فراوانی سطح تحصیالت بازدیدکنندگان از ساحل -4جدول 
  جمع  بی سواد  کمتر از دیپلم  فوق دیپلم  لیسانس  فوق لیسانس و باالتر  سطح سواد
  125  2  23  24  68  8  تعداد
  100  6/1  4/18  2/19  4/54  4/6  درصد

  یافته هاي تحقیق: ماخذ
 

  :این متغیرها عبارتند از. ن شده اندمدل آزمو
، سطح تحصـیالت، تعـداد   )مجازي(سن، جنسیت

ــکونی    ــزل مس ــوع من ــانواده، ن ــراد خ ــا  : اف شخصــی ی
، فاصـله منـزل تـا سـاحل، کیفیـت      )مجازي(اي  اجاره

ساحل از نظر شفافیت آب و بهداشت محـیط، میـزان   
نتایج آماري بررسی . درآمد فرد، میزان درآمد خانوار

  .ارائه شده است 2نامه در جدول پرسش 125
را ) پاسـخگو  82(درصد پاسـخگویان   65بیش از 

وضـعیت شـغلی و آموزشـی    . انـد  مـردان تشـکیل داده  
آمـده   4و  3هـاي   کنندگان به ترتیب در جدول بازدید
 .است

کننــدگان بــراي ارزش   بازدیــد  WTPدر بخــش
نفر اولـین پیشـنهاد را نپذیرفتنـد و     56تفریحی ساحل،

ریـال بـراي هـر یـک از      3000راي پرداخـت  تمایلی ب
اعضاي خانواده خود به عنـوان قیمـت ورودیـه بـراي     

ــتند   ــه نداش ــاحل مربوط ــتفاده از س ــر آن را  69. اس نف
  .پذیرفتند

ارائـه  ) ریـال  1000(تـر   که پیشـنهاد پـایین   هنگامی
نفر آن را نپذیرفتند و بیان کردند که پیشـنهاد   24شد، 
نفــر آن را  32تــري ارائــه شــود، در حــالی کــه   پــایین

آن دسته از پاسخگویانی که اولـین پیشـنهاد   . پذیرفتند
  را پذیرفتنــد، در گــروه پیشــنهاد بــاالتر) ریــال 3000(
 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

¡     ¡ 
  1391بهار   ،ـطی  سال نهم،  شماره سومیـمح عـلـوم 

ENVIRONMENTAL  SCIENCES  Vol.9,  No.3, Spring 2012 

10  

  دریاي چالوس -براي ارزش تفریحی ساحل رادیو  Logitنتایج مدل . 5جدول 
  داري آماري معنا tارزش آماره   ضرایب  متغیرها

  0281/0  34/2  25691/6  ضریب ثابت
  0000/0  -856/5  - 004624/0  پیشنهاد
  0000/0  65/5  0000325/0  درآمد

  07/0  -8/1  - 000124/0  فاصله محل سکونت تا ساحل
  0104/0  57/2  304/0  کیفیت ساحل

Log likelihood= -152/41 
Percent of right prediction= 91% 

65.2 =R  McFadden 

58.2 =R  Maddala 

  هاي تحقیق یافته: ماخذ
 

قرار گرفتند که آیا حاضر به پرداخت قیمـت ورودي  
 42ریـــال بـــراي اســـتفاده از ســـاحل هســـتند؟  5000

ــن  27و پاســخگو پیشــنهاد ســوم را نپذیرفتنــد   نفــر ای
پاســخگویی کــه پیشــنهاد  32از . پیشــنهاد را پذیرفتنــد

هـا حـداکثر تمایـل     نفر آن 5ریالی را پذیرفتند،  1000
 .ریال بیان کردند 1500به پرداخت خود را تا 

ــنهاد   42از   ــالی را  3000پاســخگویی کــه پیش ری
نفـر   7ریالی را نپذیرفتنـد،   5000پذیرفتند، اما پیشنهاد 

ــداکث  آن ــا ح ــود را  WTPر ه ــوان   3500خ ــال عن ری
ریـالی را   5000پاسخگویی که پیشنهاد  27از . کردند

ــا  WTPنفــر حــداکثر  14پذیرفتنــد،   5000خــود را ت
ریـال   10000خود را تـا   WTPنفر حداکثر  10ریال، 

ریـال   20000خود را تـا   WTPها حداکثر  نفر آن 3و 
  .بیان کردند

شـان داده  ن 5در جـدول   Logitنتایج برآورد مدل 
دار  متغیرهـایی کــه از نظـر آمـاري معنــی   . شـده اسـت  

هـا عالمـت    اند، گرچه ضرایب برآورد شـده آن  نشده
  .داد، از مدل حذف شدند مورد انتظار را نشان می

  

ضــریب بــرآورد شــده متغیــر پیشــنهاد درســطح یــک  
دار شـده   درصد با عالمت منفی از نظـر آمـاري معنـی   

دهـد کـه در سـناریوي بـازار      این امر نشـان مـی  . است
افزایش ( یابد  کاهش می WTPفرضی احتمال بله در 

کـاهش  (قیمت پیشـنهادي افـزایش یابـد    اگر ) یابد می
ضریب برآوردي درآمد با عالمت مثبت مـورد  ). یابد

دار  انتظار از نظر آماري در سـطح یـک درصـد معنـی    
دهنـده افـزایش احتمـال بلـه در      شده اسـت کـه نشـان   

WTP ضریب متغیر . همراه با افزایش در درآمد است
 5کننــدگان در ســطح  کیفیــت ســاحل از دیــد بازدیــد

دار شـده   با عالمت مـورد انتظـار مثبـت، معنـی    درصد 
دهـد کـه سـطح     ایـن عالمـت مثبـت نشـان مـی     . است

را  WTPکیفیت باالتر ساحل احتمال پاسخ مثبـت در  
فاصــله محــل ســکونت تــا ســاحل . دهــد افــزایش مــی

دار شده  بعدي است که در سطح ده درصد معنی متغیر
دهـد   عالمت مثبت ضریب این متغیر نشـان مـی  . است

ــدگان از  هــر چــ ه  فاصــله محــل ســکونت بازدیدکنن
ــه در   ــزایش WTP ســاحل بیشــتر باشــد احتمــال بل   اف
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تقریبی کـه   WTPمقدار انتظاري متوسط . یابد می
دریا شهرستان چـالوس   -ارزش تفریحی ساحل رادیو

کنــد، پــس از بــرآورد پارامترهــاي مــدل  را ارائــه مــی
Logit    ــه ــتنمایی، ب ــتفاده ازروش حــداکثر درس ــا اس ب

گیــري عــددي در محــدوده صــفر تــا   وســیله انتگــرال
  :باالترین پیشنهاد به صورت زیر محاسبه گردید

  

}{ 66.1168
))004624.0(421.5(exp1

12000

0
=

−−+
= ∫ A

WTP

  
  

بـراي اسـتفاده    WTPبر اساس رابطه فوق متوسط 
ریـال   1169دریا شهرستان چـالوس   -از ساحل رادیو

با توجه به مقدار . براي هر بازدید کننده به دست آمد
WTP    تـوان ارزش کـل    براي هر بازدیـد کننـده، مـی

ــل      ــداد کـ ــاهی از تعـ ــا آگـ ــاحل را بـ ــی سـ تفریحـ
بـه بیـان دیگـر    . بازدیدکنندگان در سال محاسبه کـرد 

ــانگین    ــه وســیله محاســبه می ارزش تفریحــی ســاحل ب
WTP ــخ ــداد    از پاسـ ــل تعـ ــرب آن در کـ ــا و ضـ هـ

بـراي دسـتیابی بـه    . شـود  بازدیدکنندگان محاسـبه مـی  
اد بازدیدکننــدگان از ســاحل، افــراد بــرآوردي ازتعــد

ــاطع     ــاییز و در مق ــتان و پ ــاحل در تابس ــر در س حاض
سـپس بـر   . مختلف روز، شـمارش و بـرآورد گردیـد   

اساس اظهـار نظـر افـراد سـاکن در مجـاورت سـاحل       
درمــورد میــزان افــزایش یــا کــاهش افــراد در فصــول  

کننـده   ، کل تعداد افراد بازدیـد )بهار و زمستان(دیگر 
کـه   در کل سال برآورد گردیـد، بـه طـوري   از ساحل 

 388000تعداد کل بازدیـد از سـاحل در سـال تقریبـا     
  .نفر برآورد شده است

به دسـت آمـده و    WTPبا توجه به متوسط میزان 

تعداد کل بازدیدکنندگان ارزش کل تفریحی سـاحل  
  :بر اساس رابطه زیر به دست آمد
 متوســط مقــدار= (ارزش کــل تفریحــی ســاحل

WTP ×اد کل بازدیدکنندگانتعد(  
= 388000×66/1168=ارزش کل تفریحی سـاحل 

  ریال 453440080
دریـا   -این ارزش کل تفریحـی سـاحل رادیـو    بنابر

میلیـون ریـال خواهـد     44/453شهرستان چالوس برابر 
ــا ابعــاد   . شــد ایــن رقــم بــراي یــک ســایت ســاحلی ب

کوچک، رقم بـاالیی اسـت کـه نشـان دهنـده ارزش      
ریسـتی آن بـراي بازدیدکننـدگان    باالي تفریحی و تو

  .باشد می
  
  بحث

عنوان الگویی بـراي اسـتفاده    سواحل شمالی کشور به
هاي محیطی، حفظ و ارتقـاي منـاظر و    مناسب از توان

اندازهاي طبیعی و ذخایر ارزشمند اکولـوژیکی،   چشم
هاي گردشگري و گذران اوقات فراغت بـراي   قابلیت

 هدر کنار استفادمردم کشور و سایر کشورهاي منطقه 
هـاي کشــاورزي،    هـا و مزیــت   پایـدار از سـایر قابلیــت  

صنعتی، خدماتی و فرهنگی در جهت تأمین نیازهـاي  
  .نمایند ملی و توسعه صادرات عمل می

در این پژوهش به تعیین یکی از کارکردهاي این 
. سواحل، یعنـی ارزش تفریحـی سـاحل پرداختـه شـد     

ــارگیري روش    ــه ک ــا ب ــور ب ــدین منظ ــاي  CVب برمبن
رجحان عمومی و تمایل به پرداخت بازدیدکننـدگان  

  . این مهم انجام گرفت
نظر اساسـی ایـن اسـت کـه مـردم قادرنـد بخـش        
وســیعی از معیارهــاي محیطــی را بــه معیارهــاي پــولی 

ها بـراي   گذاري آن انتقال دهند که نشان دهنده ارزش
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دهـد کـه    نتـایج نشـان مـی   . محیطی اسـت  منابع زیست
مردم حاضر به پرداخت مبلغی براي استفاده تفریحـی  

بـه   WTPدر ایـن پـژوهش متوسـط    . از ساحل هستند
عنوان قیمت ورودیه براي هـر بازدیـد کننـده در نظـر     

ــت   ــده اسـ ــه شـ ــداکثر  . گرفتـ ــط و حـ  WTPمتوسـ
ــو      ــاحل رادی ــتفاده از س ــراي اس ــدگان ب  -بازدیدکنن

 20000و 1169دریـاي شهرسـتان چـالوس بـه ترتیـب      
چنــین ارزش کــل  هــم. ریــال بــه دســت آمــده اســت 

میلیـون ریـال    44/453تفریحی ساالنه این ساحل برابر 
دهنده اهمیت قابـل توجـه    برآورد شده است که نشان

  .باشـد  بازدیدکنندگان به اماکن تفریحـی طبیعـی مـی   
قابل ذکـر اسـت رقـم بدسـت آمـده تنهـا مربـوط بـه         

باشـد و   هاي تفریحی منطقـه مـورد مطالعـه مـی     ارزش
هاي  هاي غیر بازاري مانند ارزش چه سایر ارزش چنان

نیـز محاسـبه گـردد، ارزش بـرآوردي مـورد       حفاظتی
  .نظر بسیار بیشتر خواهد شد

دهد مردم کشور ما  هاي این تحقیق نشان می یافته 
به اهمیت و ضرورت مناطق تفریحـی سـاحلی کـامال    

ــتند  ــاه هس ــل    . آگ ــه پرداخــت قاب ــل ب ــی تمای از طرف
اي به منظور حمایت از بهبود و توسعه منـاطق   حظهمال

گیـرد،   ساحلی که مورد استفاده عموم مردم قـرار مـی  
ریــزان و مســئوالن  بنــابراین بــراي برنامــه. وجــود دارد

آورد تـا در خصـوص    شهري این امکان را فراهم مـی 
توسعه کمـی و کیفـی امکانـات و خـدمات رفـاهی و      

ــاطق ســـاحلی سیاســـت  ــذار بهداشـــتی در منـ ي و گـ
  .ریزي کنند برنامه
  
  
  
  

  :ها نوشت پی
1-Direct values 
2-Indirect values 
3-Option value 
4- Existence value  
5- Costal Zone Management 
6- Travel cost 
7- Contingent valuation 
8-Travel cost 
9-Contingent valuation  
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