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کاربرد روش انتخاب دوگانة تکبعدي در برآورد ارزش تفرجی مواهب زيستمحيطی
در مناطق بيابانی؛ مطالعة موردي چشمة غربالبيز يزد


احمد فتاحی

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه اردکان
(تاریخ دریافت -14/04/41 :تاریخ تصویب)14/40/06 :

چكيده
از آنجا که تفرجگاهها بخشی از درآمدهای کشور را به خود اختصاص میدهند ،توجه به ارزشگذاری
آنها حائز اهمیت است .چشمههای مناطق بیابانی کشور از منحصربهفردترین چشماندازهای طبیعی به
شمار میروند .عمدة مطالعات انجامگرفته در کشور به بررسی ارزش تفرجی با استفاده از رهیافت دوگانة
دوبعدی پرداختهاند ،اما در این مطالعه از روش دوگانة تکبعدی به دلیل شباهتداشتن به شرایط واقعی
بازار استفاده شدهاست .این مطالعه به تعیین ارزشتفرجی چشمة غربالبیز و اندازهگیری میزان تمایل به
پرداخت بازدیدکنندگان با بهرهگیری از روش ارزشگذاری مشروط و رهیافت گزینش دوگانة تکبعدی در
سال  4831میپردازد .نتایج تحقیق حاکی از آن است که تمایل به پرداخت افراد  1386ریال است؛
همچنین ارزش تفرجی هر خانوار و در نهایت کل ارزش تفریحی این مکان به ترتیب  44801ریال و 4/11
میلیارد ریال است؛ از این رو بر مبنای سیاستهای توسعة پایدار و همچنین به منظور توسعة فعالیتهای
گردشگری در منطقه الزم است تا حداقل به اندازة  4/11میلیارد ریال در سال سرمایهگذاری به منظور
توسعة توریسم در منطقه صورت گیرد.
واژههاي کليدي :ارزش تفریحی ،انتخاب دوگانة تکبعدی ،تمایل به پرداخت ،چشمة غربالبیز
مقدمه
میتوان آب را به شکل یک دارایی طبیعی در نظر گرفت و
ارزش آن را به تواناییاش در ایجاد جریانهای کاال و خدمات
در طول زمان نسبت داد .با توجه به تقاضای روزافزون مردم به
مراکز تفرجی ،تجزیه و تحلیل در مورد این مسئله از نظر
اقتصادی و اجتماعی و بررسی کامل خواستههای مردم و
همچنین پیشبینی نیازهای تفرجگاهی و اوقات فراغت در
آیندة کاری است که با وجود دشواری به علت ضرورت الزامی
است .از آنجایی که تفرجگاهها بخشی از درآمدهای کشور را به
خود اختصاص میدهند ،توجه به ارزشگذاری آنها حائز
اهمیت است .در میان اکوسیستمهای مناطق بیابانی ،آب باعث
نویسندة مسئول:

شکلگیری و جریان مستمر تولیدات و خدماتی میشود که
بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در حیات اقتصادی -اجتماعی
انسان مؤثر است ( .)Fatahi, 2010با توجه به فقدان آبهای
سطحی و مصرف بیرویه بهطور مستقیم ،این محیط طبیعی
دستخوش دگرگونی و تخریب شدید ناشی از فعالیت انسانی
شدهاست؛ بنابراین حرکتی نوین برای مشارکت فعاالنة مردم هر
کشور در نگهداری این ذخایر ضروری است .مهمترین استفاده
از مناظر آبی جنبههای اکوتوریسم آن است ،ازاینرو
کارشناسان امر توجه ویژهای به این منابع دارند و درصدد
هستند از این مواهب خدادادی که سرمایهای برای احداث آنها
هزینه و صرف نشده استفاده کنندRogers & Harshadeep .
) (1996ارزش کل منابع آب را به ارزش طبیعی (ذاتی) 9و

تلفن2194-3847253 :

E-mail: fatahi@yazduni.ac.ir
1. Intrinsic Value
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ارزش اقتصادی تقسیم کردند و اظهار داشتند که ارزش
اقتصادی آب شامل ارزش مصرفی مستقیم و غیرمستقیم
(تفریحی) است .در تعیین ارزش اقتصادی آب ،بایستی به ابعاد
چهارگانة آن یعنی حجم معین ،کیفیت مشخص (ارزش
حفاظتی) و زمان و مکان معین (ارزش تفریحی) توجه شود.
ارزشگذاری اقتصادی آب در ایران به انواع بهرهبرداریهای
موجود از منابع آبی بستگی دارد که شامل بهرهبرداری مصرفی
و غیر مصرفی (اعم از تفریحی) از منابع آب است .در استان
کویری و بیابانی یزد ،که گرما در برخی از روزهای فصل
تابستان شدت مییابد ،وجود نعمتهای خدادادی بهویژه
مناطق ییالقی و خوش آبوهوا نعمت بزرگی است که اهمیت
زیادی دارد .ارزش تفرجی بخشی از ارزشهای طبیعی آب
است .تنوع در ویژگیهای طبیعی برای استراحت ،سرگرمی و
فرصتهای تفریحی در قالب پیادهروی ،گردش ،اردو زدن در
کنار چاهها ،قناتها و چشمهها برای گذراندن اوقات فراغت و
لذت از این مناظر بیانگر ارزشهای تفریحی است که بهعلت
محدودیت منابع آبهای سطحی مشاهده میشود ( Freman,
 .)1993ارزش تفرجی آب شامل منافع دریافتی از کسانی است
که آب و خواصش را برای استفادة دیگران دستنخورده باقی
میگذارند.
از آنجا که برای بیشتر منافع بهدستآمده از منابع طبیعی
بازاری وجود ندارد ،سعی میشود اینگونه منافع در غیاب بازار
با بازارهای مصنوعی ارزشگذاری شوند .این روش بهطور
مستقیم بر موضوع تمایل به پرداخت مصرفکنندگان متکی
است .رایجترین روش از این نوع روش «ارزشگذاری مشروط»
است .ارزشگذاری مشروط در دهة  9112در نقاط مختلف
دنیا در مباحث محافل دانشگاهی و مؤسسات وارد شد .مدیریت
4
ملی اقیانوسی و جوی ( 9)NOAAپانلی با نام «کمربند آبی»
متشکل از کارشناسان اقتصاد تشکیل داد تا به ارزیابی استفاده
از ارزشگذاری مشروط در برآورد ارزشهای غیرمصرفی بپردازد
( .)Tietenberg, 1996گزارش این کارشناسان در سال 9113
انتشار یافت و در آن چارچوبی برای استفاده از روش
ارزشگذاری مشروط ارائه شدهاست .در روش ارزشگذاری
مشروط ،برای تعیین ارزش اقتصادی کاالها و خدمات
زیستمحیطی مراجعه به افراد مورد نیاز است؛ به همین دلیل
به این روش «روش برتر» هم گفته میشود ( Amirnejad,
 .)2005بسیاری از کاربردهای این روش را میتوان در

ارزشیابی کیفیت آبوهوا ،منافع پارکهای ملی ،ماهیگیری،
تأثیر برنامههای دولت بر محیط زیست ،تمایل به پرداخت برای
حفاظت از آب و غیره مشاهده کرد.
بررسیها و تالشهای زیادی برای تعیین میزان منافع
بهدستآمده از بازدید مناطق تفرجی صورت گرفتهاست؛ برای
نمونه (1997) Loomis & Ekstrand ،ارزش تفرجی
جنگلهای ایالت مونتانای امریکا را با بهرهگیری از روش
ارزشگذاری مشروط  925دالر برای هر سفر بهدست آورده
اند .در بررسی ارزش تفرجی پنج پارک ملی در کرة جنوبی،
که  (2002) Lee & Hanانجام دادهاند ،میزان این روش به
طور میانگین92/82دالر برای هر خانواده در هر سال بهدست
آمدهاست (1994) Kulshreshtha .در گزارش پژوهشی
محیط زیست کانادا در حوزة  Assiniboineدر Manitoba
ارزش تفرجی آبهای زیرزمینی در کل حوزه را  46969دالر
برآورد کردهاست (1994) ،Boyle & et al .سه روش
استخراج اطالعات «پیشنهاد تکراری»« ،کارت پرداخت» و
«انتخاب دوبعدی» را با هم مقایسه کردند .آنها دادههای
موردنیاز را از قایقسواران رودخانة وینکانسین 3در سال
 9154برای محاسبة ارزش تفریحی آب بهدست آوردند .آنها
میانگین ارزش را برای روش اول  32دالر ،روش دوم  41دالر
و برای روش سوم با استفاده از مدل لوجیت و محاسبة
انتگرال از صفر تا بینهایت حدود  19دالر برآورد کردند .بویل
و همکاران با دالیل آماری قوی ثابت کردند که باید مدل را
نرمالیزه کرد و پس از این هدف ،ارزش را  95/5برآورد
کردند (2002) Amigues & et al .ارزش حفاظتی زیستگاه
ساحل رودخانة گارون فرانسه را با استفاده از الگوهای خطی،
توبیت ،نیمه لگاریتمی و روش دومرحلهای هکمن به ترتیب
برابر با  93 ، 67 ، 66و  933فرانک به دست آوردند.
در ایران نیز  (2006) Airnejad & et alدر مطالعة خود
تمایل به پرداخت هریک از افراد بهمنظور حفاظت از پارک
جنگلی سیسنگان را  6368ریال برآورد کردند و نشان دادند
که در پذیرش مبالغ پیشنهادی از سوی افراد متغیرهای
«پیشنهاد» و «درآمد» بیشترین اثر را داشتهاندLeinhoop .
 (2007) & MacMillanارزش نواحی بیابانی در ایسلند را
 423/96یورو در سال به دست آوردند )2007( Ojeda .در
مطالعهای به تخمین ارزش تفرجی رودخانة یاکیو 2در مکزیک
پرداخت و متوسط تمایل پرداخت افراد در  22شهرستان را
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فتاحی :کاربرد روش انتخاب دوگانه تک بعدي در برآورد ارزش تفرجی مواهب...

 73پزو در ماه گزارش کرد (2007) Shrestha & et al .در
بررسی ارزش تفریحی منطقة رودخانهای آپاالچیکوال در
فلوریدا به تحلیل تقاضای بازدیدکنندگان پرداختند و به این
نتیجه رسیدند که بازدیدکنندگان بهطور متوسط مایل به
پرداخت  72/95دالر برای هر روز هستند(2010) Rafiee .
 & Salamiاثرگذاری تمایالت اخالقگرایانة افراد در
ارزشگذاری محیط زیست در تاالب بینالمللی میانکاله را
بررسی کردند .مطابق نتایج این مطالعه میزان تمایل پرداخت
ماهانه برای حفاظت این تاالب در خانوارهای دارای تمایالت
وظیفهگرایانه و پیامدگرایانه به ترتیب  95697و 94347ریال
برآورد شدهاست (2010( Fatahi .متوسط تمایل به پرداخت
خانوارهای دشت یزد-اردکان برای حفاظت از آبهای
زیرزمینی را  425162ریال برآورد کرد.
غربالبیز چشمهای تاریخی و بسیار کهن در اطراف مهریز
است .این چشمه با مرکز شهرستان مهریز  92کیلومتر و با مرکز
استان یزد 22کیلومتر فاصله دارد و در روستای مزوار واقع شده
است .این چشمه به صورت یک فرورفتگی طبیعی است و هر
ساله در اوایل بهار آبی گوارا و زالل از کوههای منطقه جاری
میشود و در این فرورفتگی میریزد و آن را به دریاچهای طبیعی
تبدیل میکند .در اطراف این چشمه ،آثاری به دست آمده است
که قدمت این منطقه را بیان میکنند و از گذشتههای دور و از
دوران ساسانی حکایت دارند .از جملة این آثار میتوان به «گودی
هاونشکل» در باالی چشمه اشاره کرد که با دست کنده
شدهاست .عالوه بر این سه برج مثلثشکل در کوه باالی چشمه
با قدمت بیش از چهار هزار سال قرار دارند؛ همچنین قبرهایی
که از آن ظروف سنگی و اشیا و نشانههایی از عصر ناهیدپرستی
و هزاران یادگار بزرگ زمانهای بسیار دور بیرون آمده است
حکایت از تاریخ کهن این ناحیه دارد .چشمة غربالبیز از گذشته
های دور دستخوش تغییرات بسیاری در محوطة خود شدهاست
اما در چند سال گذشته محوطهسازی زیبایی در اطراف آن شکل
گرفتهاست .چشمة غربالبیز ،که یکی از دو چشمة اصلی استان
یزد است ،شرایط محیطی مناسب برای زندگی انسان و طبیعت
زیبای این ناحیه از جمله مهمترین عوامل شکلگیری حوزهای
فرهنگی در این بخش از کشور از زمان باستان تاکنون بودهاست.
حفاریهای باستانشناسی در بقایای بنایی باستانی در جنوب
غربالبیز در سال  4222آغاز شده و به مدت  78روز در سال
ادامه یافته است .یکی از ویژگیهای این منطقه خروج طبیعی
آب و ایجاد مناظر زیبای طبیعی برای تفریح ساکنان منطقه و
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سایر گردشگران است ( Natural Resources Organization

.)of Yazd Province, 2011
مواد و روشها
با توجه به بررسیهای بهعملآمده در مطالعات خارجی ،در
این تحقیق برای برآورد ارزش تفریحی از روش ارزشگذاری
مشروط و تکمیل پرسشنامة انتخاب دوگانة تکبعدی
استفاده شدهاست (1979) Bishop & Heberlein .تکنیک
پذیرفتن یا نپذیرفتن (تکنیک انتخاب دوتایی تکبعدی) را
ارائه کردند .این تکنیک مشتمل بر تعیین پیشنهادی منفرد از
دامنهای از پیشنهادهای از پیش تعیینشده است که به طور
بالقوه مقادیر حداکثر تمایل به پرداخت پاسخدهندگان را برای
کاالیی خاص منعکس میکند .از پاسخدهندگان درخواست
میشود که در مقابل هر پیشنهاد فقط "بلی" یا "خیر"
بگویند ( .)Mitchell & Carson, 1989مزیت اصلی تکنیک
انتخاب دوتایی تکبعدی این است که به پاسخدهندگان در
فرایند پیشنهاد کمک میکند؛ عالوه بر این با توجه به
سازگاری این تکنیک به لحاظ ایجاد انگیزه ،ممکن است اریب
9
راهبردی موجود در ارزشهای تمایل به پرداخت ()WTP
حداقل شود (1988) Boyle & Bishop .در تحقیقی به
مقایسة روش دوگانه دوبعدی و تکبعدی پرداختند .نتایج
مطالعه حاکی از آن است که پاسخدهندگان طبق باور و
تجربیات خود بر پرسش دوم در انتخاب دوگانة دوبعدی
نسبت به پیشنهاد ارائهشده در پرسش اول تأکید دارند.
پاسخدهندگانی که آمادگی پاسخ مثبت به پیشنهاد اولیه را
دارند انتظار پیشنهاد باالتر را در پرسش دوم خواهندداشت.
این محققان بر این باورند که بایستی تعداد پیشنهادها در
انتخاب دوگانة تکبعدی در نمونههای کوچک  2الی  6و برای
نمونههای بزرگ  6الی  92باشد تا توانمندی آزمونهای
آماری را حداکثر سازد .از نکات مهم پژوهش بویل این است
که سطوح پیشنهادها بین  58-98درصد توزیع را شامل شود.
تکنیک تکبعدی در کنار مزیتهایش ضعفهایی نیز دارد.
یکی از ضعفهای آن این است که تنها میتواند حداکثر
تمایل به پرداخت یا حداقل تمایل به دریافت را تعیین کند و
مقادیر تمایل به پرداخت واقعی را ارائه نمیکند ( & Boyle
)et al, 1994؛ عالوه بر این ممکن است از اریب نقطة شروع
(اولین پیشنهاد) نیز برخوردار باشد ( Ready & et al,
1. Willingness to Pay
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)1996؛ همچنین در زمینة ویژگی سازگاری به لحاظ ایجاد
انگیزه ممکن است این تکنیک در دو حالت این ویژگی را
نداشتهباشد:
 .9زمانی که یک کاالی عمومی از طریق مشارکت
داوطلبانه تأمین میشود؛
 .4زمانی که کاالی عمومی یا خصوصی جدید تولید
میشود (.)Carson & et al, 1994
عالوه بر این ،این رهیافت در مناطقی که خانوارها از قبل
دربارة ارزشهای تمایل به پرداخت خود تصمیم گرفتهاند
کاربرد کمتری دارد .مسئلة دیگر این است که این رهیافت
نیازمند تعداد زیادی مشاهده برای مشخصکردن توزیع
ارزشهاست (.)Cameron & Quiggin, 1994
 (2004( Vatnدر پژوهش خود نشان داد که در
مطالعات ارزشگذاری مشروط پاسخها به ویژگیهای تکنیکی
استخراج وابسته است و خطا از ساختار استخراج پیشنهاد
آغاز میشود؛ البته اگر ترجیحات ما کامل و پیوسته باشد،
سطح پیشنهادها نمیتواند تخمین  WTPرا تحت تأثیر قرار
دهد .با مالحظة ساختار انتخاب دوگانة دوبعدی McFadden
( (1994معتقد است که توزیع تمایل به پرداخت وابستگی
کاملی به ساختار استخراج دارد .وی در کار خود معضالت زیر
را برای روش انتخاب دوگانة دوبعدی بیان میکند:
 .9اریب نقطة شروع دارد؛
 .4ناسازگاری درونی هم دارد؛
 .3اریب نقطة شروع آثار مخربی روی پاسخ دوم میگذارد.
 (2007( Carson & Grovesبه این نتیجه رسیدهاند
که در روش دوگانة دوبعدی همبستگی کاملی بین توزیع
تمایل به پرداخت ناشی از پاسخها به دو پرسش وجود دارد؛
البته  (1994( Cameron & Quigginاین موضوع را
آزموده و به این نتیجه رسیده بودند که همبستگی وجود دارد
اما کامل نیست؛ همچنین تخمین  WTPبر اساس پرسش
اول بزرگتر از برآورد  WTPبر اساس هر دو پرسش است.
آنها یادآور شدند که تعداد پاسخهای منفی بیشتری به
پرسش دوم نسبت به پرسش اول مورد انتظار است .آنها در
تأیید مباحث باال به این نکته اشاره دارند که میانه و میانگین
 WTPدر پرسش دوم برای پاسخگویان ریسکگریز افزایش
مییابد ،حتی ممکن است ترجیحات نیز تغییری نکرده باشند.
چنانچه پاسخگو به پرسش اول پاسخ" نه" داد و مقادیر
2. Single Bounded Dichotomous Choice

پایینتر پیشنهاد شد ،انتظار دارد مقادیر پایینتر نیز پیشنهاد
شود که منجر به نپذیرفتن پیشنهاد دوم میشود .همین
تأثیرات برای پیشنهادهایی که در مرحلة اول با پاسخ «بله»
روبهرو هستند ،وجود دارد .اگر پاسخگوها ریسکپذیر باشند،
تمایل به پرداختشان را در پاسخ به پرسش دوم باالتر نشان
میدهند که این امر باعث میشود توزیع  WTPبراساس
سؤال دوم باشد.
 (2009) Bateman & et alمعتقدند که با توجه به
شواهد روشن در اریب بین پیشنهادهای اول و دوم در انتخاب
دوگانة دوبعدی ،امروزه استفاده از آن توصیه نمیشود .از نظر
بیتمن ،تعداد پیشنهادها در انتخاب دوگانة تکبعدی به توزیع
پیشآزمونها بستگی دارد ،بهطوریکه باید حداقل  6پیشنهاد
(بسیار سختگیرانه) و برای هر پیشنهاد  82پاسخدهنده
تکمیل شود؛ برای مثال اگر توزیع پیشآزمون نرمال باشد2 ،
پیشنهاد همة سطوح توزیع را پوشش میدهد .وی بر این باور
است که شکل توزیع سطح پیشنهادها را تغییر میدهد ولی
بر تعداد آنها تأثیری ندارد.
نتیجه اینکه با توجه به خطاهای موجود در انتخاب روش
دوگانة دوبعدی استفاده از روش دوگانة تکبعدی بهمنظور
جلوگیری از موارد فوق در اولویت تحقیقاتی پژوهشگران قرار
دارد .قابل ذکر است که دالیل فوق بر اساس پاسخگوی
9
منطقی و اقتصاد نئوکالسیکها مطرح شده است ( Loomis
)& Ekstrand, 1997؛ همچنین پانل  NOAAپیشنهاد
میکند که باید از روش استخراج انتخاب دوتایی تکبعدی
( 4)SBDCبه دلیل شباهتداشتن به شرایط واقعی بازار
استفاده کرد.
در این تحقیق برای استخراج پیشنهادها از روش & Boyle
 (1988( Bishopاستفاده شد .اساس این روش بر مبنای مواجهه
با مسئلة «انتهای عریض منحنی توزیع تجمعی» است .میانة توزیع
تخمینزدهشده میتواند یک رویکرد اندازهگیری رفاه باشد
( (1988) Boyle & Bishop .)Haneman, 1984معتقدند
روش میانه در آینده مناسب نیست چون در حقیقت نمیتواند
ارزشهای انفرادی را که متضمن ضرر یا منفعت هستند نشان
دهد؛ برای مثال اگر توزیع منحنی به سمت راست چولهدار باشد،
میانة ارزش مورد انتظار را کمتر از مقدار واقعی برآورد میکند.
بویل و بیشاپ برای حل این معضل روش اعداد کامالً تصادفی 3را
ارائه کردند .آنها معتقدند توزیع پیوسته در فاصلة صفر و بینهایت
1. Rational
3. The Completely Random Numbers Method
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برای تحلیل ارزشگذاری مشروط و ارزش مورد انتظار ضروری
است .در این مطالعه ،به روش مناسب نمونهگیری برای بهترین
برآورد توزیع در دامنههای پیوسته پرداخته میشود .بیشتر
مطالعات بر تخمین صدکهای ثابتی از توزیع تأکید دارند تا
انتهای توزیع تجمعی عریض منحنی حداقل باشد
( .)James,1984در این روش ،تخمین اولیه از توزیع با پیش-
آزمون 9انجام میشود .انتخاب پیشنهاد در این روش در چهار
مرحله صورت میگیرد :ابتدا ،پس از تعیین تعداد نمونه )N( ،تعداد
 N/4از اعداد تصادفی در نظر گرفته میشود (احتمال ) PIکه از
توزیع یکنواخت 4در فاصلة صفر و یک حاصل میشود؛ سپس به
تعداد  N/4باقیمانده مقدار احتمال تصادفی اضافه حاصل
میگردد .این مرحلة  Nنقطة احتمال داده را به دست میدهد .در
مرحلة سوم ،احتماالت موجود به پیشنهاد مورد استفاده در توزیع
تجمعی با استفاده از میانگین و انحراف معیار پیشآزمونها تبدیل
خواهند شد .در انتها ،پیشنهادها بهطور تصادفی در پرسشنامهها
توزیع میشوند .این مراحل این اطمینان را میدهد که مشاهدات
انتخابی بین انتهای توزیع بهصورت متعادل پراکنده شده و
هستههای اصلی پیشنهادها در اطراف میانه است.
در تحقیق حاضر در منطقه ،پس از تکمیل پیشآزمون
پرسشنامه ( 32عدد) ،میانگین و انحراف معیار پیشنهادها
محاسبه و سپس با استفاده از روش & (1989) Mitchell
 Carsonتعداد نمونهها  912عدد تعیین شد .این میزان
پرسشنامه بر مبنای پیشپرسشنامه و انحراف تمایل پرداخت
انتخابی از سوی بازدیدکنندگان انتخاب شد؛ همچنین با
استفاده از الگوی اعداد تصادفی و نرمالبودن دادهها چهار
صدک  78 ، 82 ،48و 922برای توزیع تعیین شد .در نهایت،
چهار پیشنهاد  96222 ،7222 ،2222و  42222ریالی از
نتایج پیشآزمونها به دست آمد و  422پرسشنامه در
منطقه با روش دوگانة تکبعدی در فروردین ( 9351حداکثر
بازدید افراد بومی و غیربومی) تکمیل و جمعآوری شد.
در این مطالعه ،از روشهای ارزشگذاری مشروط استفاده
شده است .این روش اولینبار در سال  9163بهطور تجربی
مورد استفاده قرار گرفت ( .)Davis, 1963روش
ارزشگذاری مشروط تمایل به پرداخت افراد را در قالب
ابزارهای فرضی تعیین میکند (  .)Lee and Han, 2002در
مدلهایی نظیر مدل ارزشگذاری مشروط ،اقتصاددانان فرض
میکنند که متغیر وابسته مجموعهای از مقادیر پیوسته است؛
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با این حال موارد متعددی وجود دارد که رفتار تصمیمگیرنده
در قالب مجموعة محدودی خالصه میشود .مدلهایی که
برای چنین اهدافی استفاده میشوند مدلهای با متغیرهای
وابستة کیفی یا مدلهای رگرسیونی دوگانه خواهندبود
(.)Judge & and et al, 1988
در الگوهای لوجیت ،متغیر وابسته دوتایی است؛ یعنی
برای متغیر وابسته تنها دو مقدار یک و صفر وجود دارد؛ برای
مثال یک فرد میتواند تمایلی برای پرداخت بهمنظور تفریح
داشته یا نداشته باشد .چنانچه تمایلی برای پرداخت داشته
باشد ،عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر به آن اختصاص
مییابد .حال آنکه در این مطالعه عوامل مؤثر بر این نحوة
انتخاب صفر و یک بررسی میشود .برای بررسی تأثیر
متغیرهای توضیحی مختلف بر میزان تمایل به پرداخت افراد
بهمنظور ارزش تفرجی از مدل رگرسیونی لوجیت استفاده
شدهاست .متغیرهای بهکاررفته در این مدل عبارتند از :میزان
پرداخت افراد (متغیر پیشنهاد) ،درآمد ،تحصیالت ،سن ،اندازة
خانوار ،جذابیت دفعات بازدید و متغیر مسافربودن.
در این روش ،فرض میشود که متوسط مطلوبیت بهدست
آمده از یک انتخاب به صفات آن انتخاب بستگی دارد که
برای افراد مختلف ،متفاوت است .در این روش ،ابتدا مبالغ
پیشنهادی به عنوان پرداخت ماهیانة افراد جهت استفاده از
مواهب زیستمحیطی به افراد ابراز میشود و افراد ،از آنجا که
مطلوبیت خود را بیشینه میکنند ،در مقابل پیشنهادهای
مطرحشده گزینههای پذیرفتن و نپذیرفتن را مطرح
خواهندکرد .الگوی لوجیت از تابع توزیع تجمعی لجستیک
همانند رابطة ( )9تبعیت میکند (:)Ibid
()9

1
exp( i 2 /2)di
2π

It

F(I i )  F(Xβ)  



که در آن )  F(I iتابع چگالی نرمال تجمعی فرد  iام و I i
نیز تابعی خطی از متغیرهای توضیحی مدل است، X i .
ماتریس متغیرهای توضیحی و  ، X iترانهادة آن است β .نیز
ماتریس پارامترهای برآوردی است .مدل لوجیت میتواند به
صورت رابطة ( )4نیز بیان شود (:)Ibid

()4

T

T

i 1

i 1

) L   F(Yi )   PiYi (1  Pi ) (1 Yi

که در آن  Piاحتمال یک بودن متغیر وابسته و به معنی
قبول مبلغ پیشنهادی برای پرداخت حفاظتی است.
پارامترهای مدل لوجیت با استفاده از روش حداکثر راست
1. Pretest
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نمایی برآورد میشوند؛ بهطوریکه اگر یک نمونه با T
مشاهده موجود باشد ،تابع راستنمایی بهصورت رابطة ()3
تعریف میشود (:)Maddala, 1991
()3

1
)1  exp( X t β

Pi  Pr(Y t  1)  F(X i β) 

) (1 Yi

T

L   F(Xiβ) 1  F(Xiβ)
Yi

i 1

که همانگونه که پیش از این اشاره شد ،در صورتی که
گزینة اول انتخاب شود Yi  1 ،بیانگر پذیرش مبالغ
پیشنهادی خواهدبود و در غیر اینصورت Yi  0 ،است.
لگاریتم تابع راستنمایی بهصورت رابطة ( )2است (:)Ibid
T

()2

Ln L   Yi Ln F(Xiβ)  (1 Yi )Ln 1  F(Xiβ)
i 1

در نهایت ،با توجه به روابط  9تا  ،2الگوی لوجیت
بهصورت رابطة ( )8برآورد میشود (:)Jadge & et al, 1988
()8

Pi
)  Xt β
1  Pi

(L i  ln

که در آن  L iبیانگر لگاریتم نسبت احتماالت است .در
برآورد مدل لوجیت ،پیشبینی تأثیرات تغییر در متغیرهای
توضیحی بر احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی از سوی فرد  iام
از اهمیت خاصی برخوردار است .مقدار اثر نهایی ()ME
بیانگر مقدار تغییر در احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی به
ازای تغییر در یک واحد از هر متغیر توضیحی است که از
رابطة ( )6نتیجه میشود:
()6

Pi
)exp(- Xi β
 F(X i β K )β K 
β
X ki
(1  exp(- Xiβ)2 k

ME 

که در آن  β kپارامتر برآوردشدة  kامین متغیر توضیحی
است.
پس از برآورد مدل لوجیت ،مقدار انتظاری تمایل پرداخت
به وسیلة انتگرالگیری عددی در محدودة صفر تا باالترین
پیشنهاد ) (Hبهصورت  5محاسبه میشود ( Haneman,
:)1994
()7

Fη (I)dH

Max.H

1
(
)dH
})1  exp{(α   βH

E(WTP)  

0

Max.H



0

2. Non- negative, Un truncated
4. Truncated Mean
6. Ability to Aggregate

که ) E(WTPمقدار انتظاری تمایل پرداخت ()WTP


است و  αعرض از مبدأ تعدیلشده است که بهصورت زیر
خواهدبود (:)Amirnejad & et al, 2006
N

()5

α*  α 0   β i X i
i 1

که در آن  α 0عرض از مبدأ الگوی اولیة لوجیتX i ،
متغیر توضیحی iام به غیر از متغیر پیشنهادی و  β iنیز
پارامترهای برآوردی متغیر توضیحی مربوط است .انتگرال
فوق را در سه بازه میتوان محاسبه کرد (:)Bateman, 1991
الف) در بازة تمامی اعداد حقیقی :بازهای که انتگرال در
آن محاسبه میشود ،از منفی بینهایت (  )  تا مثبت
بینهایت (  )  است.
9
ب) بازة اعداد غیر منفی شکسته  :انتگرال بایستی در بازة
اعدادی که مشاهده میشود (  ) 0  Bi  Bm axمحاسبه
شود (1988( Boyle & Bishop .استفاده از این روش را
زیر سؤال برده و معتقدند در استفاده از رابطة باال بایستی
برای محاسبة ارزش مورد انتظار تابع را نرمالیزه کرد .در غیر
این صورت ،در روشهای انتها -بسته برآورد بیش از مقدار
واقعی خواهدبود .برای نرمالیزهکردن از عامل (9/F)Bmax
استفاده میکنند.
4
ج) بازة اعداد غیر منفی شکستهنشده  :انتگرال باید در
بازة صفر تا مثبت بینهایت (  )  محاسبه شود.
به روشهای الف ،ب و ج به ترتیب روشهای میانگین
کلی 3،میانگین قسمتی 2و میانگین  8 WTPنیز گفتهمیشود
که روش (ب) به دلیل ارضای محدودیتهای تئوریکی ،کارایی
آماری باال و قابلیت جمعشدن 6نسبت به روشهای دیگر
ارجحیت دارد (  .)Duffield & Patterson,1991نتایج
حاصل از این مطالعه با استفاده از نرمافزارهای ،SPSS
 Mapleو  Shazamاستخراج شد.

نتايج و بحث
در این بخش ،با توجه به اهمیت مصاحبه با افرادی که درآمد
مستقلی دارند تجزیه و تحلیل نتایج آماری حاصل از پرسشنامهها
ارائه میشود .نتایج توصیفی متغیرهای کمی بازدیدکنندگان از این
منطقه آبی برای تفریح طبق جدول  9است.
1. Non-negative, Truncated
3. Overall Mean 
5. Truncated Mean
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جدول .1نتايج توصيفی متغيرهاي کمی

متغیرها

میانگین

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

سن (سال)

45/2

42

72

94/72

افراد خانوار (تعداد)

4/2

2

98

4/53

سالهای تحصیل

99/5

2

96

3/37

درآمد ماهیانه (میلیون ریال)

4/27

2/3

92

9/1

هزینة ماهیانه (میلیون ریال)

9/218

2/3

8/8

9/47

فاصله از منزل (ساعت)

9/4

2/93

98

9/14

افراد بازدیدکننده از این منطقه افراد منطقه هستند و
مسافران به دلیل نداشتن اطالع کافی در مورد این چشمه
نسبت به افراد بومی بازدید کمتری داشتهاند؛ همچنین
افرادی که یک بار از منطقه بازدید داشتهاند معموالً به دلیل
جذابیت ایجادشده بازدید مجدد نیز داشتهاند .همین نتیجه
نیز بیانگر آن است که با جذب گردشگران غیر بومی میتوان
به بازدید مجدد آنها از این منطقه امیدوار بود.

با توجه به جدول فوق ،پاسخدهندگان دارای متوسط سن
 45/2سال (جمعیت جوان) و سطح تحصیالت حدود دیپلم
هستند .نکتة قابل ذکر اینکه متوسط فاصلة این منطقة آّبی از
محل سکونت بازدیدکنندگان  9/4ساعت است که بهعلت
درجة حرارت باالی هوای استان بازدیدکنندگان این مسافت
را برای استفاده از تفریحات سالم طی میکنند؛ همچنین
نتایج متغیرهای کیفی بازدیدکنندگان طبق جدول  4ارائه
میشود .با توجه به این جدول میتوان نتیجه گرفت که عمدة

جدول  .1نتايج متغيرهاي کيفی

جنس

تعداد
درصد

مرد
921
8248

تأهل
زن
19
2848

متأهل
992
88

جذابیت تفریح
مجدد
خیر
بله
9
911
248
1148

مسافربودن
مجرد
12
28

مالحظه میشود که  82/8درصد از پاسخگویان مردان و
 88درصد متأهل هستند؛ به عبارتی ،بیشتر بازدیدکنندگان
به صورت خانوادگی از این منطقه دیدن میکنند55/8 .
درصد از بازدیدکنندگان را ساکنان استان یزد تشکیل
میدهند که این امر بیانگر این است که ساکنان استان این
منطقه را مکان مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت خود
میدانند 11/8 .درصد از پاسخگویان جذابیت این منطقه را
برای تفریح مجدد انتخاب کردهاند 82/8 .درصد از

بله
43
9948

خیر
977
5548

پذیرش پیشنهاد
بله
929
8248

خیر
11
2148

بازدیدکنندگان پیشنهاد (چهار پیشنهاد) پرداخت وجه را
پذیرفتهاند .از این میزان 49 ،درصد پیشنهاد  2222ریالی،
 95درصد پیشنهاد  7222ریالی 7 ،درصد پیشنهاد 96222
ریالی و  2/8درصد پیشنهاد 42222ریال را پذیرا بودهاند.
جدول ( )3وضعیت شغلی بازدیدکنندگان را نشان میدهد.
دانشجویان باالترین درصد بازدیدکنندگان را تشکیل
میدهند.

جدول  .9توزيع فراوانی مشاغل بازديدکنندگان

شغل
تعداد
درصد

آزاد
64
39

کارمند
44
99

خانهدار
36
95

کارگر
4
9

دانشجو
67
3348

بازنشسته
7
348

بیکار
2
4
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موضوع بیانگر آن است که با باالرفتن سطح تحصیالت
بازدیدکنندگان ،میزان اهمیتدادن به تفریحات مناطق آبی
نیز افزایش خواهدیافت.

جدول  2توزیع فراوانی سطح آموزشی و تحصیلی
بازدیدکنندگان را مشخص میکند .بیشتر بازدیدکنندگان
دارای سطح تحصیالتی دیپلم هستند و میتوان گفت بیشتر
بازدیدکنندگان از سطح تحصیالت باالیی برخوردارند .این

جدول  .4توزيع فراوانی تحصيالت

سطح سواد
تعداد
درصد

فوق لیسانس و باالتر
2
2

لیسانس
94
6

دیپلم
11
2148

فوق دیپلم
91
148

کمتر از دیپلم
64
39

بیسواد
5
2

مأخذ :یافتههای مطالعه

در نهایت ،نتایج برآورد مدل لوجیت در جدول  8آمده
است .باتوجه به این جدول ،بیشتر متغیرها عالمتهای مورد
انتظار را دارند و معنیدارند؛ به عبارتی دیگر ،تمام ویژگیهای

اقتصادی– اجتماعی افراد اختالف معنیداری بین درصد
احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی ایجاد میکنند.

جدول  .5نتايج برآورد الگوي لوجيت

متغیرها
عرض از مبدأ
پیشنهاد
درآمد
تحصیالت
جذابیت تفریح مجدد
مسافربودن
تعداد خانوار
سن

ضرایب
-2/19
***-2/2244
**2/22222239
**2/242
***2/79
2/53
**-2/24
*2/35

آماره T

-2/8
-92/9
4/7
9/1
3/8
9/8
-4/2
9/6

اثر نهایی
-2/22297
2/222222249
2/229
2/264
2/237
-2/242
2/224

)LR Test =164 (P-Value=0.000
MACFA R2=0.21
MADLA R2=0.23
Percent of Right Predictions=0.73
* ** ،و *** به ترتیب معنیداری در سطوح یک ،پنج و ده درصد

ضریب درآمد از نظر آماری در سطح یک درصد معنیدار
شدهاست و عالمت مثبت آن با آنچه مورد انتظار است
مطابقت دارد و نشاندهندة افزایش احتمال پذیرش تمایل به
پرداخت افرادی است که درآمد باالتری دارند .بر اساس اثر
نهایی این متغیر با افزایش یک میلیون ریالی در درآمد افراد،
احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی بهمنظور بهرهمندی از ارزش
تفرجی این مناظر  2/24واحد افزایش خواهدیافت .ضریب
تحصیالت از نظر آماری در سطح  6درصد معنیدار شدهاست
و عالمت مثبت آن نشان میدهد که هرچه تحصیالت افراد

بیشتر باشد ،احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی از سوی آنها
بیشتر خواهدبود .بر اساس اثر نهایی آن با افزایش یک سال به
سال تحصیل بازدیدکنندگان احتمال پذیرش مبالغ
پیشنهادی معادل  2/22واحد افزایش خواهدیافت.
ضریب متغیر جذابیت منطقه برای تفریح مجدد در سطح
یک درصد معنیدار شده است و عالمت مثبت آن نشان
میدهد افرادی که اظهار داشتهاند در آینده بازدید مجدد از
این مناطق تفرجی دارند به احتمال زیاد پرداخت مبلغ
پیشنهادی را پذیرفتهاند و در نتیجه تمایل به پرداخت

فتاحی :کاربرد روش انتخاب دوگانه تک بعدي در برآورد ارزش تفرجی مواهب...

بیشتری برای بازدید از این مناطق خواهندداشت .اثر نهایی
این متغیر حاکی از این است که با افزایش هر دفعه بازدید
احتمال پذیرش مبلغ برای پرداخت بابت ارزش تفرجی2/26
واحد افزایش مییابد.
عالمت ضریب تعداد اعضای خانوار بیانگر آن است که با
افزایش تعداد خانوار تقاضای تفرجی به طور معنیداری
کاهش مییابد؛ به عبارتی ،با توجه به افزایش هزینههای
تفریح در خانوادههای با جمعیت باالتر تمایل به پرداخت برای
تقاضای تفرجی کاهش مییابد .در ضمن ،اثر نهایی آن مؤید
این واقعیت است که با افزایش یک نفر به اعضای خانوارها
احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی  2/24واحد کاهش مییابد.
نتایج برآورد ضرایب مدل لوجیت بیانگر آن است که
متغیر پیشنهاد در سطح یک درصد معنیدار شده و عالمت
منفی آن حاکی از این است که چنانچه قیمت پیشنهادی
افزایش یابد ،احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی از طرف
بازدیدکنندگان کاهش مییابد .درضمن ،با توجه به اثر نهایی
آن با افزایش ده هزار ریالی در قیمت پیشنهادی ،احتمال
پذیرش مبلغ برای پرداخت بابت استفادة تفرجی یک واحد
کاهش مییابد؛ بنابراین هرچه مبلغ پیشنهادی به عنوان مبلغ
ورودی بیشتر باشد ،احتمال پذیرش آن کمتر خواهدبود.
آزمون نسبت درستنمایی ( )LR Testبیانگر آن است که
الگو بهطورکلی از معنیداری مناسبی برخوردار است .همان
گونه که از نتایج آزمون مشخص است ،آمارة  P-Valueنیز
نشان میدهد که آزمون با نسبت درست نمایی در سطح یک
درصد معنیدار است .ضریب مکفادان و مادال نشان میدهند
که متغیرهای توضیحی مدل بهخوبی تغییرات متغیر وابستة
مدل (تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان) را توضیح میدهند.
درصد پیشبینی صحیح در مدل برآوردی  73درصد است؛
بنابراین مدل برآوردشده توانستهاست درصد قابل قبولی از
مقادیر وابسته را با توجه به متغیرهای توضیحی پیشبینی
کند؛ به عبارتی 73 ،درصد پاسخدهندگان ،تمایل به پرداخت
پیشبینیشدة بله یا خیر را با ارائة نسبتی کامالً مناسب با
اطالعات بهدرستی اختصاص دادهاند .میزان ارزش مورد انتظار
 WTPتفرجی این مناطق پس از برآورد مدل با محاسبة
انتگرال مورد نظر برابر  2576ریال است .با توجه به تعداد
بازدیدکنندگان از این منطقه ( 482322نفر) ،ارزش ساالنة
تفرجی  9/44میلیارد ریال و ارزش ساالنة هر خانوار (4/2
نفر)  99724ریال برآورد میشود .این ارقام با توجه به اقلیم

51

بیابانی قابل توجه است و بیانگر اهمیت بازدیدکنندگان از این
مناطق آبی است.
1
) / f (bm ax )]db  4876
)1  exp( 1.74  0.0022 b

([

20000



0

با توجه به نبود مطالعة مشابه در کشور در مورد چشممه-
های مناطق بیابانی ،نمیتوان مقایسة مناسبی بین رقم برآورد
شده در این مطالعه و سایر مطالعمات انجمام داد؛ امما بمهطمور
مثال نتایج مطالعة حاضر در مورد رقم برآوردشمده بمرای همر
بازدید اندکی کمتر از مطالعة (2006 )Amirnejad & et al
است .در این مطالعه ،ارزش تفرجی پارک جنگلی سیسمنگان
برای هر نفر  6368ریال برآورد شد .در مقایسه با مطالعمات
مشابه خارجی ،به طور مسلّم رقم فوق اختالف زیادی مل با
این مطالعات داشتهاست ،چراکمه سمطح درآممدی افمراد دو
جامعه متفاوت است.
نتيجهگيري و پيشنهادها
نتایج ارائهشده بیانگر آن است که آگاهی از منابع آبی تفرجی
در مناطقی که با کمبود آبهای سطحی مواجهند از اهمیت
خاصی برخوردار است؛ چرا که مبلغ قابل توجهی برای
استفاده از این مناطق نسبت به سایر مطالعات در کشور
پرداخت شده و  62درصد از بازدیدکنندگان با وسیلة شخصی
به این مناطق در وسط بیابانها مراجعه میکنند؛ از این رو
این امر برای سیاستگذاران و مسئوالن توجیهات الزم برای
حفظ و حمایت از اماکن تفرجی آبی را فراهم میسازد .توجه
به نتایج مطالعه ،که  55/8درصد بازدیدکنندگان از استان یزد
بودهاند ،شناخت کافی از این مناظر طبیعی آبی را نشان
میدهد .بنابراین پیشنهاد میشود تا اطالعرسانی مناسبی از
وجود این مناظر آبی برای بازدیدکنندگان استانی و غیر
استانی صورت گیرد تا مسافران به بازدید از این مکان تفرجی
ترغیب شوند .ضمن آنکه ایجاد تفرجگاه مناسب در حاشیة
این مناظر طبیعی میتواند در جذب گردشگر بسیار مؤثر
باشد.
با توجه به نتایج این مطالعه ،درآمد بازدیدکنندگان از
مناطق تفرجی اثر معنیداری در پذیرش مبالغ پیشنهادی
بهمنظور بهرهمندی از ارزش تفرجی منطقه دارد؛ بنابراین
توصیة سیاستی در زمینة بهرهمندی از این ارزشها تقویت
سطوح درآمدی بهویژه برای افراد کمدرآمد و فقیر جامعه از
طریق توزیع عادالنة درآمدهای ملی ،نظیر سرمایهگذاری در
جهت توسعة اشتغال در مناطق محروم است؛ زیرا پرداختهای
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زیستمحیطی و تقاضا برای استفادة تفرجی بیشتر از مواهب
طبیعی کاالیی با کشش باالست و تنها تقویت درآمد افراد است
که افراد حاضر به پرداخت بابت بهرهمندی از آن هستند؛
بنابراین تقویت و حمایت درآمدی ،بهویژه در میان اقشار
کمدرآمد ،میتواند در پذیرش مبلغ پیشنهادی مؤثر باشد.
با توجه به اثر مناسب و معنیدار تحصیالت در پذیرش
مبالغ پیشنهادی ،گسترش آموزش عمومی در میان افراد
جامعه گامی مؤثر در توجه بیشتر به ارزش تفرجی است و
جزء سیاستهایی است که دولت میتواند برای استفادة بهینه
از منابع طبیعی اتخاذ کند.
با توجه به نتایج تحقیق ،جذابیت مناطق تفرجی برای
بازدید مجدد اثر معنیدار و مثبتی بر احتمال پذیرش مبالغ
پیشنهادی دارد؛ از این رو توجه به این مناظر طبیعی و ارائة
خدمات مناسب در این مناطق موجب رونق اقتصادی و افزایش
اشتغال در منطقه خواهدشد .پیشنهاد میشود برنامهریزان و
مسئوالن برای توسعة گردشگری و افزایش تعداد بازدید با
ایجاد امکانات رفاهی مناسب برای خانوادهها ،اطالعرسانی و
تبلیغات از طریق بروشور ،کتابچه و لوح فشرده ،ایجاد بستری
مناسب برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در این فعالیتها و
بهبود بهداشت در این مکانها در جهت باالبردن رفاه

Bishop, R. and T.A. Heberlein. (1979). Measuring
Values of Extra-Market Goods: Are Indirect
Measures Biased? American Journal of
Agricultural Economics. Vol 61, 926-930.
Boyle, K. J., G. L. Poe, J. C. Bergstrom. (1994). What
do we know about ground water? Preliminary
implications from a meta analysis of
contingent-valuation studies, Amer. J. Agric.
Econ., 76(5), 91-111.
Boyle, K.J. and Bishop, R.C. (1988). Valuing wildlife
in benefit-cost analyses: A case study involving
endangered species. Water Resource Research,
Vol: 23, No: 5, PP: 943-950.
Cameron, T.A. and J. Quiggin. (1994). Estimation
Using Contingent Valuation Data from a
Dichotomous
Choice
with
Follow-Up
Questionnaire.
Journal of Environmental
Economics and Management.Vol 27, 218-234.
Cameron, T.A. and J. Quiggin. (1994). Estimation
Using Contingent Valuation Data from a
Dichotomous
Choice
with
Follow-Up
Questionnaire.
Journal of Environmental
Economics and Management.Vol 27, 218-234.

بازدیدکنندگان کمک بیشتری کنند ،زیرا بیشک سبب افزایش
تعداد گردشگران خواهدشد.
نتایج برآورد ارزش تفریحی نشان میدهد که ارزش ساالنة
این منطقه  9/44میلیارد ریال در سال است .توصیه میشود
که امکانات الزم برای توسعة گردشگری در این مناطق فراهم
شود .به عبارتی دیگر ،ضروری است تا حد امکان حداقل به
اندازة  9/44میلیارد ریال در سال سرمایهگذاری به منظور
توسعة توریسم در منطقه صورت گیرد.
با توجه به باالبودن ارزش اقتصادی و توریستی منطقة
مورد مطالعه ،توصیه میشود که گامهای جدیدی در این
راستا برداشته شود تا با کمک ادارة منابع طبیعی و سازمان
گردشگری با احداث نمایشگاه آموزشیم ترویجی در داخل
منطقة توریستی ،اشاعة فرهنگ منابع طبیعی ،جلوگیری از
آلودگی آب و تأسیس محلهای تصفیه امکان استفادة مجدد
آن در بین اقشار مختلف بازدیدکنندگانم که از نقاط مختلف
کشور به این محلها مراجعه میکنندم فراهم شود .در نهایت،
پیشنهاد میشود سایر کارکردهای اجتماعی -اقتصادی مناطق
بیابانی کشور نظیر چشمة غربالبیز برآورد شود تا ارزش
واقعی این مناطق مشخص شود.
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