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 چکیده

ارزش تفرجی فعالیت پرورش ماهی با در این پژوهش ایی در بخش گردشگری دارد. ارزش تفرجی فعالیت پرورش ماهی جایگاه ویژه

استفاده از روش ارزشگذاری مشروط در یکی از روستاهای شهرستان قائمشهر مورد بررسی قرار گرفته است. اهداف مورد نظر در این 

باشد. گان میکننداقتصادی بر تمایل به پرداخت بازدید-پژوهش، برآورد ارزش تفرجی این فعالیت و بررسی تاثیرات متغیرهای اجتماعی

های این مدل مانند اثر گیری شده و بر پایه روش حداکثر راستنمایی، مشخصهگیری تمایل به پرداخت از مدل الجیت بهرهبرای اندازه

پرسشنامه که روایی و پایایی آن تایید شد،  110نهایی و کشش وزنی برآورد شده است. اطالعات مورد استفاده در این تحقیق از توزیع 

ت آمد. نتایج نشان دادند که متغیرهای سن، میزان تحصیالت، تعداد اعضای خانوار، درآمد افراد و درآمد خانوار بازدیدکنندگان اثر بدس

تومان است.  2/1191پرورش ماهی  یها نشان داد که بیشینه تمایل به پرداختچنین بررسیداری بر تمایل به پرداخت دارند، هممعنی

، که توجه جدی ستاجذب توریسم کشاورزی دست آمده نشان از ظرفیت بالقوه این دو فعالیت در زمینه ههای بداختبیشینه تمایل به پر

 به این امر را می طلبد.

 

 .قائمشهر ی،کشاورز یسمتور یت،مشروط، مدل الج یارزشگذار ی،پرورش ماه کلیدی: واژگان

 
 مقدمه

صنعت گردشگری با درآمد ساالنه نزدیك به هزار 
میلیارد دالر در جهان، از صنایع پاکی است که به 
خوبی با صنایعی نظیر نفت، خودروسازی و غیره 

های گردشگری کند. کشورهای دارای جاذبهرقابت می
طبیعی، فرهنگ و تمدن کهن و های لحاظ جلوهبه

سزایی آثار باستانی و مذهبی، استعداد و توانمندی به
گذاری مناسب گردان دارند که سرمایهدر جذب جهان

افزاری این صنعت و افراری و سختهای نرمدر بخش
توانند ساالنه حفظ جایگاه امنیتی خود در جهان می

 زیستمیلیاردها دالر از این صنعت حافظ محیط
 (.1390، خالدی و همکارانکسب درآمد کنند )

ی که عظیم بشری پیشرفتهاد جووبا وزه مرا
و ستایی با مسائل روتوسعه ز هنوه، حاصل شد

ی هادهبرراکه ا چر، ستوبردی رومتعدی هاچالش
ده میز نبوآستایی موفقیتروتوسعه ی نهمیدر زگذشته 

ل، شتغاا، فقرمهمی از قبیل ست مسائلی انسته انتوو 
را یست زمحیط اری پایدو یی امنیت غذ، اشتابهد

ای بر .(Kunasekaran et al., 2011) فع کندر

گوناگونی ی هارهکاوم رامناطق محرو ستاها روتقویت 
ند انستهانتوها از آنما هیچ یك ، استه اشدد پیشنها
ند ه از روماندوم و دور حی محراضعیت نود وبه بهبو

از توسعه کمك کنند. یکی ت تحوالات و تغییر
وم و دارای حی محراتقویت نوای هایی که بردهبررا

ش گسترو توسعه ، سته اشدح قابلیت توسعه مطر
یژگیها وتکا بهابا ی شگردست. صنعت گری اشگردگر
ای کامالً ند به گونهامیتود خودی قتصاات اتاثیرو 

دی قتصاامختلف ی پویایی بخشهاك و تحردر موثر 
نهایت به در کند که ء یفاای اهقش عمدمع محلی ناجو

و کمتر توسعه یافته منجر ستایی روحی اتوسعه نو
جا از آن .(Kunasekaran et al., 2011)خواهد شد 

توان با که در کشور خدمات تفریحی کشاورزی را نمی
میزان تمایل به  بنابراینآشکار کرد،  های بازاریقیمت

توان تحت میپرداخت برای دریافت این خدمات را 
( Hypothetical market)های بازار فرضی سناریو

کند تعیین کرد. به عبارتی اساس این روش تالش می
های بازار تا بفهمد چطور پاسخگویان تحت سناریو

 این مطمئن، راضی به پرداخت هستند. در فرضی
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 و خدمات کاالها اقتصادی ارزش تعیین جهت روش
است. به  نیاز مورد افراد به مراجعه زیستی محیط
 روش غالباً دلیل روش ارزشگذاری مشروط را همین
نامند. این پژوهش به دنبال پاسخگویی می نیز ترجیح

باشد: آیا متغیرهای میزان زیر می هایبه سوال
جنسیت، تحصیالت و سن افراد بر تمایل به پرداخت 
تاثیر معنی دار و مثبتی دارد؟ آیا متغیر تعداد اعضای 
خانوار و درآمد افراد و درآمد خانوار بازدیدکنندگان بر 

دار و مثبتی دارد؟ در تمایل به پرداخت اثری معنی
توان شرایط اقتصادی امروز در روستاها می

زیادی مانند گردشگری کشاورزی  استعدادهای بالقوه
پیدا کرد که نیازمند مطالعات زیادی است. این 

ه از روش ارزشگذاری پژوهش بران است که با استفاد
مشروط و برآورد یك ارزش تفرجی برای رشته 
فعالیت پرورش ماهی این ظرفیت بالقوه را به اثبات 
رساند. در این راستا اهداف پژوهش حاضر ارزشگذاری 

دست آوردن تمایل به پرداخت افراد برای استفاده هو ب
پی بردن به ، های پرورش ماهیبندانتفرجی از آب

های اجتماعی و اقتصادی بر روی یر متغیرمیزان تاث
نشان و  های پرورش ماهیبندانتمایل به پرداخت آب

دادن یك ظرفیت بالقوه از گردشگری کشاورزی در 
 .باشدمی شهرستان قائمشهر در رشته پرورش ماهی

اکثریت فعاالن بخش کشاورزی در : پیشینه تحقیق
دت روستاها که عمدتاً یك فعالیت را به صورت عا

دهند، در بیشتر مواقع دچار یك نوع انجام می
یکنواختی شده و رغبت چندانی برای ادامه فعالیت به 

دهند. پس باید تر از خود نشان نمیایصورت حرفه
این کشاورزان در زیر فشارهای حاصل از هزینه و 

های وابسته به آن در تولید مازاد ها و بحرانقیمت
د خود رهیافت متنوع کشاورزی، برای افزایش درآم

های غیرکشاورزی را مدنظر کردن کشاورزی و فعالیت
قرار داده و ارائه خدمات گردشگری و گشودن فضای 

عنوان یك تنوع مزرعه را بر روی بازدیدکنندگان به
اختیاری عملکرد مزرعه و منبع درآمد بپذیرند. امروزه 

عنوان محرکی برای اقتصاد گردشگری کشاورزی به
های ن بخش کشاورزی و گرایشی به ریشهناموزو

احساسی و نوستالژیك شهروندان دنیای مدرن و به 
چون بازدید یا مشارکت در سبب عواملی هم

های مزرعه، خرید مستقیم محصوالت، فعالیت
 آموختن در گذراندن یك شب در مزرعه، کنجکاوی و

مورد مزرعه و محصوالت کشاورزی توانسته است 
 ای ایجاد کند.ردهی هدف گستجامعه

ای گردشگری کشاورزی، که گاه گردشگری مزرعه
ای از گردشگری روستایی شود، گونهنیز نامیده می

است که در ارتباط مستقیم با کشاورزی در نواحی 
روستایی قرار دارد. گردشگری کشاورزی انعکاسی از 

ی ایجاد های جدید در زمینهتدارك فرصت
گردشگری در مزارع  های اقتصادی از طریقفرصت

توان ترکیبی از این گونه از گردشگری را میباشد. می
یك وضعیت طبیعی و روند کشت و برداشت 

عنوان فرصتی در محدوده محصوالت کشاورزی، به
تجربه گردشگری دانست. در نواحی روستایی تعدادی 
مزارع وجود دارد، که در بازنمایی یك قابلیت خاص یا 

عنوان مکانی مناسب، ممکن است به چشم انداز بسیار
برای گذران اوقات فراغت از سوی بازدیدکنندگان 

های شهری یا غیربومی انتخاب شوند. از دیگر فعالیت
توان از شرکت کردن اختیاری در آگروتوریسم می

های کشاورزی و بازدید از تاسیسات مزارع، فعالیت
های طبیعی، بازدید از مناطقی مفرح با زیبایی

های بیرونی، اسب دوانی، بازدید از روند تولید رزشو
های فرهنگی محصوالت بومی، شرکت در فعالیت

های بومی، بازدید از آثار تاریخی بومی و نمایشگاه
 ,Kizos and Losifides)صنایع دستی را نام برد 

2007 ). 
گذاری ( ارزش1392عباسپور و همکاران )

زیست محیطی اقتصادی کارکردهای بازاری منابع 
های آبزی را پریشان با تأکید بر گونه -دریاچه ارژن 

مورد مطالعه قرار دادند. در مطالعه مذکور بر اساس 
گیری در منطقه، نتایج نهایی، ارزش فعالیت ماهی

میلیون دالر(، گیاهان  168میلیارد ریال ) 1597
میلیون دالر(،  5میلیارد ریال ) 48دارویی در حدود 

میلیون دالر(،  3میلیارد ریال ) 36بیعی، های طمیوه
میلیون دالر( و آب،  732میلیارد ریال ) 6957علوفه، 
میلیون دالر( برای دوره  599میلیارد ریال ) 5694

( محاسبه شد. با توجه به 1387زمانی یك سال )
موارد ذکر شده، ارزش کل کارکردها و خدمات 

رد میلیا 24457محاسبه شده منطقه مورد مطالعه 
 .میلیون دالر( تخمین زده شد 2574ریال )

ایی تحت (، در مطالعه1390خالدی و همکاران )
-های توریستیسنجی جاذبهعنوان امکان
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آگرواکوتوریستی در توسعه روستایی با تاکید بر باغات 
 SWOT (Strengthsگیالس، و با استفاده از مدل 

Weaknesses Opportunities and Threats ) به
ی لواسانات تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت منطقه

کوچك پرداختند و نشان دادند که این منطقه از نقاط 
قوت زیادی برخوردار است. حیاتی و همکاران 

(، از روش ارزشگذاری مشروط و کاربرد مدل 1389)
ای به تعیین عوامل موثر بر تمایل به هکمن دو مرحله

شهری تبریز شامل  هایپرداخت بازدیدکنندگان پارك
از طریق  1387پارك ائل گلی و مشروطه در تابستان 

تکمیل پرسش نامه پرداختند. نتایج مطالعه نشان 
داده که متغیرهای درآمد ماهیانه، تعداد خانواده، 
جنسیت، میزان رضایت از امنیت اجتماعی و تعداد 
دفعات مراجعه به پارك در طول سال از عوامل 

-ل به پرداخت بازدیدکنندگان میمایتاثیرگذار بر ت

باشند و میانگین تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده 
ریال به ازای هر بازدید برآورد گردید. پیری و  2231

(، به برآورد تمایل به پرداخت افراد 1388همکاران )
های ارسباران که برای برای ارزش وجودی جنگل

ر ریال د 16589های ارسباران ارزش وجودی جنگل
ی توجه ویژه مردم به ماه بدست آمد که نشان دهنده

(، با 1382ها دارد. امیرنژاد و همکاران )این جنگل
های استفاده از روش ارزشگذاری مشروط، ارزش

حفاظتی و تفرجی ساالنه پارك جنگلی سی سنگان 
و  8/5 ترتیبنوشهر و تمایل به پرداخت افراد را به

ورد کردند. میلیون ریال در هکتار برآ 5/2
Kunasekaran ( در تحقیقی 2011و همکاران ،)

ی آگروتوریسم افزایش میزان بازده کشاورزان در حرفه
را هدف قرار دادند و با توجه به مطالعات قبلی ارزیابی 
جدیدی ارائه دادند. در این تحقیق عواملی را که در 
تعیین بازده کشاورزان در آگروتوریسم نقش 

از جمله سواد و سن، معرفی ای داشتند برجسته
گروه دسته بندی شدند.  9کردند که این عوامل در 

Mnguni (2010 به تحلیل اقتصادی ،)–  اجتماعی
آگروتوریسم دو روستا در آفریقای جنوبی پرداخته 

های سن و است که نشان داد در گاهی اوقات متغیر
سواد آثار منفی و مثبت متفاوتی در حرفه 

(، 2004و همکاران ) Amigues آگروتوریسم دارد.
ی گارون ارزش حفاظتی زیستگاه ساحل رودخانه

فرانسه را بوسیله روش ارزشگذاری مشروط با الگوهای 

ای هکمن خطی، توبیت، نیمه لگاریتمی و دومرحله
دست فرانك به 133و 13، 67، 66ترتیب برابر با به

 آوردند.
دهد که بررسی بررسی مطالعات گذشته نشان می

ارزش تفرجی در حیطه شیالت و آبزیان زیاد مورد 
با توجه به رو در این پژوهش توجه قرار نگرفته، از این

اهمیت بخش توریسم کشاورزی برای اولین بار در 
 .امر مهم پرداخته شداین به شهرستان قایمشهر 

 
 روش تحقیق

کنند که متغیر در اغلب موارد اقتصاددانان فرض می
باشد. لیکن ای از مقادیر پیوسته میوابسته، مجموعه

موارد متعددی وجود دارد که رفتار تصمیم گیرنده در 
هایی شود. مدلمحدود خالصه می قالب یك مجموعه

های با شوند مدلکه برای چنین اهدافی استفاده می
شوند )دیزجی و متغیرهای وابسته کیفی نامیده می

ن مقادیر (. با توجه به پیوسته نبود1390همکاران، 
های ها، به این گروه از مدلمتغیر وابسته در این مدل

های رگرسیون گسسته اطالق سنجی مدلاقتصاد
ها، ترین این مدلساده(. Maddala, 1991شود )می

ها متغیر وابسته دوتایی هایی هستند که در آنمدل
تواند باشند. برای مثال یك فرد می)صفر و یك( می
ها بندانخت جهت حفاظت از این آبتمایلی برای پردا

 داشته باشد یا نداشته باشد.
برای برآورد عوامل موثر بر نگرش بازدید کنندگان 

های کشاورزی به تمایل به پرداخت ورودی به فعالیت
از روش رگرسیون استفاده شد. رگرسیون، به مطالعه 
وابستگی یك متغیر وابسته به یك یا چند متغیر دیگر 

پردازد. در این روش تخمین یا یحی( می)متغیر توض
بینی مقدار متوسط یا میانگین مقادیر متغیر نوع پیش

اول در حالتی که مقادیر متغیر نوع دوم معلوم یا 
های پذیرد. مدلمعین شده باشند، صورت می

ها انتخاب ها و توزیع آنرگرسیونی بسته به نوع داده
سته در این های مربوط به متغیر وابشوند. دادهمی

تحقیق گسسته است و بیانگر دو گروه است که یك 
کند. مشخصه منحصر مقادیر صفر و یك را اختیار می

چه که متغیر ها این است که آنبه فرد این رگرسیون
جوابی مبتنی بر تصدیق )بلی( یا  ،طلبدوابسته می

ها از نفی )خیر( امری است. برای این نوع داده
شود که یکی از اده میهای خاصی استفروش
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ها مدل الجیت و پروبیت است ترین آنمعمول
(. در بعضی از الگوها، تابع 1390)دیزجی و همکاران، 

 ها اصطالحاًتوزیع تجمعی نرمال وجود دارد که به آن
گویند. در واقع در الجیت الگوی پروبیت یا نرمیت می

با تابع توزیع لوجستیك مواجه بوده ولی در پروبیت 
توان تابع توزیع تجمعی نرمال را استفاده کرد یم

(. اما نتایج حاصل از این دو 1390)امیرنژاد و اژدری، 
روش برای ارزشگذاری مشروط در اکثر مواقع تفاوت 

در این تحقیق  بنابرایندهند، داری را نشان نمیمعنی
تر بودن روابط از مدل الجیت استفاده دلیل سادهبه

 می گردد.
 با الگوهایی بررسی منظوربه(: Logit) الجیت مدل

 از که شودمی پیشنهاد یك و صفر وابسته متغیر

خطی،  احتمال مدل تجمعی شامل با توزیع هاییمدل
-وجود مشکل شود. اما پروبیت استفاده و الجیت

جمله اخالل،  توزیع نبودن واریانس، نرمال ناهمسانی
 و صفر محدوده از مقادیر خارج بینی پیش احتمال

 2Rبودن  پایین چنین هم و وابسته متغیر برای یك
 احتمال مدل از در الگوی احتمال خطی استفاده

 موجب است. این مشکالت نموده محدود را خطی
 که پروبیت و الجیت به موسوم هایمدل که شده

-می یك و صفر مقادیر با وابسته کیفی متغیر دارای

 مورد مختلف الگوهای در ایگسترده طورباشند، به

 (1389)راغفر،  گیرند استفاده قرار
پذیرش  پژوهش، وضعیت این در وابسته متغیر

های پیشنهادی جهت ورودیه توسط گردشگران مبلغ
 دو متغیر یك که باشدهای کشاورزی میفعالیت
است. مقدار این متغیر  و یك صفر مقادیر با ایجمله

پرداخت مبلغ پیشنهادی برای گردشگرانی مایل به 
( و برای کسانی که مایل به پرداخت 1باشند عدد )می

شود. در آن نباشند، صفر در نظر گرفته می
 جمله کهآن دلیلبه متغیرها گونه این بندیفرمول

 از مشکل ناهمسانی واریانس است، استفاده دچار خطا

 گمراه بعضاً و اریب نتایج کالسیك رگرسیون مدل
گردد نمی توصیه بنابراین و دارد دنبال هب ایکننده
 (.1386احمدآبادی،  اللهی )عین
 قبیل این برای مناسب هایمدل جمله از

 در که باشدمی الجیت وابسته، مدل متغیرهای
 مدل .است شده استفاده آن از نیز حاضر تحقیق
 نهاده بنا لجستیك تجمعی براساس احتمال الجیت

یك  مشارکت ، احتمال الگو این اساس است. بر شده
پذیرش قیمت  مثالً نظر مورد فعالیت در تولیدکننده

 گردد:می محاسبه زیر رابطه پیشنهادی، از
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احتمال پذیرش قیمت پیشنهادی  iPکه در آن 
شاخص  iZرابطه تابعی،  Fام، iتوسط گردشگر 
 کل تعداد nمدل،  مبدأ از عرض 0βواکنش گردشگر، 

 مدل شامل توضیحی متغیرهای jXمشاهدات 
 اجتماعی-اقتصادی خصوصیات از ایمجموعه

عدد نپر )مبنای  eشماره گردشگر،  iگردشگر، 
 مدل برآورد مورد پارامترهای jBطبیعی( و  لگاریتم

یك متغیر تصادفی  iZالجیت،  مدل باشند. درمی
 که است است که احتمال وقوع متغیر تصادفی

 کند. اگرمی بینیپیش را وابسته متغیر وقوع احتمال
Ziمانند  ای آستانه از iZمقدار 

باشد،  بیشتر ∗
 و است قیمت پیشنهادی پذیرندگان کننده جزوبازدید

 شاخص پذیرفت. این نخواهد آن را صورت این غیر در
 آید:می دستبه زیر صورت به گردشگر یك برای

               )2(  

 دهد، برایمی نشان فوق رابطه که طور همان
 زیر برآورد رگرسیونی مدل ابتدا باید iZی محاسبه

 شود:

Vi+      )3( 

 شده برآورد پارامترهای کارگیری به با سپس 
 هر برای iZتوضیحی، مقدار  هایمتغیر مقادیر و مدل

گردد. اگر در مدل مذکور نسبت  محاسبه گردشگر
 دستهرقیب آن باحتمال حادثه مورد نظر بر گزینه 

آورده شود، بیانگر میزان برتری احتمال حادثه مورد 
نظر بر گزینه رقیب آن محاسبه خواهد شد. این 

 شود:صورت زیر تعریف مینسبت به
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ی فوق لگاریتم طبیعی گرفته حال اگر از رابطه
 شود:شود، نتیجه زیر حاصل می
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که لگاریتم نسبت برتری یا  Lبه این معنی که 
بلکه بر حسب  Xمزیت است، نه تنها بر حسب 

به نام الجیت  Lپارامترها نیز خطی است. در مدل 
های معروف است و بنابراین اسم مدل الجیت به مدل

 (.1389شود )راغفر، مانند مدل فوق اطالق می
 

 Willingness)برآورد حداکثر تمایل به پرداخت 

To Pay  )توان حال می: با استفاده از مدل الجیت
صورت زیر با استفاده از روش حداکثر درستنمایی به

 پارامترهای مدل الجیت را تخمین زد:

   
1

 
n

i

i

L l 


                                   )6( 

 

                 )14( 

که در آن ضرایب در یك  OLSخالف روش بر
شوند. ضرایب در فرایند واحد تخمین زده می

رگرسیون لوجستیك از طریق یك فرایند تکراری 
شوند. علت این امر این است که در تخمین زده می

که در د، در حالیهستن پارامترها خطی OLSروش 
منظور بررسی خطی است. مدلی که بهرگرسیون غیر

ن در این تحقیق استفاده تمایل به پرداخت گردشگرا
شده مدل الجیت است. در این پژوهش به 
گردشگرانی که نسبت به قیمت پیشنهادی، تمایل به 

هایی که تمایلی ندارند پرداخت دارند عدد یك و آن
عدد صفر اختصاص یافته است. شکل کلی مدل به 

 صورت زیر است:

(7                                               )    
Ageباشد: بیانگر سن گردشگران به سال می ،
Gender نشان دهنده جنسیت است، که به مردان :

: Edu، به زنان عدد صفر تعلق گرفته است و 1عدد 
های گو را به تعداد سالمیزان تحصیالت پاسخ

د خانوار : تعداد افراNf، کندتحصیلی مشخص می
رد را به : میزان درآمد فI، دهدگو را نشان میپاسخ

: میزان درآمد کلی Ifو  دهدهزار تومان نشان می
 تعیین برای کند.گو را مشخص میخانوار فرد پاسخ

 شود، فردمی ، فرضWTPگیری اندازه منظور به مدل

دو  تفرجی ارزش برای پیشنهادی مبلغ پاسخگو
 مطلوبیت کردن بیشینه بر اساس را فعالیت کشاورزی

 را آن یا پذیرد( می9و  8زیر )روابط  در شرایط خود

 کند:می رد
( ) ;U u Y S                                         )8(

     1 1 0U 1,Y A;S ε U  0,Y;S ε ε          )9(
                                              

Uدست به فرد که است غیرمستقیمی : مطلوبیت 
 فرد، مبلغ درآمد ترتیببه :Aو  Yآورد. می

اقتصادی -های اجتماعیویژگی سایر Sپیشنهادی، 
)سن، جنسیت، سطح تحصیالت، تعداد خانوار، درآمد 
فرد و درآمد خانوار( است که تحت تاثیر سلیقه فرد 

و ناجی هستند ) تصادفی متغیرهای ε0و  ε1است. 
 توانندمی (U∆)(. تفاوت مطلوبیت 1390همکاران، 

 ( توصیف شوند:11)( و 10های )رابطه بر اساس

     1 01, ; 0, ;U U Y A S U Y S          )10( 
 U A Y S                             )11( 

 و پروبیت و الجیت هایمدل از معمول طوربه
 باال مدل برآورد برای کیفی های رگرسیونروش

 یکی پاسخگویی ( اینکه𝑃𝑖.احتمال ) شودمی استفاده
الجیت  مدل بپذیرد، براساس( را 𝐴ها )پیشنهاد از

 (:1390و همکاران، ناجی شود )( بیان می12)رابطه 
        )12(

                                                     
آن  در باشد. که β≥0و  α<0 رود وکه انتظار می

ضرایب  و  و  تجمعی توزیع تابع 
(. 1390و همکاران، ناجی است ) برآوردشده
حداکثر  روش از استفاده با الجیت مدل پارامترهای
 محاسبه برای روش شوند. سهمی برآورد درستنمایی

متوسط  به موسوم اول دارد: روش وجودWTP مقدار 
WTP آن برای محاسبه  است که درWTP  است که

وسیله به WTPاز آن برای محاسبه مقدار انتظاری 
نهایت گیری عددی در محدوده صفر تا بیانتگرال

 WTPشود. روش دوم موسوم به متوسط استفاده می
است که برای محاسبه ( Overall mean WTP)کل 

به وسیله انتگرال گیری عددی  WTPمقدار انتظاری 
رود و روش سوم به کار می تا  در محدوده 
 Truncated mean)قسمتی  WTPبه متوسط 

WTP ) است و از آن برای محاسبه مقدار انتظاری
WTP  به وسیله انتگرال گیری عددی در محدوده

 این بین شود . ازصفر تا پیشنهاد ماکزیمم استفاده می

 و روش ثبات این است، زیرا بهتر سوم روش ها روش
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 آماری و تئوری، کارایی با ها محدودیت سازگاری

 کندمی حفظ را( Aggregation) شدن جمع توانایی

 عددی گیریانتگرال راه از WTPانتظاری  مقدار .پس

 ( براساسAپیشنهاد ) تا بیشترین صفر یمحدوده در

 : شودمی محاسبهرابطه زیر 
   )13(

* ( )Y S                                   )14( 
است و  مقدار انتظاری  که 

 یجمله با که است شده تعدیل عرض از مبدأ 
ی عرض از مبدا اولیه به جمله اقتصادی - اجتماعی

(α( اضافه شده است ) بعد 1390و همکاران، ناجی .)
توان دست آمدن حداکثر تمایل به پرداخت میهاز ب

میانگین آن را در ماه و سال برای هر خانوار جهت 
بازدید از دو رشته فعالیت مورد مطالعه محاسبه 

توان به کل رد.که عدد بدست آمده را میک
های شهرستان قائمشهر با حداقل شرایط فعالیت

 رفاهی برای این واحدها بسط داد. 
در تحقیق حاضر، متغیر وابسته برای ارزشگذاری 
ارزش تفرجی، پذیرش یا عدم پذیرش مبلغ 

بندان مورد مطالعه در پیشنهادی جهت تفرج در آب
باشد. روستای پایین لموك شهرستان قائمشهر می
 110اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه از 

آوری گردید. جمعبر اساس فرمول کوکران گردشگر 
متغیر در پاسخ به سؤالی که آیا فرد مبلغ  این

-بندان را میارزش توریستی این آبپیشنهادی جهت 

متغیر وابسته،  بنابراینآید. دست میهپذیرد یا خیر، ب
کند. باشد و مقادیر یك و صفر اختیار میموهومی می

های رگرسیونی با متغیرهای در این گونه موارد مدل
اشند. برای بررسی بهای مناسب میکیفی، مدل

-هایی که دارای متغیر وابسته دوتایی میرگرسیون

باشند از مدل ها لوجیت، پروبیت و توبیت استفاده 
می شود. در این تحقیق برای بررسی تأثیر متغیرهای 
توضیحی مختلف بر میزان تمایل به پرداخت افراد 
مدل مذکور به کار گرفته شده و بدین منظور با 

ارزشگذاری مشروط میزان تمایل به  استفاده از روش
پرداخت بازدیدکنندگان جهت حمایت از بخش 

ها از لحاظ توریستی مورد بندانپرورش ماهی در آب
کند که گیرد. این روش تالش میبررسی قرار می

تمایل به پرداخت افراد را تحت سناریوهای بازار 

گیری فرضی معین، تعیین نماید. همچنین برای اندازه
یل به پرداخت از روش انتخاب دوگانه دو بعدی تما

 استفاده شده است.
الگوهای لوجیت ممکن است به فرم توابع خطی یا 
لگاریتمی برآورد شوند که فرم تابعی خطی برای 

تر است و در محاسبه متوسط تمایل به پرداخت آسان
اکثر مطالعات از آن استفاده شده است. پارامترهای 

حداکثر راستنمایی با استفاده  روشالگوی لوجیت به
داری آن با نرم افزار و معنی SHAZAMاز نرم افزار 
NLOGIT .مشخص گردید 

گیری میزان تمایل به در این مطالعه برای اندازه
پرداخت بازدیدکنندگان از پرسشنامه انتخاب دوگانه 
دو بعدی استفاده شد. این روش مستلزم تعیین و 

باشد به پیشنهاد اولیه می انتخاب یك پیشنهاد بیشتر
و پیشنهاد  "بلی "که پیشنهاد مقدار بیشتر به جواب 

شود. پرسشنامه داده می "خیر "کمتر به جواب 
مذکور در دو بخش طراحی گردید. در بخش اول 

های شخصی، اجتماعی و اطالعات مربوط به ویژگی
اقتصادی فرد پاسخگو و در بخش دوم سواالت مربوط 

پرداخت افراد مطرح گردید. در این بخش به تمایل به 
، 850، 500، 200قیمت پیشنهادی به مقادیر 6

صورت سؤاالت وابسته تومان به 2000و1500، 1000
و مرتبط به هم مطرح گردید. این مقادیر پیشنهادی 

آزمون انتخاب شدند. دلیل استفاده از براساس پیش
های متعدد بدست آوردن مقداری دقیق از مبلغ
 باشد.کثر تمایل به پرداخت میحدا

 
 بحثو  نتایج

منظور سنجش روایی پرسشنامه در مرحله ابتدا به
مطالعه مقدماتی از نظرات اساتید و کارشناسان 
مربوطه استفاده شد که پس از چند مرحله اصالح و 
بازنگری از روایی پرسشنامه اطمینان حاصل شد. به 

 20آزمون با منظور احتساب پایایی پرسشنامه، پیش 
پرسشنامه انجام گرفت و ضریب اعتبار آلفای کرونباخ 

دست آمد که نشان هب 81/0برای پرسشنامه ها 
دهد سواالت از اعتبار باالیی برخوردارند. بدیهی می

 8/0تا  5/0است اگر شاخص آلفای کرونباخ بین 
(. 1392تر خواهند بود )راعی، ها همگنباشد، پرسش

 نشان 1آوری شده جدول جمعبر اساس اطالعات 
دهد که میانگین مربوط به متغیرهای سن، تعداد می
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های تحصیل، اندازه خانوار و درآمد ماهیانه فرد و سال
 16/38خانوار در نمونه مورد بررسی، به ترتیب برابر با 

و  18/1104نفر،  2/4سال تحصیلی،  4/13سال، 
وضعیت پاسخگویی به  باشد.هزار تومان می 9/2000
  مبالغ پیشنهادی به صورت زیر است: 6

 98، ی مبلغ ورودی سوال شدنفر درباره 110از 
که  شدندنفر به طور کل حاضر به پرداخت یك مبلغ 

تومان پاسخ مثیت دادند  1000نفر آنان به قیمت  69
نفر حاضر به پرداخت مبلغ  38که از این تعداد، 

اما افرادی که به حداکثر  .تومان نیز شدند 2000
قیمت پیشنهادی جواب رد دادند به سمت قیمت 

نفرشان به  13نفر بودند که  17هدایت شدند  1500
نفری که  29آن نیز رضایت دادند.  1500قیمت 

تومان نشده بودند به  1000حاضر به پرداخت مبلغ 
 4تومان پیشنهاد داده شدند که تعداد  500قیمت 

تومان را انتخاب  200نفر با آن مخالفت بوده و قیمت 
تومان را قبول کردند، تعداد  500کردند. اما آنانی که 

 تومان را نیز پذیرفتند. 850نفرشان  5
حاصل از برآورد الگوی  در این قسمت نتایج

لوجیت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. برای 
داری کلی رگرسیون برآورد شده از آماره بررسی معنی

( استفاده شد. مقدار آماره LRTنسبت راستنمایی )

 15/421برابر با  7نسبت راستنمایی در درجه آزادی 
مال جا که این مقدار باالتر از مقدار ارزش احتو از آن

کل الگوی برآوردی از  بنابراینباشد، ارائه شده می
باشد. دار میلحاظ آماری در سطح یك درصد معنی

باشد درصد می 55برابر با  3مقدار ضریب تعیین چاو 
که برای الگوی لوجیت برآورد شده با توجه به تعداد 

باشد. به مشاهدات متغیر وابسته، رقم مطلوبی می
درصد از  55توضیحی  عبارت دیگر متغیرهای

تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهند. مقدار 
درصد پیش بینی صحیح به دست آمده در این الگو 

جا که مقدار قابل قبول درصد می باشد و از آن 4/85
درصد پیش بینی صحیح برای الگوهای لوجیت برابر با 

الگوی فوق قابل اطمینان  بنابراینباشد درصد می 70
 های بعدی است.جزیه و تحلیلبرای ت

دهد ضرایب نشان می 2همانطور که جدول 
برآورد شده برای متغیرهای توضیحی سن، میزان 

خانوار و قیمت  تحصیالت، درآمد فرد و درآمد
پیشنهادی در سطح یك درصد و تعداد اعضای خانوار 

اند. متغیرهای سن درصد معنی دار شده 10در سطح 
دارای اثری منفی و متغیرهای  و تعداد اعضای خانوار

میزان تحصیالت، درآمد فرد و درآمد خانوار اثری 
 مثبت بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان دارند.

 .یحیتوض یرهایمتغ یفیآمارهای توص -1جدول 

 کمینه بیشینه معیارانحراف  میانگین متغیر مستقل

 19 65 24/12 16/38 سن )سال(

 5 18 89/2 4/13 تحصیالت )سال(

 1 7 21/1 2/4 تعداد اعضای خانوار

 40 3500 65/636 18/1104 درآمد ماهیانه فرد )هزارتومان(

 500 7000 4/809 9/2000 درآمد خانوار

 
 .نتایج برآورد مدل لوجیت با استفاده از روش حداکثر درستنمایی -1جدول 

 اثر نهایی کل وزنی کشش tارزش آماره  ضرایب تخمینی متغیرها
 ---- -476/0 -15/3 -95/2 ***ضرایب ثابت

 -0004/0 -496/0 -39/10 -0028/0 ***پیشنهاد

 0004/0 4/0 65/6 0026/0 ***درآمد

 -0079/0 -314/0 -1/4 -05/0 ***سن

 0049/0 0036/0 084/0 031/0 جنسیت

 0586/0 778/0 41/6 375/0 ***میزان تحصیالت

 -0361/0 -156/0 -9/1 -231/0 *تعداد اعضای خانوار

 0001/0 496/0 18/3 001/0 ***درآمد خانوار

 -Log likelihood Function :96/217 ؛ P-Value :0000/0 ؛ LRT :15/421 ؛ 4/85های درست: درصد پیش بینی

 درصد 90 سطح در درصد، *: معنی داری 95 سطح در معنی داری درصد، **: 99 سطح در داریمعنی ***:
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در الگوی الجیت ضرایب برآورد شده اولیه فقط 
عالئم تاثیر متغیرهای توضیحی را روی احتمال 

دهند ولی تفسیر پذیرش متغیر وابسته نشان می
ها و اثرات نهایی هستند د. بلکه کششمقداری ندارن

ها جا که کششگیرند. از آنکه مورد تفسیر قرار می
باشند هیچ توابعی غیرخطی از مقادیر مشاهدات می

تضمینی وجود ندارد که تابع الجیت از میانگین 
ها عبور نماید. بدین لحاظ محدودیتی در نمونه

باید  بنابرایناستفاده از کشش در میانگین وجود دارد. 
های وزنی استفاده شود. وزن مورد استفاده از کشش

برای محاسبه این میانگین وزنی احتمال پیش بینی 
شده برای هر مشاهده است. این نوع کشش که 

شود. کشش کل کشش کل وزن داده شده نامیده می
وزنی درآمد فرد، میزان تحصیالت و درآمد خانوار 

دن سایر عوامل، افزایش دهد که با ثابت بونشان می
یك درصدی در سطح متغیرهای مذکور، احتمال 

درصد  49/0و  77/0، 4/0ترتیب تمایل به پرداخت به
یابد، که با باال رفتن سطح تحصیالت، افزایش می

آگاهی نسبت به فعالیت آگروتوریسم بیشتر شده که 
شود. اما متغیر سن مستقیم میاثیر غیرباعث این ت

کس بوده و به همراه متغیرهای قیمت دارای کششی ع
پیشنهادی و تعداد اعضای خانوار، به ازای یك درصد 

و  49/0، 31/0ترتیب افزایش در متغیرهای مذکور به
درصد احتمال تمایل به پرداخت کاهش  15/0
 .یابدمی

اما مقدار اثر نهایی متغیرهای درآمد فرد، میزان 

ه با افزایش دهد کتحصیالت و درآمد خانوار نشان می

یك واحد متغیرهای باال احتمال پذیرش تمایل به 

پرداخت بازدیدکنندگان برای تفریح در این واحد به 

یابد ولی درصد افزایش می 01/0و  8/5،  04/0ترتیب 

اثر نهایی قیمت پیشنهادی، سن و تعداد اعضای 

ازای افزایش یك واحدی کند که بهخانوار مشخص می

اهد کاهش احتمال پذیرش تمایل در این متغیرها، ش

و  79/0، 04/0به پرداخت در بازدیدکننده به اندازه 

شود. الزم به ذکر است که متغیر درصد می 6/3

داری آماری برخوردار نبوده و از مدل جنسیت از معنی

 3برازش در جدول های نیکویی حذف گردید. شاخص

ت میانگین تمایل به پرداخت هر نفر جه ارائه گردید.

 2/1192بازدید از فعالیت پرورش ماهی مورد مطالعه 

 دست آمد:هتومان ب
𝑌 = −2.95 − 0.05𝐴𝑔𝑒 + 0.375𝐸𝑑𝑢 −
0.231𝑁𝑓 + 0.0026𝐼 + 0.001𝐼𝑓 −
0.0028𝑃  

  
E (WTP) = 

 

 
 گیری کلی و پیشنهادهانتیجه

صورت میدانی در روستای نمونه این پژوهش به
منظور گردشگری پایین لموك شهرستان قائمشهر به

بندان این برآورد تمایل به پرداخت هر نفر برای آب
روستا که فعالیت پرورش ماهی در آن صورت 

گیرد، با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و می
شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد با 
استفاده از مدل الجیت انجام شد. نتایج توصیفی 
نشان داد که میانگین مربوط به متغیرهای سن، تعداد 

های تحصیل، اندازه خانوار و درآمد ماهیانه فرد و سال
 16/38ترتیب برابر با بررسی، بهخانوار در نمونه مورد 

 و 18/1104نفر،  2/4سال تحصیلی،  4/13سال، 
  باشد. نتایج استنباطی نشانهزار تومان می 9/2000

داد که متغیرهای توضیحی سن، میزان تحصیالت، 
درآمد فرد و درآمد خانوار و قیمت پیشنهادی در 

 10سطح یك درصد و تعداد اعضای خانوار در سطح 
دار شدند. همچنین بررسی نتایج نشان نیدرصد مع

داد که متغیر میزان تحصیالت دارای بیشترین اثر 
نهایی مثبت را دارد ولی متغیر سن با رابطه عکس 
نسبت به تمایل به پرداخت نشان از جوان پسندتر 
بودن این رشته فعالیت دارد. میزان تمایل به پرداخت 

-هتومان ب 2/1191هر فرد نیز برای این رشته فعالیت 
درصد افراد  89چنین مشخص شد که دست آمد. هم

4.06 0028Y P 

2000

( 4.06 0028 )0

1
1191.2

1 P
dP

e  




 .(یبرازش )پرورش ماه یکویین یهاشاخص - 2جدول 

𝑹𝑴𝑪𝑭𝒂𝑫𝑫𝒆𝑵 شاخص
𝟐  𝑹𝒎𝒂𝒅𝒅𝒂𝒍𝒂

𝟐  𝑹𝑪𝑯𝑳𝑳𝒆𝒓
𝟐  𝑹𝑪𝒉𝒂𝒘

𝟐  

 55/0 64/0 47/0 49/0 مقدار
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حاضر به پرداخت مبلغی برای ورود به واحد پرورش 
طور کل ماهی هستند. الزم به ذکر است، افرادی که به

حاضر به پرداخت هیچ مبلغی نشدند، دالیل سوال شد 
دلیل که اکثر آنان برای فعالیت آگروتوریسم به

ارزش تفریحی قائل نبودند. که  نداشتن آگاهی کافی،
عمده آنان فاقد تحصیالت کافی بودند و تعداد بسیار 

ی کم را دلیل بر عدم پرداخت کمی درآمد ماهیانه
 ذکر نمودند. 

این مطالعه نشان داد که فعالیتی با عنوانی غیر از 
ی یك آگروتوریسم وقتی در جایی عرضه شود، جنبه

مبلغ ورودی برای  گیرد ومکان توریستی به خود می
گیرد. ها در بعضی مواقع با اکراه صورت میاین مکان

شود که اما وقتی برای بازدیدکننده ها توضیح داده می
این مکان فعالیت گردشگری کشاورزی را در خود 

تواند تمایل و رضایت بیشتری را جذب کند. دارد می
که در بسیاری از مناطق، گردشگری کشاورزی کما این

شود. با توجه به نتایج و ورت غیررسمی انجام میصبه
های مطالعه و همچنین شرایط موجود در منطقه یافته

مورد مطالعه، راهکارها و پیشنهادات زیر در جهت 
حمایت از رشته فعالیت پرورش ماهی با رویکرد 

 شود:آگروتوریسم ارائه می
آید در پرورش ماهی طور که از نتایج برمیهمان -1

تر تمهیدات خاصی ترتیب دهند تا افراد جوانبرای 
 .افراد بیشتری را برای این واحدها جذب کنند

های ماهی اگر بتوان این نتایج را برای پرورش -2
شهرستان قائمشهر یا استان مازندران بسط داد، با 
هماهنگی جهاد کشاورزی و سازمان گردشگری 

شود یك جهش در توسعه بخش کشاورزی و می
 .ی شاهد بودگردشگر

تواند در معرفی نقشی که آموزش و پرورش می -3
آگروتوریسم حتی به صورت مختصر در مراکز 
آموزشی داشته باشد، بسیار موثر است، زیرا طبق 
نتایج افزایش سطح سواد و آگاهی بسیار تاثیرگذار 

 .بود
توان ارائه کرد، این است بهترین پیشنهادی که می -4

رینان که مایلند درآمدی مکمل که کشاورزان و کارآف
و متنوع از فعالیتی خود داشته باشند باید از ظرفیت 

های کشاورزی خود آگاه شوند، که این باالی فعالیت
 .کار بر عهده بخش ترویج جهاد کشاورزی است

طورکلی دولت با توجه به وضعیت اقتصادی به -5

گیری راهبرد متنوع سازی این نواحی روستایی و پی
تواند در غالب توسعه گردشگری کشاورزی صاد میاقت

عنوان مثال برای تشویق کشاورزان در اقدام نماید. به
حرکت به سمت گردشگری کشاورزی دولت طی 

هایی، حمایت مالی را برای این امر در نظر سیاست
بگیرد و مقررات و روندی آسان را برای دستیابی به 

 .آن وضع کند
مختلف از کشت محصوالت ایجاد چشم اندازهای  -6

های مختلف فضای کشور با کشاورزی در مکان
تواند به اختصاص محصوالت محلی خاص خود می

توسعه این بخش کمك شایانی کند، مثال کشت 
بعضی محصوالت خاص در نواحی جغرافیایی 

ها در شاهراه اصلی شمال مشخص، چشم انداز باغ
نواحی  کشور، استفاده از ابزارها و کشت سنتی در

ای روستایی حاشیه کویر، باالرفتن سطح کشت گلخانه
هایی هستند که هر یك قابلیت ها، جاذبهو نظیر این

 پذیری باالیی دارند.گردشگر

 

 منابع
. ارزش گذاری اقتصادی 1388امیرنژاد ح.، رفیعی ح. 

مطبوعیت محیط زیست )مطالعه موردی منطقه 
استان مازندران(، گردشگری جنگل عباس آباد بهشهر: 

، شماره 16 دوره .منابع طبیعیمجله علوم کشاورزی و 
 .260-269 صفحات .3

ی کاربرد الجیت، . مقایسه1390امیرنژاد ح.، اژدری س. 
توبیت در ارزشگذاری اقتصادی منابع زیست پروبیت و 

ی موردی برآورد ارزش گردشی محیطی: مطالعه
صاد مجله اقت .ی استان فارسی بهشت گمشدهمنطقه

 .119-95 فحات، ص3، شماره 5 دورهکشاورزی، 

. 1390. ح رفیعی ص.،ایرج صالح  م.، ، بنی اسدیم.ناجی 
برآورد ارزش تفرجی پارك جنگلی قائم کرمان با 

مجله جنگل  .استفاده از روش ارزشگذاری مشروط
 .241-233 فحات، ص3، شماره 3دوره  .ایران

برآورد  .1388پیری م.، مسنن مظفری م.، جاودان ا. 
ها: ارزش وجودی جنگل تمایل به پرداخت افراد برای

نشریه جنگل و  .های ارسباران()مطالعه موردی جنگل
، 62های چوب، دانشکده منابع طبیعی، دوره فرآورده
 ، 4شماره 

زاده ، تقی.زاده م، راحلی ح، قهرمان.حیاتی ب.، احسانی م
ت عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخ .1389م. 

گلی و مشروطه شهر های ائلبازدیدکنندگان پارك
ای هکمن، نشریه اقتصاد تبریز: کاربرد روش دو مرحله
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 .105-125 صفحات . .7شماره سال دوم، 

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش بهره  .1392راعی س. 
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. ارزش 1392 .عباسپور م، عابدی ز، احمدیان م، ظفری ف

گذاری اقتصادی کارکردهای بازاری منابع زیست 
های پریشان با تأکید بر گونه -محیطی دریاچه ارژن 

، 15 دوره علوم و تکونولوژی محیط زیست،. آبزی
 .79-93 ، صفحات1شماره 
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Abstract  
In this research, recreational value of fish farming activity has been investigated using a conditional valuation 

method in one of the villages of Qaemshahr city. The objectives of this study are to estimate the recreational 

value of this activity and to examine the effects of socioeconomic variables on the willingness to pay visitors. 

To measure the willingness to pay, the Logit model is used and based on the maximum right-of-way method, the 

characteristics of this model, such as the final effect and weight traction, were estimated. The final effects of the 

change are also calculated in each of the variables included in the model using the final effect factor. The data 

used in this study was the distribution of 110 questionnaires whose validity and reliability were confirmed. The 

results showed that the variables such as age, educational level, number of household members, people's income 

and household income of the visitors had a significant effect on the willingness to pay. Also, the study showed 

that the maximum willingness to pay for fish is 1191.2 Taman. Maximum willingness to pay is indicative of the 

potential capacity of these two activities in the field of agro-tourism, which requires serious attention.  
  
Keywords: Fish rearing, Conditional Valuation, Logit model, Agroturism, Ghaemshahr.

 


