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ارزش تفرجی فعالیت پرورش ماهی جایگاه ویژهایی در بخش گردشگری دارد .در این پژوهش ارزش تفرجی فعالیت پرورش ماهی با
استفاده از روش ارزشگذاری مشروط در یکی از روستاهای شهرستان قائمشهر مورد بررسی قرار گرفته است .اهداف مورد نظر در این
پژوهش ،برآورد ارزش تفرجی این فعالیت و بررسی تاثیرات متغیرهای اجتماعی-اقتصادی بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان میباشد.
برای اندازهگیری تمایل به پرداخت از مدل الجیت بهرهگیری شده و بر پایه روش حداکثر راستنمایی ،مشخصههای این مدل مانند اثر
نهایی و کشش وزنی برآورد شده است .اطالعات مورد استفاده در این تحقیق از توزیع  110پرسشنامه که روایی و پایایی آن تایید شد،
بدس ت آمد .نتایج نشان دادند که متغیرهای سن ،میزان تحصیالت ،تعداد اعضای خانوار ،درآمد افراد و درآمد خانوار بازدیدکنندگان اثر
معنیداری بر تمایل به پرداخت دارند ،همچنین بررسیها نشان داد که بیشینه تمایل به پرداختی پرورش ماهی  1191/2تومان است.
بیشینه تمایل به پرداختهای بهدست آمده نشان از ظرفیت بالقوه این دو فعالیت در زمینه جذب توریسم کشاورزی است ،که توجه جدی
به این امر را می طلبد.
واژگان کلیدی :پرورش ماهی ،ارزشگذاری مشروط ،مدل الجیت ،توریسم کشاورزی ،قائمشهر.

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
رقابت میکند .کشورهای دارای جاذبههای گردشگری
بهلحاظ جلوههای طبیعی ،فرهنگ و تمدن کهن و
آثار باستانی و مذهبی ،استعداد و توانمندی بهسزایی
در جذب جهانگردان دارند که سرمایهگذاری مناسب
در بخشهای نرمافراری و سختافزاری این صنعت و
حفظ جایگاه امنیتی خود در جهان میتوانند ساالنه
میلیاردها دالر از این صنعت حافظ محیطزیست
کسب درآمد کنند (خالدی و همکاران.)1390 ،
امروزه با وجود پیشرفتهای عظیم بشری که
حاصل شده ،هنوز توسعه روستایی با مسائل و
چالشهای متعددی روبروست ،چرا که راهبردهای
گذشته در زمینهی توسعه روستایی موفقیتآمیز نبوده
و نتوانسته است مسائلی مهمی از قبیل فقر ،اشتغال،
بهداشت ،امنیت غذایی و پایداری محیط زیست را
رفع کند ( .)Kunasekaran et al., 2011برای

تقویت روستاها و مناطق محروم راهکارهای گوناگونی
پیشنهاد شده است ،اما هیﭻ یك از آنها نتوانستهاند
به بهبود وﺿعیت نواحی محروم و دور مانده از روند
تغییرات و تحوالت توسعه کمك کنند .یکی از
راهبردهایی که برای تقویت نواحی محروم و دارای
قابلیت توسعه مﻄرح شده است ،توسعه و گسترش
گردشگری است .صنعت گردشگری با اتکا بهویژگیها
و تاثیرات اقتصادی خود میتواند به گونهای کامالً
موثر در تحرك و پویایی بخشهای مختلﻒ اقتصادی
جوامع محلی نقش عمدهای ایفاء کند که در نهایت به
توسعه نواحی روستایی و کمتر توسعه یافته منجر
خواهد شد ( .)Kunasekaran et al., 2011از آنجا
که در کشور خدمات تفریحی کشاورزی را نمیتوان با
قیمتهای بازاری آشکار کرد ،بنابراین میزان تمایل به
پرداخت برای دریافت این خدمات را میتوان تحت
سناریوهای بازار فرﺿی ()Hypothetical market
تعیین کرد .به عبارتی اساس این روش تالش میکند
تا بفهمد چﻄور پاسخگویان تحت سناریوهای بازار
فرﺿی مﻄمئن ،راﺿی به پرداخت هستند .در این
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مورد مزرعه و محصوالت کشاورزی توانسته است
جامعهی هدف گستردهای ایجاد کند.
گردشگری کشاورزی ،که گاه گردشگری مزرعهای
نیز نامیده میشود ،گونهای از گردشگری روستایی
است که در ارتباط مستقیم با کشاورزی در نواحی
روستایی قرار دارد .گردشگری کشاورزی انعکاسی از
تدارك فرصتهای جدید در زمینهی ایجاد
فرصتهای اقتصادی از طریق گردشگری در مزارع
میباشد .این گونه از گردشگری را میتوان ترکیبی از
یك وﺿعیت طبیعی و روند کشت و برداشت
محصوالت کشاورزی ،بهعنوان فرصتی در محدوده
تجربه گردشگری دانست .در نواحی روستایی تعدادی
مزارع وجود دارد ،که در بازنمایی یك قابلیت خاص یا
چشم انداز بسیار مناسب ،ممکن است بهعنوان مکانی
برای گذران اوقات فراغت از سوی بازدیدکنندگان
شهری یا غیربومی انتخاب شوند .از دیگر فعالیتهای
آگروتوریسم میتوان از شرکت کردن اختیاری در
فعالیتهای کشاورزی و بازدید از تاسیسات مزارع،
بازدید از مناطقی مفرح با زیباییهای طبیعی،
ورزشهای بیرونی ،اسب دوانی ،بازدید از روند تولید
محصوالت بومی ،شرکت در فعالیتهای فرهنگی
بومی ،بازدید از آثار تاریخی بومی و نمایشگاههای
صنایع دستی را نام برد ( Kizos and Losifides,
.) 2007
عباسپور و همکاران ( )1392ارزشگذاری
اقتصادی کارکردهای بازاری منابع زیست محیﻄی
دریاچه ارژن  -پریشان با تأکید بر گونههای آبزی را
مورد مﻄالعه قرار دادند .در مﻄالعه مذکور بر اساس
نتایج نهایی ،ارزش فعالیت ماهیگیری در منﻄقه،
 1597میلیارد ریال ( 168میلیون دالر) ،گیاهان
دارویی در حدود  48میلیارد ریال ( 5میلیون دالر)،
میوههای طبیعی 36 ،میلیارد ریال ( 3میلیون دالر)،
علوفه 6957 ،میلیارد ریال ( 732میلیون دالر) و آب،
 5694میلیارد ریال ( 599میلیون دالر) برای دوره
زمانی یك سال ( )1387محاسبه شد .با توجه به
موارد ذکر شده ،ارزش کل کارکردها و خدمات
محاسبه شده منﻄقه مورد مﻄالعه  24457میلیارد
ریال ( 2574میلیون دالر) تخمین زده شد.
خالدی و همکاران ( ،)1390در مﻄالعهایی تحت
توریستی-
جاذبههای
امکانسنجی
عنوان

روش جهت تعیین ارزش اقتصادی کاالها و خدمات
محیط زیستی مراجعه به افراد مورد نیاز است .به
همین دلیل روش ارزشگذاری مشروط را غالباً روش
ترجیح نیز مینامند .این پژوهش به دنبال پاسخگویی
به سوالهای زیر میباشد :آیا متغیرهای میزان
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
تمایل به پرداخت اثری معنیدار و مثبتی دارد؟ در
شرایط اقتصادی امروز در روستاها میتوان
استعدادهای بالقوه زیادی مانند گردشگری کشاورزی
پیدا کرد که نیازمند مﻄالعات زیادی است .این
پژوهش بران است که با استفاده از روش ارزشگذاری
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
و بهدست آوردن تمایل به پرداخت افراد برای استفاده
تفرجی از آببندانهای پرورش ماهی ،پی بردن به
میزان تاثیر متغیرهای اجتماعی و اقتصادی بر روی
تمایل به پرداخت آببندانهای پرورش ماهی و نشان
دادن یك ظرفیت بالقوه از گردشگری کشاورزی در
شهرستان قائمشهر در رشته پرورش ماهی میباشد.
پیشینه تحقیق :اکثریت فعاالن بخش کشاورزی در
روستاها که عمدتاً یك فعالیت را به صورت عادت
انجام میدهند ،در بیشتر مواقع دچار یك نوع
یکنواختی شده و رغبت چندانی برای ادامه فعالیت به
صورت حرفهایتر از خود نشان نمیدهند .پس باید
این کشاورزان در زیر فشارهای حاصل از هزینه و
قیمتها و بحرانهای وابسته به آن در تولید مازاد
کشاورزی ،برای افزایش درآمد خود رهیافت متنوع
کردن کشاورزی و فعالیتهای غیرکشاورزی را مدنظر
قرار داده و ارائه خدمات گردشگری و گشودن فضای
مزرعه را بر روی بازدیدکنندگان بهعنوان یك تنوع
اختیاری عملکرد مزرعه و منبع درآمد بپذیرند .امروزه
گردشگری کشاورزی بهعنوان محرکی برای اقتصاد
ناموزون بخش کشاورزی و گرایشی به ریشههای
احساسی و نوستالژیك شهروندان دنیای مدرن و به
سبب عواملی همچون بازدید یا مشارکت در
فعالیتهای مزرعه ،خرید مستقیم محصوالت،
گذراندن یك شب در مزرعه ،کنجکاوی و آموختن در
32

برآورد ارزش تفرجی فعالیت آببندانهای پرورش ماهی در شهرستان قائمشهر

آگرواکوتوریستی در توسعه روستایی با تاکید بر باغات
گیالس ،و با استفاده از مدل Strengths ( SWOT
 )Weaknesses Opportunities and Threatsبه
تجزیه و تحلیل نقاط ﺿعﻒ و قوت منﻄقهی لواسانات
کوچك پرداختند و نشان دادند که این منﻄقه از نقاط
قوت زیادی برخوردار است .حیاتی و همکاران
( ،)1389از روش ارزشگذاری مشروط و کاربرد مدل
هکمن دو مرحلهای به تعیین عوامل موثر بر تمایل به
پرداخت بازدیدکنندگان پاركهای شهری تبریز شامل
پارك ائل گلی و مشروطه در تابستان  1387از طریق
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
تاثیرگذار بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان می-
باشند و میانگین تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده
 2231ریال به ازای هر بازدید برآورد گردید .پیری و
همکاران ( ،)1388به برآورد تمایل به پرداخت افراد
برای ارزش وجودی جنگلهای ارسباران که برای
ارزش وجودی جنگلهای ارسباران  16589ریال در
ماه بدست آمد که نشان دهندهی توجه ویژه مردم به
این جنگلها دارد .امیرنژاد و همکاران ( ،)1382با
استفاده از روش ارزشگذاری مشروط ،ارزشهای
حفاظتی و تفرجی ساالنه پارك جنگلی سی سنگان
نوشهر و تمایل به پرداخت افراد را بهترتیب  5/8و
 2/5میلیون ریال در هکتار برآورد کردند.
 Kunasekaranو همکاران ( ،)2011در تحقیقی
افزایش میزان بازده کشاورزان در حرفهی آگروتوریسم
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
برجستهای داشتند از جمله سواد و سن ،معرفی
کردند که این عوامل در  9گروه دسته بندی شدند.
 ،)2010( Mnguniبه تحلیل اقتصادی – اجتماعی
آگروتوریسم دو روستا در آفریقای جنوبی پرداخته
است که نشان داد در گاهی اوقات متغیرهای سن و
سواد آثار منفی و مثبت متفاوتی در حرفه
آگروتوریسم دارد Amigues .و همکاران (،)2004
ارزش حفاظتی زیستگاه ساحل رودخانهی گارون
فرانسه را بوسیله روش ارزشگذاری مشروط با الگوهای

شهرکی و همکاران

خﻄی ،توبیت ،نیمه لگاریتمی و دومرحلهای هکمن
بهترتیب برابر با 13 ،67 ،66و  133فرانك بهدست
آوردند.
بررسی مﻄالعات گذشته نشان میدهد که بررسی
ارزش تفرجی در حیﻄه شیالت و آبزیان زیاد مورد
توجه قرار نگرفته ،از اینرو در این پژوهش با توجه به
اهمیت بخش توریسم کشاورزی برای اولین بار در
شهرستان قایمشهر به این امر مهم پرداخته شد.
روش تحقیق
در اغلب موارد اقتصاددانان فرض میکنند که متغیر
وابسته ،مجموعهای از مقادیر پیوسته میباشد .لیکن
موارد متعددی وجود دارد که رفتار تصمیم گیرنده در
قالب یك مجموعه محدود خالصه میشود .مدلهایی
که برای چنین اهدافی استفاده میشوند مدلهای با
متغیرهای وابسته کیفی نامیده میشوند (دیزجی و
همکاران .)1390 ،با توجه به پیوسته نبودن مقادیر
متغیر وابسته در این مدلها ،به این گروه از مدلهای
اقتصادسنجی مدلهای رگرسیون گسسته اطالق
میشود ( .)Maddala, 1991سادهترین این مدلها،
مدلهایی هستند که در آنها متغیر وابسته دوتایی
(صفر و یك) میباشند .برای مثال یك فرد میتواند
تمایلی برای پرداخت جهت حفاظت از این آببندانها
داشته باشد یا نداشته باشد.
برای برآورد عوامل موثر بر نگرش بازدید کنندگان
به تمایل به پرداخت ورودی به فعالیتهای کشاورزی
از روش رگرسیون استفاده شد .رگرسیون ،به مﻄالعه
وابستگی یك متغیر وابسته به یك یا چند متغیر دیگر
(متغیر توﺿیحی) میپردازد .در این روش تخمین یا
پیشبینی مقدار متوسط یا میانگین مقادیر متغیر نوع
اول در حالتی که مقادیر متغیر نوع دوم معلوم یا
معین شده باشند ،صورت میپذیرد .مدلهای
رگرسیونی بسته به نوع دادهها و توزیع آنها انتخاب
میشوند .دادههای مربوط به متغیر وابسته در این
تحقیق گسسته است و بیانگر دو گروه است که یك
مقادیر صفر و یك را اختیار میکند .مشخصه منحصر
به فرد این رگرسیونها این است که آنچه که متغیر
وابسته میطلبد ،جوابی مبتنی بر تصدیق (بلی) یا
نفی (خیر) امری است .برای این نوع دادهها از
روشهای خاصی استفاده میشود که یکی از
33
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شده است .بر اساس این الگو  ،احتمال مشارکت یك
تولیدکننده در فعالیت مورد نظر مثالً پذیرش قیمت
پیشنهادی ،از رابﻄه زیر محاسبه میگردد:

معمولترین آنها مدل الجیت و پروبیت است
(دیزجی و همکاران .)1390 ،در بعضی از الگوها ،تابع
توزیع تجمعی نرمال وجود دارد که به آنها اصﻄالحاً
الگوی پروبیت یا نرمیت میگویند .در واقع در الجیت
با تابع توزیع لوجستیك مواجه بوده ولی در پروبیت
میتوان تابع توزیع تجمعی نرمال را استفاده کرد
(امیرنژاد و اژدری .)1390 ،اما نتایج حاصل از این دو
روش برای ارزشگذاری مشروط در اکثر مواقع تفاوت
معنیداری را نشان نمیدهند ،بنابراین در این تحقیق
بهدلیل سادهتر بودن روابط از مدل الجیت استفاده
می گردد.
مدل الجیت ( :)Logitبهمنظور بررسی الگوهایی با
متغیر وابسته صفر و یك پیشنهاد میشود که از
مدلهایی با توزیع تجمعی شامل مدل احتمال خﻄی،
الجیت و پروبیت استفاده شود .اما وجود مشکل-
ناهمسانی واریانس ،نرمال نبودن توزیع جمله اخالل،
احتمال پیش بینی مقادیر خارج از محدوده صفر و
یك برای متغیر وابسته و هم چنین پایین بودن R2
در الگوی احتمال خﻄی استفاده از مدل احتمال
خﻄی را محدود نموده است .این مشکالت موجب
شده که مدلهای موسوم به الجیت و پروبیت که
دارای متغیر وابسته کیفی با مقادیر صفر و یك می-
باشند ،بهطور گستردهای در الگوهای مختلﻒ مورد
استفاده قرار گیرند (راغفر)1389 ،
متغیر وابسته در این پژوهش ،وﺿعیت پذیرش
مبلغهای پیشنهادی جهت ورودیه توسط گردشگران
فعالیتهای کشاورزی میباشد که یك متغیر دو
جملهای با مقادیر صفر و یك است .مقدار این متغیر
برای گردشگرانی مایل به پرداخت مبلغ پیشنهادی
میباشند عدد ( )1و برای کسانی که مایل به پرداخت
آن نباشند ،صفر در نظر گرفته میشود .در
فرمولبندی این گونه متغیرها بهدلیل آنکه جمله
خﻄا دچار مشکل ناهمسانی واریانس است ،استفاده از
مدل رگرسیون کالسیك نتایج اریب و بعضاً گمراه
کنندهای به دنبال دارد و بنابراین توصیه نمیگردد
(عین اللهی احمدآبادی.)1386 ،
از جمله مدلهای مناسب برای این قبیل
متغیرهای وابسته ،مدل الجیت میباشد که در
تحقیق حاﺿر نیز از آن استفاده شده است .مدل
الجیت براساس احتمال تجمعی لجستیك بنا نهاده

()1

1
e zi

z i
1 e
1 e z i

n

Pi  F ( Z i )  F ( 0   B j X ji ) 
j 1

که در آن  Piاحتمال پذیرش قیمت پیشنهادی
توسط گردشگر iام F ،رابﻄه تابعی Zi ،شاخص
واکنش گردشگر β0 ،عرض از مبدأ مدل n ،تعداد کل
مشاهدات  Xjمتغیرهای توﺿیحی مدل شامل
مجموعهای از خصوصیات اقتصادی-اجتماعی
گردشگر i ،شماره گردشگر e ،عدد نپر (مبنای
لگاریتم طبیعی) و  Bjپارامترهای مورد برآورد مدل
میباشند .در مدل الجیت Zi ،یك متغیر تصادفی
است که احتمال وقوع متغیر تصادفی است که
احتمال وقوع متغیر وابسته را پیشبینی میکند .اگر
مقدار  Ziاز آستانه ای مانند ∗ Ziبیشتر باشد،
بازدیدکننده جزو پذیرندگان قیمت پیشنهادی است و
در غیر این صورت آن را نخواهد پذیرفت .این شاخص
برای یك گردشگر به صورت زیر بهدست میآید:
()2

ji

n
Pi
 0   B j X
1  Pi
j 1

Z i  Ln

همان طور که رابﻄه فوق نشان میدهد ،برای
محاسبهی  Ziباید ابتدا مدل رگرسیونی زیر برآورد
شود:
()3

ji

n
Pi
 0   B j X
1  Pi
j 1

Vi+ Z i  Ln

سپس با به کارگیری پارامترهای برآورد شده
مدل و مقادیر متغیرهای توﺿیحی ،مقدار  Ziبرای هر
گردشگر محاسبه گردد .اگر در مدل مذکور نسبت
احتمال حادثه مورد نظر بر گزینه رقیب آن بهدست
آورده شود ،بیانگر میزان برتری احتمال حادثه مورد
نظر بر گزینه رقیب آن محاسبه خواهد شد .این
نسبت بهصورت زیر تعریﻒ میشود:
()4

e zi
zi
Pi
 1 e  e zi
1
1  Pi
1 e zi

حال اگر از رابﻄهی فوق لگاریتم طبیعی گرفته
شود ،نتیجه زیر حاصل میشود:
n
Pi
( F ( Z i )  0   B j X ji )5
1  Pi
j 1
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به این معنی که  Lکه لگاریتم نسبت برتری یا
مزیت است ،نه تنها بر حسب  Xبلکه بر حسب
پارامترها نیز خﻄی است .در مدل  Lبه نام الجیت
معروف است و بنابراین اسم مدل الجیت به مدلهای
مانند مدل فوق اطالق میشود (راغفر.)1389 ،
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خود در شرایط زیر (روابط  8و  )9میپذیرد یا آن را
رد میکند:
()8
) U  u (Y ; S
()9
U  1, Y  A;S  ε1  U  0, Y;S   ε1  ε 0 

 :Uمﻄلوبیت غیرمستقیمی است که فرد به دست
میآورد Y .و  :Aبهترتیب درآمد فرد ،مبلغ
برآورد حداکثر تمایل به پرداخت (Willingness
پیشنهادی S ،سایر ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی
 ) To Payبا استفاده از مدل الجیت :حال میتوان
(سن ،جنسیت ،سﻄح تحصیالت ،تعداد خانوار ،درآمد
با استفاده از روش حداکثر درستنمایی بهصورت زیر
فرد و درآمد خانوار) است که تحت تاثیر سلیقه فرد
پارامترهای مدل الجیت را تخمین زد:
است ε1 .و  ε0متغیرهای تصادفی هستند (ناجی و
n
()6
L      li   
همکاران .)1390 ،تفاوت مﻄلوبیت ) (∆Uمیتوانند
i 1
بر اساس رابﻄههای ( )10و ( )11توصیﻒ شوند:
 ln P [Y X ] Y  ln F (    X )  (1 Y ) ln[1  F ( 
(U  U 1,Y  A ; S  U  0,Y ; S   1   0  )10
n
()14
]) ( 1   2 X i )  (1 Y i ) ln[1  F ( 1   2 X i
U    A  YlnP
(S[Y i X i ] Y i  ln F)11
i 1
بهطور معمول از مدلهای الجیت و پروبیت و
برخالف روش  OLSکه در آن ﺿرایب در یك
روشهای رگرسیون کیفی برای برآورد مدل باال
فرایند واحد تخمین زده میشوند .ﺿرایب در
استفاده میشود .احتمال ( 𝑖𝑃) اینکه پاسخگویی یکی
رگرسیون لوجستیك از طریق یك فرایند تکراری
از پیشنهادها (𝐴) را بپذیرد ،براساس مدل الجیت
تخمین زده میشوند .علت این امر این است که در
(رابﻄه  )12بیان میشود (ناجی و همکاران:)1390 ،
روش  OLSپارامترها خﻄی هستند ،در حالیکه در
1
1
()12
رگرسیون غیرخﻄی است .مدلی که بهمنظور بررسی
Pi  F (U ) 

1  exp(U ) 1  exp     A  Y   S 
تمایل به پرداخت گردشگران در این تحقیق استفاده
شده مدل الجیت است .در این پژوهش به
که انتظار میرود و  α>0و  β≤0باشد .که در آن
گردشگرانی که نسبت به قیمت پیشنهادی ،تمایل به
)  F (Uتابع توزیع تجمعی و  و  ﺿرایب
پرداخت دارند عدد یك و آنهایی که تمایلی ندارند
برآوردشده است (ناجی و همکاران.)1390 ،
عدد صفر اختصاص یافته است .شکل کلی مدل به
پارامترهای مدل الجیت با استفاده از روش حداکثر
صورت زیر است:
درستنمایی برآورد میشوند .سه روش برای محاسبه
n

1

i

i

2

1

i

i

i

i 1

Y  0  1Age 2Gender  3Edu  4 Nf 5I  6If

مقدار  WTPوجود دارد :روش اول موسوم به متوسط
 WTPاست که در آن برای محاسبه  WTPاست که
از آن برای محاسبه مقدار انتظاری  WTPبهوسیله
انتگرالگیری عددی در محدوده صفر تا بینهایت
استفاده میشود .روش دوم موسوم به متوسط WTP
کل ( )Overall mean WTPاست که برای محاسبه
مقدار انتظاری  WTPبه وسیله انتگرال گیری عددی
در محدوده  تا  به کار میرود و روش سوم
به متوسط  WTPقسمتی ( Truncated mean
 )WTPاست و از آن برای محاسبه مقدار انتظاری
 WTPبه وسیله انتگرال گیری عددی در محدوده
صفر تا پیشنهاد ماکزیمم استفاده میشود  .از بین این
روش ها روش سوم بهتر است ،زیرا این روش ثبات و

() 7
 :Ageبیانگر سن گردشگران به سال میباشد،
 :Genderنشان دهنده جنسیت است ،که به مردان
عدد  1و به زنان عدد صفر تعلق گرفته است:Edu ،
میزان تحصیالت پاسخگو را به تعداد سالهای
تحصیلی مشخص میکند :Nf ،تعداد افراد خانوار
پاسخگو را نشان میدهد :I ،میزان درآمد فرد را به
هزار تومان نشان میدهد و  :Ifمیزان درآمد کلی
خانوار فرد پاسخگو را مشخص میکند .برای تعیین
مدل به منظور اندازهگیری  ،WTPفرض میشود ،فرد
پاسخگو مبلغ پیشنهادی برای ارزش تفرجی دو
فعالیت کشاورزی را بر اساس بیشینه کردن مﻄلوبیت
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سازگاری محدودیت ها با تئوری ،کارایی آماری و
توانایی جمع شدن ( )Aggregationرا حفظ میکند
.پس مقدار انتظاری  WTPاز راه انتگرالگیری عددی
در محدودهی صفر تا بیشترین پیشنهاد ( )Aبراساس
رابﻄه زیر محاسبه میشود:
()13


1
dA


1  exp   *   A 


 



max A

F (U )dA  

0

max A

فرﺿی معین ،تعیین نماید .همچنین برای اندازهگیری
تمایل به پرداخت از روش انتخاب دوگانه دو بعدی
استفاده شده است.
الگوهای لوجیت ممکن است به فرم توابع خﻄی یا
لگاریتمی برآورد شوند که فرم تابعی خﻄی برای
محاسبه متوسط تمایل به پرداخت آسانتر است و در
اکثر مﻄالعات از آن استفاده شده است .پارامترهای
الگوی لوجیت بهروش حداکثر راستنمایی با استفاده
از نرم افزار  SHAZAMو معنیداری آن با نرم افزار
 NLOGITمشخص گردید.
در این مﻄالعه برای اندازهگیری میزان تمایل به
پرداخت بازدیدکنندگان از پرسشنامه انتخاب دوگانه
دو بعدی استفاده شد .این روش مستلزم تعیین و
انتخاب یك پیشنهاد بیشتر به پیشنهاد اولیه میباشد
که پیشنهاد مقدار بیشتر به جواب " بلی" و پیشنهاد
کمتر به جواب " خیر" داده میشود .پرسشنامه
مذکور در دو بخش طراحی گردید .در بخش اول
اطالعات مربوط به ویژگیهای شخصی ،اجتماعی و
اقتصادی فرد پاسخگو و در بخش دوم سواالت مربوط
به تمایل به پرداخت افراد مﻄرح گردید .در این بخش
 6قیمت پیشنهادی به مقادیر،850 ،500 ،200
1500 ،1000و 2000تومان بهصورت سؤاالت وابسته
و مرتبط به هم مﻄرح گردید .این مقادیر پیشنهادی
براساس پیشآزمون انتخاب شدند .دلیل استفاده از
مبلغهای متعدد بدست آوردن مقداری دقیق از
حداکثر تمایل به پرداخت میباشد.

E (WTP )  

0

()14
)  *  (  Y   S
که )  E (WTPمقدار انتظاری  WTPاست و
*  عرض از مبدأ تعدیل شده است که با جملهی
اجتماعی  -اقتصادی به جملهی عرض از مبدا اولیه
( )αاﺿافه شده است (ناجی و همکاران .)1390 ،بعد
از بهدست آمدن حداکثر تمایل به پرداخت میتوان
میانگین آن را در ماه و سال برای هر خانوار جهت
بازدید از دو رشته فعالیت مورد مﻄالعه محاسبه
کرد.که عدد بدست آمده را میتوان به کل
فعالیتهای شهرستان قائمشهر با حداقل شرایط
رفاهی برای این واحدها بسط داد.
در تحقیق حاﺿر ،متغیر وابسته برای ارزشگذاری
ارزش تفرجی ،پذیرش یا عدم پذیرش مبلغ
پیشنهادی جهت تفرج در آببندان مورد مﻄالعه در
روستای پایین لموك شهرستان قائمشهر میباشد.
اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه از 110
گردشگر بر اساس فرمول کوکران جمعآوری گردید.
این متغیر در پاسخ به سؤالی که آیا فرد مبلغ
پیشنهادی جهت ارزش توریستی این آببندان را می-
پذیرد یا خیر ،بهدست میآید .بنابراین متغیر وابسته،
موهومی میباشد و مقادیر یك و صفر اختیار میکند.
در این گونه موارد مدلهای رگرسیونی با متغیرهای
کیفی ،مدلهای مناسب میباشند .برای بررسی
رگرسیونهایی که دارای متغیر وابسته دوتایی می-
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
استفاده از روش ارزشگذاری مشروط میزان تمایل به
پرداخت بازدیدکنندگان جهت حمایت از بخش
پرورش ماهی در آببندانها از لحاظ توریستی مورد
بررسی قرار میگیرد .این روش تالش میکند که
تمایل به پرداخت افراد را تحت سناریوهای بازار

نتایج و بحث
ابتدا بهمنظور سنجش روایی پرسشنامه در مرحله
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
منظور احتساب پایایی پرسشنامه ،پیش آزمون با 20
پرسشنامه انجام گرفت و ﺿریب اعتبار آلفای کرونباخ
برای پرسشنامه ها  0/81بهدست آمد که نشان
میدهد سواالت از اعتبار باالیی برخوردارند .بدیهی
است اگر شاخص آلفای کرونباخ بین  0/5تا 0/8
باشد ،پرسشها همگنتر خواهند بود (راعی.)1392 ،
بر اساس اطالعات جمعآوری شده جدول  1نشان
میدهد که میانگین مربوط به متغیرهای سن ،تعداد
36

شهرکی و همکاران

برآورد ارزش تفرجی فعالیت آببندانهای پرورش ماهی در شهرستان قائمشهر
جدول  -1آمارهای توصیفی متغیرهای توﺿیحی.
متغیر مستقل

میانگین

انحراف معیار

بیشینه

کمینه

سن (سال)

38/16

12/24

65

19

تحصیالت (سال)

13/4

2/89

18

5

تعداد اعضای خانوار

4/2

1/21

7

1

درآمد ماهیانه فرد (هزارتومان)

1104/18

636/65

3500

40

درآمد خانوار

2000/9

809/4

7000

500

جدول  -1نتایج برآورد مدل لوجیت با استفاده از روش حداکثر درستنمایی.
اثر نهایی
کشش کل وزنی
ارزش آماره t
ضرایب تخمینی
متغیرها
***
----0/476
-3/15
-2/95
ضرایب ثابت
***
-0/0004
-0/496
-10/39
-0/0028
پیشنهاد
***
0/0004
0/4
6/65
0/0026
درآمد
***
-0/0079
-0/314
-4/1
-0/05
سن
0/0049
0/0036
0/084
0/031
جنسیت
***
0/0586
0/778
6/41
0/375
میزان تحصیالت
*
-0/0361
-0/156
-1/9
-0/231
تعداد اعضای خانوار
***
0/0001
0/496
3/18
0/001
درآمد خانوار
درصد پیش بینیهای درست85/4 :؛ 421/15 :LRT؛ 0/0000 :P-Value؛ -217/96 :Log likelihood Function
*** :معنیداری در سﻄح  99درصد :** ،معنی داری در سﻄح  95درصد :* ،معنی داری در سﻄح  90درصد

نسبت راستنمایی در درجه آزادی  7برابر با 421/15
و از آنجا که این مقدار باالتر از مقدار ارزش احتمال
ارائه شده میباشد ،بنابراین کل الگوی برآوردی از
لحاظ آماری در سﻄح یك درصد معنیدار میباشد.
مقدار ﺿریب تعیین چاو  3برابر با  55درصد میباشد
که برای الگوی لوجیت برآورد شده با توجه به تعداد
مشاهدات متغیر وابسته ،رقم مﻄلوبی میباشد .به
عبارت دیگر متغیرهای توﺿیحی  55درصد از
تغییرات متغیر وابسته را توﺿیح می دهند .مقدار
درصد پیش بینی صحیح به دست آمده در این الگو
 85/4درصد می باشد و از آنجا که مقدار قابل قبول
درصد پیش بینی صحیح برای الگوهای لوجیت برابر با
 70درصد میباشد بنابراین الگوی فوق قابل اطمینان
برای تجزیه و تحلیلهای بعدی است.
همانﻄور که جدول  2نشان میدهد ﺿرایب
برآورد شده برای متغیرهای توﺿیحی سن ،میزان
تحصیالت ،درآمد فرد و درآمد خانوار و قیمت
پیشنهادی در سﻄح یك درصد و تعداد اعضای خانوار
در سﻄح  10درصد معنی دار شدهاند .متغیرهای سن
و تعداد اعضای خانوار دارای اثری منفی و متغیرهای
میزان تحصیالت ،درآمد فرد و درآمد خانوار اثری
مثبت بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان دارند.

سالهای تحصیل ،اندازه خانوار و درآمد ماهیانه فرد و
خانوار در نمونه مورد بررسی ،به ترتیب برابر با 38/16
سال 13/4 ،سال تحصیلی 4/2 ،نفر 1104/18 ،و
 2000/9هزار تومان میباشد .وﺿعیت پاسخگویی به
 6مبالغ پیشنهادی به صورت زیر است:
از  110نفر دربارهی مبلغ ورودی سوال شد98 ،
نفر به طور کل حاﺿر به پرداخت یك مبلغ شدند که
 69نفر آنان به قیمت  1000تومان پاسخ مثیت دادند
که از این تعداد 38 ،نفر حاﺿر به پرداخت مبلغ
 2000تومان نیز شدند .اما افرادی که به حداکثر
قیمت پیشنهادی جواب رد دادند به سمت قیمت
 1500هدایت شدند  17نفر بودند که  13نفرشان به
قیمت  1500نیز رﺿایت دادند .آن  29نفری که
حاﺿر به پرداخت مبلغ  1000تومان نشده بودند به
قیمت  500تومان پیشنهاد داده شدند که تعداد 4
نفر با آن مخالفت بوده و قیمت  200تومان را انتخاب
کردند .اما آنانی که  500تومان را قبول کردند ،تعداد
 5نفرشان  850تومان را نیز پذیرفتند.
در این قسمت نتایج حاصل از برآورد الگوی
لوجیت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .برای
بررسی معنیداری کلی رگرسیون برآورد شده از آماره
نسبت راستنمایی ( )LRTاستفاده شد .مقدار آماره
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جدول  - 2شاخصهای نیکویی برازش (پرورش ماهی).
شاخص

𝑵𝒆𝑫𝑫𝒂𝑭𝑪𝑴𝟐𝑹

𝒂𝒍𝒂𝒅𝒅𝒂𝒎𝟐𝑹

𝒓𝒆𝑳𝑳𝑯𝑪𝟐𝑹

𝒘𝒂𝒉𝑪𝟐𝑹

مقدار

0/49

0/47

0/64

0/55

در الگوی الجیت ﺿرایب برآورد شده اولیه فقط
عالئم تاثیر متغیرهای توﺿیحی را روی احتمال
پذیرش متغیر وابسته نشان میدهند ولی تفسیر
مقداری ندارند .بلکه کششها و اثرات نهایی هستند
که مورد تفسیر قرار میگیرند .از آنجا که کششها
توابعی غیرخﻄی از مقادیر مشاهدات میباشند هیﭻ
تضمینی وجود ندارد که تابع الجیت از میانگین
نمونهها عبور نماید .بدین لحاظ محدودیتی در
استفاده از کشش در میانگین وجود دارد .بنابراین باید
از کششهای وزنی استفاده شود .وزن مورد استفاده
برای محاسبه این میانگین وزنی احتمال پیش بینی
شده برای هر مشاهده است .این نوع کشش که
کشش کل وزن داده شده نامیده میشود .کشش کل
وزنی درآمد فرد ،میزان تحصیالت و درآمد خانوار
نشان میدهد که با ثابت بودن سایر عوامل ،افزایش
یك درصدی در سﻄح متغیرهای مذکور ،احتمال
تمایل به پرداخت بهترتیب  0/77 ،0/4و  0/49درصد
افزایش مییابد ،که با باال رفتن سﻄح تحصیالت،
آگاهی نسبت به فعالیت آگروتوریسم بیشتر شده که
باعث این تاثیر غیرمستقیم میشود .اما متغیر سن
دارای کششی عکس بوده و به همراه متغیرهای قیمت
پیشنهادی و تعداد اعضای خانوار ،به ازای یك درصد
افزایش در متغیرهای مذکور بهترتیب  0/49 ،0/31و
 0/15درصد احتمال تمایل به پرداخت کاهش
مییابد.
اما مقدار اثر نهایی متغیرهای درآمد فرد ،میزان
تحصیالت و درآمد خانوار نشان میدهد که با افزایش
یك واحد متغیرهای باال احتمال پذیرش تمایل به
پرداخت بازدیدکنندگان برای تفریح در این واحد به
ترتیب  5/8 ، 0/04و  0/01درصد افزایش مییابد ولی
اثر نهایی قیمت پیشنهادی ،سن و تعداد اعضای
خانوار مشخص میکند که بهازای افزایش یك واحدی
در این متغیرها ،شاهد کاهش احتمال پذیرش تمایل
به پرداخت در بازدیدکننده به اندازه  0/79 ،0/04و
 3/6درصد میشود .الزم به ذکر است که متغیر

جنسیت از معنیداری آماری برخوردار نبوده و از مدل
حذف گردید .شاخصهای نیکویی برازش در جدول 3
ارائه گردید .میانگین تمایل به پرداخت هر نفر جهت
بازدید از فعالیت پرورش ماهی مورد مﻄالعه 1192/2
تومان بهدست آمد:
𝑌 = −2.95 − 0.05𝐴𝑔𝑒 + 0.375𝐸𝑑𝑢 −
0.231𝑁𝑓 + 0.0026𝐼 + 0.001𝐼𝑓 −
𝑃0.0028
Y  4.06  0028P
= )E (WTP
2000
1
0 1  e (4.060028P ) dP  1191.2

نتیجهگیری کلی و پیشنهادها
این پژوهش بهصورت میدانی در روستای نمونه
گردشگری پایین لموك شهرستان قائمشهر بهمنظور
برآورد تمایل به پرداخت هر نفر برای آببندان این
روستا که فعالیت پرورش ماهی در آن صورت
میگیرد ،با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و
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
سالهای تحصیل ،اندازه خانوار و درآمد ماهیانه فرد و
خانوار در نمونه مورد بررسی ،بهترتیب برابر با 38/16
سال 13/4 ،سال تحصیلی 4/2 ،نفر 1104/18 ،و
 2000/9هزار تومان میباشد .نتایج استنباطی نشان
داد که متغیرهای توﺿیحی سن ،میزان تحصیالت،
درآمد فرد و درآمد خانوار و قیمت پیشنهادی در
سﻄح یك درصد و تعداد اعضای خانوار در سﻄح 10
درصد معنیدار شدند .همچنین بررسی نتایج نشان
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
هر فرد نیز برای این رشته فعالیت  1191/2تومان به-
دست آمد .همچنین مشخص شد که  89درصد افراد
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حاﺿر به پرداخت مبلغی برای ورود به واحد پرورش
ماهی هستند .الزم به ذکر است ،افرادی که بهطور کل
حاﺿر به پرداخت هیﭻ مبلغی نشدند ،دالیل سوال شد
که اکثر آنان برای فعالیت آگروتوریسم بهدلیل
نداشتن آگاهی کافی ،ارزش تفریحی قائل نبودند .که
عمده آنان فاقد تحصیالت کافی بودند و تعداد بسیار
کمی درآمد ماهیانهی کم را دلیل بر عدم پرداخت
ذکر نمودند.
این مﻄالعه نشان داد که فعالیتی با عنوانی غیر از
آگروتوریسم وقتی در جایی عرﺿه شود ،جنبهی یك
مکان توریستی به خود میگیرد و مبلغ ورودی برای
این مکانها در بعضی مواقع با اکراه صورت میگیرد.
اما وقتی برای بازدیدکننده ها توﺿیح داده میشود که
این مکان فعالیت گردشگری کشاورزی را در خود
دارد میتواند تمایل و رﺿایت بیشتری را جذب کند.
کما اینکه در بسیاری از مناطق ،گردشگری کشاورزی
بهصورت غیررسمی انجام میشود .با توجه به نتایج و
یافتههای مﻄالعه و همچنین شرایط موجود در منﻄقه
مورد مﻄالعه ،راهکارها و پیشنهادات زیر در جهت
حمایت از رشته فعالیت پرورش ماهی با رویکرد
آگروتوریسم ارائه میشود:
 -1همانطور که از نتایج برمیآید در پرورش ماهی
برای افراد جوانتر تمهیدات خاصی ترتیب دهند تا
افراد بیشتری را برای این واحدها جذب کنند.
 -2اگر بتوان این نتایج را برای پرورشهای ماهی
شهرستان قائمشهر یا استان مازندران بسط داد ،با
هماهنگی جهاد کشاورزی و سازمان گردشگری
میشود یك جهش در توسعه بخش کشاورزی و
گردشگری شاهد بود.
 -3نقشی که آموزش و پرورش میتواند در معرفی
آگروتوریسم حتی به صورت مختصر در مراکز
آموزشی داشته باشد ،بسیار موثر است ،زیرا طبق
نتایج افزایش سﻄح سواد و آگاهی بسیار تاثیرگذار
بود.
 -4بهترین پیشنهادی که میتوان ارائه کرد ،این است
که کشاورزان و کارآفرینان که مایلند درآمدی مکمل
و متنوع از فعالیتی خود داشته باشند باید از ظرفیت
باالی فعالیتهای کشاورزی خود آگاه شوند ،که این
کار بر عهده بخش ترویج جهاد کشاورزی است.
 -5بهطورکلی دولت با توجه به وﺿعیت اقتصادی

شهرکی و همکاران

نواحی روستایی و پیگیری راهبرد متنوع سازی این
اقتصاد میتواند در غالب توسعه گردشگری کشاورزی
اقدام نماید .بهعنوان مثال برای تشویق کشاورزان در
حرکت به سمت گردشگری کشاورزی دولت طی
سیاستهایی ،حمایت مالی را برای این امر در نظر
بگیرد و مقررات و روندی آسان را برای دستیابی به
آن وﺿع کند.
 -6ایجاد چشم اندازهای مختلﻒ از کشت محصوالت
کشاورزی در مکانهای مختلﻒ فضای کشور با
اختصاص محصوالت محلی خاص خود میتواند به
توسعه این بخش کمك شایانی کند ،مثال کشت
بعضی محصوالت خاص در نواحی جغرافیایی
مشخص ،چشم انداز باغها در شاهراه اصلی شمال
کشور ،استفاده از ابزارها و کشت سنتی در نواحی
روستایی حاشیه کویر ،باالرفتن سﻄح کشت گلخانهای
و نظیر اینها ،جاذبههایی هستند که هر یك قابلیت
گردشگرپذیری باالیی دارند.
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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.
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