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ي درياي خزر در  هاي حاشيهميزان تمايل به پرداخت گردشگران استان حاضر برآورد پژوهش هدف

. است  (CVM)گذاري مشروط ارزش روش از استفاده اي با مزرعهازاي استفاده از خدمات گردشگري 
 نماييدرست حداكثر روش به لوجيت ي نمونه افراد، به پرداخت تمايل ميزان بر مؤثر عوامل بررسي براي

 گردشگر بازديدكننده از 504چنين مصاحبه با  هم و نامه پرسش طريق از موردنياز هايداده. شد برآورد

ود حد كه داد نتايج اين مطالعه نشان. شد آوريجمع1391ي درياي خزر در تابستان  حاشيههاي استان
مبلغي از درآمد خود در ازاي استفاده از امكانات و خدمات  پرداخت حاضر بهدرصد پاسخگويان  70

 هايلسا اند؛ عالوه بر متغيرهاي وضعيت تأهل، تعدادشود، بوده اقامتي كه در مزارع گردشگري ارائه مي
آماري اثر  اي، درآمدگردشگران و قيمت پيشنهادي به لحاظ تحصيل، جذابيت خدمات گردشگري مزرعه

 پرداخت به تمايل متوسط. دهندداري بر مقدار انتظاري تمايل به پرداخت گردشگران نشان ميمعني

تفريحي خدمات و امكانات  ارزش ريال است و با در نظر گرفتن اين ميزان، متوسط 12920گردشگران، 
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نتايج  به باتوجه. شودميليارد ريال برآورد مي 116اقامتي مزارع گردشگري در فصل تابستان، بالغ بر 
 حاصل از اين مطالعه و تمايل گردشگران نسبت به پرداخت پول براي استفاده از اين خدمات، امكان

  .دارد اي وجودمزرعه ي صنعت گردشگري سعهدرآمد حاصل از فعاليت كشاورزي با استفاده از تو افزايش
  

ي  كشاورزي، ارزشگذاري مشروط، تمايل به پرداخت، نمونه/ايگردشگري مزرعه :واژگان كليدي
  .لوجيت
  
  مقدمه

هاي مختلفي را شكل اقتصاد نامتمركز جهان امروز در جهت بازدهي مناسب، تركيب
ي صنعت، كشاورزي و خدمات در هم  زمينههاي اقتصاد نوين را در بندي دهد كه تقسيم مي
ي تلفيق بخش كشاورزي و صنعت گردشگري است كه  ها در زمينهيكي از اين تركيب. ريزدمي

در جهت اين جريان، گردشگري . منجر به پيدايش صنعت گردشگري روستايي شده است
درآمد  بر  وهكه عال زند اقتصادي را در نواحي روستايي رقم مي ي روستايي يك روند دوسويه

كند، باعث ايجاد اشتغال براي روستاييان در چارچوب اقتصاد كشاورزي حاصل ميكه مازادي 
ي كشورها با  از سوي ديگر، مواجهه )1385سقايي،(براي ساكنان محلي نيز شده است؛ 

وري و اثر بخشي نيروي انساني، هاي روستايي، افزايش بهرههايي چون مهاجرت چالش
ريزى ي پايدار، ضرورت برنامه زيست و درمجموع تحقق توسعه، حفظ محيطزايي اشتغال

كشورهايي كه به  در اين ميان،. فرابخشى و چندبعدى را در فرايند توسعه دو چندان كرده است
اي هستند، در جستجوي پايهتك اند و در پي رهايي از اقتصاد سازي اقتصاد خود پرداختهمتنوع

ي صنعت گردشگري  توسعه ،هاهاي جديدند؛ يكي از اين روشششناخت يا خلق راه و رو
هاي جديد اين نوع گردشگري، و يكي از حوزه) 1381الدين افتخاري و قادري، ركن(روستايي 

ويژه براي اشتغال  و امكاناتي را به  ها فرصت توانداست كه مي 1ايگردشگري كشاورزي يا مزرعه
طالب (هم كند و دراحيا و نوسازي نواحي روستايي مؤثرباشد و درآمد كشاورزان و روستاييان فرا

  ). 2،2010؛ باربيري1385؛ سقايي، 1389و همكاران، 
ي روستايي است كه  هاي نسبتاً جديد در توسعهحوزه اين نوع گردشگري در حال حاضر از

تقاضا،  ي كشاورزان و دامداران و هم از نظر وسيله امروزه در سطح دنيا هم از نظر عرضه، به
رشد  صنعتي رو به -كنندگان محصوالت و خدمات كشاورزيي گردشگران و مصرف وسيله به

هاي گردشگري ترين بخش شود كه به زودي به يكي از بزرگبيني ميارزيابي شده است و پيش

                                           

1 Agroturism 
2 Barbieri 
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قابل ذكر است كه اهميت گردشگري ). 2010و همكاران،  1فيليپ(در برخي مناطق تبديل شود 
ي روستايي در بسياري از كشورها از جمله چين، تايلند، مالزي، فيليپين،  در فرايند توسعه

شده در آمريكا حاكي از  ي مطالعات انجام استراليا، ايتاليا، كانادا و آمريكا تأييدشده است و نتيجه
 2بري. (ميليون دالر در سال است 800اي حدود ري مزرعهاين است كه درآمد حاصل از گردشگ

  ).2004، 3و هلرستين
  

  اي گردشگري كشاورزي يا مزرعه
دهد، تأمين منظر و ها و بروندادهاي غيركااليي كه كشاورزي ارائه مييكي از مطلوبيت

آن  ي خدمات و محيطي جهت گذران اوقات تفريحي درون مزرعه است كه به انداز و ارائهچشم
گردشگري . شوداي يا اگروتوريسم نيز گفته ميگردشگري كشاورزي، گردشگري مزرعه

گيري آن  كشاورزي درحقيقت يكي از انواع گردشگري روستايي است كه با توجه به محيط شكل
و به ) 1385سقايي، (است در ارتباط مستقيم با كشاورزي در نواحي روستايي متفاوت است و 

منظور لذت  وكار زراعي به زرعه يا هر فعاليت كشاورزي، باغباني يا كسبعمل بازديد از يك م
و همكاران،  4زناجدر(كند ها يا اعمال مزرعه اشاره مي بردن، آموزش يا درگيري فعال در فعاليت

هاي وابسته به كشاورزي  فعاليت ي  اي به مجموعهدر تعريفي ديگر، گردشگري مزرعه). 2009
برداران با هدف جذب گردشگران به روستا و مزرعه ي بهره وسيله اً بهشود كه عمدتاطالق مي

ي نزديكي دارد و  گردي رابطهدر حقيقت گردشگري كشاورزي با طبيعت. شودسازماندهي مي
هاي تفريحي، اقامت گردشگران در  در بسياري از نقاط دنيا بازديدهاي آموزشي از مزارع، فعاليت

ا چادر زدن در مزارع، خريد مستقيم محصوالت روستايي يا صنايع اي يهاي مزرعهمزارع، كلبه
هاي زراعي از جمله شركت در برداشت محصول يا چيدن ميوه و  دستي، مشاركت در فعاليت

عنوان مكمل  شود و در بين خانوارهاي كشاورز بهي غذا دادن به دام را نيز شامل مي حتي تجربه
  . كند پيدا ميهاي اقتصادي رواج  و جايگزين فعاليت

هاي چندگانه با ساير كاركردهاي افزايياي، همگردشگري مزرعه) 2009(به اعتقاد باربيري 
فرهنگي خانوارهاي -هاي اجتماعيدهد؛ از جمله اينكه در حفظ ارزشزراعي را افزايش مي

زراعي مؤثر است؛ به افزايش و تقويت فروش ساير محصوالت خاص زراعي يا محصوالت و 
اندازهاي سنتي بوده و  كند؛ همچنين ابزاري جهت حفظ چشمبا ارزش افزوده كمك مي خدمات
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ي خدمات  ويژه زنان در مزارع از راه ارائه نقش آن در ايجاد اشتغال براي ساير اعضاي خانواده به
  .پذيرايي مورد تأكيد قرار گرفته است

محور؛  است و هم عرضهمحور  هم تقاضا ،ايرشد و گرايش جديد به سوي گردشگري مزرعه
در طرف عرضه، فشارهاي اقتصادي، كشاورزان و دامداران را بر آن داشته است كه قابليت دوام 

هايي جهت راهبردهاي جايگزين اقتصادي را در تالش براي حفظ خانوار زراعي و جستجوي راه
موجودي چون  هاي توليدي و غيرتوليدي با شرايط سازي فعاليتافزايش درآمد از طريق متنوع
و كاهش  هاي توليدپايين كاالهاي كشاورزي، افزايش هزينه كاهش نيروي كار، قيمت

ي  طرف تقاضا نيز عالقهدر). 2000، 2و سور 1فلسچر( هاي حمايتي دولت آزمون كنند برنامه
 ،عنوان مثال هاي اخير افزايش يافته است؛ بههاي زراعي طي سال افراد به گردشگري و فعاليت

اند كه يك يا چندبار در سال از مزارع بازديد كرده 2000ميليون نفر در سال  62آمريكا در 
و يا در ايتاليا با وجود ) 2004، 4و هلرستين 3بري(شود درصد جمعيت را شامل مي 30تقريباً 
درصدي را در سال  5ي گردشگري روستايي رشدي  هاي فعال در زمينه هاي مالي شركتبحران
  ). 2013، 5گوآرتيكلز(اند اعالم كرده 2009ه سال نسبت ب 2010

ي گردشگري كشاورزي در ايران وجود دارد كه از  اگرچه موانع و مشكالتي در مسير توسعه
ي  وسيله ي كشاورزان و هم به وسيله هم به هاي مديريتيفقدان مهارتتوان به ها مي ي آن جمله
فصول ، هازيرساخت، كافي نبودن بازاريابيوطه، ها، مقامات مسئول و كاركنان نهادهاي مربدولت

اشاره كرد؛  هاي گردشگراناطالعات محدود كشاورزان از خواستهو  محدود گردشگري روستايي
هاي طبيعي، آثار اما ايران با توجه به دارا بودن تنوع آب و هوايي و طبيعت چهارفصل، جاذبه

ي  هاي فراواني جهت توسعه ايي، از قابليتباستاني، معماري و صنايع دستي، فرهنگي و جغرافي
ي  وجود سهم درآمد ناخالص ايران از توسعه اين  اي برخوردار است؛ باصنعت گردشگري مزرعه

  ). 1388پور سليماني، تقوي و قلي(  صنعت گردشگري بسيار ناچيز است
ضروري است گونه از گردشگري روستايي و خوانش اقتصادي آن  سنجي اينرو قابليت ازاين
ديگر، سودمندي و يا عدم سودمندي  سو برآورد توسعه در فضاها انجام گيرد و ازسوي تا از يك

 .آن براي ساكنان محلي بازشناخته شود
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طبيعي و خدمات معتقدند كه ارزشگذاري منابع ) 2001(و همكاران  2و گو) 2000( 1اشيم
محيطي و  و درك منابع زيست زيست به داليل متعددي از جمله شناختغيركااليي محيط

ها، ي انسان وسيله طبيعي به ي منابع رويهبرداري بياكولوژيكي و جلوگيري از تخريب و بهره
هاي اقتصادي و درآمدهاي گذاران، ايجاد ارتباط بين سياست ريزان و سياستآگاهي برنامه

فاه انساني و محيطي در حمايت از رطبيعي و همچنين سنجش نقش و اهميت منابع زيست
  ). 1390راعي جديدي و صبوحي صابوني، (ي پايدار مورد توجه است  توسعه

آمده از بازديد مناطق تفريحي با  دست مطالعات زيادي نيز به بررسي ميزان منافع به 
ارزش ) 2002( 5و هن 4عنوان مثال لي اند؛ بهپرداخته3استفاده از روش ارزشگذاري مشروط

دالر در سال براي هر خانواده  54/10طور متوسط   در كره جنوبي را بهتفريحي پنج پارك ملي 
ارزش غير بازاري پارك شهري را در والنسياي ) 2005( 7و مندز 6ساالزار. به دست آوردند

ارزش خدمات گردشگري  .)2006( 8گرلوك .برآوردكردند 2005پزوتا در سال  11942اسپانيا 
  . دالر در سال براي هر خانوار تعيين كرد 44/67طبيعي را دربارساي تركيه 
شده در ايران نيز حاكي از استفاده از روش ارزشگذاري مشروط براي  بررسي مطالعات انجام

عنوان مثال اكبري و  ها است؛ بهها و تفرجگاهبرآورد ارزش حفاظتي و تفريحي روستاها، پارك
گردشگران داخلي براي اقامت در  9به بررسي تمايل به پرداخت) 1384(جمشيدي 

ها نشان  ي آن نتايج مطالعه. پرداخت ،شوندهايي كه در سطح شهر اصفهان احداث مي كمپينگ
روز اقامت ازاي هر شبانه ريال به 20000داد كه اين گردشگران حاضر به پرداخت مبلغي حدود 

براي  را افراد پرداخت به تمايل ميزان) 2006(اميرنژاد و همكاران . دها بودندر اين كمپينگ
) 1386(دانشور و همكاران . دالر تخمين زد 51/2ماهانه  ايران شمال هايجنگل حفاظت

ماهانه  ،ي ييالقي زشك مشهد متوسط تمايل به پرداخت افراد را براي ارزش وجودي منطقه
در برآورد ارزش تفريحي ) 1389(ده و همكاران زا خداوردي. ريال برآورد كردند 11300

ي اين روستا را  روستاي اشتبين، ميانگين تمايل به پرداخت گردشگران و ارزش تفريحي ساالنه
ي كاووسي  ي مطالعه نتيجه. ريال برآورد كردند 826080000و  6884ترتيب  ، به1387در سال 
 ايمرحله دو روش كارگيري  به و مشروط از ارزشگذاري استفاده با )1388(همكاران  و كالشمي

                                           

1 Ashim  
2 Guo, et al.  
3 Contingent Valuation Method 
4 Lee 
5 Han 
6 Salazar 
7 Mendez 
8 Gurluk 
9 Willingness to pay 
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 درآمد و نيز و پرداخت به تحصيالت در تمايل و درآمد حاكي از اين است كه ميزان هكمن

  .مؤثرند ،رشت بوستان محتشم بازديدكنندگان پرداخت به تمايل ميزان در ي خانوار اندازه
 به ارزشگذاري مشروطاز روش  استفاده كه با) 1389(ي حياتي و همكاران  نتايج مطالعه

 هايپارك بازديدكنندگان پرداخت به ميزان تمايل و پرداخت به تمايل بر مؤثر عوامل تعيين

 ها آن پرداخت متوسط تمايل به برآورد همچنين و مشروطه و گلي ائل پارك شامل تبريز شهري

 بر ميزان تمايلتأثيرگذار  پرداختند، نشان داد كه متغيرهاي مذكور هايپارك استفاده از جهت

 .است بازديدكنندگان سن و تحصيالت ماهيانه، درآمد بازديد، هر شامل مدت زمان پرداخت به
فتاحي و . بازديد برآوردشد هر ازاي  به ريال 2231هربازديدكننده  پرداخت به تمايل ميانگين

اي متوسط تمايل به پرداخت افراد براي حفاظت از تاالب گميشان در مطالعه) 1390(زاده فتح
ريال و ارزش حفاظتي آن  72850در استان گلستان را با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط 

  . ريال در سال برآورد كردند 393390را براي هر خانوار 
ي گردشگري  هدنبال توسع اي، صنعت نوپايي است كه بهكه صنعت گردشگري مزرعه ازآنجا

هاي ويژه روستاهاي واقع در استان گرفتن در روستاهاي ايران به وبيش در حال رونق روستايي كم
ي تمايل به پرداخت گردشگران و  اي در زمينهديگر مطالعه  و ازسوي شمالي كشور است

، ي خدمات گردشگري كشاورزي صورت نگرفته است بازديدكنندگان اين مزارع براي توسعه
ي درياي  هاي حاشيهي حاضر، برآورد ميزان تمايل به پرداخت گردشگران استان مطالعههدف 

 .عوامل مؤثر بر اين ميزان است خزر و تعيين

 
  روش تحقيق 

- منظور تعيين ميزان تمايل به پرداخت گردشگران در ازاي خدمات اقامتي در اين مطالعه به
در اين روش، از افراد . ستفاده شده استتفريحي مزارع گردشگري از روش ارزشگذاري مشروط ا

در مورد حداكثر مبلغي كه حاضرند براي بازديد يا حفاظت از يك مكان يا يك كاالي عمومي 
  . شودبپردازند، سؤال مي

 افراد تحت سناريوهاي پرداخت تمايل به كه شودمي سعي مشروط ارزشگذاري روش در

گيري تمايل به پرداخت در اين مطالعه، براي اندازه .)1997، 2لي(شود  معين، تعيين1بازارفرضي
ي  وسيله استفاده شده است كه به 3ي دوبعدي انتخاب دوگانه نامه پرسشپرداخت گردشگران از 

در اين روش، . مطرح شد 2ي انتخاب دوگانه نامه پرسشبا اصالح و تعديل  1و كارسون 4هنرمن

                                           

1 Hypothetical market 
2 Lee 
3 Double-bounded dichotomous choice 
4 Hanemann 
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ر به پرداخت مبلغي در ازاي آيا حاض«روش، ابتدا پاسخگويان در مواجهه با اين سؤال كه 
تحت يك موقعيت بازار فرضي، تنها پاسخ » اي هستند يا خيردريافت خدمات گردشگري مزرعه

دهند؛ سپس بر اساس جواب فرد به اين سؤال، پيشنهاد ديگري مورد پرسش قرار  بله يا خير مي
پيشنهادي گيرد؛ چنانچه فرد به قيمت پيشنهادي اول جواب مثبت داده باشد، قيمت مي

شود و اگر فرد به قيمت پيشنهادي اول جواب خير داده باشد، از باالتري از وي پرسيده مي
  . شودتر سؤال ميي قيمت پيشنهادي پايين چگونگي تمايل به پرداخت وي درباره

ي دوگانه در بررسي تمايل به پرداخت افراد، داراي يك متغير وابسته با انتخاب  نامه پرسش
براي تصريح نمونه ). 1993، 3فريمن(كه به يك نمونه كيفي انتخابي نياز دارد  دوگانه است
) قيمت ورودي(شود كه فرد مبلغ پيشنهادي گيري تمايل به پرداخت، فرض ميهجهت انداز

پذيرد و در براي ارزش تفريحي را بر اساس حداكثركردن مطلوبيت خود تحت شرايط زير مي
  .)1984؛ هنامن، 1993؛ فريمن، 2000اشيم، ( كندرد مي صورت آن را  غير اين

  
)1( U(1,Y - A; S) + ε1 ≥ U(0,Y; S) + ε0 

  
ي مكان مورد نظر به  مطلوبيت غيرمستقيمي است كه فرد از بازديد منطقه Uدر اين رابطه، 

اقتصادي است _هاي اجتماعي ديگر ويژگي Sمبلغ پيشنهادي و  Aدرآمد فرد،  Y. آورددست مي
متغيرهاي تصادفي با ميانگين صفر كه مستقل و  ε0و  ε1 .ي فردي است تأثير سليقهكه تحت 

  : صورت زير توصيف شود تواند بهمي (DU)تفاضل مطلوبيت . اند، هستنديكسان توزيع شده
  
)2( ΔU =U (1,Y- A; S) - U(0,Y; s) + (ε1- ε0)   
  

هاي انتخاب كيفي مورد استفاده براي روش 5و پروبيت4هاي رگرسيوني لوجيت معموالً نمونه
خاطر سادگي براي  در اين مطالعه، نمونه رگرسيوني لوجيت به). 1993فريمن، (گيرند قرارمي

بررسي ميزان تأثيرمتغيرهاي توضيحي مختلف بر ميزان تمايل به پرداخت بازديدكنندگان براي 
اينكه   (Pi)يت، احتمالبر اساس الگوي لوج. تعيين ارزش تفريحي مزارع گردشگري استفاده شد

  :شودصورت زير بيان مي به  ،بپذيرد (A)فرد يكي از پيشنهادها را 

                                                                                                   

1 Carson 
2 Dichotomous choice 
3 Freeman 
4 Logit 
5 Probit 
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)3( Pi = Fη (Δ U) =  ( U) = { ( A Y S)} 

  
تابع توزيع تجمعي با يك اختالف لوجستيك استاندارد است و بعضي از  Fη (DU)كه 

ضرايب قابل برآوردي  γ و β ،θ. شود اقتصادي در اين تحقيق را شامل مي-متغيرهاي اجتماعي
پس از برآورد نمونه، مقدار انتظاري تمايل  .باشند θ<0و  β ،0>γ≥0رود  هستند كه انتظار مي

ي  ي صفر تا باالترين پيشنهاد از رابطه گيري عدد در محدودهانتگرالي  وسيله براي پرداخت به
  :)1984؛ هنامن، 2002لي و هن، (شود زير محاسبه مي

  
)4( 

E(WTP) = F (ΔU)dA =  ( ∗ A) dAM  AM  A
 

  
 α∗ = (α +  ϒY + θS) 

 

مبلغ پيشنهاد  Aضريب مبلغ پيشنهاد،  βمقدار انتظاري تمايل به پرداخت،  E(WTP)كه 
هاي عرض از مبدأ تعديل شده است كه از جمع ضريب پارامترهاي ويژگي ∗αحداكثري و 

پارامترهاي . شودحاصل مي (α)ها و عرض از مبدأ اصلي  اقتصادي در ميانگين آن-اجتماعي
و محاسبات  SHAZAMافزار نمايي با استفاده از نرم نمونه لوجيت به روش حداكثر درست

  . برآورد شدند Mapleافزار رياضي با نرم
ي حضوري به گردشگران  با مراجعه نامه پرسشهاي مورد نياز در اين مطالعه از طريق داده
در دو  نامه پرسش. آوري شدجمع 1391هاي ساحلي درياي خزر در شهريورماه سال استان

هاي فردي، اجتماعي و اقتصادي  گيبخش طراحي شد؛ در بخش اوليه، اطالعات مربوط به ويژ
در اين بخش . فرد پاسخگو و در بخش دوم سؤاالت مربوط به تمايل به پرداخت افراد مطرح شد

ازاي هرساعت اقامت در  ريال به 20000و  15000، 10000سه قيمت پيشنهادي به مقدار 
ت پيشنهادي در سؤال اول، قيم. هم مطرح شد صورت سؤاالت وابسته و مرتبط به مزارع به
ريال به اين صورت مورد پرسش قرار گرفت كه فرض كنيد در مزارع كشاورزي  15000

آيا حاضريد جهت استفاده از . دهندامكاناتي جهت گردش و استراحت شما در طول روز ارائه مي
ي  ازاي هرساعت اقامت بپردازيد؟ در صورت ارائه تومان، به 1500عنوان ورودي،  اين امكانات و به

و در صورت جواب منفي، قيمت ) ريال 20000(جواب مثبت، قيمت پيشنهادي باالتر 
الزم به ذكر است كه اين مقادير . مورد پرسش قرار گرفت) ريال 10000(پيشنهادي كمتر 

منظور  صورت كه ابتدا به به اين. ي اوليه در منطقه انتخاب شدند پيشنهادي بر اساس يك مطالعه
ي گردشگران جهت استفاده از خدمات گردشگري  وسيله يشنهادي بهتعيين ميانگين مبلغ پ

ها طراحي و از گردشگران در  اي با سؤاالت باز و بدون پيشنهاد قيمتي به آننامه پرسشزراعي، 
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آمده، ميانگين  دست ي به ها سؤال شد؛ سپس بر اساس اطالعات اوليه مورد تمايل به پرداخت آن
  . ي اصلي تعيين شد نامه پرسشادي در ميزان تمايل به پرداخت پيشنه

هاي مورد نظر در استان 1ي آماري، ابتدا آمار گردشگران اقامتي منظور برآورد حجم نمونه به
پس از انجام . ي تحقيق از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اخذ شد محدوده

آباد ساري، با استفاده از فرمول كوكران، در فرح نامه پرسشعدد  30آزمون و تكميل  يك پيش
شده، تعداد  ي توزيع  نامه پرسشتعيين شد كه از بين اين تعداد  504ي مورد بررسي  تعداد نمونه

  .  قابل تحليل بودند نامه پرسش 415
)5( n = .( . )  ( . ).( . )  . ( . ) =504 
  
د مطالعه، ابتدا آمار گردشگران بازديدكننده در فصل هاي مورمنظور انتخاب شهرستان به

. تابستان به تفكيك شهرها از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اخذ شد
هاي ساحلي نسبت به بررسي اين آمار بيانگر باالتر بودن تعداد گردشگران در شهرستان

گيالن و مازندران تعداد دو هاي هاي غيرساحلي درياي خزر بود؛ سپس از استانشهرستان
معيار انتخاب اين . شهرستان ساحلي و از استان گلستان يك شهرستان ساحلي انتخاب شدند

ها نيز تراكم گردشگران در نظر گرفته شد؛ بدين ترتيب از استان گيالن، شهرستان
استان  هاي ساري و چالوس و ازهاي رشت و بندرانزلي و از استان مازندران شهرستان شهرستان

ها نسبت به دليل باالتر بودن تعداد گردشگران در اين شهرستان گلستان، شهرستان بندرگز به
ي مورد  ها انتخاب شدند؛ سپس با استفاده از روش انتساب متناسب، حجم نمونهساير شهرستان

هاي مختلفي چون ساحل دريا، مطالعه در هر استان مشخص شد و در نهايت در مكان
صورت  هاي تاريخي و فرهنگي بود، بهي گردشگري و اماكني كه داراي جاذبه مونههاي ن پارك

نشان  )1(نتايج در جدول . بين گردشگران شد نامه پرسشگيري و توزيع تصادفي اقدام به نمونه
  . داده شده است

  
  
  
  

  

                                           

ها در استان مورد  قل مدت اقامت آناكه حد 1391هاي مورد نظر در تابستان  كننده از استانگردشگران بازديده 1
  .ساعت بوده است 24نظر 
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  حجم جامعه و نمونه انتخابي از جامعه آماري تحقيق: 1جدول 
  نمونهحجم   1حجم جامعه استان
  319  3719199 گيالن
  130  1511449 مازندران
  52  604115 گلستان
  504  5834763 جمع

  1391سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري،  :منبع 1

سعي شده است  الزم به ذكر است كه واحد تحليل دراين مطالعه خانوار بوده است و
، درآمد ازنظرمنظور دستيابي به نتايج دقيق، اطالعات از افراد سرپرست خانوار اخذ شود كه  به

گيري كرده و تمايل هنگام مواجهه با مبالغ پيشنهادي به آساني بتوانند تصميممستقل بوده و
  .خود را اعالم نمايند

  
  هايافته

  هاي فردي  ويژگي
ي پاسخگويان،  سال، ميانگين درآمد ماهانه 63/40مطالعه، ميانگين سني افراد مورد 

هاي تحصيل پاسخگويان، نفر و ميانگين تعداد سال 3هزار تومان و متوسط بعد خانوار  51/906
 . شودمشاهده مي )2(ها در جدول نتايج توصيفي تحليل داده. سال بوده است 15حدود 

  
  هاي فردي پاسخگويان ويژگي: 2جدول 

  انحراف معيار  حداقل  حداكثر  ميانگين متغيرها
  15/7  23  61 63/40 )سال(سن

  99/2  1  22 95/14 )سال(تحصيالت
  56/1  1  6 3 تعداد اعضاي خانوار

  91/242  400  1800 51/906 )هزار تومان(درآمد ماهيانه
  هاي تحقيقيافته: منبع

  تمايل به پرداخت 
نتايج حاصل از بررسي تمايل به پرداخت گردشگران در ازاي استفاده از خدمات اقامتي 

شود، حدود گونه كه مشاهده مي نشان داده شده است؛ همان )3(مزارع گردشگري در جدول 
درصد پاسخگويان نسبت به پرداخت مبلغي از درآمد خود در ازاي استفاده از امكانات و  70

  . اندشود، پاسخ مثبت دادهزارع گردشگري ارائه ميخدمات اقامتي كه در م
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  تمايل به پرداخت گردشگران در ازاي استفاده از خدمات اقامتي مزارع گردشگري: 3جدول 
  درصد  نفر  تمايل به پرداخت در ازاي؛

  2/69  287  بله استفاده از امكانات اقامتي مزارع گردشگري
  8/30  128  خير

  هاي تحقيق يافته: منبع
  

ها  داده. آورده شده است )4(نتايج حاصل از ميزان تمايل به پرداخت افراد نيز در جدول 
اولين پيشنهاد را  ،از گردشگران مورد مطالعه) نفر 168(درصد  38حاكي از اين است كه حدود 

ازاي هرساعت بازديد يا اقامت در مزارع  ريال به 15000اند و تمايل به پرداخت پذيرفته
درصد  15، )ازاي هرساعت ريال به 10000(تر در مقابل پيشنهاد پايين. اندداشته گردشگري را

آن دسته از پاسخگوياني كه حاضر به پرداخت مبلغ . موافق پرداخت اين مبلغ بودند) نفر 66(
قرار  ريال بود 20000بودند، در مقابل پيشنهاد باالتر كه ) ريال 15000(پيشنهادي اوليه 

  .  حاضر به پرداخت اين مبلغ نيز بودند) نفر 22(درصد  5ين افراد از بين ا. گرفتند
 

خدمات اقامتي  تفريحي ارزش محاسبه براي پيشنهادي مبلغ سه به پاسخگويي وضعيت : 4جدول 
 مزارع گردشگري 

  مبلغ پيشنهادي
 )تومان 2000(

  مبلغ پيشنهادي
 )تومان 1000(

 مبلغ پيشنهادي
 )تومان 1500(

  پيشنهاديپذيرش مبلغ 

 تعداد 168  66 22
 درصد 3/38 0/15 0/5

  هاي تحقيقيافته: منبع

دهد كه تمايلي نسبت به پرداخت اطالعات مربوط به پاسخگوياني را نشان مي )5(جدول 
تري را تعيين هاي پايينرا نداشتند و يا قيمت نامه پرسششده در  هاي پيشنهادي ارائهقيمت

ها بيشتر  بين پاسخگويان افرادي بودند كه حداكثر مبلغ پيشنهادي آنعالوه در  كرده بودند؛ به
ها نيز در اين جدول ارائه شده  بود كه اطالعات مربوط به آن نامه پرسششده در   از مبالغ ارائه

درصد از افراد مورد مطالعه ميزان مبلغ پرداختي  8/9شود، طور كه مشاهده مي همان. است
ازاي هرساعت اقامت در  ريال را به 8000مبلغ  ،درصد 7/7ال، و ري 5000پيشنهادي خود را 

شده در  از بين افرادي كه باالترين مبلغ پيشنهادي مطرح. مزارع گردشگري بيان كرده بودند
ريال و   30000ترتيب حاضر به پرداخت مبالغ  درصد به 9/0و  7/8را پذيرفته بودند،  نامه پرسش

  . اندامت نيز بودهازاي هرساعت اق ريال به 35000
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تر و باالتر از مبالغ پيشنهادي را توزيع فراواني پاسخگوياني كه تمايل به پرداخت مبالغ پايين :5جدول 
 اندداشته

 مبالغ پيشنهادي توسط پاسخگويان تعداد درصد

 تومان500 43 8/9

 تومان800 34 7/7

 تومان3000 38 7/8
 تومان3500 4 9/0

  هاي تحقيقيافته: منبع   

هاي تمايل به پرداخت در ازاي استفاده از خدمات اقامتي مزارع  كننده تعيين
  گردشگري

داري براي بررسي معني. آورده شده است )6(نتايج حاصل از برآورد نمونه لوجيت در جدول 
 6ي آزادي  مقدار اين آماره در درجه. استفاده شد 1نمايي ي نسبت راست كليرگرسيون از آماره

شده براي اين آزمون است؛  ارائه  2اين مقدار باالتر از مقدار ارزش احتمال. است 63/88برابر با 
مقدار ضريب تعيين . داري استدرصد معني 1لذا كل الگوي برآوردي از لحاظ آماري در سطح 
اين مقادير با توجه به تعداد . است 21/0بر با مك فادن براي الگوي لوجيت برآوردشده برا
بيني صحيح نمونه برآوردشده نيز درصد پيش. مشاهدات متغير وابسته، ارقام مطلوبي هستند

بيني صحيح براي الگوهاي درصد است و ازآنجاكه مقدار قابل قبول درصد پيش 65بالغ بر 
آمده در اين  دست بيني صحيح بهاست، مقدار درصد پيش درصد 60لوجيت و پروبيت برابر با 

هاي بعدي دهد؛ بنابراين الگوي فوق قابل اطمينان براي تحليلالگو رقم مطلوبي را نشان مي
  .است

شود، ضرايب برآوردشده براي متغيرهاي توضيحي، وضعيت تأهل، طور كه مالحظه ميهمان
اي، درآمدگردشگران هاي تحصيل، متغير مجازي جذابيت خدمات گردشگري مزرعهلسا تعداد

 .دار هستندلحاظ آماري معني درصد به 01/0درصد و  05/0و قيمت پيشنهادي در سطح
اي و درآمد  هاي تحصيل، جذابيت خدمات گردشگري مزرعهمتغيرهاي وضعيت تأهل، تعدادسال

گردشگران، اثر مثبت و قيمت پيشنهادي، اثر منفي بر تمايل به پرداخت گردشگران مناطق 
شود متغير سن به لحاظ آماري در اين نمونه كه مشاهده مي گونه  همان. اندكشور داشته شمالي
  . دار نبوده است معني

                                           

1 Likelihood Ratio(LR) 
2 P-value 
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ي اوليه تنها عالئم تأثير متغيرهاي توضيحي را روي  ي لوجيت، ضرايب برآوردشده در نمونه
ها و آثار دهند و تفسير مقداري ندارند؛ بلكه كششاحتمال پذيرش متغير وابسته نشان مي
ي اين ميانگين  وزن مورد استفاده براي محاسبه. گيرندنهايي هستند كه مورد تفسير قرار مي

اين نوع كشش كه كشش كلي وزني ناميده . بيني براي هر مشاهده استوزني احتمال پيش
  . شود، در تفسير نتايج مورد استفاده قرار گرفته استمي

  
 

  ارزش تفرجي مزارع گردشگري براي جيتول حاصل از برآورد الگوي نتايج: 6 دولج
 يباضرمقدار   هامتغير

  برآورد شده

كشش در   t هآمارارزش 

  ميانگين

كشش كل 

  وزني

  اثر نهايي

  -   - 72/2  - 27/3  - 64/4***  - 63/5  عرض از مبدأ

  ns37/1 39/0  32/0  0040/0  0166/0  سن

  21/0  35/0  -   8/3***  90/0  وضعيت تاهل

  024/0  73/0  86/0  9/2***  099/0  تحصيالت

  49/0  76/1  -   6/3***  6/3  جذابيت

 00000018/0  34/0  40/0  9/1**  00000076/0  درآمد

  -00027/0  - 84/0  - 99/0  - 78/4***  - 0011/0  قيمت پيشنهادي

  21/٠= 2فادنمك R2          63/88:نماييآماره درست%      65: 1بينيدرصد صحت پيش

  درصد و غير معنادار 01/0درصد ،  05/0دار در سطح به ترتيب معني nsو  ***، **

 هاي تحقيقيافته: منبع

  
اي در كشش كل وزني، مربوط به متغير مجازي جذابيت خدمات گردشگري مزرعه

تفسير مستقيم كشش وزني به لحاظ ماهيت . بوده است 76/1ي درياي خزر  هاي حاشيه استان
اثر . گيرد و اثر نهايي آن است كه مورد تفسير قرار گرفته استار نميمجازي بودن مد نظر قر

از  xkي تغيير  در نتيجه =Y) 1(نهايي متغير مجازي عبارت است از تغيير در احتمال موفقيت 

                                           

1 Percent of right prediction 
2 Mcfadden R2 
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در . شوندثابت در نظر گرفته مي (*x)كه ساير متغيرها در يك مقدار  ؛ درحالي صفر به يك
اي از ديد توضيحي موهومي يعني جذابيت خدمات گردشگري مزرعهارتباط با تفسير متغير 

جذاب نبودن خدمات گردشگري (توان گفت تغيير مقدار اين متغير از صفر گردشگران مي
درصد احتمال  49/0سبب افزايش ) ايجذاب بودن خدمات گردشگري مزرعه(به يك ) ايمزرعه

  . تمايل به پرداخت گردشگران خواهد شد
است و بيانگر اين  73/0هاي تحصيل برابر با ني مربوط به متغير تعداد سالكشش كل وز

است كه با ثابت بودن ساير عوامل، افزايش يك درصدي در ميزان تحصيالت، احتمال تمايل به 
يكي از داليل اين ميزان افزايش را تأثير تحصيالت بر . دهددرصد افزايش مي 73/0پرداخت را 

آگاهي فرد از اهميت حفظ محيط زيست و حفظ منابع طبيعي و باارزش افزايش ميزان دانش و 
مقادير كشش كل وزني مورد بررسي براي دو متغير مستقل ميزان . بودن چنين منابعي است

براي تفسير . است -84/0و  34/0ترتيب برابر با  درآمد بازديدكنندگان و قيمت پيشنهادي به
درصدي درآمد، احتمال پذيرش تمايل  با افزايش يكتوان چنين بيان كرد كه  چنين كششي مي

درصدي قيمت پيشنهادي باعث  ديگر افزايش يك افزايش يافته و ازسوي 34/0به پرداخت 
  . شوددرصدي احتمال پذيرش تمايل به پرداخت مي 84/0كاهش 

اري ي خانوار در اين مطالعه، از جمله متغيرهايي بوده است كه داراي تأثيرگذ در آمد ماهانه
تفريحي مزارع گردشگري -مثبت بر ميزان تمايل به پرداخت براي استفاده از خدمات گردشگري

دهد كه اثر نهايي مربوط به دو متغير مستقل ها نشان مينتايج حاصل از تحليل داده. است
بوده است؛ به بيان  00000018/0و  024/0ترتيب برابر با  هاي تحصيل و درآمد بهتعداد سال

ي  وسيله ا افزايش يك واحد در متغيرهاي مذكور، احتمال پذيرش تمايل به پرداخت بهديگر ب
  . يابددرصد افزايش مي 00000018/0و  024/0ترتيب  گرشگران به

به دست آمده است؛ يعني افزايش يك  -00027/0اثر نهايي متغير قيمت پيشنهادي برابر با 
مال پذيرش تمايل به پرداخت گردشگران واحدي متغير قيمت پيشنهادي منجر به كاهش احت

  . خواهد شد 00027/0به ميزان 
  

  ) ارزشگذاري مشروط(ارزش تفريحي حاصل از خدمات اقامتي مزارع گردشگري 
اي در مزارع گردشگري هاي مزرعهمتوسط تمايل به پرداخت براي ارزش تفريحي اقامتگاه

ازاي هر  ريال در هرساعت به 12920ي درياي خزر،  هاي حاشيهروستاهاي واقع در استان
ي خدمات اقامتي  ميزان ارزش تفريحي حاصل از ارائه. بازديدكننده به دست آمده است

صورت زير  توان در سال بهي درياي خزر را مي گردشگري در مزارع گردشگري روستاهاي حاشيه
  :به دست آورد
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  ع گردشگريي حاصل از خدمات اقامتي در مزار ارزش تفريحي ساالنه= 
  )بازديدكنندگان منطقه در سالتعداد  پرداخت متوسط ميزان تمايل به (

  
اخذشده از سازمان ) 1388 -1391(سال اخير  4آمار گردشگران اقامتي فصل تابستان طي 

دهد كه متوسط تعداد گردشگران اقامتي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نشان مي
در فصل تابستان، حدود ) سه استان گيالن، مازندان و گلستان(ي درياي خزر  هاي حاشيهاستان

ي خدمات اقامتي در  رو ارزش تفريحي حاصل از ارائه ميليون نفر برآورد شده است؛ ازاين 9
 116280000000طور متوسط برابر با  مزارع گردشگري اين سه استان در فصل تابستان، به

  .   ريال بوده است
  

  بحث و پيشنهادها 
ي خدمات  نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه تمايل به پرداخت جهت توسعه 

. اي در بين بازديدكنندگان و گردشگران مناطق شمالي كشور وجود داردگردشگري مزرعه
لزوم توجه بيشتر  ،باوجود چنين حمايت و تمايلي از سوي گردشگران، رونق چنين صنعتي

ي خدمات گردشگري  ي روستايي و گردشگري به توسعه مسئوالن توسعه گذاران و سياست
اندازي اين فعاليت در هاي الزم جهت راهگذاريها و سرمايهطلبد تا برنامهاي را ميپايدار مزرعه

  . ي درياي خزر را فراهم كنند هاي حاشيهمناطق روستايي استان
جمله عوامل مؤثر بر افزايش تمايل به هاي تحصيل در اين پژوهش از ازآنجاكه تعداد سال

ها پرداخت گردشگران است، تأكيد بر افزايش ميزان دانش و آگاهي افراد از طريق رسانه
ي  ي توسعه هايي در نظر گرفته شود كه سهمي در زمينهها و برنامهتواند يكي از سياست مي

  . اي ايفا خواهد كردگردشگري پايدار مزرعه
بر پذيرش تمايل به پرداخت جهت  ثبت و مستقيمخانوار نيز تأثير ممتغير ميزان درآمد 

سرانه، نقدينگي  از آنجا كه با افزايش درآمد. اي داشته استاستفاده از خدمات گردشگري مزرعه
يابد، طبيعي است كه ميزان تمايل به هاي تفريحي و گردشگري نيز افزايش مي جهت فعاليت

وكاووسي ) 1389(نتايج مطالعات حياتي و همكاران . بدپرداخت گردشگران نيز افزايش يا
دار و مثبت متغير درآمد بر ميزان تمايل به نيز تأثير معني) 1388(كالشمي و همكاران 

رو با تقويت و حمايت درآمدي گردشگران، احتمال  كند؛ ازاينمي پرداخت گردشگران را تأييد
هاي تأثيرگذار بر و بنابراين اتخاذ سياستپذيرش تمايل به پرداخت نيز افزايش خواهد يافت 

ي درآمدي و افزايش سطح رفاه خانوارها در سطح كالن، بر ميزان تمايل به  نظام توزيع بهينه
  . ها تأثير بسزايي خواهد داشت پرداخت آن

ي حاصل از خدمات اقامتي در مزارع گردشگري،  درمجموع، متوسط ارزش تفريحي ساالنه
گذاران بخش كشاورزي،  ريال برآورد شده است؛ بنابراين براي سياست ميليارد 116بيش از 
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نمايد كه با بذل توجه به مشاركت و همكاري منابع طبيعي و گردشگري اين توجيه را فراهم مي
ي الزم  ي عامالن و كنشگران تأثيرگذار بر صنعت گردشگري روستايي و كشاورزي زمينه كليه

اي را در روستاهاي ي گردشگري پايدار مزرعه يالت توسعهجهت فراهم آوردن امكانات و تسه
رسد با توجه به عدم شناخت به نظر مي. ي درياي خزر فراهم نمايند هاي حاشيهواقع در استان

ترين اقدام در اين  اي يا كشاورزي، اولين و مهمكافي از مفهوم و كاركردهاي گردشگري مزرعه
هاي كارگيري شيوه اي با بهسبت به گردشگري پايدار مزرعهزمينه، ايجاد آگاهي و ترغيب افراد ن

كننده يا گردشگران و هم در ي مصرف رساني وتبليغات مناسب، هم در بين جامعهاطالع
اي جهت تبديل ي روستايي و كشاورزي با تأكيد بر قابليت صنعت گردشگري مزرعه جامعه

ه به اينكه فراهم بودن شدن به موقعيت شغلي مكمل خواهد بود؛ همچنين با توج
نقل، سيستم فاضالب مناسب  و تلفن، سيستم حمل برق، ها، آب،راه شامل مناسب هاي زيرساخت

ي صنعت گردشگري در يك منطقه  و اهميت روزافزون اينترنت از جمله عوامل مهم در توسعه
خصوصي در هاي بخش گذاريها و نيز هدايت سرمايهي اين زيرساخت روند، توسعهبه شمار مي

تواند از جمله عوامل مؤثر اي ميمنطقه ريزي محلي وها درچارچوب برنامهايجاد اين زيرساخت
هايي با نرخ سود كم و همچنين وام. گردشگري كشاورزي باشد آميزي موفقيت در توسعه

گذاري تواند تغييراتي بسيار وسيع در سودبخشي سرمايهمينيز ها هاي مالي دولت كمك
ها، امكانات و منابع الزم جهت اي و فراهم آوردن زيرساختمزرعهكشاورزان در گردشگري 

 .ايجاد كند هاي اين نوع از صنعت گردشگري ي فعاليت توسعه

  
  منابع 

بررسي تمايل به پرداخت گردشگران داخلي ). 1384(اله و جمشيدي، نويد اكبري، نعمت )1
هاي  شماره. 16، سال ي علوم اداري و اقتصادي دانشكدهي  مجله ،براي اقامت در كمپينگ

 . 107-130 :4و  3

، عوامل مؤثر بر رشد صنعت گردشگري). 1388(پور سليماني، علي تقوي، مهدي و قلي )2
 . 157-172 :3ي  ، شماره9سال  ،ي اقتصادي پژوهشنامه

زاده، مجيد راحلي، حسين و تقي ؛زاده، محمدسيقهرمان ؛احساني، مهدي ؛الهحياتي، باب )3
ي  و مشروطه گلي هاي ائلعوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت بازديدكنندگان پارك). 1389(

، 24، جلد ي كشاورزي مجله اقتصاد و توسعه اي هكمن،كاربرد روش دو مرحله: شهرتبريز
 . 91-98 :1ي  شماره
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رضازاده، علي و خرمي،  ؛حمدكاووسي كالشمي، م ؛راحلي، حسين ؛زاده، محمدخداوردي )4
، اي در برآورد ارزش تفريحي روستاي اشتبينكاربرد روش هكمن دومرحله .)1389(شهروز 
 . 111-130 :1ي شماره ،13سال، ي روستا و توسعه فصلنامه

برآورد ارزش وجودي مناطق ). 1386(سادات همراز، سمانه و جليلي، ميالد  ؛دانشور، محمود )5
 ،ي روستا و توسعه فصلنامه، )ي روستايي زشك منطقه: ي موردي مطالعه( ييالقي روستايي

 . 135-154 :3ي  ، شماره10سال 

برآورد ميزان تمايل به پرداخت ). 1390(راعي جديدي، مهري و صبوحي صابوني، محمود  )6
، علوم محيطي، بازديدكنندگان روستاي تفريحي كردشت واقع در استان آذربايجان شرقي

  . 47-56 :3ي  ، شماره8سال 

نقش گردشگري روستايي در ). 1381(الدين افتخاري، عبدالرضا و قادري، اسماعيل ركن )7
ي  ، دورهي مدرس علوم انساني فصلنامه ،اينقد و تحليل چارچوب نظريه: توسعه روستايي

 . 23-40 :2ي  ، شماره6

قابل دسترس  ،گردشگري كشاورزي). 1385(سقايي، مهدي  )8
ارديبهشت  26بازيابي شده در تاريخ .  http://touristy.blogfa.com/cat-12.aspx:در

1392 . 
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