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  چكيده
تواند پيامدهاي مثبت فراواني  طور صحيح مديريت شود مي ي است كه اگر بها گردشگري كشاورزي رويكرد كارآفرينانه

درصد جمعيت ايران شهرنشين خواهد بود، كه  5/77، حدود 1410طبق برآوردها تا افق . در كشاورزي داشته باشد
ير تواند فرصت مناسبي براي توسعة گردشگري كشاورزي و ايجاد درآمد مكمل براي كشاورزان و كاهش تغي مي

اي  باوجود بسترهاي بالقوة فراوان كشور براي توسعة گردشگري كشاورزي، مطالعه. هاي كشاورزي باشد كاربري زمين
. درخصوص برآورد تقاضاي بالقوه براي خدمات گردشگري كشاورزي در جامعه و عوامل اثرگذار بر آن انجام نشده است

. راي خدمات گردشگري كشاورزي در شهر قزوين انجام شدمنظور بررسي تمايل به پرداخت هزينه ب مقالة حاضر به
- كم يك بار به فضاهاي كشاورزي سال قزوين بود كه در سال گذشته دست 18جامعة آماري شامل شهروندان باالي 

پرسشنامة خودساخته ازطريق  180نفر برآورد شد و درمجموع تعداد  153حجم نمونه . روستايي مراجعه كرده بودند
گذاري مشروط و روش  در اين مطالعه براي برآورد تمايل به پرداخت، از روش ارزش. ررو تكميل گرديدمصاحبة رود

منظور بررسي عوامل مؤثر بر احتمال پذيرش مبالغ پيشنهادي در ازاي  به. انتخاب دوگانة دوبعدي استفاده شد
متوسط تمايل به . يي برآورد گرديدنما روش حداكثر درست مندي از خدمات گردشگري كشاورزي، مدل الجيت به بهره

ريال برآورد  53400مندي از برخي خدمات گردشگري كشاورزي، مبلغ  ازاي هر بازديد و بهره شهروند به پرداخت هر
شده يكي از مبالغ پيشنهادي براي  درصد شهروندان مطالعه 80داري اين مبلغ و ازآنجاكه درحدود  با توجه به معنا. شد

هاي گردشگري  توان نتيجه گرفت كه بازار بالقوه مناسبي براي توسعة بنگاه پذيرفتند، مي خدمات گردشگري را
كشاورزي در سال، بعد - نتايج نشان دادند كه متغيرهاي متوسط تعداد سفر به فضاهاي روستايي. كشاورزي وجود دارد

عنوان  ال پذيرش مبالغ پيشنهادي بهداري بر احتم خانوار و متغيرهاي مجازي دارابودن خودرو و مكان تولد اثر معنا
  .تمايل به پرداخت هزينه براي خدمات گردشگري كشاورزي از سوي شهروندان داشتند

    . سازي مزرعه گذاري مشروط، بازار بالقوه، گردشگري كشاورزي، متنوع ارزش: ها كليدواژه  
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  مقدمه

زيستي و  يط، مح1ويژگي چندكاركردي كشاورزي و سهم آن در توليد و نقش سرزميني
فرهنگي اين بخش، بازتعريف نقش كشاورزي را در چارچوب توسعة روستايي  - اجتماعي

سادگي براساس ميزان توليد،  توان بخش كشاورزي را به امروزه ديگر نمي. سازد ضروري مي
بر توليد محصول، بايد بر مبناي  بلكه كشاورزي افزون. يابي كرد زايي ارزش درآمد و اشتغال

و ساير  2هاي غيرمصرفي هاي تفريحي و فراغت، ارزش همچون حفاظت، فعاليتمفاهيمي 
 ,Huylenbroeck & Durand, 2003(يابي شود  هاي موجود و درحال پيدايش افراد ارزش دغدغه

هاي تداوم فعاليت توليدي و جلوگيري از تشديد تغيير  ترين شرط امروزه يكي از مهم). 110
هاي كشاورزي برپاية  برد كاربري زمين احي راهبردهاي بردـهاي كشاورزي، طر كاربري زمين

هاي اساسي كه در طراحي راهبردهاي  حل يكي از راه. فلسفة كشاورزي چندكاركردي است
  . شود، گردشگري پايدار كشاورزي است برد پيشنهاد مي بردـ

د درصد جمعيت ايران شهرنشين خواهد بو 5/77، در حدود 1410طبق برآوردها تا افق 
  تغييراتي مانند آزادسازي تعرفة واردات و  همراه بهاين پديده ). 1392كالنتري و همكاران، (

كشاورزي  ريزي و بازانديشي در رويكردهاي توسعة رشد سطح تحصيالت، چنانچه با عدم برنامه
   .كند ه شود، تغيير كاربري اراضي كشاورزي را تشديد و امنيت غذايي را تهديد ميمواج

كند كه  يريت راهبردي با توجه به تغييرات اساسي در شرايط و فضاي اقدام، ايجاب مياصول مد
  ها و رويكردهاي نويني را براي توسعة كشاورزي كشور  اندركاران، روش مسئوالن و دست

  . درپيش گيرند
هاي كشاورزي  نظام اقتصادي در ايران، ـ  شناختي و اجتماعي رغم تحوالت سريع جمعيت به

فقدان نگرش سيستمي، چندكاركردي و جامع، اغلب ساختار سنتي خود را حفظ كرده  دليل به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Territorial  
2. Non use values  
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نگري در نيازهاي افراد جامعه، تغيير  اند همگام با تحوالت جامعه و برمبناي آينده و نتوانسته
هاي كشاورزي در موارد زيادي،  بودن رژيم توليدگرا، نظام دليل حاكم براين، به افزون. كنند

ويژه آنهايي كه به  به هاي كشاورزي ـ زمين. اند دنبال داشته محيطي به في زيستپيامدهاي من
هاي رقيب ازقبيل مسكوني و تجاري قدرت رقابت  ترندـ دربرابر كاربري نواحي شهري نزديك

هاي خوب  هزار هكتار از زمين20دهند كه ساالنه  مي  هاي اداري نشان گزارش. چنداني ندارند
هاي كشاورزي و تبديل  شدن شهرها در مركز دشت واقع. دهند ميكشور تغيير كاربري 

). 163، 1388زاهدي، (هاي روستايي به شهر، از داليل اصلي اين تغيير كاربري هستند  كانون
كشاورزي و برقرارنشدن ارتباط مستقيم بين كشاورزان  هاي نوين توسعة نگرفتن رهيافت درپيش

افزايي بين اين دو  ماندن از منافع هم هبهر ابي، سبب بيو شهروندان و كاهش طول كانال بازاري
هاي كشاورزي و درنهايت امنيت غذايي را در معرض  اين مسائل آيندة زمين. گروه شده است

  . تهديد قرار داده است
ويژه  كارهاي كشاورزي، بهو اندازي كسب در كشور ما از توان بخش كشاورزي براي راه

كاهش طول كانال بازاريابي و تقويت پيوندهاي كه منجر به  هاي گردشگري كشاورزي بنگاه
هنوز اقدام و  .برداري صحيح و پايداري صورت نپذيرفته است شوند، بهره پسين و پيشين مي

برنامة جدي درخصوص توسعة گردشگري كشاورزي صورت نگرفته و پژوهش مهمي در اين 
توسعة گردشگري، پژوهش حاضر براي  دليل اهميت سمت تقاضا در  به. زمينه انجام نشده است

نخستين بار به بررسي بازار بالقوه براي خدمات گردشگري كشاورزي ازطريق برآورد تمايل 
توانند  هاي اين تحقيق مي يافته. شهروندان به پرداخت هزينه براي خدمات مذكور پرداخته است

كنوني گردشگري كشاورزي ريزان توسعة كشاورزي و روستايي كشور را درخصوص قابليت  برنامه
در افزايش درآمد و سطح رفاه كشاورزان راهنمايي كنند و عوامل مؤثر بر احتمال پذيرش مبالغ 

عنوان تمايل به پرداخت هزينه براي خدمات گردشگري كشاورزي ازسوي  پيشنهادي به
   .اندركاران توسعه روشن سازند شهروندان را براي دست
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  مطالعات نظري

 1بعد، دو نوع رژيم غذايي توليدگرا و فراتوليدگرا اورزي، از جنگ جهاني دوم بهدر مطالعات كش
رژيم توليدگرا مبتني بر توليد دام و مواد غذايي صنعتي، پس از جنگ جهاني . شناسايي شدند

دليل توجه  در اين دوره به. ادامه يافت 1980شود كه تا اواخر دهة  دوم آغاز شد و گفته مي
وجود آمد و  زيستي فراواني به ازي توليد كشاورزي، مشكالت محيطغالب به حداكثرس

و مزارع خرد در  شوندمزارع بزرگ حفظ سبب شدند تا  هاي آزادسازي تجاري نامه موافقت
تدريج رژيم فراتوليدگرا جايگزين رژيم قبلي  به). Kudsen, 2007, 24(گيرند  آستانة انقراض قرار

ديگر كه كاركرد كشاورزي  داند ميبه اين مفهوم را يدگرايي فراتول) 461، 2004( 2ويلسون. شد
كشاورزي كاركردهاي مختلفي با تأكيد بر كيفيت غذا، محافظت و  يستتوليد غذا و فيبر نفقط 
در چنين فضايي، . يابد مياز توليد  كننده هاي دولتي حمايت زيست و خروج از يارانه محيط

توليد و   هاي بهبوديافتة ساختار جهاني شامل روشتجديد . كشاورزي چندكاركردي پديدار شد
هاي اساسي در اقتصادهاي  تجارت آزاد دركنار روندهاي تغييريابندة مشتريان، به دگرگوني

يكي از پيامدهاي چنين گذارهايي، . پا انجاميده است ويژه براي كشاورزان خرده روستايي به
 & Mascarenhas, 2001; Tonts( جديد كشاورزي 3 افزايش عالقه به بازارهاي جاويژة

Selwood, 2003 نقل درNorthcote & Alonso, 2010, 1 ( ازجمله گردشگري كشاورزي  
  . بوده است

  
  گردشگري كشاورزي

هاي كشاورزي،  سازي و ايجاد كاركردهاي مختلف براي نظام ترين اشكال متنوع يكي از مهم
اند كه حوزة گردشگري  تأكيد كرده) 3 ،2010(نورث كوته و آلونسو . گردشگري كشاورزي است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Productivism to Post-productivism 
2. Wilson 
3. Niche markets 
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اين نوع از . سازي مزرعه، بيشترين تأثير را داشته است كشاورزي ازنظر بعد انگيزشي متنوع
گردشگري، بنگاه اقتصادي جايگزيني است كه عمليات كشاورزي را ازطريق جايگزيني يا 

ر به دريافت سودهاي باالتر هاي نوآورانه و پايدار، قاد تكميل عمليات كشاورزي سنتي با فعاليت
گردشگري كشاورزي شغلي است كه كشاورزان يا ). 2010دسترسي در  Schaneman(كند  مي

وكار كشاورزي، با هدف ايجاد تفريح براي  هاي كشاورزي، باغي يا كسب دامداران روي فعاليت
ي را فعاليت خدماتي جاي فعاليت توليد. دهند بازديدكنندگان و آموزش آنان انجام مي

كند و آنان را در همان سبك زندگي  گيرد، بلكه درآمد كشاورزان را تكميل مي نمي
، فرصتي را براي جلب حمايت عمومي از گردشگري كشاورزي. دهد شان ارتقا مي كشاورزي

بيشتر ساكنان نواحي شهري هيچ دانش يا تجربة شخصي در . كند نواحي روستايي فراهم مي
گيري اصولي درخصوص خريد محصول يا  روستايي براي مشاركت در تصميم مورد نواحي

به حل اين مسئله گردشگري كشاورزي . هاي مرتبط با كشاورزي ندارند دادن به سياست رأي
توانند گردشگران را به حاميان قوي خانوارهاي زراعي و  وكارها مي اين نوع كسب. كند كمك مي

به  هاي گردشگري كشاورزي البته تبديل فرصت. بديل كنندوحش ت دامي و حيات
هاي مسئوليت، ايمني  وكارهاي درآمدزا آسان نيست و ممكن است مشكالتي در زمينه كسب

گردشگري با ). George & Rilla, 2005, 4(آيند  عمومي، بهداشت عمومي و رفاه حيوانات پديد 
هاي زندگي  بهبود سبك براياي  جاد اشتغال دارد، گزينهنسبي كه در درآمدزايي و اي يمزيت

مزاياي اقتصادي و  و دارايروستايي و ايجاد تغييرات مثبت در توزيع درآمد در مناطق محروم 
با توجه به رشد جمعيت گردشگري كشاورزي  .)Liu, 2006, 878(آيد  شمار مي بهاجتماعي 

  . لي را براي كشاورزان فراهم كندهاي بدي تواند فرصت شهرنشين، مي
  

  تجربة كشورها در گردشگري كشاورزي
عنوان ابزار دستيابي به توسعة اقتصادي و اجتماعي و  گردشگري روستايي بهسابقة استفاده از 

چهارم  شود كه يك براي نمونه گفته مي. )Sharpley, 2002, 233(بسيار طوالني است  تفريح
 & Hummelbrunner(پذيرند  سال است كه گردشگر مي 100مزارع اتريش نزديك به 
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Miglbauer, 1994 نقل در Sharpley, 2002, 234 .( كشور آلمان نيز سابقة طوالني در زمينة
زمان تعدادي از كشورها  هم). نقل در همان Opperman, 1996(دارد  1تعطيالت مبتني بر مزرعه

. اند حمايت و توسعة گردشگري مزرعه بوده هاي ملي در زمينة در نيمة دوم قرن، داراي سياست
در فرانسه، كمك مالي دولت براي حمايت از توسعة بناهاي زايد مزرعه و تبديل آنها به امكانات 

آغاز گرديد،  1954شوند، در سال  ناميده مي gıˆtes rureauxكه به زبان فرانسوي  2خوابگاهي
ا پيش از حمايت ملي براي توسعة امكانات ه كه مزارع ايتاليا، آلمان و دانمارك سال درحالي

 ,Sharpley &Vass, 2006نقل در  Fraster, 1983 & Nilson, 2002(مند بودند  گردشگري بهره

در ) CTO(سازمان گردشگري اين كشور  دست بهبرنامة گردشگري كشاورزي در قبرس ). 1040
 روستايي در قبرس بودهدف آن، تسهيل بازآفريني نواحي ترين  مهمو  شدآغاز  1991سال 

)Sharpley, 2002, 237(.  
تحقيقات . گردي درحال افزايش است در امريكا نيز عالقه به گردشگري كشاورزي و طبيعت

دنبال محصوالت محلي،  دهند كه امروزه شهروندان به هاي بازاريابي در امريكا نشان مي و تجربه
شان را  انند كه چه كسي و چگونه غذايخواهند بد تازه و ارگانيك هستند و بيش از گذشته مي

هاي تعاملي هستند كه  وجوي تجربه طبق همين تحقيقات، عموم افراد در جست. كند توليد مي
دفتر توسعه و حفاظت از منابع مريلند (كند به اصل و نسب خود برگردند  به آنان كمك مي

گري كشاورزي در توسعة اي كه گردش با توجه به اهميت و جايگاه ويژه). 12، 2004، 3جنوبي
بر نياز فراوان به اطالعات درخصوص ) 2005( 4كشاورزي و روستايي يافته است، گئورگ و ريال

تخمين تمايل به  طوركه گفته شد، هدف پژوهش حاضر همان. اند اين صنايع تأكيد كرده
 فارغ از محل عرضة خدمات(پرداخت هزينه براي خدمات گردشگري كشاورزي در شهر قزوين 

  . احتمال پذيرش مبالغ پيشنهادي بوده استبررسي عوامل مؤثر بر و ) گردشگري كشاورزي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Farm-based holidays 
2. Accommodation facilities 
3. Southern Maryland Resources Conversation and Development (RC&D) Board 
4. George and Rilla 
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  پيشينة تحقيق
منظور برآورد بازار بالقوة گردشگري كشاورزي ازطريق  اي به طوركه ذكر شد، هنوز مطالعه همان
در . گيري تمايل به پرداخت هزينه براي خدمات گردشگري كشاورزي انجام نشده است اندازه

 نيز صرفاً پيشينة تحقيق درخصوص برآورد تمايل به پرداخت براي منابعله قااز ماين بخش 
هاي  ها و جنگل رزش تفريحي منابع طبيعي، پاركگردي، گردشگري روستايي و ا طبيعت
  . شود مي شده مطرح حفاظت

تمايل به پرداخت بازديدكنندگان براي حفاظت از منظور برآورد  به) 173، 2009(نوا و ماد 
گين ميان. گذاري مشروط دوبعدي استفاده كردند از روش ارزش پارك ملي جدپانگارو منابع

ريال  13/9651معادل  هروپي 77/7629) عنوان وروديه به( ازاي هر بازديد هتمايل به پرداخت ب
براساس نتايج . طول كشيد 2006انجام اين تحقيق از ژوئن تا اگوست سال  .برآورد شد

داري بر تمايل به پرداخت  امتغيرهاي درآمد، سن و محل سكونت اثر معن ،رگرسيون الجيت
 منظور به را پژوهشي) 1076، 2008( همكاران و رينيستودير .كنندگان داشتندهزينة بازديد

جاذبة عمدة  دو درخصوص ايسلند در طبيعي هاي جاذبه براي هزينه پرداخت به تمايل برآورد
 نفر 252 از درصد 92 نتايج آنها، براساس. دادند انجام اسكافتافل ملي پارك و گولفس آبشار

 گولفس براي پرداخت به تمايل ميانگين. بودند وروديه عنوان به هزينه پرداخت به مايل پاسخگو
  . بود دالر 06/7و  625/4ترتيب  به 2004به قيمت سال  بازديد هر ازاي به اسكافتافل و

 خريد براي شهرنشينان تمايل بررسي« با نام اي مطالعه در) 173، 2012( وو و ژو
 درخصوص شهروندان نگرش تبيين ن، بهدر سه استان چي »روستايي گردشگري محصوالت
اين نوع  محصوالت براي هزينه پرداخت به ايشان تمايل برآورد سپس و روستايي گردشگري
 جنس، نظير عواملي از پرداخت به تمايل كه داد نشان مطالعه اين نتايج. پرداختند گردشگري

. پذيرد ر ميتأثي گردشگري شكل و شخصي مسافرت فراواني درآمد، سطح تحصيالت، سطح
 براي اند مايل معموالً شهرنشينان كه داد نشان هزينه پرداخت به تمايل همچنين برآورد

طور  به. كنند پرداخت روستايي هزينه گردشگري از بيش درصد 1/35 غيرروستايي، گردشگري
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گردشگراني  باال، درآمد و تحصيالت سطح با مرد گردشگران هاي اين تحقيق، كلي طبق يافته
 به باال كردند و گردشگران با قابليت دستيابي گردشگري مسافرت مي آژانس زطريقكه ا

 .كردند را خريداري مي روستايي گردشگري محصوالت بيشتري احتمال با روستايي، گردشگري
گردشگري  در هزينة ساالنة زيادي شان باال بود و گردشگراني كه تعداد دفعات مسافرت درمقابل،
 & Zhu(دادند  ترجيح مي را شهري گردشگري محصوالت بيشتري حتمالا با كردند، خرج مي

Wu, 2012, 177.(   
انجام دادند،  1390در پژوهشي كه در سال ) 322، 1390(مواليي و كاووسي كالشمي 

گذاري مشروط و انتخاب  ارزش حفاظتي گل سوسن چلچراغ را با استفاده از الگوي ارزش
منظور حفاظت از  آنها، حداكثر تمايل به پرداخت هر فرد به طبق نتايج. بعدي برآورد كردند يك

به تعيين ارزش تفريحي ) 153، 1390(فتاحي و همكاران . ريال بود 33/6540سوسن چلچراغ، 
گيري ميزان تمايل به پرداخت بازديدكنندگان با  اردكان و اندازه- هاي زيرزميني دشت يزد آب

طبق نتايج . پرداختند 1388بعدي در سال  ة تكگذاري مشروط دوگان استفاده از روش ارزش
راعي . ريال براي هر فرد برآورد شد 4700آنها، قيمت ورودي براي استفاده از مناظر آبي، 

 روش از استفاده با كردشت را روستاي تفريحي ارزش) 47، 1390(جديدي و صبوحي صابوني 

 بازديدكنندگان درصد 83كه  ددا نشان هاي ايشان يافته. گذاري مشروط برآورد كردند ارزش

 جذابيت تحصيالت، متغيرهاي. وجهي پرداخت كنند روستاي مذكور از بازديد براي بودند حاضر

 داشت افراد پرداخت به تمايل انتظاري مقدار داري بر معنا اثر قيمت پيشنهادي و درآمد روستا،
 در مطالعة آنها متوسط .نبودند دار معنا آماري لحاظ به خانوار اندازة و جنسيت سن، و متغيرهاي

در ) 49، 1389(و همكاران  راحلي. ريال برآورد شد 2800 بازديدكنندگان، پرداخت به تمايل
گذاري مشروط  پژوهشي به برآورد ارزش تفرجي روستاي بند اروميه با استفاده از روش ارزش

ده، حاضر بودند براي ش درصد از افراد مطالعه 75ها،  طبق يافته. دوگانة دوبعدي پرداختند
. ريال بود 6250و ميانگين تمايل به پرداخت افراد،   استفاده از روستاي بند پول پرداخت كنند
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متغيرهاي تحصيالت، درآمد، جنس، اندازة خانوار، ميزان رضايت بازديدكنندگان و قيمت 
  .  داري بر تمايل به پرداخت داشتند پيشنهادي اثر معنا

 لقاين در اين پژوهش، وجود باغستاني وسيع و تاريخي است كه حددليل انتخاب شهر قزو
سال پيش مانند كمربندي سبز در اطراف شهر ايجاد شد و محصوالت باغي  750

هاي  هجري قمري در توصيف باغ 438در سال  اش ناصرخسرو در سفرنامه. فردي دارد منحصربه
هيچ مانعي از  ديوار و خاك، و بي يباغستان بسيار داشت، ب...«: چنين مي نويسد سنتي قزوين 

و قزوين را شهري نيكو ديدم، باروي حصين و كنگره بر آن نهاده و بازارهاي . دخول در باغات
سال و وسعت  750ها با سابقة تاريخي حداقل  اين باغ. »...خوب، مگر آنكه آب در آن اندك بود

برنت مشابه ندارد و بنابه اظهار فردي است كه در شهرهاي ديگر  نسبتاً زياد، ميراث منحصربه
و الگوي مناسبي براي  استنظير   نيا بسيار كمسطح ددر ، استاد دانشگاه آداليد استراليا ،كيسر

  . )1389پيام جهاد كشاورزي، ( رود شمار مي هداري سنتي ب توسعة باغ
  
  شناسي روش

خدمات گردشگري  دست آوردن تمايل به پرداخت هزينه براي منظور به در پژوهش حاضر، به
گذاري مشروط  ، از روش ارزشو تعيين ارزش ذهني اين خدمات از ديدگاه شهروندان كشاورزي

اطالعات الزم ازطريق تكميل . استفاده شد) DBDC(1و روش انتخاب دوگانة دوبعدي 
كم يك بار  سال كه در سال گذشته دست 18پرسشنامة خودساخته از شهروندان قزويني باالي 

دليل نبود  متأسفانه به. آوري شد روستايي مراجعه كرده بودند، جمع  ـ  ي كشاورزيبه فضاها
كم  سال سن كه در سال گذشته دست 18اطالعات درمورد تعداد و مشخصات شهروندان باالي 

طور  گيري تصادفي به شهري رفته بودند، استفاده از روش نمونهـ  يك بار به فضاهاي روستايي
دست آمده،  رغم احتمال وجود خطا و اريب در اطالعات به رو به ازاين. ودپذير نب كامل امكان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Double-Bounded Dichotomous Choice 



  ...برآورد ميزان تمايل به پرداخت شهروندان براي خدمات                                         حجت ورمزياري و همكاران

٤٠٦ 

منظور نزديكي بيشتر  البته به. اي جز مصاحبة دردسترس در مواجهه با شهروندان نبود چاره
بندي صورت گرفت و از هر  روش طبقه گيري به شده با واقعيت جامعة آماري، نمونه نمونة دريافت

. ر دو جنسيت زن و مرد و هرسه گروه سني در نمونه حضور داشتندسه منطقة شهر قزوين، ه
در . وآمد داشتند انجام شد مصاحبه در مناطقي از شهر كه اقشار مختلف شهروندان در آنجا رفت

براي اين منظور . ها استفاده شد اين مطالعه، از روش مصاحبة حضوري براي تكميل پرسشنامه
تواند ارائه شود براي شهروند توضيح  گردشگري ميـ  رزيابتدا خدماتي كه در يك واحد كشاو

داده شد؛ مانند بازديد از مزرعة گياهان دارويي و اقامت در آالچيق و در فضاي معطر به عطر 
نوش گياهان دارويي تازه و خالص،  بخش و شفابخش، نوشيدن دم گياهان دارويي آرامش

شده با گل طبيعي، نوازش  بر كالسكة تزئينسواري، سوارشدن  سواري، دوچرخه سواري، االغ اسب
سپس نظر وي درخصوص تمايل به پرداخت . هاي كوچك مانند بره و مشاهدة شترمرغ دام

. مندي از خدمات مذكور پرسيده شد هزينه براي بازديد از اين واحد گردشگري كشاورزي و بهره
ازة زماني شهريور تا آذر هاي تحقيق در ب انجام گرفت و داده 1390- 1391اين تحقيق در سال 

  .  آوري و تجزيه و تحليل شد جمع 1391
  

 گذاري مشروط تعيين حجم نمونة الزم در روش ارزش

دهندگان، براي  پاسخ  دليل واريانس باالي تمايل به پرداخت گذاري مشروط، به در مطالعة ارزش
ـ  ن تمايل به پرداختاز قبيل ميانگي هاي نمونه ـ دستيابي به سطح مناسبي از دقت در آماره

، خطاي استاندارد )1( ةهاي زياد ضروري است؛ چون بر اساس رابط آوري تعداد داده جمع
  ): Mitchell & Carson, 1989(ميانگين با تعداد نمونه رابطة عكس دارد 

 
)1(رابطة 

√
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خطاي استاندارد  SEMمعيار تمايل به پرداخت و  انحراف δحجم نمونه،  n، )1(در رابطة 
دنبال اين هستند كه  گذاري مشروط به پژوهشگران ارزش. ميانگين تمايل به پرداخت است

نه اينكه (د درصد انحراف تمايل به پرداخت برآوردشده را از تمايل به پرداخت واقعي حداقل كنن
در اين ). مقدار مطلق تمايل به پرداخت برآوردشده را از تمايل به پرداخت واقعي حداقل كنند

صورت گيرد ) WTP(اي از ضرايب تغييرات تمايل به پرداخت  شرايط الزم است برآورد اوليه
)Ibid:(  

  
                                                                             )            2(رابطة 

  
هرچه مقدار . است WTPمقدار ميانگين واقعي  TWTPضريب تغييرات و  V، )2(در رابطة 

در . تر خواهد بود به مقدار واقعي آن در جامعه نزديك WTPضريب تغييرات كمتر باشد، برآورد 
كند، ولي مقدار پذيرفتني براي  ر ميتغيي 6تا  75/0گذاري مشروط، اين رقم بين  مطالعات ارزش

توان حجم  مي) 3(با در دست داشتن ضريب تغييرات، با استفاده از رابطة ). Ibid(است  2آن 
  ):Ibid(دست آورد  نمونه را به

  

                                                        )       3(رابطة 
  

 WTPمقدار ميانگين  t-student ،RWTPمقدار آمارة  tحجم نمونه،  n، )3(در رابطة 
كند و  را پژوهشگر تعيين مي dمقدار . است TWTPو  RWTPدرصد اختالف  dشده و  محاسبه

مقدار . ازنظر وي پذيرفتني است WTPدهد كه چند درصد انحراف از مقدار واقعي  نشان مي
ممكن است ). Ibid(است  3/0و  05/0گذاري مشروط، بين  مطالعات ارزش در dپذيرفتني 

همين دليل بهتر  شوند، براي استفاده مناسب نباشند، به هايي كه تكميل مي بخشي از پرسشنامه
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فاصلة اطمينان پذيرفتني . ها بيشتر از مقدار برآوردي با اين روش باشد است تعداد پرسشنامه
  ):Ibid(دست آورد  به) 4(وان از رابطة ت براي اين برآورد را مي

  
                                                             )      4(رابطة 

  
آزمون تكميل  پرسشنامه براي پيش 72منظور تعيين حجم نمونه، ابتدا  در مطالعة حاضر، به

بنابراين ضريب . ريال بود 56458و  75136يب برابر با ترت به WTPمعيار و ميانگين  انحراف. شد
يا همان ( TWTPو  RWTPبود و چنانچه ميزان اختالف پذيرفتني بين  3/1تغييرات برابر با 

d( ،20  درصد  5درصد باشد، در سطح معناداري)96/1t= ( تعداد نمونة الزم از شهروندان با
اي انجام اين آزمون تصميم گرفته شد كه تعداد بر. دست آمد نفر به 170) 3(استفاده از رابطة 

تفكيك گروه سني، جنس و منطقة  تعداد نمونه به 1در جدول . پرسشنامه تكميل شود 180
آهن، منتظري،  جنوب شهر قزوين شامل راه 1منطقة . سكونت شهري مشخص شده است

ينودر، شمال شامل شهرك م 3ميدان تا كانال، و منطقة  از سبزه 2مولوي و سپه؛ منطقة 
  . نوروزيان و پونك است

  
  هاي مختلف تفكيك گروه تعداد نمونه به. 1جدول 

  
  هاي تحقيق يافته: منبع  

  
. استفاده شد WTPبراي برآورد  DBDCطور كه گفته شد، از روش  در اين مطالعه همان

از  توان مقدار ارزش حداكثر تمايل به پرداخت را مزيت اصلي اين تكنيك آن است كه مي
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اين تكنيك، ازلحاظ انگيزه تكنيكي سازگار . آمده با اين روش تعيين كرد دست هاي به داده
تكنيك انتخاب دوگانة دوبعدي از نظر آماري بسيار كارآمدتر از تكنيك انتخاب . آيد شمار مي به

اگر پاسخ به  اين روش در). Kanninen, 1993 & Hanemann, 1992(بعدي است  دوگانة تك
مثبت باشد، مبلغ پيشنهاد دوم ) شود آزمون استخراج مي كه از نتايج پيش(يشنهاد اول مبلغ پ

شود و چنانچه پاسخ به مبلغ پيشنهاد اول منفي باشد،  كه دوبرابر پيشنهاد اول است مطرح مي
  . شود كه نصف پيشنهاد اول است مبلغ پيشنهاد سوم ارائه مي

گردشگري كشاورزي، پيشنهاد اول تمايل  گذاري خدمات منظور ارزش پژوهش حاضر بهدر 
آزمون  از ميانة حداكثر تمايل به پرداخت افراد در پيش) 1984(به پرداخت طبق روش هانمن 

 72ميانة . دهد هاي پرت از خود نشان مي ميانه، حساسيت كمتري نسبت به داده. استخراج شد
مبنا و مبلغ پيشنهادي اوليه در عنوان  ريال بود كه به 50000شده، مبلغ  عدد پرسشنامة تكميل

منظور تعيين عوامل مؤثر بر احتمال  در اين پژوهش، به. هاي نهايي قرار گرفت پرسشنامه
عنوان تمايل به پرداخت هزينه براي خدمات گردشگري كشاورزي از  پذيرش مبالغ پيشنهادي به

رهاي توصيفي از و براي بررسي آما Shazamافزار  سوي شهروندان، از الگوي الجيت و نرم
SPSS20 استفاده شد .  

، 25000(در مدل الجيت، متغير وابسته، احتمال پذيرفتن يا نپذيرفتن مبالغ پيشنهادي 
اجتماعي ـ  و متغيرهاي توضيحي شامل خصوصيات اقتصادي) ريال 100000و  50000

فر به هاي تحصيل، درآمد ماهيانة خانوار، متوسط تعداد س شامل سن، سال(دهندگان  پاسخ
و همچنين متغيرهاي مجازي ) كشاورزي در يك سال و بعد يا اندازة خانوارـ  فضاهاي روستايي

در اين پژوهش، نگرش . شامل دارابودن خودرو، مكان تولد و وروديه پيشنهادي بودند
هاي  زيستي شهروندان با استفاده از مقياسي بررسي شد كه برگرفته از ابزار نگرش محيط
كردن اين مقياس با توجه به  البته براي عملياتي. بود) 1،2010يلفونت و دوكيتم(زيستي  محيط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Milfont and Duckitt 
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اين  71/0ضريب آلفاي كرونباخ ). 2جدول (شرايط كشور و مردم، تغييراتي در آن ايجاد شد 
  ).1382كالنتري، (گويه بود، حاكي از پايايي مطلوب آن است  13مقياس كه متشكل از 

  
  زيستي طهاي محي ابزار نگرش. 2جدول 

  گويه  رديف
  .زيست مسئول هستندنحوي در آباداني زمين و محيطها بههمة انسان  1
  .زيستي بپيوندم و فعاالنه در آن مشاركت داشته باشممن مايلم به يك گروه محيط  2
  .زيست، كمك مالي كنممايل نيستم براي حفاظت از محيط  3
  .ت دارندها استفادة بسيار نامناسبي از طبيعانسان  4

خوبي به آن رسيدگي شده و منظم نخورده و بكر و طبيعي است به باغي كه بهمن باغي را كه دست  5
  .دهم است، ترجيح مي

  .جويي كنم كنم در استفاده از منابع طبيعي صرفهتا جاي ممكن سعي مي  6
  .رويه از آن خلق شدند برداري بيطبيعت و بهرهها براي غلبه بر بقيةمن معتقد نيستم كه انسان  7
   .زيست است تر از حمايت و حفاظت از محيطحمايت و حفاظت از مشاغل مردم، مهم  8

مرا ) تبديل جنگل به زمين كشاورزي(هاي كشاورزيمنظور انجام فعاليتها بهمشاهدة تخريب جنگل  9
  .سازد غمگين مي

  .زيست تخريب نشوداي عمل كرد كه محيطگونهبا رشد جمعيت بايد به  10

توانند همة پيامدهاي ناخواسته و منفي ها نميهاي ويژة بشر، انسانها و پيشرفتبرخالف توانايي  11
  .برخوردهاي مخرب با طبيعت را كنترل كنند

 .استفادة نادرست انسان از طبيعت، مصداق بارز كفران نعمت پروردگار است  12
  .شوم خاطر ميه در طبيعت آزردهبا ديدن زبال  13

؛ مواردي كه )كامالً موافقم: 5كامالً مخالفم؛ : 1(گيري در قالب طيف ليكرت  اند؛ اندازه اين دو گويه، كدگذاري مجدد شده 
  .اند زير آنها خط كشيده شده است، مختص اين مطالعه

  
  ها يافته

. سال است 36و ميانگين سني حدود  سال قرار دارند 18- 69شده از نظر سني بين  افراد مطالعه
طور متوسط در حدود  روز به شده در هر شبانه افراد مطالعه. نفر است 4طور متوسط  بعد خانوار به

طور متوسط سالي  شده به هاي تحقيق نشان دادند كه افراد مطالعه يافته. كردند ساعت كار مي 8
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ند و دامنة دفعات سفر به حومة شهر بين ا كشاورزي مراجعه كردهـ  بار به فضاهاي روستايي 5/6
عنوان  طور متوسط ترجيح دادند حداكثر مسافتي كه به دهندگان به پاسخ. بوده است 1- 30

فراواني حاكي از آن ). 3جدول (كيلومتر باشد  7/35كنند، حدود  گردشگر كشاورزي طي مي
خدمات گردشگري درصد شهروندان ترجيح دادند حداكثر فاصلة مكان عرضة  2/55است كه 

برخي شهروندان در انتخاب مسافت . كيلومتر و كمتر باشد 20شان  كشاورزي از محل سكونت
شود از شهر  ترجيح دادند فاصلة مكاني كه در آن خدمات گردشگري كشاورزي ارائه مي

 اما برخي ديگر نيز در تقابل با آنها مايل به. اي باشد كه ازدحام و شلوغي ايجاد نشود گونه به
  . نزديكي مكان مذكور به محل سكونت خود، براي راحتي تردد بودند

  
  آمار توصيفي برخي متغيرهاي مطالعه. 3جدول 

  معيار انحراف  حداقل  حداكثر  ميانگين  عنوان متغير
  93/14  18 69 67/35 سن
  28/34  1 150 47/35 )كيلومتر(فاصلة مناسب

  966  200 8000 38/1135 )هزار تومان(درآمد ماهيانة خانوار
  68/6  1 30 5/6 تعداد دفعات مراجعه

  74/3  1 18 01/8 روزهاي كار در شبانهمتوسط ساعت
  26/1  1 8 4  تعداد اعضاي خانوار

  هاي تحقيق يافته: منبع

  
 73حدود (نفر  131شده، يعني  دهند كه اكثريت نمونة مطالعه  آمارهاي فراواني نشان مي

فاقد درآمد كشاورزي بودند و براي بقية ) درصد 77حدود (نفر  137. داراي خودرو بودند) درصد
ترتيب،  به. شان داشته است ، كشاورزي نقش ثانويه در سبد درآمدي)درصد 23حدود (نفر  40

، متولد شهر و متأهل بودند )شده درصد شهروندان مطالعه 66و  84حدود (نفر  118و  150
  ).  4جدول (
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  رهاي مطالعهفراواني برخي متغي. 4جدول 
  خير بلي نام متغير
  )2/27( 49  )8/72(131 خودرو

  )4/77( 137  )6/22(40 درآمد كشاورزي

  شهر روستا  مكان تولد
28)7/15(  150 )3/84(  

  مجرد متأهل  تأهل
118)6/65(  62 )4/34(  

هاي مقوالت كمتر از  ه مجموع پاسخك در مواردي. هاست دهندة سهم هريك از مقوالت از كل پاسخ اعداد داخل پرانتز، نشان
  .هاي گمشده است دليل داده است، به 180
  هاي تحقيق يافته: منبع

  
زيستي شهروندان در قالب سه گروه كدگذاري  در اين مطالعه، امتياز مقياس نگرش محيط

باال داشتند  زيستي متوسط به درصد شهروندان نگرش محيط 83طبق نتايج، حدود . مجدد شد
  .  )5جدول (

  
  زيستي توزيع فراواني شهروندان براساس نگرش محيط. 5جدول 
  درصد تجمعي  درصد معتبر درصد فراواني زيستيسطح نگرش محيط

  3/17  3/17 2/17 31 ضعيف
  1/58  8/40 6/40 73 متوسط
  100  9/41 7/41 75 خوب

  -   -  6/0 1 پاسخبدون
  -     180 مجموع

  هاي تحقيق يافته: منبع

  
  بر احتمال پذيرش مبالغ پيشنهادي  عوامل مؤثر 

از شهروندان، پيشنهاد اول را ) درصد 7/56(نفر  102شونده، تعداد  شهروند مصاحبه 180از 
نفري كه پيشنهاد نخست را  78از . آن را نپذيرفتند) درصد 3/43(نفر  78پذيرفتند و تعداد 

. د اول بود پذيرفتندپيشنهاد دوم را كه نصف پيشنها) درصد 3/51(نفر  40نپذيرفتند، 
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هيچ پيشنهادي را نپذيرفتند و تمايلي به پرداخت هزينه براي خدمات ) نفر 38(ماندة افراد  باقي
نفر  52نفري كه به پيشنهاد نخست پاسخ مثبت دادند،  102از . گردشگري كشاورزي نداشتند

درمجموع از ميان سه . پيشنهاد سوم را نيز كه دو برابر پيشنهاد اول بود، پذيرفتند) درصد 51(
) درصد 21(نفر  38پيشنهاد را پذيرفتند و  3كم يكي از  دست) درصد 79(نفر  142پيشنهاد، 

  ).6جدول (هيچ پيشنهادي را نپذيرفتند 
  

  نتايج پذيرش پيشنهادها ازسوي شهروندان. 6جدول 

  تعداد كل  پذيرش عدم  پذيرش  )ريال(پيشنهادها 
  درصد  وانيفرا  درصد فراواني درصد فراواني

50000 102 7/56 78 3/43  180  100  
25000 40 3/51 38 7/48  78  100  
100000 52 51 50 49  102  100  

  هاي تحقيق يافته: منبع

  

بررسي عوامل مؤثر بر احتمال پذيرش مبالغ پيشنهادي براي پرداخت منظور  در ادامه، به
. الجيت استفاده شد هزينة خدمات گردشگري كشاورزي از سوي شهروندان، از الگوي

سن، : دهندگان است اجتماعي پاسخ- هاي اقتصادي متغيرهاي توضيحي مدل شامل خصوصيت
كشاورزي در - هاي تحصيل، درآمد ماهيانة خانوار، متوسط تعداد سفر به فضاهاي روستايي سال

و دارابودن خودرو، مكان تولد : متغيرهاي مجازي شامل اينها هستند. يك سال، و بعد خانوار
متغير سن  tآمارة . نتايج برآورد اين الگو گزارش شده است 7در جدول . ورودية پيشنهادي
عالمت منفي ضريب متغير يادشده، نشان از . دار نيست دهد كه اين متغير معنا شهروند نشان مي

تر تمايل بيشتري به پرداخت هزينه براي خدمات گردشگري كشاورزي  آن دارد كه افراد جوان
با كاهش سن، احتمال پذيرش تمايل به پرداخت براي خدمات گردشگري افزايش  دارند و

هاي تحصيل و متوسط درآمد ماهيانة خانوار ازنظر آماري معنادار  ضريب متغير سال. يابد مي
  .نيستند
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  عوامل مؤثر بر احتمال پذيرش مبالغ پيشنهادي . 7جدول 

  متغير
  الگوي الجيت

كشش در   tآمارة   ضريب
  اثر نهايي  نميانگي

  -   -   76/2 28/2*** عرض از مبدأ
 متوسط تعداد سفر به فضاهاي

  كشاورزي در سال-روستايي
***28/0 -  68/2 -  12/0 -  69/0 -  

  - 60/0  - 46/0  -40/2 -24/0*** تعداد اعضاي خانوار
  - 26/0  - 19/0  -29/1 -10/0 سن

  60/0  14/0  75/0 24/0 هاي تحصيلسال
  - 34/0  - 73/0  -07/1 -14/0 )هزار ريال10(درآمد ماهيانة خانوار
  x=0 or 1( **54/0 98/1  19/0  13/0(دارابودن خودرو

  - x=0 or 1( 79/0- 34/2-  31/0 -  18/0(مكان تولد
  - 19/0  - 21/0  -80/1 -77/0 * )هزار ريال10(مبلغ پيشنهادي

  64/0 بينيدرصد صحت پيش
  56/22 نماييآمارة درست

  0039/0 نماييرستسطح معناداري آمارة د
MCfadden R2 50/0  

Estrella R2  68/0  
Maddala R2 69/0  

CRAGG-UHLER R2 89/0  
  درصد هستند  1و  5، 10دهندة معناداري در سطح  ترتيب نشان به*** و ** ، *هاي  عالمت
  هاي تحقيق  يافته: منبع

  
ازنظر آماري در » كشاورزي در سال- متوسط تعداد سفر به فضاهاي روستايي«ضريب متغير 

دهد كه هرچه دفعات سفر به  دار است و عالمت منفي آن نشان مي سطح يك درصد معنا
كشاورزي در يك سال بيشتر باشد، احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي كاهش - فضاهاي روستايي

درصدي در متوسط تعداد سفر به فضاهاي  براساس كشش وزني اين متغير، افزايش يك. يابد مي
كشاورزي در سال، احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي تمايل به پرداخت براي خدمات - روستايي
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براساس اثر نهايي آن، با افزايش يك بار به . دهد درصد كاهش مي 12/0گردشگري كشاورزي را 
كشاورزي در يك سال، احتمال پذيرش - متوسط تعداد سفر شهروندان به فضاهاي روستايي

  . يابد هش ميواحد كا 69/0مبالغ پيشنهادي 
دار است و عالمت منفي آن  در سطح يك درصد معنا» تعداد اعضاي خانوار«ضريب متغير 

مطابق . يابد دهد كه با افزايش بعد خانوار، احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي كاهش مي نشان مي
درصدي در تعداد اعضاي خانوار، احتمال  ، افزايش يك»تعداد اعضاي خانوار«كشش وزني متغير 

درصد  46/0پذيرش مبلغ پيشنهادي تمايل به پرداخت براي خدمات گردشگري كشاورزي را 
براساس اثر نهايي آن، با افزايش يك نفر به بعد خانوار، احتمال پذيرش مبالغ . دهد كاهش مي
  . يابد واحد كاهش مي 60/0پيشنهادي 

ر است و نشان ضريب متغير دارابودن خودرو، ازنظر آماري در سطح پنج درصد معنادا
دهد كه افراد داراي خودرو با احتمال بيشتري مبالغ پيشنهادي را خواهند پذيرفت و عالمت  مي

براساس اثر نهايي اين متغير، احتمال پذيرش . مثبت ضريب اين متغير نيز مطابق با انتظار است
فرادي است واحد بيشتر از ا 13/0مبالغ پيشنهادي ازسوي شهرونداني كه داراي خورو هستند، 

ضريب متغير مكان تولد در سطح يك درصد معنادار است و ). 8جدول (كه خودرو ندارند 
دهد افرادي كه محل تولدشان روستاست درمقايسه با كساني كه در  عالمت منفي آن نشان مي

مندي از خدمات گردشگري  اند، تمايل بيشتري به پرداخت هزينه براي بهره شهر متولد شده
براساس اثر نهايي اين متغير، احتمال پذيرش . كشاورزي دارند- فضاهاي روستايي كشاورزي در

واحد بيشتر از افرادي است كه در شهر  18/0مبلغ پيشنهادي ازسوي شهروندان متولد روستا 
تواند تجديد خاطرات كودكي متولدان روستا و وابستگي  دليل اين يافته مي. اند متولد شده

ممكن است در نگاه اول بين اين يافته و اثر منفي تعداد . هايي باشد يطبيشتر آنها به چنين مح
توضيح اين . روستايي بر تمايل به پرداخت هزينه تناقض ديده شود- سفر به فضاهاي كشاورزي

است كه متولدان روستا نيز بيشتر طول عمرشان را ساكن شهر قزوين بودند و ديگر اينكه در 
  .عداد سفر به فضاهاي مذكور، متعلق به متولدان شهر بوده استشده، بيشترين ت نمونة مطالعه
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  اثر نهايي مربوط به متغيرهاي مجازي مدل. 8جدول 
  اثر نهايي  درصد احتمال پذيرش  شرح  متغير

  1X= 52/0بله       0X= 39/0  13/0خير      دارابودن خودرو

  1X= 52/0شهر       - 0X= 70/0  18/0روستا      مكان تولد
  هاي تحقيق يافته: منبع

  
نتايج برآورد مدل الجيت بيانگر آن است كه متغير مبلغ پيشنهادي در سطح پنج درصد 

دهد كه چنانچه مبلغ پيشنهادي افزايش يابد، احتمال  دارست و عالمت منفي نشان مي معنا
ن با توجه به برآورد كشش اي. پذيرش آن از سوي شهروندان كاهش خواهد يافت؛ و برعكس

 21/0درصدي در قيمت پيشنهادي، احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي  متغير، با افزايش يك
هزار ريال در قيمت پيشنهادي، 10طبق اثر نهايي اين متغير، با افزايش . يابد درصد كاهش مي

نمايي كه معناداري كل  آمارة درست. يابد واحد كاهش مي 19/0احتمال پذيرش مبلغ مذكور، 
. ، كه در سطح احتمال يك درصد معنادار است56/22دهد، برابرست با  يمدل را نشان م

دهند كه متغيرهاي توضيحي  اولر نشان مي- فادان، ماداال، استرال و كراگ مك R2هاي  ضريب
اندازة . دهند را توضيح مي) تمايل به پرداخت شهروندان(خوبي تغييرات متغير وابسته  مدل، به

درصد است و مدل توانسته است سهم پذيرفتني و  64دي بيني صحيح در مدل برآور پيش
  . بيني كند بااليي از مقادير متغير وابسته را با توجه به متغيرهاي توضيحي پيش

  
  پرداخت براي خدمات گردشگري كشاورزي تمايل به 

انتظار تمايل به پرداخت براي  مقدار موردبا توجه به ضرايب برآوردي در الگوي الجيت، 
  : برآورد گرديد) 5(شده، از رابطة  گردشگري كشاورزي در نمونة بررسي

                                                                             )5( رابطة 
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0.5376     )6(رابطة 

 

متوسط دفعات سفر «ترتيب ضرايب متغيرهاي  به و  ، ، ، ، β، β، )6(در رابطة 
تعداد اعضاي «، »سن«، »داشتن خودرو«، »ي در طول يك سالكشاورز- ييروستا يبه نواح
 ،M؛ و »رماهيانة كل خانواميزان درآمد «و » مكان تولد«، »هاي تحصيل تعداد سال«، »خانوار

M ، ، ، ،  عرض از مبدأ الگو است ترتيب ميانگين آنها و  به و .B  متغير مبلغ
 .ضريب برآوردي آن است پيشنهادي و 

. .
5338.97  

  
ر نمونة بنابراين، مبلغ موردانتظار تمايل به پرداخت براي گردشگري كشاورزي د

يعني هر شهروند در ازاي هر بازديد . شهروند است هرريال براي  53400شده، تقريباٌ  بررسي
ريال براي وروديه و تداوم عرضة خدمات گردشگري كشاورزي  53400طور متوسط مايل بود  به

  .و بهبود آن بپردازد
  

  گيري بحث و نتيجه
تواند آثار  ر صحيح مديريت شود مياي است كه اگ گردشگري كشاورزي رويكرد كارآفرينانه
اين رويكرد، با تقويت ارتباط بين جامعة شهري و . مثبت فراواني بر كشاورزي داشته باشد
رسميت  كاهش طول كانال بازاريابي، به: دنبال دارد كشاورزان پيامدهايي ازين دست را به
يجاد درآمد مكمل هاي كشاورزي، ا زيستي ازسوي نظام شناختن و تشويق عرضة خدمات محيط

زيستي و كشاورزي شهروندان و بهبود نگرش آنان  براي كشاورز، افزايش آگاهي و دانش محيط
سازي  ترين ابزارهاي متنوع گردشگري كشاورزي از مهم. به منزلت كشاورزي و ارزش توليدات آن

وري نيروي  رهويژه مديريت به رود كه امروزه در مطالعات توسعة كشاورزي و به شمار مي مزرعه به
باوجود بسترهاي بالقوة فراوان كشور درخصوص . شود كار كشاورزي نيز بر آن تأكيد بسيار مي
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مهمي براي  ايه بهاذجهاي كشاورزي بسياري كه  توسعة گردشگري كشاورزي و وجود ميراث
هاي متولي هيچ دستوركار مشخصي براي  شوند، نهاد جذب گردشگر و درآمدزايي قلمداد مي

اي درخصوص تبيين تقاضاي  مطالعه. وكارها ندارند شدة اين كسب مند و نهادينه متوسعة نظا
. بالقوه براي خدمات گردشگري كشاورزي در جامعه و عوامل اثرگذار بر آن انجام نشده است

شده، تمايلي به پرداخت  درصد افراد مطالعه 21فقط هاي مطالعة حاضر نشان دادند كه  يافته
  . هزينه براي خدمات گردشگري كشاورزي نداشتند

نتايج برآورد مدل الجيت نشان داد كه متغير پيشنهادي در سطح پنج درصد معنادار است 
ايش يابد، احتمال پذيرش است كه چنانچه مبلغ پيشنهادي افز  و عالمت منفي آن بدين معني

داري متوسط تمايل به پرداخت  با توجه به معنا. يابد و برعكس آن از سوي شهروندان كاهش مي
شده، يكي از سه  درصد شهروندان بررسي 80و ازآنجاكه در حدود ) ريال 53400(شهروندان 

زار بالقوه توان نتيجه گرفت كه با مبلغ پيشنهادي براي خدمات گردشگري را پذيرفتند، مي
  . هاي گردشگري كشاورزي وجود دارد مناسبي براي بنگاه

عنوان پرداخت هزينه براي  درخصوص عوامل مؤثر بر احتمال پذيرش مبالغ پيشنهادي به
كشاورزي - متوسط تعداد سفر به فضاهاي روستايي«خدمات گردشگري كشاورزي، ضريب متغير 

علت اين امر شايد . رت منفي معنادار شدصو ازنظر آماري در سطح يك درصد و به» در سال
بودن فضاهاي كشاورزي براي افرادي باشد كه در طول يك سال مسافرت زيادي به اين  تكراري

خاطره و تجربة نامطلوب . است  شان ازبين رفته نواحي داشتند و تازگي و جذابيت آن براي
عموالً افرادي كه در طول يك سال م. تواند از ديگر داليل اين امر باشد بازديدهاي قبلي نيز مي

كنند، كساني هستند كه خود يا  كشاورزي مسافرت مي- دفعات زيادي به فضاهاي روستايي
اين قبيل افراد . شان در روستا زمين كشاورزي دارند يا ساكن روستا هستند بستگان نزديك

وليدي جاي پرداخت پول براي خدمات گردشگري كشاورزي از واحد ت دهند به ترجيح مي
  .خودشان استفاده كنند
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گيري كرد كه احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي در تمايل به  توان نتيجه درمجموع مي
هاي  پرداخت براي خدمات گردشگري كشاورزي ازسوي اشخاصي كه حضور كمتري در محيط

اندركاران توسعة گردشگري  روستايي دارند، بيشتر از بقية شهروندان است و دست- كشاورزي
اين موضوع . ورزي بايد اين موضوع را در طراحي راهبردهاي بازاريابي مدنظر قرار دهندكشا

گيري بازار مهمي براي گردشگري كشاورزي است، چراكه طبق برآوردها، نرخ  نويدبخش شكل
هاي كشاورزي و ابعاد آن، براي نسل آتي  شهرنشيني روبه افزايش است و آشنايي با فعاليت

  . اهد بودانگيزي خو تجربة دل
نشان داد كه با افزايش » تعداد اعضاي خانوار«دار و منفي متغير  ازسوي ديگر، ضريب معنا

توان چنين تفسير كرد كه  مي. يابد بعد خانوار، احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي كاهش مي
هاي سفر ازقبيل هزينة خوراك، سرپناه، و كراية سفر  افزايش بعد خانوار سبب افزايش هزينه

براين،  افزون. يابد رو تقاضا براي گردشگري با افزايش بعد خانوار كاهش مي شود؛ ازين مي) تليب(
البته . تر دارند جمعيت تر وقت فراغت كمتري درمقايسه با خانوارهاي كم خانوارهاي پرجمعيت

با توجه به اين نتيجه، . مفهوم رضايت از زندگي كمتر در خانوارهاي پرجمعيت نيست اين به
تر را  تر و جوان جمعيت ريزان گردشگري و نهادهاي بازارياب كشاورزي بايد خانوارهاي كم نامهبر

اين يافته، برخالف نتيجة تحقيق راعي جديدي و صبوحي صابوني . در اولويت قرار دهند
  . است) 59، 1389(هاي راحلي و همكاران  سو با يافته و هم) 53، 1390(

. داري بر احتمال پذيرش مبالغ پيشنهادي نداشت ثر معنادر پژوهش حاضر، متغير درآمد ا
خاطر  شده باشد، كه به هاي مختلف درآمدي در نمونة بررسي تواند وجود طيف دليل آن مي

درآمدها و ترجيحات متفاوت، تقاضا و تمايل به پرداخت متفاوتي براي خدمت گردشگري 
كاهش تقاضا براي خدمت . وداز سوي ديگر، ضريب اين متغير منفي ب. كشاورزي داشتند

شده، اين خدمت از  تواند حاكي از آن باشد كه در نمونة بررسي گردشگري با افزايش درآمد، مي
نوع كاالهاي پست است؛ يعني با افزايش سطوح درآمدي و در درآمدهاي باالتر، افراد تفريحات 

اقشار ثروتمندتر . مد استدرآ شان متفاوت با افراد كم كنند و ترجيحات تري را تقاضا مي لوكس
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هاي با وجهة باالتر را بر گردشگري كشاورزي ترجيح  احتماالً گردشگري در اروپا، دوبي و مكان
  . كند نيز اين امر را تأييد مي) 177، 2012(تحقيق ژو و وو . دهند مي

  
  تقدير و تشكر

ا ياري كردند، كمال اسدي كه در انجام اين تحقيق ما ر در اينجا الزم است از آقاي مصطفي بني
  .تقدير و تشكر به عمل آيد
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