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چکیده
با توجه به پتانسیل گردشگری سواحل جنوبی دریای مازندران ،هدف این مطالعنه اراهنه الگنوی
درآمدزای گردشگری ساحلی و دریایی به صورت موردی در شهر نوشهر میباشد .بههمی سبب ،به
کمک مدل سازی انتخاب گردشگران ،به روش پیشنهادی اورمنه بنرای نموننهگینری مخنتر روش
آزمون انتخاب با  111گردشگر در ساحل سیترای نوشهر در بهار و تابستان  1331مصاحبه میندانی
انجام شد و رگرسیون الجیت شرطی برآورد شد .نتایج نشان دادند ویژگیهای چشن اننداز سناحل،
بهبود امکانات بهداشتی-رفاهی و ویژگی ایمنی و امنیت سناحل و درینا تنر یر م بنت بنر مطلوبینت
نهایی گردشگران دارند و آنان حاضرند بهازای بهبود  01درصدی هریک 01 ،درصد نسبت به وضن
کنونی بیشتر هزینه نمایند .ه چنی  ،مجموع تمایل به پرداخت نهایی هنر گردشنگر بنرای تحنری
روزانه ساحلی و دریایی در ساحل سنیترای نوشنهر 233.190 ،رینال بدسنت آمند کنه نزدینک بنه
 31.111ریال بیشتر از سط هزینه کنونی گردشگری در ای ساحل بهازای هر گردشگر است .ای
تحاوت قیمت را میتوان با سرمایهگذاری اصولی در جهت بهبنود امکاننات گردشنگری بنرای ایجناد
درآمد از طریق جلب بیشتر گردشگر بهکار گرفت .ه چنی  ،الگوی  01درصد بهبنود ویژگنیهنای
چش انداز ساحل ،ایمنی و امنیت ساحل و درینا و امکاننات بهداشنتی-رفناهی و البتنه افنزایش 01
درصدی هزینهها نسبت به وضعیت فعلی ،بهعنوان الگویی قابلدسترس برای سرمایهگنذاران جهنت
ایجاد درآمد و مطلوب برای گردشگران پیشنهاد شد.
طبقهبندي .Q57 ،Q54 ،P28 ،O13 ،N5 :JEL

واژههاااي كلياادي :اشننتلالزایننی ،الجیننت شننرطی ،آزمننون هاسننم  ،ویژگننیهننای گردشننگری،
دریای مازندران.
 - 1دکتری اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و مناب طبیعی ساری.
 - 2دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه کشاورزی و مناب طبیعی ساری.
 - 3استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
* -نویسنده مسئول مقالهHamidamirnejad@yahoo.com :
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پیشگفتار
به مجموعه فعالیتهای تحریحی و سرگرمی را که در محیطهنای سناحلی و درینایی بنه وسنیله
گردشگران انجام میشود گردشگری ساحلی و دریایی میگویند .فعالیتهنای تحریحنی آبنی ماننند
غواصی ،سحرهای دریایی ،اسکی روی آب ،جت اسنکی ،آکوارینوم درینایی مناهیگیری در آبهنای
عمیق از مه تری جذابیتهای گردشگری دریایی هستند .فعالیتهای مربوط به شنا در سنواحل و
حمام آفتاب گرفت  ،ورزشها و سرگرمیهایی که در محدوده سناحل انجنام منیشنود گردشنگری
ساحلی نامیده میشود (.)WTTC, 2018
گردشگری از نظر اقتصادی سبب ایجاد اشتلال ،کاهش بیکاری و افزایش درآمد است .در سال
 2110صنعت گردشگری پس از صنای نحت و خودروسازی به سومی صنعت درآمدزای جهان
تبدیل شد و بهگونهای که گردشگری در انواع گوناگون خود معادل  1/1تریلیون دالر نزدیک به 11
درصد از تولید ناخالر داخلی جهان را در سال  2110تشکیل داده است و ای صنعت211 ،
میلیون شلل در جهان ایجاد کرده است ،یعنی تقریباً بهازای هر  11شلل ،یک شلل مربوط به
بخش سحر و گردشگری است ( .)WTTC, 2018ه چنی  ،بر اساس آخری آمار شورای جهانی سحر
و گردشگری در سال  11/0 ،2111درصد (معادل  0/2تریلیون دالر) از کل سحرهای جهان به
سحرهای تحریحی و گردشگری اختصاص داشت و در حدود  22/0درصد از سحرها نیز بمنظور امور
تجاری صورت گرفته است .در ای میان ،تنها  21/3درصد از سحرها خارجی بوده و در مقابل 12/1
درصد از سحرها ،به سحرهای داخلی اختصاص داشته است .در جدول  1ردهبندی چند کشور
منتخب گردشگری را در سال  2111به همراه ایران بر اساس آخری آمار شورای جهانی سحر و
گردشگری نشان داده شده است .بر ای اساس ایاالت متحده ،چی و آلمان در رتبههای برتر ای
صنعت قرار دارند و ایران در رتبه  30جهان از  190کشور قرار گرفته است (.)WTTC, 2018
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جدول  -3سهم گردشگري در توليد ناخالص داخلی  5كشور برتر به همراه ایران در سال 7137
Table 1- Tourism share in GDP of top 5 countries with Iran in 2017
رتبه جهانی
Global
rank
1
2
3
4
5
35
-

کشور
Country

سه گردشگری در  GDPمیلیارد دالر
Tourism share in GDP Billion
Dollars
1501

ایاالت متحده
United States
1349
چی
China
395
آلمان
Germany
331
ژاپ
Japan
266
بریتانیا
Britain
30.747
ایران
Iran
8272
جهان
World
مرخذ :شورای جهانی سحر و گردشگری
Source: World Travel & Tourism Council, 2017

اما در بخش گردشگری داخلی ،براساس آمارنامه بخش گردشگری وابسته به مرکز آمار ایران که
در سال  1331منتشر شده است ،در بهار سال  19 ،1331درصد خانوارهای ایرانی دستک یک
سحر داشتند .از ای مقدار 03 ،درصد از سحرهای داخلی در فصل بهار بدون اقامت شبانه و 01
درصد ،با اقامت شبانه بوده است .در همی آمارنامه آمده است که تقریباً  21درصد مسافرتهای با
اقامت شبانه و  33درصد مسافرتهای بدون اقامت شبانه با هدف تحری انجام شده است .از لحاظ
نوع اقامت برای اقامتهای شبانه ،اقامت در خانه آشنایان با  12درصد پیشتاز و سپس ویال و
آپارتمان اجارهای با  3درصد ،آپارتمان شخصی با  1درصد قرار دارند ( Iran Statistics Center,
 .)2017آمار مربوط به تعداد نحر شب اقامت 1در سحرهای انجامشده در بهار سال  1331به
- 1تعداد نحر شب اقامت در سحرهای با اقامت شبانه عبارت است از مجموع شب اقامت فرد فرد اعضای سحر رفته خانوار
خانوار در فصل مورد بررسی.
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استانهای سواحل جنوبی دریای مازندران ،نزدیک به  11درصد از سحر اقامتهای انجامشده کل
کشور در بهار  1331به سه استان سواحل جنوبی دریای مازندران صورت گرفته است .در ای بی ،
 03/09درصد از کل اقامتهای انجامشده به مقصد سواحل شمال کشور و  3/12درصد از سحر
اقامتهای کل کشور در بهار  1331به استان مازندران انجام گرفته است (Iran Statistics Center,
 .) 2017در بی سه استان نوار ساحلی دریای مازندران ،مشخر است که استان مازندران بیشتری
اقبال را از لحاظ جذب انواع گردشگر دارد .ای امر با توجه به وجود  0محور جاده ورودی به استان،
خط راه آه و سه فرودگاه ،دور از انتظار نیست .ای در حالی است که حدود  11درصد هدف
سحرهای گردشگران به استانهای ساحلی شمال کشور بویژه استان مازندران ،بازدید و تحری در
سواحل و دریای مازندران عنوان شده است (اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنای دستی
استان مازندران .)1331 ،در نمودار شکل  1روند تعداد نحر شب اقامت سحرهای انجامشده به
تحکیک استانهای بازدیدشده سواحل جنوبی دریای مازندران بی سالهای  1331تا  1331آمده
است .همانگونه که مالحظه میشود ،استان مازندران از نظر تعداد نحر-شب اقامت نیز از دو استان
دیگر ساحلی دریای مازندران در ای سالها هرچند با نوسان ،از اقبال بیشتری برخوردار بوده
است.

شکل  -تعداد نفر شب اقامت به تفکيک
استانهاي بازدیدشده
Fig. 1- Number of People staying
overnight separately visited
provinces

مرخذ :آمارنامه گردشگری مرکز آمار ایران،
1331
Source: Tourism statistics in
Statistical Center of Iran, 2017

با توجه به مطالب ذکرشده و سه گردشگری در اشتلالزایی و ایجاد درآمد و با توجه به
پتانسیل ایران در برخورداری از ساحل و دریا ،داشت برنامه و الگوی جذب گردشگر در ای زمینه،
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ضروری و دارای اهمیت است که ای موضوع هدف ای مطالعه است .جذب سرمایه در صنعت بالقوه
گردشگری دریایی و ساحلی ،ایجاد اشتلال و در پی آن ایجاد درآمد راه چارهای است که میتواند به
اقتصاد عمومی کشور کمک نماید تا از وابستگی به اقتصاد نحتی بتدریج رهایی یابد .بنابرای  ،به
عنوان نمونه با شناخت ظرفیتهای بالقوه استان مازندران در صنعت گردشگری ساحلی ،و جذب و
اختصاص صحی سرمایه در ای بخش میتوان رضایت بیشتر گردشگران داخلی را جلب کرد و در
نتیجه در جذب بیشتر گردشگر داخلی قدم برداشت و ه از خروج گردشگران داخلی و به تب آن
خروج ارز برای تحریحات دریایی در کشورهای همسایه کاست و در نهایت به جذب گردشگران
خارجی و ارزآوری از ای راه امید داشت .ای خود نیازمند الگو و برنامهای است که پتاسیلهای
بالقوه و بالحعل منطقهای را برای جذب و سوقدادن بهینهی سرمایه بشناساند و ای ارزشها و
ترجیحات تحریحی و تحرجی را برای گردشگران اولویتبندی کند و با ارتباطدادن ای دو بخش،
مؤ ر واق شود.
دریای مازندران ،بزرگتری دریاچه ی جهان است که در مرز آسیا و اروپا قرار داشته و بهطول
 311کیلومتر (نزدیک به  10درصد) از خط ساحلی 1آن ،از آستارا تا رود اترک جزو سواحل ایران
است ( .)Rasekhi et al., 2012استان مازندران ،با دارا بودن  330کیلومتر ( 31/2درصد) از ساحل
دریای مازندران ،بهعنوان استانی که بیشتری خط ساحلی را در سواحل شمالی ایران بهخود
اختصاص دادهاست ،منبعی سرشار از فعالیتهای تحریحی برای گردشگران استIran Statistics ( .
 .)Center, 2017بههمی دلیل و با توجه به اقبال گردشگران به استان مازندران و شهرستان نوشهر،
سواحل ای شهر بهعنوان پایلوت گردشگری ساحلی و دریایی در ای مطالعه در نظر گرفته شد.
تاکنون در مطالعات داخلی ،در مورد اراهه الگوی گردشگری طبیعی و دریایی براساس ترجیحات
گردشگران و ابزار اقتصادی پرداخت برای خدمات اکوسیست  ،مطالعهای انجام یا انتشار نیافته است.
مطالعاتی که در زمینه گردشگری انجام شده است عموماً به روشهای دیگر صورت گرفته و صرفاً به
بررسی نقاط ضعف و قوت اشاره کردند که تعدادی از آنها اشاره میشود .جلیلی و همکاران در
سال  1331به تر یر صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی ایران پرداختند .در مطالعه بیان شده است
که اقتصاد در ایران به شدت وابسته به صنعت نحت بوده و بنا به ای دلیل که نحت جز مناب
تجدیدناپذیر بوده باید به فکر جایگزی دیگری برای ادامه و بهبود روند اقتصاد کشور بود .در
کشورهای توسعهیافته صنعت گردشگری بهعنوان پایه و اساس اقتصاد کشورها قرار گرفته و در
بیشتر کشورهای در حال توسعه با ایجاد زیرساختهای مناسب در راستای رسیدن به ای هدف
هستند Ahmadpour et al. (2016) .به بررسی شاخرهای گردشگری دریایی در استانهای
1

- Coastline
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ساحلی ایران به روش توصیحی -تحلیلی و تجزیه و تحلیل دادهها با روش  SAW1و جهت وزندهی
به شاخرها از روش تحلیل شبکهای 2پرداختند .نتایج نشان داد که استان هرمزگان با بیشتری
سط برخورداری از شاخرهای گردشگری دریایی ،نسبت به سایر استانها در وضعیت مطلوبتری
قرار دارد .پس از آن به ترتیب خوزستان ،مازندران ،بوشهر ،گیالن ،سیستان و بلوچستان و در نهایت
استان گلستان رتبههای دوم تا هحت را از لحاظ برخورداری از شاخرهای گردشگری دریایی دارا
میباشند .بر اساس نتایج پژوهش ) ،(Kamalizadeh & Rezaei, 2015مناسبتری استراتژی برای
توسعه گردشگری دریایی جزیرهی کیش ،استراتژی بهرهمندی از توان سیاسی و مدیریتی جهت
هماهنگی سازمانهای مرتبط با گردشگری دریایی ،توسعهی حمل و نقل دریایی جهت کسب
درآمد ارزی و استحاده از توان سرمایهگذاری جهت ترمی امکانات رفاهی مناسب برای گردشگران
مطرح است Momeni & Davde (2013) .به اراهه الگوی تر یر ادراک گردشگران بر توسعه
گردشگری نواحی ساحلی رودخانهی کارون با استحاده از مطالعات میدانی و تعیی نقاط قوت،
ضعف ،فرصتها و تهدیدها جهت توسعه گردشگری در نواحی ساحلی کارون پرداختند .ای پژوهش
از نوع بنیادی با رویکرد تحهیمی و تحسیری بوده است .نتایج بدستآمده نشان داد که محیط
گردشگری ساحلی بر پایه ادراک گردشگران بهصورت عوامل مشخصی قابل شناسایی است.
) Rasekhi et al. (2012صرفاً به اندازهگیری و تعیی عوامل مؤ ر بر تمایل به پرداخت گردشگران
ساحلی دریای مازندران با استحاده از روش ارزشگذاری مشروط پرداختند .بر اساس محاسبات
انجام شده ،میانگی تمایل به پرداخت گردشگران بمنظور استحاده تحریحی از ساحل 313 ،تومان
برای هر گردشگر برای هر بازدید و ارزش تحریحی ساالنه ساحل 3/2 ،میلیارد تومان است.
) Gholami et al. (2011بر اساس مدل سوات ،به اراهه الگوی بهینه صنعت گردشگری در شهرستان
چالوس پرداختند .آنها با بررسی نقاط ضعف و قوت منطقه پیشنهاداتی نظیر آموزش و آگاهکردن
مردم برای گردشگری ،ایجاد زمینه مشارکت مردم ،تنوع و توسعه تبلیلات اراهه کردند.
در مطالعات خارجی ،ارزشگذاری ترجیحات گردشگری طبیعی و محیطزیستی با ابزارهای
اقتصادی رشد داشته است ،که در ادامه به مطالعاتی که اخیراً در ارتباط با ادبیات مطالعه حاضر
انجام شده ،اشاره میشود Giorgio et al. (2018) .از نگاه مدیریتی به مقوله گردشگری ساحلی و
دریایی پرداختند .آنان به طورکلی نشان دادند که در ساحل مدیترانه و در منطقه کاراهیب،
گردشگران برای شنا و گرفت آفتاب به ساحل میآیند ،بنابرای آنها بیشتر عالقه مند به کیحیت
آب و فضای باز ساحلی هستند ،ولی در انگلستان عالقه بیشتری به مناظر دارند ،بنابرای مدیریت
1

-Simple Additive-Weighting Method
- Analytic Network Process

2
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مؤ ر ساحل شامل شناخت ترجیحات و اولویتهای مشتریان میشود.
ناهمگنی ترجیحات ماهیگیران تحریحی را برای ویژگیهای کیحیت آب دریاچه اروی به کمک
آزمون انتخاب گسسته بررسی کردند .نتایج نشان دادند که برخی از ماهیگیران ترجیحاتی قویتر
برای کاهش ا رات جلبکهای دریایی مضر 1بر کیحیت آب دارند و برای اندازهگیری ا رات رفاهی
ای تحاوتها مه است .ه چنی  ،افراد نمونه مورد مطالعه (ماهیگیران) حاضر به پرداخت  9تا 11
دالر بیشتر در هر سحر برای یک کیلومتر کمتر قایقرانی از راه مسیرهای پوشیده شده از
جلبکهای مضر برای رسیدن به سایت ماهیگیری هستند Prayaga (2016) .به برآورد ارزش
تحریحی ساحل برای مردم محلی در کوهینزلند 2استرالیا با استحاده از مدلهای محدود مختلط 3در
قالب رگرسیون کالس پنهان پرداخت .نتایج نشان میدهد که تحاوت در ارزشها برای استحاده
ساحل در میان مردم محلی بسته به الگوهای سحر خودشان دارد .ای دادهها در هنگام ارزیابی
گزینههای سیاستی مرتبط با مدیریت و ححاظت از ساحل ضروری است .ه چنی  ،شرکت در سه
فعالیت شنا ،بساط پیکنیک و ماهیگیری در دو کالس متحاوت بوده است ،در حالی که پیادهروی،
قایقرانی و کمپینگ در هر دو کالس نتایج مشترکی داشته است Christie et al. (2015) .مطالعهای
با عنوان ارزش گذاری خدمات اکوسیستمی ساحلی و دریایی در منطقه سنت وینست و مناطق
ححاظتشده دریایی به روش آزمون انتخاب و مدل رگرسیونی الجیت با پارامترهای تصادفی انجام
دادند .محاسبه تمایل به پرداخت برای ویژگیهای یادشده نشان داد که چگونه ارزشگذاری اقتصادی
خدمات اکوسیست دریایی ممک است برای طراحی و هدف قراردادن سیاستهای ححاظت دریایی
و به بیشینهرساندن مزایای رفاهی مورد استحاده قرار گیرد Ramdas & Mohamed (2014) .در
مروری از محهوم و نظریات خود با عنوان تر یرات توریس بر ویژگیهای محیط زیست ،سواد محیط
زیستی و تمایل به پرداخت را بررسی کردند .آنان به ای نتیجه رسیدند که تئوری عمل منطقی0
نظریه ای برای توضی کلی رابطه بی آگاهی ،نگرش و نیات رفتاری میباشد و مورد استحاده به
صورت یک چارچوب که مربوط سواد محیطزیستی و تمایل به پرداخت است .در آخر به ای نتیجه
رسیدند که سواد محیط زیستی تر یر م بتی بر نگرش گردشگران برای تمایل به پرداخت دارد.
) Birdir et al. (2013تمایل به پرداخت را بهعنوان ابزاری اقتصادی برای مدیریت گردشگری
ساحلی در سه منطقه ساحلی مرسی ترکیه بررسی کردند .آنها به روش ارزشگذاری مشروط
تمایل به پرداخت را برای هر سه ناحیه بهترتیب  2/22 ،2/33و  1/11واحد پولی بهازای هر
)Zhang & Sohngen (2017

1

)-Harmful Algal Bloom (HAB
-Queensland
3
- Finite Mixture Models
4
)- Theory of Reasoned Action (TRA
2

350

الگوي گردشگري ساحلی دریاي مازندران مبتنی بر پرداخت براي خدمات اكوسيستم

بزرگسال بدست آوردند .آنها ای قیمتها و ارزشهای محاسبهشده را به دولتهای محلی برای
مدیریت کارآمد سواحل پیشنهاد کردند Luisetti et al. (2011) .در مطالعهای با عنوان ارزشگذاری
خدمات اکوسیست ساحلی و دریایی در انگلستان جهت تجدیدنظر در مدیریت و سیاستگزاری را
انجام دادند .در ای مطالعه از روش منحعت هزینه و طراحی آزمون انتخاب و رگرسیون الجیت با
ا رات تصادفی برای رسیدن به اهداف استحاده شد .نتایج مطالعه ابتدا براساس مدل انتخاب برای هر
ویژگی ارزشگذاری شد و سپس سیاستهای مدیریتی براساس دوره زمانی  01 ،20و  111ساله
مورد ارزیابی منحعت به هزینه قرار گرفت.
با توجه به مجموع مطالعات بررسیشده ه جهت با ای مطالعه ،میتوان دریافت که در مطالعات
اندک داخلی صرفاً به بیان نقاط ضعف و قوت گردشگری ساحلی و دریایی با روشهای توصیحی
بسنده شده است .مطالعات خارجی با روشهای گوناگون به ارزشگذاری خدمات اکوسیست دریایی
پرداختند ،هرچند در سالهای اخیر استحاده از روشهای پرداخت برای خدمات اکوسیست به روش
آزمون انتخاب ،رشد چش گیری داشته است .با توجه به موارد بیان شده ای مطالعه از بیشتر موارد
نسبت به مطالعات داخلی ک سابقه است و نسبت به مطالعات خارجی از لحاظ استحاده ه زمان از
روش پرداخت برای خدمات اکوسیست با الگوهای رگرسیونی پیشرفته الجیت شرطی براساس
ترجیحات گردشگران ساحلی و دریایی متحاوت است .از مه تری دالیل و ضرورتهای استحاده از
ابزارهای اقتصادی برای ححاظت از محیطزیست میتوان قضاوت بهتر در مورد پروژهها ،بهبود محیط
زیست ،کاهش هزینههای کارگزاران اقتصادی ،اجتناب از پیامدهای منحی ،کاهش خسارت به محیط
زیست و  ...را برشمرد ( .)Kaman & Stagol, 2015یکی از کارکردهای اکوسیست ساحلی و دریایی،
کارکرد تحریحی آن برای گردشگران و فعالی ای عرصه است .از ای رو ،در ای مطالعه برای اراهه
الگوی گردشگری دریایی با اهداف درآمدزایی ،از ای ابزار اقتصادی بهره گرفته میشود .از ای رو از
روش آزمون انتخاب 1و مدلهای رگرسیونی پیشرفته گسسته برای کمّیسازی ترجیحات مؤلحههای
گوناگون طراحی الگوی گردشگری دریایی استحاده شد.
مواد و روشها
در روش آزمون انتخاب ،از گردشگران خواسته میشود که از بی کاالها و پیامدهای فرضی
رقابتی که در پرسشنامه توصیف شدهاند ،انتخاب نمایند .کاالها یا پیامد فرضی مجموعهای از
ویژگیها هستند ،که هرکدام می تواند دارای تعدادی سط باشد و ای سطوح در هر سناریو متحاوت
میباشند ( .)Peen, 2013فرض بر ای است که گردشگران بهدلیل تلییرات در روش مدیریتی
1

- Choice Experiment
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ترکیدشده بهوسیله قرارداد پرداخت برای خدمات گردشگری اکوسیستمی دولتی و خصوصی با
کاهش مطلوبیت مواجه میشوند و پرداخت با افزایش مطلوبیت همراه است .فرض میشود که یک
گردشگر یک قرارداد را انتخاب میکند؛ اگر مطلوبیت خالر حاصل از آن انتخاب ،بیشتر از هر
قرارداد و یا هر گزینه ی رقابتی باشد .بر اساس نظریه مطلوبیت تصادفی ،احتمال اینکه یک گردشگر
یک انتخاب خاص را شکل دهد زمانی است که مطلوبیت آن انتخاب افزایش یابد .مطلوبیت کلی
بدستآمده از یک قرارداد بهعنوان یک تاب مطلوبیت به شکل رابطه ( )1بیان میشود ( Peen,
:)2013
)Ui (Ph)= U(Zh; Xi
()1
که در آن h ،Phامی سناریوی برنامهی پرداخت برای خدمات اکوسیست استUi(Ph) ،
مطلوبیت مشتقشده از آن سناریو است Zh ،یک بردار از صحات (از جمله پرداخت) است که برنامه
 Phرا تشکیل میدهند و  xiبرداری از ویژگیهای گردشگر iام است ( .)Peen, 2013فرض میشود
مطلوبیت یک تاب سود ایجادشده توسط گردشگر است که بهنوبه خود تابعی از ماهیت برنامه ()Ph
میباشد .ای تاب مطلوبیت دارای یک تاب مطلوبیت غیرمستقی ( vi)Phاست که دارای یک جزء


سیستماتیک قابلمشاهده ( v)Phو یک جزء غیرقابلمشاهده تصادفی  ihمیباشد
:)al., 2005
Vi (Ph)= v (Ph)+ εih
()2
در ای مطالعه جهت جم آوری دادههای موردنظر از مصاحبه حضوری و پرسشگری میدانی از
گردشگران در ساحل سیترای شهر نوشهر از قالب طراحی پرسشنامهی تخصصی آزمون انتخاب
بهره گرفته شد .پیش از برآورد پارامترها با رگرسیون الجیت شرطی ،طراحی دقیق الگو و مجموعه
انتخاب براساس طرحهای فاکتوریل متعامد 1از اهمیتی ویژه برخوردار است .بدی جهت شناسایی
ویژگیها یا همان پتانسیلهای جذب گردشگری دریایی و بررسی وضعیت موجود در منطقه مورد
مطالعه برای برآورده شدن اهداف مطالعه الزم خواهد بود .بدی سبب استحاده از نظر کارشناس
عرصه گردشگری و ه چنی استحاده از مطالعات پیشی کارا است .در جدول  2ویژگیهای
گردشگری ساحلی و دریایی ،جهت طراحی مجموعههای انتخاب به کار گرفته شده ،که با مشورت
اساتید و متخصصی امر گردشگری بومیسازی شد که و در ای پژوهش مورد استحاده قرار گرفت،
آورده شده است .همانگونه که در ای جدول نشان داده شد ،هریک از ویژگیها از چند معیار
ترکیبی تشکیل شده است .تمامی معیارها براساس نظرات کارشناسان و اساتید گردشگری تعریف و
( Hanley et

-Orthogonal Design

1
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. تنظی شد2 در قالب جدول
 ویژگیهاي گردشگري ساحلی و دریایی-7 جدول
Table 2- The coastal and maritime tourism features
شرح
ویژگیهای گردشگری
Description
Tourism features
 میزان خلوص و،ای ویژگی شامل وسعت طول و عرض ساحل و آزادی آن
 و، زیبایی و شحافیت آب دریا، ایجاد فضای سبز در ساحل،اَلک ش ساحل
چش انداز ساحل و دریا
مقدار زبالههای موجود در ساحل
Beach and sea
This feature includes the length and width of the beach
landscape
and its freedom, the purity of the beach sand, the
creation of green spaces on the beach, the beauty and
clarity of the sea, and the amount of waste on the beach
 تردد وسایل موتوری (موتور،شامل ایمنی شنا در آب و وجود نجات غریق
 ازدحام و، جت اسکی و قایق موتوری) در ساحل و دریا، اتومبیل،سیکلت
 اخالقی و، امنیت انتظامی و رعایت الزامات قانونی،شلوغی و آلودگی صوتی
ایمنی و امنیت ساحل و دریا
فرهنگی ساحل و دریا
Safety and security
Including swimming safety and lifeguard, vehicles’
of
the beach and sea
traffic (motorcycles, cars, jet skis and motor boats) on
the beach and the sea, crowd and noise pollution,
Security guard, and legal, ethical and cultural
requirements of the beach and sea.
 امکانات دوش آب استحمام و،شامل تعداد سطل زباله موجود در ساحل
، سایبان و آالچیق در ساحل،  مکان اقامت و استراحت موقت و داه،توالت
امکانات بهداشتی و رفاهی
امکانات برای افراد معلول
Health and welfare
Including the number of available waste basket on the
facilities
beach, restrooms and bathing facilities, temporary and
permanent residence, gazebos and beach umbrellas,
facilities for disabled people
فراه بودن زیرساختهای الزم برای اشتلال مستقی و غیرمستقی نیروی
اشتلال افراد متخصر
کار متخصر گردشگری (متصدیان) با رفتار حرفهای برای جلب رضایت
گردشگری با رفتار مناسب
گردشگران
Employment of
tourism professionals
Providing the necessary infrastructure for direct and
with appropriate
indirect employment of the specialist with professional
behavior
behavior to satisfy the needs of tourists
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خنندماتی مانننند پارکینننگ سنناحلی ،امنناک و جشنننوارههننای مننذهبی و
فرهنگی ،خدمات امدادی و درمانی و اینترنت
Services including parking lots, religious places and
cultural festivals, relief and medical services, and the
Internet
امکانات خدماتی و تحریحی
تحریحننی شننامل ورزش و تحریحننات سنناحلی و دریننایی (جننت اسننکی،
Recreational
قننایق و اتوبننوس دریننایی ،اسننکله تحریحننی ،فوتبننال و والیبننال سنناحلی،
Services and facilities
پاراسیلینگ و )...
Recreational activities including coastal sports and
recreation (jet ski, boat and Water taxi, amusement
harbor, beach volleyball and football, parasailing and
)etc.
شامل تمام هزینهها از زمان ورود به ساحل و دریا تا خروج (شامل هزینه-
هزینه روزانه گردشگری
ی ورود ،پارکینگ ،تحری ساحلی ،تحری دریایی ،اقامت موقت ،گشت
ساحل و دریایی برای هر نحر
دریایی و جت اسکی و )...
Daily cost of beach
Including all expenses from the time of arrival to the and sea recreation and
beach and the sea until departure (including entrance
tourism per a
fee, parking, beach recreation, sea fun, temporary
household
)accommodation, jet ski, etc.
مرخذ :یافتههای پژوهش
Source: Research Findings

جدول  3بههمراه شرح آن در قالب پیشپرسشنامه به متخصصی گردشگری و ه چنی ،
گردشگران توزی شد .سپس وضعیت فعلی هریک از ویژگیهای باال در قالب چهار وضعیت بحرانی،
متوسط ،مطلوب و عالی بر اساس نظر کارشناسان ،گردشگران و ه چنی  ،بررسی وضعیت میدانی
ساحل گردشگری نوشهر تقسی بندی شد .بر ای اساس ،وضعیت هریک از ویژگیهای در نظر
گرفته شده در سواحل نوشهر به غیر از امکانات خدماتی و تحریحی ،متوسط سنجیده شد .وضعیت
خدمات تحریحی و خدماتی ساحل سیترای نوشهر براساس نظر کارشناسان و گردشگران در حد
مطلوب گزارش شده است .میانگی سط کنونی هزینه روزانه گردشگری در سواحل نوشهر برای
هر نحر 211 ،هزار ریال بدست آمد .ه چنی  ،بر اساس نظر کارشناسان گردشگری ،میتوان تا 01
درصد وضعیت فعلی هریک از ویژگیها را در صورت افزایش هزینههای گردشگری ساحلی و دریایی
تا  01درصد نسبت به وضعیت فعلی بهبود بخشید .با ای حساب برای هر ویژگی دو سط بهبود
 20درصدی (سط مطلوب) و  01درصدی (سط عالی) پیشنهاد شد و برای ویژگی هزینه
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گردشگری دو سط  21( 320.111درصد افزایش) و  319.111ریالی ( 01درصد افزایش)
پیشنهاد شد .بنابرای  ،برای همه ویژگیهای سه سط وضعیت فعلی ،وضعیت مطلوب و وضعیت
عالی در نظر گرفته شد .بر اساس طرح فاکتوریل کلی تعداد مجموعههای انتخاب برای  1ویژگی 2
سط برابر با  10خواهد بود .برای کاهش پیچیدگی و ازدیاد تعداد مجموعههای انتخاب از طرح
فاکتوریل متعامد بهینه برای طراحی مجموعههای انتخاب بهره گرفته شد .بر ای اساس تعداد 9
مجموعه انتخاب ،طراحی و در قالب پرسشنامه آزمون انتخاب بی گردشگران در سواحل شهر
نوشهر توزی شد .در جدول  3نمونهای از مجموعههای انتخاب آورده شد.
جدول  -1یک نمونه از مجموعههاي انتخاب در پرسشنامه
Table 3- An example of choice sets as questionnaires
ویژگیها
Features

الف
A

ب
B

چش انداز ساحل و دریا
Beach and sea landscape

50%
improvement

50%
improvement

50%
improvement

25%
improvement

25%
improvement

50%
improvement

25%
improvement

25%
improvement

25%
improvement

50%
improvement

378500

324000

ایمنی و امنیت ساحل و دریا
Safety and security of the
beach and sea
امکانات بهداشتی و رفاهی
Health and welfare facilities
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در آزمون انتخاب از انواع مدلهای رگرسیونی پیشرفته با متلیر وابسته گسسته استحاده
میشود .در بیشتر مطالعات از رگرسیون الجیت شرطی 1و چندجملهای 2استحاده شده است .با
فرض توزی ویبول( 3گامبل) برای توزی جمالت اختالل و آزمون فرض استقالل گزینههای نامرتبط
میتوان از تصری مدل الجیت شرطی ( )CLبهصورت رابطه ( )3بهره برد (:)McFadden, 1973
()3

∀𝑖 ∈ 𝐶ℎ

𝑖𝑉𝜇𝑝𝑥𝑒
𝑖𝑉𝜇𝑝𝑥𝑒 𝐶∈𝑖∑

= )𝑖(𝑏𝑜𝑟𝑝

ای رابطه میتواند ارتباط بی احتمال انتخاب گزینه جایگزی  hدر مجموعه انتخاب  Cو
مطلوبیت ناشی از آن را توضی دهد .عمومیتری فرض در مورد تاب مطلوبیت غیرمستقی  Viای
است که تابعی جداییناپذیر ،جم پذیر و خطی از متلیرهای توضیحی (ویژگیها) میباشد که رابطه
( )0آن آمده است (:)Hensher et al., 2005
()0

𝑖𝑘𝑋 𝐾𝛽 ∑ 𝑉𝑖ℎ =∝ +
𝐾

∝  ،عرض از مبدأ برای مقایسه مطلوبیت گزینه مورد نظر با مطلوبیت گزینه وضعیت کنونی
است Cn .تعداد مجموعههای انتخاب i ،تعداد مشاهدات n ،نشانه گزینه nام در مجموعه انتخاب
 Cnاست ،K .نشاندهنده ویژگیهاست .در نهایت ،مدل الجیت شرطی بهصورت رابطه ( )0تصحی
میشود (:)Hensher et al., 2005
𝑖𝑘𝑋𝐾𝛽 𝐾∑ 𝑒 ∝+

= 𝑃𝑖ℎ

()0
𝑖𝑘𝑋 𝐾𝛽 𝐾∑ ∝+
𝑖=𝑖∑
𝑒
𝑖=1
یک محدودیت الجیت شرطی ،وجود شرط استقالل گزینههای نامرتبط است .برای بررسی
ویژگی استقالل گزینههای نامرتبط که در نتیجه آن ،کششهای متقاط بی کلیه جحت گزینهها
یکسان خواهد بود ،آزمون هاسم  0مربوطه پیشنهاد شده است ( .)McFadden, 1973توصیه شده
است که الگوی الجیت شرطی برای خاصیت استقالل گزینهها باید با استحاده از آزمون هاسم -
مک فادن برای اطمینان از عدم نقض ای فرض آزمون شود که آزمون فرضیه آن بهصورت زیر
می باشد .اگر الگوی الجیت شرطی بدون توجه به ای خصوصیت برآورد شود ،منجر به ضرایبی
تورشدار و پیشبینیهایی نادرست خواهد شد.

1

-Conditional Logit
)- Multinomial Logit (MNL
3
-Wheibull Distribution
4
-Hausman Test
2
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الجيت شرطی
انواع دیگر مدلهاي الجيت پيشرفته

اختالف معنیداری بی ضراهب وجود ندارد

H0:

اختالف بی ضراهب سیستماتیک میباشد

H1:

از آنجا که در مدلهای الجیت ،امکان تحسیر مستقی ضرایب وجود ندارد ،برای مقایسه مقادیر
ضرایب ،از قیمتهای ضمنی 1استحاده میشود و نرخ نهایی جانشینی بی متلیرهای محیطزیستی
و متلیر بازاری (وسیله پرداخت) محاسبه خواهد شد .برای محاسبه قیمت ضمنی یا تمایل به
پرداخت افراد برای ویژگیها در الگوی آزمون انتخاب ،منحی ضریب هر ویژگی بر ضریب ویژگی
قیمت یا هزینه تقسی خواهد شد .بدی ترتیب ،تمایل به پرداخت افراد از رابطه ( )1محاسبه
میشود .هر قدر اندازه ضریب مذکور بزرگتر باشد ،قیمت ضمنی باالتر است (.)Brau, 2008
()1
) )MRS= -(β_(attribute a)/β_(attribute b
در نهایت ،برای اراهه الگوی گردشگری با توجه به ترجیحات افراد و برآورد قیمتهای ضمنی و
تلییر در سطوح ویژگیها از یک سیاست فرضی به سیاست فرضی دیگر ،میتوان مقادیر تلییر رفاه
ناشی از هر سیاست فرضی را محاسبه کرد .اختالف بحرانی هیکسی  ،که به آن مازاد جبرانی 2نیز
گحته میشود ،بهصورت رابطه ( )1میباشد (:)Peen, 2013
()1

]) CS = −1/𝛽𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 [ln(∑𝐽𝑗=1 exp(𝑉𝑗1 )) − ln(∑𝐽𝑗=1 exp(𝑉𝑗0

که در آن Vj1 ،مطلوبیت غیرمستقی انویه حاصل از تلییر در سط ویژگی و  Vj0مطلوبیت
غیرمستقی اولیه پیش از تلییر در ویژگی است Bprice .ضریب قیمت یا هزینه یا مطلوبیت نهایی
درآمد است.
از رابطه ( )1در محاسبه سه مؤلحههای جایگزی در ویژگیها و سطوح آزمون انتخاب استحاده
شد .در نهایت با اولویتبندی سناریوهای گوناگون بر اساس مؤلحههایی که گردشگران به آنها رای
و نظر دادند ،الگوی نهایی گردشگری دریایی برای منطقه مورد نظر ،طراحی و اراهه شد .پس از
نتیجهگیری از الگوهای معرفیشده و کاربرد روش آزمون انتخاب که مبتنی بر متلیرها و ویژگیهای
مد نظر است ،الگو طراحی ،عملیاتی و گزارش شد .بر اساس ای الگو ،برای هریک از مؤلحههای
سازنده ،طراحی شد که افزون بر ایجاد اشتلال ،درآمدزایی قابلتوجهی نیز داشته باشد.
روش نمونهگیری در رویکرد انتخاب نسبت به روشهای معمول تحاوت دارد ،بهگونهایکه تعداد
مشاهدات با تعداد پرسشنامهها متحاوت است و در واق هر مجموعه انتخاب ،یک مشاهده بشمار
1

- Implicit Price
-Compensating Surplus

2
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میرود ( .)Bennett & Adamowicz, 2001از ای رو ،با توجه به ای که در ای مطالعه هر
پرسشنامه شامل  9مجموعه انتخاب بود ،از ساحل سیترای نوشهر  1299نمونه ( 111گردشگر و
 3910مشاهده) از جامعه گردشگران ساحلی و دریایی گرفته شد .البته ،پس از طراحی پرسشنامه
اولیه ،بمنظور کاهش خطا و اصالح آن ،ابتدا  31پیشپرسشنامه از گردشگران در ساحل دریای
نوشهر تکمیل شد ،سپس با استحاده از دادههای بدستآمده ،پرسشنامه اصلی طراحی شد .از سوی
دیگر ،از آنجا که امروزه در طرحهای گردشگری مرتبط با مناب طبیعی و محیط زیست ،پایداری
مدنظر و پر اهمیت است ،در مطالعه ی حاضر نیز سعی بر آن شد که در طراحی و اراهه الگوی
گردشگری دریایی و ساحلی دریای مازندران ،پایداری و ححاظت از آن در نظر گرفته شود .بدی
منظور ،بررسی و مدیریت تعداد گردشگران ورودی به ساحل منتخب نوشهر اهمیت یافت .برای
بدستآوردن بیشتری تعداد گردشگر پایدار وارد شده به یک محیط گردشگری که در ای جا
ساحل در نظر گرفته شد ،از محهوم ظرفیت برد 1استحاده شد .ظرفیت برد یا تحمل بر حسب شرایط
فیزیکی ،بیولوژیک و مدیریتی در سه سط ظرفیت برد فیزیکی ،2ظرفیت برد واقعی 3و ظرفیت برد
مؤ ر 0بر اساس مدل ظرفیت برد گردشگری 0محاسبه شد ( .)Daniel et al., 2011ظرفیت برد
فیزیکی عبارت است از شمار بیشتری کاربرانی که میتوانند بهگونه فیزیکی درون یک محیط
س احلی تعریف شده ،در یک زمان مشخر جای شوند .در ای نوع ظرفیت برد تنها مساحت مورد
نیاز از لحاظ فیزیکی در نظر گرفته میشود و سایر عوامل تر یرگذار در فعالیتهای تحرجی ،مانند
امکان تخریب محیط زیست یا راحتی گردشگران در طی فعالیت تحرجی چش پوشی میشود.
رابطهای که برای محاسبه ظرفیت برد فیزیکی ساالنه استحاده شد به شکل رابطه ( )9است ( Daniel
.)et al., 2011
)PCC=A× Rf× (U/a
()9
𝑈

کننه در آن  Aمسنناحت قابننلدسننترس بننرای اسننتحادهی عمننوم (هکتننار) ( 𝑎 ) ،مقنندار فضننای
مورد نیاز هر بازدیدکنننده (بنهطنور عنادی  2متنر بنرای هنر فنرد) 𝑅𝑓 ،مینانگی سناعات بازدیند
از مجموعه است (.)Daniel et al. 2011
ظرفیننت بننرد واقعننی عبننارت اسننت از بننیشتننری شننمار اسننتحادهکنننندگان از یننک ظرفیننت
گردشننگری بننا در نظننر گننرفت محنندودیتهننای گوننناگون آن .بننهبیننان دیگننر ،باینند فاکتورهننای
1

-Carrying Capacity
- Physical Carrying Capacity
3
-Real Carrying Capacity
4
-Effective Carrying Capacity
5
-Tourism Carrying Capacity
2
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تصنحی کننننده ماننند محنندودیتهننای اراضنی ،تعننداد روزهنای نامناسننب (خیلننی گنرم یننا سننرد)
بننرای گردشننگری سنناحلی و  ...بننا توجننه بننه شننرایط ویننژهی آن مکننان در ظرفیننت بننرد فیزیکننی
اعمال شود ( .)Daniel et al., 2011ظرفیت برد واقعی از راه رابطه ( )3محاسبه شد:
)RCC= PCC × (100-CF1/100) × … × (100-CFn/100
()3
CFn = (M1 / Mt) × 100
در رابطننه ( CF1 ،)3فاکتورهننای محنندودیتکننننده محننیط سنناحلی بننرای امننر گردشننگری
اسنت کنه در آن  M1مقندار محدودکنننده ینک متلینر و  Mtکنل متلینر اسنت ( Daniel et al.
 .)2011برای م ال تعداد روزهای یخبندان به کل  310روز سال.
اما ظرفیت برد مؤ ر یا مجاز حداک ر شمار گردشگرانی است که یک محیط گردشگری با وجود
ظرفیت مدیریتی قادر به نگهداشت آن است .در ای روش وضعیت امکانات و شرایط مدیریتی
موجود لحاظ گردید .ای روش از رابطه ( )11قابل محاسبه است (.)Daniel et al. 2011
ECC= RCC × MC
()11
MC = (100 – FM) / 100
در رابطه ( FM )3ضریب تعدیل مدیریت و  MCظرفیت مدیریت است که بر اساس متلیرهای
متعددی مانند سیاست ،خط مشی و استراتژی مدیریتی حاک بر گردشگری ساحلی و دریایی در
منطقهی مورد بررسی محاسبه شد ( .)Daniel et al., 2011بر اساس نظر کارشناسان و مطالعاتی
نظیر حسی زاده و عرفانیان ( )1330و رضایی و قهرمانی ( )1330میانگی شاخر ظرفیت مدیریت
در مناطق ساحلی ایران  20درصد در نظر گرفته شد .با توجه به ای که هدف ای مطالعه طراحی و
اراهه الگوی گردشگری ساحلی و دریایی با وجود مدیریت در سواحل منتخب دریای مازندران است،
تعداد جامعه مورد بررسی ،تعداد گردشگران حاصلشده از شاخر ظرفیت برد با وجود مدیریت یا
ظرفیت برد مؤ ر است.
نتایج و بحث
در ابتدای ای بخش آمار مربوط به تعداد گردشگران در شهرستان و سواحل نوشهر و ه چنی ،
نتایج مربوط به ظرفیت برد گردشگری ای سواحل آورده شده است .با توجه به دادههای جدول،0
تعداد نحر-شب اقامت گردشگران در شهر نوشهر ،در نیمه نخست سال  9.210.203 ،1331نحر و
تعداد گردشگران ورودی به ساحلی سیترای ای شهر در همی دوره زمانی  1.091.302نحر بوده
است .با ای حساب به طور میانگی در نیمه نخست سال  1331روزانه  9.221نحر گردشگر
-constraint Factors

1
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غیربومی وارد ساحل نوشهر شده است .با ای حساب ظرفیت برد فیزیکی ،واقعی و مؤ ر ساحل
نوشهر بهترتیب  30.119 ،01.111و  9.132نحر گردشگر بهازای هر روز بدست آمد .الزم به ذکر
است که برای محاسبه ظرفیت برد واقعی 11 ،روز یخبندان 2 ،روز تعطیالت موقت در سال و 3
هکتار کاهش مساحت ساحل سیترا به دلیل وجود عوارض ،پارکینگ و جادهی آسحالته بهعنوان
محدودیت در نظر گرفت شد .ه چنی  ،ضریب ظرفیت مدیریت برای ساحل سیترا  20درصد در
نظر گرفته شد .با در نظر گرفت تعداد ظرفیت برد مو ر گردشگران در ساحل سیترا ،بر اساس
فرمول کوکران و جدول مورگان تعداد مشاهدات (افراد) در نمونه مورد مطالعه با خطای  1درصد،
 310مشاهده بدست آمده است.
جدول  -0تعداد جامعه ،ظرفيت برد و نمونه گردشگران مورد بررسی در ساحل سيتراي
نوشهر در نيمه نخست سال 3117
Table 4- Community number range capacity and sample of tourists
surveyed on the beach of Nowshahr Citrus in the first half of 2018
ظرفیت برد
ظرفیت برد
ظرفیت برد
تعداد ورود
تعداد نمونه
مؤ ر
واقعی
فیزیکی
گردشگران
منطقه
Number
Efective
Real
Physical
Number
of
of
region
range
range
range
tourist
samples
capacity
capacity
capacity
arrivals
تعداد
گردشگران
364
8.692
34.768
50.667
1.480.952
(نحر)
مرخذ :اداره میراث فرهنگی و گردشگری 1331 ،و یافتههای پژوهش
Source: Cultural Heritage and Tourism Administration, 2018 and Research
Findings

در ادامه توصیف آماری نمونه مورد مطالعه بهطور خالصه آمده است .براساس دادههای
گردآوری شده در قالب پرسشنامه 12 ،درصد گردشگران مرد و  39درصد آنها زن و  10درصد
آنها مترهل و  31درصد آنها مجرد بودند .میانگی سنی گردشگران  ،31/1میانگی سط
تحصیالت آنان فوق دیپل  ،و بهطور میانگی تعداد افراد تحت تکحل هر گردشگر  0/09نحر بود.
گردشگران بازدیدکننده از سواحل نوشهر بهطور میانگی  303/3کیلومتر سحر کردند و میانگی
هزینه روزانه هر نحر از گردشگران ساحلی و دریایی در کل سحر نزدیک به  3میلیون  010هزار ریال
بود .ه چنی  ،هر گردشگر بهطور میانگی بی  21تا  31میلیون ریال مخارج و درآمد ماهانه در

310

الگوي گردشگري ساحلی دریاي مازندران مبتنی بر پرداخت براي خدمات اكوسيستم

زندگی را اعالم کردند .از سوی دیگر ،گردشگران بهطور میانگی تقریباً  0شب اقامت شبانه در
نوشهر داشتند .از طرفی 10 ،درصد گردشگران در ساحل سیترای نوشهر در فعالیتهای
عامالمنحعه شرکت دارند ،ولی فقط  10/0درصد آنها در سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی عضو
هستند و  10درصد آنان روش فعلی درآمدزایی در سواحل نوشهر و پرداخت هزینههای گردشگری
به روش فعلی را مناسب نمیدانند .مه تری مقصد تحریحی گردشگران در سحر به استان مازندران،
سواحل دریا با  11درصد عالقه و مه تری هدف آنان از سحر به نوشهر با  11درصد سحر تحریحی
نسبت به اهدافی مانند درمانی و زیارتی و دیدار اقوام بود .گردشگران از نظر شاخر نگرش
محیطزیستی که ساختهشده از چهار متلیر شامل مطالعه مطالب محیطزیستی ،مشاهده فیل های
محیطزیستی ،عالقه به مناظر طبیعی و مقدار استحاده از محصوالت سازگار با محیط زیست
میباشد ،نگرش م بتی دارند ،بهطوری که میانگی نمره  3/31از  0را بدست آوردند.
در ادامه در جدول  0نتایج رگرسیون الجیت شرطی بههمراه ا ر نهایی هریک از ویژگیها آورده
شد .در ای مطالعه جهت برآورد آزمون انتخاب ،به دلیل ای که تر یر ویژگیهای ساحل را بر تمایل
به پرداخت و مطلوبیت نهایی افراد سنجیده شود ،از مدل رگرسیونی الجیت شرطی استحاده شد .با
توجه به دادههای جدول  ،0آماره  LRبرابر با  211/00شد که نشاندهنده آن است که رگرسیون
الجیت شرطی در سط یک درصد معنیدار شد .مقدار باالی آماره لگاریت درستنمایی
نشاندهنده تصری درست مدل برآوردشده است .ه چنی  ،مقدار ضریب خوبی برازش کاذب و R2
مکفادن برابر با  1/20و  Maximum Likelihood R2برابر با  1/02شد که مقدار پایی ای آمارهها
در مدلهای گسسته مانند الجیت شرطی عادیست .از میان ویژگیها ،ویژگی چش انداز ساحل و
دریا ،امکانات بهداشتی و رفاهی ،ایمنی و امنیت ساحل و هزینهی روزانه گردشگری در سط 1
درصد معنیدار شدند ،اما ویژگیهای اشتلال افراد متخصر و امکانات تحریحی و خدماتی از نظر
آماری معنیدار نشدند .از آنجا که در مدلهای الجیت شرطی ضرایب قابل تحسیر نیست در ادامه
به تحسیر عالمت ضرایب و ا رات نهایی پرداخته میشود.
عالمت ویژگی چش انداز ساحل و دریای نوشهر تر یر م بت و معنیداری بر مطلوبیت نهایی یا
تمایل به پرداخت گردشگران جهت استحاده تحریحی از سواحل نوشهر دارد .به بیان دیگر ،با افزایش
و بهبود وضعیت چش انداز ساحل سیترای نوشهر ،تمایل به پرداخت افراد برای ورود و تحری در
ساحل افزایش مییابد .بر اساس ا ر نهایی ای ویژگی ،با ابتماندن سایر شرایط و یک واحد بهبود
در چش انداز ساحل نوشهر 1/110 ،واحد مطلوبیت نهایی افراد یا تمایل به پرداخت آنان برای
تحری در ساحل نوشهر افزایش مییابد .عالمت ویژگی ایمنی و امنیت ساحل و دریا ساحل نوشهر
نیز م بت و معنیدار است ،یعنی با بهبود ایمنی و امنیت ساحل و دریای ساحل نوشهر مطلوبیت
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نهایی افراد یا به بیان دیگر ،تمایل به پرداختشان برای تحری در ساحل افزایش مییابد .بر اساس
ا ر نهایی ای ویژگی ،با ابت ماندن سایر شرایط و یک واحد بهبود در ایمنی و امنیت ساحل نوشهر،
 1/111واحد مطلوبیت نهایی افراد برای تحری در ساحل نوشهر افزایش مییابد .عالمت ویژگی
امکانات بهداشتی و رفاهی ساحل نوشهر نیز م بت و معنیدار است ،یعنی با بهبود امکانات بهداشتی
و رفاهی ساحل نوشهر مطلوبیت نهایی افراد یا به بیان دیگر ،تمایل به پرداختشان برای تحری در
ساحل افزایش مییابد .بر اساس ا ر نهایی ای ویژگی ،با ابتماندن سایر شرایط و یک واحد بهبود
در امکانات بهداشتی و رفاهی ساحل نوشهر 1/191 ،واحد مطلوبیت نهایی افراد برای تحری در
ساحل نوشهر افزایش مییابد .ویژگیهای امکانات خدماتی-تحریحی و اشتلال افراد متخصر
گردشگری بهترتیب ا ر منحی و م بت بر تمایل به پرداخت گردشگران ساحل سیترای نوشهر دارد،
اما ای متلیرها از نظر آماری معنیدار نشدند .بنابرای  ،از تحسیر آنها صرفنظر شد .در نهایت،
عالمت ویژگی قیمت یا هزینه روزانه گردشگری خانوار در سط یک درصد تر یر منحی بر مطلوبیت
نهایی یا تمایل به پرداخت افراد دارد .به بیان دیگر ،با افزایش هزینه برای تحری  ،مطلوبیت نهایی
افراد کاهش خواهد یافت که ای نتایج با تئوری تقاضا سازگار است .با یک واحد ( 11هزار ریال)
افزایش هزینه روزانه گردشگری در ساحل نوشهر و ابتماندن سایر شرایط ،مطلوبیت نهایی
گردشگران به اندازه  1/111110واحد کاهش مییابد.
جدول  -5نتایج برآورد مدل رگرسيونی الجيت شرطی براي روش آزمون انتخاب
Table 5- Results of estimating regression model of conditional logit using
the choice experiment method
ویژگی
Features
چش انداز ساحل و دریا
Beach and sea landscape
ایمنی و امنیت ساحل و دریا
Safety and security
of the beach and sea

امکانات بهداشتی و رفاهی
Health and welfare
facilities

ضریب
Coefficien
t

انحراف معیار
Standard
Deviation

آماره z
Z
Statistics

سط معنیداری
Significance

ا ر نهایی
Marginal
Effect

***0.473

0.146

3.23

0.001

0.075

***1.03

0.140

7.36

0.000

0.170

***0.597

0.121

4.93

0.000

0.080
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اشتلال افراد متخصر
Employment ofگردشگری با
0.143
رفتار مناسب
tourism professionals
with appropriate behavior
امکانات خدماتی و تحریحی
-0.036
Recreational Services and
facilities
متوسط هزینهی روزانه گردشگری
(ریال)
***0.00007
Daily cost of beach and
sea recreation and tourism
per a household
ابت ASC
-0.382
ASC Constant
=Pseudo R2
N= 3864

0.203

0.71

0.480

0.029

0.162

-0.22

0.824

-0.007

0.00002

-3.11

0.002

-0.000014

0.540

-0.71

0.479

Prob > LR: 0.000
McFadden's R2: 0.24

-0.079

LR(7): 217.54
0.24
Maximum Likelihood R2: 0.42

مرخذ :یافتههای پژوهش
Source: Research Findings
( * ***،**،بهترتیب معنیدار در سط  0 ،11و  1درصد)
)(*, **, ***; respectively, significance is at the level of 10, 5 and 1%

برای راستی آزمایی مدل رگرسیونی الجیت شرطی ،آزمون استقالل بی گزینههای نامرتبط به
کمک آماره هاسم  -مکفادن انجام شد که نتایج آن در جدول  1آورده شد.
جدول  -1نتيجه آزمون هاسمن – مک فادن
Table 6- The result of Hausman McFadden test
X2
-0.16
گزینه نخست
The first option
-3.12
گزینه دوم
The first option
-11.02
گزینه سوم
The first option
مرخذ :یافتههای پژوهش
Source: Research Findings

با توجه به مقدار آماره کایدو در جدول  ،1مشاهده میشود که ای مقدار برای هر سه گزینه
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موجود در مجموعههای انتخاب منحی شد .منحیشدن ای آماره غیرمعمول برای آزمون هاسم
نیست ،بویژه هنگامی که نمونه نسبتاً کوچک است ،به بیان دیگر ،تعداد فراوانی انتخاب هر گزینه
کوچک است (هاسم  .)1390 ،ای نتیجه مؤید آن است که فرضیه  H1رد و فرضیه  H0مبنی بر
عدم رابطه سیستماتیک یا استقالل بی گزینههای طراحیشده در مجموعههای انتخاب را نمیتوان
رد کرد .بنابرای  ،مدل رگرسیونی الجیت شرطی ،مناسبتری الگو برای بررسی ویژگیها بر تمایل
به پرداخت افراد برای تحری در ساحل نوشهر مورد تریید میباشد .همانگونه که در بخش روش
پژوهش بیان شد ،اهمیت برآورد تر یر متلیرهای توضیحی بر مطلوبیت نهایی افراد در مدل انتخاب،
برآورد تمایل به پرداخت افراد برای هریک از ویژگیهای معنیدار است .از آنجا که ضرایب به
خودیخود تحسیر نمیشوند ،برای مقایسه مقادیر ضرایب از قیمتهای ضمنی استحاده و نرخ نهایی
جانشینی بی ویژگیهای چش نداز ساحل و دریا ،ایمنی و امنیت ساحل و دریا ،امکانات خدماتی-
تحریحی ،امکانات بهداشتی -رفاهی و اشتلال افراد متخصر محاسبه شد (جدول .)1
جدول  -7ارزش تفریحی هریک از ویژگیهاي گردشگري ساحلی و دریایی
Table7- Recreational value each of the features of coastal and maritime
tourism
تمایل به پرداخت (ریال)
ویژگی
چش انداز ساحل و دریا
Beach and sea landscape
ایمنی و امنیت ساحل و دریا
Safety and security of the beach and sea
امکانات بهداشتی و رفاهی
Health and welfare facilities
اشتلال افراد متخصر گردشگری با رفتار مناسب
Employment of tourism professionals with
appropriate behavior
امکانات خدماتی و تحریحی
Recreational Services and facilities
مرخذ :یافتههای پژوهش
Source: Research Findings
 :naاز نظر آماری بیمعنی Non-Significant

67.571
140.328
85.285
20.428 ns
-5.142 na

با توجه به دادههای جدول  ،1افراد نمونه مورد بررسی بیشتری قیمت ضمنی یا تمایل به
پرداخت را برای بهبود ایمنی و امنیت ساحل و دریای ساحل سیترای نوشهر در حدود
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101.329ریال دارند .به ای معنی که با ابتماندن سایر شرایط ،با افزایش و بهبود معیارهای
ایمنی و امنیت ساحل شامل ایمنی شنا در آب و وجود نجات غریق ،تردد وسایل موتوری (موتور
سیکلت ،اتومبیل ،جت اسکی و قایق موتوری) در ساحل و دریا ،ازدحام و شلوغی و آلودگی صوتی،
امنیت انتظامی و رعایت الزامات قانونی ،اخالقی و فرهنگی ساحل و دریای سیترای نوشهر ،از
وضعیت فعلی به سطوح مطلوب و عالی ،تمایل نهایی پرداخت گردشگران افزایش مییابد .پس از آن
برای بهبود امکانات بهداشتی -رفاهی حاضر هستند  90.290ریال پرداخت کنند .ه چنی  ،تمایل
به پرداخت گردشگران برای بهبود چش انداز ساحل نوشهر بهازای هر روز  11.011ریال میباشد.
تمایل به پرداخت یا ارزش ضمنی ویژگیهای اشتلال افراد متخصر و امکانات خدماتی-تحریحی
ساحل بهترتیب  21.029و  -0.102ریال محاسبه شد ،ولی ای دو ویژگی دارای ا ر معنیدار از نظر
آماری نیستند .منحی شدن نرخ نهایی جانشینی یا ارزش ضمنی گردشگران برای امکانات تحریحی-
خدماتی را میتوان ای گونه تحسیر کرد که گردشگران از وضعیت کنونی ای امکانات سیترا راضی
بوده و تمایلی برای بهبود آن ندارند یا بر اساس تئوری مصرف در نقطه حداک ر مطلوبیت نهایی قرار
دارند و بهبود ای امکانات از مطلوبیت گردشگران میکاهد .با ای حساب هرکدام از گردشگران
حاضر هستند در مجموع بهطور میانگی نزدیک به  233.190ریال برای استحاده و بهبود امکانات
گردشگری ساحل نوشهر پرداخت کنند .ه چنی  ،از آنجا که تعداد نمونه مورد بررسی 1299
مشاهده هستند ،ارزش تحریحی روزانه ساحل نوشهر برای افراد در نمونه مورد بررسی ،نزدیک به
 319میلیون ریال محاسبه میشود.
با توجه به انتخابهایی که افراد انجام دادند ،قیمتهای ضمنی و تلییر در سطوح ویژگیها از
یک سیاست فرضی به سیاست فرضی دیگر ،میتوان مقادیر رفاه اقتصادی در یک سیاست فرضی را
محاسبه کرد .با حذف گزینه وضعیت کنونی (گزینه سوم هر کارت) که در بی گزینههای انتخابی
در  9مجموعه انتخاب ،ابت است 0 ،گزینه یا سناریوی متحاوت انتخاب و اراهه شد ،که در جدول 9
آورده شد .ه چنی  ،با توجه به معنیدار نشدن متلیر امکانات تحریحی و خدماتی ساحل و دریا و
اشتلال افراد متخصر ،تمایل به پرداخت ای متلیرها در محاسبه رفاه وارد نشده است.
در جدول  ،9مقدار تلییر در رفاه در ا ر تلییر وضعیت کنونی و اعمال هر یک از سیاستها،
نشان داده شد .باالتری مقدار رفاه در سیاست فرضی یا سناریوی پیشنهادی شماره  2ایجاد شده
است .ای سناریو با  01درصد بهبود در وضعیت کنونی ویژگی چش اندازی ساحل ،امکانات
بهداشتی-رفاهی و ویژگی ایمنی و امنیت ساحل و دریا و دریافت  319.011ریال ،بیشتری
رضایت یا رفاه را در افراد مورد بررسی ایجاد کرده است .الگوهای پیشنهادی رفاه م بتی را در
گردشگران سواحل نوشهر ایجاد میکند .از طرفی سناریوی شماره یک که  20درصد بهبود در
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هریک از ویژگیها را شامل شد و با ای حال ،هزینهای ک تر بهازای هر نحر-روز بازدید را داراست،
ک تری میزان رفاه را برای گردشگران فراه کرده است .بر اساس دادههای جدول  ،1تلییرات در
وضعیت کنونی گردشگری ساحلی و دریایی سیترای نوشهر بهترتیب الگوهای  0 ،2و  0بهعنوان
سناریو درآمدزا پیشنهاد میگردد .نتایج ای پژوهش از نظر عالمت ضراهب ویژگیها با نتایج
مطالعات ) Birdir et al. (2013) ،Christie et al. (2015تا حد زیادی مطابقت دارد با ای تحاوت
که در ای مطالعه در نهایت طرح گردشگری ساحلی و دریایی بر اساس ترجیحات گردشگران
پیشنهاد شد.
جدول  -1محاسبه رفاه براي  5الگوي درآمدزاي پيشنهادي گردشگري ساحلی و دریایی.
Table 8- Tourism model and welfare calculation for the five suggested
scenarios
ویژگیها
Features
چش انداز ساحل و دریا
beach and sea
landscape
ایمنی و امنیت ساحل و
دریا
Safety and security
of the beach and sea
امکانات بهداشتی و رفاهی
Health and welfare
facilities
اشتلال افراد متخصر
na
گردشگری
Employment of
tourism
professionals

امکانات خدماتی و
na
تحریحی
Recreational
Services and
facilities

الگو 1
Scenario 1

الگو 2
Scenario 2

الگو 3
Scenario
3

الگو 0
Scenario
4

الگو 0
Scenario
5

25% better

50% better

50%
better

25%
better

50%
better

25% better

50% better

50%
better

50%
better

50%
better

25% better

50% better

25%
better

50%
better

25%
better

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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هزینه گردشگری (ریال)
Cost of tourism
)(Rials
تلییرات رفاه
Welfare changes

324000

378.500

378.500

324000

324000

262.368

501.052

415.767

487.981

470.627

مرخذ :یافتههای پژوهش
Source: Research Findings
 naبه دلیل معنیدار نشدن ،تلییرات ای ویژگی ،در نظر گرفته نشد و محاسبه نشد.
Na: Due to the lack of significance, changes to this feature were not
considered and calculated.

نتیجهگیری و پیشنهادها
از آن جا که ایران در زمینه برخورداری از سواحل و دریا دارای مزیت است ،تعریف ،طراحی و
اراهه الگویی بومی برای فعال کردن ای پتانسیل در سواحل شمال کشور برای کمک به اقتصاد
محلی ،منطقهای و ملی م مر مر خواهد بود .از ای رو ،در ای مطالعه به کمک نوی تری
روشهای ارزشگذاری اقتصادی مناب طبیعی ،ارزش یا اولویت ویژگیهای گردشگری سواحل و
دریای مازندران در ساحل سیترای نوشهر بهعنوان نمونهای از سواحل شمال ایران ،از نظر
گردشگران سنجیده شد .برای اساس و نتایج ای مطالعه  0سناریوی قابلدسترس که از نظر
کارشناسان گردشگری ساحلی و دریایی مورد تریید است ،پیشنهاد شد و مقدار تلییر رفاه
گردشگران محاسبه و گزارش شد .بر اساس نتایج بدستآمده ،بهبود هریک از ویژگیهای
چش انداز ،ایمنی و امنیت ساحل و دریا ،امکانات بهداشتی و رفاهی و اشتلال افراد حرفهای و
متخصر گردشگری جدای از معنیداری یا بیمعنیبودن از نظر آماری ،تر یر م بت بر مطلوبیت
نهایی گردشگران حاصل از تحری در ساحل و دریای سیترای نوشهر دارند .ای نتیجه بدی دلیل
است که وضعیت کنونی هریک از ویژگیهای یاد شده متوسط سنجیده شد و قابلیت ارتقا به سط
مطلوب و عالی را نیز دارد .امام ضریب ویژگی تحریحی و خدماتی ساحل سیترای نوشهر ،منحی
بدست آمد .ای میتواند حاصل از وضعیت فعلی ای ویژگی در ساحل سیترا باشد .همانطور که در
بخش روش پژوهش اشاره شد ،گردشگران از وضعیت فعلی امکانات تحریحی و خدماتی ساحل
سیترا ابراز رضایت کردند و وضعیت کنونی آن ،مطلوب ارزیابی شد .بهبیاندیگر ،گردشگران از
وضعیت فعلی امکانات تحریحی و خدماتی راضی هستند و حداک ر مطلوبیت را بدست میآورند و با
بهبود به سط باالتر بر اساس قانون نزولیبودن مطلوبیت نهایی از مقدار مصرف مشخصی به بعد،
ضریب ای متلیر منحی شده است .در ادامه با توجه به نتایج بدست آمده در ای پژوهش،
پیشنهادهای کاربردی جهت بهبود وضعیت گردشگری ساحلی و دریایی جذب گردشگر و ایجاد
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اشتلال و درآمدزایی اراهه شد.
با توجه به تر یر م بت چش انداز ساحل بر مطلوبیت نهایی گردشگران ،تالش برای بهبود ای
ویژگی میتواند در جلب بیشتر گردشگر و به تب افزایش درآمد بدست آمده از آن میتواند م مر
مر باشد .بر ای اساس استحاده از ابزار قانونی برای بهبود وسعت طول و عرض ساحل و آزادی آن،
بهبود خلوص و اَلک ش ساحل ،ایجاد و مدیریت بهتر فضای سبز در ساحل ،کنترل فاضل آب
شهری برای بهبود زیبایی و شحافیت آب دریا و کاهش مقدار زبالههای موجود در ساحل سیترای
نوشهر پیشنهاد میشود.
در بی ویژگیها ،ا ر م بت ویژگیهای ایمنی و امنیت ساحل و دریای سیترا شامل ایمنی شنا
در آب و وجود نجات غریق ،کنترل و مدیریت تردد وسایل موتوری (موتور سیکلت ،اتومبیل ،جت
اسکی و قایق موتوری) در ساحل و دریا ،کاهش ازدحام و شلوغی و آلودگی صوتی ،امنیت انتظامی
و رعایت الزامات قانونی ،اخالقی و فرهنگی ساحل و دریا از همه بیشتر است .ای معیارهای از
زیرمجموعه ویژگی ایمنی و امنیت به واق تر یر م بت و سرمایهگذاری برای بهبود جذب گردشگر
دارد و خواهد داشت.
ویژگیهای امکانات بهداشتی و رفاهی سواحل و دریای نوشهر نظیر تعداد سطل زباله موجود در
ساحل ،امکانات دوش آب استحمام و توالت ،مکان اقامت و استراحت موقت و داه  ،سایبان و
آالچیق در ساحل ،امکانات برای افراد معلول برای گردشگران ارزش یا مطلوبیت نهایی م بتی را
ایجاد میکند .بنابرای  ،بهبود ای امکانات تا سط  01درصد نسبت به وضعیت موجود ،تر یری بسزا
در ایجاد رضایت در گردشگران دارد.
ویژگیهای خدماتی و تحریحی مانند پارکینگ ساحلی ،اماک و جشنوارههای مذهبی و
فرهنگی ،خدمات امدادی و درمانی و اینترنت ،و امکانات تحریحات ساحلی و دریایی (جت اسکی،
قایق و اتوبوس دریایی ،اسکله تحریحی ،فوتبال و والیبال ساحلی ،پاراسیلینگ و  ،)...دومی متلیر
تر یرگذار میباشد و پس از آن چش انداز ساحل و دریای نوشهر قرار دارد .بهبود ای دو ویژگی نیز
تا سط  01و حتی  20درصد نسبت به وضعیت فعلی ،مطلوبیت نهایی بهسزا و تر یرگذاری را در
گردشگران ایجاد خواهد کرد.
متلیر اشتلال افراد متخصر گردشگری با ای که از نظر آماری بیمعنی است ،ولی نمیتوان از
ا ر م بت آن گذشت .بهعبارتدیگر ،عامل انسانی طرف حساب با گردشگران که متصدی امکانات
بهداشتی-رفاهی ،خدماتی-تحریحی ،ایمنی-امنیتی هستند میتوانند تحری خاطره انگیزی را برای
گردشگ ران رق بزنند .بنابرای  ،بکارگیری و مشورت از متخصصی باتجربه و تحصیلکرده
گردشگری بهعنوان پیشنهاد الزمه یک دهکده ساحلی گردشگرپذیر است.
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با توجه به ای که هر گردشگر حاضر است برای بهبود مجموع ای ویژگیها نزدیک به
 311.111ریال به ازای یک روز تحری در ساحل و دریای سیترای نوشهر هزینه کند ،نشان میدهد
اگر شرایط بهبود پیدا کند ،تمایل به پرداخت گردشگران بیشتر میشود که ای امر،
سرمایهگذاریهای الزم را برای بهبود شرایط گردشگری سواحل نوشهر توجیه میکند.
در نهایت ،سناریوی شماره  2بهعنوان الگوی برتر گردشگری ساحلی و دریایی سیترای نوشهر
به دلیل ای که بیشتری تلییر رفاه را در گردشگران ایجاد میکند ،پیشنهاد شد .در ای الگو
چش انداز ساحل و دریا ،امکانات بهداشتی و رفاهی با  01درصد و ایمنی و امنیت نیز با 01درصد
بهبود نسبت به وضعیت فعلی پیشنهاد شد .در ای سناریو ،هزینههای روزانه گردشگری بهاندازه 01
درصد نسبت به میانگی وضعیت کنونی افزایش خواهد داشت یعنی به  319.011ریال بهازای یک
روز برای هر نحر افزایش مییابد .ای در حالی است که در محاسبات ای پژوهش میانگی هزینه
روزانه هر گردشگر  211هزار ریال بدست آمد که  119.011ریال بیشتر و تمایل به پرداخت
گردشگران برای تحری در ساحل سیترا حاصل از رگرسیون الجیت شرطی 233.190 ،ریال
محاسبه شد ،که نزدیک  31.111ریال بیشتر از هزینههای فعلی است .ای تحاوت قیمت را میتوان
با سرمایهگذاری و برنامهریزی اصولی در جهت بهبود ویژگیها و امکانات گردشگری و بکارگیری
مستقی و غیرمستقی نیروی کار جدید و متخصر برای اشتلالزایی و ایجاد درآمد بهره گرفت.
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