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ساحلی انواع ماهیان استخوانی در  هایسنجی تشکیل بازارامکان

 استان مازندران
 1سعید یزدانی، حامد رفیعی

   01/01/0315تاریخ پذیرش:                                                                                       72/10/5031تاریخ دریافت: 

 :چکیده
سنتی بودن بازارهای ماهیان استخوانی، سهم پایین صیادان از فروش صید و در مقابل، وضع نامناسب بازار ماهیان و   

باشد. در این بازار نارضایتی عمده بازار ماهیان در استان مازندران می هایچالشدر این بازارها، از  هاآنقیمت باالی 
 گذاران قرار داده است. توجه به عالئقروی سیاستبرانگیزی را پیششچالکننده و صیاد به طور همزمان، مشکل مصرف
های کارایی بازار و بهبود سهم تولیدکننده )صیاد( خواهد بود. عاملترین های زائد، یکی از مهمکننده و حذف حلقهمصرف
، گاننندکتر برای مصرفزه و سالمبر تأمین ماهی تا افزونبازارهای ساحلی و فروش ماهیان صید شده در این بازار،  طراحی

ه ب بررسیاین براین اساس، گونه بازارهای کنار دریا ایجاد خواهد کرد. را به جهت جذابیت این انرضایت بیشتر آن
پردازد. برای این منظور می 1931سنجی تشکیل بازار ساحلی انواع ماهیان استخوانی در استان مازندران در سال امکان
 از تکمیل توزیع و پس ای بین نواحی ساحلی و غیر ساحلی استانای دو مرحلهبه روش نمونه گیری خوشه پرسشنامه 486
در  در بازار ساحلی ماهی سفید، کفال و کپور، ،براساس تحلیل الگوی لوجیت نشان داد  بررسی. نتایج این شداوری گرد

ها درصد بیشتر از میانگین قیمت 136/19و  456/16، 618/14حاضر به پرداخت به ترتیب  گانکنندبهترین حالت مصرف
درصد  069/5و  082/4، 496/6کنندگان حاضر به پرداخت به ترتیب نیز مصرف حالتخواهند بود. همچنین در بدترین 

لی حاضر گان برای تشکیل بازار ساحکنندمصرف، حالتدر بهترین باشند. در بازار غیر ساحلی نیز نتایج نشان داد که می
 335/9و  201/4، 069/5حاضر به پرداخت به ترتیب  حالتدرصد و در بدترین  185/11و  532/10، 920/16به پرداخت 

ای انتقال به هر ساحلی باتوجه به کاهش هزینهالذا براین اساس تشکیل بازها خواهند بود. درصد بیشتر از میانگین قیمت
  تواند مناسب باشد.میفروشی و در راستای افزایش سهم صیادان از بازار و خرده بازارهای عمده

 
 JEL :D40, L10, M31, Q13 طبقه بندی

 پرداخت، ماهیان استخوانی، استان مازندران به مایلتبازار ساحلی،  :کلیدی هایواژه

 

                                                           
 به ترتیب: استادیار)نویسنده مسئول( و استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران  1 

Email:Hamedrafiee@ut.ac.ir    
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 مقدمه:
انتخاب مکان مناسب بازار و موقعیت لوجستیک آن، یکی از مباحث مهم در ادبیات بازاریابی و بازار  

رسانی است. باتوجه به اینکه ماهیان دریایی مطلوب مصرف کنندگان بوده و تمایل بیشتری نسبت به 

وع ه این ندهند ککنندگان ترجیح میخرید این نوع ماهیان نسبت به ماهیان پرورشی دارند، مصرف

د خو یقرار گیرد. همه ساله سودجوبان بازار، ماهیان پرورش شانتر در اختیارماهیان، تا حد امکان تازه

 راهتوجهی از این  شایانفروخته و سود  عرضه و کنندگانرا به جای ماهیان تازه دریایی به مصرف

 . (1931)اداره کل شیالت استان مازندران،  اندنصیب خود کرده

سنتی بوده و همین امر به ناکارایی بازار منجر شده است. در کامل  وره طدر استان ب کنونیبازارهای 

 هایها و حلقهو در مقابل سهم واسطه استسهم صیادان بسیار اندک  به طور معمولچنبن بازارهایی 

دریافتی تعاونی  (،1931رفیعی ) بنابر نتیجه بررسیکه  طوریه بر چشمگیر خواهد بود. در بازا اضافی

فروشی نخواهد درصد قیمت ماهی در بازارهای خرده 01بیش از  میانگینطور ه صید از بازار ماهی ب

های بود و همین میزان دریافتی منجر به آن شده است که درآمد هر صیاد از صید در قالب تعاونی

. در مفاهیم اقتصادی وزارت کار و امور اجتماعی شود سویصید، کمتر از حداقل دریافت شده از 

ازار ب عامل های. چنانچه در یک بازار شود بیشینهباشد که در آن مطلوبیت کل جامعه میبازاری کارا 

ز گاه ای حاصل شود، آنبازار به نحو بهینه هایعاملو رضایت این  شوند بهرهمندکنندگان و مصرف

ی و ساحلهدف دسترسی به بازارهای  بررسیتوان به عنوان یک بازار کارا نام برد. در این این بازار می

-گی این بازارها آن خواهد بود که هم مصرفژدر استان مازندران است. ویشده صید  ماهیان تازه

. دخواهند بر سودویژه صیادان از آن ه و هم بازیگران طرف عرضه و ب شوندمند میبهرهکنندگان از آن 

ست. با ا شدههای تشکیل بازار ماهی ساحلی بررسی قابلیت و ظرفیت بررسیبرای این منظور در این 

کیلومتر،   997کیلومتر ) نوار ساحلی استان مازندران  897توجه به اینکه نوار ساحلی شمال حدود 

-، استان(1931)سازمان شیالت ایران،  باشدکیلومتر( می 111کیلومتر، گلستان  911استان گیالن 

سرشاری چه در حوزه شیالت  هایسودتوانند با تشکیل بازارهای ساحلی به های شمالی کشور می

صید و صیادی و چه در حوزه گردشگری دست یابند. در واقع درآمدهای ناشی از گردشگری  یعنی

 این بازارها درهای تشکیل قابلیت و ظرفیتنیز در ارتباط با این بازارهای ساحلی رقم خواهد خورد. 

جاده ساحلی از رامسر تا بابلسر به  ،در استان مازندرانبه عنوان نمونه های مورد نظر وجود داد. استان
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گذاری د، اما متاسفانه هیچ سیاستگذرمیر از کنار دریا تم 911الی  11با فاصله  کیلومتر و 111طول 

 دیگر. در نشده است اعمالن امسئوال سویمناسبی در جهت توسعه بازارهای ساحلی استان، از 

ن درآمد پاییاز سوی دیگر، . ی کمی از جاده اصلی قرار داردشهرهای ساحلی استان نیز دریا به فاصله

با توجه به روند ، تصویب شود 1931در بازار، منجر به آن شد که در سال  شانصیادان و سهم ناچیز

باید  1931 سال بودجه بر پایهمیلیون دالر  ۶1 ،صید دریای خزر و کاهش درآمد صیادان کاهشی

، نسازمان شیالت ایرا) صیاد پرداخته شود تا فعالیت صیادی اقتصادی شود نفر 1111برای باز خرید 

میلیون دالر، صیادان  ۶1این است که آیا با بازخرید صیادان و تخصیص این  پرسشحال  .(1931

ت، صیادان محلی صید اس باتوجه به اینکه کار این ینیقبههای آتی صید نخوهند کرد؟ دیگر در سال

های شمالی کشور منجر خواهد شد و گذاری در آینده به توسعه صید غیرمجاز در استاناین سیاست

صید نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه با شدت بیشتری نیز دنبال خواهد شد. چرا که با خارج شدن 

ن به جمع صیادان غیرمجاز در منطقه اضافه خواهند شد. های پره، همین صیاداصیادان از تعاونی

های پره، این افراد به صید غیرمجاز تخصص این افراد صید است و با تعدیل این صیادان از تعاونی

ایی هسیاست در پیش گرفتن و اعمالتر کار مناسببرای تأمین معیشت خود خواهند پرداخت. لذا راه

های افزایش خواهد بود.  لذا یکی از راه اضافیهای بازار و حذف حلقه مبنی بر افزایش سهم صیادان از

مورد، توسعه بازارهای ساحلی خواهد بود که های بیگریسهم صیادان از بازار و کاهش نقش واسطه

به این ترتیب اشتغال نیز باتوجه به توسعه این بازارها و گردشگری در کنار آن بهبود خواهد یافت. 

 د.کرتری را مصرف خواهند ماهی تازه و با شرایط مناسب ،کنندگان نیزهمچنین مصرف

 تشکیل بازارهای متفاوت با بازارهای برایکنندگان در همین زمینه و تحلیل تمایل به پرداخت مصرف 

-مصرف ،در بازار ماهی عمان، نشان دادند خود نتایج بررسی( در 1119المزروعی و همکاران )معمول، 

درآمد باال، تمایل به مصرف  ماهیان ساحلی داشته  و مصرف کنندگان با درآمد پایین  کنندگان با

. دشعالقه به مصرف ماهیان قطعه شده دارند. به این ترتیب پیشنهاد توسعه بازار ماهی در عمان ارائه 

ت گیری تمایل پرداخ( با استفاده از رهیافت الگوهای لوجیت، به اندازه111۶داربی و همکاران )

در بازارهای محصوالت کشاورزی محلی  راهکنندگان به محصوالت محلی و توسعه بازار از این مصرف

کنندگان برای گیری تمایل پرداخت مصرف(  به اندازه1110نس و همکاران )فامریکا پرداختند. آل

مکاران رنگ ماهی سالمون و توسعه بازار سالمون تیره و روشن در امریکا پرداختند. آکونگور و ه
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 رایبگیری تمایل مصرف کنندگان با استفاده از رهیافت الگوی کیفی پروبیت، به اندازه( 1118)

( نیز به بررسی 1118تشکیل بازار محصوالت ارگانیک در ترکیه پرداختند.  رودریگز و همکاران )

تمایل  برآوردتشکیل بازار محصوالت ارگانیک و جدا کردن آن از بازار محصوالت غیر ارگانیک و 

( نیز به 1111تشکیل این بازار در آرژانتین پرداختند. جایامپاتی ) برایکنندگان پرداخت مصرف

تشکیل بازار جداگانه ماهی دریایی در مقابل ماهیان  برایکنندگان بررسی تمایل پرداخت مصرف

ل دریایی در مقاب ه تشکیل بازار ماهیبکنندگان تمایل پرداخت مصرف برآوردویتنام و پرورشی در 

خود به بررسی تمایل  پژوهش( در 1111و همکاران ) دیویدسونبازار ماهی پرورشی پرداختند. 

 پژوهشبازار ماهی پرورشی و دریایی پرداختند. نتایج این  جداسازیبرای کنندگان پرداخت مصرف

ن دریایی بازار ماهیاتشکیل  برایکنندگان هاوایی حاضر به پرداخت مبالغ بیشتری نشان داد که مصرف

خرید ماهیان تازه به جای ماهیان یخ  برایکنندگان تمایل بیشتری باشند. همچنین این مصرفمی

  .دارندزده 

ررسی ب پژوهشی با عنوان، در داخل کشور پیش از این زمینه موضوع این بررسیباتوجه به اینکه در 

خرید از سواحل و تشکیل بازارهای ساحلی انجام شده است، لذا  برایکنندگان تمایل پرداخت مصرف

تشکیل بازارهای ساحلی در استان مازندران  برایو تمایل پرداخت  به بررسی امکان سنجی پژوهشاین 

و افزایش سهم بازار و رفاه صیادان و  گانکنندو مطلوبیت برای مصرف رایط مساعدشبه منظور ایجاد 

 پردازد. در بازار ماهی این استان می گریاضافی واسطههای قههمچنین با هدف حذف حل

 :روش تحقیق

-تشکیل بازارهای ساحلی و بررسی تمایل پرداخت مصرف سنجیبه منظور امکان پژوهشدر این 

تشکیل این بازار از الگوی کیفی لوجیت و روش انتخاب دوگانه دوبعدی استفاده شده  برایکنندگان 

ن بوده است. ااست. بحث انتخاب روش الگوی دوگانه تک بعدی یا دو بعدی همواره مورد چالش محقق

نتیجه گرفته شده که روش انتخاب دوتایی دو بعدی نسبت به روش انتخاب  چندی هایبررسیاما در 

ها را افزایش پاسخ 1تر بوده و قابلیت اعتماددر بازار نزدیک هامعاملهک بعدی به شرایط دوتایی ی

اند. انتقاد هکردهایی به این روش دوگانه تک بعدی وارد از محققان انتقاد شماریدهد. همچنین می

                                                           
1 Reliability 
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 این روش شود؛ و دوم اینکهمی برآورداول این است که در این روش، تمایل به پرداخت بیش از واقع 

 Herriges andدهد )دست می به ( Willingness To Pay )تمایل به پرداخت اطالعات کمتری از

Shogren, 1996 .)های بیشتری داشته و نیز  بایستی در نهایت، روش دوگانه تک بعدی نیاز به داده

؛ و انتخاب ناکارای مجموعه دشوار است، که بسیار شودتوزیع مناسبی از مقادیر پیشنهاد انتخاب 

متر های کعبارت دیگر، با دادهدهد. بهرا تحت تاثیر قرار می تمایل به پرداختپیشنهادها، میانگین 

به  نسبت (. در نتیجه انتخاب دوتایی دو بعدیKanninen, 1993دهد )دست نمینتایج کاراتری به

کمتری  هایهمشاهد شمارایی دو بعدی دارد. در روش انتخاب دوت برتریانتخاب دوتایی یک بعدی 

نسبت به روش انتخاب دوتایی یک بعدی برای رسیدن به یک سطح دقت آماری الزم است 

(Hanemann et. al., 1991در روش انتخاب دوگانه دوبعدی چنانچه بین پاسخ .)های ها و انتخاب

ر تاز الگوی لوجیت مناسب گاه استفادهتوجهی وجود نداشته باشد، آن شایاناول و دوم همبستگی 

 توجهی شایانها همبستگی . اما چنانچه این انتخابکردخواهد  آسانتمایل پرداخت را  برآوردبوده و 

گاه استفاده از الگوهای پروبیت به ظاهر نامرتبط، کارایی بیشتری را ایجاد خواهد  داشته باشند، آن

 ,Cameron and Quigginخواهند بود ) الگوهای لوجیت همچنان بدون تورش برآوردکرد، هرچند 

1994 & Hanemann, 1991.) 

ه شود. ب( از یک نابرابری در توابع مطلوبیت غیرمستقیم افراد نتیجه میWTPتمایل به پرداخت )

 ( در آن برقرار خواهد بود:1که رابطه ) طوری

(1) 1 0( , ; ) ( , ; )u WTP s D u I s D 

 -های اجتماعی، ویژگیDبیانگر سطوح درآمدی،  Iمطلوبیت غیرمستقیم خواهد بود.  ع، تابuکه در آن 

به ترتیب به غیر دریایی و دریایی  1sو   0sو (دموگرافیکجمعیت شناختی) اقتصادی و متغیرهای

ورت صفر صه است که متغیر وابسته در این الگو گسسته و ب یادآوریکند. الزم به بودن بازار اشاره می

به عنوان بخش قابل مشاهده تابع  باشد. چنانچه قابل مشاهده نمی WTPو یک است و همچنین 

در نظر گرفته شود، هر فرد پاسخ مثبت به پیشنهاد تصادفی خواهد داد، اگر  uمطلوبیت غیر مستقیم 

 :(Hanemann, 1991 & Marvin, 2006) شرط زیر در آن برقرار باشد

(1) 1 1 0 0( , ; ) ( , ; )I Bid s D I s D       



   4/0934/شماره 01اقتصاد کشاورزی/جلد  44

( با میانگین صفر i.i.dمتغیرهای تصادفی مستقل و دارای توزیع یکسان ) 0و  1که در آن 

 شکلبه عنوان  تواند توسط تصریح تابع مشخصهمی پیشباشند. چنانچه فرض شود که رابطه می

 Hanemann, 1991)صورت زیر خواهد بوده گاه بتابعی یک الگوی آماری دوباره بازنویسی شود، آن

& Bate, 2006:) 

(9) 1 0

1 0( )I Bid I            

اجتماعی و  -شده از متغیرهای اقتصادی برآوردپارامترهای و همچنین  1 ،0که در آن 

 :(Bate, 2006) بود باشند. بنابراین رابطه زیر صادق خواهدمی شناختیجمعیت
1 0

1 0

0 1

1 0

1 0

Pr(' ') Pr( ( ) )

               = Pr( )

               = Pr( )

yes I Bid I

Bid

Bid

     

    

   

      

   

  

 (4)  

0که در آن  1   باشد. در الگوی لوجیت، خطاهای الگو فرض میبیانگر جزء خطای الگو می-

شوند که دارای توریع لوجستیک استاندارد، با میانگین صفر و واریانس 
2

3


توزیع  باشند. تابعمی 

 تواند به صورت زیر تصریح شود:تجمعی می

(0)  ( ) exp( ) / [1 exp( )]      

  :(Bate, 2006) صورت زیر خواهد بودهتصریح لوجیت در نهایت ب

(۶)  1 0Pr(' ') ( ) ( ),yes Bid Bid D             

1که در آن   0 ,D       وD  اجتماعی -و متغیرهای اقتصادی جمعیت شناختیبیانگر بردار 

کنندگان ساحلی و غیرساحلی در استان مازندران نمونه از بین مصرف ۶74 بررسیباشد. در این می

درصد( با  11تعیین درصد پیشنهاد اول ). شدانتخاب  1931گیری تصادفی در سال به روش نمونه

انجام شد. پیشنهادهای باال و  GAUSS10افزار و با استفاده از نرم Cooper (1993)روشاستفاده از 

صورت درصدی هستند، استفاده از روش معمول نصف و دو برابر کردن ه پایین نیز باتوجه به اینکه ب

اوری گرد هایبرای رفع این مشکل باتوجه به مشاهدهنخواهد بود.  سازگارپیشنهاد اول با شرایط بازار 
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درصد به مبالغ پیشنهادی،  0های باال و پایین با اضافه و کم کردن پرسشنامه، پیشنهادشده در پیش

 . 1شد برآورددرصد  0و  10

 بررسینتایج 
 رایبمتغیر مبالغ پیشنهادی  ،دهدنشان می الگوی لوجیت برآوردگونه که نتایج همان، 1جدول  برابر

با  سازگارپذیرش بازار ساحلی، رابطه منفی با احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی دارد. این نتیجه 

که هرچه مبالغ پیشنهادی افزایش یابد، احتمال پذیرش این مبالغ  به طوری باشدالگوهای تقاضا می

ار دکنندگان کاهش خواهد یافت. ضریب برآوری این متغیر در سطح یک درصد معنیاز سوی مصرف

دهد که با افزایش یک درصدی متغیر پیشنهاد نسبت به باشد. آماره کشش در میانگین نشان میمی

درصد کاهش خواهد یافت. همچنین  318/1های موجود، احتمال پذیرش این مبالغ به اندازه میانگین

شنهادی، دهد که با افزایش یک واحدی در مبالغ پیآماره اثر نهایی در مورد این متغیر نشان می

 واحد کاهش خواهد یافت.  14۶/1احتمال پذیرش این مبالغ به اندازه 

داری در سطح ده درصد با احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی متغیر تحصیالت رابطه مثبت و معنی

های تحصیل در افراد، احتمال با افزایش تحصیالت و سال ،دهد داشته است. این نتیجه نشان می

ی کشش در این مورد نشان برآوردافزایش خواهد یافت. آماره  آنانادی از سوی پذیرش مبالغ پیشنه

 ، احتمال پذیرشهای تحصیلی افراد، نسبت به میانگیندهد که با افزایش یک درصدی در سالمی

درصد افزایش خواهد یافت. همچنین باتوجه به  171/1کنندگان به اندازه این مبالغ از سوی مصرف

ال گاه احتم های تحصیلی به اندازه یک سال افزایش یابند، آناثر نهایی، چنانچه سالی برآوردآماره 

نشان  بررسینتایج این همچنین یابد. واحد افزایش می 111/1پذیرش مبالغ پیشنهادی به اندازه 

 ریاند )نسبت به کپور(، با احتمال بیشتافرادی که تمایل به مصرف ماهیان سفید و کفال داشته،دهدمی

د. همچنین تمایل به مصرف ماهیان کرمبالغ پیشنهادی را برای تشکیل بازار ساحلی پرداخت خواهند 

 داری در سطح پنج درصد با احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی داشته است.سفید دارای رابطه معنی

                                                           
م به های ضرب و تقسیآیند و در لگاریتم گیری، رابطهگیری به وجود میهای درصد، با لگاریتم. الزم به یادآوری است که تبدیل1 

 شوند.جمع و تفریق تبدیل می
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ایی ان دریکنندگانی که خرید ماهیدهد، آن دسته از مصرفنشان می 1جدول گونه که نتایج  همان

ل بازار تشکی برایپرداخت  بهاند، تمایل بیشتری را به عنوان محرک اصلی برای خرید ماهی ذکر کرده

هد ددار بوده است. همچنبن نتایج نشان میاند. این نتیجه در سطح یک درصد معنیداشته ساحلی

-حلی داشتهبازارهای سااند، تمایل بیشتری به تشکیل تجربه دیدن صید را داشته،کنندگانی که مصرف

 همچنین نتایج این مطالعه نشان دار بوده است.که این اثر نیز در سطح پنج درصد معنی طوریه اند. ب

کنندگان، احتمال پرداخت مبالغ پیشنهادی از با افزایش رتبه بازار ماهیان ساحلی در بین مصرف ،داد

 دار بوده است.یک درصد معنی نیز افزایش یافته است. این نتیجه نیز در سطح آنانسوی 

 نانآشده،  با افزایش درآمد افراد، احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی از سوی  برآوردباتوجه به الگوی 

تشکیل بازار عرضه ماهیان ساحلی افزایش خواهد یافت. این نتیجه نیز در سطح یک درصد  برای

درآمد افراد، احتمال پذیرش مبالغ با افزایش یک درصدی در  ،این نتیجه بنابردار است. معنی

آماره اثر نهایی، با افزایش  برآورددرصد افزایش خواهد یافت. باتوجه به  148/1 آنانپیشنهادی از سوی 

واحد  111/1 آنانهر یک میلیون ریال به درآمد افراد، احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی از سوی 

افرادی که در نوار ساحلی کشور  ،دهنده آن بودنشان بررسیافزایش خواهد یافت. در نهایت نتایج این 

یز خواهند داشت. دلیل این نتیجه ن ساحلیهستند، تمایل بیشتری برای پرداخت بابت بازار  اندساکن

کنندگان شهرهای ساحلی وری شده، در دسترس بودن سواحل برای مصرفآباتوجه به پرسشنامه گرد

( LRدار بوده است. آماره حداکثر درستنمایی )ج درصد معنیباشد. این نتیجه در سطح پناستان می

نشان  ( P-VALUEداری )گونه که آماره سطح معنیباشد. همانداری کل الگو مینیز بیانگر معنی

ر این الگو براب در درستبینی باشد. درصد پیشدار میدهد، الگو در سطح یک درصد نیز معنیمی

ته از مقادیر وابس شایان پذیرششده توانسته است درصد  برآوردل بنابراین مددرصد است،  180/81

گویان، تمایل به درصد پاسخ 81عبارتی بیش از . بهکندبینی را با توجه به متغیرهای توضیحی پیش

ب با اطالعات، مناس بسیاررا با ارائه نسبتی  ساحلیبرای تشکیل بازار  نهیا  آریبینی شده پرداخت پیش

 اند.  اختصاص دادهدرستی به
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 در استان مازندران ساحلیتشکیل بازار الگوی تمایل پرداخت برای  برآورد (1)جدول
 اثر نهایی کشش در میانگین tآماره  یبرآوردضریب  متغیرها

 -14۶/1 -318/1 -1۶3/8 -17۶/1 پیشنهاد

 111/1 118/1 937/1 183/1 جنسیت

 -147/1 -117/1 -31۶/1 -134/1 شغل

 119/1 11۶/1 094/1 119/1 سن

 111/1 171/1 849/1 14۶/1 تحصیالت

 1۶1/1 114/1 118/1 ۶41/1 سفید

 189/1 194/1 777/1 134/1 کفال

 114/1 141/1 718/1 433/1 محرک دریایی بودن

 14۶/1 191/1 003/1 07۶/1 صیددیدن 

 130/1 110/1 111/4 879/1 ساحلیرتبه بازار 

 111/1×11-8 148/1 403/4 401/4×11-8 )ده ریال( درآمد

 110/1 191/1 1۶0/1 413/1 ساحلی بودن شهرها

 --- --- -143/1 -9۶1/1 ضریب ثابت

LIKELIHOOD RATIO TEST  =    116.095 

WITH    10  D.F.   P-VALUE= 0.00000 

CRAGG-UHLER R-SQUARE        0.20826 

PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS = 0.70175 
 قیحقتهای : یافتهنبعم

انتگرال الگوی لوجیت برای بازار ماهی ساحلی سفید در نوار ساحلی و غیر ساحلی  برآورددر ادامه 

کنندگان اولویت دریایی بودن خرید . در سناریوی اول مصرفشد برآورداستان، در سناریوهای مختلف 

-این سناریو فرض شده که مصرفو همچنین بازار ساحلی را برای خود قائل نیستند، همچنین در 

این  . بیندها را داراین اولویت همهاند. در سناریوی هشتم، فرد کنندگان تجربه دیدن صید را نداشته

در استان  1با توجه به جدول  بررسیدو سناریو، شش سناریوی دیگر نیز تعریف شده است. نتایج این 

مازندران در مورد بازار ماهی سفید نشان داد که براساس سناریوهای مختلف )هشت سناریو( تمایل 

 417/1۶ بیشینهدرصد )در سناریوی اول( تا  ۶94/8 کمینهکنندگان در نوار ساحلی پرداخت مصرف

م، بین این دو رق سناریو ها نیز دیگرخواهد بود.  ساحلیدرصد )در سناریوی آخر( برای تشکیل بازار 

 در نوسان هستند. 
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 ماهی سفید -ساحلیبررسی تمایل به پرداخت تحت سناریوهای مختلف در نوار  (2)جدول 

 سناریوها
سناریوی 

 اول

سناریوی 

 دوم

سناریوی 

 سوم

سناریوی 

 چهارم

سناریوی 

 پنجم

سناریوی 

 ششم

سناریوی 

 هفتم

سناریوی 

 هشتم

 1 1 1 1 1 1 1 1 اولویت دریا

 1 1 1 1 1 1 1 1 صید

 1 1 1 1 1 1 1 1 بازار ساحلیاولویت 

تمایل پرداخت 

 ی )درصد(برآورد
۶94/8 884/3 1۶۶/11 187/11 311/19 48۶/19 014/11 417/1۶ 

 قیحقتهای یافته: نبعم

اسبه انتگرال مورد نظر برای الگو و مح برآوردنتایج و  9جدول در مورد بازار ماهی کفال نیز باتوجه به 

حاضرند تا  ددهد که در سناریوی اول افرااستان مازندران، نتایج نشان می ساحلینواحی  ساکنان

. در سناریوی آخر نیز افراد حاضر به پرداخت کننددرصد برای تشکیل بازار ساحلی پرداخت  171/۶

 تلف. در بین این دو رقم، در سناریوهای مخکنندتشکیل این بازارها پرداخت  برایدرصد  ۶08/14

 نیز تمایل پرداخت مورد بررسی قرار گرفت. 
 ماهی کفال -بررسی تمایل به پرداخت تحت سناریوهای مختلف در نوار ساحلی (3)جدول 

 سناریوها
سناریوی 

 اول

سناریوی 

 دوم

سناریوی 

 سوم

سناریوی 

 چهارم

سناریوی 

 پنجم

سناریوی 

 ششم

سناریوی 

 هفتم

سناریوی 

 هشتم

 1 1 1 1 1 1 1 1 اولویت دریا

 1 1 1 1 1 1 1 1 صید

 1 1 1 1 1 1 1 1 اولویت بازار ساحلی

تمایل پرداخت 

 ی )درصد(برآورد
171/۶ 108/7 18۶/7 477/3 11۶/11 873/11 7۶1/11 ۶08/14 

 قیحقتهای یافته: نبعم
یی انتگرال نها برآوردساحلی استان مازندران، نتایج  رنوا انبرای ساکن نیز  در مورد بازار ماهی کپور

 149/0نشان داد که در سناریوی اول و سناریوی هشتم افراد به ترتیب حاضر به پرداخت ، 4در جدول 

اد با ن دو سناریو نیز افرخواهند بود. بین ایتشکیل بازار ساحلی  برایدرصد مبلغ بیشتر  138/19و 

 .شد برآوردنیز  مختلف وجود دارند که برای هر یک جداگانه تمایل پرداخت هایتمایل
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 ماهی کپور -بررسی تمایل به پرداخت تحت سناریوهای مختلف در نوار ساحلی (4)جدول 

 سناریوها
سناریوی 

 اول

سناریوی 

 دوم

سناریوی 

 سوم

سناریوی 

 چهارم

سناریوی 

 پنجم

سناریوی 

 ششم

سناریوی 

 هفتم

سناریوی 

 هشتم

 1 1 1 1 1 1 1 1 اولویت دریا

 1 1 1 1 1 1 1 1 صید

 1 1 1 1 1 1 1 1 اولویت بازار ساحلی

تمایل پرداخت 

 ی )درصد(برآورد
149/0 103/8 414/8 114/7 711/11 411/11 011/3 138/19 

 قیحقتهای یافته: نبعم

کنندگانی که در شهرهای غیرساحلی الگوی لوجیت هم مشخص شد، مصرف برآوردگونه که از  همان

ان کنندگکمتری برای تشتکیل بازار ستاحلی نستبت به مصرف   استتان مازندران حوتور دارند، تمایل   

کنندگان غیرساحلی نیز بازار ساحلی را مطلوب دانسته و حاضر به ستاحلی دارند. هرچند که مصترف  

کنندگان ستاحلی است.  ها کمتر از تمایل پرداخت مصترف اند که این پرداختپرداخت بابت آن شتده 

نوار غیر ستاحلی به سواحل و بازارهای ساحلی   کمتر ستاکنان دلیل این رفتار، دستترستی   ترین مهم

 خواهد بود.

های هشتتتتگانه برای بازار غیر نیز مشتتتخص استتتت، انتگرال 8و  ۶، 0 هایگونه که در جدول همان

کنندگان غیر ساحلی در بازار ماهی سفید، در مصترف  ،دهد. نتایج نشتان می شتد  برآوردستاحلی نیز  

تشتتکیل بازارهای  برایدرصتتد تمایل پرداخت  911/14و  111/۶رتیب ستتناریوی اول و هشتتتم به ت

همچنین در بازار ماهی کفال در این دو سناریو به ترتیب تمایل پرداخت از  ستاحلی خواهند داشتت.  

درصتد متفاوت بوده استت. در بازار ماهی کپور نیز در ستتناریوهای اول تا هشتم،    031/11و  79۶/4

درصتتد متغیر  170/11و  330/9جهت تشتتکیل بازار ستتاحلی بین  تمایل پرداخت مصتترف کنندگان

بازارهای ماهیان ستتفید، کفال و کپور تمایل پرداخت افراد با  همهباشتتد. بین این دو ستتناریو در  می

  شود.مربوطه مالحظه می هایشده است که در جدول برآوردهای متفاوت ها و ویژگیانگیزه
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 ماهی سفید -بررسی تمایل به پرداخت تحت سناریوهای مختلف در نوار غیر ساحلی (5)جدول 

 سناریوها
سناریوی 

 اول

سناریوی 

 دوم

سناریوی 

 سوم

سناریوی 

 چهارم

سناریوی 

 پنجم

سناریوی 

 ششم

سناریوی 

 هفتم

سناریوی 

 هشتم

 1 1 1 1 1 1 1 1 اولویت دریا

 1 1 1 1 1 1 1 1 صید

 1 1 1 1 1 1 1 1 اولویت بازار ساحلی

تمایل پرداخت 

 ی )درصد(برآورد
111/۶ 3۶1/8 910/7 184/3 7۶۶/11 401/11 091/11 911/14 

 قیحقتهای یافته: نبعم

 ماهی کفال -بررسی تمایل به پرداخت تحت سناریوهای مختلف در نوار غیر ساحلی (6)جدول 

 سناریوها
سناریوی 

 اول

سناریوی 

 دوم

سناریوی 

 سوم

سناریوی 

 چهارم

سناریوی 

 پنجم

سناریوی 

 ششم

سناریوی 

 هفتم

سناریوی 

 هشتم

 1 1 1 1 1 1 1 1 اولویت دریا

 1 1 1 1 1 1 1 1 صید

 1 1 1 1 1 1 1 1 اولویت بازار ساحلی

تمایل پرداخت 

 ی )درصد(برآورد
79۶/4 087/۶ 311/۶ ۶37/8 193/11 744/3 381/7 031/11 

 قیحقتهای یافته: نبعم
 ماهی کپور -بررسی تمایل به پرداخت تحت سناریوهای مختلف در نوار غیر ساحلی (7)جدول 

 سناریوها
سناریوی 

 اول

سناریوی 

 دوم

سناریوی 

 سوم

سناریوی 

 چهارم

سناریوی 

 پنجم

سناریوی 

 ششم

سناریوی 

 هفتم

سناریوی 

 هشتم

 1 1 1 1 1 1 1 1 اولویت دریا

 1 1 1 1 1 1 1 1 صید

 1 1 1 1 1 1 1 1 اولویت بازار ساحلی

تمایل پرداخت 

 ی )درصد(برآورد
330/9 019/0 718/0 093/۶ 31۶/7 001/7 818/8 170/11 

 قیحقتهای یافته: نبعم
وشی فربازارهای عمده و خردهنیاز به انتقال ماهیان صید شده به در بازارهای ساحلی، باتوجه به اینکه 

ای هبازاررسانی نیز در این گونه بازارها برای تعاونیهای بر افزایش درآمدها، هزینه افزوننیست، لذا 

ندگان کنهای پره در بازار هرچه بیشتر افزایش یافته و مصرفپره کاهش خواهد یافت و لذا سهم تعاونی
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انداز دریایی از خرید ماهی تازه و دریایی در کنار سواحل مطلوبیت نیز ضمن استفاده از محیطی با چشم

 کرد.بیشتری کسب خواهند 

 اری:گذیاستو س هاپیشنهاد

صورت هبصید شده در استان مازندران،  استخوانیبازار ماهیان  کنونیگونه که بیان شد، ساختار همان

ر دبه ناکارایی بازار منجر شده است.  کنونیساختاری در بازارهای  هاینارساییسنتی بوده و  بسیار

وزارت کار و   حقوق و مزایای مصوب میزان کمینههر صیاد کمتر از  درآمدبازار میزان  کنونیساختار 

ها از تعاونی یباشد و در بسیارریال( می 9738041( برای یک کارگر ساده )1931امور اجتماعی )

الت شی اداره کلباشد )حقوق و مزایای اعالم شده می میزان کمینهحتی این میزان به کمتر از نصف 

باشد و می کسهم صیادان بسیار اندهمواره بازار،  کنونی(. لذا در ساختارهای 1931استان مازندران، 

برای . باشدمیچشمگیر های ناچیز، به دلیل صرف هزینههای زائد ها و حلقهدر مقابل سهم واسطه

بیشتری  اینکه مطلوبیت، تشکیل بازارهای ساحلی باتوجه به بررسیهمین منظور باتوجه به نتایج این 

را برای هرکیلوگرم ماهی افزایش خواهد داد  آنانکنندگان ایجاد کرده و تمایل پرداخت برای مصرف

فروشی با تشکیل بازارهای ساحلی و همچنین باتوجه به اینکه هزینه انتقال ماهی به بازار عمده و خرده

توجهی بهبود خواهد یافت. از  شایانن کاسته خواهد شد، لذا به این ترتیب، سهم صیادان به میزا

، باشدگذاران میطرف دیگر با توجه به اینکه افزایش مصرف سرانه ماهی همواره مورد نظر سیاست

بال افزایش مصرف سرانه را نیز به دنکنندگان، تشکیل این بازارهای ساحلی با بهبود مطلوبیت مصرف

 997باشد )حدود ارای نوار ساحلی بسیار مناسبی میخواهد داشت. باتوجه به اینکه استان مازندران د

کیلومتر( توسعه این بازارهای ساحلی در بهبود کارایی ساختار بازار و همچنین جذب گردشگر نقش 

داری با احتمال تمایل پرداخت افراد متغیر تحصیالت رابطه مثبت و معنیسزایی خواهد داشت. هب

را  نانآبرای تشکیل بازار ساحلی داشته است، لذا افزایش سطح تحصیالت عمومی در بین افراد درک 

توسعه بازارهای ساحلی در استان افزایش داده و احتمال افزایش تمایل پرداخت  هایسودمندیاز 

 برای تشکیل این بازارها را بهبود خواهد بخشید. 

اند، تمایل بیشتری برای پذیرش مبالغ کنندگانی که به مصرف ماهیان دریایی اولویت دادهرفمص

ن کنندگان از دریایی بوداند. چرا که اطمینان مصرفتشکیل بازارهای ساحلی داشته برایپیشنهادی 

ازار، از سودجوی ب هایافراد و واسطهای از ماهیان صید شده بیشتر خوهد بود. متاسفانه همواره عده
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 استفاده کرده و ماهیان پرورشی وجود داردو دریایی  یکه بین ماهیان استخوانی پرورش همسانی نسبی

فروشند. لذا در هر صورت، توسعه فرهنگ استفاده از کنندگان میرا به جای ماهیان دریایی به مصرف

های ساحلی را بیش از تواند اهمیت تشکیل بازارطور کلی غذاهای دریایی میه ماهیان دریایی و ب

 کنندگان روشن سازد.پیش برای مصرف

 رایباند، تمایل بیشتری نیز کنندگانی که به تشکیل بازارهای ساحلی اولویت بیشتری دادهمصرف

ا در تشکیل این بازاره برایپرداخت بابت تشکیل آن ابراز کرده و احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی 

دگان کننمناسب به مصرف سازیو فرهنگ اهد بود. لذا، با ارائه اطالعاتخو دیگرانبیشتر از  انمورد آن

-بیشتر مصرف پذیرشتوان به ، میآناندن اهمیت و ضرورت تشکیل این بازارها برای کرو روشن 

ه دهد، افرادی کگونه که نتایج نیز نشان میکنندگان از تشکیل بازارهای ساحلی امید داشت. همان

ازارهای تشکیل ب برایاند، تمایل بیشتری برای پذیرش مبالغ پیشنهادی بوده دارای درآمد بیشتری

کنندگانی که در شهرهای ساحلی ، مصرفبررسیاند. در نهایت باتوجه به نتایج این ساحلی داشته

استان ساکن هستند تمایل بیشتری به تشکیل این بازارها دارند چرا که دسترسی به این بازارهای 

 باشد. تر مید آسانبرای این افرا

 هایدر بازار. بیشینه شودلوبیت کل جامعه طکه در آن م بازاری کار استگونه که بیان شد، همان

ازیگران ب چنینمشده و ه مندبهرهبا کسب مطلوبیت بیشتر  جامعهکنندگان مصرف ،سوساحلی از یک 

خواهند  ن سودآاز های انتقال، ها و کاهش هزینهنیز با افزایش قیمتویژه صیادان هطرف عرضه و ب

های بسیار مناسب استان مازندران و قابلیت و ظرفیتباتوجه به  ،ضرورت داردلذا در نهایت برد. 

ار بازار ماهیان استخوانی، برخورداری از نوار ساحلی، به منظور بهبود شفافیت و کارایی ساخت

 گذاران تشکیل این بازارها در استان را در اولویت قرار دهند. سیاست

 

 منابع:
 شیالت استان مازندران. اداره کل بنادر ماهیگیری نت صید و. معاو1931اداره کل شیالت استان مازندران. 

 .بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران معاونت صید و. 1931سازمان شیالت ایران. 

های مازندران و گیالن، رساله دکتری، گروه سی ساختار بازار ماهیان استخوانی در استان. برر1931رفیعی. ح. 

 اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران.
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