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"مقاله پژوهشی"

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
راهبردهاي كارآفریني در كشاورزي

ارزش حفاظتی دژ تاریخی قلعه رودخان در رونق کارآفرینی و توسعه روستایی
3

مهیار جماعتی گشتی ،1امین دالور 2و مجید حسنی مقدم

چکیده
ارزشگذاری اقتصادی اماکن تاریخی واقع در روستاها ،معرفی و شناساندن آن به مخاطبان و درک اهمیت استراتژیک وجود
چنین موهبتهایی ،کلیدیترین اقدام برای برنامهریزی توسعه روستایی ،ایجاد و رونق اشتغال و تولید و توسعه بومگردی است.
این مطالعه تمایل به پرداخت حفاظتی بازدیدکنندگان از دژ تاریخی قلعهرودخان را از طریق ارزشگذاری مشروط با روش انتخاب
یکونیم بعدی برآورد میکند .نتایج تحقیق نشان داد  57درصد افراد در برنامه حفاظت از دژ تاریخی قلعهرودخان تمایل به
پرداخت دارند .میانگین تمایل به پرداخت حفاظتی در کل افراد نمونه ،معادل 22672ریال و مازاد رفاه ساالنه بازدیدکنندگان 33/7
میلیارد تومان برآورد شده است .گروه مخالفان نیز دالیلی مانند :وظیفه دولت بودن ( 33درصد) ،پرداخت توسط ساکنان روستا (6
درصد) ،مشارکت توسط بازدیدکنندگان غیربومی ( 76درصد) را اعالم کردند .پیشنهاد شد مبالغ دریافتی از بازدیدکنندگان بر
اساس اولویت ابتدا برای ترمیم قسمتهای آسیبدیده و در حال تخریب این دژ تاریخی جهت سرپا نگهداشتن این بنای
ارزشمند اختصاصیافته و سپس جهت آموزش و برگزاری برنامههای ترویج حفاظت از محیط زیست و ابنیه تاریخی تخصیص و
هزینه شود .حفظ این بنای تاریخی ارزشمند منجر به ایجاد اشتغال ،مهاجرت معکوس اهالی روستا از شهر به دیار خود ،رشد
اقتصادی روستا ،احیاء و رونق صنایع دستی منطقه خواهد شد.
واژههای کلیدی :انتخاب یکونیم بعدی ،ارزش حفاظتی ،توسعه روستایی ،قلعه رودخان ،کارآفرینی

مقدمه
واژه کارآفرینی از ریشه فرانسوی اینترپرنر به معنی
متعهدشدن و نیز اصطالحاً به معنی واسطه یا دالل نشأت
گرفته و مفهومی است که تاکنون از دیدگاههای مختلف و
متعددی مورد بررسی قرار گرفته است ( .)12بهطور کلی
کارآفرینی را میتوان بهعنوان یک فرآیند پویا در نظر گرفت
که سبب تغییر در بینش و تحول و خالقیت میگردد .این
فرآیند نیاز به ایجاد انرژی و انگیزه در مردم جهت پیادهسازی
چشماندازهای جدید و همچنین راهحلهای عملی دارد .در بعد
رفتاری ،فرآیند کارآفرینی مجموعهای از اقدامات الزم در
جهت شناسایی و ارزیابی فرصتها ،تعاریف کسب و کار و
عملیات ،شناخت و پذیرش منابع است (.)4
هر منطقه با توجه به پتانسیلها و امکانات موجود خود
میتواند از راههای مختلفی در محور توسعه قرار بگیرد و با
توسعه در یک بخش ،زمینه توسعه در سایر بخشها را فراهم
کند .اولین قدم برای توسعه منطقه ،توسعه اقتصادی آن است.
در نتیجه با توجه به هدف اصلی گردشگری که تولید درآمد و
جذب سرمایه برای منطقه است ،نقش راهبردی و کلیدی
گردشگری در توسعه هر منطقه ای نمایان میشود (.)12
توسعه روستایی فرآیندی چندبعدی است که موضوع آن
بهبود ارتقای کیفیت زندگی اقشار فقیر و آسیبپذیر اجتماع
روستایی است ( .)11ازجمله راهکارهای منجر به توسعه
روستایی که پژوهشگران فراوانی را بهخود جلب نموده
کارآفرینی روستایی است زیرا کارآفرینی به عقیده شومپیتر
موتور و محرکه اصلی توسعه اقتصادی است و مورد نیاز هر
1

بخشی میباشد ( .)22اهمیت کارآفرینی در توسعه روستایی از
آن جهت ناشی میشود که فرد کارآفرین میتواند با شناسایی
فرصتها و مشکالت موجود به ابداع راهکارهای نوین در
جهت رشد و توسعه همت گمارد .کارآفرینی روستایی بهدنبال
یافتن ترکیبی مناسب از منابع برای فعالیت های اقتصادی اعم
از کشاورزی و غیرکشاورزی برای دستیابی به بیشترین سود
ممکن است ( .)14شناسایی و کشف فرصتهای کارآفرینی در
صنعت گردشگری کمک میکند تا تالشهای این گونه
مؤسسات منجر به درآمدزایی و کسب مزیت رقابتی شود .این
کسب وکارها از طریق کارآفرینی که عجین با نوآوری است،
بهدنبال بهبود عملکرد خود ،بهخصوص از طریق جذب
گردشگران بیشتر هستند ( .)3صاحبنظران در این زمینه
همچون ویبینگ ژائو ( ،)01در مقاله خود با عنوان سرمایه
اجتماعی و کارآفرینی گردشگری به این مهم اشاره دارد که
سرمایه اجتماعی به توسعه کارآفرینی گردشگری کمک
میکند و سرمایه اجتماعی خود عامل و محرکی است که
منجر به ایجاد کسب و کار گردشگری بهویژه در مناطق
روستایی میشود.
اکوتوریسم سفری مسئوالنه به مناطق طبیعی است که
منجر به حفظ محیطزیست و بهبود کیفیت زندگی مردم
محلی میشود .اکوتوریسم گونهای از گردشگری است که
جاذبههای اکولوژیکی و اجتماعی را مورد توجه قرار میدهد.
بهعبارت سادهتر ،اکوتوریسم مسافرت داوطلبانه به مکانهایی
است که میراث طبیعی و فرهنگی آنها بهعنوان جاذبههای اول
مطرح باشند ( .)22گردشگری در فضاهای روستایی بـهعنـوان
1- Entrepreneur
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شکل  -1نقشه راهنمای دژ قلعه رودخان

Figure 1. Map of Qaleh Rudkhan fortress

مآخذ :اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان گیالن ،سال 1312

بر اساس آمار اخذ شده از دفتر مدیریت مجموعه
تفریحی -تاریخی قلعه رودخان (شامل دژ تاریخی سَکسار و
پارک جنگلی) ،تعداد بازیدکنندگان از پارک در سال ،1312
یک میلیون و هفتصد هزار نفر بوده است .حجم باالی
بازدیدکنندگان نشاندهنده اهمیت این مجموعه تفرجی و
تاریخی در جذب گردشگران استان گیالن و استانهای
همجوار بهخصوص استانهای مازندران ،اردبیل ،زنجان،

قزوین ،البرز و تهران دارد که خود منجر به رونق اقتصادی،
اشتغالزایی و توسعه اقتصادی منطقه میگردد .بنابراین مطالعه
ارزش حفاظتی این مجموعه میتواند راهنمای مدیران در
جهت برنامهریزی برای حفظ و توسعه خدمات تفرجی و
رفاهی این مجموعه استراتژیک و افزایش رفاه حال عمومی
این مجموعه کم نظیر در ایران داشته باشد.
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رویکرد و فعالیتی مکمل ،با توجه به ظرفیتهای طبیعی و
فرهنگی موجود قادر اسـت برای ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان
نواحی روستایی ،اشتغالزایی و ایجاد فرصتهای کارآفرینی در
بخش روستایی ،تجدید حیات روستاها و در نهایت توسعه
پایدار روستایی نقـش اساسی ایفـا کنـد .اقتصاد گردشگری
میتواند همانند یک عامل اساسی در بازسازی و توسعه
اقتصادی و اجتماعی مناطق کمتر توسعهیافته علیالخصوص
نواحی روستایی مقاصد اکوتوریستی ،نقش مؤثری را ایفا کند
(.)32
ارزش مفهومی است که مربوط میشود به اینکه انسانها
چگونه موجودات و اشیاء را مشاهده و درک میکنند .ارزش از
یک تغییر در رفاه مردم ناشی میشود که از یک تغییر کمی یا
کیفی در بهرهمندی کاال یا هر یک از مشخصههای آن کاال
بهوجود میآید .در نتیجه چیزی دارای ارزش است که به رفاه
انسان کمک کند و زمانی که رفاه بیشتری ایجاد شود ،دارای
ارزش بیشتری است ( .)1ارزشگذاری کارکردها و خدمات
غیربازاری محیطزیست بهدلیل شناخت و درک منافع
زیستمحیطی و اکولوژیکی توسط بشر ،ارائه مسائل محیطی
کشور به تصمیمگیرندگان و برنامهریزان ،فراهمکردن ارتباط
میان سیاستهای اقتصادی و درآمدهای طبیعی ،سنجش
نقش و اهمیت منابع زیستمحیطی در حمایت از رفاه انسانی
و توسعه پایدار ،اصالح محاسبات ملی همانند تولید ناخالص

ملی و جلوگیری از تخریب و بهرهبرداری بیرویه از منابع
طبیعی ،مهم است ( .)13نحوهی کسب بودجه بیشتر برای
محافظت و تقویت جاذبههای طبیعی ،همواره در مدیریت
گردشگری پایدار در مناطقی که در آن گردشگری مبتنی بر
طبیعت یک محصول کلیدی محسوب میشود ،دغدغه بوده
است .دریافت ورودیه از بازدیدکنندگان به سایتهای طبیعی
یکی از گزینههای ممکن است .کشورهایی چون ایاالت
متحده و کانادا از دیرباز در پرداخت هزینه در پارکهای ملی و
سایر مناطق محافظت شده دارای سنت طوالنی هستند (.)32
شهرستان فومن یکی از قطبهای گردشگری ایران است.
از جاذبههای دیدنی این شهرستان میتوان به شهرک تاریخی
ماسوله ،دژ تاریخی قلعهرودخان و همچنین شهر تاریخی
فومن اشاره کرد .همچنین چشماندازها ،دشتها ،رودخانهها و
کوهستانهای بسیار زیبایی نیز در این شهرستان قرار دارند.
قلعه رودخان (دژ سکسار) ،قلعه بزرگی است با مساحت
تقریبی  24هکتار که  02برج و بارو و  1221متر دیوار آن را
احاطه کرده است .ساختار قلعه به گونهای است که از پستی و
بلندیهای کوه تبعیت میکند .دیوارها و برجها هم بر اساس
موقعیت کوه ساخته شده است .این دژ تاریخی در فاصله 24
کیلومتری جنوبغربی شهرستان فومن ،در روستایی بههمین
نام ،بر فراز تپهای در دل جنگل واقع شده است (.)22
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ارزشها و کارکردهای مجموعه تاریخی و تفرجی قلعه
رودخان
کارکرد اطالعاتی :این کارکرد شامل ارزش تفریحی ،ارزش
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چشمانداز و گیاهان و ارزش آموزشی و تحقیقی میباشد.
پارک جنگلی قلعه رودخان با داشتن محیطی مطبوع ،دلنشین
و چشمنواز ،داشتن فضای باز برای استراحت ،وجود دژ تاریخی
و اخیراً با فراهمآمدن امکانات تفریح برای کودکان و نوجوانان،
به محلی جذاب برای خانوادهها تبدیلشده تا اوقات فراغت و
تعطیالت خود را در این مجموعه سپری نمایند.
کارکرد اقتصادی :بهواسطه وجود دژ تاریخی در باالی این
پارک جنگلی و پلههای فراوانی که در مسیر رسیدن از پارک
جنگلی به دژ تاریخی وجود دارد بازارچههایی درون پارک
ایجادشده که به تهیه و عرضه انواع محصوالت و غذاهای
خوشمزه محلی میپردازند و با در اختیار گذاردن آالچیق از
مهمانان پذیرایی میکنند .عالوهبر این فروشگاههایی در داخل
مجموعه ایجاد شده که به عرضه صنایع دستی ،لباسهای
محلی ،محصوالت کشاورزی منطقه اعم از برنج ،چای،
میوههای فصلی ،عسل محلی و ...میپردازد .آتلیههای عکاسی
برای انداختن عکسهای یادگاری با لباسهای محلی،
فروشگاههای محصوالت فرهنگی بومی اعم از موسیقیهای
محلی و آالت موسیقی خاص منطقه ،نصب ابزار بازی و تفریح
در مجموعه و وجود سوئیتهای اقامتی برای گردشگران در
داخل این پارک جنگلی ،از سایر خدمات موجود در این
مجموعه میباشد .بنابراین از کارکردهای اقتصادی این
مجموعه تاریخی میتوان به کارآفرینی ،ایجاد اشتغال،
مهاجرت معکوس ،رشد اقتصادی ،احیاء صنایعدستی ،افزایش
تقاضا برای محصوالت کشاورزی منطقه ،افزایش فرصتهای
اجتماعی برای تماس و تبادل ،بهبود زیربناهای توسعه روستا،
عمران راهها و فراهمآوردن امکانات رفاهی اعم از برق ،گاز،
تلفن ،اینترنت ،کمک به رونق بومگردی در منطقه و نیز جذب
سرمایهگذاران در امر گردشگری و هتلداری اشاره نمود.
کارکرد تولیدی :آب رودخانهای که از درون پارک جنگلی
قلعه رودخان میگذرد برای آبیاری شالیزارهای پاییندست
رودخانه ،آبیاری باغات و نیز پروش ماهیان سردآبی مورد
استفاده قرار میگیرد .همچنین از چوب درختان تنومند و
کهنسال سقوط کرده ،در صنایع چوب و کاغذ استفاده میگردد
که نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد.
کارکرد تنظیمی :جنگلهای این مجموعه در حفاظت از
خاک در برابر فرسایش ،جلوگیری از وقوع سیالب ،جذب گرد
و غبار محیط ،تولید اکسیژن و ایجاد هوایی پاکیزه و مطبوع
نقش مؤثری دارند .وجود درختان پهنبرگ نقش بسیار مهمی
در جذب ریزگردها و فراهمنمودن هوایی پاک برای تنفس
دارد.
کارکرد زیستگاهی :این جنگل زیستگاه گونههای گیاهی و
جانوری متنوعی است .در خصوص گونههای گیاهی
درختچههایی چون گالبیوحشی ،خرمندی ،ممرز ،تمشک،
آلوچه وحشی ،ازگیل آقطی ،آلبالو و گیالس وحشی و درختان
افرا ،چنار ،راش ،لیلکی ،خرمالو و انجیر وحشی و گیاهان گل
بنفشه ،پونه و کاسنی و گزنه که کاربرد دارویی دارند دیده

میشوند .از گونههای جانوری که در این منطقه دیده شدهاند
میتوان به شغال ،گراز خرس قهوهای اشاره کرد .همچنین
این جنگلها پناهگاه پرندگانی چون سار ،توکای سیاه و
خاکستری ،قرقاول و دیگر پرندگان میباشد.
مطالعاتی که در خصوص توسعه روستایی ،نقش گردشگری
در توسعهروستایی و نیز ارزشگذاری اقتصادی مناطق
گردشگری صورت پذیرفته ،بسیار است که در اینجا به مواردی
از آن اشاره میگردد:
کرمی و همکاران ( ،)12در مطالعهای به بررسی آثار
بومگردی کشاورزی بر توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
زیستمحیطی در مناطق روستایی سیستان پرداختند .دادههای
این پژوهش بهصورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه و
مصاحبه گردآوری شده است .جامعه آماری تحقیق ،خانوارهای
روستایی ساکن و کارشناسان مربوط در مکان دارای ظرفیت
بومگردی در منطقه سیستان بودند .نتایج نشان داد که
بومگردی باعث بهبود شاخصهای توسعه اجتماعی ،اقتصادی
و زیستمحیطی در منطقه میشود.
کاظمی و ارحامی ( ،)12در مطالعهای به توسعه کارآفرینی
در گردشگری روستاهای کالن شهر مشهد پرداختند .نتایج
نشان داد زیرمعیارهای قابلیت باالی بالقوه و بالفعل منطقه
گردشگری و وجود امنیت عمومی در منطقه از جمله نقاط
قوت و نیز فرهنگ ضعیف کارآفرینی در میان ساکنان منطقه
و هزینه باالی لوازم و تجهیزات از جمله نقاط ضعف شناخته
شدند .همچنین ،وجود راههای متنوع برای کسب درآمد و
فراهمسازی زمینه مشارکت جامعه محلی در تصمیمگیری از
جمله فرصتها و نیز مهاجرت منفی مردم روستانشین و
کمرنگ شدن فرهنگ بومی روستاها بهدلیل ورود کارآفرینان
از سایر نقاط ،از مهمترین تهدیدها شناخته شدند.
راحلی و همکاران ( ،)22در مطالعهای به برآورد ارزش
تفریحی و بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت گردشگران
از آبشار آسیاب خرابه با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط
پرداختند .در این مطالعه با استفاده از مدل الجیت به بررسی
عوامل مؤثر بر پذیرش تمایل به پرداخت برای بازدید از این
آبشار در تابستان  1322با استفاده از  131نمونه پرداختند.
نتایج بیانگر تمایل  22درصدی بازدیدکنندگان جهت پرداخت
مبلغی برای بازدید از این جاذبه اکوتوریستی میباشد.
همچنین ،نتایج نشان داد عوامل مبلغ پیشنهادی ،میزان
تحصیالت ،درآمد ،رضایت ،بعد خانوار ،سن و جنسیت عوامل
مؤثر بر احتمال پذیرش جهت پرداخت هستند .میانگین تمایل
به پرداخت  0111ریال و ارزش تفریحی ساالنه این جاذبه
گردشگری  321میلیون ریال برآورد گردید.
رحمانی و همکاران ( ،)21به برآورد ارزش حفاظتی
جنگلهای بلوط سروآباد با استفاده از روش ارزشگذاری
مشروط پرداختند .هدف از این پژوهش برآورد ارزش حفاظتی
جنگلهای شهرستان سروآباد با استفاده از روش ارزشگذاری
مشروط بود .دادههای این مطالعه از طریق  322پرسشنامه
تکمیلشده در سطح این شهرستان بهدست آمد .نتایج نشان
داد نگرش به همکاری در جهت حفظ این منابع در بین افراد
وجود دارد اما ،بهدلیل مالکیت دولتی این اراضی اعتماد در
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مواد و روشها
روشهای ارزشگذاری منابع به دو دستهی روش ترجیحات
آشکار شده و روش ترجیحات ابراز شده تقسیم میشود.
ترجیحات آشکار شده شامل روشهای قیمت بازار ،روش تابع
تولید ،روش هدانیک و روش هزینه سفر میباشد و ترجیحات
ابراز شده شامل روشهای آزمون انتخاب و ارزشگذاری
مشروط میباشد .در مطالعات انجام شده در ادبیات
ارزشگذاری منابع ،روش ارزشگذاری مشروط از بررسی
پیمایشی (نظرسنجی) برای استخراج میزان تمایل به پرداخت
1- One-and-one-half-bound dichotomous choice
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زمینهی حفظ آن از سوی سازمانهای دولتی ایجاد نشده
است.
رجبی و موسوی ( ،)31در مطالعهای به برآورد ارزشهای
گردشگری و حفاظتی میدان نقش جهان اصفهان پرداختند .با
توجه به مقادیر تمایل به پرداخت دامنهای از الگوی پروبیت
رتبهای برای تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت استفاده
گردید .بر اساس یافتهها  4/10درصد بازدیدکنندگان حاضر به
پرداخت مبلغی برای بازدید از مجموعه بناهای میدان نقش
جهان و  4/22درصد حاضر به پرداخت مبلغی برای حفاظت از
میدان نقش جهان هستند .بر اساس تمایل به پرداخت افراد و
تعداد بازدیدکنندگان داخلی از مجموعه بناهای میدان نقش
جهان در سال  ،1321ارزش گردشگری و ارزش حفاظتی
سالیانه میدان نقش جهان بهترتیب بیش از  12231و
 024121میلیون ریال برآورد گردید.
نخعی و همکاران ( ،)22در مطالعهای به تعیین ارزش
حفاظتی پارک جنگلی نور و اندازهگیری میزان تمایل به
پرداخت افراد جهت حفاظت از این پارک پرداختند .در این
مطالعه از روش ارزشگذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دو
بخشی دو بعدی استفاده شد .نتایج نشان داد  21درصد افراد
تحت بررسی حاضر به پرداخت مبلغی جهت حفاظت از این
مجموعه هستند .متوسط تمایل به پرداخت هر خانوار برای
حفاظت از پارک  12202ریال در ماه بهدست آمد .بهعبارت
دیگر هر خانوار حاضر است مبلغ  141242ریال از درآمد
ساالنه خود را برای حفاظت از این پارک بپردازد .همچنین،
ارزش حفاظتی ساالنه پارک برای هر هکتار 221212310
ریال برآورد گردید.
صبوحی و عطایی سلوط ( ،)32در مطالعهای به کاربرد
گزینش دوگانه یکو نیم حدی )OOHB( 1در ارزشگذاری
مشروط برای تعیین مازاد مصرفکننده گردشگران پارک
جنگلی سیسنگان پرداختند .در این مطالعه میزان تمایل به
پرداخت افرادی که تمایالت اخالقگرایانه و پیامدگرایانه دارند
جداگانه محاسبه شده است .بر اساس یافتههای تحقیق،
متغیرهای مبلغ پیشنهاد ،بعد خانوار ،تعداد دفعات بازدید
سالیانه ،اخالقگرایی و درآمد ماهیانه خانوار تاثیر معنیداری در
تمایل به پرداخت افراد نشان داد .در بین خانوارهایی که
تمایالت هدفگرایانه داشتهاند ،میانگین تمایل به پرداخت فرد
بهازاء هر خانوار  11241ریال و در بین افراد دارای تمایالت
اخالقگرایانه ،این رقم معادل  13011ریال بهدست آمد.
میانگین تمایل به پرداخت سالیانه خانوارها  12211ریال
برآورد شد و کل ارزش تفرجی این پارک با استفاده از گزینش
دوگانه یکونیم بعدی  11/32میلیارد ریال و ارزش هر هکتار
آن  322میلیون ریال در سال  11برآورد شد.
لهتونن و همکاران ( ،)21به برآورد ارزش حفاظتی
جنگلهای شمال فنالند پرداختند .در این مطالعه از روش
ارزشگذاری مشروط و آزمون انتخاب استفاده شد .نتایج
برآورد ارزشگذاری مشروط نشان داد  20درصد پاسخگویان
مایل به پرداخت مبلغی جهت حفاظت از جنگلها بودند.
متوسط تمایل به پرداخت ساالنه پاسخدهندگان فنالندی برای
حفاظت از این جنگلها بین  21تا  223یورو میباشد که مبلغ

تمایل به پرداخت وابسته به نحوه حفاظت از این جنگلها و
الگوی اندازهگیری ترجیحات افراد بوده است.
اسچومن و همکاران ( ،)34در مقالهای به بررسی تمایل به
پرداخت بازدیدکنندگان برای حفاظت از دریای باربادوس
پرداختند .در این مطالعه از روشهای پارامتری و ناپارامتری
برای بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان
برای حفاظت ساحلی و دریایی استفاده شده است .نتایج نشان
داد متوسط تمایل به پرداخت برای هر سفر به باربادوس بین
 32تا  42دالر بود .پیشنهاد شد چنین پرداختهایی در صورت
تحقق باید به یک صندوق حفاظت اختصاص داده شود.
همچنین بازدیدکنندگان محلی راضی به پرداخت چنین
هزینهای نبودند.
دومینگوئز و سولینو ( ،)11در مطالعهای به قیمتگذاری
برنامه توسعه روستایی پرداختند .این مطالعه رهیافتی اقتصادی
برای مدلسازی نااطمینانی ،عدم تمایل به پرداخت و
رفتارهای معترضانه در مطالعات ارزشگذاری مشروط ارائه
نمود .نتایج نشان داد یک رویکرد تحلیلی ساده که مخالفین را
از تجزیه و تحلیل حذف میکند ،تمایل به پرداخت بیشتری را
برای افرادی که به اجرای برنامه عالقهمند هستند بهدست
میدهد.
در مطالعه حاضر ،ارزش حفاظتی دژ تاریخی قلعه رودخان
با استفاده از تکنیک یکونیم بعدی ارزشگذاری مشروط
برآورد شده است .شایان ذکر است تاکنون مطالعهای در
خصوص ارزشگذاری حفاظتی دژ تاریخی قلعه رودخان
صورت نگرفته است .روش انتخاب مبالغ پیشنهاد براساس
روش کوپر است که نتیجه آن ارائه طیفی از مبالغ پیشنهادات
است که ضمن پوشش کامل زیر منحنی توزیع آماری
مفروض ،موجب حداقلکردن مربعات خطا در محاسبه تمایل
به پرداخت افراد میشود .در حالیکه در اکثر مطالعات
بررسیشده در کشور ،مبالغ پیشنهاد بهصورت منفرد بوده و
طراحی کاملی از مبالغ پیشنهاد را ارائه نمیکند و بنابراین
موجب اریبشدن تخمین تمایل به پرداخت افراد خواهد شد.
برای محاسبه تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از تخمین تابع
درستنمایی چندمتغیره انجام شده است .نتایج این پژوهش
میتواند برای جذب بیشتر سرمایهگذاران در فراهمآوردن
خدمات گردشگری در این منطقه ،جذب بازدیدکنندگان از این
مجموعه تاریخی ،رونق کسب و کارهای محلی ،ایجاد اشتغال
برای روستاییان منطقه ،توسعه روستایی و بهبود رفاه مردم
منطقه ،دیدگاه مدیریتی دقیقتری به مسئولین ارائه نماید.
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روش انتخاب دوگانه یکبعدی

روش انتخاب دوگانه یک بعدی ( )SBDCاولین بار توسط
بیشاپ و هربرلین ( )0در سال  1121ارائه شد .در این روش
به هر پاسخگو تنها یک مبلغ پیشنهاد میشود .پاسخگویان در
مواجهشدن با قیمت پیشنهادی در یک موقعیت بازار فرضی،
تنها پاسخ "بلی" یا "خیر" میدهند .احتمال پاسخ های خیر و
بله؛ در روابط زیر خالصه شده است (.)2
رابطه ()1
)

رابطه ()2
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}
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}
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فرض کنید  Ciمیزان حداکثر تمایل به پرداخت واقعی فرد
برای موضوع مورد نظر باشد که میتواند تابعی از مشخصات
اجتماعی -اقتصادی فرد مثل درآمد ،قیمت کاالهای جانشین
یا مکمل مرتبط با موضوع ،متغیرهای رفتاری ،سن ،جنسیت،
حامی محیطزیست بودن و سایر موارد باشد .همچنین طبق
ویژگی تابع مطلوبیت تصادفی WTP ،فرد یک متغیر تصادفی
است که بیانگر تغییرات ترجیحات فرد بهعالوه متغیرهای
مشاهدهنشده یا میزان خطا در متغیرهای مشاهدهشده میباشد.
بنابراین درحالی که فرد میزان  WTPخود را میداند ( )Ciاین
مقدار بیانگر یک متغیر تصادفی با تابع توزیع تجمعی مشخص
است که بهصورت ( )Ci ,θمطرح شده و در آن  θبیانگر پارامتر
توزیع است که براساس روش ارزشگذاری مشروط قابل
تخمین و برآورد میباشد .این پارامترها تابعی از متغیرهای
بردار  Xiمیباشند که در سمت چپ) ( ظاهر شده است
( G .)32نشاندهنده تابع چگالی تجمعی برای توزیع متغیر
پاسخ دوگانه میباشد .تابع راستنمایی در ارتباط با پاسخهای
دوگانه براساس روش یکبعدی ،بهشرح رابطه شماره ( )3بوده
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روش انتخاب دوگانه دوبعدی

بهنقل از کانین ( ،)12کارسون و هانمن در سال 1124
روش انتخاب دوگانه یکبعدی را تعدیل نموده و روش دوگانه
دوبعدی ( )DBDCرا پیشنهاد نمودند .این روش مستلزم
تعیین و انتخاب یک پیشنهاد بیشتر نسبت به پیشنهاد اولیه
است؛ به طوری که پیشنهاد بیشتر به پاسخ "بله" یا "خیر" یا
واکنش پاسخگو به پیشنهاد اول بستگی دارد ( .)31،30در
فرمت دوگانه دوبعدی ( )DBDCارزیابی ابتدا با ارائه پیشنهاد
اولیه  Bi0شروع میشود .اگر جواب فرد پرسششونده به این
مقدار مثبت باشد در این صورت مقدار دوم پیشنهاد میشود
است و اگر جواب پیشنهاد اول منفی باشد
که
می باشد .در این
قیمت دیگری ارائه میشود که
صورت شاهد حصول چهار نتیجه هستیم( :بله ،بله)( ،بله،
خیر)( ،خیر ،بله) و (خیر ،خیر) .در حالت (بله ،بله) ،فرد
بازدیدکننده هم به پیشنهاد اولیه و هم به پیشنهاد باالتر پاسخ
مثبت داده است.
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تابع درستنمایی در ارتباط با پاسخهای دوگانه با
درنظرگرفتن یک توزیع آماری ،بهشرح زیر است که
پارامترهای مدل از تخمین آن بهدست میآیند (:)2
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روش انتخاب دوگانه یکونیم بعدی

این روش توسط کوپر و همکاران ( )2بهدنبال ناسازگاری
بین مبالغ پیشنهاد دوم با پیشنهاد اول در روش دو بعدی
بهمنظور افزایش کارآیی محاسبه تمایل به پرداخت افراد در
روش ارزشگذاری مشروط ارائه شد .در روش انتخاب دوگانه
یکونیم بعدی ( )OOHBفرد پاسخگو از ابتدا با طیفی از
مبالغ پیشنهادی ] [BDi,BUiمواجه میشود ،بهطوری که
[ .ابتدا یکی از این دو قیمت بهصورت تصادفی
]
انتخاب میشود و از فرد خواسته میشود تا تمایل به پرداخت
خود را در مقایسه با قیمت پیشنهادی بیان کند .قیمت
1- Double Bound
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برای دسترسی به یک تفرج محیطی یا کاالهای غیربازاری
دیگر استفاده میکند ( .)12روش ارزشگذاری مشروط عموماً
بهعنوان یک ابزار استاندارد و انعطافپذیر جهت محاسبه
ارزشهای غیر مصرفی و ارزشهای مصرفی غیربازاری منابع
محیطزیستی بکار میرود ( .)10ابتدا در خصوص روشهای
ارزشگذاری مشروط اطالعاتی ارائه شده و در نهایت روش
مورد استفاده در این پژوهش شرح داده میشود.
برای بهدستآوردن میزان تمایل به پرداخت افراد ،ابتدا از
روش یکبعدی و سپس این روش به شکل دیگری بهروش
دوبعدی تبدیل شد .طبق بررسیهای انجامشده بهدلیل
مشاهده ناسازگاری بین پیشنهاد میانی و پیشنهاد کمتر در
روش دوگانه دوبعدی ( ،1)DBDCشکل جدیدی از
ارزشگذاری مشروط تحتعنوان روش یکونیم بعدی توسط
کوپر و همکاران معرفی شد ( .)2بر اساس مطالعات کوپر و
همکاران ( )2و کوپر و لومیس ( ،)2روش ارزشگذاری مشروط
با استفاده از پرسشنامه یکونیم بعدی موجب افزایش کارایی
برآوردگرهای آن نسبت به روش دوگانه یکبعدی شده و از
طرفی دیگر ،ناسازگاری بین پیشنهاد اول و دوم (پیرو) را در
روش دوگانه دوبعدی حذف خواهد نمود.

و بدیهی است که پارامترهای مدل از تخمین این رابطه
بهدست میآیند.
رابطه ()3
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(

)

رابطه ()11
(

)

رابطه ()11

)

}

}

(

)

(

{

}

{

بنابراین لگاریتم تابع درستنمایی براساس جوابهای باال
در فرمت  OOHBبهصورت زیر خواهد شد (.)2،2
رابطه ()12
])
])

)
(
}])

(

[

)

در رابطه باال ( ) ،تابع چگالی تجمعی ( )CDFمتغیر
تصادفی تمایل به پرداخت متناسب با توزیع آماری مفروض
میباشد .اگر
است که مقدار احتمال آن برابر با
نتواند مقادیر منفی را بهخود بگیرید ،مقدار امید ریاضی
آن به فرمول زیر تقلیل مییابد (:)10،2
رابطه ()10

{

{∑

) (

∫

]) (

[ ∫

(

) (

( [
( [

 diY=1است اگر شروع با  BiDباشد و جواب (بله ،بله) بوده
و یا شروع با  BiUبوده و جواب (بله) باشد و در غیر این صورت
صفر میشود.
 diNY=1میشود اگر شروع با  BiDباشد و جواب (بله ،خیر)
بوده و یا شروع با  BiUبوده و جواب (خیر ،بله) باشد و در غیر
این صورت صفر میشود.
 diNN=1میشود اگر شروع با  BiDباشد و جواب (خیر) بوده
و یا شروع با  BiUبوده و جواب (خیر ،خیر) باشد و در غیر این
صورت صفر میشود.
چون پاسخگو در همان
در روش ارزیابی با فرمت
ابتدای ارزیابی با طیف هزینهها مواجه میشود ،اعتقاد بر این
است که احتمال شکلگرفتن انتظارات هزینهای نادرست و
ورود به چانهزنی به حداقل خواهد رسید .بههمین دلیل ثابت
میشود که با توجه به مزیتهای بیانشده و طبق تجربه
عملی احتمال تضاد و ناسازگاری بین جوابهای اول و دوم در
است (.)2
بسیار کمتر از فرمت
فرمت
برای تخمین تابع شماره ( ،)12یک جزء اخالل بهسمت
راست رابطه اضافه شده و برای آن بهطور پیشفرض ،پنج
توزیع آماری (نرمال ،لجستیک ،وایبل ،لوگ نرمال ،لوگ
لجستیک) پیشبینی شده است .انتخاب هریک از این
توزیعهای آماری برای جزء اخالل بهطور سعی و خطا انجام
شده و در نهایت برای انتخاب فرم نهایی تابع درستنمایی
براساس مقادیر لگاریتم درستنمایی ( )log-Likelihoodو
تعداد ضرایب معنادار متغیرهای توزیعی ،توسط محقق
تصمیمگیری میشود (برای تخمین از بسته نرمافزاری DC

]) (

[ ∫

(

)

روش استخراج مبالغ پیشنهاد و حجم نمونه

در این مطالعه از تکنیک کوپر ( )2یا توزیع مبالغ پیشنهاد با
احتمال برابر ،1به تعیین مبالغ پیشنهاد پرداخته شده است .این
روش ،یک مدل دو مرحلهای تکرارشونده است .در مرحله اول
تعدادی مبالغ پیشنهاد منحصربهفرد ( ،)mاندازه نمونه کل ()N
و یک توزیع احتمال پیشفرض بر اساس پرسشنامه
در نظر گرفته میشود ،سپس
پیشآزمون برای
پیشنهادها در فواصل کوچک با احتمال مساوی آماده تقسیم
میشوند (بهعبارت دیگر ناحیه زیر تابع چگالی احتمال به
نواحی برابر تقسیم میشود) .در مرحله  ،2برای تنظیم مبالغ
پیشنهادشده در مرحله  1و تعداد نمونهی کل از پیش تعیین
شده و توزیع احتمال پیشین ،واریانس حداقلسازی تخصیص
 n1,…,nmتعیین میشود .این مرحله دوباره برای مقادیر  mاز
 1تا  Nبرای یافتن مقدار * mکه  MSEرا حداقل میکند و
]
[
تخصیص )]
[( محاسبه میشود.
این رویه یک راه حل سیستماتیک و قابلکنترل برای طراحی
مبالغ پیشنهادی در ارزشگذاری مشروط ،ارائه میکند (.)2
بنابراین تعداد مبالغ پیشنهادی ( )mبرابر با تعداد نواحی زیر
منحنی منهای یک میباشد و دستور  piمتناظر با bi
بدینصورت تعریف میشود:
رابطه ()14
)

(

در روش کوپر به هر سمت از میانه نیمی از مبالغ پیشنهاد
تخصیص داده میشود .بهلحاظ ساختاری این روش برای
مقایسه بین اطالعات دریافتی از تمرکز مبالغ پیشنهاد در مرکز
توزیع و اطالعات دریافتی از جایگذاری مبالغ پیشنهاد در
دامنههای متنوع و کامل توزیع ،طراحی شده است .برای
پیداکردن مبالغ بهینه پیشنهاد باید میانگین مربعات خطا
( )MSEرا حداقل کنیم (:)2،20
رابطه ()12

)̃(

)̃

(

)̃(

1- Bid Distribution with Equal Area Bid Selection
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پیشنهادی دوم تنها در صورتی مطرح خواهد شد که با جواب
سوال اول تطابق و سازگاری داشته باشد .یعنی اگر قیمت
کمتر ( )BiDبهصورت تصادفی بهعنوان پیشنهاد اولیه انتخاب
شود ،نتایج عبارتند از( :خیر)( ،بله ،خیر)( ،بله ،بله) و اگر قیمت
باالتر ( )BiUبهصورت تصادفی بهعنوان پیشنهاد اولیه انتخاب
شود نتایج آن (بله)( ،خیر ،بله) و (خیر ،خیر) خواهد بود .در این
صورت توابع احتمال متناظر با پاسخهای فوق بهصورت روابط
زیر می باشند (.)2
رابطه ()1

 choiceتحت اسکریپنویسی در نرمافزار  Rمورد استفاده
قرار گرفته است).
در تحقیقات تجربی ،متغیر تمایل به پرداخت به مانند یک
متغیر تصادفی نامعلوم رفتار میکند که مطابق با هانمن (،)10
امید ریاضی یا میانگین شرطی تغییرات جبرانی ،این متغیر
تصادفی از طریق محاسبه عددی انتگرال زیر برآورد میشود.
رابطه()13
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رابطه ()12

∑

رابطه ()12

̃

∑

رابطه ()11

⁄

)

)

(

(

∑

)̃(

تمایل به
که ̃ تمایل به پرداخت برآوردشده،
میانگین حداقل مربعات تمایل
پرداخت واقعی( ̃ )،
̃
واریانس تمایل به
(
به پرداخت برآورد شده) ،
پرداخت برآورد شده ،نتیجه این حداقل سازی ،مقدار بهینه ni
را بهصورت رابطه زیر بهدست میدهد (:)2
رابطه ()21
])

])

( [

( [

∑

̃

پس از اینکه
از رابطه باال محاسبهشد و مقدار
از معادله  12بهدست آمد این مقادیر در رابطه  12جایگذاری
میشود .چون مقدار واقعی تمایل به پرداخت معلوم نیست
که از پیشآزمون
کوپر ( )2از میانگین مقادیر
استفاده کرد .در
پرسشنامه انتها باز بهدست آمد بهجای
این مطالعه از دادههای پیش آزمون مربوط به برآورد ارزش
حفاظتی دژ تاریخی قلعه رودخان استفاده شد .برای این کار با
طراحی یک پرسشنامه برای متغیرهای اقتصادی-اجتماعی و
یک سوال انتها باز از بازدیدکنندگان ،میزان تمایل به پرداخت
جهت هر بار بازدید پرسش گردید .بدینمنظور تعداد 02
پرسشنامه در سال  12و بهطور تصادفی از بازدیدکنندگان در
ایام مختلف هفته تکمیل گردید .سپس معادالت  12تا 21
بهصورت تکراری برای مقادیر مختلف  mاز  1تا  nمحاسبه
را حداقل میکند
شده تا مقدار بهینه  mکه) ̃ (
بهدست آید و آنگاه بهکمک آن مقدار * biمحاسبه گردید.
نتایج محاسبه مبالغ پیشنهاد در جدول ( )1ارائه شده است.
همانطور که مشاهده میگردد پایینترین پیشنهاد ،مبلغ صفر و
باالترین آن مبلغ  11111تومان بود .بیشترین فراوانی مربوط
به محدوده پیشنهاد ] [4111-2111و کمترین فراوانی مربوط
به دامنه ]-141صفر[ میباشد .الزم به ذکر است که مبالغ
پیشنهاد به یک عدد صحیح ،گرد شدهاند .شایان ذکر است که
اطالعات پرسشنامه پیشآزمون صرفاً جهت محاسبه مبالغ
پیشنهاد و حجم نمونه کاربرد دارد .از فرمول میشل و کارسون
( ،)23بهشرح زیر ،حجم نمونه الزم برای پرسشنامه اصلی
تحقیق ،استفاده شد.
رابطه ()22
⁄

) ( ̂⁄

در فرمول فوق N ،حجم نمونه مورد نیاز ،و  درصد تفاوت
بین تمایل به پرداخت واقعی و مقدار میانگین برآوردشده آن
(یا درصد خطا) و نیز مقدار بحرانی برای آماره توزیع تی
استیودنت (برای سطح اطمینان  %14و  %11بهترتیب برابر با

)

⁄

(

تعداد کل نمونه مورد نیاز با سطح اطمینان  14درصد و درصد
اختالف  12درصد برابر با  122عدد تعیین و نتایج آماری
مربوط به تکمیل پرسشنامهها ،در جدول ( )1ارائه شده است.
نتایج و بحث
همانگونه که در روش تحقیق بیان شد ،در این مطالعه از
روش انتخاب دوگانه یکونیمبعدی جهت تخمین میزان تمایل
به پرداخت بازدیدکنندگان استفاده شده است .اطالعات
موردنیاز از طریق تکمیل  122پرسشنامه توسط بازدیدکنندگان
از مجموعه حاصل گردید .همچنین برای استخراج مبالغ بهینه
پیشنهاد از روش کوپر ( )2استفاده شد .نتایج مطالعه نشان داد
میانگین سنی افراد پاسخگو  32/2سال بوده ،که  22/2درصد
مرد و  33/0درصد زن بودند 41/22 .درصد از پاسخگویان
دارای تحصیالت دانشگاهی 32/22 ،درصد دیپلم و 2/12
درصد از پاسخگویان زیردیپلم بودند 23/02 .درصد از
پاسخگویان مجرد 12/22 ،درصد با خانواده  2نفره30/42 ،
درصد دارای خانواده  3نفره و  20/21درصد دارای خانوادههای
 0نفره و باالتر بودند 21/23 .درصد از پاسخگویان بومی
استان گیالن و  11/24درصد از سایر استانها و  1/2درصد از
ایرانیان مقیم خارج بودند .همچنین  20/2درصد از
پاسخگویان تمایل به پرداخت جهت بازدید از این دژ تاریخی
را داشته و  24/3درصد هیچگونه تمایلی برای پرداخت ورودیه
از خود نشان ندادند که نیمی از این افراد بهدلیل اینکه بومی
شهرستان فومن بودند تمایلی به پرداخت ورودیه از خود نشان
ندادند 32/3 .درصد از این افراد ،این کار را وظیفه دولت
دانسته و اعتقاد دارند دولت باید برای حفاظت از این بنای
تاریخی از منابع مالیاتی دیگر استفاده کند 4/2 .درصد از این
گروه اعتقاد دارند ساکنین روستا باید برای حفاظت از این بنای
تاریخی عوارض پرداخت نمایند چون حفظ این بنا یک فرصت
اقتصادی بسیار مناسب برای بومیان روستا بوده و بهدلیل
استعداد باالیی که این مجموعه در جذب گردشگر دارد باعث
رونق و توسعه روستا و نیز اشتغالزایی برای ساکنین روستا
میگردد 44/1 .درصد از آنان نیز که بومی شهرستان فومن
بوده عقیده بر اخذ مبالغ ورودیه از گردشگران غیربومی دارند و
به نوعی حس تملک سرزمینی داشته و استفاده رایگان از این
مجموعه گردشگری را حق مسلم خود میدانند.
نتایج برآورد حداکثر درستنمایی تابع شماره ( )12در
جدول ( )2ارائه شده است .براساس نتایج بهدستآمده،
میانگین تمایل به پرداخت تعدیل شده هانمن بر مبنای رابطه
شماره ( ،)10برای هر بازدید ،مبلغ  2224تومان محاسبه
گردید.
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رابطه ()21

 1/12و  1/21میباشد)  ،مقدار انحراف معیار
براساس مقادیر بهدستآمده از پرسشنامه پیش آزمون میباشد.
همچنین مقادیر منطقی برای  از  1/14الی  1/3بر اساس
انتخاب محقق و هزینههای نمونهگیری میباشد.
WTP
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جدول  -1واکنش پاسخگویان به سواالت یک و نیم بعدی برای تمایل به پرداخت حفاظتی

نتایج حاصل از تخمین تمایل به پرداخت که در جدول ()2
آمده است ،یافتهها نشان داد متغیر سن اثر مثبت بر تمایل به
پرداخت دارد ،یعنی افراد مسنتر تمایل به پرداخت بیشتری
نسبت به افراد جوان جهت حفاظت از این دژ تاریخی از خود
نشان دادهاند که بیانگر مسئولیتپذیری بیشتر آنان جهت حفظ
آثار باستانی و انتقال به نسلهای بعد میباشد ،همچنین افراد
با تجربهتر ،بهتر ارزشمندی اقتصادی این بنای تاریخی را
درک میکنند .متغیر جنسیت اثر منفی بر تمایل به پرداخت
نشان داده اما معنیدار نمیباشد .متغیر تعداد سالهای تحصیل
اثر مثبت و معنیدار بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان دارند.
در واقع با افزایش سطح تحصیالت و آگاهی از ارزش منابع
طبیعی در حفظ سالمت جامعه و نقش مهم بناهای تاریخی در
جذب توریسم و رونق اقتصادی ،کمک به ایجاد اشتغال پایدار
در روستا و نیل به توسعه روستایی بهواسطه وجود این بناهای
تاریخی ،تمایل به پرداخت جهت حفاظت از آنها افزایش
مییابد .همچنین اندازه خانوار نیز اثر منفی و معنیدار بر
تمایل به پرداخت دارد و بدین معناست که هر چه تعداد
اعضای خانوار افزایش مییابد تمایل به پرداخت کاهش
مییابد که میتواند ناشی از پایینبودن سطح رفاهی
خانوارهای پرجمعیت نسبت به خانوارهای کمجمعیت باشد.
متغیر لگاریتم مبلغ پیشنهاد نیز اثر منفی و معنادار بر تمایل به
پرداخت از خود نشان داده که بیانگر این است که هر چه مبلغ
پیشنهادی جهت پرداخت ،باالتر رود تمایل پاسخگویان جهت
پرداخت کاهش مییابد که مطابق با تئوری تقاضاست .نتایج
حاصل از این پژوهش در مواردی مطابق با نتایج مطالعات
مشابه قبلی است ،از جمله اثر مثبت تحصیالت بر تمایل به
پرداخت که در مطالعات راحلی و همکاران ( ،)22سحابی و
همکاران ( ،)33موسوی ( ،)24خاکسار و همکاران ( )11و ...نیز

حاصل گردید .همچنین ،اثر منفی مبلغ پیشنهاد بر تمایل به
پرداخت در مطالعات موسوی ( ،)24خاکسار و همکاران (،)11
و اثر منفی تعداد اعضای خانوار بر تمایل به پرداخت نیز در
مطالعه خاکسار و همکاران ( )11حاصل گردیده است .اثر
جنسیت در مطالعات مختلف متفاوت بوده که بهنظر میرسد به
وضعیت اشتغال و درآمد افراد مورد مصاحبه وابسته است.
آنچه که از نتایج این تحقیق بر میآید این است که
عالوهبر اینکه پارک جنگلی قلعه رودخان بهعنوان یک
محیطزیست سالم باید حفظ و به آیندگان منتقل گردد،
حفاظت از دژ تاریخی قلعهرودخان (دژ سَکسار) واقع در پارک
جنگلی قلعهرودخان از نظر کارکرد اقتصادی و نقش مهمی که
در کارآفرینی و ایجاد اشتغال در منطقه داشته ،اهمیت بسزایی
دارد .در واقع این دژ سکسار بوده که پس از ثبت بهعنوان اثر
ملی با استقبال گردشگران مواجه شد و بهتبع آن و به مرور
زمان بنابر نیاز موجود پارک جنگلی قلعه رودخان شکل گرفته
و رونق پیدا کرد؛ به گونهای که اکنون این مجموعه بهعنوان
یک قطب گردشگری گیالن منجر به رونق اشتغال و رشد
تصاعدی کارآفرینی بهخصوص در زمینه خدمات گردشگری
شده و توسعه روستایی را در این منطقه به ارمغان آورده است.
بنابراین شناسایی و حفاظت از بناهای تاریخی و مواهب
طبیعی و برنامهریزی در ایجاد بستر مناسب برای تبدیلشدن
آنها به مقاصد گردشگری ،مهمترین عامل در توسعه
کارآفرینی و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و توسعهنیافته
است .در واقع حفاظت از این مواهب تاریخی ،حلقه اصلی
زنجیرهی کارآفرینی و توسعه روستایی است که مغفول مانده
است و هر جا که به آن توجه شده منجر به ایجاد اشتغال و
رونق اقتصاد آن منطقه گردیده است.
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Table 1. Respondents' response to One-and-one-half-bound dichotomous choice questions for willingness to pay
protection
ابتدا مبلغ باالتر پیشنهاد شد
ابتدا مبلغ پایینتر پیشنهاد شد
تعداد پاسخ "خیر ،اندازه نمونه
مبالغ پیشنهاد (تومان)
تعداد پاسخ
تعداد پاسخ
تعداد پاسخ
تعداد پاسخ
تعداد پاسخ "بله،
خیر"
"خیر،بله"
"بله"
بله"
"بله،خیر"
"خیر"
2
1
1
2
1
1
1
[]1 -141
2
1
1
3
3
1
1
[]141 -241
12
3
1
3
0
1
1
[]241 -1111
11
1
1
2
0
1
1
[]1111 -1011
11
1
3
2
2
1
2
[]1011 -1211
11
3
2
1
3
1
2
[]1211 -2111
11
2
3
1
1
3
1
[]2111 -2311
11
1
2
2
1
2
2
[]2311 -2211
11
1
2
3
3
1
1
[]2211 -2111
11
1
3
1
1
2
2
[]2111 -3241
11
4
1
1
1
1
4
[]3241 -3211
11
2
1
1
2
1
2
[]3211 -0111
12
4
1
1
1
1
2
[]0111 -0411
13
4
1
1
1
1
2
[]0411 -4111
12
2
1
1
1
0
0
[]4111 -2111
2
0
1
1
1
1
3
[]2111 -11111
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جدول  -2نتایج تخمین تمایل به پرداخت برای حفاظت از دژ تاریخی قلعه رودخان

یکی از زمینههایی توسعه روستایی ،گردشگری روستایی
میباشد که میتواند فرصتها و امکاناتی را بهویژه برای
اشتغال و درآمد روستاییان فراهم سازد و نقش مهمی در احیاء
و نوسازی و باززندهسازی نواحی روستایی ایفا نماید.
گردشگری را میتوان روبه رشدترین صنعت اشتغالزا در دنیا
دانست ،که در حال تبدیلشدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد
تجاری جهان است .درواقع برنامهریزان و سیاستگذاران
توسعه گردشگری را بهعنوان یکی از ارکان اصلی توسعه
پایدار بیان میکنند .گردشگری روستایی امروزه یکی از
بخشهای مهم فعالیتهای اقتصادی محسوب میشود.
گردشگری در فضاهای روستایی بهعنوان رویکرد و فعالیتی
مکمل ،با توجه به ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی موجود قادر
است برای ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان نواحی روستایی،
تجدیدحیات روستاها ،رونق کارآفرینی ،بهبود تولید و خدمات و
در نهایت توسعه پایدار روستایی ،نقش اساسی ایفا کند .از
اینرو شناسایی و تبیین قابلیتها و محدودیتهای گردشگری
روستایی مستعد این صنعت و اولویتبندی آنها اهمیت ویژه
دارد .آنچه مشخص است وجود این دژ تاریخی در روستای
قلعهرودخان و نیز مجموعه پارک جنگلی که بهواسطه وجود
این بنای تاریخی کهن در جوار این دژ ایجاد شده نقش بسیار
ویژهای در جذب توریست و رونق صنعت گردشگری در این
روستا و منطقه داشته و سرمایهگذاریهای بسیاری در زمینه
خدمات گردشگری در این روستا ایجاد شده که منجر به

توسعه شتابان این روستا در مقایسه با سایر روستاهای استان
گردیده است .همچنین ،با توجه به اینکه شهرستان فومن
بهزودی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل میشود وجود این
بنای تاریخی میتواند سرمایهگذاران بزرگتری را در زمینه
رونق صنعت توریسم در منطقه جذب نماید و منجر به رشد
اقتصادی بیشتر برای منطقه گردد.
با توجه به اینکه تحصیالت اثر مثبت و معنیدار بر تمایل
به پرداخت دارد پیشنهاد میگردد یک واحد درسی در مدارس
و دانشگاهها برای آشنایی بهتر دانشآموزان و دانشجویان با
ارزشهای اقتصادی امکان تاریخی و محیطزیستی و اهمیت
آنها در ایجاد اشتغال تعریف و آموزش داده شود .با توجه به اثر
منفی جمعیت خانوار بر تمایل به پرداخت پیشنهاد میگردد
تخفیفهایی در مبلغ ورودی برای خانوارهای پرجمعیت در
نظر گرفته شود .همچنین ،پیشنهاد میگردد عوارض حاصل از
اخذ ورودیه دژ تاریخی قلعهرودخان (دژ سَکسار) که مستقیماً
توسط اداره میراث فرهنگی شهرستان فومن اخذ میگردد بر
اساس اولویت ،ابتدا برای تحکیم و ترمیم قسمتهای در حال
تخریب دژ و سر پا نگهداشتن این اثر تاریخی ارزشمند،
زیباسازی فضای داخلی این دژ و فراهمآوردن امکانات رفاهی
اختصاص یافته ،و سپس جهت برگزاری برنامههای آموزشی و
ترویج حفاظت از محیطزیست و ابنیه تاریخی برای عموم
بازدیدکنندگان تخصیص و هزینه شود.
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Table 2. Results of estimation of willingness to pay for the protection of the historical fort of Qaleh Rudkhan
متغیرها
ضرایب
انحراف معیار
آماره Z
عرض از مبدا
12/11
2/14
***2/22
سن
1/132
1/11
1/11
جنسیت
-1/01
1/22
-1/40
میزان تحصیالت
1/11
1/10
** 2/21
اندازه خانوار
-1/2
1/10
***-0/12
لگاریتم مبلغ پیشنهاد
-2/22
1/23
***-1/22
میانگین  WTPدر مبلغ پیشنهادی حداکثر
2224
میانگین  WTPدر مبلغ پیشنهادی حداکثر با تعدیل
2224
Log-likelihood:
-131
LR statistic: 33/212 on 0 Df
AIC: 211/2
BIC: 311/20
*** :*،**،بهترتیب معناداردر سطح  %4 ،%1و %11
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Abstract
Economic evaluation of historical sites located in villages, introducing and introducing it to
the audience and understanding the strategic importance of such gifts is the key to planning
rural development, job creation and prosperity, and production and development of ecotourism.
This study estimates the willingness of visitors to pay for the protection of the historic fort of
Qala-e-Rudkhan through conditional valuation with the next One-and-one-half-bound
dichotomous choice method. The results showed that 75% of people are willing to pay for the
protection of the historical fort of Qala-e-Rudkhan. The average willingness to pay for
protection in all sample people is equivalent to 22,650 Rials and the annual welfare surplus of
visitors is estimated at 38.5 billion Tomans. Opposition groups also cited reasons such as
government duty (38%), payment by rural residents (6%) and participation by non-native
visitors (56%). It was suggested that the amounts received from visitors be allocated on a firstcome, first-served basis for repairing damaged and demolishing parts of this historic fortress to
support this valuable building, and then allocate and spend it to hold programs to promote
environmental protection and historic buildings. Be Preservation of this valuable historical
monument will lead to job creation, reverse migration of villagers from the city to their
homeland, rural economic growth, revival and prosperity of handicrafts in the region.
Keywords: Conservation value, Entrepreneurship, One-and-one-half-bound dichotomous
choice, Rudkhan Castle, Rural development

