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چکیده
در این مطالعه میزان تمایل به پرداخت ) (WTPبازدیدکنندگان از مجموعهی تاریخی شهر سوخته با
استفاده از روش ارزش گذاری مشروط ) (CVMو پرسشنامهی انتخاب دوگانه تعیین و اندازهگیری شده است.
برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از مدل الجیت استفاده شد و بر اساس روش حداکثر
درستنمایی ،پارامترهای این مدل برآورد شده است .نتایج نشان می دهد 85درصد افراد بررسی شده حاضرند
مبلغی برای بازدید از مجموعه تاریخی شهر سوخته بپردازند و متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان5856 ،
ریال برای هر بازدید و ارزش کل تفریحی ساالنه آن بیش از  2121میلیون ریال برآورد شده است .نتایج نشان
میدهد متغیرهای سن ،درآمد ،مرتبط بودن شغل یا رشته تحصیلی با آثار باستانی و اهمیت حفاظت از دید فرد
با اطمینان  22درصد دارای تأثیر معنادار بر تمایل به پرداخت می باشند ،متغیر بعد خانوار با اطمینان  28درصد و
پیشنهاد با اطمینان  29درصد بر تمایل به پرداخت افراد جهت استفاده از مجموعه تاریخی شهر سوخته مؤثر
میباشد .بیشترین تأثیر بر احتمال تمای ل به پرداخت به ترتیب مربوط به متغیرهای اهمیت حفاظت از آثار باستانی
از دید فرد ،ارتباط شغل یا رشته فرد با آثار باستانی ،بعد خانوار ،سن و درآمد فرد است.
لغات کلیدی :تمایل به پرداخت ،ارزشگذاری مشروط ،مجموعهی تاریخی شهر سوخته.
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مقدمه
مجموعهی تاریخی شهر سوخته در  85کیلومتری زابل در استان سیستان و بلوچستان
و در حاشیهی جادهی زابل ـ زاهدان واقع شده و پنج هزار سال قدمت دارد .این شهر در
 6199سال قبل از میالد پایهگذاری شده و ساکنان آن در چهار دوره بین سالهای 6199
تا  2599قبل از میالد در آن سکونت داشته اند .وسعت شهر سوخته و یافتههای
کاوشگران ،این محوطهی باستانی را از صورت یک محوطه عادی دوران مفرغ خارج
کرده و به این نتیجه رسانده که زندگی در شهر سوخته با دوران آغاز شهر نشینی در
فالت مرکزی ایران و بین النهرین همزمان است .سند یا کتیبهای که نام واقعی و قدیمی
این شهر را مشخص کند هنوز به دست نیامده و به دلیل آتشسوزی در دو دورهی
زمانی بین سالهای  6199تا  1589قبل از میالد شهر سوخته نامیده میشود .کلنل بیت،
یکی از ماموران نظامی بریتانیا از نخستین کسانی است که در دورهی قاجار و پس از
بازدید از سیستان به این محوطه اشاره کرده و نخستین کسی است که در خاطراتش این
محوطه را شهر سوخته نامیده و آثار باقی مانده از آتش سوزی را دیده است .پس از او
سر اورل اشتین با بازدید از این محوطه در اوایل سدهی حاضر اطالعات مفیدی در
خصوص این محوطه بیان کرده است .بعد از او شهر سوخته توسط باستانشناسان
ایتالیایی به سرپرستی مارتیسوتوزی از سال  2635تا  2685مورد بررسی و کاوش قرار
گرفت.
بر مبنای یافتههای باستان شناسان شهر سوخته  282هکتار وسعت دارد و بقایای آن
نشان میدهد که این شهر دارای پنج بخش مسکونی واقع در شمال شرقی آن ،بخشهای
مرکزی ،منطقه صنعتی ،بناهای یادمانی و گورستان است .هشتاد هکتار شهر سوخته
بخش مسکونی بوده است .شهر سوخته از لحاظ تقسیمبندى در بین دیگرمحوطههاى
باستانى دنیا بىنظیر است و تقسیم بندى محالت مختلف شامل منطقه سکونت ،بناهاى
یادمانى و محل کارگاهاى صنعتى مسئله اى است که در هیچ شهر باستانى وجود ندارد.
شهر سوخته و تمدن هوشمند و خالق آن با بیش از پنج هزار سال قدمت به عنوان
بزرگترین استقرار شهرنشینی در نیمهی شرقی فالت ایران نمونه ای منحصر به فرد و
حکایتگر واقعی علم ،صنعت و فرهنگ گذشتههای دور منطقهی سیستان است.
مسئلهی مهم در حال حاضر تخریب بخشهایی از این اثر ارزشمند تاریخی است ،که
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لزوم برنامه ریزی جهت حفاظت از این مجموعه و ایجاد زیرساختها و امکانات
گردشگری از جمله ایمنی ،راه ،حمل و نقل ،امکانات اقامتی ،خدمات بهداشتی ،فضای
سبز و  ...را به همراه دارد.
محدودیت بودجه دولت و باال بودن هزینههای مراقبت و نگهداری از آثار باستانی و
نیز ایجاد زیرساختهای توسعهایی این مجموعهها ،لزوم تأمین مالی از طریق
بازدیدکنندگان را خاطر نشان میکند .افزون بر این ،در حال حاضر هیچ مبلغی بابت
ورودی دریافت نمیشود و در مقابل خدمات بسیار کمی نیز به بازدید کنندگان شهر
سوخته ارائه میشود و با توجه به دوری آن از نقاط شهری اطراف ،تأمین امکانات
رفاهی همانند راه ،حمل و نقل ،امکانات اقامتی ،خدمات بهداشتی ،فضای سبز و
...ضروری است .با توجه به اینکه ساالنه به طور تقریبی  225299نفر از این مکان بازدید
مینمایند و تعداد بازدیدکنندهی خارجی نیز تنها  89نفر در سال است و با عنایت به
قدمت و ارزش تاریخی این مجموعه ،ایجاد زیرساختها و امکانات گردشگری در منطقه
میتواند افزون بر اینکه امکان دریافت ورودی باالتر را فراهم کند ،از طریق افزایش
بازدیدکنندگان به ویژه گردشگران خارجی موجب گسترش اطالعات مردم سایر
کشورها در خصوص فرهنگ و تمدن کهن ایران زمین شده و به رشد و توسعهی
منطقهی سیستان و ایجاد اشتغال و درآمد برای ساکنین محلی آن منجر شود.
افزایش تعداد بازدید کنندگان از نگاه اقتصادی صرف میتواند موجب کاهش
هزینههای نگهداری به ازای افراد بازدید کننده شود .اما به هر حال ضروری است در
جهت حفاظت از این مجموعه با ارزش و در نهایت تأمین شرایطی برای ارائهی خدمات
بهتر به بازدیدکنندگان تالش شود .سؤالی که در اینجا میتواند مطرح شود این است
که با توجه به اینکه این اثر تاریخی در حال حاضر رایگان مورد بازدید افراد قرار
میگیرد آیا میتوان بهای ثابتی را برای بازدید از این اثر تعیین و از بازدیدکنندگان
دریافت گردد و بدین ترتیب بخشی از هزینههای ارائهی زیرساختها و خدمات مربوط
را جبران کرد؟ چه عواملی بر میزان تمایل به پرداخت افراد بازدیدکننده از مجموعه
تاریخی شهر سوخته تأثیر دارد؟ از بین عوامل مختلف مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد
(سن ،جنس ،بعد خانوار ،درآمد افراد ،بعد مکانی ،ارتباط شغل یا رشته تحصیلی با آثار
باستانی و دیدگاه فرد نسبت به اهمیت حفاظت از این آثار) کدامیک از عوامل بیشترین
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تأثیرگذاری را بر میزان تمایل به پرداخت به خود اختصاص داده است؟ از جمله
فرضیاتی که در این مطالعه در نظر گرفته شده است می توان به موارد ذیل اشاره داشت.
اهمیت حفاظت از آثار باستانی از سوی بازدیدکنندگان ،تمایل به پرداخت افراد را
افزایش می دهد .افزایش سن بازدیدکنندگان احتمال افزایش تمایل به پرداخت افراد از
مجموعه تاریخی شهر سوخته را باال میبرد .افزایش بعد خانوار ،باعث کاهش تمایل به
پرداخت افراد بازدیدکننده میشود .در خصوص محاسبهی تمایل به پرداخت و بررسی
میزان تأثیر عوامل مؤثر بر این شاخص مطالعاتی در داخل و خارج صورت گرفته که به
اختصار اشاره می شود .لی و هان ،)1991( 2ارزش تفریحی پنج پارك ملی در کره
جنوبی را به طور متوسط  29.83دالر برای هر خانواده در سال به دست
آوردند.آمیگوس 1و همکاران ( ،)1991ارزش حفاظتی زیستگاه ساحل رودخانه گارون
فرانسه را با الگوهای خطی ،توبیت ،نیمه لگاریتمی و دومرحلهای هکمن به ترتیب برابر
با  26، 55، 55و 66به دست آوردند .لین هوپ و ماکمیلیان ،)1995( 6ارزش نواحی
طبیعی در ایسلند را  136.25یورو در سال به دست آوردند .ساالزار و مندز،)1998( 3
ارزش غیر بازاری پارك شهری در والنسیای اسپانیا را  22231پزوتا در سال برآورد
نمودند .گورلوك ،)1995( 8با استفاده از این روش ،ارزش خدمات اکوسیستم در
ایالت بارسای ترکیه را  55.33دالر در سال برای هر خانواده برآورد کرد .ساتوت 6و
همکاران ( ،)1995ارزش تفریحی جنگلهای سرو در لبنان را  31.36دالر در سال برای
هرخانواده محاسبه نمودند .عسگری و مهرگان ( ،)2659تمایل به پرداخت
بازدیدکنندگان از گنج نامهی همدان را با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط معادل
با  2859ریال به ازای هر خانوار محاسبه کردند .در بین متغیرهای مؤثر بر تمایل به
پرداخت قیمت پیشنهادی و محل سکونت از معنادارترین متغیرها بودند .همچنین افراد
بومی تمایل به پذیرش قیمت پیشنهادی داشته و افراد غیربومی تمایل کمتری دارند.
خورشید دوست ( ،)2653با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط میزان تمایل به
پرداخت مردم تبریز را جهت حفاظت از محیط زیست شهری و کاهش آلودگی های
1- Lee and han
2- amigus
3- Leinhoop and machmilian
4- Salazar and mende
5- Gurluk
6- Satout
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موجود در شهر به طورمتوسط ماهیانه  32239ریال به دست آورد .امیر نژاد و خلیلیان
( ،)2653ارزش تفریحی پارك ملی گلستان را به روش ارزش گذاری مشروط حدود
 25میلیارد ریال درسال برآورد نمودند .امیر نژاد ( )2658ارزش وجودی ساالنه
جنگلهای شمال ایران را به روش ارزشگذاری مشروط برای هرخانواده حدود 69.21
دالر برآورد کردند .امامی میبدی و قاضی ( )2655ارزش تفریحی ساالنه پارك ساعی
تهران را بیش از  1.5میلیارد ریال برآورد کردند .خداوردی زاده و همکاران (،)2655
میانگین تمایل به پرداخت افراد و ارزش تفریحی ساالنه روستای کندوان را با استفاده
از روش ارزشگذاری مشروط به ترتیب  6298و 2252899هزار ریال برآورد کردند.
فرج زاده و همکاران ( ،)2655به برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از مجموعه
تاریخی پاسارگاد و تحلیل عوامل مؤثر بر آنها استفاده از روش ارزشگذاری مشروط
پرداختند .متوسط تمایل به پرداخت برابر با  223869ریال به ازای هر خانوار و ارزش
مجموعه به ترتیب افزون بر  5539و  5959میلیون ریال براورد گردید .افزایش بعد
خانوار ،فاصله و درآمد بر تمایل به پرداخت مثبت و معنی دار می باشند .امیر نژاد و
رفیعی ( )2655میزان تمایل به پرداخت جهت کسب مطلوبیت حاصل از استفاده
تفرجی از منطقه گردشگری عباس آباد بهشهر برای هر فرد در هر بازدید 1199 ،ریال
برآورد کردند .میانگین تمایل به پرداخت ساالنه هر خانوار نیز برای بازدید از جنگل
عباس آباد  28939ریال به دست آمد .هدف از این مطالعه برآورد میزان تمایل به
پرداخت بازدیدکنندگان از مجموعه تاریخی شهر سوخته و شناسایی عوامل موثر بر
تمایل به پرداخت آنان است.

مواد و روشها
از نظر اقتصادی ارزش یک کاال برابر است با مجموع پرداختها برای آن کاال و
مازاد مصرف کننده .مازاد مصرف کننده حاصل از یک کاال نیز به صورت تفاوت میان
تمایل به پرداخت مصرف کننده و بهای پرداختی برای آن کاال تعریف میشود .در
مورد قیمتگذاری کاالهای تاریخی که از ویژگیهای کاالی عمومی برخوردارند،
استفاده از شیوههای معمول مورد استفاده برای سایر کاالها کارایی الزم را ندارد .زیرا
مصرف هر فرد اثر محدودی بر مطلوبیت اکتسابی سایر افراد دارد .آثار تاریخی در زمره
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کاالهای جمعی قراردارند که برخی از ویژگیهای کاالهای عمومی را دارا هستند
(آسافو ـ آجایی .)1991 ،در مورد کاالهای عمومی عرضه تقریبا ثابت است (Willis
) .& Garrod,1993از اینرو ارزش اینگونه کاالها از طریق روشهای معمول مبتنی بر
تحلیل عرضه و تقاضا قابل محاسبه نیست و الزم است از روشهای دیگری برای این
منظور استفاده شود .روش ارزشگذاری مشروط از جمله روشهای پرکاربرد به ویژه در
کشورهای توسعه یافته است که در آن از طریق پرسش از بازدیدکنندگان در مورد
حداکثر تمایل به پرداخت آنها ،اقدام به محاسبهی ارزش یک کاالی زیست محیطی
(تاریخی) میشود.
برای اندازهگیری تمایل به پرداخت افراد برای کاالها و خدمات محیطی و آثار
باستانی از روش  CVMاستفاده میشود .هدف نهایی روش  CVMبه دست آوردن
برآوردی دقیق از منافعی است که در اثر تغییر سطوح تولید و یا قیمت بعضی از کاالها
و خدمات عمومی و غیر بازاری به وجود میآید.
در روش ارزشگذاری مشروط،از افراد در مورد حداکثر مبلغی که حاضرند برای
بازدید یا حفاظت از یک مکان بپردازند ،سوال می شود .از روش ارزشگذاری مشروط
به عنوان روش مهم برای ارزشگذاری کاالهای زیست محیطی (تاریخی) استفاده
میشود (فرج زاده و همکاران .)2655
دقت نتایج به نوسانات نتایج تخمین زده شده و تورشهای موجود در آن مربوط
است ،که به عنوان منشاء نظاممند در تورشها است .عوامل متعددی وجود دارند که
دقت نتایج را ممکن است تحت تأثیر قرار دهند .انواع مختلف تورشهایی که شناسایی
شدهاند عبارتاند از تورش راهبردی ،تورش اطالعاتی ،تورش ابزاری ،تورش
نمونهگیری ،تورش عدم پاسخ ،تورش مصاحبه .تورش راهبردی زمانی رخ می دهد که
پاسخ دهنده حدس بزند نتایج مطالعه ممکن است برای تصمیمگیری و سیاستگذاری
مورد استفاده واقع شده و برای کسب منافع پاسخ های نادرست بدهد .تورش ابزاری
مربوط به تورش ناشی از ابزار و تکنیک طرح سؤال است .بنابراین  CVMتعداد ناقص
حجم نمونه و روش نمونهگیری نیز می تواند منشأ تورش در مطالعات راههای اجتناب
یا  CVMالزم است منابع بالقوه تورش ها و کاهش خطاها شناسایی شوند.
دراین پژوهش برای اندازه گیری تمایل به پرداخت ( )WTPبازدید کنندگان ،در
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بررسی 2CVاز پرسشنامه انتخاب دوگانه دوبعدی ( )1DDCاستفاده شده است .در این
روش پاسخگویان تنها یک پیشنهاد را بین تعدادی از پیشنهادات از پیش تعیین شده
انتخاب میکنند .پاسخگویان در مواجه شدن با قیمت پیشنهادی در یک موقعیت بازار
فرضی ،تنها پاسخ بلی یا خیر می دهند .کارسون و هانمن در سال  6DC 2258را تعدیل
و اصالح نموده و نتیجه آن ،روش  DDCبوده که 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 در پیشنهاد اولیه بستگی دارد .بنابراین در این مطالعه یک
پرسشنامه DDCبرای مصاحبه و استخراج میزان  WTPبازدید کنندگان از مجموعه
تاریخی شهرسوخته طراحی شده تا برای پاسخگویان اطالعات صحیح و کافی را فراهم
نماید و از موقعیت بازار فرضی به طور کامل آگاه شوند .این پرسشنامه شامل دو بخش
بوده که بخش اول دربرگیرنده وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی افراد است ،به طوری که
در مورد شغل ،میزان تحصیالت ،محل سکونت ،تعداد افراد خانواده ،میزان درآمد و
بسیاری از ویژگی های دیگر پاسخگویان سؤال میشود .بخش دوم پرسش ها به میزان
تمایل به پرداخت بازدید کنندگان مربوط میشود .در این بخش سه قیمت پیشنهادی
 29999 ،8999و  19999ریالی به ازای هر بازدید برای هر نفر به صورت سه پرسش
وابسته به هم ارائهی شده است .در پرسش اول قیمت پیشنهادی میانی (29999ریال)
عنوان شده است ،در ارائه پاسخ منفی ،قیمت پیشنهادی پایینتر ( 8999ریال) مورد
پرسش قرار میگیرد و در صورت ارائه پاسخ مثبت ،قیمت پیشنهادی باالتر (19999
ریال) از بازدید کنندگان پرسش میشود .پاسخگویان در مواجه شدن با قیمت
پیشنهادی به عنوان قیمت ورودی برای ارزش تفریحی و توریستی میتوانند پاسخ مثبت
یا منفی دهند .به همراه مبالغ پیشنهادی  ،WTPاز پاسخگویان در مورد حداکثر WTP
آنها پرسش می شود .این عمل به تحلیلهای بعدی برای طبقه بندی تأثیرات بجا مانده
کمک می نماید .تعیین یک ارزش دقیق و درست به اندازه زیادی به روش بررسی نیز
بستگی دارد .معموأل مصاحبهی رو در رو کاربردیترین و کاراترین ابزار است .لذا
نمونهگیری به صورت تصادفی و از بین بازدیدکنندگان از مجموعه تاریخی شهر
سوخته و در دو مقطع زمانی زمستان  2655و تابستان  2652صورت گرفته است .در این
1- Conditional valuation
)2- Dobble-bounded dichotomous choice (DDC
)3- Dichotomous choice (DC
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مطالعه تعداد نمونه بر اساس میانگین و واریانس جامعه آماری (بازدید کنندگان از
مجموعه تاریخی شهر سوخته) به وسیله تکمیل  189پرسشنامه تعیین شده است.
برای تخمین مدل جهت اندازه گیری  WTPو نیز فرض شده که فرد مبلغ پیشنهادی
(قیمت ورودی) برای بازدید از مجموعه تاریخی شهر سوخته را بر اساس بیشینه کردن
مطلوبیت خود تحت شرایط زیر می پذیرد یا آنرا به طور دیگری رد میکند:
()2
 Uمطلوبیت غیر مستقیمی است که فرد به دست میآورد Y .و  Aبه ترتیب درآمد
افراد ،مبلغ پیشنهادی و  Sدیگر متغیرهای تصادفی با میانگین صفر هستند که به طور
برابر و مستقل توزیع شدهاند .صفر به این معناست که فرد از اثر باستانی شهر سوخته
بازدید نمیکند و یک به این معناست که فرد از شهر سوخته بازدید
مینماید .و متغیرهای تصادفی با میانگین صفر است که به طور برابر و مستقل
توزیع شده اند .تفاوت مطلوبیت میتواند به صورت رابطه ( )1توصیف شود.
()1
شکل پرسشنامهی دوگانه در بررسی  CVدارای یک متغیر وابسته است که به یک
مدل کیفی انتخابی نیاز دارد .معموأل مدلهای الجیت و پروبیت برای روشهای انتخاب
کیفی مورد استفاده قرار می گیرند .مدل الجیت به خاطر سادگی در محاسبه این تحقیق
استفاده شده است .احتمال اینکه فرد یکی از پیشنهادها ( )Aرا بپذیرد ( )piبراساس مدل
الجیت به صورت رابطه( )6بیان می شود:
() 6
که ) ( تابع توزیعی تجمعی با یک اختالف  Logisticاستاندارد است و
بعضی از متغیرهای اجتماعی -اقتصادی از جمله درآمد ،سن ،جنسیت ،اندازه خانوار،
مبلغ پیشنهادی ،میزان تحصیالت ،ارتباط شغل یا رشته فرد با آثار باستانی و اهمیت
حفاظت از آثار باستانی از دید فرد در این تحقیق را شامل می شودY .و  Aبه ترتیب
درآمد فرد ،مبلغ پیشنهادی و  Sویژگی های دیگر اجتماعی -اقتصادی را شامل
میشود  ،و ضرایب برآورد شده ای هستند که انتظار می رود ≤ 9و و بزرگتر از
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صفر باشند.
سه روش برای محاسبه مقدار  WTPوجود دارد :روش اول موسوم به متوسط WTP
است که از آن برای محاسبهی مقدار انتظاری  WTPبه وسیله انتگرال گیر ی عددی
در محدوده صفر تا بینهایت استفاده میشود .روش دوم ،موسوم به متوسط  WTPکل
است که برای محاسبه مقدار انتظاری WTPبوسیله انتگرال گیری عددی در محدوده
 تا  +بکار می رود و روش سوم موسوم به متوسط  WTPقسمتی است و از آن برایمحاسبه مقدار انتظاری  WTPبه وسیله انتگرال گیری عددی در محدوده صفر تا
پیشنهاد ماکزیمم ( )Aاستفاده می شود .از میان این سه روش ،روش سوم بهتر است زیرا
این روش ثبات و سازگاری محدودیتها با تئوری ،کارایی آماری و توانایی جمع شدن
را حفظ میکند .بنابراین ،متوسط  WTPقسمتی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته
است.
پارامترهای مدل الجیت با استفاده از روش حداکثر درستنمایی برآورد میشود
که رایجترین تکنیک برای تخمین مدل الجیت است .سپس مقدار انتظاری  WTPبه
وسیله انتگرالگیری عددی در محدوده صفر تا باالترین پیشنهاد به صورت رابطهی()3
محاسبه می شود.

()3

که ) E(WTPمقدار انتظاری  WTPو  عرض از مبدأ تعدیل شده می باشد که به
وسیله جملهی اجتماعی -اقتصادی به جملهی عرض از مبدا اصلی ( (اضافه شده است.
برای تجزیه تحلیل آماری متغیرها ،محاسبات ریاضی و تخمین پارامترهای مدل الجیت
از نرم افزارهای  Microfitو  spssاستفاده شده است.
0

نتایج و بحث
در ابتدا به بررسی ویژگیهای نمونهی مورد بررسی جهت تعیین برآورد تمایل به
پرداخت مجموعه تاریخی شهر سوخته پرداخته میشود .جدول ( )2وضعیت سن ،بعد
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خانوار ،درآمد ماهیانه فرد و فاصله محل سکونت تا شهر سوخته و تعداد بازدید را بر
حسب میانگین و مقادیر حداقل و حداکثر نشان میدهد.
جدول .9وضعیت برخی از ویژگی های نمونه آماری مورد مطالعه
متغیر

میانگین

حداقل

حداکثر

سن پاسخگویان

41.03

01

01

بعد خانوار (نفر)

0.10

2

01

درآمد ماهیانه افراد (هزارریال)

0661

0011

0011

فاصله محل سکونت (کیلومتر)

410.44

00

603

تعداد دفعات بازدید

0.01

0

6

ماخذ :یافتههای تحقیق

بررسی ویژگیهای پاسخگویان نشان میدهد 55 ،درصد آنها مرد و  61درصد را
زنان تشکیل دادهاند .همچنین  59درصد آنها متاهل و 19درصد مجرد می باشند.
میانگین سن پاسخگویان  69/3سال است که از حداقل سن  25سال تا حداکثر  89سال
را دارا بوده اند .بنابراین اکثر پاسخگویان را افراد جوان تشکیل داده اند .همچنین افراد
مورد پرسش به طور متوسط دارای بعد خانوار  8/98نفر بوده اند که از حداقل  1نفرتا
حداکثر  29نفر می باشند .میانگین درآمد ماهانه افراد مورد پرسش نیز تقریبا معادل با
 8559هزار ریال می باشد .از طرفی فاصله محل سکونت این افراد تا مجموعه تاریخی
شهر سوخته به طور میانگین  692کیلومتر می باشد که از حداقل  88کیلومتر تا حداکثر
 583کیلومتر را شامل می شود .پاسخگویان به طور متوسط  2/85دفعه از مجموعه
تاریخی شهر سوخته بازدید نموده اند که تعداد دفعات بازدید آنها از حداقل  2تا
حداکثر  5دفعه می باشد.
بررسی وضعیت تحصیلی پاسخگویان نیز حاکی از آن است که  25/5درصد دارای
مدرك فوق لیسانس و باالتر  32/5درصد دارای مدرك لیسانس  16/5درصد مدرك
فوق دیپلم 5/5 ،درصد مدرك دیپلم و کمتر از دیپلم می باشند یعنی اکثر پاسخگویان
دارای تحصیالت دانشگاهی می باشند .از طرفی  5/1درصد پاسخگویان دارای رشتهی
تحصیلی مرتبط با آثار باستانی و میراث فرهنگی می باشند و  8/3درصد دارای شغل
مرتبط می باشند 1/2 .درصد هر دوی رشته تحصیلی و شغل آنها مرتبط با آثار باستانی
و میراث فرهنگی است و  58/3درصد را کسانی تشکیل می دهندکه رشته و شغل آنها
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هیچ گونه ارتباطی با آثار باستانی و میراث فرهنگی ندارد .همچنین اکثر این افراد یعنی
بیش از  59درصد آنها حفاظت از آثار باستانی و از جمله مجموعه تاریخی شهر سوخته
را ضروری می دانند و کمتر از  19درصد این افراد معتقدند حفاظت از چنین
مجموعههایی دارای اهمیت کمی می باشد.
بررسی نگرش پاسخگویان در خصوص جایگاه و اهمیت شهر سوخته حاکی از آن
است که اکثر این افراد ( 51درصد) این مکان را دارای قدمت و یادگار تمدن کهن
ایرانی میدانند .از نظر  28درصد مجموعهی شهر سوخته یک مکان تفریحی و
گردشگری می باشد 21 .درصد پاسخگویان نیز معتقدند این مجموعه میتواند از جنبه
های آموزشی بسیار مفید واقع شود و به امکان استفاده از این مجموعه برای مقاصد
آموزشی اشاره داشتند و در نهایت یک درصد افراد این مکان را از نظر زیبایی آن
جذاب توصیف نمودهاند.
بررسی تمایل به پرداخت افراد جهت حفظ و نگهداری مجموعه تاریخی شهر
سوخته نشان میدهد 31 ،درصد از افراد مورد پرسش هیچگونه تمایل به پرداخت
ورودی جهت بازدید از مجموعه تاریخی شهر سوخته نداشتهاند .از بین سایر
پاسخگویان  52/55درصد اولین پیشنهاد را نپذیرفتند و تمایل برای پرداخت 29999
ریال ورودی برای هر نفر در هر بازدید از مجموعه تاریخی شهر سوخته را نداشتهاند .از
طرفی  19/23درصد این پیشنهاد را پذیرفته اند .هنگامی که پیشنهاد پایینتر یعنی 8999
ریال مطرح شد 52/55 ،درصد این پیشنهاد را پذیرفتند .آن دسته از پاسخگویان که
اولین پیشنهاد ( 29999ریال) را پذیرفتند ،در گروه پیشنهاد باالتر معادل با  19999ریال
قرار گرفتند 65/2 .درصد از این افراد پیشنهاد سوم را پذیرفتند.
در نظر خواهی از افرادی که هیچ تمایل به پرداختی نداشتهاند 85/1 ،درصد عدم
توانایی مالی را دلیل این امر عنوان نمودهاند 16/5 ،درصد پرداخت اینگونه هزینه ها را
به عهده دولت می دانند و  22/1درصد معتقد به پرداخت هزینه ها توسط ساکنان محلی
می باشند .افرادی که حاضر به پرداخت مبلغی جهت حفاظت از مجموعه تاریخی شهر
سوخته میباشند ،معتقدند این هزینه ها بایستی به ترتیب از هزینه های خوراکی،
تفریحی ،ایاب و ذهاب ،پوشاك و مسکن آنها کسر شود.
پس از بررسی ویژگی های نمونه آماری و تمایالت آنها به پرداخت جهت بازدید از
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مجموعه تاریخی شهر سوخته در این قسمت به بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت
آنان پرداخته شده است.
جدول .0نتایج برآورد مدل الجیت عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از
مجموعهی تاریخی شهر سوخته
متغیر

ضریب

آماره t

سطح معنی
داری

اثر نهایی

ضریب ثابت

-1.1302

-1.0006

1.0661

-1.1100

سن

***1.4201

3.1611

1.111

1.166

جنس

1.431

1.0332

1.110

1.114

-1.411

-0.6000

1.163

-1.104

1.100

**

بعد خانوار

**

درآمد فرد
فاصله محل سکونت

6.1000

1.111

1.103

*- 1.1124

1.3101

1.620

1.1110

-0.6000

1.011

-1.11100

1.6610

2.0661

1.114

1.0626

***1.6030

4.0661

1.112

1.0012

1.112

پیشنهاد

***

ارتباط شغل یا رشته فرد با آثار
باستانی
اهمیت حفاظت از آثار باستانی از دید
فرد

Factor for the calculation of marginal effect = 0.2395
Log- like hood function: -266.877
Goodness of fit: 0.7149

ماخذ :یافتههای تحقیق) *** اطمینان  00درصد ** -اطمینان  00درصد * -اطمینان  01درصد (

در جدول ( )1نتایج حاصل از برآورد مدل لوجیت با استفاده از نرم افزار میکروفیت
( )Microfitبه روش حداکثر راستنمایی ( )MLEآمده است .میزان سودمندی برازش
مدل معادل با  9/52325می باشد که نشان دهنده مناسب بودن مدل در توضیح رفتار
متغیرهاست .همچنین فاکتور اثر نهایی در این مدل 9/1628به دست آمد ،حاصلضرب
این عامل در ضرایب ،میزان اثر نهایی را محاسبه میکند .اثر نهایی نشان دهنده درصد
احتمال تغییر در افزایش تمایل به پرداخت ،به ازای تغییر یک واحد در متغیر مستقل
میباشد که در مورد متغیرهای موهومی ،این درصد احتمال به ازای تغییر از وضعیت
صفر به یک به دست میآید.
نتایج برآورد مدل نشان میدهد متغیرهای جنسیت و فاصله محل سکونت افراد تا
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مجموعه تاریخی شهر سوخته تأثیر معناداری بر تمایل به پرداخت افراد در بازدید از این
اثر تاریخی ندارند .سایر متغیرهای مدل عبارت از سن ،بعد خانوار ،درآمد فرد ،متغیر
پیشنهاد ،مرتبط بودن شغل یا رشته تحصیلی با آثار باستانی و اهمیت حفاظت از آثار
باستانی و میراث فرهنگی از دید فرد معنادار است .به این ترتیب که متغیرهای سن،
درآمد فرد ،مرتبط بودن شغل یا رشته تحصیلی با آثار باستانی و اهمیت حفاظت از دید
فرد با اطمینان  22درصد ،بعد خانوار با اطمینان  28درصد و متغیر پیشنهاد با اطمینان 29
درصد معنادار هستند .همچنین متغیرهای بعد خانوار و پیشنهاد دارای اثر منفی و سایر
متغیرها دارای ضرایب و اثر مثبت بر تمایل به پرداخت جهت بازدید از مجموعه
تاریخی شهر سوخته دارند.
بررسی میزان و نحوهی تأثیر عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد در مجموعه
تاریخی شهر سوخته نشان میدهد ،اثر نهایی متغیر سن معادل با  9/955و دارای عالمت
مثبت بوده و با اطمینان  22درصد معنادار است یعنی با افزایش سن افراد احتمال تمایل
به پرداخت آنها جهت بازدید از مجموعه تاریخی شهر سوخته  5/5درصد افزایش
مییابد .این نتیجه نشان میدهد اهمیت حفاظت از آثار باستانی و میراث فرهنگی در
افراد با افزایش سن بیشتر میشود.
بعد خانوار از دیگر متغیرهای مورد بررسی است که تأثیر معناداری با اطمینان 28
درصد بر تمایل به پرداخت افراد دارد .میزان اثر نهایی آن  -9/926است یعنی به ازای
افزایش یک نفر به تعداد اعضای خانواده ،احتمال تمایل به پرداخت مبالغی جهت
بازدید از مجموعه تاریخی شهر سوخته  2/6درصد کاهش می یابد .ضریب متغیر
پیشنهاد که از مهمترین متغیرهای مدل می باشد نیز با اطمینان  29درصد معنادار است و
نشان می دهد که تحت سناریو بازار فرضی ،اگر متغیر پیشنهاد افزایش یابد احتمال
تمایل به پرداخت  9/98درصد کاهش می یابد .از دیگر متغیرهای مورد بررسی در این
مطالعه مرتبط بودن شغل یا رشته تحصیلی افراد با آثار باستانی و میراث فرهنگی است
که این متغیر با اطمینان  22درصد معنادار بوده و دارای اثر نهایی معادل با 9/2515
است .به عبارت دیگر احتمال تمایل به پرداخت جهت بازدید از مجموعه تاریخی شهر
سوخته در افراد دارای شغل یا رشته تحصیلی مرتبط با آثار باستانی  25.15درصد بیشتر
از افراد معمولی می باشد.
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و در نهایت اهمیت حفاظت از آثار باستانی از دید فرد متغیر دیگری است که بر
احتمال تمایل به پرداخت افراد با اطمینان  22درصد تأثیر معناداری داشته است .ضریب
این متغیر مثبت و اثر نهایی آن معادل با  9/2292محاسبه شده ،بنابراین بهبود نگرش
افراد نسبت به شهر سوخته و حفاظت از آثار باستانی می تواند احتمال تمایل به پرداخت
را  22.92درصد افزایش دهد.
به طور کلی از بین متغیرهای مورد بررسی بیشترین تاثیر به ترتیب مربوط به
متغیرهای اهمیت حفاظت از آثار باستانی از دید فرد ،ارتباط شغل یا رشته تحصیلی با
آثار باستانی ،بعد خانوار ،سن ،درآمد فرد و متغیر پیشنهاد می باشد.
مقدار انتظاری متوسط  ،WTPبعد از تخمین پارامترهای مدل الجیت با استفاده از
روش حداکثر راستنمایی ،بوسیله انتگرال گیری عددی در محدوده صفر تا پیشنهاد
ماکزیمم ،به صورت رابطه زیر محاسبه می شود:
= 656

) (0 0000

(

∫

بنابراین متوسط  WTPبرای بازدید از مجموعهی تاریخی شهرسوخته 5856 ،ریال
برای هر بازدید کننده به دست آمد .با استفاده از مقدار  WTPمحاسبه شده برای هر
بازدیدکننده و نیز آگاهی از تعداد بازدیدکنندگان (به طور میانگین  25299نفر در هر
ماه) ،ارزش کل مجموعه تاریخی شهر سوخته را برآورد کرد .لذا با توجه به متوسط
 WTPمحاسبه شده ( 5856ریال) ،ارزش مجموعه تاریخی شهر سوخته  2121میلیون
ریال در هر سال محاسبه گردیده است.

نتیجهگیری کلی و پیشنهادها
صنعت گردشگری همواره گزینهی مناسبی برای جذب درآمدهای اقتصادی و منبع
مهم اشتغال زایی است .در واقع جذب گردشگر فعالیتی اقتصادی است که نسبت به
تولیدات کاال و خدمات محدودیتهای نهادهای کمتری دارد و چنانچه این بخش مورد
توجه قرار گیرد ،سود مناسبی را در پی خواهد داشت .بنابراین ،توجه به آثار باستانی و
به ویژه مجموعه تاریخی شهر سوخته و ایجاد زیرساختها و ارائهی خدمات مناسب در
این منطقه ،موجب رونق اقتصادی و افزایش درآمد و اشتغال ساکنان محلی خواهد شد.
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در این پژوهش به تعیین میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از مجموعه تاریخی
شهر سوخته برحسب اینکه آیا مردم راضی به پرداخت مبلغی به عنوان قیمت ورودی
برای بازدید از این مجموعه هستند ،پرداخته شده است .نتایج نشان داد  85درصد از
بازدید کنندگان مایل به پرداخت مبلغی برای بازدید از مجموعه تاریخی شهر سوخته
میباشند .در این پژوهش ،متوسط  WTPبه عنوان قیمت ورودی برای هر فرد 5856
ریال و با توجه به متوسط بعد خانوار ( 8/98نفر) برای هر خانوار  66232ریال به دست
آمده است.
همچنین ،ارزش کل مجموعهی تاریخی شهر سوخته ساالنه برابر 2121188
هزارریال برآورد شده ،که نشان میدهد با وجود تمایل افراد به پرداخت ورودی جهت
بازدید از این مجموعه اما به دلیل نبود تبلیغات برای این اثر ارزشمند تاریخی و تعداد
گردشگر و بازدیدکننده اندك ارزش کل ساالنه این مجموعه عظیم تاریخی رقم پایینی
برآورد شده است.
لذا با توجه به اینکه اکثر افراد مورد پرسش ( 85درصد) تمایل به پرداخت ورودی
جهت بازدید از مجموعهی تاریخی شهرسوخته دارند و نیز از این طریق میتوان به
حفاظت از این مجموعه و ایجاد زیرساختها و امکانات برای جذب گردشگران و
بازدیدکنندگان بیشتر و در نتیجه رونق اقتصادی منطقه استفاده نمود ،دریافت مبلغ
ورودی  5856ریال از هر بازدیدکننده از مجموعه تاریخی شهر سوخته پیشنهاد میشود.
اکثر بازدیدکنندگان از مجموعهی تاریخی شهر سوخته نسبت به نبود زیرساختها و
امکانات اتفاق نظر داشتند .به طور کلی بازدیدکنندگان از شهرهای شمالی استان
سیستان و بلوچستان ،هر چند از وجود تعداد تورهای گردشگری ومسافرتی زیاد
رضایت داشتند ولی از نحوهی ثبت نام کردن ،سرویسهای ایاب وذهاب ،وسایل نقلیه،
خدمات بین راهی و هم چنین فضای سبز اطراف مجموعه ،امکانات بهداشتی
ورستورانها و غذاخوری ها اظهار نارضایتی کردهاند .از طرفی بازدیدکنندگان شهرهای
جنوبی استان مشکل اصلی را کمبود تورهای گردشگری و مسافرتی در محل زندگی
خود برشمردهاند ،البته آنها نیز قریب به اتفاق مشکالت مذکور را نیز عنوان کردهاند.
همینطور نبود مکانی برای استراحت افرادی که با ماشین های شخصی و به صورت
خانوادگی قصد بازدید را دارند نیز از مهمترین مشکالتی است که افراد به آن اشاره
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کردند .لذا برنامهریزی جهت توسعهی منطقه و ایجاد زیرساختها و امکانات گردشگری
از جمله ایمنی ،راه ،حمل و نقل ،امکانات اقامتی ،خدمات بهداشتی ،فضای سبز و....
توصیه میشود.
نگرش افراد در مورد اهمیت حفاظت از آثار باستانی یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار
بر تمایل به پرداخت افراد در خصوص بازدید از مجموعهی تاریخی شهر سوخته است.
به عبارت دیگر ،هر چقدر افراد به اهمیت حفاظت از آثار باستانی واقف باشند تمایل به
پرداخت آنان در بازدید از مجموعه های تاریخی و از جمله شهر سوخته افزایش
می یابد ،لذا بایستی نسبت به آموزش اهمیت حفاظت از آثار باستانی و میراث فرهنگی
از طرق متفاوت و در بین گروهای مختلف به ویژه جوانان اقدام شود .تاکید بر گروه
جوانان بدین لحاظ است که به رغم جوان بودن تعداد زیادی از بازدیدکنندگان از
مجموعه تاریخی مذکور ،اما تمایل به پرداخت در افراد با سنین باالتر بیشتر بوده است.
همچنین با توجه به نتایج برآورد ضرایب ،یکی از عوامل در جهت پذیرش مبالغ
پیشنهادی بازدید از مجموعه تاریخی شهر سوخته ،درآمد بازدید کنندگان بوده است.
بنابراین ،تقویت سطوح درآمدی به ویژه افراد کم درآمد و فقیر جامعه پیشنهاد میشود.
زیرا تنها در صورت تقویت درآمد اشخاص است که افراد حاضر به پرداخت بابت
بهرهمندی از آن میباشند .بنابراین ،تقویت وحمایت درآمدی ،به ویژه در میان اقشار
کم درآمد ،می تواند در پذیرش مبلغ پیشنهادی موثر باشد.
و در نهایت از آنجایی که عمده بازدیدکنندگان از این مجموعه تاریخی را افراد
ساکن در استان سیستان و بلوچستان تشکیل میدهند ،انجام تبلیغات گسترده جهت
شناسایی ارزش و قدمت تاریخی این مجموعه به گردشگران داخلی و خارجی جهت
افزایش بازدیدکنندگان مفید میباشد .در همین راستا شناسایی و بررسی روشهای
تبلیغاتی مناسب برای معرفی این مجموعه ،تعریف پروژه های مختلف و انجام مطالعات
امکانسنجی و مکانیابی جهت ایجاد تأسیسات و اماکن موردنیاز و نحوه
سرمایهگذاری و تامین مالی این پروژهها میتواند توسط پژوهشگران عالقمند صورت
گیرد.
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