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چکیده
هدف از پژوهش حاضر برآورد تمایل به پرداخت افراد بومی برای حفاظت از گونه بومزاد زاغ بور ()Podoces pleskei, Zarudny, 6981
در استان فارس بهمنظور تعیین ارزش حفاظتی این گونه منحصربهفرد است .در این مطالعه ،تعداد  611نفر از خانوارهای شهرستان نیریز که در
مجاورت زیستگاه این گونه ،یعنی منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه هستند بهروش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب و چهره به
چهره مصاحبه شدند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامهای شامل :مشخصات جمعیتشناسی ،سواالت آگاهی و تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت
از گونه اندمیک زاغ بور بود .پس از جمعآوری دادهها ،نتایج با استفاده از نرمافزار  SPSSو کاربرد نرمافزار اقتصادسنجی  Eviewsنسخه  ،9تجزیه
و تحلیل دادهها انجام پذیرفت .یافتههای پژوهش نشان داد که 55 ،درصد از افراد مورد مطالعه ،تمایل به پرداخت مبلغی برای حفاظت از گونه
بوم زاد زاغ بور دارند .از سویی دیگر نتایج نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت ماهانه و ساالنه هر خانوار بومی برای حفاظت از گونه اندمیک
زاغ بور ،بهترتیب معادل با  49761/61و  911518/71ریال است .براساس نتایج مدل رگرسیونی لوجیت برآورد شده ،متغیرهای سن ،تحصیالت،
اشتغال ،عضویت در سازمان های زیست محیطی و میزان پیشنهاد از عوامل تأثیرگذار بر میزان تمایل به پرداخت افراد بومی برای حفاظت از گونه
اندمیک زاغ بور است.
کلمات کلیدی :تمایل به پرداخت ،حفاظت ،گونه بومزاد ،زاغ بور ،استان فارس
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طبیعی و توفیقی

برآورد تمایل به پرداخت افراد بومی برای حفاظت از گونه بومزاد زاغ بور

مقدمه
گونه بومزاد ( )Endemicزاغ بور ( )Pleske’s Ground Jayبا نام
علمی ( Podoces pleskei )Zarudny, 8181پرندهای کمیاب از تیره
کالغیان ( )Corvidaeاست که تنها پرنده بومزاد ایران محسوب میگردد
(منصوری .)8811 ،زیستگاه این گونه بومزاد منحصربهفرد ،مناطق
استپی بیابانی و نیمهبیابانی شرق و جنوبشرق ایران ازجمله منطقه
حفاظت شده بهرامگور و پارک ملی قطرویه در استان فارس است که
با گیاهان پراکنده و پوشیده از گیاه قیچ ( )Zygophyllumپوشیده شده
است .متأسفانه در سالهای اخیر بهدلیل تخریب زیستگاه و قطع بوتهها
و درختچههای بیابانی و همچنین شکار زاغ بور برای تاکسیدرمی،
نسل زاغ بور یا زاغ کویری که لقب پرنده ملی ایران را نیز به آن نسبت
دادهاند ،در معرض تهدید قرار گرفته است (منصوری .)8811 ،با توجه
به این مطلب که گونه زاغ بور بهعنوان تنها پرنده اندمیک ایران
شناخته میشود ،ضروری است تا مطالعاتی در ارتباط با تمایل مردم
در زمینه حفاظت از این گونه حیاتوحش جانوری و سنجش میزان
حمایت مردم از آن انجام پذیرد .پرسش اصلی پژوهش این است که
آیا مردم تمایلی به حمایت و حفاظت از این گونه اندمیک دارند .لذا
فرض بر این است که با مطالعه تمایل و دیدگاه مردم بهویژه در مناطق
زیستگاهی این گونه میتوان وضعیت این گونه را از نظر جذابیت و
میزان تمایل مردم به حمایت و حفاظت از این گونه بومزاد بررسی و
تعیین نمود .از سویی دیگر یکی از مفاهیم مهم و یک ابزار پیشنهادی
و کاربردی در زمینه حفاظت از حیاتوحش و تنوعزیستی ،استفاده از
ابزارهای اقتصادی و مکانیزم بازار یعنی تعیین ارزش حمایتی و
حفاظتی گونههای حیاتوحش براساس روش ارزشگذاری مشروط
( )Contingent Valuationو تعیین میزان متوسط تمایل به پرداخت
( )Willingness To Pay: WTPافراد است ( Zanderو همکاران،
4082؛  Brouwerو همکاران4001 ،؛  Tsiو همکاران4001 ،؛
 Loomisو 8881 ،White؛  Mitchellو  .)8818 ،Carsonهسته
مرکزی در روش ارزیابی ارزشگذاری مشروط براساس ایجاد یک بازار
فرضی استوار است که از افراد مورد مطالعه براساس سواالت طراحی
شده و مطابق با اطالعات فرد بهصورت مستقیم تمایل فرد برای یک
کاال یا خدمات سنجش و ارزیابی میشود .براساس تعریف برنامه
محیطزیست سازمان ملل متحد ( ،)8881 ،UNEPتمایل به پرداخت
افراد عبارت از میزان مبلغی است که هر فرد در قبال یک کاال یا
خدمات پرداخت مینماید .لذا با استفاده از روشهای ارزیابی غیربازاری
مانند روش ارزشگذاری مشروط ،میتوان تمایل به پرداخت ساالنه
هر خانوار برای حفاظت از گونههای حیاتوحش را ارزیابی و محاسبه
نمود .بنابراین بررسی تمایل به پرداخت افراد ،ابزاری است که در بهبود
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کیفیت محیطزیست و رشد اقتصادی برای پروژههای حفاظت از
حیاتوحش و محیطزیست قابل استفاده است ( Tsiو همکاران،
4001؛  Israelو  .)4002 ،Levinsonاز سویی دیگر ،مدیریت و
حفاظت مؤثر از گونههای مختلف حیاتوحش عالوه بر در اختیار
داشتن اطالعات اکولوژیکی مختص به هر گونه ،نیازمند حمایت و
مشارکت عموم مردم در برنامه حفاظت از گونههای حیاتوحش است
( Vincenotو همکاران4081 ،؛  Sijtsmaو همکاران4804 ،؛ Vaske
و همکاران .)4088 ،به بیان دیگر سطح آگاهی و مشارکت مردم
میتواند نقش زیادی در ارزشدهی و حمایت از یک گونه خاص بازی
نماید و بدون مشارکت مردم حفاظت از حیاتوحش امکانپذیر نخواهد
بود ( Liو همکاران4080 ،؛  Kidegheshoو همکاران4001 ،؛
 Bremnerو 4001 ،Park؛  Naughton-Trevesو 4001 ،Treves؛
 Caroو همکاران4002 ،؛  Sitatiو همکاران4008 ،؛  Kaczenskyو
همکاران4004 ،؛ 4000 ،Katrina؛  Fultonو همکاران .)8881 ،اگرچه
در زمینه ارزشگذاری خدمات زیستمحیطی در ایران مطالعات خوبی
انجام پذیرفته است ،اما مطالعات ارزشگذاری انجام شده در داخل
کشور بیشتر در مورد منابع طبیعی و اکوسیستمهای طبیعی بوده
است .علیرغم اهمیت مطالعات ارزشگذاری و بررسی تمایل به
پرداخت افراد در حمایت و حفاظت از گونههای مختلف حیاتوحش
جانوری ،تنها دو مطالعه علمی گزارش شده در داخل کشور ،شامل:
مطالعه روحانی و رفیعی ( )8880که متوسط تمایل به پرداخت مردم
بافق در زمینه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی ( Acinonyx jubatus
 )venaticusرا معادل  800110ریال سالیانه برای هر خانوار و
همچنین مطالعات عادلیساردوئی و همکاران ( )8888که متوسط
تمایل به پرداخت خانوارهای شهر جیرفت جهت حفاظت پرنده مرغ
جیرفتی ( )Francolinus pondicerianusمعادل  18111ریال سالیانه
برای ه ر خانوار محاسبه شده است ،قابل اشاره است .با این وجود در
خصوص بررسی تمایل به پرداخت مردم در زمینه حفاظت از حیات
وحش جانوری و حفاظت از گونههای مختلف حیاتوحش ازجمله
پرندگان مطالعات متعددی در خارج از کشور انجام پذیرفته است
( Mmassyو 4082 ،Roskaft؛  Zanderو همکاران4082 ،؛  Hynesو
4008 ،Hanley؛  Brouwerو همکاران4001 ،؛  Jinو همکاران،
 4001؛  Tsiو همکاران4001 ،؛  Wilsonو 4001 ،Tisdell؛ Ranjita
و 4002 ،Clemو 4001؛  Giraudو همکاران4004 ،؛  Kotchenو
4000 ،Reiling؛  Loomisو 8881 ،Ekstrand؛  Loomisو ،Larson
8882؛  .)8888 ،Whiteheadلذا در راستای اهمیت مطالعه و بررسی
ارزشگذاری و تعیین تمایل به پرداخت افراد در ارتباط با حفاظت از
حیات وحش جانوری ،هدف از انجام این پژوهش ،بررسی و برآورد
تمایل به پرداخت مردم بومی حاشیه نشین در منطقه
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حفاظت شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه در استان فارس بهعنوان
یک زیستگاه از گونه اندمیک زاغ بور و در رابطه با حفاظت از جمعیت
گونه اندمیک منحصربهفرد زاغ بور بوده است .بنابراین مطالعه حاضر
ازجمله اولین مطالعات انجام پذیرفته در ارتباط با تعیین تمایل به
پرداخت افراد در ارتباط با حفاظت از حیاتوحش جانوری درخصوص
تنها گونه پرنده اندمیک ایران است.

مواد و روشها
در راستای تعیین ارزش گونه بومزاد زاغ بور و برآورد تمایل به
پرداخت افراد بومی برای حفاظت از این گونه اندمیک ،این پژوهش
در سال  8882با بهرهگیری از روش ارزشگذاری مشروط و با استفاده
از پرسشنامه محقق ساخته انتخاب دوبخشی دوبعدی یا دوگانه
( )Double-bounded Dichotomous choiceانجام شده است(Mitchell
و 8818 ،Carson؛  Bishopو همکاران .)8818 ،پرسشنامه طراحی
شده در این پژوهش شامل اطالعات اقتصادی-اجتماعی ،میزان آگاهی
و میزان تمایل به پرداخت افراد برای ارزش حفاظتی گونه اندمیک زاغ
بور بوده است .در این روش ،ارزش حمایتی گونه براساس شرایط یک
بازار فرضی تعیین شده و پاسخگویان در مواجهه با قیمت پیشنهادی
بازار فرضی ،با انتخاب یک پیشنهاد از میان چندین پیشنهاد تمایل
خود را برای حمایت و حفاظت از کاال یا خدمات مورد نظر ابراز
مینمایند (8881 ،Lee؛  Batemanو همکاران8881 ،؛  Cameronو
8882 ،Quiggin؛ 8888 ،Haneman؛  .)8888 ،Maddalپس از تهیه
پرسشنامه ،بهعلت در دسترس نبودن مطالعات پیشین در این مورد و
بهمنظور مشخص نمودن مبالغ پیشنهادی ،تعداد  80پرسشنامه پیش
آزمون بهصورت تصادفی تکمیل و اشکالهای احتمالی رفع شد .از
سویی دیگر روایی و پایایی پرسشنامه طراحی شده با مشاوره با
کارشناسان و بهرهگیری از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی واقع
گردید (حسنزاده .)8880 ،جامعه آماری شامل افراد ساکن در شهرستان
نیریز بهدلیل نزدیکی به منطقه حفاظت شده بهرام گور و زیستگاه
گونه اندمیک زاغ بور انتخاب شده است ،که در این تحقیق تعداد 800
نفر از مردم بومی بهصورت تصادفی مورد مصاحبه و مطالعه قرار
گرفتند .موقعیت جغرافیایی منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارک
ملی قطرویه در تصویر یک به نمایش درآمده است .در راستای این
پژوهش و پس از رفع اشکال اولیه ،با هدف برقراری وزن یکسان در
بین افراد جامعه مورد مطالعه ،پرسشنامهها با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی ساده تکمیل شده و میزان تمایل به پرداخت به
ازای هریک از اعضای خانواده از طریق مصاحبه چهره به چهره پرسیده
شد .متغیر وابسته برای ارزشگذاری گونه اندمیک زاغ بور احتمال
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پذیرش مبلغ پیشنهادی برای حمایت از این گونه است که در پاسخ
به این سوال که آیا فرد حاضر است برای حمایت از گونه اندمیک زاغ
بور مبلغی پرداخت نماید یا خیر محاسبه میشود .با این فرض که
مطلوبیت یک فرد از حمایت از گونه اندمیک زاغ بور ،براساس درآمد
و دیگر خصوصیات اقتصادی–اجتماعی فرد حاصل میشود .در روش
انتخاب دوگانه فرض میشود افراد دارای تابع مطلوبیت)U=U (H,Y ,S
هستند که در آن  Uتابع مطلوبیت غیرمستقیم Y ،درآمد فرد و S
برداری از سایر عوامل اقتصادی -اجتماعی فرد (سن ،جنسیت ،تأهل،
میزان تحصیالت ،اشتغال ،میزان درآمد ،تعداد اعضای خانوار ،عضویت
در سازمانهای زیستمحیطی) میباشد .در این رابطه اگر فرد تمایل
به پرداخت داشته باشد  Hبرابر یک و در صورت عدم تمایل به پرداخت
برابر صفر خواهد بود (8881 ،Lee؛ 8888 ،Haneman؛ ،Maddal
 .)8888این روش بر این اصل استوار است که هر شخص حاضر است
مبلغی از درآمد خود را برای استفاده از منبع زیست محیطی بهعنوان
مبلغ پیشنهادی ( )Aبپردازد که این استفاده باعث ایجاد مطلوبیت
برای وی میگردد .میزان مطلوبیت ایجاد شده در اثر استفاده از منابع
زیست محیطی بیشتر از حالتی است که وی از منابع زیست محیطی
استفاده نمیکند ،که رابطه  8آن را نشان میدهد.
U (8,Y - A;S) +8 ≥U (0,Y;S) +0
رابطه :8
که در آن  0و  8متغیرای تصادفی با میانگین صفر هستند که بهطور
تصادفی و مستقل از همدیگر توزیع شدهاند .تفاوت ایجاد شده در
مطلوبیت ( )∆Uدر اثر استفاده از منبع زیست محیطی عبارت است از:
)∆U =U (8,Y -A;S ) -U (0,Y ;S ) + (8 -0
رابطه :4
در این بررسی برای محاسبه متوسط تمایل به پرداخت افراد
برای حمایت از گونه اندمیک زاغ بور از الگوی کیفی لوجیت و بهرهگیری
از روش حداکثر راستنمایی استفاده شده است (8881 ،Lee؛ ،Haneman
8888؛  .)8888 ،Maddalساختار پرسشنامه دوگانه در بررسی تمایل
به پرداخت افراد ،دارای یک متغیر وابسته با انتخاب دوگانه میباشد.
لذا الگوی لوجیت برای بررسی میزان تأثیر متغیرهای توضیحی
مختلف بر میزان تمایل به پرداخت افراد برای تعیین ارزش حمایتی
استفاده میشود .براساس الگوی لوجیت احتمال )Pi( ،اینکه فرد یکی
از پیشنهادها را بپذیرد ،بهصورت رابطه  8بیان میشود:
رابطه Pi=Fn(∆u)=8/8exp(-∆u) =8/8exp{-(α-βA+γY+θS)} :8
که ) Fn(∆uتابع توزیع تجمعی با یک اختالف لوجستیک استاندارد
است و بعضی از متغیرهای اقتصادی -اجتماعی از جمله سن ،جنسیت،
تأهل ،اندازه خانوار ،تحصیالت ،درآمد و مبلغ پیشنهادی در این تحقیق
را شامل میشود θ،γ،β .ضرایب قابل برآوردی هستند که انتظار
میرود  0≤βو  0>γو 0>θباشند .سپس مقدار انتظاری تمایل به پرداخت
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بهوسیله انتگرالگیری عددی در محدوده صفر تا باالترین پیشنهاد
بهصورت رابطه  2محاسبه میشود :
∗
)α = (α + β4 + ⋯ + β1
رابطه :2
8
(
) dX8
})8 + exp{−(a∗ + βX8

Max

Max

∫ = )F (∆U

∫ = )E(WTP

0

0

که ( E(WTPمقدار انتظاری تمایل به پرداخت و *^αعرض از مبدأ
تعدیل شده میباشد که بهوسیله جمله اجتماعی -اقتصادی به جمله
عرض از مبدأ اصلی ( )αاضافه شده است.
در انتها اطالعات و نتایج حاصل از این پژوهش پس از گردآوری از
طریق پرسشنامه ،با استفاده از نرمافزار  Excelو نرمافزار آماری SPSS
برای بررسی ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی و سنجش نگرش پاسخ
شوندگان ،نرمافزار اقتصادسنجی ایویوز نسخه  )Eviews 1( 1به جهت
برآورد تابع مدل لوجیت و از نرمافزار متلب برای برآورد و استخراج
انتگرال عددی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

شکل  :1موقعیت جغرافیایی منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارک
ملی قطرویه در ایران

نتایج
نتایج حاصل از تعیین ویژگیهای جمعیتشناسی افراد مورد
مطالعه در این پژوهش در جدول  8آورده شده است .براساس یافتههای
این پژوهش ،بیشترین افراد مورد بررسی از نظر جنسیت ،سن ،تأهل
و عضویت در گروههای زیست محیطی ،بهترتیب شامل :مردان (،)%14
880

گروه سنی  80-88سال ( ،)%28افراد متأهل ( )%18و از نظر عضویت
در سازمانهای زیست محیطی ،فاقد عضویت ( )%18بودهاند .از سویی
دیگر نتایج حاصل از بررسی میزان سطح تحصیالت افراد مورد مطالعه
در این پژوهش در جدول  4نشان داده شده است .با توجه به تجزیه
و تحلیل دادهها ،مشخص گردید که بیشتر افراد شرکتکننده دارای
تحصیالت در سطح کارشناسی بودهاند که  %88از پاسخگویان را شامل
شدهاند .همچنین نتایج حاصل از بررسی وضعیت اشتغال پاسخگویان
در این پژوهش در جدول  8نشان داده شده است .براساس یافتههای
این پژوهش  %14از افراد مورد مطالعه شاغل تمام وقت و دارای استقالل
مالی بودهاند که در این میان شغل آزاد با  %81فراوانی بیشترین
فراوانی را در بین مشارکتکنندگان بهخود اختصاص داده است.
از سویی دیگر برای محاسبه تمایل به پرداخت افراد بهمنظور
برآورد ارزش گونه اندمیک زاغ بور سه مبلغ پیشنهادی 40000 ،80000
و  20000ریالی براساس پیش پرسشنامه در نظر گرفته شده است.
پیش از بررسی تمایل افراد برای مبلغ پیشنهادی در ابتدا افراد مورد
مطالعه در معرض این پرسش قرار گرفتند که آیا تمایلی به پرداخت
مبلغی برای حمایت و حفاظت از گونه اندمیک زاغ بور دارند یا ندارند.
براساس یافتههای این پژوهش  %11از افراد مورد مطالعه تمایل خود
را برای حمایت مالی از این گونه اندمیک ابراز نمودند و  %21افراد
تمایلی به حمایت مالی از گونه اندمیک زاغ بور نداشتند .سپس افراد
مورد مطالعه که پاسخ مثبت و ابراز تمایل به حمایت مالی از گونه
مورد نظر را اعالم نموده بودند ،در برابر اولین مبلغ پیشنهادی یعنی
پیشنهاد میانی ( 40000ریال) قرار گرفته و در صورت تمایل مثبت
برای پذیرش مبلغ پیشنهادی اولیه در گروه پیشنهاد باالتر قرار گرفته
و در صورت عدم تمایل به پذیرش مبلغ میانی در گروه مبلغ پیشنهادی
پایینتر برای تعیین تمایل به پرداخت افراد قرار گرفتند .نتایج حاصل
از آماره مربوط به تمایل به پرداخت افراد پاسخگو و مبالغ پیشنهادی
مورد پذیرش در جدول  2آورده شده است .براساس نتایج این پژوهش
تعداد  81نفر ( )%84/1از  11نفری که تمایل به پرداخت مبلغی برای
حمایت از گونه اندمیک زاغ بور را ابراز داشتند مبلغ پیشنهاد اولیه را
پذیرفتند و تعداد  81نفر ( )%11/8از پذیرش مبلغ اولیه سر باز زدند.
نتایج حاصل از بررسی مدل لوجیت برای برآورد تمایل به پرداخت
افراد بومی جهت حفاظت از گونه اندمیک زاغ بور در جدول  1نشان
داده شده است .براساس یافتههای این پژوهش ضریب متغیر پیشنهادی
که مهمترین متغیر توضیحی در برآورد احتمال تمایل به پرداخت افراد
بومی برای ارزش گونه اندمیک زاغ بور است نشاندهنده این مطلب
است که متغیر پیشنهاد در سطح پنج درصد معنیدار است و عالمت
منفی آن نشان میدهد که تحت سناریوی بازار فرضی ،چنانچه مبلغ
پیشنهادی برای حمایت از گونه اندمیک زاغ بور افزایش یابد

سال نهم ،شماره  ،2تابستان 9316
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مدل یعنی تمایل به پرداخت افراد را توضیح دهد .همچنین درصد
پیشبینی صحیح در این تحقیق معادل  %12بهدست آمده است.
بنابراین مدل برآورد شده توانسته است درصد قابل قبولی از مقادیر
وابسته را با در نظر گرفتن متغیرهای توضیحی پیشبینی نماید .در
نهایت پس از برآورد مدل لوجیت ،مقدار متوسط تمایل به پرداخت
افراد بومی برای حفاظت از گونه اندمیک زاغ بور براساس انتگرال
گیری عددی (رابطه  )2در محدوده صفر تا پیشنهاد حداکثر (20000
ریال) معادل با  1008/21ریال برای هر نفر برآورد شده است.

احتمال پذیرش این مبلغ از سوی افراد کاهش خواهد یافت .با توجه
به اثر نهایی متغیر پیشنهاد برآورد شده مشخص میگردد با افزایش
 80000ریالی در قیمت پیشنهادی ،احتمال تمایل به پرداخت و
پذیرش مبلغ برای حفاظت از گونه اندمیک زاغ بور  0/00081واحد
کاهش مییابد .از سویی دیگر آماره نسبت درستنمایی (،)L.R. Statistic
در این تحقیق در سطح یک درصد معنیدار بوده است ،در نتیجه
متغیرهای توضیحی در این پژوهش توانسته است بهخوبی متغیر
وابسته را توصیف نماید .همچنین ضریب مکفادن برآورد شده نشان
میدهد که متغیرهای توضیحی در این مدل ،بهخوبی متغیر وابسته

جدول  :1مشخصات اقتصادی  -اجتماعی افراد مورد مطالعه در برآورد تمایل به پرداخت افراد بومی
ویژگی اقتصادی  -اجتماعی
سن پاسخگویان (سال)
جنسیت ( زن =  ،0مرد= )8
تأهل ( مجرد =  ،0متاهل= )8
تحصیالت (تعداد سالهای تحصیل)
تعداد افراد هر خانوار
درآمد ماهیانه خانوار (ریال)
عضویت در سازمانهای زیست محیطی (خیر=  ،0بلی = )8

انحراف معیار
1/81
0/88
0/81
2/11
8/1
80112002/1
0/28

میانگین
81/01
0/14
0/18
81/48
2/8
82811000
0/81

کمینه
88
0
0
0
4
2000000
0

بیشینه
11
8
8
44
8
10000000
8

جدول  :2توزیع فراوانی سطح تحصیالت افراد مورد مطالعه در برآورد تمایل به پرداخت افراد بومی
سطح سواد
تعداد

بیسواد
8

زیردیپلم
1

دیپلم
88

فوق دیپلم
44

لیسانس
88

فوق لیسانس
81

دکتری
4

جمع کل
800

جدول  :3توزیع فراوانی شغل افراد مورد مطالعه در برآورد تمایل به پرداخت افراد بومی
نوع شغل
تعداد

کارمند
22

آموزگار
2

متخصص
8

شغل آزاد
81

کشاورز
82

باغدار
8

دانشجو
8

خانهدار
1

جمع کل
800

جدول  :4توزیع فراوانی پذیرش مبلغ پیشنهادی توسط پاسخگویان در برآورد ارزش گونه اندمیک زاغ بور
مبلغ پیشنهادی
 80000ریال
 40000ریال
 20000ریال
جمع کل

تعداد
88
81
1
11

پذیرش
درصد فراوانی
11/2
84/1
80/8
800

عدم پذیرش
درصد فراوانی
تعداد
80/8
1
11/8
81
48/1
84
800
11

جدول  : 5پارامترهای نتایج مدل لوجیت برای تمایل به پرداخت افراد بومی جهت حفاظت از گونه اندمیک زاغ بور
متغیرهای توضیحی
سن
جنسیت
تاهل
تحصیالت
شغل
درآمد
اندازه خانوار
عضویت در نهادهای زیست محیطی
شناخت گونه
تمایل به حمایت مادی
مبلغ پیشنهادی
ضریب ثابت

ضریب برآورد شده
- 0/882811
-0/114181
4/818441
0/810010
0/881881
0/000000421
-0/411248
8/011812
4/011111
4/411828
-0/000210
-8/141184

ارزش آماره Z

- 8/228188
-8/408111
4/180248
4/128418
4/118412
8/824148
-8/101884
4/418141
4/181818
1/881182
-4/112818
-8/111418

سطح معنیداری
*** 0/0001
0/4411
** 0/0882
** 0/0801
** 0/0028
0/8188
0/8018
** 0/0488
** 0/0081
***0/000
** 0/002
** 0/028

اثر نهایی
- 0/022801
-0/482181
0/188181
0/888011
0/011111
0/00000008
-0/801121
0/284418
0/181481
0/111288
-0/000811
--------

Percentage of Right Prediction = 12 ،Log Likelihood = -18/11 ،Probability (L. R. Statistic) = 0/000 ،Likelihood Ratio Statistic (L.R. Statistic) =881/18
McFadden R-Square =0/288

یافتههای تحقیق در جدول فوق  *** ،** :بهترتیب معنیداری در سطح  1و  8است.
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برآورد تمایل به پرداخت افراد بومی برای حفاظت از گونه بومزاد زاغ بور

بحث
پرندگان بخش مهمی از تنوعریستی هر کشور را بهخود اختصاص
داده و از اجزای عمده اکوسیستمهای جهان بهشمار میروند .سرزمین
ایران نیز بهدلیل موقعیت جغرافیایی و تنوع سیما و منظر از تنوعزیستی
منحصربهفردی برخوردار بوده و طیف وسیعی از پرندگان با خاستگاه
جغرافیایی مختلف را شامل میشود .در این میان تنها گونه پرنده
اندمیک شناخته شده در ایران گونه زاغ بور است (منصوری.)8811 ،
از سویی دیگر مطالعه دیدگاه مردم و درک افکار عمومی از میزان
مشارکت حمایتی آنها در مورد گونههای مختلف حیاتوحش ،بهعنوان
یک ابزار مناسب در برنامههای مدیریتی و برنامهریزی حفاظتی حیات
وحش ،از نقش قابل توجهی برخوردار است ( Ebuaو همکاران4088 ،؛
 Chauhanو 4080 ،Pirta؛ 4001 ،Wambuguh؛  Brownو ،Decker
4001؛  .)8881 ،Heywoodهمانگونه که یافتههای این پژوهش نشان
میدهد  %11از افراد بومی حاشیه منطقه حفاظت شده بهرام گور و
پارک ملی قطرویه ،تمایل دارند بهمنظور حفاظت از تنها گونه پرنده
اندمیک در ایران مبلغی از درآمد سالیانه خود را برای حمایت از آن
پرداخت نمایند که این تعداد با یافتههای عادلیساردوئی و همکاران
( ،)8888که  %11مردم بومی شهر جیرفت تمایل به پرداخت برای
حفاظت از گونه پرنده مرغ جیرفتی داشتهاند همخوانی دارد .این در
حالی است که براساس تحقیقات  Zanderو همکاران (%18 ،)4082
از مردم استرالیا تمایل به حمایت از گونههای پرنده در معرض تهدید
و خطر انقراض دارند .از سویی دیگر براساس یافتههای روحانی و
رفیعی ( %11 ،)8880از مردم بومی شهر بافق تمایل به حمایت مالی
برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی داشتهاند ،که نتایج این پژوهشها
از میزان یافتههای این پژوهش فراتر است و همخوانی ندارد .تفاوت
در میزان تمایل به پرداخت مردم در حمایت از حیاتوحش براساس
سطح آگاهی و اطالعات مردم در زمینه گونههای مختلف حیاتوحش
قابل توجیه است .در نتیجه باید عنوان نمود که ،حفاظت مؤثر و موفق
از گونههای حیاتوحش بهویژه گونههای شاخص و در خطر انقراض
نیازمند داشتن اطالعات مربوط به میزان حمایت و مشارکت گروههای
مختلف مردم در این زمینه است ( Sawchukو همکاران4081 ،؛
 Morzilloو همکاران4080 ،؛  Stankeyو 4001 ،Shindler؛ Clark
و 4004 ،Wallace؛  .)8811 ،Kellertبراساس یافتههای این پژوهش
متوسط تمایل به پرداخت افراد بومی برای حمایت از گونه اندمیک
زاغبور معادل با  1008/21ریال برای هر نفر برآورد شده است ،بنابراین
متوسط تمایل به پرداخت ماهانه و ساالنه برای هر خانوار با توجه به
میانگین تعداد خانوار برآورد شده در این تحقیق ( 2/8نفر ،جدول )8
معادل  41182/82و  822118/12ریال تعیین میشود .به بیان دیگر
884

براساس یافتههای این تحقیق مشخص میگردد که هر خانوار حاضر
است ساالنه  822118/12ریال از درآمد خود را برای حمایت و
حفاظت از گونه اندمیک زاغ بور و جلوگیری از انقراض آن پرداخت
نماید .در نتیجه بر اساس متوسط نرخ رسمی دالر ( 80100ریال) هر
خانوار تمایل دارد ساالنه  88/8دالر از درآمد خود را برای حفاظت از
این گونه اندمیک بپردازد .از سویی دیگر با تعمیم نتایج این پژوهش
به جمعیت کل کشور که براساس سرشماری سال  8880و با توجه به
تعداد نفرات در هر خانوار (بعد خانوار) ایرانی که برابر با  8/1نفر و
تعداد خانوار ایرانی نیز معادل با  48میلیون و  811خانوار ایرانی برآورد
شده است (مرکز آمار ایران ،)8881 ،ارزش حمایتی ساالنه هر زاغ بور
با درنظر گرفتن متوسط تمایل به پرداخت محاسبه شده براساس نتایج
این پژوهش بهطور تقریبی معادل  1208میلیارد ریال برآورد میشود.
در این راستا شناسایی و تحلیل عاملهای مؤثر بر تمایل به پرداخت
افراد برای حمایت و حفاظت از حیاتوحش و اجرای موفق مدیریت
حیاتوحش بسیار حائز اهمیت است .یافتههای این پژوهش براساس
مدل لوجیت با استفاده از روش حداکثر درستنمایی نشان میدهد
که متغیرهای توضیحی تأهل ،تحصیالت ،اشتغال ،شناخت از گونه،
عضویت در سازمانهای زیست محیطی و قیمت پیشنهادی در سطح
 %1و متغیر سن در سطح  %8بر احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی برای
حفاظت از گونه اندمیک زاغ بور تأثیرگذار است (جدول  .)1این در
حالی است که متغیرهای توضیحی جنسیت ،اندازه خانوار و درآمد
تأثیر معنیداری بر احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی برای حمایت افراد
از گونه اندمیک زاغ بور ندارند .عالئم متغیرها نشان میدهد که
متغیرهای سن ،جنسیت ،اندازه خانوار و قیمت پیشنهادی اثر منفی و
متغیرهای تأهل ،تحصیالت ،شغل ،درآمد ،شناخت گونه و عضویت در
سازمانهای زیست محیطی اثر مثبت بر تمایل به پرداخت افراد دارند
(جدول  .)1یافتههای این پژوهش با یافتههای روحانی و رفیعی ()8880؛
عادلیساردوئی و همکاران ()8888؛  Leeو همکاران ()4008؛ Ranjita
و  )4001( Clemهمخوانی دارد .ضریب برآورد شده متغیر شغل افراد
و درآمد مثبت برآورد شده است ،اما تنها متغیر شغل افراد در سطح
 %1معنیدار شده است (جدول  .)1عالمت ضریب درآمد مطابق با
انتظار مثبت است و بیانکننده افزایش احتمال تمایل به پرداخت افراد
برای حفاظت از گونه اندمیک زاغ بور است .ضریب متغیر شغل نیز
نشان میدهد که با بهبود وضعیت مشاغل در جامعه ،احتمال تمایل
به پرداخت افراد در حمایت و حفاظت از گونه اندمیک زاغ بور افزایش
می یابد .تأثیر منفی اندازه خانوار بر تمایل به پرداخت افراد برای
حفاظت از گونه اندمیک زاغ بور بهدلیل کاهش توان مالی خانوار قابل
توجیه است .از سویی دیگر همانطورکه نتایج این پژوهش نشان
میدهد ،ضریب مربوط به متغیر سن افراد منفی و معنیدار
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برآورد شده است (جدول  .)1بهعبارت دیگر ،مشخصات ضریب برآورد
شده متغیر سن نشانگر این مطلب است که افراد جوانتر از تمایل به
پرداخت بیشتری برای حفاظت از گونه اندمیک زاغ بور برخوردارند و
افراد مسن انگیزه کمتری برای تمایل به پرداخت و حمایت از گونه
اندمیک زاغ بور دارند .از سویی دیگر براساس یافتههای این پژوهش
مشخص میگردد که متغیر تحصیالت اثر مثبت و معنیداری بر تمایل
به پرداخت افراد در حمایت از گونه اندمیک زاغ بور داشته است.
براساس نتایج تحقیق متغیر عضویت و گرایشهای زیست محیطی در
پذیرش تمایل به پرداخت افراد دارای ضریب مثبت و معنیدار است
که نشاندهنده اهمیت قابل توجهی است .همچنین همانگونه که در
نتایج این پژوهش نشان داده شده است ،ضریب متغیر شناخت از گونه
نیز مثبت و معنیدار برآورد شده است .با توجه به مشخصه متغیر
شناخت از گونه مشخص میگردد که افزایش آگاهی و شناخت گونه
تأثیر مثبت و معنیداری بر تمایل به پرداخت افراد دارد .تأثیر مثبت
و معنیدار سطح تحصیالت ،شناخت گونه و عضویت در نهادهای
زیست محیطی به جهت تأثیر بر تمایل به پرداخت افراد توجیه پذیر
است .لذا مثبت و معنیدار بودن ضریب متغیر تحصیالت و شناخت
گونه مبین آن است که افراد با آگاهی و شناخت مناسب از تمایل
بیشتری برای حفاظت از این گونه اندمیک برخوردار هستند .در
نتیجه باید بیان نمود که چنانچه اطالعات و آموزش مناسبی در
اختیار افراد ازجمله قشر جوان قرار داده شود و سطح آگاهی زیست
محیطی آنها ارتقا یابد ،دستاوردهای مناسبی در آینده بهمنظور حمایت
و حفاظت از گونههای حیاتوحش و جلوگیری از انقراض آنها ازجمله
گونه اندمیک زاغ بور ایجاد خواهد آمد .لذا فراهم نمودن بسترهای
مناسب آموزشی و فرهنگسازی بهویژه برای افراد با سطح تحصیالت
پایین و همچنین اقشار مختلف جامعه و تشکیل و حمایت از سازمانهای
غیردولتی و مردم نهاد (سمن) از مهمترین فعالیتهایی است که به
کمک آن امکان میدهد تا با انتقال صحیح و مناسب اطالعات به افراد
جامعه ،درک و نگرش مردم را برای شناخت بیشتر از گونههای حیات
وحش و اهمیت و نقش آنها در طبیعت افزایش داده و شرایط مناسبی
را برای افزایش مشارکت مردمی در حمایت و حفاظت از گونههای
حیاتوحش فراهم نماید.
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