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چکیده
پژوهش حاضر بهمنظور برآورد تمایل به پرداخت مردم بومی اطراف ذخیرهگاه زیستکره گنو در استان هرمزگان بهمنظور حمایت مالی از
گونههای پستاندار بزرگجثه در خطر انقراض در این منطقه تحت حفاظت بهمنظور تعیین ارزش حفاظتی این گونهها انجام شده است .در این
مطالعه ،تعداد  150خانوار بومی در استان هرمزگان که در مجاورت زیستگاه منطقه حفاظت شده و ذخیرهگاه زیستکره گنو اقامت داشتند با
روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب و چهره به چهره مصاحبه شدند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامهای شامل :مشخصات جمعیتشناسی و
سواالت تمایل به پرداخت افراد برای حمایت مالی از گونههای پستاندار درشتجثه در منطقه بوده است .پس از جمعآوری دادهها ،نتایج با استفاده
از نرمافزارهای  SPSSنسخه  21و اقتصاد سنجی  Eviewsنسخه  ،8تجزیه و تحلیل شدند .یافتههای پژوهش نشان داد که  78درصد از افراد مورد
مطالعه ،تمایل به پرداخت مبلغی برای حمایت مالی از گونههای پستاندار درشتجثه در این منطقه را دارند .از سویی دیگر نتایج نشان داد که
متوسط تمایل به پرداخت ماهانه و ساالنه هر خانوار بومی برای حمایت مالی از گونههای حیاتوحش پستاندار درشتجثه ،بهترتیب معادل با
 53416/97و  641003/7ریال است .براساس نتایج مدل رگرسیونی لوجیت برآورد شده ،متغیرهای تحصیالت ،عضویت در سازمانهای زیست
محیطی ،شناخت گونه و میزان پیشنهاد از عوامل تأثیرگذار بر میزان تمایل به پرداخت افراد بومی برای حمایت از گونههای پستاندار درشتجثه در
منطقه حفاظت شده گنو است.
کلمات کلیدی :تمایل به پرداخت ،ارزشگذاری مشروط ،گونه در خطر انقراض ،منطقه حفاظت شده گنو ،استان هرمزگان
* پست الکترونیکی نویسنده
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برآورد تمایل مردم بومی حاشیه ذخیرهگاه زیستکره گنو بهمنظور حمایت مالی....

مقدمه
پستانداران ازجمله گونههای حیاتوحش جانوری با ارزشهای
اکولوژیکی و منافع اقتصادی بسیاری برای جوامع انسانی هستند و
آگاهی از ارزشهای پستانداران در توجیه حمایت و حفاظت از این
گونههای حیاتوحش بسیار تاثیرگذار است (ضیایی .)1388 ،با این
وجود رشد جمعیت و توسعه جوامع انسانی و بهدنبال آن تخریب
زیستگاه ،کم شدن طعمه ،نا امنی در زیستگاه و شکار غیرقانونی
پستانداران بزرگ جثه ،تقابل این گونهها با انسان را به شدت افزایش
داده و باعث شده است نسل گونههای پستاندار درشت جثه بهمقدار
بسیار زیادی در معرض تهدید قرار داشته باشند (ضیایی .)1388 ،با
توجه به این مطلب که گونههای پستاندار درشتجثه بهعنوان یک گونه
حیاتوحش همواره بهدلیل ویژگی خاص خود در شکار و تقابل با
جوامع انسانی مورد توجه بوده است ،ضروری است تا مطالعاتی در
ارتباط با تمایل مردم بومی در زمینه حمایت از این گونههای حیات
وحش جانوری و سنجش میزان حمایت مردم از آن انجام پذیرد.
بنابراین در اختیار داشتن اطالعات الزم در زمینه میزان حمایت و
مشارکت عموم مردم در برنامههای مدیریتی و حفاظتی از گونههای
حیاتوحش امری ضروری است ( Sijtsmaو همکاران2102 ،؛ Vaske
و همکاران2011 ،؛  Vincenotو همکاران .)2015 ،در نتیجه مشارکت
مردم در حمایت از حیاتوحش میتواند نقش زیادی در ارزشگذاری
و حفاظت از گونههای حیاتوحش بازی نماید و به بیان دیگر ،بدون
مشارکت مردم مدیریت و حفاظت از حیاتوحش امکانپذیر نخواهد
بود ( Bremnerو 2007 ،Park؛  Caroو همکاران2004 ،؛  Fultonو
همکاران1996 ،؛  Kaczenskyو همکاران2002 ،؛ 2000 ،Katrina؛
 Kidegheshoو همکاران2007 ،؛  Liو همکاران2010 ،؛ Naughton-
 Trevesو 2005 ،Treves؛  Sitatiو همکاران .)2003 ،بههمین دلیل
استفاده از روش ارزشگذاری مشروط ( )Contingent Valuationکه
اساس آن بر پایه ایجاد یک بازار فرضی استوار است در برآورد متوسط
تمایل به پرداخت افراد ( )Willingness To Pay: WTPبهمنظور
تعیین و ارزیابی میزان حمایت مالی افراد جامعه از حیاتوحش
بهعنوان یک ابزار اقتصادی مهم کاربرد دارد ( Mitchellو ،Carson
1989؛  Loomisو 1998 ،White؛  Brouwerو همکاران2008 ،؛ Tsi
و همکاران2008 ،؛  Zanderو همکاران .)2014 ،با استفاده از روشهای
ارزیابی غیربازاری نظیر روش ارزشگذاری مشروط ،میتوان تمایل به
پرداخت ساالنه هر خانوار برای حفاظت از گونههای حیاتوحش را
ارزیابی و محاسبه نمود .لذا برآورد تمایل به پرداخت افراد ،ابزاری
کاربردی در بهبود کیفیت محیطزیست و رشد اقتصادی برای پروژههای
حفاظت از حیاتوحش و محیطزیست است ( Israelو ،Levinson
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2004؛  Tsiو همکاران .) 2008 ،پرسش اصلی پژوهش این است که
آیا مردم بومی با توجه به موقعیت جغرافیایی و زیستی خود تمایلی
به حمایت مالی از گونههای پستاندار درشتجثه دارند .لذا فرض بر
این است که با مطالعه تمایل به پرداخت مردم بهویژه در مناطق
زیستگاهی این گونهها میتوان وضعیت گونهها را از نظر جذابیت و
میزان تمایل مردم به حمایت مالی از این گونهها بررسی و تعیین
نمود .اگرچه در زمینه ارزشگذاری خدمات زیست محیطی 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 (امیرنژاد1386 ،؛ امیرنژاد و همکاران1389 ،؛ فتاحی
و فتحزاده1390 ،؛ موالیی و کاووسی1390 ،؛ فیضآبادی و هادیان،
 .)1394علیرغم 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 ( )1390که متوسط تمایل به پرداخت مردم
بافق در زمینه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی ( Acinonyx jubatus
 )venaticusرا معادل  300780ریال سالیانه برای هر خانوار و همچنین
مطالعات عادلیساردوئی و همکاران ( )1391که متوسط تمایل به
پرداخت خانوارهای شهر جیرفت جهت حفاظت پرنده مرغ جیرفتی
( )Francolinus pondicerianusمعادل  63557ریال سالیانه برای هر
خانوار محاسبه شده است ،قابل اشاره است .علیرغم مطالعات محدود
در داخل کشور ،با این وجود درخصوص بررسی تمایل به پرداخت
مردم در زمینه حفاظت از حیاتوحش جانوری و حفاظت از گونههای
مختلف حیاتوحش مطالعات متعددی در خارج از کشور انجام پذیرفته
است (1993 ،Whitehead؛  Loomisو 1994 ،Larson؛  Loomisو
1998 ،Ekstrand؛  Kotchenو 2000 ،Reiling؛  Giraudو همکاران،
2002؛  Ranjitaو 2004 ،Clemو 2005؛  Mmassyو ،Roskaft
2014؛  Wilsonو 2007 ،Tisdell؛  Jinو همکاران 2008 ،؛ Hynes
و 2009 ،Hanley؛  Brouwerو همکاران2008 ،؛  Tsiو همکاران،
2008؛  Zanderو همکاران .)2014 ،لذا در راستای اهمیت مطالعه و
بررسی ارزشگذاری و تعیین تمایل به پرداخت افراد در ارتباط با
حمایت از حیاتوحش جانوری ،هدف از انجام این پژوهش ،برآورد
تمایل به پرداخت مردم بومی حاشیهنشین در منطقه حفاظت شده و
ذخیرهگاه زیستکره گنو در استان هرمزگان بهعنوان یک زیستگاه
قابل توجه برای گونههای پستاندار درشتجثه و در رابطه با حمایت
از جمعیت این گونهها بوده است .بنابراین مطالعه حاضر ازجمله اولین
مطالعات انجام پذیرفته در ارتباط با تعیین تمایل به پرداخت افراد در
ارتباط با حمایت از حیاتوحش جانوری درخصوص گونههای پستاندار
بزرگجثه است.

سال دهم ،شماره  ،1بهار 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

مواد و روشها
به منظور ارزیابی و برآورد تمایل به پرداخت افراد بومی برای
حمایت مالی از گونههای پستاندار بزرگ جثه با ارزش حفاظتی در
منطقه حفاظت شده گنو ،این پژوهش در سال  1394و با استفاده از
روش ارزشگذاری مشروط و با بهرهگیری از پرسشنامه انتخاب دوبخشی
دوگانه ( )Double-bounded Dichotomous choiceمحقق ساخته

انجام شده است ( Bishopو همکاران1983 ،؛  Mitchellو ،Carson
 .)1989پرسشنامه طراحی شده در این پژوهش شامل اطالعات اقتصادی
اجتماعی ،آگاهی و میزان تمایل به پرداخت افراد برای حمایت مالی
از گونههای درشتجثه پستاندار شاخص و دارای ارزش حفاظتی در
ذخیرهگاه زیستکره گنو بوده است .فهرست پستانداران شاخص و
دارای ارزش حفاظتی که در این پژوهش مورد سنجش قرار گرفتهاند
در جدول  1آورده شده است.

جدول  :1گونه های پستاندار بزرگ جثه شاخص دارای ارزش حفاظتی در منطقه حفاظت شده و ذخیرهگاه زیستکره گنو
نام گونه

اسم علمی

وضعیت حفاظتی

نام گونه

اسم علمی

وضعیت حفاظتی

پلنگ ایرانی
آهو ایرانی

Panthera pardus saxicolor

EN

Gazella subgutturosa

VU

قوچ و میش
کل و بز

Ovis orientalis

VU

Capra aegagrus

VU

در روش ارزشگذاری مشروط ،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 گونههای پستاندار بزرگجثه
در منطقه مورد مطالعه ابراز مینمایند (1994 ،Haneman؛ 1997 ،Lee؛
1991 ،Maddal؛  Batemanو همکاران1995 ،؛  Cameronو ،Quiggin
 .)1994پس از تهیه پرسشنامه ،بهعلت در دسترس نبودن مطالعات
پیشین در این مورد و بهمنظور مشخص نمودن مبالغ پیشنهادی،
تعداد  30پرسشنامه پیش آزمون بهصورت تصادفی تکمیل و ایرادهای
احتمالی رفع شد .از سویی دیگر روایی و پایایی پرسشنامه طراحی
شده با مشاوره با کارشناسان و بهرهگیری از ضریب آلفای کرونباخ در
نرمافزار آماری  SPSSنسخه  21مورد بررسی واقع گردید (حسنزاده،
 .) 1390با توجه به اهداف پژوهش و بررسی تمایل به پرداخت مردم
بومی منطقه ،جامعه آماری انتخاب شده شامل افراد ساکن در دهستانهای
فین ،ایسین ،سیاهو و گنو بهدلیل نزدیکی به منطقه مورد مطالعه
ذخیرهگاه زیستکره و منطقه حفاظت شده گنو بوده است ،که در این
تحقیق تعداد  150نفر از مردم بومی بهصورت تصادفی مورد مصاحبه
و مطالعه قرار گرفتند .شکل ،1موقعیت جغرافیایی منطقه حفاظت شده
و ذخیرهگاه زیستکره گنو در ایران را نمایش میدهد .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 بهازای هریک از
اعضای خانواده از طریق مصاحبه چهره به چهره پرسیده شد .بهمنظور
محاسبه متوسط تمایل به پرداخت افراد در راستای حمایت مالی از
گونههای پستاندار بزرگجثه در منطقه حفاظت شده و ذخیرهگاه
زیستکره گنو هر یک از افراد مصاحبه شونده در ابتدا در معرض این

پرسش قرار گرفتند که آیا تمایلی به حمایت مالی از گونههای پستاندار
بزرگجثه دارند یا ندارند .در صورت پاسخ مثبت به این پرسش ،افراد
مشارکت کننده در معرض پرسش مربوط به برآورد مبلغ مورد تمایل
که شامل سه مبلغ پیشنهادی  20000 ،10000و  40000ریالی که
براساس یافتههای حاصل از پیش پرسشنامه تعیین شده بود قرار
گرفتند .سپس افراد مورد مطالعه که پاسخ مثبت و ابراز تمایل به
حمایت مالی از گونههای مورد نظر را اعالم نموده بودند ،در برابر اولین
مبلغ پیشنهادی یعنی پیشنهاد میانی ( 20000ریال) 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.
متغیر وابسته برای ارزشگذاری گونههای پستاندار درشتجثه
احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی برای حمایت از این گونههاست که
در پاسخ به این سوال که آیا فرد حاضر است برای حمایت از پستانداران
بزرگجثه مبلغی پرداخت نماید یا خیر محاسبه میشود .با این فرض
که مطلوبیت یک فرد از حمایت از گونههای پستاندار در منطقه ،بر
اساس درآمد و دیگر خصوصیات اقتصادی-اجتماعی فرد حاصل میشود.
در روش انتخاب دوگانه فرض میشود افراد دارای تابع مطلوبیت
) U=U (H,Y,Sهستند که در آن  Uتابع مطلوبیت غیرمستقیمY ،
درآمد فرد و  Sبرداری 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 H ،برابر یک و در صورت عدم
تمایل به پرداخت برابر صفر خواهد بود (1994 ،Haneman؛ ،Lee
1997؛  .)1991 ،Maddalاین روش بر این اصل استوار است که هر
شخص حاضر است مبلغی از درآمد خود را برای استفاده از منبع
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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  1آن را نشان
میدهد (1984 ،Hanemanو :)1994
U (1,Y - A;S) +1 ≥U (0,Y;S) +0
رابطه :1
که در آن  0و  1متغیرای 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 (1984 ،Hanemanو :)1994
)∆U =U (1,Y -A;S ) -U (0,Y ;S ) + (1 -0
رابطه :2
در این پژوهش بهمنظور برآورد متوسط تمایل به پرداخت افراد بومی
برای حمایت از گونههای پستاندار درشتجثه از الگوی کیفی لوجیت
و بهرهگیری از روش حداکثر راستنمایی استفاده شده است (،Haneman
1994؛ 1997 ،Lee؛  .)1991 ،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 ( ) Piاینکه
فرد یکی از پیشنهادها را بپذیرد ،بهصورت رابطه  3بیان میشود
(1984 ،Hanemanو :)1994
رابطهPi=Fn(∆u)=1/ 1 exp(-∆u) =1/ 1 exp{-(α-βA+γY+θS)} :3
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 β،γ،θ .ضرایب قابل برآوردی هستند که انتظار
میرود  β≤0و  γ>0و θ>0باشند .سپس مقدار انتظاری تمایل به
پرداخت بهوسیله انتگرالگیری عددی در محدوده صفر تا باالترین
پیشنهاد بهصورت رابطه  4محاسبه میشود (1984 ،Hanemanو :)1994
)α∗ = (α + β2 + ⋯ + β6
رابطه :4
) dX1

1
})1+exp{−(a∗ +βX1

(

Max

F (∆U) = ∫0

Max

E(WTP) = ∫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 صفحه گسترده  Excelو
نرمافزار آماری  SPSSنسخه  21برای بررسی ویژگیهای اجتماعی
اقتصادی و سنجش نگرش پاسخ شوندگان ،نرمافزار اقتصادسنجی ایویوز
( )Eviewsنسخه  8به جهت برآورد تابع مدل لوجیت و از نرمافزار
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متلب ( )Matlabبرای برآورد و استخراج انتگرال عددی مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفته است.

شکل  :1موقعیت جغرافیایی منطقه حفاظت شده و ذخیرهگاه
زیستکره گنو در ایران

نتایج
نتایج حاصل از بررسی پارامترهای جمعیت شناسی افراد بومی
مشارکت کننده در این پژوهش در جدول  2آورده شده است .براساس
یافتههای این پژوهش ،بیشترین افراد مورد بررسی از نظر جنسیت،
سن ،تأهل و عضویت در گروههای زیست محیطی ،بهترتیب شامل؛
مردان ( 51/3درصد) ،گروه سنی  30-39سال ( 32درصد) ،افراد
متأهل ( 74/7درصد) و از نظر عضویت در سازمانهای زیست محیطی،
فاقد عضویت ( 89درصد) بودهاند .نتایج حاصل از بررسی میزان سطح
تحصیالت افراد مورد مطالعه در این پژوهش به تفکیک سطح
تحصیالت در جدول  3نشان داده شده است .با توجه به تجزیه و
تحلیل دادهها ،مشخص گردید که بیشتر افراد شرکت کننده دارای
تحصیالت در سطح دیپلم بودهاند که  32درصد از پاسخگویان را شامل
شدهاند .همچنین نتایج حاصل از بررسی وضعیت اشتغال پاسخگویان

سال دهم ،شماره  ،1بهار 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

از آماره مربوط به تمایل به پرداخت افراد پاسخگو و مبالغ پیشنهادی
مورد پذیرش در جدول  5آورده شده است .براساس نتایج این پژوهش
تعداد  81نفر ( 69/2درصد) از  117نفری که تمایل به پرداخت مبلغی
برای حمایت از گونههای پستاندار بزرگجثه در منطقه را ابراز داشتند
مبلغ پیشنهاد اولیه را پذیرفتند و تعداد  36نفر ( 30/8درصد) از پذیرش
مبلغ اولیه سر باز زدند .از تعداد  36نفری که از پذیرش مبلغ اولیه
اجتناب نمودهاند در هنگام پاسخ به مبلغ پیشنهاد پایینتر تمام افراد
این پیشنهاد را پذیرفتند.

در این پژوهش در جدول  4نشان داده شده است .براساس یافتههای
این پژوهش در حدود  80/7درصد از افراد مورد مطالعه شاغل تمام
وقت و دارای استقالل مالی بودهاند که در این میان کشاورزان با 28/7
درصد فراوانی بیشترین فراوانی را در بین مشارکتکنندگان به خود
اختصاص داده است .براساس یافتههای این پژوهش  78درصد از افراد
مورد مطالعه تمایل خود را برای حمایت مالی از گونههای پستاندار
بزرگجثه در منطقه ابراز نمودند و  22درصد افراد تمایلی به حمایت
مالی از گونههای پستاندار بزرگجثه در منطقه نداشتند .نتایج حاصل

جدول :2مشخصات اقتصادی-اجتماعی افراد مورد مطالعه در برآورد تمایل به پرداخت افراد بومی در حمایت از گونههای پستاندار بزرگجثه در منطقه
ویژگی اقتصادی  -اجتماعی

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

سن پاسخگویان (سال)
جنسیت ( زن =  ،0مرد= )1
تأهل ( مجرد =  ،0متاهل= )1
تحصیالت (تعداد سالهای تحصیل)
تعداد افراد هر خانوار
درآمد ماهیانه خانوار (ریال)
عضویت در سازمانهای زیست محیطی (خیر=  ،0بلی = )1

35/72
0/51
0/75
12/54
4/25
13982576/5
0/40

9/57
0/50
0/44
1/10
2/31
7316025/5
0/49

20
0
0
0
2
5000000
0

57
1
1
16
9
45000000
1

جدول :3توزیع فراوانی سطح تحصیالت افراد مورد مطالعه در برآورد تمایل به پرداخت افراد بومی در حمایت از گونههای پستاندار بزرگجثه در منطقه
سطح سواد

بیسواد

زیردیپلم

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

جمع کل

تعداد

15

42

48

29

16

0

0

150

جدول  : 4توزیع فراوانی شغل افراد مورد مطالعه در برآورد تمایل به پرداخت افراد بومی در حمایت از گونههای پستاندار بزرگجثه در منطقه
نوع شغل

کارمند

آموزگار

کارگر

شغل آزاد

کشاورز

دامدار

دانشجو

خانهدار

جمع کل

تعداد

11

6

17

28

43

16

15

14

150

جدول  :5توزیع فراوانی پذیرش مبلغ پیشنهادی توسط پاسخگویان در برآورد تمایل به پرداخت افراد بومی برای حمایت از گونههای پستاندار بزرگجثه در منطقه

مبلغ پیشنهادی
 10000ریال
 20000ریال
 40000ریال
جمع کل

عدم پذیرش

پذیرش
تعداد

درصد فراوانی

تعداد

درصد فراوانی

36
81
0
117

100
69/2
0
100

0
36
81
117

0
30/8
100
100

نتایج حاصل از بررسی مدل لوجیت برای برآورد تمایل به پرداخت
افراد بومی جهت حمایت از گونههای پستاندار بزرگجثه در منطقه
ذخیرهگاه زیستکره گنو در جدول  6نشان داده شده است .براساس
یافتههای این پژوهش ضریب متغیر پیشنهادی که مهمترین متغیر
توضیحی در برآورد احتمال تمایل به پرداخت افراد محلی برای حمایت

از گونههای پستاندار بزرگجثه در منطقه 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 گونههای پستاندار درشتجثه در منطقه
افزایش یابد احتمال پذیرش این مبلغ از سوی افراد کاهش خواهد
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طبیعی و جوادی

برآورد تمایل مردم بومی حاشیه ذخیرهگاه زیستکره گنو بهمنظور حمایت مالی....

یافت .با توجه به اثر نهایی متغیر پیشنهاد برآورد شده مشخص
میگردد با افزایش  10000ریالی در قیمت پیشنهادی ،احتمال تمایل
به پرداخت و پذیرش مبلغ برای حمایت از گونههای پستاندار بزرگ
جثه در منطقه  0/000194واحد کاهش مییابد .از سویی دیگر آماره
نسبت درستنمایی ( ،)L.R. Statisticدر 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 در این مدل نشان میدهد که متغیرهای توضیحی
در این مدل ،بهخوبی متغیر وابسته مدل یعنی تمایل به پرداخت افراد

را توضیح دهد .همچنین درصد پیشبینی صحیح در این تحقیق معادل
 85/35درصد بهدست 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 حمایت از گونههای پستاندار
بزرگجثه در منطقه براساس انتگرالگیری عددی (رابطه  )4در محدوده
صفر تا پیشنهاد حداکثر ( 40000ریال) معادل با  12568/70ریال
برای هر نفر برآورد شده است.

جدول  : 6پارامترهای نتایج مدل لوجیت برای تمایل به پرداخت افراد بومی جهت حمایت از گونههای پستاندار درشت جثه در ذخیرهگاه زیستکره گنو
متغیرهای توضیحی

ضریب برآورد شده

ارزش آماره Z

سطح معنی داری

اثر نهایی

سن
جنسیت
تاهل
تحصیالت
شغل
درآمد
اندازه خانوار
عضویت در نهادهای زیست محیطی

- 0/083036
0/271514
0/226418
0/204546
0/160313
0/000000391
-0/0352230
1/317624

- 0/215130
0/400257
0/444406
2/149018
0/311517
0/152424
-0/326333
3/178214

0/8297
0/6890
0/6567
** 0/0316
0/7554
0/8789
0/7442
** 0/0015

- 0/004651
0/046304
0/089231
0/080611
0/063179
0/00000001
-0/013884
0/519271

شناخت گونهها

1/302845

3/374771

***0/0007

0/513446

تمایل به حمایت مادی

3/273385

9/568352

***0/000

1/290028

مبلغ پیشنهادی

-0/000474

-2/849387

***0/000

-0/000194

ضریب ثابت

-4/017866

-3/159689

***0/000

--------

149/75
Probability (L. R. Statistic) = 0/000
Log Likelihood = -125/52
Percentage of Right Prediction = 86/45
McFadden R-Square = 0/44

= )Likelihood Ratio Statistic (L.R. Statistic

ماخذ :یافتههای تحقیق ،در جدول فوق  *** ،** :بهترتیب معنیداری در سطح  5و  1است.

بحث
پایداری و سالمت اکوسیستمهای خشکی و آبی به وجود گونههای
مختلف حیاتوحش ازجمله پستانداران درشتجثه وابسته بوده و
بهدلیل نقش و اهمیت اکولوژیکی این پستانداران در اکوسیستمهای
کشور حمایت و حفاظت از جمعیت این گونههای ارزشمند امری
ضروری و حیاتی است .در این میان یک ابزار مناسب به جهت مدیریت
و حفاظت از حیاتوحش ،ارزیابی دیدگاه و سنجش افکار عمومی در
زمینه مشارکت و میزان حمایت مردم در مورد گونههای مختلف حیات
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وحش است ( Brownو 2005 ،Decker؛  Chauhanو 2010 ،Pirta؛
 Ebuaو همکاران2011 ،؛ 1995 ،Heywood؛ .)2008 ،Wambuguh
همانگونه که یافتههای این پژوهش نشان میدهد  78درصد از افراد
بومی حاشیه منطقه حفاظت شده و ذخیرهگاه زیستکره گنو ،تمایل
دارند از گونههای پستاندار درشتجثه شاخص و در معرض خطر
انقراض در منطقه حمایت مالی نموده و مبلغی از درآمد سالیانه خود
را برای حفاظت از آنها پرداخت نمایند ،که این تعداد با یافتههای
روحانی و رفیعی ( ،)1390که  78درصد از مردم بومی شهر بافق
تمایل به حمایت مالی برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

داشتهاند همخوانی دارد .براساس تحقیقات  Zanderو همکاران (،)2014
 63درصد از مردم استرالیا تمایل خود به حمایت مالی از گونههای
پرنده در معرض تهدید و خطر انقراض در استرالیا را ابراز نمودند و
همچنین براساس یافتههای عادلیساردوئی و همکاران (55 ،)1391
درصد مردم بومی شهر جیرفت تمایل خود به پرداخت مبلغی برای
حفاظت از گونه پرنده مرغ جیرفتی را ابراز داشتهاند ،که اگرچه نتایج
این پژوهشها از نظر عددی از میزان یافتههای این پژوهش پایینتر
است و با یکدیگر تفاوت دارند ،اما این میزان به جهت حمایت از
گونههای حیاتوحش و مدیریت آن قابل توجه است .تفاوت در میزان
تمایل به پرداخت مردم در حمایت مالی از حیاتوحش بر اساس سطح
آگاهی و اطالعات مردم در زمینه گونههای مختلف حیات وحش و
نقش و عملکرد حیاتوحش قابل توجیه است .براساس یافتههای این
پژوهش بیش از  %70از افراد مشارکت کننده در این پژوهش شناختی از
گونههای پستاندار شاخص در منطقه حفاظتشده گنو داشتهاند .در
نتیجه باید عنوان نمود که حفاظت مؤثر و موفق از گونههای حیات وحش
بهویژه گونههای شاخص و در خطر انقراض نیازمند حمایت و مشارکت
گروههای مختلف مردم در این زمینه است که از طریق آگاهی بخشی
به آحاد مردم بویژه مردم بومی و جوامع محلی امکانپذیر است
(1985 ،Kellert؛  Clarkو 2002 ،Wallace؛  Stankeyو ،Shindler
2006؛  Morzilloو همکاران2010 ،؛  Sawchukو همکاران.)2015 ،
براساس یافتههای این پژوهش متوسط تمایل به پرداخت افراد
بومی برای حمایت مالی از گونههای حیاتوحش پستاندار بزرگجثه
در معرض خطر انقراض معادل با  12568/70ریال 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
( 4/25نفر ،جدول  )2معادل  53416/97و  641003/7ریال تعیین
میشود .به بیان دیگر براساس یافتههای این تحقیق مشخص میگردد
که هر خانوار حاضر است ساالنه  641003/7ریال از درآمد خود را
برای حمایت و حفاظت از گونههای پستاندار درشتجثه و جلوگیری
از انقراض آنها پرداخت نماید .در نتیجه براساس متوسط نرخ رسمی
دالر ( 32362ریال) هر خانوار تمایل دارد ماهانه و ساالنه بهترتیب
 1/65و  19/8دالر از درآمد خود را برای حفاظت از این گونههای
ارزشمند بپردازد .از سویی دیگر با تعمیم نتایج این پژوهش به جمعیت
کل کشور که براساس سرشماری سال  1390و با توجه به تعداد نفرات
در هر خانوار (بعد خانوار) ایرانی که برابر با  3/6نفر و تعداد خانوار
ایرانی نیز معادل با  21میلیون و  186خانوار ایرانی برآورد شده است
(مرکز آمار ایران ،)1395 ،ارزش حمایتی ساالنه پستانداران درشت
جثه در منطقه ذخیرهگاه زیستکره گنو با درنظر گرفتن متوسط تمایل
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به پرداخت محاسبه شده براساس نتایج این پژوهش بهطور تقریبی معادل
 11503میلیارد ریال برآورد میشود.
با توجه به اهمیت حمایت و حفاظت از حیاتوحش 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 تحصیالت و عضویت در سازمانهای زیست محیطی در
سطح  5درصد و متغیر شناخت از گونهها ،تمایل به حمایت و قیمت
پیشنهادی در سطح یک درصد بر احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی
برای حفاظت از گونههای پستاندار درشتجثه در منطقه ذخیرهگاه
زیستکره گنو تأثیرگذار است (جدول  .)6این در حالی است که متغیرهای
توضیحی سن ،جنسیت ،تأهل ،اندازه خانوار ،اشتغال و درآمد تأثیر
معنا داری بر احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی برای حمایت افراد از
گونههای ارزشمند پستاندار بزرگجثه ندارند .عالئم متغیرها نشان
می دهد که متغیرهای سن ،اندازه خانوار و قیمت پیشنهادی اثر منفی
و متغیرهای سن ،جنسیت ،تأهل ،تحصیالت ،شغل ،درآمد ،شناخت
گونه و عضویت در سازمانهای زیست محیطی اثر مثبت بر تمایل به
پرداخت افراد دارند (جدول  .)6یافتههای این پژوهش با یافتههای
روحانی و رفیعی ()1390؛ عادلیساردوئی و همکاران (Ranjita ،)1391
و )2005( Clem؛  Leeو همکاران ( )2009همخوانی دارد .ضریب
برآورد شده متغیر شغل افراد و درآمد مثبت برآورد شده است ،اما
معنیدار نشده است (جدول  .)6عالمت ضریب درآمد مطابق با انتظار
مثبت است و بیان کننده افزایش احتمال تمایل به پرداخت افراد برای
حمایت از پستانداران درشتجثه در گنو است .ضریب متغیر شغل نیز
نشان میدهد که با بهبود وضعیت مشاغل در جامعه ،احتمال تمایل
به پرداخت افراد در حمایت و حفاظت از گونههای پستاندار بزرگجثه
افزایش می یابد .تأثیر منفی اندازه خانوار بر تمایل به پرداخت افراد
برای حفاظت از پستانداران بزرگجثه بهدلیل کاهش توان مالی خانوار
قابل توجیه است .از سویی دیگر همانطور که نتایج این پژوهش نشان
می دهد ،ضریب مربوط به متغیر سن افراد منفی برآورد شده است
(جدول  .)6بهعبارت دیگر ،مشخصات ضریب برآورد شده متغیر سن
نشانگر این مطلب است که افراد دارای سن پایینتر از تمایل به
پرداخت بیشتری برای حمایت از پستانداران بزرگجثه برخوردارند و
افراد مسنتر انگیزه کمتری برای تمایل به پرداخت و حمایت از این
گونهها دارند.
براساس یافتههای این پژوهش مشخص میگردد که متغیر
تحصیالت اثر مثبت و معنیداری بر تمایل به پرداخت افراد در حمایت
از پستانداران درشت جثه داشته است .براساس نتایج تحقیق متغیر
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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 توجیهپذیر 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 گونههای با
ارزش 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 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
قادر خواهیم بود با انتقال صحیح و مناسب اطالعات به افراد جامعه،
درک و نگرش مردم را برای شناخت بیشتر از گونههای حیاتوحش
و اهمیت و نقش آنها در طبیعت افزایش داده و شرایط مناسبی را
برای افزایش مشارکت مردمی در حمایت و حفاظت از گونههای حیات
وحش فراهم نماییم.
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