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 چکیده

( Podoces pleskei, Zarudny, 6981) زاد زاغ بورهدف از پژوهش حاضر برآورد تمایل به پرداخت افراد بومی برای حفاظت از گونه بوم          

ریز که در نفر از خانوارهای شهرستان نی 611فرد است. در این مطالعه، تعداد ظور تعیین ارزش حفاظتی این گونه منحصربهمندر استان فارس به

ه گیری تصادفی ساده انتخاب و چهره بروش نمونهمجاورت زیستگاه این گونه، یعنی منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه هستند به

شناسی، سواالت آگاهی و تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت مشخصات جمعیت :ای شاملها، پرسشنامهابزار گردآوری دادهچهره مصاحبه شدند. 

، تجزیه 9نسخه  Eviewsافزار اقتصادسنجی و کاربرد نرم SPSSافزار ها، نتایج با استفاده از نرمآوری دادهاز گونه اندمیک زاغ بور بود. پس از جمع

درصد از افراد مورد مطالعه، تمایل به پرداخت مبلغی برای حفاظت از گونه  55های پژوهش نشان داد که، ها انجام پذیرفت. یافتهادهو تحلیل د

یک مزاد زاغ بور دارند. از سویی دیگر نتایج نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت ماهانه و ساالنه هر خانوار بومی برای حفاظت از گونه اندبوم

ریال است. براساس نتایج مدل رگرسیونی لوجیت برآورد شده، متغیرهای سن، تحصیالت،  71/911518و  61/49761ترتیب معادل با غ بور، بهزا

های زیست محیطی و میزان پیشنهاد از عوامل تأثیرگذار بر میزان تمایل به پرداخت افراد بومی برای حفاظت از گونه اشتغال، عضویت در سازمان

 ک زاغ بور است.اندمی
        

  زاد، زاغ بور، استان فارستمایل به پرداخت، حفاظت، گونه بوم کلمات کلیدی:

 Tabiee@ iaua.ac.ir :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
( با نام Pleske’s Ground Jay( زاغ بور )Endemicزاد )گونه بوم       

ای کمیاب از تیره پرنده Podoces pleskei (Zarudny, 8181علمی )

گردد زاد ایران محسوب میتنها پرنده بوم که است (Corvidae) کالغیان

فرد، مناطق زاد منحصربه. زیستگاه این گونه بوم(8811منصوری، )

نطقه مشرق ایران ازجمله بیابانی شرق و جنوباستپی بیابانی و نیمه

ه ک گور و پارک ملی قطرویه در استان فارس استحفاظت شده بهرام

( پوشیده شده Zygophyllumقیچ )با گیاهان پراکنده و پوشیده از گیاه 

ها وتهقطع بدلیل تخریب زیستگاه و های اخیر بهسال در متأسفانه .است

چنین شکار زاغ بور برای تاکسیدرمی، های بیابانی و همو درختچه

نسل زاغ بور یا زاغ کویری که لقب پرنده ملی ایران را نیز به آن نسبت 

. با توجه (8811منصوری، ) استدر معرض تهدید قرار گرفته  اند،داده

عنوان تنها پرنده اندمیک ایران زاغ بور به به این مطلب که گونه

شود، ضروری است تا مطالعاتی در ارتباط با تمایل مردم شناخته می

وحش جانوری و سنجش میزان در زمینه حفاظت از این گونه حیات

است که  حمایت مردم از آن انجام پذیرد. پرسش اصلی پژوهش این

آیا مردم تمایلی به حمایت و حفاظت از این گونه اندمیک دارند. لذا 

ق ویژه در مناطهفرض بر این است که با مطالعه تمایل و دیدگاه مردم ب

توان وضعیت این گونه را از نظر جذابیت و زیستگاهی این گونه می

 وزاد بررسی میزان تمایل مردم به حمایت و حفاظت از این گونه بوم

تعیین نمود. از سویی دیگر یکی از مفاهیم مهم و  یک ابزار پیشنهادی 

زیستی، استفاده از وحش و تنوعو کاربردی در زمینه حفاظت از حیات

ابزارهای اقتصادی و مکانیزم بازار یعنی تعیین ارزش حمایتی و 

گذاری مشروط وحش براساس روش ارزشهای حیاتحفاظتی گونه

(Contingent Valuation و تعیین میزان متوسط تمایل به پرداخت )

(Willingness To Pay: WTPافراد است ) (Zander  ،و همکاران

؛ 4001و همکاران،  Tsi؛ 4001و همکاران،  Brouwer ؛4082

Loomis  وWhite ،8881 ؛Mitchell  وCarson ،8818 هسته .)

بازار گذاری مشروط براساس ایجاد یک مرکزی در روش ارزیابی ارزش

فرضی استوار است که از افراد مورد مطالعه براساس سواالت طراحی 

صورت مستقیم تمایل فرد برای یک شده و مطابق با اطالعات فرد به

شود. براساس تعریف برنامه کاال یا خدمات سنجش و ارزیابی می

(، تمایل به پرداخت UNEP ،8881زیست سازمان ملل متحد )محیط

زان مبلغی است که هر فرد در قبال یک کاال یا افراد عبارت از می

های ارزیابی غیربازاری نماید. لذا با استفاده از روشمی پرداخت خدمات

توان تمایل به پرداخت ساالنه گذاری مشروط، میمانند روش ارزش

وحش را ارزیابی و محاسبه های حیاتهر خانوار برای حفاظت از گونه

ل به پرداخت افراد، ابزاری است که در بهبود نمود. بنابراین بررسی تمای

های حفاظت از زیست و رشد اقتصادی برای پروژهکیفیت محیط

و همکاران،  Tsi) زیست قابل استفاده استوحش و محیطحیات

(. از سویی دیگر، مدیریت و Levinson ،4002و  Israel ؛4001

ختیار وحش عالوه بر در اهای مختلف حیاتحفاظت مؤثر از گونه

، نیازمند حمایت و داشتن اطالعات اکولوژیکی مختص به هر گونه

وحش است های حیاتمشارکت عموم مردم در برنامه حفاظت از گونه

(Vincenot  ،؛4081و همکاران Sijtsma  ،؛ 4804و همکارانVaske 

 (. به بیان دیگر سطح آگاهی و مشارکت مردم 4088و همکاران، 

دهی و حمایت از یک گونه خاص بازی ر ارزشتواند نقش زیادی دمی

پذیر نخواهد وحش امکانبدون مشارکت مردم حفاظت از حیات و نماید

؛ 4001و همکاران،  Kideghesho؛ 4080و همکاران،  Li) بود

Bremner  وPark ،4001؛ Naughton-Treves  وTreves ،4001؛ 

Caro  ،؛4002و همکاران Sitati  ،؛ 4008و همکاران Kaczensky و

(. اگرچه 8881و همکاران،  Fulton ؛Katrina ،4000؛ 4004همکاران، 

محیطی در ایران مطالعات خوبی گذاری خدمات زیستدر زمینه ارزش

گذاری انجام شده در داخل انجام پذیرفته است، اما مطالعات ارزش

ده های طبیعی بوتر در مورد منابع طبیعی و اکوسیستمکشور بیش

ذاری و بررسی تمایل به رغم اهمیت مطالعات ارزشگاست. علی

وحش های مختلف حیاتپرداخت افراد در حمایت و حفاظت از گونه

 :جانوری، تنها دو مطالعه علمی گزارش شده در داخل کشور، شامل

( که متوسط تمایل به پرداخت مردم 8880مطالعه روحانی و رفیعی )

 Acinonyx jubatus) یآسیای یوزپلنگ از حفاظت زمینه در بافق

venaticus ریال سالیانه برای هر خانوار و  800110( را معادل 

( که متوسط 8888ساردوئی و همکاران )چنین مطالعات عادلیهم

تمایل به پرداخت خانوارهای شهر جیرفت جهت حفاظت پرنده مرغ 

ریال سالیانه  18111( معادل Francolinus pondicerianusجیرفتی )

ر خانوار محاسبه شده است، قابل اشاره است. با این وجود در برای ه

 خصوص بررسی تمایل به پرداخت مردم در زمینه حفاظت از حیات

وحش ازجمله های مختلف حیاتوحش جانوری و حفاظت از گونه

 پرندگان مطالعات متعددی در خارج از کشور انجام پذیرفته است

(Mmassy  وRoskaft ،4082 ؛Zander ؛4082، مکارانو ه Hynes  و

Hanley ،4008 ؛Brouwer  ،؛ 4001و همکارانJin  ،و  همکاران

 Ranjita؛ Tisdell ،4001و  Wilson؛ 4001و همکاران،  Tsi؛  4001

و  Kotchen؛ 4004و همکاران،  Giraud؛  4001و Clem ،4002و 

Reiling ،4000 ؛Loomis  وEkstrand ،8881 ؛Loomis  وLarson ،

لذا در راستای اهمیت مطالعه و بررسی  (.Whitehead ،8888؛ 8882

گذاری و تعیین تمایل به پرداخت افراد در ارتباط با حفاظت از ارزش

وحش جانوری، هدف از انجام این پژوهش، بررسی و برآورد حیات

نشین در منطقه  تمایل به پرداخت مردم بومی حاشیه



 9316 تابستان، 2، شماره نهمسال                                                                     پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

701 
 

ان عنور استان فارس بهحفاظت شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه د

یک زیستگاه از گونه اندمیک زاغ بور و در رابطه با حفاظت از جمعیت 

فرد زاغ بور بوده است. بنابراین مطالعه حاضر گونه اندمیک منحصربه

ازجمله اولین مطالعات انجام پذیرفته در ارتباط با تعیین تمایل به 

خصوص درانوری وحش جپرداخت افراد در ارتباط با حفاظت از حیات

 تنها گونه پرنده اندمیک ایران است.

 

 هامواد و روش
زاد زاغ بور و برآورد تمایل به در راستای تعیین ارزش گونه بوم       

پرداخت افراد بومی برای حفاظت از این گونه اندمیک، این پژوهش 

گذاری مشروط و با استفاده گیری از روش ارزشبا بهره 8882در سال 

نامه محقق ساخته انتخاب دوبخشی دوبعدی یا دوگانه شاز پرس

(Double-bounded Dichotomous choice) است شده انجام(Mitchell 

(. پرسشنامه طراحی 8818و همکاران،  Bishop ؛Carson ،8818و 

اجتماعی، میزان آگاهی -شده در این پژوهش شامل اطالعات اقتصادی

ی ارزش حفاظتی گونه اندمیک زاغ و میزان تمایل به پرداخت افراد برا

بور بوده است. در این روش، ارزش حمایتی گونه براساس شرایط یک 

گویان در مواجهه با قیمت پیشنهادی بازار فرضی تعیین شده و پاسخ

بازار فرضی، با انتخاب یک پیشنهاد از میان چندین پیشنهاد تمایل 

 رد نظر ابراز خود را برای حمایت و حفاظت از کاال یا خدمات مو

و  Cameron؛ 8881و همکاران،  Bateman ؛Lee ،8881) نمایندمی

Quiggin ،8882؛ Haneman ،8888 ؛Maddal ،8888 پس از تهیه .)

علت در دسترس نبودن مطالعات پیشین در این مورد و پرسشنامه، به

پرسشنامه پیش  80منظور مشخص نمودن مبالغ پیشنهادی، تعداد به

های احتمالی رفع شد. از رت تصادفی تکمیل و اشکالصوآزمون به

سویی دیگر روایی و پایایی پرسشنامه طراحی شده با مشاوره با 

گیری از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی واقع کارشناسان و بهره

در شهرستان  ساکن افراد شامل آماری جامعه (.8880 زاده،)حسن گردید

ه حفاظت شده بهرام گور و زیستگاه دلیل نزدیکی به منطقریز بهنی

 800گونه اندمیک زاغ بور انتخاب شده است، که در این تحقیق تعداد 

صورت تصادفی مورد مصاحبه و مطالعه قرار نفر از مردم بومی به

گرفتند. موقعیت جغرافیایی منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارک 

راستای این  ملی قطرویه در تصویر یک به نمایش درآمده است. در

پژوهش و پس از رفع اشکال اولیه، با هدف برقراری وزن یکسان در 

 ها با استفاده از روش بین افراد جامعه مورد مطالعه، پرسشنامه

گیری تصادفی ساده تکمیل شده و میزان تمایل به پرداخت به نمونه

ازای هریک از اعضای خانواده از طریق مصاحبه چهره به چهره پرسیده 

گذاری گونه اندمیک زاغ بور احتمال متغیر وابسته برای ارزش شد.

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 

شود. با این فرض که بور مبلغی پرداخت نماید یا خیر محاسبه می

ایت از گونه اندمیک زاغ بور، براساس درآمد مطلوبیت یک فرد از حم

 روش درشود. اجتماعی فرد حاصل می–و دیگر خصوصیات اقتصادی

 U=U (H,Y ,S)تیمطلوب تابع یدارا افراد شودیم فرض دوگانه انتخاب

 S و فرد درآمد Y، میرمستقیغ تیمطلوب تابع  U آن در که دهستن

)سن، جنسیت، تأهل،  دفر یاجتماع -یاقتصاد عوامل ریسا از یبردار

میزان تحصیالت، اشتغال، میزان درآمد، تعداد اعضای خانوار، عضویت 

در این رابطه اگر فرد تمایل  .باشدیم محیطی(های زیستدر سازمان

برابر یک و در صورت عدم تمایل به پرداخت  Hبه پرداخت داشته باشد 

 ،Maddal ؛Haneman، 8888 ؛Lee ،8881) بود خواهد صفر برابر

 است حاضر شخص (. این روش بر این اصل استوار است که هر8888

 انعنوبه یطیمح ستیز منبع از استفاده یبرا را خود درآمد از یمبلغ

 تیمطلوب جادیا باعث استفاده نیا که بپردازد (A)پیشنهادی  مبلغ

 ابعمن از استفاده اثر در شده جادیا تیمطلوب زانیم. گرددیم یو یبرا

 یطیمح ستیز منابع از یو که است یحالت از ترشیب یطیمح ستیز

 هد.دیم نشان را آن 8 رابطه که کند،ینم استفاده

 U (8,Y - A;S) +8 ≥U (0,Y;S) +0:                    8رابطه  

 طوربه هک هستند صفر نیانگیم با تصادفی ایریمتغ 8و  0 آن در که

 رد شده جادیا تفاوت .اندشده توزیع گرهمدی از مستقل و یتصادف

   :زا است عبارت یطیمح ستیز منبع از استفاده اثر در (U∆) تیمطلوب

 U =U (8,Y -A;S ) -U (0,Y ;S ) + (8 -0)∆ :      4رابطه           

در این بررسی برای محاسبه متوسط تمایل به پرداخت افراد        

یری گکیفی لوجیت و بهره یبور از الگو گونه اندمیک زاغ حمایت از برای

، Haneman ؛Lee، 8881) است شده استفاده نماییراست حداکثر روش از

 لیتما یبررس در دوگانه پرسشنامه ساختار(. Maddal ،8888؛ 8888

. اشدبیم دوگانه انتخاب با وابسته ریمتغ کی یدارا افراد، پرداخت به

 یحیتوض هایریمتغ ریتأث زانیم بررسی برای تیجلو یالگو لذا

 یحمایت ارزش نییتع برای افراد تمایل به پرداخت زانیم بر مختلف

 یکی فرد کهاین (Pi) احتمال، تیجلو یالگو براساس. دوشمی استفاده

 :                شودمی انیب 8 رابطه صورتهب بپذیرد، را هادهاشنیپ از

 Pi=Fn(∆u)=8/8exp(-∆u) =8/8exp{-(α-βA+γY+θS)} :8رابطه 

 ارداستاند کیلوجست اختالف یک با تجمعی توزیع تابع Fn(∆u)که 

 ت،یجنس سن، جمله ازجتماعی ا -قتصادیا هایریمتغ از بعضی و است

 قیتحق این در هادیشنیپ مبلغ و درآمد ،التیتحص ،خانوار اندازه تأهل،

  انتظار که هستند یبرآورد ضرایب قابل β،γ،θد. شومی شامل را

 پرداخت به لیتما یانتظار مقدار سپس باشند. θ>0و γ>0 و β≤0 رودمی
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 نهادشیپ نیباالتر تا صفر محدوده در یعدد یریگانتگرال لهیوسبه

  : شودیم محاسبه 2 رابطه صورتهب

∗α             :                        2رابطه  = (α +  β4 + ⋯ +  β1)  

E(WTP) = ∫ F (∆U) =  ∫ (
8

8 + exp{−(a∗ + βX8)}
) dX8    

Max

0

Max

0
 

 مبدأ از عرض* ^αو پرداخت به لیتما یانتظار مقدار E(WTP) که

 ملهج به یاقتصاد -یاجتماع جمله لهیوسهب که باشدیم شده لیتعد

 .است شده اضافه( α) یاصل مبدأ از عرض

اطالعات و نتایج حاصل از این پژوهش پس از گردآوری از در انتها 

 SPSSافزار آماری و نرم Excelافزار ز نرمبا استفاده ا ،طریق پرسشنامه

اقتصادی و سنجش نگرش پاسخ -های اجتماعیبرای بررسی ویژگی

( به جهت Eviews 1) 1نسخه  افزار اقتصادسنجی ایویوزنرم ،شوندگان

افزار متلب برای برآورد و استخراج و از نرم تبرآورد تابع مدل لوجی

 است. ر گرفتهقراتجزیه و تحلیل  موردانتگرال عددی 
 

 

 
: موقعیت جغرافیایی منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارک 1شکل 

 ملی قطرویه در ایران
 

 نتایج 

شناسی افراد مورد های جمعیتنتایج حاصل از تعیین ویژگی       

های یافته آورده شده است. براساس 8 مطالعه در این پژوهش در جدول

مورد بررسی از نظر جنسیت، سن، تأهل ترین افراد این پژوهش، بیش

(، %14مردان ) :ترتیب شاملهای زیست محیطی، بهو عضویت در گروه

( و از نظر عضویت %18(، افراد متأهل )%28سال ) 80-88گروه سنی 

اند. از سویی ( بوده%18های زیست محیطی، فاقد عضویت )در سازمان

عه افراد مورد مطال دیگر نتایج حاصل از بررسی میزان سطح تحصیالت

نشان داده شده است. با توجه به تجزیه  4در این پژوهش در جدول 

 کننده دارایتر افراد شرکتها، مشخص گردید که بیشو تحلیل داده

گویان را شامل از پاسخ %88اند که تحصیالت در سطح کارشناسی بوده

ویان گچنین نتایج حاصل از بررسی وضعیت اشتغال پاسخاند. همشده

های اساس یافتهنشان داده شده است. بر 8در جدول در این پژوهش 

وقت و دارای استقالل  از افراد مورد مطالعه شاغل تمام %14 پژوهش این

ترین فراوانی بیش %81اند که در این میان شغل آزاد با مالی بوده

 خود اختصاص داده است.کنندگان بهفراوانی را در بین مشارکت

ر منظواز سویی دیگر برای محاسبه تمایل به پرداخت افراد به       

 40000، 80000سه مبلغ پیشنهادی  بور زاغ اندمیک گونه ارزش برآورد

ریالی براساس پیش پرسشنامه در نظر گرفته شده است.  20000و 

پیش از بررسی تمایل افراد برای مبلغ پیشنهادی در ابتدا افراد مورد 

پرسش قرار گرفتند که آیا تمایلی به پرداخت  مطالعه در معرض این

مبلغی برای حمایت و حفاظت از گونه اندمیک زاغ بور دارند یا ندارند. 

از افراد مورد مطالعه تمایل خود  %11های این پژوهش براساس یافته

افراد  %21را برای حمایت مالی از این گونه اندمیک ابراز نمودند و 

گونه اندمیک زاغ بور نداشتند. سپس افراد تمایلی به حمایت مالی از 

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 

ریال( قرار گرفته و در صورت تمایل مثبت  40000پیشنهاد میانی )

ته ر گروه پیشنهاد باالتر قرار گرفبرای پذیرش مبلغ پیشنهادی اولیه د

در صورت عدم تمایل به پذیرش مبلغ میانی در گروه مبلغ پیشنهادی  و

تر برای تعیین تمایل به پرداخت افراد قرار گرفتند. نتایج حاصل پایین

گو و مبالغ پیشنهادی از آماره مربوط به تمایل به پرداخت افراد پاسخ

است. براساس نتایج این پژوهش  آورده شده 2مورد پذیرش در جدول 

 برای نفری که تمایل به پرداخت مبلغی 11( از %1/84نفر ) 81تعداد 

ابراز داشتند مبلغ پیشنهاد اولیه را  را بور از گونه اندمیک زاغ حمایت

 ( از پذیرش مبلغ اولیه سر باز زدند. %8/11نفر ) 81پذیرفتند و تعداد 

ای برآورد تمایل به پرداخت نتایج حاصل از بررسی مدل لوجیت بر

نشان  1افراد بومی جهت حفاظت از گونه اندمیک زاغ بور در جدول 

های این پژوهش ضریب متغیر پیشنهادی یافته براساس است. شده داده

ترین متغیر توضیحی در برآورد احتمال تمایل به پرداخت افراد که مهم

این مطلب  ندهدهبومی برای ارزش گونه اندمیک زاغ بور است نشان

ت و عالم دار استاست که متغیر پیشنهاد در سطح پنج درصد معنی

غ چه مبلچنان دهد که تحت سناریوی بازار فرضی،منفی آن نشان می

پیشنهادی برای حمایت از گونه اندمیک زاغ بور افزایش یابد 
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با توجه  احتمال پذیرش این مبلغ از سوی افراد کاهش خواهد یافت.

ش گردد با افزاییی متغیر پیشنهاد برآورد شده مشخص میبه اثر نها

ریالی در قیمت پیشنهادی، احتمال تمایل به پرداخت و  80000

واحد  00081/0پذیرش مبلغ برای حفاظت از گونه اندمیک زاغ بور 

(، L.R. Statistic) نماییدرست نسبت آماره دیگر سویی از یابد.می کاهش

دار بوده است، در نتیجه صد معنیدر این تحقیق در سطح یک در

خوبی متغیر متغیرهای توضیحی در این پژوهش توانسته است به

فادن برآورد شده نشان چنین ضریب مکوابسته را توصیف نماید. هم

خوبی متغیر وابسته دهد که متغیرهای توضیحی در این مدل، بهمی

ن درصد چنیمدل یعنی تمایل به پرداخت افراد را توضیح دهد. هم

دست آمده است. هب %12بینی صحیح در این تحقیق معادل پیش

بنابراین مدل برآورد شده توانسته است درصد قابل قبولی از مقادیر 

د. در بینی نمایوابسته را با در نظر گرفتن متغیرهای توضیحی پیش

نهایت پس از برآورد مدل لوجیت، مقدار متوسط تمایل به پرداخت 

ی حفاظت از گونه اندمیک زاغ بور براساس انتگرال افراد بومی برا

 20000( در محدوده صفر تا پیشنهاد حداکثر )2گیری عددی )رابطه 

 ریال برای هر نفر برآورد شده است.  21/1008معادل با  ریال(

 
 اجتماعی افراد مورد مطالعه در برآورد تمایل به پرداخت افراد بومی -: مشخصات اقتصادی 1جدول 

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین اجتماعی -ی اقتصادی ویژگ
 11 88 81/1 01/81 گویان )سال(سن پاسخ

 8 0 88/0 14/0 (8، مرد= 0جنسیت ) زن = 
 8 0 81/0 18/0 (8، متاهل= 0تأهل ) مجرد = 

 44 0 11/2 48/81 های تحصیل(تحصیالت )تعداد سال
 8 4 1/8 8/2 تعداد افراد هر خانوار

 10000000 2000000 1/80112002 82811000 درآمد ماهیانه خانوار )ریال(
 8 0 28/0 81/0 (8، بلی = 0های زیست محیطی )خیر= عضویت در سازمان

 
 : توزیع فراوانی سطح تحصیالت افراد مورد مطالعه در برآورد تمایل به پرداخت افراد بومی2جدول 

 جمع کل دکتری فوق لیسانس لیسانس دیپلمفوق  دیپلم زیردیپلم سوادبی سطح سواد
 800 4 81 88 44 88 1 8 تعداد

 
 : توزیع فراوانی شغل افراد مورد مطالعه در برآورد تمایل به پرداخت افراد بومی3جدول 

 جمع کل دارخانه دانشجو باغدار کشاورز شغل آزاد متخصص آموزگار کارمند نوع شغل
 800 1 8 8 82 81 8 2 22 تعداد

 
 گویان در برآورد ارزش گونه اندمیک زاغ بور: توزیع فراوانی پذیرش مبلغ پیشنهادی توسط پاسخ4جدول 

 مبلغ پیشنهادی
 عدم پذیرش پذیرش

 درصد فراوانی تعداد درصد فراوانی تعداد
 8/80 1 2/11 88 ریال 80000
 8/11 81 1/84 81 ریال 40000
 1/48 84 8/80 1 ریال 20000

 800 11 800 11 جمع کل

 :  پارامترهای نتایج مدل لوجیت برای تمایل به پرداخت افراد بومی جهت حفاظت از گونه اندمیک زاغ بور5جدول 

 اثر نهایی داریسطح معنی Zارزش آماره  ضریب برآورد شده متغیرهای توضیحی
 - 022801/0 0001/0***  - 228188/8 - 882811/0 سن

 -482181/0 4411/0 -408111/8 -114181/0 جنسیت

 188181/0 0882/0**  180248/4 818441/4 تاهل

 888011/0 0801/0**  128418/4 810010/0 تحصیالت

 011111/0 0028/0**  118412/4 881881/0 شغل

 00000008/0 8188/0 824148/8 000000421/0 درآمد
 -801121/0 8018/0 -101884/8 -411248/0 اندازه خانوار

 284418/0 0488/0**  418141/4 011812/8 زیست محیطیدر نهادهای  عضویت

 181481/0 0081/0**  181818/4 011111/4 گونهشناخت 

 111288/0 000/0*** 881182/1 411828/4 تمایل به حمایت مادی

 -000811/0 002/0**  -112818/4 -000210/0 مبلغ پیشنهادی

 -------- 802/0 ** -111418/8 -141184/8 ضریب ثابت

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

 288/0 McFadden R-Square =    است. 8و  1طح داری در سترتیب معنیهای تحقیق در جدول فوق : **، *** بهیافته   
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 بحث
 خود اختصاصریستی هر کشور را بهمهمی از تنوع بخش پرندگان       

روند. سرزمین شمار میهای جهان بهداده و از اجزای عمده اکوسیستم

یستی زسیما و منظر از تنوع جغرافیایی و تنوع موقعیت دلیلایران نیز به

فردی برخوردار بوده و طیف وسیعی از پرندگان با خاستگاه منحصربه

شود. در این میان تنها گونه پرنده جغرافیایی مختلف را شامل می

(. 8811اندمیک شناخته شده در ایران گونه زاغ بور است )منصوری، 

از سویی دیگر مطالعه دیدگاه مردم و درک افکار عمومی از میزان 

عنوان وحش، بههای مختلف حیاتورد گونهم در هاآن حمایتی مشارکت

 ریزی حفاظتی حیاتهای مدیریتی و برنامهیک ابزار مناسب در برنامه

؛ 4088و همکاران،  Ebua) وحش، از نقش قابل توجهی برخوردار است

Chauhan  وPirta ،4080 ؛ Wambuguh ،4001؛ Brown  وDecker ،

های این پژوهش نشان که یافته گونههمان (.Heywood ،8881؛ 4001

از افراد بومی حاشیه منطقه حفاظت شده بهرام گور و  %11دهد می

منظور حفاظت از تنها گونه پرنده پارک ملی قطرویه، تمایل دارند به

اندمیک در ایران مبلغی از درآمد سالیانه خود را برای حمایت از آن 

ئی و همکاران ساردوهای عادلیپرداخت نمایند که این تعداد با یافته

مردم بومی شهر جیرفت تمایل به پرداخت برای  %11(، که 8888)

خوانی دارد. این در اند همحفاظت از گونه پرنده مرغ جیرفتی داشته

 %18، (4082و همکاران ) Zanderحالی است که براساس تحقیقات 

های پرنده در معرض تهدید از مردم استرالیا تمایل به حمایت از گونه

های روحانی و ر انقراض دارند. از سویی دیگر براساس یافتهو خط

از مردم بومی شهر بافق تمایل به حمایت مالی  %11(، 8880رفیعی )

ا هاند، که نتایج این پژوهشبرای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی داشته

خوانی ندارد. تفاوت های این پژوهش فراتر است و هماز میزان یافته

وحش براساس ه پرداخت مردم در حمایت از حیاتدر میزان تمایل ب

وحش های مختلف حیاتسطح آگاهی و اطالعات مردم در زمینه گونه

قابل توجیه است. در نتیجه باید عنوان نمود که، حفاظت مؤثر و موفق 

های شاخص و در خطر انقراض ویژه گونههوحش بهای حیاتاز گونه

ی هاان حمایت و مشارکت گروهنیازمند داشتن اطالعات مربوط به میز

 ؛4081و همکاران،  Sawchuk) مختلف مردم در این زمینه است

Morzillo  ،؛ 4080و همکارانStankey   وShindler ،4001 ؛Clark 

های این پژوهش (. براساس یافتهKellert ،8811؛ Wallace ،4004و 

 یکمتوسط تمایل به پرداخت افراد بومی برای حمایت از گونه اندم

ریال برای هر نفر برآورد شده است، بنابراین  21/1008بور معادل با زاغ

متوسط تمایل به پرداخت ماهانه و ساالنه برای هر خانوار با توجه به 

( 8نفر، جدول  8/2میانگین تعداد خانوار برآورد شده در این تحقیق )

شود. به بیان دیگر ریال تعیین می 12/822118و  82/41182معادل 

گردد که هر خانوار حاضر های این تحقیق مشخص میبراساس یافته

ریال از درآمد خود را برای حمایت و  12/822118است ساالنه 

حفاظت از گونه اندمیک زاغ بور و جلوگیری از انقراض آن پرداخت 

ریال( هر  80100نماید. در نتیجه بر اساس متوسط نرخ رسمی دالر )

دالر از درآمد خود را برای حفاظت از  8/88 خانوار تمایل دارد ساالنه

این گونه اندمیک بپردازد. از سویی دیگر با تعمیم نتایج این پژوهش 

و با توجه به  8880به جمعیت کل کشور که براساس سرشماری سال 

نفر و  1/8تعداد نفرات در هر خانوار )بعد خانوار( ایرانی که برابر با 

خانوار ایرانی برآورد  811میلیون و  48ل با تعداد خانوار ایرانی نیز معاد

(، ارزش حمایتی ساالنه هر زاغ بور 8881شده است )مرکز آمار ایران، 

با درنظر گرفتن متوسط تمایل به پرداخت محاسبه شده براساس نتایج 

شود. میلیارد ریال برآورد می 1208طور تقریبی معادل این پژوهش به

های مؤثر بر تمایل به پرداخت ل عاملدر این راستا شناسایی و تحلی

وحش و اجرای موفق مدیریت افراد برای حمایت و حفاظت از حیات

های این پژوهش براساس وحش بسیار حائز اهمیت است. یافتهحیات

دهد نمایی نشان میمدل لوجیت با استفاده از روش حداکثر درست

ه، از گونکه متغیرهای توضیحی تأهل، تحصیالت، اشتغال، شناخت 

های زیست محیطی و قیمت پیشنهادی در سطح عضویت در سازمان

بر احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی برای  %8و متغیر سن در سطح  1%

(. این در 1حفاظت از گونه اندمیک زاغ بور تأثیرگذار است )جدول 

حالی است که متغیرهای توضیحی جنسیت، اندازه خانوار و درآمد 

بر احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی برای حمایت افراد داری یتأثیر معن

دهد که از گونه اندمیک زاغ بور ندارند. عالئم متغیرها نشان می

متغیرهای سن، جنسیت، اندازه خانوار و قیمت پیشنهادی اثر منفی و 

متغیرهای تأهل، تحصیالت، شغل، درآمد، شناخت گونه و عضویت در 

بر تمایل به پرداخت افراد دارند  های زیست محیطی اثر مثبتسازمان

 ؛(8880های روحانی و رفیعی )یافته با پژوهش این هاییافته (.1 )جدول

 Ranjita  ؛(4008) و همکاران Lee؛ (8888) ساردوئی و همکارانعادلی

خوانی دارد. ضریب برآورد شده متغیر شغل افراد هم Clem (4001)و 

نها متغیر شغل افراد در سطح و درآمد مثبت برآورد شده است، اما ت

(. عالمت ضریب درآمد مطابق با 1دار شده است )جدول یمعن 1%

کننده افزایش احتمال تمایل به پرداخت افراد انتظار مثبت است و بیان

برای حفاظت از گونه اندمیک زاغ بور است. ضریب متغیر شغل نیز 

ال تمایل دهد که با بهبود وضعیت مشاغل در جامعه، احتمنشان می

به پرداخت افراد در حمایت و حفاظت از گونه اندمیک زاغ بور افزایش 

یابد. تأثیر منفی اندازه خانوار بر تمایل به پرداخت افراد برای می

دلیل کاهش توان مالی خانوار قابل حفاظت از گونه اندمیک زاغ بور به

 طورکه نتایج این پژوهش نشان توجیه است. از سویی دیگر همان

ار دیدهد، ضریب مربوط به متغیر سن افراد منفی و معنمی
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عبارت دیگر، مشخصات ضریب برآورد (. به1برآورد شده است )جدول 

ه تر از تمایل بشده متغیر سن نشانگر این مطلب است که افراد جوان

تری برای حفاظت از گونه اندمیک زاغ بور برخوردارند و پرداخت بیش

تری برای تمایل به پرداخت و حمایت از گونه افراد مسن انگیزه کم

های این پژوهش اندمیک زاغ بور دارند. از سویی دیگر براساس یافته

مایل داری بر تگردد که متغیر تحصیالت اثر مثبت و معنیمشخص می

به پرداخت افراد در حمایت از گونه اندمیک زاغ بور داشته است. 

ر های زیست محیطی دگرایشبراساس نتایج تحقیق متغیر عضویت و 

 دار استیپذیرش تمایل به پرداخت افراد دارای ضریب مثبت و معن

گونه که در چنین هماندهنده اهمیت قابل توجهی است. همکه نشان

نتایج این پژوهش نشان داده شده است، ضریب متغیر شناخت از گونه 

 متغیردار برآورد شده است. با توجه به مشخصه ینیز مثبت و معن

گردد که افزایش آگاهی و شناخت گونه شناخت از گونه مشخص می

داری بر تمایل به پرداخت افراد دارد. تأثیر مثبت یتأثیر مثبت و معن

دار سطح تحصیالت، شناخت گونه و عضویت در نهادهای یو معن

زیست محیطی به جهت تأثیر بر تمایل به پرداخت افراد توجیه پذیر 

دار بودن ضریب متغیر  تحصیالت و شناخت یمعن است. لذا مثبت و

گونه مبین آن است که افراد با آگاهی و شناخت مناسب از تمایل 

تری برای حفاظت از این گونه اندمیک برخوردار هستند. در بیش

چه اطالعات و آموزش مناسبی در نتیجه باید بیان نمود که چنان

ود و سطح آگاهی زیست اختیار افراد ازجمله قشر جوان قرار داده ش

 منظور حمایتدر آینده به مناسبی دستاوردهای یابد، ارتقا هاآن محیطی

ها ازجمله وحش و جلوگیری از انقراض آنهای حیاتو حفاظت از گونه

گونه اندمیک زاغ بور ایجاد خواهد آمد. لذا فراهم نمودن بسترهای 

 سطح تحصیالت ویژه برای افراد باهسازی بمناسب آموزشی و فرهنگ

ای هسازمان از حمایت و تشکیل و چنین اقشار مختلف جامعهو هم پایین

هایی است که به ترین فعالیتغیردولتی و مردم نهاد )سمن( از مهم

با انتقال صحیح و مناسب اطالعات به افراد  دهد تاامکان میکمک آن 

 حیات هایتر از گونهجامعه، درک و نگرش مردم را برای شناخت بیش

ها در طبیعت افزایش داده و شرایط مناسبی وحش و اهمیت و نقش آن

های را برای افزایش مشارکت مردمی در حمایت و حفاظت از گونه
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