
 1396 زمستان، 4، شماره نهم سال                                                                    پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

19 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

شدت در خطر انقراض به از گونه مایتبرای ح مردم هرمزگانبرآورد تمایل به پرداخت 

  (Ursus thibetanus gedrosianus, Blanford,1877)خرس سیاه بلوچی 
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 1396 فروردینتاریخ پذیرش:            1395 دی تاریخ دریافت:
 

 چکیده

پژوهش حاضر با هدف برآورد تمایل به پرداخت مردم استان هرمزگان برای حمایت از گونه به شدت در خطر انقراض خرس سیاه بلوچی  

(1877Ursus thibetanus gedrosianus, Blanford,به )عنوان نماد طبیعت استان فرد بهمنظور تعیین ارزش حمایتی این گونه منحصربه

گیری تصادفی ساده نفر از خانوارهای شهرستان بندرعباس به روش نمونه 600هرمزگان انجام شده است. در راستای انجام این تحقیق، تعداد 

شناسی و سواالت ارزیابی مشخصات جمعیت :ای محقق ساخته شاملنامهها، پرسششدند. ابزار گردآوری دادهانتخاب و چهره به چهره مصاحبه 

ها، نتایج با استفاده از الگوی آوری دادهتمایل به پرداخت افراد برای حمایت از گونه به شدت در خطر انقراض خرس سیاه بلوچی بود. پس از جمع

، تجزیه و 8نسخه  Eviewsو اقتصاد سنجی  21نسخه  SPSSافزارهای نمایی، با کاربرد نرمحداکثر راست گیری از روشکیفی لوجیت و بهره

درصد از افراد مورد مطالعه، تمایل به پرداخت مبلغی برای حمایت از گونه به شدت در خطر  8/65های پژوهش نشان داد که تحلیل شدند. یافته

این تحقیق نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت ماهانه و ساالنه هر خانوار هرمزگانی برای حمایت از گونه انقراض خرس سیاه بلوچی دارند. نتایج 

ریال است. براساس نتایج این پژوهش و مدل  54/643751و  96/53645ترتیب معادل با به شدت در خطر انقراض خرس سیاه بلوچی، به

های مردم نهاد زیست محیطی، شناخت گونه و میزان ، درآمد، اشتغال، عضویت در سازمانرگرسیونی لوجیت برآورد شده، متغیرهای تحصیالت

 پیشنهاد از عوامل مثبت تأثیرگذار بر میزان تمایل به پرداخت مردم هرمزگان برای حمایت  از گونه به شدت در خطر انقراض خرس سیاه بلوچی

 است.

   هرمزگان، استان در خطر انقراض، خرس سیاه بلوچی به شدتگونه ، مایتیحارزش ، گذاری مشروطارزش کلمات کلیدی:

 Tabiee@ iaua.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول

 

  



  برآورد تمایل به پرداخت مردم هرمزگان برای حمایت از گونه خرس سیاه بلوچی   طبیعی و جوادی                                            

20 
 

 مقدمه
 Ursus ( با نام علمیBaluchistan Bearخرس سیاه بلوچی )       

(1877 Blanford,) thibetanus gedrosianus  گونه خرس سیاه زیر

در ایران  (Ursidaeها )گونه متعلق به خانواده خرس 2 از یکیآسیایی و 

باشد است که از ارزش اکولوژیکی و اقتصادی بسیاری برخوردار می

است و  یاهخرس سترین منطقه پراکنش ایران غربی .(1388ضیایی، )

در سه استان  یرانا یشرقفقط در جنوبزیر گونه خرس سیاه بلوچی 

که جا. از آندارد یو بلوچستان، کرمان و هرمزگان پراکندگ یستانس

یا در دن یاهخرس سگونه  یحد پراکندگ ترینیاستان هرمزگان در غرب

 از حفاظت برای مناسبی یاربس یتموقع واقع شده است، این استان از

خرس  گونه بر همین اساس و فرد برخوردار بودهمنحصربهگونه  ینا

وحش در استان هرمزگان عنوان نماد طبیعت و حیاتسیاه بلوچی به

خرس سیاه  اگرچه(. 2014و همکاران،  Ghadirian) شناخته شده است

ها و غذاهای مختلف برخوردار بلوچی از قدرت تطابق خوبی با محیط

، کم دلیل تخریب زیستگاههای اخیر بهدر سال متأسفانهاست، اما 

 شدن طعمه، نا امنی در زیستگاه و تعارض و تقابل این گونه با انسان

شکار دام و استفاده از محصوالت کشاورزی، نسل آن به شدت رو به و 

ضیایی، ) ه استبه شدت در معرض انقراض قرار گرفت کاهش گذاشته و

وحش، های مختلف حیاتحفاظت و مدیریت مناسب گونه .(1388

 وحش است و نیازمند مشارکت مردم در حمایت و مدیریت حیات

تواند نقش زیادی در ارزشگذاری و حفاظت از یک گونه خاص ایفا می

و  Fulton؛ 2004و همکاران،  Caro؛ Park ،2007و  Bremnerنماید )

؛ Katrina ،2000؛ 2002و همکاران،  Kaczensky؛ 1996همکاران، 

Kideghesho  ،؛ 2007و همکارانLi  ،؛ 2010و همکارانNaughton 

Treves  وTreves، 2005 ؛Sitati  ،اهمیتباتوجه به (. 2003و همکاران 

های عموم مردم در برنامه چنین حمایت و مشارکتو همعمومی  یآگاه

 یاز ابزارها یکیعنوان بهوحش حیاتهای مدیریتی و حفاظتی از گونه

و  Vaske؛ 2102و همکاران،  Sijtsma) یکارآمد در علوم حفاظت

در ضروری است تا  (،2015و همکاران،  Vincenot؛ 2011همکاران، 

مطالعاتی  ،در استان هرمزگان بلوچی یاهخرس ساز حفاظت  یراستا

در سطوح مختلف استان در ارتباط با سنجش آگاهی و تمایل مردم 

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

حمایت مردم از آن انجام پذیرد. پرسش اصلی پژوهش در این تحقیق 

به این است که آیا مردم استان هرمزگان تمایلی به حمایت از گونه 

عنوان نماد طبیعت استان در خطر انقراض خرس سیاه بلوچی بهشدت 

لذا فرض بر این است که با مطالعه تمایل به پرداخت  ؟ا خیردارند ی

توان وضعیت گونه را یژه در مناطق زیستگاهی این گونه میوهمردم ب

از نظر جذابیت و میزان تمایل مردم به حمایت از این گونه کمیاب 

گذاری بررسی و تعیین نمود. در این میان استفاده از روش ارزش

( که پایه و اساس آن بر اصول ایجاد Contingent Valuationمشروط )

دنبال آن برآورد متوسط تمایل به یک بازار فرضی استوار است و به

ابزار اقتصادی  یک عنوانبه (Willingness To Pay: WTP) افراد پرداخت

مهم و کاربردی، نقش مهمی را در زمینه تعیین و برآورد میزان حمایت 

و  Mitchellنماید )ش جانوری بازی میوحو مشارکت مردم از حیات

Carson ،1989 ؛Loomis  وWhite ،1998 ؛Brouwer  ،و همکاران

(. با استفاده 2014و همکاران،  Zander؛ 2008و همکاران،  Tsi؛ 2008

های ارزیابی عنوان یکی از روشگذاری مشروط بهاز روش ارزش

هر خانوار برای  توان میزان تمایل به پرداخت ساالنهغیربازاری، می

وحش را ارزیابی و محاسبه نمود. های مختلف حیاتحفاظت از گونه

بنابراین بررسی تمایل به پرداخت افراد، ابزاری است که در بهبود 

های حفاظت از زیست و رشد اقتصادی برای پروژهکیفیت محیط

، Levinsonو  Israelها قابل استفاده است )وحش و حمایت از آنحیات

 (.  2008و همکاران،  Tsi؛  2004

محیطی در ایران گذاری خدمات زیستاگرچه در زمینه ارزش       

گذاری انجام مطالعات خوبی انجام پذیرفته است، اما مطالعات ارزش

های تر در مورد منابع طبیعی و اکوسیستمشده در داخل کشور بیش

ذاری و بررسی گرغم اهمیت مطالعات ارزشطبیعی بوده است. علی

های مختلف تمایل به پرداخت افراد در حمایت و حفاظت از گونه

وحش جانوری، تنها دو مطالعه علمی گزارش شده در داخل حیات

( که متوسط تمایل به 1390مطالعه روحانی و رفیعی ) :کشور، شامل

 Acinonyxپرداخت مردم بافق در زمینه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی )

jubatus venaticus ریال سالیانه برای هر خانوار  300780( را معادل

( که متوسط 1391ساردوئی و همکاران )چنین مطالعات عادلیو هم

تمایل به پرداخت خانوارهای شهر جیرفت جهت حفاظت پرنده مرغ 

ریال سالیانه  63557 را معادل (Francolinus pondicerianus) جیرفتی

است، قابل اشاره است. با این وجود در برای هر خانوار محاسبه نموده 

 خصوص بررسی تمایل به پرداخت مردم در زمینه حفاظت از حیات

وحش مطالعات های مختلف حیاتوحش جانوری و حفاظت از گونه

؛ Whitehead ،1993متعددی در خارج از کشور انجام پذیرفته است )

Loomis  وLarson ،1994 ؛Loomis  وEkstrand ،1998 ؛Kotchen 

، Clemو  Ranjita ؛2002و همکاران،  Giraud ؛Reiling ،2000و 

، Tisdellو  Wilson؛ Roskaft ،2014و  Mmassy؛ 2005و 2004

 Brouwer؛ Hanley ،2009و  Hynes؛  2008، و  همکاران Jin؛ 2007

؛ Lee ،2008و  Han؛ 2008و همکاران،  Tsi؛ 2008و همکاران، 

Zander  ،لذا در راستای اهمیت مطالعه و بررسی 2014و همکاران .)

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

وحش جانوری، هدف از انجام این پژوهش، بررسی و حیات
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برآورد تمایل به پرداخت مردم استان هرمزگان برای حمایت و حفاظت 

خرس سیاه بلوچی و حمایت از در خطر انقراض به شدت از گونه 

بنابراین مطالعه حاضر از جمله  است. جمعیت این گونه کمیاب بوده

اولین مطالعات انجام پذیرفته در ارتباط با تعیین تمایل به پرداخت 

وحش جانوری در خصوص گونه افراد در ارتباط با حمایت از حیات

 فرد خرس سیاه بلوچی است. کمیاب و منحصربه

 

 هاروشمواد و 
در راستای ارزیابی و برآورد تمایل به پرداخت مردم استان        

در خطر انقراض خرس سیاه  به شدت هرمزگان برای حمایت از گونه 

گذاری با استفاده از روش ارزش 1395بلوچی، این پژوهش در سال 

 Doubleنامه انتخاب دوبخشی دوگانه )از پرسش گیریبهره با و مشروط

bounded Dichotomous choiceروش پیمایشی ( محقق ساخته و به

 ،Carson و Mitchell ؛1983 همکاران، و Bishop) است شده انجام

(. حجم نمونه مورد بررسی در تحقیق حاضر، با لحاظ نمودن 1989

جمعیت استان هرمزگان و استفاده از فرمول کوکران، با درصد خطای 

با توجه به این موضوع که گونه نفر تعیین شده است.  600درصد،  4

وحش استان هرمزگان یعت و حیاتطب عنوان نمادبلوچی به سیاه خرس

نظر گرفته شده است، جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش در

عنوان مرکز استان و بندرعباس به شامل افراد ساکن در شهرستان

گاه به ذخیرهدلیل نزدیکی های فین، ایسین، سیاهو و گنو بهدهستان

گره و منطقه حفاظت شده گنو بوده است، که در این تحقیق زیست

به نمایندگی از مردم استان هرمزگان بندرعباس از مردم  نفر 600 تعداد

 صورت تصادفی مورد مصاحبه و مطالعه قرار گرفتند. انتخاب و به

پرسشنامه طراحی شده در پژوهش حاضر شامل سواالت مربوط        

اجتماعی و میزان تمایل به پرداخت افراد برای -طالعات اقتصادیبه ا

در خطر انقراض خرس سیاه بلوچی بوده به شدت حمایت از گونه 

فرد براساس است. در این روش، ارزش حمایتی این گونه منحصربه

گویان در مواجهه با قیمت شرایط یک بازار فرضی تعیین شده و پاسخ

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

در خطر انقراض به شدت تمایل خود را برای حمایت و حفاظت از گونه 

 ؛Lee، 1997 ؛Haneman، 1991) نمودند ابراز بلوچی سیاه خرس

Maddal، 1991؛ Bateman  ،؛ 1995و همکارانCameron  وQuiggin ،

لت در دسترس نبودن مطالعات عنامه، به(. پس از تهیه پرسش1994

منظور مشخص نمودن مبالغ پیشنهادی، تعداد مشابه در این مورد و به

صورت پیش آزمون و به شکل تصادفی تکمیل و نامه بهپرسش 30

های پژوهش و مبالغ پیشنهادی رفع های احتمالی نظیر پرسشایراد

مشاوره  نامه طراحی شده باشد. از سویی دیگر روایی و پایایی پرسش

گیری از ضریب آلفای کرونباخ و با استفاده از با کارشناسان و بهره

 (. 1390زاده، ، مورد بررسی واقع گردید )حسنSPSSافزار نرم

در راستای این پژوهش و پس از رفع اشکال اولیه، با هدف        

 600برقراری وزن یکسان در بین افراد جامعه مورد مطالعه، تعداد 

گیری تصادفی ساده تکمیل شده با استفاده از روش نمونه نامهپرسش

ازای هریک از اعضای خانواده از طریق و میزان تمایل به پرداخت به

گذاری مصاحبه چهره به چهره پرسیده شد. متغیر وابسته برای ارزش

در خطر انقراض خرس سیاه بلوچی احتمال پذیرش به شدت گونه 

این گونه در خطر انقراض است که  مبلغ پیشنهادی برای حمایت از

در پاسخ به این سوال که آیا فرد حاضر است برای حمایت از گونه 

در خطر انقراض خرس سیاه بلوچی مبلغی پرداخت به شدت کمیاب و 

شود. با این فرض که مطلوبیت یک فرد از نماید یا خیر محاسبه می

خصوصیات  حمایت از گونه خرس سیاه بلوچی، براساس درآمد و دیگر

در روش انتخاب دوگانه فرض شود. اجتماعی فرد حاصل می -اقتصادی

 هستند که در آن U=U (H,Y ,S)شود افراد دارای تابع مطلوبیت می

U  ،تابع مطلوبیت غیرمستقیمY  درآمد فرد وS  برداری از سایر عوامل

میزان تحصیالت، اشتغال،  تأهل، جنسیت، )سن، فرد اجتماعی-اقتصادی

های مردم نهاد ن درآمد، تعداد اعضای خانوار، عضویت در سازمانمیزا

در این رابطه اگر فرد تمایل به پرداخت داشته  باشد.می محیطیزیست

برابر یک و در صورت عدم تمایل به پرداخت برابر صفر خواهد  Hباشد، 

این روش بر (. Maddal ،1991؛ Lee ،1997؛ Haneman ،1991بود )

این اصل استوار است که، هر شخص حاضر است مبلغی از درآمد خود 

عنوان به گونه در خطر انقراض خرس سیاه بلوچیرا برای حمایت از 

( بپردازد که این استفاده باعث ایجاد مطلوبیت Aمبلغ پیشنهادی )

گردد. میزان مطلوبیت ایجاد شده در اثر استفاده از منابع برای وی می

تر از حالتی است که وی از منابع زیست محیطی ست محیطی بیشزی

 کند، که در رابطه یک این میزان نشان داده شده استاستفاده نمی

(Haneman ،1984 1994و). 

 ) 0+,Y;S) 0U (≥ 1+A;S)  -,Y 1U                     :       1رابطه  

طور متغیرای تصادفی با میانگین صفر هستند که به 1و  0که در آن 

اند. تفاوت ایجاد شده در تصادفی و مستقل از همدیگر توزیع شده

( در اثر استفاده از منبع زیست محیطی عبارت است  U∆مطلوبیت )

 :  (1994و Haneman ،1984)از 

 U =U (1,Y -A;S ) -U (0,Y ;S ) + (1 -0)∆               : 2رابطه 

در این بررسی برای محاسبه متوسط تمایل به پرداخت افراد        

برای حمایت از گونه کمیاب و به شدت در خطر انقراض خرس سیاه 

نمایی گیری از روش حداکثر راستالگوی کیفی لوجیت و بهره از بلوچی

(. Maddal ،1991؛ Lee ،1997؛ Haneman ،1991) است شده استفاده

نامه دوگانه در بررسی تمایل به پرداخت افراد، دارای ساختار پرسش
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باشد. لذا الگوی لوجیت برای یک متغیر وابسته با انتخاب دوگانه می

تمایل به  بررسی میزان تأثیر متغیرهای توضیحی مختلف بر میزان

شود. افراد برای تعیین ارزش حمایتی از گونه استفاده می پرداخت

که فرد یکی از پیشنهادها را ( این Pi،) براساس الگوی لوجیت احتمال

 :                (1994و Haneman ،1984)شود بیان می 3صورت رابطه هبپذیرد، ب

 Pi=Fn(∆u)=1/ 1 exp(-∆u) =1/ 1 exp{-(α-βA+γY+θS)}:  3رابطه 

تابع توزیع تجمعی با یک اختالف لوجستیک استاندارد  Fn(∆u)که 

، اجتماعی از جمله سن، جنسیت -است و بعضی از متغیرهای اقتصادی

تحقیق  مبلغ پیشنهادی، در این و تأهل، اندازه خانوار، تحصیالت، درآمد

 ضرایب قابل برآوردی هستند که انتظار  β،γ،θشود. را شامل می

سپس مقدار انتظاری تمایل به  شند.با θ>0و γ>0و  β≤0رود می

ین گیری عددی در محدوده صفر تا باالتروسیله انتگرالپرداخت به

  :(1994و Haneman، 1984) شودمی محاسبه 4 رابطه صورتهب پیشنهاد

∗α:                                               4رابطه = (α +  β2 + ⋯ +  β6)  

E(WTP) = ∫ F (∆U) =  ∫ (
1

1 + exp{−(a∗ + βX1)}
) dX1    

Max

0

Max

0
 

* عرض از مبدأ ^αمقدار انتظاری تمایل به پرداخت و E(WTPکه )

مله جاقتصادی به  -وسیله جمله اجتماعیهباشد که بتعدیل شده می

 ( اضافه شده است.αعرض از مبدأ اصلی )

ردآوری در انتها اطالعات و نتایج حاصل از این پژوهش پس از گ       

 ر آماریافزاو نرم Excelافزار استفاده از نرمنامه، با از طریق پرسش

SPSS قتصادی و سنجش ا -اجتماعی هایویژگی بررسی برای 21 نسخه

 ایرب 8نسخه   Eviewsافزار اقتصادسنجینگرش پاسخ شوندگان، نرم

ستخراج افزار متلب برای برآورد و ابرآورد تابع مدل لوجیت و از نرم

 است. قرار گرفتهتجزیه و تحلیل  مورد انتگرال عددی

 

 نتایج
های جمعیت شناسی افراد های حاصل از بررسی ویژگییافته       

آورده شده است. براساس  1کننده در این پژوهش در جدول مشارکت

ترین افراد مورد بررسی از نظر جنسیت، های این پژوهش، بیشیافته

 :ترتیب شاملهای زیست محیطی، بهسن، تأهل و عضویت در گروه

درصد(، افراد  3/33سال ) 30-39درصد(، گروه سنی  5/50مردان )

های زیست محیطی، درصد( و از نظر عضویت در سازمان 8/76متأهل )

اند. از سویی دیگر نتایج حاصل از بررسی درصد( بوده 84عضویت ) فاقد

میزان سطح تحصیالت افراد مورد مطالعه در این پژوهش در جدول 

ها، مشخص ت. با توجه به تجزیه و تحلیل دادهنشان داده شده اس 2

کننده دارای تحصیالت در سطح دیپلم تر افراد شرکتگردید که بیش

چنین نتایج اند. همگویان را شامل شدهدرصد از پاسخ 2/32اند که بوده

در جدول  گویان در این پژوهشحاصل از بررسی وضعیت اشتغال پاسخ

درصد  5/97های این پژوهش یافتهنشان داده شده است. براساس  3

اند از افراد مورد مطالعه شاغل تمام وقت و دارای استقالل مالی بوده

ترین فراوانی را درصد فراوانی بیش 7/36که در این میان شغل آزاد با 

از سویی دیگر  خود اختصاص داده است.کنندگان بهدر بین مشارکت

منظور حمایت از گونه اد بهبرای محاسبه متوسط تمایل به پرداخت افر

مبلغ پیشنهادی  سه خرس سیاه بلوچی انقراض خطر در شدت به و کمیاب

نامه درنظر ریالی براساس پیش پرسش 40000و  20000، 10000

گرفته شده است. پیش از بررسی تمایل افراد برای مبلغ پیشنهادی 

در ابتدا افراد مورد مطالعه در معرض این پرسش قرار گرفتند که آیا 

در به شدت تمایلی به پرداخت مبلغی برای حمایت و حفاظت از گونه 

های براساس یافته ؟خطر انقراض خرس سیاه بلوچی دارند یا ندارند

درصد از افراد مورد مطالعه تمایل خود را برای  8/65پژوهش  این

درصد  2/34حمایت مالی از این گونه در خطر انقراض ابراز نمودند و 

در خطر انقراض خرس به شدت افراد تمایلی به حمایت مالی از گونه 

سیاه بلوچی نداشتند. سپس افراد مورد مطالعه که پاسخ مثبت و ابراز 

مالی از گونه مورد نظر را اعالم نموده بودند، در برابر تمایل به حمایت 

ریال ماهیانه(  20000اولین مبلغ پیشنهادی یعنی پیشنهاد میانی )

قرار گرفته و در صورت تمایل مثبت برای پذیرش مبلغ پیشنهادی 

در صورت عدم تمایل به  اولیه در گروه پیشنهاد باالتر قرار گرفته و

تر برای تعیین ه مبلغ پیشنهادی پایینپذیرش مبلغ میانی در گرو

در خطر انقراض به شدت تمایل به پرداخت برای حمایت مالی از گونه 

خرس سیاه بلوچی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آماره مربوط به تمایل 

گو و مبالغ پیشنهادی مورد پذیرش در جدول به پرداخت افراد پاسخ

 83/46نفر ) 185وهش تعداد آورده شده است. براساس نتایج این پژ 4

نفری که تمایل به پرداخت مبلغی برای حمایت از  395درصد( از 

در خطر انقراض خرس سیاه بلوچی را ابراز داشتند مبلغ به شدت گونه 

درصد( از پذیرش  17/53نفر ) 210پیشنهاد اولیه را پذیرفتند و تعداد 

ررسی مدل لوجیت نتایج حاصل از کاربرد و بمبلغ اولیه سر باز زدند. 

برای برآورد تمایل به پرداخت مردم هرمزگان جهت حمایت از گونه 

نشان داده  5در خطر انقراض خرس سیاه بلوچی در جدول به شدت 

 پژوهش ضریب متغیر مبلغ پیشنهادی این هایبراساس یافته است. شده

 مردم پرداخت به تمایل احتمال برآورد در ترین متغیر توضیحیمهم که

در خطر انقراض به شدت برای حمایت از گونه کمیاب و  هرمزگان

دهنده این مطلب است که متغیر خرش سیاه بلوچی است نشان

دار است و عالمت منفی آن نشان پیشنهاد در سطح یک درصد معنی

دهد که تحت سناریوی بازار فرضی، چنانچه مبلغ پیشنهادی برای می

راض خرس سیاه بلوچی افزایش در خطر انقبه شدت حمایت از گونه 

یابد احتمال پذیرش این مبلغ از سوی افراد کاهش خواهد یافت.
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در خطر به شدت اجتماعی افراد مورد مطالعه در برآورد تمایل به پرداخت مردم هرمزگان در حمایت از گونه  -: مشخصات اقتصادی 1جدول 

 انقراض خرس سیاه بلوچی

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین اجتماعی -ویژگی اقتصادی 

 59 18 69/9 82/34 گویان )سال(سن پاسخ

 1 0 50/0 51/0 (1، مرد= 0جنسیت ) زن = 

 1 0 52/0 81/0 (1، متاهل= 0تأهل ) مجرد = 

 22 0 91/2 07/10 های تحصیل(تحصیالت )تعداد سال

 9 2 1/2 96/3 تعداد افراد هر خانوار

 30000000 5000000 01/702844 9/1488146 خانوار )ریال(درآمد ماهیانه 

 1 0 36/0 16/0 (1، بلی = 0های زیست محیطی )خیر= عضویت در سازمان

 

در خطر انقراض به شدت : توزیع فراوانی سطح تحصیالت افراد مورد مطالعه در برآورد تمایل به پرداخت مردم هرمزگان در حمایت از گونه 2جدول 

 بلوچیخرس سیاه 

سوادبی سطح سواد  جمع کل دکتری فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم زیردیپلم 

 600 1 1 66 117 193 168 54 تعداد

 

در خطر انقراض خرس به شدت : توزیع فراوانی شغل افراد مورد مطالعه در برآورد تمایل به پرداخت مردم هرمزگان در حمایت از گونه 3جدول 

 سیاه بلوچی

 جمع کل دارخانه بازنشسته دامدار و باغدار کشاورز شغل آزاد دانشجو آموزگار کارمند شغلنوع 

 600 34 10 48 43 220 69 41 135 تعداد

 

در به شدت گویان در برآورد تمایل به پرداخت مردم هرمزگان در حمایت از گونه : توزیع فراوانی پذیرش مبلغ پیشنهادی توسط پاسخ4جدول 

 خرس سیاه بلوچی خطر انقراض

 مبلغ پیشنهادی
 عدم پذیرش پذیرش

 درصد فراوانی تعداد درصد فراوانی تعداد

 0 0 100 210 ریال 10000

 17/53 210 83/46 185 ریال 20000

 05/94 174 95/5 11 ریال 40000

 ----- 395 ----- 395 تعداد کل افراد دارای تمایل به حمایت مالی

 

گردد می توجه به اثر نهایی متغیر پیشنهاد برآورد شده مشخص با       

به پرداخت  تمایل ریالی در قیمت پیشنهادی، احتمال 10000 با افزایش

در خطر انقراض خرس به شدت و پذیرش مبلغ برای حمایت از گونه 

یابد. از سویی دیگر آماره واحد کاهش می 000097/0سیاه بلوچی 

(، در این تحقیق در سطح یک L.R. Statisticنمایی )نسبت درست

متغیرهای توضیحی در این پژوهش  نتیجه بوده است، در دارمعنی درصد

چنین ضریب خوبی متغیر وابسته را توصیف نماید. همتوانسته است به

در این دهد که متغیرهای توضیحی فادن برآورد شده نشان میمک

خوبی متغیر وابسته مدل یعنی تمایل به پرداخت افراد جهت مدل، به

در خطر انقراض خرس سیاه بلوچی را توضیح به شدت حمایت از گونه 

 65/75بینی صحیح در این تحقیق معادل چنین درصد پیشدهد. هم

دست آمده است. بنابراین مدل برآورد شده توانسته است هدرصد ب

قبولی از مقادیر وابسته را با درنظر گرفتن متغیرهای درصد قابل 

بینی نماید. در نهایت پس از برآورد مدل لوجیت، مقدار توضیحی پیش

متوسط تمایل به پرداخت مردم هرمزگان برای حمایت از گونه کمیاب 

گیری در خطر انقراض خرس سیاه بلوچی براساس انتگرالبه شدت و 

 ریال( 40000فر تا پیشنهاد حداکثر )( در محدوده ص4عددی )رابطه 

 ریال ماهیانه برای هر نفر برآورد شده است. 96/13546معادل با 
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 در خطر انقراض خرس سیاه بلوچیبه شدت در برآورد تمایل به پرداخت مردم هرمزگان در حمایت از گونه  :  پارامترهای نتایج مدل لوجیت5جدول 

 اثر نهایی داریسطح معنی Zارزش آماره  ضریب برآورد شده متغیرهای توضیحی

 - 0051945/0 1398/0 - 476528/1 - 164567/0 سن

 - 126407/0 0016/0** -162821/3 - 400469/0 جنسیت

 007574/0 8323/0 211705/0 023995/0 تاهل

 049526/0 1518/0 433201/1 156902/0 تحصیالت

 007073/0 9549/0 056576/0 022408/0 شغل

 013069/0 4369/0 777437/0 041404/0 درآمد

 -003314/0 7442/0 -365182/0 -010499/0 اندازه خانوار

 072888/0 2955/0 046028/1 /230915 زیست محیطیدر نهادهای  عضویت

 142422/0 0005/0*** 470781/3 451208/0 گونهشناخت 

 057254/0 1552/0 421285/1 181385/0 مادیتمایل به حمایت 

 -000097/0 000/0*** -973840/5 -000308/0 مبلغ پیشنهادی

 -------- 000/0*** -993995/0 -523020/0 ضریب ثابت

18/45 (Likelihood Ratio Statistic (L.R. Statistic)) = 000/0، نماییآماره نسبت راست (Probability (L. R. Statistic)) =  احتمال آماره نسبت

 ،بینی صحیح مدلدرصد پیش = (Percentage of Right Prediction) 65/75، نمایی نامقیددرست = (Log Likelihood) -96/747، نماییراست

293/0 (McFadden R-Square) =  درصد احتمال  است. 99 و 95داری در سطح ترتیب معنیدر جدول فوق : **، *** به .فادنضریب تعیین مک 

 

 بحث
هاست وحش گنجینه مشترک تمامی انسانزیستی و حیاتتنوع       

های گونه که از گذشتگان به امانت رسیده است باید به نسلو همان

وحش آینده سپرده شود.  لذا جلوگیری از انقراض و حمایت از حیات

ها در طبیعت امری حیاتی و ضروری و اهمیت آن با توجه به نقش

های کشور هستند است. پستانداران از جمله اجزای عمده اکوسیستم

ای را در کنندهدلیل نقش و اهمیت اکولوژیکی خود، نقش تعیینکه به

(. 1388نمایند )ضیایی، ها بازی میپایداری و سالمت اکوسیستم

های مایت و حفاظت از گونهای که برای حهای عمدهباوجود تالش

عمل آمده است، وحش در سطح جهان و حتی ایران بهمختلف حیات

وحش در ایران نیازمند تحوالت اساسی و تغییرات قابل مدیریت حیات

 در جامعهویژه های از جمله آموزش و مشارکت مردم بتوجه و مالحظه

ها در رش آننفعان و تغییر دیدگاه و نگیذ ترینیعنوان اصلبه یمحل

یک ابزار مناسب  وحش است. برهمین اساساز حیاتحفاظت و  حمایت

وحش، مطالعه دیدگاه و سنجش افکار در  مدیریت و حفاظت از حیات

های عمومی از نوع مشارکت و میزان حمایت مردم در مورد گونه

و  Chauhan؛ Decker ،2005و  Brownوحش است )مختلف حیات

Pirta ،2010 ؛Ebua  ،؛ 2011و همکارانHeywood ،1995 ؛

Wambuguh ،2008های این پژوهش نشان گونه که یافته(. همان

درصد از افراد مشارکت کننده در این پژوهش، تمایل  8/65دهد می

در خطر انقراض به شدت منظور حمایت از گونه کمیاب و دارند به

فاظت از آن خرس سیاه بلوچی مبلغی از درآمد سالیانه خود را برای ح

و  Zanderتحقیقات های پرداخت نمایند، که این تعداد تقریباً با یافته

درصد از مردم استرالیا تمایل به  63( که در آن 2014همکاران، )

 های در معرض تهدید و خطر انقراض پرنده دارند حمایت از گونه

ساردوئی عادلیاساس پژوهش حالی است که براین درخوانی دارد. هم

درصد مردم بومی شهر جیرفت تمایل به  55(، 1391همکاران )و 

از سویی اند و پرداخت برای حفاظت از گونه پرنده مرغ جیرفتی داشته

درصد از مردم  78(، 1390روحانی و رفیعی )های دیگر براساس یافته

بومی شهر بافق تمایل به حمایت مالی برای حفاظت از یوزپلنگ 

های این پژوهش ها با یافتهایج این پژوهشاند، که نتآسیایی داشته

خوانی ندارد، متفاوت است و اگرچه از نظر نوع گونه مورد مطالعه هم

وحش اما از دیدگاه بررسی تمایل مردم و مشارکت در حمایت از حیات

 8/46های تحقیق حاضر، چنین با توجه به یافتهقابل توجه است. هم

هش مبلغ پیشنهاد اولیه را برای دهندگان در این پژودرصد از پاسخ

اند، سیاه بلوچی پذیرفته خرس خطر انقراض حمایت از گونه به شدت در

 Lee( ،2008) 8/52و  Hanاین درحالی است که براساس پژوهش 

( حاضر به chirisanدرصد از بازدیدکنندگان پارک ملی چیریسان )

کره پرداخت مبلغ اولیه برای حمایت از خرس سیاه منچوری در 

اند که از مشارکت باالتری نسبت به این تحقیق برخوردار جنوبی بوده

تفاوت در میزان تمایل به پرداخت مردم در حمایت از  بوده است.
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های وحش براساس سطح آگاهی و اطالعات مردم در زمینه گونهحیات

وحش قابل توجیه است. وحش و نقش و عملکرد حیاتمختلف حیات

 های حیاتن نمود که، حفاظت مؤثر و موفق از گونهدرنتیجه باید عنوا

داشتن اطالعات  نیازمند انقراض خطر در و شاخص هایگونه ویژههوحش ب

های مختلف مردم در این میزان حمایت و مشارکت گروهمربوط به

و   Stankey؛ Wallace ،2002و  Clark؛ Kellert ،1985زمینه است )

Shindler، 2006؛ Morzillo  ،؛ 2010و همکارانSawchuk  ،و همکاران

2015 .) 

های این پژوهش متوسط تمایل به پرداخت افراد براساس یافته       

برای حمایت از گونه کمیاب و به شدت در خطر انقراض خرس سیاه 

ریال برای هر نفر برآورد شده است،  96/13546بلوچی معادل با 

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

نفر،  96/3توجه به میانگین تعداد خانوار برآورد شده در این تحقیق )

شود. به ریال تعیین می 54/643751و  96/53645( معادل 1جدول 

گردد که هر های این تحقیق مشخص میبیان دیگر براساس یافته

د خود را برای ریال از درآم 54/643751خانوار حاضر است ساالنه 

حمایت و حفاظت از گونه کمیاب و به شدت در خطر انقراض خرس 

سیاه بلوچی و جلوگیری از انقراض آن پرداخت نماید. درنتیجه 

ریال( هر خانوار تمایل دارد  30500براساس متوسط نرخ رسمی دالر )

دالر از درآمد خود را برای  1/21و  76/1ترتیب ساالنه بهماهانه و 

میزان  ز این گونه به شدت در خطر انقراض پرداخت نماید.حفاظت ا

دالر تعیین  76/1تمایل به پرداخت در این پژوهش در قبال هر خانوار، 

که بازدید کنندگان  Lee( ،2008)و  Hanهای شده است که با یافته

برای  99/4( حاضر به پرداخت مبلغ chirisanپارک ملی چیریسان )

خوانی ندارد هم اندری در کره جنوبی بودهحمایت از خرس سیاه منچو

چنین با تعمیم نتایج این تری برخوردار است. همو از میزان پایین

و با  1390پژوهش به جمعیت کل کشور که براساس سرشماری سال 

 6/3توجه به تعداد نفرات در هر خانوار )بعد خانوار( ایرانی که برابر با 

خانوار ایرانی  186میلیون و  21معادل با نفر و تعداد خانوار ایرانی نیز 

(، ارزش حمایتی ساالنه هر 1395برآورد شده است )مرکز آمار ایران، 

با درنظر گرفتن  گونه به شدت در خطر انقراض خرس سیاه بلوچی

متوسط تمایل به پرداخت محاسبه شده براساس نتایج این پژوهش 

 شود. رد میمیلیارد ریال برآو 12399طور تقریبی معادل به

وحش در این راستا با توجه به اهمیت حمایت و حفاظت از حیات       

های مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد برای شناسایی و تحلیل عامل

وحش وحش و اجرای موفق مدیریت حیاتحمایت و حفاظت از حیات

های این پژوهش براساس مدل لوجیت بسیار حائز اهمیت است. یافته

دهد که متغیرهای نمایی نشان میاستفاده از روش حداکثر درستبا 

متغیر شناخت  و درصد 5 توضیحی جنسیت در سطح

از گونه و قیمت پیشنهادی در سطح یک درصد بر احتمال پذیرش 

و به شدت در خطر مبلغ پیشنهادی برای حفاظت از گونه کمیاب 

ن در حالی (. ای5تأثیرگذار است )جدول  انقراض خرس سیاه بلوچی

است که متغیرهای توضیحی سن، تحصیالت، تأهل، اندازه خانوار، 

داری بر احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی یاشتغال و درآمد تأثیر معن

و به شدت در خطر انقراض خرس برای حمایت افراد از گونه کمیاب 

دهد که متغیرهای سن، ندارند. عالئم متغیرها نشان می سیاه بلوچی

ندازه خانوار و قیمت پیشنهادی اثر منفی و متغیرهای سن، جنسیت، ا

های گونه و عضویت در سازمان تأهل، تحصیالت، شغل، درآمد، شناخت

(. 5زیست محیطی اثر مثبت بر تمایل به پرداخت افراد دارند )جدول 

(؛ عادلی 1390های روحانی و رفیعی )های این پژوهش با یافتهیافته

و همکاران  Lee(؛ 2005) Clemو  Ranjita (،1391) همکاران و ساردوئی

خوانی دارد. ضریب برآورد شده متغیر شغل افراد و درآمد ( هم2009)

(. عالمت 5دار نشده است )جدول یمثبت برآورد شده است، اما معن

کننده افزایش احتمال ضریب درآمد مطابق با انتظار مثبت است و بیان

و به شدت در حمایت از گونه کمیاب تمایل به پرداخت افراد برای 

است. ضریب متغیر شغل نیز نشان  خطر انقراض خرس سیاه بلوچی

دهد که با بهبود وضعیت مشاغل در جامعه، احتمال تمایل به می

و به شدت در خطر پرداخت افراد در حمایت و حفاظت از گونه کمیاب 

ازه خانوار یابد. تأثیر منفی اندافزایش می انقراض خرس سیاه بلوچی

و به شدت در بر تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از گونه کمیاب 

دلیل کاهش توان مالی خانوار قابل به خطر انقراض خرس سیاه بلوچی

دهد، ضریب طورکه نتایج این پژوهش نشان میتوجیه است. همان

عبارت (. به5مربوط به متغیر سن افراد منفی برآورد شده است )جدول 

ر، مشخصات ضریب برآورد شده متغیر سن نشانگر این مطلب دیگ

تری برای تر از تمایل به پرداخت بیشاست که افراد دارای سن پایین

 و به شدت در خطر انقراض خرس سیاه بلوچیحمایت از گونه کمیاب 

تری برای تمایل به پرداخت و تر انگیزه کمبرخوردارند و افراد مسن

 به شدت در خطر انقراض خرس سیاه بلوچی وحمایت از گونه کمیاب 

دارند. از سویی دیگر ضریب مربوط به متغیر جنسیت افراد منفی 

عبارت دیگر، مشخصات ضریب برآورد (. به5برآورد شده است )جدول 

شده متغیر جنسیت نشانگر این مطلب است که زنان از تمایل به 

ت در خطر و به شدتری برای حمایت از گونه کمیاب پرداخت بیش

در مقایسه با مردان برخوردارند و آموزش  انقراض خرس سیاه بلوچی

های آینده کمک عنوان مادران و تربیت کنندگان نسلو آگاهی زنان به

و به شدت در خطر انقراض شایان توجهی به حمایت از گونه کمیاب 

 خواهد نمود.  خرس سیاه بلوچی

گردد که، متغیر می های این پژوهش مشخصبراساس یافته       

داری بر تمایل به پرداخت افراد در حمایت تحصیالت اثر مثبت و معنی
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داشته  و به شدت در خطر انقراض خرس سیاه بلوچیاز گونه کمیاب 

های زیست است. براساس نتایج تحقیق متغیر عضویت و گرایش

محیطی در پذیرش تمایل به پرداخت افراد دارای ضریب مثبت و 

چنین دهنده اهمیت قابل توجهی است. هماست که نشان داریمعن

گونه که در نتایج این پژوهش نشان داده شده است، ضریب همان

 دار برآورد شده است. یمتغیر شناخت از گونه نیز مثبت و معن

گردد که با توجه به مشخصه متغیر شناخت از گونه مشخص می       

داری بر تمایل به یبت و معنافزایش آگاهی و شناخت گونه تأثیر مث

دار سطح تحصیالت، شناخت یپرداخت افراد دارد. تأثیر مثبت و معن

گونه و عضویت در نهادهای زیست محیطی به جهت تأثیر بر تمایل 

دار بودن ضریب یبه پرداخت افراد توجیه پذیر است. لذا مثبت و معن

آگاهی و  متغیر تحصیالت و شناخت گونه مبین آن است که افراد با

تری برای حفاظت از این گونه کمیاب شناخت مناسب از تمایل بیش

  خطر انقراض برخوردار هستند. و در

در گرو آموزش و انتقال  یحفاظت یتفعال هر یو بقا یداریپا       

ترین عنوان مهمبه یجامعه محل یژهوبه یگرانآن به د یمدرست مفاه

چه اطالعات و مود که چناننتیجه باید بیان ندراست. نفعان ذی

آموزش مناسبی در اختیار افراد از جمله قشر جوان قرار داده شود و 

ها ارتقا یابد، دستاوردهای مناسبی در سطح آگاهی زیست محیطی آن

وحش و جلوگیری های حیاتمنظور حمایت و حفاظت از گونهآینده به

خطر انقراض و به شدت در ها از جمله گونه کمیاب از انقراض آن

ایجاد خواهد آمد. لذا فراهم نمودن بسترهای  خرس سیاه بلوچی

ویژه برای افراد با سطح تحصیالت همناسب آموزشی و فرهنگ سازی ب

-چنین اقشار مختلف جامعه و تشکیل و حمایت از سازمانپایین و هم

هایی است که ترین فعالیتهای غیردولتی و مردم نهاد )سمن( از مهم

آن قادر خواهیم بود با انتقال صحیح و مناسب اطالعات به به کمک 

های تر از گونهافراد جامعه، درک و نگرش مردم را برای شناخت بیش

ها در طبیعت افزایش داده و شرایط وحش و اهمیت و نقش آنحیات

 مناسبی برای افزایش مشارکت مردمی در حمایت و حفاظت از 

 . شودوحش فراهم های حیاتگونه

های پژوهش نشان داد که میزان مشارکت و تمایل مردم یافته       

در خطر انقراض خرس سیاه بلوچی  به شدت به جهت حمایت از گونه 

هرمزگان از سطح به نسبت خوبی برخوردار  طبیعت استان نماد عنوانبه

خطر انقراض نظیر خرس سیاه  های درگذاری گونهاست. بنابراین ارزش

استفاده از ارزش غیربازاری ابزاری به جهت جلب مشارکت بلوچی با 

های عمومی مردم و تأمین منابع مالی مورد نیاز در اجرای سیاست

 وحش است. حفاظتی از حیات

مردم هرمزگان  پرداخت منظور ارزیابی تمایل بهدر این پژوهش به       

در خطر انقراض خرس سیاه بلوچی به شدت برای حمایت از گونه 

عنوان نماد طبیعت استان، با توجه به محدودیت تحقیق نظیر، به

نامه و مصاحبه چهره به چهره با افراد در سطح کل آوری پرسشجمع

استان تنها یک بررسی مقدماتی از سطح شهرستان بندرعباس و با 

 نمونه انجام گرفت.  600تعداد 

به کل مناطق بنابراین نتایج حاصل از این پژوهش و تعمیم آن        

شود زیستگاهی این گونه باید با احتیاط تفسیر شود. لذا پیشنهاد می

های مشابه در سطح کل استان هرمزگان و در این راستا پژوهش

 و سیستان و کرمان هایاستان چنینهم ،مختلف هایشهرستان

های خرس سیاه بلوچی هستند انجام بلوچستان نیز که از زیستگاه

ق نیز تعیین و ارزیابی حمایتی این گونه در این مناطپذیرد تا ارزش 

گیری مناسب در زمینه حفاظت ها، تصمیمآن هاییافته اساسو بر گردد

 فرد انجام شود.و مدیریت این گونه منحصربه
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