
  28 تا 21، از صفحه 1390 پاييز و زمستان، 4، شماره 2زيست، سال  هاي محيط پژوهش
  

   حفاظت از گونه نادر و در حال انقراضبرايبرآورد تمايل پرداخت افراد 
  در ايرانايي ييوزپلنگ آس

  
  
  2 حامد رفيعي،1٭نرگس روحاني سراجي

  
  زيست، دانشگاه تهران  كارشناس ارشد مديريت محيط1

 ي اقتصاد كشاورزي، دانشگاه تهراناوي دوره دكتر دانشج2
  

  )12/10/1390: ؛ تاريخ تصويب12/2/1390: تاريخ دريافت(
  
  
  
  

  چكيده
 مهـم ايـن   هاي زيستگاه از  بافق منطقه و در معرض تهديد حيات وحش ايران استهاي   آسيايي يكي از گونه    يوزپلنگگونه  با توجه به اينكه     

ميـزان  عوامل مـؤثر بـر    گيري اندازه   آسيايي در منطقه بافق و    يوزپلنگ اين مطالعه به تعيين ارزش حفاظتي        براينبنا،  آيد  ميشمار   يوزپلنگ به 
 بـراي . پـردازد  مـي  مـشروط و پرسـشنامه انتخـاب دوگانـه           ارزشگذاريتمايل به پرداخت افراد جامعه براي حفاظت از آن با استفاده از روش              

 پرسـشنامه از    290تعـداد    تصادفي،   گيري  نمونهبراين اساس به روش     .  از مدل لوجيت استفاده شده است       ميزان تمايل به پرداخت    گيري  اندازه  
 يي آسـيا  يوزپلنـگ حاضر به پرداخت مبلغي براي حفاظت       از تعداد كل،     نفر   227 كه     دهد  مينتايج نشان   .  شد آوري  جمعن منطقه بافق    اساكن

 ييآسـيا پلنگ   احتمال پذيرش اين مبلغ براي حفاظت يوز       ،زايش يك درصدي مبلغ پيشنهادي     با اف  ؛با توجه به نتايح اين پژوهش     . بافق بودند 
 طـور   بـه  ريـال    99/25064 حفاظت ار يوزپلنگ آسيايي منطقه بافق        برايتمايل پرداخت   . يابد مي درصد كاهش    3044/0 معادل   ،منطقه بافق 

 5262 تقريبي معـادل     طور  بهحفاظتي ساالنه هر يوزپلنگ اسيايي در ايران        تعميم نتايج، ارزش     ماهانه براي هر خانوار برآورد شده است كه با        
، ، متغيرهاي مبلغ پيشنهاد، سطح درآمـد، تحـصيالت        گذار براي حفاظت از يوزپلنگ     مهمترين متغيرهاي اثر   .شود مي تخمين زده ميليارد ريال   

  .فاظت از يوزپلنگ آسيايي اتخاذ كرداري مناسب قيمتي براي حز سياستگتوان مي آمده دست بهبا كمك نتايج . اند جنسيت و نوع مشاغل بوده
  
  
  
  
  

  تي، يوزپلنگ آسياييظخت، ارزش حفا تمايل پردا:ها  واژهكليد
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  سرآغاز
 Acinonyx( نـام علمـي   با يوزپلنگ آسيايي يا يوزپلنگ ايراني

jubatus venaticus( شـدت    بهاست كه يوزپلنگ  ازاي زيرگونه
 چنـد ده قـالده از     فقـط اكنون  . طر انقراض قرار دارد   در معرض خ  

اين جانور در مناطق بياباني در سـطح   .شود يافت مي ايرانآن در 
هاسـت كـه نـسل آن در معـرض            د و سـال   نـ ك  منطقه زندگي مي  

 دهـد   مـي ج جديدترين تحقيقات نشان     نتاي. نابودي كلي قرار دارد   
در  خــارتوران در چهــار منطقــه يوزپلنــگ 100 تــا 70كــه بــين 

وجـود   بافقدر  انجير درهدر طبس و  بندان ناي، شهرستان شاهرود
نيز نقاط ديگـري اسـت    جاجرمو  نيينا، زرندهاي  شهرستان. دارد

ايـن تخمـين نتيجـه      . رود   مـي   نقاط كه احتمال حضور يوز در آن     
 دوربـين ديـد در      12000 بيش از    بانقشه برداري زميني است كه      

 زده شـده    ، مختلف كار گذاشـته شـده بـود        هاي  مكانشب كه در    
  ).1387، زيست محيطسازمان حفاظت از  (است

رات زمينــي تأثيرگــذارترين عامــل در اكوسيــستم يوزپلنــگ يــغيت
 و پراكنـده    هـا   زيـستگاه  كاهش   ، اذيت از طرف انسان     و آزار.است

هـا و شـكار منـابع غـذايي           گـسترش بيابـان    ،هـا   زيـستگاه شدن  
  شـكار حيوانـات بـراي   خـصوص بهـا و   هـا مثـل غـزال      يوزپلنگ

يا بـراي تجـارت از علـل كـاهش نـسل ايـن حيـوان                  ،ميسرگر
 كـشور ايـن     زيـست   محـيط بر طبق گـزارش سـازمان        .است  بوده

 اسـت    بـوده  1991 تـا    1988هـاي     در بـين سـال     ويژه به ،كاهش
هـا در    اكنون يوزپلنـگ  ). 1387،  زيست  محيطسازمان حفاظت از    (

ـ      ه زيست مـي   دتعداد بسيار كم و در نواحي پراكن       كـم  ن  كننـد و اي
 كاهش جمعيت قوچ و آهو به علت از بين رفـتن            دليلجمعيتي به   

 .اسـت مراتع و همزمان با آن آزار و اديت يوزها از سـوي انـسان               
شود در دو منطقه زغال سنگ بافق و آهن نايبنـد             مين زده مي  تخ

به  .ها بيرون از منطقه حفاظت شده باشند        بيشتر جمعيت يوزپلنگ  
 بلكـه خطـر   ؛بـراي يوزهـا نيـست    استخراج معدن تهديدي   ظاهر

 احداث جاده براي اين معدن و رفت و آمـد انـسان             دليلاصلي به   
 شـود و     باعث نزديكي بين انسان و يوز مـي         است كه  در اين جاده  

 از منـاطق    بـويژه در خـارج     آن، بـه     انـسان  دسترسي   ترتيب بدين
 از درمعـرض    يوزپلنگ آسيايي يكي   .دياب ميحفاظت شده افزايش    

 هـاي   بخشكه گستره پراكنش آن از      ست  حيوانات دنيا خطرترين  
 هـاي   بخـش وسيعي در غرب و جنوب آسيا در قـرن گذشـته بـه              

 شايد نام يوزپلنگ ايراني رو ده و از اينشبياباني كشورمان محدود  
امروزه يوزپلنگ ايراني پس از پلنگ آمور       . تر باشد  براي آن برازنده  

بـاقي مانـده، دومـين       قالده از آن در طبيعـت        40 تا   30 فقطكه  
 سـال اسـت كـه       20بيش از   ست و   سان درمعرض خطر دنيا    گربه

 .شـود  محسوب مي ايران آخرين پناهگاه يوزپلنگ آسيايي در دنيا        
باتوجه به اهميت اين گونه جانوري و لزوم حفـظ و جلـوگيري از              

ض اين گونه نادر، اين مطالعـه بـه بررسـي ارزش حفـاظتي               راانق
 . پردازد قه بافق يزد مييوزپلنگ آسيايي در منط

 كه تاكنون در كشور انجام گرفته بيـشتر در          ارزشگذاريمطالعات  
از جملـه   . ي بوده اسـت   طبيع هاي مورد منابع طبيعي و اكوسيستم    

ـ    بـه    تـوان   مياين مطالعات      همكـاران   و دكرهـا    وهشژنتيجـه پ
 ماهانه تمايل به پرداخت  ميزان   در اين مطالعه  .  اشاره كرد  )1997(

 -دلپـذيري هـاي حفـاظتي و حفـظ           بمبئـي بـراي ارزش     ناساكن
 رويپـه بـراي هـر       5/7 ، بمبئـي   ملـي   پارك زيستي  محيط جذابيت

 و ) دالر در سـال بـراي هـر خـانواده    2( سال   5خانوار براي مدت    
 ميليون روپيه در    20 خانوارهاي بمبئي،     تمايل به پرداخت   مجموع

 248نه  سـاال ورط به كه اين مقدار برآورد شد)  هزار دالر  440(ماه  
 مـذكور ي  براي حفاظت پارك مل   ) ميليون دالر  5/5(ميليون روپيه   

 ارزش كــاركرد تنــوع ،)2000( در مطالعــه مــوراميرا .بــودخواهــد 
 اوگاندا، با استفاده از اطالعـات       مابيرا در زيستي اكوسيستم جنگل    

 مشروط و محاسبه تمايل به      ارزشگذاري آمده از مطالعات     دست  به
هـاي هميـشه سـبز ايـن           هكتار از جنگل   72، براي   پرداخت افراد 

 و همكـارن    لتـونن .  دالر امريكا بـرآورد شـده اسـت        306منطقه،  
 مشروط نشان دادنـد كـه   ارزشگذاريبا استفاده از روش     ،  )2003(
 درصـد   8/73 ، فنالنـد  هـاي جنـوب     حفاظـت از جنگـل    منظور   به

پاسخگويان، عالقمنـد بـه افـزايش حفاظـت بـوده و حاضـر بـه                
 درصـد از    8/15. انـد  هها بـود     حفاظت جنگل  برايخت مبلغي   پردا

افــزايش حفاظــت حمايــت كــرده، امــا پــولي بابــت آن پرداخــت 
 درصـد خواسـتار كـاهش       9/4تفاوت و      درصد بي  5/5كنند و     نمي

، در بررسـي    )2007( شرسـتا و همكـاران       .ها بودند   حفاظت جنگل 
ـ   ارزش تفريحـي منطقـه رودخانــه   دا بــه اي آپـاالچيكوال در فلوري

تحليل تقاضاي بازديدكنندگان پرداخته و به ايـن نتيجـه رسـيدند      
 دالر  18/74 ، متوسـط بـراي هـر روز       طـور   بـه كه بازديدكنندگان   

روش ) 1380(همچنـين در مطالعـه طباطبـايي        . كنند پرداخت مي 
 بـراي  مشروط و ميزان متوسط تمايـل بـه پرداخـت             ارزشگذاري

 شده و   استفادهميانكاله  محاسبه ارزش حفاظتي زيستگاه پرندگان      
هاي غير بـومي و      ميانگين حداكثر تمايل به پرداخت براي خانواده      

 ريال بـرآورد    73440 و   24752هاي بومي به ترتيب      براي خانواده 
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 تمايـل بـه      نيز )1385(اميرنژاد و همكاران    العه  طدر م . ده است ش
 حفاظـت از پـارك جنگلـي        بـه منظـور   پرداخت هر يك از افـراد       

 ريال برآورد و نشان داده شد كه در پذيرش          6365 را     سنگان سي
 و درآمـد    يمبالغ پيـشنهادي توسـط افـراد، متغيرهـاي پيـشنهاد          

 ، در   )1389(رفيعي و اميرنـژاد      همچنين. اند بيشترين اثر را داشته   
 حفاظت  براي انه هر فرد   متوسط تمايل به پرداخت ماه     اي مطالعه

ريال و همچنين متوسط     15/7360  سليمان تنگه را   هاي  جنگلاز  
 حفاظـت از ايـن      بـه منظـور   تمايل به پرداخت ساالنه هر خانواده       

   .دندكر ريال برآورد 20/274613  راها جنگل
گونه كه بيان شد، اين مطالعه بـه بررسـي ارزش حفـاظتي              همان

عنوان يك گونه جـانوري نـادر در منطقـه بـافق             پلنگ آسيايي به  
حفاظـت از ايـن گونـه       د بـراي     تمايل پرداخت افـرا    كهپردازد   مي

  .برآورد خواهد شد
 

  روش تحقيق
در  حفاظت از منابع طبيعي، برايمنظور محاسبه تمايل پرداخت  به

كننـد كـه متغيـر وابـسته،          اغلب مـوارد اقتـصاددانان فـرض مـي        
 وجود دارد   ي موارد متعدد  ولي. استاي از مقادير پيوسته       مجموعه

 محـدود خالصـه     اي وعـه گيرنـده در قالـب مجم       كه رفتار تصميم  
شـوند   هايي كه بـراي چنـين اهـدافي اسـتفاده مـي        مدل. شود  مي

ــا متغيرهــاي وابــسته كيفــي  مــدل  شــوند  ناميــده مــي)1(هــاي ب
)Hanemann, 1994( .هايي هستند  ها، مدل ترين اين مدل ساده

يعني براي متغير وابـسته     . ندهستكه در آنها متغير وابسته دوتايي       
تواند   ميشخص نمونهبراي . وجود دارد يك فقط دو مقدار صفر و    

 يا نداشـته    ،ها داشته    حفاظت از جنگل   برايتمايلي براي پرداخت    
  اولـين بـار توسـط      تدر حقيقـ    مـشروط  ارزشگذاريروش  . باشد

ايـن  . قـرار گرفـت   اسـتفاده    مورد    تجربي طور  به )1963(ديويس  
 متداول براي دو ارزش مهـم و اصـلي يعنـي ارزش             طور  بهروش  
 اســـت مفيـــد و قابـــل اســـتفاده ،دي و ارزش انتخـــابوجـــو

)Venkatachalam, 2003(. ارزشگذاري در اين پژوهش روش 
در اين  . منظور بررسي ارزش انتخاب استفاده شده است       مشروط به 

لوجيت و پروبيت اختالف چنداني نداشـته       كيفي  دو الگوي   ،  زمينه
ل بـه   محاسبه متوسط تماي  و دقت   و اين انتخاب به دليل سادگي       

 نـسبت بـه سـاير       يوزپلنـگ آسـيايي    حفاظت   برايپرداخت افراد   
در ايـن روش فـرض      . الگوهاي كيفي نظير پروبيـت بـوده اسـت        

 آمده از انتخاب به صـفات       دست  به رضامنديمتوسط  شود كه    مي
 ؛آن انتخاب كه براي افراد مختلف متفـاوت اسـت، بـستگي دارد            

 حفاظـت   برايانه  عنوان پرداخت ماه    مبالغ پيشنهادي به   همچنين
 افـراد   و از آنجـا كـه      شـود   مـي  ريادآوبه افراد    يوزپلنگ آسيايي از  

ند، الگوي لوجيـت از تـابع توزيـع         كن را بيشينه مي   خود   رضامندي
 Judge and et( كنـد  تجمعي لجستيك به شكل زير تبعيت مي

al, 1988(:  
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  نماي كلي منحني لوجيت ):1( نمودار
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 مبـين  ،)ME()3( مقدار اثـر نهـايي       .استت خاصي برخوردار    اهمي
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امـين متغيـر توضـيحي      k  برآورد شـده   مشخصه،  kβكه در آن    
كننده درصد تغييـر در احتمـال       نيز بيان  )E( )4(مقدار كشش . است

پذيرش مبلغ پيشنهادي به ازاي تغيير در يك درصد تغيير در هـر             
 محاسـبه   )4(يك از متغيرهاي توضيحي است و به صورت رابطه          

  :شود مي
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 بـا   تمايـل پرداخـت     مقـدار انتظـاري    پس از برآورد مدل لوجيت،    
 صـفر تـا بـاالترين پيـشنهاد        گيـري عـددي در محـدوده        انتگرال
 ,Hanemann( شـود  صورت زير محاسبه مي ه ب(BID) پذيرش

  :)Judge and et al, 1988 و 1994
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 )WTP( تمايل به پرداخـت افـراد         مقدار انتظاري  ،E(WTP)كه  
اي   در واقع نماينده   BID، متغير   يوزپلنگ آسيايي  حفاظت از    براي

 عرض از مبـدأ تعـديل       α∗ و از تمايل پرداخت افراد در الگو بوده      
 اقتصادي به جمله عرض     -يله جمله اجتماعي  وس ه كه ب  استشده  

 . اضافه شده استα)(از مبدأ اصلي
 منظـور  بهمنظور بررسي ترجيحات عمومي و تمايل به پرداخت          به

 پرســشنامه بــه روش 290، تعــداد يوزپلنــگ آســياييحفاظــت از 
نتـايج  . گيري تصادفي مورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفـت            نمونه

 بـراي  (SPSSافزارهـاي    ز اين پژوهش با استفاده از نـرم       حاصل ا 
جهـت   (Shazam،  )هـاي اجتمـاعي و اقتـصادي       بررسي ويژگـي  

، ) بـرآورد انتگـرال عـددي   بـراي  (Mapleو ) برآورد تابع لوجيـت   
  .دشاستخراج 

  
  ها روي يافتهبحث 

 نمونـه    ذكر است كه   شايانپيش از پرداختن به نتايج برآورد الگو،        
هاي اجتماعي و اقتـصادي منطبـق بـا          مورد بررسي داراي ويژگي   

چند بيـشترين انحـراف معيـار        اين اساس هر    بر .است )1(جدول  
 امـا بيـشترين نوسـان       است؛مد ماهانه خانوار    آمربوط به متغير در   

 ضريب نوسان، مربـوط بـه متغيـر هزينـه ماهانـه         باتوجه به آماره  
  .استخانوار 

  

   اجتماعي واقتصادي نمونه مورد بررسيهاي گي ويژ):1(جدول 
  ضريب پراكنش  حداكثر  حداقل  انحراف معيار  ميانگين  ها متغير

  33/0  70  14  647/11  09/35  )سال(سن پاسخگويان
  47/0  12  1  617/1  446/3  اندازه هر خانوار

  538/0  60000000  1000000  2384852  4431379  ماهانه خانوار درآمد
  618/0  5000000  500000  2017366  3263172  وارهزينه ماهانه خان

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
  

 يوزپلنگ برآورد ارزش مناطق منظور به افراد   WTP محاسبه   براي
 سه مبلغ پيشنهادي   ،آسيايي منطقه بافق براساس پيش پرسشنامه     

 145 ه ريالي در نظر گرفته شده است كـ        5000، 10000 ،20000
 10000(گو مبلـغ پيـشنهادي اول        پاسـخ  290از  %) 50(پاسخگو  

 آســيايي منطقــه بــافق يوزپلنــگ حفــظ بــرايرا ) ريــال در مــاه
اولـين پيـشنهاد را پذيرفتنـد و        )  درصد 4/42( نفر   123 .نپذيرفتند

نفر 111ارائه شد  )  ريال در ماه   5000(تر   كه پيشنهاد پايين   ميهنگا
د بيـان كردنـد پيـشنها      پيشنهاد دوم را نپذيرفتند و    )  درصد 3/38(

را  آن)  درصـد  9/17( نفـر    52تري مطرح شود، در حالي كه        پايين
 در  10000( آن دسته از پاسخگويان كه اولين پيـشنهاد          .پذيرفتند

را پذيرفتند در گروه پيشنهاد باالتر قرار گرفتند كه آيا حاضـر            ) ماه
ريال در ماه براي حفاظت يوزآسـيايي منطقـه         20000به پرداخت   

پيـشنهاد  )  درصـد  5/24(  پاسـخگو  71ن  بافق هستند؟ در اين ميا    
. اين پيشنهاد را پذيرفتند   )  درصد 9/17( نفر   52سوم را نپذيرفته و     

 پاسـخگويان حاضـر بـه پرداخـت مبلغـي بـراي             227كلي  طور  به
 درصد افرادي   8/38از   .حفاظت يوز آسيايي در منطقه بافق بودند      

ه گ آسيايي منطق  تمايلي به پرداخت براي حفاظت يوزپلن     كه هيچ   
 هـاي    درصد معتقد بودند دولـت بايـد هزينـه         7/61 ،بافق نداشتند 

 79/3 آسـيايي در منطقـه بـافق را بپـردازد و             يوزپلنـگ حفاظتي  
   هاي اف پرداخت هزينهـد آنها كفـاد داشتند درآمـد نيز اعتقـدرص
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  . دهد ميحفاظتي را ن
بيشترين افراد در نمونه مورد بررسـي       ،  )2(نتايج جدول   باتوجه به   

بـه  ،  )3(همچنـين باتوجـه بـه جـدول         . اند كارمندان بوده دسته  از  

 بيــشتر افــراد مــورد بررســي داراي مــدارك  ،لحــاظ تحــصيالت
  .اند  و ديپلم بودهكارشناسي

  

  غل افراد مورد بررسي در پر سشنامه ارزش حفاظتيش ):2(جدول 
  مجموع   و بازنشستهبيكار  خانه دار  دامدار  كارگر  آزاد  كارمند  تخصص  شغل

  290  18  25  16  37  40  135  19  عدادت
  100  21/6  62/8  52/5  76/12  79/13  55/46  55/6  درصد

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
   سطح تحصيالت افراد مورد بررسي در پرسشنامه ارزش حفاظتي:)3(جدول 

  باالتر  وكارشناسي ارشد كارشناسي  فوق ديپلم  ديپلم  زير ديپلم  سوادبي  سطح تحصيالت
  12  73  47  66  62  12  تعداد
  1/4  6/28  2/16  2/25  4/21  4/ 1  درصد
  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  
ورد ارزش حفـاظتي    صل از برآورد مدل لوجيت براي بـرآ       نتايج حا 
 نـشان داده    )4( آسيايي منطقه بـافق در جـدول شـماره           يوزپلنگ

ترين متغيـر    ضريب برآوردي متغير پيشنهادي كه مهم     . شده است 
بـراي ارزش   ال تمايل به پرداخت افـراد       برآورد احتم توضيحي در   

 آن اسـت كـه      دهنده نشانحفاظتي يوز آسيايي منطقه بافق است       
دار اسـت و      درصـد معنـي     پـنج   در سـطح   )Bid(متغير پيـشنهاد    

 بـازار فرضـي،    كه تحت سناريويدهد ميفي آن نشان عالمت من 
 آسـيايي منطقـه     يوزپلنـگ چناچه مبلغ پيشنهادي براي حفاظـت       

 احتمال پـذيرش ايـن مبلـغ از سـوي افـراد كـاهش               افزايش يابد 
  . خواهد يافت و با لعكس

كه از برآورد كشش اين متغير نيز پيداسـت بـا افـزايش              طور همان
 احتمال پذيرش اين مبلغ و بلـه        ،يك درصدي در مبلغ پيشنهادي    

 آسـيايي بـافق     يوزپلنگگفتن در تمايل به پرداخت براي حفاظت        
ضمن آن كه با توجه به اثـر      . يابد مي درصد كاهش    304/0معادل  

هـر   (ادينهايي اين متغير، با افزايش يك واحدي قيمـت پيـشنه          
اخـت بابـت    ، احتمال پذيرش مبلـغ بـراي پرد       )هزار ريال افزايش  

 واحـد كاسـته     016/0 آسـيايي بـافق معـادل        يوزپلنگحفاظت از   
  .استدار   درصد معنييكاين نتيجه در سطح . خواهد شد

 درصـد   پـنج ظر آماري در سطح     ر درآمد از ن   يضريب برآوردي متغ  
ر شده است و عالمت مطابق با انتظار، مثبـت اسـت كـه              معني دا 

مبين افزايش احتمال تمايل به پرداخت براي حفاظت يوزآسـيايي          
با افزايش يك درصدي درآمـد      . تبافق با افزايش در آمد افراد اس      

ش يافته  درصد افزاي 112/0اد، احتمال پذيرش مبالغ پيشنهادي      افر

راد احتمال پذيرش ايـن      اف ،به درآمد ميليون ريال   و با افزايش هر     
  . افزايش خواهد يافت واحد 022/0مبالغ 

 درصد معنـي     ده ردي براي متغير شغل افراد در سطح      ضريب برآو 
بهبـود وضـعيت مـشاغل بـين         با   دهد  ميدار شده است كه نشان      

 افـزايش    واحـد  022/0 احتمال پـذيرش مبـالغ پيـشنهادي         افراد،
 درصد با   پنجدر سطح   نيز  ضريب متغير سطح تحصيالت     . يابد مي

ايـن عالمـت    . دار شده اسـت    بيني نسبت معني   عالمت قابل پيش  
پـذيرش   كه سطح تحصيالت باالتر احتمـال        دهد  ميثبت نشان   م

يوزپلنگ آسـيايي منطقـه بـافق       براي حفاظت   را   مبالغ پيشنهادي 
 بـا  ،رد كـشش ايـن متغييـر    با توجـه بـه بـرآو   .دادخواهد  ايش  افز

 احتمال پـذيرش    ،افزايش يك درصدي در سطح تحصيالت افراد      
 216/0در تمايل به پرداخت براي حفاظت يوزآسيايي بافق معادل          

 ضمن آن كه با توجه بـه اثـر نهـايي ايـن           ؛يابد درصد افزايش مي  
متغير با افزايش يك واحدي در سطح تحصيالت، احتمال پذيرش    

متغيـر هزينـه    .  افزايش خواهد يافت    واحد 003/0معادل   پرداخت،
داري در   حتمال تمايل پرداخت رابطه منفـي و معنـي        اخانوار نيز با    

، توجه به آماره كشش در ميـانگين  با. سطح ده درصد داشته است    
 065/0هاي خانوار منجر به كـاهش        يك درصد افزايش در هزينه    

از منطقـه    حفاظـت    برايدرصدي در احتمال تمايل پرداخت افراد       
همچنين با افزايش هر يك ميليـون ريـال بـه       . مربوط خواهد شد  

  .كاهش خواهد يافت واحد 036/0هزينه خانوار، اين احتمال 
،  انقــراضاحــساس خطــر ورد شــدهآ بــرمشخــصهتوجــه بــه  بــا

 آن است كـه افـرادي كـه احـساس خطـر بيـشتري               دهنده نشان
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يـوز آسـيايي    اند تمايل بيشتري به پرداخت بابت حفاظت از          دهكر
 همچنـين   .دار اسـت   ي اين رابطه در سطح ده درصد معن       .اند داشته

نمـايي   نسبت راست آماره برآورد شده     باتوجه به جدول مورد نظر،    
 مبين آن است كه در مدل ،دار است صد معني كه در سطح يك در    

ـ    هاي توضيحي توانـسته   متغير لوجيت مورد بررسي،   خـوبي   هانـد ب
 معنـي داري    در نتيجه با توجـه بـه      . كنندمتغير وابسته را توصيف     

.  همزمان تمام متغيرها را صـفر فـرض كـرد          توان  ميناين آزمون   
، استرال و مادال نيز مؤيـد همـين نتيجـه           نضريب تعيين مك فاد   

 5/60بينـي صـحيح كـه         درصد پـيش    و طبق  براساس آمار . است
، مدل برآورد شده مورد نظر توانست با توجـه           آمده دست  بهدرصد  

ه  از مقادير متغيرات وابـست     مناسبي  توضيحي، درصد  هاي  متغيربه  
 درصد از پاسخگويان    5/60به بيان ديگر تقريباً     . ندبيني ك  را پيش 

نـسبي   يـا خيـر را بـا ارائـه           ، شده بله  بيني تمايل به پرداخت پيش   
پـس از   .انـد  به درستي اختـصاص داده   كامالً مناسب با اطالعات،   

بيني متوسط تمايل به پرداخـت،       پيش و مدل لوجيت مقدار      برآورد
ــت  ــراي حفاظ ــگب ــيايي منطيوزپلن ــاس   آس ــر اس ــافق ب ــه ب ق

 35000 (بيشينه صفر تا پيشنهاد     هي در محدود  گيري عدد  انتگرال
بنـابراين بـه عنـوان      . دشـ  مي برآورد    ريال 99/25064برابر  ) ريال
 براي ماهانه هر خانوار     WTP متوسط   ،گيري در اين بخش    نتيجه

ريال بـرآورد    99/25064 آسيايي منطقه بافق     يوزپلنگحفاظت ار   
 ، سـاالنه بـراي هـر خـانوار        WTPمتوسـط   ه در نهايـت     شده كـ  

عبارت ديگـر هـر خـانوار مـورد          به .شود ميريال تعيين    300780
ريـال از    300780 سـاالنه    ، حاضـر اسـت    ،بررسي در اين مطالعه   

  آسـيايي منطقـه بـافق و       يوزپلنـگ درآمد خود در برابـر حفاظـت        
با توجه به ايـن كـه يوزآسـيايي         . از انقراض آن بپردازد   جلوگيري  

 ايـن    پرداخت به انقراض است و اگر بتوان فرض كرد كه         بافق رو 
و  ،اسـت  گيـري   تـصميم   تفكـر و   قابـل مبلغ براي خانوار ايرانـي      

 ،مركز آمـار ايـران    (  خانوار كشور  17495646با توجه به    همچنين  
 وزپلنگ اسـيايي در ايـران بـا       ي ارزش حفاظتي ساالنه هر      ،)1386

 ارد ميليـ  5262 معـادل    ، تقريبـي  طور  به توجه به نتايج اين مطالعه    
  . شود ميريال برآورد 

  
  يتورد الگوي لوجآ نتايج بر):4(جدول 

  اثر نهايي  مقادير كشش tآماره   ضرايب برآورد  متغيرها
  -  332/0  0793/1  74603/0  ضريب ثابت

  -016/0  -304/0  -7/2 -065/0***  )هزار ريال (پيشنهاد
 022/0  112/0  3216/2 09/0**  )ميليون ريال (درآمد ماهانه فرد

  -116/0  -257/0  -7511/1  -47/0*  سن
  001/0 018/0  32739/0 004/0  جنسيت
  022/0 121/0  966/1 090/0*  شغل

  003/0  21658/0  1154/2  012/0**  سطح تحصيالت
 -012/0  -078/0 -603/0  -05/0  تعداد افراد خانوار

 000009/0 0038/0 112/1 000035/0  جديد بودن اطالعات

 034/0 121/0 868/1  137/0*  خطر انقراض
Likelihood Ratio Statistic (L.R. Statistic) = 863/288  
Probability (L.R Statistic) = 000/0  
Percentage of Right Prediction = 500/60  
Mcfadden R-Square=  527/0  
Maddala R-Square= 382/0  
Esterella R-Square =    468/0  

   پنج و ده درصد يك،داري در سطوح معنيبه ترتيب * و ** ، ***هاي مطالعه   يافته: مأخذ
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  هادپيشنها
از  اي نـادر  گونـه زيرگونه كه بيـان شـد، يوزپلنـگ آسـيايي        همان

در . هاست كه در معرض خطر جدي انقـراض قـرار دارد           يوزپلنگ
ارزش حفـاظتي    توان  ميين راستا نتايج اين مطالعه نشان داد كه         ا

نگهداري براي  ن را   كرد و عوايد حاصل از آ       مياين يوزپلنگ را ك   
ــه مناســب ــر و  هرچ ــه  ت ــست آن هزين ــرايط زي ــود ش ــردبهب . ك

 كه داراي درامـد     كسانيكه نتايج اين مطالعه نشان داد،       طور همان
ـ        تري بوده  مناسب ه پرداخـت بابـت حفـظ       انـد تمايـل بيـشتري ب

يكـي از   درآمد پايين، همـواره     در واقع   . اند يوزپلنگ آسيايي داشته  
هـاي نـادر      و انقـراض گونـه     زيـست   محـيط اصلي تخريب   داليل  

در اين راستا توزيـع عادالنـه       . استگياهي و جانوري توسط افراد      
درآمدها و بهبود وضعيت درآمدي در بـين اقـشار پـايين جامعـه،              

هـاي    و پرداخت هزينه   زيست  محيطيشتر افراد به    منجر به توجه ب   
   .ن خواهد شدآ حفظ برايبيشتر 
دهند، برآورد ضـريب مربـوط بـه         كه نتايج نيز نشان مي    طور همان

افـراد جـوانتر تمايـل بـه پرداخـت          ن است كـه     آ مبينمتغير سن   
 بنـابراين . انـد   حفاظت از يوزپلنـگ آسـيايي داشـته        برايبيشتري  

ب دراختيار اين دسته از افـراد قـرار گيـرد،           چنانچه اطالعات مناس  

ازي مناسـبي در آينـده بـه منظـو جلـوگيري از انقـراض               اند  چشم
  .پديد خواهد آمديوزپلنگ آسيايي 

داري در تمايل    باتوجه به اينكه متغير تحصيالت اثر مثبت و معني        
، پـس  حفاظت از يوزپلنـگ آسـيايي داشـته اسـت،            برايپرداخت  

آموزشي و تحصيالت مناسب، بويژه براي      هاي   فراهم كردن زمينه  
را بـراي شـناخت     افراد  اين   درك   ،افراد با سطح تحصيالت پايين    

شـرايط   و   داده حفظ يوزپلنـگ آسـيايي افـزايش          اهميت بيشتر از 
اين گونه   حفاظت از    براي آمادگي پرداخت و همچنين    تري   مساعد

  ..فراهم خواهد شدنادر جانوري 
گونـه كـه مـشخص اسـت، اثـر           متغير خطر انقـراض نيـز همـان       

بابـت حفاظـت از يوزپلنـگ       پرداخت افراد   به  داري بر تمايل     معني
 انتقال صحيح اطالعـات بـه       ارتباطايراني داشته است، لذا در اين       

گونه مهم جانوري در ايـران       ر انقراض اين  طخافراد جامعه و درك     
داخـت   در حفظ يوزپلنگ آسـيايي و پر       چشمگيريو جهان، سهم    

  .ن خواهد داشتآت از  حفاظبراي
  
  ها داشتديا

1. Qualitative Dependent Variable Models 
2. Maximum Likelihood 
3. Marginal Effect 
4. Elasticity 
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