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ترجیحات عمومی برای حفاظت از گونههای در حال انقراض
(بررسی موردی :ماهیان خاویاری دریای مازندران)
حمید امیرنژاد* ،سیدمجتبی مجاوریان و احمدرضا شاهپوری
گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران
تاریخ پذیرش31/1/55 :

تاریخ دریافت34/50/1 :

امیرنژاد ،ح ،.م ،مجاوریان و ا .ر ،.شاااهپوری .4315 .ترجیحات عمومی برای حفاظت از گونههای در حال انقراض (بررسیییی موردی:
ماهیان خاویاری دریای مازندران) .فصلنامه علوم محیطی.594-525 :)4(54 .
سابقه و هدف :ماهیان خاویاری دریای مازندران از موجودات ارزشمند اقتصادی و کمیاب و متاسفانه در آستانه انقراض هستند .با توجه
به اهمیت اقتصادی و بهویژه زیستمحیطی این گونه از ماهیان برای ایران و اکوسیستم منطقه ،در این پژوهش به ارزیابی اقتصادی ارزش
حفاظتی ماهیان خاویاری دریای مازندران پرداخته و تمایل به پرداخت افراد تعیین شد.
مواد و روشها :در این پژوهش به ارزش حفاظتی ماهیان خاویاری دریای مازندران پرداخته و تمایل به پرداخت افراد با اسییتفاده از روش
دومرحلهای هکمن تعیین شد .تعداد نمونه الزم بر ا ساس روش کوکران محا سبه شد و با ا ستفاده از دادههای حا صل از  913پر سشنامه
دوگانه یک و نیم بعدی ،در سال  ،5939تحلیلهای مورد نظر انجام شد.
نتایج و بحث :نتایج نشییان داد که روش دومرحلهای هکمن که میتواند بین عوامل موثر بر پذیرش تمایل به پرداخت و نیز عوامل موثر بر
میزان آن تمایز قایل شود ،در مجموع متو سط تمایل به پرداخت بهد ستآمده معادل 51955ریال در ماه برای هر خانوار محا سبه شد.
همچنین ،ارزش حفاظتی ساالنهی ماهیان خاویاری  993/3میلیارد ریال به دست آمده است.
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش میتواند توجیه الزم برای سرمایهگذاری در پروژههای حفاظت از ماهیان خاویاری و همچنین بهبود ذخایر
آن را فراهم آورد .همچنین طراحی برنامههای آموزشی برای باال بردن سطح آگاهی صیادان و درک اهمیت بقای گونههای در حال انقراض،
پیشنهاد شد.
واژههای کلیدی :ماهیان خاویاری ،ارزش حفاظتی ،تمایل به پرداخت ،روش هکمن دومرحلهای.
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مقدمه
بقای نسییل انسییان و سی مت او مشییرود به وجود

ماهی های خاویاری برای کشیییورهای فوخ ب ش

محیط زی ست پاک ،سالم و برخوردار از گونههای متنوع

مهمی از غذای محلی و همچنین منبع اصیییلی درآمد و

جا نداران ،همز مان با بهرهبرداری پا یدار از آن هاسیییت

کار اسییت .روند کنونی صییید و تجارت غیرقانونی ،تمامی

) .(Hayat et al., 2010بشر به دلیل رعایت نکردن اصول

این منبع سیییودمند را در خطر قرارداده اسیییت .به دلیل

صیییحیح بهرهبرداری از منابع آبزیان بهخصیییوا با عدم

فشییار بیش از حد برداشییت ناپایدار و تجارت غیرقانونی

رعایت م سائل زی ستمحیطی و توجه نکردن به چرخهی

جمعیت های ماهیان خاویاری ،از سیییال  ،5333تجارت

حیات در دریا ،خسییارات فراوانی به آن وارد کرده اسییت.

بینالمللی همه گونههای خاویاری تحت مقررات سایتس

گاه این آ سیبها آنقدر شدید بوده که جبران آن ب سیار

(کنوانسیون مربود به تجارت بینالمللی گونههای وحشی

مشکل و محال به نظر میرسد و حتی بعضی از گونههای

جانوری و گیاهی در معرض خطر) تنظیم شیییده اسیییت

آبزی در آبهای منطقه بهکلی نابود شییده اسییت .کاهش

) .(IFOSارزش ماهیان خاویاری نه به جهت اسیییتفاده از

شدید میزان و گونههای صید در دریاها و اقیانوسها ،از

گوشت آنان که به واسطه ت م شان است که به خاویار یا

جمله ماهیان خاویاری در دریای خزر ،بهترین گواه آن

مروارید سیییاه مشییهور اسییت .ماهیان خاویاری به لحا

است ).(Kavoosi et al., 2009

اسییتحصییال خاویار ،کیفیت گوشییت و سییایر محصییوالت

بر اسییییاس آ مار ات حاد یه بینالمللی ح فا ظت از

جانبی از ارزشیییمندترین ماهیان اقتصیییادی محسیییوب

طبیعت ،5بیش از یک سیییوم گونههای جانوری و گیاهی

می شوند و جایگاه ویژهای را در تجارت جهانی محصوالت

در تمام دنیا در خطر انقراض قرار دارند .بر اسیییاس آمار

آبزیان به خود اختصاا دادهاند.

دفتر تنوع زی ستی و حیاتوحش سازمان حفاظت محیط

دریای خزر مهمترین منبع و محل زندگی ماهیان

زیست ایران حدود یک هزار و  590گونه جانوری مهرهدار

خاویاری در جهان ا ست ،بهطوریکه حدود  30در صد از

در ایران شییناسییایی شییده اسییت که نزدیک به  30گونه

خاویار غیرپرور شی عر ضه شده به بازارهای جهانی از این

جانوری ،یعنی حدود  7درصییید از این حیوانات شیییامل

دریا به دسییت میآید ) .(Etemadi, 1388پژوهشییگران و

ماهی کور غار ،ماهی آپینوس گنو ،ماهیان خاویاری ،یوز

اندیشمندان دالیل م تلفی را برای کاهش ذخایر ماهیان

آسییییایی ،پلنی ایرانی و گونههایی از خزندگان به عنوان

خاویاری در دریای خزر عنوان میکنند که عمدهترین آن

جانوران نادر و کمیاب در دنیا در خطر انقراض هسیییتند.

به صید غیرقانونی و بیرویه صیادان ک شورهای ساحلی

این ماه یان یکی از باارزشترین م نابع ح یاتوحش و

در سالهای پس از فروپا شی اتحاد شوروی سابق نسبت

آبزیان دنیا به شمار میروند که ارزش اقتصادی زیادی را

داده میشیییود ) (Rahimi, 2007مسییی له عمده دیگر در

نصییییب کشیییور میکنند .این ماهیها متعلق به نیمکره

کاهش ذخایر این ماهیان باارزش ،خصوصیات منحصر به

شییمالی بوده و در رودخانههای بزرگ ،دریاچهها ،آبهای

فرد این ماهیان از لحا اکولوژیکی و فیزیولوژیکی ا ست.

سیییاحلی و در یا های داخلی در سیییراسیییر آذر بای جان،

بهطوری که روز بهروز بر ارزش خاویار و قیمت آن افزوده

بلغارستان ،چین ،ایران ،قزاقستان ،رومانی ،روسیه فدرال،

می شود ،گرچه ب سیاری از ک شورها به پرورش م صنوعی

ترکمن ستان ،ترکیه ،اوکراین و دیگر ک شورهای اروپایی و

آن اقدام کردهاند اما همچنان ،گونههای آزاد آن از ارزشی

آمریکای شمالی پیدا میشوند ).(EPOI

ب سیار قابلتوجه برخوردارند .تجارت خاویار ب سیار پر سود
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ا ست ،با این همه صید قاچاخ و آلوده کردن دریای خزر

طی دوره  5932-5935نشییان داده شییده اسییت که این

از جییانییب کشیییورهییای حوزه دریییا و بی توجهی بییه

روند در همین دوره کوتاه کاهش شدید را نشان میدهد.

ن شانهگذاری 5و سرپیچی از کنوان سیون سایتس در کم

این کاهش ع وه بر نشیییان دادن وضیییعیت بحرانی این

شییدن میزان جمعیت گونههای ماهیان خاویاری بسیییار

ماهیان ،بیانکننده در معرض انقراض بودن آنها ا ست که

تأثیرگذار بوده است ).(Anonymous, 2008

خود ضیییربهای بر پیکره محیط زیسیییت ایران و جهان
خوا هد بود و آ ثار زیسییییتمحیطی و اقتصییییادی آن،

شییرایط زیسییتی حاکم بر سییواحل جنوبی خزر به

جبرانناپذیر مینماید.

همراه مدیریت دقیق و مهارت خاویارسازان ایرانی ،خاویار
ایران را از باالترین کیفیت در بازارهای جهانی برخوردار

در شییکل  2نیز روند کاهشییی مقدار صییادرات و

کرده اسییت .با وجود ت ش سییایر کشییورها هنوز خاویار

ارزش صادرات خاویار ایران به وضوح مش ص است که از

ایران از معروف یت و مرغوب یت ج هانی برخوردار اسیییت،

حدود  24هزار دالر در سیییال  5935به  3هزار دالر در

بهطوریکه سهم ایران از صادرات جهانی خاویار بیشتر از

سال  5933کاهش دا شته ا ست .این کاهش هم از لحا

 41در صد ا ست ) .(Iran FOSدر شکل  5آماری از روند

زیسییییتمحیطی و هم از ل حا اقتصییییاد و اجت ماعی

بردا شت ماهیان خاوری و خاویار ا ستح صال شده از آن،

نگرانکننده است.
۸۰

۸۰۰

۶۰

۶۰۰

۴۰

۴۰۰

۲۰

۲۰۰

۰

5935

5933

5937

5931

5939

۰

5935

5935

5937

5933

5931

5939

5935

برداشت ماهی

برداشت خاویار

شکل  -4روند میزان صید ماهیان خاویاری و استحصال خاویار در ایران (تن)
)Fig. 1- The process of fishing amount sturgeon and caviar produced in Iran (tonnes

(منبع)Iran Fisheries Organization statistics, 2015 :
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مقدار صادرات (تن)

ارزش صادرات (هزاردالر)

شکل  : 2مقدار و ارزش صادرات خاویار ایران در سال های 4394-91
Fig. 2: Quantity and value of exports of Iranian caviar in 2003-2011

فصلنامه علوم محیطی ،دوره چهاردهم ،شماره ،4زمستان 5931

529

ترجیحات عمومی برای حفاظت از گونههای در حال انقراض...
(منبع)Iran Fisheries Organization statistics, 2015 :

رو ند کاهش فراوانی ماه یان خاو یاری در در یای

پرداختی بازدیدکنندگان پارک ائلگلی و م شروطه شهر

خزر (حدود  79درصیید در  9دهه گذشییته) و در آبهای

تبریز را به ک مک روش دو مرح لهای هکمن بررسیییی

ایران (بیشتر از  30درصد در یک دهه گذشته) ،و کاهش

کردند .نتایج نشیییان داد که متغیرهای درآمد ماهیانه،

میزان صید این ماهیان در دریای خزر (حدود  33در صد

تعداد اعضییای خانوارج جنسیییت ،میزان رضییایت از امنیت

در قرن اخیر) و در آبهای ایران (معادل  31درصییید در

اجتماعی و تعداد دفعات مراجعه به پارک در طول سییال

د هه اخیر) اسیییت ( .)Iran FOS, 2015همچنین رو ند

از عوا مل تاثیر گذار بر ت ما یل به پردا خت هسیییت ند.

کاهشییی میزان خاویار اسییتحصییال شییده از انواع ماهیان

) ،Abdolhosseini et al. (2011میزان تمایل به پرداخت

خاو یاری ( حدود  33درصییید در د هه اخیر) و کاهش

گروهی از ذینفعان (مشیییاغل وابسییی ته به دریا) برای

صادرات خاویار در ک شور (حدود  35در صد در یک دهه

حفاظت از سیییواحل دریای خزر در اسیییتان مازندران در

گذشته) چشمگیر است ( Iran Fisheries Organization

برابر آلودگی های زیسییییتمحیطی را بررسیییی کرد ند.

 .)statistics, 2015با توجه به اهمیت موضوع ،برای اولین

میانگین تمایل به پرداخت این افراد  39590ریال در ماه

بار در این پژوهش تمایل به پرداخت 2افراد جامعه برای

برآورد شده ا ستAghapour Sabbaghi and Masihi .

ح فا ظت از این ماه یان خاو یاری در حال انقراض در

) (2012در پژوهشیییی با عنوان ارزش گذاری محیطی

سیییواحل جنوبی دریای خزر (آبهای ایران) بررسیییی و

رود خا نه کارون (م قایسیییه الگو های الج یت و هکمن)

تعیین شییید تا ارزش حفاظتی 9این ماهیان باارزش را از

پرداخت ند .ن تایج نشییییان داد که متغیر های درآ مد،

دیدگاه جامعه و ذینفعان با اسیییتفاده از مدلهای کیفی

تح صی ت ،مالکیت زمین ،مقدار زمین ،میزان خ سارت،

در قالب مدل روش دومرحلهای هکمن 4مش ص کند .به

دیدگاه کشییاورزان در زمینه آلودگی رودخانه ،دارای اثر

عبارت دیگر ،این پژوهش به دنبال آن ا ست که م ش ص

مثبت و معنادار بر تمایل به پرداخت ک شاورزان ه ستند و

ک ند افراد جام عه و ذینف عان در باره انقراض ماه یان

هر خانوار حاضر به پرداخت مبلغ  534هزار ریال در سال

خاو یاری چ قدر آ گاهی و اط عات دار ند و ت ما یل آ نان

برای کاهش آلودگی آب هستند.

برای حفاظت از این گونههای در آسیییتانه انقراض چقدر

) Sharifpour et al. (2012در پژوهشی به بررسی

ا ست .در نهایت ،م ش ص کند که با توجه به تهدیدهای

ارزش تفریحی دریاچه زریبار به و سیله روش دومرحلهای

فوخ برای ماهیان خاویاری ،چه عواملی در نگرش جامعه

هکمن پرداختند .نتایج نشان داد که متغیرهای جنسیت،

نسبت به حفظ این گونهها اثرگذار است؟

تاهل ،دفعات بازدید سییاالنه ،درآمد و رضییایت از امکانات

به لحا اهمیت حفاظت از منابع و محیط زی ست،

تفریحی دریاچه ،بومی بودن و امنیت محوطه دریاچه بر

پژوهشهای مرتبط با این مو ضوع در ایران و سایر نقاد

ت ما یل به پردا خت افراد موثر ند و متوسیییط ت ما یل به

دنیا در سالهای اخیر ر شد دا شته و به پژوهش و برآورد

پردا خت برای هر بازد یدکن نده م عادل  95240ر یال

ترجیحات حفاظتی انواع کاالهای زیستمحیطی پرداخته

ا ست Fattahi Ardakani and Fazollahi Moleh (2015) .در

شده است ،ولی بهطور اختصاصی درباره ماهیان خاویاری

پژوهشییی به مقایسییه ترجیحات عمومی گردشییگران و

چنین پژوه شی انجام ن شده ا ست .در ادامه به تعدادی از

سییاکنان شییهرسییتان سییاری برای حفاظت از دریای خزر

پژوهشهای داخلی و خارجی مشابه اشاره میشود.

پرداختند .نتایج نشییان داد که تمایل به پرداخت افراد به
منظور ح فا ظت از در یای خزر از نظر مع ناداری برای

) ،Hayati et al. (2010عوا مل موثر بر ت ما یل به
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سیییاکنان و گردشیییگران در دو متغیر سییین و شیییاخص

استفاده شده است ،به این صورت که ابتدا  40پرسشنامه

زیسییییتمحیطی مت فاوت اسییییت .ت ما یل به پردا خت

از میان صیادان و  40پر سشنامه از میان افراد عادی به

گرد شگران و ساکنان شهر ستان ساری برای حفاظت از

عنوان پیشآزمون( 50پیشپرسیییشنامه) در اسیییتانهای

در یای خزر به ترت یب  223370و  531570ر یال به

مازندران ،گی ن و گل ستان تکمیل شده ا ست و از نتایج

دسیییت آمد ، Loureiro and Ojea (2008) .به ت مین

آنها واریانس تمایل به پرداخت صییییادان و خانوارهای

میزان تمایل به پرداخت افراد برای تجدید پرنده دریایی

ساکن استانهای مازندران ،گی ن و گلستان برای ارزش

در سواحل شمالی اروپا با ا ستفاده از از مدل رگر سیونی

حفاظتی به دسییت آمده اسییت .سییتس با توجه به تعداد

الجیت ا ستفاده کردند و میزان تمایل به پرداخت را برای

صیییادان در محدوده آبهای شییمال که  52434نفر و

هر خانواده که از انقراض این گو نه آ گاهی نداشیییت ند

همچنین ،کل خانوارهای ساکن سه استان به جز صیادان

 53/57یورو ( 23/37دالر) و برای هر خییانواده کییه از

که  5320347خانوار اسیییت ) ،(IRAN FOSبا ضیییریب

انقراض این گو نه اط عات در یا فت کرد ند  53/94یورو

اطمینان  31در صد و خطای  1در صد ،تعداد نمونه الزم

( 23/93دالر) برآورد شد،Ojea and Loureiro (2010) .

برای صییییادان و افراد عادی با توجه به روش کوکران به

به برر سی و تعیین ارزش اقت صادی غیرم صرفی گونههای

تعداد  500و  213نفر محاسیییبه شیییده اسیییت .تکمیل

جانوری در آستانه انقراض با استفاده از روش ارزشگذاری

پر سشنامهها در مدت زمان  1ماه و در زم ستان 5932

مشیییرود و میزان تمایل به پرداخت افراد پرداختند که

و بهار  5939انجام شده است.

متو سط میزان تمایل به پرداخت افراد برای هیک( 1نوعی

برای بررسیییی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت ،از

ماهی) حدود  57/79یورو ( 29/13دالر) برای هر خانواده

الگوی توبیت 3به روش دومرحلهای هکمن ا ستفاده شد.

اسییت ،Ressurreicao et al. (2011).با اسییتفاده از روش

دل یل اصیییلی بهرهگیری از الگوی توب یت ،نقص الگوهای

ارزشگذاری مشییرود به تعیین میزان تمایل به پرداخت

الج یت و پروب یت 7در تمایز بین عوامل مؤثر بر اقدام به

افراد برای جلوگیری از انقراض تعییدادی از گونییههییای

تصییمیم و عوامل مؤثر بر میزان فعالیت اسییت (Yeo et

جانوری دریایی پرداختند .نتایج نشان داد که پستانداران

) .al., 2004در این پژوهش ،ارتباد بین تصمیم به تمایل

در یایی و ماه یان دارای ارزش بیشیییتر از پر ند گان،

به پرداخت و عوامل تأثیرگذار به صورت زیر برر سی شده

بیمهرگان دریایی و جلبک دریایی هستند.

است:
𝑖𝜀 Yi* = 𝛽' Xi +

()5

مواد و روشها

*if Yi*> 0 Yi = Y

()2

در این پژوهش برای اندازهگیری تمایل به پرداخت

if Yi* ≤ 0 Yi = 0

()9

افراد از پرسیییش نا مه انت اب دو گا نه یک و نیم ب عدی

که در آن ’ Bبردار پارامترهای الگو و  Xiمتغیرهای

اسییتفاده شییده اسییت .برای تعیین مدل برای اندازهگیری

مسییتقل الگو هسییتند .برای افرادی که تمایل به پرداخت

تمایل به پرداخت ،فرض میشود که فرد مبلغ پیشنهادی

دارند Yi*،میزان تمایل به پرداخت را بر حسیییب ریال

برای ح فا ظت ماه یان خاویاری را بر اسیییاس ماکزیمم

ن شان میدهد .برای افرادی که تمایل به پرداخت ندارند،

کردن مطلوبیت خود میپذیرد یا آن را رد میکند.

* Yiصفر در نظر گرفته می شودج بهعبارت دیگر ،آ ستانه
برش ،صفر در نظر گرفته شده است.

دراین پژوهش برای تعیین ت عداد نمو نه الزم برای

بر این اسییاس ،برای مشییاهدههای صییفر ،احتمال

برآورد ارزش ح فاظتی از روش نمو نهگیری م قد ماتی
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وقوع هر مشاهده از روابط باال به شکل معادله ( )4تعریف

تأثیر بگذارند ،بهصییورت متغیرهای مسییتقل در الگوی

میشود :

پروبیت وارد میشییوند و عواملی که میتوانند بر میزان
) 𝑖𝑋 𝑃(𝑦𝑖=0) =𝑃(𝑢<𝛽′ 𝑋𝑖 ) = 1 – f(𝛽′

()4

تمایل به پرداخت مؤثر باشیییند ،در مجموعه متغیرهای

که در آن  Pب یانگر توزیع احت مال و ( f)0تابع

مستقل الگوی رگرسیون خطی قرار میگیرند .الگوی دوم

چگالی جمله خطای ارزیابی شده در مقادیر  β΄Xiا ست.

با اضافه شدن متغیر جدیدی تحت عنوان معکوس نسبت

بنابراین احتمال وقوع هر مشییاهده از  Yiهای بزرگتر از

میلز ،59که با اسییتفاده از پارامترهای برآورد شییده الگوی

صفر معادله ( )1به دست میآید :

اول ساخته میشود ،به مجموعه متغیرهای مستقل آن به

) 𝑖𝑋 𝑃(𝑦𝑖>0) = 1 - 𝑃(𝑦𝑖=0) = f(𝛽′

()1

مرحله اول مرتبط خواهد شیید .متغیر وابسییته در الگوی
پروبیت شامل یک متغیر دوجملهای با مقادیر  5و صفر

توبین نشیییان داد که مقادیر مورد نظر  Yدر این
الگو ،از معادلهی ( )3حاصل میشود :
()3

;

است .بر این اساس ،متغیر وابسته ،برداری از مقادیر صفر

)𝐼(∅𝛿 E( 𝑌𝑖 ) = 𝑋𝑖 𝐵∅(𝐼) +

و  5ا ست که در آن عدد « »5بهمنزله ت صمیم به انجام

I=1,2,3,…,N

فعالیت اسیییت و عدد « »0به مفهوم تصیییمیم به انجام
نشدن آن فعالیت است ) .(Jamilipour et al., 2015این

معادله ( )3برای مشیییاهده های بزرگتر از صیییفر
( )Yi>0بهصورت معادله ( )7است .
()7

)𝐼(
)𝐼(∅

متغیر بر مبنای متغیر وابسییته در الگوی توبیت سییاخته

𝛿 E(𝑌𝑖 |𝑌𝑖 > 0) = 𝑋𝑖 𝛽 +

می شود .ازاینرو ،برای  Yiهایی که مقدار آنها بزرگتر از

الگوی توبیت با بهره گیری از هر دو گروه افراد

صییفر اسییت ،عدد  5منظور میشییود و برای  Yiهایی که

(دارای تمایل به پرداخت بالقوه و بالفعل) ،خطای نوع

مقدار آنها صفر ا ست ،صفر باقی میماند .با این شیوه،

اول (غیرتصییادفی بودن نمونه) را برطرف می کند .اما

متغیر مسیییتقل الگوی پروبیت برای تمام مشیییاهدهها

احتمال بروز خطای نوع دوم (عدم تمایز عوامل مؤثر

سیییاخته میشیییود .با توجه به توضییییحات باال ،دو الگو

ت ما یل به پردا خت و عوا مل مؤثر بر میزان ت ما یل به

بهدستآمده از تفکیک الگوی توبیت بهصورت معادلههای

پرداخت) همچنان به قوت خود باقی ا ست .یک روش

( )3و ( )3نشان داده میشوند:
( )3الگوی پروبیت

دومرح له ای را برای برآورد الگوی توب یت و به منظور

; i=1,2,3,…,N

رفع مشیییکل دوم پیشییینهاد کرد .روش دومرحله ای

Zi = 𝛽΄ Xi + Vi

هکمن بر این فرض اسییتوار اسییت که یک مجموعه از

Yi* > 0

اگر

Zi = 1

متغیرها می تواند بر تصییمیم به شییرکت در فعالیتی

Yi* < 0

اگر

Zi = 0

( )3الگوی رگرسیون خطی

خاا تأثیر ب گذارد و مجمو عه دیگری از متغیر ها
می توا ند پس از ات اذ تصیییمیم اول یه حجم فعال یت

Yi = 𝛽΄ Xi + 𝜎 IMRi + e i

در الگوهای باال β ،و  σضیییرا یب پارامترهای الگو،

موردنظر را تحت تأثیر قرار دهد که دو گروه متغیرها

معکوس نسییبت میلز e i ،3و  Viجملههای خطا هسییتند.

در صورت لزوم مشابه نیستند (.)Yeo et al., 2004
در روش هکمن ،برای تعیین عوامل مؤثر در هر یک

در مرحله اول از روش هکمن ،الگوی پروبیت با اسییتفاده

از دو مجموعه متغیرهای یادشیییده ،الگوی توبیت به دو

از روش حداکثر راسیتنمایی 3برآورد میشود .عیی وه بر

الگوی پروبیت و الگوی رگر سیون خطی تبدیل می شود.

این ،متغ ی ییر معکوس نسب یت میلز ک ی یه بهص یورت زیر

عواملی که میتوانند بر تصمیم افراد به تمایل به پرداخت

تعریف میشود:
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)𝜎 ∅ (𝛽΄𝑋𝑖 /
)𝜎 ɸ (𝛽΄𝑋 /

پییارامترهییای الگوی توبیییت ،میتوان عوامییل مؤثر بر
= IMRi

ت صمیمگیری به تغییر در کاربری ارا ضی ک شاورزی را از

با اسیییتفاده از پارامترهای برآوردشیییدهی الگوی

عوا مل مؤثر بر میزان تغییر در کاربری اراضیییی تفک یک

پروبیت برای کلیه مشیییاهده ها یا  Yi > 0محاسیییبه و

کرد و درنتی جه نقش و میزان اثر گذاری هر یک از این

است راج می شود  .در مرحله دوم از روش هکمن ،الگوی

عوامل در گروههای دوگانه بهتر مشییی ص میشیییود .در

رگرسیییون خطی (معادله  )3برای مشییاهدههایی که Yi

برآورد الگوی توبیت( R2 ،ضییریب تعیین) نمیتواند معیار

آنها بزرگتر از صفر ا ست ،برآورد می شود .همانطور

قییابییلاعتمییادی برای نیکویی برازش بییاشیییید .آمییاره

که م عاد له ( )3نشیییان مید هد  ،در این مرح له متغیر

مورداستفاده در این الگو ( r2توان دوم ضریب همبستگی

ن سبت معکوس میلز به مجموعه متغیرهای م ستقل در

بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینیشیییده  )Yiاسیییت

الگوی رگرسیییونی اضییافه میشییود .ضییریب این متغیر،

) .(Green, 1993هرچه به عدد  5نزدیکتر شود ،نیکویی

خطای ناشیییی از انت اب نمونه را بیان میکند .چنانچه

برازش بیشتر خواهد بود.

ضریب این متغیر ازلحا آماری بزرگتر از صفر با شد،

نتایج و بحث

حذف مشییاهدههای صییفر از مجموعه مشییاهدهها ،باعث
اریب 50پارامترهای برآوردشییده الگو خواهد شیید و اگر

قبل از ارائه نتایج و تفسییییر آن ،بهطور خ صیییه

ضریب این متغیر معنادار نباشد ،حذف مشاهدات صفر،

تو صیفی آماری از نمونه مورد پژوهش ارائه شده ا ست .با

اگرچه منجر به اریب شیییدن پارامترهای برآوردشیییده

توجه به اط عات جدول  5برای  913نفر افراد کل افراد

نمیشیییود  ،ا ما منجر به از بین رفتن کارایی برآوردگر

مورد پژوهش ،میانگین سن پا سخگویان تقریبا  45سال،

خواهد شد.

میانگین سییطح تحصییی ت در حدود دیتلم و تعداد افراد

ع وه بر این ،حضور متغیر نسبت معکوس میلز در

خانوار افراد مورد پژوهش حدود  4نفر بوده اسیییت .باقی

الگوی رگرسییییون خطی یاد شیییده ،وجود ناهمسیییانی

خ صو صیات به تفکیک صیادان ( 500نفر) و افراد عادی

وار یانس 55الگوی اول یه را رفع میک ند و اسیییت فاده از

( 213نفر) نیز بررسی شد و نکته بارز این اط عات سطح

برآوردگر حداقل مربعات معمولی 52را ب مانع میسیییازد

سواد صیادان ا ست که به طور میانگین در سطح سیکل

) .(Green, 1993ب نابراین با دومرح لهای کردن برآورد

(پایان دوره راهنمایی) هستند.

جدول -4ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی پاسخگویان (  n1=100و  n2=258و )n=358
)Table 1. Socio-economic characteristics of the respondents (n1 = 100 and n2 = 258 and n = 358

انحراف معیار

متغیرها

توصیف

میانگین

Variables

Description

Average

Standard
deviation

حداقل

حداکثر

Minimum

Maximum

سن پاس گویان

تعداد سال

Age

years

41.45

11.44

21

75

سطح تحصی ت

سالهای تحصیل

Education

years

11.91

بعد خانوار

تعداد اعضای خانوار

Family size

Household members

م ارج ماهیانه خانوار
Monthly household
spending

ریال
Rial

درآمد ماهیانه فرد

ریال

Monthly income

Rial

درآمد ماهیانه خانوار

ریال

4.61

0

18

3.8

1.24

1

8

3903700

2344333

20000000

20000000

3139300

2390533

5100000

20000000

3130310

1000237

2000000

23000000
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Rial

Family income

جدول  -2روش ترجیحی پاسخگویان برای پرداخت مبلغ پیشنهادی
Table 2- Respondents preferred method for payment offered price

واحد

حق عضویت ماهیانه

عوارض شهری یا روستایی

Monthly membership
fee

Urban or rural
complications

Bills

صیادان

تعداد

n1 =500
The fishermen
n1 = 100

Number

25
)(41.66

12
()20

14
)(23.34

نمونه

افراد عادی
n1 =213
Ordinary people
n1 = 258

کل افراد مورد پژوهش
n =913
All subjects
n = 358

درصد

قبوض آب ،برق

مالیات دولتی یا محلی
Taxes

9
()15

Percent

تعداد
Number

درصد

14
)(8.59

102
)(62.57

26
)(15.96

21
)(12.88

Percent

تعداد
Number

درصد

26
)(11.66

127
)(56.95

40
)(17.94

30
)(13.45

Percent

روش ترجیحی افراد نمونه مورد برر سی برای مبلغ

 75در صد ا ست و از آنجا که مقدار قابل قبول این آماره

پیشیینهادی نیز در جدول  2به تفکیک صیییادان و افراد

برای الگوهای الجیت و پروبیت برابر با  70در صد ا ست،

عادی آمده است،که در هر دو گروه صیادان و افراد عادی،

مقدار در صد پیشبینی صحیح بهد ستآمده در این الگو

پرداخت به صورت حق ع ضویت ماهانه از باقی روشهای

رقم مطلوبی را نشیییان میدهد .مقدار این آماره نسیییبت

پرداخت ،پرطرفدارتر بوده اسییت .در میان  913نفر افراد

راسییتنمایی در درجه آزادی  3برابر با  599/334بوده و

مورد بررسییی ،روش پرداخت به شییکل عوارض شییهری و

از آنجا که این مقدار باالتر از مقدار ارزش احتمال 53ارائه

روستایی از باقی روشها کم طرفدارتر است.

شده ا ست ،کل الگوی برآوردی از لحا آماری در سطح
یک درصد معنادار است .بنابراین الگوی فوخ قابلاطمینان

در ادامه نتایج مربود به روش دومرحلهای هکمن

برای تجزیهوتحلیلهای بعدی است.

آورده و تجز یهوتحل یل میشیییود .با تو جه به جدول ،9
متغیرهای مسییتقل بهکارگرفتهشییده در مدل رگرسیییونی

با توجه به مقادیر کشش کل وزن داده شده ،متغیر

توبیت شامل متغیرهای سن ،قیمت پیشنهادی ،جنسیت،

تح صی ت ،موثرترین متغیر تو ضیحی در ارزیابی احتمال

تحصییی ت ،تعداد اعضییای خانوار ،درآمد ،دلیل تمایل به

تمایل به پرداخت افراد ا ست .ک شش کل وزنی برای این

پرداخت و ذینفعان ا ست .متغیر م ستقل دلیل تمایل به

متغیر برابر  0/11محا سبه شد که ن شان میدهد با ثابت

پرداخییت بییه صیییورت صیییفر (هییدف گرایی) و یییک

ماندن سیییایر عوامل موثر ،به طور متوسیییط افزایش یک

(اخ خگرایی) وارد مدل شیییده اسیییت .همچنین ،متغیر

درصد به سطح سواد پاسخگو ،احتمال تمایل به پرداخت

مسییتقل ذینفعان به صییورت صییفر (افراد عادی) و یک

فرد را به اندازهی  0/11درصد افزایش میدهد .همچنین،

(صیییادان) وارد مدل شییده اسییت .در تفسیییر نتایج مدل

اثر نهایی مربود به این متغیر برابر با  0/09اسییتج یعنی

پروب یت از اثر ن هایی و کشیییش کل وزنی مربود به هر

افزایش یک سییال بر سییالهای تحصیییلی افراد ،با فرض

متغیر استفاده شده است.

ثابت بودن سییایر عوامل ،منجر به افزایش  0/09واحد در
احتمال تمایل به پرداخت افراد میشیییود .در واقع ،افراد

در صد پیشبینی صحیح مدل برآورد شده بالغ بر
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قائل بوده و تمایل به پرداخت بیشتری دارند.

تحصییییلکرده اهمیت بیشیییتری برای گونههای جانوری

جدول :3نتایج حاصل از روش هکمن دومرحلهای
Table 3: Results of a two-stage Heckman method

متغیرها
Variables

مقدار ضریب
(آماره)t

قیمت پیشنهادی

Coefficient
-0.30709*503

Suggested price

()-4/3042

دلیل تمایل به پرداخت

0.80298

Reason of WTP

سن
Age

جنسیت
Sex

تحصی ت
Education

بعد خانوار
Family size

درآمد
Income

ذینفعان
Stakeholders

معکوس نسبت میلز
IMR

ضریب ثابت
Constant

()1/3473
0.19165*505
)(3.1547
0.57988
)(3.4023

مرحله اول(پروبیت)

مرحله دوم (رگرسیون خطی)

Probit

OLS

مقدار ضریب

کشش کل وزنی

اثر نهایی

ETW

ME

-0.48676

-0.12244*503

-

0.35841

0.32016

8554.5
)(6.344

0.50225

0.76412*502

98.248
)(1.719

0.30480

0.23120

8193.3
)(5.249

(آماره)t
Coefficient

0.77361*505
)(4.8478
-0.11271
)(-2.2290
0.95299*507
)(5.2736
0.35364
)(2.3671

0.55723

0.30845*505

868.37
)(5.916

-0.27719

-0.44939*505

-1900.6
)(-3.978

0.52409

0.37997*507

0.67908*505

0.14100

-

-

-

-2.4207
)(-5.1707

-1.5627

-

0.91882*509
)(5.852
870.16
)(59.17

53171
)(22.70

-55439
)(-2.874

P-Value =0.000

F =86.883

P-Value =0.000

Likelihood Ratio Test =133.984

Durbin-Watson =1.9933

Percentage of Right Predictions =0.71400

Cragg-UhlerR2 =0.32

EsfrellaR2 =0.26

McfaddenR2 =0.2

2

R = 0.5895
2

MaddalaR =0.24

منبع :یافتههای تحقیق

متغیر بعدی ،سطح درآمد بوده که عامل اقت صادی

ثابت بودن سیییایر عوامل و با توجه به رابطه منفی آن ،به

مهمی در تمایل به پرداخت افراد به شمار میرود .میزان

طور متوسییط یک درصیید افزایش در این متغیر ،احتمال

کشیییش کل وزنی متغیر در آمد  0/12بهدسیییتآمده که

ت ما یل به پردا خت در فرد را  0/277درصیییید کاهش

ن شان میدهد هنگامی که درآمد یک در صد افزایش یابد

میدهد .همچنین ،اثر نهایی مربود به این متغیر نشیییان

و سییایر شییرایط ثابت بماند ،افزایش تمایل به پرداخت به

میدهد که افزایش یک نفر به تعداد اعضیییای خانوار ،با

ا ندازهی  0/12درصییید خوا هد بود .همچنین ،اثر ن هایی

فرض ثابت بودن سایر عوامل ،به کاهش  0/044واحد در

مربود به این متغیر نشییان میدهد که یک ریال افزایش

احتمال تمایل به پرداخت افراد منجر میشیییود .رابطه

در درآمد ،در صیییورت ثابت بودن سیییایر عوامل ،احتمال

منفی و معنادار تعداد اعضییای خانوار بیانگر این مسیی له

پذیرش تمایل به پرداخت افراد را  0/973 ×50-7واحد

اسییت که با افزایش تعداد اعضییای خانوار به دلیل کاهش

افزایش میدهد .کشییش کل وزنی برای متغیر توضیییحی

درآمد سرانه تمایل به پرداخت کاهش مییابد.
مقدار اثر نهایی مربود به متغیر مجازی جنسییییت

تعداد اعضیییای خانوار برابر  0/277اسیییت .یعنی با فرض
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برابر با  0/29اسییت .که بیانگر این اسییت که با تغییر این

با توجه به متغیر درآمد و عوامل اجتماعی مانند

متغیر مجازی از صیییفر به یک (از زن به مرد) و افزایش

جنسیت ،تحصی ت و تعداد اعضای خانوار میتوان نتیجه

جمعیت مردان ،احتمال پذیرش تمایل به پرداخت 0/29

گر فت که این عوا مل بر میزان ارزش ح فاظتی ماه یان

وا حد افزایش خوا هد یا فت .ع مت مث بت و مع نادار

خاویاری دریای خزر هسیییتند .ضیییریب تعیین مربود به

جنسیت گویای این مس له است که مردان بیشتر از زنان

رگر سیون خطی برابر با  13در صد بوده ،به عبارت دیگر

تمایل به پرداخت دارند .نظر به این که اسیییتق ل مالی

 13درصییید از میانگین میزان تمایل به پرداخت توسیییط

مردان بیشتر از زنان است ،تمایل به پرداخت ایشان امری

مجموعه متغیرهای مستقل فوخ توضیح داده شده است.

طبیعی میتواند باشیید .اثر نهایی متغیر مجازی ذینفعان

مقدار آماره  Fبرابر با  33/33ا ست که با توجه به احتمال

نشییان میدهد که با تغییر این متغیر از صییفر به یک (از

بیانگر معناداری کل رگر سیون برازش شده در سطح یک

فرد عادی به صیاد) و افزایش جمعیت صیادان ،احتمال

درصد است .همچنین میزان آماره دوربین واتسون داللت

پذیرش ت ما یل به پردا خت  0/54وا حد افزایش خوا هد

بر عدم وجود خود همب ستگی در رگر سیون برآورد شده

یافت .اثر نهایی متغیر مجازی دلیل تمایل به پرداخت

دارد .ب نابراین این الگوی مورد نظر قا بلاطمی نان برای

افراد نشان میدهد که با تغییر این متغیر مجازی از صفر

تحلیل نتایج بعدی است.
مقدار ضریب برآورد شده برای متغیر درآمد ن شان

به یک (از افراد اخ خگرا به افراد هدفگرا) احت مال

میدهد که با افزایش یک واحد به متوسط درآمد با فرض

پذیرش تمایل به پرداخت  0/92درصد افزایش مییابد.
ک شش کل وزنی برای متغیر سن پا سخگویان برابر

ثابت ماندن سایر عوامل ،متو سط تمایل به پرداخت افراد

 0/1محا سبه شد که ن شان میدهد با ثابت ماندن سایر

 0/0003وا حد افزایش خوا هد یا فت .م قدار ضیییر یب

عوامل موثر ،به طور متو سط افزایش یک در صد در سن

برآوردشیییده متغیر تحصیییی ت برابر با  333/4بوده که

پاسیییخگو ،احتمال تمایل به پرداخت فرد را به اندازهی

ب یانگر این اسیییت که در نتی جه افزایش یک وا حد به

 0/1در صد افزایش میدهد .همچنین اثر نهایی مربود به

متو سط سطح سواد افراد ،میزان تمایل به پرداخت آنها

این متغیر برابر با  0/0073ا ستج یعنی افزایش یک سال

 333/4واحد افزایش مییابد .ضییریب برآوردشییده متغیر

به سییالهای عمر فرد ،با فرض ثابت بودن سییایر عوامل،

تعداد اعضیییای خانوار نشیییان میدهد که با افزایش یک

منجر به افزایش  0/0073وا حد در احت مال ت ما یل به

واحد به متوسط اعضای خانوار با ثابت بودن سایر عوامل،

پردا خت او میشیییود .در واقع ،افراد مسییین ت ما یل به

متوسیییط تمایل به پرداخت افراد  5300/3واحد کاهش

پرداخت بی شتری ن سبت به افراد جوان دارند .متغیرهای

می یا بد .همچنین اخ خگرا بودن و مرد بودن افراد به

م ستقل مورد ا ستفاده در مدل رگر سیون خطی شامل

ترتیییب بییاعییث افزایش  3214/1و  3539/9واحیید در

تعداد اعضییای خانوار ،دلیل تمایل به پرداخت ،جنسیییت،

متو سط تمایل به پرداخت می شود .متغیر عکس ن سبت

تحصیییی ت ،سییین ،ذینفع بودن افراد ،درآ مد و عکس

میل از نظر آماری در سییطح یک درصیید معنادار شییده

نسبت میل ا ست .نتایج حاصل از برآورد این مدل نیز در

ا ست .ضریب این متغیر خطای نا شی از انت اب نمونه را

جدول  3قابل مشاهده است .به غیر از ضرایب مربود به

بازگو میکند .چنانچه ضیییریب این متغیر از لحا آماری

متغیر های سییین و ذینفع بودن افراد ،ت مام ضیییرا یب

بزرگتر از صفر با شد ،حذف م شاهدات صفر از مجموعه

برآوردی از لحا آماری در سیییطح یک درصییید معنادار

مشاهدات باعث اریب شدن پارامترهای برآوردشدهی الگو

هستند.

میشود .ع وه بر آن ،معناداری نسبت میل نشان میدهد
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که بین متغیرهای موثر بر تمایل به پرداخت و متغیرهای

هکمن ،ت ما یل به پردا خت افراد عمومی و ذینف عان

موثر بر میزان ت ما یل به پردا خت اخت ف وجود دارد.

(صییی یادان) برای ح فا ظت از ماه یان خاو یاری در یای

همچنین ،با توجه به این که متغیر مجازی ذینفعان در

مازندران برآورد و برای تاثیر عوامل اجتماعی و اقت صادی

این مرحله معنادار نشییده اسییت ،مشیی ص میشییود که

موثر بر آن (ترجیحییات عمومی) تعیین شیییود .امکییان

ذینفع بودن افراد نمیتوانیید از عوامییل موثر بر میزان

مقایسیییه نتایج این پژوهش ،به دلیل اینکه از نظر نوع

تمایل به پرداخت افراد باشد.

منبع طبیعی انت ابشده در پژوهشهای داخلی مشابهی

همانطور که در جدول مشییاهده شیید روش هکمن

ندارد ،وجود ندارد ،ا ما پژوهش های خارجی مان ند

دومرحلهای بین عوامل مؤثر بر وجود تمایل به پرداخت و

) Loureiro and Ojea, (2008و Ressurreicao et al.,

عوامل موثر بر میزان آن تفکیک ایجاد کرده اسییت .نتایج

) (2011نتایج پژوهش حاضر را تایید میکنند .نتایج این

برآورد الگوی دومرحلییهای هکمن نشییییان میدهیید،

پژوهش در راسییی تای تاثیر گذاری و ع مت ضیییرا یب

متغیرهای سن و ذینفع بودن ،فقط بر تصمیم پاسخگویان

متغیرهای سن ،جنسیت ،سطح تحصی ت ،تعداد اعضای

برای پرداخت ،اثر معنادار دارد .همچنین سیییطح درآمد،

خانوار و درآمد ،بر تمایل به پرداخت افراد با پژوهشهای

تعداد افراد خانوار ،تحصیییی ت ،دلیل ت مایل به پرداخت

Ojea and Loureiro, ،Abdolhosseini et al., 2011

افراد و جن سیت آنها در مرحله اول (ت صمیم برای تمایل

) Ressurreicao et al. (2011و Fattahi

)،)(2010

به پردا خت) و همچنین در مرح له دوم (ع مل ب عد از

) Ardakani and Fazollahi Moleh (2015همجهت است

تصیییمیم) ،بر میزان تمایل به پرداخت پاسیییخگویان اثر

و نتایج آنها را تایید میکند .در انتها با توجه به نتایج

معنادار دارد .بر ا ساس نتایج حا صل از الگوی رگر سیون

حاصیییل از الگوهای رگرسییییونی ،پیشییینهادات زیر ارائه

خطی متوسیییط تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از

میشود.

ماهیان خاویاری دریای خزر با ا ستفاده از نتایج جدول 3

با توجه به اثر مثبت سطح سواد ،پیشنهاد میشود

میانگین تمایل به پرداخت  51955/9ریال در ماه برای

که راهکارهای آموز شی برای باال بردن سطح دانش افراد

هر خانوار به د ست آمد .به س ن دیگر ،هر خانوار حا ضر

بهویژه صیادان برای بهبود نگرش به حفظ منابع طبیعی،

اسییت  539791/3ریال از درآمد سییاالنهی خود را برای

طراحی و اجرا شیییود .محاسیییبه ارزش حفاظتی و میزان

حفاظت از ماهیان خاویاری بتردازد .با تعمیم این عدد به

تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت ماهیان خاویاری

دو جامعه صیادان (صیادان در محدوده آبهای شمال) و

دریییای خزر و ارائییه آن بییه مسیییی والن ذیر بط و

جامعه افراد معمولی (کل خانوارهای ساکن در استانهای

تصییمیمگیرندگان کشییور ،باعث خواهد شیید که اهمیت

حاشییییه جنوبی دریای خزر در آبهای ایران) که معادل

ماهیان خاویاری بهتر و بیشیییتر شیییناخته شیییود تا با

 52434خانوار صیییاد و  5320347خانوار عادی اسییت،

سیییاسییتگزاری و برنامهریزی مناسییب از روند انقراض و

ارزش حفییا ظ تی سییییاالنییهی مییا هیییان خییاویییاری

بهرهوری غیراصیولی آن جلوگیری شیود .همچنین ،نتایج

 993359235153/3ریال به دست آمده است.

این پژوهش میتواند توجیه الزم برای سییرمایهگذاری در
زمینه پروژه های حفاظت از ماهیان خاویاری و همچنین،

نتیجهگیری

بهبود ذخایر آن را فراهم آورد .در آخر به منظور روشنتر

در این پژوهش سییعی شیید با اسییتفاده از مطالعه

شدن موضوع و نیز ایجاد بستری جامع برای تعیین روش

منابع و به کمک مدل اقتصییادسیینجی توبیت دومرحلهای

صحیح ارزشگذاری گونههای جانوری ،پی شنهاد می شود
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پینوشتها

پژوهش های دیگری با روش های م تلف انجام شیییود و
ح سا سیت تمایل به پرداخت محا سباتی ن سبت به سایر

1

IUCN:International Union for Conservation of Nature
Willingness to Pay
3 Preservation Value
4 Two-Stage Heckman Method
5 Hake
6 Tobit Model
7 Logit and Probit
8 Inverse Mill΄s Ratio (IMR)
9 Maximum Likelihood
10 Bias
11 Heteroscedasticity
12 Ordinary Least Squares
2

، قیمت های پیشییینهادی،اجزای مدل از قبیل درآمدها
 اقتصییادی و فرهنگی افراد و نیز تعداد،شییرایط اجتماعی
مشیییاهدات تجزیه و تحلیل شیییود و به کارگیری روش
دومرحلهای هکمن برای تعیین ارزش حفاظتی گونه های
.جانوری مورد تایید (یا عدم تایید) قرار گیرد
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Public preferences for the protection of endangered species
(Case Study: sturgeon of the Caspian Sea)
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Amirnejad, H., Mojaverian, M. and Shahpouri, AR., 2017. Public preferences for the protection of
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Introduction: Caspian Sea sturgeons are a valuable economic resource, a rare species and unfortunately
endangered.

Materials and methods: In response to these factors, the present study assesses the preservation value of
Caspian Sea sturgeon by applying two-stage Heckman models in order to analysis and compare individual
willingness to pay. The sample size was calculated by a simple stochastic sampling method and then all the
analyses were performed using information from 358 One-and-One-half-Bound Dichotomous questionnaires.

Results and discussion: The results show that, although the two-step Hackman method can distinguish the
factors affecting a willingness to pay and factors affecting the accepted level of cost. The average value of
willingness to pay as based on Heckman‘s two-step approach is 15,311 Rials per month per household.

Conclusion: The preservation of annual value use as based on Heckman's two-step approach is 336.8 Million
Rials.

Keywords: Sturgeon, Preservation value, Willingness to pay, Two-step Heckman Method.
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