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بررسی عوامل موثر بر درصد مناطق حفاظت شده در 
ي منتخبکشورهاي در حال توسعه

دالکریم اسماعیلی و فاطمه نصرنیاعب
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چکیده
به عنوان هاي جانوريهاي گیاهی و زیستگاهبا هدف حفظ و احیاي رویشگاهباال، اراضی با ارزش حفاظتی 

ي خشک یا دریایی اهي حفاظت شده، ناحییک منطقه.شوندانتخاب میمناطق حفاظت شده در سطح گسترده
یابد و با ابزار قانونی یا داري تنوع بیولوژیکی منابع طبیعی و فرهنگی اختصاص میاست که براي حفاظت و نگه
محیطی کوزنتس، عوامل موثر بر در این مطالعه با استفاده از تئوري زیست. شوددیگر ابزار موثر، مدیریت می

کشور حاکی از وجود منحنی زیست کوزنتس براي 43از بررسی نتایج حاصل. مناطق حفاظت شده بررسی شد
راه با کاهش درصد مناطق از طرف دیگر افزایش نرخ رشد جمعیت در این کشورها هم. ي منتخب استمجموعه

تر ي این واقعیت است که هر چه فساد اداري در کشورها بیشافزون بر این نتایج نشان دهنده. حفاظت شده است
سرانجام باید به این نکته توجه کرد که میزان تحصیالت اثر . تر استمناطق حفاظت شده کمباشد، درصد

شود براي گسترش نهاد میپیش. ي کشورهاي منتخب نداردداري بر درصد مناطق حفاظت شده در مجموعهمعنی
نشانگر فساد اداري هایی کهگیري از قوانین صریح از پدیدهبود محیط زیست با بهرهمناطق حفاظت شده و به

.هاي مهار جمعیت فراهم شوداست جلوگیري و با آموزش و ترویج، زمینه

JEL:Q57طبقه بندي 

.فساد اداريمحیطی کوزنتس، مناطق حفاظت شده، منحنی زیست:هاي کلیديواژه
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مقدمه
هاي هاي گیاهی و زیستگاهبا هدف حفظ و احیاي رویشگاهباال، اراضی با ارزش حفاظتی 

جهانیهاي سازمآن. شوندانتخاب میبه عنوان مناطق حفاظت شده در سطح گستردهجانوري
پارچگی و گستردگی مناطق حفاظت شده به به یکهاي نظري،بحثيدر همهمحیط زیست
ي جهانی حفاظت اتحادیه(استکردهه تاکید بسیار هموار،طبیعیو اکولوژیک يعنوان واحد

ي خشک یا دریایی است که براي اي حفاظت شده، ناحیهیک منطقه.)2002محیط زیست
یابد و با ابزار قانونی داري تنوع بیولوژیکی منابع طبیعی و فرهنگی اختصاص میحفاظت و نگه

ي منطقه). 1994ي جهانی حفاظت محیط زیست اتحادیه. (شودیا دیگر ابزار موثر، مدیریت می
انداز زراعی، کننده، چشماي، جنگل خزانل ناحیهحفاظت شده ممکن است تاالب، جنگ

هاي طبیعی یا به طور ي دریایی یا هر نوع دیگري از اکوسیستمي آلپی، جلگه، ناحیهناحیه
. خورده باشدجزیی دست

یکی از تعاریف معمول و مورد بحث این است که مناطق حفاظت شده نقش مهمی در 
چنین به عنوان کند و همزیستی جهانی بازي میهاي محلی، ملی و تنوعحمایت از سیاست

داري خدمات محیطی، هایی سودمند براي تحقیقات علمی، حفاظت مناطق بکر، نگهنامک
ي پایدار از هاي طبیعی و فرهنگی ویژه و استفادهآموزش، توریسم و تفریح، حفاظت از ویژگی

هاي مناسبی براي اجراي طمناطق حفاظت شده، محی.روندمناطق بیولوژیکی به شمار می
هاي گردشگري انجام فعالیت. آیدمحیطی به شمار میهاي زیستهاي آموزشی و پژوهشبرنامه

اساس طرح جامع مدیریت ناسب با نواحی هر منطقه و برتمصرفی و اقتصادي مبرداريو بهره
.استشدهمناطق، مجاز

که با توجه به این، د مورد مصرفرشد روزافزون جمعیت و نیازمندي جامعه به تامین موا
يکرهکرده است، تر از منابع طبیعی برداري بیشبشر را وادار به بهره،تامین این احتیاجات

هاي مخرب انسانی از طرفی اثرات سوء فعالیتوکردهرا با خطري جدي مواجه یمسکون
هاي گیاهی و یکی گونهها و کاهش تنوع ژنتها، انقراض گونهمنجر به از بین رفتن زیستگاه

رویه از منابع آب، خاك، برداري بیبهره.ده استشبار هاي زیانجانوري و بروز دیگر پدیده

mailto:esmaeili@shirazu.ac.ir
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هاي کشاورزي و تبدیل اراضی کشاورزي به جنگل و مرتع، معادن و تبدیل مراتع به زمین
یعی است جوامع طبيتهدیدکنندهيشهري و صنعتی از عوامل عمدهيمراکز زیستی و توسعه

.ده استکراین تخریب را فراهم يدست خویش زمینهه که بشر ب
درصد مناطق حفاظت شده پراکندگی زیادي را در بین کشورهاي مورد مطالعه نشان 

) کشور در حال توسعه43(متوسط درصد مناطق حفاظت شده در کشورهاي منتخب . دهدمی
درصد 1/0تر از ترین و عراق با کمبیشدرصد 3/38عربستان با . باشددرصد می1/6برابر 

. ترین درصد مناطق حفاظت شده را از مجموع این کشورها دارا هستندکم
شکل بین رشد Uارتباطی را به صورت معکوس ) 1955(1براي نخستین بار کوزنتس

پس از آن . شوددرآمد و نابرابري درآمد ارایه کرد که به عنوان منحنی کوزنتس شناخته می
مند به محیط زیست با استفاده از تئوري ارایه شده توسط وي، ارتباط بین تصاددانان عالقهاق

) EKC(2محیطی کوزنتسرشد درآمد و تخریب محیط زیست را با عنوان منحنی زیست
.بررسی کردند

معکوس بین Uي اخیر مطالعات تجربی، شواهدي از وجود ارتباطی به شکل طی چند دهه
این ارتباط به عنوان . اندت و سطوح مختلف درآمد سرانه را بیان کردهکیفیت محیط زیس

که در واقع ریشه در همان منحنی کوزنتس دارد، شناخته EKCمحیطی کوزنتس منحنی زیست
راه با رشد اقتصادي، کیفیت این رابطه بیانگر این مفهوم است که، در سطوح پایینی هم. شودمی

طرف دیگر با افزایش درآمد سرانه، تقاضاي مصرفی کاال و از. یابدمحیط زیست کاهش می
با افزایش تقاضا براي مصرف کاال و خدمات، تولید نیز افزایش . یابدخدمات افزایش می

هایی مشابه یابد که این روند باعث تخریب محیط زیست شده و تاثیر خود را در پدیدهمی
ي ي زمین در اثر پدیدهو گرم شدن کرهزداییآلودگی آب، آلودگی هوا، تخریب خاك، جنگل

یابد و به سطح بیشینه این روند با افزایش درآمد سرانه افزایش می. گذاردهاي میخآنگل
ي بعد در سطوح باالي در مرحله). محیطی کوزنتسي برگشت منحنی زیستنقطه(رسد می

1- Kuznets (1955)
2- Environmental Kuznets Curve (EKC)
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یابد و تخریب محیط یجا که تقاضا براي کیفیت مطلوب محیط زیست افزایش مدرآمدي از آن
بود کیفیت ي کاهش در تخریب و بهشود، پدیدهزیست به عنوان یک کاالي بد تصور می

که بعد از رسیدن به این حد اما باید اظهار داشت که دلیل این. پذیردزیست صورت میمحیط
گراسمن و (یابد، هنوز به طور کامل مشخص نیست بحرانی کیفیت محیط زیست افزایش می

).1995راکر؛ ک
این نظریه که رشد اقتصادي براي ارتقاي کیفیت محیط زیست سودمند است مورد توجه 

هاي گوناگونی دست توان به راهبسیاري از محققین قرار گرفته است؛ زیرا از این طریق می
دهد این ایده نشان می. 1)1992بکرمن؛ (شود بود کیفیت محیط زیست مییافت که موجب به

آوري این بود فناي جدي در دوران رشد اقتصادي است و بهمحیطی پدیدهت زیستکه مشکال
.مشکالت را در طول زمان حل می کند

محیطی رشد اقتصادي را بررسی هاي اخیر، اقتصاددانان زیادي اثرات زیستدر سال
و م سی کاهان ،)1994(4، کروپر و گرافیتز)1993(3، مایرز)1985(2آلن و بارنز. اندکرده

، کوپ )1994(8، شافیک)1995(7، هولتز و سلدن)1995(6، گراسمن و کراگر)1994(5دونالد
همگی ) 2006(12و اورز) 2004(11، باربایر10)2001(، باتاراي و همینگ )1999(9و تول

همانند آلودگی خاك، (اند که به بررسی ارتباط بین تخریب محیط زیست مقاالتی را ارایه کرده
و تولید ناخالص داخلی ...) زدایی و ها، آلودگی هوا، آلودگی آب، جنگلرودخانهآلودگی 

)GDPهاي تر شاخصدهد که براي بیشنتایج این مطالعات نشان می. پردازدمی) سرانه

1 - Beckerman (1992)
2 - Allen and Barnes (1985)
3 - Myers (1993)
4 - Cropper and Griffiths (1994)
5 - Kahn and Mc Donald (1994)
6 - Grossman and Krueger (1995)
7 - Holtz – Eqkin and Selten (1995)
8 - Shafik (1994)
9 - Koop and Toole (1999)
10 - Bhattarai and Hammign (2001)
11 - Barbier
12 - Ewers (2006 )
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ارتباط بین ) 1997( 1اکینز.محیطی کوزنتس وجود داردتخریب محیط زیستی  منحنی زیست
هاي اقتصاديکاريي سازمان توسعه و همه شده به وسیلهیهاي کلی ارادرآمد و شاخص

)OECD (ها فقط شامل این شاخص. را بررسی کردCO2 ،SO2 ،NOx ،شدت مصرف انرژي
محیطی همانند هاي دیگر زیستبلکه شاخص؛شودزدایی نمیفاضالب، تخریب خاك و جنگل

هایی که توسط میزان راهپنبه، خطر انقراض پستانداران و حیوانات،واردات چوب و چوب
بخش خصوصی احداث شده، تعداد مناطق حفاظت شده، استفاده از آب و میزان استفاده از 

مشاهده ها براي این شاخصEKCهاي از وجودنشآنوي هیچ. گیردرا در بر میکود نیتراته 
.نکرد

ارتبـاط بـین   ، EKCبـا اسـتفاده از چهـارچوب تئـوري     ، 2)2001(گانگادهاران و والنـزواال   
1996درسـال   ) شامل ایران (کشور   51هاي سالمتی و متغیرهاي محیط زیستی را براي         شاخص

در این مطالعه بیان شده است که کشورهایی با درآمـد           . بررسی کردند  3TSLSبا استفاده از مدل   
ایـن امیـد کـه محـیط زیـست      نـاخیر بیاندازنـد بـه    کم نمی توانند توجه به محیط زیست را به        

EKCاز وجـود     اهدينتایج این تحقیق هـیچ شـ      . بود خواهد یافت  جام با افزایش درآمد به    سران

، ذرات معلق هـوا،  Co2 ،So2 ،Noxهاي مختلف محیط زیستی شامل آلودگی هاي      براي شاخص 
چنـین نتـایج    هـم . زدایی نشان نداد  هاي آب، میزان مصرف انرژي شیمیایی و نرخ جنگل        آالینده

داري روي وضـعیت  اثر منفی معنـی ،که تخریب محیط زیستدهدمیان نش هاتحلیلحاصل از   
.سالمت دارد

بـراي برداشـت نفـت در        تس را نمحیطی کوز منحنی زیست ) 2009(زاده  اسماعیلی و عبداهللا  
ها افـزون بـر تولیـد ناخـالص         آن. ي نفت دنیا از جمله ایران به کار بردند        کنندهکشورهاي تولید 

هاي مـستقل  ریب جینی، قیمت نفت و مقدار ذخایر را به عنوان متغیر داخلی سرانه، جمعیت، ض   
براي برداشت  تس  نمحیطی کوز منحنی زیست ها نشان داد که       ي آن نتایج مطالعه . در نظر گرفتند  

.کندنفت در دنیا وجود دارد و نابرابري نیز برداشت از ذخایر را تشدید می

1 - Eakins (1997)
2 - Gangadharan and Valenzuela (2001)
3 - Two Stage Least Squares
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تس را با توجه نمحیطی کوزود منحنی زیستوج،ايدر مقاله1)2001(کاران و همهرینک 
بین تخریب محیط زیست و درآمد سرانه ي با استفاده از ضریب جینی،به نابرابري درآمد

: شامل موارد زیر استبه کار بردند ها آنهاي کیفیت محیط زیستی که شاخص. بررسی کردند
زدایی، کاهش نرخ جنگل، Co2، وجود مواد معلق در هواي شهري، انتشار So2انتشار میزان

دارايی کهجمعیتنیستند وآب آشامیدنی سالمی که دارايجمعیت، خاكگوگردنیتروژن و 
ها ترس بودن دادهو با توجه به در دسزده شد1985تخمین در سال .نیستندسیستم فاضالب

رار مورد استفاده قکشور براي تخمین 64تا 16اطالعات ،هاي محیط زیستیبراي شاخص
،، نابرابري در توزیع قدرت و درآمديکه با توجه به سطوح درآمددادنتایج نشان . گرفت

بین درآمد EKCوجود ارتباط ،چنین نتایجهم. ارتباط مثبتی با تخریب محیط زیست دارد
که دهدنشان میبین کشوري تحلیلنتایج . دهدرا نشان میخانوار و تخریب محیط زیستی

هاي شاخصاز هاي اقتصادي براي برخی از اثرات سیاستترتر و قويهمم،اثرات تجمعی
. محیطی استزیست

رسی به ي بین درصد مناطق حفاظت شده، توزیع درآمد و دسترابطه2)2002(بایمونتی 
نتایج این مطالعه نشان. محیطی کوزنتس بررسی کرد اطالعات را در قالب تئوري زیست

چنین در هم. تصادي و اجتماعی اثر نامطلوبی بر مناطق حفاظت شده دارددهد که نابرابري اقمی
تر است، درصد مناطق حفاظت شده نیز رسی مردم به اطالعات بیشکشورهایی که دست

. تر خواهد بودبیش
هاي پستانداران و پرندگان به را براي گونهEKC،  3)2005(م سی فرسون و نیزوادومی 

ها با استفاده از دو متغیر آن. تخمین زدند2000شور در سال ک113صورت مقطعی براي 
چنین استفاده از مجموع و هم) مداري و مسلمان بودن کشورهابراي قانون(موهومی 

نشان هاي پستانداران و پرندگان براي گونهرا EKCوجود هاي آزادي سیاسی و مدنی،شاخص
به دلیل پستانداران و پرندگانمختلفهايگونهه دهد با این کمینشان این مطالعه نتایج . دادند

1 - Heerink  ate (2001)
2 - Bimonte (2002)
3 - MCPherson and Nieswiadomy (2005)



…١٣١

هاي سیاسی و حکومتی این تغیرات اقلیمی در معرض فشارقرار دارند، وجود آشفتگی
.تهدیدات را دو چندان کرده است

ي بین درآمد سرانه و درصد مناطق حفاظت شده بر در این مقاله با هدف بررسی رابطه
کشور به صورت مقطع عرضی 43اطالعات مربوط به محیطی کوزنتس،ي تئوري زیستپایه

ي ها جزو کشورهاي در حال توسعهتر آناین کشورها که بیش. آوري شدجمع2004در سال 
، آلبانی، الجزایر، آذربایجان، بنگالدش، افغانستان: آسیایی و آفریقایی هستند، عبارتند از

، گامبیا، گینه، اندونزي، ایران، عراق، اردن، بورکینافاسو، کامرون، چاد، کاستاریکا، مصر، گابون
قزاقستان، گرجستان، لبنان، کویت، لیبی، مالزي، مالی، موریتانی، مراکش، موزامبیک، نیجر، 
نیجریه، عمان، پاکستان، عربستان، سنگال، سریالئون، سومالی، سودان، تاجیکستان، توگو، 

ي یاد مبناي انتخاب کشورهاي در حال توسعه.تانزانیا، ترکیه، ترکمنستان، اوگاندا و ازبکستان
چون میزان تحصیالت، جمعیت و فساد . رس بودن اطالعات آماري بوده استشده، در دست
هاي اجتماعی و سیاسی دارد از عوامل موثر بر کیفیت محیط زیست در نابرابرياداري که ریشه

.رد آزمون قرار گرفتي بین این متغیرها و درصد مناطق حفاظت شده مواست؛ رابطه

روش تحقیق
هاي محیطی کوزنتس، دادهي استفاده از الگوي زیستمطالعات تجربی متعددي در زمینه

آلن و (مقطعی را نیز براي بررسی ارتباط بین درآمد و کیفیت محیط زیست به کار برده است 
؛ 19982؛ رودل، 19941کاران، ؛ پالو  و هم1994دونالد، . سی. ؛ کاهان و  م1985بارنز، 

کشور Nفرم کلی تابع مناطق حفاظت شده به صورت مقطعی براي مدل شامل . 3)1998(تول،
.به شکل زیر است

)1(


k

1j
ijji xy

1 - Palo  and ate (1994)
2 - Rudel (1998)
3 - Tole (1998)
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متغیر ijxو ) i)i=1,…,Nدرصد مناطق حفاظت شده در کشورiyي باالدر معادله
این الگو به صورت .  استiاثرگذار بر درصد مناطق حفاطت شده در کشور jتوضیحی

کند که ساختار مشترکی در میان تمام کشورها وجود دارد، که اثرات آن روي ضمنی فرض می
تغییرات مناطق حفاظت شده با هر متغیر توضیحی داده شده در میان تمام کشورها یکسان 

در کشور هند اثر یکسانی با یک درصد xدر متغیر براي مثال یک درصد افزایش. است
هاي مقطع عرضی براي ایجاد بنابراین مدل. در کشور ایران داردxافزایش در متغیر 

چهارچوب ساده در میان تمام کشورها به طور کامل مفید است، اما در مورد این فرضیه که 
هاي بل بین درآمد و محیط زیست در بین تمام کشورها یکسان است، بحثي متقارابطه

).2001کاران، هرینک و هم(متفاوتی وجود دارد 
ي بین درصد مناطق حفاظت محیطی کوزنتس رابطهي تئوري زیستدر این مطالعه بر پایه

شور در سال ک43هاي به این منظور با استفاده از داده. شودشده و درآمد سرانه بررسی می
:ي زیر بررسی شدرابطه2004

ii5i4i3
2
i2i10i COIPRPSGDPPGDPPPA 

:ي باالدر رابطه
PAi : درصد مناطق حفاظت شده در کشورi

GDPPi: درآمد سرانه در کشورi

PSi: در کشور ) شامل تحصیالت متوسطه و باالتر(تحصیالت ثانویهi

PRi: نرخ رشد جمعیت در کشورi

COIi :ري در کشور شاخص فساد اداi

i:ي اخالل معادلهجمله
Peenي باال از جدول هاي مورد استفاده براي تخمین معادلهداده World به دسـت آمـده   6

گـزارش فـساد    (آوري شـد    شاخص فساد اداري نیـز از گـزارش جهـانی مربوطـه جمـع              .است
.  1)ي فساد اداريساالنه

1 - Corruption Perception Index Report (2006)
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جهـانی ایـانگر دیـدگاه صـاحبان       نوعی مقیاس سـنجش اسـت کـه نم         شاخص فساد اداري  
. اسـت با فساد مالی در سیستم دولتـی کـشورهاي مختلـف             ارتباطگذاري در   تجارت و سرمایه  

مـردان خـود    تـرین فـساد مـالی در میـان دولـت          طبق این مقیاس، برترین کشورها که داراي کم       
سیستم دولتـی   ترین فساد مالی در     ، و کشورهاي با بیش    10يدر این مقیاس داراي نمره     ،هستند

بـه عنـوان    1سـازي شـفاف  جهانیکمیسیونتوسط  این شاخص   . باشندمی 1يخود داراي نمره  
ي این سازمان براي محاسـبه   .شودارایه می سوء استفاده از قدرت براي کسب منفعت خصوصی         

هاي مختلفـی   ها از شاخص  کند که در آن   هاي آماري مختلفی استفاده می    معیار یاد شده از روش    
خـواري، شـاخص تـرویج شـفافیت درآمـد و           کننده، شاخص رشوه  مانند شاخص تورم مصرف   

.شودساد اداري بهره گرفته میهاي مقابله  با في برنامهي گزارش در بارهشفافیت در ارایه

نتایج و بحث
براي بررسی و تخمین تابع مناطق حفاظت شده به صورت مقطع عرضی، بر اساس گزارش 

اي انتخاب شدند که در ، تمام کشورهاي در حال توسعه2004ي بانک جهانی در سال ساالنه
این مجموعه . گیردکشور را دربر می43مجموعه، . رس بودشان در دستاین سال اطالعات

ها را جزو دسته کشورهاي داراي مناطق ي کشورهایی است که بانک جهانی آندربرگیرنده
.گیردایران نیز جزو کشورهاي مورد بررسی قرار می. حفاظت شده اعالم کرده است

نتایج حاصل از تخمین تابع مناطق حفاظت شده به صورت مقطع عرضی براي این کشورها 
شود که در تابع مناطق حفاظت شده به صورت مقطع دیده می. آمده است) 1(در جدول 

عرضی، ضرایب تمام متغیرها عالمت مورد انتظار را دارند؛ ولی ضریب متغیر تحصیالت ثانویه 
)PS (دار بودن و عالمت ضریب معنی. داري بر متغیر وابسته ندارداثر معنیGDP سرانه حاکی

در تایید EKCوجود . زنتس براي مناطق حفاظت شده استمحیطی کواز وجود منحنی زیست
یعنی با توجه به این که افزایش مناطق . است) 2002(ي بایموتی ي انجام شده به وسیلهمطالعه

1 - Transparency International Commission
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شود، در این سال با توجه به ضریب حفاظت شده به عنوان کاالي مطلوب در نظر گرفته می
داري کل مدل در سطح نیز حاکی از معنیFي آماره. این متغیرها، این نظریه درست است

. ي خوبی برازش استدهندهبوده و نشان99/0محاسبه شده بیش از R2.است% 99اطمینان 
ي تاثیر منفی جمعیت بر درصد مناطق حفاظت دهندهضریب متغیر نرخ رشد جمعیت نشان

باشد، درصد مناطق حفاظت تر شده است، یعنی هر چه سرعت افزایش نرخ رشد جمعیت بیش
.تر خواهد بودشده در این کشورها کم

کشور در 43نتایج تخمین تابع مناطق حفاظت شده به صورت مقطع عرضی براي ). 1(جدول 
2004سال 

خطاي معیارضریبنام متغیر
C355/7639/2عرض از مبدا

GDPPGDP0009/0-00934/0٭٭٭سرانه
GDPP2وان دوم تGDP81/7× 10-47/48×١٠-۶٭٭٭سرانه

PR0033/0-349/0٭٭٭نرخ رشد جمعیت
COI164/12613/0٭٭٭شاخص فساد اداري
PS014/0-045/0تحصیالت ثانویه

2R 998/0 F 110/195٭٭٭ D.W= 6/1
. درصد است1و 5، 10دار بودن در سطح به ترتیب نمایانگر معنی***و**و *

هاي تحقیقیافته: ماخذ 

تـوان از   به سخن دیگر اگر بتوان به طرق مختلف نـرخ رشـد جمعیـت را کـاهش داد، مـی                   
ـ       . کاهش سطح مناطق حفاظت شده جلوگیري کرد       زایش جمعیـت نیازهـایی     از آن جـاي کـه اف

ي ایـن نیازهـا احتیـاج بـه زمـین      راه دارد و براي تهیهچون تغذیه، مسکن و اشتغال را به هم هم
.رسداست، با توجه به سطح محدود زمین این موضوع منطقی به نظر می

در سیستم ) خواريمانند رشوه(ي میزان وجود فساد اداري دهندهشاخص فساد اداري نشان
بر اساس آمار پایگاه اطالعاتی که این داده از آن . اجتماعی یک کشور استاقتصادي و

. متغیر است) 10(تا ده ) 0(ي صفراستخراج شده است، این شاخص در بین کشورها از درجه
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ترین فساد اداري ي کمدهندهنشان) 10(ي ده ترین و درجهي بیشدهندهنشان) 0(ي صفر درجه
دهد که در متغیر در تخمین تابع مناطق حفاظت شده نشان میضریب مربوط به این. است

به . تر استها فاسدتر است، درصد مناطق حفاظت شده نیز کمکشورهایی که سیستم اداري آن
تر تر باشد، درصد مناطق حفاظت شده بیشسخن دیگر هر چه در کشوري فساد اداري کم

.خواهد بود
داري بر درصد دهد که میزان تحصیالت اثر معنیمیضریب متغیر تحصیالت ثانویه نشان

هاي ي سطح آگاهیدهندهاز آن جا که میزان تحصیالت نشان. مناطق حفاظت شده ندارد
دهد که دار نبودن این متغیر نشان میاقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مردم است، معنی

راه باشد؛ زیرا محیطی همتر از شرایط زیستتواند همیشه با آگاهی بیشتحصیالت باالتر نمی
رسانی مناسب ممکن است در یک کشور سطح سواد باال باشد، اما بدلیل نداشتن سیستم اطالع

محیطی آگاهی چندانی نداشته هاي فرهنگی، مردم این کشور از مسایل زیستو یا به دلیل
.باشند

نهادهاگیري و پیشنتیجه
حفاظت شده در چهارچوب منحنی در این مطالعه عوامل موثر بر درصد مناطق 

نتایج حاکی از وجود این منحنی در . محیطی کوزنتس در کشورهاي منتخب بررسی شدزیست
ي تاثیر منفی دهندهضریب متغیر نرخ رشد جمعیت نشان. ي مورد مطالعه استمجموعه

چنین نتایج بیانگر این موضوع است که در هم. جمعیت بر درصد مناطق حفاظت شده است
.تر خواهد بودها فاسدتر است، درصد مناطق حفاظت شده کمشورهایی که سیستم اداري آنک

با توجه به نتایج این مطالعه از آن جا که نرخ رشد جمعیت عامل موثري بر درصد مناطق 
گیري از امکانات شود با بهرهنهاد میحفاظت شده در این مجموعه از کشورهاست، پیش

زیرا بر اساس نتایج . امکان، رشد جمعیت در این کشورها مهار شودپزشکی و ترویجی تا حد 
این مطالعه رشد نکردن سریع جمعیت موجب افزایش درصد مناطق حفاظت شده در این 

بود منحنی ي بهتواند با افزایش درآمد سرانه، رسیدن به مرحلهشود و میکشورها می
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آن جا که شاخص فساد اداري اثر از سوي دیگر از . محیطی کوزنتس را سریع کندزیست
گیري از قوانین صریح شود با بهرهنهاد میداري بر درصد مناطق حفاظت شده دارد، پیشمعنی

. هستند) خواريمانند رشوه(هایی جلوگیري کرد که نشانگر فساد اداري و آشکار از پدیده
کنند ین سرپیچی میشود با افرادي که از این قوانچنین وجود چنین قوانینی باعث میهم

اي به هر طریق موجبات تخریب براي مثال اگر فرد یا موسسه. برخورد مقتضی صورت گیرد
. ي قانونی با وي برخورد جدي شودمناطق حفاظت شده را فراهم کند، با چنین پشتوانه

تواند در جهت حفظ و گسترش مناطق هاي آموزشی و ترویجی میسرانجام، استفاده از شیوه
.ت شده براي آگاهی عموم مردم نیز مفید باشدحفاظ
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