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  چكيده
اگرچه ايجاد مناطق حفاظت شده دريايي، راه حلي براي كاهش فشارهاي مخرب بر محيط زيست دريايي بوده است، 

دست آورند. تعيين حق  توانند در عين حفاظت و بهبود، منافعي حاصل از گردشگري پايدار نيز به اما اين مناطق مي
هايي كسب درآمد براي مناطق حفاظت شده است. در اين تحقيق،  ورودي براي گردشگران اين مناطق يكي از راه

در استان بوشهر مورد مطالعه قرار گرفته و بر اساس ميزان تمايل به پرداخت ورودي جهت پارك ملي دريايي نايبند 
ل به بازديد گردشگران اين منطقه، اقدام به محاسبه قيمت بهينه ورودي براي اين پارك شده است. بدين منظور تماي

دست آمده است كه اين مبالغ پيشنهادي  پرداخت بازديدكنندگان از طريق پرسشنامه و به روش يك و نيم بعدي به
عنوان هزينه ورودي براي بازديد از پارك طبيعي نايبند مطرح شده است و بر اساس نسبت تمايل به پرداخت ميزان  به

تمايل به پرداخت افراد محاسبه شده است. نتايج مبين اين است ورودي پيشنهادي تابع تقاضا تخمين زده شده و ميانه 
تواند عالوه بر حصول  ) براي هر فرد مي93تومان براي سال  4000دالر (معادل  2/1كه تعيين نرخ ورودي به ميزان 
هاي ناشي از گردشگري را در اين منطقه پوشش دهد و همچنين صرف توسعه و  حداكثر درآمد، بخشي از هزينه

 زيستي پارك ملي نايبند گردد.  بود تنوعبه

  گذاري، هزينه ورودي، روش يك و نيم بعدي، تمايل به پرداخت، بوشهر.منطقه حفاظت شده، قيمت كلمات كليدي:
  

  
  مقدمه. 1

)، راه حل مناسبي MPA(1ايجاد منطقه حفاظت شده دريايي 
هاي حياتي وابسته به دريا است.  بوم براي كمك به بقاي زيست

——— 
1 Marine Protected Area 

اي است كه براي پشتيباني از  ي حفاظت شده دريايي منطقه منطقه
محيطي و فرهنگي آن  زيستي و همچنين مديريت منابع زيست تنوع

 ,.Kenchington et alشود ( محدوده، با ابزارهاي قانوني حفاظت مي

خصوص در كشورهاي در حال توسعه  ). اگرچه اين مناطق به2003
تحت فشارهاي زيادي براي تغيير كاربري و كسب منافع اقتصادي 
مستقيم هستند، ولي مباني گردشگري طبيعي بيانگر اين است كه 
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توان از اين مناطق در راستاي توسعه پايدار، منافعي را نيز كسب  مي
). بازديد از اين مناطق در برخي Walpole et al., 2001نمود (

دليل  كشورها مستلزم پرداخت هزينه ورودي است كه اين مبالغ به
اندك بودن، قادر به جبران خسارت وارده به محيط زيست نيستند. 

در  Kosciuskoالبته در مطالعه برخي مناطق حفاظت شده مانند 
هاي حفاظت و مديريت  د از هزينهدرص 95) حدود 1992استراليا (

خود را از محل حق ورودي گردشگران تامين كرده است و ساير 
مناطق حفاظت شده در اين كشور سهم كمتري به خود اختصاص 

است كه برخي مناطق دريايي  ). اين در حالي Driml, 1994اند ( داده
و  شوند كاراييب كامالً مستقل اداره مي Bonaireحفاظت شده مانند 

 Dixonنمايند ( كامالً از حق ورودي بازديدكنندگان تامين منابع مي

et al., 1993 اين امر مستلزم اين است كه هزينه ورودي بهينه .(
اي براي تعيين  كه در مطالعه طوري براي اين مناطق تعيين شود، به

در  Menaiحق ورودي بهينه براي منطقه حفاظت شده خليج 
دالر  3ين است كه حق ورودي فعلي به ميزان تانزانيا نتايج مبين ا

 Friskدالر است تا حداكثر درآمد حاصل شود ( 5قابل افزايش تا 

and Gustafsson, 2012 اين رقم براي پارك ملي حفاظت شده .(
Komodo  دست آمده است در حاليكه  دالر به 13در مالزي معادل

ي  دهنده دالر بوده است و نشان 87/0حق ورودي دريافتي معادل 
 ,.Walpole et alفاصله بسيار زياد قيمت بهينه با قيمت فعلي است (

). مطالعات زيادي در خصوص عملكرد و منافع اقتصادي و 2001
طبق مطالعه انجام شده براي اجتماعي اين مناطق انجام شده است. 

چهار كشور فيجي، سولومون، اندونزي و فيليپين مهمترين منافع 
تواند خالصه  مورد مي 5منطقه حفاظت شده براي اقتصاد محلي در 

شود. اول، منطقه حفاظت شده دريايي موجب افزايش صيد ماهي 
 كه طبق برآورد انجام شده درآمد خانوارها از صيد طوري به ،شود مي

ماهي پس از تعيين منطقه حفاظت شده، دو برابر بيش از پيش 
گزارش شده است. اين مسئله به دليل فرصت دادن به جوامع 

افتد. دوم،  ماهيان جهت رشد و نمو و زاد و ولد مناسب، اتفاق مي
خصوص در قسمت گردشگري است.  هاي جديد به ايجاد شغل

باعث ايجاد مديريت اين مناطق در قالب بازديد گردشگران 
هاي جديد براي مردم محلي خواهد شد. طبق مطالعه مذكور،  شغل

درآمد نهايي حاصل از گردشگري دو برابر درآمد ناشي از صيد و 
صيادي است. سوم، حكمراني بهتر در مناطق حفاظت شده دريايي 
است. با ايجاد چنين تشكيالتي، پاسخگويي به نيازهاي جوامع 

گيرد. چهارم، بهبود كيفيت  رت ميتر صو محلي بهتر و سريع
سالمتي و بهداشت افراد است. صيد بيشتر موجب مصرف پروتئين 

بيشتر شده كه اين امر خصوصاً براي كودكان باعث بهبود سالمتي 
خواهد بود. از سوي ديگر، هزينه كردن ميزان ورودي پرداخت شده 
از طرف گردشگران در جهت ايجاد رفاه و آسايش ساكنين محلي 
نيز در ارتقاي سطح زندگي و افزايش رفاه تاثير زيادي خواهد 
داشت. پنجم و آخرين منفعت شامل منافع حاصله براي زنان مناطق 
حفاظت شده دريايي است كه اين ارتقا هم در قسمت اقتصادي و 
هم در بخش اجتماعي قابل مشاهده است. ايجاد اشتغال زنان 

هاي مرتبط با  فعاليت خصوص در بخش صنايع دستي دريايي و به
صيادي موجب كسب درآمد براي آنها و افزايش نقش زنان در 

  ).van Buekering, 2008اقتصاد منطقه شده است (
ه دريايي عنوان مناطق حفاظت شد در ايران نيز مناطقي به

منظور حمايت و پشتيباني از منابع بكر دريايي  معرفي شده كه به
اطق، پارك ملي نايبند واقع در استان اند. يكي از اين من ايجاد شده

بوشهر است كه براي تنوع زيستي منطقه از اهميت زيادي 
هر ساله بازديدكنندگان زيادي از  با وجود آنكهبرخوردار است. 

ولي در توسعه و بهبود آن نقشي نداشته  ،كنند اين منطقه ديدن مي
د و بنابراين درآمدي از ناحيه گردشگري براي اين منطقه وجو

ندارد. به همين منظور در اين تحقيق هدف اين است كه با استفاده 
ميزان بهينه قيمت ورودي  ،از تمايل به پرداخت بازديدكنندگان

جهت توسعه پايدار پارك ملي نايبند برآورد گردد. تفاوت مطالعه 
دست آوردن تمايل به پرداخت  هحاضر با مطالعات قبلي در نحوه ب

مقاله از روش يك و نيم بعدي استفاده شده افراد است كه در اين 
؛ هرچند كه براي پارك ملي نايبند تاكنون اقدام به برآورد است

در ادامه در قسمت دوم به  قيمت بهينه گردشگري نشده است.
بيان خصوصيات اين منطقه حفاظت شده از نظر موقعيت 
جغرافيايي و تنوع زيستي پرداخته و در بخش سوم به بيان روش 

يق پرداخته خواهد شد. سپس در بخش چهارم نتايج حاصل تحق
از برآورد بيان شده و بهترين قيمت با توجه به ميزان تمايل به 

گردد. در بخش پاياني نيز  پرداخت بازديدكنندگان مشخص مي
  گردد. هاي سياستي مقاله ارائه مي خالصه نتايج و توصيه

 منطقه مورد مطالعه (پارك ملي نايبند). 2

(اطلس  هكتار 49815ملي دريايي نايبند با مساحت  پارك
) در دو استان بوشهر (بخش 1385 ،مناطق حفاظت شده ايران

(شهرستان پارسيان) قرار  عسلويه شهرستان كنگان) و هرمزگان
دارد. مجموعه پارك ملي دريايي زير نظر اداره كل محيط زيست 
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قه دريايي و هكتار اين منط 27000. حدود قرار دارد استان بوشهر
  بقيه خشكي است. 

خليج نايبند همراه با بخشي از دماغه نايبند با  1357در سال 
عنوان منطقه حفاظت  ) به1379، مجنونيانهكتار ( 19500مساحت 

شده نايبند در فهرست مناطق حفاظت شده ايران قرار گرفته 
است. اين منطقه همراه با مناطق ديگر از جمله دماغه نايبند و 

عنوان اولين پارك  به 1383آبهاي خليج فارس در سال  از بخشي
  . شده استيران ثبت ملي دريايي ا

هكتار  22500محدوده خشكي اين پارك ملي با وسعت 
مرتفع در ساحل جنوبي خليج نايبند قرار دارد  اي صورت دماغه به

هاي كل و بز، قوچ و ميش، و گونه نادر جبير و جيرفتي را  و گونه
د. پوشش گياهي پارك ملي نايبند شامل اجتماعات حرا در بر دار

ها در  هاي دريايي و جلبك و ساير گياهان آبزي نظير علف
جنگل هاي ساحلي و گياهان مقاوم شورپسند است.  بوم زيست

فارس در پارك  هاي طبيعت خليج  ها و زيبايي  حرا يكي از شگفتي
هاي  تگاهترين زيس كه جزو با ارزش ملي دريايي نايبند است

هاي  شود و نقش بسيار مهمي در زيست بوم ساحلي محسوب مي
در كنار اين درختان جانداران  .كند خشكي و دريايي ايفاد مي

هايي روي سطح  كنند كه با ايجاد سوراخ دوزيستي زندگي مي
گل و الي   ساحل و در پاي درختان، تهويه را در سطح فوقاني

تنوع جانوران وحشي منحصر  اين منطقه از نظرسازند.  ميسر مي
شدت برخورد امواج با ساحل در محدوده  به فرد است. 

هاي حرا ماليم است و عمل جزر و مد به آرامي صورت  جنگل
ها  هاي ارزشمند اين جنگل كه اين موضوع يكي از جنبه گيرد مي

  شوند.  قلمداد مي

 روش تحقيق. 3

برآورد عنوان معيار  ) بهCV(1 گذاري مشروط روش ارزش
قيمت بهينه ورودي در نظر گرفته شده است. اين روش يك 

است و فرآيند آن بر پايه يك بازار  2تكنيك ترجيحات اظهار شده
سري سئواالت، تابع تقاضاي  فرضي است كه در آن از طريق يك

شود  افراد براي يك كاال يا خدمت زيست محيطي آشكار مي
(Garrod and Willis, 1999)طور  هظت شده دريايي ب. مناطق حفا

كلي يا فاقد هزينه ورودي هستند و يا هزينه بسيار كمي دريافت 
——— 
1 Contingent Valuation Method 
2 Stated Preference 

شود، ميزان  كنند كه چون بر اساس عوامل بازار تعيين نمي مي
هاي ناشي از  درآمد حاصله بهينه نبوده و پوشش دهنده هزينه

گذاري مشروط تالش  گردشگران نخواهد بود. روش ارزش
ف ارزش را از طريق سئوال از بازديدكنندگان كند تا اين اختال مي

به عنوان تقاضاي بازار، تخمين بزند. بدين منظور از 
بازديدكنندگان بصورت تصادفي حداكثر ميزان تمايل به پرداخت 

شود  به منظور حفاظت و بهبود منطقه حفاظت شده سئوال مي
)Mitchell and Carson, 1989 .(  

منظور برآورد  رد ارزش بهدر قسمت مربوط به سواالت برآو
ميزان تمايل به پرداخت افراد سه دسته مبلغ پيشنهادي شامل 

تر مورد استفاده قرار گرفته  مبلغ پيشنهادي باالتر، مياني و پايين
عنوان هزينه ورودي براي بازديد  است كه اين مبالغ پيشنهادي به

پيشنهاد از پارك طبيعي نايبند مطرح شده است. ابتدا مبلغ مياني 
شود كه آيا  شده، اگر پاسخ فرد مثبت باشد در ادامه پرسيده مي

حاضر به پرداخت مبلغ باالتر است؟ و اگر پاسخ فرد به پرداخت 
شود. ولي تفاوتي  تر پيشنهاد مي مبلغ مياني منفي بود، مبلغ پايين

كه در اين تحقيق از نظر نحوه پرسيدن سئوال با تحقيقات ديگر 
ه در اينجا بر اساس استدالل مطرح شده در دارد اين است ك

) Cooper et al., 2002كارايي بيشتر روش يك و نيم بعدي (
ابتدا به پرسش شونده طيف قيمتي شامل حداقل و حداكثر 
ميزاني كه براي حفاظت از آنها مورد نياز است براي ورودي 

 گردد. بنابراين افراد حداقل و حداكثر پيشنهادات را در ارائه مي
زني جلوگيري  ذهن دارند و از مواردي مثل شروع فرآيند چانه

خواهد شد. ولي به دليل اينكه هزينه ورودي براي بازديد در 
حال حاضر وجود ندارد، اين سئواالت در شكل بازار فرضي 

  شود. مطرح مي
پس از تعيين ميزان تمايل به پرداخت گردشگران براي بازديد 

تقاضاي فرضي استخراج شده است. يك از پارك ملي نايبند، تابع 
با تابع  q = ce-kpصورت همدل رگرسيون بوسيله تابع نمايي منفي ب

درصد گردشگراني  qكه  طوري هتقاضا تطبيق داده شده است. ب
است كه طبق نمونه تمايل به پرداخت ورودي جهت استفاده از 

 k قيمت پيشنهادي ورودي است و pاند و  پارك ملي نايبند داشته
نيز ضرائب ثابت هستند. اين تابع بهترين نتيجه را براي تابع  cو 

ها براي تعيين قيمت بهينه  تقاضا بدست داده است. ميانه داده
استفاده شده است. با توجه به درآمد كل حاصل از گردشگري و 
حداكثر درآمد حاصله، ميزان قيمت ورودي مطلوب تعيين 

 qرودي است كه در آن مقدار گردد. ميانه ارزش ميزاني از و مي
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درصد باشد. مقدار ميانه توسط تابع تقاضاي تجمعي  50معادل 
 Jakobssonگردد ( بين دو حد ابتدايي و انتهايي پيشنهاد تعيين مي

and Dragun, 1996.(  

  گيريهبحث و نتيج. 4

دست آوردن ميزان تمايل به پرداخت گردشگراني كه از  براي به
توزيع و  نامه  پرسش 100بازديد كرده بودند، تعداد پارك ملي نايبند 

نامه قابل تجزيه و تحليل  پرسش 95تكميل شد كه از اين تعداد 
ها بدليل عدم درك سئواالت يا نقص  تشخيص داده شده و بقيه آن

دست آوردن حداكثر تمايل به  ها كنار گذاشته شد. روش به جواب
م بعدي است و پرداخت گردشگران انتخاب دوگانه يك و ني

سئواالت تمايل به پرداخت در قالب ميزان هزينه ورودي جهت 
هاي  نامه ). پرسشMadani et al., 2012بازديد سئوال شده است (

تكميل  1391ماه (ارديبهشت) در سال  1ارزش تفريحي در طول 
تومان تا  1000اند. طيف پيشنهادي جهت پرداخت ورودي از  شده

نامه در يك  است. به همين دليل پرسشتومان بيان شده  10000
ساختار مشخص ولي با مقادير پيشنهادي متفاوت جهت تعيين ميزان 
تمايل به پرداخت بازديدكنندگان مورد استفاده قرار گرفت. در جدول 

همراه درصدي از  ، ميزان ورودي پيشنهادي به گردشگران به1
  است.  اند آورده شده پاسخگويان كه تمايل به پرداخت داشته

  : تمايل به پرداخت بازديدكنندگان پارك ملي بر اساس ميزان ورودي پيشنهادي1جدول 
  نسبت تمايل به پرداخت (درصد) ميزان ورودي پيشنهادي (تومان)

1000 

2000 

3000 
5000 

10000 

65/80 

16/45  
10/37 
35/19  
06/8  

    

با توجه به روش تحقيق مورد استفاده در اين مطالعه، براي 
تعيين تعداد نمونه الزم جهت برآورد ارزش تفريحي و استخراج 

گيري مقدماتي و  از روش نمونه  تابع تقاضاي بازديد از پارك ملي،
فرمول كوكران استفاده شده است. منظور از ارزش تفريحي 

ند بازديدكنندگان اين هاي مانگرو خليج نايب گردشگران جنگل
درصد از بازديدكنندگان  50است كه طبق آمار حدود  بوم زيست

درصد بومي بودند. بنابراين نصف كل گردشگران  50خارجي و 
  به عنوان گردشگران خارج از بوشهر در نظر گرفته شدند. 

بر اساس تابع تقاضاي معرفي شده در قسمت قبل، نتايج 
  آورده شده است.  2تخمين تابع تقاضا در جدول 

  نتايج رگرسيون حاصل از تخمين تابع تقاضاي گردشگري در پارك ملي نايبند :2جدول 
  احتمال  tآماره   ضريب متغير

  0001/0  3/28  38/4 ضريب ثابت
  003/0  - 24/8 -00024/0 قيمت پيشنهادي

  R2ضريب
R2 تعديل شده  

Log likelihood 

95/0  
94/0  
00/2  

    

       

كه  طوري هتوضيح دهندگي خوب مدل است، ب نتايج بيانگر
R2  درصد حاصل شده است. ضرايب نيز عبارتند  95در حدود
كه عالمت متغيرها نيز با تابع   = k-0002/0و  = c 38/4 از

  تقاضا همخواني دارد.
شونده  ميانگين تمايل به پرداخت افراد پرسش با وجود آنكه

ولي ميانه تمايل به پرداخت  ،تومان حاصل شده 3500معادل 
دست آمده است. بنابراين در  هتومان ب 2000گردشگران در حدود 

كه اين ميزان را در تعداد گردشگران پارك ملي نايبند كه  صورتي
اند را ضرب  هزار نفر بوده 150در سال مورد مطالعه در حدود 

ميليون تومان درآمدزايي براي اين  300كنيم، رقمي در حدود 
هاي  رك حاصل خواهد شد. اگرچه اين درآمد با كليه هزينهپا

هاي تحميل  تواند قسمتي از هزينه ولي مي ،پارك معادل نيست
شده توسط گردشگران را پوشش دهد. با توجه به اينكه ارزش 
مناطق حفاظت شده و ارائه كاالها، خدمات و كاركردهاي آنها 

بر اين نيست كه  بسيار فراتر از كاركرد گردشگري است، انتظار
ها را پوشش دهد.  درآمد حاصل از حق ورودي بتواند كليه هزينه

 1 نمودارترتيب در  به صورت نموداري هتابع تقاضا و درآمد كل ب
  اند. نشان داده شده 2و 

  
  ميزان درآمد كل حاصل از پرداخت ورودي :1 نمودار

شود، درآمد كل در نرخي حدود  طور كه مالحظه مي همان
شود، ولي در اين نرخ درآمد نهايي منفي  تومان حداكثر مي 3000

است و تاثير منفي بر تقاضا خواهد داشت. نمودارها با استفاده از 
نامه با توجه به مقادير پيشنهادي و تعداد افرادي كه  نتايج پرسش
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طور كه مالحظه  اند، حاصل شده است. همان پيشنهاد را پذيرفته
معكوس بين قيمت و مقدار مطابق  اي طه، راب2 نمودارشود در  مي
شود كه اين نتيجه در جدول  تقاضا تاييد مي مباني نظريبا 

  دست آمده است.  هرگرسيون فوق نيز ب

  
: تمايل به پرداخت گردشگران با افزايش ورودي (تابع تقاضاي 2نمودار 

  گردشگري)

درآمد نهايي حاصل از دريافت ورودي جهت  3نمودار 
طور  دهد. همان گردشگران از پارك ملي نايبند را نشان ميبازديد 

شود، اين رقم در حق ورودي حدود  كه در نمودار مالحظه مي
شود كه از اين نظر بهترين قيمت جهت  تومان حداكثر مي 2000

حق ورودي است. با توجه به اينكه نتايج حاصله بر حسب ريال 
هاي  اشت  كه قيمتدست آمده است، بايد به اين نكته توجه د به

مطرح شده است و براي  91هاي سال  پيشنهادي بر اساس قيمت
هاي آتي و مقايسه  دست آمده را براي سال اينكه بتوان مقادير به

با كارهاي ديگران مورد استفاده قرار داد، به دالر با نرخ سال 
مورد مطالعه تبديل كنيم كه در اين صورت ميزان حق ورودي 

دست خواهد آمد (نرخ دالر آزاد در سال  دالر به 2/1بهينه معادل 
91.(  

  
 : درآمد نهايي حاصل از دريافت ورودي براي بازديد پارك ملي نايبند3نمودار 

در مقايسه با نتايج ساير كارها، تفاوت در ميزان تمايل به 
پرداخت افراد و بنابراين ارزش اظهار شده از طرف بازديدكنندگان 

در ارتباط زيادي با ميزان رضايت افراد از است كه اين مسئله 
هاي زيست محيطي دارد.  تجربه بازديد و سطح درآمدي و آموزش
 ,.Walpole et alدالر ( 13اين رقم براي پارك ملي مالزي معادل 

 Frisk andدست آمده است ( هدالر ب 5) و براي تانزانيا 2001

Gustafsson, 2012 .(  
ت بهينه بايد مورد نظر قرار نكته مهمي كه در برآورد قيم

گيرد اين است كه باالبردن بيش از حد اين قيمت، موجب عدم 
صورت كاهش تعداد بازديدكننده و يا استفاده بدون  پرداخت به

چه مدل ارائه شده در اين  پرداخت حق ورودي خواهد شد. اگر
اي از تابع تقاضا است، ولي بيانگر اين است كه  مقاله شكل ساده

شود و  مناطق از نظر گردشگران مطلوب و مهم ارزيابي مياين 
آنها حاضر به مشاركت در حفظ و بهبود آن خواهند داشت. 
همچنين پرداخت ورودي باعث افزايش روحيه همكاري و 

  گردد.   حفاظت از محيط زيست نيز مي

  گيري نتيجه. 5

ها و خشكي در  اهميت منابع زيست محيطي اقيانوس
ها بر روي كره زمين امري پذيرفته شده  نسانپشتيباني حيات ا

هاي مختلفي در مديريت اين منابع و استفاده بهينه  است. روش
هاي  از آنها در كشورهاي مختلف مطرح است كه يكي از روش

مناسب، ايجاد مناطق حفاظت شده است. تعيين مناطق حفاظت 
هاي  بوم شده دريايي و يا پارك دريايي به منظور حفظ زيست

ريايي و ساحلي و درجهت حفظ حيات موجودات دريايي و د
بطوركلي جوامع ساحلي اتخاذ شده است. از سوي ديگر اين 

برداري نيز  صورت مديريت شده و پايدار بهره تواند به مناطق مي
ترين  شوند كه گردشگري و بازديد از اين مناطق از مناسب

ي نايبند از ها است. در ايران و در استان بوشهر، پارك مل روش
هاي دريايي بسيار كليدي و مهم است.در  سامانه نظر پشتيباني بوم

حال حاضر در اين منطقه با وجود حضور گردشگران و آثار 
تخريبي آنها در پارك، درآمدي از سوي آنان براي پارك حاصل 

شود كه اين امر از دو جنبه به محيط زيست ضرر خواهد  نمي
ضافي به مديريت مناطق حفاظت شده هاي ا زد. اول اينكه هزينه

دليل عدم مشاركت و پرداخت  گردد و دوم اينكه به تحميل مي
حق ورودي توسط بازديدكنندگان احساس مسووليت كمتري در 
حفظ و نگهداري محيط زيست اين منطقه وجود خواهد داشت. 

ها  كه با پرداخت حق ورودي قسمتي از اين هزينه در صورتي
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شود و كارايي بيشتري در تقاضا ايجاد  ي ميدروني و يا بازار
  خواهد شد. 

با در نظر داشتن اينكه در حال حاضر بازار حقيقي براي 
پرداخت ورودي توسط گردشگران وجود ندارد، روش 

ترين روش براي ايجاد بازار فرضي  گذاري مشروط مناسب ارزش
بهينه دست آوردن تقاضاي افراد است تا از اين طريق ميزان  و به

ورودي تعيين گردد. بدين منظور سئواالتي براي بازديدكنندگان 
مطرح شد كه آنها بتوانند تمايل به پرداخت خود را در صورت 
وجود بازار حقيقي براي تعيين ميزان حق ورودي، اظهار كنند. 

دست آوردن ميزان تمايل به پرداخت  هاي مختلفي براي به روش
از روش يك و نيم بعدي استفاده وجود دارد كه در اين مطالعه 

شده است. سپس تابع تقاضا بر اساس ميزان تمايل به پرداخت 
افراد و درصد پاسخگويان به سئواالت تخمين زده شد و سپس 
درآمد نهايي استخراج شده است. با توجه به اينكه با افزايش 
ميزان ورودي پيشنهادي، درصد كمتري از افراد حاضر به 

هت ورودي و بازديد از پارك ملي نايبند پرداخت مبلغي ج
اند، قيمت ورودي بهينه با توجه به ميانه پيشنهادات و  بوده

تومان معادل  2000حداكثر كردن درآمد نهايي در حدود رقم 
  دست آمده است.  دالر به 2/1

ميزان هزينه مناطق حفاظت شده بيش از رقم درآمد حاصل 
ف از ايجاد مناطق از گردشگري آنها خواهدبود چراكه هد

حفاظت شده دريايي، كسب درآمد و درآمدزايي آن نيست، 
هاي حياتي منطقه  بوم ها و زيست بلكه هدف حفاظت از گونه

تواند به مديريت بهتر منطقه  است و گردشگري پايدار مي
  كمك كند. 

هاي اين پژوهش، به مسووالن پارك ملي  با توجه به يافته
اي گردشگران و بازديدكنندگان منطقه، شود بر نايبند پيشنهاد مي

ورودي جهت بازديد وضع كرده و درآمد حاصل از آن را صرف 
رفاه گردشگران و بهبود وضعيت منطقه كنند تا منجر به ارتقاء و 

  توسعه منطقه نيز گردد.

  سپاسگزاري. 6

المللي فارابي انجام  اين مقاله با حمايت مالي جشنواره بين
شناسي خليج  كليه همكاران مركز اقيانوسشده است. همچنين از 

فارس (بوشهر) و پارك ملي نايبند كه در پيشبرد اين طرح 
  شود. اند، تشكر و قدرداني مي پژوهشي مشاركت داشته
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