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برآورد ارزش تفریحی آبگرم گنو در استان هرمزگان
صدیقه پرون ،8صدیقه بلوکی

چکیده
میباشند بامشخصشدن
اکوسیستمهایطبیعی وبخصوصمنابعآبی ،درحالنابودی 

آنجاییکه بسیاریاز

از
میتوان ازنابودیاینمنابعجلوگیریکرد .هدفازاینمطالعهبرآوردارزش
ارزشهرمنبعبرایافرادتاحدودی  
تفریحیآبگرمگنودراستانهرمزگانمیباشد.برایمحاسبهاینارزش،میزانتمایلبهپرداختافرادبرایورود

ارزشگذاریمشروط()CVMاستفادهشد.میانگین

بهآبگرموتفریحدرمنطقه،موردبررسیقرارگرفتوازروش
بهوسیله
تمایل به پرداخت افراد برای ورود و تفریح با استفاده از مدل الجیت و از روش حداکثر درستنمایی  ،
دادههایموردنیاز ازطریقتکمیل 012عددپرسشنامهبینافرادبازدیدکنندهمنطقه
انتگرالگیری عددیمحاسبهشد .

جمعآوریشد.متوسطتمایلبهپرداختبرایهربازدیدکننده6316،ریالو
طبقهبندیتصادفی 
نمونهگیری 
بهروش 
درحالتوسعهباسطحدرآمدپایینتا

تمایلبهپرداختهرخانوارنیز00116ریالبهدستآمد.بااینکهایرانکشوری
میدهدکهمردمبا پرداختمبلغی جهتاستفادهازآبگرمگنو موافقهستند،بهگونهایی
متوسطاست،نتایجنشان 
که98درصدازپاسخگویان()191برایتفریحوگردشدراینبررسیحاضربهپرداختحداقلمبلغ(0222ریال)
بودند.همچنیننتایجمطالعهنشاندادکهکشاورزانمنطقهارزشتفریحیکمترینسبتبهسایرپاسخگویانبرایآب
بیماریهادارایتمایلبهپرداخت

گرمموردمطالعهقائلبودند؛امادرمقابلافراداستفادهکنندهازآبگرمبرایدرمان
بهطوریکه نشان داد .مردم منطقه از
دستیافت  ،
باالتری بودند .این مطالعه به نتایج امیدوارکنندهای ازنظر مدیریتی  
اهمیتآبگرمآگاههستندومیتوانازآگاهیمردممنطقهبرایمحافظتبیشترازآبگرماستفادهنمود.
ارزشگذاریمشروط.

واژههای کلیدی :آبگرم،ارزشتفریحی،تمایلبهپرداخت،

مقدمه
عمدهای مواجه بوده و همین امر ،از جدیترین دغدغههای انسان
زیستمحیطی  

دنیای کنونی با بحرانهای 
هاوآالیندههایمختلف،نابودی


ن،افزایشآلودگی
معاصربهشمارمیآید.بروز مشکالتیچونازبینرفتنالیهاز

کانونهایغنیتنوعزیستی
پیشازاین بهعنوان  
،تاالبهاومناطقیکهتا 

هایطبیعیوبخصوصمنابعآبی


اکوسیستم
میآیند(.)Chomitz, 1998
شدند،همگیازشواهدچنینبحرانهاییبهحساب 


تلقیمی
یگیرد،
آبهایی که از دل زمین نشأت م 
در میان اکوسیستمهای متنوع موجود بر روی خشکیهای زمین  ،
بهخصوص آب گرم ،با میزبانی مجموعهای از فرآیندهای پیچیده اکولوژیکی ،باعث شکلگیری و جریان مستمر

نقشآفرین
تولیدات و خدماتی می شوند که به اشکال مستقیم و غیرمستقیم در حیات اقتصادی و یا معاش انسانی  
هستند(اسماعیلیوکاویانپور.)1692،
زمانوپیشرفتدانشدرعرصههایمختلفعلمیواز جملهاکولوژی،نقشمنابعآبیدربسیاریاز

باگذشت
ابعادزندگیوبهزیستیورفاهبشرآشکارترمیشود.همهخدماتوتولیداتمادیوغیرمادیانتزاعیافتهازدرون
 مربی و دانشجوی دکتری ،گروه کشاورزی ،دانشگاه پیام نور ،صندوق پستی  6761 -7967تهران ،ایران -مربی و دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور ،صندوق پستی  6761 -7967تهران ،ایران
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منابعطبیعیوازآنجملهمنابعآبی،بااشکالگوناگونی ظاهرمیشوند.مواردیهمچونمحصوالتزراعی ودامی،
یتوانبهخواص
حفظذخایرژنتیکی،گردشگریطبیعیوایجادجذابیتهایبصریوغیرهودرموردآبگرمم 

درمانیوتفریحیآننیزاشارهنمود(.)Brun, 2002
یژگیهایدرمانیشیمیاییوویژگیهایفیزیکیماننددما،گازها،درجهاسیدی،
آبهای معدنیباتوجهبهو 

یشوند .همچنین مختصات درجه حرارت ،کیفیت و کمیت ،عمق سفره ،دبی
تقسیمبندی م 

موقعیت مکانی و  ...
پروسههایدرمانی،تفریحیوورزشیموردمطالعه علمیقرار

بندیشده ویاترکیبفلزاتدر
طبقه 
خروجیوامالح 
آبمعدنیاست.
مهمترینچشمه 
یگیرند(بلبلیوهمکاران.)1696،آبگرمگنودرهرمزگانیکیاز 
م
میتواند کمکزیادیبهحفاظت
دراختیارقراردادن اینذخایر بهشکلکاالهایتوریستیدرمقیاسجهانی 
نهتنها منابعطبیعیوفرهنگیراحفظ
توسعهپایداررافعالیتیمیداندکه 

آنها بنماید .سازمانجهانیجهانگردی نیز 

استفادههایدیگر

گرمها 
مستمرافزایشمیدهد .ازآب 

بهطور 
میکند ،بلکهظرفیترانیزبرایایجاددرآمدو اشتغال 

محسوبمیشود(اسماعیلیساریوکاویانپور1692،؛پرونو

آنها 
توریسمازمهمترین 

نیزبهعملمیآیدکهاکو 

اسماعیلی.)1698،
دراینخصوصنقشاساسیومهمیکهمنابعطبیعیمخصوصاًمنابعآبیباتوجهبهگرموخشکبودنکشور
درایجادوگسترشمراکزتفرجگاهیدرداخلوخارجازشهرهادارند،موجبشدهتاکارشناسانامر،توجهخاصی
آنها
یهایصرفپیدایش  
هیچگونه سرما 
آنها درصدد هستند ازاینمواهبخدادادیکه 
بهمنابعطبیعیداشتهباشند  .
ریزیهای اصولی و
برنامه 
آرامشبخش استفاده نمایند و با  

یطهای تفریحی سالم و 
بهمنظور ایجاد مح 
نشده است  
آنها در راستای گسترش این منابع گام بردارند( .اسماعیلی ساری و کاویان پور،
صحیح ،ضمن حفاظت و احیای  
.)1692
پروژههای
گذاریها  ،

گذاریها  ،
قیمت

زیستمحیطی درسرمایه

امروزهنیازبهشناختوواردنمودنارزشهای

پذیرفتهشده کهبرای

گیریها کامالً محسوساست.درجهانکنونی
مربوطبهتصمیم 

مشیهای 
خط 
عمرانی،صنعتیو 
بهطورکلیهزینهیابهای
زیستمحیطیرانیزموردشناساییقرارداد .

تعیینهزینهکاالهاوخدماتبایدهزینههایکلی

یبهایی استکهدراثنای تولید ،توزیع ،مصرف
یبها وآس 
صدمهها ،تخر 

زیستمحیطی دربرگیرنده

کاالهاوخدمات
تصمیمگیری و

کاالها و خدمات بر محیط تحمیل میگردد .برای پاسخگویی به نیاز فزاینده جامعه مخاطبان ازنظر 
برنامهریزی ،ارزشگذاری برخی کاالها و خدمات به موضوع بحثهای روز تبدیلشده و اقتصاددانان را وادار به

محیطی،دقیقتربرآورد

هایپولیرشتهایازکاالهاوخدماتزیست


،ارزش
آنها
توسعهفنونینمودهکهبابهکارگیری 
شوند(.)Krieger, 2001
مکانهای مناسبی که بتوانند پاسخگوی نیازهای تفریحی و تفرجی افراد جامعه باشند و
بهطورکلی ،ایجاد  

میرسد.دراینخصوص
محیطزیستانجامدهند،کامالًضروریبهنظر 
همچنینعملکردمثبتیرادرزمینههایحفظ 
مکانهایدارایآبدرایجادوگسترشمراکزتفرجگاهیدرداخلو
نقشاساسیومهمیکهمنابعطبیعیمخصوصاً 
آیندهنگری
خارجازشهرهادارند،موجبگشتهتاکارشناسانامر،توجهخاصیبهمنابعطبیعیداشتهباشند.بنابراینبا 
ذخیرهسازیواختصاصمنابعتفرجگاهیدرهرگوشهازکشور،حفظواحداثمنابعراممکن

نسلهایآینده،
برای 
میسازد(حیاتیوهمکاران1698،؛زبردستوشرزهای1698،؛)Tang et al., 2007

بهویژه آب گرم
تالش برای برآورد ارزش واقعی مجموعه کاالها و خدمات حاصل از برخی منابع طبیعی و  
اکنونفشارهایگوناگونبرآمدهازانگیزههاومقاصداقتصادی،زمینهساززوالوانهدام


یابدکههم

ضرورتمی
ازآنجا
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آبهای جاری و
آنها شده است .بهخصوص در بخش منابع آبی ،شاهد نابودی و تخریب رو به تزاید  
همیشگی  
زیرزمینیدرگوشهوکنارجهانهستیم(.)Pearce and Turner, 2002
بهطورجدی پیگیریشدهاست.هوتلینگ )1891( 1میالدیدر
اندیشهارزیابیتفرجگاههاازسال 1891بهبعد 

آمریکاپیشنهادکردکهباالترینهزینهمسافرتیاندازهگیریشدهبرایارزشتفرجگاهیدرنظرگرفتهشود.وانتروپ0

پیشنهادنمودکهبرایتمامسیستمهایتفرجیآمریکاورودیهدرنظرگرفتهشودتارابطهبینهزینهوتعداد

( )1890
دفعات استفاده افراد از تفرجگاهها ،برای واکنش استفادهکنندگان در برابر هزینه معین شود .لرنر )1836( 6مبنای
نندگانتفرجگاههایخصوصیقرارداد .علییخشکی

محاسباتخودرابراساسورودیهدرخواستیصاحبانوادارهک
بهطورجدی مطرحوموردمطالعه قرارداد.سپس( )1699واحد
برایاولینبارمسئلهتفرجگاههارادرایران 

( )1691
محیطزیست،مطالعاتمشابهیرادراینزمینهازطریقپرسشنامهومصاحبهانجامداد.

پارکهایسازمانحفاظت

نشانمیدهدکهمعموالًاز

محیطزیست 
بررسیمطالعاتمختلفدرزمینه برآوردارزشتفریحیمنابعطبیعیو 
ارزشگذاری مشروط  )CVM( 9جهت تعیین ارزش توریستی و تفریحی

روش هزینه سفر )TCM( 9و روش 
استفادهشده است؛ اما با توجه به اینکه روش هزینه سفر برآورد درستی از ارزش توریستی و تفریحی ندارد ،اکثر

داشتهاند
ارزشگذاری مشروط جهت ارزشگذاری منابع طبیعی  

مطالعات حاضر سعی در استفاده بیشتر از روش 
(.)White and Lovett, 1999
درحالتوسعه استومابرایبهرهمندیاززندگیمناسبنیازبهاستفادهازمنابعخودداریم.بیشاز1

کشورما
ازآنمنابعطبیعیوعرصههایطبیعتبکر وزیباست

قابلتوجهی 
حفاظتشده ودرصد 

درصدازسرزمینمامناطق
میشودودیریازوددرمعرضتوسعهقرارخواهندگرفت (نخعیو
آنها استفادهچندانین 
کهدرحالحاضراز 
مرتضوی1698،؛ .)Esmaeili, 2006برهمیناساسدراینمطالعهسعیشدهاستتااهمیتوارزشتفریحیآب
تاسیاستهاییبرایبهرهمندیبیشترازاینمنابعدرجهتتوسعهکشوراستفادهگردد.

مشخصشده

گرمگنو


مواد و روشها
برایمحاسبهارزشتفریحی،تمایلبهپرداختافرادبرایورود،تفریحوهمچنیناستفادهازخواصدرمانی
آبگرممدنظرقرارگرفت.
روشهای مبتنی بر ترجیح افراد :روش ارزشگذاری مشروط (:)CVM
لذتگرایی ( ، )HPMازبرخیجهاتمتکیبه
قیمتگذاری براساساصل 
روشهایهزینهسفر ( )TCMو 

واینامرازمیزانخریدکاالهایقیمتگذاریشدهبازاریکه

میباشد 
زیستمحیطی  

نحوهارزیابیافرادازکاالهای
زیستمحیطیارتباطدارند،مشخصمیگردد.روشارزیابیمشروطنیازبهمراجعهبهافراد

استفادهازآنباکاالهای
زیستمحیطیدارد.بههمیندلیلروشارزیابیمشروطراغالباًروشترجیح

داراییهای

جهتتعیینارزشکاالهاو
متداولترین روش کاربردی آن ،مصاحبه با افراد در رابطه با

روشهای متفاوتی وجود دارد ،اما 
مینامند .اگرچه  

زیستمحیطی

دراینباره کهبرایحفظکاالی
آنها  
میباشد(.)Lee and Mjelde, 2007سؤالنمودناز 
محیطزیست  

)-Hotelling (1947
)-Wantrup (1952
)- Lerner (1963
4
- Travel Cost Method
5
-Contingent Valuation Method
6
- Expressed Preference Method
7
- Hedonic Pricing Method
1
2
3
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مزبور چه مقدار حاضرند بپردازند ،یا به عبارتی تمایل به پرداخت ()WTP

آنها چقدر است .تحلیلگران سپس


پاسخدهندگانوضربنمودنآندرتعدادکلافرادیکهازمکان
میتوانندبامحاسبهمتوسطمیزانتمایلبهپرداخت 

موردسؤاللذتمیبرند،مقدارارزشکلیراکهمردمبرایآنکاالقائلاند،برآوردکنند.

زیستمحیطی 

یاکاالی
بهصورت تئوری،برایارزیابیمنابع و
آناستکهاینروشرامیتوان ،

مشروط 

مزیتجالبروش ارزشگذاری 
تداوموجودآنچهکهمردمبهآناهمیتمیدهندحتیاگرشخصاً هرگزبهدیدارآننروند،مورداستفاده قرارداد.در

مشروط

ارزشگذاری 

وبررسیقرارگرفتند،بهنظرمیرسدکهروش

پیشازاین موردبحث 
روشهای که 
مقایسهبا 
فهمتراست.
صریحتروقابل 

مشروط ازپرسشنامه

دراینمطالعهبرایاندازهگیریتمایلبهپرداخت بازدیدکنندگاندربررسیارزشگذاری 

روشانتخابدوگانهاولینبارتوسطهیبرلینوبیشاپ ()1818

استفادهشده است.

انتخابدوگانهدوبعدی)DDC(0
پیشنهادیتحتیکموقعیتبازارفرضی،فقطپاسخبلییاخیرمیدهند.

مواجهشدنباقیمت

ارائهشد.پاسخگویاندر
بنابراینمیبایستیکپرسشنامه انتخابدوگانه

پاسخدهنده بهپرداختاست.
پذیرفتهشده،حداکثرمیل 

آخرینرقم
دوبعدی برای مصاحبه و استخراج میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان جهت تعیین ارزش تفریحی آب گرم
آنها راازموقعیتبازارفرضیکامالًآگاه
طراحیشودتابرایپاسخگویاناطالعاتصحیحوکافیرافراهمآوردو 
میتوانبررسیهایی درموردتعییندیگرمواردمربوطهمانندمیزان
بهغیرازتمایلبهپرداختوتمایلبهقبول ،
سازد .
پاسخدهنده ،میزانتحصیالت،سن،جنسیت،تعدادافرادخانوادهونحوهآشناییبامنطقهموردنظروغیرهانجام
درآمد 
داد(.)Krieger, 2001
برایتعیینمدلجهتاندازهگیریتمایلبهپرداخت،فرضشدهکهفردمبلغپیشنهادیبرایارزشتفریحی
پذیردیاآنراردمیکند.


کردنمطلوبیتخودتحتشرایطزیرمی
آبگرمگنورابراساسماکزیمم
()1
 )  U (Y ; S
()0
 U 1, Y  A; S    1  U 0, Y ; S    0
میآورد Y .و  Aبهترتیبدرآمدفرد،مبلغپیشنهادی و S
 Uمطلوبیتغیرمستقیمیاستکهفردبهدست 
ویژگیهای اجتماعی -اقتصادی (میزان تحصیالت ،سن ،جنسیت ،میزان درآمد ،تعداد افراد خانواده و نحوه

دیگر 
متغیرهایتصادفیمیباشند (

سلیقهفردیمیباشد  0 .و   1

آشناییبامنطقه)کهتحتتأثیر 

Lee and Mjelde.

.)2007

بهصورتزیرتوصیفشود:
میتواند 
تفاوتمطلوبیت  U 

()6
  U  U 1, Y  A; S   U 0, Y ; S    1   0 
U    A  Y  S
()9

- Willingness To Pay
- Double Dichotomus Choice
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روشهای رگرسیونی کیفی برای برآورد مدل باال استفاده
بهطورمعمول از مدلهای الجیت 1و پروبیت 0و  


زیربیانمیشود

بهصورت
میشود.احتمال  Pi اینکهفردیکیازپیشنهادها ) (Aرابپذیردبراساسمدل الجیت 

(:)Lee and Mjelde. 2007
()9


1
1

1  exp  U  1  exp    A  Y  S 

 Pi  F U  



که  F U تابعتوزیعتجمعیو   ، و  ضرایببرآوردشدههستند.
برآوردمیشوند.سپسمقدارانتظاری

پارامترهایمدل الجیت بااستفادهازروشحداکثردرستنمایی6

WTP

بهصورت زیر محاسبه میشود (پرون و
انتگرالگیری عددی در محدوده صفر تا باالترین پیشنهاد )  (A

بهوسیله 

اسماعیلی:)1698،
()3



dA





1

*
 1  exp    A



MaxA

F U dA  

0

 E WTP  
0

MaxA


بهوسیله جملهاجتماعی-
میباشدکه 
تعدیلشده  

که) E(WTPمقدارانتظاری WTPاستو *  عرضازمبدأ 

اقتصادی به جمله عرض از مبدأ اولیه   اضافهشده است (Kin et al., 2008؛ Khodaverdizadeh et al., 2009؛

.)Martnez-Paz and Perni, 2011
دادههای مربوطهازتکمیلپرسشنامهومصاحبهرودررواستفادهشد.جامعهآماریشاملافراد
جمعآوری  
برای 
طبقهبندی تصادفی شمار 012
نمونهگیری  
بازدیدکننده از آب گرم گنو در استان هرمزگان بودند .سپس به روش  
پرسشنامهدرسال  1682تکمیلگردید.قبلازتکمیلپرسشنامه،رواییوپایاییپرسشنامهبامراجعهبهکارشناسانو
آمارهآلفاکرونباخموردبررسی قرارگرفت .طبققاعدهتجربیآلفادستکم باید 12درصد باشدتابتوانمقیاسرا
محاسبهشده

برایمحاسبهآلفایکرونباخازبستهنرمافزاری SPSSاستفادهشدکهآلفای

دارایپایاییبهشمارآورد.
برایاینپرسشنامهمعادل 2/11برآوردشد.بدینمعنیکهگویههایموجوددرپرسشنامه 11درصدمتغیروابستهرا
میدهد.
توضیح 

1

- Logit
- Probit
3
- Maximum Likelihood
2

7
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نتایج و بحث
میدهد.
پاسخدهندهموردبررسیرانشان 
درجدول1تعدادیپارامترهایمهماقتصادی-اجتماعیافراد 

جدول  -1آمار متغیرهاي مهم اقتصادي -اجتماعی پاسخگویان
متغیرها

میانگین

انحراف از میانگین

حداکثر

حداقل

پاسخگویان(سال)
سن 


69/9

8/10

13

19

پاسخگویان
هایتحصیل 
سال 


19

6/81

2

09

اندازههرخانوار

3/10

0/00

1

12

درآمدماهیانهخانوار(ریال)


9916110

0391066

2

02222222

یافتههایتحقیق
مأخذ :

باتوجهبهجدولباالمتوسطسن69/9سال19،سالمتوسطسالتحصیلی،میانگیناندازهخانوار3/10نفرو
پرسشنامههابهدستآمد.

میانگیندرآمدخانوار9916110ریالباتوجهبه

درجدول0توزیعفراوانیسطحآموزشوتحصیلپاسخگویانموردبحثوبررسیقرارگرفتهاست.
جدول  -2توزیع فراوانی سطح آموزش و تحصیل پاسخگویان
سطح سواد

کارشناسی

کارشناسی

کاردانی

دیپلم

کمتر از دیپلم

بیسواد

جمع

تعداد

02

31

02

91

93

3

012

درصد

8/90

08/26

8/90

00/69

03/1

0/99

122

ارشد و باالتر

یافتههایتحقیق
مأخذ :
بیسوادهستند.
آنها 
دهندههادارایمدرکلیسانسوکمترین 
پاسخ 
باتوجهبهجدول0بیشتریندرصد 
درجدول6جنسیتافرادپاسخگوازنظرآماریموردبررسیقرارگرفت.

جدول  -3توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان
جنسیت

زن

مرد

تعداد

110

89

درصد

96/6

93/1

یافتههایتحقیق
مأخذ :
پاسخگویان رابهخوداختصاص
بودهاندکهمعادل 96/6درصدکل 
دهندههازن 
باتوجهبهنتایجبیشترپاسخ 

درصدمیباشند.دربخشتمایلبهپرداختپاسخگویانجهتارزشتفریحی

دهندههایمردبرابر93/1
پاسخ 
دادهاند .

آب گرم  111نفر ( 90/8درصد) اولین پیشنهاد را نپذیرفتند و تمایلی برای پرداخت  9222ریال برای هر یک از
بهعنوان قیمتورودیهجهتاستفادهتفریحیازآبگرمنداشتند 96،نفر( 09/6درصد)قیمت
اعضایخانوادهخود 
پایینترراپذیرفتندو 99نفر( 01/3درصد)قیمتباالترراقبولداشتند 88،نفر( 91/1درصد)قیمتپیشنهادیرا

پذیرفتند.ازبین96نفریکهقیمترانپذیرفتند93،نفر(93/9درصد)قیمتپیشنهادیدومکهمعادل0222ریالبود
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را پذیرفتند و  1نفر ( 16/0درصد) قیمت پایینتری را پیشنهاد کردند .به افرادی که حاضر بودند قیمت باالتر را
بپردازندقیمت12222ریالپیشنهادشدکه66نفر(93/8درصد)پاسخگویانپذیرفتندو09نفر(96/1درصد)حاضر
بهپرداختمبلغباالتریبودند .درجدول 3بااستفادهازروشالجیتعواملیکهبرتمایلبهپرداختافرادبرای
تفریحدرآبگرمگنومؤثر بودندبرآوردشد.برایبرآورداینتابع 189پرسشنامهمورداستفاده قرارگرفتو10
پرسشنامهبهدلیلناقصبودناطالعاتحذفشدند.
جدول  -4نتایج مدل الجیت براي ارزش تفریحی آب گرم گنو
متغیرها
ضریبثابت
پیشنهاد
تحصیالت
درآمد
مراجعیندرمانیآبگرم
کشاورزبودن

**

ضرایب

انحراف معیار

-2/06

2/910

-2/22213
*

2/222291

آماره t -
-2/9
-1/81

2/216

2/269

1/80

***2/291

2/2289

8/13

***

2/999

2/291

11/1

**-2/910

2/689

-0/18

Log Likelihood = -116/98
McFadden R2 = 2/99
Probability (LR stat) = 2/222211

معنیداریدرسطح9،12و1درصد
یافتههایتحقیق***،و***بهترتیب 
مأخذ :
باتوجهبهجدول9نتایجحاصلازبرآوردمدلبرایارزشتفریحیآبگرمبرآوردشد.ضریبتخمینیمتغیر
برایارزشتفریحیمیباشددرسطحپنجدرصدبا

تمایلبهپرداخت 

مهمترین متغیرتوضیحیاحتمال 
پیشنهادکه 
ایننشانمیدهدکهتحتسناریویبازارفرضیباافزایش

آماریمعنیدارشدهاست.

عالمتمنفیموردانتظارازنظر
قیمت پیشنهادی احتمال پذیرفتن قیمت در تمایل به پرداخت کاهش مییابد .ضریب برآوردی درآمد در ارزش
درصدمعنیدارشدهاستوعالمتآنباآنچهموردانتظاربودهتطابقداشتهو

تفریحیازنظر آماریدرسطحیک 
تمایلبهپرداخت باافزایشدرآمداست.

نشاندهنده افزایشاحتمالپذیرشقیمتپیشنهادیدر
مثبتمیباشدکه 

اینعالمتنشاندهندهاین

درصدباعالمتموردانتظارمثبت،معنیدارشدهاست.

ضریبمتغیرآموزشدرسطح12
استکههرچهمیزانآموزشباالترباشدتمایلافرادبرایپذیرشقیمتپیشنهادیباالترخواهدبود.متغیراستفاده
میباشد که این عالمت
معنیدار  
معنیداری در سطح یک درصد  
درمانی افراد دارای ضریب مثبت بوده و ازنظر  
میکنند .با توجه به نتایج
نشاندهنده این است که بسیاری افراد به خاطر خواص درمانی آب گرم از آن استفاده  

معنیدار شدهاست؛امادارایضریبمنفیمیباشدبهاینمعنی
دستآمدهمتغیرکشاورزبودنبااحتمال 89درصد 
به 

میتواندراینیافتکه
کهافرادکشاورزتمایلکمتریبرایپرداختجهتتفریحوتفرجدرآبگرمدارند.علترا 
استفادههای

استفاده از آب گرم به دلیل استفاده از مواد شوینده جهت استحمام ،باعث کم شدن کیفیت آب برای 
میباشد.
آنهابرایتفریحکم 
میشودبنابراینتمایل 
پاییندستان 
کشاورزی 
،کهارزشتفریحیآبگرمراارائهمیکند،بعدازتخمینپارامترهای


تمایلبهپرداخت
مقدارانتظاریمتوسط
انتگرالگیری عددیدرمحدودهصفرتاحداکثرپیشنهاد

بهوسیله 
مدلالجیت بااستفادهازروشحداکثردرستنمایی ،
ریالمیباشد،محاسبهشد.

ارائهشدهکهمعادل692222
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1
3613 / 3
1  exp  (0 / 245  0 / 00016 A)

350000

ریال

WTP  

0

دستآمده
به 
براساسمعادله،1متوسطتمایلبهپرداخت جهتارزشتفریحیآبگرمگنوبرایهرخانوار 
تمایلبهپرداخت جهتارزشتفریحیآبگرمگنو 6316/6ریالبرایهرفرد

است.باتوجهبهاینرابطه،متوسط
میتوانبا
تمایلبهپرداخت برایهرفردموجودباشد،ارزشتفریحیآبگرمگنو را  

برآوردشدهاست.اگرمقدار
پرسشنامههایموجودمحاسبهنمود .میانگین

آگاهیازتعدادمتوسطخانوارباتوجهبهاطالعاتاجتماعی -اقتصادی
میتوانبااستفاده
پرسشنامههابهدستآمد؛ بنابراینارزشتفریحیآنرا 

خانوارافرادمنطقهبرابربا 3/10باتوجهبه
ازمعادلهزیرمحاسبهنمود.
تمایلبهپرداخت ) = ارزشتفریحی

(میانگینشمارافرادخانوار × متوسطمقدار



(ریال)  = )6316/6 × 3/10 ( = 00116/9ارزشتفریحی
دستآمدهبرایهرخانوارهامنطقهبرابر00116/9ریالبهدستآمد.
به 
بنابراینارزشتفریحی 
میتوان با حاصلضرب تمایل به پرداخت هر فرد در جمعیت منطقه (بندرعباس  910999نفر و
همچنین  
روستایگنو083نفر)نیزمقدارارزشتفریحیآبگرمرابرایکلافرادجامعهموردنظرمحاسبهنمود.
تمایلبهپرداخت ) = ارزشتفریحی

(جمعیتمنطقه × متوسطمقدار



(ریال)  = )6316/6 × 910992 ( = 0238891629ارزشتفریحی
میتوانبرآوردنمودکهبرابربا0238891629
باتوجهبهمعادلهفوق ارزشتفریحیکل رابرای مردممنطقه 
ریالبهدستآمد.

نتیجهگیري و پیشنهادات
استفادهکننده از آب گرم محاسبه گردید .برای

در این مطالعه ارزش تفریحی برای هر خانوار و افراد منطقه 
محاسبهاینارزش،میزانتمایلبهپرداختافرادبرایورودبهمنطقهآبگرموتفریحدرمنطقه،موردبررسی قرار
گرفت.نتایجنشاندادکه98درصدازپاسخگویانبرایتفریحوگردشواستفادهازخواصدرمانیآبگرمدراین
ارزشگذاری مشروط( )CVMاستفاده

بررسیحاضربهپرداختمبلغیهستند.برایمحاسبهارزشاخیرازروش
شد .متوسطتمایلبهپرداختافراد،برایهرفردبرآوردشدکهاینمیزانبرایهرفردبرابر 6316/6ریالوارزش
دستآمدهمردممنطقهتمایلنسبتاًزیادیبرای
به 
دستآمدهبرایهرخانوار00116/9ریالبود.باتوجهبهنتایج 
به 
کل 
دستآمدهبرایهرکشاورزکمترازبقیهافراداستعلترا
به 
تفریحاستفادهازآبگرمدارند،همچنینارزشتفریحی 
بیماریها

آنهاازمنبعبرایکسبدرآمدعنوانکرد.همچنینافرادیکهبرایدرمانانواع
میتواندراستفادهمستقیم 

نهتنها محلیبرایتفریحوگردش
میباشد؛ زیراآنمکان 
آنها باالتر 
ازآبگرماستفادهمیکنندتمایلبهپرداخت 
میآید.
بهحساب 
میشود،بلکهمحلیبرایکمشدندردهاوحتیبهبودبسیاریازامراضنیز 
محسوب 
میتوانارزشبازاریکلبرایآبگرمکههمانارزشتفریحیبرایکلافرادمنطقهاسترامحاسبهنمود
پس 
کهبرابربا 0238891629ریالبهدست آمد.بنابراین اینمهمبرای تصمیمگیرندگانومسئولین توجیهیرافراهم
کماهمیتجلوهدادنمنابعآبیجلوگیریکنند.برایناساس
میآوردتاازکیفیتوکمیتآبگرمحمایتکردهواز 

پیشنهادهایزیررامدنظرقرارداد.

میتوان
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میباشد ،افراد سالخورده و بیمار نیز جهت درمان
 -1آبگرم عالوه بر اینکه محیطی برای تفریح و گردش  
مینمایند،بنابراینباایجادمحیطیآرامومناسببرایاینقشرافرادوهمچنین
بیماریهایخودبهآنمنطقهمراجعه 

آنهابهاینمحیطشد.
میتوانباعثجذببیشتر 
امکاناترفاهی 
دستآمده نشاندادکهکشاورزانمنطقهتمایلبهپرداختکمیجهتتفریحدرمنطقهدارندوآنجا
به 
-0نتایج 
کنندههای
استفاده 

نخلستانهای استفاده میکنند با آموزش افراد 

پاییندست برای آبیاری 
آبهای  
که کشاورزان از  
آبها  شدهتابهقشرکشاورزوروستاییمنطقهکهازآنبرایکسبدرآمداستفادهمیکنند
مستقیم،مانعازآلودگی 
آسیبیواردنشود.
میباشد و آب گرم گنو برای مردم
بازدیدکنندهها از سراسر کشور  

 -6ازآنجاکه هرمزگان پذیرای بسیاری از 
توانبازدیدکنندگانتمامنقاط


رم،می
شناختهشدهنیست،باایجادنمایشگاهآموزشیوترویجیدرداخلوخارجآبگ
هایزیستمحیطیآبگرممطلعنمود.

کشوررا،ازعملکردآنمنبعآگاهوآنانراازجنبههایگوناگونارز 
ش

منابع مورد استفاده
 - 1اسماعیلی،ع.1696.اقتصادمنابعطبیعی.انتشاراتدانشگاههرمزگان.
ارزشگذاریاقتصادیپارکجنگلیسیسنگان.علومتکنولوژی

 - 0اسماعیلیساری،ع.وک.کاویانپور .1692.
محیطزیست.112-126:9.

 - 6امیر نژاد ،ح .و ص .خلیلیان .1699 .برآورد ارزش تفریحی پارکهای جنگلی ایران با استفاده از روش
مطالعهموردیپارکجنگلیسیسنگاننوشهر.پژوهشوسازندگی.631-639:)0(98.

ارزشگذاریمشروط:

 - 9بلبلی،ل.ح.الف.نیکبختوح.رجبی.1696.تأثیریکدورهفعالیتدرآببادماهایمتفاوتبرعملکردقلب
وعروق.مجلهحرکت.112-91،18.
 - 9پرون.ص.ع.اسماعیلی.1691.برآوردارزشتفریحیجنگلحرادراستانهرمزگان.مجلهاقتصادکشاورزی.
(.129-119،6)0
 - 3پرون،ص.وع.اسماعیلی.1698.برآوردارزشغیر بازاریجنگلحرا دراستانهرمزگان.نشریهاقتصادو
توسعهکشاورزی.139-130.)0(09.
 - 1حیاتی،ب.الف.م.احسانی.م.قهرمانزاده.ح.راحلی.م.تقیزاده.1698.عواملمؤثر برتمایلبهپرداخت
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Estimation of the Recreational Value of Gnu Warm Water in the Hormozgan
Province
S. Proun, S. Bolouki

Abstract
The present study aims to estimate the recreational value of Gnu Warm water in the Hormozgan
province. Since many natural ecosystems, and especially water resources are in danger of destruction,
peoples’ awareness of their value, can stop this process. In order to calculate their value, using the CVM
method, individuals' willingness to pay for using warm water and recreation areas was calculated. The
required data for this study collected through questionnaires. Using random sampling, the questionnaires
among those visiting the area were distributed. The average willingness to pay by individuals and families
were 22113 Rials and 3613 Rials respectively. Although Iran is a developing country and people have
low to moderate annual income, the result of the study shows that 89% of the respondents are willing to
pay for using the Gnu warm water. In addition, the result shows that local farmers do not place high
recreational value on Gnu warm water. On the contrary, those using warm water for medical treatment
tend to pay even higher. Regarding the management of this holiday resort, the result of the study shows
that local people are aware of the importance of this area and willing to do enough to protect it.
Key words: Warm Water, Recreational value, Willingness to pay, CVM method.
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