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  چکیده
بر این اساس، گذاري اقتصادي آب گرم گنو در استان هرمزگان بوده  هدف از این تحقیق ارزش  

شامل بازاري غیرمستقیم  ارزش و شامل ارزش حفاظتی غیربازاري  تمایل به پرداخت افراد براي ارزش
آب گرم مذکور، با استفاده از  تفریحیارزش حفاظتی و ارزش بنابراین گیري شد.  اندازهارزش تفریحی 

گیري میزان تمایل  اي اندازهانتخاب دوگانه محاسبه گردید. بر نامه پرسشگذاري مشروط و  روش ارزش
هاي مدل  به پرداخت افراد از مدل الجیت استفاده شده و بر اساس روش حداکثر درستنمایی، پارامتر

برآورد گردیدند. ارزش بازاري غیرمستقیم با استفاده از متوسط تمایل پرداخت افراد براي تفریح در 
ترتیب برابر با  و هر خانوار محاسبه شد که بهفرد  دست آمد که تمایل به پرداخت براي هر آب گرم به

پرداخت جهت حفاظت از آب گرم  براي متوسط تمایل افراد ریال برآورد شد. 5/22113و  3/3613
ریال براي هر فرد محاسبه شد. ارزش غیربازاري آب گرم گنو با استفاده از متوسط تمایل به  656888

ریال براي هر  6/4020154پرداخت افراد براي حفاظت از آب گرم محاسبه شد که این رقم معادل 
اري و غیربازاري قابل توجهی داشته که خانوار بوده است. نتایج نشان داد که آب گرم گنو ارزش باز

کند تا در حفاظت بیشتر از آب  گیرندگان، توجیهی را فراهم می این ارزش براي سیاستگذاران و تصمیم
  گرم گنو کوشا باشند و از کم توجهی به منابع آبی جلوگیري کنند.

  

  ذاري مشروطگ شش اقتصادي، تمایل به پرداخت، ارزآب گرم گنو، ارز :هاي کلیديواژه
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  مقدمه 
 منابع آبیهاي مختلف علمی و از جمله اکولوژي، نقش  با گذشت زمان و پیشرفت دانش در عرصه  

شود. همه خدمات و تولیدات مادي و  در بسیاري از ابعاد زندگی و بهزیستی و رفاه بشر آشکارتر می
شوند.  ظاهر می با اشکال گوناگونی ،منابع آبیغیرمادي انتزاع یافته از درون منابع طبیعی و از آن جمله 

، حفظ ذخایر ژنتیکی، گردشگري طبیعی و ایجاد دامیو  زراعیمحصوالت مواردي همچون 
 .توان به خواص درمانی و تفریحی آن نیز اشاره نمود می، در مورد آب گرم هاي بصري و غیره جذابیت

ی که از دل زمین نشأت های آب  هاي زمین، هاي متنوع موجود بر روي خشکی در میان اکوسیستم
گیري  اي از فرآیندهاي پیچیده اکولوژیکی، باعث شکل با میزبانی مجموعه خصوص آب گرم، هگیرد ب می

شوند که به اشکال مستقیم و غیرمستقیم در حیات اقتصادي و  و جریان مستمر تولیدات و خدماتی می
  .)2002 ،(برن یا معاش انسانی نقش آفرین هستند

دما، گازها،  از قبیلاي فیزیکی ه یشیمیایی و ویژگ ،هاي درمانی معدنی با توجه به ویژگی هاي آب  
وند. همچنین مختصات درجه حرارت، کیفیت و ش یبندي م درجه اسیدي، موقعیت مکانی تقسیم

درمانی، هاي  هشده و یا ترکیب فلزات در پروس بندي هکمیت، عمق سفره، دبی خروجی و امالح طبق
ترین  گیرند. آب گرم گنو در هرمزگان یکی از مهم میورزشی مورد مطالعه علمی قرار  تفریحی و

باشد.  میگراد متغیر  درجه سانتی 53تا  41چشمه آب معدنی است. میزان دماي آب چشمه معموالَ بین 
 ي کلروسولفاتهها ب توان گفت نسبتاَ از دماي باالیی برخوردار است آب چشمه گنو از دسته آ میکه 

شود. مازاد آب چشمه  میباشد و خواص درمانی فراوانی را شامل  میگرم  کلسیک گوگردي خیلی
 ها ن دست نیز به مصرف آبیاري نخلستا سیسات باالدست در اراضی پایینأمزبور پس از استفاده در ت

 و ناظري و 2004 ،(بلبلی و همکاران گیرد میاورزي مورد استفاده قرار عنوان آب کش رسد و به می
  ).2009 ،همکاران

اندازهاي طبیعی  زمین، مناظر و چشم امروزه پس از گذشت سالیان دراز حیات انسان و کره  
است. در برابر چنین خطرات موجود و رو به  هاي انسانی همچنان در معرض خطرات ناشی از فعالیت

حرکتی نوین  بنابراین ایجادشود.  احساس می ذخایر طبیعی حفاظت از عموم جهتسازي  آگاه افزایش،
نظر  این ذخایر ضروري به در نگهداري ویژه مردمان محلی هر کشور براي مشارکت فعاالنه مردم به

تواند کمک  می به شکل کاالهاي توریستی در مقیاس جهانی این ذخایردر اختیار قرار دادن  رسد. می
  ).2001همکاران، هوپ و  و 1998، (شامیتز ها بنماید زیادي به حفاظت آن
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منابع آبی با توجه به گرم و  در این خصوص نقش اساسی و مهمی که منابع طبیعی مخصوصاَ  
موجب  ،کشور در ایجاد و گسترش مراکز تفرجگاهی در داخل و خارج از شهرها دارند خشک بودن

از این مواهب  دهستندر صدد ها  آن ، توجه خاصی به منابع طبیعی داشته باشند.گشته تا کارشناسان امر
ي تفریحی ها منظور ایجاد محیط ها نشده است به آن پیداشاي صرف   گونه سرمایه خدادادي که هیچ

ضمن حفاظت و احیاي  ،ي اصولی و صحیحها ریزي سالم و آرامش بخش استفاده نمایند و با برنامه
  .)2001 ،کاویانپورساري و  (اسماعیلها در راستاي گسترش این منابع گام بردارند  آن

ویژه  هتالش براي برآورد ارزش واقعی مجموعه کاالها و خدمات حاصل از برخی منابع طبیعی و ب  
هـا و مقاصـد    اکنـون فشـارهاي گونـاگون برآمـده از انگیـزه      یابد که هـم  جا ضرورت می از آن آب گرم

شـاهد    ،آبـی  منـابع در بخش  خصوص هاست. ب ها شده ساز زوال و انهدام همیشگی آن اقتصادي، زمینه
ها  اکوسیستم و ر جهان هستیمادر گوشه و کن زمینیزیري جاري و ها آبنابودي و تخریب رو به تزاید 

نمایـد، حتـی اگـر ایـن کاالهـا و       کند که به رفاه انسان کمک می خدمات بسیاري را فراهم می کاالها و
گـذاري   اقتصاددانان منابع طبیعی به ارزشي اخیر ها خدمات الزاماً در بازار قیمتی نداشته باشند. در سال

گـذاري منـافع    اند و پیشرفت قابل توجهی در ارزش مین رفاه انسان پرداختهأو سنجش نقش منابع در ت
اند. این امر بیانگر یک برنامه تحقیقاتی رو به رشدي   دست آورده هها ب مصرفی و غیر مصرفی اکوسیستم

رابطه بین سیستم اقتصـادي و اکولـوژیکی گسـترش داده و     است که سعی دارد شناخت ما را نسبت به
 دهد رساند را نشان  که به بشر فایده می ي گوناگونیها اهمیت اکوسیستم و شناخت عمیق نسبت به راه

  . )2010پرون و اسماعیلی، و 2002(هاوارس و فاربر، 
اکثـر  دهد که  نشان می زیست منابع طبیعی و محیطبررسی مطالعات مختلف در زمینه برآورد ارزش   
ي این روش از جمله مراجعه حضوري ها دلیل مزیت هب ) CVM 1( گذاري مشروط ارزش از روش ها آن

. در این روش تمایل به پرداخت افـراد جهـت   استفاده شده است ،اقتصاديجهت تعیین ارزش  به افراد
دوگانه مبلغی را که افراد حاضر بودند  نامه پرسش. در این مطالعات از طریق گردد میحفظ منبع برآورد 

امیرنـژاد و   ؛2002، بـارتون  ؛1999 ،وایـت و لـوت  ( ه اسـت بپردازند تا منبع حفظ شود محاسبه گردید
  ).2006 ،کنیویال و 2007 ،کین و همکاران ؛2006 ،نژاد و همکاران امیر ؛2006 ،خلیلیان

                                                             
1- Contingent Valuation Method 
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در داخل و خارج کشور انجام شده  منابع طبیعی مطالعات زیادي جهت برآورد ارزش اقتصادي  
ها تمایل به پرداخت افراد  ها از روش ارزشگذاري مشروط استفاده شده است. در آن است. در اکثر آن

و  کین ؛2009، زاده و همکاران جهت حفظ منابع طبیعی و تفریح در نظر گرفته شده است (خداوردي
 ؛2008، پرون و اسماعیلی ؛2010 ،زبردست و همکاران ؛2010 ،حیاتی و همکاران ؛2007 ،همکاران

 ؛2007 ،تانگ و همکاران ؛2003 ،لتونن و همکاران ؛2006، اسماعیلی ؛2006 ،امیرنژاد و خلیلیان
). مطالعه حیاتی و همکاران 2001 ،عسگري و مهرگان و 2003 ،رضوانی ؛2004 ،خورشید دوست

ریال براي پارك ائل گلی شهر تبریز  2231ده را معادل تمایل به پرداخت براي هر بازدیدکنن ،)2010(
تمایل به پرداخت هر خانوار براي حفاظت از پارك جنگلی ، )2010دست آورد. نخعی و همکاران ( هب

با  ،)2011ریال با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط محاسبه کردند. مارتنزپاز و پرنی ( 12646نور 
مکعب آب  یورو به ازاي هر متر 454/0استفاده از روش ارزشگذاري مشروط ارزش اقتصادي کل، برابر 

زاده و همکاران  زمینی کشاورزي کشورهاي عضو اتحادیه اروپا را محاسبه کردند. خداورديزیر
-ن سنتکنندگا ثیر آن را بر تمایل به پرداخت بازدیدأمتغیرهاي اقتصادي و اجتماعی و ت ،)2009(

استپانوس را مورد بررسی قرار دادند. در بسیاري از مطالعات براي برآورد ارزش منابع از روش هزینه 
نظر قرار  سفر نیز استفاده شده است. در این روش هزینه که فرد متحمل شده تا به آن منطقه بیاید مد

  ). 2006 ،ساري سعودي شهابی و اسماعیلی( گیرد می
  

   ها مواد و روش
حفاظت  ، تمایل به پرداخت افراد برايو ارزش بازاري غیرمستقیم براي محاسبه ارزش غیر بازاري  

 نظر قرار گرفت.  ورود، تفریح و همچنین استفاده از خواص درمانی آب گرم مد از منابع و

باشد که  می) TCMهزینه سفر ( برآورد ارزش غیر بازاري منابع روش هاي روشاز جمله   
براي مسافرت متحمل که یی بر حسب پول و زمان ها نهارزش منبع را براساس هزیبازدیدکننده 

، از برخی جهات متکی به  HPM(1گرایی ( گذاري بر اساس اصل لذت قیمتنمایند.  میشوند برآورد  می
گذاري  باشد، و این امر از میزان خرید کاالهاي قیمت محیطی می نحوه ارزیابی افراد از کاالهاي زیست

گردد. روش ارزیابی  محیطی ارتباط دارند، مشخص می بازاري که استفاده از آن با کاالهاي زیستشده 

                                                             
1- Hedonic Pricing Method 
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محیطی دارد. به همین  ي زیستها یمشروط نیاز به مراجعه به افراد جهت تعیین ارزش کاالها و دارای
دارد، اما  ي متفاوتی وجودها نامند. اگر چه روش دلیل روش ارزیابی مشروط را غالباً روش ترجیح می

باشد. سؤال نمودن از  ترین روش کاربردي آن، مصاحبه با افراد در رابطه با محیط زیست می متداول
عبارتی  یا به  محیطی مزبور چه مقدار حاضرند بپردازند، ها در این باره که براي حفظ کاالي زیست آن

با محاسبه متوسط میزان  توانند گران سپس می ها چقدر است. تحلیل آن WTP(1( تمایل به پرداخت
WTP محیطی مورد  دهندگان و ضرب نمودن آن در تعداد کل افرادي که از مکان یا کاالي زیست پاسخ

، برآورد کنند. مزیت جالب هستند برند، مقدار ارزش کلی را که مردم براي آن کاال قائل سؤال لذت می
براي ارزیابی منابع، و تداوم وجود صورت تئوري،  توان، به آن است که این روش را می  CVMروش 

دهند حتی اگر شخصاَ هرگز به دیدار آن نروند، مورد استفاده قرار داد.  آنچه که مردم به آن اهمیت می
که پیش از این مورد بحث و بررسی  گرایی همچون هزینه سفر و اصل لذت ییها در مقایسه با روش

و قابل  تر صریح CVMروش با توجه به خصوصیات عنوان شده رسد که  نظر می قرار گرفتند، به
 تر است. فهم

انتخاب  نامه پرسشاز  CVMبازدیدکنندگان در بررسی  WTPگیري  در این مطالعه براي اندازه  
اولین بار توسط هیبرلین و بیشاپ   استفاده شده است. روش انتخاب دوگانه  DDC( 2دوگانه دو بعدي (

قیمت پیشنهادي تحت  عنوان یک قیمت اولیه به ارائه شد. پاسخگویان در مواجه شدن با 1979در سال 
دهند. آخرین رقم پذیرفته شده، حداکثر میل  یک موقعیت بازار فرضی، فقط پاسخ بلی یا خیر می

براي مصاحبه و استخراج  DDC نامه پرسشبایست یک  پرداخت است. بنابراین می هنده بهد پاسخ
بازدیدکنندگان جهت تعیین ارزش غیر بازاري آب گرم طراحی شود تا براي پاسخگویان  WTPمیزان 

آگاه سازد. به غیر از  ا را از موقعیت بازار فرضی کامالًه اطالعات صحیح و کافی را فراهم آورد و آن
یی در مورد تعیین دیگر موارد مربوطه مانند میزان ها توان بررسی ه پرداخت و تمایل به قبول، میتمایل ب

هنده، میزان تحصیالت، سن، جنسیت، تعداد افراد خانواده و نحوه آشنایی با منطقه مورد د خدرآمد پاس
  ).2001، نظر و غیره انجام داد (کریگر

                                                             
1- Willingness To Pay 
2- Double Dichotomus Choice 
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شده که فرد مبلغ پیشنهادي براي ارزش غیر بازاري  ، فرضWTPگیري  براي تعیین مدل جهت اندازه
 کند. پذیرد یا آن را رد می آب گرم گنو را بر اساس ماکزیمم کردن مطلوبیت خود تحت شرایط زیر می

  ).2 و 1 (رابطه،
)1(رابطه   );( SYU  

)2(رابطه       01 ;,0;,1   SYUSAYU  
 

U  آورد دست می همطلوبیت غیرمستقیمی است که فرد ب . Y وA ترتیب درآمد فرد، مبلغ پیشنهادي و  هب
S  میزان تحصیالت، سن، جنسیت، میزان درآمد، تعداد افراد  اقتصادي -ي اجتماعیها دیگر ویژگی)

متغیرهاي تصادفی  1و  0باشد. ثیر سلیقه فردي میأخانواده و نحوه آشنایی با منطقه) که تحت ت
  .)3 و 2 هاي (رابطه باشند می

تفاوت مطلوبیت  U صورت زیر توصیف شود: تواند به می  
 )3ابطه (ر     01;,0;,1   SYUSAYUU  

SYAU )4ابطه (ر              
  

از مدل خطی استفاده  شده ي اجتماعی و اقتصادي استفادهها از آنجا که متغیرهاي کیفی و ویژگی  
ي رگرسیونی کیفی براي برآورد هاو روش Probitو   Logitهاي طور معمول از مدل بهشده است. 

شود.  مدل باال استفاده می iP که فرد یکی از پیشنهادها  این احتمال(A)  را بپذیرد بر اساس مدل
Logit شود: می 5رابطه صورت  به  

 )5ابطه (ر      SYAU
UFPi  





exp1

1
exp1

1  

 

که  UF 
 ضرایب برآورد شده هستند.  و ،تابع توزیع تجمعی و 

  

شوند. سپس مقدار  برآورد می 1با استفاده از روش حداکثر درستنمایی Logitپارامترهاي مدل   
رابطه صورت  هب (A)گیري عددي در محدوده صفر تا باالترین پیشنهاد  وسیله انتگرال به WTPانتظاري 

  شود: محاسبه می 6
 )6ابطه (ر       dA

A
dAUFE

MaxAMaxA

 










0 *0 exp1

1WTP


 

                                                             
1- Maximum Likelihood 
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ابتدا عوامل مهم باشد  عرض از مبداء تعدیل شده می *است و  WTPمقدار انتظاري  E(WTP)که 
صورت خطی برآورد گردید و با جایگزینی میانگین  وارد شده به نامه پرسشاجتماعی و اقتصادي که در 

جمله  دست آمده که تحت عنوان همتغیرهاي اقتصادي و اجتماعی وارد شده در برآورد یک عدد ب
 ا اولیهاقتصادي به جمله عرض از مبد -اجتماعی  پرون و  ؛2011، (مارتینز و پرنی اضافه شده است
  ). 2007 ،کین و همکاران و 2009 ،زاده و همکاران خداوردي ؛2010 ،اسماعیلی

و مصاحبه رودررو استفاده شد. جامعه  نامه پرسشي مربوطه از تکمیل ها آوري داده براي جمع  
گیري  آماري شامل افراد بازدیدکننده از آب گرم گنو در استان هرمزگان بودند. سپس به روش نمونه

تکمیل در مناطق شهري و روستایی اطراف آب گرم گنو  نامه پرسش 245بندي تصادفی شمار  طبقه
دست، بازدیدکنندگان  پایین هاي آباز  کننده ه(بازدید کنندگان جهت تفریح، کشاورزان استفاد گردید

، روایی و پایایی نامه پرسشقبل از تکمیل  جهت درمان و همچنین افراد ساکن در حوالی آب گرم)
و آلفا کرونباخ  با مراجعه به کارشناسان و آماره آلفا کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت نامه پرسش

درصد متغیر  76 نامه پرسشي موجود در ها هین معنی که گویا هب ،برآورد شد 76/0دست آمده معادل  هب
  دهد. میوابسته را توضیح 

 
  بحثو  نتایج
پاسخگویان جهت ارزش غیر بازاري آب در مورد تمایل به پرداخت، جهت  WTPدر بخش   

که در  ریال) 100000( پیشنهاد اولنفر  245از نفر  )درصد 8/69( 171ارزش حفاظتی آب گرم گنو 
جهت حفاظت بیشتر از  آن را نپذیرفتند و تمایلی براي پرداختارائه شد ها  ههندد خبه پاس نامه پرسش

قیمت پیشنهادي  )درصد 2/30نفر ( 74ها  نامه پرسشهنده به د سخافراد پاآب گرم نداشتند، از بین 
را قبول داشتند و تر  ) قیمت پاییندرصد 5/26نفر ( 65 نفر 171از بین را پذیرفتند. ریال)  100000(

هنده پیشنهاد شد. د خدر جدولی به افراد پاس ها تقیم) قیمت باالتر را پذیرفتند. درصد 3/43نفر ( 106
 3/72نفر ( 47ریال پیشنهاد شد که  50000تري بپردازند قیمت  به افرادي که حاضر بودند قیمت پایین

تري بودند. از بین  پرداخت مبلغ پایین ) حاضر بهدرصد 7/27نفر ( 18گویان پذیرفتند و  ) پاسخدرصد
ریال  200000) قیمت پیشنهادي دوم که معادل درصد 6/73نفر ( 78نفر که قیمت را نپذیرفتند،  106

  ) قیمت باالتري را پیشنهاد کردند. درصد 4/26نفر ( 28بود را پذیرفتند و 
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ت افراد براي حفاظت از آب با استفاده از روش الجیت عواملی که بر تمایل به پرداخ 1در جدول   
 23مورد استفاده قرار گرفت و  نامه پرسش 222ثر بودند برآورد شد. براي برآورد این تابع ؤگرم گنو م

  دلیل ناقص بودن اطالعات حذف شدند.  به نامه پرسش
گذار بر تمایل به پرداخت افراد براي حفاظت بیشتر از آب گرم گنو مورد  عوامل تأثیر 1در جدول   

  بررسی قرار گرفت.
 

  .براي ارزش حفاظتی آب گرم گنو Logitنتایج مدل  -1 جدول
  انحراف معیار  ضرایب  ها متغیر

  12/1  *-66/4  ضریب ثابت
  000001/0 **-0000019/0  پیشنهاد

  018/0  **032/0  سن
  09/0  *21/0  تحصیالت

  0015/0  ***042/0  درآمد
  1/0 **03/1  مراجعین درمانی آب گرم

  65/0  **82/0  بومی
  9/0 ***21/2  کشاورز بودن

Log Likelihood = 26/83-  
McFadden R2 = 19/0  
Probability (LR stat) = 00021/0   

  دار شده است. درصد معنی 90، متغیر با احتمال *
  دار شده است. درصد معنی 95، متغیر با احتمال **

  دار شده است. درصد معنی 99، متغیر با احتمال ***
  

) نتایج حاصل از برآورد مدل براي ارزش حفاظتی آب گرم که همان ارزش 1( با توجه به جدول  
باشد، برآورد شد. در این برآورد تأثیر تمام ضرایب بر پذیرش قیمت پیشنهادي مثبت  غیربازاري می

ه است که در سطح یک درصد نیز بوده است. بیشترین تأثیر مربوط به کشاورز بودن مردم منطق
دهد که افراد کشاورز منطقه تمایل بیشتري براي پذیرش قیمت  ار شده است. این رقم نشان مید یمعن

نیز، پس از کشاورز  ها پیشنهادي جهت محافظت از آب گرم دارند. مراجعین افراد جهت درمان بیماري
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بومی بودن افراد  ار شده و بر تمایل به پرداخت افراد مؤثر بوده است.د یدرصد معن 95بودن با احتمال 
ار د یدرصد معن 5ثیر را بر تمایل به پرداخت افراد داشته و در سطح أهمچنین در مرحله بعد بیشترین ت

توان نتیجه گرفت که  باشد. با توجه به باالتر بودن ضریب کشاورز بودن نسبت به موارد دیگر می می
شود تمایل  ها از این راه تأمین می واده آندلیل استفاده مستقیم و بازاري که درآمد خان افراد کشاورز به

بیشتري براي پرداخت دارند. طبق انتظار درآمد و سطح سواد افراد پاسخگو نیز بر پذیرش قیمت تأثیر 
اند. این  ار شدهد یدرصد معن 10درصد و سطح سواد درسطح  1مستقیم داشته است. درآمد در سطح 

یک از دو عامل سطح سواد و درآمد پذیرش قیمت  هرضرایب بیانگر این هستند که با افزایش در 
ترین عامل که تأثیر عکس بر میزان تمایل به پرداخت  رود. مهم پیشنهادي توسط افراد نیز باالتر می

باشد که هر قدر این رقم باالتر باشد تمایل به پرداخت افراد کاهش  داشته است میزان پیشنهاد می
ار شده د یار شده است. عامل سن در این معادله معند یدرصد معن 95 یابد. این ضریب نیز با احتمال می

  باشد که بر پذیرش قیمت تأثیر مستقیم داشته است.  و داراي ضریب مثبت می
کند، بعد از تخمین  ، که ارزش حفاظتی آب گرم را ارائه میWTPمقدار انتظاري متوسط   

گیري عددي در  وسیله انتگرال هبا استفاده از روش حداکثر درستنمایی، ب Logitپارامترهاي مدل 
باشد،  ریال می 5000000معادل  دست آمد و هب ها نامه پرسشاز  محدوده صفر تا پیشنهاد ماکزیمم که

  محاسبه شد. 
  :7رابطه  میزان تمایل به پرداخت افراد منطقه

ریال   )7ابطه (ر
   656888

)0000019/091/0(exp1
15000000

0 



A

WTP  

    

دهد که متوسط تمایل به پرداخت افراد جهت حفاظت از آب گرم گنو معادل  ، نشان می7 رابطه  
توان ارزش حفاظتی براي کل  باشد. با داشتن مقدار تمایل به پرداخت هر فرد، می ریال می 656888

ها محاسبه  با توجه به جمعیت آن باشند، میرا دارا که احتمال بیشتر در استفاده از منبع  افراد منطقه
دست آمده از  هنمود. همچنین متوسط تمایل به پرداخت خانوارها نیز با استفاده از اطالعات ب

افراد شهري و  ( ). با آگاهی از جمعیت افراد منطقه1998،  برآورد کرد (لومیس و کوستانزا نامه پرسش
باشد، ارزش  نفر می 572880معادل  روستایی ساکن در منطقه که امکان بازدید از منطقه را دارند)

 گذاري مشروط نیز این ي روش ارزشها از مزیت محاسبه شد. 9 و 8هاي  با استفاده از رابطهغیربازاري 
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نظر مراجعه کند بنابرین فرد بدون مراجعه نیز ممکن  باشد که الزم نیست فرد حتما به محل مورد می
  پرداخت مبلغی شود. است براي منبع ارزش قائل شود و براي حفاظت از آن حاضر به

  )8رابطه (
(میانگین شمار افراد خانوار  × متوسط مقدار WTP) = ارزش حفاظتی  
)656888 = ارزش حفاظتی  × 12/6  )  6/4020154 = (ریال)      

  )9رابطه (
  

 (جمعیت × متوسط مقدار WTP) = ارزش حفاظتی
)656888 = ارزش حفاظتی  × 572880 ) = 3179997/376 ریال)(میلیارد    

    
طور  بنابراین با توجه به دو معادله باال ارزش حفاظتی آب گرم گنو براي هر خانوار و افراد منطقه به  

میلیارد ریال براي  3179997/376ریال براي هر خانوار و  6/4020154 جداگانه محاسبه شد که معادل
  دست آمد. هافراد منطقه ب

) درصد 9/52نفر ( 111 ارزش تفریحی آب گرمدر بخش تمایل به پرداخت پاسخگویان جهت   
ریال براي هر یک از اعضاي خانواده خود به  5000اولین پیشنهاد را نپذیرفتند و تمایلی براي پرداخت 

تر  ) قیمت پاییندرصد 3/25نفر ( 53عنوان قیمت ورودیه جهت استفاده تفریحی از آب گرم نداشتند، 
) قیمت درصد 1/47نفر ( 99مت باالتر را قبول داشتند، ) قیدرصد 6/27نفر ( 58را پذیرفتند و 

) قیمت پیشنهادي درصد 8/86نفر ( 46نفري که قیمت را نپذیرفتند،  53پیشنهادي را پذیرفتند. از بین 
تري را پیشنهاد کردند.  ) قیمت پاییندرصد 2/13نفر ( 7ریال بود را پذیرفتند و  2000دوم که معادل 

 9/56نفر ( 33ریال پیشنهاد شد که  10000د قیمت باالتر را بپردازند قیمت به افرادي که حاضر بودن
  ) حاضر به پرداخت مبلغ باالتري بودند. درصد 1/43نفر ( 25گویان پذیرفتند و  ) پاسخدرصد

با استفاده از روش الجیت عواملی که بر تمایل به پرداخت افراد براي تفریح در آب  2 در جدول  
 12مورد استفاده قرار گرفت و  نامه پرسش 198ثر بودند برآورد شد. براي برآورد این تابع ؤگرم گنو م

  دلیل ناقص بودن اطالعات حذف شدند.  به نامه پرسش
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  .براي ارزش تفریحی آب گرم گنو Logitنتایج مدل  -2جدول 
 t -آماره  انحراف معیار ضرایب ها متغیر

  -4/0 512/0 -23/0 ضریب ثابت
 97/1 000081/0 **-00016/0 پیشنهاد

 92/1 038/0 *073/0 تحصیالت

 16/9 0095/0 ***087/0 درآمد

 1/11 041/0 ***455/0 مراجعین درمانی آب گرم

 -19/2 398/0 **-872/0 کشاورز بودن

Log Likelihood = 89/173-  
McFadden R2 = 44/0  
Probability (LR stat) = 000011/0  

  
نتایج حاصل از برآورد مدل براي ارزش تفریحی آب گرم برآورد شد. ضریب  2با توجه به جدول   

براي ارزش تفریحی   ترین متغیر توضیحی احتمال تمایل به پرداخت تخمینی متغیر پیشنهاد که مهم
نشان دار شده است. این  باشد در سطح پنج درصد با عالمت منفی مورد انتظار از نظر آماري معنی می
دهد که تحت سناریوي بازار فرضی با افزایش قیمت پیشنهادي احتمال پذیرفتن قیمت در تمایل به  می

یابد. ضریب برآوردي درآمد در ارزش تفریحی از نظر آماري در سطح یک درصد  کاهش می  پرداخت
هنده د ند که نشاباش دار شده است و عالمت آن با آنچه مورد انتظار بوده تطابق داشته و مثبت می معنی

با افزایش درآمد است. ضریب متغیر   افزایش احتمال پذیرش قیمت پیشنهادي در تمایل به پرداخت
دهنده  دار شده است. این عالمت نشان آموزش در سطح ده درصد با عالمت مورد انتظار مثبت، معنی

ت پیشنهادي باالتر خواهد این است که هر چه میزان آموزش باالتر باشد تمایل افراد براي پذیرش قیم
اري در سطح یک درصد د یبود. متغیر استفاده درمانی افراد داراي ضریب مثبت بوده و از نظر معن

خاطر خواص درمانی آب  هنده این است که بسیاري افراد بهد نار می باشد که این عالمت نشاد یمعن
درصد  95تغیر کشاورز بودن با احتمال دست آمده م هکنند. با توجه به نتایج ب میگرم از آن استفاده 

این معنی که افراد کشاورز تمایل کمتري براي  باشد به ار شده است. اما داراي ضریب منفی مید یمعن
توان در این یافت که آب گرم براي این  پرداخت جهت تفریح و تفرج در آب گرم دارند. علت را می

کنند در حالی که استفاده افراد از آب  امرار معاش میباشد و از این منطقه  افراد محل کسب و کار می
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ي ها همواد شوینده جهت استحمام، باعث کم شدن کیفیت آب براي استفاد دلیل استفاده از گرم به
  باشد. میها براي تفریح کم  شود بنابراین تمایل آن میکشاورزي پایین دستان 

کند، بعد از تخمین  ، که ارزش تفریحی آب گرم را ارائه می مقدار انتظاري متوسط تمایل به پرداخت  
گیري عددي در   وسیله انتگرال هبا استفاده از روش حداکثر درستنمایی، ب Logitپارامترهاي مدل 

 10با استفاده از رابطه باشد،  ریال می 350000محدوده صفر تا حداکثر پیشنهاد ارائه شده که معادل 
  . محاسبه شد

ریال      )10رابطه (
   3/3613

)00016/0245/0(exp1
1350000

0 



A

WTP 

    

جهت ارزش تفریحی آب گرم گنو براي هر خانوار   ، متوسط تمایل به پرداخت10رابطه بر اساس   
جهت ارزش تفریحی آب گرم گنو   دست آمده است. با توجه به این رابطه، متوسط تمایل به پرداخت هب

براي هر فرد موجود باشد،   ریال براي هر فرد برآورد شده است. اگر مقدار تمایل به پرداخت 3/3613
 -توان با آگاهی از تعداد متوسط خانوار با توجه به اطالعات اجتماعی ارزش تفریحی آب گرم گنو می

). میانگین خانوار افراد منطقه 1998، ي موجود محاسبه نمود (لومیس و کوستانزاها نامه پرسشاقتصادي 
توان با استفاده از  میدست آمد. بنابراین ارزش تفریحی آن را  هبها  نامه پرسشبا توجه به  12/6برابر با 

  محاسبه نمود. 11رابطه 

)11رابطه (  
WTP ) = ارزش تفریحی  (میانگین خانوار ×  متوسط مقدار
)3/3613 = ارزش تفریحی  × 12/6  )  = 5/22113  (ریال) 

  
  دست آمد. هریال ب 5/22113دست آمده براي هر خانوارها منطقه برابر  هبنابراین ارزش تفریحی ب  
توان با حاصل ضرب تمایل به پرداخت هر فرد در جمعیت منطقه (بندرعباس  میهمچنین   

افراد جامعه مورد نفر) نیز مقدار ارزش تفریحی آب گرم را براي کل  296نفر و روستاي گنو  572584
   محاسبه نمود. 12استفاده از رابطه  با نظر

)12(رابطه   
 (جمعیت منطقه × متوسط مقدار  تمایل به پرداخت ) = ارزش تفریحی
)3/3613 = ارزش تفریحی  (ریال) 2069987304 = ( 572880 × 
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نمود که برابر با توان برآورد  میرا براي مردم منطقه  ارزش تفریحی کل 12رابطه با توجه به   
  دست آمد. هریال ب 2069987304

هر شود.  هاي بازاري و غیربازاري حاصل می بنابراین کل ارزش اقتصادي آب گرم از جمع ارزش  
ي ها ي دیگري به غیر از این دو ارزش وجود دارد که شامل ارزشها چند در واقعیت ارزش

رساند که به راحتی قابل  میطراف خود ي دیگري است که به کل جامعه اها محیطی و منفعت زیست
  باشد. نمی محاسبه

از با جمع ارزش بازاري (تفریحی) و ارزش غیر بازاري آب گرم با توجه به برآوردهاي انجام شده   
  .دست آمد به 13 و 14رابطه 

)13(رابطه  5/22113 )  = ارزش اقتصادي کل  +  6/4020154   ) 
= 1/4042268  (ریال براي هر خانوار) 

  

  محاسبه شد. 13 رابطهدست آمده براي هر خانوار با توجه به  هارزش کل ب

)14(رابطه   
)2069987304 ) = ارزش اقتصادي کل  + 376317999700  ) 
 (ریال براي افراد منطقه) 37838798700 =

  
براي تحلیل بیشتر، نتایج  ارزش کل آب گرم براي افراد منطقه با توجه به معادله باال محاسبه شد.  

مطالعه حاضر با سایر مطالعات انجام شده در دنیا مقایسه گردید. بررسی نتایج مطالعات انجام شده در 
گذاري مشروط انجام شده  دهد که ارزش منابع در دنیا بیشتر از روش ارزش میدنیا بر روي منابع نشان 

عنوان مثال  و تفریح برآورد گردیده است. به صورت تمایل به پرداخت افراد جهت حفاظت است که به
دالر برآورد نمودند. همچنین  291) ارزش تفریحی پارك سی سنگان را 2006امیرنژاد و خلیلیان (

  دست آوردند. هریال براي هر فرد ب 2491) ارزش تفریحی جنگل حرا را 2008( پرون و اسماعیلی
  

  ي ترویجیها رهیافت
ننده از آب گرم کهو تفریحی براي هر خانوار و افراد منطقه استفاد در این مطالعه ارزش حفاظتی

محاسبه گردید. براي محاسبه این ارزش، میزان تمایل به پرداخت افراد براي حفاظت از آب گرم و 
درصد  درصد 6/90 ورود به آب گرم و تفریح در منطقه، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که

براي تفریح و گردش و از پاسخگویان  درصد 80) براي حفاظت و ادامه بقاء آن و 222از پاسخگویان (
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براي محاسبه  .استفاده از خواص درمانی آب گرم در این بررسی حاضر به پرداخت مبلغی هستند
دست  هریال ب 1/4042268تمایل به پرداخت هر خانوار نیز استفاده شد.  CVMارزش اخیر از روش 

دست آمده مردم منطقه تمایل نسبتاَ زیادي براي حفاظت از آب گرم دارند.  هبا توجه به نتایج ب آمد.
آورد تا از کیفیت و کمیت آب  گیرندگان و مسؤلین توجیهی را فراهم می این مهم براي تصمیم بنابراین

موارد توان  این اساس میگرم حمایت کرده و از کم اهمیت جلوه دادن منابع آبی جلوگیري کنند. بر 
  نظر قرار داد. مد زیر را جهت ترویج حفاظت از آب گرم گنو

ي آینده و استفاده ها نتایج نشان داد که افراد تمایل زیادي جهت حفظ این آب گرم براي نسل -
خصوص در  هعنوان یک منبع آبی، ب احتمالی خود در آینده دارند. همچنین به جهت اهمیت آب گرم به

گذاري  ، سرمایهافراد مختلف ها رم و خشک هرمزگان و همچنین اهمیت آن براي درمان بیمارياستان گ
 توانند به حفاظت بیشتر از آن بپردازند.  باشد. لذا مسئوالن می پذیر می توجیهدر آب گرم گنو 

ع دست آمده نشان داد که کشاورزان منطقه باالترین تمایل به پرداخت جهت حفاظت از منب هنتایج ب -
کنند با  میي استفاده ها پایین دست براي آبیاري نخلستان هاي آبدارند و از آنجا که کشاورزان از 

شده تا به قشر کشاورز و روستایی منطقه  ها ي مستقیم، مانع از آلودگی آبها هنندک هآموزش افراد استفاد
 کنند آسیبی وارد نشود.  میکه از آن براي کسب درآمد استفاده 

باشد، افراد سالخورده و بیمار نیز جهت  میکه محیطی براي تفریح و گردش  بر این عالوهآب گرم  -
و مناسب براي  نمایند، بنابراین با ایجاد محیطی آرام میمراجعه  ي خود به آن منطقهها درمان بیماري

 ها به این محیط شد.  توان باعث جذب بیشتر آن میاین قشر افراد و همچنین امکانات رفاهی 

باشد و آب گرم گنو  میاز سراسر کشور  ها هجا که هرمزگان پذیراي بسیاري از بازدیدکنند از آن -
م، براي مردم شناخته شده نیست، با ایجاد نمایشگاه آموزشی و ترویجی در داخل و خارج آب گر

ي گوناگون ها نقاط کشور را، از عملکرد آن منبع آگاه و آنان را از جنبهکنندگان تمام  توان بازدید می
 محیطی آب گرم مطلع نمود. هاي زیست ش ارز
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Abstract 
 The main objective of this research is to estimate economic valuation of Geno 
thermal spring in Hormozgan province. Total Geno thermal spring value includes 
indirect market (recreation) value and non-market (preservation) value. Contingent 
valuation method (CVM) and double dichotomous choice (DDC) questionnaire are 
used to measure willing to pay (WTP) for Geno thermal spring in Hormozgan 
province. Logit model is used to calculate WTP and the model parameters are 
estimated using maximum likelihood method. Indirect market value is calculated 
by the mean of willing to pay for recreation in Geno thermal spring and is 
estimated 3613.3 Rial/person and 22113.5 Rial/family. The mean of WTP for 
preservation value of Geno thermal spring is calculated as 656888 Rial/person. 
Non market value of Geno thermal spring calculated using mean of WTP for 
preserve the thermal spring and found to be 4042268.1 Rial/person. Results show 
that Geno thermal spring has considerable non-market and market values and this 
value can be an important reason for policy and decision makers to try for 
preservation of Geno thermal spring and to prevent the loss of water resources. 
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