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  چكيده
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ــر      ــهد براب ــوده مش ــه پرآل ــوا در منطق ــودگي ه ــر     7134146560آل ــوده براب ــط آل ــه متوس ــال و در منطق ري
ريال است و در مجموع بهبود وضعيت آلودگي هواي مشـهد از ديـدگاه شـهروندان ارزشـي      5242428950
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Abstract 

By using cross-section data which gathered through a survey research in 
Mashhad ,contingent valuation approach and Tobit model this study 
tries to determine economical value of air pollution and effective factors 
on WTP. Based on contingent valuation approach, air pollution total 
value of airpollution in high-polluted region equals 7134146560 Rials 
per month and in middle-polluted region equals 5242428950 Rials per 
month. Therefore according to citizens’ opinion percent improving 
Mashhad air pollution state equals 12376575510 Rials per month. Also 
Results of investigating effective factors on willingness to pay (WTP) 
by estimating one-stage tobit model showed that education level, 
household income, having car, age, kind of settlement region and 
having children are effective factors on willingness to pay. 
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  مقدمه -1

دهـد كـه باعـث افـزايش      مـي  محيطي را تشـكيل  زيستهاي  آلودگي هوا يكي از ابعاد آلودگي
سوزش چشم و خسارت به گياهان و حيوانـات و اشـيا    هاي قلبي، تنفسي، كاهش ميزان ديد، بيماري

و در سطح جهاني منجر به گرمايش جهـاني، افـت ازن استراتوسـفري، بـاران اسـيدي و غيـره شـده        
پيشـرفت  هاي نوين  ها و فناوري يافته با استفاده از سرمايه گذاري وسعهچه در كشورهاي تاگر. است

حاصل شده اسـت، امـا    )مانند آلودگي هواي شهرها(محليهاي  با كنترل آلودگي ارتباطزيادي در 
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  . اند با چالش جدي مواجه باره توسعه در اين حال كشورهاي درهنوز 
هوا در بسياري از شـهرها از جملـه تهـران، مشـهد، اصـفهان،      هاي  هميزان انتشار آاليند ،در ايران

هـاي مختـــلف    در بـين بخـش  . تبريز، شيراز، كرج، اراك و اهواز به سطح خطرناكي رسيده اسـت 
هـاي   تـرين بخـش   هـاي حمـل و نقـل و صـنعت بـه ترتيـب مهـم        بخـش  ،كننده هـوا در ايـران   آلوده
درصـد از كـل    3/64حمل و نقل بـه تنهـايي بـا توليـد      كه بخشاي  به گونه ؛ندهستكننده هوا  آلوده

 8/24درصد دي اكسيد كـربن،   5/27درصد دي اكسيد گوگرد و  3/29انتشار اكسيدهاي نيتروژن، 
 2/79درصـد ائيدريـــد كـربن و     3/96درصد منوكسيد كـربن،   6/98درصد تري اكسـيد گوگرد، 

هـاي انـرژي    ـازها در ميـان سـاير بخـش   درصد ذرات معلق داراي بيشـترين مقـدار انتشـار انـواع گـ     
  ). Energy Programming Office of Iran, 2004(باشد مي كـــشور

دولت مكلف است در طول برنامه چهـارم، ميـزان    ،قانون برنامه چهارم توسعه 62بر اساس ماده 
آلودگي هواي شهرهاي تهـران، مشـهد، اهـواز، اراك، تبريـز، شـيراز، اصـفهان و كـرج را در حـد         

بـر اسـاس بنـد ب ايـن مـاده در      . زيست كاهش دهد استاندارد مصوب شوراي عالي حفاظت محيط
فرسوده هاي  دولت بايد تمهيداتي اتخاذ كند كه كليه خودروها و موتورسيكلت ،طول برنامه چهارم

 Fourth program of economical, social and cultural program(كشور از رده خارج شـوند 

of Iran Islamic Republic ،2005 .(  
تجربه توسعه اقتصادي در ايران مبين ايـن واقعيـت اسـت كـه نقـش دولـت در امـور توليـدي و         

هـاي اقتصـادي نقشـي تعيـــين كننـده ايفـا        كـه در فعاليـت  اي  سرمايه گذاري گسترده بوده به گونـه 
ايي مبـادرت نمايـد   اين امر سبب شده دولت با هدف رفع نيازهاي جامعه به توليـد كاالهـ  . نمايد مي

يكي از نتايــج اين برنامـه . كه در فرايند توليد آنها استانداردهاي زيست محيطي رعايت نشده است
، كه به نحوي بايستي با ابزارهاي مختلـف آن را كـاهش   ستها، افزايش آلودگــي هوا ها و سياست

بـه راه حـل بـازار يـا حقـوق       رهيافت اول كـه  :باشد مي اين ابزارها مشتمل بر دو رهيافت عمده. داد
هاي متأثر از مسائل زيست محيطـي ـ و از جملـه     مالكيت موسوم است از طريق چانه زني ميان گروه

رهيافت دوم كه بر دخـــالت دولـت اســتوار اسـت نيـز بـه دو        ؛كند مي مسأله آلودگي هوا ـ را حل 
ابزارهاي مبتني بر . شود مي ه بنديشكل كلي ابزارهاي مبتني بر بازار و ابزارهاي فرمان و كنترل طبق

بنـابراين   . كننـد  مـي  بازار براي كاهش آلودگـــي از قيمت يا ديگر متغيرهاي اقتصــــادي استفـــاده  
هـا و تصـميمات    ارزش گذاري كاركردهاي زيست محيطي گامي مهم در راسـتاي تعـديل نگـرش   
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نكته ديگر اين كه آزاد . استهاي كالن اقتصادي  زيست در سياست اقتصادي و لحاظ نمودن محيط
تر شـدن معضـالت زيسـت     پيچيدهسازي تجاري و حاكميت نظام بازار در بسياري از كشورها و نيز 

تأكيـد مطلـق بـر    (زيسـت  استفاده صرف از ابزارهاي سنتي حفاظت محيط يناكارآمدمحيطي باعث 
اقتــصادي بـه عنـوان مكــمل      استفاده از ابـزارهـاي ،به همين دليل. شده است) قوانين و استانداردها

كليـدي  اي  زيست بـه شـكل مولفـه    هاي حفاظــت محيط آن مورد توجـه قرار گرفـته و در سياسـت
هرچند به دليل ماهيت عمومي بودن كاالهاي زيست محيطي، نارسايي بازار و آثار . وارد شده است

نـار اسـتفاده از سـاز و    بنـابراين الزم اسـت در ك  . منفي خارجي در اين مقوله وجود خواهـد داشـت  
مـديريت  هـاي   تر و نظام پاكيزهتوليد كارهاي قانوني و عملياتي، اثربخشي مواد مصرفي، تكنولوژي 

گرفته شود تا بتواند اثر بخشي و كارايي سازوكارهاي  زيست محيطي، از ابزارهاي اقتصادي نيز بهره
بـا اسـتفاده از    شـده اسـت  تالش وهش پژدر اين  ،بنابراين. مذكور در باال را تقويت و تضمين نمايد

ثر بر تمايل به پرداخت افـراد  هواي مشهد و عوامل مؤي گارزش آلود ارزش گذاري مشروط روش
تا بتوان از نتايج آن به عنوان ابـزاري اقتصـادي بـراي كـاهش      شود براي كاهش آلودگي هوا تعيين

  . دكرآلودگي هوا استفاده 
  

  مواد و روش ها -2
هاي منحني تقاضا  ترين رهيافت در گروه رهيافت شناخته شدهـ ري مشروط گذا رهيافت ارزش

اين رهيافت بر مبناي ترجيحات بيان شده افراد و تابع تقاضاي . گذاري مشروط است رهيافت ارزش
  .كند مي شود، عمل مي هيكسين كه در آن درآمد واقعي ثابت نگه داشته

افراد براي حفظ وضـع موجـود و    (WTP)ت گذاري مشروط، تمايل به پرداخ در رهيافت ارزش
آنهـا بـراي جبـران از      (WTA)زيست و همچنين تمايـل بـه دريافـت    يا ايجاد تغييري مثبت در محيط

دست دادن يك منفعت زيست محيطي يا افزايش يك ضرر زيست محيطي ـ البته اگر بازاري براي  
رهيافت، هر دو ارزش قابل استفاده  در اين. گيرد مي داشت ـ مورد بررسي قرار  مي اين منظور وجود

اي مورد اسـتفاده قـرار    استفاده قابل ارزيابي هستند و به دليل اين ويژگي به طور گستردهو غير قابل 
  ).Pearce and Turner, 1990(گيرد  مي

 اسـتفاده  (CVM)از رهيافـت ارزش گـذاري مشـروط     "رهيافت ترجيحات بيان شده كه معموال
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زيسـت محيطـي   هـاي   مستقيم از افراد درباره ارزشي است كه آنها به ويژگيكند ـ شامل پرسش   مي
يحـات خـود را دربـاره تغييـرات     خواهـد كـه بـه طـور مسـتقيم، ترج      مـي  دهنـد و از آنهـا   مـي  نسبت
رزش گـذاري مشـروط، يـك رهيافـت     توان گفـت رهيافـت ا   ، ميبنابراين. محيطي بيان كنند زيست
محيطـي هزينـه ـ منفعـت و ارزيـابي       هـاي زيسـت   حوزه تحليـل  بازاري به ويژه در گذاري غير ارزش

كـاربرد  ). Mitchell and Carson, 1989; Cummings et al., 1986(اسـت  محيطي  اثرات زيست
 Walsh et al., 1984; Brookshire(استفاده  زيست شامل برآورد ارزش عدم آن در اقتصاد محيط

et al., 1983(ي هـاي اسـتفاده غيـر بـازار     ، ارزش )Choe et al., 1996; Loomis and du Vair, 

  .است) Niklitschek and Leon, 1996; Desvousges et al., 1993(يا هردو  ) 1993
در جهت كمك به تصميم گيري عمـومي بـراي ارزيـابي     "روش ارزش گذاري مشروط عموما

. گيـرد  مـي  تفاده قـرار محيطـي مثبـت مـورد اسـ     هاي در برگيرنده تغييرات زيست هاي با برنامه پروژه
انجام شده براي برآورد منـافعي اسـت كـه افـراد بـه      هاي  مواردي از كاربرد اين روش شامل بررسي

آب، هـاي   هـاي سـالمتي ناشـي از آلـودگي     كاهش آلودگي هوا در مناطق شهري، كاهش ريسـك 
رزش عـالوه بـر ايـن، روش ا   . انـد  در معرض خطر، نسبت دادههاي  حفاظت از حيات وحش و گونه

  .شود بسيار اندك ـ براي ارزيابي خسارات زيست محيطي نيز استفاده ميگذاري مشروط ـ اگرچه 
و  (TCM)هاي ترجيحات بيان شـده عرفـي ـ ماننـد روش هزينـه سـفر       به دليل عدم كاربرد روش
 ,Smith(هـاي عـدم اسـتفاده     ارزشدسـت آوردن   هـ بـراي بـ    (HPM)روش قيمت گـذاري كيفـي   

تواند مورد اسـتفاده قـرار گيـرد، روش ارزش     ي كه براي برآورد اين ارزش ها مي، تنها روش)1993
اي از مطالعـات   بنابراين، تعـداد قابـل مالحظـه   . )Desvousges et al, 1993(گذاري مشروط است 

ارزش گذاري مشروط ـ هر دو ماهيت نظري و تجربي ـ در ادبيات ارزش گذاري اقتصادي مشاهده   
كارسـون و    اي كـه  ن روش، بـا گذشـت زمـان افـزايش يافتـه اسـت، بـه گونـه        توجه به اي. شوند مي

 Carson et( مقاله نظري و كاربردي مرتبط با اين عنوان را معرفي نموده اند 2000بيش ازهمكاران 

al., 1995 ( .ايــن روش، اولــين بــار توســط  Ciriacy-Wantrup )1947( از  در مــورد جلــوگيري
هـاي   كنـد ـ بنـابراين يكـي از راه     ه منافع غير بازاري ايجـاد مـي  ، ك)حفاظت خاك(فرسايش خاك 

يـابي اسـت ـ     دست آوردن تمايل به پرداخت افـراد از طريـق يـك روش ارزش    برآورد اين منافع به
 نخسـتين ) 1963( Davisامـا،  . )Portney, 1994; Haneman, 1994(مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت    

ه صـورت تجربـي بـراي بـرآورد منـافع شـكار غـاز        كسي بود كه از روش ارزش گذاري مشروط ب
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  . استفاده كرد
هـاي انتخـاب و وجـودي، بـه      بعد از مطرح شدن دو ارزش استفاده نشدني مهم موسوم به ارزش

زيسـت، ايـن روش شـهرت     هاي اقتصـادي كـل در ادبيـات اقتصـاد محـيط      عنوان اجزاي مهم ارزش
بـه عنـوان   . اسـت  انعطاف پـذير  "كه كامالاين روش آن است  يكي از مزاياي. بسياري كسب نمود

از سالمت يا هر اي  تواند براي هر جنبه مي مثال، سواالت ارزش گذاري براي تمايل به پرداخت فرد
تـوان   مـي  همچنـين بـا اسـتفاده از ايـن روش،    . كاالي غير بازاري مرتبط با آن موضوع مطـرح شـود  

دسـت   همت ساير اعضاي خانواده بپـردازد، بـ  ارزش هايي را كه يك فرد تمايل دارد براي بهبود سال
  .آورد

، از طريق يك تكنيك اسـتخراج، كـه   ارزش كاال و يا خدمت در روش ارزش گذاري مشروط
 Portney, 1994; Mitchell(آيـد  مـي دسـت   مولفه مهم هر روش ارزش گذاري مشروط است، بـه 

and Carson, 1989( .انـواع مختلفـي دارد  گـذاري مشـروط    استخراج در مطالعات ارزش تكنيك .
، كارت )BG(د استخراج، موسوم به بازي پيشنها) هاي رهيافت(هاي  نوع اصلي تكنيك 4تاكنون از 
ــا ســ )PC(پرداخــت  ــاز ي ــات )DC(و انتخــاب دو بخشــي ) OE(نامحــدود االت ؤ، انتهــا ب ، در ادبي

دو  انتخـاب  ).Boyle et al., 1996(اسـت  گـذاري مشـروط اسـتفاده شـده      رزشموضـوعي روش ا 
و ) پذيرش يا عـدم پـذيرش  (حدي  بخشي تكبخشي نيز خود مشتمل بر دو نوع تكنيك انتخاب دو

از اي  البته ويرايش بسط يافتـه . است) گيري پذيرش با پي پذيرش يا عدم(انتخاب دوبخشي دوحدي 
شـود رهيافـت انتخـاب دو بخشـي را بـراي       انتخاب دو بخشي سه حدي ناميده ميكه  ،تكنيك اخير

  ). Bateman et al., 1999( ل بيشتر توسعه داده استيك سوا
حـال بايـد ديـد در يـك مطالعـه      . استنباط مختلف مزايـا و معايـب مختلفـي دارنـد    هاي  تكنيك

فوق بايستي براي ارزيابي ارزش كاالهاي عمومي هاي  گذاري مشروط، كدام يك از تكنيك ارزش
هــايي كــه  بــاز در موقعيــتتكنيــك انتهابــه اعتقــاد ميشــل و كارســون . گيــرد قــرارمــورد اســتفاده 

پرداخــت بـراي كاالهــاي مـورد نظــر آشـنا هســتند، بـه طــور يكنواخـت عـــمل      دهنــدگان بـا   پاسـخ 
در حالي كه بسياري ديگر، معتقدند رهيافـت انتخـاب دو   . )Mitchell and Carson, 1989(كند مي

حـاظ ايجـاد   اسـتفاده بـه ل   دمعهاي  ويژه در مورد ارزش استنباط بههاي  بخشي نسبت به ساير تكنيك
 ,NOAA, 1993; Haneman, 1991; Haneman and Kanninen(انگيزه بسـيار سازگارتر اسـت 

1999 (.  
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د، چـه بايـد   دست دهنـ  ههاي متفاوتي را ب مختلف ارزشهاي  ال اين است كه چنانچه تكنيكسؤ
ان نبـودن تقاضـاهاي   ال اين گونـه پاسـخ دادنـد كـه بـه دليـل يكسـ       ؤبه اين س هانمن و كانينن . كرد

هـاي   دسـت آمـده از تكـــــنيك    هاي به افراد نمي توان انتــظار داشت كه ارزش) ادراكي(شناختي 
بـه عبـارت ديگـر، انتخـاب تكنيـك      . )Haneman and Kanninen, 1999(مختلف همگـرا باشـند  

رسـي،  ماهيـت كـاالي مـورد بر    گذاري مشروط به عوامل مختلفي ماننـد  استنباط در بررســي ارزش
ره آماري اسـتفاده شـده و غيـ    هاي هاي بررسي، ماهيت پاسخ دهندگان هدف، ماهيت تكنيك هزينه

اگر افراد در ذهن خود تابع مطلوبيت را مد نظـر داشـته باشـند، آنگـاه     به اعتقاد هانمن . بستگي دارد
  .)Haneman, 1994(نخواهد بودشكل سوال در مطالعه ارزش گذاري مشروط مهم 

ايـن تكنيـك   . اسـت  عه، تكنيك استنباط سواالت نامحدود مورد استفاده قرار گرفتهدر اين مطال
شامل اين پرسش است كه حداكثر مقداري كه افراد حاضرند براي يك كـاال يـا سياسـت عمـومي     

باز براي جواب آسان است، نياز به مصاحبه كننده نـدارد و هـيچ   تكنيك انتها . بپردازند چقدر است
كـه هـدف آنهـا     براي مطالعـاتي ). Walsh et al., 1984( ندارد ا نيز به دنبال تورش نقطه شروعي ر

ك به دليل ارائه سطح اي را فراهم كند، اين تكني دستيابي به ارزشي است كه برآورد محافظه كارانه
 ,.Walsh et al(خواهـد بـود   يك بازي پيشـنهاد، كـارا   تري نسبت به تكن كارانه پائين ارزش محافظه

 بـه اعتقـاد دسووسـگس و همكـاران    . ن تكنيك انتقادهايي را نيـز بـه دنبـال داشـته اسـت     اي ).1984
مخـالف دارد، زيـرا يـا    باز تمايل به ايجاد موارد زيادي عدم پاسخ يا پيشـنهاد  ، رهيافت انتها)1993(

اي بـراي ارائـه پاسـخ درسـت      داننـد و يـا ايـن كـه انگيـزه      دهندگان ارائه پاسـخ را دشـوار مـي    پاسخ
تــوان گفــت اگــــرچه روش ارزش گــذاري مشــروط   مــي در مجـــموع. )Carson, 1996(ندارنــد

تواند براي دستيابي بـه اطالعـات    مي دارد، اما روشي اميدواركننده است و هايي را در بر محدوديت
  .مفيد مورد استفاده قرار گيرد
يسـتي  با CV گذاري مشروط به طور قوي توصيه شده است كـه مطالعـه  در ادبيات روش ارزش 

بـه نتـايجي گمـراه     CV به طور صحيح و با دقت بسيار زياد انجام شود، در غيـر ايـن صـورت روش   
. )Venkatachalam, 2004(شـود  منجـر مـي  كننده در هر دو عرصه دانشگاهي و سياسـت گـذاري   

هاي ارزش گذاري مشروط به دقت طراحـي و اجـرا    از اقتصاددانان معتقدند چنانچه بررسي بسياري
پرداخــت افــراد ارائــه  بــه دار و دقيقــي از تمايــل معنــيتواننــد برآوردهــاي قابــل اعتمــاد،  شــوند مــي

  .)Carson, 2000; Whittington, 1998(كنند
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ـ  در اقتصاد سنجي توابع و معادالتي وجود دارند كه در آنها متغير وابسـته از بـاال    الگوي توبيت 
ه شرطي قابل مشاهده اسـت كـه مقـادير آن از    در اين حالت متغير وابسته ب. يا پايين بريده شده است

متغيرهـاي   "ايـن گونـه متغيرهـا را در اقتصـاد سنــجي اصـطالحا      . حد خاصي باالتر يا پايين تر باشد
در اين گونه متغيرها آستانه سانسور به منزله عـدم تمايـل بـه انجـام فعـاليتي       1.نامند مي سانسـور شده

به ايـن نكتـه توجـه داشـت كـه در الگوهـاي رگرسـيوني         البته بايد. است عليرغم داشتن شرايط آن
متغير وابسته هاي  سانسور شده، متغيرهاي مستقل براي كليه افراد نمونه معلوم است در حالي كه داده

اي كـه چنـين خصوصـيتي داشـته باشـد، در       نمونـه . قابـل مشـاهده اسـت   تنها در يك دامنه محـدود  
الگويي  1958در سال  توبين. )Ghorbani et al., 2004(شود اصطالح نمونه سانسور شده ناميده مي

اين الگو توسط گلدبرگر به نام الگوي توبيت يا . را براي رگرس كردن اين گونه متغيرها ارائه كرد
  .)Tobin, 1958(گرفتاستفاده قرار توسعه يافت و در موارد مختلفي مورد  2پروبيت توبين

ـ برآورد الگوي توبيت به روش حداكثر راست دهنـده تمايـل بـه پرداخـت      الگوي نشان نمايي 
  :بيان شود ذيلممكن است به صورت 

*/*
iii xC εβ +=                                                                                   )1(  

*
ii CC = *2            اگر         >iC                                                             )2(  

0=iC *2             اگر          ≤iC                                                            )3 (  
فـردي  هاي  كننده شامل ويژگي بردار رگرس يك xiپارامتري، هاي  بردار ارزش β/كه در آن 

نـوع منطقـه محـل    (و سـاختاري  ) سطح درآمد، داشتن خودرو(، اقتصادي )تحصيالت، سن و غيره(
*و ) سكونت و فاصله منزل تا منبع آلودگي

iε بـراي افـرادي كـه تمايـل بـه      . باشد مي نيز جز اخالل
*ند، هزار ريال دار 2پرداخت بيشتر از 

iC افـرادي  ). 2رابطـه  (است  سطح واقعي تمايل به پرداخت
*هزار ريال ندارنـد،   2كه عليرغم توانايي، تمايلي براي پرداخت بيشتر از 

iC    صـفر در نظـر گرفتـه 

________________________________________________________________ 

اي  شود، چنانچه از چنين تـوزيعي نمونـه   اي برش داده مي نقطه در برخي موارد پيش از نمونه برداري، تابع توزيع مورد نظر در -1
استخراج شود، آن را نمونه بريده شده و الگوي مورد استفاده براي توزيع اين گونه مشاهدات را الگوي رگرسيوني بريده شده  .1

  .نامند مي
2- Tobit model or Tobin’s probit 
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  ).3ابطه ر(خواهد بود 2آستانه سانسور متغير وابسته در اينجا  ،به عبارت ديگر. شود مي
در يك نمونـه سانسـور شـده بـا متغيـر      ) OLS(استفاده از روش برآورد حداقل مربعات معمولي 
شود، كه اين امر ناشي از فـروض اساسـي    مي وابسته محدود، به برآوردهاي اريب و ناسازگار منجر

در حـالتي كـه متغيـر وابسـته از بـاال يـا پـايين بريـده شـده باشـد فـرض            . اسـت  OLSرد روش برآو
0)( =iE ε  به خاطر بريدگيiC زيرا تنها مشاهداتي مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار    . شود مي نقض 
معتقد  )Maddala )1983. ريال استهزار  2تر از  گيرند كه ميزان تمايل به پرداخت آنها بزرگ مي

  :ورت زير بيان شودتواند به ص است، مشاهدات باالتر از آستانه سانسور مي
)2|()2C|()( //*

i
* +−>+=>= iiiiii xExCECE βεεβ   )4                        (  

)/(
)/(

)2C|( /

/
/*

i δβ
δβφ

δβ
i

i
ii x

x
xCE

Φ
+=>  )5      (                                                     

)/(كه اي  به گونه / δβφ ix  و)/( / δβ ixΦ   د و تـابع  به ترتيب تابع چگالي نرمـال اسـتاندار
)/(چگـــالي تجمعـــي نرمـــال اســـتاندارد در مقـــدار   / δβ ix ســـمت چـــپ عبـــارت، . ندهســـت

)2C|( *
i >iCE ست از ارزش مورد انتظار ا عبارتiC  زماني كهix/β−  تـر از صـفر    بـزرگ

)|2(باشد و سمت راست عبارت،  / +−> iii xE βεε   اميد رياضي جز خطا است زماني كـه از
2/ +− ixβ 2عبارت . تر باشد بزرگ/ +− ixβ  از حل معادله برايiε هـدف   1.دست آمد هب

اصلي الگوي توبيت مشخص كردن عواملي اسـت كـه اخـتالف در مقـادير تمايـل بـه پرداخـت را        
 .تفسير پارامترهاي الگوي توبيت مستلزم دقت زيادي است. هندد مي توضيح

i
i

i

x
CE

β=
∂

∂ )( *

 )6          (                                                                                                 

iβ موعـه افـرادي اسـت كـه تمايـل بـه پرداخـت        نشان دهنده اثر نهايي متغيرها بر روي زير مج
چنانچه برآورد پارامترها براي كل جمعيت مشهد مورد نيـاز باشـد   . هزار ريال دارند 2مبلغي بالغ بر 

، آنگاه الزم است برآوردهاي تعديل شـده محاسـبه شـود كـه در آن پارامترهـاي      )سنجش اثر كل(

________________________________________________________________ 

1- )2()2()2( //*/* >++=>+=> iiiiiiiii xExCExCC εβεβεβ  

)2( // +−>+= iiii xEx βεεβ  
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يعني افرادي كـه تمايـل   (شود  مي ه ضربمقياس توبيت در احتمال مشاهدات در نمونه سانسور نشد
 :است برآورد تعديل شده به صـــورت زير). هزار ريال دارند 2به پرداختي بالغ بر 

ii
i

i x
x
CE

βδβ )./(
)( /Φ=

∂
∂   )7   (                                                                    

 2يمات مرتبط با تمايل به پرداخت بيشتر از آورد كه تصم مي تصريح توبيت اين امكان را فراهم
هزار ريال يا كمتر از آن و سـطوح شـرطي تمايـل بـه پرداخـت بـراي انجـام تصـميم بـه تمايـل بـه            

ميـانگين كـل    بـين  رابطـه  ) McDonald and Moffitt )1982. قرارگيـرد پرداخـت، مـورد توجـه    
و احتمال باالي نقطه سانسور بودن را مشاهدات، ميانگين مشاهدات باالي نقطه سانسور متغير وابسته 

  :به صورت ذيل بيان كردند
)()()( *

ii CEzCE Φ=     )8        (                                                                         

δ
β ix

z
/

=    )9        (                                                                                               

  :رابطه زير مورد استفاده قرار گرفت Cبر روي ixسپس به منظور سنجش اثر تغيير در متغير 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∂
Φ∂

+
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

∂
∂

Φ=
∂

∂

i
I

i

i

i

i

x
zCE

x
CE

z
x
CE )()(

)(
)(

)( *
*

  )10               (                       

با ضريب  
)( i

i

CE
x

=η  رابطه زير حاصل خواهد شد9و مرتب كردن رابطه ،:  

)11      (                                                               )()(
)( *

i
i

i CEz
C
CE

ηηη +Φ=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∂

∂  

. شـود تواند به عنوان كشش احتمال سطح مورد انتظار تمايـل بـه پرداخـت تعبيـر      مي كشش اول
شود، به طوري كه كشش تصميم  مي بخش دوم نيز به عنوان كشش ارزش مورد انتظار شرطي تعبير

افـرادي وجـود دارنـد كـه ميـزان تمايـل بـه         ،در اين ميـان . كند مي به تمايل به پرداخت را مشخص
كشش براي كل نمونـه بـه وسـيله جمـع دو كشـش      . هزار ريال خواهد بود 2پرداخت آنها كمتر از 

  .ر به دست خواهد آمدمذكو
در ايـن  . دهد الگوي توبيت از دو قسـمت تشـكيل شـده اسـت     مي نشان 3و  2، 1بازبيني روابط 

 3را به خـوبي بـرازش كنـد، امـا در توجيـه رابطـه        2الگوها، الگوي برازش شده ممكن است رابطه 
. اعتمـادي بـراي نيكـويي بـرازش باشـد      نمي تواند معيار قابل 2Rبنابراين . ضعيف باشد و برعكس
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و مقـادير  گونه موارد توان دوم ضـريب همبسـتگي ميـان مقـادير واقعـي       آماره مورد استفاده در اين
تر شود، نيكويي برازش بيشتر خواهـد   به سمت يك نزديك2Rهرچه . باشد مي iCبيني شده  پيش
 .)Maddala, 1983(بود

ـ  داده گيـري تصـادفي طبقـه بنـدي      ها از روش نمونـه  در اين پژوهش به منظور انتخاب نمونه ها 
هاي  از طريق پيمايش 1384مورد استفاده در اين پژوهش در سال هاي  داده. شده استفاده شده است

مونـه  البته ذكر اين نكته الزم است كه در گـزينش افـراد ن  . ميداني در مشهد جمع آوري شده است
و صالحيت پاسخگويي به  هدبوبيشتر سعي شده است افرادي انتخاب شوند كه اغلب داراي درآمد 

با در نظر گرفتن ايـن   .ندهست هاي مختلف پاسخ دارا پرسشنامه را به دليل نياز به جلوگيري از تورش
زيست  ره محيطسازوكار ابتدا با استفاده از اطالعات موجود و نيز ديدگاه كارشناسي كارشناسان ادا

استان خراسان رضوي، شهر مشهد از جنبه آلودگي به دو منطقه پرآلوده و متوسط آلوده طبقه بندي 
  .شد

  

  
  مشهد كنترل آلودگي هوايهاي  نقشه مكان): 1( نمودار

  

بـه ايـن   . انجام شـد  1سپس براي تعيين تعداد نمونه در هر يك از اين دو منطقه يك پيش مطالعه
________________________________________________________________ 

1- Pilot study 
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. نفر انتخـاب شـدند   30نفر و در منطقه متوسط آلوده  40مطالعه در منطقه پرآلوده منظور براي پيش 
) يعني تمايل به پرداخـت خـانوار  (نتايج بررسي اين دو نمونه نشان داد واريانس صفت مورد مطالعه 

بـر ايـن اسـاس بـا اسـتفاده از      . است 84/5و  88/6در منطقه پرآلوده و متوسط آلوده به ترتيب برابر 
را تعيين مي كنـد، حجـم   اي  كه تعداد نمونه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه 12 رابطه

   :نمونه كل به صورت زير تعيين شد

∑

∑

=

=

+
= L

i
ii

L

i
ii

NNND

N
n

1

1

2

2
1 δ

δ
       )12   (                                                                           

، تعداد واحدهاي نمونه گيـري در  iN، تعداد واحدهاي نمونه گيري در جامعه ؛ Nكه در آن 
2، تعداد طبقات، Lام، iطبقه 

iδ  واريانس صفت مورد مطالعه در طبقـه ،i ام وD   4برابـر
2β 

  .، ميزان خطاي مورد نظر تحليل گر استβاست كه در آن 
، حجم نمونـه در هـر يـك از    1دست آمده از رابطه  هدر مرحله بعد با توجه به حجم نمونه كل ب

  .افتبه صورت متناسب تخصيص ي 13دو طبقه با استفاده از رابطه 
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با توجه به روابط فوق و اطالعات ارائه شده از جمعيت و پيش مطالعه انجـام شـده و بـا در نظـر     
، تعداد خانوارهاي طبقـه  )N=483539(ساكن در مشهد  ،  تعداد كل خانوارهاي2β=09/0گرفتن 

213715 =(، تعـداد خانوارهـاي طبقـه متوسـط آلـوده      )2698241N=(پرآلـوده   2N (  واريـانس ،
6/88=(صفت مورد مطالعـه در منطقـه پرآلـوده      2

1δ( ،     در منطقـه   واريـانس صـفت مـورد مطالعـه
5/84=(متوسط آلوده  2

2δ خانوار و حجـم نمونـه در منطقـه پرآلـوده و      286حجم نمونه كل برابر )
خـانوار تعيـين و در هـر يـك از دو منطقـه بـه روش        126خانوار و  160متوسط آلوده نيز به ترتيب 

  .تصادفي ساده نمونه گيري شد
  

  نتايج و بحث -4
اطالعـات مربـوط بـه مقـادير تمايـل بـه        )1(جـدول   - و تمايل بـه دريافـت   تمايل به پرداخت
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بـر اسـاس   . دهـد  مـي  پرداخت و تمايل به دريافت را در دو منطقه تحت مطالعـه و كـل نمونـه نشـان    
شود تمايل به پرداخت براي بهبود كيفيت هوا به ترتيـب در منطقـه    مي اطالعات اين جدول مشاهده
بـر  . ريـال اسـت   25600و  24530، 26440ل نمونه مورد بررسـي برابـر   پرآلوده، متوسط آلوده و ك

، تمايل به دريافـت افـراد در قبـال ادامـه رونـد آلـودگي هـواي مشـهد در         1اساس اطالعات جدول 
 .ريال است 3626870و  2646750، 4241520مناطق مذكور به ترتيب 

 
  حاصل از رهيافت ارزش گذاري مشروط WTAو  WTP ):1(جدول 

 )ريال در ماه(تمايل به دريافت  )ريال در ماه(تمايل به پرداخت  همنطق
 3626870 25600 كل

 4241520 26440 پرآلوده
 2646750 24530 متوسط آلوده

  
توان نتيجه گرفت ارزش كل آلـودگي هـوا    مي بنابراين بر اساس رهيافت ارش گذاري مشروط

 5242428950در منطقـه متوسـط آلـوده برابـر     ريال و  7134146560در منطقه پرآلوده مشهد برابر 
بنابراين در مجموع بهبود وضعيت آلودگي هواي مشهد از ديـدگاه شـهروندان ارزشـي    . ريال است

  .ريال دارد 12376575510معادل 
ـ ؤعوامل م تمايل به پرداخت افراد متأثر از عوامـل فـردي، اقتصـادي و     ثر بر تمايل به پرداخت 
ي موثر بر تمايل به پرداخت شامل متغيرهاي تحصيالت، جنسيت، سـن،  عوامل فرد. است ساختاري

متغيرهاي درآمد خانوار و داشـتن خـودرو،   . داشتن فرزند و ميزان پياده روي فرد در طي هفته است
متغيرهاي نوع منطقه محل سكونت پاسـخ دهنـده   . ندهست عوامل اقتصادي موثر بر تمايل به پرداخت

 آلـودگي نيـز عوامـل سـاختاري مـوثر بـر تمايـل بـه پرداخـت را تشـكيل          و فاصله منزل وي تا منبع 
رود بين ميزان تمايل به پرداخت افـراد و متغيرهـاي تحصـيالت، جنسـيت، سـن،       مي انتظار. دهند مي

داشتن فرزند، ميزان پياده روي فرد در طي هفته، درآمد خانوار، داشتن خـودرو، نـوع منطقـه محـل     
 ،بر ايـن اسـاس  . وجود داشته باشداي  نزل وي تا منبع آلودگي رابطهسكونت پاسخ دهنده و فاصله م

  .موثر بر تمايل به پرداخت افراد ارائه شده استهاي  ميانگين و عالمت انتظاري متغير )2(در جدول 
رود بـا   مـي  ، ميانگين تحصيالت افراد، فوق ديـپلم اسـت و انتظـار   )2(بر اساس اطالعات جدول 

كـاهش  (افزايش ميزان تحصيالت افراد، ميزان تمايـل بـه پرداخـت آنهـا بـراي بهبـود كيفيـت هـوا         
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درصـد افـراد نمونـه را افـراد      82شـود كـه بـيش از     مي همچنين مشاهده. افزايش يابد) آلودگي هوا
گي رود افراد مذكر تمايل به پرداخت بيشتري براي كـاهش آلـود   مي انتظار. دهند مي مذكر تشكيل

عالمت انتظاري متغير درآمد نيـز  . هزار ريال است 2600ميانگين درآمد افراد برابر . هوا داشته باشند
رود ميزان تمايل به پرداخـت خـانوار    مي بدين معني كه با افزايش درآمد خانوار انتظار ؛مثبت است

درصـد   57دود حاكي از ايـن اسـت كـه در حـ     )2(عالوه بر اين، اطالعات جدول . نيز افزايش يابد
انتظار بر اين است . درصد افراد در منطقه متوسط آلوده سكونت دارند 43افراد در منطقه پرآلوده و 

كه افراد ساكن در منطقه پرآلوده تمايل به پرداخت بيشتري نسـبت بـه افـراد منطقـه متوسـط آلـوده       
  . داشته باشند

  
  تمايل به پرداختموثر بر هاي  ميانگين و عالمت انتظاري متغير ):2(جدول 

 متغير
عالمت  مجموع دو منطقه منطقه متوسط آلوده منطقه پرآلوده

 ميانگين انتظاري
انحراف 
 معيار

 ميانگين
انحراف 
 معيار

 ميانگين
انحراف 
 معيار

 + 23/1 65/5 35/1 68/5 12/1 64/5 تحصيالت

 + 52/8 29 49/8 56/30 37/8 78/27 سن
  + 38/0 82/0 40/0 79/0 36/0 85/0 )مذكر( جنسيت 

هزار( درآمد خانوار
 )ريال

53/240 86/132 49/281 45/146 82/258 32/140 + 

كمتر(داشتن فرزند 
  + 50/0 53/0 49/0 58/0 50/0 48/0  )سال 18از

پياده روي در طي
  -  19/2 21/3 23/2 28/3 18/2 15/3  هفته

  + 50/0 45/0 50/0 47/0 49/0 43/0 داشتن خودرو
ل سكونتمنطقه مح

 )پرآلوده(
 -  -  -  - 56/0 49/0 + 

فاصله منزل تا منبع
 + 29/0 09/0 26/0 07/0 31/0 11/0  )دور(آلودگي

  
درصـد   52نيز متغير موثر ديگري است كه در نمونـه تحـت بررسـي    ) سال 18زير (داشتن فرزند

پرداخـت   يـل بـه  رود كـه خانوارهـاي داراي فرزنـد تما    مـي  انتظـار . باشند مي خانوارها داراي فرزند
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درصـد خانوارهـاي نمونـه     45همچنـين در حـدود   . بيشتري براي كاهش آلودگي هوا داشته باشـند 
رود خانوارهـاي داراي خـودرو تمايـل بـه پرداخـت       مـي  انتظار. ندهست تحت بررسي داراي خودرو

د دهـ  مـي  ، نشـان )2(عـالوه بـر ايـن اطالعـات جـدول      . بيشتري براي بهبود كيفيت هوا داشته باشند
بـه عبـارت   . عالمت انتظاري متغير سن مثبـت اسـت  . سال است 29ميانگين سن افراد تحت بررسي، 

رود كه افزايش سن تأثيري مثبت بر ميزان تمايل به پرداخت افـراد داشـته    مي اين گونه انتظار ،ديگر
منبـع  متغير ديگري كه در اينجا تحت بررسي قرار گرفته است، فاصله منـزل پاسـخ دهنـده تـا     . باشد

اي  رود رابطـه  مـي  بـه عبـارت ديگـر انتظـار    . عالمت انتظاري اين متغير منفي اسـت  1.است آلودگي
معكوس ميان فاصله منزل تا منبع آلودگي و ميزان تمايل به پرداخت افـراد بـراي كـاهش آلـودگي     

سـاعت در هفتـه    5درصـد افـراد بـيش از     11شود در حدود  مي همچنين مشاهده. وجود داشته باشد
كنند تمايل به پرداخت بيشـتري   مي انتظار بر اين است كه افرادي كه پياده روي. كنند مي ياده رويپ

  .داشته باشند
) برآورد الگوي توبيت تك مرحلـه اي (برآورد ميزان تأثير متغيرهاي موثر بر تمايل به پرداخت 

با اسـتفاده از الگـوي توبيـت    ميزان تأثير متغيرهاي مذكور در باال بر ميزان تمايل به پرداخت افراد  -
اطالعات جدول  .ارائه شده است 3مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج آن در جدول اي  تك مرحله

دهد متغيرهاي ميزان تحصيالت، درآمد خانوار، داشتن خودرو و سن متغيرهايي هستند  مي نشان )3(
ند متغيرهايي هستند كـه  كه در سطح يك درصد و متغيرهاي نوع منطقه محل سكونت و داشتن فرز

بر اساس نتـايج  . گذارند مي درصد از نظر آماري بر ميزان تمايل به پرداخت افراد تأثير 25در سطح 
، افراد تحصيلكرده انگيزه بيشتري براي تمايل به پرداخت بـه منظـور بهبـود    )3(ارائه شده در جدول 

افـراد   "ش و آگـاهي افـراد، معمـوال   كيفيت هوا دارند، زيرا با افزايش ميزان تحصيالت و سطح دانـ 
يابنـد و در نتيجـه تمايـل بـه پرداخـت       مـي  ناشي از آلودگي هوا اطالع بيشـتري هاي  نسبت به آسيب

________________________________________________________________ 

به . منظور اين است كه فرد بر اساس اطالعاتي كه از موقعيت مكاني منزل محل سكونت خود دارد، اين فاصله را ارزيابي كند -1
عبارت ديگر در اينجا منبع معيني براي آلودگي هوا مشخص نشده است، بلكه اين وظيفه بر عهده پاسخ دهنده گذاشته شده است 

را شناسايي و فاصله منـزل خـود تـا ايـن     ) اعم از خيابان اصلي، كارخانه، كمپوست و غيره ( ع آلودگي محل زندگي خود كه منب
هزار  2/0ها نيز توضيح داده شد، آستانه تمايل به پرداخت افراد مبلغ  همان گونه كه در قسمت مواد و روش. منبع را ارزيابي نمايد

  .ريال در نظر گرفته شده است
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 .بيشتري براي بهبود كيفيت هوا خواهند داشت
  

  نتايج نهايي حاصل از برآورد الگوي توبيت): 3(جدول 
  t آماره انحراف معيار اثر نهايي ضريب نرمال شده متغير

 9652/3*** 1821/0 9880/2 7384/0 تحصيالت

 - 1358/0 0010/0 - 0005/0 -0001/0 جنسيت
 6056/2*** 0005/0 0054/0 0013/0 درآمد خانوار

 2820/1° 1262/0 6548/0 1618/0 منطقه محل سكونت
 0609/1° 0304/0 1308/0 0323/0 داشتن فرزند
 6664/2*** 0133/0 1441/0 0356/0 داشتن خودرو

 2124/3*** 0066/0 0854/0 0211/0 سن
 4283/0 2149/0 3725/0 0921/0 فاصله منزل تا منبع آلودگي
 - 8771/0 0656/0 -2326/0 -0575/0 ساعات پياده روي در هفته

 - 7116/4*** 2435/0 -6436/4 -1474/1 ثابت
  درصد 1معني دار در سطح : ***

  درصد 25معني دار در سطح حدود : °
 

دهد بـين جنسـيت افـراد و ميـزان تمايـل بـه پرداخـت آنهـا بـراي           مي نشان )3(ت جدول اطالعا
همچنـين صـرف نظـر از عـدم وجـود      . داري وجود ندارد گونه رابطه معني كاهش آلودگي هوا هيچ

شود كه ضريب ارائه شده بـراي   مي دار ميان جنسيت و ميزان تمايل به پرداخت، مشاهده رابطه معني
گـذاري   برابـر صـفر اسـت كـه حكايـت از عـدم تـأثير        “رابطه وايازي شده، تقريبامتغير جنسيت در 

به عبارت ديگر، مذكر يا مونث بودن افراد تأثيري . كند مي جنسيت بر ميزان تمايل به پرداخت افراد
دليل عدم وجود رابطـه معنـي   . در تمايل به پرداخت آنها براي بهبود كيفيت هوا ايجاد نخواهد كرد

ناشي از آلـودگي هـوا بـه    هاي  جنسيت و تمايل به پرداخت، آن است كه آگاهي از آسيبدار ميان 
ميزان تحصيالت افراد بستگي دارد كه به دليل اينكه امروزه امكانات تحصـيل برابـر بـراي مـردان و     

توان نتيجه گرفت كه از اين بعد بين مردان و زنان اختالفي مشاهده نمـي   مي زنان فراهم شده است،
از طرف ديگر چنانچه اختالف فيزيولوژيكي ميان مردان و زنان در ايجاد انگيزه بـراي تمايـل    .شود

به پرداخت وجود داشته باشد، ممكن است اين اختالف در مرحله اقـدام بـه تمايـل بـه پرداخـت بـا       
محدوديت درآمدي مواجه شود و منجر به از ميان رفتن نتايج اين تفاوت فيزيولوژيك در مـردان و  
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  . دگردان زن
، خانوارهايي كـه از سـطح درآمـد بـاالتري برخوردارنـد، انگيـزه       )3(براساس اطالعات جدول 

خانوارهـاي   ،به عبـارت ديگـر  . بيشتري براي تمايل به پرداخت به منظور كاهش آلودگي هوا دارند
املي در از رفاه بيشتري نيز برخوردارند ـ به اين دليل كـه آلـودگي هـوا را عـ      "پردرآمد ـ كه عموما 

كنند به طريقي با پرداخت بـراي كـاهش آلـودگي،     مي كنند، سعي مي كاهش ميزان رفاه خود تلقي
 شـود افـرادي كـه در منطقـه پرآلـوده زنـدگي       مـي  مالحظـه  ،عالوه بر ايـن . اين اثر را كاهش دهند

كـه  دليل ايـن امـر ايـن اسـت     . كنند، تمايل به پرداخت باالتري براي كاهش آلودگي هوا دارند مي
افراد ساكن در منطقه پرآلوده، بيشتر با مسائل و مشكالت ناشي از آلـودگي هـوا ـ از جملـه اثـرات      
سالمت، ديد ضعيف، بوي نامطبوع و ريزش گرد و غبار سياه ـ مواجهند و طبيعـي اسـت كـه بـراي      
تخفيف اين مشكالت تمايل بيشتري براي پرداخت به منظور كـاهش آلـودگي هـوا از خـود نشـان      

افراد ساكن در منطقه پرآلوده با انجام يك تحليل هزينه ـ منفعـت ذهنـي بـه      ،به عبارت ديگر. دهند
اين نتيجه خواهنـد رسـيد كـه منـافع حاصـل از پرداخـت بـراي كاهــش آلـــودگي هــوا بيشـتر از            

  . آن خواهد بود و بنابراين تمايل به پرداخت بيشتري نيز خواهند داشتهاي  هزيـنه
، خانوارهاي داراي فرزند، تمايـل بـه پرداخـت بيشـتري     )3(رائه شده در جدول بر اساس نتايج ا

خانوارهاي داراي فرزند به اين دليل كـه بـه سـالمت فرزنـد     . براي بهبود كيفيت هوا خواهند داشت
دهند، در حد توان خـود از هرگونـه اقـدامي ـ از جملـه پرداخـت        مي خود بيش از هر چيز ديگر بها

هوا ـ كه به كاهش اثرات ناشي از آلودگي هوا منجـر شـود، دريـغ نخواهنـد      براي كاهش آلودگي 
ميزان تمايل به پرداخت اين خانوارها از خانوارهايي كه داراي فرزنـد نيسـتند، بيشـتر     ،بنابراين. كرد

شود كه داشتن خودرو نيز بر ميزان تمايل به پرداخـت افـراد بـراي     مي همچنين مشاهده. خواهد بود
خانوارهـاي داراي خـودرو، تمايـل بـه      ،بـه عبـارت ديگـر   . هوا تأثيري مثبـت دارد  كاهش آلودگي

اين امر شايد به ايـن دليـل باشـد كـه خانوارهـاي      . پرداخت بيشتري براي كاهش آلودگي هوا دارند
دانند و بـا تمايـل بـه پرداخـت بـراي       مي داراي خودرو، خود را در ايجاد مشكل آلودگي هوا سهيم

نمايند، كه به نحـوي در جهـت جبـران آلـودگي ايجـاد شـده اقـدام         مي تالشكاهش آلودگي هوا 
  .نمايند

بـه عبـارت   . متغير سن داراي تأثيري مثبت و معني دار بر ميزان تمايـل بـه پرداخـت افـراد اسـت     
دهد، زيـرا   مي افزايش سن افراد تمايل به پرداخت آنها براي كاهش آلودگـي هوا را افزايش ،ديگر
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شوند و در نتيجه با پرداخت براي كاهش آلودگي هوا  مي افراد خطر گريزتر "مومابا افزايش سن ع
  . ناشي از آلودگي هوا بر سالمت خود هستندهاي  به دنبال راهي در جهت كاهش انواع آسيب

. فاصله منزل تا منبع آلودگي از نظر آماري بر تمايل به پرداخـت افـراد تـأثير معنـي داري نـدارد     
ابطه معني دار بين فاصله منزل فرد تا منبع آلودگي و ميزان تمايل به پرداخت وي دليل عدم وجود ر

اين ارتباط را در منطقه محـل سـكونت خـود از جنبـه پرآلـوده يـا متوسـط         "آن است كه افراد قبال
به عبارت ديگر تأثير متغير فاصله تا منبع آلودگي در متغير منطقه محـل  . آلوده بودن لحاظ كرده اند

. دهـد  مـي  يعني متغير محل سكونت، متغير فاصله تا منبـع آلـودگي را پوشـش    ؛نهفته است سكونت
دهد پياده روي نيز از نظر آماري تأثير معني داري بر تمايـل   مي اين نتايج اين جدول نشان ،عالوه بر

ورزش يـا عمليـات   (ساعت در هفتـه پيـاده روي    5يعني افرادي كه بيش از . به پرداخت افراد ندارد
دليل آن اين است كه . كنند، تمايل به پرداختشان با ساير افراد تفاوت معني داري ندارد مي )باغباني

كننـد كـه در آن    مـي  زماني را براي پياده روي، ورزش يا عمليات باغباني انتخاب "اين افراد عموما
د در سـاعات اوليـه   افرا "به عنوان مثال معموال. زمان ميزان آلودگي در حداقل ميزان خود قرار دارد

بنـابراين  . كننـد  مـي  صبح يا ساعات انتهايي شب كه ميزان آلودگي هـوا حـداقل اسـت، پيـاده روي    
آلودگي هوا بر پياده روي آنها تأثيري نخواهد داشت و در نتيجه اين افراد نيز بـه تبـع آن تمايـل بـه     

  . پرداختي مشابه با ساير افراد براي كاهش آلودگي هوا خواهند داشت
 ثر نهايي بيانگر تأثير نهـايي هـر كـدام از متغيرهـا بـر روي نسـبت متوسـط تمايـل بـه پرداخـت          ا
واحـد نسـبت متوسـط تمايـل بـه       988/2بنابراين تعريـف، افـراد داراي تحصـيالت عـالي،     . باشد مي

همان طور كـه  . پرداختشان بيشتر از ساير افرادي است كه از تحصيالت دانشگاهي برخوردار نيستند
امـا  . نيز گفته شد، اختالف جنسيت تأثيري در نسبت متوسط تمايل بـه پرداخـت افـراد نـدارد    پيشتر 

واحد  005/0يك واحد افزايش در ميزان درآمد خانوار، نسبت متوسط تمايل به پرداخت خانوار را 
 همچنين نسبت متوسط تمايل به پرداخت افرادي كه در منطقه پرآلوده زنـدگي . افزايش خواهد داد

عـالوه  . واحد بيشتر از افرادي است كه در منطقـه متوسـط آلـوده سـكونت دارنـد      655/0ند، كن مي
واحـد نسـبت متوسـط تمايـل بـه       131/0ند،هسـت  سـال  18خانوارهايي كه داراي فرزنـد زيـر    ،براين

داشتن خودرو نيز داراي اثـر  . سال ندارند 18پرداخت آنها بيشتر از خانوارهايي است كه فرزند زير 
كه نسبت متوسط تمايل بـه پرداخـت خانوارهـاي برخـوردار از خـودرو،      اي  است، به گونهمشابهي 

، يك )3(همچنين بر اساس نتايج جدول . واحد بيشتر از خانوارهايي است كه خودرو ندارند 144/0
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واحـد افـزايش خواهـد     085/0واحد افزايش در سن افراد، نسبت متوسط تمايل به پرداخت آنها را 
نسبت متوسط تمايل به پرداخت افرادي كه فاصـله منـزل آنهـا تـا منبـع آلـودگي دور        همچنين. داد

واحد بيشتر از افرادي است كه اين فاصله را متوسط يا نزديـك ارزيـابي    372/0ارزيابي شده است، 
 سـاعت در هفتـه پـــياده روي    5نسبت متوسط تمايل به پرداخـت افـــرادي كـه بـيش از     . كرده اند

   1.است واحد كمتر از ساير افراد 233/0كنند،  مي
ضرايب نرمال شـده در  ( ـ با استفاده از ضرايب برآورد شده در مرحله دوم رگرسيون  كشش ها

نتـايج  . دسـت آورد  هتـوان بـ   مـي  تحقق يافته و انتظاري تمايل بـه پرداخـت را  هاي  كشش) 3جدول 
  .ارائه شده است )4(حاصل از محاسبه اين كشش ها در جدول 

، تمايل به پرداخـت نسـبت بـه متغيرهـاي توضـيحي      )4(اطالعات ارائه شده در جدول  اسبر اس
 ،همچنـين . تحصيالت و سن كشش پذير و نسبت به ساير متغيرهاي توضيحي كشـش ناپـذير اسـت   

 ؛اسـت  56/1دهد كشش كل متغـــير تحصـيالت برابـر    مي ، نشان)4(اطالعات ارائه شده در جدول 
اين بدان معنـا  . است 56/1داراي تحصيالت باالتر از ديپلم هستند برابر يعني كشش كل افرادي كه 

درصدي افـراد داراي تحصـيالت بـاالتر از     10است كه با فرض ثابت بودن ساير شرايط، با افزايش 
درصد آن مربـوط بـه افـرادي     5/9يابد كه  مي درصد ميزان تمايل به پرداخت، افزايش 6/15ديپلم، 

 درصد آن مربـوط بـه افـرادي اسـت كـه انتظـار       1/6يل به پرداخت دارند و است كه هم اكنون تما
 همـانطور كـه مشــاهده   . رود در آينده براي كاهش آلودگي هوا تمايل به پرداخت داشته باشـند  مي
دهد تغييـر جنسـيت تـأثير     مي در حد صفر است كه نشان 4شود كشش متغير جنسيت در جدول  مي

 در ارتباط با متغير ميزان درآمد خـانوار نيـز مشـاهده   . اخت افراد نداردچنداني بر ميزان تمايل به پرد
و كشش شاخص تمايل به پرداخت و سـطح انتظـاري تمايـل بـه      74/0شود كه كشش كل برابر  مي

دهد با فرض ثبات ساير شرايط،  مي اين كشش نشان. است 134/0و  135/0پرداخت به ترتيب برابر 
. درصد افزايش خواهد يافت 4/7رصد افزايش يابد، تمايل به پرداخت د 10چنانچه ميزان اين متغير 

درصد آن مربوط به افرادي است كه در حال حاضر  5/4از اين ميزان افزايش در تمايل به پرداخت 
رود بـا افـزايش    مـي  درصد آن نيز مربوط به افرادي است كـه انتظـار   9/2تمايل به پرداخت دارند و 

________________________________________________________________ 

  .فسير اثر نهايي متغيرها صرف نظر از معني داري يا عدم معني داري متغيرها ارائه شده استت -1
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  .داشته باشنددرآمد تمايل به پرداخت 
  

 پرداختتحقق يافته و انتظاري تمايل به هاي  كشش ):4(جدول 

 متغير

 كشش

كشش كل   شاخص
  پرداختتمايل به 

 )تحقق يافته(

  سطح انتظاري
 تمايل به پرداخت

 5609/1 6114/0 9495/0 تحصيالت

 - 0043/0 - 0017/0 -0026/0 جنسيت
 7358/0. 2882/0 4476/0 درآمد خانوار

 2204/0 0863/0 1341/0 حل سكونتمنطقه م
 0546/0 0214/0 0332/0 داشتن فرزند
 2132/0 0835/0 1297/0 داشتن خودرو

 3551/1 5308/0 8243/0 سن
 0212/0 0083/0 0129/0 فاصله منزل تا منبع آلودگي
 - 0399/0 -0156/0 -0243/0 ساعات پياده روي در هفته

  
، كشـش  22/0شـود كشـش كـل برابـر      مـي  نيز مشـاهده  در ارتباط با متغير منطقه محل سكونت

بدين معنـي كـه بـا    . است 09/0و سطح انتظاري تمايل به پرداخت  13/0شاخص تمايل به پرداخت 
 10كننـد   مـي  فرض اينكه ساير شرايط ثابت باشد، اگر تعداد افرادي كه در منطقه پرآلـوده زنـدگي  

درصد آن مربـوط   3/1يابد كه  مي خت افزايشدرصد ميزان تمايل به پردا 2/2درصد افزايش يابد، 
يعني ميزان تمايل بـه پرداخـت افـرادي كـه     (به افرادي است كه هم اكنون تمايل به پرداخت دارند 

درصد آن نيز مربوط به افـرادي اسـت    9/0و .) يابد مي نيز تمايل به پرداخت داشته اند افزايش پيشتر
 9/0يعني ايـن  (گي هوا تمايل به پرداخت داشته باشند رود در آينده براي كاهش آلود مي كه انتظار
  ).تمايل به پرداختي براي كاهش آلودگي هوا نداشته اند درصد قبالً

 شـود كشـش كـل خانوارهـايي كـه داراي فرزنـد       مي در رابطه با متغير داشتن فرزند نيز مشاهده
 02/0پرداخـت  و سـطح انتظـاري تمايـل بـه      03/0، كشش شاخص تمايل بـه پرداخـت  05/0ند هست
درصـد افـزايش    10بنابراين در شرايط ثابت، اگر تعداد خانوارهايي كه داراي فرزنـد هسـتند   . است

درصد آن مربوط بـه خانوارهـايي    3/0يابد كه  مي درصد افزايش 5/0يابد، ميزان تمايل به پرداخت 
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ن نيز مربـوط  درصد آ 2/0است كه هم اكنون تمايل به پرداخت براي كاهش آلودگي هوا دارند و 
رود در آينده براي كاهش آلودگي هوا تمايل به پرداخـت داشـته    مي به خانوارهايي است كه انتظار

  .باشند
ند هسـت  شود كشش كل افرادي كـه داراي خـودرو   مي در مورد متغير داشتن خودرو نيز مشاهده

مربـوط بـه   آن  08/0آن مربوط به شاخص تمايل بـه پرداخـت تحقـق يافتـه و      13/0است كه  21/0
با فرض ثبات ساير شـرايط، چنانچـه تعـداد     ،به عبارت ديگر. سطح انتظاري تمايل به پرداخت است

درصـد   1/2درصـد افـزايش يابـد، ميـزان تمايـل بـه پرداخـت         10افرادي كه داراي خودرو هسـتند  
د و درصد آن مربوط به افرادي است كه هم اكنون تمايل به پرداخـت دارنـ   3/1يابد كه  مي افزايش

رود در آينـده بـراي كـاهش آلـودگي هـوا       مـي  درصد آن نيز مربوط به افرادي است كه انتظار 8/0
  . تمايل به پرداخت داشته باشند

طور كه پيشتر نيز گفته شد، تمايل به پرداخت نسبـت به متغير سـن كشـش پـذير اسـت بـه       همان
و سـطح   82/0خـت برابـر   ، كشـش تحقـق يافتـه تمايـل بـه پردا     35/1كه كشش كـل برابـر   اي  گونه

درصـد   10بنابراين در شرايط ثابت، چنانچه ميزان اين متغير . است 53/0انتظاري تمايل به پرداخت 
درصد آن مربوط  2/8يابد كه از اين ميزان  مي درصد افزايش 5/13افزايش يابد، تمايل به پرداخت 

صد آن نيز مربـوط بـه افـرادي    در 3/5به افرادي است كه در حال حاضر تمايل به پرداخت دارند و 
  . رود با اين افزايش، تمايل به پرداخت داشته باشند مي است كه انتظار

آن  013/0اسـت كـه    021/0در ارتباط با متغير فاصله منزل تا منبع آلـودگي كشـش كـل برابـر     
بـر ايـن   . اسـت  آن سطح انتظاري تمايل به پرداخت 008/0شاخص تحقق يافته تمايل به پرداخت و 

درصـد   10شـود،   مي چنانچه تعداد افرادي كه فاصله منزل آنها تا منبع آلودگي دور ارزيابي ،ساسا
درصـد آن   13/0از اين مقـدار  . يابد  مي درصد ميزان تمايل به پرداخت افزايش 21/0افزايش يابد، 

درصـد آن مربـوط بـه     08/0مربوط به افرادي است كه در حال حاضر تمايل بـه پرداخـت دارنـد و    
رود در آينده به منظور كاهش آلـودگي هـوا تمايـل بـه پرداخـت داشـته        مي افرادي است كه انتظار

آن شـاخص   -02/0است كـه   -04/0باالخره، در مورد متغير پياده روي نيز كشش كل برابر . باشند
ه بنابراين در شرايط ثابت، چنانچ. آن نيز سطح انتظاري تمايل به پرداخت است -02/0تحقق يافته و 

درصد افزايش يابد، ميزان تمايـل   10كنند  مي ساعت در هفته پياده روي 5تعداد افرادي كه بيش از 
درصد آن از ميزان تمايـل بـه پرداخـت هـر يـك از       2/0يابد كه  مي درصد كاهش 4/0به پرداخت 
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ش درصد آن نيز مربوط به كـاه  2/0شود و  مي افرادي كه هم اكنون تمايل به پرداخت دارند كاسته
دهد متغيرهاي تحصيالت،  ها نشان مي مقايسه كشش.تعداد افرادي است كه تمايل به پرداخت دارند
توان به سه نتيجه مهـم دسـت    بر اين اساس مي. ندهست سن و درآمد به ترتيب داراي باالترين كشش

  :يافت
زيست محيطي باالترين نـرخ مشـاركت مـالي را بـراي كـاهش آن بـه       هاي  آگاهي از آلودگي .1

  .مراه دارده
تواند بر مشاركت مالي تأثير گذار باشد، زيرا در عين حال كه  مي سن متغيري كليدي است كه .2

شوند، آثار آلـودگي را نيـز بيشـتر بـر سـالمت خـود و        مي با افزايش سن افراد ريسك گريزتر
  .كنند مي خانواده احساس و درك

يزان تمايل به پرداخت افراد بـراي  تواند بر م مي پس از متغيرهاي آگاهي و سن، درآمد خانوار .3
  .كاهش آلودگي تأثير گذار باشد

آگاهي دهنده براي افزايش تمايل به هاي  رسد بايد عالوه بر درآمد، بر روش مي به نظر ،بنابراين
هـاي مـرتبط بـا مشـاركت مـالي       ها الزم است در برنامه ريـزي  با توجه به يافته .پرداخت تمركز كرد

 يهـاي الزم بـراي ارتقـا    آلودگي به متغيرهاي اجتماعي و نيز ايجـاد زمينـه   شهروندان براي كاهش 
دانش و آگاهي آنها توجه بيشتري شود تا عامل درآمد بتواند به شكل مشاركت مالي ظهور و بـروز  

   .يابد
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