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بررسی ناهمگنی ترجیحات کشاورزان برای استفاده از انرژی خورشیدی
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چکیده
بهکارگیری انرژی های تجدیدپذیر باتوجه به گستردگی و ماهیت آن در شرایط کنونی اقتصادی و محیطزیستی کشور و همچنین ،وجود تحریمهاای
بینالمللی میتواند راه حل مناسبی برای کاهش آلودگی ،مدیریت منابع طبیعی و محیطزیست و کاهش فشارهای هزینهای دولت محسوب شود .در ایان
میان ،یکی از مهمترین زیربخشهای اقتصاد که قابلیت و ظرفیت بسیار مناسب توسعه و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را دارد ،بخش کشاورزی است.
هدف از انجام این مطالعه ،بررسی ترجیحات کشاورزان شهر ساری برای استفاده از انرژی خورشیدی بوده که به این منظور ،از تکنیک آزمون انتخااب و
روشهای الجیت چندجملهای ،الجیت پارامتر تصادفی ،کالس پنهان و کالس پنهان الجیت پارامتر تصادفی استفاده گردیاد .جهات بررسای ترجیحاات
کشاورزان برای استفاده از انرژی خورشیدی 89 ،پرسشنامه شامل  2532مشاهده از کشاورزان در شهر ساری تکمیل گردیاد .ماایساه نتاایو روشهاای
برازش شده نشان داد که بر طبق معیار خوبی برازش ،روش کالس پنهان الجیت پارامتر تصادفی از سایر روشها بهتر میباشد .تمایل به پرداخت نهایی
کشاورزان برای استفاده از انرژی خورشیدی در ساری با بهکارگیری روش الجیت چندگانه برابر با  2002/98ریال ،روش الجیت پارامتر تصادفی 395/93
ریال ،روش کالس پنهان  2529/98ریال و روش کالس پنهان الجیت پارامتر تصادفی  880/82ریال باه ازای هار کیلاووات بدسات آماد و نااهم نی
ترجیحات کشاورزان در ساری تأیید شد .شناخت ویژگیهای مؤثر بر ترجیحات میتواند سیاست ذاران را در اتخاذ سیاستهای جدیاد یااری رسااند کاه بار ایان
اساس ،پیشنهاد میشود همانند بسیاری از کشورها ،بهصورت دورههای  5الی  9ساله ،بررسی در زمینه تمایل به پرداخات افاراد و مطلوبیات آنهاا تکارار شاود تاا
تغییرات در ترجیحات افراد شناسایی گردد.
واژههای کلیدی :آزمون انتخاب ،انرژی تجدیدپذیر ،تمایل به پرداخت ،کشاورزان ،کالس پنهان الجیت پارامتر تصادفی

مقدمه
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هوای تنفسی انسان و موجودات دی ر در سطح زمین ،مخلوطی از
گازهایی نظیر نیتروژن (حدود  89درصد) اکسیژن ( 22درصد) و درصد
کمی از گازهای دی ر در کنار بخار آب است .حضور برخی مواد دی ار
در این میان حتی به صورت ناچیز میتواناد بارای جاناداران و انساان
مخاطرهآمیز باشد و به همین علت از آن بهعنوان آلودگی هوا یاد می-
گردد ( .)52براساس گزارش باناک جهاانی ،قارار گارفتن در معار
آلودگی هوا ،چهارمین عامل منجر به مار در سراسار جهاان بعاد از
چاقی ،رژیم غذایی نامناسب و سی ار است .آلودگی هوا ،ساالنه بایش
از  3/3میلیون کشته و بیش از  3تریلیاون دالر هزیناه بارای اقتصااد
 2 ،2و  -5بهترتیب دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی و دانشایاران ،گاروه اقتصااد
کشاورزی ،دانش اه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
)Email:h.amirnejad@sanru.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 -9عضو هیأت علمی دانش اه گنت بلژیک
DOI: 10.22067/JEAD.2021.68131.1009

جهانی به همراه دارد .براساس این گزارش ،چین ،بیشترین ضارر را از
ناحیه آلودگی هوا در سال  2028متحمل شاده کاه برابار باا 599/85
میلیارد دالر بوده که معادل  5/25درصد از تولید ناخالص داخلای ایان
کشور هزینه آلودگی هوا بوده است .همچنین این هزینه برای ایران در
همین سال ،حدود  3/89درصد تولید ناخاالص داخلای معاادل 25/28
میلیارد دالر توسط بانک جهاانی بارآورد شاده اسات .ایاران در ساال
 ،2028حدود  939میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی داشته است .بدین
ترتیب ،رقم هزینه ایران در آلودگی هوا بر اساس دالر به قیمت جاری،
 589هزار میلیارد تومان در هر سال است ( .)55همچنین ،آلودگی هوا
در ایران منجر به بیماریهاای عفاونتی دسات اه تنفسای  2828نفار،
سرطان ریه ،برونشیت و نای  858نفر ،بیماریهاای قلبای و عروقای
 25325نفر ،انسداد تنفسی  2525نفر و آسیب  9559نفر و در مجموع
منجر به مر و میر  28289نفر در ساال  2025گردیاده اسات (.)58
همینطور ،سرانه مصرف نهایی انرژی در ایاران در بخاش کشااورزی
 ،5/9بخش خان ی  ،2بخش تجاری و عمومی  2/5و حمال و ناال و
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صنعت  2/9برابر متوسط جهانی میباشد .این امر از بهرهوری پایین در
بهرهبرداری ،مصرف بااالی انارژی و همچناین ،اساتفاده از کاالهاا و
خدمات انرژیبر ناشی میشود .مجموع مصرف سارانه در کشاورهایی
نظیر ترکیه ،هند ،چاین و هناک کناک ،پاکساتان ،آفریااا ،ونازو ال،
کشورهای آسیایی غیر ( OECDبدون چاین) و منطااه خاورمیاناه از
ایران پا ینتر است ( .)8بهکارگیری فناوریهای روز جهت اساتفاده از
انرژیهای تجدیدپذیر بهعنوان یک منباع ساالم و بایخطار از قبیال
انرژی برای گرم کاردن گلخاناههاای کشااورزی ،اساتفاده از انارژی
خورشیدی توسط زنبورداران و استفاده در سایر بخشهای کشااورزی،
گامی مهم در صرفهجویی سوختهای فسیلی بهشمار میآید .اساتفاده
از انرژیهای تجدیدپذیر در بخش کشااورزی ضامن افازایش امنیات
عرضه انرژی ،موجب کاهش میزان گرمایش جهاانی ،تحریاک رشاد
اقتصادی ،ایجاد اشتغال ،افزایش میزان درآمد سرانه ،افازایش عادالت
اجتماعی و حفاظت از محیطزیست در تمام زمینهها خواهد شاد (.)22
با توجه به شارایط اقتصاادی و محایطزیساتی کشاور ،تحاریمهاای
بینالمللی ،ماهیات و کااربرد گساتردهی انارژیهاای تجدیدپاذیر در
حوزههای مختلف ،بهکارگیری این انرژیها میتواند راهکاار مناسابی
برای مدیریت مناابع طبیعای و محایطزیسات ،کااهش آلاودگیهاا و
خصوصاً فشارهای هزینهای بر روی دولت باشد؛ که در این میان ،یکی
از مهمترین زیربخشهای اقتصاد که پتانسیل و ظرفیت مساعد نسابتاً
زیادی برای توسعه و بهکارگیری از انرژیهای تجدیدپذیر دارد ،بخش
کشاورزی میباشد ( .)22همینطور ،با توجه به اهمیت بخش کشاورزی
و همچنین پتانسیلهای خوب تولید و صادرات محصوالت کشااورزی
در ایران ،بهکاارگیری انارژیهاای تجدیدپاذیر اهمیات زیاادی پیادا
میکند؛ زیرا با استفاده از این قبیل انرژیها ،دستیابی به کاهش هزینه
و کاهش بیکااری و افازایش ارزش افازوده و صاادرات بهتار ،دسات
یافتنیتر خواهد بود .با حذف حاملهای انرژی و استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر در بخش کشاورزی بهعنوان سوخت مفید و ارزان میتوان
شاهد تحول بزرگی در این بخش شد ( .)22در ایان راساتا ،مطالعاات
متعددی داخلی و خارجی در زمینه بررسی ترجیحات افراد با استفاده از
آزمون انتخاب انجام شده است (،22 ،52 ،2 ،55 ،3 ،29 ،25 ،25 ،28
 5 ،28 ،59 ،59 ،23 ،29 ،25و  )5در این میان ،مطالعاتی در خصوص
بررسی ترجیحات افراد در زمینه کیفیت هاوا ( 52 ،25و  ،)20کیفیات
محیطزیست ( 3 ،25و  )2و در زمینه بررسای ترجیحاات افاراد بارای
استفاده از برق تولیادی از انارژیهاای تجدیدپاذیر ،مطالعاات اناد
داخلی ( 28و  )22و متعدد خاارجی (5 ،28 ،59 ،20 ،59 ،23 ،29 ،25
و  )5انجااام شااده اساات .برخاای از مطالعااات انجااام شااده ،ناااهم نی
ترجیحات افراد را با استفاده از مدلهای الجیت پاارامتر تصاادفی (،3
 59 ،20 ،29و  ،)28الجیاات پااارامتر تصااادفی بااا اثاارات متااباال (،)3
کالس پنهان ( 23و  )5و کالس پنهان چندسطحی ( )25مورد بررسی
قرار دادند و برخی دی ر با استفاده از روشهای الجیت چندگانه ( 59و

 ،)5الجیت شرطی ( 2 ،55 ،3 ،29 ،25 ،28و  ،)23الجیات آشایانهای
( 2و  ،)52توبیت فضایی ( ،)22پروبیت چندگانه ( )25و پروبیت ترتیبی
( .)5قربانی و محمدزاده ( ،)22در مطالعهی خود به بررسی تمایال باه
پرداخت برای انرژیهای محیطزیست محور در استان خراسان رضوی
با استفاده از ال وی توبیت فضاایی و ارزشا ذاری مشارو انتهاا بااز
پرداختند .به این منظور در سه شهر منتخب اساتان خراساان رضاوی
(مشهد ،نیشابور ،سبزوار) در سال  2585به بررسای عوامال اقتصاادی
اجتماعی موثر بر تمایل باه پرداخات بارای انارژیهاای تجدیدپاذیر
پرداختند .نتایو بهدست آمده نشان دادند که تمایل به پرداخت افراد به
طور معنیداری تحت تأثیر عوامل مکانی قرار گرفتاه اسات .متوساط
تمایل به پرداخت ماهانهی خانوارهای مشهدی  99393تومان بوده که
در ماایسه با شهرستانهای نیشابور با  95889و شهرستان سابزوار باا
 90252تومان ،باالتر میباشد .یو و ردی ( ،)59در مطالعهی خاود باه
بررسی ناهم نی در تمایل افراد به پرداخت برای یک کاالی عماومی
با استفاده از چندین نوع مختلف مدل الجیت بارای دادههاای آزماون
انتخاب پرداختند .به این منظور ال وهای الجیات چندجملاهای سااده،
کالس پنهان ،الجیات مخاتلط یاا الجیات پاارامتر تصاادفی و مادل
ترکیبی کالس پنهان الجیت پارامتر تصادفی بکار بارده شاد .کااالی
عمااومی ارزش ا ذاری شااده ،افاازایش در باارق تولیاادی اناارژیهااای
تجدیدپذیر بوده و ویژگیهای مورد بررسی شامل درصد برق تولیادی
از انرژی خورشیدی ،انرژی بادی ،انارژی زیساتتاوده و ساایر مناابع
تجدیدپذیر تا سال  ،2020تأثیر بروی اشتغال و هزینه بوده است .نتایو
بهدست آمده نشان داد که ترجیحات برای انرژی خورشیدی در میاان
پاساا دهناادگان ناااهم ن هسااتند ،امااا درجااه ناااهم نی باارای
تکنولوژی هاای مختلاف تجدیدپاذیر ،متفااوت اسات .ماایساه میاان
مدلهای مختلف نشان داد که مدل پارامتر تصاادفی و مادل ترکیبای
کالس پنهان الجیت پارامتر تصادفی بهترین روش برای نشاان دادن
ناهم نی دادههای بودند .آزاروا و همکاران ( ،)5در مطالعهی خاود باه
بررسی پذیرش اجتماعی انرژیهای تجدیدپاذیر توساط جواماع محلای
کشورهای اتریش ،آلمان ،ایتالیا و سو یس با بهکاارگیری آزماون انتخااب
پرداختند .به این منظور از  2000پاس دهنده و روش پروبیت ترتیبی بارای
برآورد مادل اساتفاده شاد .نتاایو بدسات آماده نشاان دادناد کاه مازارع
خورشیدی و زیرساختهای برق به گاز ،باعث افازایش پاذیرش اجتمااعی
انرژیهای تجدیدپذیر توسط جوامع محلی میشوند؛ این در حالیسات کاه
انرژی بادی اثر نامشخص و نیروگاههای گازی و خطو برق ،اثر کاهشای
بر پذیرش جوامع محلی دارند .دامنه تمایل به پرداخت ماهاناه فنااوریهاا
برای افزایش پذیرش ،از  9/3یورو برای برق به گااز تاا  28/3یاورو بارای
انرژی خورشیده محاسبه گردید .همچنین ،براسااس نتاایو بدسات آماده،
مردم ایتالیا به میزان  5/3درصد و  2/8درصد تحت تأثیر نظارات اتحادیاه
اروپا و نهادهای دولتی و مردم سو یس به میزان  2/5درصاد تحات تاأثیر
نظرات سیاستمداران محلی قرار دارند .بررسی ترجیحات افراد برای استفاده
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از انرژیهای تجدیدپذیر در مطالعات گوناگون نشان میدهد که ترجیحاات
افراد برای تمایل به پرداخت با توجه به ویژگیهاای اجتمااعی -اقتصاادی
افراد با هم متفاوت میباشاد .ویژگایهاای درنظارگرفتاهشاده در آزماون
انتخاب هر مطالعه با توجه به موقعیت مکانی و زمانی مطالعات با یکادی ر
متفاوت میباشد و تنها ناطه اشترا میان مطالعات در ویژگیهاا ،ویژگای
قیمت میباشد .پژوهش حاضر باه بررسای ترجیحاات کشااورزان شامال
کشور برای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر میپردازد که به این منظاور از
ال وهای الجیت چندگانه ( ،)MNLالجیت مختلط ( ،)RPLکالس پنهاان
( )LCو کااالس پنهااان الجیاات پااارامتر تصااادفی ( )LC-RPLاسااتفاده
میشود .مروری بر مطالعات گذشته نشان میدهد که مطالعاهای در زمیناه
بررسی ترجیحات کشاورزان بارای اساتفاده از انارژیهاای تجدیدپاذیر در
داخل ایران انجام نشده است .بررسای ال وهاای توساعه یافتاه نااهم نی
ترجیحات در مطالعات خارجی دارای ساباه بیشتری میباشد (ال اوی LC-
)RPL؛ چنانکه در مطالعات داخلی بررسی ناهم نی ترجیحات با استفاده از
ماایسه ال وهای الجیت متاداخل و الجیات متاداخل باا اثارات متاابال،
کالس پنهان ،کالس پنهان چندسطحی انجام شده است؛ اماا مطالعاهای
در زمینه مدل ترکیبی  LC-RPLدر داخال کشاور توساط محااق یافات
ن ردیده است .همچنین ،مطالعات خارجی انجام شده به طور ضمنی نشان
میدهند که سایر کشورها از انرژیهای تجدیدپذیر باه میازان بیشاتری از
کشور ما بهره میبرند و بیشتر مطالعاات انجاام شاده در زمیناه توساعه و
گسترش استفاده از این انرژیها مایباشاد .هادف از انجاام ایان مطالعاه
بررسی ترجیحات کشاورزان برای اساتفاده از انارژی خورشایدی در شاهر
ساری میباشد.

مواد و روشها
رویکرد آزمون انتخاب گسسته در فرمی که امروز شناخته شده در
اوایل دهه  2890توسط لوویر و وودورث ( ،)29اولین بار با اساتفاده از
اصطالح «آزمون انتخاب» توساعه داده شاد ( .)23روشهاای آزماون
انتخاب به محااان اجازه میدهد که بر ارزش ذاری تغییرات نهایی باه
عنوان ویژگیهای چندبعدی به جای تغییارات گسساته تمرکاز کنناد.
انتخاب میان گزینهها ،پاس دهندگان را تشویق میکند تاا ترجیحاات
خود را در جز یات مرتبط با برنامههای مدیریتی مختلف مورد بررسای
قرار دهند ( .)8رهیافت آزمون انتخاب شامل چند مرحله میباشاد کاه
عبارتند از طراحی آزمون انتخاب ،تعیین حجم نمونه و روش گردآوری
اطالعات ،فرآیند برآورد و مدلسازی آزمون انتخاب .طراحی یک آزمون
انتخاب در برگیرندهی پنو مرحله مهم و اساسی میباشد که عبارتند از
تعریف ویژگیها ،تعیین سطوح مرتبط ،انجام طرح آزمایشای ،سااخت
مجموعههای انتخاب و اندازهگیری ترجیحات ( 9و  .)29پس از تعیین
معیارهای اثرگذار بر اولویتبندی انرژیهاای تجدیدپاذیر (معیارهاای
فنی ،محیطزیستی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی) ،به منظاور بررسای

تمایل به پرداخت کشاورزان ساری ،اقدام به طراحی پرسشنامه آزماون
انتخاب گردیاد .معیارهاای باهدسات آماده از بررسای اولویاتبنادی
انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان ویژگیهای آزماون انتخااب در نظار
گرفته شد و ویژگی قیمت نیز به معیارهاای فاوق افازوده گردیاد .در
مجموع شش ویژگی فنی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،محیطزیساتی
و قیمت برای بررسی تمایل به پرداخت کشاورزان در نظر گرفته شاد.
با بررسی مطالعات انجام شده و وضاعیت فعلای ،ساطوح هار یاک از
ویژگیهای موردنظر تعیین گردید .به منظاور تعیاین ساطوح ویژگای
قیمت این نکات در نظر گرفته شد؛ قیمت برق کشاورزی به ازای هار
کیلووات ساعت  595ریال میباشد ( )50که مادار تاریبای  900ریاال
برای وضعیت کنونی در نظر گرفته شاد .بارای تعیاین ساطوح بعادی
ویژگی قیمت ،با توجه به اینکه انرژی خورشایدی اولویات اول بارای
مناطق شمالی محسوب میشود ،هزینه تمام شده هر کیلووات سااعت
برق تولیدی انرژی خورشیدی برابار  5588/22ریاال مایباشاد ()25؛
برای سطح  23درصد بهبود در وضعیت کنونی ،باا فار تاأمین 23
درصدی برق از انرژی خورشایدی باا نار  5590ریاال و تاأمین 83
درصد دی ر از سوختهای فسیلی با نر  900ریاال ،قیمات بارق باه
ازای هر کیلووات  2000ریال محاسبه گردید .همینطور ،بارای ساطح
 30درصد بهبود در وضعیت کنونی ،با احتساب تأمین  30درصدی برق
از انرژی خورشیدی با نر  5588/22ریال و تأمین  30درصد دی ار از
انرژی فسیلی با نر  900ریال ،قیمت برق به ازای هر کیلووات 2000
ریال محاسبه گردید .در جدول  ،2ویژگیها و سطوح متناظر در کاارت
آزمون انتخاب ارا ه شده است.
با توجه به تعداد ویژگیهاا و ساطوح متنااظر آن کاه برابار باا 5
ویژگی که هر کدام دارای  5سطح میباشاد ،تعاداد کال کاارتهاای
مجموعه آزمون انتخاب برابر با  36 = 729کاارت باهدسات آماد .از
آنجاییکه پاسخ ویی به کلیه حااالت ،باه دلیال زماانبار باودن آن
امکااانپااذیر نبااوده و منجاار بااه سااردرگمی پاسااخ ویان بااه هن ااام
پاس دهی به وضعیتهاای مختلاف طراحای شاده در هار مجموعاه
میگردد و نیز قدرت برآورد را کاهش میدهد ،باه هماین منظاور ،باا
استفاده از روش فاکتوریل کساری و باا اساتفاده از نارمافازار ،SPSS
تعداد کل حاالت ممکن به هشت کاارت کااهش یافات .نموناهای از
کارت آزمون انتخاب طراحی شده در جدول  2ارا ه شده است.
پس از طراحی کارتهای آزمون انتخاب ،هشت مجموعه انتخاب
برای هر پرسشنامه مشخص شد ،که هر مجموعه انتخاب شاامل ساه
گزینه  B ،Aو  Cبوده کاه گزیناه  Cدر آن بیاان ر وضاعیت کناونی
ماایباشااد .پااس از انتخاااب ویژگاایهااا و سااطوح آنهااا و طراحاای
مجموعههای انتخااب ،جهات گاردآوری اطالعاات ،نیااز باه تادوین
پرسشنامه میباشد .پرسشنامههای طراحی شده برای آزماون انتخااب
به طور معمول شامل چند بخش میباشند؛ بخشی که سواالت مربو
به ویژگیهای فردی ،اجتماعی و اقتصادی افراد مانند ،سن ،جنسایت،
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سطح تحصیالت ،میزان درآمد و  ...در آن پرسیده مایشاود و بخاش
دی ر پرسشنامه که شامل مجموعههای انتخاب است که پاس دهناده
باید در هر مجموعه انتخاب از بین گزینههای موجاود ،گزیناهای کاه
بیشترین ارجحیت یا ترجیح را برای وی به همراه دارد ،انتخاب نمایاد.

ایاان بخااش ،مهاامتاارین بخااش پرسشاانامه بااوده و الزم اساات کااه
پاس دهندگان با ویژگیهای مطرح شده در این گزینهها آشانا شاوند؛
بنابراین ،اطالعات مربوطه به مخاطبین به صورت کتبای یاا شافاهی
باید ارا ه گردد (.)2

جدول  -1ویژگیها و سطوح متناظر در آزمون انتخاب
سطح دو

Table 1- Characteristics and corresponding levels in the Choice Experiment
سطح صفر
توضیحات
سطح یک

Second level

First level

Zero
level

 % 30بهبود

 %23بهبود

50 %
Improvement

25 %
Improvement

وضعیت
کنونی

 % 30بهبود

 %23بهبود

50 %
Improvemen

25 %
Improvement

 % 30بهبود

 %23بهبود

50 %
Improvemen

25 %
Improvement

 % 30بهبود

 %23بهبود

50 %
Improvemen

25 %
Improvement

 % 30بهبود

 %23بهبود

50 %
Improvemen

25 %
Improvement

The status
quo

وضعیت
کنونی
The status
quo

ویژگیها

Description

Attributes

ظرفیت برق تولیدی از انرژی خورشیدی در وضعیت کنونی برابر  8259/2کیلووات می-
باشد که معادل مصرف برق خان ی  2/3سال یک خانوار روستایی است

فنی

The capacity of electricity generated from solar energy in the
current situation is equal to 9164.2 kW, which is equivalent to 2.5
years of household electricity consumption of a rural household.

Technical

خسارت  2/38میلیارد دالر ناشی از انتشار گازهای آالینده بخش کشاورزی که معادل
احداث ده هزار واحد گاوداری شیری 29 ،هزار واحد گلخانه گیاهان دارویی 285 ،هزار
واحد تولید قارچ دکمهای 80 ،هزار واحد پرورش ماهی قزلآال 250 ،هزار واحد
زنبورداری 552 ،هزار واحد مرغ تخم ذار بومی 25 ،هزار واحد گوسفند داشتی
Damage of $ 1.57 billion due to the emission of polluting gases in
the agricultural sector, which is equivalent to the construction of
10,000 dairy farms, 18,000 greenhouse units of medicinal plants,
276,000 units of mushroom production, 70,000 rainbow
trout farming units, 230,000 beekeeping units, 361,000 native
laying hens and 26,000 sheep

محیطزیستی
Environmental

مر ومیر  28289نفر در کشور در اثر آلودگی هوا
27178 people died in the country due to air pollution

وضعیت
کنونی
The status
quo

وضعیت
کنونی
The status
quo

 25/28میلیارد دالر یارانه سوختهای فسیلی که با این میزان یارانه میتوان  220هزارتا
 550هزار شغل صنعتی ایجاد کرد و یا میتوان  282هزار واحد گاوداری شیری508 ،
هزار گلخانه گیاهان دارویی ،چهار میلیون و ششصد هزار واحد تولید قارچ دکمهای،
 2282000واحد پرورش ماهی قزلآال 9 ،میلیون واحد زنبورداری 5 ،میلیون واحد مرغ
تخمگذار بومی 992 ،هزار واحد گوسفند داشتی ،احداث کرد.
$ 26.27 billion in fossil fuel subsidies, which can create 220,000 to
660,000 industrial jobs and or you can have 171,000 dairy farms,
309,000 medicinal plants greenhouses, 4.6 million mushroom
production units, 1171,000 salmon farming units, 4 million
beekeeping units, 6 million native laying hens, 441,000 sheep
units.

اقتصادی
Economical

قیمت فروش برق به کشاورزان بهطور متوسط  900ریال ،اما قیمت خرید تضمینی برق
توسط دولت از تولیدکنندگان انرژی تجدیدپذیر مابهالتفاوت حدود  8300ریال است.
The average selling price of electricity to farmers is 400 rials, but
the purchase price of electricity guaranteed by the government of
renewable energy producers is about 7,500 rials.

سیاسی
Political

وابست ی  80تا  83درصدی کشور به قطعات خارجی
70 to 75 percent of the country's dependence on foreign parts

وضعیت
کنونی
The status
quo

تمایل به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ماهانه  229250ریال

اجتماعی

Willingness to pay to use renewable energy monthly 124260 Rials

Social

2000ریال

 2000ریال

 900ریال

 900ریال به ازای هر کیلووات برق مصرفی کشاورزی

قیمت

2000 Rials

1000 Rials

400 Rials

400 Rials per kilowatt of agricultural electricity

Price

مأخذ :یافتههای تحایق
Source: Research findings
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جدول  -2نمونه کارت آزمون انتخاب
Table 2- Sample Card of Choice Experiment
B

C

معیارها

A

Criteria

 % 23بهبود

 % 30بهبود

فنی

25% improvement

50% improvement

Technical

 % 23بهبود

 % 30بهبود

محیطزیستی

25% improvement

50% improvement

Environmental

وضعیت موجود

 % 23بهبود

 % 30بهبود

اقتصادی

The status quo

25% improvement

50% improvement

Economical

 % 30بهبود

 % 23بهبود

سیاسی

50% improvement

25% improvement

Political

 % 30بهبود

 % 23بهبود

اجتماعی
Social

50% improvement

25% improvement

 900ریال به ازای هر کیلووات مصرف برق

 2000ریال به ازای هر کیلووات مصرف برق

 2000ریال به ازای هر کیلووات مصرف برق

400 Rials per kilowatt of
electricity consumption

1000 Rials per kilowatt of
electricity consumption

2000 Rials per kilowatt of
electricity consumption

قیمت
Price

گزینه
Option

مأخذ :یافتههای تحایق
Source: Research Findings

کالس پنهان الجیت پارامتر تصادفی

کالس پنهان الجیت پارامترهای تصاادفی ،ویژگایهاای تعریاف
شده را هم از کالس پنهان و هم از مدل پارامترهای تصادفی الجیات
محاسبه مینمایاد کاه از قبلای باه صارفهتار و از مادلهاای دی ار
انعطافپذیرتر است .در نتیجه ،با اجازه به تغییرات سلیاه در میان افراد
در یک گروه مشابه ،این رویکرد جدید بینش اضافی در مورد ناهم نی
ترجیحات و تفسیر غنیتر از توزیع اثرات رفاهی از تغییرات سیاست در
سراسر جمعیت ارا ه میدهد .هر دو مدل  LCو  RPLاجازه تغییار در
بااردار در میااان افااراد را ماایدهنااد LC-RPL .فاار ماایکنااد کااه
پاس دهندگان در کالسهای گسسته مانند مدل کاالس پنهاان قارار
میگیرند ،اما اجازه تغییر در داخل هر کالس را می دهند .مدل به طور
همزمان پاس دهندگان را به چند بخش براساس ویژگیهای فردی یاا
گرایش ن رشی و برآورد پارامترهای مطلوبیت براسااس روش پاارامتر
تصادفی در هر کالس تاسیم میکند ( .)58تابع ل ااریتم درساتنمایی
برای  LC-RPLبه صورت رابطه ( )2بیان میشود (:)58
∗)

) 𝑖𝑍 𝑐𝜃(exp

𝑁
𝐶
𝑁∑ =LnL
∑([𝑖=1 𝑙𝑛𝑃𝑖 = ∑𝑖=1 𝑙𝑛 ∑𝑐=1

) 𝑖𝑍 𝑐𝜃(𝑐=1 exp

𝐾∏
) 𝑐|𝑘𝑖∏(𝑘=1

()2

معادله ( )2به صورت فرم بسته جز ی یا شبیه سازی جز ی اسات
که به صورت فرم باز در رابطه ( )2میباشد:
𝑐𝛽𝑑) 𝑐𝛽(𝑓

) 𝑐𝛽 𝑘𝑗𝑖𝑋(exp

∑ ∫ = 𝑐|𝑘𝑖𝜋پ

نهایی جانشینی بین ویژگیهای غیرباازاری و ویژگای پاولی را نشاان
میدهند و از نسبت ضریب ویژگی غیرپولی به ضاریب ویژگای پاولی
بهدست میآید:
𝑦𝑟𝑎𝑡𝑒𝑛𝑜𝑚𝛽𝑛𝑜𝑛−
𝑦𝑟𝑎𝑡𝑒𝑛𝑜𝑚𝛽

WTP = 

()5
در ایاان مطالعااه ،متغیرهااای مسااتال ،شااامل ویژگاایهااای
مجموعااههااای انتخاااب اساات کااه عبارتنااد از ویژگاایهااای فناای،
محیطزیستی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و قیمت.
)Y=f (Tech, Env, Ecn, Pltc, Scl, Pr, z

()9
که در آن  Yمتغیر وابسته و نشاندهنده مادار تمایال کشااورزان
برای استفاده از انارژیهاای تجدیدپاذیر Tech ،ویژگای فنایEnv ،
ویژگی محیطزیستی Ecn ،ویژگی اقتصاادی Pltc ،ویژگای سیاسای،
 Sclویژگی اجتماعی Pr ،قیمت و  zمتغیرهای اجتمااعی -اقتصاادی
(سن ،نوع فعالیت کشاورزی ،درآمد خانوار ،هزینه خانوار ،تحصایالت و
آگاهی) مایباشاد .در ایان مطالعاه باه منظاور انجاام اولویاتبنادی
انرژیهای تجدیدپذیر از نرمافزار  Excel 2016استفاده گردید؛ جهت
برآورد مدل با روشهای الجیت چندگانه ،الجیات پاارامتر تصاادفی و
کالس پنهان الجیت پاارامتر تصاادفی از نارمافزارهاای  STATAو
 NLOGIT 6.0استفاده گردید.

) 𝑐𝛽 𝑘𝑗𝑖𝑋(𝑗=1 exp

()2
پس از تخمین مدل ،قیمتهای ضمنی را میتوان برای هریک از
ویژگیها و سطوح متناظر محاسبه کرد .این ارزشهای متوساط ،نار

نتایج و بحث
جهاات بررساای ترجیحااات کشاااورزان باارای اسااتفاده از اناارژی
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خورشیدی 89 ،پرسشانامه از کشااورزان در شاهر سااری در شاهریور
 2589تکمیل گردید .هر پرسشنامه شامل  9کارت آزماون انتخااب و
هر کارت شامل ساه گزیناه باوده اسات کاه بار ایان اسااس ،تعاداد
مشاهدات در شهر ساری برابر  2532مشاهده میباشد .میان ین سانی
کشاورزان 99/8 ،سال ،جوانترین پاسا گاو  29سااله و مسانتارین
پاس گو  83ساله بوده است .تعداد سالهای تحصیل کشاورزان به طور
میان ین  25سال بوده است .متوسط بعد خاانوار  9/28نفار ،میاان ین
هزینه خانوار  93/80میلیاون ریاال و میاان ین درآماد ماهاناه خاانوار

 89/52میلیون ریال باوده اسات .باهمنظاور سانجش ساطح آگااهی
کشاورزان از انرژیهای تجدیدپذیر ،پنو سوال مطرح گردید که در آن
از ویژگیهای انرژیهای تجدیدپذیر (بادی ،خورشیدی ،زمینگرماایی،
زیستتوده و برقآبی) استفاده شاد؛ از پاسا کشااورزان باه ساواالت
مطرح شده ،سطح آگااهی آناان نسابت باه انارژیهاای تجدیدپاذیر
محاسبه گردید .براین اساس ،به طور متوسط  83درصد از کشاورزان از
انواع انرژیهای تجدیدپذیر آگاهی دارند .نتایو ویژگیهاای اجتمااعی
اقتصادی کشاورزان شهر ساری در جدول  5ارا ه شده است.

جدول  -3ویژگیهای اجتماعی اقتصادی کشاورزان شهر ساری
Table 3- Socio-economic characteristics of farmers in Sari

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

میانگین

ویژگیهای فردی

Maximum

Minimum

Standard deviation

Average

Individual characteristics

74

24

11.46

44.77

سن

20

0

4.13

13.15

12

1

1.70

4.173

700

5

71.46

45.70

1000

10

117.84

74.32

5

0

1.30

3.75

Age

سطح تحصیالت (سالهای تحصیل)
)Educational level (years of study

تعداد اعضای خانواده
Number of family members

هزینه خانوار (میلیون ریال)
)Household expenses (million Rials

درآمد خانوار (میلیون ریال)
)Household income (million Rials

سطح آگاهی (طیف پنو تایی)
)Awareness level (range of five
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هدف از انجام این مطالعاه ،بررسای ترجیحاات کشااورزان شاهر
ساری برای استفاده از انرژی خورشیدی میباشد که به این منظاور از
روشهای الجیت چندجملهای ،الجیت پارامتر تصادفی ،کالس پنهاان
و کالس پنهان الجیت پارامتر تصادفی استفاده میگردد .نتاایو بارآورد
مدل با اساتفاده از روش الجیات چندگاناه کاه در جادول  9آماده اسات.
ویژگیهای محیطزیستی و قیمت در سطح یک درصد و ویژگی اقتصاادی
در سطح پنو درصد از لحاظ آماری معنیدار بوده اما ویژگیهاای سیاسای،
اجتماعی و فنی از لحاظ آماری معنیدار نمیباشد .جملههای ثابت ()ASC
در گزینه اول و گزینه دوم از لحاظ آماری معنایدار نمایباشاند .براسااس
نتایو بارآورد روش الجیات پاارامتر تصاادفی در جادول  ،9ویژگایهاای
محیطزیستی ،اقتصادی و قیمات از لحااظ آمااری در ساطح یاک درصاد
معنیدار میباشند .ویژگیهای فنی ،سیاسای و اجتمااعی از لحااظ آمااری
معنیدار نمیباشند که نشان میدهد کشااورزان تفااوت معنایداری بارای
این دو ویژگی قا ل نمیباشند .جملههاای ثابات ( )ASCدر گزیناه اول در
سطح پنو درصد و گزینه دوم در سطح یاک درصاد معنایدار مایباشاند.
همانطور که نتایو برآورد کاالس پنهاان در جادول  9نشاان مایدهاد در
کالس اول ،ویژگیهای محایطزیساتی ،اقتصاادی ،سیاسای ،اجتمااعی و

قیمت از لحاظ آماری در سطح یاک درصاد و ویژگای فنای در ساطح ده
درصد معنیدار میباشند .عر از مبدأ ( )ASCاز لحاظ آمااری در ساطح
یک درصد در کالس اول معنیدار میباشد .در کالس دوم ،ویژگای فنای
در سطح پنو درصد و ویژگی محیطزیستی در سطح ده درصاد معنایدار و
سایر ویژگیهای مورد بررسای در کاالس دوم از لحااظ آمااری معنایدار
نمیباشند .حساسترین کالس ،کالس اول میباشد و کشااورزان کاالس
دوم ،کالس پایه در نظر گرفته میشوند .نتاایو بدسات آماده از بررسای
آمارههای بیزین و آکا یک کالسهای مختلف نشان داد که دو کالس
کمتاارین ماااادیر آماااره آکا یااک و بیاازین را دارد و کااالس مناسااب
می باشد .پس از تعیین کالس مناسب ،مدل برآورد گردید .نتایو برآورد
مدل با روش کالس پنهان الجیت پارامتر تصادفی در جادول  9آماده
است .در کالس اول ویژگیهای محیطزیستی و قیمت در سطح یاک
درصد و ویژگی اقتصاادی در ساطح پانو درصاد معنایدار شادهاناد.
همچنین ،متغیر عر از مبدأ ( )ASCدر سطح یک درصاد معنایدار
میباشد اما ،در کالس دوم ،ویژگیهای مورد بررسی از لحااظ آمااری
معنیدار نمیباشند .ویژگیهای فنی ،محیطزیستی ،اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی و قیمت و نیز گزینه وضعیت موجود یا عر از مبدأ ()ASC
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در کالس دوم بهدلیل عدم معنیداری آماری بر مطلوبیات کشااورزان
تأثیری ندارد .نتایو ویژگیهای برآورد شده جهات بررسای ترجیحاات
کشاورزان برای استفاده از انارژی خورشایدی در مادلهاای الجیات
چندگانه ،الجیت پارامتر تصادفی ،کالس پنهان ،کالس پنهان الجیت
پارامتر تصادفی در جدول  9آمده است .ویژگی فنای در هایک کادام از
روشهای مورد بررسی از لحاظ آماری معنیدار نبوده و نشان میدهاد
که این ویژگی برای کشاورزان مطلوبیتی ندارد .ویژگیهای اقتصاادی
و محیطزیستی در هر چهار روش مورد بررسی معنیدار بوده و بزرگای

ضریب برآورد شده ویژگی اقتصادی در روش الجیت پارامتر تصاادفی
از سایر روشها بیشتر و در روش الجیت چندگاناه ،از ساایر روشهاا
کمتر بوده است .همینطور ،بررسای کاالس پنهاان و کاالس پنهاان
الجیت پارامتر تصادفی نشان میدهد که میان دو مدل از نظر ضرایب
برآوردی در کالس اول تفاوت زیادی مشاهده نمیگردد ،اماا ماایساه
ضرایب کالسهای دوم دو مدل (کاالس پایاه) نشاان مایدهاد کاه
ضرایب در کالس پایه دو مدل ،تفاوت بیشتری با یکدی ر دارند.

جدول  -4مقایسه ویژگیهای برآورد شده در مدلهای مختلف در شهر ساری
Table 4- Comparison of estimated attribues in different models in Sari
کالس پنهان
کالس پنهان الجیت پارامتر تصادفی
الجیت چندگانه
الجیت پارامتر تصادفی
Latent class
Latent class random parameter Logit
کالس اول
کالس دوم
کالس اول
کالس دوم
Multinominal Logit Random parameter Logit
Second class
-0.8368
()0.214
-7.3301
()0.9844
7.8023
()0.9834
7.9314
()0.9831
7.9246
()0.6286

First class
0.0347
()0.6890
0.4849
()0.000
0.1849
()0.0328
0.13167
()0.1591
0.0687
()0.4629

Second class
-1.5703
()0.037
-1.5711
()0.060
0.4716
()0.577
0.4447
()0.459
0.3685
()0.546

First class
0.1471
()0.0890
0.6476
()0.000
0.3378
()0.000
0.2921
()0.001
0.2316
()0.009

0.0257
()0.7929
0.5984
()0.000
0.2711
()0.0056
0.1641
()0.1264
0.1576
()0.1549

0.0125
()0.8841
0.4676
()0.000
0.2140
()0.0130
0.1256
()0.1794
0.1314
()0.1767

0.00038
()0.9821

-0.00069
()0.000

-0.00038
()0.625

-0.00063
()0.000

-0.00159
()0.000

-0.00068
()0.000

-611.13

-626.38

-624.49

-708.7421

1256.3

1302.77

1287

1453.5

1271.46

1312.554

1303.98

1496.58
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نام متغیر
The variable name

فنی
Technical

محیطزیستی
Environmental

اقتصادی
Economical

سیاسی
Political

اجتماعی
Social

قیمت
Price

ل اریتم راستنمایی
Log likelihood

اماره آکا یک
AIC

آماره بیزین
BIC

اعداد داخل پرانتز نشاندهنده سطح احتمال متغیر مورد بررسی میباشد.
The numbers in parentheses indicate the probability level of the variable.

نتایو بررسی تمایل به پرداخت کشاورزان با استفاده از روشهاای
مختلف در شهر ساری در جدول  3ارا ه شده اسات .کشااورزان بارای
ویژگیهای محیطزیستی و اقتصادی در هر چهار روش ماورد بررسای
تمایل داشتند و تمایل به پرداخات بارای ویژگای اقتصاادی در روش
کالس پنهان از سایر روشها بیشتر بوده است؛ براساس نتایو بهدست
آمده ،تمایل به پرداخات نهاایی کشااورزان بارای اساتفاده از انارژی
خورشیدی در ساری با بهکاارگیری روش الجیات چندگاناه برابار باا
 2002/98ریال به ازای هر کیلووات ،روش الجیات پاارامتر تصاادفی
 395/93ریال به ازای هر کیلاووات ،روش کاالس پنهاان 2529/98
ریال به ازای هر کیلووات و کالس پنهاان الجیات پاارامتر تصاادفی
 880/82ریال به ازای هر کیلووات میباشد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
ماایسه نتاایو بدسات آماده از چهاار روش ماورد مطالعاه نشاان
ماایدهااد کااه بیشااترین مااادار ضااریب باارآورد شااده باارای ویژگاای
محیطزیستی در روش کالس پنهان و کمترین مادار در روش الجیت
چندگانه بوده است؛ ماایسه روشهای برازش شده نشان میدهاد کاه
بیشترین ل اریتم درستنمایی مربو به روش کاالس پنهاان الجیات
پارامتر تصادفی و کمترین ماادار مرباو باه روش الجیات چندگاناه
میباشد .بر همین اساس ،بیشترین مادار آماره آکا یک و بیزین مربو
به روش الجیت چندگانه و کمترین ماادار مرباو باه روش کاالس
پنهان الجیت پارامتر تصادفی میباشد که بر طبق معیار خوبی برازش،
روش کالس پنهان الجیت پاارامتر تصاادفی از ساایر روشهاا بهتار
میباشد .نتایو بهدست آمده با مطالعه یو و ردی ( )59مطابق میباشد.
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جدول  -5مقایسه تمایل به پرداخت برآورد شده در مدلهای مختلف در شهر ساری
Table 5- Comparison of estimated willingness to pay in different models in Sari

کالس پنهان الجیت پارامتر

کالس

الجیت پارامتر تصادفی

الجیت چندگانه

Random parameter
Logit

Multinominal
Logit

The variable name

-

فنی

تصادفی

پنهان

Latent class random
parameter Logit

Latent
class
233.49

-

702.75

1027.93

376.35

687.76

267.97

536.19

170.50

314.73

-

463.65

-

-

-

367.61

-

-

970.72

2628.87

546.85

1002.49

-

نام متغیر

Technical

محیطزیستی
Environmental

اقتصادی
Economical

سیاسی
Political

اجتماعی
Social

تمایل به پرداخت نهایی
(ریال به ازای هر کیلووات)
Marginal Willingness to pay (Rials
)per kilowatt
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Source: Research findings

تمایل به پرداخت براساس ،برازش بهترین مدل که کالس پنهان
الجیت پاارامتر تصاادفی مایباشاد ،نشاان مایدهاد کاه ترجیحاات
کشاورزان از ویژگیهای محیطزیستی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصاادی
تأثیر میپذیرد .همچنین ،ماادیر تمایل به پرداخت بارای هار ویژگای
باهم تفاوت دارد به طوریکه بیشترین مادار تمایل به پرداخات بارای
ویژگی محیطزیستی در روش کالس پنهان الجیت پارامتر تصاادفی و
کمترین مادار در روش الجیت چندگانه برآورد گردیده است .بیشترین
مادار تمایل به پرداخت برای ویژگی محیطزیستی در مطالعات بیانی و
همکاران ( ،)3کو و یو ( )25و وهاابیراد و همکااران ( )52نیاز دیاده
میشود و مطابات دارد .تمایل باه پرداخات نهاایی ،در روش الجیات
چندگانه بیشترین و در الجیت پارامتر تصادفی کمترین ماادیر را داشته
است .به طور کلی ،تمایل به پرداخت نهایی کشاورزان در ساری برای
ویژگیهای مورد مطالعه با روش کالس پنهان الجیت پارامتر تصادفی
براباار  880/82ریااال بااه ازای هاار کیلااووات باارآورد ماایگااردد کااه
نشاندهندهی این مطلب است کاه کشااورزان بارای بهباود وضاعیت
کنونی تمایل دارند تا از انرژی خورشیدی اساتفاده نمایناد .همینطاور،

بررسی نتایو حاصل از برازش مادلهاای الجیات پاارامتر تصاادفی،
کالس پنهان و کالس پنهان الجیت پارامتر تصادفی ،وجود ناهم نی
در ترجیحات کشاورزان ساری تأیید مینماید که با مطالعاه یاو و ردی
( )59و کمپبل و همکاران ( )5مطابات دارد .آشنایی کشاورزان با عواقب
اسااتفاده از سااوختهااای فساایلی باار محایطزیساات و سااوزاندن باایااای
کشاورزی و راهکارهای جای زین آن نیز ،میتواند باعث افزایش ترجیحات
کشاورزان برای بهکارگیری این انرژیها گردد و نیز منجر به بهبود شرایط
محیطزیست در بلندمدت شود .تأیید وجود ناهم نی در تمایل باه پرداخات
کشاورزان به مفهوم ایجاد سیاستهاای حماایتی بارای سیاسات ذاری باه
منظااور افاازایش تولیاادات اناارژیهااای تجدیدپااذیر م ایباشااد .شااناخت
ویژگاایهااای مااؤثر باار ترجیحااات م ایتوانااد سیاساات ذاران را در اتخاااذ
سیاستهای جدید یاری رساند .در این راساتا ،پیشانهاد مایشاود همانناد
بسیاری از کشورها ،بررسی در زمینه تمایل به پرداخات افاراد و مطلوبیات
آنها باه صاورت دورههاای  5الای  9سااله تکارار شاود تاا تغییارات در
ترجیحات افراد شناسایی شود.
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Introduction: The final energy consumption per capita in Iran in the agricultural sector is 3.4, as well for
household sector is 2, besides the commercial and public sectors are 1.6, and transportation and industry are 1.4
times the global average. This is due to low efficiency in operation, high energy consumption, as well as the use
of energy goods and services. The use of renewable energy in the agricultural sector, while increasing the
security of energy supply, will reduce global warming, stimulate economic growth, create jobs, and increase per
capita income and social justice and environmental protection in all areas. The purpose of this study is to
investigate farmers' preferences for using solar energy in Sari.
Materials and Methods: The Choice Experiment methods allow researchers to focus on valuing final
changes as multidimensional features rather than discrete changes. Choosing between options encourages
respondents to examine their preferences in detail related to different management programs. The Choice
Experiment test approach consists of several steps, which include designing the Choice Experiment test,
determining the sample size and method of data collection, estimation process, and modeling the Choice
Experiment test. Designing a Choice Experiment test consists of five important steps which are defining
attributes, determining the relevant levels, conducting an experimental design, constructing Choice sets, and
measuring preferences. After determining the criteria affecting the prioritization of renewable energy,
liketechnical, environmental, economic, social, and political criteria, in order to investigate the willingness to
Pay of Sari farmers, a test questionnaire was designed. The criteria obtained from the review of prioritization of
renewable energy were considered as the attributes of the Choice Experiment and the price attribute was added
to the above criteria. A total of six technical, economic, social, political, environmental, and price attributes were
considered to investigate farmers' willingness to pay. In the review of the studies and the current situation, the
levels of each of the attributes were determined. To determine the levels of price attribute, these points were
considered; the price of agricultural electricity per kilowatt-hour is 383 Rials, which was approximately 400
Rials for the current situation.
Results and Discussion: To investigate the farmers' preferences for using solar energy, 98 questionnaires of
farmers in Sari were completed in September 2019. Each questionnaire included 8 choice set cards and each card
included three options, based on which, the number of observations in Sari is equal to 2352 observations. The
purpose of this study is to investigate the preferences of farmers in Sari for the use of solar energy. For this
purpose, the Multinomial logit, the Random parameter logit, the latent class, and the Random parameter logit
latent class are used. Based on the results of the Multinomial logit method, environmental and price attributes at
the level of one percent and economic attribute at the level of five percent are statistically significant, but
political, social, and technical attributes are not statistically significant. The Alternative-specific Constants
(ASC) in the first and second options are not statistically significant. Based on the results of the Random
Parameter Logit estimation method, environmental, economic and price attributes are statistically significant at
the level of one percent. Technical, political, and social attributes are not statistically significant, which shows
that farmers do not make a significant difference between these two attributes. The Alternative-specific
Constants (ASC) are significant in the first option at the level of five percent and the second option at the level of
one percent. The results of latent class estimation show that in the first class, environmental, economic, political,
social, and price attributes are statistically significant at the level of one percent and technical attribute at the
level of ten percent. The Alternative-specific Constants (ASC) are statistically significant at the level of one
percent in the first class. In the second class, technical attribute at the level of five percent and environmental
attribute at the level of ten percent are significant, besides other attributes in the second class are not statistically
significant. The most sensitive class is the first class and farmers of the second class are considered the base
class. The results obtained from the Bayesian and Akaike criteria of different classes showed that the two classes
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have the lowest values of BIC and AIC criteria and the class is appropriate. After determining the appropriate
class, the model was estimated. The results of model estimation were calculated by the Latent Class Random
Parameter logit method. In the first class, environmental attributes and price are significant at the level of one
percent and economical attributes at the level of five percent. Also, the Alternative-specific Constants (ASC) is
significant at the level of one percent, but, in the second class, the attributes are not statistically significant.
Technical, environmental, economic, political, social, and price attributes, as well as the option of status quo or
the Alternative-specific Constants (ASC) in the second class, do not affect farmers' utility due to the lack of
statistical significance.
Conclusion: A comparison of the results obtained from the four methods shows that the highest value of the
estimated coefficient for environmental attributes was in the latent class method and the lowest value was in the
multinomial logit method; Comparison of fitted methods shows that the highest Log-likelihood is related to the
latent class random parameter logit method and the lowest value is related to the multinomial logit method.
Accordingly, the highest value of Akaike and Bayesian criteria is related to the multinomial logit method and the
lowest value is related to the latent class random parameter logit method which is better than other methods
according to the good fit criterion.
Keywords: Choice experiment, Farmers, Latent class random parameter Logit, Renewable energy,
Willingness to pay

