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215 -241   صفحات /   88زمستان    / 89شمارة / مجلة تحقيقات اقتصادي 

  مشهد درهاي مختلف آلودگي هوا  گذاري ويژگي ارزش
   يانــمحمد قرب

  مشهددانشيار گروه اقتصاد كشاورزي، دانشگاه فردوسي 

  زارع فيروز يعل
  دانشجوي سابق كارشناسي ارشد گروه اقتصاد كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد

   7/7/88: تاريخ پذيرش      16/3/87: تاريخ دريافت

  
  چكيده

زيست محيطـي آلـودگي    حاضر تعيين ارزش اقتصادي آلودگي هوا و اثرات ي مطالعههدف 
نامه بـه صـورت    اين مطالعه از طريق تكميل پرسشاطالعات مورد نياز . هواي شهر مشهد است

خانوار شهري مشهد در  286از  ،ي شدهبند هطبق ي تصادفيگير پيمايش ميداني و با روش نمونه
 ،زيست محيطي آلـودگي هـوا   اري اثراتگذ ارزشبه منظور . آوري شده است جمع 1384سال 

 تصادي كل زيست محيطي را ارائـه ترين ميزان ارزش اق كه جامع، �انتخاب الگوسازياز رهيافت 
اقتصاد سنجي الجيـت شـرطي و الجيـت متـداخل اسـتفاده شـده        الگوهايچنين  همو  دهد مي

به طـور متوسـط تمايـل دارنـد      ،گي زيادآلودبا  ي افراد منطقهنتايج اين مطالعه، بر اساس . است
درصد بهبود در بوي نامطبوع ناشي از آلودگي هـوا، ريـزش گـرد و غبـار سـياه، ديـد        30براي 

ريال در ماه 1607و  1526، 912، 751به ترتيب  ،ضعيف و اثرات سالمتي ناشي از آلودگي هوا
 30بـراي بهبـود   تمايـل دارنـد    ،متوسـط گي آلـود بـا   ي در حالي كه افراد منطقـه  ،ندكنپرداخت 

 .نـد در مـاه بپرداز  ريـال  595و  802، 1263، 1453ماهانه  فوق،ي ها درصدي هر يك از ويژگي
از  ،درصد بهبـود وضـعيت آلـودگي هـواي مشـهد      30در مجموع  ،بر اساس نتايج اين پژوهش

   .ريال در ماه برخوردار است 11303472650ارزشي معادل 
  .JEL: C01 ,C25 ,C99 ,H23 ,Q51 ,Q52 ,Q53بندي  طبقه

الجيـت   ،رهيافـت الگوسـازي انتخـاب    ،اثـرات زيسـت محيطـي    ،آلودگي هـوا  :كليد واژه
  .مشهد ،الجيت شرطي ،متداخل

  

  .هاي انتخاب آزمون -1
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  مقدمه - 1
شـود، زيـرا    محيط زيست يكي از اركـان بسـيارمهم حيـات و توسـعه محسـوب مـي      

امـا   .كنـد  هاي مختلف حيات بـازي مـي   هاي متعددي را براي ايجاد تعادل در مؤلفه نقش
اكنون اين مؤلفه به دليل فقدان قوانين و مقررات ويژه و عدم تعريـف مالكيـت خـاص     هم

ي آن تخريب  گيرد، كه نتيجه براي آن، به طور آزاد و نامحدود مورد بهره برداري قرار مي
قربـاني و فيـروززارع،   . (هاي مختلـف در ايـن حـوزه اسـت     محيط زيست و ايجاد آلودگي

  ). 15، ص 1387
 موجـب كـه   ،دهد مي ي زيست محيطي را تشكيلها ي هوا يكي از ابعاد آلودگيآلودگ

سـوزش چشـم و خسـارت بـه     ي قلبي، تنفسـي، كـاهش ميـزان ديـد،    ها افزايش بيماري
گياهــان، حيوانــات و اشــيا و در ســطح جهــاني منجــر بــه گرمــايش جهــاني، افــت ازن  

اگر چـه در كشـورهاي توسـعه يافتـه بـا      . استراتوسفري، باران اسيدي و غيره شده است
كنتـرل   ي زمينـه پيشـرفت زيـادي در   ي نـوين  هـا  ورياو فنـ  ها ذاريگ سرمايهاستفاده از 

كشـورهاي  حاصل شده است، اما هنـوز   )نند آلودگي هواي شهرهاما( ي محليها آلودگي
  . ندا در حال توسعه در اين رابطه با چالش جدي مواجه

هاي هوا در بسياري از شهرها از جمله تهـران، مشـهد،     در ايران ميزان انتشار آالينده
در بـين  . بـه سـطح خطرنـاكي رسـيده اسـت      ،اصفهان، تبريز، شيراز، كرج، اراك و اهواز

ي حمل و نقـل و صـنعت بـه    ها بخش ،هوا در ايران ي كننده  هاي مختــلف آلوده  بخش
اي كه بخش حمل و نقل  به گونه ،ندهستهوا  ي هاي آلوده كننده  ين بخشتر ترتيب مهم

درصـد دي   3/29درصـد از كـل انتشـار اكسـيدهاي نيتـروژن،       3/64به تنهايي با توليد 
 6/98درصد تري اكسـيد گوگرد،  8/24بن، درصد دي اكسيد كر 5/27اكسيد گوگرد و 

داراي  ،درصـد ذرات معلـق   2/79درصد ئيدريــد كـربن و   3/96درصد منوكسيد كربن، 
. اسـت  ي انـرژي كــــشور  هـا  ين مقدار انتشار انواع گـازها در ميان سـاير بخـش  تر بيش

).1381موسوي، (
تاريخي و فرهنگي و در ميان شهرهاي مختلف كشور، شهر مشهد به دليل وجود آثار 

، وجـود ييالقـات خـوش آب و هـوا، وجـود      )ع(به ويژه مرقـد مطهـر حضـرت امـام رضـا     
و زيـارتي، سـياحتي    ي پرجاذبـه يكـي از شـهرهاي    ،و آزادپيام نـور  ي دولتي، ها دانشگاه
نفر زائر و مسـافر از سراسـر ايـران و سـاير      ها پذيراي ميليونو ساليانه  پذير كشورمهاجر

 وجـود  بـه زندگي شـهري   هاي جنبهرا در تمام موضوع مشكالت زيادي ن اي. ستكشورها
كه ايـن كـالن شـهر مـذهبي      ،استي آلودگي هو مسألهيكي از اين مسائل،  ،آورده است

ين تـر  مهـم  ،)به تبعيت از كل كشور(در مشهد نيز . ده استرا با مشكل روبهرو كر جهان 
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بنـابراين  . اسـت ش صـنعت  پس بخـ هوا بخـش حمـل و نقـل و سـ     ي  بخش آلوده كننده
 داد، انجـام ي ناشي از اين دو بخش ها را در جهت كاهش آلودگي ميبتوان اقدا چه چنان

و نيـل بـه    پـاك به محيط زيستي سالم، هـوايي  يابي  دستدر جهت  ميگمان گام مه  بي
كاهش آلودگي عالوه زيرا  ،برداشته خواهد شد پايدار در اين شهراقتصادي ي  توسعهيك 
ي هـا  ي مربـوط بـه رعايـت جنبـه    هـا  از طريق كاهش هزينه( ها يي در هزينهجو صرفهبر 

ي، كاهش بلند مدت از طريـق  ساز پاكي ها در كاهش هزينه ،)عملياتي و زيست محيطي
ي ور بهـره  ي دفع و انهدام و جلـوگيري از كـاهش  ها پيشگيري از مواد زائد، كاهش هزينه

  . خواهد بود مؤثرنيز 
اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي    ي  توسعهچهارم  ي نامهقانون بر 59 ي بر اساس ماده

زي كشور مكلـف اسـت بـا همكـاري     ري برنامهسازمان مديريت و  ،ايران ميجمهوري اسال
ي هـا  ي مرتبط بـه منظـور بـرآورد ارزش   ها سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاه

آلودگي و تخريـب محـيط    ي ناشي ازها اقتصادي منابع طبيعي و زيست محيطي و هزينه
ي ملــي، نســبت بــه تنظــيم هــا آن در حســاب ي زيســت در فراينــد توســعه و محاســبه

ي مـوارد داراي اولويـت از قبيـل جنگـل،     ها و هزينه ها ارزش ي ي محاسبهها دستورالعمل
در نقـاط حسـاس اقـدام     ،ي زيست محيطـي ها آب، خاك، انرژي، تنوع زيستي و آلودگي

 دولـت را مكلـف   ،61 ي عالوه بر ايـن بنـد الـف مـاده    . ويب برساندبه تص ها را آنده و كر
اظهاري براي پايش منابع آلوده كننـده را   طرح خود ،چهارم ي نامهكند كه در طول بر مي

واحدهاي توليدي، خـدماتي و زيربنـايي بايـد بـر اسـاس دسـتورالعمل        ي همه ،دكنآغاز 
و  هـا  ي آلـودگي گيـر  و انـدازه  سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به نمـــونه بـرداري 

واحدهايي كـه تكـاليف   . ي خود، اقدام و نتيجه را به سازمان مذكور ارائه دهندها تخريب
جلـوگيري از آلـودگي هـوا،     ي قانون نحـوه  30 ي مشمول ماده ،ندكناين بند را مراعات ن

اين  62 ي بر اساس ماده چنين هم). 1384، انون برنامهق( خواهند بود 3/2/1374مصوب 
چهارم، ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهـران،   ي نامهدولت مكلف است در طول بر ،قانون

مشهد، اهواز، اراك، تبريز، شيراز، اصفهان و كرج را در حد استاندارد مصوب شوراي عالي 
 ،چهـارم  ي نامهدر طول بر ،بر اساس بند ب اين ماده. حفاظت محيط زيست كاهش دهد

كشور  ي ي فرسودهها خودروها و موتورسيكلت تمامياتخاذ كند كه  دولت بايد تمهيداتي
  ). 1384قوه قضائيه، ( از رده خارج شوند
اري گــذ ارزشدو رهيافــت برآوردهـاي   اي هدر مطالعــ ،)2000(پنيــك آلبرينـي و كرو 

از ي تنفسي ايجاد شـده  ها ي ناشي از بيماريها را براي آسيببيماري  ي هزينه ومشروط 
نشـان داد كـه تمايـل بـه     هـا   ي آن نتـايج مطالعـه  . دنددر تايوان مقايسه كرآلودگي هوا 
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 ،بيمـاري  ي ي هزينـه هـا  اري مشـروط از بـرآورد  گذ ارزشآمده از روش  دست بهپرداخت 
مشـاهده شـد كـه     چنـين  هـم  .است تر بيشبرابر بسته به سطوح آلودگي  26/2تا  61/1

دو كشـور  ايـن  در  هـا  ايـن نسـبت   اختالفات بسيار بين اياالت متحـده و تـايوان،   اوجودب
 يهـا  به تحليل منافع سالمتي و هزينه اي، هدر مطالع ،)2004( آنان و همكاران .مشابهند

ي كاهش دي اكسيدكربن مرتبط با مصرف زغال سـنگ در  ها اجتماعي ـ اقتصادي گزينه 
. و ذرات معلق مـرتبط بـا آن پرداختنـد    2SOر شانكسي چين و نيز برآورد كاهش انتشا

آن بر كيفيت هوا و در نتيجه كـاهش خسـارات    تأثيربا بررسي چگونگي   منافع هر گزينه
 �يگيـر  چـين و مطالعـات همـه    �توابـع ارائـه ـ پاسـخ    . سالمتي آلودگي هوا، تعيين شـد 

اري اقتصـادي كـاهش   گذ ارزش. مللي براي برآورد اثرات سالمتي، به كار گرفته شدال بين
ي واحد اثـرات سـالمتي كـه بخشـي از آن مبتنـي بـر       ها اثرات سالمتي، با تعيين قيمت

. گرفـت  انجـام رهيافت تمايل به پرداخـت اسـت،   ي خسارت و بخشي بر اساس ها هزينه
اقتصـادي ـ    ي بسـياري دارد و از جنبـه   �نتايج نشان داد كه ايـن اقـدام منـافع مشـترك    

درك "عنـوان   بـا  اي هدر مطالعـ  ،)2002(الرسون و روزن . استاجتماعي بسيار سودآور 
كشـورهاي در حـال    در �)داخلـي (تقاضاي خانوار براي كنتـرل آلـودگي هـواي خـانگي     

از يك چارچوب عمومي خانوار كه تقاضاي خانوار بـراي كنتـرل آلـودگي هـواي      "توسعه
در ايـن مطالعـه تقاضـا بـراي مداخلـه      . كند، استفاده كردند مي گي را به تفصيل بيانخان
پرداخت بيان شده است، تركيبي از اثر مصرف مستقيم، كه به صورت تمايل به ) كنترل(

در  هـا  دادهعـدم وجـود   كه به دليـل   اثر بر سالمتي كودكان و اثر بر سالمتي بزرگساالن
 .سطح خرد، با استفاده از اطالعات موجود، تنها اثرات سالمتي تقاضاي خانوار برآورد شـد 

كه تقاضاي بسيار باالي خانوار بـراي كنتـرل آلـودگي هـواي     نتايج اين مطالعه نشان داد 
تقاضا بـراي   چه چنان ،عالوه بر اين. داخلي، تمايل به پرداخت بااليي را ايجاد كرده است

كشـورهاي در حـال توسـعه     تمـامي تعداد زيادي خـانوار در   ي وسيله بهتي چنين مداخال
ي بر روي تقاضاي خانوار براي مداخله وجـود دارد،  تر بيشافزايش يابد، نياز به تحقيقات 

در ) 1997(مـولر و دايـانر   . پيشـنهاد شـده اسـت   زمينه مختلـف   5كه اين تحقيقات در 
شـهري   ي كيفيـت هـواي منطقـه    ،ي مشـروط دبنـ  هبا استفاده از رهيافت رتبـ  اي، همطالع

آنان نشان داد كـه سـاكنان    ي نتايج مطالعه. اري كردندگذ ارزشهميلتون ـ ونت ورث را  
 نگـران  ،بـه ويـژه اثـرات سـالمتي آن     ،نسبت به اثـرات آلـودگي هـوا    "منطقه عموما اين

  

1- Exposure-response. 

2- Epidemiological. 

3- Co-benefits. 

4- Indoor. 
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ا دهندگان معتقدنـد كـه كيفيـت هـوا در ايـن منطقـه تـ        پاسخ تر بيش چنين هم. ندهست
اثرات  ،از ديدگاه ساكنان اين منطقه. اي بدتر از ساير مناطق اونتاريوي جنوبي است اندازه

ي اول تـا  هـا  سالمتي، ريزش گرد و غبار سياه، بوي بد و ديد ضـعيف بـه ترتيـب اولويـت    
بر اساس نتايج اين پژوهش پاسخ دهنـدگان بـراي   . دهند مي چهارم را به خود اختصاص

دالر در مـاه   14ـ   58 مايلنـد بـين   ،ي مـذكور هـا  يك از ويژگـي درصد بهبود در هر  30
و   اري اثرات اجتماعيگذ ارزشبه  اي هدر مطالع ،)2004(مونزن و گوئررو . ندپرداخت كن

پـژوهش  در اين ها  آن .ندپرداختدر مادريد  سالمتي آلودگي هواي مرتبط با حمل و نقل
و آالم انساني را بـا اسـتفاده    مير رگ وكاري، م ي ي مرتبط با زمان از دست رفتهها هزينه

پايـان  محاسـبه كردنـد و در    CORINAIRتبط با معيار انتشـار  مر تأثيراز رهيافت مسير 
ي مرتبط بـا حمـل و نقـل    ي سالمتي و اجتماعي آلودگي هواها نتيجه گرفتند كه هزينه

 پـذير  هتوجيـ  "استفاده شده، كـامال  "است و ماليات سالمتي عمومي كه اخيرا وروي 357
  .است

كه نقش دولت در امور توليـدي و  دهد  نشان مياقتصادي در ايران ي  توسعه ي تجربه
ي اقتصادي نقشي تعيــين ها كه در فعاليت اي هبه گوناست، ذاري گسترده بوده گ سرمايه

نيازهـاي   برطـرف كـردن  اين امر سبب شده است كه دولت با هـدف  . دكن مي كننده ايفا
اسـتانداردهاي زيسـت   هـا   آن د كه در فرايند توليـد كاالهايي مبادرت ورزمعه به توليد جا

، افزايش آلودگـــي  ها و سياست ها يكي از نتايــج اين برنامـه. محيطي رعايت نشده است
اين ابزارها مشتمل بر . ، كه به نحوي بايستي با ابزارهاي مختلف آن را كاهش دادستهوا

از  ،ه به راه حل بازار يا حقوق مالكيـت موسـوم اسـت   رهيافت اول ك. دان دو رهيافت عمده
ي آلودگي  مسألهاز جمله  متأثر از مسائل زيست محيطيي ها طريق چانه زني ميان گروه

رهيافت دوم كه بر دخــالت دولت اســتوار اسـت نيـز بـه دو     . كند مي را حل مسأله هوا،
. شـود  مي يبند هطبق ،كنترل شــكل كلـــي ابزارهاي مبتني بر بازار و ابزارهاي فرمان و

براي كاهش آلودگـــي از قيمت يا ديگر متغيرهاي اقتصــــادي   ،ابزارهاي مبتني بر بازار
مهـم در   مياري كاركردهـاي زيسـت محيطـي گـا    گذ ارزشبنابراين  ،كنند مي استفــاده

دن محــيط زيســت در كــرو تصــميمات اقتصــادي و لحــاظ  هــا نگــرش راســتاي تعــديل
ديگر اين كـه آزاد سـازي تجـاري و حاكميـت      ي نكته. كالن اقتصادي استي ها سياست

 سـبب تر شدن معضـالت زيسـت محيطـي     پيچيدهنظام بازار در بسياري از كشورها و نيز 
مطلـق بـر    تأكيـد (صرف از ابزارهاي سنتي حفاظت محيط زيسـت   ي استفاده يناكارآمد

ده از ابـزارهــاي اقتــصادي   بـه همـين دليـل اسـتفا     ،شـده اسـت  ) قوانين و استانداردها
ي حفاظــت محيط زيست ها عنوان مكـمل آن مورد توجـه قرار گرفـته و در سياسـت به
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بودن كاالهاي  ميهر چند به دليل ماهيت عمو. كليدي وارد شده است اي مؤلفهبه شكل 
. زيست محيطي، نارسايي بازار و آثار منفي خارجي در اين مقولـه وجـود خواهـد داشـت    

بخشـي مـواد    اين الزم است در كنار استفاده از سازوكارهاي قانوني و عمليـاتي، اثـر  بنابر
ي مـديريت زيسـت محيطـي، از ابزارهـاي     هـا  تـر و نظـام   پاكيزهتوليد مصرفي، تكنولوژي 

اقتصادي نيز بهره گرفته شود تا بتواند اثر بخشي و كارايي سازوكارهاي مذكور در بـاال را  
ي از رهيافـت  گير با بهره شده است براين در اين مطالعه تالشبنا. تقويت و تضمين نمايد

اري زيست محيطـي  گذ ترين روش ارزش ه در عين پيچيدگي، جامعي انتخاب كها آزمون
 تعيين شـود  مياز طرق علمشهد  هوايي گآلودي مختلف ها ويژگي ارزش ،شود مي تلقي

ي اقتصادي براي كـاهش آلـودگي هـوا    )ها(تا بتوان از نتايج آن در جهت استفاده از ابزار
  .استفاده نمود

  
  ها مواد و روش -2

اري گـذ  ارزشالگوسازي انتخاب ابزاري متـداول بـراي    :رهيافت الگوسازي انتخاب 
رهيافـت الگوسـازي انتخـاب ابتـدا بـه      ). 2001هانلي و همكاران، ( زيست محيطي است

اين رهيافت يكي . توسعه يافت) 1983(و لووير و وودورث ) 1982(سيله لووير و هنشر و
. ي انتخـاب اسـت  هـا  ي خانواده ترجيحات اظهـار شـده موسـوم بـه آزمـون     ها از رهيافت

). 1994كارسون و همكـاران،  ( باشند مي �الگوسازي انتخاب يكي از مشتقات تحليل توأم
مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت      1970ي  دهه و اشكال مختلف اين رهيافت از �فرم ابتدايي

  . ي اخير شهرت بسياري يافته استها و در سال) 1990و  1978گرين و سري نيواسان، (
بـر   تأكيـد هدف اصلي اين رهيافت برآورد سـاختار ترجيحـات مصـرف كننـدگان بـا      

 هـا  زينـه اي از گ هموعهدف، مجيابي به اين  دستبه منظور . است ها اهميت نسبي ويژگي
. شـوند  مي در يك پرسشنامه گردآوري اند هيشان توضيح داده شدها كه به وسيله ويـژگي

آورد به وسيله مطلوبيت فرد از هر يـك   مي خاص به دست اي همطلوبيتي كه فرد از گزين
 در ايـن رهيافـت از پاسـخ دهنـدگان خواسـته     . شـود  مي ي آن گزينه تعيينها از ويژگي

را  اي ه، گزينـ اند هيشان تعريف شدها ي مختلف كه به وسيله ويژگيها بين گزينه .شود مي
انتخــاب كاالهــاي زيســت محيطــي را بــر اســاس   ،رهيافــت الگوســازي. انتخــاب كننــد

 هـا  ي مختلف ويژگيها يشان و با استفاده از الگوي احتماالتي انتخاب بين دستهها ويژگي
قيمت يـا هزينـه باشـد، برآوردهـاي      ها يكي از اين ويژگي چه چنان.كند مي اريگذ ارزش

  

1- Conjoint Analysis. 

2- Basic form. 
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تغييرات در سطوح ويژگي  تواند به برآوردهاي تمايل به پرداخت براي مي مطلوبيت نهايي
ــرات   تبـــديل شـــو ــاهي بـــراي تركيبـــات تغييـ ــق برآوردهـــاي رفـ   د و از ايـــن طريـ

نـايي تركيـب   توا ،تـرين مزايـاي ايـن رهيافـت     يكـي از اصـلي  . آيند دست مي به ها ويژگي
اين رهيافت، رهيافتي دقيـق   چنين هم. و كيفي است ميي كها ي مرتبط با ويژگيها داده

و زيسـت   ميبراي برآورد ميزان تمايل به پرداخت مصرف كنندگان براي كاالهـاي عمـو  
و دشازو  2001نلي و همكاران، ها  ;1998آداموويكز و همكاران، ( كند مي محيطي فراهم

  ).2002و فرمو، 
كه انتخاب  اي هكند كه يك فرد عقاليي و منطقي است، به گون مي ن رهيافت فرضاي

امـا   ،كنـد  تر بيشوي در جهتي است كه مطلوبيتش را با توجه به محدوديت مخارجش، 
 گـر  بـه ايـن دليـل كـه تحليـل      چنـين  هـم به دليل نقصان درك و فهم از بهينه كردن و 

ي كنـد، خطاهـاي بسـياري    گير متغيرهاي مرتبط را به طور دقيق اندازه ي تواند همه نمي
كه هر پاسخ دهنده يك تـابع   شود مي بنابراين فرض. كردن وجود دارد تر بيشدر فرايند 

و مـاداال،   2000لـووير و همكـاران،    ;1985بن آكيـوا و لـرمن،   ( مطلوبيت تصادفي دارد
كه افراد يـك   شود مي است و در آن فرض اين نظريه بر مبناي انتخاب احتمالي). 1983
موجود،  ي از يك مجموعه ،كند تر مي بيشرا ها  آن )رفاه(كه مطلوبيت  ،منفرد را ي گزينه
  .كنند مي انتخاب

ترجيحـات   �ي ساختار نظري رهيافـت آزمـون انتخـاب از تحليـل انتخـاب ناپيوسـته      
مبنـايي بـراي ايـن روش     ،مطلوبيـت تصـادفي   ي نظريـه . شـود  مـي  كننده نتيجـه  مصرف
رهيافت الگوسازي انتخاب در مقايسه بـا  ). 1974مك فادن، (كند  مي اري فراهمگذ ارزش

توانـد بـراي    مـي  ايـن رهيافـت  . ي موجود، مزايا و نقاط ضعف متعددي داردها ساير روش
ي بـرآوردي در  هـا  قابل آزمـون پـارامتر  غير ي آمـــاريها اجتناب از مسائلي مانند ويژگي

. استفاده شـود  �يبند هروش درج �ي عدديگير شده و فرض اندازه �يبند هي طبقها داده
بـراي تقليـد   ) تخصيص(توان از الگوسازي انتخاب  مي مزيت ديگر اين روش اين است كه

عالوه بر اين، رهيافت الگوسـازي انتخـاب بـه    . دكرانتخاب واقعي زيست محيطي استفاده 
تنهـا شـرط الزم ايـن اسـت كـه      . ا عددي نياز نداردهيچ فرضي در مورد مقادير ترتيبي ي

 �ي شده، بايستي ناپيوستهبند هو چه طبق ميي چه اسگير ي پاسخ در سطح اندازهها داده
  

1- Discrete Choice Analysis. 

2- Ranking data. 

3- Cardinal measurement assumption. 

4- Rating method. 

5- Discrete. 
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از  اي همجموعـ  ،ي، در اين روش به افرادبند هي يا درجبند هي طبقها برخالف روش. باشند
را  اي ه، گزينـ هـا  كه از ميان اين گزينـه  شود مي خواستهها  آن و از شود مي داده ها گزينه

  .از منابع را به آن گزينه اختصاص دهند اي هانتخاب كنند و يا مجموع
، زيرا مستلزم آن اسـت كـه دو طـرح    �ي انتخاب بسيار مشكل استها طراحي آزمون

با  ،ي انتخابها ي انتخاب در مجموعهها ي انتخاب و قرار دادن گزينهها ايجاد گزينه ،مجزا
نـد تـا   هاي آماري خاصي را برآورده كن هر دو طرح بايستي ويژگي. ديگر تركيب شونديك

لـووير  ( شـود  تأميني آماري نيز ها امكان برآورد ايجاد شود و در عين حال كارايي آزمون
ي هـا  براي طراحـي  ،�ي مختلفي مانند آناليز واريانس مونوتنها روش). 1983و وودورث، 

) الجيـت پايـه  (ي مبتنـي بـر الجيـت    ها معمولي و رهيافتشرح كامل  و حداقل مربعات 
ي عاملي ـ كسري به منظور برآورد پارامترهاي اين رهيافت پيشنهاد شده  ها براي طراحي

  .شود عه از رهيافت دوم استفاده ميكه  در اين مطالاست،
مطالعات الگوسـازي انتخـاب فراتـر از اسـتفاده از      تر بيش  : �الگوي الجيت متداخل

سهولت محاسبه، سادگي ساختار رياضـي و در دسـترس   . روند نمي الگوي الجيت شرطي
 وسيعي از نرم افزارها كـه توانـايي بـرآورد الگـوي الجيـت شـرطي را دارا       ي بودن دامنه

 چـه  چنـان  ، اما)2004هنشر و همكاران، (ندا اين روند در آينده ي ند، متضمن ادامههست
در الگوي الجيت شرطي رد شود، بـه الگـوي    � )IIA(ي نامرتبط ها فرض استقالل گزينه

اين ويژگي بيانگر اين است كه احتماالت نسبي . آلترناتيوي براي اين الگو نياز خواهد بود
و از توزيع جمـالت   شوند متأثر نمي ها، معرفي يا حذف ساير گزينه ي دو گزينه به وسيله

 چـه  چنان. كنند مي انتخاب تبعيت ي ي مختلف يك مجموعهها در گزينهWeibul اي خط
بدون در نظر گرفتن اين فرض الگوي الجيت شرطي برآورد شود، برآوردهاي تـورش دار  

در اين گونـه مـوارد الگوهـاي آمـاري بسـيار      .ي نادرستي ارائه خواهد شدها و پيش بيني
  .بايستي مورد استفاده قرار گيرند ،الگوي الجيت متداخل چون همتري  پيچيده

ي مختلـف الگـوي   هـا  يك روش براي رهايي از فرض واريانس همسـاني بـين گزينـه   
 الجيت شرطي، كه عالوه بر اين، ساختاري جذاب و مبتني بر درك مستقيم را نيز فراهم

ه در داخل هر يـك از  يي است كها به زيرگروه ها گزينه) يبند هدست(ي بند هكند، گرو مي
به عبارت ديگر در داخل هر گروه . شود مي فرض واريانس همساني رعايت ها اين زيرگروه

  

  . بحث شده است) 2002(هاي انتخاب به صورت كامل توسط دشازو و فرمو  پيچيدگي طراحي مجموعه  -1
2- MONANOVA. 

3- Nested logit model. 

4- Independence of irrelevant alternatives. 
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ايـن در حـالي اسـت كـه بــين      شـود،  مـي  ي نـامرتبط حفـظ  هـا  فـرض اسـتقالل گزينـه   
 ي اين گونه تصريح، توصيف كننـده . متفاوت خواهند بود ها ي مختلف، واريانسها زيرگروه

استفاده از الگوي الجيـت متـداخل بيـانگر    ). 2000گرين، ( اخل استالگوي الجيت متد
هنشـر و  ( گر در چارچوب مطالعات انتخـاب اسـت   اي براي تحليل پيشرفت قابل مالحظه

ي الگوي الجيت شـرطي را  ها ترين الگويي كه محدوديت شناخته شده). 2004همكاران، 
 �)GEV( ي يافتـه  نهايت تعميم  بي الجيت متداخل است، كه از الگوي ارزشندارد، الگوي
ــادن  ــه جفــت الگــوي. شــود مــي مشــتق ،)1978(مــك ف ــت متــداخل ب ــا  هــا الجي   ي

  .دهد كه همبسته باشند مي اجازه ها ي گزينهها گروه
 Lبـه  را  �گزينـه  Jبتـوان   چـه  چنـان انتخاب دو سطحي،  ي مسألهبا فرض وجود يك 

  :صورت زير نوشتتوان به  مي زيرگروه تقسيم كرد، مجموعه انتخاب را
)7(  [ ] ( ) ( )L/JLL//j/J c,...,c,...,c,...,cc,...,c 111111 =                          

د كه فرايند انتخاب شامل دو مرحله است كه كرتوان تصور  مي اكنون به طور منطقي
دوم  ي مرحلـه گيـرد و در   انجـام مـي  انتخاب  ي مجموعه  Lاول انتخاب بين  ي مرحلهدر 

قبل، انجام خواهـد   ي مرحلهشده در  انتخاب گزينش ي انتخابي خاص در داخل مجموعه
  .شد

كند كه براي دو شـاخه و پـنج    مي ايجاد �روش الجيت متداخل يك ساختار درختي
  :انتخاب، ممكن است به صورت زير باشد

  

  

  

  

  

  

  

1- Generalized extreme value. 

  .نشان داده شده است cكه با  -2
3- Tree structure . 
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ي هـا  و ويژگـي  Xj/lي هـا  ي انتخابها شامل مشاهداتي روي ويژگي ها فرض كنيد داده
به فرم رياضي اين الگو، ابتدا از يـك تـابع   يابي  دستبراي . باشند Zlي انتخاب ها مجموعه

  :كنيم شرطي به صورت زير آغاز ميغير احتماالت

)8(  ]=

∑ ∑= =
γ+β
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1 1

Prob[j ، شاخه كوچك lشاخه  

  :توان اين احتمال را به صورت زير توسعه داد مي اكنون
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/
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/

lJ

j l/j
/
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���� 	
���  ���l  ����� ��
 ���� �� ���� ���� �� ��� :  

)� (  ∑ = β= lJ

j l/j
/

l )xexp(lnI
1

     
  :توان نشان داد كه مي پس از حذف عبارات و استفاده از اين نتايج،

)��(
∑ = β

β=
lj

j l/j

l/j
l/j

)x'exp(

)x'exp(
p

1

  

)12(  
∑ = τ+γ

τ+γ=
L

l lll
/

lll
/

l
)Izexp(

)Izexp(
p

1

  

τ=1كه پارامتر جديد  l بنابراين . بايستي برابر يك باشد تا الگوي اصلي را توليد كند
τ=1چه  چنان l بـه عبـارت ديگـر اگـر     . باشد، الگوي الجيت شرطي بازيابي خواهد شد  

 1=τ l ي اخير در حقيقت الگوي الجيت شرطي را به فـرم ديگـري بيـان    باشد، معادله 

  

1- Inclusive value. 
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!"� #��$ .� ���   &�'� �'�� �()�* �+, �� -./)1=τ l(0  �'�    �'12� �'� -��'�  !'�34
!)�� !"� 5��/(�.  

 پيچيدگي الگوي الجيت متداخل با افزايش تعداد سطوح بـه طـور هندسـي افـزايش    
اما اين الگو در عـين پيچيـدگي، بسـيار انعطـاف پـذير اسـت و قابليـت كـاربرد          يابد، مي

دو روش بـراي بـرآورد پارامترهـاي    . انتخاب مصرف كننده دارد اي در الگوسازي گسترده
  :الگوي الجيت متداخل وجود دارد

رهيافـت   ،�)LIML(اي بـا اطالعـات محـدود     رهيافت حداكثر راستنمايي دو مرحله ●
  :شود مي به صورت زير انجاماي با اطالعات محدود حداكثر راستنمايي دو مرحله

1- β به عنوان يك الگوي الجيت شرطي معمولي  ها را از طريق انتخاب ميان شاخه
  .كند ميبرآورد
 γپارامترهـاي  . كنـد  مي ي الگو محاسبهها شاخه تماميي شمول را براي ها ـ ارزش2

lzي ها رطي با ويژگيالگوي الجيت ش ي وسيله به ها را از طريق انتخاب ميان شاخه τو

  .كند ميبرآورد  lIو 
اي است، برآورد ماتريس كوواريـانس   كه اين رهيافت يك برآوردگر دو مرحلهجا  آن از

.بايستي صحيح باشند ،دوم ي مرحلهبرآوردهاي �مجانبي
براي برآورد الگوي الجيت  ،�)FIML(رهيافت حداكثر راستنمايي با اطالعات كامل  ●

متداخل به روش حداكثر راستنمايي با اطالعات كامل، لگاريتم راستنمايي به صورت زير 
  :خواهد بود

)�6(  ]i)���� (prob ) * شاخه كوچك |شاخه([prob ∑
=

=

n

i

lnLln
1

  

 ،FIMLبنـابراين برآوردگـر    ،نيست �متعامد مربع ،)τو γ(و  βماتريس اطالعات در 
  �).2000گرين، ( كاراتر خواهد بود LIMLاي  نسبت به برآوردگر دو مرحله

تواند به عنوان نسبت ضريب بـه دسـت آمـده از     مي ارزش تغيير نهايي در هر ويژگي
attributemarketnonb، كه در آن )9( ي معادله

−
 )b ضـريب هـر    )بـازاري غير مساعدت

  

1- Limited information maximum likelihood . 

2- Asymptotic covariance matrix. 

3- Full information maximum likelihood. 

4-  Block diagonal :هاي مربع قرار دارند نوعي ماتريس قطري است كه در قطر اصلي آن ماتريس.
  .پژوهشرهيافت مورد استفاده در اين  -5
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   هـا  ايـن نسـبت  . اسـت، بيـان شـود   ) مساعدت پولي attributemonetaryb )b ويژگي و
:ندا  موسوم �ي ضمنيها به قيمت تر بيش
)14 (  





−= −

attributemonetary

attributemarketnon

b

b
WTP  

آماري مورد استفاده در اين پژوهش خانوارهـاي سـاكن در مشـهد     ي جامعه :ها داده
مختلف اين شـهر سـكونت    ي منطقه 12هستند كه طبق تقسيمات شهرداري مشهد در 

ي شـده اسـتفاده   بنـد  هي تصادفي طبقگير از روش نمونه ها به منظور انتخاب نمونه. دارند
خـانوار   286مربـوط بـه   ي هـا  داده،ي استفاده شـده در ايـن پـژوهش   ها داده. شده است
در  ،ارشناسان سازمان محيط زيست خراسـان رضـوي  هستند كه بر طبق نظر ك مشهدي

در سـال   هـا  ايـن داده . �سـكونت دارنـد   با آلودگي متوسطو  با آلودگي زياد ي دو منطقه
بـه منظـور انجـام    . ي ميداني در مشهد جمع آوري شده استها از طريق پيمايش 1384

28ي نرم افزاري ها آماري مختلف، بستهبرآوردها و عمليات  /SAS ،08/LIMDEP و 
728/LISRELمورد استفاده قرار گرفت ،.

بر تعـداد   شاملي استفاده شده در اين مطالعه ها ويژگي: آزمون انتخاب  يسناريو
روزهاي با بوي نامطبوع، تعداد روزهاي ريزش گرد و غبار سياه، تعـداد روزهـاي بـا ديـد     

به منظور بـرآورد ميـزان تمايـل بـه     . است �ضعيف و اثرات سالمتي ناشي از آلودگي هوا
ي هر ها پرداخت براي هر ويژگي، تغييرات در ميزان ماليات پرداختي در هر يك از گزينه

ي مذكور مـورد اسـتفاده   ها سه سطح از هر يك از ويژگي. گنجانده شد مجموعه انتخاب
دو سـطح  . سطح مياني هر ويژگي سطح كنوني آن ويژگي در نظر گرفته شد. قرار گرفت

، 1جـدول  . كـاهش سـطح كنـوني منظـور شـدند     % 30افـزايش و  % 30ديگر به صورت 
  .دهد مي و سطوح هر يك را در آزمون انتخاب اين مطالعه نشان ها ويژگي

از يـك طراحـي عـاملي كسـري      ،طراحـي تجربـي  ي  توسعهدر اين تحليل به منظور 
ايـن  . طـرح انتخـاب شـد    28طرح ممكن، تنهـا   243بدين منظور از ميان . استفاده شد

گزينه بـود قـرار گرفتنـد و در هـر      4كه هر يك شامل  ،انتخاب ي مجموعه 9در  ها طرح

  

1- Implicit Prices. 

  . هاي موجود، در اين مطالعه مدل با تعداد محدودي نمونه،  انجام شده است با توجه به محدوديت  -2
هاي قلبي و تنفسي و افـزايش مـرگ و ميـر ناشـي از      اين ويژگي به صورت پذيرش بيمارستان به دليل بيماري  -3

  .آلودگي هوا تعريف شده است
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 تمـامي وضـعيت كنـوني بـراي     ي و نشان دهندهانتخاب نيز يك گزينه، ثابت  ي مجموعه
  �.بود ها ويژگي

  
  و سطوح هر ويژگي در آزمون انتخاب    ها ـ ويژگي 1جدول 

سطحويژگي 
  روز در ماه 3 ●بوي نامطبوع

  روز در ماه 4 ●
روز در ماه 5 ●

  روز در ماه 2 ●ريزش گرد و غبار سياه
  روز در ماه 3 ●
روز در ماه 4 ●

  روز در ماه 2 ●ديد ضعيف
  روز در ماه 3 ●
روز در ماه 4 ●

  تر در ماه مورد مرگ بيش 1مورد پذيرش اضافي بيمارستان و  12 ●اثرات سالمتي
  تر در ماه مورد مرگ بيش 2مورد پذيرش اضافي بيمارستان و  18 ●
تر در ماه مورد مرگ بيش 3مورد پذيرش اضافي بيمارستان و  24 ●

  ريال 0افزايش يا كاهش  ●2اضافه ماليات پرداختي
  ريال 400افزايش يا كاهش  ●   
  ريال 500افزايش يا كاهش  ●   
  ريال 750افزايش يا كاهش  ●   
  ريال 800افزايش يا كاهش  ●   
  ريال 1000افزايش يا كاهش  ●     
ريال 1500افزايش يا كاهش  ●     

  

ي مـوردي   مطالعـه : هـاي زيسـت محيطـي    گذاري آلـودگي  ارزش. 1385.تر به فيروز زارع، ع ي بيش هبراي مطالع -1
مراجعـه  . مشـهد . دانشـگاه فردوسـي  . ي كارشناسي ارشـد  پايان نامه. ثرات زيست محيطي آلودگي هواي مشهدا

  .كنيد
رت ديگـر تنهـا يـك ميـزان،     شود، به عبـا  ي انتخاب تنها يك نوع تغيير در نظر گرفته مي در داخل هر مجموعه -2

  .يابد افزايش يا كاهش مي
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نتايج و بحث
 ،آلودگي هوا در رهيافت الگوسازي انتخابي مختلف ها اري ويژگيگذ ارزشبه منظور 

ي مهم اين تصـريح ايـن   ها يكي از ضرورت. دكربايستي از الگوي الجيت شرطي استفاده 
بايســتي از ويژگــي اســتقالل  ،انتخــاب ي از درون يــك مجموعــه هــا اســت كــه انتخــاب

بت بر اساس اين ويژگي، حضور يا غيبت يك گزينه، نس. ي نامرتبط تبعيت كنندها گزينه
لـووير و  ( دهـد  نمي قرار تأثيري مجموعه انتخاب را تحت ها احتمال مرتبط با ساير گزينه

الگوهـاي آمـاري    ،مورد پـذيرش قـرار نگيـرد    IIA ي فرضيه چه چنان). 2000همكاران، 
ايـن  . داز است تا اين فرض را بـرآورده كنـ  تري نسبـت به الجيت شرطي مورد ني پيچيده

، الگـوي الجيـت   )1978هاسـمن و وايـز،   (�اي هچنـد جملـ   الگوها شامل الگوي پروبيـت 
، الگوي الجيت با پارامترهاي )1993و داگانزو و كاسنيك،  1978مك فادن، ( �مـتداخل
و ) 2003و ترين،  1998؛ ترين، 1998؛ رولت و ترين، 2000ميجر و روندال، ( �تصادفي

ي هـا  آزمون. ندهست )1995آلبني و گينتر، ( �الگوي الجيت با ارزش نامحدود و ناهمگن
د، كـه  ناستفاده شـو   IIA ي فرضيهد براي آزمون نتوان مي د كهنآماري مختلفي وجود دار

 كـاربرد ) 1984(سـمن و مـك فـادن    ها  ي وسـيله  بـه در اين ميـان آزمـون بسـط يافتـه     
  .يافته است اي هگسترد

و سپس يكـي   شود مي در اين آزمون در هر مرحله ابتدا الگو به صورت نامقيد برآورد
قـرار  از الگوي مورد نظر حذف شـده و الگـو بـه صـورت مقيـد مـورد بـرآورد         ها از گزينه

  .ددهن را در دو منطقه ارائه مي IIAهاسمن براي   ، نتايج آزمون3و  2جداول . گيرد مي
  

  گي زيادآلودبا در منطقه  IIAسمن براي ها  ـ نتايج آزمون 2جدول 
احتمال محاسباتي2χي  آماره گزينه حذف شده
000/1 0000/0 )بوي نامطبوع(ي الف  گزينه
002/0 ���9421/18 )ريزش گرد و غبار سياه ي ب گزينه
030/0 7686/12   )ديد ضعيف(ي ج  گزينه
000/0 ���9940/39 )اثرات سالمتي(ي د  گزينه

  درصد 1ار در سطح د معني: ٭٭٭
  

  

1- Multinomial probit. 

2-  Nested logit. 

3- Random parameter logit. 

4- Heterogeneous extreme value logit. 
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در سـطح يـك    IIAي  فرضـيه پـذيرش   با آلودگي زيـاد،  ي برآوردي منطقهدر الگوي 
دار، به طـور كامـل    هاسمن و از نظر آماري معني محاسباتي بسيار بزرگ  ي درصد با آماره
ي الـف و ج  هـا  با گزينـه  شود، اما اين فرضيه در ارتباط هاي ب و د، رد مي در مورد گزينه

  . گيرد قرار مي مورد پذيرش واقع

  
  گي متوسطآلودبا  ي در منطقه IIAسمن براي ها  ـ نتايج آزمون 3ل جدو

احتمال محاسباتي2χي  آماره گزينه حذف شده
0000/1 0000/0 ي الف گزينه
1000/0 250/9 ي ب گزينه
0012/0 ���0066/20 ي ج گزينه
0003/0 ���5063/23 ي د گزينه

���:���� � 	
� �� �� ����  
  

در ســطح يــك درصــد در مــورد  IIAي  بــا آلــودگي متوســط، فرضــيه اي در منطقــه
محاسـباتي در مـورد دو    2χي  امـا آمـاره   ،شـود  هاي الف و ب مورد قبول واقع مي گزينه
در  IIAي  بنـابراين فرضـيه  . دار اسـت  ي ج و د بسيار بزرگ و از نظر آمـاري معنـي   گزينه

  .شود مي رد هاي ج و د، زينهگ مورد اين دو گزينه،
كند كه برآورد اين الگوها به صورت الگوي الجيت شرطي ممكـن   مي بيان مسألهاين 

تـر نيـز    بنابراين همان گونه كـه پـيش  . به همراه داشته باشد اي هاست نتايج گمراه كنند
ي انتخـاب  هـا  آورد الگوي آزمونگفته شد، بايستي از الگوهايي استفاده كرد كه توانايي بر

 جـا  ايـن رهيـافتي كـه در   . برآورده نشده است IIAرا در شرايطي داشته باشند كه فرض 
مورد استفاده قرار گرفته است، الگوي الجيت متداخل است كه استفاده از آن بـه اعتقـاد   

بـراي تحليلگـر در چـارچوب     اي هبيانگر پيشرفت قابل مالحظ) 2004(هنشر و همكاران 
ي زيادي كه به دنبال دارد، در ها مطالعات الگوسازي انتخاب است، اما به دليل پيچيدگي

   .تحقيقات كاربردي به صورت محدودي مورد استفاده قرار گرفته است
به منظور برآورد الگوي الجيت متداخل، بايستي از نتايج ارائـه شـده توسـط آزمـون     

شـود، در   مشـاهده مـي   2همـان گونـه كـه در جـدول     . ستفاده كردا  IIAهاسمن براي  
 كنند، بنابراين هر يـك  را نقض مي IIAهاي ب و د فرض  ي با آلودگي زياد، گزينه منطقه
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 ،مجزا قرار گيرند �اي هبايستي در تصريح الگوي الجيت متداخل در آشيان ها از اين گزينه
ي هـا  رض واريـانس همسـاني بـين گزينـه    فـ  ها كه در داخل هر يك از آشيانه اي هگون به

مسـتقل از  هـا   آن مختلف الگوي الجيت شرطي رعايت شود و احتماالت نسـبي انتخـاب  
بنـابراين بايسـتي در تصـريح الگـوي الجيـت متـداخل        ،شـود  هـا  يكديگر و ساير گزينـه 

 اي هايجاد شود، بـه گونـ  ) سطح دوم( �سه آشيانه در سطح والد با آلودگي زياد، ي منطقه
در  ،كننـد  مـي  ا بـرآورده ر  IIAكه فرض  ،ي الف و جها اول، گزينه) النه( ي در آشيانه كه

 ي ب و در آشـيانه  ي گزينـه دوم،  ي در آشـيانه . گيرند مي جاي) سطح اول( �سطح فرزند
ساختار متداخل الگوي الجيت متداخل . گيرند مي د در سطح اول قـرار ي گزينهسوم نيز 
  .نشان داده شده است 1در نمودار  زيادبا آلودگي  ي در منطقه

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

توان نتيجه گرفت كه فرايند انتخاب شامل دو مرحله اسـت،   مي ،2با توجه به نمودار 
 ي مرحلـه گيـرد و در   انجام مـي اول، انتخاب بين سه آشيانه  ي مرحلهكه در  اي هبه گـون

  . قبل، انجام خواهد شد ي مرحلهگزينش شده در  ي دوم انتخابي خاص در داخل آشيانه
بـا   ي توان نتيجه گرفت كـه در منطقـه   ، مي3بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول 

 هـاي نـامرتبط را نقـض    ي ج و د، فـرض اســــتقالل گزينـــه   ها گزينه آلودگي متوسط،
يي مجزا قرار داد، به نحوي كه در درون هـر آشـيانه   ها را در آشيانهها  آن كنند و بايد مي

ي مختلف الگوي الجيت شـرطي حفـظ شـود و در    ها فرض واريانس همساني بين گزينه
  

1- Nest. 

2- Parent level. 

3- Child level. 

  در منطقه با آلودگي باال Nested logitساختار متداخل الگوي   –  2نمودار 

www.SID.ir

http://www.sid.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  231   مشهد درهاي مختلف آلودگي هوا  گذاري ويژگي ارزش  
  

بـدين  . شـود  هـا  مستقل از يكـديگر و سـاير گزينـه   ها  آن نتيجه احتماالت نسبي انتخاب
، شامل سـه آشـيانه در   لودگي متوسطبا آ ي منطقهمنظور تصريح الگوي الجيت متداخل

 ي آشـيانه هاي الـف و ب، در   اول گزينه ي آشيانهبه طوري كه در  ،سطح والد خواهد بود
نمـودار  . گيرنـد  د، در سطح فرزند قرار مي ي گزينهســوم  ي آشيانهج و در  ي گزينهدوم 

نشـان   متوسـط با آلودگي  ي ساخـــتار متـداخل الگوي الجيت متداخل را در منطقه ،3
  .دهد  مي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي با آلودگي باال ـ نتايج نهايي برآورد الگوهاي الجيت شرطي و الجيت متداخل در منطقه 4جدول 
��������� 
��� ���������� 
��� ����

 ����)������(���� � !��"� ����)������(!��"� ���� �
#�$%��  �&���'(')/++',-/+���-.)+/++/')/+

0��1 !�$2 3 4�5 67�!���/+,-/++'),/+���/,.//+)(-8/+
9�"� ��4���((:./)+'-:/+���:.-(/))',)/+

���;1 <��=����8),:/)+.+(/+���'-)'/)):(-/+
����4�> <��������++-//+?+++./+  ���+)+,/+?+++//+

@ ���A �3�  ? ?���+),(/)))://+
@ ���A  B34  ? ?���:-8//++'.+/+
@ ���A B�1  ? ?���'/)'/++.,:/+

  درصد 1داري در سطح  معني:  ���
  

  متوسطدر منطقه با آلودگي  Nested logitساختار متداخل الگوي  –  3نمودار 
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در الگـوي الجيـت شـرطي در     هـا  ويژگي تماميدهد كه  مي نشان 4اطالعات جدول 
بـا آلـودگي    ي ، در منطقـه 4براساس اطالعات جدول  .اند هار شدد معنيسطح يك درصد 

ين ضـريب بـه ويژگـي    تـر  بزرگدر هر دو الگوي الجيت شرطي و الجيت متداخل،  زياد
مشكل ديد ضعيف ناشـي از آلـودگي هـوا در    . اثرات سالمتي آلودگي هوا اختصاص دارد

شـي از آلـودگي   بـوي نـامطبوع نا   گيرد و ريزش گرد و غبار سياه و مي دوم جاي ي مرتبه
  . گيرند مي هوا نيز به ترتيب در جايگاه سوم و چهارم قرار

بعد با استفاده از معيارهاي نيكويي برازش، ميزان خوبي برازش هر يـك   ي مرحلهدر 
  :آمده است 5، كه نتايج آن در جدول از الگوهاي برآورد شده محاسبه شد

  
  ي با آلودگي باال انتخاب ناپيوسته در منطقهـ مقادير نيكويي برازش براي الگوهاي  5جدول 

الگوي الجيت معيار
شرطي

الگوي الجيت 
متداخل

Nelson(  5950/08104/0ـAldrich(                                 �نلسون �������
 	 
  Cragg-Uhler(  7699/09861/0(                                1اولر��
	 
Cragg-Uhler(8212/09899/0(                               2اولر ��
Estrella(  8766/09997/0(                                                   استرال

Adjusted Esterlla(                 8745/09997/0                استرال تعديل شده
LRI مك فادن                   )McFadden’s LRI(  5298/07708/0
	 Veall-Zimmermann(8096/09565/0(                 زيمرمن ��

  

به جاي الگوي الجيـت شـرطي،    چه چنانمعيارهاي نيكويي برازش،  تماميبر اساس 
معيارهـاي نيكـويي بـرازش بـه      ي همـه الگوي الجيت متداخل مورد برازش قرار گيـرد،  

برآورد الگـو بـه صـورت الجيـت متـداخل       ،به عبارت ديگر. مراتب افزايش خواهند يافت
  .دهد مي كند، نيكويي برازش را نيز افزايش تأمين ميرا  IIAعالوه بر اين كه فرض 

ي نهـايي  هـا  به دليل عدم امكان تفسير مستقيم ضـرايب در ايـن گونـه الگوهـا، نـرخ     
نتايج اين محاسـبه  . شود مي بازاري و ويژگي پولي محاسبهغير يها ين ويژگيجانشيني ب

  

ي آلـدريچ   نلسـون    ويل  زيمرمن كه در حقيقت تصحيح شده2Rاز 2Rبهتر است به جاي استفاده از اين   -1
  ). سطر آخر جدول(استفاده كنييم , است
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بـراي تغييـر در هـر     �ي متوسط تمايل بـه پرداخـت نهـايي   ها توان به عنوان نسبت مي را
  .دكرهر ويژگي تفسير  �ي ضمنيها يا قيمت) 1984هانمن، (ويژگي 

 هـا  ويژگـي  تماميي ضمني محاسبه شده براي ها قيمت  ،6بر اساس اطالعات جدول 
آمـده از هـوا را    دسـت  بهمثبت است، بدين معني كه بهبود هر ويژگي مطلوبيت متوسط 

هر فرد به طور  ،با توجه به نتايج به دست آمده از الگوي الجيت شرطي. دهد مي افزايش
درصدي بوي نامطبوع ناشـي از آلـودگي هـوا تمايـل دارد مبلـغ       30متوسط براي بهبود 

درصد بهبود هر  30عالوه بر اين تمايل به پرداخت براي . ريال در ماه پرداخت كند 792
ي ريزش گرد و غبار سياه، ديد ضعيف و اثرات سالمتي بـه ترتيـب برابـر    ها ويژگي يك از
  .است ريال در ماه 1664 و 1552، 1145

  
   �ي با آلودگي زياد هاي مختلف آلودگي هوا در منطقه ـ تمايل به پرداخت براي بهبود ويژگي 6جدول 

الگوي الجيت متداخلالگوي الجيت شرطيويژگي
  ميزان تمايل به پرداخت 

)ريال در ماه(
  ميزان تمايل به پرداخت شاخص 

)ريال در ماه(
شاخص 

5/792480/75146نامطبوعبوي 
2/1145684/91256ريزش گرد و غبار سياه

6/1551931/152694ديد ضعيف
9/16631003/1607100اثرات سالمتي

  

آمده از الگوي الجيت متداخل نيز بيانگر اين است كه به طور متوسـط   دست بهنتايج 
درصد بهبود در بوي نامطبوع ناشـي از آلـودگي هـوا، ريـزش      30افراد تمايل دارند براي 

، 912، 751گرد و غبار سياه، ديد ضعيف و اثرات سالمتي ناشي از آلودگي هوا به ترتيب 
كه بر اساس هر دو  شود مي بنابراين مشاهده ،ندكنريال در ماه پرداخت 1607و  1526

ين تـر  بـيش افـراد   با آلودگي زيـاد  ي الگوي الجيت شرطي و الجيت متداخل، در منطقه
 ميزان تمايل به پرداخت را براي اثـرات سـالمتي ناشـي از آلـودگي هـوا از خـود نشـان       

  

1- Average marginal willingness to pay. 

2- Implicit prices. 

واحد ريال تبـديل  از واحد تومان به  9و  6توجه به اين نكته ضروري است كه مقادير پولي ارائه شده در جداول  -3
 25/79، برابر 3به عنوان مثال ميزان تمايل به پرداخت به دست آمده از الگوي الجيت شرطي درجدول . اند شده

  .ريال در ماه بيان شده است 5/792تومان در ماه است، كه با تبديل به ريال برابر 
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تمايل به پرداخت بعدي به ديد ضعيف ايجاد شده بر اثر آلودگي هوا اختصاص . دهند مي
سومين ميزان تمايل به پرداخت را به خود اختصـاص داده   ،ريزش گرد و غبار سياه. دارد

ين ميزان تمايل به پرداخت مربوط به ويژگي بوي نامطبوع ناشـي  تر كماست و در نهايت 
  .از آلودگي هوا است

تمايل به پرداخت بـراي كـاهش ديـد ضـعيف ناشـي از       ،6اطالعات جدول بر اساس 
درصد تمايل به پرداخت براي بهبود اثرات سالمتي ناشي از آلودگي هوا  94 ،آلودگي هوا

تمايل به پرداخت براي ريزش گرد و غبار سياه و بوي نـامطبوع ناشـي از آلـودگي    . است
ايـل بـه پرداخـت بـراي بهبـود اثـرات       درصد ارزش تم 46درصد و  56هوا نيز به ترتيب 

بـودن مقـادير تمايـل بـه      تـر  بـزرگ قابل توجه ديگـر   ي نكته. سالمتي آلودگي هوا است
آمده از الگوي الجيت شرطي نسبت به مقادير تمايل به پرداخـت ارائـه    دست بهپرداخت 

  .شده توسط الگوي الجيت متداخل است
بـا   ي الجيـت متـداخل در منطقـه   نتايج حاصل از برآورد الگوهاي الجيت شـرطي و  

و  7بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول . ارائه شده است 7در جدول  آلودگي متوسط
 ،با توجه به عدم امكان تفسير مستقيم ضرايب و اين كه تنها تفسـير مسـتقيم از ضـرايب   

گي با آلود ي كه در منطقه شود مي ست، مالحظهها نسبي آن ي اري و اندازهد معنيتفسير 
ار د معنـي در هر دو الگوي الجيت شـرطي و الجيـت متـداخل     ها ويژگي ميتما متوسط،

  نيـز در هـر دو    بـا آلـودگي متوسـط    ي كه در منطقه شود مي مشاهده چنين هم. اند شده
  

  ي با آلودگي متوسط  ـ نتايج نهايي برآورد الگوهاي الجيت شرطي و الجيت متداخل در منطقه 7جدول 
الگوي الجيت متداخلالجيت شرطيالگوي متغير

انحراف معيار)احتمال(ضريب انحراف معيار)احتمال(ضريب 
���5668/00604/0���7854/01085/0بوي نامطبوع

���7771/00597/0���6666/12566/0ريزش گرد و غبار سياه
���9225/00638/0���0588/11504/0ديد ضعيف

���2513/10754/0���9175/12137/0اثرات سالمتي
0017/0-0007/0���0132/0-���0066/0ماليات پرداختي

���7979/01179/0--ي اول آشيانه
/���5095/00653--ي دوم  آشيانه
���4447/00700/0--ي سوم آشيانه

  درصد 1دار در سطح  معني: ���
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ين ضريب به ويژگي اثرات سالمتي تر بزرگالگوي الجيت شرطي و الجيت متداخل، 
ين ضريب به ويژگي بوي نامطبوع ناشي از آلـودگي هـوا   تر كوچكناشي از آلودگي هوا و 

 ي مرتبهاما در الگوي الجيت متداخل ويژگي ريزش گرد و غبار سياه در . شود مي مربوط
جيت در حالي كه در الگوي ال اند، هسوم جاي گرفت ي مرتبهدوم و ويژگي ديد ضعيف در 

 ي مرتبـه دوم و ويژگي ريزش گرد و غبار سياه در  ي مرتبهشرطي ويژگي ديد ضعيف در 
  .اند هسوم قرار گرفت

  
  ي با آلودگي متوسط ـ مقادير نيكويي برازش براي الگوهاي انتخاب ناپيوسته در منطقه 8جدول 

الگوي الجيت معيار
شرطي

الگوي الجيت 
متداخل

Nelson(  5501/08015/0ـAldrich(    نلسون   -������
� 	
  Cragg-Uhler(  7055/09823/0(                         1اولر �
� 	
Cragg-Uhler(7525/09862/0(                         2اولر �
Estrella(  8005/09993/0(                                            استرال 

Adjusted Esterlla(                 7974/09992/0(         استرال تعديل شده
LRI مك فادن              )McFadden’s LRI(  4409/07280/0
 � ��Veall-Zimmermann(7484/09460/0(          زيمرمن  

  

  ي با آلودگي متوسط  هاي مختلف آلودگي هوا در منطقه ـ تمايل به پرداخت براي بهبود ويژگي 9جدول 

ويژگي
الگوي الجيت متداخلالگوي الجيت شرطي

  ميزان تمايل به پرداخت
)ريال در ماه( 

  ميزان تمايل به پرداختشاخص 
)ريال در ماه( 

شاخص 

7/858450/59540بوي نامطبوع
4/1177626/126286ريزش گرد و غبار سياه

7/1397731/80255ضعيف ديد
9/18951006/1452100اثرات سالمتي

  

 تمـامي ، مقادير تمايل به پرداخـت محاسـبه شـده بـراي     9جدول اساس اطالعات بر
اين عالمت بيانگر اين است كـه  . نيز مثبت است با آلودگي متوسط ي در منطقه ها ويژگي
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آمده از هوا  دست بهي مرتبط با آلودگي هوا، مطلوبيت متوسط ها بهبود هر يك از ويژگي
كه با در نظر گرفتن نتايج ارائه شده از الگـوي الجيـت    اي هرا افزايش خواهد داد، به گون

درصد بهبود بوي نامطبوع ناشـي از   30شرطي، تمايل به پرداخت متوسط هر فرد براي 
 859رت ديگر هر فرد تمايل دارد مبلغ به عبا. است ريال در ماه 859آلودگي هوا معادل 

بـه  . درصد بهبود پيدا كنـد  30ريال در ماه بپردازد تا بوي نامطبوع ناشي از آلودگي هوا 
درصـد بهبـود هـر كـدام از      30همين ترتيب ميزان تمايل به پرداخـت هـر فـرد بـراي     

، 1177 ي ريزش گرد و غبار سياه، ديد ضعيف و اثرات سالمتي به ترتيـب برابـر  ها ويژگي
و  1398، 1177يعني هر فرد حاضر است بـه ترتيـب    است، ريال در ماه 1896و  1398
ي ريزش گرد و غبار سياه، ديد ضـعيف  ها ريال در ماه بپردازد تا هر يك از ويژگي 1896

  .درصد بهبود يابد 30و اثرات سالمتي، 
 انمقادير تمايل به پرداخت محاسبه شـده بـر اسـاس الگـوي الجيـت متـداخل نشـ       

درصد بهبـود در هـر يـك از     30دهد كه مقدار متوسط تمايل به پرداخت افراد براي  مي
هاي بوي نامطبوع، ريزش گرد و غبار سياه، ديد ضعيف و اثرات سـالمتي ناشـي از    ويژگي

  .است ريال در ماه 1453و  802، 1263، 595آلودگي هوا به ترتيب برابر 
اين است كه در الگوي الجيت متداخل بـرآورد شـده در    جا اينقابل توجه در  ي نكته
افراد تمايل بـه پرداخـت    با آلودگي زياد، ي بر خالف منطقه با آلودگي متوسط، ي منطقه
ي براي بهبود ويژگي ريزش گرد و غبار سياه نسبت به ويژگي ديد ضعيف از خود تر بيش
  .دهند مي نشان

بـراي كـاهش ديـد ضـعيف ناشـي از       تمايل به پرداخت ،9بر اساس اطالعات جدول 
درصد تمايل به پرداخت براي بهبود اثرات سالمتي ناشي از آلودگي هوا  55آلودگي هوا 

تمايل به پرداخت براي ريزش گرد و غبار سياه و بوي نـامطبوع ناشـي از آلـودگي    . است
درصد ارزش تمايل بـه پرداخـت بـراي بهبـود اثـرات       40درصد و  86هوا نيز به ترتيب 

افراد  با آلودگي زياد، ي بنابراين در اين منطقه برخالف منطقه ،المتي آلودگي هوا استس
از ويژگي ديد ضعيف ناشـي   تر ويژگي ريزش گرد و غبار سياه ناشي از آلودگي هوا را مهم

  . دانند مي از آلودگي هوا
ز درصد بهبود در هر يك ا 30توان نتيجه گرفت كه ارزش كل تنها  مي بر اين اساس

ريال در  6732108800مشهد برابر  با آلودگي زياد ي ي آلودگي هوا در منطقهها ويژگي
بنابراين در  ،ريال در ماه است 4571363850برابر  با آلودگي متوسط ي ماه و در منطقه
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درصــد بهبــود وضــعيت آلــودگي هــواي مشــهد از ارزشــي معــادل          30مجمــوع  
  �.برخوردار است ريال در ماه 11303472650

ي مطالعه، پيشنهادات زير به منظور بهبود مطالعـات آتـي در ايـن    ها ا توجه به يافتهب
ا اسـتفاده از ابزارهـاي اقتصـادي، تمايـل بـه      بحوزه و نيز كنترل و يا كاهش آلودگي هوا 
  : شود مي ارائهها  آن مشاركت مالي شهروندان و تغيير نگرش در

بازآزمـايي نتـايج آن از    ،آمـده از ايـن پـژوهش    دست بهبه منظور اطمينان از نتايج  ●
زماني منطقي با اين پژوهش و با همـين نمونـه و    ي طريق انجام همين مطالعه در فاصله

زماني و در نمونه ديگـري از همـين جمعيـت     ي دورهمشابه در همين  اي هيا انجام مطالع
  . شود مي پيشنهاد
توانـد بـا در نظـز گـرفتن      مـي  تدولـ  ،در راستاي نيل به هدف كاهش آلودگي هوا ●

ارزش محاسبه شده براي آلودگي هوا  و ميزان نقش واحدهاي مختلـف در آلـوده سـازي    
 اي هميزان اين ماليات به گونـ  چه چنان. از هر واحد آلوده كننده ماليات دريافت كند ،هوا

دگي از تـوان بازدارنـ   ،تعيين شود كه در عين در نظر گرفتن ارزش اقتصادي آلودگي هوا
يعني نه آن قدر زياد باشد كه در اقتصاد كشور و جامعه خلل  ،منطقي نيز برخوردار باشد

ي اجتمـاعي آلـودگي را از آلـوده كننـده     هـا  ايجاد كند و نه آن قدر كم باشد كـه هزينـه  
دريافت نكند و در عين حال پرداخت آن نيز براي آلوده كننده بسيار سهل و آسان باشـد  

كند كه به  مي واحدهاي آلوده كننده را وادار ،كيفيت هوا نداشته باشدي در بهبود تأثيرو 
 ي خـود را كـاهش دهنـد   هـا  ميـزان انتشـار آالينـده    تـر  كممنظور پرداخت مبلغ ماليات 

  ). مشاركت مالي صنايع(
تعيين مجوز انتشـار   ،آلودگي هوا ي با در نظر گرفتن ارزش اقتصادي محاسبه شده ●

تواند در بهبـود كيفيـت هـوا و كـاهش آلـودگي آن       مي ننده نيزآلودگي براي هر آلوده ك
كـاهش انتشـار آلـودگي بـراي      ي ن كه هزينهاي هدر چنين شرايطي با توجه ب. باشد مؤثر

داري  واحدهاي مختلف آلوده كننده متفاوت است، استفاده از سياست حباب و نظام بانك
اقتصادي و كارا با آلودگي هـوا   ي ي كنترل كيفيت هوا و مبارزهها انتشار در كاهش هزينه

بـا   ،)واحـد آلـوده كننـده   (هر فرد  ،زيرا در چنين شرايطي شود، مي توصيه جديبه طور 
گيرد كه آيا به ميزان مجـوز خـود    مي انجام يك تحليل هزينه ـ منفعت شخصي، تصميم 

 ،يـره يا اين كه به طرق مختلف ـ نصب فيلتر، استفاده محـدودتر و غ   ،آالينده منتشر كند
از كارخانـه، خـودرو و غيـره را كـاهش      شامل ،خود ي ميزان انتشار آلودگي واحد آالينده

  

  .با توجه به جمعيت محاسبه شده است  -1
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. خود بـه فـروش بگـذارد    اي هخود را در سطح حباب منطق ي دهد و مجوز انتشار آالينده
ي متفـاوتي را بـراي   هـا  است كه افراد مختلف با توجه به اين كـه بايسـتي هزينـه    روشن

در ايـن  . گي متحمل شوند، تصميمات متفاوتي خواهند گرفتكاهش ميزان يكساني آلود
به منظور ايجاد بـازار بـراي كنتـرل آلـودگي از يـك نظـام مشـابه         شود مي راستا توصيه

اقتصادي با آلودگي هـوا نيـز    ي تا از اين طريق مبارزه ،داري انتشار بهره گرفته شود بانك
  .كاراتر شود
ـ تصاعدي منطقي با توجه بـه ارزش اقتصـادي   ي از نظام ماليات ـ عوارض   گير بهره ●

تواند تا حد زيادي در حل مشكل آلودگي هوا كمـك   مي آلودگي هوا نيز ي محاسبه شده
كه از اواخر سال  هاي هوشمند سوخت كارت در استفاده از چه چنانبه عنوان مثال  ،كند

 بـا در  ،افـراد  اگـر تعبيه شود كـه   ميسيست ،قابل بهره برداري است) 1385سال (جاري 
ي گيـر  سـوخت  ماهيانه بـيش از مقـدار مشخصـي    ،نظر گرفتن وضعيت درآمدي و شغلي

به صورت تصاعدي افزايش يابد و مبلـغ دريـافتي از   ها  آن ند، صورت حساب پرداختيكن
ايـن طريـق بــه صـورت مســتقيم بـه حســابي بـه منظــور ارتقـا سيســتم حمـل و نقــل        

عالوه . به حل مشكل آلودگي هوا خواهد كرد اي همنتقل شود، كمك قابل مالحظ ميعمو
بـا آلـودگي   و  بـا آلـودگي زيـاد   متوسط در مناطق  طور بهتواند  مي بر آن مديريت شهري

هـا   آن معادل ميزان تمايل به پرداخت خانوارهـا بـراي كـاهش آلـودگي هـوا از      متوسط،
ان ايـن  تـو  مـي  براي كاهش فشار مالي بر خانوارهـا . دكنعوارض زيست محيطي دريافت 

 فقـط و از آن . كـرد را به صـورت ماهانـه دريافـت    ) عوارض سبز(عوارض زيست محيطي 
  ).مشاركت مالي شهروندان( دبراي كاهش آلودگي هوا استفاده كر

عالوه بر مشاركت مالي شـهروندان در جهـت كـاهش آلـودگي هـوا، بـا توجـه بـه          ●
الن شهرهايي مانند مشهد، ات مختلف قانون برنامه بر كاهش آلودگي به ويژه در كتأكيد

مشـاركت مـالي   ( �ميليارد ريال 447الزم است دولت نيز ساالنه با مشاركت مالي حداقل 
آلـودگي هـوا ماننـد     ي ي كاهنـده ها ذاري در طرحگ سرمايهي الزم براي ها زمينه ،)دولت
تـا از طريـق    ،فـراهم آورد را و فضاهاي سبز، گاز سـوز كـردن خودروهـا و غيـره      ها پارك

شـهروندان و نيــز مشـاركت اجتمــاعي و    ،دولــت ،صـنايع  ي مشـاركت مــالي سـه جانبــه  
  .يت طرح تضمين شودمؤفقي آگاهي بخش به شهروندان و مديران صنايع، ها روش

  

برخـوردار اسـت    11303472650ماهانه از ارزشي معـادل   , درصدي آلودگي هوا 30كه كاهش  با توجه به اين -1
  ).هاي پژوهش يافته(
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شود ايـن مـدل    اي محدود، پيشنهاد مي گيري اين مطالعه از نمونه با توجه به بهره •
  .تر برآورد شود عداد مشاهدات بيشدوباره با ت

  
  تشكر و قدرداني

نقشي كـه  دانند از داوران محترم به دليل  مي اضر بر خود الزمي ح مقالهنويسندگان 
كـه در   هـا،  يـد آن فو م مـؤثر و پيشنهادات بسيار  در ارتقاي شكل نهايي مقاله ايفا كردند

 ياز جنـاب آقـا   چنـين  هـم . نـد كنكمك بسيار تشكر و قدرداني مقاله نهايي شكل  ءارتقا
بـه دليـل    ي،سركار خانم دكتر الينا لمپ و نليها جناب آقاي پروفسور نيك ،دكتر جان رز

اي كه مقاله حاضر از آن استخراج  پايان نامه ييشان در راهنما ار ارزندهيبس يها راهنمايي
  . شده است، كمال تشكر و قدرداني را دارند
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