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  چكيده

. ت هوا را دارنديفيبهبود ك يل براياز افراد تما ياريران، بسيط در ايب محيشدن و تخر يدر طول شهر
 ياعمده يهاتيرود، از محدوديهوا از دست م يكه در اثر آلودگ يكمبود اطالعات در مورد ارزش سالمت

  . هوا است يدر ارتباط با آلودگ ياستگذارياست كه مانع توسعه س
ود بهب يل به پرداخت ساكنان شهر تهران براين هوا و تماييت پايفين كيرابطه ب ين مطالعه چگونگيا

 يبه منظور كم يابه اهداف مطالعه از روش هكمن دو مرحله يابيدست يبرا. كنديم يت هوا را بررسيفيك
  . ت هوا استفاده شده استيفيبهبود ك ي، برا)WTP(ل به پرداخت افراد يكردن تما

انتخاب و مصاحبه  يتصادف يريگاز ساكنان شهر تهران، براساس روش نمونه ينفر 1010ك نمونه ي
درصد پاسخ دهندگان، قادر به پرداخت  7/55دهد كهيج نشان مينتا. ن افراد انجام شديهره به چهره با اچ
)WTP (ن ماهانه يانگيبودند و م)WTP (ال به دست آمدير 3500هر نفر  يبرا .  

به دست  يبرا يونيك معادله رگرسيو ) WTP(برونزا و  يرهايان متغيارتباط م يت برايك مدل پروبي
ل يتحص يجه گرفته شد كه سن، درآمد و تعداد سالهاين زده شد و نتيل به پرداخت تخمين تمايانگين مآورد

و افراد ساكن در منطقه  يتنفس يماريدارند و زنان، افراد مبتال به ب) WTP( يبر رو يداريساكنان، اثر معن
ان، يشتر پاسخگويافته، بيعه توس يبرخالف كشورها. ه دارندينسبت به بق يشتريل به پرداخت بيآلوده تما
ل يتحم يبرا يازهيچ انگيدرصد افراد، ه 44ت دولت در نظر گرفتند و يت هوا را به عنوان مسئوليفيبهبود ك

 .بهتر را نداشتند يت هوايفيبه ك يابيدست ينه و تالش برايهز

  يات هوا، هكمن دو مرحلهيفيل به پرداخت، تهران، كيتما :يديواژگان كل

 JEL :Q56, Q51, C52 يبندطبقه

                                                                                                                   
 يشاورز، گروه اقتصادكيمدرس، دانشكده كشاورزتيارشد ، دانشگاه تربيكارشناس يدانشجو .1

 ي، گروه اقتصادكشاورزيمدرس، دانشكده كشاورزتيار، دانشگاه تربياستاد .٢

 ي، گروه اقتصادكشاورزيز، دانشكده كشاورزيارشد، دانشگاه تبر يكارشناس يدانشجو .3
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  مقدمه

ها، يمت گذاريها، قيگذارهيدر سرما يطيست محيز يهااز به شناخت و وارد نمودن ارزشيامروزه ن

در . ها كامال محسوس استيريگميمربوط به تصم يهايو خط مش ي، صنعتيعمران يهاپروژه

 يكل يهانهيد هزيبا يمات، من كاالها و خدينه تأمين هزييتع يرفته شده كه برايپذ يجهان كنون

ست يكاالها و خدمات ز يا بهاينه يهز يبه طور كل. قرار داد ييز مورد شناسايرا ن يطيست محيز

ع، مصرف كاالها يد، توزيتول ياست كه دراثنا ييهابيها و آسبيها، تخررنده صدمهيدر برگ يطيمح

  .گردديل ميط تحميوخدمات بر مح

شناخت و : از جمله ياديل زيست به داليط زيمح ير بازاريمات غخد وكاركردها  يارزش گذار

 ميبه تصم كشور يطيمسائل مح هها، ارائتوسط انسان يكيو اكولوژ يطيست محيفهم منافع ز

، يعيطب يو درآمدها ياقتصاد يهااستيان سيزان، فراهم آوردن ارتباط ميربرنامه ورندگان يگ

ل و ي، تعدداريو توسعه پا يت از رفاه انسانيدر حما يطيست محيزت منابع يسنجش نقش و اهم

 هيرويب يبردارب و بهرهياز تخر يريو جلوگ يد ناخالص مليمانند تول ياصالح مجموعه محاسبات مل

  .(Amirnejad et al., 2006:666) باشديم، مهم يعيمنابع طب

سرانه  يد ناخالص مليتول. را تجربه كرده است يميمال يران رشد اقتصاديدر دو دهه گذشته، ا

 1386ال در سال يهزار ر 6865به  1368ال در سال يهزار ر 2727از  1367مت ثابت سال يبه ق

وسته يبه طور پ يانرژ ي، تقاضا براين رشد اقتصاديدا كرده و در طول ايش پيافزا) برابر 5/2حدود (

به  1368ام در سال ون بشكه معادل نفت خيليم 1/372از  يانرژ ييافته و مصرف نهاي يفزون

بانك (افته است يش يافزا) برابر 8/2حدود ( 1386ون بشكه معادل نفت خام در سال يليم 7/1052

در ). 60: 1388ران و جهان، يا يانرژ يو آمار و نمودارها1388ران، يا ياسالم يجمهور يمركز

مانند برق و  ينده انرژيست، به مصرف منابع كم آاليط زيحفاظت از مح يها براكه ملت يحال

. در جهان است ين انرژيم تأمياند، هنوز نفت و زغال سنگ، منبع عظآورده يرو ياهسته يانرژ

 1386درصد در سال  6/45به  1368درصد در سال  76ران از يدر ا ينفت يهامصرف فرآورده

سال درصد در 8/44به  1368درصد در سال  5/15از  يعيآن مصرف گاز طب يافته و به جايكاهش 

ها، براساس آمار). 61: 1388ران و جهان، يا يانرژ يآمار و نمودارها(افته است يش يافزا 1386

هوا در  يآلودگ يمنبع اصل) ديگاز، نفت كوره و نفت سفن، نفتيبنز( ينفت يهامصرف فرآورده

 COو  2soنده يآال يدرصد سهم انتشار گازها 2/99و  8/97ب يكه به ترت يبه طور. كشور است

  ). 88: همان(است ين منبع انرژيران مربوط به ايدر ا

ران يطور اخص شامل كشور ان مشكل بهيا. جهان است يكشورها يهوا معضل اساس يآلودگ

ا قرار دارد يدن 117ران در رتبه يكشور ا 2006ت هوا در سال يفيك يبر اساس رتبه بند. شوديز مين
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ن مفهوم است ين موضوع، بديشدن مقارن بوده و ا يشدن و شهر يهوا با صنعت يآلودگ). 90:همان(

  .هوا قرار دارند يهستند كه در معرض آلودگ ياول يها، گروهيت شهريكه جمع

پاك صورت  يل به پرداخت هوايو تما يارزش گذار يدر خارج از كشور برا يمطالعات متعدد

ل به پرداخت ساالنه ي، تما) 2003Tianpeng and ,( انيو ت گرفته است و به عنوان نمونه، پنگ

هوا را با  ياز آلودگ يناش يتنفس يهايماريكاهش ب ين را برايچ يافراد ساكن شهر شانگها

ن مطالعه، از يبه دست آوردند، كه در ا ينيوان چي 6/483 يال 4/146، ينفر 568استفاده از نمونه 

  . استفاده شده بود يانهيزمشروط انتخاب دوگ يروش ارزش گذار

شهر  يل به پرداخت ساالنه خانوارهاي، تما)Wang and Mullahy, 2006( يوانگ و مواله

 143، يخانوار 1500مواد مضر در هوا، با استفاده از نمونه  يدرصد 50كاهش  ين را برايپكن چ

  . كرده بودند مشروط سؤال باز استفاده يكه از روش ارزش گذار. به دست آوردند ينيوان چي

- ل به پرداخت ساالنه افراد ساكن شهر چونگي، تما)Wang et al, 2006(وانگ و همكاران 

به دست  ينيوان چي 3/14، ينفر 500هوا، با استفاده از نمونه  يكنترل آلودگ ين را براينگ چيكو

  . مشروط سؤال باز استفاده كرده بودند يآوردند، كه از روش ارزش گذار

ساكن شهر پكن  يل به پرداخت ساالنه خانوارهاي، تما)2007Zheng and Cai ,( و ژنگ يسا

انتخاب  روشو  يخانوار 880مواد مضر در هوا، با استفاده از نمونه  يدرصد 50كاهش ين را برايچ

  .به دست آوردند ينيوان چي 3/625، يانهيدو گز

ن ينان چيساكن شهر ج ل به پرداخت افرادي، تما)2009Zhang and gwan ,( وانگ و ژانگ

به  ينيوان چي 100و روش سؤال باز،  ينفر 1500هوا با استفاده از نمونه  يكاهش آلودگ يرا برا

  .دست آوردند

ن محدود يلومتر مربع، از غرب به كرج و از جنوب به وراميك 730حدود  يشهر تهران با وسعت

شود  يم ميمحله تقس 362ه و ياحن 119منطقه،  22به  يمات اداريشهر تهران، از نظر تقس. است

  .)1ص: 1386تهران، يسالنامه آمار(

نفر مرد،  3983080ن تعداد ينفر، كه از ا 7797520ت كل شهر تهران ي، جمع1385در سال 

  ).27: همان(خانوار بودند  2266986نفر شاغل در قالب  3000040نفر زن و  3814440

ع يذرات جامد و ما( 10PM1و  CO يهاهنديپاك و سالم از نظر آال يمتوسط درصد روزها

 ياز سالها) باشديكرون ميم 10، مه و دوده كه قطر آنها كوچكتر از 2وميمعلق در هوا مثل گرد، ف

ن دوره، يا ينشان داده شده است كه ط) 1(شهر تهران در شكل شماره  يبرا 1387 يال 1381

                                                                                                                   
1. Particulate matter with 10µm diameter 

2. Fume 
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ت هوا، يفيشركت كنترل ك(افته است ينده، بهبود ين دو آاليشهر تهران نسبت به ا يهوا يآلودگ

1388.(  

هوا در شهر  يز بحث آلودگيو ن 50ران به دهه يست در ايط زيموضوع ضرورت توجه به مح

ب يبا انجام مطالعات مختلف، تصو يپس از انقالب اسالم .گردديبازم 1355حدود سال تهران به

   از 1379ز قانون برنامه سوم توسعه، باالخره در سال يو نن مربوطه يقوان

  

  پاك و سالم شهر تهران يدرصد روزها .1شكل 

  پاك و سالم يسال مورد نظر و محور قائم درصد روزها يمحور افق
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  )1388ت هوا،يفيشركت كنترل ك: (مأخذ

  

انجام شده  ين الملليمؤسسات ب يكه با همكار-وا ه يادغام سه مطالعه جامع در خصوص آلودگ

 7ن برنامه شامل يا. ديب دولت رسيه و به تصويتهران ته يهوا يبرنامه جامع كاهش آلودگ -بود

خودروها،  ينه فني، سوخت، معايمستعمل، حمل و نقل همگان ينو، خودروها يخودروها: محور

راز، اصفهان، يتهران، ش(هر بزرگ كشور هفت ش. بود يك و آموزش و اطالع رسانيت ترافيريمد

در . هوا شدند يصاحب برنامه كاهش آلودگ يز به طور اختصاصين) ز، اراك، اهواز و كرجيمشهد، تبر

دستگاه و وزارتخانه به منظور كاهش  18برنامه جامع كاهش آلودگي هوا وظايف و تكاليفي براي 

  . شد آلودگي هوا در نظر گرفته
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 يآن با همكار ين برنامه، چنانچه همه بندهايانجام شده در ا يهاينيش بيبراساس پ

شهر  يت هوايفيساله، ك 15 يال 10ك دوره ي يشد، طيمسئول به اجرا گذاشته م يها دستگاه

   1.ديرسيم يسازمان بهداشت جهان يتهران به سطح استانداردها

 يآلودگ يشيروند افزا نشانگر 87تا  79 يسال ها يتهران ط يهوا يت آلودگيوضع يهايمنحن

ش يبه رغم افزا( يجيبه طور تدر 1385تا  81ت و كاهش آن از سال يو سپس تثب 80هوا تا سال 

ناسالم  يش مجدد روزهايانگر افزاين نمودارها بيا. است) خودرو به شهر تهران 1500روزانه حدود 

هوا در  يكاهش آلودگگر، اثرات مثبت برنامه جامع يبه عبارت د. به بعد هستند 1386از سال 

دو سال گذشته هشدار دهنده است  يط ين آلودگيمشهود بوده و بازگشت ا 85تا  81 يسالها

  ).1388هوا،  يكاهش آلودگ ييته اجرايگزارشات كم(

ن منطقه يكه در ا يباال در تهران، تعداد افراد يتيبزرگ و تراكم جمع يت شهريل جمعيبه دل

هوا موجب به وجود آمدن  ي، باال است و از آنجا كه آلودگهوا قرار دارند يدر معرض آلودگ

ه يهوا قابل توج يدر كاهش آلودگ يگذارهياست، سرما يفراوان يو اقتصاد ياجتماع يها بيآس

 هوا  يكاهش آلودگ يل به پرداخت ساكنان شهر تهران برايق، برآورد تماين تحقيهدف از ا. است

  .است) ت هوايفيبهبود ك( 

  

  مواد و روش

برآورد  يبرا 2هكمن ياروش دو مرحله. شونديم يابيارز يمختلف يهازهيبا انگ يانتخاب يهامدل

 يمتفاوت ين روش، كاربردهايا. شودير وابسته محدودند، به كار گرفته ميمتغ يكه دارا ييهامدل

 يبرا ن روشياز ا) 1387( يقربان: به عنوان نمونه. در مطالعات با موضوعات مختلف داشته است

در استان  يكشاورز يهانيبرداران در ماشبهره يگذارهيزان سرمايك عوامل مؤثر بر اقدام و ميتفك

كشت (زارعان  يريگميعوامل مؤثر بر تصم يبررس يبرا) 1380( يالهنيو ع ي، سالميخراسان رضو

 Tambia(ان ا و همكارير كشت آن در استان خراسان، تامبيزان سطح زيو عوامل مؤثر بر م) چغندر

et al, 1998 (يدكنندگان داميتوسط تول يبخش خصوص يخدمات دامپزشك يل تقاضا برايبه تحل 

                                                                                                                   
كاهش  ييته اجرايشرفت برنامه تحت عنوان كميش پياو رفع اشكال و پ يهماهنگ يبرا ياتهين منظور، كميبه ا .١

ل شد كه به طور يست تشكيط زيسازمان حفاظت مح يست انسانيط زيت معاونت محيهوا با مسئول يآلودگ

د يترديب. در آن داشتند ياندهيمسئول، نما يه دستگاه هايداد و كليل جلسه ميك بار تشكيمستمر هر دو هفته 

ن برنامه جامع در يست و به هر حال، ايهوا ن يبودن برنامه جامع كاهش آلودگ يتنقص و كاسيب يمدع يكس

 شده خود موفق نبودينيش بيبه اهداف پ يدسترس

2. Heckman 
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اك و مرسر ياند و پتانادارند، پرداخته ييباال يل كشاورزيا كه پتانسياز كن يدر مناطق

)Pattanayak and Mercer, 1998 (ات حفاظت خاك و عوامل يعوامل مؤثر بر عمل يبررس يبرا

  . اندت خاك استفاده نمودهيفير بر كمؤث

توانند بر ها مياي هكمن بر اين فرض استوار است كه يك مجموعه از متغيرروش دو مرحله

تأثير بگذارند و مجموعه ديگري از ) ل به پرداختيتما(تصميم به شركت در فعاليت مورد نظر

را پس از اتخاذ تصميم ) به پرداخت ليزان تمايم(توانند ميزان انجام فعاليت مورد نظرها مي متغير

ن الگو وارد يتوانند در اها ميبنابراين، دو مجموعه مختلف از متغير. اوليه تحت تأثير قرار دهند

رها به دو گروه، اثر كل يك متغيجه عدم تفكين روش و در نتيكه بدون توجه به ا يدر صورت. شوند

  . م بوديبرآورد خواه يمواجه با خطا ده شود،يل به پرداخت سنجيزان تمايرها بر ميمتغ

ن روش، عواملي كه يدر ا. شنهاد كرديرا پ يان مشكل، هكمن روش دو مرحلهيرفع ا يبرا

هاي مستقل ل به پرداخت تأثير بگذارند، به صورت متغيريرش تمايتوانند بر تصميم افراد بر پذ مي

ل به پرداخت افراد مؤثر باشند، در ين تماتوانند بر ميزاپروبيت وارد شده و عواملي كه مي يدر الگو

ها گيرند كه البته اين دو گروه متغيررگرسيون خطي قرار مي يهاي مستقل در الگومجموعه متغير

ك روش هكمن دو يحاصل از تفك يون خطيت و رگرسيپروب يالگوها .نيستند 1الجمعلزوماً مانعه

  ):Heckman, 1976:481(شود يه منشان داد 2و  1ب به صورت روابط يبه ترت يامرحله

                         ت      يپروب يالگو)   1( 
Ni

uXBZ iii

,...,3,2,1=

+′=
  

00

01

*

*

==

>=

ii

ii

YifZ

YifZ

   

Ni                             يون خطيرگرس يالگو) 2(  ,...,3,2,1=  iiii vXBY ++′= σλ  

ر صفر يبا مقاد) يمجاز(ير موهوميك متغير وابسته كه شامل يانگر متغيب iZدر الگوهاي فوق، 

ام  iل به پرداخت فرد يل به پرداخت و تمايب، نشان دهنده عدم تمايباشد كه به ترتيك ميو 

*.باشد يم

iY الگو، 2ر پنهانينشانگر متغiY ه پرداخت فرد ل بيزان تمايانگر ميبi ،ام B وσ 

مدل شامل  يحيتوض يرهايانگر متغيب iXد برآورد گردند و يبا ينشانگر پارامترهاي الگو كه م

، يستنف يماريت، داشتن بي، جنسالت، سن افراديزان تحصيدرآمد افراد، تعداد افراد شاغل خانوار، م

جمالت خطا در  ivو  iu. باشديم و سكونت در منطقه آلوده يتنفس يماريب ينه برايمقدار هز

ن يانگيع نرمال با ميباشند و بر فرض توزيم يحيتوض يرهايالذكر كه مستقل از متغالگوهاي فوق

                                                                                                                   
1. Exclusive 

2. Latent Variable 
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به دست  3است كه از رابطه  1ليعكس نسبت م iλ. استوار هستند 2δانس ثابت يصفر و وار

  :ديآ يم

 )3  (                                
)(1

)(

i

i

i
X

X

βφ

βφ
λ

′−

′
=  

)(در رابطه باال،  iXβφ 1)(و  ′ iXβφ ر يع متغيو تابع توز يانگر تابع چگاليب، بيبه ترت −′

پروبيت با استفاده از  ياي هكمن، الگودر مرحله اول، از روش دو مرحله. باشنديمنرمال استاندارد 

با اضافه شدن متغير ) يون خطيرگرس(دوم  يالگو. گرددبرآورد مي 2روش حداكثر راستنمايي

 يمستقل جديدي به نام عكس نسبت ميل كه با استفاده از پارامترهاي برآورد شده الگو

*0مشاهدات ه يكل يبرا) تيپروب(اول >iY از روش حداقل مربعات  يريگشود، با بهرهساخته مي

رگرسيون خطي، وجود  يحضور متغير عكس نسبت ميل در الگو. گردديبرآورد م) OLS(يمعمول

  ).Greene, 1993(سازد يب و سازگار ميب را نا اريواريانس ناهمساني الگو را رفع كرده و ضرا

iXبه منظور سنجش اثر تغيير در متغير براساس . شوداز كشش كل استفاده مي Yبر  

دونالد و موفيت، اثر كل تغيير در متغير مستقل بر مقدار مورد انتظار متغير وابسته هاي مك يافته

)iZ ( آيدبه دست مي 4از رابطه)Mcdonald and Moffitt, 1982:319:(  

)4(                                    )(
)(

IB
x

ZE
j

i

i φ =
∂

∂
   

است  ياحتمال حضور در جمع افراد I(φ(و iXضريب برآورده شده متغيرjB در رابطه باال،

 .ل به پرداخت دارنديكه تما

ت يپروب يدر الگو 3ييمحاسبه اثر نها ي، دو روش جداگانه برايحير توضينوع متغ با توجه به

  :وجود دارد

)1(ر وابستهيت متغير در احتمال موفقييباشد، تغ يكم يريمتغ kXاگر  -1 =iZ  بر اثر

گردد يمحاسبه م 5شود، به صورت رابطه يخوانده م ييثر نهابه نام ا كه kXدر  يك واحدير ييتغ

)Judge et al., 1982:( 

)5 (                       
K

k

i B
xB

xB

x

P
ME .

))exp((

)exp(
2

1 ′+

′
=

∂

∂
=  

                                                                                                                   
1. Inverse of Mill’s Ratio 

2. Maximum Likelihood 

3. Marginal Effect 
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مقدار تغيير در احتمال، بستگي به احتمال اوليه و  ،ن الگويدر ا ،شودگونه كه مالحظه ميهمان

  . و ضرايب آنها دارد هاي اوليه همه متغيرهاي مستقلبستگي به ارزش ،بنابراين

ر در احتمال يياز تغ: ر عبارت استين متغيا يبرا ييباشد، اثر نها ير مجازيمتغ kXاگر  -2

)1(ر وابسته يت متغيموفق =iZ ر ييجه تغيدر نتkX  ك، در حالي كه ساير متغيرها ياز صفر به

)مقدار اثر نهايي متغير توضيحي مجازي. ثابت نگه داشته شوند) *X(مقدار  در يك )DME  از

  :باشدقابل محاسبه مي 6طريق رابطه 

)6(           * *( , ) ( 0, )K K DP Y X X P Y X X ME= = − = = =1 1 1 

(مقادير ثابت ساير متغيرها 
*

X(ه مشخص نحو. شودشناخته مي» 1حالت نمونه« ، تحت عنوان

به اين صورت است كه براي متغيرهاي مجازي مقدار مد آنها و براي ساير  ،كردن مقدار حالت نمونه

  .گيردمتغيرها مقدار ميانگين آنها مد نظر قرار مي

ر يمناسب در مرحله دوم روش هكمن با استفاده از آزمون غ يجهت انتخاب فرم تابع 

  :)همان(گردد يم برآورد 7مدل رابطه  2،نونيكمك ياانهيآش

 )7    (                      ttit

n

i

it evXbby +++= ∑
=

θloglog
1

0     

. رديگيمورد آزمون قرار م 4با استفاده از آزمون والد tv3ر يب متغيضر ،پس از برآورد مدل باال

ن يب اير معنادار شدن ضريو در صورت غ ير، مدل خطين متغيب ايضر يداريدر صورت معن

در . رديگيمورد استفاده قرار م يبعد يهاليه و تحليتجز يانتخاب و برا يتميدل لگارر، ميمتغ

ون يدر مدل رگرس يفيك يرهايزان مد متغيو م يكم يرهايبا قرار دادن مقدار متوسط متغ تينها

  . ديآيل به پرداخت به دست مي، مقدار متوسط تمايانتخاب

مه و با مصاحبه چهره به چهره با افراد ساكن در ل پرسشنايق تكميآمار و اطالعات الزم از طر

م يبه منظور تنظ. ديگرد يآورجمع 1388مستقل بودند، در سال  يشهر تهران كه از نظر درآمد

از  يه به صورت تصادفيپرسشنامه اول 50ق، تعداد يبه اهداف تحق يابيدست يحجم نمونه الزم برا

                                                                                                                   
1. Typical Case 

2. Mckinon Nonnested testing   

)ˆ(ب باين دو مدل، به ترتير وابسته ايشود كه متغين زده ميتخم يو خط يتميلگار يهاابتدا مدل .3 tygLo و

)~( ty يونير وابسته، مدل رگرسيتم متغيلگار يپس از محاسبه آنت. شودينشان داده م)ˆ( ty ،tv  به عنوان

ttتفاضل yy ˆ~   .شود يف ميتعر −

4. Wald Test 
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ها پاسخ د به پرسشانباً همه افراد پاسخگو، توانستهيشد و معلوم شد كه تقر يآورسطح شهر جمع

ه شد و با توجه به يته ييافت و پرسشنامه نهاير ييتغ ين مرحله، پرسشنامه اندكيدر ا. دهند

ت يجمع 1385نكه در سال يبا توجه به ا. نان حاصل شديپرسشنامه اطم ييشاخص كاپا از روا

نفر بودند و اطالعات به دست آمده از  3000040شهر تهران  يمستقل از لحاظ درآمد

 )1385( 1فر وهمكارانيكه توسط ش 8ن با استفاده از معادله شماره يه و همچنياول يها پرسشنامه

  .به عنوان نمونه الزم به دست آمد 890ارائه شده است، تعداد 

 )8 (                               
��

�
   D =  

� �

����	
� �
 n =  

كران  Bه، يانس نمونه اوليوار � تعداد افراد نمونه،  nتعداد افراد جامعه،  N كه در فرمول باال، 

پرسشنامه به صورت كامال  1010تعداد ). درصد در نظر گرفته شده است 5ن مطالعه يكه درا(خطا 

كل سطح  يشده است كه نمونه انتخاب ي، در انتخاب نمونه سع2ديل گردياز شهر تهران تكم يتصادف

ص در يل نقايپرسشنامه به دل 110. ر آلوده را پوشش دهدين مناطق آلوده و غيشهر تهران و همچن

   .ماند يمطالعه باق يبرا ييپرسشنامه نها 900ل آن، از مطالعه حذف و يتكم

استفاده  3ل به پرداخت، از پرسشنامه انتخاب دوگانهيزان تمايم يريگاندازه ين مطالعه برايدر ا

ك، از فرد ين تكنيدر ا. ديمطرح گرد 1970ك انتخاب دو گانه در اواخر دهه يتكن. استشده

ها متياز ق يان تعداد مشخصياز م يكه به طور تصادف يمتيشود تا به قيدهنده خواسته م پاسخ

 يپاك، تعداد ين ارزش هواييتع يبه عنوان مثال، برا. ر بدهديا خيانتخاب شده است، پاسخ بله و 

دهنده به هر فرد پاسخ يسپس به طور تصادف. ودشياد در نظر گرفته ميكم تا ز يهامتيمت از قيق

 يبرخوردار يا حاضر است برايد، آيشود كه بگويشود و از او خواسته ميشنهاد ميها پمتياز ق يكي

به  يده، براير رسيبله و خ يهاه پاسخياز كل. ريا خيرا بپردازد و  يشنهاديمت پيپاك، ق ياز هوا

  .شود ياستفاده مل به پرداخت افراد يدست آوردن تما

ا يمواجه هستند كه  ييهامتيز افراد با قيدر بازار ن. دارد ياديت بازار شباهت زين روش، به واقعيا

ند يك فرايدهنده در گر، پاسخيد يك، بر خالف روشهاين تكنيدر ا. رنديپذيا نميرند و يپذيآنها را م

  .تر باشدنهيروش ممكن است كم هز نيك نمونه با حجم باال، اي يرد و برايگيقرار نم يطوالن

ج آن يل نتايه و تحليدر عوض، تجز يآورد وليبه بار م يكمتر ين خطاين روش، همچنيا

ن حداقل مربعات يتخم يهاروش. ستير نيامكان پذ يمعمول يدشوارتر بوده و با روشها

                                                                                                                   
1. Scheaffer and et al 

آباد، ي، نازي، توس، ابوذر، مولويش، پونك، آزاديايدان ونك، نيش، ميه، تجريرداماد، زعفرانيه، مياز مناطق فرمان .٢

 ).عدد 50 يال 45از هركدام (افت آباد و حر يعصر، يه، نارمك، وليام، افسرين، خيحسدان اماميشا، ميانقالب، كشاورز، گ

3. Dichotomous Choice(DC) 
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باشند يك نمين تكنيج حاصل از ايل نتايتحل يبرا يمناسب ير آن، روشهايو نظا يمعمول

)Garroad and Willis, 1990.(  

 يهايژگيدر بخش اول، اطالعات مربوط به و. ديگرد يپرسشنامه مذكور در دو بخش طراح

ل به يفرد پاسخگو و در بخش دوم، سؤاالت مربوط به تما يو نگرش ي، اقتصادي، اجتماعيشخص

از شهر  ييهامشروط به همراه عكس يارزش گذارن سئوال يد و همچنيپرداخت افراد مطرح گرد

هز ار  4مت از يق 13 يشنهاديمت پيدر قسمت ق. ده شديهوا پرس يو بدون آلودگ يتهران با آلودگ

ش آزمون يبر اساس پ يشنهادير پين مقاديا. ديمطرح گرد يالير 500ش يال با افزايهزار ر 10تا 

  .ها استفاده شده استبرآورد مدل يبرا Shazamنرم افزار از  .انتخاب شدند

  

  يريگجهينت

درصد از  1/89رفته شد و نرخ يله مصاحبه شدگان پذيبه وس ين مطالعه، پرسشنامه حاضر به خوبيدر ا

جواب ندادند  WTPكه به سؤاالت  يمصاحبه شدگان). 1010از  900(ل شده به دست آمد يتكم يهاداده

كه در  ياتعداد نمونه )Carson, 1991:141مطابق گزارش كارسون  . استتعدادشان كم ) درصد 9/10(

  .درصد است20-  30دهند در دامنه يسؤاالت پاسخ نممشروط به  يك مطالعه ارزش گذاري

 

  استفاده شده در پرسشنامه ير هايشرح متغ .1جدول

  نيانگيم  حداكثر  حداقل  شرح  ريمتغ

Age  65/37  70  19  سن افراد  

Gender  61/0  1  0  0=زن     1=مرد  

Faminu

m  

  06/4  7  1  تعداد افراد خانواده پاسخ دهنده

Edu  88/12  23  0  ل پاسخ دهندهيتحص يتعداد سال ها  

Income  الير1000000:واحد( درآمد ماهانه فرد پاسخ دهنده( 

  ،)10- 5/7(4،  )5/7- 5(3، )5- 3( 2، )3ريز( 1

 5)10-5/12 (6 )5/12-15( ،7 )15-5/17( ،8 )5/17-

  )20 يباال( 9، )20

1  9  05/2  

PulResi  60/0  1  0  0=ن صورتير ايدر غ 1=سكونت در منطقه آلوده  

PulWo  66/0  1  0  0=ن صورتير ايدر غ 1=محل كار در منطقه آلوده  

Desi  066/0  1  0  0=ن صورتير ايدر غ   1=يتنفس يماريداشتن ب  

Work  73/0  1  0  0=ن صورتير ايدر غ 1=ياشتغال در بخش دولت  

  )هاپرسشنامه(ق يتحق يافته هاي: مأخذ
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م شده است يت تنظيدهد كه پرسشنامه با موفقينشان م) درصد 9/10(ن جواب ندادن يينرخ پا

كه با استفاده از  ياانجام شد؛ به گونه 1يآهنگشيآزمون پ ،و به منظور احتساب اعتبار پرسشنامه

كرونباخ  يب اعتبار آلفايضر spssافزار  آزمون و نرمشيل شده در پينسخه پرسشنامه تكم 50

بديهي . برخوردارند ييدهد سؤاالت از اعتبار بااليپرسشنامه به دست آمد كه نشان م يبرا 76/0

االت بيشتر و ؤباشد، همبستگي دروني بين س نزديكتر 1 عدداست هرقدر شاخص آلفاي كرونباخ به 

  .خواهند بود ترها همگندر نتيجه پرسش

ان يپاسخگو ين سنيانگيم .آمده است) 1(استفاده شده در پرسشنامه در جدول يهاريشرح متغ

. سال است 2/31) كل جامعه(شهر تهران  ين سنيانگيسال است و م 65/37) جامعه نمونه(

ال، يهزار ر 4400ن درآمد ماهانه جامعه، يانگيو م 5138ن درآمد ماهانه افراد نمونه، حدود يانگيم

ن تعداد افراد خانواده در يانگيدرصد م 51و مردان جامعه  61كننده در نمونه درصد مردان مشاركت 

كنندگان در مطالعه، نسبت به شركت. نفر است 43/3و تعداد افراد خانواده شهر تهران  06/4نمونه 

  .شتر بودنديتر، درآمد ماهانه باالتر و افراد خانواده بشتر، افراد مسنيكل جامعه، تعداد مردان ب

 399پرسشنامه معتبر،  900دهد كه از ي، نشان م)2جدول (ل به پرداخت يج حاصل از تماينتا

. اندرفتهيرا پذ يشنهادينفر مبلغ پ 501ل به پرداخت نداشتند و يتما) درصد 3/44(مصاحبه كننده 

د ل ريدل ين افراد برايكه از ا يحياند، در توضرا رد كرده يشنهاديمت پيدرصد افراد، ق 3/44حدود 

، دولت يشنهاديمت پيدرصد افراد ردكننده ق 44، )3جدول (خواسته شده است  يشنهاديمت پيق

درصد  21كنندگان ودرصد آلوده 20در مقابل . داننديت هوا ميفيبه بهبود ك يدگيرا مسئول رس

ل به يل عدم تمايز دليدرصد ن 11دانند و يت هوا ميفيجبران ككنندگان را مسئول دولت و آلوده

  . اندعنوان كرده ين شخصييرداخت خود را درآمد پاپ

  

                                                                                                                   
1. Pretest 
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  ل به پرداخت افراديج حاصل از تماينتا .2جدول

  رشيدرصد پذ  تعداد افراد رد كننده  رندهيتعداد افراد پذ  )الير(يشنهاديمت پيق

4000  51  27  65  

4500  32  27  54  

5000  46  31  59  

5500  35  24  59  

6000  36  38  48  

6500  25  30  45  

7000  48  33  59  

7500  31  28  52  

8000  39  34  53  

8500  35  28  55  

9000  45  32  58  

9500  34  30  53  

10000  44  37  54  

    399  501  جمع كل

  قيتحق يهاافتهي: مأخذ

  

  توسط افراد يشنهاديمت پيعلت رد ق .3 جدول

مت يعلت رد ق

  يشنهاديپ

فه دولت و يوظ  فه آلوده كنندگانيوظ  فه دولتيوظ

  ه كنندگانآلود

ن ييدرآمدم پا

  است

  ريسا

  4  11  21  20  44  درصد

  قيتحق يهاافتهي: مأخذ

  

ن ييل به پرداخت خود را درآمد پايل عدم تمايز دليدرصد ن 11دانند و يت هوا ميفيجبران ك

  . اندعنوان كرده يشخص

) Wang & Zhang, 2009(شده توسط وانگ و ژانگ ج گرفتهيبا مشابه با نتايج تقرين نتايا

نگونه عنوان يرا ا يشنهاديمت پيل رد قين مطالعه افراد دليباشد، كه در اين مينان چيشهر ج يبرا

ن ييدرصد درآمد پا 16كنندگان، ت آلودهيدرصد مسئول 26ت دولت، يدرصد مسئول 41: اندكرده

 يليدالدرصد افراد  5/4ن كار دانسته و يكنندگان را مسئول ادرصد دولت و آلوده5/12، يشخص

  .اندل را عالمت زدهير داليت هوا و سايفيمانند خوب بودن ك
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  : م كه عبارتند ازيآورد يشنهاديمت پيرد ق ينرخ باال يما چهار عامل بالقوه برا

ران يكه ا يياز آنجا. از دولت دارند يي، انتظارات كامالً بااليپاسخ دهندگان با نگرش رد) الف

نسبت به دولت دارند و دولت را  يينان باالياز مردم اطم ياريارد، بسكامالً باز ند يك بازار اقتصادي

  . دانند يهمه كاره خود م

 يتوسط مردم را برا يپرداخت يهااتياز مال يد مقداريان اعتقاد دارند كه، دولت بايپاسخگو) ب

  .هوا استفاده كند يكنترل آلودگ

ت هوا باال است و يفيبهبود ك يبرا يان اعتقاد داشته باشند كه مبلغ پرداختياگر پاسخگو) ج

ك نرخ رد باال انتظار يآنها باشد،  يزندگ ياستانداردها يبدون منافع آشكار بر رو يمبلغ پرداخت

  . روديم

آن  يخالص است و معموالً مشكل است كه از مردم برا يدولت يك كااليت هوا، يفيبهبود ك) د

 ي، م)كننديگران پرداخت ميا كمتر از دي(كنند يكه پول پرداخت نم يرا كسانيافت كرد؛ زيپول در

كنند، سود ببرند؛ بدون آنكه يت هوا پرداخت ميفيبهبود ك يگر برايكه افراد د ييتوانند از پولها

  .شوند يانهيمتحمل هز

است كه باعث  يم كه اعتماد شهروندان به دولت، عامل مهمياز چهار عامل باال، ما اعتقاد دار

  .شوديم يشنهاديمت پيقش نرخ رد يافزا

ج در يشهر تهران سئوال شد كه نتا يهوا يآلودگ يل اصلياز افراد پاسخ دهنده در مورد دال

درصد  30از دود كارخانجات،  يشهر را ناش يهوا يدرصد افراد، آلودگ 33. آمده است) 4(جدول 

از  يهوا را ناش يدرصد آلودگ 5و  يب بد شهرسازيجه تركيدرصد نت30، ياز حمل و نقل شهر يناش

  .ر عوامل ذكر كرده انديدرصد سا 2ش منازل و ادارات و يگرما

  

  دگاه مردميهوا از د يعلت آلودگ .4جدول

ب بد شهر يترك  يحمل و نقل شهر  دود كارخانجات  يعلت آلودگ

  يساز

ش منازل و يگرما

  ادارات

ر يسا

  موارد

  2  5  30  30  33  درصد

  قيتحق يهاافتهي: مأخذ

  

ن يطور كه اهمان. آمده است 5هكمن در جدول  يال از برآورد مدل دو مرحلهج حاصينتا

ت شامل درآمد افراد، يپروب يمستقل به كار گرفته شده در الگو يهاريدهد، متغيجدول نشان م

باشد، كه از يت مي، سكونت در منطقه آلوده و جنسيتنفس يماريالت، سن، داشتن بيزان تحصيم
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و  1ييت، از اثر نهايج مدل پروبير نتايدر تفس. باشنديدار مين شده معنييتعدر سطوح  يلحاظ آمار

بيني صحيح مدل برآورد درصد پيش. ر استفاده شديمربوط به هر متغ 2كشش كل وزن داده شده

ت يت و پروبيلوج يالگوها ين آماره برايدرصد است و از آنجا كه مقدار قابل قبول ا 79شده بالغ بر 

ن الگو، رقم يح به دست آمده در ايصح ينيش بيباشد، لذا مقدار درصد پيدرصد م 70برابر با 

  . دهديرا نشان م يمطلوب

انس يه واريبرآورد شده، از آزمون تجز يهادر مدل يا عدم وجود همخطيوجود  يبررس يبرا

فته شده به كار گر يحيتوض يرهاين متغين آزمون نشان داد كه بيج حاصل از اينتا. دياستفاده گرد

چكدام از يه يدو به دو يب همبستگيكه ضر ياوجود ندارد؛ به گونه يچگونه همخطيها هدر مدل

براي بررسي وجود يا عدم وجود ناهمساني واريانس در . درصد نبود 50ش از يمستقل ب يرهايمتغ

و  پاگان، وايت –توان از روشهاي معمول همچون آزمون بروچ هاي لوجيت و پروبيت، نميالگو

  . كوانت بهره برد –گلدفلد 

براي آزمون ناهمساني واريانس در  2LMاي تحت عنوانآماره) 1984( 3ديويد سن و مك كينون

است و در آن يك رگرسيون  LMاين آماره متكي به روش. هاي لوجيت و پروبيت ارائه كردندالگو

لوجيت يا پروبيت شكل گرفته و اين رگرسيون تصنعي براي  ييج برآوردهاي الگوتصنعي با استفاده از نتا

برازش شده برابر با  يدر الگو 2LMمقدار آماره . گيردآزمون ناهمساني واريانس مورد استفاده قرار مي

در  يانس همسانيود وارباشد، فرض وجيم 61/0ن آماره برابر با يآنجا كه ارزش احتمال ا است و از 49/6

   ).Whitehead and Finney, 2003:237(شود يرفته ميمدل پذ

) 4يينسبت راستنماون برآورد شده، از آماره يرگرس يكل يداريمعن يبررس يبرا )LR 

باالتر از ن مقدار يجا كه ابوده و از آن 99/14برابر با  6 ين آماره در درجه آزاديمقدار ا. استفاده شد

درصد  1در سطح  ياز لحاظ آمار يبرآورد يباشد، لذا كل الگوارائه شده مي 5مقدار ارزش احتمال

 يالگو يبرا 9مك فادنو  8اوهلر -، كراگ7، ماداال6مقادير ضرايب تعيين استرال.  دار استيمعن

ين مقادير با توجه به ا. باشدمي 40/0و  74/0،  55/0،  55/0ت برآورد شده به ترتيب برابر با يپروب

                                                                                                                   
1. Marginal Effect 

2. Weighted Aggregate Elasticity 

3. Davidson and Mackinnon 

4. Likelihood Ratio 

5. P-value 

6. Estrella R-SQUARE 

7. Maddala R-SQUARE 

8. Cragg-Uhler R-SQUARE 

9. Mc Fadden R-SQUARE 
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 ينان برايفوق قابل اطم ين، الگويباشند؛ بنابراتعداد مشاهدات متغير وابسته، ارقام مطلوبي مي

   .است يبعد يهاليه و تحليتجز

با  يعنياست؛  00002/0كشش كل وزن داده شده براي متغير توضيحي درآمد افراد برابر با 

ل به يك درصد افزايش در درآمد افراد، احتمال تمايط فرض ثابت بودن ساير عوامل، به طور متوس

ر نشان يمربوط به اين متغ يين اثر نهايهمچن. دهدش مييدرصد افزا 00002/0پرداخت را حدود 

 01/0ش يك واحد افزايش در درآمد افراد در صورت ثابت بودن ساير عوامل منجر به افزايداد كه 

  . شودر افراد ميل به پرداخت ديدرصد در احتمال وجود تما

ب برابر با يالت و سن افراد، به ترتيزان تحصيمستقل م يرهايكشش كل وزن داده شده متغ

زان يش در ميك درصد افزاير عوامل، يبا ثابت فرض كردن سا يعنيباشد؛ يم 178/0و  123/0

 شيدرصد افزا 178/0و  123/0ب يل به پرداخت را به ترتيرش تمايالت و سن افراد، پذيتحص

  . دهد يم

ك واحد ي يعنيباشد؛ يم 0026/0و  0053/0ب برابر با ير به ترتين دو متغيا يين اثر نهايهمچن

ش يب منجر به افزاير عوامل، به ترتيل و سن افراد، با فرض ثابت بودن سايتحص يش در سالهايافزا

  . شوديل به پرداخت در افراد ميدرصد در احتمال تما 26/0و  53/0

باشد ين ميانگر اياست كه ب - 019/0ت برابر با يجنس ير مجازيمربوط به متغ ييهامقدار اثر ن

ل به ي، احتمال تما)ان مرديپاسخگو(ك يبه ) ان زنيپاسخگو(ر آن از صفر ييجه تغيكه در نت

  . ابدييدرصد كاهش م 9/1پرداخت افراد 

انگر ياست كه ب 0034/0 سكونت در منطقه آلوده برابر ير مجازيمربوط به متغ ييمقدار اثر نها

سكونت در (ك يبه ) عدم سكونت در منطقه آلوده(ر آن از صفر ييتغجه يباشد كه در نتين ميا

  .ابدييش ميدرصد افزا 34/0ل به پرداخت افراد ي، احتمال تما)منطقه آلوده
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  ياج حاصل از روش هكمن دو مرحلهينتا .5جدول

  ياروش هكمن دو مرحله  روش

  )يون خطيرگرس(مرحله دوم   )تيپروب(حله اول مر  رهايمتغ

  بيمقدار ضر  

  )tآماره (

كشش كل 

  يوزن

  بيمقدار ضر  يياثر نها

  )tآماره (

  - 273/0  عرض از مبدأ

)832/0 -(  

192/0 -   -  78/600 

)46/15***(  

Age 0067/0  

)12/2**(  

178/0  0026/0   -  

Gender 0493/0 -  

)55/2 -***(  

021/0 -  0194/0 -   -  

Edu 0136/0  

)24/3***(  

123/0  0053/0  556/2  

)827/3***(  

Income 00002/0  

)88/3***(  

00005/0  00001/0  00005/0  

)045/2**(  

Desi 219/0  

)27/2**(  

0098/0  086/0  69/154-  

)873/1 -*(  

Pulresi 0087/0  

)1/2**(  

0037/0  0034/0   -  

Worknum  -   -   -  858/34  

)212/2**(  

Desicost  -   -   -  966/33  

)342/2**(  

ل يعكس نسبت م

Mill 

 -   -   -  939/0 -  

)086/3 -***(  

PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS = 79%  

LIKELIHOOD RATIO TEST  = 99/14   P-VALUE= 

004/0  

ESTRELLA R
2
= 55%   MADDALA R

2
= 55%   

    

CRAGG-UHLER R
2
 = 74%   MCFADDEN R

2
 = 40%  

R
2
= 44%  

F= 56/39  

P-VALUE= 000/0  

D.W=  218/2  

      قيتحق يهاافتهي: مأخذ
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انگر ياست كه ب 086/0برابر  يتنفس يماري، دارا بودن بير مجازيمربوط به متغ ييمقدار اثر نها

 يماريداشتن ب(ك يبه ) يتنفس يمارينداشتن ب(ر آن از صفر ييجه تغيباشد كه در نتين ميا

مستقل مورد  يهاريمتغ. ابدييش ميدرصد افزا 6/8ل به پرداخت افراد ي، احتمال تما)يتنفس

الت، يزان تحصيشامل درآمد افراد، تعداد افراد شاغل خانوار، م يون خطياستفاده در مدل رگرس

  .باشديل ميو عكس نسبت م يتنفس يماريب ينه برايزان هزي، ميتنفس يماريداشتن ب

ج حاصل از ين زده شد و نتايتخم يتميو لگار يخط يتابع يهابه فرم يون خطيرگرس يالگو

ج حاصل از يداشت كه نتا ياز انتخاب مدل به صورت خط ينون، حاكيكمك ياانهيرآشيون غآزم

در سطوح  ياز لحاظ آمار يب برآورديضرا. قابل مشاهده است 5ز در جدول ين مدل نيبرآورد ا

درصد بوده، به  44با برابر  يون خطين مربوط به رگرسييب تعيضر. باشنديدار مين شده، معنييتع

 يرهايل به پرداخت توسط مجموعه متغيزان تمايرات ميين تغيانگيصد از مدر 44گر يعبارت د

  . ح داده شده استيالذكر توضمستقل فوق

كل  يداريانگر معنيباشد كه با توجه به ارزش احتمال بيم 56/39برابر با  Fمقدار آماره 

ن واتسون داللت بر يوربزان آماره دين ميهمچن. باشديك درصد ميون برازش شده در سطح يرگرس

نان يمورد نظر قابل اطم ين، الگويبنابرا. ون برآورد شده دارديدر رگرس يعدم وجود خودهمبستگ

  . است يج بعديل نتايتحل يبرا

ك واحد به متوسط يش يدهد كه با افزاير درآمد نشان ميمتغ يب برآورد شده برايمقدار ضر

ش يواحد افزا 00005/0ل به پرداخت افراد يوسط تمار عوامل، متيدرآمد افراد با ثابت بودن سا

  . افتيخواهد 

ن است كه يانگر ايبوده كه ب 55/2الت افراد برابر با ير سطح تحصيب برآورد شده متغيمقدار ضر

ش يواحد افزا 55/2ل به پرداخت افراد يزان تمايالت افراد، متوسط ميش سطح تحصيجه افزايدر نت

  . افتيخواهد 

 يتنفس يماريب ينه بر رويتعداد افراد شاغل خانوار و هز يهاريرآورد شده متغب بيمقدار ضر

مذكور در صورت ثابت بودن  يرهاين متغيانگيش در مقدار ميك واحد افزاين است كه يانگر ايب

ل به پرداخت افراد يواحد در متوسط تما 96/33و  85/34ش يب منجر به افزاير عوامل، به ترتيسا

  . شوديم

گذار بر دهد عوامل اثريك درصد نشان ميل در سطح ير عكس نسبت ميار بودن متغديمعن

باشند كه يكسان نميل به پرداخت يزان تماين كننده مييل به پرداخت با عوامل تعيم به تمايتصم

  .باشديم يابر استفاده از روش هكمن دو مرحله يدييتأ
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 Wangو  Wang and Zhang (2009)سط ز مانند مطالعات انجام گرفته توين مطالعه نيدر ا

and Mullahy (2006) 6ت بهره گرفته شده، جدول ي، از مدل پروبيدر قسمت اول ارزش گذار 

سه شده يت با دو مطالعه مذكور مقايل به پرداخت در مدل پروبيتما يمؤثر بر رو يرهاياثر متغ

  .است

  هت با مطالعات مشابيمدل پروب يرهايسه اثر متغيمقا .6جدول 

ن ير در اياثر متغ  ريمتغ

  مطالعه

 Wangر در مطالعهياثر متغ

and Zhang (2009)  

 ر در مطالعهياثر متغ

Wang and 

Mullahy (2006)  
  ***يمنف  يمنف  **مثبت  سن

  يمنف  مثبت  ***يمنف  جنس

  مثبت  **مثبت  ***مثبت  التيتحص

  ***مثبت  ***مثبت  ***مثبت  درآمد

  يمنف  يمنف  **مثبت  يتنفس يماريداشتن ب

  يمنف  يمنف  **مثبت  سكونت در منطقه آلوده

  ك درصديدرسطح پنج و  يداريب معنيبه ترت*** و**

  

ر ينحوه تاث ياست ول يالت و درآمد كامالً موافق با دو مطالعه قبليتحص يرهايعالمت متغ

و ن مطالعه، مخالف ديو سكونت در منطقه آلوده در ا يتنفس يهايماريسن، داشتن ب يرهايمتغ

  . است يمطالعه قبل

ن مطالعه، از روش هكمن يپاك در ا يبه دست آوردن ارزش هوا يدر قسمت دوم مطالعه، برا

ل به پرداخت متفاوت از عوامل مؤثر يكند كه عوامل اثرگذار بر تماين روش فرض ميا(استفاده شده 

ار در مرحله اول را بر ديمعن يرهاي، متغيدر دو مطالعه قبل يول) ل به پرداخت استيزان تمايبر م

  . اندپاك را محاسبه كرده يل به پرداخت رگرس كرده و ارزش هوايزان تمايم يرو

و  Wang and Zhang (2009) ،Wang and Mullahy (2006)ن مطالعه، مطابق مطالعات يدر ا

Wang et al (2006) ن برخالف مطالعات ياز پرسشنامه انتخاب دوگانه استفاده شده كه اCai and Zheng 

ن ين در ايباشد و همچن ياند، مباز استفاده كرده - كه از پرسشنامه انتها  Peng and Tian (2003)و  (2007)

  و Wang and Zhang (2009) ،Wang et al (2006)مطالعه، مطابق مطالعات انجام شده توسط 

 Peng and Tian (2003) د جامعه محاسبه شده كه پاك بر اساس افراد مستقل از لحاظ درآم يارزش هوا

 ي، است كه ارزش هواCai and Zheng (2007)و  Wang and Mullahy (2006)ن برخالف مطالعات يا

  .باشدياند مجامعه محاسبه، كرده يپاك را براساس خانوارها



  1389زمستان ـ  چهارمـ شماره  دهمفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ـ سال  

 

37

) WTP>0(ل به پرداخت يماتكه  يل به پرداخت افراديتمازان يم) 9(ر وابسته معادله يمتغ

ل به ين تمايانگي، م)9(در معادله يحيتوض يرهايمتغو مد ن يانگيم يارذگيبا جا. دباشيداشتند، م

  .به دست آمد الير 7050ل به پرداخت بودند يكه ما يپرداخت ماهانه افراد

)9 (   )+INCOME×00005/0)+(EDU ×55/2)+(WORKNUM×858/34+(78/600=PTW ˆ   

)MILL×939/0 -)+(DESI×69/154-)+(DESICOST×966/33(  

)227/0×966/33)+(511976×00005/0)+(97/12×55/2)+(1/1×858/43+(78/600=PTW ˆ  

705)=015/0×939/0(-)0×69/154(  

× 7050( الير 3500 هنمون جامعه يل به پرداخت ماهانه افراد براين تمايانگيان مزيم

درآمد شهر  يساكنان دارا( كل ن عدد به جامعهيم ايتوان با تعميبه دست آمد كه م ))1010/501(

را ) پاك يبه هوا يابيدست يماهانه مردم برا يگذارهيزان سرمايم(پاك  ي، ارزش ماهانه هوا)تهران

  .ت آوردبه دس

  3000040×3500=10500140000        ) الير(پاك تهران  يه هوانارزش ماها
  

  بحث

ل به پرداخت افراد يتما يريگاندازه يهكمن، برا يادومرحله ين مطالعه، روش ارزش گذاريدر ا

 يجهت بررس يك بازار فرضين، يبنابرا. ت هوا در شهر تهران به كار برده شده استيفيبهبود ك يبرا

و  يرجحان عموم يمشروط بر مبنا يارزش گذار يريبه كارگ يجاد شده و برايا يرمصرفيغ منافع

ن است كه مردم قادرند بخش يا يتصور اساس. م گرفته شده استيل به پرداخت افراد تصميتما

آنها در منابع  يبرا يرا به پول انتقال دهند كه نشان دهنده ارزش يطيمح يارهاياز مع يعيوس

  .شدبايم يبخصوص

ج نشان يباشد، نتاين تا متوسط مييدر حال توسعه با سطح درآمد پا يران كشورينكه ايبا ا

 يطيست محيت زيجهت وجود و حفاظت مطبوع يبه پرداخت مبلغ يدهد كه مردم راض يم

جهت  ي، حاضر به پرداخت مبلغين بررسيدر ا) نفر 501(درصد افراد  7/55كه  يبه طور. هستند

شهر تهران  يت هوايفيبهبود ك يل به پرداخت افراد جامعه برايمتوسط تما. بودند ت هوايفيبهبود ك

ش از يپاك ب ين ارزش ماهانه هوايهمچن. هر نفر به دست آمد يال در هر ماه براير 3500حدود 

  .باشديپاك م يت قابل توجه افراد جامعه به هوايال برآورد شده كه نشان دهنده اهميارد ريليم 10

نكه نشان داد ياول، ا. افته استيدست  يادوار كنندهيج امين مطالعه به نتاي، ايتيريداز نظر م

 يل به پرداخت قابل توجهيك تمايدوم، آنكه . دارند يپاك آگاه يت هوايمردم كشور نسبت به اهم

نه يهوا، پرهز يدر كنترل آلودگ يه گذاريسرما. ت هوا وجود دارديفيبهبود ك يت برايجهت حما



  ابوالقاسم مرتضوي و بابك عبدالهيدكتريد بهجتي، حتو.../ برآورد ارزش هواي پاك و تعيين 

 

38

ن يا. باشديها ميگذارهين سرماين چنيا يبرا يه بزرگي، توجيسالمت يهاشرفت شاخصيپ. است

 يعيست طبيط زيت محيفيآورد تا از ك يرا فراهم م يهياستگذاران و مسئوالن، توجيس يبرا

  .كند يريت نشدن توسط دولت جلوگيت جلوه دادن آن در اثر حماياهم يت كرده و از كم و بيحما

هوا در  يهكمن، در ارتباط با آلودگ يان مطالعه با استفاده از روش دو مرحلهيلن مطالعه، اويا

د يبا ين مطالعه، ميج ايد نتاييبهتر و تأ ياقتصاد يو ارزش گذار ياستگذاريس يبرا. ران استيا

  .متفاوت انجام شود يشتر با روشهايمطالعات ب
  

  شنهاداتيپ

ل يال تمايارد ريليم 10ش از يتهران، ماهانه ب يت هوايفيبهبود ك ينكه مردم برايبا توجه به ا

  :ر را استخراج كرديشنهادات زيتوان پيبه پرداخت دارند، م

كاهش  يرا برا ياتواند بودجهين قوه ميافراد نسبت به دولت، ا ينان بااليبا توجه به اطم -

تخاذ پول از افراد ا يرا برا ييهااستيبودجه، س ين كسريجبران ا يص دهد و برايهوا تخص يآلودگ

  .ب كنديكننده تصوآلوده

 يبرا ين مجوز انتشار آلودگييهوا، تع يمحاسبه شده آلودگ يبا در نظر گرفتن ارزش اقتصاد -

  .آن مؤثر باشد يت هوا و كاهش آلودگيفيتواند در بهبود كي، م)عيصنا(كننده هر آلوده

-آلوده يرضروريغ يمورد مصرف كاالهاها را در اتيمانند انواع مال ينيدولت و مجلس، قوان -

  .نديگار اتخاذ نمايكننده هوا مثل س

و  يهوا را دود كارخانجات، حمل و نقل شهر يآلودگ يت ساكنان، علت اصلين اكثريهمچن

 ياستگذاران برايمسئوالن و س يبرا ييتواند راهنماين مياند و اعنوان كرده يب بد شهرسازيترك

  : توان استخراج كردير را ميشنهادات زيهوا باشد و پ يرفع آلودگ

هستند، به  يكه در محدوده شهر ياانتقال كارخانجات آلوده كننده يرا برا ييهااستيس) الف

  . مناطق دورتر اتخاذ كنند

حمل و نقل  ي، وضع و برايشهر يت حمل و نقل شخصيمحدود يرا برا ييهااستيس) ب

  . رنديدر نظر بگ يشتريب يارانه هاي، يعموم

در داخل شهر، وجود  يه شخصيل نقليشتر از وساياستفاده ب ينكه علت اصليبا توجه به ا) ج

  . ندين مشكل اتخاذ نمايرفع ا يرا برا ييهااستيباشد، سين ميارانه بنزي

ت دقت را به عمل يسازان و برج سازان، نهاانبوه يها در رابطه با صدور مجوزهايشهردار) د

از شهر  يشهر واقع نشود، تا آلودگ يان هواير جرينگونه مجوز ها در مسيا االمكان يآورند و حت

  .خارج شود
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