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  :چکیده

نظیر شهري هاي صنعتی  صنعتی سالم و پایدار، شناسایی پیامدهاي گوناگون فعالیتبراي دستیابی به اهداف توسعه 

منافع حاصل از  گذاري ارزش، به 1 (CVM)مشروط گذاري ارزشبا تکیه بر روش  ،حاضر مطالعه .ضروري است آلودگی هوا

میزان تمایل  2،اي گزینه الجیت تکمدل پروبیت و با استفاده از .پردازد می 1389سال در تبریزشهر کالن يهواکاهش آلودگی 

با  درصد 24دهد حدود  نتایج نشان می. تبریزي براي بهبود کیفیت هوا محاسبه شده استشهروندان  WTP(،3( به پرداخت

میزان بودجه مربوط به درافزایش خواهان درصد 76کاهش آلودگی هوا اظهار موافقت کرده و  ادامه روند تخصیص سرانه براي

چند برابر هزینه و مخارج صرف شده براي کاهش آلودگی  ،تمایل به پرداخت آنان براي بهبود کیفیت هوا. هستندکیفیت هوا 

  .هوا است

  

  آلودگی هوا  - تمایل به پرداخت -مشروط گذاري ارزشروش  :واژگان کلیدي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

 

                                                
1 - Contingent Valuation Method(CVM) 
2 - single bounded probit and logit regressions 
3 - willingness to pay(WTP) 



  مقدمه

 ،هاي صنعتی پایدار، شناسایی پیامدهاي گوناگون فعالیتنخستین گام براي دستیابی به اهداف توسعه صنعتی سالم و 

وابسته و قابل تبدیل به یکدیگرند، اما آنچه اهمیت آلودگی هوا را  ،زیست اشکال مختلف آلودگی محیط. استنظیر آلودگی هوا 

آثار گوناگون و غالباً  وتمام موجودات زنده  ترین ماده براي ادامه زندگی سازد، نقش هوا به عنوان حیاتی مینمایان بیشتر 

  .استکنترل آلودگی هوا کاهش و دربودن توانایی بشر ها بر سالمتی انسان و محدود  یندهناپذیر آال جبران

کننده هوا  ترین منابع آلوده در حال حاضر، در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه، صنایع پس از وسائط نقلیه، مهم

 .هاي صنعتی، صنایع از این نظر در جایگاه نخست قرار دارند غیر شهري و شهركصنعتی هر چند در مناطق  ؛باشند می

شهر تبریز نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به عنوان یکی از شهرهاي صنعتی ایران، در زمره هشت شهر آلوده کشور قرار  کالن

، سازي جتمع پتروشیمی، پاالیشگاه، ماشینبه لحاظ برخورداري از صنایع مهمی همچون نیروگاه حرارتی، م ،این شهر .دارد

همچنین . اي برخوردار است و نیز قرار داشتن در مسیر ترانزیت کاال به مقصد کشورهاي همسایه از اهمیت ویژه سازيتراکتور

دیگر تشدید آلودگی عوامل افزایش شهرنشینی و توسعه صنعتی سبب افزایش تراکم جمعیتی و نیز گسترش ناموزون شهر از 

دم را به ها سالمت مر در اغلب ایستگاهها  بیش از حد مجاز بودن آالینده. دگرد ا در مناطق مختلف این شهر محسوب میهو

در بطور کامل آلودگی هوا  ناشی از هاي ایجاد شده خسارت. هاي دارو و درمان شده است افزایش هزینه باعثخطر انداخته و 

از نظر هوا کیفیت بهبود جهت برآورد تمایل به پرداخت براي لذا انجام مطالعاتی  .شود نمیمنعکس هاي پزشکی  هزینه

لذا براي برآورد ارزش آن  ،مشخصی براي مبادالت کیفیت هوا وجود ندارد بازاراز آنجایی که  .رسد شهروندان ضروري به نظر می

 .بازاري تکیه کردغیر يها روشباید بر 

  خدمات غیر بازاريکاال و  گذاري ارزشي ها روش - 

 .RP(1(یا غیر مستقیم شیوه رجحان آشکار شده ) الف. شود تقسیم می غیر بازاري به دو طبقه گذاري ارزشي ها روش

  .SP(2(یا مستقیم  شیوه رجحان بیان شده) ب

واقعی یا مستقیم از مشاهده رفتارهاي افراد در بازارهاي اطالعات را به طور غیر ،)RP(شیوه رجحان آشکار شده  

کنندگان براي  هایی که تفریح تواند از هزینه می ،ها در یک ناحیه براي مثال ارزش بیابان. کند سازي شده استنتاج می شبیه

تواند با تحلیل میزان ارزش ملک مسکونی  مقدار آلودگی صوتی میهمچنین . استنتاج شود ،پردازند مسافرت به آن ناحیه می

هاي  کند تا ارزش تالش می ،)SP( شیوه رجحان بیان شده متقابالً .دارد استنتاج شود که در نزدیکی فرودگاه قرار

محیطی داده شده زیست محیطی را مستقیماً و از طریق پرسیدن از افراد درباره ترجیح آنها نسبت به کاال یا خدمات  زیست

براي برآورد کردن ارزش کل اقتصادي  ندنتوا میاین است که  ،RPي ها روشنسبت به  SPي ها روشمزیت . استنتاج کند

محدود  تنها به برآورد کردن ارزش استفاده RPي ها روشدر حالیکه ، دنمورد استفاده قرار گیر) ارزش استفاده و عدم استفاده(

 . شوند می

تبریزي  منافع حاصل از کاهش آلودگی براي شهروندان گذاري ارزشبه ، مشروط گذاري ارزشبا تکیه بر روش این مطالعه 

براي ارزش استفاده یا عدم استفاده حاصل از تمایل نهایی به پرداخت میزان  ،منظوربدین . پردازد میشمسی  1389در سال 

  .گیرد بهبود کیفیت هوا مورد محاسبه قرار می

  3 (CVM)مشروط  گذاري ارزشروش نظري مبانی  -

پیشنهاد شد و از آن تاریخ به بعد گسترش  1947در سال  4براي اولین بار توسط سیریاسی ،مشروط گذاري ارزشروش 

براي تغییرات  WTA(،1(یا میزان تمایل به دریافت  5 ،)WTP(میزان تمایل به پرداخت  CVM. وسیعی پیدا کرده است

                                                
1 - Revealed preference (RP) 
2 - Stated preference(SP) 
3 - Contingent Valuation Method(CVM) 
4 - Ciriacy- wantrup,. S.V., 1947. 
5 - willingness to pay(WTP) 



 
 

به عنوان مثال از آنها . کند می گذاري ارزشبوجود آمده در کاال و خدمات محیط زیست را مستقیماً از طریق پرسش از مردم  

تمایل به ، بپردازید؟ این مبلغ در اقتصاد درصد Xبه میزان  هوا چه مبلغی براي بهبود کیفیتشود که شما حاضرید  سؤال می

که منجر به  اي کارخانهاجازه دهید تا شود که حاضرید چه مبلغی بگیرید  از آنها سؤال می اینکه یا .شود پرداخت نامیده می

تمایل به "به، این مبلغ در اقتصاد( منزلتان تأسیس شود؟ در نزدیکیخواهد شد  درصد X لودگی هوا به میزانافزایش آ

هاي پولی براي تغییر در  در زمینه ،هاي فردي ها و سلیقه استخراج برتري، CVMهدف روش ، واقعدر .) معروف است"دریافت

  .کیفیت و کمیت منابع زیست محیطی غیر بازاري است

است که بر مبناي مورد سؤال  کاالي برايسازي بازار فرضی  در شبیهوجود شرطی دهنده  نشان ،CVMدر  مشروطکلمه 

تري از فضاي ساخته شده داشته  آن بازارهاي فرضی باید به صورت عادي طراحی شوند تا اشخاص پاسخ دهنده درك درست

تمایل به گرایی براي تضمین دقت و اعتبار  بنابراین واقعیت. شودهاي داده شده جلوگیري  باشند تا از بوجود آمدن اریب در پاسخ

محیطی غیر  حاصل از کاالهاي زیستمنافع میزان براي دستیابی به یک برآورد دقیق از لذا . پرداخت اشخاص شرطی الزم است

  .اقتصادي را تأمین نمایدهاي  ضروریات اصول حاکم بر متدولوژي تحقیق و تئوري، باید بطور همزمان پرسشنامه، بازاري

را که شامل تغییر در موضوع مورد  محیطی زیستگر کاال یا خدمت  ابتدا مصاحبه. دارد مرحلهچندین  ،CVMبررسی 

چندین شکل براي . دهنده است پاسخ WTA یا WTPمکانیسمی براي استخراج ، دوم مرحله. دهد توضیح می، است تحقیق

 -  2بیشاپ و هبرلین( شود محسوب می CVMجدیدترین تکنولوژي در ، اي انتخاب دو گزینه. وجود دارد WTPاستخراج 

ها و  توان رجحان چون از طریق رأي اکثریت می. استوار استاستخراج رجحان جمعی از طریق رجحان فردي  بر که ؛)1979

یک شیوه صد در صد ، رجوع به آراء اکثریت جود اینکهبا و. هاي جامعه را تعیین کرد و رفاه جامعه را حداکثر نمود سلیقه

باشد، ولی به عنوان یک روش که تقریب نسبتاً قوي از  محیطی نمی زیست کاال و خدمات گذاري مناسب جهت ارزش

لذا در بیشتر جوامع  .رسیده است اثباتمحیطی کارآیی آن به  دهد و در اکثر مطالعات زیست هاي جامعه به دست می رجحان

سؤاالتی درباره  CVMدر بررسی  .)1996 - 3بروملی( شود گذاري کاالي عمومی استفاده می کراسی از این روش جهت ارزشدم

که ممکن ی عواملسایر  محیطی و شرایط زیستدهندگان و نیز اطالعات دیگري درباره  اقتصادي پاسخ -هاي اجتماعی ویژگی

آوري شده از  معاطالعات ج. تحلیل آماري است CVMبخش پایانی مطالعه . شود می مطرح، مؤثر باشد افراد WTPبر است 

واریانس، انحراف از هاي آماري نظیر  برآورد شاخصبراي  ، در معادالت برازش شدهآماريهاي  دادهبه صورت ، طریق پاسخنامه

  . شود استفاده می... و  کننده میانگین مازاد مصرفمعیار، 

  مشروط گذاري ارزش روشاحتمالی خطاهاي  - 

تنها روشی است که تاکنون  همچنین. مورد استفاده قرار گیردمحیطی  زیستتواند براي هر تأثیر  می CVM روش

روشی کامالً ساده و مشروط به عنوان  گذاري ارزشروش  .بکار رود، هاي عدم استفاده کردن ارزش براي برآورد توانسته است

 خطايتأثیرات محیطی و محاطی و ، استراتژیک خطاي، فرضی خطايمشکالتی نظیر  ولی با. قابل فهم براي کاربران است

آمده ) 1(در جدول CVMمطرح در روش احتمالی خطاهاي اي از  خالصه روبرو است کهبررسی تکنیک  خطاياطالعات و 

زمانی که الزاماً دهد و  هاي دقیق اطالعات مفیدي را انتقال می تحت راهنمایی، CVMشایان ذکر است مطالعات . است

  . وجود خواهد داشت مشکالتیچنین  ،شود میکلمات مالی بیان  قالب محسوس درخسارت غیر

  

  

  

  

                                                                                                                                                  
1 - willingness to accept (WTA)  
2 - Bishop and Heberlien 
3 - Bromley, Daniel W. 



    

  مشروط گذاري ارزشمرتبط با روش  خطاهايبرخی از :  )1(جدول   

  Asafu - Adjaye (2000): منبع 

 
 مروري برمطالعات انجام شده - 

 تمایل نهایی به پرداخت براي بهبود کیفیت هوا در "تحقیقی تحت عنوان  1998در سال  1مولر و راب، دیانر

. ورس به انجام رساندند ونت -با مشارکت وزارت محیط و انرژي آنتاریو کانادا و شهرداري منطقه همیلتون "ورس ونت -همیلتون

اطالعات براي تدوین برآورد دقیق از تمایل به پرداخت براي بهبود کیفیت هوا جهت ارائه ، هدف اصلی تحقیق

که با مطرح کردن . بررسی توسط پرسشنامه پستی انجام شد. محیطی در سطح منطقه یاد شده است هاي زیست گذاري سیاست

بهاي  و نحوه پرداخت مالیات بر درآمد و یا اجاره) هاي جوي سیاه ریزش، بوي بد، تأثیرات سالمتی(چهار ویژگی کیفیت هوا 

أثیرات آلودگی هوا بر دهندگان ت دهد که پاسخ نشان می آنها نتایج .مصاحبه شوندگان صورت گرفتهایی از  پرسش، خانه

بندي موضوع کیفیت هوا در مقایسه با موضوع  که از نظر رتبه؛ بطوري ترین نگرانی خود اعالم نمودند بعنوان مهمسالمتی را 

یک سوم در تأثیرات مغایر بر سالمتی ناشی از آلودگی هوا  همچنین آنان براي کاهش .کیفیت هوا رتبه اول را دارد، مالیات

   . دالراضافی در هر ماه در مالیات بردرآمد خود هستند 7/39داراي تمایل به پرداخت 

  براي برآورد  اي  گزینهروش دو  است صورت گرفته) 1999(2مطالعه دیگري که به وسیله مک لئوند و برگلند در

WTP  بکار رفته است آب و هوا در آمریکاکاهش آلودگی %  25براي. 

 با تحقیق تحت عنوان  2000در سال  1وانگ و ویتنگتون" WTP به  "براي بهبود کیفیت هوا در صوفیه بلغارستان

  .ساکنان صوفیه براي افزایش کیفیت هوا پرداختند WTPتخمین 

                                                
1 -Diener , Muller and Robb(1998) 
2 - McLeod and Berg land (1999) 

  انحراف

 
 توضیح

 فرضی خطاي
را خود WTP شود که ممکن است ماهیت پرسشنامه موجب شود تا مردم  چنین فرض می

  .آزمون بررسی شود وجود این نوع انحراف باید در مرحله پیش. حقیقتاً اظهار نکنند

 استراتژیکخطاي 

افتد که شخصی براي تحت تاثیر قرار دادن نتیجه،  اغراق کند یا حقیقت را  زمانی اتفاق می

کنند،  از توسعه پیشنهاد شده حمایت می براي مثال برخی افراد که شدیداً. ننمایداظهار 

  .صفر دارند WTPمثبتی گزارش کنند حتی در مواقعی که  WTP ممکن است

 تاثیرات محاطی

 گذاري ارزششخص که به عنوان بخشی از کاال یا خدمت اختصاصی  WTPزمانی که 

شود که چنین تأثیري در صورت وجود  گفته می. تر باشد شود نسبت به کل آن کاال پایین می

یعنی اگر افراد  از وجود جایگزین آگاه  ؛شود ایجاد می گذاري ارزشجایگزین براي کاالي مورد 

  .خود را پایین خواهند آورد WTPباشند 

 اطالعاتخطاي 

قرار  گذاري ارزشاگر اطالعات نامناسبی درباره کاال یا خدمت زیست محیطی که مورد 

واقعی او یکسان  WTPفرد ممکن است با اظهار شده توسط  WTP. گیرد داده شود می

  .نباشد

 تکنیک بررسیخطاي 

 به عنوان مثال تحقیقاتی. ها است هاي جمع آوري داده بودن شیوه ناشی از نامناسبخطا  این 

هاي چهره  سبت به مصاحبهدهندگان کمتري ن عموماً پاسخ ،گیرد که از طریق پست صورت می

کنندگان بر پاسخ دهندگان  تأثیر داشته و باعث  همچنین ممکن است مصاحبه. دارندبه چهره 

هاي  تواند ناشی از شیوه همچنین انحراف می. واقعی توسط افراد شوند WTPعدم اظهار 

 ب باشدسازي نامناس نمونه



 
 

  منافعتا  دادندقرار  استفادهرا مورد مشروط  گذاري ارزش روشاي  گزینهدو  قالب 2001در سال  2ئیو و چا 

  .سئول را برآورد کنند در ازنآلودگی الیه سیاست کنترل ناشی از اقتصادي 

 منافع سالمتی ناشی از کاهش آلودگی هواي «اي تحت عنوان   طی مقاله 2003در سال  3 گالتی و بانرجی، مورتی

 SLS 4ي ها روشهاي مدل سالمتی خانوار براي مناطق دهلی و کلکته با استفاده از  شهري در شبه قاره هندوستان، تخمین

  .اند را ارائه نموده GMM 5و 

 تمایل به پرداخت با استفاده از روش ارزشیابی تخمین « در تحقیقی تحت عنوان   2004در سال  ،و همکارانش 6ونگ

براي حفاظت از دریاچه سوان واقع در ارمنستان با استفاده از روش ارزشیابی  (WTP)به برآورد تمایل به پرداخت » تصادفی 

  .تصادفی نمودند

  تحقیقی تحت عنوان آلودگی هوا در جریان رشد اقتصادي  در 2004از بانک جهانی در سال  ،و همکارانش 7دسگوپتا

 گذاري ارزشدالیل موجهی براي تبین و ،  EKCاین پژوهش با زیر سوال بردن مدل . اند پرداخته EKC 8به بررسی مدل 

ائه کرده و قوانین و مقررات زیست محیطی ار) اي شرایط اقلیمی و منطقه(پذیري جغرافیائی  هوا و آسیبارتباط بین آلودگی 

  .است

 تالش » اقتصادي تاثیرات آلودگی هوا گذاري ارزش«در تحقیقی تحت عنوان  2004وهمکارانش در سال 9چانل

CVMو تأثیر اقتصادي آن را به کمک روش  ایندکردند، میزان ریسک بوجود آمده در اثر تولید آلودگی هوا را مشخص نم
10 

  .کردندمحاسبه 

 گیري  اندازه جهترا  اي مطالعه 2005 سالدر 11دومروندي و ماستوکااواسانWTP  خطر مرگ و براي کاهش فردي

  .اند انجام دادهاي  گزینهمدل دو با استفاده از  تایلند - تصادفات ترافیک در بانکوك و آلودگی هوا افزایش ازناشی  میر

  روش تحقیق - 

افراد یا خانوارها تابع مطلوبیت خود را با توجه به محدودیت درآمدشان  که شود فرض می مشروط گذاري ارزشروش در 

تشکیل را  خانواررفاه برآورد  نظريمبانی ، مخارجتابع  حداقلمستقیم و در نتیجه تابع مطلوبیت غیر. کنند می حداکثر

با می تواند  CVMبنابراین . ندشو می يگیر در این توابع اندازه تغییرات رفاه بوسیله تغییر، ترجیحات اظهار شدهبراي . دهند می

که تغییرات رفاه فرد را جبران مقداري از درآمد است  تمایل به پرداخت، .دگرد محاسبهتغییرات رفاه مستقیم   گیري اندازه

شان  مطلوبیتبراي عدم تغییر  افراداست که درآمد از  مبلغی ،اوبراي کاهش آلودگی ه تمایل به پرداخت، به بیان دیگر. کند می

  . ارائه نمود به صورت زیرتوان چارچوبی کلی  می اطمینانیتحت شرایط نا گذاري ارزشبراي  .گذارند کنار می

  :دهیم آنگاه داریم  نمایش V0 را با  0Qشرایط موجود  درارزش تابع مطلوبیت افراد  اگر

         )1               (                                                                                  ),Q, ZP,V(Y,  V 00   

 0Q. استاقتصادي  –اجتماعی هايبردار متغیر : Z،قیمتبردار  :P، درآمد: Y، مستقیمتابع مطلوبیت غیر :Vن که در آ

 .اند منعکس نشده Zو  Y ،P ،0Qاست که در  نااطمینانیگر فاکتورهاي  نمایش . استکیفیت محیط زیست در وضع موجود 

                                                                                                                                                  
1 - Wang and Wittngton (2000) 
2 - Yoo and Chae(2001) 
3-Murty ,Gulati and Banerjee(2003) 
4 - Three-Stage Least Squares(3SLS) 
5 - Generalized Methods of Moments(GMM) 
6- Wang H. and Laplante B. , … , (2004) 
7 - Dasgupta S. and (2004) 
8- Environmental Kuznets Curve (EKC) 
9 -Chanel o. and …( 2004) 
10 -Contingent Valuation Method (CVM) 
11 -Vassanadumrongdee and Matsuoka(2005) 



به  0Qسطح موجود از محیطی  تا کیفیت زیست را بپردازد WTPي از مقدار حداکثرکه داشته باشد  فرض کنیم که فرد تمایل

  :یعنی . بهبود یابد 1Qسطح 

        )2(                                                                   ),Q, ZP,(Y, V ),Q, ZP,WTP,-(YV 0010      

  :شود  می )3(منجر به معادله  WTPحل معادله فوق بر حسب 

        )3 (                                                                                      ), Q,Q, ZP, WTP(Y, WTP 10  

  :تواند به شکل معادله زیر نوشته شود  مییک متغیر تصادفی است که  WTPکه در آن 

         )4  (                                                                                                   1WTP][E WTP  

E][، )4(در معادله   1و تبدیل یک چنانچه. است یک جمله تصادفی با میانگین صفر ][WTPE  و  انحراف

   .بودخواهد 2و واریانس  یانگینمبا  توزیعیک ، اشخاص WTPآنگاه ، باشد 1 استاندارد معیار

براي اینکه چنین . روند بکار میاي  گزینه دو يها مدل، WTP هايبرآورد میانه ،دقت میانگین میزان باال بردنبراي 

هاي  باید به صورت پاسخ تصادفیدر فرمت  اي گزینه پنچهاي  جواب، شوند برآورد خیر /بلههاي  از پاسخیی با استفاده ها مدل

زیر فرمول  برمتکی  ،شوند میایجاد  اي ت دو گزینهفرمت سؤاال با استفاده از که سنجیاقتصاد هاي مدل داده. خیر درآیند /بله

  :هستند

         )5(                                                                                                            ijiijWTP    

 .اولین و دومین پرسش استگر  نمایان i=1,2ام است و  jدهنده  پاسخ پرداختبه  تمایلنشان دهنده  ijWTPکه در آن 

iijijفرض با  2و  1مقادیر .ها است اولین و دومین پاسخ میانگین، 2و  1همچنین X 
,

  خصوصیاتبه 

),,,,( متغیرهدو با فرض یک توزیع نرمال  .گردند میدهندگان وابسته  پاسخ 2121 NBD1  برايWTP ، به  )5(معادله

جمالت بین  همبستگی ضریب (وقتی که .) 1994 2کمرون و کیگین( شود میتبدیل  اي گزینه دومدل پروبیت دو متغیره 

   .آید میسنجش رفاه با کارایی بیشتري بدست ، همه معادالتباشد با مساوي قرار دادن میانگین زیاد نسبتاً  )خطاي دو سؤال

ها با استفاده از  و تحلیل دادهمدیریت و تجزیه . شوند می برآوردراستنمایی  حداکثر تکنیکبا استفاده از  ها مدلهمه 

  .گرفته استصورت  STATAبسته آماري 

براي هریک از سؤاالت یا معادالت به شکل زیر تعریف  WTP میانهمیانگین یا ، WTPبراي با فرض فرم تابعی خطی

  3:گردد  می

        )6(                                                                                                           0
ˆ/ˆˆˆ   X  

 اي براي نقطه  برآورد  یکاین عدد ضریب مبلغ پیشنهادي است که  0̂که در آن


انحراف معیار در نتیجه  .است 1

WTP آید  به صورت زیر بدست می:  

       )7(                                                                                                                   
0

ˆ
1ˆ


   

   مشروط گذاري ارزشنحوه تنظیم پرسشنامه روش  - 

در این تحقیق  .گیرد معموالً از طریق پرسشنامه انجام می CVM روشو اطالعات مورد نیاز  يآمار هاي گردآوري داده

هواي تمیز اطالعاتی در زمینه اهمیت ، پرسشنامه شامل معرفی موضوع تحقیق و اهمیت آن. است شده  نیز از این شیوه استفاده

از کاالي  سعی شده است تا با تعریفی روشن همچنین. و اثرات نامطلوب هواي آلوده بر انسان و سایر موجودات زنده است

در قالب بازار فرضی ، کلیه شرایط یک بازار واقعی، کاربردها و اثرات سوء هواي آلوده، )کیفیت هوا(محیطی مورد مطالعه  زیست

 WTPبه منظور برآورد . تصور نمایندخودشان را در یک بازار واقعی  ،WTAو  WTPپاسخگویان به هنگام ارائه تا  ،تحقق یابد

                                                
1 - Normal Bivariate Distribution (NBD) 
2 - Cameron and Quiggin.( 1994) 
3 - Huang and Smith 



 
 

از قبیل دهنده  خصوصیات شخص پاسخ، سؤاالت شامل مبلغ پیشنهادي این . سؤاالت متعددي طراحی شده است  WTAو  

ترین  یکی از مهم، ها با توجه به اینکه مالیات. است...  و ، سطح تحصیالتوضعیت اشتغال، خانوار انهیجنسیت، سن، درآمد ماه

. شود ها استفاده می بندي هزینه از آنها به عنوان معیاري براي اولویت، شوند منابع تأمین بودجه خدمات عمومی محسوب می

گزینه از پرسشنامه هر. از این ابزار استفاده شده است، )پول( مردمبه پرداخت میزان تمایل  سنجشبراي در این تحقیق نیز 

که میانگین ارقام  در میزان بودجه تخصیصی براي حفظ کیفیت هوا طراحی شده است به صورت افزایش، کاهش و عدم تغییر

  .نشان دهنده تمایل به پرداخت افراد است، پیشنهادي

  اندازه نمونه درجامعه آماري  روش تعیین - 

براي . اند به عنوان جامعه آماري این پژوهش در نظر گرفته شده 1389درسال  ،مجموعه شهروندان ساکن شهر تبریز

که  استفاده شده است،) 1989( 1تعیین حجم نمونه مناسب در برآورد تمایل به پرداخت از روش پیشنهادي میشل و کارسون

تا  90بطوري که در ، استمتکی بر انحراف معین تمایل به پرداخت برآورد شده از تمایل به پرداخت واقعی ، در آن اندازه نمونه

به ، اندازه نمونه انتخاب شده. انحراف داشته باشد ،واقعی WTPدرصد از  Dبرآورد شده به اندازه  WTP، صد مشاهداتدر 95

در سطح اطمینان معین و تفاوت بین تمایل به پرداخت ) U(دقت آماري و انحراف از میانگین واقعی جامعه با توزیع نرمال 

  :شود  به شکل زیر بیان می به پرداخت برآورد شده بستگی دارد وایل واقعی و تم

        )8 (                                                                                                     22
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2خطاي معیار نسبی: Vاندازه نمونه : nدر رابطه فوق 

2
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 :3سطح اطمینان D : تفاوت بین تمایل به پرداخت واقعی و

در بیشتر مطالعات انجام  .شود یل به پرداخت واقعی بیان میاست که به صورت درصدي از تما تمایل به پرداخت برآورد شده

 پنچ درصد یا ده در صد انتخاب داري را معموالً و سطح معنی 6و  75/0عددي بین ، )V( مقدار خطاي معیار نسبی، شده

داري پنچ درصد و نیز با پانزده درصد تفاوت بین  و سطح معنی 75/1عدد   در این مطالعه براي خطاي معیار نسبی. کنند می

  .تعیین شده است 523، تمایل به پرداخت واقعی و تمایل به پرداخت برآورد شده اندازه نمونه

          )9                  (                                                                    235)
0.15

75.11.96
(n 2 


  

، اما به دلیل اینکه در تحقیق حاضر. از اندازه نمونه بزرگتري استفاده کرد توان میالبته براي باال بردن دقت تخمین 

به سطح دقت مذکور بسنده شده ، بنابراین با توجه به شرایط ؛زیادتري است  آوري اطالعات مستلزم صرف زمان و هزینه جمع

با احتمال ، تخمین زده شده WTPآورد که  اي از دقت، این اطمینان را به وجود می این حجم نمونه در سطح داده شده. است

  .واقعی قرار خواهد گرفت WTPدرصد مشاهدات در فاصله بین پانزده درصد از  95

به ) به نمایندگی از کل شهر(گانه  خانوارهاي تبریزي به صورت تصادفی ساده بدون جایگذاري از مناطق دهگیري از  نمونه

بزرگی از متغیرهاي پیشنهاد شده توسط آثار  شامل دسته(به صورت پرسشنامه خانوار  523عمل آمده و بازدید و مصاحبه از 

هاي نمونه به لحاظ ناقص  عدد از پاسخنامه 23تعداد . ه استصورت گرفت) هاي تخصصی پژوهشگران دانشگاه تجربی و نظریه

  . قابل استفاده نبوده است، ها بودن پاسخ

  ها  تجزیه و تحلیل داده - 

 .ها استفاده شده است ، براي تجزیه و تحلیل دادهرگرسیونروش  -2آمار توصیفی و  -1در این تحقیق از دو روش 

  آمار توصیفی - 

  . است نشان داده شده )2(در جدول  این تحقیقدر  مورد استفاده ) درصد 95بیش از (نمونه  500تعداد آمار توصیفی 

                                                
1 - Mitchell and Carson 
2  - Relative Standard Error 
3  -  Confidence Level 



  شهروندان تبریزي  WTPمیانگین ضرایب متغیرهاي مؤثر بر میزان  –) 2(جدول 

  محاسبات تحقیق: مأخذ

  

درصد  6 فقط همچنین. اند دهندگان نسبت به آلودگی هوا اظهار نگرانی نموده از پاسخ 82/0دهدکه  این جدول نشان می

هاي  دهندگان را خانم درصد پاسخ 2/27میزان . اند احساس راحتی نکرده نیز فضاي تحقیقاز پاسخ به سؤاالت و دهندگان  پاسخ

ریال با حداقل  6700000حدود ، متوسط درآمد ماهیانه خانوارها .اند تحصیل و یا بیکار تشکیل داده دار یا در حال خانه

 .اند  دهندگان را زنان تشکیل داده درصد پاسخ 5/34 از نظر جنسیت افراد،. ریال است 20000000ریال و حداکثر  2500000

درصد خواهان  76ریال براي کاهش آلودگی هوا اظهار موافقت کرده و  35000درصد با ادامه روند تخصیص سرانه  24حدود 

 60000حداقل و حداکثر مبلغ پیشنهادي جهت حفظ کیفیت کنونی هوا . اند تغییر در میزان بودجه مربوط به کیفیت هوا بوده

  . ریال بوده است 180000ریال و 

  : افزایش مبلغ تخصیصی براي کاهش آلودگی هوا بهدهندگان نسبت  درصد پاسخ 24دالیل عدم رغبت  -

  .براي انجام این کار شک دارم هاي ذیربط سازمانمن به توانایی  -

 متغیر  توضیحات  میانگین  انحراف معیار استاندارد

)مبلغ پیشنهادي ( Bid  مبلغ پیشنهادي به ریال  46390  21259  

مؤنث -0مذکر     - 1  655/0  41/0  Sex )جنسیت(  

1614  1249  سن بر حسب سال  Age )سن(  

4/47  67  
متوسط درآمد ماهیانه خانوارها بر حسب 

 ریال 100000
Income )درآمد(  

27/0  489/0  
در غیر  -0داشتن تحصیالت دانشگاهی  - 1

  اینصورت
Education )سطح تحصیالت(  

39/0  82/0  

در غیر  -0نگران است از آلودگی هوا  - 1

  اینصورت

  

Pollcon 
)احساس نگرانی از آلودگی هوا (  

4/0  68/0  
  شود هوا موجب بیماري می آلودگیاگر بداند  - 1

  غیر اینصورت در - 0

Knowillness 
هاي با منشأ آلودگی  آگاهی از بیماري(

)هوا   

41/0  51/0  

محیطی در انتخاب منزل  شاخصهاي زیست - 1

در غیر  -0. کرده استمسکونی را رعایت 

  اینصورت

Environment 
محیطی در  رعایت شاخصهاي زیست(

)انتخاب منزل مسکونی  

25/0  81/0  
  .کند اوقات فراغت را در فضاي سبز صرف می - 1

  در غیر اینصورت - 0

Envuse 
)مندي از فضاي سبز براي تفریح  بهره(  

25/0  06/0  

عضو تشکلهاي مردمی حفظ محیط زیست  - 1

  .است

  در غیر اینصورت - 0

NGO 
عضویت در تشکلهاي مردمی حفظ (

)محیط زیست  

31/0  90/0  
  .اطالعات ارائه شده تحقیق مفید  است - 1

  در غیر اینصورت - 0

Useful )مفید بودن اطالعات (  

 

22/0  94/0  

در پاسخ به سؤاالت احساس راحتی داشته  - 1

  .است

  در غیر اینصورت - 0

  Comfortable   )راحت بودن (



 
 

  .تر است حل سایر معضالت اقتصادي مانند بیکاري ضروري - 

 . اخذ شود... ها و  هاي کاهش آلودگی هوا باید از صاحبان صنایع و رانندگان اتومبیل هزینه -

  .باشد در تمام مناطق شهر یکسان نمی... ) ایجاد فضاي سبز و ( ت گرفته اقدامات صور -

  .ابزارهاي اقتصادي جهت کاهش آلودگی هوا به تنهایی کافی نیستاستفاده از  -

  روش رگرسیون  -

توان به استقالل جمله خطا با متغیرهاي  که  از جمله می. کاربرد مدل رگرسیون همراه با یک سري فرضیات است

پذیر  تخمین ضرائب مدل، زمانی امکان. اشاره کرد... عدم ارتباط خطی بین متغیرهاي توضیحی و ، ل و توزیع نرمال آنهامستق

پارامترهاي تخمین زده  در غیراین صورت، هاي الزم را در اختیار داشته باشد است که محقق، فرم کلی رابطه را دانسته و داده

  .دار خواهند بود تورش شده

عدد از آنها از سوي  500پرسشنامه و تکمیل و تحویل  523ها بصورت مقطع عرضی و از طریق توزیع  چون داده

عرضی معموالً داراي واریانس ناهمسانی   - هاي مقطع نجی، دادههاي اقتصاد س براساس تئوري(آوري شده است  جمع ،شهروندان

آزمون  -2 1آزمون عمومی وایت -1: سنجی شامل وم در کتب اقتصادهاي مرس لذا سعی شده که با استفاده از آزمون) هستند

کشف  هاي نتایج استفاده از آزمون. ناهمسانی احتمالی کشف گردد ،4کوانت - آزمون گلد فلد -4 3آزمون گلسجر -3 2پارك

لذا براي رفع ناهمسانی، . دهد که در همه روابط برآورد شده، واریانس ناهمسانی وجود داشته است واریانس ناهمسانی نشان می

  . ي مختلفی بسته به نوع رابطه استفاده گردیده استها روشاز 

مدل  نتحقیق سعی شده، انواع روابط ممکن خطی، غیرخطی، نمایی و لگاریتمی برآورد گردد تا بهتری همجنین در

خطی نیز که  مسئله هم. ولی در تمامی روابط، نوع روابط خطی، بهترین تشخیص داده شد ؛یت، انتخاب گرددق بر واقعبمنط

  .بختانه مشکلی از این نظر وجود نداشت خوش لیدر این تحقیق بررسی و ،هاي بعضی از متغیرها وجود دارد بین داده

 )3(جدولخطی و نمایی در دو فرم تابعبا استفاده ازاي والجیت  ي پروبیت تک گزینهها مدلبرد کاراي از نتایج  خالصه

  :شود اشاره می آنکه به چند مورد از نکات قابل مالحظه در  آمده است

نزدیک تقریباً ها  دادهبر مدل  چهارانطباق هر که  دهد نشان می، یادشدهجدول در  5مقادیر توابع لگاریتمی راستنمایی -1

داللت  تابعی فرض شده فرمنیز و ها  داده توزیعنسبت به شکل ، نتایج بدست آمده حساسیتاین مطلب به عدم  ،ستندهبه هم 

  .دارد

 پرداخت عمدتاً به میزان مبلغ پبشنهاديبه پرسش تمایل به  "بله"رفت احتمال پاسخ  گونه که انتظار می همان -2

(Bid) دهد که هر چه مقدار مبلغ  نشان می هابرخی ازضرایب متغیر عالمت منفی .بستگی دارد ها در هریک از پرسش

مشروط بر اینکه شرایط رفتار  ،دهند دهندگان تمایل کمتري براي پرداخت از خود نشان می پیشنهادي افزایش یابد پاسخ

    .دهنده فراهم باشد عقالیی در بازار فرضی براي شخص پاسخ

داراي عالمت مثبت بوده  ها مدلتمامی در ) سطح تحصیالت( Educationو ) درآمد(Income ضرایب متغیرهاي  -3

از لحاظ تئوریک، میزان تمایل به پرداخت خانوارها با میزان درآمد آنان رابطه . اند داري باالیی قرار گرفته و در سطح معنی

افراد با  رغم اینکه علی. نسبت به سایر افراد بیشتر است، همچنین تمایل به پرداخت افراد با سطح تحصیالت باالتر. مثبت دارد

آلودگی هاي ناشی از  نمایند ولی به لحاظ آگاهی از زیان در مناطق خوش آب و هواي شهري زندگی می ،تحصیالت دانشگاهی

داري باالي  تأثیر مثبت متغیرهاي درآمد و سطح تحصیالت و نیز معنی. پرداخت بیشتري هستند هوا داراي تمایل نهایی به

  .)2001 1،کارسون و همکاران؛ 2003 6،آلبرینی و کوپرنیک(افزاید  مشروط می گذاري شارزبر اعتبار درونی آزمون ، آنان

                                                
1- White’s General Test 
2 - Park Test 
3 - Glesjer’s test 
4 - Goldfeld-Quandt Test 
5- Log Likelihood Function 
6  - Alberini and Krupnick(2003) 



. وارد مدل شده است) احساس نگرانی از آلودگی هوا(Pollcon متغیر ، براي فهم میزان اهمیت موضوع تحقیق -4

این مطلب با . بهبود کیفیت هوا استتأییدي بر توجه مردم بر تحقیقات مبتنی بر ، ها مدلعالمت مثبت نمایان شده در تمامی 

... شهر تبریز و نیز افزایش وسایط نقلیه موتوري و  توجه به روند رو به رشد منابع آالینده هوا در جریان توسعه صنعتی کالن

  .رسد طبیعی به نظر می

معنادار  ها مدل از لحاظ آماري در همه )هاي با منشأ آلودگی هوا آگاهی از بیماري( Knowillnessضریب متغیر  -5

افرادي که از مضرات آلودگی هوا بر سالمت اشخاص آگاهی  دهنده این است که عالمت مثبت ضریب این متغیر نشان .است

طبیعی است که هر چقدر کیفیت هوا افزایش یابد  .حاضر به پرداخت مبلغ بیشتري براي بهبود کیفیت هوا هستند، دارند

هاي فرصت از دست رفته  هزینه، هاي بستري شدن همچنین با کاهش هزینه. یابد هش میهاي درمانی و بستري شدن کا هزینه

   .یابد نیز کاهش می

عالمت . مثبت است) محیطی در انتخاب منزل مسکونی هاي زیست رعایت شاخص( Environmentضریب متغیر  - 6

در مورد کیفیت هوا نیز  ،دهند اهمیت میمحیطی  هاي زیست دهد افرادي که به ویژگی نشان می، Environment مثبت متغیر

هاي  شوندگان از ویژگی همچنین این متغیر، تأثیر میزان آگاهی اولیه مصاحبه. داراي تمایل نهایی به پرداخت بیشتري هستند

  .کند کیفیت هوا و آثار زیانبار آلودگی هوا را بر تمایل نهایی به پرداخت منعکس می

سنجش میزان تمایل به این متغیر براي . مثبت است )براي تفریح ندي از فضاي سبزم بهره( Envuseمتغیر  ضریب - 7 

توان گفت افرادي  می. دارند استفاده کمتريافرادي که از آن  با جویند سود میپرداخت افرادي که از فضاي سبز براي تفریح 

از سایر افراد بها و  به هواي تمیز بیشتر ،گذارنند نواحی خوش آب و هواي شهر می یا قات فراغت خود را در پارك شهرکه او

  .اند لذا تمایل نهایی به پرداخت بیشتري اظهار داشته ،ارزش داده

منفی . باشد داراي ضریب منفی می) هاي مردمی حفظ محیط زیست عضویت و یا حمایت از تشکل( NGOمتغیر  -8

گی در جهت جذب اقشار مختلف جامعه در چنین به علت عدم وجود بستر مناسب فرهن احتماالً NGO بودن ضریب متغیر

  .هایی باشد تشکل

داري باالیی  داراي عالمت مثبت و معنی) راحت بودن( Comfortableو ) مفید بودن اطالعات( Usefulمتغیرهاي  -9

 ،اند دادهاطالعات آن را مفید تشخیص اند و  دهندگانی که پرسشنامه را بخوبی فهمیده دهد که پاسخ این نشان می. هستند

  .اند تمایل به پرداخت بیشتري داشته

  

  اي نتایج رگرسیونی حاصل از مدل پروبیت  و الجیت تک گزینه –) 3(جدول 

                                                                                                                                                  
1 - Carson and et al.( 2001) 

 

  ي پروبیتها مدل  ي الجیتها مدل
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Age )سن(  



 
 

 

  محاسبات تحقیق: مأخذ   

  

   هاي سیاستیگیري کلی و ارائه توصیهنتیجه  -

براي دستیابی به اهداف توسعه سالم و پایدار، شناسایی پیامدهاي اشکال مختلف آلودگی محیط زیست که وابسته و قابل 

سالمتی انسان و محدود بودن  آن بر نقش، سازد آنچه آلودگی هوا را بیشتر نمایان می. ضروري است ،تبدیل به یکدیگرند

  . توانایی بشر در کاهش وکنترل آلودگی هوا است

کننده هوا  پس از وسائط نقلیه، مهمترین منابع آلوده ،صنایع، در حال حاضر، در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه

با . صنایع از این نظر در جایگاه نخست قرار دارند، هاي صنعتی مناطق صنعتی غیر شهري و شهركباشند هر چند در  می

در حال تأسیس و (هاي مسکونی  ها و حتی شهرك اهگاي از انواع صنایع کوچک و بزرگ، مراکز آموزشی، نمایش استقرار مجموعه

هاي قانونی و غیر قانونی  ، ساخت و ساز...و) دره کرکج(تهران  -در امتداد جاده تبریز) هاي آتی یا در نظر گرفته شده براي سال

گردیده که ادامه این د باعث توسعه فیزیکی ناموزون شهرگیر که در مواردي بدون توجه به طرح جامع آتی شهر صورت می

  .شد هاي هوا در شهر تبریز خواهد روند، بصورت مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش میزان آالینده

از طریق صرف  کنترل میزان آلودگی هوا افزایش بودجه شهروندان برايدرصد از  76موافقت ام یافته نشانده جان تحقیق

ریزي صحیح و  برنامهوجود اعتماد عمومی براي  در هر حال .درصد موافق ادامه روند کنونی است 24و  هاي پولی است هزینه

و هاي مستقیم  بستر فرهنگی الزم در جامعه از طریق آموزش مصرف بهینه انرژي، فراهم نمودن، طراحی شهري مناسب

میسر  ،کننده هوا هاي تولیدي آلوده هاي اقتصادي را براي بنگاه هاي اقتصادي که جرایم وتشویقمستقیم و استفاده از ابزارغیر

   .دي را بهبود بخشمحیطی شهر شرایط زیست دمی توانسازد،  می
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*** 
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Pollcon احساس نگرانی از آلودگی (

)هوا  

*** 

  

*** 

  

***

  

*** 

  

Knowillness 
هاي با منشأ آلودگی  آگاهی از بیماري(

)هوا  

















Environment هاي  رعایت شاخص(

در انتخاب منزل  محیطی زیست
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NGO هاي مردمی عضویت در تشکل(  

)حفظ محیط زیست  
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Useful )مفید بودن اطالعات(  

***  
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 ) Comfortablراحت بودن(

  

داري متغیر در سطح معنیبیانگر : ***%   5داري متغیر در سطح بیانگر معنی: **%   10داري متغیر در سطح بیانگر معنی: *

 .است%  1



  :پیشنهادات

 هاي فسیلی  تحقق استفاده از انرژي پاك جایگزین بجاي استفاده از سوختگذاري براي  سرمایه -

 ) مترو(اندازي قطار شهري  تسریع در راه -

جاي تمرکز ه ب هاي اقتصادي در سطح شهر، ها و ادارات دولتی و بنگاه توزیع بار ترافیک شهري از طریق توزین سازمان -

 در مرکز شهر

 هاي حفظ محیط از اثرات مخرب آلودگی هوا و تشویق آنان به همکاري با سازمانباالبردن سطح آگاهی شهروندان  -

 زیست 

 و توجه به توزیع یکسان آن ایجاد فضاي سبز و درختکاري در تمام مناطق شهر -

هاي مالی و اجرایی براي گسترش  هاي مردمی حفظ محیط زیست در قالب کمک کمک به گسترش و تنوع تشکل -

 حفظ کیفیت هوا...هاي آموزشی درصدا و سیما در قالب فیلم و انیمیشن و   پخش برنامه لید،فرهنگ عمومی و تو

 هاي جهانی همراه استفاده از شاخصه هاي هوا بر اساس نیاز مناطق ب هاي محلی آالینده تعریف شاخص  -

 ها در این نقاط میزان آالیندهاز گیري آلودگی هوا در نقاط مختلف شهر، جهت آگاهی  هاي اندازه هتوسعه ایستگا  -

 مندي از منابع انرژي جایگزین  تشویق محققین و پژوهشگران کشور براي ایجاد امکانات جهت تسهیل و بهره -

، براین اساس. تري صورت گیرد هاي دقیق ریزي اظت از محیط زیست، برنامهشایسته است براي داشتن توسعه پایدار و حف

ارتقاي  وو اقتصادي هاي توسعه صنعتی، کشاورزي  محیطی براي کلیه برنامه هاي زیست گذاري ارزشبا لحاظ نمودن فرآیند 

کارهاي الزم براي مصرف بهینه انرژي را  و ساز تالش نموده و ،آگاهی عمومی در ارتباط با حفظ محیط زیست وتوسعه پایداري

 .بیش ازگذشته، در برنامه توسعه اقتصادي لحاظ نمایند
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Estimating Willingness-to-Pay for Air Quality Improvement in Metropolitan  

Tabriz-Iran 
 

Dr. Seyed Kamal Sadeghi1 

  

Abstract:  
 

In order to achieve the goals of sustainable industrial development and healthy, the identification 
of the various consequences of various industrial activities such as air pollution is essential. This 
research employed contingent valuation method (CVM) to estimate the willingness to pay (WTP) of 
the respondents to improve the air quality in Metropolitan Tabriz in the year 2010. Using the model 
single bounded probit and logit regressions willingness to pay (WTP) Tabrizi citizens for improving 
quality of air is calculated.The results show about 24% more per capita allocation process to reduce 
air pollution and expressed approval of 76% increase in the level of the budget relating to air 
quality.Their willingness to pay (WTP) for improvements in the quality of the air several times the 
cost and the costs spent to reduce air pollution. 
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