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  در ایرانهاي مختلف تغییر در آلودگی هوا  بررسی اثرات رفاهی سیاست

  ) شهر مشهد: مطالعه موردي(

 

  2دکتر محمد قربانی ،1زارععلی فیروز

  و مسئول گروه تحقیقات اقتصاد شهري مدیریت توسعه و پژوهش شهرداري مشهد دانشگاه فردوسی مشهد يدانشجوي دکترا -1

  مشهددانشیار دانشگاه فردوسی  -2

  

  چکیده

هاي قلبی، تنفسی، کاهش  دهد که باعث افزایش بیمارهاي زیست محیطی را تشکیل میآلودگی هوا یکی از ابعاد آلودگی

منجر به گرمایش جهانی، افت ازن  ،و در سطح جهانی ءسوزش چشم و خسارت به گیاهان، حیوانات و اشیا میزان دید،

آوري شده هاي مقطع زمانی جمعاز داده استفادهدر این مطالعه تالش شده است با . ستاستراتوسفري، باران اسیدي و غیره شده ا

هاي  از طریق پیمایش میدانی در مشهد و بکارگیري رهیافت الگوسازي انتخاب و الگوي الجیت متداخل اثرات رفاهی سیاست

اهمیت بسیار بیانگر  ،نتایج این مطالعه. قرار گیرد مختلف تغییر در آلودگی هوا مورد بررسی و در سناریوهایی مورد تجزیه و تحلیل

درصد  30ارزش کل تنها  ن مطالعه،چنین بر اساس نتایج ای هم .آلودگی هوا از دیدگاه شهروندان استو باالي ویژگی اثرات سالمتی 

و در منطقه متوسط آلوده ریال در ماه  6732108800هاي آلودگی هوا در منطقه پرآلوده مشهد برابر بهبود در هر یک از ویژگی

درصد بهبود وضعیت آلودگی هواي مشهد از ارزشی معادل  30 ،بنابراین در مجموع. ریال در ماه است 4571363850برابر 

  .ریال در ماه برخوردار است 11303472650

  

  .آلودگی هوا، رفاه اقتصادي، الگوسازي انتخاب، الگوي الجیت متداخل، مشهد: واژگان کلیدي
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  مقدمه

اي بسیار عظیم و متشکل از عوامل گوناگونی است که بر اثر یک روند و تکامل تدریجی محیط زیست مجموعه

ي انسان تأثیر گذاشته و یکی از ها بنابراین بر فعالیت. موجودات زنده و اجزاي سازنده سطح زمین بوجود آمده است

ادي از قبیل قدرت نظامی، سیاسی، اقتص ،هاي دیگر بوده و بسیاري از مؤلفهي کالن جهانی هاهاي اصلی در سیاستمؤلفه

پیش نیاز هر فعالیت کالن، سازگاري آن با ترین عامل و مهم ،به همین دلیل. دهدو غیره را تحت تأثیر قرار می

 . زیست خواهد بود محیط

. عی خود بوده استـون طبیـپیرامفتار او با رابطه انسان با محیط زیست همواره به صورت تابعی از ر ،در گذر تاریخ

تجربه توسعه اقتصادي در کشورهاي مختلف نشان . این رفتار طی قرون متمادي اشکال گوناگونی به خود گرفته است

داده است که همگام با روند افزایش جمعیت، تجمع اکثر مردم در یک درصد از سطح زمین، توقع استاندارد باالي زندگی 

قیمت بدون توجه به محیط زیست و بخصوص توسعه صنایع، کیفیت و کمیت منابع زیست محیطی تنزل یافته با حداقل 

هاي قلبی، تنفسی،  باعث افزایش بیمار دهد کههاي زیست محیطی را تشکیل میآلودگی هوا یکی از ابعاد آلودگی .است

منجر به گرمایش جهانی، افت  ،و در سطح جهانی ءسوزش چشم و خسارت به گیاهان، حیوانات و اشیا کاهش میزان دید،

ها و فن گذاريیافته با استفاده از سرمایهاگرچه در کشورهاي توسعه. باران اسیدي و غیره شده استازن استراتوسفري، 

حاصل شده است، اما  )مانند آلودگی هواي شهرها( هاي محلیپیشرفت زیادي در رابطه با کنترل آلودگی ،هاي نوینآوري

  . باشنداین رابطه با چالش جدي مواجه می کشورهاي در حال توسعه درهنوز 

اسر ایران و ها نفر زائر و مسافر از سرپذیراي میلیونساالنه  شهر کشور است کهترین کالن ، مهممشهد پس از تهران

در مشهد نیز به تبعیت . ی جهان بوجود آورده استشهر مذهباین امر آلودگی هوا را در این کالن . باشدسایر کشورها می

ان چنانچه بتو ،بنابراین. استپس بخش صنعت بخش حمل و نقل و س ،کننده هواترین بخش آلودهمهم ،از کل کشور

گمان گام مهمی در حمل و نقل و صنعت ـ صورت داد، بیهاي ناشی از این دو بخش ـ اقدامی را در جهت کاهش آلودگی

. برداشته خواهد شد پایدار در این شهرو نیل به یک توسعه اقتصادي  پاكجهت دستیابی به محیط زیستی سالم، هوایی 

هاي عملیاتی و ههاي مربوط به رعایت جنباز طریق کاهش هزینه(ها دگی عالوه بر صرفه جویی در هزینهکاهش آلوزیرا 

هاي گیري از مواد زائد، کاهش هزینهپیشمدت از طریق پاکسازي، کاهش بلندي ها، در کاهش هزینه)زیست محیطی

  . ثر خواهد بودوري نیز مؤو انهدام و جلوگیري از کاهش بهرهدفع 
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  هاپیشینه نگاشته

پنج متغیر هاي سري زمانی با مدنظر قرار دادن اي با استفاده از دادهمطالعهدر ) 2005(پور و همکاران حسین

در قطر  μm 10دي اکسید سولفور و ذرات معلق کوچکتر از  ، ازن،نوکسید نیتروژنو، مدي اکسید نیتروژن(آالینده هوا 

بیمارستان دانشگاهی تهران بدلیل آنژین به  25پذیرش روزانه به عنوان متغیرهاي مستقل و )) 10PM(آئرودینــامیکی 

هاي اخاللروز هفته به عنوان  روند زمانی و و در نظر گرفتن متوسط دما و رطوبت روزانه، فصل، عنوان متغیر وابسته

را  آنژین بیماري ناشی ازپذیرش بیمارستان ها و آالینده پوآسون ارتباط میانبالقوه و با استفاده از الگوهاي رگرسیونی 

داري با سطح ناشی از آنژین رابطه مثبت و معنیپذیرش روزانه ها نشان داد که پژوهش آننتایج  .دندکربررسی 

که با افزایش سطح آالینده ها استنباط نمودند آن ،پایاندر . مونوکسید کربن ـ بعد از کنترل اثرات اخالل ـ دارد

ترین یکی از مهم ،یابد و چون بیماري ایسکمی قلبیش میــــآنژین قلبی افزای ناشی ازپذیرش مونوکسید کربن، تعداد 

پیشگیري و مرگ ناشی از آن را کاهش رگ در ایران است، بنابراین کنترل آلودگی هوا تعداد این بیماري قابل دالیل م

  .خواهد داد

ـ اکلند و کریستچرچ ـ اثر ذرات معلق کوچکتر اي بر دو شهر بزرگ زالندنودر مطالعه) 2005(واسی و همکاران کری

پژوهش نتایج این . پیشرفته در زمستان مورد بررسی قرار دادند ه شیمیایی هاي تجزیرا با استفاده از روش μm 10از 

ها آن. ترین عامل سطح باالي آلودگی هوا در فصل زمستان بویژه در کریستچرچ استمهم 1خانگی شنشان داد که گرمای

 .هاي گرمایش خانگی اشاره نمودندپایان به لزوم تغییر در نظامدر 

در ارتباط با  ساله انگلیسی، 13ـ14دانش آموز  900اي به بررسی نظرات در مطالعه) 1998(و استانیستریت  بویس

هایی که دود وسایل نقلیه بر سالمت مردم و و روش هاي هوا کنندلودهها از وسایل نقلیه موتوري به عنوان آدرك آن

ها نشان داد پژوهش آنتایج . پرداختند ثرند،ل حمل و نقل مؤز انواع مختلف وسایپذیرفتن محدودیت استفاده اتمایل به 

کرد این از مکانیسم عملها چند آن، آلودگی خروجی وسایل نقلیه است؛ هرها از اثرات تنفسیترین نگرانی آنمهمکه 

 و نقل، استفاده از وسایل حملپذیرش محدودیت ثر بر تمایل به ترین عامل مؤمهم ،همچنین .اطالعی ندارندآلودگی 

   .ی در ایجاد سرطان باشدمهاي اگزوز وسایل نقلیه عامل مهها از این مطلب است که خروجینترس آ

 2)داخلی(اي تحت عنوان درك تقاضاي خانوار براي کنترل آلودگی هواي خانگی در مطالعه) 2002(الرسون و روزن 

هواي خانگی را به  از یک چارچوب عمومی خانوار که تقاضاي خانوار براي کنترل آلودگی ،در کشورهاي در حال توسعه

پرداخت بیان که به صورت تمایل به  ،)کنترل(تقاضا براي مداخله  ،در این مطالعه. کند، استفاده کردندتفصیل بیان می

که  باشداثر بر سالمتی بزرگساالن می) 3( اثر بر سالمتی کودکان و) 2(اثر مصرف مستقیم، ) 1( :شده است، ترکیبی از

نتایج این . ها در سطح خرد، با استفاده از اطالعات موجود، تنها اثرات سالمتی تقاضاي خانوار برآورد شددلیل نبود دادهبه

اد کرده که تقاضاي بسیارباالي خانوار براي کنترل آلودگی هواي داخلی، تمایل به پرداخت باالیی را ایجمطالعه نشان داد 

چنانچه تقاضا براي چنین مداخالتی بوسیله تعداد زیادي خانوار در کلیه کشورهاي در حال توسعه  ،عالوه بر این. است

زمینه  5افزایش یابد، نیاز به تحقیقات بیشتري بر روي تقاضاي خانوار براي مداخله وجود دارد، که این تحقیقات در 

 .پیشنهاد شده استمختلف 

                                                
1 Domestic heating 
2 Indoor 
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هاي کاهش اقتصادي گزینه -هاي اجتماعیي به تحلیل منافع سالمتی و هزینهادر مطالعه) 2004(ن آنان و همکارا

با  و ذرات معلق مرتبط 2SOدر شانکسی چین و نیز برآورد کاهش انتشار  ،دي اکسیدکربن مرتبط با مصرف زغال سنگ

نتیجه کاهش خسارات سالمتی آلودگی تأثیر آن بر کیفیت هوا و درونگی اي با بررسی چگمنافع هر گزینه. آن پرداختند

ت سالمتی، به کار المللی براي برآورد اثرابین 1گیريچین و مطالعات همه Exposure-responseتوابع . هوا، تعیین شد

از آن مبتنی  تی که بخشیهاي واحد اثرات سالماهش اثرات سالمتی، با تعیین قیمتگذاري اقتصادي ک ارزش. گرفته شد

 ،نتایج نشان داد که این اقدام. هاي خسارت و بخشی بر اساس رهیافت تمایل به پرداخت است، صورت گرفتبر هزینه

 .اجتماعی بسیار سودآور خواهد بود -بسیاري دارد و از جنبه اقتصادي 2منافع مشترك

گذاري اثرات اجتماعی و سالمتی آلودگی هواي مرتبط با حمل و اي به ارزشدر مطالعه) 2004(مونزن و گوئررو 

و آالم انسانی  میر هاي مرتبط با زمان از دست رفته کاري، مرگ وهزینه ،پژوهشها در این آن .ندپرداختنقل در مادرید 

پایان نتیجه گرفتند که ها در آن. محاسبه نمودند CORINAIRرا با استفاده از رهیافت مسیر تأثیر مرتبط با معیار انتشار 

مورو است و مالیات سالمتی عمومی که اخیراً  357ي مرتبط با حمل و نقل هاي سالمتی و اجتماعی آلودگی هواهزینه

  .صحیح است "استفاده شده، کامال

با ز هواي آلوده اي به برآورد اثرات سالمتی آلودگی هوا و میزان مرگ و میر ناشی ادر مطالعه) 2004(کوپ و تول 

به اهمیت  ،ها در این مطالعهآن. پرداختند 1992-1997هاي سري زمانی در تورنتو کانادا در دوره زمانی استفاده از داده

که ایج این پژوهش نشان داد که زمانینت. عدم حتمیت الگو براي برآورد دقیق اثرات سالمتی آلودگی هوا اشاره نمودند

، بر بر این عالوه. شودمرگ و میر بسیار زیاد می - نحراف معیار اثرات آلودگی هوا، اشودعدم حتمیت الگو وارد تحلیل می

 .هاي مختلف هوا روي مرگ و میر مثبت و در عین حال کوچک است، اثر آالیندهاي این پژوهشاساس برآوردهاي نقطه

اي خیلی بزرگ  وردهاي نقطهم حتمیت مرتبط با برآشود، مقادیر عدعدم حتمیت براي تحلیل محاسبه می کهاما زمانی

هاي این یافته "اما، لزوما. ل نخواهد بوداین فرضیه که آلودگی هوا اثري بر مرگ و میر ندارد، غیر محتم ،بنابراین. شودمی

مقابل استفاده از ها پیشنهاد نمودند که در آن ،مبناي این نتایجبر. رت ندارندپژوهش با اثر آلودگی هوا بر سالمتی مغای

عالوه بر این . هاي سري زمانی براي ایجاد استانداردهاي تنظیمی آلودگی هوا استفاده شوداي، از دادهردهاي نقطهبرآو

  .ـ مرگ و میر نداردآلودگی هوا ها و متغیرهاي هواشناسی تأثیري بر اثراتج نشان داد که واکنش میان آالیندهنتای

گذاري مشروط ه از دو روش آزمون انتخاب و ارزشبا استفاد گوناگونی تنوع زیستی را) 2005(کریستی و همکاران 

ها، نوع زیستی شامل هم خانوادگی گونههاي تویژگیاي از ، انتخاب دامنهدر رهیافت آزمون. مورد بررسی قرار دادند

ه پرداخت گذاري مشروط تمایل ببررسی شد، در حالیکه در روش ارزشها، زیستگاه و فرآیندهاي بوم نظام کمیابی گونه

زیست محیطی و بازسازي زیستگاه مورد بررسی قرار  -هاي کشاورزيعمومی براي بهبود تنوع زیستی مرتبط با سیاست

هاي را براي اغلب، نه تمامی جنبهگذاري مثبتی ن داد که عموم مردم ترجیحات ارزشنتایج این پژوهش نشا. گرفت

تفاوت زیستی حفاظت شود تا حد زیادي بی که از چه طریق تنوعبه این، نسبت رسداما به نظر می. باشندزیستی دارا می

  .هستند

                                                
1 Epidomiological 
2 Co-benefits 
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  هامواد و روش

1الگوي الجیت شرطی
دهنده منطقی به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت با  در رهیافت الگوسازي انتخاب، پاسخ -

-گر نمی به این دلیل که تحلیلدلیل درك ناقص از مفهوم بهینه کردن و همچنین اما به. جه به محدودیت مخارج استتو

بنابراین . کردن وجود داردگیري کند، خطاهاي بسیاري در این حداکثر تواند همه متغیرهاي مرتبط را به طور دقیق اندازه

و  2000لوویر و همکاران،  ;1985بن آکیوا و لرمن، ( دارد 2دهنده یک تابع مطلوبیت تصادفی شود که هر پاسخفرض می

) رفاه(اي را که مطلوبیت  گزینه ،شود که افرادتخاب احتمالی است و در آن فرض میمبناي اناین نظریه بر. )1983ماداال، 

ابع مطلوبیت غیرمستقیم براي ت ،در این چارچوب. گزینندز یک مجموعه انتخاب موجود، بر میا ،کندها را حداکثر میآن

 ، که نوعاً)سیستماتیک گر، قابل مشاهده به وسیله تحلیل( 3قطعی مؤلفه. تواند به دو بخش تفکیک شودمی iدهندهپاسخ

گزینه مختلف در یک مجموعه  jثر بر انتخاب از ؤاي مهاي خاص فردي و گزینهبه عنوان شاخصی خطی از ویژگی

دهنده اثرات است که نشان) گر غیر قابل مشاهده به وسیله تحلیل(تصادفی  مؤلفهبخش دیگر، . انتخاب تصریح شده است

  .باشدغیر قابل مشاهده مؤثر بر انتخاب فرد می

  ijijijijijij eXeXVU  /                                                                   )1(  

هاي خاص فردي  ویژگی ijxتصادفی،  مؤلفهij، قطعی مؤلفه ijVبیانگر مطلوبیت غیر مستقیم فرد،  ijUکه در آن 

  . شماره گزینه است jشماره پاسخ دهنده و  i ثر بر انتخاب،اي مؤو گزینه

کند که رتی انتخاب میدر صو Cnرا از مجموعه انتخاب  gگزینه   iکند که فرد نظریه مطلوبیت تصادفی بیان می

  :دهنده این مطلب است معادله زیر نشان. ـ باشد hبزرگتر از هر انتخاب دیگري ـ مانند  gمستقیم مطلوبیت غیر

ihihigigihig VVUU      ;     hg    ;    nChg ,                    )2  (  

 hرا در مجموعه انتخاب بر هر گزینه دیگري همچون گزینه  gدهنده خاص، گزینه  که یک پاسخاحتمال این

ها بیشتر است، بیان از مطلوبیت سایر گزینه gکه مطلوبیت مرتبط با گزینه تواند به صورت احتمال اینترجیح دهد، می

  :شود

       ihigihigihig VVprobhgUUprob   ; nChg ,                )3(  

یک فرض . است) ij(دستیابی به عبارتی شفاف براي این احتمال مستلزم دانستن چگونگی توزیع جمالت خطا 

-می Weibull 4نهایت ع شده اند و داراي توزیع ارزش بیاست که جمالت خطا به طور مستقل و یکسان توزینوعی این 

تواند به صورت توزیع ترین گزینه باشد، می مرجح gکه گزینه خاص دهد که احتمال ایناین توزیع نشان می. باشند

-میموسوم است، به صورت زیر بیان  تصریح که به الگوي الجیت شرطیاین ). 1974مک فادن، ( الجستیک بیان شود

  :شود

    

 



J

j
ij

ig

ihig

V

V
hgUUprob

1

exp




                                                   )4(  

                                                
1 Conditional logit model 
2 Random utility function 
3 Deterministic element 
4 Extreme-value (Weibull) distribution 



 6

اغلب با و باشد و به طور معکوس با انحراف استاندارد توزیع خطا، متناسب است پارامتر مقیاس می که در آن 

  .مطلوبیت نهایی آن ویژگی است ،ضریب هر ویژگی در تصریح خطی. شودتبدیل به یک، نرمال می

میزان تمایل به پرداخت منطبق با نظریه  الجیت شرطی،پارامترهاي برآوردي الگوي  :محاسبه مقادیر رفاه اقتصادي

ها با شده و ارتباطات سطوح مختلف ویژگیهاي اتخاذ با مشاهده انتخاب. دهندارائه می 5تقاضا را با استفاده از معادله 

جبرانی هیکسین ـ که به آن مازاد ) اختالف(انحراف . توان مقادیر رفاه اقتصادي را به دست آورد، میتغییرات پولی

  :شودت بررسی ما به صورت زیر نوشته میشود ـ براي مورد تحنیز گفته می 2قتصاديایا مازاد  1جبرانی

      
1/0/ explnexpln

1
ijij

y

xx
b

ESCS  =رفاه اقتصادي            )5(  

0که در آن 

ijx  1بیانگر مطلوبیت حالت اولیه و

ijx ضریب  دهنده حالت آلترناتیو ـ حالت بعد از تغییر ـ است،نشان

yb4.و ضریب ویژگی هزینه در رابطه برآورد شده است 3، مطلوبیت نهایی درآمد   

، که در آن 1تواند به عنوان نسبت ضریب به دست آمده از مـعادله ارزش تغییر نهایی در هر ویژگی می

attributemarketnonb  )b مساعدت غیر بازاري ( ضریب هر ویژگی وattributemonetaryb )b ضریب ویژگی ) مساعدت پولی

  :باشندموسوم می 5هاي ضمنیها اغلب به قیمتاین نسبت. یر پولی است، بیان شودمتغ
















attributemonetary

attributemarketnon

b

b
WTP                                                                    )6 (  

استقالل  بایستی از ویژگی ،هاي انتخاباست که گزینش از مجموعهشرطی این الجیت  نکته مهم در تصریح الگوي

این ویژگی بیانگر این است که احتماالت نسبی دو . )1959لوس،  ;قضیه انتخاب لوس( تبعیت کندهاي نامرتبط گزینه

مختلف هاي گزینه درWeibull شود و از توزیع جمالت خطاي ها متأثر نمیه وسیله معرفی یا حذف سایر گزینهب ،گزینه

شرطی برآورد شود، چنانچه بدون در نظر گرفتن این فرض الگوي الجیت . کنندیک مجموعه انتخاب تبعیت می

تري ، الگوهاي آماري بسیار پیچیدهگونه موارددر این .هاي نادرستی ارائه خواهد شد بینیار و پیشدبرآوردهاي تورش

و الجیت با ارزش گسترده ناهمگن و غیره  RPL(6(با پارامترهاي تصادفی  همچون الگوي الجیت متداخل، الگوي الجیت

  .بایستی مورد استفاده قرار گیرند

. رونداستفاده از الگوي الجیت شرطی نمیانتخاب فراتر از  ،اغلب مطالعات الگوسازي  - 7الگوي الجیت متداخل

ورد الگوي الجیت افزارها که توانایی برآ وسیعی از نرمسهولت محاسبه، سادگی ساختار ریاضی و در دسترس بودن دامنه 

                                                
1 Compensating surplus 
2 Economic surplus 
3 Marginal utility of income 

این روش محاسبه رفاه اقتصادي براي الگوي الجیت متداخل با در نظر گرفتن تغییرات مربوط به فرم تابعی این الگو نیز قابل 4 

  .تتعمیم اس
5Implicit Prices 
6 Random parameter logit 
7   Nested logit model 
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اما، چنانچه فرض استقالل . )2004هنشر و همکاران، ( باشندتضمن ادامه این روند در آینده میباشند، مشرطی را دارا می

  .اهد بوددر الگوي الجیت شرطی رد شود، به الگوي آلترناتیوي براي این الگو نیاز خو IIA( 1(هاي نامرتبط گزینه

هاي مختلف الگوي الجیت شرطی، که عالوه بر این، از فرض واریانس همسانی بین گزینهیک روش براي رهایی 

هایی است ها به زیرگروهگزینه) دسته بندي(بندي گروهکند، مستقیم را نیز فراهم میساختاري جذاب و مبتنی بر درك 

در داخل هر گروه فرض  ،به عبارت دیگر. شودواریانس همسانی رعایت میها فرض زیرگروهکه در داخل هر یک از این 

ها متفاوت خواهند مختلف، واریانسهاي این در حالی است که بین زیرگروه. استقالل گزینه هاي نامرتبط حفظ می شود

، بیانگر الجیت متداخلاستفاده از الگوي ). 2000گرین، ( کننده الگوي الجیت متداخل استگونه تصریح، توصیفاین. بود

ترین  شده شناخته). 2004هنشر و همکاران، ( گر در چارچوب مطالعات انتخاب است اي براي تحلیلپیشرفت قابل مالحظه

نهایت تعمیم متداخل است، که از الگوي ارزش بیالجیت  هاي الگوي الجیت شرطی را ندارد، الگويودیتالگویی که محد

دهد ها اجازه میهاي گزینهها یا گروهالجیت متداخل به جفت الگوي. شودمشتق می) 1978(مک فادن  2)GEV(یافته 

  .که همبسته باشند

خانوارهاي ساکن در مشهد هستند که طبق تقسیمات  ،جامعه آماري مورد استفاده در این پژوهش ـ هاداده

گیري تصادفی ها از روش نمونهنمونه منظور انتخاببه. ه مختلف این شهر سکونت دارندمنطق 12شهرداري مشهد در 

-خانوار مشهدي می 286اي مربوط به هدادهش، هاي استفاده شده در این پژوهداده. ، استفاده شده استبندي شدهطبقه

وسط آلوده باشند که بر طبق نظر کارشناسی کارشناسان سازمان محیط زیست خراسان رضوي در دو منطقه پرآلوده و مت

  . آوري شده استهاي میدانی در مشهد جمعاز طریق پیمایش 1384ها در سال این داده. سکونت دارند

هاي استفاده شده در این مطالعه مشتمل بر تعداد روزهاي با بوي نامطبوع، تعداد ویژگی ـسناریو آزمون انتخاب 

به منظور . باشندمی 3آلودگی هواروزهاي ریزش گرد و غبار سیاه، تعداد روزهاي با دید ضعیف و اثرات سالمتی ناشی از 

هاي هر مجموعه الیات پرداختی در هر یک از گزینهبرآورد میزان تمایل به پرداخت براي هر ویژگی، تغییرات در میزان م

سطح میانی هر ویژگی سطح . مورد استفاده قرار گرفت ،هاي مذکورسه سطح از هر یک از ویژگی. ده شدانتخاب گنجان

. کنونی منظور شدندکاهش سطح % 30افزایش و % 30دو سطح دیگر به صورت . در نظر گرفته شدکنونی آن ویژگی 

  .دهدن میها و سطوح هر یک را در آزمون انتخاب این مطالعه نشا، ویژگی1جدول 

  

  

  

  

  

  

                                                
1 Independence of irrelevant alternatives 
2 Generalized extreme value 

هاي قلبی و تنفسی و افزایش مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا تعریف پذیرش بیمارستان به دلیل بیماري این ویژگی به صورت3

  .استشده 



 8

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

 سطح ویژگی 

  روز در ماه 3 ● بوي نامطبوع

  روز در ماه 4 ●

 روز در ماه 5 ●

  روز در ماه 2 ● ریزش گرد و غبار سیاه

  روز در ماه 3 ●

 روز در ماه 4 ●

  روز در ماه 2 ● دید ضعیف

  روز در ماه 3 ●

 روز در ماه 4 ●

  مورد مرگ بیشتر در ماه 1مورد پذیرش اضافی بیمارستان و  12 ● اثرات سالمتی

  مورد مرگ بیشتر در ماه 2مورد پذیرش اضافی بیمارستان و  18 ●

 مورد مرگ بیشتر در ماه 3مورد پذیرش اضافی بیمارستان و  24 ●

  ریال 0افزایش یا کاهش  ● 1اضافه مالیات پرداختی

  ریال 400افزایش یا کاهش  ●   

  ریال 500افزایش یا کاهش  ●   

  ریال 750افزایش یا کاهش  ●   

  ریال 800افزایش یا کاهش  ●   

  ریال 1000افزایش یا کاهش  ●     

 ریال 1500افزایش یا کاهش  ●     

  

 243بدین منظور از میان . منظور توسعه طراحی تجربی از یک طراحی عاملی کسري استفاده شددر این تحلیل به

گزینه بودند، قرار گرفتند و  4هر یک شامل مجموعه انتخاب که  9ها در این طرح. طرح انتخاب شد 28تنها  طرح ممکن،

  .ها بودنده وضعیت کنونی براي کلیه ویژگیدهنتخاب نیز یک گزینه، ثابت و نشاندر هر مجموعه ا

  

 نتایج و بحث

. انددار شدهالجیت شرطی در سطح یک درصد معنی ها در الگويدهد که کلیه ویژگینشان می 4اطالعات جدول 

، در منطقه پرآلوده در هر دو الگوي الجیت شرطی و الجیت متداخل، بزرگترین ضریب به 4ول بر اساس اطالعات جد

گیرد و آلودگی هوا در مرتبه دوم جاي می مشکل دید ضعیف ناشی از. ویژگی اثرات سالمتی آلودگی هوا اختصاص دارد

  . گیرندایگاه سوم و چهارم قرار میب در جریزش گرد و غبار سیاه و بوي نامطبوع ناشی از آلودگی هوا نیز به ترتی

  

                                                
  .یابدنها یک میزان، افزایش یا کاهش میشود، به عبارت دیگر تغییر در نظر گرفته میدر داخل هر مجموعه انتخاب تنها یک نوع ت 1
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  ـ نتایج نهایی برآورد الگوي الجیت متداخل در منطقه پرآلوده 4جدول 

 متغیر
 الگوي الجیت متداخل

 انحراف معیار )احتمال(ضریب 

 0961/0 7810/0٭٭٭)000/0( بوي نامطبوع

 1273/0 9489/0٭٭٭)000/0( ریزش گرد و غبار سیاه

 1641/0 5872/1٭٭٭)000/0( دید ضعیف

 1527/0 6716/1٭٭٭)000/0( اثرات سالمتی

 0009/0 -0104/0٭٭٭)000/0( مالیات پرداختی

 1159/0 0142/1٭٭٭)000/0( آشیانه اول

 0680/0 5739/0٭٭٭)000/0( آشیانه دوم

 0845/0 6916/0٭٭٭)000/0( آشیانه سوم
  درصد 1معنی داري در سطح :  ٭٭٭                                                         

  

  ـ مقادیر نیکویی برازش در منطقه پرآلوده 5جدول 

 الگوي الجیت متداخل معیار

 8104/0 آلدریچ ـ نلسون

  9861/0 1کرگ ـ اولر

 9899/0 2کرگ ـ اولر

 9997/0 استرال

 9997/0 استرال تعدیل شده

LRI 7708/0  مک فادن 

 9565/0 ویل ـ زیمرمن

  

را تأمین  IIAبر اساس کلیه معیارهاي نیکویی برازش، برآورد الگو به صورت الجیت متداخل عالوه بر این که فرض 

  .دهد، نیکویی برازش را نیز افزایش میکندمی

فسیر که تنها ت تفسیر مستقیم ضرایب و اینو با توجه به عدم امکان  7بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول 

ها شود که در منطقه متوسط آلوده تمامی ویژگیو اندازه نسبی آنهاست، مالحظه میداري مستقیم از ضرایب تفسیر معنی

شود که در منطقه متوسط آلوده نیز در الگوي الجیت همچنین مشاهده می. دار شده انددر هر الجیت متداخل معنی

بوع زرگترین ضریب به ویژگی اثرات سالمتی ناشی از آلودگی هوا و کوچکترین ضریب به ویژگی بوي نامطمتداخل، ب

دید در الگوي الجیت متداخل ویژگی ریزش گرد و غبار سیاه در مرتبه دوم و ویژگی  .شودناشی از آلودگی هوا مربوط می

  . اندضعیف در مرتبه سوم جاي گرفته
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  رآورد الگوي الجیت متداخل در منطقه متوسط آلودهـ نتایج نهایی ب 7جدول 

 الگوي الجیت متداخل متغیر

 انحراف معیار )احتمال(ضریب 

٭٭٭)000/0( بوي نامطبوع

7854/0 

1085/0 

٭٭٭)000/0( ریزش گرد و غبار سیاه

6666/1 

2566/0 

٭٭٭)000/0( دید ضعیف

0588/1 

1504/0 

٭٭٭)000/0( اثرات سالمتی

9175/1 

2137/0 

٭٭٭)000/0( مالیات پرداختی

0132/0- 

0017/0 

٭٭٭)000/0( آشیانه اول

7979/0 

1179/0 

٭٭٭)000/0( آشیانه دوم 

5095/0 

0653/ 

٭٭٭)000/0( آشیانه سوم

4447/0 

0700/0 

  درصد 1معنی دار در سطح : ٭٭٭                                       

  

  الگوهاي انتخاب ناپیوسته در منطقه متوسط آلودهـ مقادیر نیکویی برازش براي  8جدول 

 الگوي الجیت متداخل معیار

 8015/0 آلدریچ ـ نلسون

  9823/0 1کرگ ـ اولر

 9862/0 2کرگ ـ اولر

 9993/0 استرال

 9992/0 استرال تعدیل شده

LRI 7280/0  مک فادن 

 9460/0 ویل ـ زیمرمن
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تالش شده است با استفاده از نتایج بدست آمده از برآورد الگوي الجیت  ،در این بخش: مقادیر رفاه اقتصادي

، 11و  10هاي مختلف ارائه شده در جداول ه، مقادیر رفاه اکتسابی از سیاستمتداخل در دو منطقه پرآلوده و متوسط آلود

   1.محاسبه شود، که نتایج آن در ستون آخر این جداول ارائه شده است

شود که این دو سیاست در با هم مقایسه شوند، مشاهده می 2 و 1) راهبردهاي(هاي استیاگر در این جداول س

در میزان مالیات  ،شودها مشاهده مییکسان هستند و تنها تفاوتی که بین آن "هاي هوا از جهت آلودگی کامالویژگی

خانوار  2در این است که در سیاست  2و  1تنها اختالف موجود بین سیاست  ،به عبارت دیگر. پرداختی توسط افراد است

هاي آلودگی هوا تغییري کند که با توجه به این که ویژگیمنطق حکم می. پردازدبیشتر مالیات می ریال در ماه 2080

افزایش یافته است، بایستی رفاه اقتصادي افراد به همین میزان  ریال در ماه 2080نکرده است و فقط مالیات پرداختی 

شود نتایج محاسبه مقادیر رفاه اقتصادي بر ـ مشاهده می2ـ سیاست  10خر جدول گونه که در ستون آ همان. کاهش یابد

ریال کاهش  2090در منطقه پرآلوده  2، رفاه خانوار2دهد که بر اساس سیاستاساس الگوي الجیت متداخل نشان می

رفاه اقتصادي بر اساس الگوي الجیت متداخل  شود که نتایج محاسبه مقادیرمشاهده می ،به عبارت دیگر. یافته است

  .منطبق بر منطق عقالیی است

هاي آلودگی هوا در  که کلیه ویژگی 4شود که در سیاست ، مشاهده می10ارائه شده در جدول بر اساس اطالعات 

منطقه پرآلوده به میزان  آن بهبود یافته و میزان مالیات پرداختی افراد ثابت مانده است، میزان رفاه اکتسابی هر خانوار در

تمایل به (افراد به اندازه افزایش رفاه خود، پرداخت  ،منطقی است که فرض شود. ریال در ماه افزایش یافته است 24950

ها از کاهش آلودگی هوا در ازاي در واقع رفاه واقعی آن ،زیرا اگر مبلغی بیش از این حد بپردازند. خواهند داشت) پرداخت

هاي هوا در مقایسه با مبلغ ها از بهبود ویژگیمجموع رفاه اکتسابی آن ،به عبارت دیگر. یابدی، کاهش ممبلغ پرداختی

اندازه میزانی که رفاه شود که افراد به بنابراین در اینجا فرض می. شودآنان، به کاهش رفاه آنان منجر میپرداختی توسط 

  . آورند، تمایل به پرداخت دارندبه دست می

                                                
-یر رفاه اقتصادي براي سایر سیاستواضح است که محاسبه مقاد. اندسیاست ممکن، انتخاب شده 243میان سیاست از  28این  1

  .پذیر استترتیب امکاناي ممکن نیز به همین ه

  
  .در نظر گرفته شده است 2/5بعد خانوار برابر  2
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  هاي مختلف تغییر در آلودگی هوا در منطقه پرآلوده با توجه به الگوي الجیت متداخلـ بررسی اثرات رفاهی سیاست 10جدول 

 )ریال در ماه(رفاه اقتصادي  مالیات پرداختی اثرات سالمتی دید ضعیف ریزش گرد و غبار سیاه بوي نامطبوع شماره راهبرد

 روز در ماه 3 روز در ماه 3  روز در ماه 4 1
مورد مرگ بیشتر  2مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  18

 در ماه

ریال در ماه  10400

 براي خانوار نمونه
0 

 روز در ماه 3 روز در ماه 3  روز در ماه 4 2
مورد مرگ بیشتر  2بیشتر بیمارستان و مورد پذیرش  18

 در ماه

ریال در ماه  12480

 براي خانوار نمونه
2090- 

 روز در ماه 4 روز در ماه 3  روز در ماه 5 3
مورد مرگ بیشتر  3مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  24

 در ماه

ریال در ماه  8320

 براي خانوار نمونه
18100 - 

 روز در ماه 2 روز در ماه 2  روز در ماه 3 4
مورد مرگ بیشتر  1مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  12

 در ماه

ریال در ماه  10400

 براي خانوار نمونه
24950 

 روز در ماه 4 روز در ماه 3  روز در ماه 5 5
مورد مرگ بیشتر  2مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  18

 در ماه

ریال در ماه  14560

 براي خانوار نمونه
16000- 

 روز در ماه 3 روز در ماه 2  روز در ماه 3 6
مورد مرگ بیشتر  1مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  12

 در ماه

ریال در ماه  10400

 براي خانوار نمونه
17000 

 روز در ماه 2 روز در ماه 4  روز در ماه 4 7
مورد مرگ بیشتر  1مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  12

 در ماه

ریال در ماه  6240

 خانوار نمونهبراي 
15700 

 روز در ماه 3 روز در ماه 2  روز در ماه 5 8
مورد مرگ بیشتر  3مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  24

 در ماه

ریال در ماه  7800

 براي خانوار نمونه
4900- 

 روز در ماه 4 روز در ماه 4  روز در ماه 4 9
مورد مرگ بیشتر  3مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  24

 در ماه

ریال در ماه  10400

 براي خانوار نمونه
21050 - 

 روز در ماه 2 روز در ماه 3  روز در ماه 3 10
مورد مرگ بیشتر  2مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  18

 در ماه

ریال در ماه  13000

 براي خانوار نمونه
9250 

 روز در ماه 4 روز در ماه 3  روز در ماه 4 11
مورد مرگ بیشتر  2و مورد پذیرش بیشتر بیمارستان  18

 در ماه

ریال در ماه  15600

 براي خانوار نمونه
13150 - 

 روز در ماه 3 روز در ماه 5  روز در ماه 5 12
مورد مرگ بیشتر  1مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  12

 در ماه

ریال در ماه  10400

 براي خانوار نمونه
300 - 

 روز در ماه 2 روز در ماه 3  روز در ماه 5 13
مورد مرگ بیشتر  1مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و 12

 در ماه

ریال در ماه  5200

 براي خانوار نمونه
17600 

 روز در ماه 2 روز در ماه 2  روز در ماه 3 14
مورد مرگ بیشتر  2مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  18

 در ماه

ریال در ماه  13000

 براي خانوار نمونه
14000 

 روز در ماه 4 روز در ماه 4  روز در ماه 5 15
مورد مرگ بیشتر  1مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  12

 در ماه

ریال در ماه  10400

 براي خانوار نمونه
8250- 

 روز در ماه 3 روز در ماه 3  روز در ماه 4 16
مورد مرگ بیشتر  3مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  24

 در ماه

ریال در ماه  7800

 براي خانوار نمونه
5750- 

 روز در ماه 4 روز در ماه 3  روز در ماه 3 17
مورد مرگ بیشتر  3مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  24

 در ماه

ریال در ماه  2600

 براي خانوار نمونه
4600 - 

 روز در ماه 3 روز در ماه 2  روز در ماه 5 18
مورد مرگ بیشتر  2مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  18

 در ماه

در ماه ریال  18200

 براي خانوار نمونه
6950 - 

 روز در ماه 2 روز در ماه 4  روز در ماه 4 19
مورد مرگ بیشتر  1مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  12

 در ماه

ریال در ماه  10400

 براي خانوار نمونه
11550 

 4350ریال در ماه  10400مورد مرگ بیشتر  1مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  12 روز در ماه 4 روز در ماه 3  روز در ماه 3 20
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 براي خانوار نمونه در ماه

 روز در ماه 3 روز در ماه 2  روز در ماه 5 21
مورد مرگ بیشتر  1مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  12

 در ماه

ریال در ماه براي 2600

 خانوار نمونه
17000 

 روز در ماه 2 روز در ماه 4  روز در ماه 4 22
مورد مرگ بیشتر  2مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  18

 در ماه

ریال در ماه  18200

 براي خانوار نمونه
4600 - 

 روز در ماه 4 روز در ماه 2  روز در ماه 4 23
مورد مرگ بیشتر  3مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  24

 در ماه

ریال در ماه  14300

 براي خانوار نمونه
15450 - 

 روز در ماه 2 روز در ماه 3  روز در ماه 5 24
مورد مرگ بیشتر  1مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  12

 در ماه

ریال در ماه  10400

 براي خانوار نمونه
12400 

 روز در ماه 3 روز در ماه 4  روز در ماه 3 25
مورد مرگ بیشتر  2مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  18

 در ماه

ریال در ماه  6500

 براي خانوار نمونه
3050 

 روز در ماه 2 روز در ماه 2  روز در ماه 3 26
مورد مرگ بیشتر  3مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  24

 در ماه

ریال در ماه  6240

 براي خانوار نمونه
12400 

 روز در ماه 3 روز در ماه 3  روز در ماه 4 27
مرگ بیشتر  مورد 1مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  12

 در ماه

ریال در ماه  10400

 براي خانوار نمونه
8350 

 روز در ماه 4 روز در ماه 4  روز در ماه 5 28
مورد مرگ بیشتر  2مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  18

 در ماه

ریال در ماه  14560

 براي خانوار نمونه
20750 - 

  

کنند، بیانگر اهمیت بسیار باالي ویژگی اثرات را ایجاد می ، بیشترین کاهش رفاهکه به ترتیب 28و  9هاي قایسه سیاست

نسبت به  9شود تنها نقطه ضعف سیاست همانطور که مشاهده می. وندان استسالمتی آلودگی هوا از دیدگاه شهر

-می 9الیات بیشتري نسبت به سیاست ، خانوار م28در سیاست  ،کهدر حالی. در ویژگی اثرات سالمتی است 28ت سیاس

میزان کاهش رفاه  ،اما با وجود این. ویژگی بوي نامطبوع ناشی از آلودگی هوا نیز بدتر شده است ،دازد و در عین حالپر

  .بیشتر است 28از سیاست  9سیاست 

مقایسه با میزان  هاي آلودگی هوا در، اهمیت بیشتر ویژگیشوددر مقایسه اثرات رفاهی مشاهده مینکته دیگري که 

هاي آلودگی هوا در آنها هایی که ویژگی شود که کلیه سیاستاه شهروندان است، زیرا مشاهده میاز دیدگ مالیات پرداختی

دهد که این امر نشان می. افزایش می دهندبدون توجه به میزان مالیات پرداختی آن سیاست، رفاه را  .بهبود یافته است

  .باشندلودگی هوا نگران میازه نسبت به آخانوارهاي ساکن در منطقه پرآلوده تا چه اند
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  هاي مختلف تغییر در آلودگی هوا در منطقه متوسط آلوده با توجه به الگوي الجیت متداخلـ بررسی اثرات رفاهی سیاست 11جدول 

شماره 

 راهبرد
 بوي نامطبوع

ریزش گرد و 

 غبار سیاه
 مالیات پرداختی اثرات سالمتی دید ضعیف

رفاه اقتصادي 

 )ریال در ماه(

 روز در ماه 3 روز در ماه 3  روز در ماه 4 1
مورد مرگ بیشتر در  2مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  18

 ماه

ریال در ماه  10400

 براي خانوار نمونه
0 

 روز در ماه 3 روز در ماه 3  روز در ماه 4 2
مورد مرگ بیشتر در  2مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  18

 ماه

ریال در ماه  12480

 براي خانوار نمونه
2090- 

 روز در ماه 4 روز در ماه 3  روز در ماه 5 3
مورد مرگ بیشتر در  3مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  24

 ماه

ریال در ماه  8320

 براي خانوار نمونه
12720 - 

 روز در ماه 2 روز در ماه 2  روز در ماه 3 4
مرگ بیشتر در  مورد 1مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  12

 ماه

ریال در ماه  10400

 براي خانوار نمونه
21390 

 روز در ماه 4 روز در ماه 3  روز در ماه 5 5
مورد مرگ بیشتر در  2مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  18

 ماه

ریال در ماه  14560

 براي خانوار نمونه
11420 - 

 روز در ماه 3 روز در ماه 2  روز در ماه 3 6
مورد مرگ بیشتر در  1بیشتر بیمارستان و  مورد پذیرش 12

 ماه

ریال در ماه  10400

 براي خانوار نمونه
17220 

 روز در ماه 2 روز در ماه 4  روز در ماه 4 7
مورد مرگ بیشتر در  1مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  12

 ماه

ریال در ماه  6240

 براي خانوار نمونه
9330 

 روز در ماه 3 روز در ماه 2  روز در ماه 5 8
مورد مرگ بیشتر در  3مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  24

 ماه

ریال در ماه  7800

 براي خانوار نمونه
1500- 

 روز در ماه 4 روز در ماه 4  روز در ماه 4 9
مورد مرگ بیشتر در  3مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  24

 ماه

ریال در ماه  10400

 براي خانوار نمونه
18280 - 

 روز در ماه 2 روز در ماه 3  روز در ماه 3 10
مورد مرگ بیشتر در  2مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  18

 ماه

ریال در ماه  13000

 براي خانوار نمونه
4650 

 روز در ماه 4 روز در ماه 3  روز در ماه 4 11
مورد مرگ بیشتر در  2مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  18

 ماه

ریال در ماه  15600

 خانوار نمونهبراي 
9380- 

 روز در ماه 3 روز در ماه 5  روز در ماه 5 12
مورد مرگ بیشتر در  1مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  12

 ماه

ریال در ماه  10400

 براي خانوار نمونه
2090- 

 روز در ماه 2 روز در ماه 3  روز در ماه 5 13
مورد مرگ بیشتر در  1مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و 12

 ماه

ریال در ماه  5200

 براي خانوار نمونه
13830 

 روز در ماه 2 روز در ماه 2  روز در ماه 3 14
مورد مرگ بیشتر در  2مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  18

 ماه

ریال در ماه  13000

 براي خانوار نمونه
11230 

 روز در ماه 4 روز در ماه 4  روز در ماه 5 15
مورد مرگ بیشتر در  1بیمارستان و مورد پذیرش بیشتر  12

 ماه

ریال در ماه  10400

 براي خانوار نمونه
6260- 

 روز در ماه 3 روز در ماه 3  روز در ماه 4 16
مورد مرگ بیشتر در  3مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  24

 ماه

ریال در ماه  7800

 براي خانوار نمونه
4960 - 

 ماه روز در 4 روز در ماه 3  روز در ماه 3 17
مورد مرگ بیشتر در  3مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  24

 ماه

ریال در ماه  2600

 براي خانوار نمونه
830 - 

 روز در ماه 3 روز در ماه 2  روز در ماه 5 18
مورد مرگ بیشتر در  2مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  18

 ماه

ریال در ماه  18200

 براي خانوار نمونه
4330- 

 روز در ماه 2 روز در ماه 4  ماهروز در  4 19
مورد مرگ بیشتر در  1مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  12

 ماه

ریال در ماه  10400

 براي خانوار نمونه
5160 
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 روز در ماه 4 روز در ماه 3  روز در ماه 3 20
مورد مرگ بیشتر در  1مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  12

 ماه

ریال در ماه  10400

 نمونهبراي خانوار 
6460 

 روز در ماه 3 روز در ماه 2  روز در ماه 5 21
مورد مرگ بیشتر در  1مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  12

 ماه

ریال در ماه براي 2600

 خانوار نمونه
18830 

 روز در ماه 2 روز در ماه 4  روز در ماه 4 22
مورد مرگ بیشتر در  2مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  18

 ماه

ریال در ماه  18200

 براي خانوار نمونه
10200 - 

 روز در ماه 4 روز در ماه 2  روز در ماه 4 23
مورد مرگ بیشتر در  3مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  24

 ماه

ریال در ماه  14300

 براي خانوار نمونه
9060 - 

 روز در ماه 2 روز در ماه 3  روز در ماه 5 24
مورد مرگ بیشتر در  1مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  12

 ماه

ریال در ماه  10400

 براي خانوار نمونه
8620 

 روز در ماه 3 روز در ماه 4  روز در ماه 3 25
مورد مرگ بیشتر در  2مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  18

 ماه

ریال در ماه  6500

 براي خانوار نمونه
430 

 روز در ماه 2 روز در ماه 2  روز در ماه 3 26
مورد مرگ بیشتر در  3پذیرش بیشتر بیمارستان و مورد  24

 ماه

ریال در ماه  6240

 براي خانوار نمونه
10440 

 روز در ماه 3 روز در ماه 3  روز در ماه 4 27
مورد مرگ بیشتر در  1مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  12

 ماه

ریال در ماه  10400

 براي خانوار نمونه
7560 

 روز در ماه 4 ماهروز در  4  روز در ماه 5 28
مورد مرگ بیشتر در  2مورد پذیرش بیشتر بیمارستان و  18

 ماه

ریال در ماه  14560

 براي خانوار نمونه
18000 - 

  

  

در میزان اضافه  1که تنها تفاوت آن با سیاست  2شود که سیاست مشاهده می) 11جدول (متوسط آلوده در منطقه 

ریال در ماه ـ  2090به همین میزان ـ "ماه است، رفاه اقتصادي افراد نیز تقریباریال در  2080مالیات پرداختی به اندازه 

انجــام  2تــــی که در سیاست بر اساس این فرض منطقی که چون خانوارها در مقابل اضافه پرداخ. کاهش یافته است

- ها کاهش میه پرداخت رفاه آنشود، بنابراین به میزان همین اضافشان نمیبهبودي در آلودگی هوا نصیبدهند، هیچ می

به . کند نتایج این فرض منطقی را تأیید میدست آمده از الگوي الجیت متداخل، توان استدالل کرد که نتایج به یابد، می

  .باشدانتخاب، منطبق بر فروض منطقی می نتایج بدست آمده از الگوي الجیت متداخل رهیافت الگوسازي  ،عبارت دیگر

هاي آلودگی هوا در آن بهبود یافته و میزان مالیات شود که کلیه ویژگیمشاهده می 4یاست در ارتباط با س

ریال در ماه  21390پرداختی افراد ثابت مانده است، میزان رفاه اکتسابی هر خانوار در منطقه متوسط آلوده به میزان 

  . افزایش یافته است

کنند، بیانگر اهمیت بسیار باالي ویژگی ش رفاه را ایجاد میب بیشترین کاهکه به ترتی 28و  9هاي مقایسه سیاست

نسبت به  9شود تنها نقطه ضعف سیاست  طور که مشاهده میهمان. اثرات سالمتی آلودگی هوا از دیدگاه شهروندان است

-می 9 الیات بیشتري نسبت به سیاست، خانوار م28در سیاست  ،کهدر حالی. در ویژگی اثرات سالمتی است ،28سیاست 

میزان کاهش رفاه  ،اما با وجود این. پردازد و در عین حال ویژگی بوي نامطبوع ناشی از آلودگی هوا نیز بدتر شده است

  .بیشتر است 28از سیاست  9سیاست 

هاي آلودگی هوا در مقایسه با میزان اهمیت بیشتر ویژگی شوددر مقایسه اثرات رفاهی مشاهده مینکته دیگري که 

هاي آلودگی هوا در هایی که ویژگی شود که کلیه سیاستاه شهروندان است، زیرا مشاهده میداختی، از دیدگمالیات پر



 16

را افزایش بدون توجه به میزان مالیات پرداختی آن سیاست، رفاه خانوارهاي منطقه متوسط آلوده  ،ها بهبود یافته استآن

  . دهندمی

هاي آلودگی هوا در ویژگیدرصد بهبود در هر یک از  30توان نتیجه گرفت که ارزش کل تنها ، میبر این اساس

. ریال در ماه است 4571363850ریال در ماه و در منطقه متوسط آلوده برابر  6732108800منطقه پرآلوده مشهد برابر 

ریال در ماه  11303472650ل درصد بهبود وضعیت آلودگی هواي مشهد از ارزشی معاد 30 ،بنابراین در مجموع

  .برخوردار است

درآمد شهر محسوب کمطور عمده مناطق ودگی هوا در مناطق پرآلوده که بهکاهش رفاه ناشی از آل ،با توجه به این 

هاي گذارير فراهم آوردن سرمایهشوند، الزم است از طریق انتقال درآمدي از بخش متوسط آلوده به پرآلوده، عالوه بمی

توان در طرح دریافت عوارض سبز، میزان چنین میهم. هاي عدالت اجتماعی نیز فراهم شوددر این مناطق، زمینه کالن

طور خودکار بر این خانوارها کاهش داد تا به عوارض دریافتی از این مناطق را براي کاهش اثرات زیست محیطی آلودگی

  .ار گیرددر نظام دریافت عوارض نیز موضوع عدالت مورد توجه قر

  

  اجرایی پیشنهادات

منظور بهبود مطالعات آتی در این حوزه و نیز کنترل و یا کاهش هاي مطالعه، پیشنهادات زیر به تهبا توجه به یاف

  : شودها ارائه میآلودگی هوا یا استفاده از ابزارهاي اقتصادي، تمایل به مشارکت مالی شهروندان و تغییر نگرش در آن

بازآزمایی نتایج آن از طریق انجام همین مطالعه در فاصله  ،اطمینان از نتایج بدست آمده از این پژوهشمنظور به ●

اي مشابه در همین دوره زمانی و در نمونه دیگري از  زمانی منطقی با این پژوهش و با همین نمونه و یا انجام مطالعه

  . شود همین جمعیت پیشنهاد می

ارزش محاسبه شده تواند با در نظر گرفتن  شهرداري می، دولت و ش آلودگی هوادر راستاي نیل به هدف کاه ●

کننده مالیات و عوارض دریافت  سازي هوا، از هر واحد آلوده و میزان نقش واحدهاي مختلف در آلوده براي آلودگی هوا

قتصادي آلودگی هوا از توان اي تعیین شود که در عین در نظر گرفتن ارزش ا گونهچنانچه میزان این مالیات به. نندک

بازدارندگی منطقی نیز برخوردار باشد ـ یعنی نه آن قدر زیاد باشد که در اقتصاد کشور و جامعه خلل ایجاد کند و نه آن 

کننده دریافت نکند و در عین حال پرداخت آن نیز براي  هاي اجتماعی آلودگی را از آلوده قدر کم باشد که هزینه

کند  کننده را وادار می سهل و آسان باشد و تأثیري در بهبود کیفیت هوا نداشته باشد ـ واحدهاي آلودهکننده بسیار  آلوده

  ). مشارکت مالی صنایع(هاي خود را کاهش دهند  میزان انتشار آالینده ،که به منظور پرداخت مبلغ مالیات کمتر

کننده نیز  جوز انتشار آلودگی براي هر آلودهبا در نظر گرفتن ارزش اقتصادي محاسبه شده آلودگی هوا، تعیین م ●

در چنین شرایطی با توجه به این که هزینه کاهش انتشار . ثر باشدود کیفیت هوا و کاهش آلودگی آن مؤتواند در بهبمی

کننده متفاوت است، استفاده از سیاست حباب و نظام بانکداري انتشار در کاهش آلودگی براي واحدهاي مختلف آلوده

چنین شرایطی زیرا در . شودهاي کنترل کیفیت هوا و مبارزه اقتصادي و کارا با آلودگی هوا به طور اکید توصیه میههزین

گیرد که آیا به میزان مجوز خود  کننده ـ با انجام یک تحلیل هزینه ـ منفعت شخصی، تصمیم میهر فرد ـ واحد آلوده

ب فیلتر، استفاده محدودتر و غیره ـ میزان انتشار آلودگی واحد آالینده منتشر کند یا این که به طرق مختلف ـ نص

اي  آالینده خود ـ اعم از کارخانه، خودرو و غیره ـ را کاهش دهد و مجوز انتشار آالینده خود را در سطح حباب منطقه
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براي کاهش میزان هاي متفاوتی را  واضح است که افراد مختلف با توجه به این که بایستی هزینه. خود به فروش بگذارد

منظور ایجاد بازار براي شود به در این راستا توصیه می. تیکسانی آلودگی متحمل شوند، تصمیمات متفاوتی خواهند گرف

مبارزه اقتصادي با آلودگی هوا نیز  ،کنترل آلودگی از یک نظام مشابه بانکداري انتشار بهره گرفته شود تا از این طریق

  .کاراتر شود

تصاعدي منطقی با توجه به ارزش اقتصادي محاسبه شده آلودگی هوا نیز  -عوارض-گیري از نظام مالیات  بهره ●

هاي هوشمند  چنانچه در استفاده از کارت ،عنوان مثالبه. حل مشکل آلودگی هوا کمک کند تواند تا حد زیادي در می

تعبیه شود که چنانچه افراد ـ با در نظر  است ـ سیستمی برداري قابل بهره) 1385سال (سوخت ـ که از اواخر سال جاري 

ها به گیري نمودند، صورت حساب پرداختی آن گرفتن وضعیت درآمدي و شغلی ـ ماهیانه بیش از مقدار مشخصی سوخت

سیستم حمل و  ءمنظور ارتقاصورت مستقیم به حسابی بهمبلغ دریافتی از این طریق بهصورت تصاعدي افزایش یابد و 

تواند  شهرداري می ،عالوه بر آن. اي به حل مشکل آلودگی هوا خواهد کرد منتقل شود، کمک قابل مالحظه قل عمومین

ها آلوده معادل میزان تمایل به پرداخت خانوارها براي کاهش آلودگی هوا از آن طور متوسط در مناطق پرآلوده و متوسطهب

عوارض (محیطی  توان این عوارض زیست ار مالی بر خانوارها میبراي کاهش فش. محیطی دریافت نماید عوارض زیست

مشارکت مالی (را به صورت ماهانه دریافت و از آن صرفاً و منحصراً براي کاهش آلودگی هوا استفاده نمود ) سبز

  ).شهروندان

ها که پیشتر به آن(برنامه چهارم و پنجم ، با توجه به تأکیدات مختلف قوانین  عالوه بر مشارکت مالی شهروندان ●

هاي  زمینه  )مشارکت مالی دولت( 1میلیارد ریال 447، الزم است دولت نیز ساالنه با مشارکت مالی حداقل  )اشاره شد

  .الزم را براي کاهش آلودگی هوا فراهم آورد

کلیه نهادهاي دخیل در اداره امور شهر و مدیریت  ،انداز شهر مشهداساس موارد اشاره شده در سند چشمبر  ●

پایداري ها و امور اجرایی خود را با هدف ها اقدام نموده و کلیه فعالیتشهري بایستی در راستاي کاهش و رفع آلودگی

یابی بهینه هاي مختلفی همچون مکانتواند در زمینهاست مشارکت این نهادها میآنچه مسلم . محیطی بنا نهندزیست

گیري از امکانات و نظام شهر الکترونیک، مسیریابی دقیق هاي اقتصادي در راستاي کاهش تردد در سطح شهر، بهره بنگاه

) ITS(هاي حمل و نقل هوشمند ل عمومی، استفاده بهینه از سیستمو سیستم حمل و نق BRTو سیستماتیک خطوط 

گذاري در سایر  سرمایهگذاري در تکمیل کمربند سبز مشهد،  ها و سرانه فضاهاي سبز عمومی، سرمایهگسترش پارك

  ).شهريمشارکت شهرداري و سایر نهادهاي (و غیره محقق گردد هاي کاهنده آلودگی هوا، گازسوز کردن خودروها  طرح

 - دولت ـ شهروندانافزاي امور مطرح شده در باال مستلزم مشارکت چهار جانبه صنایع ـ انجام بهینه و هم مسلماً ●

ها، صرف زمان و هزینه اضافی  همکاري مذکور به جلوگیري از دوباره کاري مطمئناً ،بر این اساس. باشدمدیریت شهري می

  .شود و ایجاد سینرژي منجر می

  

  

                                                
  ).هاي پژوهش یافته(باشد  برخوردار می 11303472650ماهانه از ارزشی معادل  , درصدي آلودگی هوا 30با توجه به اینکه کاهش  1
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Investigating welfare effects of various policies of air pollution changing 
(Case study: Mashhad) 

 
Ali Firoozzare, Mohammad Ghorbani1 

 
Abstract 

Air pollution being one aspect of Environmental pollutions led to heart and respiratory diseases, Re-
duction in vision, eye irritation and damage to plants, animals and objects and in worldwide scale resulted 
in global warming, stratospheric ozone loss, acid rain etc. By using cross-section data of Mashhad -which 
gathered through a survey research-, choice modelling approach and nested logit model this study tries to 
investigate and analyze economical welfare effects of various air pollution policies. Results show that the 
citizens’ viewpoint about the impact of air pollution on their health is very high. The total value of 30 
percent of improvement in any air pollution treat in the high polluted region is equal to 6732108800 Rials 
per month, and in the median polluted region it’s equal to 4571363850 Rials per month. Consequently 30 
percent improvement of Mashhad air pollution has a value equal to 11303472650 Rials per month totally. 

 
Key words:Economical welfare, Choice modeling, Nested logit model, high polluted region, median 

polluted region. 
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