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 : چکیده
های محیطی و طبیعی ، یکی از عوامل توسعه پایدار اکولوژیکی است . به عالوه ایجاد جامعه ای  ا ارزش شمردن سرمایهب

سالم و سازنده برای تداوم پیشرفت و توسعه اقتصادی نیاز به ایجاد ،توسعه و حفظ آب و هوای سالم تفرجگاه ها و جاذبه 

ما را  اضای روز افزون انسان ها دارد .این مفهوم ارزشی منابع طبیعیهای زیست محیطی و طبیعی جهت پاسخگویی به تق

به سوی سؤاالتی درباره میزان نحوه ارزش گذاری محیطی هدایت می کند که می تواند در سطوح مالی رخ دهد.تفکر 

ج مستمر فرهنگ زیست محیطی شاید بتواند بسیاری از آمال و آرزوهای بشر را تحقق بخشد اما این امر جز از طریق تروی

زیست محیطی در میان اقشار مختلف جامعه ممکن نخواهد بود .امروزه مسائل زیست محیطی دامنه ی وسیعی پیدا کرده 

و عمیقأدارای مفهوم اجتماعی است .اما سؤالی که هم اکنون مطرح است این است که به جای ادامه شیوه های 

د می سازد، چگونه می توان با ورود در معامله ای سود بخش با ای که طبیعت را به نحوی خطرناک نابو غارتگرانه

پرسشنامه ارائه و سپس  384طبیعت،بر سرعت توسعه اجتماعی و اقتصادی افزود ؟در این پایان نامه داده های حاصل از 

ه ها صورت تحلیل داده ها بر مبنای آمار استنباطی و آمار توصیفی به کمک فنون آماری مناسب به منظور آزمون فرضی

 میگیرد . در نتیجه سؤاالت اصلی تحقیق به شرح زیر است : 

 پرداخت مالیات بر کربن جهت دست یابی به هوای پاکیزه تر کدامند ؟ عوامل مؤثر بر تمایل به -1

 میزان متوسط تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوای پاکیزه تر به چه میزانی است؟   -2

 هر یک از عوامل مذکور بر مقدار تمایل به پرداخت مالیات بر کربن به چه اندازه است؟  میزان اثرگذاری -3

 فرضیه های ذکر شده در تحقیق حاضر :

 سطح در آمد، سطح تحصیالت، سن، بعد خانوار، جنسیت، تعداد وسیله نقلیه بر تمایل به پرداخت تأثیر مثبتی دارد . -1

 ایل به پرداخت کاهش می یابد.         با افزایش نرخ مالیات بر کربن میزان تم -2

کمی می باشد . با استفاده از یک بازار فرضی تمایل به  _روش به کار گرفته شده در این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی 

گذاری مشروط  پرداخت افراد در جهت پرداخت این مالیات تعیین می گردد. برای دست یابی به این هدف از روش ارزش

(CVMبا ) دو بعدی و تخمین مدل الجیت به منظور برآورد تمایل به  -ای دو گانه استفاده از نظر سنجی پرسشنامه

پس از تخمین مدل الجیت با استفاده از  پرداخت افراد جهت دستیابی به هوای تمیز و سالمتی بیشتر استفاده می شود.

محاسبه می گردد . قابل به ذکر   WTPنتظاری  و بررسی معنی داری ضرایب تخمینی، مقدار ا STATA12نرم افزار  

 است  انتخاب نمونه ها از جامعه آماری کامأل تصادفی و اتفاقی بوده است . 

 یافته های به دست آمده در تحقیق حاضر:

                                                 
شهر  یمورد یبررس) مشروط یگذار ارزش کردیبر کربن با رو اتیبه پرداخت مال لیبرآورد تماسی ارشد با عنوان پایان نامه کارشنا -1 

 دانشگاه پیام نور مشهد  مشهد( 
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 درصد مردم تمایل به پرداخت مالیات بر کربن دارند .  43تقریبا 

و وضعیت تأهل بر تمایل بر  تحصیالت، سن، شغل، جنسیتتمامی عوامل ذکر شده در مدل یعنی سطح درآمد، سطح  -1

 پرداخت فرد تأثیر مثبت دارند . 

 با افزایش نرخ مالیات بر کربن میزان تمایل به پرداخت کاهش می یابد . -2

 

 

 .گذاری مشروط، بازار فرضی، تمایل به پرداخت توسعه پایدار، مالیات بر کربن، روش ارزش کلیدی: های واژه

 
Abstract 
Counting the value of the environment and natural resources, is one of the factors of sustainable 

development Akvlvzhky. In addition to creating a healthy and productive society for the continued 

progress and economic development need to create, develop and maintain healthy climate and natural 

environment Jt resorts and attractions to meet the increasing demand of people. This is the value of 

natural resources,how is it possible to enter into a deal with the nature of the benefit, said the rate of 

social and economic development? The thesis presents data from 384 questionnaires and data analysis 

and descriptive statistics based on inferential statistical techniques to help it is appropriate to test the 

hypotheses. As a result, the main research questions are as follows: 

1. factors affecting willingness to pay a carbon tax to achieve cleaner air are there? 

2. The average willingness to pay a carbon tax to achieve cleaner air to what extent? 

(3) the impact of each factor on the willingness to pay the carbon tax is to what extent? 

Assumptions mentioned in the study: 

1. The level of income, level of education, age, household size, gender, number of vehicles have a 

positive impact on willingness to pay. 

2. The carbon tax rate increases the willingness to pay is reduced. 

The method used in this study is an analytical research-bit. With a market willing to pay people an 

opportunity to pay the tax is determined. To achieve this goal is contingent valuation method (CVM) 

using a survey questionnaire and a two-dimensional binary logit model to estimate the willingness to 

pay estimates to achieve clean air and better health is After estimate logit model using software 

STATA12 and reviews significant estimated coefficients, the expected value of WTP is calculated. 

The selection of random samples of the population and have been accidental. 

The results obtained in this study: D 

1. Almost 43% of people are willing to pay a carbon tax. 

2. All the factors mentioned in the model, income level, education level, age, occupation, gender, and 

marital status have a positive impact on people's willingness to pay. 

3. carbon tax rate increases the willingness to pay is reduced. 

Key words: 

Sustainable development, carbon tax, contingent valuation method, market assumptions, interest 

payments Yes. 

 

 : مقدمه -1
امروزه مفهوم توسعه پایدار و ابعاد چندگانه آن و حفظ محیط زیست از جمله مفاهیم نوینی هستند که توجه اکثر کشورها 

شوند، بلکه در سال های  که رشد و تعالی جوامع بر مبنای معیارهای گذشته ارزیابی نمیطوری را به خود جلب نموده اند، به

مسائل زیست محیطی، حفاظت از منابع طبیعی و رعایت اصول توسعه پایدار، معیارهای اساسی اخیر میزان پایبندی جوامع به 

های آینده در ورای آنچه امروزه در  آیند. بر همین اساس بسیاری بر این باورند که نسل برای ارزیابی رشد جوامع به شمار می

تر با طبیعت، دنیای بهتری را داشته باشند. در جهان  نگذرد، این شانس را خواهند داشت که در گستره روابطی موزو دنیا می
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امروز، توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان دو هدف ارزشمند نه تنها در سطح کشورها بلکه در کل 

 :2دهد اند. توسعه پایدار دو هدف اساسی را مدنظر قرار می جهان مورد توجه قرار گرفته

 ی مردم.تأمین نیازهای اساس -1

 پایداری و حفاظت از منابع طبیعی.  -2

 :تعریف مسأله-2

زیست در جهان در چند دهه گذشته از این واقعیت حکایت دارد که  های حفاظت محیط بررسی عملکرد بسیاری از سازمان

دارنده بوده و های قانونی وباز زیست، بیشتر بر اعمال سیاست های حفاظت از محیط ها و سیاست گیری تا به حال، تمرکز جهت

زیستی در ردیف سایر منابع کمیاب قرار  کمتر از رویکردهای اقتصادی استفاده شده است. اکنون این موضوع که منابع محیط

زیرا در   گونه منابع، باید عقالنیت اقتصادی رعایت شود، شود. به همین دلیل در استفاده از این دارد، اصل پذیرفته شده تلقی می

صل استفاده بهینه از منابع رعایت نخواهد شد. لذا مسأله اصلی در تحقیق حاضر تعیین میزان متوسط تمایل به غیر این صورت ا

تر توسط ساکنین این شهر است. از طرفی سعی خواهد  پرداخت مالیات بر کربن در شهر مشهد جهت دستیابی به هوای پاکیزه

مورد بررسی قرار گیرد. در نتیجه سؤاالت اصلی تحقیق به شرح زیر شد عوامل مؤثر بر پرداخت مالیات بر کربن در این شهر 

 است:

 تر کدامند؟ عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوای پاکیزه .1

 تر به چه میزانی است؟ میزان متوسط تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوای پاکیزه .2

 ای است؟ یک از عوامل مذکور بر مقدار تمایل به پرداخت مالیات بر کربن به چه اندازه میزان اثرگذاری هر .3

 :قیضرورت تحق-3
ها  های زیست محیطی است. به همین دلیل دولت ها در قرن بیست و یکم، بحران دولت یرو شیهای پ ترین چالش از مهم یکی

شکالت زیست محیطی از جمله آلودگی هوا فائق آیند. افزایش مصرف های مختلف، بر م ها و برنامه کوشند تا با اتخاذ سیاست می

ها نیز به عنوان  هاست، بلکه آثار منفی زیست محیطی آن برای مصرف آینده آن یهای فسیلی نه تنها تهدید رویه سوخت بی

هستند که کمترین ناکارایی را هایی از مالیات  مردان است. اقتصاددانان همواره در پی شناسایی پایه مقوله مهم مورد توجه دولت

زیست محیطی )مالیات سبز(   ویژگی را دارد، مالیات نها تنها پایه مالیاتی که چنی بر جامعه تحمیل کند. در بین انواع مالیات

در  ی. از طرفشود یاست. یکی از انواع مالیات سبز، مالیات زیست محیطی غیرمستقیم است که بر انواع مواد سوختی بسته م

ش  یدر داخل به علت افزا نیبنز دیتول تیفیدر مشهد و کاهش ک ینیشهرنش عیرشد سر شیبه علت افزا ریاخ یها سال

 منطقه نیا یکه سازمان هواشناس یا است. به گونه افتهی شیشهر به شدت افزا نیا یهوا یسطح آلودگ المللی نیب یها میتحر

بر  اتیمال استیس یمنطقه در مرز هشدار قرار گرفته است؛ لذا اجرا نیا یروز سال سطح آلودگ 120از  شیداشته در ب انیب

 .دینما فاءیرا ا ینقش مؤثر یودگآل دیدر کاهش سطح تول تواند یکربن م

 :قیهدف تحق-4
هایی از مالیات هستند که کمترین ناکارایی را بر جامعه تحمیل کند. در بین انواع  اقتصاددانان همواره در پی شناسایی پایه 

(. 1386،یرشت نیو ام انیزیست محیطی )مالیات سبز( است )پژو  ها تنها پایه مالیاتی که چنین ویژگی را دارد، مالیات لیاتما

های تولیدی و یا کاالهای مصرفی، که  زیست محیطی غیرمستقیم است که بر انواع نهاده لیاتیکی از انواع مالیات سبز، ما

شود؛ از جمله مالیات بر مواد سوختی، مالیات بر انواع  ست محیطی همراه است، وضع میها به نوعی با آسیب زی استفاده از آن

های مستقیم  . مزیت مالیات غیرمستقیم نسبت به مالیاتها های نفتی و پالستیک ها، فرآورده کش ها، حشره کود شیمیایی، روغن

ها، که نیاز به سنجش میزان انتشار آلودگی  ز آالیندهآور نسبت به اخذ مالیات ا در این است که اخذ مالیات از کاالهای زیان

 یبر واحدها نهیصورت هز به اتیمال نیا نکهیبا توجه به ا ی(. از طرف1388اکبر، یعل دیتر است )س تر و کاربردی دارند، آسان

                                                 
2
 - Our Common Future- WCED Brundtland Report,1987 
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 طیمح یاهش آلودگک جهیو در نت ها نهیدر کاهش هز یسع د،یتول ییواحدها به منظور حفظ کارآ نیا شود یم لیتحم یاقتصاد

 نیعمل کند. ا یاقتصاد یواحدها یبرا یمشوق ابداع و نوآور کیبه عنوان  تواند یم اتیمال نیخواهند داشت. به عالوه ا ستیز

 نیو مصرف آن را به کار خواهند گرفت. ا یحمل و نقل و استفاده از انرژ د،یتول دیجد یها روش یاتیکاهش بار مال یواحدها برا

 را به دنبال خواهد داشت. یدیاثرات مف یالملل نیب یریپذ و هم ازنظر رقابت داریظر توسعه پاموضوع هم ازن

با توجه به اینکه تا کنون سیاست مالیات بر کربن در کشور اجرا نشده است هدف تحقیق حاضر استفاده از یک بازار فرضی 

ها تعیین گردد. در نتیجه؛  طریق تمایل به پرداخت آن برای شرح معایب و مزایای اجرای این سیاست برای افراد است تا بدین

 باشد.  گذاری مشروط در شهر مشهد می هدف اصلی تحقیق حاضر برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش

 :(قلمرو تحقیق )زمانی، مکانی، موضوعی-5
بررسی قرار خواهد گرفت. موضوع تحقیق بررسی  مورد 1393سال اول  ماه سهمشهد در بازه زمانی  شهرتحقیق حاضر در 

 .باشد می شهرگذاری مشروط در این  میزان برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد روش ارزش

 مبانی نظری:-6

 ارزش در اقتصاد محیط زیست -6-1
باشند. ارزش  مصرفی و غیرمصرفی میهای  که منابع طبیعی دارای ارزش دهد یمروری بر ادبیات اقتصاد محیط زیست نشان م

آید به طوری که این ارزش با منافع مازاد مصرف کننده از استفاده حقیقی  مصرفی، ارزشی است که از مصرف کاالبه دست می

زیست محیطی، ارزش مصرفی به سه صورت ارزش مصرف فعلی، ارزش  الهایتفریحی از کاال نیز مرتبط است. در مورد کا

 [7] .شود ارزش مصرف محتمل دیده می مصرف انتظاری و

 های طبیعی گذاری کارکردها، کاالها و خدمات اکوسیستم ارزش -6-2
های زیست محیطی امروز آنچه که مایه نگرانی است، نگاه سودجویانه به منابع طبیعی و اندیشه تصرف در طبیعت  در بحران

رویه از طبیعت موجب گردیده است تا دانشمندان با تالش  برداری بی باشد. توجه به تبعات رو به رشد ناشی از تخریب و بهره  می

ریزان کالن را به لزوم حفاظت و  گیران و برنامه های طبیعی، توجه تصمیم در جهت تبیین خدمات حاصل از عملکرد اکوسیستم

د محیط زیست و اقتصاد های اخیر، حوزه اقتصا توسعه هرچه بیشتر این مواهب خدادادی جلب نمایند. از این رو در دهه

های طبیعی بوده  های مرتبط با تعیین ارزش کارکردها، کاالها و خدمات اکوسیستم اکولوژیک شاهد افزایش قابل توجه فعالیت

های  اجتماعی کاالها و خدمات ارائه شده توسط اکوسیستم -است؛ به طوری که امروزه در مورد ارزش اکولوژیکی و اقتصادی

باشد، اما مشکل عمده در این زمینه آن است که بخش  آوری شده و موجود می عی، اطالعات زیادی جمعطبیعی و نیمه طبی

شود. آنچه مسلم  بندی می های متفاوت طبقه ای از این اطالعات در غالب معیارهای نامناسب تحلیلی بیان شده و به گونه عمده

اکولوژیکی به یک چارچوب استاندارد برای  - اقتصادیهای طبیعی  پذیر نمودن تجزیه و تحلیل است به منظور امکان

 [3]باشد  گذاری جامع کارکردها، کاالها و خدمات زیست محیطی نیاز می ارزش

 ها گذاری کارکردها، کاالها و خدمات اکوسیستم های ارزش روش-6-3
ای ارزش بسیار زیادی همانگونه که ذکر شد منابع طبیعی و کاالهای زیست محیطی و خدمات اکوسیستمی، اغلب دار

گیرند؛ به همین دلیل و به علت عدم امکان محاسبات کمی و دقیق، در  هستند، ولی به ندرت در بازارها مورد معامله قرار می

شود. عدم درک صحیح کارکردها و خدمات تولید شده توسط محیط زیست  ها توجه کافی نمی های کالن، به آن گیری تصمیم

گیری  گذاری ابزاری است که اطالعات مفیدی را جهت تصمیم شود. در این میان ارزش محسوب میخطری جدی برای جامعه 

گذاری اقتصادی اکوسیستم، از طریق بیان نمودن ارزش کمی  آورد. بنابراین ارزش های مختلف برای مدیران فراهم می بین گزینه

برداری پایدار از  یزان و مدیران اجرائی را در حفاظت و بهرهر گذاران و برنامه کارکردها، کاالها و خدمات زیست محیطی، سیاست

 دهد. منابع طبیعی یاری می
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گذاری  های ارزش ها، چهار رویکرد عمده وجود دارد که شامل روش به طور کلی به منظور برآورد ارزش کارکردهای اکوسیستم

 .[2]باشد ش انتقال منافع  میگذاری مشروط و رو گذاری غیرمستقیم بازار ، ارزش مستقیم بازار ، ارزش

 گیری تقاضای کاالهای زیست محیطی های اندازه روش -6-4
 گیری تقاضای کاالها و خدمات زیست محیطی، دو روش ساده وجود دارد: به طور کلی برای اندازه

 روش ترجیحات آشکار شده   -1

 روش ترجیحات بیان شده )ابراز شده(  -2

گیرد و از مبادله بین پول و کاال اقدام به استخراج اطالعات  قعی افراد در بازار مد نظر قرار میهای وا در رویکرد اول، انتخاب

گذاری هدانیک،  عبارتند از: روش هزینه سفر، مطلوبیت تصادفی یا الگوهای انتخاب مجزا، قیمت کردیرو نیهای ا  شود. روش می

 . [ 6]بازاری  های  رفتار جلوگیرنده و قیمت

شود، ارزش مصرفی یا غیرمصرفی کاالی زیست محیطی را از دیدگاه خود بیان نمایند، به  دوم از افراد درخواست میرویکرد  در

گردد، اما در  عبارت دیگر این روش شامل پرسش از افراد در مورد ارزش یک کاالی زیست محیطی یا خدمات اکوسیستمی می

هایی فرضی است، به  ها، انتخاب شود و انتخاب و پولی نیز رد و بدل نمی گیرد نمی ررویکرد کاالیی مورد خرید و فروش قرا نیا

های ترجیحات بیان شده عبارتند از: الگو   همین دلیل این رویکرد مباحثه برانگیز است و با ضریب خطا همراه خواهد بود. روش

 [5]های موازی.   اب و مقایسهانتخ آزمونگذاری مشروط،  بندی مشروط، نرخ گذاری مشروط، رتبه سازی انتخاب، ارزش

 مشروط گذاری روش ارزش -6-5
برای اولین بار در  سیوانتراپ  پیشنهاد گردید و دیو، توسط سیرایسی 1947گذاری مشروط، نخستین بار در سال  ارزش روش

« وجود یک بازارارزش مشروط بر »، به طور تجربی از این روش استفاده نمود. این روش به لحاظ مفهومی به معنی 1963سال 

 .[1]داشت، فرد به چه میزان برای کاالی زیست محیطی پرداخت می کرد ودباشد. بدین معنی که اگر یک بازار وج می

شود.در این جا دو حالت وجود دارد. اول  ترین بخش از مطالعة میدانی حاصل می آوری اطالعات به عنوان مهم در این روش جمع

گویند. مورد دیگر این  ن یک پدیده چقدر حاضرند بپردازند که به آن تمایل به پرداخت  یا   میاینکه مردم برای به دست آورد

 ایاست که مردم چقدر حاضرند دریافت کنند تا آن پدیده را از دست بدهند که به این مورد  تمایل به دریافت  و قبول جبران 

WTA مشروط ساده به نظر برسد اما برای استفاده از این روش گذاری  گویند.هرچند ممکن است در نگاه اول، روش ارزش می

 ها و قواعد دیگری در زمینه جامعه شناسی، روان شناسی، آمار و نظرسنجی نیاز است. های اقتصادی، به نظام در کنار نظریه
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 گذاری مشروط منافع و مشکالت و کاربردهای روش ارزش:  1دولج

ی مانند چوب درختان( یا عدم استفاده )غیرکاربردی مانند منظره زیبای تماشای درختان( را های استفاده )کاربرد تواند ارزش . می1

 تخمین بزند. 

 ها مناسب است. . بر اساس ارزش گذاری تغییرات در کیفیت محیط زیست و الویت داشتن آن2

مفهوم استفاده از زمین یا برخی منافع و آثار دهند، توضیح درباره  ای کامل، نمای کامل جامعه هدف را نمایش می های پرسشنامه . روش3

 له مورد بررسی مفید باشد.أتواند برای پاسخگویان به پرسشنامه در جهت تصور منافع و ضررهای مس خارجی منبع زیست محیطی می

 

 منافع:

 . این روش نسبتاً پر هزینه است.1

 رسد.  دن دارد لذا نسبتاً پیچیده به نظر می. سناریوهای متعددی بسته به توان پاسخ دهندگان قابلیت طرح ش2 

 . برای افراد غیر متخصص ارزیابی کیفیت کار و دقت آن مشکل است.3

 های مربوط به طراحی پرسش نامه مبتنی بر سناریوهای متعدد مورد بررسی است. . محدودیت آن پیچیدگی4

 

 :مشکالت

طی به کار رود، همچنین تغییرات در کیفیت محیط زیست را نیز منعکس محی  تواند برای همه موارد مرتبط با منابع زیست . می1

 سازد.  می

 کند. تر عمل می محیطی مورد نظر است دقیق . هنگامی که همة صفات یک مسأله زیست2

 

 کاربردهای عمومی:

 [ 4]مأخذ: 

روش  باشد، یه مراجعه به افراد  متعیین ارزش اقتصادی کاالها و خدمات محیط زیست نیاز ب یروش برا نیکه در ا ییاز آنجا

 نامند. مشروط را غالباً روش ترجیح می یارزشگذار
 

 گذاری مشروط نقاط قوت و ضعف روش ارزش -6-6
هایی که در نتیجه نظرسنجی در این روش به دست  گذاری مشروط آن است که پاسخ یکی از انتقادات مهم وارد بر روش ارزش

، که تورش ایجاد شده ممکن است ناشی از انتخاب [ 8]است و بنابراین دارای تورش است آید بر قضایای فرضی استوار  می

این  های  متنوع باشد امّا تمامی های متفاوت مشاهده شده در زیر بخش ها، نسبت پاسخ پاسخ ننادرست نمونه، نسبت پایی

های شناسایی شده در این روش        (، تورش1993ش  )باشند. از دیدگاه اَرو و همکاران ها در مواردی دارای اشتراک می بندی طبقه

  :عبارتند از

 تورش طراحی •

 تورش عملیاتی •

  ای تورش فرضیه •

 تورش استراتژیک •

گذاری قابل  گذاری مشروط، نقاط قوتی همچون کاربرد گسترده این روش، ارزش در کنار نقاط ضعف موجود در روش ارزش

های مربوط به هر  ان مورد پرسش مقصد اولیه یا ثانویه سفر است، قابلیت به دست آوردن تخمیناعتماد سفرها فارغ از اینکه مک

باشد، سبب شده  های بازاری موجود نمی ها داده هایی که برای آن پذیر نمودن بررسی دو نوع ارزش مصرفی و غیرمصرفی و امکان

های اقتصادی نام برده شود و این  اربرد در تجزیه و تحلیلگذاری مشروط به عنوان یک ابزار پرک است که امروزه تکنیک ارزش

 [11]گذاری کاالهای زیست محیطی و خدمات اکوسیستمی باشد  های متداول در مطالعات ارزش رویکرد، همچنان یکی از روش

 مفهوم تمایل به پرداخت -6-7

گیری منافع مصرف کننده از یک تغییر در  در ادبیات ارزش گذاری، غالباً از مفهوم تمایل به پرداخت، به عنوان معیار اندازه

شود. به طور کلی بخش قابل توجهی از مبحث تمایل به پرداخت، مربوط به امکانات تفریحی  قیمت یا مقدار کاال استفاده می

باشد،  باشد. یک جاذبه طبیعی با امکان دسترسی رایگان، یک کاالی غیربازاری می یهای طبیعی م خارج از منزل و جاذبه

گذاری  به پرداخت مصرف کننده ارزش لیتما یریگ اندازه قیتوان در مقیاس پولی از طر هرچند ارزش این جاذبه طبیعی را می
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شود که وی برای تأمین یک بهبود در  میتعریف، تمایل به پرداخت به مقداری از درآمد پولی یک شخص اطالق  طبق.  نمود

(، تمایل 2006بر اساس نظریه تیسدل  ) . [ 9]رفاه یا به بیان دیگر جلوگیری از کاسته شدن از رفاه، مایل به پرداخت آن است 

ر به پرداخت برای یک جاذبه طبیعی، شاخصی است که عمدتاً برای پی بردن به ارزش اقتصادی آن جاذبه مورد استفاده قرا

 .[10]گیرد  می

 عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد -6-8
های  بینی کمبودها و نیازهای جاذبه تواند به پیش های مردم از نقطه نظر اقتصادی و اجتماعی می تجزیه و تحلیل مؤثر خواسته

این عوامل، ارزشی است کمک قابل توجهی نماید. از جمله  یطیمح ستیز یاستفاده از خدمات کاالها ایگردشگری طبیعی و 

 یها و خدمات حاصل از کاالها ها قائل هستند که جزء منافع مستقیم تفرجگاه مکان نکه افراد برای بازدید و استفاده از ای

 .نمایند رود و مردم آن را با بیان مبالغ تمایل به پرداخت ابراز می به شمار می یطیمح ستیز

اجتماعی و روانشناسی خاص  -پرداخت افراد، از عوامل جمعیت شناسی، اقتصادی طور کلی ممکن است تفاوت در تمایل به به

ای نظیر اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان نتایج  نشأت گرفته باشد. در نظر گرفتن این عوامل، زمانی که اتخاذ یک سیاست هزینه

(، 1975) 3اساس مدل آجزن و فيشبينبر را از نظر معیار برابری به همراه داشته باشد، بسیار حائز اهمیت است. مهمی
ها  باشند. به عنوان مثال بررسی های تأثیرپذیر از تجربیات رفتاری می متغیرهای رفتاری مانند تمایل به پرداخت، تابعی از نگرش

به های محیط زیستی و نگرش مثبت به حفاظت از محیط زیست، ارتباط نزدیکی با تمایل  اند که عضویت در سازمان نشان داده

دهد که آنچه  نشان می 1996در سال  6و الرمن 5. همچنین مطالعات گرگنسن4(2000)کارلسون و جانسون، پرداخت افراد دارد

( نیز 1991) 8و کر 7های مانفردو اند. یافته مصرف کنندگان انتظار دارند بپردازند، مرتبط با مبالغی است که قبالً پرداخت نموده

گذارد. تجربه بازدید قبلی از  ها در آینده تأثیر می افراد در پرداخت هزینه، برتمایل به پرداخت آن دهد که رفتار پیشین نشان می

مکان جاذبه طبیعی و تعداد بازدیدها از مکان جاذبه طبیعی نیز بر تمایل به پرداخت افراد مؤثر است. نتایج برخی مطالعات نشان 

به مکان جاذبه طبیعی طی کنند، مایلند برای ورود به آن مکان مبلغ ورودیه  دهد که اگر مردم مسافت طوالنی را برای رسیدن می

 بیشتری را بپردازند

 :روش تحقیق -7

 فرضیه های تحقیق: -7-1
سطح درآمد، سطح تحصیالت، سن، بعد خانوار، جنسیت و تعداد وسیله نقلیه بر تمایل به پرداخت فرد تأثیر مثبتی   .1

 دارند.

 یابد. الیات بر کربن میزان تمایل به پرداخت کاهش میبا افزایش نرخ م  .2

 سواالت : -7-2 
 سؤاالت اصلی تحقیق به شرح زیر است : 

 پرداخت مالیات بر کربن جهت دست یابی به هوای پاکیزه تر کدامند ؟ عوامل مؤثر بر تمایل به -4

 تر به چه میزانی است؟  میزان متوسط تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوای پاکیزه  -5

 میزان اثرگذاری هر یک از عوامل مذکور بر مقدار تمایل به پرداخت مالیات بر کربن به چه اندازه است؟

                                                 
3
 - Fishbein And Ajzen Model 

4
 - Carlsson&Johansson,2000 

5
 - Gregensen 

6
 - Laarman 

7
 - Manfredo 

8
 - Ker 
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باشد. با توجه به اینکه تا کنون در ایران از سیاست مالیات بر کربن در بخش  کمی می-تحقیق حاضر از نوع تحقیقات تحلیلی

با استفاده از یک بازار فرضی تمایل به پرداخت افراد در جهت پرداخت این مالیات تعیین حمل و نقل استفاده نشده است، 

 گردد. ( استفاده میCVM) 9گذاری مشروط گردد. برای دستیابی به این هدف از روش ارزش می

بازاری  شود که اگر گذاری مشروط شامل پرسش مستقیم از افراد می (، روش ارزش1989) 11و میچل 10طبق تعریف کارسون

دادند. به عبارت دیگر  داشت، افراد چه میزان یا چه ارزشی را به آن اختصاص می برای امکانات تفریحی و آسایشی وجود می

کند تا بفهمد که چگونه پاسخگویان تحت سناریوهای بازار فرضی، مایل به پرداخت  گذاری مشروط تالش می روش ارزش

 هستند.

های غیرمصرفی و  گیری ارزش پذیر برای اندازه عنوان یکی از ابزارهای استاندارد و انعطافگذاری مشروط اغلب به  روش ارزش

رود. همانگونه که ذکر شد، این روش بر تمایل به پرداخت بیان  منابع زیست محیطی به کار می 12های مصرفی غیربازاری ارزش

کند که معموالً مشروط  ها تکیه می وامل مرتبط بر آنشده از جانب اشخاص، برای منابع یا کاالها و خدمات زیست محیطی یا ع

 باشد.  به یک تغییر فرضی در مقدار یا کیفیت منبع زیست محیطی می

ای دوگانه دو بعدی و تخمین مدل الجیت به  گذاری مشروط با استفاده از نظرسنجی پرسشنامه از روش ارزش در این تحقیق

شود. در این تحقیق پس از  دستیابی به هوای تمیز و سالمتی بیشتر استفاده میمنظور برآورد تمایل به پرداخت افراد جهت 

جمع آوری داده و اطالعات تحقیق با استفاده از پرسشنامه جهت تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت و میزان این تمایل از 

 کرد. الگوی الجیت با استفاده از روش حداکثر راستنمایی استفاده خواهیم

برآورد الگوی الجیت، مشاهدات مربوط به متغیر وابسته در صورت تمایل به پرداخت مساوی یک و در صورت عدم تمایل  برای

 شوند:  به پرداخت مساوی صفر قرار داده می

(1-1)     








otherwise0i

0Y1i
ifUXY
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به  WTPرایب تخمینی، مقدار انتظاریداری ض و بررسی معنی STATA 12پس از تخمین مدل الجیت با استفاده از نرم افزار 

گیری عددی در محدوده صفر تا باالترین پیشنهاد تمایل به پرداخت توسط فرد پاسخ دهنده به صورت زیر           وسیله انتگرال

 گردد:    محاسبه می

(1-2) 

  
 

E(WTP) نماید. تمایل به پرداخت افراد را در جهت پرداخت مالیات بر کربن تعیین می 

اقتصادی از جمله -تابع توزیع تجمعی با یک اختالف لوجستیک استاندارد است و جمعی از متغیرهای اجتماعی ه ک

ضرایب قابل برآوردی  شود.  را شامل می …درآمد، مبلغ پیشنهادی، سن، جمعیت، مالکیت خودرو، تحصیالت و

 اشند.ب رود هستند که انتظار می

 : روش و ابزار گرد آوری داده های آماری 

                                                 
9
 - Contingent Valuation Method 

10
 - Carson 

11
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در بهار  از پاسخگویان شهر مشهد  گیری تصادفی داده های آماری مربوط به این مطالعه با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه

مونه تعیین داد حجم بهینه نشد. پس از مراحل انجام پیش آزمون با استفاده از فرمول کوکران تع آوری  جمع 1393سال 

 گردید تا با این کار نمونه مورد بررسی بتواند نمونه مناسبی جهت تفسیر نتایج تحقیق باشد.

 بحث ها یافته: -8
در این بخش با استفاده از روش آمار توصیفی به جمع آوری،خالصه کردن،طبقه بندی و توصیف حقایق عددی پرداخته می 

ه تحلیل و آزمون فرضیه ها و چگونگی روابط بین متغیرها پرداخته شده و در سپس با بهره گیری از روش استنباطی بشود .

ضرایب تخمینی مقدار و بررسی معناداری SPSSبا استفاده از نرم افزارنهایت از یافته های پژوهش نتیجه گیری شده است که 

تمایل به پرداخت توسط فرد پاسخ به وسیله ی انتگرال گیری عددی در محدوده ی صفر تا باالترین پیشنهاد  WTPانتظاری 

دهنده محاسبه می گردد.در ادامه با بررسی آمار توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناسی پرداخته شده و در نهایت از 

 یافته های پژوهش نتیجه گیری شده است.

ت را نشان میدهد که حجم با توجه به جدول زیر که توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سطح تحصیالت تقسیم بندی شده اس

%(مربوط به افرادی است که 63نفر می باشد که با توجه به جدول زیر بیشترین فراوانی ) 384نمونه محدوده مورد مطالعه برابر

 %(مربوط به افرادی است که تحصیالت دانشگاهی ندارند.37تحصیالت دانشگاهی دارند و کمترین فراوانی)

 

 تحصیالت سطح برحسب انپاسخگوی فراوانی :توزیع2جدول

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی فراوانی میزان تحصیالت

 0.8 0.8 0.8 3 دکتری و باالتر

 10.9 10.2 10.2 39 کارشناسی ارشد

 34.6 23.7 23.7 91 کارشناسی

 63 28.4 28.4 109 فوق دیپلم

 100 37 37 142 دیپلم و کمتر

  100 100 384 مجموع
 

 تأهل وضعیت بر پاسخگویان فراوانی زیع:تو3جدول 

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی فراوانی 

 37.5 37.5 37.5 144 متأهل

 100 62.5 62.5 240 مجرد

  100 100 384 مجموع

 

 جنسیت برحسب پاسخگویان فراوانی توزیع :4جدول

 تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی درصد فراوانی 

 51.6 51.6 51.6 198 مرد

 100 48.4 48.4 186 زن
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  100 100 384 مجموع

 

 شغل برحسب پاسخگویان فراوانی : توزیع5جدول

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی فراوانی 

 12.8 12.8 12.8 49 کارمند

 36.2 23.4 23.4 90 آزاد

 48.2 12 12 46 دانشجو

 70.8 22.7 22.7 87 دارخانه

 83.9 13 13 50 کارگر

 93.5 9.6 9.6 37 بازنشسته

 100 6.5 6.5 25 بیکار

  100 100 384 مجموع

 

 درآمد برحسب پاسخگویان فراوانی : توزیع6جدول

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی فراوانی 

 25 25 25 96 تومان 500.000کمتر از 

 61.2 36.2 36.2 139 تومان 1.000.000تا  500.000بین 

 81.5 20.3 20.3 78 تومان 2.000.000تا  1.000.000بین 

 100 18.5 18.5 71 تومان 2.000.000بیش از 

  100 100 384 مجموع

 

 بهبود برای پیشنهادها برحسب پاسخگویان فراوانی : توزیع7جدول

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی فراوانی 

 0.8 0.8 0.8 3 افزایش قیمت فرآورده های نفتی

 52.9 52.1 52.1 200 سطح تبلیغات جهت مصرف صحیح افزایش

 89.1 36.2 36.2 139 اجرای سیاست های مالیات بر کربن

 100 10.9 10.9 42 همه موارد

  100 100 384 مجموع
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 مشهد هوای کیفیت یدرجه برحسب پاسخگویان فراوانی : توزیع8جدول

 جمعیدرصد ت درصد معتبر درصد فراوانی فراوانی درجه کیفیت

1 230 59.9 59.9 59.9 

2 74 19.3 19.3 79.2 

3 39 10.2 10.2 89.3 

4 14 3.6 3.6 93 

5 27 7 7 100 

  100 100 384 مجموع

 

 بیماری به ابتالءء حسب بر پاسخگویان فراوانی : توزیع9جدول

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی فراوانی 

 21.4 21.4 21.4 82 خیر

 100 78.6 78.6 302 بلی

  100 100 384 مجموع

 

 هوا ماسک به نسبت هوا کنندهتصفیه فیلترهای از استفاده حسب بر پاسخگویان فراوانی : توزیع10جدول

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی فراوانی 

 57.6 57.6 57.6 221 فیلترهای تصفیه کننده هوا

 100 42.2 42.2 163 ماسک هوا

  100 100 384 مجموع

 

 بررسی روابط متغیرهای مورد بررسی پژوهش-8-1
 

 پژوهش متغیرهای :11جدول

تعداد دسته ها برای  نوع نشانگر وضعیت نام متغیر

 متغیرهای کیفی

 - کمی x1 متغیر مستقل سن
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 2 اسمی -کیفی x2 متغیر مستقل جنسیت

 8 اسمی -کیفی x3 متغیر مستقل شغل

 5 ایرتبه -کیفی x4 متغیر مستقل تحصیالت

 2 اسمی x5 متغیر مستقل وضعیت تأهل

 4 ایرتبه -کیفی x6 متغیر مستقل درآمد

 4 اسمی -کیفی x7 متغیر مستقل پیشنهاد برای بهبود

 5 ایرتبه -کیفی x8 متغیر مستقل درجه کیفیت هوای مشهد

 2 اسمی -کیفی x9 متغیر مستقل ابتالء به بیماری

 2 اسمی -کیفی x10 تغیر مستقلم های برای تصفیه هواروش

 4 ایرتبه -کیفی x11 متغیر مستقل نرخ مالیات بر کربن

 2 اسمی -کیفی x12 متغیر مستقل پرداخت مالیات

 

 در طراحی مدل الزم به ذکر است که مقادیر ضرایب تغییری نمی کند و تنها عرض از مبدا هر دسته متفاوت است.

 شود:به صورت زیر تعریف می  مدل پژوهش

 
 خروجی مدل نهایی و اعتبار مدل -8-2

 در این بخش باید برای متغیرهای کیفی اسمی بیشتر از دو دسته به صورت جداگانه رسم کرد.

 
 شغل کیفی متغیر برای استفاده شده اعداد :12جدول

 x3شغل  کارمند آزاد دانشجو دارخانه کارگر بازنشسته موارد دیگر بیکار

 کد 1 2 3 4 5 6 7 8

 
 بهبود برای پیشنهاد کیفی متغیر برای استفاده شده اعداد :13جدول

اجرای سیاست های  همه موارد

 مالیات بر کربن

افزایش سطح تبلیغات 

 جهت مصرف صحیح

افزایش قیمت فرآورده 

 های نفتی

 x7پیشنهاد برای بهبود 

 کد 1 2 3 4
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را داده است پرداخت  نفتی های¬فرآورده متیق شیبهبود افزابرای  شنهادی( است و پx3=1که کارمند ) یمدل اول برای کس

و تنها عرض از مبدأ برای هر دسته  کند¬ینم ریییتغ بیضرا ریشود مقاد ادآورییکنند ) یم رییتغ یبه چه صورت اتیبه مال

 شیمدل نما در چند دیبودن آن با یاسم -یفیک تیماه لیستند فقط به دلین مستقلی های مدل نیمتفاوت است در واقع ا

 داده شوند(.

 در نتیجه اعتبار مدل

 :مدل انطباق خوبی ایجاد کرده است.0فرضیه 

 مدل انطباق خوبی ایجاد نکرده است. :1فرضیه

 

 رگرسیونی مدل اعتبار بررسی :14جدول

 پی مقدار مقدار آماره ی آزادیدرجه معیار

Deviance 365 392.58 0.154 

Pearson 365 389.87 0.178 

Hosmer-Lemeshow 8 8.12 0.422 

 

 :گیری نتیجه -9
برای شرح  یبازار فرض کیحاضر استفاده از  قیبر کربن در کشور اجرا نشده است هدف تحق اتیمال استیتاکنون س   

 گردد. نییبه پرداخت آنها تع لیتما قیطر نیبرای افراد است تا بد استیس نیاجرای ا اییو مزا بیمعا

مدل  نتخمی و دوبعدی دوگانه ای¬پرسشنامه یارزش گذاری مشروط با استفاده از نظرسنج از روش قیتحق نیا در

 نیاستفاده شده است. در ا شتریب یو سالمت زیبه هوای تم یابیبه پرداخت افراد جهت دست لیبه منظور برآورد تما تیالج

به پرداخت و  لیعوامل مؤثر بر تما نییعاز پرسشنامه جهت ت هبا استفاد قتحقی اطالعات و داده آوری¬پس از جمع قیتحق

 استفاده شده است.    ییبا استفاده از روش حداکثر درست نما تیاز الگوی الج لیتما نیا زانیم

برای تمام مشاهدات برابر با  تیهای مدل دست آمده است که متوسط پروب یهدف با استفاده از خروج نیا

 بر کربن دارند. اتیبه پرداخت مال لیدرصد مردم تما 43  باًیقراست که ت نیا انگریب نیاست. ا 0.432123678

تر بوده است.  زهیپاک ییبه هوا یابیبر کربن جهت دست  اتیبه پرداخت مال لیعوامل مؤثر بر تما نییتع ق،یدوم تحق هدف

 الت،یسطح تحص سطح درآمد، یعنیعوامل ذکرشده در مدل  یاطالعات، مشخص شد که تمام لیو تحل هیحاصل از تجز جینتا

 دارند. یمثبت ریفرد تأث تبه پرداخ لیتأهل بر تما تیو وضع تیسن، شغل، جنس

 لیو تحل هیحاصل از تجز جی. نتاابدی یبه پرداخت کاهش م لیتما زانیبر کربن م اتینرخ مال شیبا افزا قیسوم تحق هدف

 کرد. دیائموضوع را ت نیبر کربن ا اتینرخ مال بیبودن ضر یمنف لیاطالعات، به دل

 :قیتحق یشنهادهایپ-9-1 
 یباعث م نیرا برای شهرهای مختلف به دست آورد که ا اتیمال نهیمقدار به شتریب قاتیتوان با استفاده از تحق یم •

 .ابدی شیبر کربن افزا اتیبه پرداخت مال لیمردم در تما تیشود درصد رضا

کرد و در  ییتوان عوامل بهتری را شناسا یم یطیحم ستیدر صورت استفاده از متخصصان در حوزه ی مسائل ز •

 تر بهره برد. قدقی های داده آوری پرسشنامه ای منسجم تر برای جمع نیتدو
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به پرداخت، بهتر است جامعه پژوهش را  لیتما زانیبر کربن م اتیدر مورد اثر نرخ مال قیتحق های¬افتهیبر اساس  •

را با توجه به قشرهای درآمدی  اتیمال نیمقدار ا یعنیدر نظر گرفت،  گریهای د گونهبرای افراد مختلف با درآمدهای متفاوت به 

 متفاوت در نظر گرفت.
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