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بررسی اقتصادی امکان بهبود کیفیت هوا در کالنشهر اراک
3

سید محسن سجادیان ،1اکرم نشاط *2و احمد فتاحی اردکانی
تاریخ پذیرش1399/02/26 :
تاریخ دریافت1396/12/12 :
چکیده
آلودگی هوا یکی از ابعاد آلودگیهای زیستمحیطی را تشکیل میدهد .اراک بهعنوان قطب
صنعتی در کشور مطرح است که با جا دادن صنعتهای بزرگ و همچنین ،کارگاههای وابسته
کوچک نقش بسزائی در صنعت کشور دارد .این صنایع کوچک و بزرگ در کنار دیگر عوامل
آلودهکننده هوا قرار گرفته و باعث آلودگی هوای این کالن شهر شده است .هدف از این پژوهش
برآورد ارزش اقتصادی بهبود هوای کالنشهر اراک است .در این پژوهش برای برآورد ارزش
اقتصادی هوای پاک و نیز ارزش نصب دستگاه تصفیه هوای شهری از روش ارزشگذاری مشروط و
مدل لوجیت استفاده شد .آمار و دادههای مورد نیاز با استفاده از تکمیل  547پرسشنامه در
کالنشهر اراک در فصل بهار و تابستان  ،1396به روش نمونهگیری تصادفی ساده گردآوری شد.
تمایل به پرداخت هر شهروند اراکی برای بهبود کیفیت هوا  190969ریال در ماه و برای نصب
دستگاه تصفیه هوا  126950ریال در ماه برآورد شد .بدین ترتیب ،با نصب دستگاه تصفیه هوا در
کالنشهر اراک  1002888میلیون ریال ارزش خالص اقتصادی در سال بدست خواهد آمد .لذا ،در
سرمایهگذاریها و تصمیمهای الزم از جانب سیاستگذاران در جهت بهبود کیفیت هوا ،لزوم توجه
به این ارزش اقتصادی ،ضروری بنظر میرسد.
طبقه بندي C52, C25, Q53, Q51 :JEL

واژههاي كليدي :آلودگی هوا ،ارزشگذاری مشروط ،تمایل به پرداخت ،دستگاه تصفیه هوا.

 - 1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان.
 - 2استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان.
 - 3دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان.
* -نویسنده مسئول مقالهaneshat@ardakan.ac.ir :
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پیشگفتار
در جهان مسئله آلودگی از مهمترین و حادترین مشکالت تمدن انسانی است و نقش انسان در
آن بسیار چشمگیر است ( .)Farahmand & Golkar, 2011تجربه توسعه اقتصادی در کشورهای
گوناگون نشان دهنده این است که همگام با روند رشد جمعیت و گسترش شهرنشینی ،کیفیت و
کمّیت منابع زیستمحیطی نزول یافته است .آلودگی هوا ،بارانهای اسیدی ،تخریب جنگلها،
فرسایش خاک و آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی از تبعات افزایش جمعیت و توسعه اقتصادی
در کشورهای توسعه یافته است ( .)Asafu-Adjaye, 2010مقدار انتشار آالیندههای هوا در بسیاری
از شهرها از جمله تهران ،مشهد ،اصفهان ،تبریز ،شیراز ،کرج ،اراک و اهواز به سطح خطرناکی
رسیده است که در بین بخشهای گوناگون آلودهکننده هوا ،بخشهای حمل و نقل و صنعت به
ترتیب مهمترین بخشهای آلودهکننده هوا میباشند ( .)Ghorbani & Firouzzare, 2009آلودگی
هوا بدلیل افزایش امراض تنفسی ،قلبی ،ریوی ،برونشیت مزمن ،حساسیتهای چشمی و غیره،
می تواند منجر به کاهش ظرفیت تولیدی انسان ،کاهش طول عمر و در نهایت ،کاهش تولید ملی
شود ( .)Barry & Fiel, 1997همچنین ،میتواند بر زیبایی محیطزیست ،نور خورشید ،درجه حرارت
هوا ،ارزش منازل و  ...اثرات سوء بگذارد (.)Khoshakhlagh & Hasanshahi, 2002
از رهیافتهای ارزشگذاری پولی منابع زیستمحیطی از جمله هزینههای اجتماعی و
زیست محیطی ناشی از آلودگی هوا عبارتند از :روش واکنش مقداری ،روش هزینه جایگزین ،روش
هزینه فرصت از دست رفته ،روش قیمتگذاری هدانیک و روش ارزیابی مشروط ،که به دلیل
غیربازاری بودن کاالی مورد بررسی نمیتوان از روش قیمت تعادلی (برخورد منحنی عرضه و تقاضا)
برای تعیین ارزش آن استفاده کرد .برای بهبود کیفیت هوا و یا کاهش آلودگی هوای شهر هر
شهروند تمایل به پرداختی دارد که هزینههای اجتماعی آلودگی بشمار میرود .از رهیافتهای
ارزشگذاری پولی منابع زیستمحیطی از جمله هزینههای اجتماعی و زیستمحیطی ناشی از
آلودگی هوا عبارتند از :روش واکنش مقداری ،روش هزینه جایگزین ،روش هزینه فرصت از دست
رفته ،روش قیمتگذاری هدانیک و رو ش ارزیابی مشروط؛ که به دلیل غیربازاری بودن کاالی مورد
بررسی در این پژوهش ،نمیتوان از روش قیمت تعادلی (برخورد منحنی عرضه و تقاضا) برای تعیین
ارزش آن استفاده کرد .برای بهبود کیفیت هوا ،هر شهروند تمایل به پرداختی دارد که از روش
ارزشیابی مشروط برای بدست آوردن این ارزش استفاده شده است.
استان مرکزی که دو درصد خاک کشور را اشغال کرده است ،طی دو دهه گذشته چهرهای
صنعتی به خود گرفته و به عنوان پایتخت صنعتی ایران تقریباً در مرکز ایران قرار دارد .استان
مرکزی با راهاندازی طرحهای صنعت نفت و پتروشیمی به یکی از بزرگترین مراکز صنایع
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استراتژیک کشور تبدیل شده است .کالنشهر اراک با جمعیتی برابر با 526182نفر قطب جمعیتی
استان مرکزی و چهاردهمین شهر ،پرجمعیت ایران بهعنوان مرکز استان مرکزی ،هم اکنون یکی از
مراکز صنعتی ایران محسوب میگردد که از لحاظ گوناگونی محصوالت صنعتی ،نخستین و از لحاظ
وجود صنایع مادر ،دومین و بهطورکلی چهارمین قطب صنعتی کشور بشمار میرود .این شهر
بهواسطه وجود صنایع مادر ،تولید  80درصد تجهیزات انرژی کشور ،وجود بزرگترین کارخانه
تولیدکننده آلومینیوم کشور و وجود بزرگترین معدن سدیم سولفات کشور لقب پایتخت صنعتی
ایران را به خود اختصاص داده است و به همین دلیل یکی از آلودهترین و پرجمعیتترین شهرهای
ایران بشمار میرود .آلودگی سایر شهرهای کشور بیشتر بر اثر حمل و نقل است ،اما در اراک
آلودگی صنعتی پیشتازی میکند و برخی گازها و ترکیبات زیانآور موجود ،فقط در اراک مشاهده
میشود ( .)Dehshvar, 2015به دلیل هم جواری با تاالب میقان و احاطه بودن توسط ارتفاعات از
سه جانب و استقرار بیش از  1200واحد صنعتی ،بسیار مساعد آلودگی هوا است .امری که در کنار
توسعه ناموزون شهری ،رشد جمعیت در دهههای اخیر و وجود بنگاههای اقتصادی بزرگ که از
سال  1340به بعد همزمان با دوره توسعه صنعتی در کشور بهطور ناهمگن و نامتوازن بدون توجه
به جنبههای زیستمحیطی استقرار یافتهاند ،منجر به قرارگیری کالنشهر اراک بهعنوان هشتمین
شهر آلوده کشور شده است (.)Dehshvar, 2015
از جمله مطالعات انجام شده به روش ارزشگذاری مشروط در خصوص آلودگی هوا ،میتوان به
موارد زیر اشاره کرد Behjati et al. )2011( :به برآورد ارزش هوای پاک و تعیین عوامل مؤثر بر
تمایل به پرداخت ساکنان شهر تهران پرداختند که از روش هکمن دو مرحلهای بهمنظور کمّی
کردن تمایل به پرداخت افراد برای بهبود کیفیت هوا استفاده کردهاند .نتایج نشان میدهد که 55/7
درصد پاسخ دهندگان قادر به پرداخت بودند و میانگین ماهانه پرداخت برای هر نفر  3500ریال به
دست آمد .در مطالعه ) Bergland & McLeod, (1999روش ارزشگذاری مشروط برای برآورد
تمایل به پرداخت برای  25درصد کاهش آلودگی آب و هوا در آمریکا بکار رفته است که تمایل به
پرداخت افراد  40دالر در ماه برآورد شد.
) Fattahi Ardakani et al. (2016به برآورد تمایل به پرداخت برای پیشگیری از اثرات
ناملموس برون منطقهای (خارجی) گرد و غبار در دشت یزد-اردکان و عوامل مؤثر بر این تمایل به
پرداخت با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و برآورد الگوی رگرسیونی لوجیت پرداختند .نتایج
نشان دادند تمایل به پرداخت ساالنه حفظ این منطقه  93/4میلیارد ریال در سال است.
اراک در بسیاری از روزهای سال ،دچار بحران آلودگی هوا است .البته ،در بیشتر شهرهای بزرگ
دنیا آلودگی هوا وجود دارد و از آن بهعنوان یک مشکل نام برده میشود ،ولی کمتر شهرهایی
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هستند که در آنها این مشکل تبدیل به بحران شود .بحران اصوالً به حالتی اطالق میشود که یک
مشکل به اندازهای بزرگ میشود که انجام امور روزمره را مختل میسازد و سازمانهایی که بهطور
معمول مسئولیت مقابله با آن را دارند بهتنهایی از عهده حل آن بر نمیآیند .وضعیت آلودگی هوای
اراک اکنون بر مبنای همین تعریف ساده ،وضعیتی بحرانی پیدا نموده است .هدف این پژوهش
برآورد مقدار تمایل به پرداخت مردم برای بهبود کیفیت هوا در اراک است ،زیرا نوعی از مطالعاتی
که میتواند در جهت شناخت بیشتر مردم و مسئوالن کمک کند ،روشهای اندازهگیری ارزشهای
زیستمحیطی است .این پژوهش کاربردهای زیادی میتواند داشته باشد از جمله اینکه میتواند به
مسئوالن محیط زیست کشور از جمله شهر اراک ،شهرداری اراک و سازمان حملونقل و ترافیک
شهری کمک کند تا بهتر و مؤثرتر با مسئله آلودگی برخورد نمایند .همچنین ،هنگامیکه مسئوالن
بدانند مردم چقدر حاضر به همکاری در راستای کاهش آلودگی هوا هستند ،بهتر میتوانند در این
زمینه تصمیمگیری کنند.
مواد و روشها
روشهای اندازهگیری ارزشهای زیستمحیطی به دو دسته روشهای رجحان آشکارشده و
رجحان اظهارشده 2تقسیم میشوند .روشهای رجحان آشکارشده بر اساس چگونگی رفتار عملی
افراد است .در حالیکه روش های رجحان اظهار شده بر اساس چگونگی رفتار افراد در موقعیتهای
فرضی است .از آنجا که کاالهای زیستمحیطی مثل کیفیت آب ،کیفیت محیطزیست و از جمله
کیفیت هوا کاالی غیربازاری می باشند و بازاری وجود ندارد که بتوان این کاالها را در آنجا مبادله
کرده و ارزش آنها را از راه رفتارهای بازاری بدست آورد ،لذا برای تعیین ارزش آن از بازار فرضی و
روش ترجیحات بیان شده استفاده میشود .یکی از ابزارهای استاندارد و انعطافپذیر برای
اندازهگیری ارزشهای مصرفی و غیر مصرفی منابع زیستمحیطی ،روش ارزشگذاری مشروط است
که از دسته ترجیحات بیانشده است ( .)Fattahi Ardakani, 2014در ارزشگذاری مشروط تمایل
به پرداخت افراد برای حفظ و یا تغییری مثبت در وضع موجود ،یا تمایل به دریافت آنها برای
جبران از دست دادن یک منفعت زیستمحیطی ،مورد بررسی قرار میگیرد .در این روش ،به گونه
مستقیم با افراد در مورد مقدار مبلغی که تمایل به پرداخت برای استفاده یا حفاظت از کاالهای
طبیعی دارند سؤال میشود که این مبلغ نشان دهنده ارزشی است که افراد برای آن کاالی طبیعی
تعیین میکنند.
1

1

- Revealed preference approach
- Stated preference approach

2
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در روش انتخاب دوگانه فرض میشود افراد دارای تابع مطلوبیت ( )1هستند.
)𝑆 𝑈 = 𝑈(𝑌,
() 1
که در آن  Uتابع مطلوبیت غیرمستقیم Y،درآمد فرد و  Sبرداری از سایر عوامل اقتصادی-
اجتماعی فرد می باشد .هر فرد حـاضـر است مبلغـی از درآمـد خود را بـرای بهبود هوا به عنوان
مبلغ پیشنهادی ( )Aبپردازد که این حالت باعث ایجاد مطلوبیت برای وی میشود .مقدار مطلوبیت
ایجاد شده بر اثر استفاده از هوای بهبود یافته بیشتر از حالتی است که وی از هوای پاک استفاده
نمیکند که رابطه ( )2آن را نشان میدهد (.)Hanemann ,1994
𝑈 = 𝑈(1, 𝑌 − 𝐴; 𝑆) + 𝜀1 ≥ 𝑈(0, 𝑌; 𝑆) + 𝜀0
() 2
که در آن  0εو  1εمتغیرهای تصادفی با میانگین صفر هستند که بهطور تصادفی و مستقل از
همدیگر توزیع شدهاند .تفاوت ایجاد شده در مطلوبیت ( )∆Uکه بر اثر استفاده و منفعت از هوای
تمیز عبارت است از (:)Lee & Han, 2002
) 𝛥𝑈 = 𝑈(1, 𝑌 − 𝐴; 𝑆) − 𝑈(0, 𝑌; 𝑆) + (𝜀1 − 𝜀0
() 3
برآورد تابع  ،CVMاز فرم تابعی لوجیت بهطور گستردهای استفاده میشود (Amirnejad et al.,
 .)2006از اینرو در این مطالعه نیز در ارزیابی مدل ،از فرم تابعی لوجیت برای مطالعه اثرهای
گوناگون متغیرهای توضیحی در تمایل به پرداخت افراد استفاده شد .بر اساس الگوی لوجیت
احتمال ( ،)piاین که فرد یکی از پیشنهادها را بپذیرد ،به صورت رابطه ( )4بیان میشود
(.)Hanemann,1994
1
1
() 4
= )𝑈𝛥(𝜂𝐹 = 𝑖𝑃
=
})𝑆𝜃 1 + exp{−(𝛼 −𝛽𝐴 − 𝛾𝑌 −

)𝑈𝛥1 + exp(−

که ) Fn(∆Uتابع توزیع تجمعی با یک اختالف لوجستیک استاندارد است که در آن متغیرهای
توضیحی مانند درآمد ،پیشنهاد ،سن ،تعداد اعضای خانوار و غیره برای برآورد تابع استفاده شده
است .همچنین θ ،γ ،β ،ضرایب برآورد شدهای هستند که انتظار میرود  βکوچکتر از صفر و  γو
 θبزرگتر از صفر باشند ) .(Hanemann,1994پس از برآورد تابع لوجیت باال به محاسبه ارزش
انتظاری  WTPبا استفاده از انتگرالگیری پرداخته میشود .ضرایب رگرسیون مدل لوجیت با
استفاده از حداکثر احتمال برآورد مشخص میشوند ( .)Lehtonen et al., 2003ارزش انتظار WTP
به وسیله انتگرال گیری حسابی در محدوده صفر تا باالترین پیشنهاد به صورت رابطه ( )5محاسبه
میشود.
𝑑𝑖𝑏𝑥𝑎𝑀
𝑑𝑖𝑏𝑥𝑎𝑀
1
() 5
𝐴𝑑

}𝐴𝛽 1 + exp{−𝛼 ∗ −

∫ = 𝐴𝑑)𝑈∆( 𝐹ɳ

0

∫ = )𝑃𝑇𝑊(𝐸

0
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که ) E(WTPمقدار انتظاری تمایل به پرداخت است و ∗ 𝛼 عرض از مبدأ تعدیل شده میباشد
که به وسیله پارامترهای اجتماعی-اقتصادی به جمله عرض از مبدأ اصلی  aاضافه شده است که به
شرح رابطه ( )6است:
∗
])𝑆𝜃 [𝛼 = (𝛼 − 𝛾𝑌 −
()6
روش نمونهگیری مورد استفاده در این پژوهش ،نمونهگیری تصادفی ساده است .برای تعیین
حجم نمونه از میانگین و واریانس جامعه آماری با تکمیل  30پرسشنامه اولیه (پایلوت) و رابطه
 Mitchell & Carsonاستفاده شده است ( .)Fattahi Ardakani, 2014بر اساس رابطه ( )7تعداد
نمونه مورد نیاز در این مطالعه  554نفر تعیین شد.
2
2
() 7
̂𝛿 × 𝑡
̂𝑉 × 𝑡
[
[= ]
]
𝑃𝑇𝑊𝑅 × 𝑑
𝑑

در رابطه ( n ،)7حجم نمونه t ،مقدار آماره  RWTP ،t-studentمقدار  WTPبرآورد شده و
درصد اختالف  RWTPاز  WTPیا  WTPواقعی و ̂
 Vضریب تغییرات است ( Mitchell & Carson,
 .)1989مقدار  dبه وسیله پژوهشگر تعیین شده و نشان میدهد که چند درصد انحراف از مقدار
واقعی  WTPبرای پژوهشگر قابل قبول است (.)Fattahi Ardakani et al., 2016
در این مطالعه از روش دوگانه دوبعدی برای استخراج تمایل به پرداخت افراد استفاده شده است.
در روش دوگانه دوبعدی متداول است که از یک پیشنهـاد اولیه با قیمت آغازیـن ،شــروع میکنند
تا مشخص شود آیا پاسخدهنده آن را میپذیرد یا نه .اگر او همین ابتدا موافقت کند ،آنگاه فرایند
مکرّری آغاز میشود که به تدریج قیمت پایه افزایش مییابد تا اینکه آن شخص بیان کند که مایل
به پرداخت مبلغ اضافی نیست .آخرین رقم پیشنهادی به وسیله پاسخدهنده ،بیشترین میل به
پرداخت او میباشد ( .)Fattahi Ardakani et al., 2017مزیت اصلی این روش آن است که میتوان
مقدار ارزش بیشترین تمایل به پرداخت را از دادههای بدستآمده از این روش تعیین کرد .این
روش ،روشی سازگار به لحاظ انگیزه است .مشکل اصلی این تکنیک آن است که نیازمند اندازه
نمونه بزرگتر ،روشهای اقتصادسنجی پیشرفته و غیره است که هزینه بررسی را افزایش میدهد
( .)Fattahi Ardakani, 2014; Karamooz et al., 2008; Bostan et al., 2018در نهایت ،با توجه به
نوع روش مورد استفاده در این مطالعه و مطالعه ) Bateman et al.(2009و ( Boyle et al.)1994و
همچنین ،با استفاده از پرسشنامه اولیه جهت تعیین مبالغ پیشنهادی برای ارزش هوای پاک سه
پیشنهاد  250000 ،125000و  500000ریالی و برای نصب دستگاه تصفیه هوا سه پیشنهاد
 100000 ،50000و  200000ریالی در نرم افزار اکسل بدست آمد .پس از استخراج پیشنهادها با
توجه به جامعه هدف ،آمار و دادههای مورد نیاز از راه توزیع بیش از  554پرسشنامه در بین
d
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شهروندان شهرستان اراک در فصل بهار و تابستان سال  1396بدست آمد .در بخش نخست
پرسشنامه ،دادههای مربوط به ویژگیهای شخصی ،اجتماعی و اقتصادی فرد پاسخگو و در بخش
دوم ،پرسش های مربوط به تمایل به پرداخت افراد مطرح شد .در قسمتی از مطالعه به بررسی
اهمیت برخی عوامل در افزایش تمایل به پرداخت افراد پرداخته شده است که با عنوان دو شاخص
توسعهای و اهمیت زیستمحیطی مورد بررسی قرار گرفتهاند .بررسی سؤاالتی در مورد حفظ منابع
برای نسلهای آینده و اینکه نباید برنامههای توسعهای ایران که به محیطزیست خسارت وارد
میکنند انجام گیرند؛ که با عنوان شاخص توسعهای وارد مدل شد .همچنین ،سؤال محیطزیست تا
چه اندازه برای شما اهمیت دارد ،با عنوان شاخص اهمیت زیستمحیطی وارد مدل شد .به همین
منظور ،برای هر یک از عوامل مورد نظر ،پنج گزینه کامالً موافق ،موافق ،بیتفاوت ،مخالف و کامالً
مخالف قرار داده شده است که متناسب با مفهوم سؤال به بهترین حالت امتیاز  5و بدترین حالت
امتیاز  1اختصاص داده شده است .همچنین ،از پاسخدهندگان در مورد عضویت آنها در
سازمانهای زیستمحیطی سؤال شد که افراد با بله یا نه پاسخ دادند که بله با امتیاز  1و نه با امتیاز
 0وارد مدل شدهاند؛ که با عنوان شاخص عضویت زیستمحیطی مورد بررسی قرار گرفت.
در نهایت ،با استفاده از الگوی لوجیت عواملی که بر تمایل به پرداخت اثرگذار هستند ،به ترتیب
برای هر بخش به روش حداکثر راستنمایی با استفاده از نرمافزارهای  Shazamنسخه  9و محاسبات
ریاضی با نرمافزار  mapleنسخه  18برآورد و نتایج آن در جداول بخش نتایج ارائه شده است.
نتایج و بحث
خالصه ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان و سطح تحصیلی آنها در جدول  1آمده
است .در این جدول دادههای مربوط به سن ،تعداد افراد خانوار ،سالهای تحصیل و درآمد ماهیانه
افراد برحسب میانگین و مقادیر کمینه ،بیشینه و ضریب تغییرات ارائه شده است .میانگین سن
پاسخگویان  34/72سال است که از کمینه سن  18سال تا بیشینه سن  76سال را دارا بودهاند.
همچنین ،افراد مورد پرسش بهطور میانگین دارای بعد خانوار  3/18نفر بودهاند که از کمینه  2تا
بیشینه  10نفر میباشند .میانگین درآمد افراد مورد پرسش نیز معادل با  15203382/08ریال
است .بررسی وضعیت تحصیلی پاسخگویان نیز حاکی از آن است که میانگین تحصیالت 13/75
سال است و بیشترین درصد معادل  37/11درصد مربوط به تحصیالت لیسانس است.
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جدول  -1نتایج توصيفی متغيرهاي كمّی.
Table 1- Descriptive Results of Quantitative Variables
ضریب تغییرات
کمینه
بیشینه
میانگین
متغیرها
Coefficient of
Minimum
Maximum
Mean
Variables
variation
0.32
18
76
34.72
سن (سال)
Age
0.35
2
10
3.18
تعداد افراد خانواده
(نفر)
Family size
)(number
0.64
450000
60000000
15203382.08
درآمد ماهیانه(ریال)
Monthly Income
)(Rial
0.26
2
22
13.75
مقدار تحصیالت(سال)
)Education(year
منبع :یافتههای پژوهش

در پاسخگویی به تمایل به پرداخت مبلغ پیشنهادی برای برخوردار بودن از هوای پاک ،از بین
 547پاسخدهنده  208نفر ( 38/03درصد) پیشنهاد نخست( 250,000ریال) را قبول کردهاند و
 339نفر ( 61/97درصد) این پیشنهاد را رد کردهاند 138 .نفر ( 25/23درصد) پیشنهاد دوم
( 125000ریال) را پذیرفتهاند و  201نفر ( 36/74درصد) این پیشنهاد را رد کردهاند 76 .نفر
( 13/90درصد) پیشنهاد سوم ( 500000ریال) را پذیرفتند و  132نفر ( 24/13درصد) این
پیشنهاد را رد کردهاند .نتایج برآورد مدل لوجیت با متغیرهای توضیحی در جدول ( )2ارائه شده
است.
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. نتایج الگوي لوجيت براي بهبود هواي شهرستان اراک-2 جدول
Table 2- Results of Logit Model for Arak City Improvement
اثر نهایی
کشش در
ارزش آماره
ضرایب
متغیرها
Meaningful
T-Statistic
Coefficients
Variables
میانگین
Level
Elasticity at
Mean
-0.36
-3.9***
-2.18
عرض از مبدأ
Constant
coefficient
-0.0000033
-0.23
-2.7***
-0.000014
پیشنهاد
WTP
0.00000014
0.55
7.9***
0.00000058
درآمد
Income
-0.088
-0.03
-1.7**
-0.37
تحصیالت باالی
فوق دیپلم
Education over
14years
0.050
0.32
2.3**
0.21
 سال50 سن باالی
Age over 50years
-0.037
-0.31
-2.6**
-0.16تعداد افراد خانوار
Family size
0.061
0.73
2.5**
0.26
مقدار اهمیت
زیستمحیطی
The importance of
the environ
PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS= 0.68
LIKELIHOOD RATIO TEST= 87.61
ESTRELLA R-SQUARE= 0.08
CRAGG-UHLER R-SQUARE= 0.10
MADDALA R-SQUARE= 0.08
MCFADDEN R-SQUARE= 0.06
*** و ** به ترتیب معنیداری در سطح یک و پنج درصد
Significantly at the level of one and five percent ** *** و
 یافتههای پژوهش:منبع
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با توجه به نتایج جدول  ، 2تمامی متغیرها عالمت مورد انتظار را داشته و معنیدار هستند .به
عبارتی تمامی ویژگیهای اقتصادی -اجتماعی افراد ،اختالف معنیداری بین درصد احتمال پذیرش
مبلغ پیشنهادی ایجاد میکنند.
متغیر پیشنهاد ،معنیدار و عالمت منفی حاکی از این است که با افزایش قیمت پیشنهادی،
احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی توسط شهروندان کاهش مییابد .با توجه به برآورد کشش این
متغیر ،با افزایش یک درصدی در قیمت پیشنهادی ،احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی  0/23درصد
کاهش خواهد یافت .در ضمن بر اساس اثر نهایی این متغیر با افزایش صد هزار ریال در قیمت
پیشنهادی ،احتمال پذیرش مبلغ پیشنهاد معادل  0/0000033کاهش مییابد.
ضریب سن از نظر آماری در سطح پنج درصد معنیدار شده است .با توجه به مقدار میانگین
سن ،این متغیر به دو گروه باالتر از  50سال و کمتر از آن تقسیم شد ،علت انتخاب عدد  50این
است که ،سن از کارافتادگی در اراک بین  50تا  60سال است .عالمت مثبت آن حاکی از آن است
که هرچه سن افراد بیشتر باشد ،احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی افزایش مییابد .بر اساس کشش
برآوردی این متغیر ،افزایش یک درصدی در سن پاسخگو احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی برای
بهبود هوا  0/32درصد افزایش مییابد .مقدار اثر نهایی این متغیر نشان میدهد که با افزایش یک
سال به مقدار سن احتمال پذیرش مبالغ پیشنهاد  0/050واحد افزایش مییابد.
متغیر تعداد اعضای خانوار در سطح پنج درصد معنیدار است .عالمت منفی متغیر تعداد اعضای
خانوار حاکی از این است که با افزایش بعد خانوار احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی به گونهای
معنیدار کاهش می یابد .بر اساس اثر نهایی آن ،با افزایش یک نفر به اعضای خانواده احتمال
پذیرش مبالغ پیشنهادی  0/037واحد کاهش مییابد.
ضریب متغیر تعداد سالهای تحصیل از نظر آماری در سطح پنج درصد معنیدار شده است.
برای معناداری بهتر مدل و متغیر تحصیالت و با توجه به مقدار متوسط تعداد سالهای تحصیل،
این متغیر به دو گروه باالتر از میانگین ( 14سال) و کمتر از آن تقسیم شد .عالمت منفی آن حاکی
از آن است که سطح آموزش باالتر ،احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی را کاهش میدهد .افراد با
تحصیالت باالتر ،بر این باورند که بهبود هوا وظیفه دولت است .با توجه به کشش بدست آمده این
متغیر میتوان گفت افزایش یک درصدی در مقدار تحصیالت افراد احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی
را  0/03درصد کاهش میدهد .مقدار اثر نهایی این متغیر بیانگر آن است که با افزایش یک سال به
مقدار تحصیالت احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی  0/088واحد کاهش مییابد.
ضریب متغیر درآمد در سطح پنج درصد معنیدار است .عالمت مثبت ضریب درآمد با آنچه
مورد انتظار است همخوانی دارد و نشاندهنده افزایش احتمال پذیرش تمایل به پرداخت افرادی
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است که درآمد باالتری دارند .بر اساس کشش وزنی این متغیر افزایش یک درصدی در درآمد افراد،
احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی  0/55درصد افزایش مییابد و با توجه به اثر نهایی این متغیر ،با
افزایش یک میلیون ریال در درآمد افراد ،احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی  0/00000014واحد
افزایش مییابد.
ضریب مقدار اهمیت زیستمحیطی در سطح پنج درصد معنیدار است .عالمت مثبت متغیر
مقدار اهمیت زیستمحیطی حاکی از این است که با افزایش مقدار اهمیت افراد جهت بهبود هوا،
احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی به طور معنیداری افزایش مییابد .بر اساس اثر نهایی آن با
افزایش مقدار اهمیت ،احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی  0/061واحد افزایش مییابد.
آماره نسبت درستنمایی ( ،)LRدر این برآورد ،به خوبی معنیدار است ،لذا متغیرهای توضیحی
توانستهاند به خوبی متغیر وابسته را توصیف کنند .ضریب تعیین مک فادن و ماداال بیانگر آن است
که متغیرهای توضیحی مدل ،به خوبی تغییرات متغیر وابسته مدل (تمایل به پرداخت بهبود هوا) را
توضیح دادهاند .درصد پیشبینی در مدل برآوردی  68درصد است .بنابراین  68درصد افراد ،تمایل
به پرداخت پیشبینی شده بلی یا نه را با ارائه نسبتی مناسب با دادهها ،به درستی اختصاص دادهاند.
پس از تخمین پارامترهای مدل لوجیت با استفاده از روش بیشترین درستنمایی ،بهوسیله
انتگرالگیری عددی در محدوده صفر تا مبلغ پیشنهاد بیشینه ( 500000ریال) ،مقدار ارزش مورد
انتظار  WTPبه صورت رابطه ( )8محاسبه شد.
500000
1
() 8
)𝐴𝑑

)1 + exp(0.13614 + 0.000014B
= 190969

(

∫ = 𝐴𝑑

0

میانگین تمایل به پرداخت افراد برای بهبود هوای کالنشهر اراک 190969 ،ریال در هر ماه
بدست آمده است .با توجه به میانگین اندازه هر خانواده در جدول ( )1که  3/18نفر است ،هر
خانواده حاضر است به طور میانگین  607081ریال در ماه برای بهبود هوای کالنشهر اراک
پرداخت کند .با توجه به اینکه جمعیت شهر اراک  658322نفر است ،کل ارزشی که شهروندان
برای بهبود هوا در این منطقه قائلند 1508629 ،میلیون ریال در سال است.
وضعیت پاسخگویی به سه پیشنهاد برای نصب دستگاه تصفیه هوای شهری ،بدین صورت بوده
است که  297نفر پیشنهاد اول ( 250000ریال) را قبول کردهاند و  250نفر این پیشنهاد را رد
کردهاند 134 .نفر پیشنهاد دوم ( 125000ریال) را پذیرفتهاند و  116نفر آن را رد کردهاند143 .
نفر پیشنهاد سوم ( 500000ریال) را پذیرفتند و  154نفر پیشنهاد سوم را رد کردند .نتایج برآورد
مدل لوجیت با متغیرهای توضیحی در جدول  3ارائه شده است.
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. نتایج الگوي لوجيت براي ارزش نصب دستگاه تصفيه هوا-3 جدول
Table 3- Results of Logit Model for the Value of Installing Air Purifier
اثر نهایی
کشش در
ارزش آمارهt
ضرایب
متغیرها
Meaningful
T-Statistic
Coefficient
Variables
میانگین
Level
Elasticity at
Mean
0.28
0.96
0.60
عرض از مبدأ
Constant coefficient
-0.0000095
-0.21
-3.3***
-0.000038
پیشنهاد
WTP
0.00000014
0.40
7.3***
0.00000057
درآمد
Income
-0.16
-0.28
-2.1**
-0.63
تحصیالت باالی ابتدایی
Educations over 5
years
-0.0043
-0.28
-2.8***
-0.017
سن
Age
-0.29
-0.008
-1.9**
-1.15
 نفر5 تعداد افراد خانوار باالی
Family size over 5
-0.019
-0.22
-2.3**
-0.076
شاخص توسعهای
Development Index
0.042
0.36
1.8**
0.17
مقدار اهمیت زیستمحیطی
The importance of the
environ
PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS= 0.61
LIKELIHOOD RATIO TEST= 82.21
ESTRELLA R-SQUARE= 0.074
MADDALA R-SQUARE= 0.072
CRAGG-UHLER R-SQUARE= 0.097
MCFADDEN R-SQUARE= 0.054
*** و ** به ترتیب معنیداری در سطح یک و پنج درصد
Significantly at the level of one and five percent ** *** و
 یافتههای پژوهش:منبع
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با توجه به نتایج جدول  ، 3تمامی متغیرها عالمت مورد انتظار را داشته و معنیدار هستند .به
بیان دیگر ،تمامی ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی افراد اختالف معنیداری بین درصد احتمال
پذیرش مبلغ پیشنهادی ایجاد میکنند.
پس از تخمین پارامترهای مدل لوجیت با استفاده از روش بیشترین درستنمایی ،بهوسیله
انتگرالگیری عددی در محدوده صفر تا مبلغ پیشنهاد بیشینه ( 500000ریال) ،مقدار ارزش مورد
انتظار  WTPبه صورت رابطه ( )9محاسبه شد.
()9

1

200000

(1+exp(0.939221+0.000038B) 𝑑𝐴) = 126950

𝑑𝐴 = ∫0

میانگین تمایل به پرداخت افراد برای نصب دستگاه تصفیه هوای شهری 126950 ،ریال در هر
ماه بدست آمده است .با توجه به میانگین اندازه هر خانواده در جدول  1که  3/18نفر است ،هر
خانواده حاضر است بهطور میانگین  403701ریال در ماه برای نصب دستگاه تصفیه هوای شهری
پرداخت کند .با توجه به اینکه جمعیت منطقه مورد مطالعه  658322نفر است ،کل ارزشی که
شهروندان برای نصب دستگاه تصفیه هوای شهری قائلند 1002888میلیون ریال در سال است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
در این مطالعه مقدار تمایل به پرداخت هوای پاک برای هر نفر  375611/2ریال برآورد شد که
از نتیجه پژوهش) Khoshakhlagh & Hasanshahi ,(2002که هوای پاک را برای شهر شیراز مورد
مطالعه قرار دادهاند و نتیجه آنها  2927ریال برای هر فرد محاسبه گردیده است؛ بیشتر است.
همچنین ،این مقدار از مطالعه ) Behjati et al. (2011در شهر تهران که تمایل به پرداخت هر فرد
 3500ریال بدست آمد؛ بیشتر است .تمایل به پرداخت برای هوای پاک در شهر همیلتونونت
ورس که در مطالعه ) , Diener et al. (1998به مقدار  39/7دالر ( 1245786ریال) محاسبه شد که
از تمایل پرداخت محاسبه شده در این پژوهش بیشتر است.
در این مطالعه مانند مطالعات انجام شده به وسیله ) Wang & Zang (2009و Behjati et al.
) (2011اثر متغیرهای سن و تحصیالت و درآمد بر تمایل به پرداخت افراد برای بهبود کیفیت هوا
بررسی شده است که عالمت متغ یر درآمد موافق با مطالعات قبلی است و متغیر سن نیز بهطور
مستقیم بر احتمال تمایل به پرداخت موثر است که با مطالعه ) Behjati et al. (2011موافق است.
در این مطالعه بر خالف مطالعات دیگر ،متغیر تحصیالت برای هر دو مدل منفی شده است ،لذا
میتوان گفت هر چه افراد از تحصیالت بیشتری برخوردار باشند ،احتمال داشتن تمایل به پرداخت
پایین میآید ،بنابراین به موازات افزایش سطح آگاهیشان ،خواستار تقبل این هزینهها از طرف
دولت میباشند .در مطالعه ) MontazerHojat et al. (2018نیز ،بمنظور کاهش آلودگی هوا ،ارزش
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 میلیارد ریال محاسبه شد که1167 ،منافع اقتصادی حاصل از خدمات تصفیهای گونه درختی
.تمایل به پرداخت افراد با کاشت آن درخت افزایش مییابد
 برای اولین بار در ایران افزون بر محاسبه تمایل به پرداخت افراد برای بهبود،در این مطالعه
 متوسط تمایل به پرداخت خانوارهای اراکی برای نصب دستگاه،کیفیت هوای کالن شهر اراک
تصفیه هوای شهری نیز محاسبه شد که نشاندهنده این است که افراد جامعه از راهکار استقرار
 با توجه به.دستگاه تصفیه هوای شهری برای بهبود کیفیت هوای کالن شهر اراک استقبال نمودهاند
 پیشنهاد،) ریال در سال83573977900( ارزش بدست آمده برای نصب دستگاه تصفیه هوا
.میشود سرمایهگذاری در جهت خرید و نصب دستگاه تصفیه هوا در شهر انجام گیرد
 پیشنهاد،) ریال در سال125719094018( با توجه به ارزش بهدست آمده برای بهبود هوا
میشود مقدار آلودگی به وسیله هر یک از آالیندهها مشخص شود و اگر مقدار آلودگی که ایجاد
 برای کاهش آلودگی در سطح، و همچنین. جریمه نقدی شوند، بیش تر از حد مجاز بود،کردهاند
 تمامی صنایع فعلی ملزم به ارزیابی زیستمحیطی شوند تا بیش از حد آلودگی وارد محیط،شهر
 مقدار خروجی گازهای تکتک صنایع اندازهگیری و صنایع ملزم شوند معادل،نکنند و همچنین
.مقدار آلودگی خود فضای سبز جدید ایجاد نمایند
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