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  :چکیده

 دیجد شهر. آوردیم بوجود رادر این زمینه  جانبه همه مطالعات انجام ضرورت توسعه، حال در یکشورها در هوا یآلودگ بحران وجود

 نیا. هستند انتقال قابلریغ و یانقطه منابع اکثراً شهر این کنندهآلوده منابع که است، یمرکز استان در سیسأت تازه یشهرها از مهاجران

رآورد ب هدف از مطالعه حاضر، .است شده ی این شهرهوا یآلودگ باعث و گرفته قرار کنندهآلوده عوامل گرید کنار در کنندهآلوده منابع

تمایل به پرداخت افراد است. در این بر مؤثر عواملنگرش و  تعیین و مهاجران شهر یهوا تیفیک بهبودزان تمایل به پرداخت افراد برای می

های مورد نیاز از تکمیل مدل لوجیت استفاده شده است. داده و مشروط یگذارارزش روش ازمطالعه، برای برآورد تمایل به پرداخت افراد 

در شهر مهاجران استخراج شده است. نتایج پژوهش نشان داد متغیر  9711ی به صورت رو در رو، در سال بعد دو گانه دو هپرسشنام 762

گویان تأثیر مثبت و متغیر مبلغ محیطی پاسخت زیست9درآمد خانوار، سن، سابقه بیماری بخاطر آلودگی هوا و شاخص نگرش و تمایلا

گویان برای بهبود کیفیت بر تمایل به پرداخت افراد دارند. همچنین، متوسط تمایل به پرداخت پاسخداری پیشنهادی تأثیر منفی و معنی

 7977تومان و ارزش کل اقتصادی  41931تومان ماهانه بدست آمد. متوسط تمایل به پرداخت ماهانه هر خانوار  92777هوای این شهر 
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 مقدمه. 1

آوری و ازدیاد با پیشرفت تمدن بشری و توسعه فن

روز افزون جمعیت، دنیا با مشکلی به نام آلودگی هوا 

ه زندگی ساکنان کره زمین را کروبرو شده است 

 مردم یسلامت بر تنها نه هوا یآلودگ .کندتهدید می

 یطیمح یهابیآس باعث بلکه ،کندیم وارد بیآس

 جامعه بدنه به یادیز یاقتصاد یهاصدمه و فراوان

 هوا یآلودگ میمستقریغ و میمستق یهانهیهز .شودیم

 خود ،یاجتماع سلامت یهانهیهز نظر نقطه از ژهیو به

 جهینت در و یاقتصاد رشد برابر در مانع کی عنوان به

 که جاییآن از .کندیم عمل کشور کی داریپا توسعه

اعداد و  حسب برهوای پاک،  از جمله طبیعی منابع

 ایسرمایه و اقتصادی خدمات با مقایسه قابل ارقام

-تصمیم در کمی بسیار اهمیت اغلب شوند،نمی بیان

 از برآوردی اگر اما. دارند هامشی طخ اتخاذ و هاگیری

 از بهتر مراتب به شود، انجام ریالی صورتبه منابع این

-. ارزششوند گرفته نادیده کامل طوربه که است این

زیست به دلایل فراوانی گذاری منابع طبیعی و محیط

ریزان، ایجاد محیطی به برنامه جمله یادآوری مسائلاز 

ل از منابع طبیعی و ارتباط میان درآمدهای حاص

های اقتصادی، سنجش نقش و اهمیت این سیاست

منافع در رفاه انسان و توسعه پایدار و جلوگیری از 

حائز  یه منابع طبیعی وروبرداری بیتخریب و بهره

آلودگی هوای  (.Asheim, 2000اهمیت است )

شهرها بدلیل فقدان ارزش بازاری و قوانین و مقررات 

استراتژی ملی برای آن با کیفیت  ویژه و یا حتی یک

 & Sharzei) کندزنی میزندگی شهروندان چانه

jalili, 2013 .) لذا برای کاهش آلودگی هوا لازم است

در کنار استفاده از ساز و کارهای قانونی و عملیاتی از 

بهره  گذاری اقتصادیابزارهای اقتصادی از جمله ارزش

می خالص در به عنوان کالای عمو هوای پاک گرفت.

تواند از مصرف د که هیچ کسی نمیشونظر گرفته می

ص غیر قابل نی باشد. یک کالای عمومی خالآن مستث

و بازار در تعیین قیمت برای این کالاها  است رقابت

 9بازار شکست به اصطلاح شکست خورده است و به

در مواردی که بازار برای تعیین قیمت  .شودمی منجر

گذاری اقتصادی از برای ارزش ،تبا شکست مواجه اس

 .(Bashi,2016) شوداستفاده می های جایگزینروش

 فیت و حفظ منابع طبیعی وافراد برای بهبود کی

افزایش مطلوبیت و رفاه خود، حاضرند مبلغی را 

بپردازند. در این حالت تمایل به پرداخت فرد، نشانگر 

 .(Nick et al.,1997او برای کالا است ) گذاریارزش

  ،افراد تمایل به پرداختاز عوامل تأثیر گذار بر 

افراد و شرایط  2محیطیزیست هاینگرشتوان می

رش زیست ها را نام برد. نگاجتماعی و اقتصادی آن

تواند به عنوان یک قضاوت ارزشی محیطی می

 ,Leeزیست تعریف شود )حفاظت از محیط ازشخصی،

-نه ارزشکنون مطالعات زیادی در زمیتا (.2008

محیطی صورت گذاری منابع طبیعی و خدمات زیست

گرفته است که برای برآورد ارزش این منابع و خدمات 

گذاری مشروط چون ارزشهای مختلفی هماز روش

بازاری و قیمت بازاری برای برای خدمات و منابع غیر

بع و خدماتی که در بازار قابل معامله هستند، امن

ه برخی از این مطالعات در استفاده شده است. که ب

 ( به2121)همکاران  و Guo شود.زیر اشاره می

ارزیابی تمایل به پرداخت هزینه هوای پاک در 

مشروط گذاری با روش ارزش شهرهای چین

پرداختند، متوسط تمایل به پرداخت شهروندان 

67CYN  در سال برآورد شد. Osundare  و

ر بر تمایل به عوامل مؤث( به ارزیابی 2121)همکاران 

                                                           

1- Market failure 

2 -Ecological Attitudes 
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های روستایی در پرداخت هزینه آب توسط خانواده

-با استفاده از ارزش ایالت وردو نیجریه پرداختند. آنها

های اقتصادی و اجتماعی ویژگی گذاری مشروط،

گذار بر تمایل به پرداخت را تعیین کردند. نتایج تأثیر

دهد که درآمد سالانه، سطح پژوهش آنها نشان می

اندازه خانوار و دسترسی به آب بطور تحصیلات، 

داری بر احتمال پرداخت آب تأثیر گذاشته معنی

( به برآورد تمایل به 2121و همکاران ) Xuاست. 

پرداخت هزینه حفظ فضای سبز شهری در پکن با 

گذاری مشروط و مدل لوجیت پرداختند. روش ارزش

رو با های مورد نیاز از طریق پرسشنامه رو در داده

-یکی از عوامل مهم تأثیر .آوری شدنفر جمع 9111

محیطی گذار بر تمایل به پرداخت افراد آگاهی زیست

 16/41باشد. میانگین تمایل به پرداخت افراد می

CYN .در سال برآورد گردید Joharian همکاران و 

به پرداخت ساکنان شهر  لیبه برآورد تما (2197)

 از یاشن یطیمحستیجهت کاهش خسارات ز لامیا

 مشروط یگذارارزش از استفاده با غبار و گرد

 به لیتما یبررس در آمده بدست جینتا. پرداختند

 به لیتما انتظار مورد مقدار داد نشان افراد پرداخت

( به 2197) Qanavati .است الیر 961111 پرداخت

از گرد  یناش ناملموسو  ملموسخسارات  یسازیکم

مطالعه  نی. در او غبار در شهر اردکان پرداخت

 حاتیترج افتیره از یریگخسارات ناملموس با بهره

 از یحاک جینتا. شد برآورد تیلوج مدل و شده اظهار

 با برابر ناملموس خسارات کل ارزش که است آن

 ملموس و سال در الیر 937367694961

 شهر یبرا 9717 سال در الیر 971147121671

ت پیداست، روش طور که از مطالعاهمان .است اردکان

ها گذاری مشروط یکی از پر کاربردترین روشارزش

 .زیست استدر حوزه اقتصاد محیط

 ندهیآلا عیصنا در کنارشهر مهاجران  کهاز آنجایی

یشگاه امام خمینی قابل انتقال از جمله پالاثابت و غیر

نیروگاه حرارتی شازند، کارخانه  )ره(، پتروشیمی و

 قرارشویی ای سنگ و ماسههرنگ روناس و کارخانه

 عوامل گرید کنار در کنندهآلوده منابع نیا. دارد

 ی این شهرهوا یآلودگ باعث و گرفته قرار کنندهآلوده

ترین یکی از مهم در حال حاضر، .است شده

پدیده آلودگی هوا  ،این شهر محیطیتهدیدهای زیست

که تهدید دائم و جدی برای سلامت ساکنین و  ،است

تواند هزینه بسیار میمنطقه است و یست این زمحیط

ل کند و رفاه شهروندان بالایی بر مردم و دولت تحمی

، با توسعه صنعتی شدن کشورها ساساًرا کاهش دهد. ا

هرک های صنعتی در اطراف شهرها افزایش می ش

کن است میابد. هر چند هر کدام از این شهرک ها م

هرک های جمعیت کمی داشته باشد اما در مجموع ش

صنعتی بخش زیادی از نیروهای مولد و ماهر یک 

کشور را تشکیل می دهد. اگر بی توجهی به مسائل 

زیست محیطی این شهرک ها موجب بیماری یا از 

دست دادن نیروهای مولد و ماهر کشور شود، 

خسارتی چبران ناپذیر در مسیر رشد و توسعه 

امی اقتصادی کشور خواهد بود. بعلاوه از منظر اسل

جان انسان حرمت زیادی دارد و در قانون اساسی 

جمهوری اسلامی ایران نیز بر اینکه رشد و توسعه 

کشور نباید مخرب محیط زیست باشد تاکید شده 

است. بنابراین از طرفی فراهم کردن محیط زیست 

سالم وظیفه ای دینی و قانونی است و حتی در مسیر 

و از طرفی  رشد و توسعه پایدار کشور ضروری است.

نظام بازار نمی تواند آن را ساماندهی کند و البته 

منابع مالی دولت نیز از کفایت لازم برخوردار نیست. 

بنابراین برای نتظیم و ساماندهی به این امر باید از 

با توجه  شارکت های مردمی نیز بهره گرفت.مسیر م
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ارزش اقتصادی  مطالعات خاصی در خصوص کهبه این

از این رو  صورت نگرفته است، این شهرهوای پاک 

هدف مطالعه حاضر برآورد متوسط تمایل به پرداخت 

بهبود کیفیت هوای این  شهروندان مهاجران برای

ل به عوامل مؤثر بر تماینگرش و و شناسایی  شهر

های میدانی و رویکرد پرداخت افراد با استفاده از داده

لموس گذاری مشروط است تا گامی در جهت مارزش

و بیان اهمیت،  کردن ارزش هوای سالم این شهر

که مسئولان چنین، زمانیهم حفظ و بهبود آن باشد.

بدانند مردم چقدر حاضر به همکاری در راستای 

توانند در این هستند، بهتر می آلودگی هواکاهش 

در ادامه به بررسی الگوی گیری کنند. زمینه تصمیم

در مطالعه حاضر و رگرسیونی لوجیت مورد استفاده 

گیری حاصل از الگوی حث و نتیجهبعد از آن به ب

لوجیت پرداخته و در نهایت پیشنهادهای سیاستی 

 شود.همسو با مطالعه ارائه می

 هاو روش مواد .2

 . منطقه مورد مطالعه2-1

شهر شهر جدید مهاجران از توابع کلان این مطالعه در

 تازه یشهرها از یکی مهاجراناراک انجام شده است. 

 نیا. است یمرکز استان شازند، شهرستان در سیسأت

 کیلومتری 27 در فراوان محیطی هایجاذبه ر باشه

 کیلومتری شهر شازند 94اراک و  شهر غرب جنوب

 میعظ یهاطرح احداث با زمانهم کهقرار دارد 

 روگاهین و یمیپتروش)ره(،  امام خمینی شگاهیپالا

 آغاز آن ساخت اتیعمل 9761 سال در شازند یحرارت

 اسکان آن در 9739 سال در آن ساکنان نیاول و

 شبکه کنار در مدرن یطیمح با بایز شهر نیا. افتندی

 سکونت جهت ابتدا در ،بروجرد _ اراک یارتباط

 شازند شهرستان شگاهیپالا و یمیپتروش کارکنان

-هیحاش معضلات کاهش یبرا بعدها .دیگرد سیسأت

 سال در مهر مسکن ساخت اب اراک شهر ینینش

)طبق  اکنون و دیگرد لیتبد شهر به 9777

 هزار 21 از شیب یتیجمع با( 9717سرشماری سال 

های به یکی از شهر ینفر هزار 61 ینیبشیپ و نفر

مجتمع پالایشگاه . است توریستی کشور تبدیل شده

 حرارتی نیروگاه پتروشیمی و ،)ره( امام خمینی

رنگ روناس و  و شیمیاییشرکت تولیدی ، شازند

ترین شویی از مهمهای سنگ و ماسهسایرکارخانه

 2تا  9ی که در فاصله های این شهر هستندآلاینده

 قطب نیا واقعدر  .قرار دارندکیلومتری این شهر 

 منطقه نیا ساکنان یبرا کهآن از شتریب یصنعت

و ارمغانی  است شده لیتبد نقمت کی به باشد نعمت

قسمت اعظم  برای این منطقه ندارد.جز آلودگی 

ثابت،  ندهیمنابع آلا لیشهر به دل نیا یهوا یآلودگ

 یمتحرک و خودروها و بخش ندهیآلا لیبه دل یبخش

 & Ahmadi) است دهبو زگردهایر ریتحت تأث

Mehrjoo, 2019.) 

 
مهاجران جدید شهر و شازند شهرستان موقعیت -1شکل  
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 قتحقی . روش2-2

کاهش مایل به پرداخت افراد برای ت برآورد برای

گذاری آلودگی هوای شهر مهاجران از روش ارزش

 یک گذاری مشروط،روش ارزش مشروط استفاده شد.

 که است بازاریغیر و پذیرانعطاف گذاریارزش روش

 و تجزیه در و محیطیزیست تأثیرات ارزیابی در

 از یکی و گرددمی استفاده منفعت – هزینه تحلیل

 منابع گذاریارزش هایروش بین در هاروش نبهتری

 برآورد شامل روش، این کاربرد .است محیطیزیست

 مصرفیغیر هایو ارزشبازاری غیر مصرفی هایارزش

 حوزه در محیطیزیست منابع برای هاآن دوی هر یا و

این روش با تعیین یک . است زیستمحیط اقتصاد

نظرسنجی  محیطی وبازار فرضی برای منابع زیست

ها مستقیم از افراد به استخراج تمایل به پرداخت آن

 برای حفظ وضع موجود و یا ایجاد تغییری مثبت یا

 یک دادن دست از جبران آنها برای دریافت به تمایل

-زیست ضرر یک افزایش یا محیطیزیست منفعت

 داشته وجود منظور این برای بازاری اگر - محیطی

در این  (.Karamlachab, 2014) پردازدمی -باشد

مستقیم با افراد در مورد مقدار مبلغی  صورتروش، به

برای استفاده یا  (WTP) که تمایل به پرداخت

محیطی دارند، سؤال حفاظت از کالا یا خدمات زیست

دهنده ارزشی است که که این مبلغ نشان ،شودمی

د ننکافراد برای آن کالای طبیعی تعیین می

(Sajjadian, 2020). ایط به طور عمده متأثر از شر و

اجتماعی و اقتصادی افراد است. در نتیجه، سنجش 

میزان تأثیر هر یک از این عوامل بر تمایل به 

دار از اهمیت زیادی برخور در این روش ،پرداخت

 اطلاعات و آمار هیته .(Adeli et al., 2017است )

 از معمولاً  مشروط یگذارارزش یبررس در ازین مورد

 به زین قیتحق نیا در. ردیگیم انجام پرسشنامه قیطر

 یتصادف یریگنمونه کی در داده، یآورجمع منظور

باز،  _انتها  کیتکن باپرسشنامه  شیپ 71ساده، ابتدا 

و رفع  اولیه غ پیشنهادمشخص کردن مبلهدف  با

دست آوردن برای ب .تکمیل شد ،های احتمالیاشکال

-پاسخنه تمایل به پرداخت مبلغ پیشنهادی اولیه، میا

در پرسشنامه نهایی  آنکرده و از را محاسبه  گویان

دو گانه دو  صورتپرسشنامه نهایی به شد.استفاده 

رین تکه یکی از پرکاربردترین و رایج 9(DDC)بعدی

 است، به پرداخت افراد برای استخراج تمایل هاروش

قیمت  پیشنهاد اولیه با با یک این روش .طراحی شد

با این توضیح که اگر پاسخ به . شودآغازین شروع می

پیشنهاد اول مثبت باشد، پیشنهاد دوم که بیشتر از 

شود و چنانچه پاسخ به پیشنهاد اول است مطرح می

پیشنهاد اول منفی باشد، پیشنهاد دوم که کمتر از 

و  Batemanشود. مبلغ پیشنهاد اول است ارائه می

 Quiggin (9114) و Cameronو  (9117همکاران )

کنند که پیشنهاد بالاتر دو برابر پیشنهاد پیشنهاد می

 تر نصف پیشنهاد اول باشداولی و پیشنهاد پایین

(Hatami, 2012 مزیت اصلی این روش آن است .)

ترین تمایل به پرداخت توان مقدار ارزش بیشکه می

و بدست آمده از این روش تعیین کرد  هایرا از داده

تر است. مشکل ط معاملات در بازار نزدیکبه شرای

اصلی این تکنیک آن است که نیازمند اندازه نمونه 

است که  های اقتصاد سنجی پیشرفتهروشتر و بزرگ

 ,.Bustan et al) دهدهزینه بررسی را افزایش می

2018., &  Fatahi Ardakani., 2014 &et al., 

2008  Karamooz .)پیش  در نهایت، با استفاده از

جهت تعیین مبالغ پیشنهادی برای ارزش  پرسشنامه

و  911111، 71111سه پیشنهاد  ،هوای پاک

شنامه پرس این مطالعه، درریال بدست آمد.  211111

                                                           

1-Double – bounded Dichotomous Choice 
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در بخش  نهایی در سه بخش اصلی طراحی گردید.

مورد  گوپاسخ یاقتصاد _ یاطلاعات اجتماع ،اول

ش و در بخش دوم به بررسی نگر .گرفت قرارپرسش 

به منظور  پرداخته شد. محیطی افرادتمایلات زیست

گویان، پنج محیطی پاسخهای زیستسنجش گرایش

)کاملاً  ایگویه در قالب طیف لیکرت پنج گزینه

 ی ندارم، موافقم، کاملًا موافقم(،مخالفم، مخالفم، نظر

های زیست و تأثیر برنامهدر مورد اهمیت محیط

جتماعی حفاظت از های اتوسعه بر آن و هزینه

های طراحی شده زیست به فرد ارائه شد. گویهمحیط

هایی به دو دسته تقسیم شدند. دسته اول گویه

زیست و اهمیت هستند که در راستای حفاظت محیط

باشند. در های توسعه میبخشیدن به آن در برنامه

موافق باشد،  ها کاملاًصورتی که فرد با این نوع گویه

اشد، صفر، ق، عدد یک، نظری نداشته بعدد دو، مواف

مخالف، منفی دو لحاظ  مخالف، منفی یک و کاملاً 

باشند که در راستای هایی میشود. دسته دوم گویهمی

باشد. در میو عدم توجه به آن  زیستتخریب محیط

ها عکس حالت قبل اینجا نحوه امتیازدهی به گویه

-رایش. در نهایت جمع جبری اعداد بیان شده گاست

دهد محیطی فرد را نشان میهای زیست

(Karamlachab, 2014). بندی افراد از جهت دسته

 9(ISDMشاخص فاصله انحراف معیار از میانگین )

ی امتیازات کسب شده به چهار استفاده شد. نحوه

 سطوح، بدین شرح برآورد گردید:

A= نگرش منفی       Min  A < Mean-St.d     

 B= ًمنفی نگرش نسبتا Mean-St.d  B < Mean 

C= نگرش نسبتاً مثبتMean  C < Mean+St.d 

D= نگرش مثبتMean+St.d  D < Max 

                                                           

1 - Interavel of Standard Deviation from 

the Mean 

-گو در سازماندر مورد عضویت افراد پاسخ همچنین

محیطی و وجود فرد مبتلا به بیماری در های زیست

خانواده بخاطر آلودگی هوا، سؤال شد که افراد با بلی 

 1و خیر با امتیاز  9که بلی امتیاز  ،و خیر پاسخ دادند

 در بخش نهایی، که بخش اصلی وارد مدل شده اند.

سؤالات  ،یفرض بازار یویسنارپرسشنامه است با ایجاد 

 .تمایل به پرداخت افراد مطرح شد

 روش و یریگنمونه حجم ،یآمار جامعه. 2-3

 یریگنمونه

ی شهروندان جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه

گیری نمونه گیری،نمونه باشد. روشجران میمها

 و نیانگیم براساس نمونه تعداد تصادفی ساده است.

پیش پرسشنامه  71تکمیل  با یآمار جامعه انسیوار

با مصاحبه حضوری با  کوکران روش از استفاده و با

 آوری گردید.جمع 9711در فصل تابستان سال  فرادا

نیاز در این  تعداد نمونه مورد 9بر اساس رابطه 

 نفر تعیین شد. 762مطالعه 

                         (        9رابطه )

در سطح  t، افراد نمونه تعداد n ؛رابطه نیدر ا

درصد احتمال تمایل به  p درصد، 17اطمینان 

 d و درصد احتمال عدم تمایل به پرداخت q پرداخت،

 دهند.سطح خطای مجاز را نشان می

 مدل . تصریح2-4

جهت برآورد تمایل به پرداخت افراد برای تعیین مدل 

فرض شد که  شهر مهاجران یبرای بهبود کیفیت هوا

ترین مطلوبیت فرد مبلغ پیشنهادی را بر اساس بیش

 کند.پذیرد یا آن را رد میخود می

 

                                    (2) رابطه    
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 Y مستقیم، غیر مطلوبیت تابع U وقف رابطه در

 سایر از برداری S پیشنهادی، مبلغ A و فرد درآمد

 تأهل، جنس، سن،)فرد  اجتماعی – اقتصادی عوامل

 متغیرهای 9Ƹ و 0Ƹ. باشدمیدرآمدخانوار و ...(  شغل،

 مستقل و برابر طور به که صفر میانگین با تصادفی

مطلوبیت  تفاوت ایجاد شده در. است اند،شده توزیع

 (7) رابطه از:عبارت است ( UΔ) گوفرد پاسخ

    

متغیر وابسته در این پژوهش، پذیرش و عدم پذیرش 

باشد که منجر به انتخاب دو قیمت پیشنهادی می

بنابراین جهت برآورد به مدل کیفی نیاز  شود.گانه می

های های انجام شده، برای مدلداریم. که طبق بررسی

مورد استفاده  9 و پروبیتل لوجیت کیفی معمولاً مد

بدلیل کاربرد فراوان و  .(Souri, 2012) دنگیرقرار می

رایج بودن مدل لوجیت در محاسبه، در این تحقیق از 

 لوجیت، الگوی اساس بر شود.این مدل استفاده می

 به بپذیرد را پیشنهادها از یکی فرد اینکه احتمال

 (4) رابطه : شودمی بیان 4رابطه  صورت

                                                    

 2لوجستیک اختلاف با تجمعی توزیع تابع f(ΔU) هک

 – اقتصادی متغیرهای برخی شامل و است استاندارد

  و  β.باشدمی تحقیق این در مطالعه مورد اجتماعی

. باشندمی تخمین قابل که هستند پارامترهایی  و

 باشند صفر از بزرگتر  و  و 0β که رودمی ظارانت

(Tavakoli Rad, 2017.) 

پارامترهای مدل لوجیت با استفاده از روش حداکثر 

ترین تکنیک برای تخمین مدل نمایی که رایجدرست

شوند. سپس مقدار باشد، برآورد میمی لوجیت

                                                           

1 - Probit 

2 - Logestic 

 

گیری انتگرالانتظاری تمایل به پرداخت به وسیله 

( Aدوده صفر تا بالاترین پیشنهاد )ر محد عددی

 (7رابطه )         :شودمحاسبه می

                                      

 رابطه )6(           

(WTP)E و تمایل به پرداخت یمقدار انتظار α* 

 _ یشده است، که بخش اجتماع لیتعدأ عرض از مبد

 اضافه( α) یاصل أرض از مبدرا به بخش ع یاقتصاد

 در نهایت (.Amirnjad, 2011& Ajdari ) کندیم

-روش از پژوهش هایداده تحلیل و تجزیه منظور به

افزار  نرم از استفاده با ،توصیفی آمار در موجود های

Excel 2013 به پاسخ برای و متغیرها توصیف برای 

 از استفاده با استنباطی آمار از پژوهش، اصلی هدف

 گردید. استفاده Eviews 10 افزار  نرم

 . نتایج3

 های توصیفی. یافته3-1

ی شهر جهت برآورد ارزش بهبود کیفیت هوا

، پرسشنامه در میان افرادی توزیع شد که مهاجران

پرداخت مبلغ  بتوانند به طور مستقل در خصوص

نتایج آماری حاصل از پیشنهادی تصمیم بگیرند. 

آمده در نظر سنجی  پرسشنامه بدست 762بررسی 

وضعیت تأهل و  .آمده است 9در جدول  یینها

مشخص شده  2گو در جدول جنسیت افراد پاسخ

گویان را مرد تشکیل داده درصد پاسخ 4/62است. 

 گویان متأهل هستنددرصد پاسخ 4/32است. و 

-پاسخ اشتغال وضعیت فراوانی توزیع 7 جدول

 بیشترین اساس این بر که دهدمی رانشان دهندگان

 به مشغول کارمند و آزاد بخش در ترتیب شاغلین به

توزیع فراوانی سابقه بیماری  4جدول  .باشندکار می

در خانواده یا نزدیکان بخاطر آلودگی هوا در نمونه 
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درصد  42دهد. که حدود مورد بررسی را نشان می

گو در خانواده یا نزدیکان خود، فرد مبتلا به افراد پاسخ

 اند.اطر آلودگی هوا را داشتهبیماری بخ

نتایج توصیفی متغیرهای کمی -1جدول  

 انحراف معیار حداکثر حداقل میانگین متغیر

)سال( سن  27/76  21 61 76/1  

های تحصیل سال

 )سال(
76/94  7 22 66/2  

77/7 بعد خانوار )نفر(  9 7 26/9  

درآمد ماهیانه فرد 

 )تومان(
76/2217717  71111 3111111 43/9677727  

درآمد ماهیانه خانوار 

 )تومان(
77/7717767  711111 91111111 66/9627167  

 های تحقیقمنبع: یافته             

وضعیت تأهل و جنیست افراد نمونه -2جدول  

 جنسیت وضعیت تأهل

 زن مرد متأهل مجرد

 تعداد

 درصد

911 

6/23 

262 

4/32 

226 

4/62 

976 

6/73 

 

 های تحقیقمنبع: یافته                                            

وضعیت اشتغال افراد نمونه -3جدول     

 جمع مشاغلسایر  کارگر کارمند آزاد متخصص شغل

 تعداد

 درصد

94 

1/7 

997 

7/79 

911 

6/23 

41 

99 

17 

61/27 

762 

911 
 

     های تحقیقمنبع: یافته             

بقه بیماری بخاطر آلودگی هواوضعیت سا -4جدول   

 جمع خیر بلی سابقه بیماری بخاطر آلودگی هوا

 تعداد

 درصد

972 

17/49  

291 

19/77  

762 

911 

   های تحقیقمنبع: یافته             
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 مورد نمونه افراد عضویت فراوانی توزیع 7جدول 

 که دهدمی نشان را زیستمحیط سازمان در بررسی

 .اندبوده محیطیزیست هاینسازما عضو درصد 3/2

بندی افراد نمونه مورد بررسی را بر طبقه 6جدول 

دهد. که ها نشان میمحیطی آناساس نگرش زیست

-بیش از نیمی از افراد مورد مصاحبه نگرش زیست

 ،3جدول اند. محیطی نسبتًا خوب و خوب داشته

های گویان در قیمتپرداخت پاسخ درصد تمایل به

گویی به سؤالات در پاسخ دهد.نشان می پیشنهادی را

نفر  297 دهندهپاسخ 762 بین ، ازتمایل به پرداخت

دهندگان یکی از مبالغ درصد( از پاسخ 77/77)

درصد( از  7/67نفر ) 941پیشنهادی را پذیرفتند و 

 .افراد مورد مطالعه مبلغ پیشنهادی را رد کردند

محیطی افراد نمونهتهای زیسوضعیت عضویت در سازمان -5جدول   

 جمع خیر بلی محیطیهای زیستسازمان در عضویت

 تعداد

 درصد

91 

3/2 

772 

27/13 

762 

911 

 های تحقیقمنبع: یافته             

محیطیهای زیستدسته بندی افراد بر اساس گرایش -6جدول   

 هایوضعیت گرایش

 محیطیزیست

 عجم مثبت نسبتًا مثبت تًا منفینسب منفی

 تعداد

 درصد

39 

6/91 

911 

9/71 

997 

71/72 

64 

6/93 

762 

911 

 های تحقیقمنبع: یافته            

  

 بررسی مورد نمونه افراد پرداخت به تمایل فراوانی توزیع -7دول ج

تومان 91111 پیشنهاد وضعیت پذیرش  

 )پیشنهاد میانی(

 تومان 7111 پیشنهاد

 تر()پیشنهاد پایین

 تومان 21111 پیشنهاد

 )پیشنهاد بالاتر(

 بلی

 درصد

974 

73 

13  

6/74  

41 

7/21  

 خیر

 درصد

227 

67 

941 

7/67  

41  

31/9 

 مجموع

 درصد

762 

911 

722  

911 

497  

911 

 های تحقیقمنبع: یافته  

 های استنباطی. یافته3-2

( بر روی WTPمتغیر وابسته تمایل به پرداخت )

برآورد  گردید و ضرایب متغیرهای توضیحی برازش

متغیرهای بی معنی مطابق جدول  شده پس از حذف

 .آمدند بدست 7
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معنی بی متغیرهای حذف از پس لوجیت مدل برآورد نهایی نتیجه -8جدول  

 نهایی اثر آماری معناداری t آماره ارزش ضرایب متغیرها

 199914/1 1111/1 463346/7 171773/1 سن

 -1111947/1 1112/1 -39977/7 -1111666/1 پیشنهادی مبلغ

بخاطر  بیماری سابقه

 آلودگی هوا

417717/9 247177/7 1111/1 723147/1 

 179247/1 1111/1 217766/4 732747/1 خانوار درآمد

 تمایلات و نگرش

 فکری

262976/1 176437/2 1127/1 173299/1 

 -19173/1 1111/1 -2269/7 -93217/4 مبدأ از عرض

Mc Fadden R-squared       979326/1                  LR Statistic                7777/942  

Prob (LR statistic)          1111/1                     S.E.of regressi            472934/1  

S.D.dependent var          433771/1             Mean dependent              771721/1  

Sum of squared resid        9171/974           Percentage of right predictions      7/39  

 تحقیق هاییافته: منبع            

ضریب متغیر مبلغ پیشنهادی به عنوان یکی از 

متغیرهای توضیحی مهم، در سطح صفر درصد منفی 

شده است. این حاکی از آن است که تحت سناریوی 

غ پیشنهادی افزایش یابد، بازار فرضی، چنانچه مبل

اثر  .یابداحتمال تمایل به پرداخت افراد کاهش می

نهایی این متغیر بیانگر این است که افزایش یک 

واحدی در قیمت پیشنهادی در صورت ثابت بودن 

درصدی در  11947/1سایر عوامل، منجر به کاهش 

ضریب متغیر سن  شود.احتمال تمایل به پرداخت می

د، مثبت شده است. بدین ترتیب در سطح یک درص

با افزایش سن، احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی 

یابد. اثر نهایی متغیر سن بیانگر این است افزایش می

گو، در صورت ثابت که افزایش یک واحد به سن پاسخ

درصدی در  99/9بودن سایر عوامل، منجر به افزایش 

ضریب متغیر  شود.احتمال تمایل به پرداخت می

د بیمار بخاطر آلودگی هوا در سطح صفر درصد، وجو

مثبت شده است. این بیانگر این است که افرادی که 

در خانواده یا نزدیکان بیمار بخاطر آلودگی هوا 

اند، تمایل به پرداخت بیشتری دارند. اثر نهایی داشته

متغیر سابقه بیماری بخاطر آلودگی هوا در خانواده 

یک واحدی در متغیر بیانگر این است که افزایش 

سابقه بیماری، در صورت ثابت بودن سایر عوامل، 

درصدی در احتمال تمایل به  3/72منجر به افزایش 

ضریب متغیر درآمد خانوار در سطح  شود.پرداخت می

یک درصد، مثبت شده است. بدین معنی که با 

افزایش سطوح درآمدی احتمال پاسخ بله در تمایل به 

یابد. اثر نهایی متغیر درآمد خانوار پرداخت افزایش می

بیانگر این است که افزایش یک واحدی در متغیر 

درآمد خانوار در صورت ثابت بودن سایر عوامل، منجر 

درصدی در احتمال تمایل به  92/7به افزایش 

ضریب متغیر نگرش و تمایلات  شود.پرداخت می

فکری افراد در سطح یک درصد، مثبت شده است. که 
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اثر نهایی  مورد نظر مطابق با تئوری است. علامت

متغیر نگرش و تمایلات بیانگر این است که افزایش 

یک واحدی در متغیر نگرش و تمایلات افراد در 

 32/7صورت ثابت بودن سایر عوامل، منجر به افزایش 

 .شوددرصدی در احتمال تمایل به پرداخت می

ای دهد که متغیرهنشان می 9ضریب تعیین مک فادن

مدل، به خوبی تغییرات متغیر وابسته مدل  توضیحی

در این تحقیق دهند. مقدار این ضریب را توضیح می

نمایی، برابر با استفاده از روش حداکثر درست

که این مقدار با توجه به تعداد  است 979326/1

برای  .مشاهدات متغیر وابسته، مقدار مطلوبی است

رده شده از داری کل رگرسیون برآوبررسی معنی

استفاده شد. مقدار این  2نمایینسبت درستی آماره

جا که این از آن .باشدمی7777/942آماره برابر با 

-ارائه شده 7نماییاحتمال نسبت درست بالاتر ازمقدار

است، لذا کل الگوی برآوردی از لحاظ آماری در سطح 

این مدل . باشددار میاحتمال صفر درصد معنی

سبت به حالت ثابت توانایی تخمین درصد ن 11/97

بنابراین الگوی فوق قابل . بهتری را داشته است

  های بعدی است.اطمینان برای تجزیه و تحلیل

بعد از تخمین پارامترهای مدل لوجیت با استفاده از 

گیری نمایی، به وسیله انتگرالروش حداکثر درست

عددی در محدوده صفر تا مبلغ پیشنهاد ماکزیمم 

مورد انتظار به صورت  تومان(، میزان ارزش 21111)

 (3)  رابطه      محاسبه شد. 3رابطه 

میانگین تمایل به پرداخت افراد برای بهبود تومان 

تومان در  74/92777کیفیت هوا در شهر مهاجران 

                                                           

1  - Mc Fadden R-squared  

2 - LR Statistic  

3- Prob (LR statistic) 

هر ماه برآورد گردید. با توجه به اینکه میانگین بعد 

باشد، بنابراین نفر می 77/7ن مطالعه خانوار در ای

میانگین تمایل به پرداخت خانوار برای بهبود کیفیت 

 تومان در ماه  74/41931هوای شهر مهاجران 

نفر  21746باشد. جمعیت منطقه مورد مطالعه می

ارزش اقتصادی  بنابراین، (.9717)سرشماری است

میلیون  7977هبود کیفیت هوای شهر مهاجران ب

 تومان در سال است.

 گیرینتیجه. بحث و 4

با توجه به اهمیت هوای پاک و نقش آن در توسعه 

طبیعی جهت پایدار، پرداختن به ارزش این منبع

امری ضروری است. برداری صحیح حفظ، بهبود و بهره

در تحقیق حاضر، ارزش اقتصادی بهبود کیفیت هوای 

عوامل مؤثر بر تمایل به نگرش و و شهر مهاجران 

گذاری مشروط و مدل ه روش ارزشبپرداخت افراد، 

لوجیت محاسبه گردید. نتایج حاصل از تجزیه و 

تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت نشان داد، 

دار بر درآمد ماهیانه خانوار اثر مثبت و معنیمتغیر 

که با تحقیقات  تمایل به پرداخت افراد دارد،

Osundare ( و 2121و همکاران )Rasoollpour 

Arabi  (2193 )،بنابراین خانوارهایی با  مطابقت دارد

تمایل به پرداخت بیشتری  درآمد بیشتر احتمال

لذا با افزایش سن  مثبت شده است، متغیر سن دارند.

شتری برای بهبود کیفیت هوا افراد احتمال پرداخت بی

  Sajjadian و Bogale (2199) که با مطالعه ،دارند

ش و تمایلات نگر متغیر .مطابقت دارد (2121)

که با مطالعه  مثبت شده است محیطی افرادزیست

Karamlachab  (2194) د. در مطالعه مطابقت دار

Karamlachab  این متغیر تأثیر معنی داری از نظر

آماری ندارد اما در این مطالعه متغیر نگرش و تمایلات 
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 ی از نظر آماری معنی دار شده است،محیطزیست

محیطی مثبت های زیسترایشبنابراین افرادی که گ

 متغیر دارند احتمال تمایل به پرداخت بیشتری دارند.

که  مثبت شده است ری بخاطر آلودگی هواسابقه بیما

 Vahhabi( و 2197و همکاران ) Yangبا مطالعه 

Rad (2196،مطابقت دارد )  لذا افرادی که در خانواده

وا یا نزدیکان فرد مبتلا به بیماری بخاطر آلودگی ه

 دارند احتمال بیشتری برای تمایل به پرداخت دارند.

منفی شده است که با مطالعه  متغیر مبلغ پیشنهادی

Guo و ( 2121همکاران ) وQanavati (2197 )

بنابراین با افزایش مبلغ پیشنهادی، مطابقت دارد،

نتایج  .یابداحتمال تمایل به پرداخت افراد کاهش می

گویان، حاضر صد پاسخدر 77/77، نشان داد مطالعه

به پرداخت مبلغی برای بهبود کیفیت هوای شهر 

میانگین تمایل به پرداخت بهبود مهاجران هستند. 

 74/92777 کیفیت هوای شهر مهاجران برای هر نفر

در نتیجه ارزش  تومان در هر ماه برآورد گردید.

 7977اقتصادی بهبود کیفیت هوای شهر مهاجران 

که نزدیک به  برآورد گردید. میلیون تومان در سال

Karamlachab (2194 )مبلغ محاسبه شده توسط 

گذاری بهبود کیفیت هوا در شهرستان برای ارزش

 Qanavati (2197)میلیون تومان(،  4776اهواز )

گذاری اقتصادی خسارت آلودگی هوا ناشی برای ارزش

 7797از پدیده گرد و غبار در شهرستان اردکان )

دهد مبلغ این امر نشان می ،است میلیون تومان(

محاسبه شده در محدوده میزان متوسط تمایل به 

دم برای بهبود کیفیت هوا قرار دارد )هر پرداخت مر

های جامع آماری بین مطالعات مشابه چند تفاوت

 .مقایسه شده وجود دارد(

با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادهایی در راستای 

 به شرح زیر ارائه مهاجرانبهبود کیفیت هوای شهر 

گذاری مثبت متغیر نگرش و با توجه به تأثیر شود:می

تمایلات فکری بر تمایل به پرداخت افراد، آموزش و 

یکی از  مشارکت مردمی در دستور کار قرار گیرد.

عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد برای بهبود 

ایی کیفیت هوا درآمد خانوار است، در نتیجه خانواره

با درآمد پایین تر، تمایل به پرداخت کمتری دارند. 

شود دولت برای حفظ هر چه بنابراین، پیشنهاد می

هایی که باعث کاهش فقر بیشتر این منابع، سیاست

شوند را اتخاذ کند. با توجه به اثر درآمدی جامعه می

گویان در میزان تمایل به مثبت متغیر سن پاسخ

تر تمایل به پرداخت ن پایینپرداخت ، افراد با سنی

بنابراین  ،کمتری نسبت به افراد با سنین بالا دارند

شود که تمهیدات لازم از جمله تولید پیشنهاد می

محتوای تبلیغاتی و پخش در جامعه، جهت افزایش 

تمایل به پرداخت جوانان جهت بهبود کیفیت هوا 

اتخاذ شود. مکلف کردن کلیه صنایع داخل محدوده 

محیطی خود و با توجه به لام وضعیت زیستبه اع

 7977دست آمده برای بهبود کیفیت هوا )ارزش ب

اند میلیون تومان(، اگر میزان آلودگی که ایجاد کرده

اصولاً  .از بود، جریمه نقدی شوندتر از حد مجبیش

برآورد ارزش بهبود کیفیت هوا با هدف ثبت ارزش 

سیدن به های ملی و ربهبود کیفیت هوا در حساب

GNP گردد که لذا پیشنهاد می گردد،سبز انجام می

های مربوطه نسبت به نتایج چنین مطالعاتی سازمان

-با توجه به بهره همچنین .دید مثبت داشته باشند

د و در یک فصل ای محدوگیری این مطالعه از نمونه

برای بررسی  شود، پیشنهاد میاز سال )تابستان(

فیت هوای ش اقتصادی بهبود کیتر ارزتر و کاملدقیق

مطالعات بیشتری در خصوص ارزش  ،این شهر

ها اقتصادی هوای پاک این منطقه با استفاده از روش
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  برآورد شود. فصول مختلف از سالو در  با تعداد مشاهدات بیشتر و متغیرهای مختلف
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