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چكيده

هوا یکی از مهمترین ارکان محیطزیست است که آلودگی آن نقش بسیار مخربی را در زندگی بشری دارد .گردوغبار فصلی و ترافیک
زیاد در منطقة جنوب غرب تهران موجب آلودگی هوا میشود .در صورت تعلل در اعمال راهکارهای مربوط بهه کهاهش آلهودگی ههوا
ممکن است این آثار آلودگی وخیمتر شود .یکی از مهمترین این راهکارها لزوم آگاهسازی و مشارکت مردم در کاهش آلودگی هوا بوده
است .جامعه هنگامی درک درستی از منافع هوای سالم خواهد داشت که بداند با آلودگی آنچه منافعی را از دست میدهد؛ و این منافع
زمانی بهتر درک میشوند که مبالغ ریالی آنها مشخص شوند .بدین منظور برای برآورد ارزش بهبود کیفیت هوای جنوب غرب تهران
از روش آزمون انتخاب و مدل الجیت آشیانهای استفاده شد .نتایج تمایل به پرداخت برای هریک از آثار آلهودگی ههوا نشهان داد کهه
متوسط تمایل به پرداخت برای سطوح بهبود مطلق و نسبی مرگومیر به ترتیب  604201و  95358ریال ،برای سطوح بهبود مطلق و
نسبی دید افقی به ترتیب  24404و  42614ریال و برای بهبود مطلق هزینههای شستشو  35066ریال به دست آمد .متوسهط تمایهل
به پرداخت ساالنه هر خانوار  368620ریال و ارزش بهبود کیفیت هوای جنوبغرب تهران  669205میلیارد ریال به دست آمد .ازاینرو در
سیاستها و تصمیمات اتخاذ شده از طرف مدیریت محیطزیست شهری بهتر است که به این اولویتبندی توجه خاص شود.
كليدواژه

آزمون انتخاب ،آلودگی هوا ،تهران ،تمایل به پرداخت ،الجیت آشیانهای.

 .1سرآغاز

آ ی وود هووا آثووار بوودی هر محوویطزیسووت و انسووان بوور جووا

محیطزیست یکی از پایههای اصلی حیات انسانی و توسعة

میگذارند .آلوهگی هوا میتواند به اشکال گوناگون شوام :

جامعه است؛ هوا از مهم ترین ارکان محیطزیست بووه کوه

گرهوغبار ،بوی بد ،باران سیا که همورا بوا موواه کوربنهار

آلوهگی آن میتواند نقش بسیار مخربی را هر زندگی بشری

موجوه هر هوا است ظاهر شوه .گزارش هوا حواکی از ایون

هاشته باشد .هر ماه ای که واره هوا مویشووه خصوصویات

است که ررات می توان د مواه سمی را هر سطح خوه انتقال

فیزیکی ،شیمیایی و زیستی آن را تغییر میههود ،بوه ن وین

هاه یا خوه از اجزاء ترکیبات سمی مختلف تشوکی شود

هوای تغییریافته ای هوای آلوه میگوی د (شهبازی.)1931 ،

باش د؛ ازاین رو هر سال های اخیر نگرانویهوای مربووب بوه

آلوهگی هوا را میتووان متشوک از آ ی ود هوایی همچوون

مسئلة آلوهگی هوا افوزایش یافتوه اسوت (

هیاکسید کربن ،اکسوید نیتورونن ،اکسوید گووگره و ررات

 .)2006هر مطالع وة  01هرصوود پاس و هه وودگان هر م ووا ق

معلق هر هوا است که زیر  2/5میکرون و زیور  11میکورون

ص عتی همیلتون ونتورث از باران های اسیدی اظهار نگرانی

هانست ،که با توجه به خصوصیات شیمیایی و فیزیکی ایون

کره اند ( .)Elliott et al., 1997مهمترین آثار سوء آلووهگی

* نویس د مسئول:

Borrego et al.,

Email: mo.khodaverdizadeh@urmia.ac.ir
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هوا عالو بر آثار حاه ،آثار مزمن و مدتهار (پیدایش انواع

همچ ین بر اساس آمار بهشوتزهورا وابسوته بوه شوهرهاری

بیماریهای مزمن نظیر آسم ،بیماریهوای ت فسوی و قلبوی،

تهران میزان مر ومیر هر ما هایی که تعداه روزهای ناسالم

بیماریهای ننتیکی ،کاهش هیود هر اثور گرهوغبوار زیواه و

زیاهی هارند افزایش یافته است .بر اسواس گوزارش بانوک

Graedel & Crutzen,

جهانی ،بیماریهوای ناشوی از آلووهگی هووای شوهری نیوز

افزایش هزی ههای شستشو) اسوت (
.)1993

رشوود شهرنشووی ی ،صوو عتی شوودن ،عوودم سوواماندهی
حموو ونقوو شووهری ،م ووابس سوواکن احتوورام از جملووه

سا نه  261میلیون ه ر معاهل  2هزار و  111میلیاره ریوال
به اندازة  1/129هرصد از تولید ناخوال

ملوی بوه اقتصواه

ایران خسارت واره میک د.

ساختمانها ،فرای دهای صو عتی ،هفوس موواه زائود جامود و

وضعیت آلوهگی هوا هر شوهر تهوران حواه اسوت و هر

فعالیتهای متفرقه ،م ابس نشور آلووهگی هر شوهرها هسوت د

صورتی که تعللی هر اعمال راهکارهای مربوب بوه کواهش

(شووکری .)1931 ،هر ایووران نیووز آلوووهگی هوووا یکووی از

آلوهگی صورت گیره ممکن است آثار آلوهگی هوا وخیمتر

بوزر تورین معضوالت زیسوتمحیطوی اسوت کوه م وا ق

شوه .یکی از مهمترین این راهکارها که همیشه موره تأکید

مختلفی از کشور و بهویژ شهر تهران با آن روبوهرو اسوت.

بوه است ،لزوم آگا سوازی و مشوارکت مورهم هر کواهش

شهر تهران عالو بر پرجمعیت بوهن ،بسیار پر رفوت وآمود

آلوهگی هوا بوه است .اگرنه ا العرسوانی هربوارة فوایود

است که این امر نیز باعث تشدید آلوهگی هوای ایون شوهر

هوای سالم زم است؛ اموا کوافی نیسوت .جامعوه ه گوامی

میشوه .بق بررسی های انجام شد  ،معض آلوهگی

هرک هرستی از م افس هوای سالم خواهد هاشت که بداند با

هوای تهران هر مقایسه با استاندارههای جهانی بسیار جدی

آلوهگی آنچه م افعی را از هست میههد؛ و این م افس زمانی

بزر

شووند.

اسووت .علووت ایوون اموور را موویتوووان بووه موقعیووت خووا

بهتر هرک میشوند که مبالغ ریوالی آنهوا مشوخ

جغرافیایی شهر تهران و تعوده خوهروهوای هر حرکوت هر

ب ابراین ارزش اقتصاهی آثار مختلف آلوهگی هوا و تخموین

سطح شهر و نیز عوام هیگری نسبت هاه .شایان رکر است

میزان تمای به پرهاخت افراه بورای بهبووه ایون ویژگویهوا

ترافیک موجوه هر تهران عام اصولی آلووهگی هووا اسوت

برای تعیین میزان و تمای به مشارکت خانوارهوا هر بهبووه

( .)Halek et al., 2004ب ابراین رح جامس کاهش آلووهگی

کیفیت هوا ،امری اجت ابناپذیر است.

هوا هر سال  1903هر شهر تهران اجرا شد .بررسیها نشوان

هر سالهای اخیر توجه به مقولة ارزشگذاری خودمات

میههد که آلوهگی هوا هر شهر تهران هارای آثار مختلفی از

اکوسیستمی هر جهان رو به افزایش است و هر کشور ایران

جمله وجوه بیماری هوای ناشوی از آلووهگی هووا ،افوزایش

نیز با تصویب ماهة  53قوانون برناموة نهوارم توسوعه و بوا

مر ومیر و کاهش هید افقی اسوت .مطالعوات گسوتره هر

توجه به ماهة ( 132تبصر های  1و  )2قانون برنامة پ جسالة

ک جهان نشان هاه انود کوه بوین متوسوط آلووهگی هووا و

پ و جم توسووعه جمهوووری اسووالمی ای وران (،)1931-1931

افزایش مر ومیر ناشوی از بیمواریهوای قلبوی-عروقوی و

برآوره ارزش اقتصاهی م ابس بیعی و برآوره هزی وة ناشوی

ت فسووی ارتبوواب وجوووه هاره ( .)Schwartz, 1991بووا ایوون

از آلوووهگی و تخریووب محوویطزیسووت هر فرای وود توسووعه و

وجوه ،ا العات اندکی هربارة تأثیر مواجهات کوتوا مودت

محاسبة آن هر حسابهای ملی از الوزام قوانونی برخوورهار

آلوهگی هوا هر هسترس است .بق مطالعات سازمان حفو

شوود اسووت (یوسووفی .)1931 ،بووا توجووه بووه ای کووه هر

محیطزیست شهر تهران 01،هرصد مور ومیرهوا هر تهوران

حسابهای ملی فقط ارزش پولی آن هسته از فعالیوتهوای

ناشی از مشکالت ت فسی و قلبی است کوه ایون مشوکالت

اقتصاهی که هر بازار مباهلوه مویشووند ،محاسوبه و م ظوور

ارتباب مستقیم یا غیرمستقیم با آلووهگی هووای تهوران هاره.

میشوه و کمتر به هزی ههای زیستمحیطی توجه میشووه،

برآورد ارزش بهبود کیفیت هوای شهر تهران ...
شاهین وهابیراد و همکاران

ازاین رو تولید ناخال
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ملی ،بورآوره بویش از حود واقعوی

است و هر مجموع بهبوه وضعیت آلوهگی هووای مشوهد از

خواهد بوه .ازاینرو میتوان با اضافه کرهن ارزش خودمات

هیدگا شهروندان ارزشی معاهل 12906505511ریوال هاره.

زیست محیطی و کسر ارزش آسیب های زیست محیطوی بوه

صالح نیا ( )1931با استفاه از روش آزمون انتخاب ،ارزش

مل وی واقع وی هسووت یافووت (کووونکی و

بهبوه وضعیت زیسوتمحیطوی هریانوة ارومیوه را بورآوره

همکاران .)1900 ،هر حساب های ملی ت ها بوه هزی وههوا و

کرهند و نتایج نشان هاه که بیشترین تمای بوه پرهاخوت بوه

فاید های کمی قاب مباهله هر بوازار توجوه مویشووه و بوه

بهبوه ارتفاع سطح تراز آب از شرایط بحرانی فعلی به سطح

موارهی که هر بازار قاب مباهله نیست د توجه نمویشووه کوه

مطلوب  26111ریال هر سال بوه ازای هور خوانوار اسوت.

سووبب شکسووت بووازار موویشوووه .ارزشگووذاری م ووابس

بیانی و فرازم د ( )1931با استفاه از ارزشگذاری مشروب

زیست محیطی ابزاری اسوت کوه ارزش کا هوا و خودمات

به برآوره ارزش آلوهگی هوا هر شهر اصوفهان پرهاخت ود و

غیرقاب مباهله هر بازار را تعیین میک د.

هریافت د که حداکثر تمای به پرهاخت افراه به ور سوالیانه

تولی ود ناخووال

حدوه  113333توموان اسوت .هاشومی ب واب و همکواران
 .1.1پیشینة تحقیق

( )1931با استفاه از تک یک آزمون انتخاب ارزش خدمات

مطالعات مختلفی به بررسی عوام مؤثر بر احتموال تمایو

غیر مصرفی زموین هوای کشواورزی بورای سواک ان م وا ق

به پرهاخت افراه برای بهبوه وضعیت م ابس زیستمحیطی با

شهری هر استان مازندران را بررسی کره و متوسط تمایو

استفاه از روشهای مختلف ارزشگذاری پرهاختهانود کوه

به پرهاخت ساک ان این م وا ق را بورای حفو هور هکتوار

به برخی از آنها اشار میشوه:

زمین کشاورزی بسته به نوع زموین  2226میلیوون ریوال هر

خوووشاخووالم و حسوون شوواهی ( )1931بووه تخمووین

هکتار برای زمین هیم تا  1192263میلیون ریوال بورای بوا

خسارات واره به ساک ان شهر شیراز به علت آلوهگی هووا

برآوره کرهند .خوداورهیزاه ( )1932بوا اسوتفاه از روش

با روش ارزشگذاری مشروب پرهاخت د .نتایج نشان هاه هر

آزمون انتخواب ارزش پوولی کارکرههوا و خودمات م طقوه

شهروند شیرازی حاضر است کوه از مالیوات سوا نه خووه

حفاظتشد مراکان را  61929میلیون ریال بورآوره کرهنود.

مبلغ  2320ریال به م ظور جلوگیری از بدتر شدن وضوعیت

 Dienerو همکوواران( )1333تمای و بووه پرهاخووت را بوورای

موجوووه آلوووهگی هر ش وهر ش ویراز هزی ووه شوووه .بهجت وی و

بهبوووه کیفیوت هوووا هر همیلتووون ونتووورث مطالعووه کووره و

همکاران ( )1933بوه بورآوره ارزش هووای پواک و تعیوین

هریافت بین میوزان آلووهگی و هرآمود افوراه بوا تمایو بوه

عوام مؤثر بر تمای به پرهاخوت سواک ان شوهر تهوران بوا

پرهاخت آنها برای کاهش آلوهگی هوا ارتباب وجووه هاره.

روش هکمن هو مرحلوهای پرهاخت ود و هریافت ود کوه55/0

 Kwonو همکاران ( )2111نشان هاهنود کوه وقووع وفوان

هرصد پاس هه دگان ،قاهر به پرهاخت ،تمای بوه پرهاخوت

هفتگی گرهوخاک آسیایی با مر ومیر ناشی از بیماریهای

هارند و میانگین ماهانه تمای بوه پرهاخوت بورای هور نفور

قلبی-عروقی و ت فسی ارتبواب مع واهاری هاره Alvarez .و

 9511ریال به هست آمد .قربانی و فیوروز زارع ( )1931بوا

همکاران ( )2110با استفاه از روش جیت شور ی ارزش

بهکارگیری رهیافت ارزشگذاری مشروب و الگوی توبیوت،

بهبوه کیفیت روهخانوه تواقوس هر اسو انیا را انوداز گیوری

ارزش آلوهگی هوای مشهد و عوامو موؤثر بور تمایو بوه

کرهند و تمای به پرهاخت ماهانة هر نفر برای بهبوه کیفیت

پرهاخت افراه را تعیین کرهند .نتوایج نشوان هاه ارزش کو

آب روهخانه را  1/6تا  0/3یورو به هست آورهنود Yoo .و

آلوهگی هوا هر م طقة پرآلووهة مشوهد برابور 0191116561

همکاران ( )2113با استفاه از آزمون انتخواب هزی وه هوای

ریال و هر م طقة متوسوط آلووه برابور 5212133351ریوال

محیطزیستی آثار آلوهگی هوا را هر شهر سئول کرة ج ووبی
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بررسوی کرهنود .نتووایج نشووان هاه کووه تمایو بووه پرهاخووت

 .1.2مبانی نظری

خانوارهای کر ای برای کاهش آلووهگی هووا معواهل 5131

مطابق نظریه اقتصاهی نئوکالسیک ،قیمت های بازار نشانگر

وون کوور معوواهل  1/6ه ر هر مووا اسووت Shyamani .و

ارزشی هست د که جامعه روی کا ها و خدمات میگوذاره.

همکاران ( )2112از روش جیت آشیانهای برای بازاریوابی

قیمت کا مبلغی را نشان میههد کوه فوره هر بوازار بورای

مؤثر برای ماشینهای سبز استفاه کرهند .نتایج نشان هاه که

خرید آن پرهاخته است ولی ارزش کا برابر با قیمت کوا

فروش دگان باید از قشر تحصی کره بوه ولی سن هر این

به اضافة مازاه مصرفک د است .اگر کا یا خدمتی ارزش

زمی ووه تووأثیری نووداره Ozcan .و  )2115( Cubukcuآثووار

هاره ،هر فرهی برای به هست آورهن آن تمای به پرهاخوت

آلوهگی هوا بر بیمواری آسوم را هر ترکیوه بررسوی کرهنود.

خواهد هاشت یا ای که به خا ر از هسوت هاهن یوا زیوان آن

نتایج حاص نشوان هاه کوه بوین میوزان سوولفورهیاکسوید

کا یا خدمت تمایو بوه هریافوت بورای جبوران خسوارت

موجوووه هر هوووا و آسووم ارتبوواب مسووتقیمی هاره Tom .و

خواهوود هاشووت ( .)Carias Vega & Alpizar, 2011هر

همکواران ( )2115هر مطالعوهای بوا روش ارزشگوذاری

تحلی های سیاستی تمای به پرهاخت حداکثر میوزان پوولی

مشوروب بوه تجزیوهوتحلیو تمایو بوه پرهاخوت سواک ان

است که یک فره هاو لبانه پرهاخت مویک ود توا هر مقابو

شانگهای نین بهم ظور کاهش آلوهگی هوا پرهاخت د ،نتوایج

بهبوهی هر آثوار سیاسوت مووره نظور صوورت گیوره یوا از

نشان هاه که تمای به پرهاخت برای بهبوه کیفیت هوا 63/5

کاهش آثار جلوگیری شوه ( صالح نیا .)1931 ،هر بازارهای

ه ر هر سال است .همچ ین نتوایج نشوان هاه کوه بوین هرآمود،

رسمی این ارزش قاب مشاهد است به وریکه برای کوا

ج سویت و میوزان تحصویالت بوا تمایو بوه پرهاخوت ،رابطوة

قیمت پرهاخت میشوه .اما هر ارتبواب بوا کوا و خودمات

مع اهاری وجوه هاره Shihomi .و )2116( Tekesinبا اسوتفاه

زیستمحیطی ،بازار نمیتواند قیمت ها یا ارزش های واقعی

از روش ارزشگذاری مشروب هر نهار شهر ترکیه ،به مطالعوه

را تعیین ک ود و بوازار هر تعیوین قیموت بورای ایون کا هوا

هربارة ارزش بهبوه بیماریهای ت فسوی ناشوی از آلووهگی هووا

شکست خووره اسوت و بوه اصوطالح بوه شکسوت بوازار

پرهاخت د .نتایج نشان هاه که تمای بوه پرهاخوت بورای کواهش

معروف است .بهعالو ارزشی کوه افوراه روی ایون کوا و

آلوهگی هر هر سال بین  99تا  326لیر

ترک است.

بررسیها نشان میههود کوه تواک ون مطالعوهای هربوارة

خدمات میگذارند به آسانی قاب مشاهد نیست .شکسوت
2

1

بازار هر موارهی هوم نوون عموومی بووهن کا هوا  ،آثوار
9

ارزش بهبوه کیفیت هوا هر شهر تهران بوا اسوتفاه از روش

خارجی (جانبی) و ضوعف یوا نبووه حقووم مالکیوت رخ

آزمون انتخواب انجوام نشود اسوت ب وابراین ایون تحقیوق،

میههد .ارزشگذاری اقتصاهی هر تموامی ایون زمی وههوای

نخستین مطالعهای است که ارزش بهبووه وضوعیت کیفیوت

گونواگون کواربره هاره (.)Carias Vega & Alpizar, 2011

هوا هر ج ووب غورب شوهر تهوران را بوا اسوتفاه از روش

به هلی عدم وجوه بازارهای مستقیم برای کا ها و خدمات

آزمون انتخاب برآوره میک د .بهعبارتهیگر این مطالعه بوه

زیست محیطی از روش های جوایگزین بورای انوداز گیوری

هنبال برآوره ارزش کواهش آثوار مختلوف آلووهگی هووا از

م افس بهبوه محیطزیست استفاه میشوه.

هیدگا خانوارهوای شوهر تهوران اسوت .همچ وین هر ایون

ارزشگذاری کارکرههای زیستمحیطی که بیشتر بدون

تحقیق تمای بوه پرهاخوت خانوارهوای شوهر تهوران بورای

قیمت هست د ،گام مهمی برای تصحیح آن نووع تصومیمات

کاهش هر یک از آثار آلوهگی هوا بورآوره شود و عوامو

اقتصاهی محسوب میشوه که به محیط بیعی بهع وان کا

مؤثر بر تمای به پرهاخت افراه برای کواهش آلووهگی هووا

و خدمات رایگان مینگرند و هر نتیجه به استفاهة بیرویه و

ش اسایی میشوه.

بیش از حد آنها اهاموه مویهه ود .بسویاری از ایون کوا و
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خدمات هر بازارهای تجاری هاهوستد نمیشوند و ب وابراین

هاره که افراه برای تغییر هر کمیت یا کیفیت کا هوا ،تمایو

هوویچ ارزش بووازاری مشووهوری ندارنوود .نیوواز اسووت کووه

به پرهاخت خواه د هاشت .اندازة رفا  ،روشوی بورای بیوان

ارزش های غیر بازاری کا و خدمات انداز گیوری شووه و

پولی م افس بهبوه کیفیت محیط زیست ارائه مویک ود .بورای

بووه شووک پووولی بیووان شوووه ( .)Philips, 1998هو روش

آزمون اثر اقتصاهی یک تغییر کیفی ،میتوان موقعیوتهوای

ترجیحات آشکار شد  1و ترجیحات بیان شد  5برای برآوره

قب و بعد تغییر را باهم مقایسوه کوره .اگور  Vمطلوبیوت

ارزش کا ها و خدمات زیستمحیطی اسوتفاه مویگرهنود

اولیه قب از تغییر که شام متغیرهای قیموت ( )Pو کیفیوت

( .)Carias Vega & Alpizar, 2011هر رهیافت ترجیحوات

محیطزیست ( )Qاست و  Vi1مطلوبیت ثانویه بعد از بهبووه

بیان شد عالو بر ارزشهای اسوتفاه ای ،ارزشهوای غیور

ویژگیها باشد .همن ین کیفیت محیطزیست از سطح  Qبه

0
i

استفاه ای کا و خدمات نیز برآوره میگرهه که امتیاز ایون

 Qبهبوووووه پیوووودا ک وووود (فوووورد شوووووه کووووه

روش نسووبت بووه روش قبلوی اسووت .هر ایون روش سووعی

Q

 .) Q  Q, 1  0, 2  0اثر رفا اقتصواهی تغییور از

میشوه که مقاهیر تمای به پرهاخت افراه بهصورت مستقیم

به  Qبهصورت افزایش قیمت هر حالوت جدیود خواهود

انداز گیری گرهه .ارزش هوای اقتصواهی از ریوق مفواهیم

بوه که مطلوبیت فره را هر حالوت قبلوی و حالوت پوس از

تمای به پرهاخت  )WTP(6یا تمای به پوذیرش )WTA (0

تغییر ثابت نگوه مویهاره و ایون افوزایش قیموت بوه تغییور

جبووران افووراه بوورای تغیی ورات هر شوورایط زیسووتمحیط وی

جبرانی ( )CVمعروف است .هر واقس تغییر جبرانوی مبلغوی

انداز گیری میشوند که از میان این هو رهیافت ،تمایو بوه

است که سطح مطلوبیت اولیه را با سوطح مطلوبیوت ثانویوه

پرهاخت بیشترین کاربره را هاشته است .تمای به پرهاخوت

مساوی میک د که هر رابطه  2این فرای ود نشوان هاه شود

برابر است با مقواهیری از هرآمود پوولی کوه مصورفک ود

است (.)Louviere et al., 2000

حاضر است برای بهبوه وضوعیت رفواهی یوا جلووگیری از

()2

کاهش رفا خوه ب رهازه .مطابق رابطة  1اگر)(2مطلوبیت یوک

V 0   1 (Pr ice )   2 ( Q )   1 (Pr ice  CV )   2 ( Q )  V 1

فره با هرآمود  yاز مصورف هو کوا ی زیسوتمحیطوی  qو

یع ی فره تمای به پرهاخت بوه میوزان  CVهاره توا کیفیوت

کا ی بازاری  xحاص شوه ،تمای به پرهاخوت بوه علوت

محیط زیست بهتر شوه و هر همان سطح مطلوبیت یوا رفوا

افزایش کمیت یا کیفیت  qاز مقدار اولیه  q0تا مقودار q1

اولیه (  ) V0بماند .بهعبارتهیگر  CVبرابر با حوداکثر پوولی

برابر با حداکثر مبلغی خواهد بوه که فره حاضر است برای
افزایش کمیت یا کیفیت کا ب رهازه؛ به وریکه مطلوبیوت
او قب و پس از تغییر ،با توجه به مبلغ تمای بوه پرهاخوت
( )WTPثابت باقی بماند (.)Bateman et al., 2003
()1

U ( q0 , y0 )  U ( q1 , y0  WTP )  U 0

است که مصرفک د حاضر است هر شرایط بهبوه کیفیوت
محیط زیست از هست ههد ،بدون آنکه وضعیت رفاهی وی
بدتر شوه.
 .2مواد و روش بررسی
هر صورتی که قیمتهای بازاری وجووه نداشوته باشو د ،از

کوووه )  U(q0 , y0و ) U(q1 , y0  WTPبوووه ترتیو وب

تک یوووکهوووای ترجیحوووات بیوووان شووود از جملوووه روش

مطلوبیت فره قب و پس از تغییر را نشان میههد.

ارزشگذاری مشوروب بورای بورآوره ارزش کا هوای غیور

هوودف روشهووای ترجیحووات بیووان شوود و بوورآوره

بازاری استفاه میشوه که کا ها یا خدمات زیستمحیطوی

مدلهای مرتبط با آنها ،ش اسایی توأثیر اقتصواهی ناشوی از

نیز شوام ایون مقولوه هسوت د .بوا توجوه بوه مشوکالت و

تغییر هر ویژگیهای کا ها است .این موضوع کوه هر علوم

اریبهای موجوه هر روش ارزشگذاری مشروب از جملوه

اقتصاه به اندازة رفا معروف است ،اشوار بوه میوزان پوولی

3

3
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دورة 54



شمارة 2



تابستان 8931

رایگان 11و همن ین با توجه به ای که سیاستهای اقتصاهی

می ههد و گزی ه های هیگر که سو اریوهای بهبووه وضوعیت

معمو ً آثار ن دبعدی زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصواهی

موجوه آن کا یا خدمت را نشان می هه د .هر پاسخگو هر

بووه جووا موویگذارنوود ،عالقووه بووه اسووتفاه از روشهووای

هر مجموعه انتخاب از بین وضعیت ک وونی و گزی وه هوای

ارزشگذاری ن د صفتی  )MAV(11از جمله روش آزموون

هیگر برای هر س اریو ،یک گزی وه را انتخواب مویک ود .هر

انتخوواب افووزایش یافووت .روش آزمووون انتخوواب )CE(12

آزمون انتخاب به پاس گویان یک سری گزی ه ها با سوطوح

نخست هر حوز های حم ونق و بازاریوابی بوه کوار بوره

مختلف از ویژگیها ارائه و از آنها خواسوته مویشووه کوه

شد است .به تازگی این روش برای کا های غیر بازاری هر

19

ارجح ترین گزی ه را انتخاب ک د .یک گزی ة پایه مربووب
11

حوز های اقتصاه محیطزیست و اقتصواه سوالمت اسوتفاه

به وضعیت ک ونی هور ویژگوی معموو ً هر هور مجموعوه

شوود اسووت .نخسووتین کوواربره آزمووون انتخوواب بوورای

انتخاب لحاظ می شوه .هر این گزی وه هویچ بهبووهی بورای

ارزشگووذاری مطبوعیووتهووای زیسووتمحیطووی اسووت

ویژگی های یک کوا یوا خودمت هر نظور گرفتوه نشود و

) .(Adamowicz et al., 1994پس از این مطالعه ،مطالعوات

ازاینرو هیچ تمای به پرهاخت اجبواری لحواظ نمویشووه.

مختلفووی موورتبط بووا محوویطزیسووت و مطالعووات موورتبط بووا

گزی ووه وضووعیت ک ووونی بووه مع ووای پیش و هاه صووفر اسووت

بهداشت انجام شد است .با توجه به مزایای روش آزموون

(.)Hanley et al., 2006

انتخاب عالقه به استفاه از این روش افزایش یافتوه اسوت.

15

آزمون انتخاب بر پایة تئوری اقتصاه خره نکسوتر و
16

افزایش میزان ا العات کسب شد از هر پاس گو ،بورآوره

نظریووه مطلوبیووت تصوواهفی ( )RUTشووک گرفتووه اسووت.

ارزش تمام ویژگیهای هر کا یا خدمت و اجباری نبووهن

تئوری مصرف ل کستر بیان می ک ود مطلوبیوت برخاسوته از

تمای به پرهاخوت افوراه از مزایوای روش آزموون انتخواب

مصرف یک کا مجموع مطلوبیت ویژگیهوا و مشخصوات

نسبت به روشهای هیگر از جملوه ارزشگوذاری مشوروب

آن کووا اسووت نووه ای کووه مسووتقیماً از مصوورف خوووه کووا .

است (.)Alpizar et al., 2001 & Mogas et al., 2006

هم ن ین نظریه مطلوبیت تصاهفی بیوان موی ک ود کوه تموام

به هلی این مزایای بالقو رهیافت آزمون انتخاب به ور

اجزاء تابس مطلوبیت که از انتخاب افراه ناشی موی شووه بوه

فزای د هرزمی ة اقتصاه محیط زیست برای تحلی ترجیحات

( & Hearne

ور مستقیم برای محقق قاب مشاهد نیسوت د

مصرف ک د برای م وابس زیسوت محیطوی و بورآوره ارزش

 .)Salinas, 2002بوووق ایووون روش توووابس مطلوبیوووت

کا ها و خدمات غیور بوازاری بوهکوار بوره شود اسوت و

غیرمستقیم 10برای هر پاسخگوی  )U( iبه هو بخوش معوین

محققان به نتایج مثبتوی هسوت یافتوهانود .هر روش آزموون

( )Vو تصوواهفی ( )eمطووابق رابطووه  9تقسوویم موویشوووه

انتخاب برای ارزشگوذاری هور کوا یوا خودمت فهرسوت

(.)Louviere et al., 2000

جامعی از ویژگی های آن کا یا خودمت بور اسواس مورور
اهبیووات گسووتره و مشووورت بووا کارش اسووان علمووی ایجوواه
میشوه .به خا ر ای که مجموعههای انتخاب پیشو هاهی بوه
پاس گویان ساه  ،آشکار و امکان پذیر باشد متغیر قیمت که
از ریق مطالعات قبلی یا پیشآزمون به هست مویآیود بوه
مجموعه ویژگیها اضافه میشوه .هر روش آزمون انتخواب
ن د گزی ة اصلی هر هر مجموعه انتخاب وجوه هاره :گزی ه
ثابت ( گزی وه  )Cکوه وضوعیت سو اریوی فعلوی را نشوان

()9

U ij  Vij ( X ij )  eij  bX ij  eij

بخش تصاهفی از آنجا ناشی میشوه که به هلی نداشتن
آگاهی کام از بهی وهسوازی و همچ وین بوه ایون هلیو کوه
تحلیلگر نمیتواند همه متغیرهای مورتبط را بوه وور هقیوق
انداز گیری ک د ،هارای خطاهای بسیاری هر این بهی هسوازی
است .هر رابطة  X ،9شام آثار آلوهگی هوا هر شهر تهوران
و خصوصیات اقتصاهی اجتمواعی افوراه پاسو گوو اسوت.

احتمال ای که هر فره گزی ه  gرا هر مجموعوه انتخواب Ci
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به هر گزی ه هیگر هم نون  hترجیح ههد بوه ایون بسوتگی

نداشووته باشوود .هر صووورت پووذیرش فوورد صووفر آزمووون

هاره که مطلوبیت حاص از گزی ه  gبرای فوره  iنسوبت بوه

هاسمن -مک فاهن فرضیه استقالل گزی ههای نامرتبط معتبر

مطلوبیت هیگر گزی ه ها هر مجموعه انتخاب بیشتر باشد که

است و ازایونرو مویتووان از مودل جیوت شور ی بورای

این هر معاهلة  1نشان هاه شد است:

برآوره مدلهای حاص از آزمون انتخاب استفاه کوره؛ اموا
اگر فرد مذکور ره شوه ،از مدلهای آماری پیچیود توری

()1
]) P( U ig  U ih ,h  g )  P[( Vig  Vih )  ( eih  eig

اگوور فوورد شوووه جمووالت تصوواهفی تووابس مطلوبیووت
غیرمستقیم توزیس ارزش بینهایت ( 13توزیس وییبول )13هاره
احتمال انتخاب هر گزی ه ارجوحتور همان ود  gاز مجموعوه
انتخاب  Ciمیتواند بهصورت توزیس جستیک ارائه شود
هر معاهله  5بیان میشوه که این معاهله را میتوان از ریوق
جیت شر ی برآوره کره (.)McFadden, 1974
()5

)

 exp( V

ih

hCi

Pri ( g Ci )  P( U ig  U ih ,h  g )  exp( Vig ) /

هر رابطة   ،5پوارامتر مقیواس اسوت کوه بوه نووع توزیوس
احتمووا ت جووز تصوواهفی موودل بسووتگی هاره و بووه میووزان
واریانس یا پراک دگی ایون توزیوس مربووب مویشووه .مودل
جیت شر ی با روش حداکثر راست نمایی و تابس لگواریتم
راست نمایی مربو ه تخمین زه میشوه (رابطة .)6
J

()6

N

هم نون جیت آشیانهای

21

استفاه میشوه(

McFadden,

 .)1974آمارة این آزمون یع ی آمارة کای هو و فرود ایون
H 0 : T  0

H 1 : T  0

^

^

^

^

^

^

T  (  r   )( V r  V )1 (  r   ),

آزمون هر رابطة  0نشان هاه شد است.
()0
 .2.2مدل الجیت آشیانهای
الگوی جیت شر ی توسعهیافته توسوط موک فواهن قابو
بوورآوره اسووت ،مشووروب بووه ای کووه گزی ووههووا بووا اسووتقالل
گزی ههای نامرتبط (  ) IIAسازگار باش د .بهعبارتهیگر اگر
گزی ه های موجوه هر مجموعه های انتخاب ،مسوتق از هوم
باش د نتایج الگوی جیت شر ی قاب اعتماه است هر غیر
این صورت مدل جیت آشیانهای برآوره مویشووه .مودل
جیت آشیانهای عالو بر رهایی از فرد واریانس همسانی
بوین گزی وههوای مختلوف الگووی جیوت شور ی ،هارای

log L   yij log  Pri (g Ci ) 

سواختاری جوذاب اسوت (قربوانی و فیوروز زارع.)1931 ،

g

گرو ب دی گزی هها به زیرگرو ها بوهگونوهای اسوت کوه هر

i 1 j1

 ، y ijمتغیر شاخصی است که اگر پاس گوی  iگزی ه

را انتخاب ک د برابر با یک و هر غیر این صوورت برابور بوا
صفر است .بهعبارت هیگر متغیر وابسته هر ای جوا بورخالف
جیت ساه که هوتایی( صفر و یک) بوه؛ ن دتایی( یوک،
صفر و صفر) است (.)Rolfe et al., 2000
 .2.1ویژگی استقالل گزینههای ناامرتب

هرون هر یک از این زیرگرو ها فورد واریوانس همسوانی
رعایت و هر هرون هر زیرگرو فرد استقالل گزی وههوای
نوامرتبط حفو مویشووه ،ایون هر حوالی اسوت کوه بوین
زیرگرو های مختلف ،واریوانسهوا متفواوت خواه ود بووه.
اینگونه تصریح الگو ،توصیفک دة الگوی جیت آشیانهای

و آزماو

اسوت ( .)Greene, 2003هر شوک  ،1تصومیمگیرنود هر
سطح نخست ،هر آغاز از بین هو گزی ة بهبوه و موجوه یکی

هاسمن – مک فاد
این ویژگی بیان میک د که نسبت احتمال هو گزی ه هر یوک

را برمویگزی ود .سو س وی هر سوطح پوایینتور ،از بوین

مجموعه انتخاب با حضور یا حذف هیگور گزی وههوا ثابوت

گزی ههای  b ،aو  cانتخاب میک د.

ماند و به ماهیت هویچ یوک از گزی وههوای هیگور بسوتگی
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شکل  .1ساختار مدل الجیت آشیانهای دوسطحی

هرمدل جیت آشیانهای فرد میشوه اجزاء اخوالل از

اختالف مشخصه  IVاز عده یک نشان میههد کوه تفواوت

توزیوس ارزش بوینهایوت تعمویم یافتوه)  21( GEVپیوروی

مع اهاری بین مدل جیت آشیانهای و مدل جیت شور ی

میک د که تعمیم یافته نوع نخست توزیس ارزش بینهایوت

وجوه نداره (.)Greene, 2003

است و اجاز میههد جانشینهای هرون آشیانههای ساختار

بعد از تخمین پارامترها WTP ،مطابق با رابطة  11برای

هرخت وارها ،با هم همبسته باش د .فرد میشوه  pmنشان

تمام ویژگی های مجموعه انتخواب بوه هسوت موی آیود .هر

هه دة همبستگی هر آشیانه  mاسوت ،و مشخصوة نواهمگ ی

رابطة زیر  b yضریب ویژگوی قیموت یوا مطلوبیوت نهوایی

مویشووه ( Heiss,

هرآمد و  b cضریب هیگر ویژگیها هر هاخ مجموعههای

مطابق رابطوة  3بودین صوورت تعریوف
.)2002
()3

انتخاب است (.)Hanley et al., 2001
√

گزی هها هر صورتی هر آشیانه  mبه ور کامو همبسوته
هست د که  tm=1باشد ،هرحالیکوه  tm= 1نشوانه اسوتقالل
گزی هها است.

مقدار شمول ، IV ،برای آشیانه  mام به ارزش انتظواری
مطلوبیتی که تصمیمگیرند  iبا انتخاب یک گزی ه از آشویانه
mبه هست میآوره مربوب است که بهصورت رابطه  3نشان
هاه میشوه (. )Heiss, 2002

bc
by

()11

WTP  

مهومتورین مرحلوه هر روش آزموون انتخواب ،راحووی
مجموعههای انتخاب است .مراح

راحوی مجموعوههوای

انتخاب شام انتخاب ویژگیها ،تعیین سوطوح ویژگویهوا،
انتخاب ورح آزموایش و سواخت مجموعوههوای انتخواب
است .آثار آلوهگی هوا هر ج وب غرب شهر تهران بهع وان
ویژگوویهووای ایوون مطالعووه هسووت د ،موور ومیوور ناشووی از
بیماریهای قلبی و عروقوی ،کواهش هیود افقوی و افوزایش

()3

هزی ه شستشوو هر اثور مصورف آب و بورم بوهع ووان سوه

مشخصوه مقودار شومول ، IV ،بیوانگر جانشوی ی بوین

ویژگی مهم آلوهگی هوای ج وب غرب شهر تهران انتخاب

آشیانههوا اسوت .هر بورآوره مودل جیوت آشویانهای ایون

شدند .خالصهای از ویژگیهای تعیین شد و سطوح مرتبط

مشخصه برای آشیانة پایه ،ثابت و برابر یک هر نظر گرفته و

با آن ها هر جدول  1آمد است .برای تعیین سطوح هر یک

مقدار آن برای آشیانه هوم برآوره مویشووه .ایون مشخصوه

از ویژگووویهوووا از نظووور کارش اسوووان سوووازمان حفاظوووت

هرنه به یک نزهیکتر باشد نشان میههد که گزی ههای قرار

محیطزیست و برنامههوای هولوت هر ورح جوامس کواهش

گرفته هر آشیانة هوم از هرجة جانشوی ی بوه نسوبت بوا یی

آلوهگی هوای تهران استفاه شد است.

نسبت به آشیانة نخست برخوورهار اسوت و مع واهار نبووهن

برآورد ارزش بهبود کیفیت هوای شهر تهران ...

 277

شاهین وهابیراد و همکاران

جدول  .1آثار آلودگی هوا در شهر تهران و سطوح مرتبط با آنها

سطوح ویژگیها

ویژگیها

حالت متوسط

حالت مطلوب

مر ومیر ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی

 15هرصد کاهش

 91هرصد کاهش

هید افقی

 15هرصد افزایش

 91هرصد افزایش

هزی ههای شستشو ناشی از آلوهگی هوا

 15هرصد کاهش

 91هرصد کاهش

م بس :یافتههای تحقیق

هم ن ین برای تعیوین سوطوح ویژگوی قیموت از افوراه

ویژگی های اقتصاهی -اجتماعی بوا ثابوت خوا

آلترنواتیو

پاس گو هر پیشآزمون خواسته شد تا هر سؤا ت انتها -باز

 )ASC(22هسووت د .هر موودل بووا

مقدار تمای به پرهاخت خوه را برای کاهش آثوار آلووهگی

رگرسیونی است که نشانگر انتخاب آلترنواتیو بهی وه از بوین

هوووا را بیووان نماییوود .مقوواهیر ویژگووی قیمووت هر سووطوح

سه آلترناتیو ممکن هر هر مجموعه انتخاب است.

 Yمتغیوور وابسووته موودل

 951111 ،251111و  151111ریال بقهب ودی شودند .بوا
توجه به تعداه ویژگیها و سطوح مرتبط با آنهوا ترکیبوات

 .2.3اطالعات و دادهها

فراوانی قاب ارائه به پاس گویان خواهد بوه که عموالً قابو

آمار و ا العوات زم از ریوق تکمیو پرسوشناموههوای

اجرا نیست .ازاینرو نیاز به زیرمجموعهای از این ترکیبوات

راحی شد از خانوارهای ج وب غرب تهرانی کوه هرآمود

است .معیار  D-optimalityقاهر است تعوداه سو اریوها یوا

مسووتق هاشووت د بووه روش نمونووهگیووری تصوواهفی سوواه

گزی هها را از ریق حذف تمام آثار متقاب کاهش ههود .هر

جمسآوری شد .انتخاب ج وب غرب شهر تهران بوه خوا ر

این تحقیق تعداه  11گزی ه بهی ه بر پایوه معیوار موذکور بوه

هزی ه های با ی جمسآوری پرسش امهها و همچ ین آلوهگی

هست آمد .این معیار ایون امکوان را فوراهم موینمایود کوه

بیشتر این م طقه نسبت به هیگر م ا ق شهر تهران است .هر

ترکیبهای بهی های انتخواب شووه کوه بیشوترین ا العوات

پرسش امه شام خصوصیات اجتماعی ،اقتصواهی ،سوالمت

ترجیحوات افوراه هر اختیوار گوذاره.

پاس گویان و مجموعه هوای انتخواب (ویژگوی هوای مووره

آماری را هر خصو

پروفای ها یا گزی ههای ایجاه شد با رح آزمایشوی هاخو
مجموعههای انتخاب گورو ب ودی مویشووند توا ای کوه بوه
پاس گویان ارائه شوند 11 .گزی ه هر  1مجموعه انتخاب که
هر کدام شام  9پروفای یا گزی ه است ،گرو ب دی شدند.
مدل موره استفاه هر این مطالعه را میتوان بوهصوورت
رابطة  11بیان کره:

مطالعه) و هیگر سؤا ت فرعی است.
 )1333 ( Ormeرابطة  12را برای تعیین حداق حجوم
نمونه هر تحقیقات آزمون انتخاب پیش هاه کره است:
()12

Nlev
3
N  500
 500
 188
Nalt .Nrep
24

هر این رابطه  Nlevبیشترین تعداه سوطوح هور ویژگوی،

()11
Y  ASC    i X i   k PM k    m ASCM i

 Naltتعداه گزی هها هر هر مجموعه انتخاب (بوه جوز گزی وه
وضووس موجوووه) و  N repتعووداه مجموعووه انتخوواب هر هوور

هر مدل با  ضرایب برآورهی ویژگیهوای مخوت

پرسشنامه اسوت .هر تعیوین ارزش آثوار آلووهگی هووا تعوداه

n

6

k 1

i 1

آلترناتیوهووا (  ،)Xضووریب آثووار متقابوو ویژگوویهووای

اقتصاهی -اجتماعی ( )Mبا قیمت و  ضرایب آثار متقابو

آلترناتیوهای هر نظر گرفته شد هر هور مجموعوه انتخواب بوه
استث ا گزی ه وضس موجوه  2موره ،تعداه مجموعههای انتخواب
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 1موره و بیشوترین تعوداه سوطح مربووب بوه ویژگوی قیموت

افزایش ماشینهای هیبریدی 13/9 ،هرصد خواستار کاشوت

پرهاختی است که برابر با  9است .ازاینرو بق ایون ا العوات

هرختوان هر ا وراف شوهر و  3/6هرصود خواسوتار خورو

و با توجه به رابطه اورمی حداق  133نمونه موره نیاز است.

کارخانهها از محدوه شهر هست د.

 .3نتایج و بحث

 .3.1نتااایج ماادلهااای الجیاات شاارطی و الجیاات

نتایج نشان هاه که  95/2هرصود از پاسو هه ودگان تموایلی
برای پرهاخت بابت بهبوه کیفیت هوای ج وب غرب تهران
ندارند ولی 61/3هرصد افراه تمای به پرهاخت بابت بهبووه
کیفیووت هوووای ج وووب غوورب تهووران را هارنوود .مطووابق
نتایج 01/1هرصد پاس هه ودگانی کوه تمایو بوه پرهاخوت
برای بهبوه کیفیت هوای ج وب غرب شهر تهران نداشوت د
هولت را مسئول پرهاخت هزی وه بورای بهبووه کیفیوت هووا
میهانست د .نداشتن ا می ان از هزی هکوره صوحیح مبوالغ بوا
 02/3هرصد هلی بعدی عدم تمای به پرهاخت افراه است.
پرهاخت هزی ه توسط آلوه ک دگان ،پایین بوهن هرآمود بوه
ترتیب با  52و  16/1هرصد از هیگر ه یو عودم پرهاخوت
توسط خانوارها است .مطابق نتوایج ماشوین هوای فرسووه ،
ماشینهای تکسرنشین ،کارخانهها ،ترافیک زیواه و عوامو
جوی و محیطی بوه ترتیوب بوا  03/2 ،31/6 ،30/2 ،30/6و
 62/1هرصد از عوام اصولی آلووهگی هووای شوهر تهوران
هست د .مطابق نتایج راهکارهای پیش هاهی پاس گویان برای
کاهش آلوهگی هوا به این صورت اسوت کوه  26/3هرصود
افراه خواستار افوزایش خطووب متورو 29/9 ،هرصود افوراه

آشیانهای
برای تعیین اثر هریک از آثار آلوهگی هووا و هومن وین اثور
عوام اقتصاهی و اجتماعی بر احتمال تمایو بوه پرهاخوت
افراه برای کاهش آلوهگی هوای شهر تهوران مودل جیوت
شر ی برآوره شد که هر جدول  2نتوایج ایون مودل آوره
شد است.
ای که با ا می ان بتووان نتوایج مودل جیوت شور ی را
تحلی کره بایستی با استفاه از آزمون هاسمن-مک فاهن از
استقالل گزی هها هر مجموعههای انتخاب مطموئن بووه کوه
نتایج این آزمون هر جدول  9ارائه شد است.
بق جدول  9فرد صفر آزمون هاسومن-موک فواهن
مب ی بر استقالل گزی ههای نامرتبط ره میشووه و ازایونرو
نتایج مدل جیوت شور ی هارای اریوب اسوت و جیوت
شر ی مدل م اسبی برای برآوره پارامترها نیسوت ،ب وابراین
نمیتوان نتایج این مدل را تحلی کره .پوس بایسوتی مودل
جیت آشیانهای را برآوره کره که هر جدول  1نتوایج ایون
مدل آوره شد است.

خواستار افزایش وسای نقلیه عمومی 22 ،هرصد خواسوتار
جدول  .2نتایج جدول الجیت شرطی

متغیر

الگوی جیت شر ی
ضریب

انحراف معیار

سطح مع اهاری

*** -1/1112612

1/1111912

1/111

1/0133362

1/1530250

1/110

بهبوه مطلق مر ومیر

*** 2/309911

1/1656362

1/111

بهبوه نسبی مر ومیر

*** 2/106635

1/1639191

1/111

بهبوه مطلق هید افقی

***2/113116

1/9516939

1/111

قیمت
ثابت خا

آلترناتیو ()ASC

برآورد ارزش بهبود کیفیت هوای شهر تهران ...
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ادامة جدول  .2نتایج جدول الجیت شرطی

الگوی جیت شر ی

متغیر

ضریب

انحراف معیار

سطح مع اهاری

1/1661696

1/9102023

1/533

بهبوه مطلق هزی ههای شستوشو

***1/21009

1/9533656

1/111

بهبوه نسبی هزی ههای شستوشو

1/2955630

1/1112633

1/501

*** -1/1911162

1/1133315

1/112

** 1/5930113

1/2112303

1/126

تعداه بچه *

ASC

*** 1/212133

1/105111

1/111

تحصیالت*

ASC

***1/1111235

1/11111311

1/111

** 1/115110

1/1199221

1/115

** 1/11111935

1/11111103

1/191

*1/11111613

1/11111951

1/100

بهبوه نسبی هید افقی

سن *

ASC

ج سیت *

هرآمد *

ASC

ASC

میزان آگاهی از آلوهگی هوای شهر تهران * قیمت
سابقة بیماری قلبی و ت فسی * قیمت
 = 133تعداه نمونه

1/130

LR chi2(15)= 210/19

=pseudo R2

م بس :یافتههای تحقیق ( * ** ،و *** بهترتیب مع اهاری هر سطوح  5 ،11و 1هرصد)
جدول  .3نتایج آزمون هاسمن-مک فادن

گزی ه حذف شد

آمار

نتیجه

گزی ه وضعیت موجوه

-21/99

فرد صفر پذیرفته میشوه

گزی ه 1

32/93

فرد صفر ره میشوه

گزی ه 2

1

فرد صفر ره میشوه

م بس :یافتههای تحقیق
جدول  .4نتایج الگوی الجیت آشیانهای

الگوی جیت آشیانهای

متغیر

ضریب

انحراف معیار

سطح مع اهاری

***-1/1112132

1/1111135

1/111

*1/3116963

1/1109315

1/155

بهبوه مطلق مر ومیر

***2/291963

1/6513521

1/111

بهبوه نسبی مر ومیر

1/362931

***

1/1361013

1/111

بهبوه مطلق هید افقی

***1/505912

1/153023

1/111

بهبوه نسبی هید افقی

***1/5202111

1/2122106

1/111

بهبوه مطلق هزی ههای شستوشو

**1/069326

1/9062190

1/112

بهبوه نسبی هزی ههای شستوشو

1/1115056

1/9151211

1/010

**-1/1235116

1/1131390

1/112

قیمت
ثابت خا

سن *

ASC

()ASC
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ادامة جدول  .4نتایج الگوی الجیت آشیانهای

الگوی جیت آشیانهای

متغیر

ضریب

انحراف معیار

سطح مع اهاری

**1/1360316

1/213163

1/126

**1/101911

1/1660933

1/111

***1/1111201

1/ 11111003

1/111

*1/161126

1/1955191

1/135

میزان آگاهی از آلوهگی هوای شهر تهران * قیمت

**1/11111951

1/11111101

1/111

سابقه بیماری قلبی و ت فسی * قیمت

*1/11111566

1/11111991

1/130

ج سیت *

ASC

تعداه فرزند *

ASC

میزان تحصیالت *
هرآمد *

ASC

ASC

پارامتر  : IVاین پارامتر بین  1و  1است
1

وضعیت فعلی ثابت :

*1/5511122

بهبوه کیفیت هوای تهران
 = 133تعداه نمونه

prob>chi2= 1/1396

1/1399361

chi2= 2/33

م بس :یافتههای تحقیق ( * ** ،و *** به ترتیب مع اهاری هر سطوح  5 ،11و 1هرصد)

با توجه به نتایج مدل ،مقودار پوارامتر  IVبورای بهبووه

مجموعوه انتخواب هر نظور گرفتوه شود بورای هور فوره،

کیفیت هووای تهوران  1/55و مع واهار اسوت .ایون تفواوت

ویژگیهای فرهی ثابت و بدون تغییر است ،ب ابراین ت ها را

مع اهار پارامتر بهبووه کیفیوت هووای تهوران از مقودار یوک

وروه متغیرهای اقتصاهی-اجتماعی بهصورت اثرگذاریهوای

میتواند نشان هه دة تفاوت مع اهار مدل جیت آشویانهای

متقاب با جملة ثابت یا ویژگویهوای سو اریوهای فرضوی از

نسبت به مدل جیت شور ی باشود .هر مودل فووم آموار

جملوه قیموت اسوت ( .)Boxall et al., 1996ب وابراین هر

نسبت هرست مایی( )LRنشان میههد که فورد صوفر ایون

مطالعة حاضر متغیرهوای اقتصواهی -اجتمواعی بوهصوورت

آزمون ( یکسان بوهن ضرایب مدلهوای جیوت شور ی و

آلترناتیو و هم با ویژگی

اثرگذاری متقاب هم با ثابت خا

جیت آشیانهای) پذیرفته نمیشوه (.)prob>chi2=1/1396

قیمت آوره شد اند .یک ج بة مهم از تقاضا برای کا هوای

پس مدل جیت آشیانهای نتایج متفواوتی نسوبت بوه مودل

زیستمحیطی عدم تجانس ترجیحات است کوه ایون عودم

جیت شر ی از نظر آماری ارائه میههد و بهع ووان مودل

تجانس را میتوان با وروه متغیرهای اقتصاهی-اجتماعی از

نهایی برای تحلی نتایج استفاه میشوه.

جمله سن ،سطح تحصیالت ،تعداه فرزند و غیر هر مودلی

ویژگیهای هر نظر گرفته شد برای برآوره ارزش بهبوه

با ع وان مودل هیبریودی نشوان هاه (.)Longo et al., 2008

کیفیوت هووای ج ووب غوورب شوهر تهوران شوام کوواهش

مدل هیبریدی عالو بر آثار آلووهگی هووا ،متغیرهوای آثوار

مر ومیر ناشی از آلوهگی هوا ،افزایش هیود افقوی ،کواهش

متقاب قیمت با میزان آگاهی از آلوهگی هوای شهر تهران و

هزی هها هر نتیجه کاهش مصرف آب و برم به ور مستق

سابقة بیماری قلبی و ت فسی و همن ین آثوار متقابو ثابوت
آلترناتیو با متغیرهای سون ،ج سویت ،تعوداه فرزنود،

واره مدل میشوه )2111( Hancher .پیش هاه مویک ود کوه

خا

برای اثرپذیری وضعیت ک ونی از جملوهای ثابوت هر مودل

میزان تحصیالت و هرآمد افراه را شام میشووه .ضورایب

استفاه شوه که هر این مطالعوه نیوز از جملوة ثابوت خوا

متغیرها هر مدل جیت آشیانهای فقط از نظر عالمت قابو

آلترناتیو ( )ASCاستفاه شود اسوت .از آنجوا کوه بورای 1

تحلی هست د و از نظر کمی قاب تحلی نیست د .همان وور

برآورد ارزش بهبود کیفیت هوای شهر تهران ...
شاهین وهابیراد و همکاران
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که ضرایب و سطح مع اهاری ضرایب متغیرهای مستق این

هریک از آثار آلوهگی هوا هارند Yoo .و همکواران ()2113

مدل هر جدول  1نشان میههد همه ضرایب به جوز بهبووه

نیز هریافت د بین هاشوتن سوابقة بیمواری قلبوی و ت فسوی و

نسبی هزی ة شستشو هر سطوح  5 ،1و  11هرصود مع واهار

تمای به پرهاخوت ارتبواب مثبوت و مع ویهار وجووه هاره.

هست د و همن ین ضرایب عالموت مووره انتظوار را هارنود.

ضریب م فی متغیر سن با  ASCنشوان مویههود کوه افوراه

ضریب م فی متغیر قیمت نشان میههد که گزی ههای هارای

مسن به هلی هزی هبر بوهن گزی ه هوای بهبووه کیفیوت هووا

قیمت پیش هاهی با تر ،باعث کاهش مطلوبیت افراه شود و

تمای کمتری به انتخاب آن گزی هها هارند .خوداورهی زاه

نسبت به هیگر گزی هها ،احتمال انتخاب کمتوری هاره .ایون

( )1932نیز نشان هاه که بین سن و تمای به پرهاخوت اثور

موضوع بوا تئووری اقتصواهی مطلوبیوت مطابقوت هاره کوه

مع اهار و م فی وجووه هاره .همچ وین وکیلوی ( )1939نیوز

افزایش قیمت با ثبوات بقیوه شورایط بوه کواهش مطلوبیوت

رابطة م فی و مع اهار بین سن و تمای به پرهاخت را نشوان

میانجامد .ضریب ویژگیهای مر ومیور ناشوی از بیمواری

هاه .ضریب مثبت متغیرهای تعداه فرزند ،میزان تحصویالت

قلبی و ت فسی ،هید افقی و هزی ة شستشو مثبوت اسوت کوه

و هرآمد با  ASCبیوانگر ایون اسوت کوه خانوارهوای هارای

نشان میههد ،با بهبوه سطوح این ویژگیها نسبت به سطح

فرزند ،با تحصیالت و هرآمد با تمای بیشتری به انتخواب

وضووعیت ک ووونی ،مطلوبیووت افووراه افووزایش مووییابوود.

گزی ه ها یا سو اریوهایی هارنود کوه هر وول آن سو اریوها

بهعبارتهیگر افراه رفدار برنامهها و سیاستهایی هسوت د

سطوح  9ویژگی مربو وه هر هور سو اریو بهبووه موییابود.

که هر آنها مر ومیر ناشی از بیمواری قلبوی و ت فسوی هر

بهعبارتهیگر هر ول این س اریوها ،با بهبوه کیفیوت هووا،

اثر آلوهگی با اعمال سیاستهای کارای هولت کاهش یابود.

آثار آلوهگی هوا از وضعیت بهتری برخورهار میشوه Li .و

همن ین هید افقی خانوارهوا نیوز بوا سیاسوت هوای ک تورل

همکوواران ( Yoo ،)2111و همکوواران ( )2113و بیووانی و

آلوووهگی افووزایش یابوود .هر مطالعووة قربووانی و فیووروز زارع

فرازم د ( )1931نیز هریافته اند که سوطح تحصویالت توأثیر

( )1931نیز ضریب هید افقی مثبت و مع واهار و هر مطالعوة

مثبت بر تمای به پرهاخت هاره .هر مطالعة قربانی و فیوروز

 Yooو همکاران ( )2113نیز ضرایب بهبوه مر ومیر ناشی

زارع ( )1931نیوووز متغیرهوووای هاشوووتن فرزنووود و سوووطح

از آلوهگی هوا و خسارات ناشی از گرهوغبار نیوز مثبوت و

تحصیالت اثر مثبت و مع اهار بر احتمال تمای به پرهاخوت

مع اهار به هست آمد.

افووراه هاشووت .خووداورهی زاه ( Yoo ،)1932و همکوواران

عالمت مثبت جمله  ASCبیانگر این است کوه انتخواب

( )2113و وکیلی ( )1939هریافت د که بین هرآمود و تمایو

گزی ة بهبوه نسبت به گزی ة وضعیت ک ونی سوبب افوزایش

به پرهاخت ارتبواب مع واهار و مثبتوی وجووه هاره .عالموت

مطلوبیووت موویشوووه Birol .و همکوواران (  )2116نیووز هر

م فی ضریب متغیر ج سیت نشان مویههود کوه تمایو بوه

مطالعة خوه به این نتیجه رسیدند که ضوریب  ASCمثبوت

پرهاخت زنان نسبت به مرهان بورای بهبووه کیفیوت هووای

است .بهعبارت هیگر افراه برای کاهش آلوهگی هووا تمایو

شهر تهوران بیشوتر اسوت .هر مطالعوة وکیلوی ( )1939نیوز

هارند مبلغی را پرهاخت ک د .مثبت بوهن ضریب متغیر اثور

ضریب ج سیت م فی و مع اهار بوه است.

متقاب قیمت با میزان آگاهی مورهم از کیفیوت هووای شوهر
تهران و سابقة بیماری قلبی و ت فسی نشان میههد افوراهی

 .3.2محاسبة تمایل به پرداخت نهایی ویژگیها

که میزان آگاهی آنها نسبت به کیفیت هوای شهر تهران با

به هلی عدم امکان تفسیر مستقیم ضورایب هر مودل جیوت

است و همن ین سابقة بیماری قلبی و ت فسی هارند تمایو

آشیانهای ،هر این نووع مودلهوا نورخ نهوایی جانشوی ی بوین

بیشتری برای پرهاخت قیمت های با تر برای بهبوه سوطوح

ویژگیهای آثار آلوهگی هوا و متغیر قیمت محاسبه میشوه.
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جدول  .5تمایل به پرداخت نهایی برای بهبود در سطوح ویژگیها ( واحد :ریال)

تمای به پرهاخت نهایی سا نه

تمای به پرهاخت برای

انحراف معیار

فاصلة ا می ان  35هرصد

***112116/3

12131/13

(126136/1و)03020/55

***35953/12

11333/53

(116336/2و)69321/3

بهبوه مطلق هید افقی

***02212/61

3133/191

(31191/65و)51901/61

بهبوه نسبی هید افقی

***21162/33

3115/603

(12606/13و)5613/319

**

11912/15

(69122/25و)6311/331

19312/11

(92130/31و)-22169/11

بهبوه مطلق مر ومیر ناشی از بیماریهای قلبی و
ت فسی
بهبوه نسبی مر ومیر ناشی از بیماریهای قلبی و
ت فسی

بهبوه مطلق هزی ههای شستشو
بهبوه نسبی هزی ههای شستشو

سطح هر ویژگی

95111/50

5160/211

913111

متوسط تمای به پرهاخت سا نه هر خانوار( ریال)
م بس :یافتههای تحقیق

نتایج این محاسبات را میتوان به ع وان نسبت های متوسوط

ریال هر سال ب رهازند .بوه وورکلی خانوارهوا بورای بهبووه

تمای به پرهاخت نهایی برای تغییر هر هور ویژگوی تفسویر

وضعیت فعلی آلوهگی هوا و آثار مربوب به آن تمای هارند

کره .نتایج محاسبات تمای به پرهاخت نهایی بوا توجوه بوه

به ور متوسط سا نه مبلغ  913111ریوال پرهاخوت ک ود.

مدل جیت آشیانهای با استفاه از رابطوة  11هر جودول 5

ب ابراین متوسط تمای به پرهاخت ماهانه هر خوانوار و فوره

نشان هاه شد است.

از هیدگا شهروندان تهرانی به ترتیب  26535و  6613ریال

با توجه به نتایج اگر هر اثر سیاستهای ک ترل آلووهگی

به هست میآید .بهجتی و همکاران ( )1933نیوز تمایو بوه

هوا مر ومیر ناشی از بیماریهای قلبی و ت فسی نسبت بوه

پرهاخت ماهانه هر فره را  9511ریال برای شوهر تهوران بوا

وضعیت ک ونی  91هرصد کاهش یابد ،افراه سالیانه حودوه

روش ارزش گذاری مشروب و قربوانی و همکواران()1931

 112116ریال حاضر خواه د بوه که پرهاخت ک د .اهمیت

تمای به پرهاخت ماهانه هر فوره را بورای شوهر مشوهد بوا

این موضوع ن ان برای خانوارها زیاه اسوت کوه حاضورند

روش آزمون انتخاب  1611ریال برآوره کرهند.

حتووی بوورای بهبوووه نسووبی و کوواهش  15هرصوودی میووزان

با توجه به ای که تمای به پرهاخت سوالیانه هور خوانوار

مر ومیر ناشی از بیماری قلبی و ت فسی مبلغ  35953ریال

 913111ریال برآوره شود و م طقوة ج ووب تهوران هارای

هر سال ب رهازند .همن ین اگر هر اثر کواهش آلووهگی هووا

 501111خانوار است پس میتوان مطابق رابطوة  19ارزش

هید افقی هم  91هرصد افزایش یابود افوراه سوالیانه حودوه

ک بهبوه کیفیت هوا را به هست آوره .باید توجه هاشت که

 02212ریال حاضر خواه د بوه که پرهاخت نمای د؛ این هر

فقط 61/3هرصد خانوارها تمای به پرهاخت هارند.

حالی است که خانوارها بورای بهبووه نسوبی و افوزایش 15

هرصد خانوارهایی که تمای به پرهاخت هارند* تعوداه

هرصدی هید افقی حاضرند  21162ریال ب رهازند .با توجوه

خانوارها* متوسط تمای به پرهاخوت = ارزش کو بهبووه

به ای که آلوهگی هوا باعوث مویشووه شستشوو و اسوتحمام

کیفیت هوا

بیشتر شوه و نیز شستن اتومبی و وسای م زل را نیز بیشتر

()19

میک د خانوارها برای بهبووه آلووهگی و ای کوه هزی وههوای

ریال = 913111*501111*61/3 =113015111111

خانوارها به میزان  91هرصد کاهش یابود حاضورند 95111

پس ارزش ک بهبوه کیفیت هوای ج وب غرب تهوران

برآورد ارزش بهبود کیفیت هوای شهر تهران ...
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از هیدگا شهروندان تهرانوی برابور  113015میلیواره ریوال

ارائه شد از رف خانوارهای ج ووب غورب تهوران بورای

بههست میآید.

کاهش آلوهگی هوا شام گسوترش خطووب متورو ،وسوای
نقلیه عمومی و افزایش تولید ماشینهای هیبریدی است .بوا

 .4نتیجهگیری و پیشنهادها

توجه به نتایج بیان شد پیش هاههای زیر ارائه میشوه:

هر این مطالعه هدف برآوره تمای بوه پرهاخوت خانوارهوا

نتایج نشان هاه که هر نه میزان آگاهی از آلووهگی هووا

برای کاهش هر یک از آثار آلوهگی هووا هر ج ووب غورب

هر ج وب غرب شهر تهران بیشتر باشد تمای بوه پرهاخوت

شهر تهران شام افزایش مر ومیور ،کواهش هیود افقوی و

خانوارها نیز زیاه خواهد شود .ب وابراین بایسوتی ا العوات

افزایش هزی ه های شستشو است .بهم ظور برآوره تمای بوه

خانوارها هربارة آلوهگی هوای شوهر تهوران ،آثوار زیوانبوار

پرهاخت برای هریک از آثار آلووهگی هووا از روش آزموون

مربوووب بووه آلوووهگی هوووا از ریووق رسووانههووا و تبلیغووات

انتخاب و مدل جیت آشیانهای استفاه شد .نتایج این مدل

شوهرهاری هر سوطح شووهر افوزایش یابوود .نتوایج نشووان هاه

نشان هاه که متغیرهای سن ،ج سیت ،تعوداه فرزنود ،میوزان

خانوارهایی که هرآمد بوا تری هارنود تمایو بوه پرهاخوت

تحصیالت ،هرآمد ،میزان آگاهی از آلووهگی هووای ج ووب

بیشتری هارند ،ب ابراین پیشو هاه مویشووه کوه از مشوارکت

غرب شهر تهران و هاشتن سابقه بیماری قلبوی و ت فسوی از

افراه هر اجرای پرون های مربوب به کاهش آلووهگی هووای

عوام مؤثر بر تمای به پرهاخت خانوارها هست د .همچ ین

ج وب غرب شهر تهران استفاه شوه .بوا توجوه بوه ای کوه

نتایج نشان هاه که افراه رفدار سیاستهایی هست د کوه هر

افراه ،تمای به پرهاخت برای بهبوه کیفیوت هووای ج ووب

آنها با کواهش مور ومیور ،افوزایش هیود افقوی و کواهش

غرب شهر تهران را هارند؛ سیاست ها و سرمایهگذاریهوای

هزی هها مواجه باشیم .نتایج تمای به پرهاخت برای هریوک

مسئو ن شهر تهران به م ظور بهبوه کیفیت هوا قاب توجیوه

از آثار آلوهگی هوا نشان هاه که متوسط تمای بوه پرهاخوت

است .با توجه به ای که یکی از عوام آ ی ود هووای شوهر

برای سطوح بهبوه مطلوق و نسوبی مور ومیور بوه ترتیوب

تهران وجوه ماشوینهوای فرسووه و توکسرنشوین اسوت،

 112116و  35953ریال ،برای سطوح بهبوه مطلق و نسوبی

ب ابراین هولت مویتوانود از سیاسوتهوای مختلفوی شوام

هید افقی به ترتیب  02212و  21162ریوال و بورای بهبووه

جلوگیری از ترهه خوهروهای هوهزا و ابطوال برگوة معای وة

مطلق هزی ههای شستشو  95111ریال و متوسط تمایو بوه

ف ی آنان ،نصب هستگا های کاهش آلووهگی هر واحودهای

پرهاخت سا نه هر خانوار  913111ریوال بوه هسوت آمود.

آ ی د  ،افزایش اتوبوسها و تاکسیهای گازسوز به ناوگوان

ارزش بهبوه کیفیت هوای ج ووب غورب تهوران 113015

حم ونق عمومی ،توزیس م اسوب سووخت یوورو  1و  5و

میلیاره ریال به هست آمد.

ب ووزین سوووپر ،فره و سووازی بووهم ظووور عوودم اسووتفاه از

حدوه  61/3هرصد خانوارهای موره مطالعه تمایو بوه

خوهروهای تکسرنشین استفاه ک د .هولوت بورای کواهش

پرهاخت برای کاهش آلوهگی هوا را هاشوت د 95/2 .هرصود

آلوهگی هزی ه هوای زیواهی را متحمو مویشووه .ب وابراین

افراه به ه ی (هولت و آلوه ک دگان باید پرهاخت نمای ود،

مطمئ وواً هولووت موویتوانوود بووا سوورمایهگووذاری هر بخووش

عدم ا می ان از هزی ه کره ،هرآمد پایین) تمای به پرهاخوت

فره

سازی مرهم و آگوا کورهن آنهوا نسوبت بوه اثورات

برای بهبوه کیفیت هوا نداشت د .نتوایج نشوان هاه کوه افوراه

زیانبار آثار آلوهگی هوا و هر نتیجه کاهش آلوهگی هوا هم

بیشترین علت آلوهگی هوا را هر ج ووب غورب تهوران بوه

به تأمین سالمت جامعه کمک نموه و هم ای که هزی ه های

ترتیب ماشینهای فرسوه و تکسرنشین و کارخانوههوا هر

هولت هر بل دمدت کاهش مییابود .بوا توجوه بوه ای کوه از

محدوه شهر و ترافیک مویهانسوت د .همچ وین را کارهوای

هیدگا خانوارها وجوه کارخانههای محدوه شوهر یکوی از
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ه ی مهم آلوهگی است ب ابراین میتووان بوا تعیوین میوزان

یادداشتها

انتشار آلوهگی برای واحدهایی که تولید آلوهگی میک د از
انتشار بیشتر آلوهگی با اهرمهای بازهارند مثو مالیوات یوا
جرائم استفاه نموه .یکی از مهومتورین آثوار آلووهگی هووا
مطابق نظر خانواه ها هر شهر تهوران افوزایش بیمواریهوای
قلبی-عروقی و هر نتیجه مور

ایون افوراه اسوت .ب وابراین

پیش هاه میشوه این افراه به هشدارهای هاه شد از مراجس
ریصالح مب ی بر عدم فعالیت هر هووای آزاه و مانودن هر
محیط های بسته توجه کافی نمای د .همچ ین هولت میتواند
سیستم خدمات بیمارستانی ناشی از عوارد آلوهگی هوا را
توسعه ههد .با توجه به رشود و توسوعه اقتصواهی کشوور
کالنشهرهایی که هماک ون مشک آلوهگی ندارند هر آی ود
ممکن است آلوهگی هوا هر آنها افزایش یابد ب ابراین بهتور
است هولت هماک وون سیاسوتهوایی جهوت جلووگیری از

1. Market failure
2. Public Goods
3. Externality
4. Revealed Preference Methods
5. Stated Preference Methods
6. Willingness to Pay
7. Willingness to Accept
8. Starting Point Bias
9. yeasaying
10. Free Riding
11. Multi-attribute valuation
12. Choice Experiment
13. Baseline Alternative
14. Status quo
15. Lancaster
16. random utility theory
17. Indirect Utility Function
18. Extreme- value Distribution
19. Weibull distribution
20. Nested Logit
21. Generalized extreme value
22. Alternative Speficed Constant

آلوهگی هوا هر آن کالنشهرها اجرا نماید.
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