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 ی:سبز )مطالعه مورد اتیهوا با استفاده از مال یکاهش آلودگ راهکار

 شهر اردکان(

 4، فاطمه سخي3، يداهلل بستان2اكبريعلي، نيلوفر حاج1*اردكانياحمد فتاحي

 

 
 چكيده
نياز است كه  ،باشدميشهرستان اردكان ها كه به علت وجود مراكز صنعتي در هاي ناشي از آلودگي آاليندهبه مشكالت و بيماري با توجه

ها در به سودآوري شركتبا توجه  ،براي رفع يا كاهش آلودگيها و افزايش سوخت نظير نصب فيلترهوا، وضع ماليات بر آاليندههايي حلراه
 كمک نمود. محيطيحل اخذ ماليات سبز به كاهش مخاطرات زيستا ارائه راهبدر اين پژوهش سعي بر اين است  رواز اين .نظر گرفته شود

گذاري مشروط در غالب تكنيک دوگانه دوبعدي استفاده شد. همچنين براي در اين پژوهش براي دستيابي به اهداف پژوهش از روش ارزش
ايي كه به كنترل آلودگي در دو بخش ايجاد موسسه 1338پرسشنامه به صورت تمايل به پرداخت افراد در سال  806ها از آوري دادهجمع

ايي جهت نصب تابلو و بنر در سطح شهر به منظور تشويق افراد به استفاده از وسايل از كارخانجات اردكان بپردازد و اقدام موسسه هوا ناشي
حمل و نقل عمومي و شناسايي خودروهايي كه نقص فني دارند، استفاده شد. نتايج حاصل از الگوي الجيت نشان داد، ميزان تمايل به 

ريال  26880ريال و براي كاهش آلودگي هوا ناشي از حمل و نقل نيز  32600ورد مطالعه براي كاهش آلودگي هوا پرداخت افراد جامعه م
كننده هوا و افزايش قيمت سوخت داراي اثر مثبت و معنادار بر صورت ماهانه براي هر فرد است. همچنين متغيرهاي جريمه خودرو آلودهبه

كننده در مجموع ميزان ماليات سبز حاصل از دو بخش آلودهمعني بوده است. غير نصب تابلو و بنر بيتمايل به پرداخت افراد هستند اما مت
اي مردم نهاد، در كه مي تواند در جهت تاسيس موسسه .باشدريال مي 31286826000صنايع و حمل و نقل در شهرستان اردكان بالغ بر 

 جهت كاهش آلودگي هوا استفاده كرد.
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 مقدمه

مالياتي هر م نظاو در ت ـساجتماعي ه افاركثر استيابي به حداي دهر جامعهدي در قتصااسيستم ف هد

ت و مهمترین موضوعااز  مالياتي یکيي مدهااع درآنواز اسهم نسبي هر یک و كيب منابع ، ترجامعه

چگونگي  :گفتان كه ميتوريطوبهرود، مير بهشمان مجریاو  گذارانستتوجه سيا ردمباحث مو

ت شانگر تمایالـمالياتي عموما ني مدهایک از انواع درآسهم نسبي هر و ین تركيب ي اگيرشکل

)عرب مازار و همکاران،  باشدجتماعي ميا-ديقتصاا تبهترجيحاسياستگذاران ه عمدي یشهااگرو

نسبت به ي سهم بيشترف برپایه مصرت یک سيستم مالياتي ماليادر هنگاميكه ل مثاان بهعنو(. 1931

ین در امالياتي اران گذست كه سياستاصل این ابيانگر ، هددميص ختصاد امد به خودرآبر پایه ت ماليا

د حاف آمصرروي بر را مالياتي ر فشاا لذو ند اار دادهتوجه قررد مورا بخش توليد ي از جامعه حمایت جد

ه یژومالياتي بهي مدهادرآیش افزاي امالياتي بهترین گزینه بري پایههاش ند. گستراساخته ارستوامعه جا

اي شي نوین برروستمحيطي ـیي زهاتمالياده از ستفااقع در واست. ایستمحيطي ت زطریق ماليااز 

از کي ی. (1931ه اجتماعي است )ناهيدي و همکاران، فاریش افزي استادر راتخصيص بهينه منابع 

ليل دست. به همين امحيطي یستهاي زانبحرو یکم، بيستن قرها در اروي دولتفرهاي شمهمترین چال

 فائقا گي هودلوآجمله از محيطي یستت زبر مشکال، مختلفهاي تسياسد تخااميكوشند تا با ها دولت

ر ثاآبلکه ، هاستآن هیندف آمصراي برتهدیدي فسيلي نه تنها هاي تیه سوخروبيف یش مصرافزایند. آ

، )مقيمي و همکارانست دان التمردوتوجه رد مقوله مهم موان ها نيز به عنونآمحيطي یستزمنفي 

هميت اي اهازندابه ان یراحتي ن و جهارگ بزي شهرهاري از بسياا در گي هودلوآحاضر ل حادر . (1933

ت و مده كوتايهابرنامهها و تاسسيذ تخاو اگرفتن مسئله ي به جدرا وادار  هالتدوست كه ایافته 

ي جهاني برمبنادقتصااكه ژي نراصلي امنبع . (1933، زارعفيروزو ست )قرباني ده انمواي آن برت بلندمد

نيز را یست زمحيط ، ین منابعدن ابوود بر محدوه ست كه عالافسيلي ي هاسوخت، ستاشکل گرفتهآن 

و مين ن زشدم گرآن به تبع اي و گلخانهيهازگار نتشااه ین منابع منجر بده از استفاسازد. اميده لوآ

حفظ و مين ن زشدم گري از هي جهت جلوگيررایافتن رو یندد. از اميگرت یسزتخریب محيط

كاهش تخریب در مؤثر اري بزان انند به عنوتواها ميتین بين ماليادر است. امهم ر یست بسيازمحيط

یستي زمحيطو مشکالت عه مسایل مجمو. (1931،رامي و كرمي)گگيرند ار قرده ستفارد ایست موزمحيط 

دن و از ستهلک نموـماز یست ناشي زنخست تخریب محيط د؛ صلي خالصه كراشاخه ان در دو ميتورا 
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ده از آن و دوم، ستفااگي دبه علت فشرك همچنين خاو ها جنگلدي طبيعت مانند نابودن بين بر

ع نودر مل مؤثر اعوو الیل د  .CO21مضر مانند و سمي ي اهزگار نتشااطریق از یست زمحيطن شددهلوآ

ین كه د اجوویست با زگي محيطدلوآكه حالي؛ در ستر اشکاده و آیست تقریباً سازتخریب محيطاول 

و به مطالعه ز ها نيانآتمييز د و متعدآن مل مؤثر برالي عو، وستاپيشين مشخص رد مشابه موآن منشأ 

ل و حودر یست زتخریب محيطي فضاه در شدمنجات ابيشتر مطالعال، ابه هر حي دارد. سي بيشترربر

-هاي بشر براي تأمين امکاناتفعاليت. (1931،پژوهان ار دارد )جالليان ویست قرزگي محيطدلوش آحو

-زندگي و در نهایت بهبود كيفيت زیستي بطور مستقيم و غيرمستقيم بر محيطرفاهي و تامين نيازهاي

اندیشي نشود در دراز مدّت ممکن است نه تنها كيفيت زندگي را و چنانچه چاره زیست اثر داشته است

تواند توليد برق با استفاده از فسيلي ميهايبهبود نبخشد بلکه آن را مختل نيز سازد. از جمله این فعاليت

هاي فراواني را به محيط خسارتCO2 و 1So2،9 NOx سوخت باشد كه با توليد آالینده هایي چون

صنعتي، به زمين، خصوصاً در شهرهايكه ساالنه هزاران نفر از ساكنين كرهطوريهكند؛ بزیست وارد مي

عنوان وهوایي، بهشوند. عالوه بر این، بحث تغييرات شرایط آبهوا دچار ميمرتبط با آلودگيهايسرطان

بخش توليد، بيش از پيش، آالینده ها از  تهدیدكننده حيات جوامع بشري، باعث اهميت موضوع انتشار

هاي ریزي توسعه، توليد آلودگيگردیده است. از این حيث، در دهه هاي اخير، به موازات مسأله برنامه

هاي حاصل از آن نيز بطور جدي مورد توجه قرار گرفته است )پرنکا و ناشي از توليد انرژي و نگراني

ترین راه براي كاهش صرفهماليات كربن مقرون بهبسياري از اقتصاددانان معتقدند كه . 4(1119، ایوبين

-(. اما براي اجراي ماليات كربن به1111، منکيو؛ 1333، اي است  )بامول و اوتسگلخانهانتشار گازهاي

 . 5(1111 ،محيطي مهم است )اوبرهوفر و فورست هاي زیست، آگاهييعنوان گزینه موثر سياست

، این (1931اكبري، علي)حاج اردكان قرار دارند-در دشت یزد درصد صنایع استان یزد 31از آنجا كه 

 31طور تراكم استقرار صنایع و عوامل متعدد دیگر سبب آلودگي شدید در این دشت شده است؛ همين

اند و جاده ترانزیتي پرترددي كه با ثبت تردد روزانه بيش از ها در این دشت واقع شدهدرصد سکونتگاه

و نيز در این محدوده واقع است؛ جهت وزش باد نيز در این محور به نحوي است كه هزار كاميون و خودر

هاي كند، همه این شرایط وضعيت این منطقه را به لحاظ آالیندهها ر به داخل شهرها هدایت ميآالینده
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4  Prienka and Aiobin.2013 

Ooberhaven and Forrest. 2012 5 
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ي هاي ناشي از آلودگنظر به مشکالت و بيماري بحراني كرده است. ویژه آلودگي هوا، محيطي بهزیست

باشند نياز است كه از طرف مردم و ها كه به علت وجود مراكز صنعتي در منطقه مورد مطالعه ميآالینده

ها حلي كه به سودآوري شركتهایي براي رفع یا كاهش آلودگي در وهله اول، سپس راهحلمسئولين راه

پژوهش سعي بر این است یا  مخالفان با آن كم باشند، در نظر گرفته شود؛ لذا در این آسيب وارد نشود و

در ادامه به بررسي برخي  محيطي كمک نمود.حل اخذ ماليات سبز به كاهش مخاطرات زیستارائه راه

 شود.مطالعات در این حوزه اشاره مي

گذاري مشروط به بررسي ميزان تمایل به پرداخت ( با استفاده از روش ارزش1112فتاحي و همکاران )

بعدي و دوگانه گي هواي تهران پرداختند. در این مطالعه دو تکنيک دوگانه تکمردم تهران براي آلود

دوبعدي مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد ميزان تمایل به پرداخت هر شهروند براي بهبود 

 1گوپتاریال است.  125531و  131131ترتيب بالغ بر بعدي بهدوبعدي و تکآلودگي هوا در دو روش دوگانه

عنوان درآمد طراحي خنثي بيان كرد و آن به افزایش رفاه كل كمک ماليات بر كربن را مي توان به( 1115)

توان براي اعمال وسایل نقيله خواهدكرد و از طریق درآمد حاصل از بازیافت و پرداخت ماليات را مي

. اورلو كار بردومي بهگذاري در مسائل زیرساختي حمل ونقل عمغيرآلوده در شرایط یارانه و یا سرمایه

تواند به افزایش درآمد حاصل از ماليات ( جایگزیني ماليات كربن براي ماليات كار مي1114) 1وگرس

هاي صادرات، تعرفه واردات، ارزش افزوده ماليات، و برخي از ماليات غير مستقيم به دليل گسترش پایگاه

محيطي را هاي زیستو تعرفه هزینه اصال ماليات مالياتي منجر شود. افزایش در درآمد  حاصل از ماليات

 دهد.كاهش مي

اي )دي اكسيدكربن( ، كه گلخانههاي تحميل شده براي انتشار گازهايهزینه( 1111) 9رولس و همکاران

ميليون  1.9سانفرانسيسکو تخمين زد شده است حدود  توسط تاسيسات صنعتي و كسب و كاردر منطقه 

گذاري اقتصادي تأثيرات ( در تحقيقي تحت عنوان ارزش1114و همکاران ) 4چانل .باشددالر در سال مي

وجود آمده در اثر توليد آلودگي هوا را مشخص نمایند و تأثير آلودگي هوا تالش كردند ميزان ریسک به

( با استفاده از مدل 1333) 5گذاري مشروط محاسبه كردند. هيلاقتصادي آن را به كمک روش ارزش

                                           
Monica gupta 7 

Orlow and graz. 2014 2 
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Chanel 4 

5 Hill, 1999 
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تا  5را بين   CO2توان انتشار عمومي براي اقتصاد سوئد نشان داد كه با استفاده از ابزار مالياتي ميتعادل 

درصد كمتر از مواردي است كه از ابزار كنترلي  3درصد كاهش داد كه هزینه این روش حدود  15

ميزان قابل  تواند بهشود. همچنين حذف معافيت مالياتي روي برخي صنایع مي)مقررات( استفاده مي

ها، روي انتشار اي، هزینه را با در نظر گرفتن مسائل اشتغال كاهش دهد. به هر حال حذف قيمتمالحظه

 نيز اثر دارد. NO2 1و  SO2سایر گازها مانند 

 دهیپد يخسارات اقتصاد ( با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط به بررسي1932قنواتي و همکاران )

درآمد  يرهاينشان داد كه متغبراي شهرستان اردكان پرداختند. نتایج  يانسان تسیز طيگردوغبار بر مح

بر  يو معنادار ياثر منف تيسن، تعداد افراد خانوار و جنس يرهاياثر مثبت و معنادار و متغ التيو تحص

 در مقابل گردوغبار دارند. ارزش كل يسبز شهر يهوا و فضا يحفظ آلودگ يبه پرداخت افراد برا لیتما

گردوغبار  دهیاز پد يهوا ناش ياز آلودگ يريجلوگ يگردوغبار برا دهیخسارات در مقابل پد

سبز در مقابل  يو حفظ فضا الیر 51491521111 يحفظ محصوالت كشاورز ال،یر 99135423431

(، در 1939ذاكري و همکاران ) دست آمد.شهر اردكان به  يدر سال برا الیر 91291111141گردوغبار 

اند. نتایج حاكي از شناسایي كرده 1931اي صنایع آالینده كشور را به كمک جدول داده ستانده سال مقاله

هاي سایر محصوالت غذایي و آشاميدني و محصوالت از توتون و تنباكو، آلومينيوم، آن است كه بخش

داراي بيشترین هاي نفتي و آهن، فوالد و محصوالت آن ساخت مواد و محصوالت شيميایي و سایر فراورده

اند. مقيمي و همکاران هاي صنعتي بودهضرایب آالیندگي مستقيم و غير مستقيم در ميان سایر زیر بخش

اي و مصرفي اند كه با وضع ماليات بر سوخت، تقاضاي واسطهاي به این نتيجه رسيده(، در مطالعه1931)

ر این مقاله ارزیابي شده است، در تمام یابد. در پنج سناریوي مالياتي كه دهاي فسيلي كاهش ميسوخت

سناریوها با لحاظ اثر مثبت كاهش آلودگي، تغييرات رفاه مثبت است و ميزان آن با افزایش نرخ ماليات 

محيطي، نرخ -یابد. در هر دو سياست، باالترین نرخ رشد رفاه با در نظر گرفتن آثار زیستافزایش مي

( به بررسي عوامل مؤثر بر تمایل به دریافت  مردم در 1933زارع )درصد است. قرباني و فيروز 11ماليات 

شرایط عدم كاهش آلودگي هوا شهر مشهد پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد كه تمایل به دریافت 

و  1141251، 4141511ترتيب افراد در قبال ادامه روند آلودگي هواي مشهد در مناطق مختلف به

ست. عالوه بر این براساس نتایج برآورد الگوي حداقل مربعات وزني متغيرهاي ریال در ماه ا 9111321

                                           
Nitrogen Dioxide 7 
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روي در طي هفته و استفاده از ماسک درآمد، سن، منطقه محل سکونت، داشتن خودرو، ميزان پياده

 عوامل مؤثر بر تمایل به دریافت افراد هستند.

ت ماليات بر صنایع و منابع آالینده در با توجه به مطالعات انجام شده و مطالب بيان شده، بررسي اثرا

شهرهاي صنعتي و بزرگ از مهمترین موضوعات و مسائل در یک دهه گذشته بوده است. همچنين با 

توجه به مشکالت ناشي از وجود آالینده هاي متعدد هوا در شهرستان اردكان، در نتيجه هدف اصلي در 

 است.  شهر اردكانبراي سبز  اتياستفاده از مال هوا با يكاهش آلودگمطالعه حاضر بررسي راهکارهاي 

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

. باشديم آناست. شهر اردكان مركز  رانیدر مركز ا زدیاستان  يهااز شهرستان يکیشهرستان اردكان 

با  دكانار. (1935است )مركز آمار ایران،  نفر بوده 32311، برابر با  1935شهرستان در سال  نیا تيجمع

 ،يسه بخش مركز ي. داراشوديشهرستان استان محسوب م نیمربع بزرگتر لومتريهزار ك 14از  شبي

دقيقه شرقي و عرض  43درجه و  59شهر اردكان در طول جغرافيایي  .باشديبخش خرانق و بخش عقدا م

 هکتار است. 1313آن  مساحت و دقيقه شمالي واقع شده است 11درجه و  91جغرافيایي 

 
 (: نقشه منطقه مورد مطالعه1شکل )

 روش تحقيق 
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 WTP1به منظور تعيين درك مردم و  يطيمحستیاستفاده از روش ارزشگذاري مشروط براي ارزیابي ز

، يطيمحستیارزیابي ز يهادر ميان روش .روديكار محفاظت از محيط زیست به يريگبراي اندازه

CVM1 گذاري . در مطالعه حاضر نيز از روش ارزش9(1111نگتون، ؛ ویتي1334من، ناست )ها نیترمحبوب

 شوديبراي تعيين مدل جهت اندازه گيري، فرض مدوبعدي استفاده شد. مشروط در قالب تکنيک دوگانه

غيربازاري یک منبع طبيعي را بر اساس حداكثر كردن  يهاكه فرد مبلغ پيشنهادي براي تعيين ارزش

 (1931 ،زاده. ) فتاحي و فتحكندين را رد مآو یا  ردیذپيمطلوبيت خود تحت شرایطي م

 

Uآوردي= مطلوبيت غير مستقيمي است كه فرد بدست م.  Yفرد =درآمد ،Aمبلغ پيشنهادي= ،=S سایر

 تصادفي =متغيرهاي و .باشديم فردي سليقه تاثير تحت كه است اقتصادي  اجتماعي يهايژگیو

 .اندشده مستقل توزیع و برابر بطور كه هستند صفر نگينميا با

 به صورت زیر محاسبه شود: توانديم تفاوت مطلوبيت 

 

تر از صفر باشد پاسخ دهنده مطلوبيت خود را با موافقت با پرداختن ( بزرگمطلوبيت ) تفاضل چنانچه

دهنده یک پاسخ صفر یا یک . در نتيجه براي هر پاسخكنديمبلغي براي به دست آوردن كاال حداكثر م

 . درباشنديم A,Y,S دهنديم قرار تاثير تحت خير( را یا پاسخ )بلي كه وجود خواهد داشت. عواملي

 برآورد براي دارد. وجود باشديم یک یا صفر آن ينتيجه یک الگوي اقتصادسنجي كه متغير وابسته

 .شوديم استفاده پروبيت یا لوجيت الگوهاي از تایي دو يمتغير وابسته با الگوهاي

 

ال افادان و ماددر این الگو، متغيرهاي متعددي جهت بهترین برازش استفاده شده است. ضریب مک

نمایي مدل حاكي از ضریب نسبت درستو  دهديتغييرات توصيفي موثر بر متغير وابسته را نشان م

استخراج  يهادر روشWTP  براي برآورد ميانگين .باشديممدل ل كام داريیا عدم معني داريمعني

 .شوديانتگرال معين توزیع احتمال تجمعي محاسبه م

 

                                           
1 Willingness to pay 
2 Conditional valuation 
3 Hausman.1994; wittington. 2002  
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  E(WTP)  مقدار انتظاري تمایل به پرداخت افراد، متغيرBID پرداخت  اي از تمایل بهدر واقع نماینده

اقتصادي به -ي اجتماعيباشد كه به وسيله جملهه ميشدعرض از مبدا تعدیل افراد در الگو بوده و 

 به مشروط يگذارارزش پژوهشگران(. 1334( اضافه شده است )هانمن، αي عرض از مبدا اصلي )جمله

هستند كه درصد انحراف تمایل به پرداخت برآورد شده را از تمایل به پرداخت واقعي حداقل  این دنبال

ایل به پرداخت برآورده شده را از تمایل به پرداخت واقعي حداقل كنند(. كه مقدار مطلق تمكنند )نه این

 داشته باشند: WTPاز ضریب تغييرات ياهيها نياز به این دارند كه برآورد اولدر این شرایط آن

 

V= مقدار واقعي =و  ضریب تغييراتWTP 

 شد. استفاده 1براي محاسبه نمونه در مطالعه حاضر از رابطه 

 

 درصد d و شده برآورد WTP مقدار t-student، RWTPآماره  مقدار t نمونه، حجم  n(، 1) رابطه در    

 شده تعيين محقق توسط  dمقدار ضریب تغييرات است. واقعي و  WTPیا   WTPاز  RWTPاختالف

 قابل قبول است. مقدار ابلق محقق براي WTP واقعي مقدار از انحراف درصد چند كه دهدمي نشان و

 محقق (.1933باشد )بستان و همکاران، مي 9/1و  15/1 بين مشروط گذاريمطالعات ارزش در d قبول

 به نباشد، استفاده قابل است ممکن شودمي تکميل كه هایينامهاز پرسش بخشي كه كند دقت بایستي

باشد )بستان و  روش این با رآورديب از مقدار بيشتر هانامهپرسش تعداد است بهتر دليل همين

بين مردم شهرستان اردكان توزیع شد. پس از  1931پرسشنامه در سال  113(. در نهایت 1933همکاران، 

نامه در جامعه به تعيين مبلغ قابل پرداخت افراد پرداخته شد. جهت تعيين مبلغ طراحي و تکميل پرسش

عدد ميانه براي توزیع انتخاب شد، كه در هر بخش تمایل به ها از پيشنهادي با توجه به نرمال بودن داده

پرداخت با توجه به پاسخ بله مبلغ دو برابر و با توجه به پاسخ خير نصف مبلغ اول پرسش شد. اعداد 

ميانه بدست آمده در هر بخش به این ترتيب است. بخش آلودگي هوا ناشي از فعاليت كارخانجات )تمایل 

ریال. در  91111ال و بخش آلودگي هوا ناشي از حمل و نقل )تمایل به پرداخت( : ری 91111به پرداخت( :

جهت محاسبات و تجزیه و تحليل داده استفاده  shazamو  excel ،mapleي افزارهااین پژوهش از نرم

 شده است.
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 ها یافته

ار و مستقل از درآمد گو كه صاحب اختينامه افراد پاسخپس از استخراج آمار و اطالعات مربوط به پرسش

( ارائه شد. بيشترین انحراف معيار مربوط 1گویان در جدول )هاي اجتماعي و اقتصادي پاسخبودند، ویژگي

به درآمد ماهيانه خانوار و درآمد ماهيانه فرد است و پس از آن مربوط به متغير سن مي باشد؛ بنابراین، 

شود گونه كه مالحظه ميگویان داشته باشد. هماناسخرود درآمد اثر قابل توجهي بر رفتار پانتظار مي

-هاي تحصيل پاسخسال است. همچنين، حداقل سال 31سال و حداكثر آن  13گویان، حداقل سن پاسخ

ریال و ميانگين درآمد  19943321سال است. ميانگين درآمد ماهانه فرد  11سواد و حداكثر گویان، بي

 ریال است. 11111141خانوار 
 

 هاي اجتماعي و اقتصادي(: ویژگي1) جدول

 تغييراتضریب حداقل حداكثر انحراف معيار ميانگين متغير

 9/1 13 31 13/11 11/94 سن

 1/1 1 11 22/9 21/11 تحصيالت

 11/1 1 151111111 14115541 19943321 درآمد فرد

 2/1 1111111 131111111 12192311 11111141 درآمد خانوار

 5/1 1 91 92/1 14/4 تعداد خانوار

 هاي تحقيقمنبع: یافته

 

در قسمتي از مطالعه از پاسخگویان در مورد آلودگي هوا ناشي از عملکرد كارخانجات شهر اردكان 

پرسيده شده است، سواالت تمایل به پرداخت افراد به این مضمون كه اگر یک موسسه خصوصي با 

هایي نظير نصب آلودگي هوا به فعاليت بپردازد و و فعاليتدریافت مبلغي به صورت ماهيانه با هدف بهبود 

نامه كه تکميل شده است، پرسش 113گو حاضر به همکاري است یا خير؟ از تعداد فيلتر انجام دهد، پاسخ

اند، درصد این پيشنهاد را قبول كرده 11/41ریال است را نپذیرفته و  91111درصد مبلغ مياني كه  23/59

 12/12ریال را پذیرفته و  15111تر درصد مبلغ پایين 29/91اند كه مبلغ اول را نپذیرفتهاز بين افرادي 

درصد  11/41اند اند، همچنين از افرادي كه مبلغ مياني را پذیرفتهدرصد این پيشنهاد را قبول نکرده

از الگوي لوجيت  با استفاده درصد حاضر به پرداخت نبودند. 93/59فته و رریال را پذی 11111مبلغ باالتر 

  .( ارائه شده است1باشد، برآورد و در جدول )عواملي كه بر تمایل به پرداخت افراد اثرگذار مي
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 ( نتایج برآورد الگوي لوجيت كاهش آلودگي هوا1جدول )

كشش در  tآماره  ضریب متغير

 ميانگين

 اثر نهایي

 - 1/1 112/1 453/1 ضریب ثابت

 -911/1* -13/1 -14/1 -111/1* سن

 11/1* 13/1 51/1 42/1* تحصيالت

 تعداد افراد خانوار

 نفر( 9)باالي 

11/1- 29/1- *14/1 *55/1- 

 12/1* 13/1* 15/1 113/1* درآمد ماهيانه فرد

 -15/1* 43/1* 19/1 91/1 تاهل

 -15/1* -31/1* -35/1 -11/1 جنسيت

 -11/1- 44/9- 11/1- *91/1* (bidمبلغ پيشنهادي)
01/1= Percentage of right predictions 

   *33/1 =Square -a RMaddal  

*32/1=Square -Mcfadden R  

33/33=Likelihood ratio test 

71/131- =Log- Likelihood(0) 

111/1=P-Value 

 هاي پژوهشمأخذ:یافته

دارد اگر مبلغ پيشنهادي كاهش یابد احتمال ( عالمت منفي مبلغ پيشنهادي بيان مي1با توجه به جدول )

 شیابد و اگر مبلغ پيشنهادي افزایش یابد احتمال پذیرش آن كاهخ بله افزایش ميپذیرفتن آن و پاس

مد فرد آطور عالمت مثبت و معناداري متغير درآمد بدین معنا است كه هر چه درخواهد یافت. همين

افزایش پيدا كند احتمال پذیرش مبلغ پيشنهادي نيز افزایش خواهد یافت و تمایل به پرداخت افراد با 

است. تفسير این كشش بدان  -1/1ورد شده براي مبلغ پيشنهادي آكشش بر آمد بيشتر باالتر است.در

معنا است كه با افزایش یک درصدي در مبلغ پيشنهادي احتمال همکاري با موسسه براي كاهش آلودگي 

افزایش هزار  یابد. با توجه به اثرنهایي این متغير با ثابت بودن سایر عوامل بادرصد كاهش مي 1/1هوا 

بر  شود.واحد در احتمال همکاري با این موسسه مي 1191/1 ریال در مبلغ پيشنهادي منجر به كاهش

اساس اثر نهایي متغير درآمد فرد با افزایش یک ميليون ریالي در درآمد فرد، احتمال پذیرش مبالغ 

ن متغير گویاي آن است كه یابد؛ و كشش ایواحد افزایش مي 112/1پيشنهادي براي همکاري با موسسه 

متغير  یابد.درصد افزایش مي 113/1 افزایش یک درصدي در درآمد فرد احتمال پذیرش مبلغ پيشنهادي
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دهد هرچه سن افراد افزایش پيدا كند احتمال باشد كه نشان ميداراي عالمت منفي مي سن معنادار و

ده این متغير، افزایش یک درصدي در یابد، براساس كشش برآورد شپذیرش مبلغ پيشنهادي كاهش مي

درصد كاهش خواهد  13/1گو احتمال پذیرش مبلغ پيشنهادي براي همکاري با این موسسه سن پاسخ

گو احتمال پذیرش مبلغ پيشنهادي یافت. بر اساس اثر نهایي این متغير با افزایش یک سال در سن پاسخ

باشد كه زنان منفي و معنادار است بدین معنا مي متغير جنسيت داراي عالمت یابد.درصد كاهش مي 19/1

متغير تحصيالت داراي عالمت  تمایل به پرداخت بيشتري نسبت به مردان براي همکاري با موسسه دارند.

دهد هرچه تحصيالت فرد افزایش پيدا كند تمایل به پرداخت نيز باشد كه نشان ميمثبت و معنادار مي

 13/1گویان ش برآورد شده افزایش یک درصدي در تحصيالت پاسخافزایش خواهد یافت، براساس كش

اثر نهایي این متغير با افزایش یک  بر اساس .درصد احتمال پذیرش مبلغ پيشنهادي افزایش خواهد یافت

متغير تاهل داراي  افزایش پيدا خواهد كرد. 111/1واحد به تحصيالت فرد احتمال پذیرش مبلغ پيشنهادي 

تري نادار است بدان معنا كه افراد متاهل نسبت به افراد مجرد تمایل به پرداخت بيشعالمت مثبت و مع

 باشد هرچه تعدادمتغير تعداد افراد خانوار داراي عالمت منفي و معنادار است كه بدین معنا مي دارند.

رآوردي براي بررسي معناداري كلي رگررسيون ب افراد بيشتر باشد تمایل به پرداخت كمتر خواهد بود.

-دار بودن این آماره بيانشود. معنياستفاده مي 1(LRحاصل از مدل لوجيت از آماره نسبت راست نمایي )

نشان  9و مادال 1فادن دار است. ضریب مکطوركلي معنيگر این موضوع است كه مدل برآورد شده به

-به پرداخت( را توضيح ميدهد كه متغيرهاي توضيحي مدل، به خوبي تغييرات متغير وابسته )تمایل مي

درصد است. بنابراین، مدل برآورد شده توانسته است  11بيني صحيح در مدل برآوردي دهند. درصد پيش

درصد  11عبارتي بيني نماید. بهتوضيحي پيش درصد قابل قبولي از مقادیر وابسته را با توجه به متغير

ي نسبتي كامالً مناسب با اطالعات، به خير را با ارائهبيني شده  بله یا گویان، تمایل به پرداخت پيشپاسخ

كه مبلغ ماليات سبز در راستاي كاهش آلودگي  WTPاند. مقدار انتظاري متوسط درستي اختصاص داده

نمایي، به دارد، بعد از تخمين پارامترهاي مدل لوجيت با استفاده از روش حداكثر راستهوا را بيان مي

محاسبه  2رابطه ریال(، به صورت  11111) دي در محدوده صفر تا مبلغ حداكثرگيري عدوسيله انتگرال

   شود:مي

                                           
sided ratio-Right 7 

McFadden 2 

Maddala  3 
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 رابطه )2(                              91311

 

ریال  91311مقدار ماليات سبز قابل پرداخت براي كاهش آلودگي هوا به صورت ماهيانه براي هر فرد 

  برآورد شده است.

ي از مطالعه از پاسخگویان در مورد آلودگي هوا ناشي از حمل و نقل در شهر اردكان در قسمت دیگر

پرسيده شده است، سواالت تمایل به پرداخت افراد به این مضمون كه اگر یک موسسه خصوصي با 

دریافت مبلغي به صورت ماهيانه خودروهایي كه باعث آلودگي هستند را شناسایي و جریمه كند، 

منظور تشویق افراد به استفاده از وسایل نقليه عمومي شهر نصب تابلوها و بنرهایي به همچنين در سطح

بدین منظور  گو حاضر به همکاري است یا خير؟تر از خودرو تک سرنشين انجام گيرد، پاسخاستفاده كم

، زیاد 5از كننده از خيلي زیاد امتيهاي آلودهتاثيرمتغير نصب بنر و افزایش قيمت سوخت و جریمه خودرو

نامه كه پرسش 113از تعداد  داده شده است. 1و خيلي كم امتياز  1، كم امتياز9، متوسط امتياز 4امتياز 

درصد این  12/91 ریال است را نپذیرفته و 91111درصد مبلغ مياني كه  91/19تکميل شده است، 

 15111تر درصد مبلغ پایين 11/53ند ااند، از بين افرادي كه مبلغ اول را نپذیرفتهپيشنهاد را قبول كرده

اند، همچنين از افرادي كه مبلغ مياني را درصد این پيشنهاد را قبول نکرده 22/41ریال را پذیرفته و 

با  درصد حاضر به پرداخت نبودند. 13/41فته و رریال را پذی 11111درصد مبلغ باالتر  31/59اند پذیرفته

( 9باشد، برآورد و در جدول )بر تمایل به پرداخت افراد اثرگذار مي استفاده از الگوي لوجيت عواملي كه

 .ارائه شده است
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 ناشي از حمل و نقلنتایج برآورد الگوي لوجيت كاهش آلودگي (: 9جدول )

 اثر نهایي كشش در ميانگين tآماره  ضریب متغير

 - -33/1 -11/9 -21/1 ضریب ثابت

 -13/1* -11/1 -11/1 -11/1* سن

 تعداد افراد خانوار

 نفر( 1)باالي 
13/1 21/1 19/1 *29/1 

 13/1* 43/1 31/9 21/1* تحصيالت

درآمد 

 ریال(11111111)باالي
12/1 11/1 *21/1 *13/1 

 -13/1* -11/1* -11/1 -11/1* نصب بنر و تابلو

 14/1* 14/1 35/1 32/1* افزایش قيمت سوخت

جریمه خودروآلوده 

 كننده هوا
13/1 13/9 94/1 *43/1 

 -13/1* -11/1 -31/1 21/1* مبلغ پيشنهادي
31/1=  Percentage of right predictions  

             *33/1=Square -Maddala R  

 *37/1=Square -Mcfadden R   

33/00= Likelihood ratio test 

01/137- =Log- Likelihood(0) 

1111/1=P-Value 

 مأخذ: یافته هاي پژوهش

 

دارد اگر مبلغ پيشنهادي كاهش یابد احتمال نفي مبلغ پيشنهادي بيان مي( عالمت م9با توجه به جدول )

 شیابد و اگر مبلغ پيشنهادي افزایش یابد احتمال پذیرش آن كاهپذیرفتن آن و پاسخ بله افزایش مي

مد فرد آطور عالمت مثبت و معناداري متغير درآمد بدین معنا است كه هر چه درخواهد یافت. همين

كند احتمال پذیرش مبلغ پيشنهادي نيز افزایش خواهد یافت و تمایل به پرداخت افراد با افزایش پيدا 

است. تفسير این كشش بدان  -11/1ورد شده براي مبلغ پيشنهادي آكشش بر درآمد بيشتر باالتر است.

معنا است كه با افزایش یک درصدي در مبلغ پيشنهادي احتمال همکاري با موسسه براي كاهش آلودگي 
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یابد. با توجه به اثرنهایي این متغير با ثابت بودن سایر عوامل با افزایش هزار درصد كاهش مي 11/1هوا 

 شود.واحد در احتمال همکاري با این موسسه مي 11113/1 ریال در مبلغ پيشنهادي منجر به كاهش

احتمال پذیرش مبالغ براساس اثر نهایي متغير درآمد فرد با افزایش یک ميليون ریالي در درآمد فرد، 

یابد و كشش این متغير گویاي آن است كه واحد افزایش مي 113/1پيشنهادي براي همکاري با موسسه 

متغير  یابد.درصد افزایش مي121/1 افزایش یک درصدي در درآمد فرد احتمال پذیرش مبلغ پيشنهادي

افراد افزایش پيدا كند احتمال دهد هرچه سن باشد كه نشان ميداراي عالمت منفي مي سن معنادار و

یابد، بر اساس كشش برآورد شده این متغير، افزایش یک درصدي در پذیرش مبلغ پيشنهادي كاهش مي

درصد كاهش خواهد  11/1گو احتمال پذیرش مبلغ پيشنهادي براي همکاري با این موسسه سن پاسخ

گو احتمال پذیرش مبلغ پيشنهادي پاسخیافت. براساس اثر نهایي این متغير با افزایش یک سال در سن 

دهد باشد كه نشان ميمتغير تحصيالت داراي عالمت مثبت و معنادار مي یابد.درصد كاهش مي 129/1

هرچه تحصيالت فرد افزایش پيدا كند تمایل به پرداخت نيز افزایش خواهد یافت، بر اساس كشش برآورد 

درصد احتمال پذیرش مبلغ پيشنهادي افزایش  43/1 گویانشده افزایش یک درصدي در تحصيالت پاسخ

براساس اثر نهایي این متغير با افزایش یک واحد به تحصيالت فرد احتمال پذیرش مبلغ  .خواهد یافت

و معنادار است  مثبتمتغير تعداد افراد خانوار داراي عالمت  افزایش پيدا خواهد كرد. 113/1پيشنهادي 

و افراد به  خواهد بود بيشترافراد بيشتر باشد تمایل به پرداخت  عدادباشد هرچه تكه بدین معنا مي

دهند. براساس كشش برآورد شده با افزایش یک واحد به تعداد اي ميسالمت نسل بعد اهميت ویژه

یابد و براساس اثر نهایي برآورد شده با درصد احتمال پذیرش مبلغ پيشنهادي افزایش مي 19/1خانوار 

افزایش خواهد یافت. طبق  129/1به تعداد خانوار احتمال پذیرش مبلغ پيشنهادي  افزایش یک نفر

گویان این كار تاثيري باشد و از دید پاسخبرآورد صورت گرفته متغير نصب بنر در سطح شهر معنادار نمي

در كاهش آلودگي ناشي از حمل و نقل نخواهد داشت. پيشنهاد دیگر ارائه شده افزایش قيمت سوخت 

باشد، بدین معني كه با افزایش قيمت سوخت افراد از دار ميت كه داراي عالمت مثبت و معنياس

كند. متغير دیگر تر استفاده خواهند كرد و آلودگي هوا كاهش پيدا ميخودروهاي تک سرنشين كم

-يها است كه داراي عالمت مثبت و معنشناسایي خودروهایي كه دچار نقص هستند و اخذ جریمه از آن

براي باشد، اگر موسسه اي به شناسایي این خودرو ها بپردازد، آلودگي هوا كاهش خواهد یافت. دار مي

( LRبررسي معناداري كلي رگرسيون برآوردي حاصل از مدل لوجيت از آماره نسبت راست نمایي )

كلي طوربه گر این موضوع است كه مدل برآورد شدهدار بودن این آماره بيانشود. معنياستفاده مي
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دهد كه متغيرهاي توضيحي مدل، به خوبي تغييرات فادن و مادال نشان مي دار است. ضریب مکمعني

 53بيني صحيح در مدل برآوردي دهند. درصد پيشمتغير وابسته )تمایل به پرداخت( را توضيح مي

یر وابسته را با توجه به درصد است. بنابراین، مدل برآورد شده توانسته است درصد قابل قبولي از مقاد

بيني شده  بله یا گویان، تمایل به پرداخت پيشدرصد پاسخ 53عبارتي بيني نماید. بهمتغيرتوضيحي پيش

ي نسبتي كامالً مناسب با اطالعات، به درستي اختصاص داده اند. مقدار انتظاري متوسط خير را با ارائه

WTP دارد، بعد از را بيان مي ناشي از حمل و نقل گي هواكه مبلغ ماليات سبز در راستاي كاهش آلود

گيري عددي نمایي، به وسيله انتگرالتخمين پارامترهاي مدل لوجيت با استفاده از روش حداكثر راست

 شود:  محاسبه مي 3رابطه صورت ریال(، به 11111) در محدوده صفر تا مبلغ حداكثر

 رابطه )3(                            13151

صورت ماهيانه براي هر ریال به 13151مقدار ماليات سبز براي كاهش آلودگي هوا ناشي از حمل و نقل 

 فرد برآورد شده است.
 

 گيري و پيشنهادهانتيجه

با توجه به وضعيت حال حاضر در شهرستان اردكان، بررسي راهکارهاي مختلف در جهت كاهش آلودگي 

این رو در مطالعه حاضر به بررسي راهکار براي حل آلودگي هوا با استفاده از ماليات حائز اهميت است. از 

گذاري مشروط در قالب پرسشنامه دوگانه دو بعدي و سبز پرداخته شد. در این مطالعه از روش ارزش

پرسشنامه استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوي اقتصادسنجي لوجيت نشان داد كه  113توزیع 

دار هستند. در بين متغيرهاي مربوط به آلودگي سن، درآمد، تحصيالت و تعداد افراد خانوار معني متغير

كننده هوا بيشترین تاثير بر تمایل به هوا حاصل از حمل و نقل، قيمت سوخت و جریمه خودرو آلوده

ي هر فرد پرداخت افراد دارد. مقدار تمایل به پرداخت جهت كاهش آلودگي هوا حاصل از صنایع برا

باشد كه با ضرب این عدد در جمعيت شهرستان اردكان ریال مي 939111ریال در ماه و در سال  91311

ریال برآورد شد كه این مبلغ مقدار ماليات سبز در بخش كاهش آلودگي هوا ناشي  9119133111بالغ بر 

كار گرفته شود هاي كارخانه بهتگاهرساني دساندازي و نصب فيلتر و یا كمک به بروزها براي راهاز كارخانه

یافتگي صنایع اردكان مبلغ تا آلودگي كمتري ایجاد نمایند. این مبلغ در مقایسه با سودآوري و توسعه

ناچيزي است. تمایل به پرداخت این مبلغ به منظور كاهش آلودگي بدین معنا است كه مردم منطقه مورد 



 

7772 

 

ها به شدت بر سالمت جسم و روان و آلودگي ناشي از آنمطالعه از احداث كارخانجات راضي نيستند 

افراد اثرگذار است. همچنين در قسمت تمایل به پرداخت افراد براي آلودگي ناشي از حمل و نقل تمایل 

 131511كننده، بالغ بر افراد براي پرداخت مبلغي به یک موسسه كه جهت شناسایي خودروهاي آلوده

ه با ضرب این عدد در جمعيت شهرستان، ميزان ماليات سبز حاصل از این صورت ماهانه است. كریال به

 ریال است. 13115541111بخش بالغ بر 

تواند به بهبود وسایل درآمد حاصل از تمایل به پرداخت افراد در بخش كاهش آلودگي حمل و نقل مي

كننده در سطح دهاي جهت شناسایي خودروهاي آلوحمل و نقل عمومي كمک كرده و با احداث موسسه

طور نصب بنر و تابلو در سطح شهر به منظور تشویق استفاده از شهر به كاهش آلودگي دست یافت، همين

شود. در مجموع ميزان ماليات سبز حاصل از دو بخش آلوده كننده صنایع حمل و نقل عمومي را شامل مي

باشد. نتایج مطالعه حاضر همسو با ریال مي 91123113111و حمل و نقل در شهرستان اردكان بالغ بر 

اكثر مطالعات داخلي و خارجي اشاره شده در بخش پيشينه پژوهش است. با توجه به فعاليت بخش 

صنعت در این منطقه تردد خودرو امري ضروري است كه باعث تشدید آلودگي مي شود. همچنين 

نصب تابلو ها و بنرها به منظور استفاده از خودروهاي تک سرنشين كه دليلي بر آلودگي هوا هستند. 

تشویق افراد به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومي از دیدگاه مردم اثري در كاهش آلودگي حمل و نقل 

ها خودروهاي حمل و نقل عمومي خود باعث آلودگي هستند و حمل و نقل نداشته و طبق اظهارات آن

تواند به كاهش همچنين افزایش قيمت سوخت ميباشد. عمومي از خودروهاي استاندارد برخوردار نمي

 تردد خودروها همچنين كاهش آلودگي هوا كمک نماید.
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