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ویژگی های سرمایه گذاری در  ارزشگذاری

  های تجدیدپذیردر استان خراسان رضویانرژی
 1محمدرضاکهنسال، محمد قربانی، علیرضاکرباسی، اهون کاسب

  53/50/0131 تاریخ پذیرش:                                                                               50/05/0131 تاریخ دریافت:

 چكیده
 یانپذیرپا یکسوداشته است، از  یریچشمگ ییرتغ یراندر ا ینگرش به موضوع انرژ یچگونگ یردر چند سال اخ

 ها، یارانههمچون هدفمند کردن  ییطرحها یو اجرا یمتهاق یوستهپ یشافزا یگرد یو از سو یلیفس یهایبودن انرژ
و  یاستهاو توسعه س ینکنند. تدو تنو حرک یهایاز انرژ یمجموعها یدولتها را بر آن داشته است که بهسو

 هاییو سودمند هایبرتر یلو تحل یهبه تجز یدپذیر،تجد یهایدر انرژ یهگذاریسرما یمناسب برا یراهبردها
 ینوشتار با استفاده از اطالعات مقطع زمان یندارد. ا یازبه پرداخت خانوارها ن یلتما یهدر آن بر پا یهگذاریسرما
آزمون انتخاب و مدل  یریو بهکارگ یمشاهده از استان خراسان رضو 8534و  خانوار 052مربوط به  3131سال 

 یتپرداخته است. برآورد مدل الج یدپذیرتجد یهایدر انرژ یهگذاریسرما یژگیهایو یمتداخل به ارزشگذار یتالج
از خودرو بر  یمسکن و برخوردار یتسن، مالک یرهاینشان داد که متغ یاجتماع -یاقتصاد یرهایمتداخل با متغ

هوا و  یکاهش آلودگ یبرا یشهر یخانوارها ینچندارد. هم یداریمثبت و معن یربه پرداختها تأث یلتما یزانم
 18383و  84211برابر  یا به پرداخت ماهانه یلتما یببه ترت یقائالند . آنان یشتریارزش ب ییاشتغالزا یشافزا

به  یلو تما یستندقائل ن یادیارزش ز ی،چشمانداز یهایگذاریرتأث یبرا ییدارند. از سو یژگیدو و ینا یالر
 یرانبه صورت جامعتر در ا یبررس یاجرا ها، یافتهآن دارند. با توجه به  یبرا یالر 3663برابر  یا پرداخت ماهانه

 یدپذیرتجد یها یانرژ ینهاجرا شده در زم های یاستس یابیارز یساله برا 8تا 1 یزمان یها و به صورت دوره
 .شده است پیشنهاد

  JEL:  Q51بندیطبقه
 متداخل تیالج انتخاب، آزمون ر،یدپذیتجدی هایانرژ های کلیدی:واژه

 

                                           
شاورزی دانشگاه فردوسی استادیار و استاد گروه اقتصاد ک،استاد گروه اقتصاد کشاورزی،ارشد کارشناسی دانشجوبه ترتیب؛  1

 مشهد
Email: ghorbani@um.ac.ir 
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 مقدمه

 رشد جمعیت، ازدحامافزایش و  محیطی،یستز هایینگران فسیلی، ذخایر پایداری محدودیت

 جهت یافتن در تالش کهآیند شمار میبه جهانی یهاچالش مصرف، ضریب و اقتصادی

 طلب را محیطییستز یهابحران ویژههب جهان، در انرژیتنگناهای  حل در مناسب راهکارهای

 بهبود مانند مختلفی عمومیسودمندیهای  یرپذیدتجد هایانرژی(. 6002نیهریر،)کندمی

 ،(گرمایی و صوتی هاییلودگآ کاهش ها،یروگاهن یاگلخانه گازهای انتشار کاهش) زیستیطمح

 یمل اقتصاد یتامن اقتصاد، بر انرژی قیمت هاینوساناثرگذاریهای  کاهش سوختی، تنوع افزایش

 لهااختالدیگر  و هایمتحر تجاری، هایاختالف سیاسی، هاییداریناپا برابر در فسیلی هایی)انرژ

 کنندیم یجادکارآمدتر ا تولیدی فرآیندهایبا  GDP و اقتصادی یوربهره افزایش ،(پذیرندیبآس

(1FPLC،6012 .)یافتن جریان از جلوگیری مانندبرتریهایی  یرپذیدتجد هایانرژی این برافزون 

 وتوسعه درحال کشورهای دردوردست  روستاهای و روستا در برق تولید ،از کشور خارج به پول

 با متعارفهای نیروگاه مقابل در بادی انرژیهای سامانه  .جدید برای توسعه دارند مشاغل ایجاد

(. در 6RCE،6012) کنندیم ایجاد بیشتر شغلی فرصت درصد 62-00 برق، تولید میزان همان

 و اندازچشم مانند مشکلهایی کاستی تجدیدپذیر هایاز پیش گفته، انرژیبرتریهای کنار 

 برخورد یا پرندگان فتگیگربرق ،(زمین اشغالغیر زراعی ) و زراعی اراضی از استفاده سروصدا،

 ارتباط در خاص محیطیزیستهای چالش های بادی(،انرژی) چرخش حال در (رتورپروانه ) با

هوا، خارج کردن بخشی از  آلودگی )انرژی خورشیدی(، نصب محل و ساخت چگونگی با

 (.2UOCS،6012) بیومس( دارند توده یاریست رژینا) موادغذایی از فرآیند مصرف

 مختلف انواع از استفاده به تاکنون انرژی، هایحامل قیمت بودن پایین علت به نیز ایران در

 نظام اجرای با لیکن. است نشده جدی آن توجه ارزشگذاریآن  در پیو  پذیر تجدید هایانرژی

 اکنونهم. است قرارگرفته اولویت در هاانرژی نوع این به توجه لزوم مصرف، الگوی اصالح

 دارای که هاییاستان تجدیدپذیر در هایانرژی از برداریبهره برای اندک تیعملیا هایتالش

 تأمین منابع این از مورد نیاز انرژی از بخشی کهایگونهبه گرفته صورت اندبوده الزم استعداد

 طوربه که است کشورهایی معدود از هوایی و آب گسترده تنوع داشتن با ایران،. شودمی

انرژی  کویر، تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی در انرژی منابع انواع از ایمجموعه خدادادی

                                           
1 Florida Power and Light Company 
2 Renewable Choice Energy 
3 Union of Concerned Scientists 
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طور هرا ب کوهستانی مناطق انرژی زمین گرمایی در ساحلی و و ایکوهپایه بادی در نواحی

، اگرچه پیشینه(. با توجه به این 1230تجدید پذیر، هایانرژی گسترش شرکت) دبالقوه دار

گونه های تجدیدپذیر صورت گرفته لکن هیچی استفاده از انرژیهایی عملیاتی در راستاگام

 مرتبط با ارزشهای بررسیها و یا گذاریاین گونه سرمایه ارزشگذاریمستقیمی بر روی بررسی 

 ها صورت نگرفته است.گذاری در این گونه انرژیهای سرمایهویژگی

آنها در  ارزشگذاریتجدیدپذیر و  گسترده ای در ارتباط با انرژی هایهای بررسیدر حالی که 

خود بررسی در ( 6002منز ) صورت گرفته است.گوناگون های مناطق مختلف جهان با روش

های جانبی و یارانه در محیطی، هزینههای عمومی، قوانین زیستروی نقش محاسبات سیاست

، قوانین های فسیلیی بازارهای انرژی سبز، دریافت که بدون افزایش قیمت سوختتوسعه

کنندگان برق، بازارهای مصرف هایبزرگ در ترجیح پذیریهایمحیطی یا تغییرتر زیستسخت

با استفاده از روش انتخاب  (6000) انرژی سبز توسعه آرامی خواهند داشت. برپرز و همکاران

های کنندگان در برنامهآزمون، به برآورد تمایل به پرداخت برای مشارکت داوطلبانه مصرف

و دریافتند که بیشترین تمایل به پرداخت در حالت داوطلبانه برای منابع  رژی سبز پرداختهان

کمترین تمایل به پرداخت  دالر در ماه و 02/13 و 00/11انرژی خورشیدی و سبز به ترتیب 

آلوارز و . استدالر  02/6تمایل به پرداخت ماهانه میانگین با توده زیستبرای منبع انرژی 

مشروط در  ارزشگذاریخود به مقایسه روش آزمون انتخاب و بررسی در  (6006)همکاران 

یسات تأسمحیطی ناشی از یستز گذاریهاییرتأثخانوارهای اسپانیایی برای  هایترجیح

تمایل به پرداخت در روش آزمون انتخاب برای سه ویژگی میزان و  پرداختههای بادی یانرژ

برای جلوگیری از دست دادن زیستگاهای منطقه و  هااقدام ( انجام6) هاصخرهاز  ( حفاظت1)

 ارزشگذاریپتاس و در روش  2006 و 1062، 1016به ترتیب  اندازها( حفاظت از چشم2)

 ( در مطالعه6006نوردهل ) گزارش کردند. پتاس 6000و  2200، 6360مشروط به ترتیب 

ی توربین بادی و محاسبه هاارکپبررسی تمایل به پرداخت افراد برای جلوگیری از احداث 

میانگین تمایل به پرداخت  دریافت، هاپارکغرامت افراد در صورت ایجاد این  تمایل به دریافت

سوئد در سال  کرون 000یانگین تمایل به دریافت و مکرون سوئد در سال  016 تا 601در بین 

 جدیدپذیر با استفاده ازی تهایانرژ ارزشگذاریبررسی در  (6010) سونسی جو و هونگ  .است

ی برای اکرهروش آزمون انتخاب در کره جنوبی دریافت که میزان تمایل به پرداخت خانوارهای 
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، 02/2، 26/6 برابریی به ترتیب زااشتغال، آلودگی هوا و وحشاتیح، اندازچشمی هایژگیو

 واحد پول کره( در ماه است.) وون 00/10و  10/0

 ایجاد که در آن دولت را ملزم به توسعه پنجم یبرنامه 136و  123 با توجه به مواد

آور زیان و کنندهآلوده هایعامل پاک، کاهش هایانرژی توسعه و تولید هایزیرساخت

را  مرتبط هایدستگاهدیگر  و زیستمحیط سازمانکه  136 ماده 6 زیست کرده و تبصرهمحیط

 و آلودگی از ناشی هایهزینه و محیطییستز و طبیعی منابع اقتصادی هایارزش به برآورد

 ملی مکلف کرده هایحساب در آن محاسبه و توسعه فرآیند در زیستمحیطرسانی به آسیب

 .یابدمی ضرورت مطالعه است، این

 چشمگیری تغییر انرژی موضوع به نگرشچگونگی  اخیر سال چند در ایران در راستا این در

پیوسته  افزایش دیگر سوی از و فسیلی هایانرژی بودن رپذیپایان سویک از است، داشته

 که است داشته آن بر را هادولت ها،یارانه کردن هدفمند همچون هاییطرح اجرای و هاقیمت

 از متشکل آنها اجزای که هاییانرژی. کنند حرکت نو هایانرژی از ایمجموعه سویبه

 منطقه شرایط به توجه با و نیستند مثبت هایویژگ این یهمه که است هاویژگی از ایمجموعه

 نظرانصاحب و نمسئوال به تواندمی هاویژگی این ارزشگذاری. است متغیر پروژه اجرای محل و

به منظور گیریهای بهینه اقتصادی برای اخذ تصمیم هایاطالعات با ارزشی در تحلیل

 در دارد تالش مقاله این مهم، این به هتوج با های تجدیدپذیر ارائه دهد،گذاری در انرژیسرمایه

الجیت  انتخاب و به کمک الگوی آزمون ارزشگذاری هایروش بر مبتنی و کمی چارچوب

 .دهد قرار مورد بررسی له رائمس متداخل این

 روش تحقیق
 اقتصاد در مهم عنصر یک عنوان به محیطیزیست کاالهای مصرفی غیر هایارزش ارزیابی

 هزینه-منفعت ارزیابی در توانندمی که جهت این از هاارزشگذاری است. دهشمطرح زیستمحیط

. گیرندمی قرار بیشتر مورد توجه روزروزبه بگیرند، قرار مورد استفاده عمومی هایپروژه بیشتر

 شده بندیتقسیم عمده دوشاخه به زمان طول در غیر بازاری کاالهای ارزشگذاری هایروش

 مانند هاییروش. است شدهبیان هایترجیح و آشکارشده هایترجیح روش بر مشتمل است که

 که است افراد آشکارشده هایترجیح پایه بر غیره و (هدونیکبردنی )لذت جایگزین، هزینه روش

 در اما ند؛شومی برآورد و محاسبه غیرمستقیم یا مستقیم شکل به بازاری اطالعات از استفاده با

 کاالی و شوندنمی عرضه بازار در محیطیزیست خدمات و عمومی کاالهای موارد از بسیاری
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 هایترجیح روش ندارد؛ در این شرایط الزم است از وجود آن برای نیز مناسب جایگزین

دریافت  کنندگانمصرف از را الزم اطالعات فرضی بازارهای ایجاد با و استفاده کرد؛ شدهبیان

 آزمون روش و (1CV) مشروط ارزشگذاری روش دو دهشبیان هایدر حوزه روش ترجیح که کرد.

این (. در 1200قربانی،) ندشومی استفاده تجربی هایبررسی در که دارد ( وجود6CE) انتخاب

 ه که در ادامه بدان اشاره شده است.شدروش آزمون انتخاب استفاده  نوشتار

 آزمون انتخاب

کنندگان مصرف هاییحمنظور تعیین ترجبهآزمون انتخاب در اصل در علم اقتصاد و بازاریابی و 

(. 1303و کارسون، یشلاست )م یافتهکه دارای چندین ویژگی است، توسعه ییبرای کاالها

و در حال  یافتهگسترش زیستیطمانند مدیریت و مح هاینهزم یگرکاربرد این روش به د

برازل و همکاران، است ) محیطییستز هاییمتداول برای ارزشگذار بزاریبه ا شدنیلتبد

 .(6001و همکاران،  یت؛ بن1332

 انتخاب، آزمون بر استفاده از روش محققان تجربی یک دهه گذشته،های بررسیدر 

این روش امکان برآورد تمایل به پرداخت برای هر  (.6002 چامپل و همکاران،)اند متمرکزشده

؛ 1331 آدامویز و همکاران،) آورد.محیطی را فراهم مییک از ویژگی کاال یا خدمات زیست

 .(1330هانلی و همکاران، 

مشروط، قادر به برآورد ارزش کل اقتصادی کاالها و خدمات  یآزمون انتخاب همانند ارزشگذار

بیشتری در برآورد ارزش خدمات  یریپذانعطاف یدارا CVنسبت به  CEاست. محیطییستز

تر نمونه یشتری را با اندازه کوچکحجم اطالعات ب CVاست و در مقایسه با  محیطییستز

نظیر تورش راهبردی، تورش پاسخ  CV رایج های¬این برخی از تورش برن. افزوکندیفراهم م

 .(6002و همکاران،  یرولرفع است )بروش قابل ینمثبت و اثر محاطی توسط ا

. است استوار تصادفی مطلوبیتنظریه  بر مشروط ارزشگذاری روش همانند انتخاب آزمون روش

 بین که شودمی خواسته مردم از آن در که مشروط ارزشگذاری روش برخالف که تفاوت این با

نه  یا آری پاسخ بایستیمی تنها و دهند انجام را خود انتخاب خاص، گزینه یک و پایه حالت یک

 هخواست مردم از انتخاب آزمون در روش بدهند، گزینه آننکردن  پذیرش یا پذیرش با ارتباط در

                                           
1 Contingent Valuation 
2 Choice Experiment 
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 شودمی توصیف متفاوت 6هایمشخصه با که مختلف 1پروفایل() رخنماهای بین که شودمی

 هایحالت و وضعیت ( مختلف،مشخصه) هایویژگی از هاییترکیب. داشته باشندگزینش 

 .بگیرد صورتگزینش  بایستی ممکن، مختلف هایحالت میان از که دهدمی شکل را خاصی

 هایمشخصه با مختلف های)سناریو(بدیل طراحی نتخاب،ا آزمون روش قسمت ترینمهم

 (.1332 همکاران، و )آدامویز است آماری هایطرح روش از استفاده و مقتضی

 طراحی آزمون انتخاب

 ی( طراح6) هایژگیو سطوح و هایژگیو یی( شناسا1مرحله ) 1آزمون انتخاب شامل  یطراح

 یریگنمونه یهانمونه و روش ینش( گز1پرسشنامه ) یه( چارچوب آزمون انتخاب و ته2آزمون )

 یستهبا بازخورد نگر یندفرآ یکعنوان به یدچهار مرحله با ین(. به ا6011است )وگا و همکاران، 

 یدجد یهاداده یبشده و ترکشامل تکرار مراحل شرح داده ییطرح نها وسعهشود، ت

 .آمده استدستبه

گام در توسعه آزمون انتخاب، انجام نخستین  – هاها و سطوح ویژگیشناسایی ویژگی

های بررسیهای مربوطه است. ویژگیگزینش گروهی متمرکز با هدف های بررسیای از مجموعه

طور مثال های واقعی باشد. بهها و نظرسنجیهای گروهی، بررسیتواند شامل بحثگروهی می

های ها از گروهشنامه ویژگیآزمون در مورد قالب پرس( برای پیش1330الیتون و براون )

بررسیهای در آنها ها و سطوح ویژگیبررسی شامل آغاز استفاده کردند. یک نقطه  2متمرکز

ای گونهها باید بهبر این، انتخاب ویژگیافزون شدن است. گزینش در  شانو اهمیتپیشین 

ها در و با سیاستدهندگان را تحت تأثیر قرار دهد پاسخگزینش رود که که انتظار می باشند

اولیه این اطالعات برای هر ویژگی و سطوح مربوط به هر ویژگی بر شکل . باشندارتباط 

 (1330های متمرکز استوار است )الیتون و براون، اولیه گروهبررسیهای 

صورت کارآمد، ها بهطراحی آزمون به چگونگی ایجاد مجموعه انتخاب - طراحی آزمون

ا در مجموعه هها و قرار دادن آنگزینهدرون رخنمای ها در گیچگونگی ترکیب سطوح ویژ

و اقتصاد سالمت استفاده از طراحی ترابری ها مرتبط است. رویکرد مناسب در بازاریابی، انتخاب

ها ناهمبسته مجموعه انتخابهمه ها در ها در گزینهکه در آن واریانس ویژگیبوده  1متعامد

                                           
1 Profiles 

tAttribu 2 

Focus Groups 3 
4 Orthogonality 
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آزمون برای آزمون انتخاب  1های اخیر، طراحی بهینه. در سال(6001است )آلزیپر و همکاران، 

طراحی بهینه روش (. 6012داس، ) های الجیت چندگانه در حال گسترش استمدلپایه بر 

های علمی نیز در نظر گرفته شود. جنبهدیگر ابزاری مهم در توسعه آزمون انتخاب است اما باید 

ترکیب ( 6ها و ترکیب سطوح و )رکیب بهینه ویژگیبه دست آوردن ت( 1) طراحی در دو مرحله:

 (.6011 وگا و همکاران،)گیرد ها صورت میها در مجموعه انتخابرخنما

ها مجموعه انتخابشمار همچون  هاییتعیین عامل -پرسشنامه  چارچوب آزمون و تهیه

دهنده هر توضیح هایویژگیشمار ها در هر مجموعه انتخاب، گزینهشمار برای ارائه به افراد، 

)سوایت و  استدشواری ها برای هر گزینه کار پیچیده و گزینه و همبستگی بین ویژگی

( پیچیدگی را با فرض تأثیر 1332) ( و سوایت و آدامویژ1332) (. مازوتا و اوپالوچ1332آدامویژ،

تأثیر جدی نشان داد پیچیدگی کار بررسی و تحلیل کردند، نتایج هر دو بر واریانس مدل تجزیه 

نیز بیشتر گزینش روی واریانس دارد یعنی هرچه پیچیدگی افزایش یابد، خطاهای مربوط به 

ها برای قرار گرفتن در مجموعه گزینهگزینش تواند به هنگام پیچیدگی می آن شود. عالوه برمی

رای دهندگان بتوانایی پاسخ ها از دایرهصورت ممکن است که گزینهها رخ دهد بدینانتخاب

ویژگی  2تا  1ها از اگر ویژگی (1332) گزینه مورد نظر فراتر رود. به باور مازوتا و اپالوچگزینش 

های ها بیشتر شود، ممکن است موجبات آسیب جدی به کیفیت دادهدر مجموعه انتخاب

 را فراهم آورند. شده،آوریگرد

مشخص به طور رسی بهبرانتخاب جمعیت مورد  -گیری های نمونهانتخاب نمونه و روش

گیری انتخاب نمونهراهبرد یک  بستگی دارد. با توجه به جمعیت مورد بررسی،بررسی هدف 

گیری تصادفی ساده، نمونه گیری تصادفی احتمالی شامل نمونهراهبردهای  خواهد شد.

 لطور معموبهگیری تصادفی ساده است. نمونه 6انتخابپایه گیری بر یا نمونه بندی شدهطبقه

گیری خاص ممکن است های نمونهروشگزینش منطقی است. یک دلیل برای گزینش یک 

نسبت کوچکی باشد که عالقه خاصی به بررسی آن وجود دارد. از دالیل دیگر بهوجود زیرگروه 

راهبرد برای زیرگروه خاص باشد. در عمل انتخاب برآوردها ممکن است افزایش دقت 

وگا و )ا حد زیادی به بودجه در دسترس برای بررسی بستگی دارد گیری و اندازه نمونه تنمونه

 (.6011 همکاران،

                                           
1 Optimal Design 
2 Choice-Based Sample 
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 ارزشگذاریمدل های اقتصادی  

برخوردارند  مشترک نظری چارچوب یک از انتخاب آزمون و مشروط ارزشگذاری روش دو

 وبیتمطل تابع در این قالب شوند. می بیان تصادفی مطلوبیت مدلشکل  در دو هرای که گونهبه

 داد: نمایش زیر شکل به توانفرد را می هر غیرمستقیم

(1)  
 در باشد. می تصادفی  جزء یکو     مشاهده قابل جزء یک از متشکل مطلوبیت تابع این

 در ولی استگزینش شده  گزینه آن هایمشخصه شامل مشاهده قابل جزء انتخاب آزمون روش
 توجیه .خواهد بود مبدأ از عرض و دپیشنها متغیر شامل مشروط ذاریگارزش روش

 بی و گیری اندازه خطای شده، حذف متغیرهای است ممکن تصادفی جزء اقتصادسنجی
 به را امکان مدل، این در جزء این وجود باشد.  شدهگرفته  تصمیم به نسبت مخاطب اعتنایی

 و آداموویز(باشد  داشته کنندگان رفمص رفتار از هاییاحتمال بیان که دهدتحلیلگر می

 (.1330همکاران،
زیر  رابطه اگرتنها  و اگر کرد خواهد انتخاب  jگزینه برابر در را i گزینه فرد شرایط این در

 .(1330همکاران، و آداموویز(باشد  برقرار

(6)  
 :شود بازنویسی تواند می زیر شکل به گزینه یک از بیش برای و هااحتمال قالب در رابطه این

(2)  
 که است محصول های جذابیت از بخشی مطلوبیت ،(سیستماتیکیافته )نظام جزء یا معین جزء
 و شناسایی در فرد توانایی به آن میزان که ایگونهبه شود مربوط آن هایویژگی به تواند می

 فردی، هایویژگی نندما مهمی کلیدی هایچنین عاملبستگی دارد. هم هاگیری آن اندازه
 ترکیب نخست باید تحلیلگر .تأثیر بگذارد فردگزینش  بر تواند می اجتماعی و اقتصادی شرایط

 تابع سپس کرده، تعریف سازند،می را فردیافته نظام هایترجیح که را متغیرهایی درست
 درستی به را افرادگزینش  و شده تعریف متغیرهای بین ارتباط که کندگزینش  را مطلوبیتی

 را می مطلوبیت تابعیافته نظام (. جزء1330همکاران، و آداموویز(دهد  قرار بینی پیش مورد

 داد: نشان زیر شرح به پارامترها در خطی تابع یک صورت به کل در توان

(1                                                                                               )  
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β قیمت، فردی، ویژگیهای مانند مدل توضیحی متغیرهای به مربوط مطلوبیت هایضریب بردار 
 این (. به1330همکاران، و آداموویز(است آنها متقابل هایاثرگذاری و محصول هایمشخصه

 :شود بازنویسی تواند می زیر شکل به (1) شماره رابطه ترتیب

(2                                )           
 یفرد یهاتفاوت ینا ینکها یمتفاوت است. برا یگربه فرد د یاز فرد یافتهبه طور نظام ینشگز

و  یمانند روان شناخت یحیتوض یرهایاز متغ یا لحاظ شوند الزم است مجموعه

هم ممکن است با  یفرد یها . تفاوتشود ی)به کار گرفته م یک)دموگرافشناختییتجمع

قرار دهد و هم ممکن است بردار  یررا تحت تأث یتجزء عرض از مبدأ مطلوب بر یاثرگذار

برآورد مدل انتخاب، برآورد  یی(. هدف نها1330و همکاران، یزدهد(آداموو ییررا تغ β هایبضر

 یند. فرآباشدیم است، ها مشخصه یینها یت( که شامل مطلوبβ)بردار  یقهسل یپارامترها یبناار

طور کامل همسان است. در به شدهیانب هاییحو ترج هآشکارشد هاییحرجانتخاب در دو روش ت

هر  یو  با دامنه گسترده برا یشترب یرهایبا متغ ترییقو یهامدل شدهیانروش انتخاب ب

و  یزآداموو)به کار گرفته شود تواندیامکان وجود ندارد م ینا یکه در جهان واقع یرمتغ

 .(1330همکاران، 

 یاحتمال یهامدل ی،جزء تصادف یاخطا  یها¬جمله یعتوز ینهمختلف در زم یها فرض یهبر پا

 یینرمال دوتا یع. به عنوان مثال با فرض توزرودیانتخاب به کار م یساز مدل یبرا یمتفاوت

 یارزش یعتوز)گامبل یعتوز یاقابل استفاده خواهد بود  یساز مدل یبرا ییدوتا یتمدل پروب

 یکاربرد هاییبررس یشترر بکه د شود یم یمنته یشرط یاچندگانه  یتمدل الج هب( یینها

 .(1330و همکاران، یزآداموو)بارها مورد استفاده قرار گرفته است  یتمدل الج

از  یکهر  یبرا ییبه پرداخت نها یلروش آزمون انتخاب محاسبه تما های یاز برتر یکی

 یها مشخصه ینب ینیجانش ییمشخصه، نرخ نها یضمن یمته بوده که قمطرح شد یهایژگیو

مشخصه  یبنسبت ضر یعنی یرتوان از رابطه ز ی. مدهدیرا نشان م یو مشخصه پول یبازار یرغ

 :(1330و همکاران، یزآداموو)را به دست آورد یضمن یمتق  یپول صهمشخ یببه ضر  یپول یرغ

(2                                               )  
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  1(IIA)نامرتبط هایگزینه استقالل خاصیت

ها از درون یک مهم تصریح مدل الجیت شرطی این است که انتخاب یهایکی از ضرورت

این  یهتبعیت کند که بر پا IIAنامرتبط  هایینهمجموعه انتخاب، باید از ویژگی استقالل گز

موجود در مجموعه  هایینهگز یگرویژگی، حضور یا غیبت یک گزینه نسبت احتمال مرتبط با د

پذیرفته نشود،  IIA(. چنانچه 6002)لوویر و همکاران، دهد قرار نمی یرانتخاب را تحت تأث

نسبت به الجیت شرطی مورد نیاز است تا این فرض را برآورده کند.  ترییچیدهالگوهای آماری پ

که  یردمورد استفاده قرار گ IIAآزمون  یبرا تواندیوجود دارد که م یمختلف یآمار یهاآزمون

 یافته یا( کاربرد گسترده1301هاسمن و مک فادن ) یلهوسبه یافته طآزمون بس یانم یندر ا

از  یکیو سپس  شودیبرآورد م یدصورت نامقآزمون در هر مرحله در آغاز الگو به یناست. در ا

. آماره آزمون گیردیمورد برآورد قرار م یدصورت مقشده و الگو بهموردنظر حذف یاز الگو ینهگز

 یانآزمون ب ینمقایسه با جدول مختص این توزیع است. فرض صفر ا به صورت آماره  قابل

وجود ندارد و فرض مقابل، اختالف  هایبضر ینب یاست که اختالف معنادار ینکننده ا

مک فادن با این معادله -. آماره آزمون هاسمنگیردیرا در نظر م هایبضر ینرا ب اییافتهنظام

 :شود محاسبه می

(0)  
بردار ستونی  بردار ستونی پارامترهای برآورد شده در الگوی غیرمقید،  که درآن 

 کوواریانس الگوی مقید و-واریانس (ماتریسقالب) پارامترهای برآورد شده در الگوی مقید، 

 مدل مقایسه از کاربردی هاسمن آزمون الگوی غیر مقید می باشند. کوواریانس-واریانسقالب 

 .است مقید غیر و مقید های

 انتخاب آزمون پرسشنامه طراحی

 ،، لذاکندیمی داده برای تحلیل نهایی عمل آورگردابزار  عنوانبه پرسشنامه کهبا توجه به این 

در طراحی  بنابراین .شودیم تعیین پرسشنامهکیفیت  لهیوسبهکیفیت نتایج نهایی تا حد زیادی 

و مستقیم و بیان اهمیت و ضرورت  طرفیباستفاده از عبارت کوتاه، دقیق، روان،  پرسشنامه

. ساختار دکنیمی ضروری دهپاسخمثبت بر نرخ  ریتأث منظوربه دهندهپاسخبررسی برای 

خش معرفی اهمیت و ( ب1مورد استفاده در این پژوهش مشتمل بر سه بخش اصلی: ) پرسشنامه

  ی اقتصادیرهایمتغ( بخش 2( بخش آزمون انتخاب )6ها )ضرورت پژوهش و تعریف ویژگی

                                           
1 The Independence of Irrelevant Alternative 
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در منطقه بیان و  پژوهش موردو اهمیت موضوع  ضرورتنخست اجتماعی بوده است. در بخش 

برای  مورد نیازی آشنا شده و اطالعات بررس موردهای با وضعیت کنونی ویژگی دهندهپاسخ

 ارائه شده است. دهندهپاسخنامه توسط ل پرسشتکمی

باید  دهندهپاسخکه  استها ای از انتخابی که شامل مجموعهاگونهبهآزمون انتخاب  بخش دوم

ی انتخاب بسیار مهم است هامجموعهد. طراحی گزینش کنی را انهیگزدر هر مجموعه انتخاب 

از  تواندیمعاتی و چه میزان اطالعات که چه اطال کنندیمی انتخاب تعیین هامجموعهزیرا 

مه نا پرسشدر این  شدهاستفادههای آید. ویژگی دست بهدر مراحل بعدی  هاپاسختحلیل 

. بوده است 6زاییو اشتغال 1اندازینامطلوب چشم گذاریهایتأثیرمشتمل بر آلودگی هوا، 

درقیمت برق مبتنی بر میزان میزان تمایل به پرداخت برای هر ویژگی، افزایش  برآورد منظوربه

ی مجموعه انتخاب گنجانیده شد. جدول هانهیگزدر هر یک از  2بهای گزارش شده در قبض برق

 .دهدیمنشان بررسی را در آزمون انتخاب این  آنهاها و سطوح ( ویژگی6)
 در پرسشنامه مطالعه ها و سطوح آن. ویژگی1جدول 

 سطح ویژگی

 درصدی 20کاهش   آلودگی هوا

  درصدی 00کاهش 

  درصدی 100کاهش 

 کم ریتأث  اندازیچشم گذاریهایتأثیر

 متوسط ریتأث 

 زیاد ریتأث 

 نفر 0 تا 1افزایش   زاییاشتغال

  نفر 12 تا 0افزایش 

  نفر 60افزایش 

 ی در ماهالیر 0افزایش   افزایش در قیمت برق

 ی در ماهالیر 62000 شیافزا 

 ی در ماهالیر 12000 شیافزا 

 پژوهشهای یافته :منبع ی در ماهالیر 20000 شیافزا 

                                           
گیرد. هر تغییری که محیط زیست را از حالت اندازی به عنوان یک ویژگی نامطلوب )منفی(مدنظرقرار میتاثیرات چشم 1

 دهد.انداز را تحت تاتیر قرار میکند چشمیرون باولیه 

 معاونت نیروگاه بینالود(.) کنندنفر اشتغال دائم ایجاد می 60های تجدیدپذیر های مرتبط با انرژینیروگاه میانگین به طور 6 

ماه بوده است هزارریال در  160بررسیمیانگین قیمت برق مبتنی بر بهای برق گزارش شده در قبض برق در مناطق مورد 3 

 )شرکت توزیع خراسان رضوی(.
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طرح  100 یاناستفاده و از م یعامل یطرح کسر یکاز  یتجرب یمنظور طراحبه یلتحل یندر ا

و سطوح مربوط به هر  شدهیفتعر هاییژگیطرح انتخاب شد. با توجه به و 61ممکن تنها 

مجموعه خواهد شد. اما  100معادل  1  22آزمون انتخاب  یممکن برا یهاشمار حالت یژگی،و

تعداد  یستیبا یآمار یهاوجود ندارد و با استفاده از روش ینهگز تعداد ینامکان آزمون ا

 هاییو اثرگذار  ینهبه D یاربا توجه به  مع یهپا ین. بر اشدیانتخاب م هاینهگز یناز ا یمحدود

مجموعه  16مجموعه انتخاب شد. در ادامه،  61تعداد  یتدر نها SASافزار  متعامد با نرم یاصل

 یزوضع موجود ن ینهگز یاصفر  ینهپس به هر مجموعه انتخاب گزشکل گرفت. س ییانتخاب دوتا

 ییتا 2بلوک  6که به  یافت یشمورد افزا 22شده به  ینشگز هایینهاضافه شد و شمار گز

هر مجموعه انتخاب شامل دو  ترتیبیناپرسشنامه جداگانه قرار داده شد. به 6و در  یمتقس

از  یکهر  یابیاست، که امکان ارز کدامیچه یا یکنون یتوضع ینهگز یکهمراه با  ی،برنامه فرض

 ینامطلوب ناش هاییو هم از اثرگذار سازدیرا نسبت به وضع موجود فراهم م یفرض یهابرنامه

 .شودیم یزپره یاجبار ینشاز گز

 یاآزمون  یمجر ینخاص خود را دارند و ا یچیدگیها پنوع پرسشنامه ینها در اطرح ینا

 یکند. برا یمو تفه یهطور کامل در ارتباط با آن توجمخاطب خود را به یدبا که است گر پرسش

 ییتا 60نمونه  یکاجرا شد. در  آزمونیشپ یکعمل کردن مخاطبان، نخست  ییعقال یابیارز

 یتوضع یندر بهتر یژگیانتخاب سطوح سه و یهااز مجموعه یکیشد که در  تهیه یاپرسشنامه

افراد آن  رفتیکه انتظار م یاقرار داشت به گونه یتوضع یندر کمتر یمتق یژگیخود بود و و

 ینهگز یگرکرده و د ینشرا گز یگرد ینهنفر گز یکتنها  یابیارز ینکنند. در ا ینشرا گز ینهگز

 یدرک درست توانندیم ینشان داد که افراد تا حدود یشآزما ینکردند. ا ینشمورد انتظار را گز

 یهاکه در همه مجموعه ییهاپرسشنامه یشتر،ب یناناطم یشند. براها داشته بااز آزمون

( یرنرمال)غ یعاد یرعنوان مشاهده غکرده بودند، به ینش، را گز6 ینهگز یا 1 ینهانتخاب، گز

پرسشنامه  0 ینو همچن شدهیگردآور یهانامه پرسشنامه از پرسش 1 ترتیبیناشد و به یتلق

آزمون انتخاب کنار گذاشته شد  یسازاز مدل یعاد یرمشاهده غ یاناقص بودن و  یلبه دل یگرد

در مراحل مختلف  یبررس ینپرسشنامه بنا نهاده شد. در ا 621 یجبر نتا یسازمدل یو مبنا

St یافزارنرم یهامختلف، از بسته ریآما یاتمنظور برآوردها و عملبه at a12  وExcel  و

SAS 9 استفاده شده است. 
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 گیری و تعیین حجم نمونهنمونه

 شده استفادهبندیگیری تصادفی طبقهها از روش نمونهمنظور انتخاب نمونهدر این پژوهش به

های میدانی در پیمایش با 1232در این پژوهش در سال  فادههای مورد استشده است. داده

شده چند گام بندینمونه تصادفی طبقهگزینش است. در  شدهآوریگرداستان خراسان رضوی 

قرار دادن هر واحد  (6) هاه( مشخص نمودن طبق1اند از: )اساسی وجود دارد که عبارت

 (.1200ارقامی،) انتخاب نمونه تصادفی ساده از هر طبقه (2) خود گیری در طبقه مناسبنمونه

و  طبقه شهر مشهد، نیشابور 2منطقه مورد بررسی به غاز در آبا در نظر گرفتن این سازوکار 

انجام  1بررسی نمونه در هر یک از شهرها یک پیششمار برای تعیین آنگاه تقسیم شد.  سبزوار

پایه شدند. بر گزینش نمونه  20، نیشابور و سبزوار 10شد. برای  این منظور در مشهد 

 در مشهد، نیشابور و( درآمد خانوار) هگیری مقدماتی که واریانس صفت مورد مطالع نمونه

از رابطه  با استفادهپایه هست. بر این  302120و  000162، 200002سبزوار به ترتیب برابر 

کند، حجم را تعیین می بندیگیری تصادفی طبقهنمونه با استفاده از روش نمونهشمار ( که 0)

 صورت زیر تعیین شد.کل به نمونه
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گیری در طبقه ی نمونهواحدهاشمار ،   گیری در جامعه،، تعداد واحدهای نمونهکه در آن 

در  که است  برابر   ام ودر طبقه بررسی ، واریانس صفت مورد طبقات، شمار  ام،  

گر است. در مرحله بعد  با توجه  به حجم نمونه کل به ، میزان خطای مورد نظر تحلیلآن 

(به صورت 3سه طبقه با استفاده از رابطه ) (، حجم نمونه در هر یک از0دست آمده از رابطه )

 متناسب تخصیص یافت.

                                           
Pilot Study 1 
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شده و با در نظر انجامبررسی ارائه شده از جمعیت و پیش  فوق و اطالعات هایهرابطبا توجه به 

 ، حجم نمونه در هریک از شهر ها به صورت زیر تعیین شد.  100000 گرفتن
 خانوار و واریانس صفت مورد نظرمنطقه مورد بررسی شمار 2جدول  

 واریانس صفت مورد نظر خانوارشمار  شهر

 200022 003601 مشهد

 000162 163021 نیشابور

 302120  30220 سبزوار
  1112306 کل منطقه مورد بررسی

           پژوهشهای :یافتهمنبع        

خانوار و  622حجم نمونه کل برابر است برابر  (3( و )0) هایه( و رابط6اطالعات جدول )بنابر 

 دست بهخانوار 66خانوار و  63خانوار، 602به ترتیب  حجم نمونه در مشهد، نیشابور و سبزوار

شمار است به همین دلیل  شهرهادیگر برابر 3 حدوددر خانوار شهر مشهد شمار  که آنجا ازآمد 

نمونه های برآورد شده، در شمار است. با توجه به  شهرهای شهر مشهد بیشتر از سایر هانمونه

تکمیل شده بررسی که در پیش  پرسشنامهشمار  ی نیشابور و سبزوار به همانشهرهاارتباط 

 د.شاکتفا 

 متغیرها و الگوی تجربی

( ارائه شده 2ها در جدول )آن هاییفرتعبه همراه گانه متغیرهای وارد شده در الگوهای سه

مانند آزمون هاسمن پیشین های های بیان شده در بخشالگو از آزمونگزینش است. برای 

عالمت و سازگاری همسویی ) آزماییو درستی ن صحتبر آن از آزمونافزواستفاده شده است. 

 ها( نتایج الگو استفاده شده که نتایج در ادامه ارائه  خواهد شد.تمایل به پرداخت
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 متغیرهای مورداستفاده در مدل 3جدول

 شکل عملیاتی متغیرها در مدل تعریف متغیر نام متغیر

1ASC اول گزینه ثابت ی جمله 

 اول گزینه برای آنمیزان  که مجازی متغیر
 در صفر دیگر گزینه دو برای و1 برابر

 است شده نظرگرفته

 6گذاریهاکدگذاری اثر آلودگی هواکاهش سطوح متناظر با  آلودگی هوا

 گذاریهایتأثیر

 اندازیچشم

تأثیرگذاریهای سطوح متناظر با 

 اندازیچشم

 اثرگذاریهاکدگذاری 

 اثرگذاریهاکدگذاری  زایر با اشتغالسطوح متناظ زاییاشتغال

 اثرگذاریهاکدگذاری  سطوح متناظر با قیمت برق قیمت برق

 متغیر پیوسته بررسیسن افراد مورد  سن

 نحوه مالکیت مسکن مستقر در آن مسکن مالکیت

آن برای افراد میزان متغیر مجازی که 

مستأجر صفر و افراد مالک مسکن یک در 

 گرفته شد. نظر
 

های یت در گروهعضو

 زیستطرفدار محیط

های خاص که اقدام به عضویت در گروه

 کنند.زیست میفعالیت در حوزه محیط

 آن برای افراد غیرمیزان متغیر مجازی که 

های یک عضو صفر و افراد عضو چنین گروه

 گرفته شد. در نظر

 بررسیمیزان تحصیالت افراد مورد  تحصیالت

برای افراد زیر  آنمیزان متغیر مجازی که 

 دیپلم صفر و افراد باالی دیپلم یک در نظر

 گرفته شد.

 داشتن خودرو برخورداری از خودرو

آن برای افراد بدون میزان متغیر مجازی که 

 خودرو صفر و افراد دارای خودرو یک در نظر

 گرفته شد.

 متغیر پیوسته بررسی میزان درآمد ماهیانه افراد مورد درآمد خانوار

 متغیر پیوسته دهندهتعداد فرزندان افراد پاسخ خانوار فرزندانر شما

 های پژوهش: یافتهمنبع

 نتایج و بحث

 هااجتماعی نمونه –های اقتصادی ویژگی

ترین میانگین سنی سال و کم 0/22 برای کل منطقه مورد بررسینظر  میانگین سنی افراد مورد

 %22باشد. گین متعلق به شهرستان سبزوار میترین میانمتعلق به شهرستان نیشابور و بیش

                                           
onstantsC pecific SAlternative  1 

2 Effect  Coding 
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دهنده دارای تحصیالت افراد پاسخ %12دهنده دارای مدرک دیپلم و زیر دیپلم و افراد پاسخ

درصد افراد بین ده و  21درصد نمونه درآمدی کمتر از ده میلیون،  %22دانشگاهی هستند. 

اند. میلیون ریال در ماه داشته بیستدرصد خانوارها درآمدی بیشتر از  11و میلیون ریال بیست 

درصد خانوارها باالی  11و فرزند  1تا  2درصد  13، فرزند 6درصد خانوارها بدون فرزند تا  00

زیست بوده و های طرفدار محیطدهنده عضو گروهافراد پاسخ %10 همچنین اند.فرزند داشته 1

ین درصد عضویت متعلق به شهرستان که بیشتر اندهایی آشنایی داشتهچنین گروه هایبا هدف

دارای  آناندرصد  02. ایافراد نمونه دارای مسکن اجارهدرصد  20نیشابور است. از سوی دیگر 

اند. در بین سه شهر مورد بررسی، مشهد بیشترین درصد خودروی وسیله نقلیه شخصی بوده

 .شتدر حالی که سبزوار کمترین درصد را دا شتهشخصی را دا

 ارزشگذاریی اقتصادی هامدلنتایج 

های انتخاب، از های مختلف در رهیافت آزمونویژگی ارزشگذاریمنظور به -الجیت شرطی

عنوان متغیر مستقل الگوی الجیت شرطی استفاده شد. در مدل اقتصادسنجی از چهار ویژگی به

(. 6002یز،هولمز و آداموی) و از یک جمله ثابت برای محاسبه اثر وضعیت کنونی، استفاده شد

وضعیت "های انتخاب از گزینه هایی که در مجموعه(، در طرح6001) بر پیشنهاد هنشر بنا

 ی ثابت وجود ندارد. ازاند، ضرورتی به استفاده از جملهصورت مشخص استفاده نکردهبه "کنونی

های ها در همه مجموعهعنوان یکی از گزینهبه "وضعیت کنونی"، گزینه بررسیآنجاکه در این 

شده اثر وضعیت کنونی استفاده  شده، لذا از جمله ثابت برای محاسبهانتخاب در نظر گرفته

( ارائه 1) است. با توجه به این شرایط، الگوی الجیت شرطی برآورد شده که نتایج آن در جدول

تفسیر  امکاننداشتن  ( و با توجه به1شده در جدول ) شده است.بر اساس اطالعات ارائه

تند و عالمت دار هسمعنی %1در سطح  هاشود که همه ضریبمالحظه می هایم ضریبمستق

اندازی و چشمتأثیرگذاریهای  ند. عالمت مثبت ضریب متغیرهای آلودگی هوا،مورد انتظار را دار

هایی هستند که میزان آلودگی هوا و دهد که پاسخگویان طرفدار برنامهزایی نشان میاشتغال

اندازی را کاهش داده و از ایجاد مشاغل جدید حمایت کند. عالمت منفی چشم گذاریهایتأثیر

هایی را که به افزایش قیمت برق منجر ویان برنامهگدهد که پاسخنشان می ضریب قیمت،

اقتصادی مطلوبیت، که افزایش قیمت با ثبات نظریه دهند. این موضوع با شود ترجیح نمیمی

چنین (. هم1230دارد )هاشمی بناب،همخوانی شود، وبیت میشرایط منجر به کاهش مطلدیگر 

شود که بزرگترین ضریب به ویژگی آلودگی هوا و کوچکترین ضریب متعلق به مشاهده می
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های آلودگی هوا و ویژگی هرچند که تفاوت زیادی بین ویژگی ،بودهاندازی تأثیرات چشم

کننده این موضوع است که ت( بیان)جمله ثاب ASCزایی وجود ندارد. عالمت مثبت اشتغال

های تجدیدپذیر باشد به پاسخگویان، یک برنامه جدید تولید برق را که با استفاده از انرژی

 دهند.های فسیلی ترجیح میوضعیت کنونی یا تولید انرژی از سوخت
 های تجدیدپذیرگذاری در انرژیهای سرمایهنتایج مدل الجیت شرطی برای ویژگی 4 جدول

 های پژوهشمنبع:یافته

 آزمون هاسمن

 دهدمی نشان هاسمن آزمون دهد. نتایجارائه می IIAرا برای  ( نتایج آزمون هاسمن2جدول )

 رد نامرتبط هایگزینه استقالل ودبر وج مبنی صفر فرضیه اول و دوم، گزینه حذف با که

گزینه  حذف مورد در اما. نیستند شرطی کارا الجیت مدل برآورد نتایج دیگرعبارتبه. شودمی

 این هاسمن آزمون باره در های ناسازگاریافته از یکی. است منفی هاسمن وضعیت موجود آماره

 کارهای در اما باشد، مثبت همج آننتای رودمی انتظار دو، کای نامتقارن توزیع رغمبه که است

 ،(1301) فادن مک و هاسمن از آزمون منفی مقادیر. آیدمی دست به منفی نتایج گاهی عملی

 زمینه این در. کندمی تأیید را فرضیه صفر هنوز منفی نتیجه آنان نظر به. داده استرخ بارها

 از وی بررسی. دکر بررسی 6010تا  1301 سال از را موضوع این پیشینه( 6011) وایجوربرگ

 که شدهگزارش منفی آماره این عالمت موارد درصد 6/12 در که داد نشان مقاله، 200 مرور

                                           
    ها و نیز آزمونبا توجه به منطقی نبودن تمایل به پرداخت برای ویژگی IIAمتقابل وارد الگوی الجیت  گذاریهای، اثر

 .شرطی نشد

 تغیرم
 الجیت شرطی               

 احتمال انحراف معیار مقدار ضریب
ASC 0226/6 1200/0 000/0 

 000/0 0211/0 3022/0 هوا  آلودگی
 000/0 02111/0 6121/0 اندازیتأثیرات چشم

 000/0 0262/0 0010/0 زاییاشتغال
 002/0 00000602/0 -00000202/0 قیمت

   1210 مشاهدهشمار 
   -1122 یتم درست نماییلگار

   6302 آکاییک
LR chi2(5) 1031  000/0 

-Pseudo 23/0    
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شده در انجام هاییاز بررس یاریاند. در بسرد نکرده یزرا حتی در این حالت ن IIAفرضیه وجود 

متداخل  یتالج یهااقدام به برآورد مدل یدر مراحل بعد هاینهصورت رد فرض استقالل گز

 عنوانمتقابل در الگو به یهایمدل با وارد کردن اثرگذار یناز هم یزن یهاییاند و در بررسکرده

متداخل  یتبعد ابتدا مدل الج در مرحله یزن یبررس یناستفاده شده است. در ا یحیتوض یرمتغ

در ساختار مدل لحاظ و الگو  یزمتقابل ن یهایقرار گرفت و در گام بعد، اثرگذار یمورد بررس

به  یلتما ی(، سازگارییکبرازش )آکا یکویین یها شاخص یهبر پا یتبرآورد شد و در نها

 .شد ینشمدل مطلوب گز یهبا نظر یو سازگار یرهامتغ داری یمعن ،ها پرداخت
 IIA نتایج آزمون هاسمن برای (5)جدول

 نتیجه احتمال محاسباتی آماره شدهگزینه حذف

 شودفرضیه صفر رد می 000000 2/02 گزینه اول

 شودفرضیه صفر رد می 000000 13/26 گزینه دوم

 شودفرضیه صفر رد نمی  -06/12 وضعیت موجود

 پژوهشهای یافته :منبع

شده توسط ارائه یجاز نتا یستیمتداخل با یتالج یمنظور برآورد الگوبه -مدل الجیت متداخل

تقسیم  هایییرگروهبه ز هاینهاستفاده کرد. بدین منظور بایستی گز IIA یآزمون هاسمن برا

توجه کرد. لذا در  توانیتحقیق م یهابه ماهیت مسأله و پرسش هایرگروهشوند. برای تعیین ز

سطوح  یرندهاول و دوم که در برگ هایینهگزینه وضعیت کنونی در یک گروه و گز بررسی،این 

 یدپذیرتجد هاییوجود هستند در زیرمجموعه گروه توجه به انرژمتفاوتی از بهبود در وضعیت م

متداخل  یتالج یدر الگو هایژگیو یهکه کل دهدی( نشان م2قرار گرفتند. اطالعات جدول )

ها، شده است. عالمت ضریب داریمعن یاقتصاد -یاجتماع یرهایمتغ نبدون لحاظ کرد

مت منفی ویژگی قیمت بدین مفهوم است که بوده و عال ینظر یانتظارها کنندهینهمچنان تأم

دارای قیمت پیشنهادی باالتر، باعث کاهش مطلوبیت افراد شده و نسبت به سایر  هایینهگز

 یادیز ییرتغ یشرط یتبا مدل الج یسهمدل در مقا ین. ادپایینی دارن ینشاحتمال گز هاینهگز

همچنان مورد انتظار بوده  یزها نتبوده و عالم داریمعن %1همچنان در سطح  یرهانداشته و متغ

          است.
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 های تجدیدپذیرگذاری در انرژیهای سرمایهنتایج مدل الجیت متداخل برای ویژگی (6) جدول  

 پژوهشهای یافته :منبع    

اجتماعی، در طول -ه متغیرهای اقتصادیاز آنجا ک -متداخل با اثرات متقابل  الجیت مدل

ورود متغیرهای  ، تنها راهبودهها ثابت اما از فردی به فرد دیگر متفاوت مجموعه انتخاب

خواهد ها های گزینهبه صورت اثرگذاری متقابل با جمله ثابت یا با ویژگی اجتماعی-اقتصادی

 (.1332بوکسال،) بود
متقاطع مدل دوباره برآورد  هایبا اضافه کردن عبارتهای فردی پاسخگویان برای بررسی ویژگی

متقابل بین متغیرها وجود دارد، با توجه به برآورد  گذاریهایزیادی اثرشمار که  آنجا شد. از

متقابل متغیرها بر جمله ثابت در نظر تنها تاثیر  مطلوبیت برآوردهانبود مختلف و  هایلتحا

متقابل سن و تاثیر شود متغیرهای ( مشاهده می0طور که در جدول )شود. همانگرفته می

متقابل داشتن خودرو و جمله تاثیر  متقابل مالکیت مسکن و جمله ثابت و تاثیر جمله ثابت، 

اند. از سوی دیگر معنی شدهمتقابل بی گذاریهایاثردیگر دار هستند و ثابت دارای تأثیر معنی

هد افزایش سن موجب افزایش تمایل به دضریب متغیرهای فوق مثبت شده است که نشان می

چون هوای سالم و پاکیزه هایی همشود زیرا اهمیت ویژگیهای تجدیدپذیر میاستفاده از انرژی

 تر است.درکقابلروشنی به باال  هایهای تجدیدپذیر ناشی شود در سنانرژی تواند ازکه می

 متغیر
 الجیت متداخل

 احتمال انحراف معیار مقدار ضریب

ASC 1021/6 1201/0 000/0 
 000/0 0212/0 0226/0 آلودگی هوا

 000/0 0263/0 1032/0 اندازیچشمتأثیرگذاریهای
 000/0 0102/0 2221/0 زاییاشتغال
 001/0 00000130/0 -00000202/0 قیمت

   1210 شمار مشاهده
   -020 لگاریتم درست نمایی

   1020 آکاییک
 000/0  202 آماره والد
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های گذاری در انرژیهای سرمایهنتایج الجیت متداخل با اثرات متقابل برای ویژگی (7) جدول

 تجدیدپذیر

 پژوهشهای یافته :منبع    
های تجدیدپذیر در روی تمایل به پرداخت برای انرژی خود بربررسی در ( 6011) هللصباح عبدا

یافته است که متغیر سن بر تمایل به پرداخت تأثیر منفی دارد. کنیا به این نتیجه دست

که نشان داد ایجاد مزارع بادی  ارزشگذاریدر یونان روی در بررسی خود ( 6003) کوندوری

دار نشده است به باور وی سن عامل مهمی بر میزان تمایل به معنیمتغیر سن ازنظر آماری 

دهد، جمله ثابت نشان می متقابل مالکیت وتاثیر  عالمت مثبت ضریب .آیدشمار نمیبهپرداخت 

افراد با مالکیت واحد مسکونی در مقایسه با افراد مستأجر، تمایل به پرداخت بیشتری برای 

                                           
، هااجتماعی، تصریح مناسبی از الگو به لحاظ انتظار -ها و متغیرهای اقتصادیمتقابل ویژگی گذاریهایاثربا لحاظ   

 حاصل شد. (AIC) آکاییکها و شاخص های ضمنی ویژگیقیمتسازگاری ، داری متغیرهامعنی

 متغیر
 متقابل گذاریهایالجیت متداخل با اثر

 احتمال انحراف معیار ضریب مقدار

 000/0 1601/0 1202/1 آلودگی هوا

 022/0 1130/0 0106/0 اندازیچشم گذاریهایتأثیر

 000/0 1162/0 0166/0 زاییاشتغال

 000/0 000000102/0 -0000611/0 قیمت

 ASC 0322/0 0600/0 000/0 ر متقابل سن ویاثت

 ASC 2620/0 2230/0 626/0 متقابل تحصیالت وتاثیر 

 ASC 0262/0- .6623/0 010/0 فرزند و متقابل تعدادتاثیر 

های گروه متقابل عضوتاثیر 

 ASC و زیستطرفدار محیط

2026/0 2010/0 211/0 

 ASC 2263/1 2202/0 022/0 متقابل مالکیت وتاثیر 

 ASC 1122/0- 1002/0 222/0 متقابل درآمد وتاثیر 

 متقابل داشتن خودرو وتاثیر 

ASC 

1010/1 2030/0 026/0 

   1210 مشاهدهشمار 

   -211 لگاریتم درست نمایی

   1626 (AIC) آکاییک

 0000/0  626 آماره والد
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شده در ماه باشد در ( میزان درآمد کسب1) تواند ناشی ازمی های تجدیدپذیر دارند کهانرژی

)کاهش درآمد  عنوان اجاره هستندبهحالی که افراد مستأجر ملزم به پرداخت مبلغی 

های نرژیگذاری در ابه دلیل مالکیت، امکان تمایل به پرداخت برای سرمایه( 6)تصرف( قابل

توانند آن را به عنوان یک دارایی تلقی کنند. در می که مالکان ایگونهتجدیدپذیر وجود دارد به

تاثیر دار دیگر متغیر معنی دار شده است.نیز مالکیت مسکن معنی( 6011) صباح عبداهللبررسی 

دهد که متقابل داشتن خودرو و جمله ثابت است. عالمت این متغیر نیز مثبت شد که نشان می

های تجدیدپذیر دارند که این رفتار ری برای انرژیبیشت تمایل به پرداخت خودروافراد دارای 

تالش دارند که از  ایگونهها باشد بهدر افزایش آلودگی نقش خود از نتواند ناشی آگاهی آنامی

رود گوناگون نقشی در بهبود وضع هوا ایفا کنند. از متغیرهای مهم دیگر که انتظار میراههای 

تر کردهح تحصیالت است، با این فرض که افراد تحصیلها مؤثر باشد سطبر تمایل به پرداخت

 های تجدیدپذیر دارند. با توجه به نتایج، عالمت مثبتتمایل به پرداخت بیشتری برای انرژی

 باشد.دار نمیمعنیولی از نظر آماری همسو با نظریه بوده تحصیالت 

گونه در این هاقیم ضریبامکان تفسیر مستنداشتن به دلیل  -های تمایل به پرداختمحاسبه

شود. نتایج های غیر بازاری و ویژگی پولی محاسبه میالگوها، نرخ نهایی جانشینی بین ویژگی

های متوسط تمایل به پرداخت نهایی برای تغییر در هر عنوان نسبتتوان بهاین محاسبه را می

، قیمت ضمنی بررسیدر این (. 1301هانمن،)کردهای ضمنی هر ویژگی تفسیر ویژگی یا قیمت

افزایش ماهانه در قیمت برق هر خانوار برای یک تغییر در هر یک  باعنوان تمایل به پرداخت به

( 0محاسبات در جدول ) گانه مورد بررسی، محاسبه شده و نتایجها برای الگوهای سهاز ویژگی

 شده است.ارائه

 تجدیدپذیر هایهای انرژیمیزان تمایل به پرداخت برای ویژگی 8 جدول

 ویژگی

 ریال در ماه() میزان تمایل به پرداخت

الگوی الجیت متداخل با اثرات  الگوی الجیت متداخل الگوی الجیت شرطی

 متقابل

 10022 160001 123226 آلودگی هوا

 1223 20213 20111 اندازیچشم گذاریهایتأثیر

 21310 32121 123606 زاییاشتغال

 پژوهشهای یافته :منبع

های الجیت شرطی و الجیت متداخل با مدل دهد که نتایج( نشان می0) اطالعات جدول

واقعیت سازگار نبوده یا از واقعیت بسیار دور است، اما در الگوی سوم که متغیرهای 
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نتایج با واقعیت  ،(AIC)تائید آماره آکاییک  برافزون  انداجتماعی نیز وارد مدل شده اقتصادی

یادآوری توان نتایج آن را مبنای محاسبات تمایل به پرداخت قرار داد. الزم به یسازگار بوده و م

نتایج الگوی سازگار با واقعیت تنها ادبیات موضوع زمینه شده در  های انجاماست که در بررسی

های الجیت منظور تأیید گرفتن از این موضوع که مدل، بهاین بررسیاما در  شده است؛گزارش

های تشخیص و خل بدون اثر متقابل، الگوهای مطلوب به لحاظ آماری و آزمونشرطی و متدا

مراجعه شود(، در قالب جدولی  2به توضیح جدول ) های بیرونی نیستبا واقعیتسازگار نیز 

 ها گزارش شده است.ای، قیمت ضمنی ویژگیمقایسه

ترین تمایل به و کم ماه ریال در 10022رین تمایل به پرداخت برای آلودگی هوا به میزان تبیش

باشد. برای هر خانوار می ریال در ماه 1223اندازی به میزان چشم گذاریهایپرداخت برای تأثیر

متقابل، هر خانوار برای  گذاریهایآمده از الگوی الجیت متداخل با اثردستبا توجه به نتایج به

بر این، افزون ل پرداخت کند. ریا 202232کاهش میزان آلودگی هوا، تمایل دارد ساالنه مبلغ 

 113221، 60060به ترتیب اند آمادهزایی اندازی و افزایش اشتغالچشم گذاریهایبرای تأثیر

( در بررسی وضعیت انرژی 6010) جوبررسی سیریال در سال پرداخت نمایند. نتایج 

ویژگی  ای متعلق بهتجدیدپذیر نشان داد که بیشترین تمایل به پرداخت خانوارهای کره

اندازی است. نتایج ترین تمایل به پرداخت مربوط به ویژگی تأثیرات چشمزایی بوده و کماشتغال

اندازی همسو ولی در ارتباط با چشم گذاریهایجو در ارتباط با تأثیرسیبررسی با بررسی این 

بررسی که بیشتر به تفاوت در شرایط محیطی مناطق مورد بوده زایی غیر همسو ویژگی اشتغال

در اسکاتلند انجام داده و همسان با موضوع  در بررسی خود( نیز 6001گردد. برگمن )بر می

زایی و بیشترین تمایل به پرداخت دریافت که کمترین تمایل به پرداخت برای ویژگی اشتغال

مربوط به ویژگی آلودگی هوا است. با توجه به این مهم و با در نظر گرفتن جغرافیای 

 .استاخیر در ارتباط با آلودگی هوا بررسی همسو با بررسی جتماعی ایران، نتایج این ااقتصادی

 و پیشنهاد یریگجهینت
همچون کاهش  هاییهای تجدیدپذیر در سبد انرژی کشورها با هدفامروزه افزایش سهم انرژی

ها و تأمین انرژی پاک در اولویت کاهش انتشار آلودگی های فسیلی،وابستگی به سوخت

 تواندها میگذاری در این انرژیکه سرمایهایگونهقرارگرفته است به های جامعبرنامه

هایی همچون کاهش توانند هزینهها میداشته باشد. این انرژیبیرونی های و هزینهها سودمندی

های مختلفی که در داشته باشد یا با توجه به سیاست اندازیچشم گذاریهایآلودگی هوا یا تأثیر
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زایی را تحت تأثیر قرار دهد. در این های برق و اشتغالتوانند قیمتاجرا است میاین زمینه قابل

 گذاریهایگیری از الگوی الجیت متداخل با اثرکه در چارچوب آزمون انتخاب و بهرهبررسی 

شده تمایل به پرداخت خانوارهای استان خراسان رضوی، در راستای متقابل متغیرها انجام

 621با استفاده از  اندازی وچشم گذاریهایزایی و تأثیرگانه آلودگی هوا، اشتغالهای سهیویژگ

دهندگان بیشترین اهمیت گرفت. پاسخ مورد بررسی قرار 1232مشاهده در سال  1210نمونه و 

و کمترین ارزش را برای ریال  10022برای آلودگی هوا با تمایل به پرداخت ماهانه  را

ها با تمایل به پرداخت ماهانه گذاری در این انرژیاندازی ناشی از سرمایهچشم یگذاریهاتأثیر

ای برای ها تمایل بالقوهقائل شدند. نتایج نشان داد با توجه ارزش ناشی از ویژگی ریال 1223

زیست های سازگار با محیطهای تجدیدپذیر در سبد انرژی و ارائه انرژیافزایش سهم انرژی

صورت انفرادی مقدار ناچیز یا آمده از نتایج شاید بهدستهای بهتمایل به پرداخت وجود دارد.

تواند مبالغ عظیمی از سرمایه برای کوچکی باشد ولی در صورت تجمیع در کل کشور می

زمینه در ها بررسیهای تجدیدپذیر ایجاد کنند. در بسیاری از کشورها گذاری در انرژیسرمایه

شود تا بدین وسیله به تغییرات ساله تکرار می 1الی  2های ا به صورت دورههتمایل به پرداخت

ی همچون آموزش سنجیده هایها و مطلوبیت افراد پی ببرند و نقش عاملدر تمایل به پرداخت

های جدید کنند، در این راستا سیاستاتخاذ و متناسب با آن سیاستگذاران اقدام به  شودمی

 ای شکل گیرد.از این نوع به صورت جامع و دورههایی بررسیان شود در ایرپیشنهاد می
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