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ارزشگذاری ویژگی های سرمایه گذاری در
انرژیهای تجدیدپذیردر استان خراسان رضوی
اهون کاسب ،محمد قربانی ،علیرضاکرباسی ،محمدرضاکهنسال
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تاریخ پذیرش0131/50/53 :

چكیده
در چند سال اخیر چگونگی نگرش به موضوع انرژی در ایران تغییر چشمگیری داشته است ،از یکسو پایانپذیر
بودن انرژیهای فسیلی و از سوی دیگر افزایش پیوسته قیمتها و اجرای طرحهایی همچون هدفمند کردن یارانه ها،
دولتها را بر آن داشته است که بهسوی مجموعهای از انرژیهای نو حرکت کنند .تدوین و توسعه سیاستها و
راهبردهای مناسب برای سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر ،به تجزیه و تحلیل برتریها و سودمندیهای
سرمایهگذاری در آن بر پایه تمایل به پرداخت خانوارها نیاز دارد .این نوشتار با استفاده از اطالعات مقطع زمانی
سال  3131مربوط به  052خانوار و  8534مشاهده از استان خراسان رضوی و بهکارگیری آزمون انتخاب و مدل
الجیت متداخل به ارزشگذاری ویژگیهای سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر پرداخته است .برآورد مدل الجیت
متداخل با متغیرهای اقتصادی -اجتماعی نشان داد که متغیرهای سن ،مالکیت مسکن و برخورداری از خودرو بر
میزان تمایل به پرداختها تأثیر مثبت و معنیداری دارد .همچنین خانوارهای شهری برای کاهش آلودگی هوا و
افزایش اشتغالزایی ارزش بیشتری قائالند  .آنانی به ترتیب تمایل به پرداخت ماهانه ای برابر  84211و 18383
ریال این دو ویژگی دارند .از سویی برای تأثیرگذاریهای چشماندازی ،ارزش زیادی قائل نیستند و تمایل به
پرداخت ماهانه ای برابر  3663ریال برای آن دارند .با توجه به یافته ها ،اجرای بررسی به صورت جامعتر در ایران
و به صورت دوره های زمانی  1تا 8ساله برای ارزیابی سیاست های اجرا شده در زمینه انرژی های تجدیدپذیر
پیشنهاد شده است.
طبقهبندیQ51 :JEL
واژههای کلیدی :انرژیهای تجدیدپذیر ،آزمون انتخاب ،الجیت متداخل
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مقدمه
محدودیت پایداری ذخایر فسیلی ،نگرانیهای زیستمحیطی ،افزایش و ازدحام جمعیت ،رشد
اقتصادی و ضریب مصرف ،چالشهای جهانی بهشمار میآیند که تالش در جهت یافتن
راهکارهای مناسب در حل تنگناهای انرژی در جهان ،بهویژه بحرانهای زیستمحیطی را طلب
میکند(نیهریر .)6002،انرژیهای تجدیدپذیر سودمندیهای عمومی مختلفی مانند بهبود
محیطزیست (کاهش انتشار گازهای گلخانهای نیروگاهها ،کاهش آلودگیهای صوتی و گرمایی)،
افزایش تنوع سوختی ،کاهش اثرگذاریهای نوسانهای قیمت انرژی بر اقتصاد ،امنیت اقتصاد ملی
(انرژیهای فسیلی در برابر ناپایداریهای سیاسی ،اختالفهای تجاری ،تحریمها و دیگر اختاللها
آسیبپذیرند) ،افزایش بهرهوری اقتصادی و  GDPبا فرآیندهای تولیدی کارآمدتر ایجاد میکنند
( .)6012،FPLC1افزونبر این انرژیهای تجدیدپذیر برتریهایی مانند جلوگیری از جریان یافتن
پول به خارج از کشور ،تولید برق در روستا و روستاهای دوردست در کشورهای درحالتوسعه و
ایجاد مشاغل جدید برای توسعه دارند .سامانههای انرژی بادی در مقابل نیروگاههای متعارف با
همان میزان تولید برق 62-00 ،درصد فرصت شغلی بیشتر ایجاد میکنند ( .)6012،RCE6در
کنار برتریهای از پیش گفته ،انرژیهای تجدیدپذیر کاستیهایی مانند مشکل چشمانداز و
سروصدا ،استفاده از اراضی زراعی و غیر زراعی (اشغال زمین) ،برقگرفتگی پرندگان یا برخورد
با پروانه (رتور) در حال چرخش (انرژیهای بادی) ،چالشهای زیستمحیطی خاص در ارتباط
با چگونگی ساخت و محل نصب (انرژی خورشیدی) ،آلودگی هوا ،خارج کردن بخشی از
موادغذایی از فرآیند مصرف (انرژی ریستتوده یا بیومس) دارند (.)6012،UOCS2
در ایران نیز به علت پایین بودن قیمت حاملهای انرژی ،تاکنون به استفاده از انواع مختلف
انرژیهای تجدید پذیر و در پی آن ارزشگذاری آن توجه جدی نشده است .لیکن با اجرای نظام
اصالح الگوی مصرف ،لزوم توجه به این نوع انرژیها در اولویت قرارگرفته است .هماکنون
تالشهای عملیاتی اندک برای بهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر در استانهایی که دارای
استعداد الزم بودهاند صورت گرفته بهگونهایکه بخشی از انرژی مورد نیاز از این منابع تأمین
میشود .ایران ،با داشتن تنوع گسترده آب و هوایی از معدود کشورهایی است که بهطور
خدادادی مجموعهای از انواع منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی در کویر ،انرژی
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بادی در نواحی کوهپایهای و ساحلی و انرژی زمین گرمایی در مناطق کوهستانی را بهطور
بالقوه دارد (شرکت گسترش انرژیهای تجدید پذیر .)1230،با توجه به این پیشینه ،اگرچه
گامهایی عملیاتی در راستای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر صورت گرفته لکن هیچگونه
بررسی مستقیمی بر روی ارزشگذاری این گونه سرمایهگذاریها و یا بررسیهای مرتبط با ارزش
ویژگیهای سرمایهگذاری در این گونه انرژیها صورت نگرفته است.
در حالی که بررسیهای گسترده ای در ارتباط با انرژی های تجدیدپذیر و ارزشگذاری آنها در
مناطق مختلف جهان با روشهای گوناگون صورت گرفته است .منز ( )6002در بررسی خود
روی نقش محاسبات سیاستهای عمومی ،قوانین زیستمحیطی ،هزینههای جانبی و یارانه در
توسعهی بازارهای انرژی سبز ،دریافت که بدون افزایش قیمت سوختهای فسیلی ،قوانین
سختتر زیستمحیطی یا تغییرپذیریهای بزرگ در ترجیحهای مصرفکنندگان برق ،بازارهای
انرژی سبز توسعه آرامی خواهند داشت .برپرز و همکاران ( )6000با استفاده از روش انتخاب
آزمون ،به برآورد تمایل به پرداخت برای مشارکت داوطلبانه مصرفکنندگان در برنامههای
انرژی سبز پرداخته و دریافتند که بیشترین تمایل به پرداخت در حالت داوطلبانه برای منابع
انرژی خورشیدی و سبز به ترتیب  11/00و  13/02دالر در ماه و کمترین تمایل به پرداخت
برای منبع انرژی زیستتوده با میانگین تمایل به پرداخت ماهانه  6/02دالر است .آلوارز و
همکاران ( )6006در بررسی خود به مقایسه روش آزمون انتخاب و ارزشگذاری مشروط در
ترجیحهای خانوارهای اسپانیایی برای تأثیرگذاریهای زیستمحیطی ناشی از تأسیسات
انرژیهای بادی پرداخته و میزان تمایل به پرداخت در روش آزمون انتخاب برای سه ویژگی
( )1حفاظت از صخرهها ( )6انجام اقدامها برای جلوگیری از دست دادن زیستگاهای منطقه و
( )2حفاظت از چشماندازها به ترتیب  1062 ،1016و  2006پتاس و در روش ارزشگذاری
مشروط به ترتیب  2200 ،6360و  6000پتاس گزارش کردند .نوردهل ( )6006در مطالعه
بررسی تمایل به پرداخت افراد برای جلوگیری از احداث پارکهای توربین بادی و محاسبه
تمایل به دریافت غرامت افراد در صورت ایجاد این پارکها دریافت ،میانگین تمایل به پرداخت
در بین  601تا  016کرون سوئد در سال و میانگین تمایل به دریافت  000کرون سوئد در سال
است .سی جو و هونگ سون ( )6010در بررسی ارزشگذاری انرژیهای تجدیدپذیر با استفاده از
روش آزمون انتخاب در کره جنوبی دریافت که میزان تمایل به پرداخت خانوارهای کرهای برای
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ویژگیهای چشمانداز ،حیاتوحش ،آلودگی هوا و اشتغالزایی به ترتیب برابر ،2/02 ،6/26
 0/10و  10/00وون (واحد پول کره) در ماه است.
با توجه به مواد  123و  136برنامهی پنجم توسعه که در آن دولت را ملزم به ایجاد
زیرساختهای تولید و توسعه انرژیهای پاک ،کاهش عاملهای آلودهکننده و زیانآور
محیطزیست کرده و تبصره  6ماده  136که سازمان محیطزیست و دیگر دستگاههای مرتبط را
به برآورد ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی و زیستمحیطی و هزینههای ناشی از آلودگی و
آسیبرسانی به محیطزیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حسابهای ملی مکلف کرده
است ،این مطالعه ضرورت مییابد.
در این راستا در ایران در چند سال اخیر چگونگی نگرش به موضوع انرژی تغییر چشمگیری
داشته است ،از یکسو پایانپذیر بودن انرژیهای فسیلی و از سوی دیگر افزایش پیوسته
قیمتها و اجرای طرحهایی همچون هدفمند کردن یارانهها ،دولتها را بر آن داشته است که
بهسوی مجموعهای از انرژیهای نو حرکت کنند .انرژیهایی که اجزای آنها متشکل از
مجموعهای از ویژگیها است که همهی این ویژگیها مثبت نیستند و با توجه به شرایط منطقه
و محل اجرای پروژه متغیر است .ارزشگذاری این ویژگیها میتواند به مسئوالن و صاحبنظران
اطالعات با ارزشی در تحلیلهای اقتصادی برای اخذ تصمیمگیریهای بهینه به منظور
سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر ارائه دهد ،با توجه به این مهم ،این مقاله تالش دارد در
چارچوب کمی و مبتنی بر روشهای ارزشگذاری آزمون انتخاب و به کمک الگوی الجیت
متداخل این مسئله را مورد بررسی قرار دهد.

روش تحقیق
ارزیابی ارزشهای غیر مصرفی کاالهای زیستمحیطی به عنوان یک عنصر مهم در اقتصاد
محیطزیست مطرحشده است .ارزشگذاریها از این جهت که میتوانند در ارزیابی منفعت-هزینه
بیشتر پروژههای عمومی مورد استفاده قرار بگیرند ،روزبهروز بیشتر مورد توجه قرار میگیرند.
روشهای ارزشگذاری کاالهای غیر بازاری در طول زمان به دوشاخه عمده تقسیمبندی شده
است که مشتمل بر روش ترجیحهای آشکارشده و ترجیحهای بیانشده است .روشهایی مانند
روش هزینه جایگزین ،لذتبردنی (هدونیک) و غیره بر پایه ترجیحهای آشکارشده افراد است که
با استفاده از اطالعات بازاری به شکل مستقیم یا غیرمستقیم محاسبه و برآورد میشوند؛ اما در
بسیاری از موارد کاالهای عمومی و خدمات زیستمحیطی در بازار عرضه نمیشوند و کاالی
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جایگزین مناسب نیز برای آن وجود ندارد؛ در این شرایط الزم است از روش ترجیحهای
بیانشده استفاده کرد؛ و با ایجاد بازارهای فرضی اطالعات الزم را از مصرفکنندگان دریافت
کرد .که در حوزه روش ترجیحهای بیانشده دو روش ارزشگذاری مشروط ( )CV1و روش آزمون
انتخاب ( )CE6وجود دارد که در بررسیهای تجربی استفاده میشوند (قربانی .)1200،در این
نوشتار روش آزمون انتخاب استفاده شده که در ادامه بدان اشاره شده است.

آزمون انتخاب
آزمون انتخاب در اصل در علم اقتصاد و بازاریابی و بهمنظور تعیین ترجیحهای مصرفکنندگان
برای کاالهایی که دارای چندین ویژگی است ،توسعهیافته است (میشل و کارسون.)1303،
کاربرد این روش به دیگر زمینهها مانند مدیریت و محیطزیست گسترشیافته و در حال
تبدیلشدن به ابزاری متداول برای ارزشگذاریهای زیستمحیطی است (برازل و همکاران،
1332؛ بنیت و همکاران.)6001 ،
در بررسیهای تجربی یک دهه گذشته ،محققان بر استفاده از روش آزمون انتخاب،
متمرکزشدهاند (چامپل و همکاران .)6002 ،این روش امکان برآورد تمایل به پرداخت برای هر
یک از ویژگی کاال یا خدمات زیستمحیطی را فراهم میآورد( .آدامویز و همکاران1331 ،؛
هانلی و همکاران.)1330 ،
آزمون انتخاب همانند ارزشگذاری مشروط ،قادر به برآورد ارزش کل اقتصادی کاالها و خدمات
زیستمحیطی است CE.نسبت به  CVدارای انعطافپذیری بیشتری در برآورد ارزش خدمات
زیستمحیطی است و در مقایسه با  CVحجم اطالعات بیشتری را با اندازه کوچکتر نمونه
فراهم میکند .افزونبر این برخی از تورش¬های رایج  CVنظیر تورش راهبردی ،تورش پاسخ
مثبت و اثر محاطی توسط این روش قابلرفع است (بیرول و همکاران.)6002 ،
روش آزمون انتخاب همانند روش ارزشگذاری مشروط بر نظریه مطلوبیت تصادفی استوار است.
با این تفاوت که برخالف روش ارزشگذاری مشروط که در آن از مردم خواسته میشود که بین
یک حالت پایه و یک گزینه خاص ،انتخاب خود را انجام دهند و تنها میبایستی پاسخ آری یا نه
در ارتباط با پذیرش یا پذیرش نکردن آن گزینه بدهند ،در روش آزمون انتخاب از مردم خواسته
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میشود که بین رخنماهای (پروفایل) 1مختلف که با مشخصههای 6متفاوت توصیف میشود
گزینش داشته باشند .ترکیبهایی از ویژگیهای (مشخصه) مختلف ،وضعیت و حالتهای
خاصی را شکل میدهد که از میان حالتهای مختلف ممکن ،بایستی گزینش صورت بگیرد.
مهمترین قسمت روش آزمون انتخاب ،طراحی بدیل(سناریو)های مختلف با مشخصههای
مقتضی و استفاده از روش طرحهای آماری است (آدامویز و همکاران.)1332 ،

طراحی آزمون انتخاب
طراحی آزمون انتخاب شامل  1مرحله ( )1شناسایی ویژگیها و سطوح ویژگیها ( )6طراحی
آزمون ( )2چارچوب آزمون انتخاب و تهیه پرسشنامه ( )1گزینش نمونه و روشهای نمونهگیری
است (وگا و همکاران .)6011 ،به این چهار مرحله باید بهعنوان یک فرآیند با بازخورد نگریسته
شود ،توسعه طرح نهایی شامل تکرار مراحل شرح دادهشده و ترکیب دادههای جدید
بهدستآمده است.
شناسایی ویژگیها و سطوح ویژگیها – نخستین گام در توسعه آزمون انتخاب ،انجام
مجموعهای از بررسیهای گروهی متمرکز با هدف گزینش ویژگیهای مربوطه است .بررسیهای
گروهی میتواند شامل بحثهای گروهی ،بررسیها و نظرسنجیهای واقعی باشد .بهطور مثال
الیتون و براون ( )1330برای پیشآزمون در مورد قالب پرسشنامه ویژگیها از گروههای
متمرکز 2استفاده کردند .یک نقطه آغاز شامل بررسی ویژگیها و سطوح آنها در بررسیهای
پیشین و اهمیتشان در گزینش شدن است .افزون بر این ،انتخاب ویژگیها باید بهگونهای
باشند که انتظار میرود که گزینش پاسخدهندگان را تحت تأثیر قرار دهد و با سیاستها در
ارتباط باشند .شکل اولیه این اطالعات برای هر ویژگی و سطوح مربوط به هر ویژگی بر
بررسیهای اولیه گروههای متمرکز استوار است (الیتون و براون)1330 ،
طراحی آزمون  -طراحی آزمون به چگونگی ایجاد مجموعه انتخابها بهصورت کارآمد،
چگونگی ترکیب سطوح ویژگیها در درون رخنمای گزینهها و قرار دادن آنها در مجموعه
انتخابها مرتبط است .رویکرد مناسب در بازاریابی ،ترابری و اقتصاد سالمت استفاده از طراحی
متعامد 1بوده که در آن واریانس ویژگیها در گزینهها در همه مجموعه انتخابها ناهمبسته
1 Profiles
2

Attribut
Focus Groups
4
Orthogonality
3
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است (آلزیپر و همکاران .)6001 ،در سالهای اخیر ،طراحی بهینه 1آزمون برای آزمون انتخاب
بر پایه مدلهای الجیت چندگانه در حال گسترش است (داس .)6012 ،روش طراحی بهینه
ابزاری مهم در توسعه آزمون انتخاب است اما باید دیگر جنبههای علمی نیز در نظر گرفته شود.
طراحی در دو مرحله )1( :به دست آوردن ترکیب بهینه ویژگیها و ترکیب سطوح و ( )6ترکیب
رخنماها در مجموعه انتخابها صورت میگیرد (وگا و همکاران.)6011 ،
چارچوب آزمون و تهیه پرسشنامه  -تعیین عاملهایی همچون شمار مجموعه انتخابها
برای ارائه به افراد ،شمار گزینهها در هر مجموعه انتخاب ،شمار ویژگیهای توضیحدهنده هر
گزینه و همبستگی بین ویژگیها برای هر گزینه کار پیچیده و دشواری است (سوایت و
آدامویژ .)1332،مازوتا و اوپالوچ ( )1332و سوایت و آدامویژ ( )1332پیچیدگی را با فرض تأثیر
بر واریانس مدل تجزیه و تحلیل کردند ،نتایج هر دو بررسی نشان داد پیچیدگی کار تأثیر جدی
روی واریانس دارد یعنی هرچه پیچیدگی افزایش یابد ،خطاهای مربوط به گزینش نیز بیشتر
میشود .عالوه بر آن پیچیدگی میتواند به هنگام گزینش گزینهها برای قرار گرفتن در مجموعه
انتخابها رخ دهد بدینصورت ممکن است که گزینهها از دایره توانایی پاسخدهندگان برای
گزینش گزینه مورد نظر فراتر رود .به باور مازوتا و اپالوچ ( )1332اگر ویژگیها از  1تا  2ویژگی
در مجموعه انتخابها بیشتر شود ،ممکن است موجبات آسیب جدی به کیفیت دادههای
گردآوریشده ،را فراهم آورند.
انتخاب نمونه و روشهای نمونهگیری  -انتخاب جمعیت مورد بررسی بهطور مشخص به
هدف بررسی بستگی دارد .با توجه به جمعیت مورد بررسی ،یک راهبرد نمونهگیری انتخاب
خواهد شد .راهبردهای احتمالی شامل نمونهگیری تصادفی ساده ،نمونه گیری تصادفی
طبقهبندی شده یا نمونهگیری بر پایه انتخاب 6است .نمونهگیری تصادفی ساده بهطور معمول
یک گزینش منطقی است .یک دلیل برای گزینش روشهای نمونهگیری خاص ممکن است
وجود زیرگروه به نسبت کوچکی باشد که عالقه خاصی به بررسی آن وجود دارد .از دالیل دیگر
ممکن است افزایش دقت برآوردها برای زیرگروه خاص باشد .در عمل انتخاب راهبرد
نمونهگیری و اندازه نمونه ت ا حد زیادی به بودجه در دسترس برای بررسی بستگی دارد (وگا و
همکاران.)6011 ،

Optimal Design
Choice-Based Sample

1
2

 222اقتصاد کشاورزی/جلد /9شماره 4994/4

مدل های اقتصادی ارزشگذاری
دو روش ارزشگذاری مشروط و آزمون انتخاب از یک چارچوب نظری مشترک برخوردارند
بهگونهای که هر دو در شکل مدل مطلوبیت تصادفی بیان می شوند .در این قالب تابع مطلوبیت
غیرمستقیم هر فرد را میتوان به شکل زیر نمایش داد:
() 1
و یک جزء تصادفی می باشد .در
این تابع مطلوبیت متشکل از یک جزء قابل مشاهده
روش آزمون انتخاب جزء قابل مشاهده شامل مشخصههای آن گزینه گزینش شده است ولی در
روش ارزشگذاری مشروط شامل متغیر پیشنهاد و عرض از مبدأ خواهد بود .توجیه
اقتصادسنجی جزء تصادفی ممکن است متغیرهای حذف شده ،خطای اندازه گیری و بی
اعتنایی مخاطب نسبت به تصمیم گرفته شده باشد .وجود این جزء در مدل ،این امکان را به
تحلیلگر میدهد که بیان احتمالهایی از رفتار مصرف کنندگان داشته باشد )آداموویز و
همکاران.)1330،
در این شرایط فرد گزینه  iرا در برابر گزینه  jانتخاب خواهد کرد اگر و تنها اگر رابطه زیر
برقرار باشد )آداموویز و همکاران.)1330،
() 6
این رابطه در قالب احتمالها و برای بیش از یک گزینه به شکل زیر می تواند بازنویسی شود:
() 2
جزء معین یا جزء نظامیافته (سیستماتیک) ،مطلوبیت بخشی از جذابیت های محصول است که
می تواند به ویژگیهای آن مربوط شود بهگونهای که میزان آن به توانایی فرد در شناسایی و
اندازه گیری آنها بستگی دارد .همچنین عاملهای کلیدی مهمی مانند ویژگیهای فردی،
شرایط اقتصادی و اجتماعی می تواند بر گزینش فرد تأثیر بگذارد .تحلیلگر باید نخست ترکیب
درست متغیرهایی را که ترجیحهای نظامیافته فرد را میسازند ،تعریف کرده ،سپس تابع
مطلوبیتی را گزینش کند که ارتباط بین متغیرهای تعریف شده و گزینش افراد را به درستی
مورد پیش بینی قرار دهد )آداموویز و همکاران .)1330،جزء نظامیافته تابع مطلوبیت را می
توان در کل به صورت یک تابع خطی در پارامترها به شرح زیر نشان داد:
() 1
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 βبردار ضریبهای مطلوبیت مربوط به متغیرهای توضیحی مدل مانند ویژگیهای فردی ،قیمت،
مشخصههای محصول و اثرگذاریهای متقابل آنها است)آداموویز و همکاران .)1330،به این
ترتیب رابطه شماره ( )1به شکل زیر می تواند بازنویسی شود:
() 2
گزینش به طور نظامیافته از فردی به فرد دیگر متفاوت است .برای اینکه این تفاوتهای فردی
لحاظ شوند الزم است مجموعه ای از متغیرهای توضیحی مانند روان شناختی و
جمعیتشناختی(دموگرافیک (به کار گرفته می شود .تفاوت های فردی هم ممکن است با
اثرگذاری بر جزء عرض از مبدأ مطلوبیت را تحت تأثیر قرار دهد و هم ممکن است بردار
ضریبها  βرا تغییر دهد)آداموویز و همکاران .)1330،هدف نهایی برآورد مدل انتخاب ،برآورد
نااریب پارامترهای سلیقه (بردار  )βکه شامل مطلوبیت نهایی مشخصه ها است ،میباشد .فرآیند
انتخاب در دو روش ترجیحهای آشکارشده و ترجیحهای بیانشده بهطور کامل همسان است .در
روش انتخاب بیانشده مدلهای قویتری با متغیرهای بیشتر و با دامنه گسترده برای هر
متغیر که در جهان واقعی این امکان وجود ندارد میتواند به کار گرفته شود(آداموویز و
همکاران.)1330 ،
بر پایه فرض های مختلف در زمینه توزیع جمله¬های خطا یا جزء تصادفی ،مدلهای احتمالی
متفاوتی برای مدل سازی انتخاب به کار میرود .به عنوان مثال با فرض توزیع نرمال دوتایی
مدل پروبیت دوتایی برای مدل سازی قابل استفاده خواهد بود یا توزیع گامبل(توزیع ارزشی
نهایی )به مدل الجیت چندگانه یا شرطی منتهی می شود که در بیشتر بررسیهای کاربردی
مدل الجیت بارها مورد استفاده قرار گرفته است (آداموویز و همکاران.)1330،
یکی از برتری های روش آزمون انتخاب محاسبه تمایل به پرداخت نهایی برای هر یک از
ویژگیهای مطرح شده بوده که قیمت ضمنی مشخصه ،نرخ نهایی جانشینی بین مشخصه های
غیر بازاری و مشخصه پولی را نشان میدهد .می توان از رابطه زیر یعنی نسبت ضریب مشخصه
غیر پولی به ضریب مشخصه پولی قیمت ضمنی را به دست آورد(آداموویز و همکاران:)1330،
() 2
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خاصیت استقالل گزینههای نامرتبط)(IIA

یکی از ضرورتهای مهم تصریح مدل الجیت شرطی این است که انتخابها از درون یک
مجموعه انتخاب ،باید از ویژگی استقالل گزینههای نامرتبط  IIAتبعیت کند که بر پایه این
ویژگی ،حضور یا غیبت یک گزینه نسبت احتمال مرتبط با دیگر گزینههای موجود در مجموعه
انتخاب را تحت تأثیر قرار نمی دهد (لوویر و همکاران .)6002،چنانچه  IIAپذیرفته نشود،
الگوهای آماری پیچیدهتری نسبت به الجیت شرطی مورد نیاز است تا این فرض را برآورده کند.
آزمونهای آماری مختلفی وجود دارد که میتواند برای آزمون  IIAمورد استفاده قرار گیرد که
در این میان آزمون بسط یافته بهوسیله هاسمن و مک فادن ( )1301کاربرد گستردهای یافته
است .در این آزمون در هر مرحله در آغاز الگو بهصورت نامقید برآورد میشود و سپس یکی از
گزینه از الگوی موردنظر حذفشده و الگو بهصورت مقید مورد برآورد قرار میگیرد .آماره آزمون
به صورت آماره قابل مقایسه با جدول مختص این توزیع است .فرض صفر این آزمون بیان
کننده این است که اختالف معناداری بین ضریبها وجود ندارد و فرض مقابل ،اختالف
نظامیافتهای را بین ضریبها را در نظر میگیرد .آماره آزمون هاسمن-مک فادن با این معادله
محاسبه می شود:
() 0
که درآن

بردار ستونی پارامترهای برآورد شده در الگوی غیرمقید،

بردار ستونی

پارامترهای برآورد شده در الگوی مقید ،قالب(ماتریس) واریانس-کوواریانس الگوی مقید و
قالب واریانس-کوواریانس الگوی غیر مقید می باشند .آزمون هاسمن کاربردی از مقایسه مدل
های مقید و غیر مقید است.
طراحی پرسشنامه آزمون انتخاب
با توجه به این که پرسشنامه بهعنوان ابزار گردآوری داده برای تحلیل نهایی عمل میکند ،لذا،
کیفیت نتایج نهایی تا حد زیادی بهوسیله کیفیت پرسشنامه تعیین میشود .بنابراین در طراحی
پرسشنامه استفاده از عبارت کوتاه ،دقیق ،روان ،بیطرف و مستقیم و بیان اهمیت و ضرورت
بررسی برای پاسخدهنده بهمنظور تأثیر مثبت بر نرخ پاسخدهی ضروری میکند .ساختار
پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش مشتمل بر سه بخش اصلی )1( :بخش معرفی اهمیت و
ضرورت پژوهش و تعریف ویژگیها ( )6بخش آزمون انتخاب ( )2بخش متغیرهای اقتصادی
The Independence of Irrelevant Alternative

1
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اجتماعی بوده است .در بخش نخست ضرورت و اهمیت موضوع مورد پژوهش در منطقه بیان و
پاسخدهنده با وضعیت کنونی ویژگیهای مورد بررسی آشنا شده و اطالعات مورد نیاز برای
تکمیل پرسشنامه توسط پاسخدهنده ارائه شده است.
بخش دوم آزمون انتخاب بهگونهای که شامل مجموعهای از انتخابها است که پاسخدهنده باید
در هر مجموعه انتخاب گزینهای را گزینش کند .طراحی مجموعههای انتخاب بسیار مهم است
زیرا مجموعههای انتخاب تعیین میکنند که چه اطالعاتی و چه میزان اطالعات میتواند از
تحلیل پاسخها در مراحل بعدی به دست آید .ویژگیهای استفادهشده در این پرسش نامه
مشتمل بر آلودگی هوا ،تأثیرگذاریهای نامطلوب چشماندازی 1و اشتغالزایی 6بوده است.
بهمنظور برآورد میزان تمایل به پرداخت برای هر ویژگی ،افزایش درقیمت برق مبتنی بر میزان
بهای گزارش شده در قبض برق 2در هر یک از گزینههای مجموعه انتخاب گنجانیده شد .جدول
( )6ویژگیها و سطوح آنها را در آزمون انتخاب این بررسی نشان میدهد.
جدول  .1ویژگیها و سطوح آن در پرسشنامه مطالعه
ویژگی
آلودگی هوا

سطح
 کاهش  20درصدی
 کاهش  00درصدی
 کاهش  100درصدی

تأثیرگذاریهای چشماندازی

 تأثیر کم
 تأثیر متوسط
 تأثیر زیاد

اشتغالزایی

 افزایش  1تا  0نفر
 افزایش  0تا  12نفر
 افزایش  60نفر

افزایش در قیمت برق

 افزایش  0ریالی در ماه
 افزایش  62000ریالی در ماه
 افزایش  12000ریالی در ماه

منبع :یافتههای پژوهش

 افزایش  20000ریالی در ماه

 1تاثیرات چشماندازی به عنوان یک ویژگی نامطلوب (منفی)مدنظرقرار میگیرد .هر تغییری که محیط زیست را از حالت
اولیه بیرون کند چشمانداز را تحت تاتیر قرار میدهد.
6به طور میانگین نیروگاه های مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر  60نفر اشتغال دائم ایجاد میکنند (معاونت نیروگاه بینالود).
 3میانگین قیمت برق مبتنی بر بهای برق گزارش شده در قبض برق در مناطق مورد بررسی 160هزارریال در ماه بوده است
(شرکت توزیع خراسان رضوی).

 292اقتصاد کشاورزی/جلد /9شماره 4994/4

در این تحلیل بهمنظور طراحی تجربی از یک طرح کسری عاملی استفاده و از میان  100طرح
ممکن تنها  61طرح انتخاب شد .با توجه به ویژگیهای تعریفشده و سطوح مربوط به هر
ویژگی ،شمار حالتهای ممکن برای آزمون انتخاب  1 22معادل  100مجموعه خواهد شد .اما
امکان آزمون این تعداد گزینه وجود ندارد و با استفاده از روشهای آماری بایستی تعداد
محدودی از این گزینهها انتخاب میشد .بر این پایه با توجه به معیار  Dبهینه و اثرگذاریهای
اصلی متعامد با نرمافزار  SASدر نهایت تعداد  61مجموعه انتخاب شد .در ادامه 16 ،مجموعه
انتخاب دوتایی شکل گرفت .سپس به هر مجموعه انتخاب گزینه صفر یا گزینه وضع موجود نیز
اضافه شد و شمار گزینههای گزینش شده به  22مورد افزایش یافت که به  6بلوک  2تایی
تقسیم و در  6پرسشنامه جداگانه قرار داده شد .بهاینترتیب هر مجموعه انتخاب شامل دو
برنامه فرضی ،همراه با یک گزینه وضعیت کنونی یا هیچکدام است ،که امکان ارزیابی هر یک از
برنامههای فرضی را نسبت به وضع موجود فراهم میسازد و هم از اثرگذاریهای نامطلوب ناشی
از گزینش اجباری پرهیز میشود.
این طرحها در این نوع پرسشنامهها پیچیدگی خاص خود را دارند و این مجری آزمون یا
پرسش گر است که باید مخاطب خود را بهطور کامل در ارتباط با آن توجیه و تفهیم کند .برای
ارزیابی عقالیی عمل کردن مخاطبان ،نخست یک پیشآزمون اجرا شد .در یک نمونه  60تایی
پرسشنامهای تهیه شد که در یکی از مجموعههای انتخاب سطوح سه ویژگی در بهترین وضعیت
خود بود و ویژگی قیمت در کمترین وضعیت قرار داشت به گونهای که انتظار میرفت افراد آن
گزینه را گزینش کنند .در این ارزیابی تنها یک نفر گزینه دیگر را گزینش کرده و دیگر گزینه
مورد انتظار را گزینش کردند .این آزمایش نشان داد که افراد تا حدودی میتوانند درک درستی
از آزمونها داشته باشند .برای اطمینان بیشتر ،پرسشنامههایی که در همه مجموعههای
انتخاب ،گزینه  1یا گزینه  ،6را گزینش کرده بودند ،بهعنوان مشاهده غیر عادی (غیرنرمال)
تلقی شد و بهاینترتیب  1پرسشنامه از پرسش نامههای گردآوریشده و همچنین  0پرسشنامه
دیگر به دلیل ناقص بودن و یا مشاهده غیر عادی از مدلسازی آزمون انتخاب کنار گذاشته شد
و مبنای مدلسازی بر نتایج  621پرسشنامه بنا نهاده شد .در این بررسی در مراحل مختلف
بهمنظور برآوردها و عملیات آماری مختلف ،از بستههای نرمافزاری  St at a12و  Excelو
 SAS 9استفاده شده است.
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نمونهگیری و تعیین حجم نمونه
در این پژوهش بهمنظور انتخاب نمونهها از روش نمونهگیری تصادفی طبقهبندیشده استفاده
شده است .دادههای مورد استفاده در این پژوهش در سال  1232با پیمایشهای میدانی در
استان خراسان رضوی گردآوریشده است .در گزینش نمونه تصادفی طبقهبندیشده چند گام
اساسی وجود دارد که عبارتاند از )1( :مشخص نمودن طبقهها ( )6قرار دادن هر واحد
نمونهگیری در طبقه مناسب خود ( )2انتخاب نمونه تصادفی ساده از هر طبقه (ارقامی.)1200،
با در نظر گرفتن این سازوکار در آغاز منطقه مورد بررسی به  2طبقه شهر مشهد ،نیشابور و
سبزوار تقسیم شد .آنگاه برای تعیین شمار نمونه در هر یک از شهرها یک پیش بررسی 1انجام
شد .برای این منظور در مشهد  ،10نیشابور و سبزوار  20نمونه گزینش شدند .بر پایه
نمونه گیری مقدماتی که واریانس صفت مورد مطالعه (درآمد خانوار) در مشهد ،نیشابور و
سبزوار به ترتیب برابر  000162 ،200002و  302120هست .بر این پایه با استفاده از رابطه
( )0که شمار نمونه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهبندی را تعیین میکند ،حجم
نمونه کل بهصورت زیر تعیین شد.
i
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 ،شمار واحدهای نمونهگیری در طبقه

 ،واریانس صفت مورد بررسی در طبقه ام و

برابر

است که در

آن  ،میزان خطای مورد نظر تحلیلگر است .در مرحله بعد با توجه به حجم نمونه کل به
دست آمده از رابطه ( ،)0حجم نمونه در هر یک از سه طبقه با استفاده از رابطه ()3به صورت
متناسب تخصیص یافت.

Pilot Study

1
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با توجه به رابطههای فوق و اطالعات ارائه شده از جمعیت و پیش بررسی انجامشده و با در نظر
 ،حجم نمونه در هریک از شهر ها به صورت زیر تعیین شد.

گرفتن 100000

جدول 2شمار خانوار و واریانس صفت مورد نظرمنطقه مورد بررسی

شهر
مشهد
نیشابور
سبزوار
کل منطقه مورد بررسی

شمار خانوار
003601
163021
30220
1112306

واریانس صفت مورد نظر
200022
000162
302120

منبع:یافتههای پژوهش

بنابر اطالعات جدول ( )6و رابطههای ( )0و ( )3حجم نمونه کل برابر است برابر  622خانوار و
حجم نمونه در مشهد ،نیشابور و سبزوار به ترتیب 602خانوار 63 ،خانوار و 66خانوار به دست
آمد از آنجا که شمار خانوار شهر مشهد در حدود 3برابر دیگر شهرها است به همین دلیل شمار
نمونههای شهر مشهد بیشتر از سایر شهرها است .با توجه به شمار نمونه های برآورد شده ،در
ارتباط شهرهای نیشابور و سبزوار به همان شمار پرسشنامه که در پیش بررسی تکمیل شده
اکتفا شد.

متغیرها و الگوی تجربی
متغیرهای وارد شده در الگوهای سهگانه به همراه تعریفهای آنها در جدول ( )2ارائه شده
است .برای گزینش الگو از آزمونهای بیان شده در بخشهای پیشین مانند آزمون هاسمن
استفاده شده است .افزونبر آن از آزمون صحت و درستیآزمایی (همسویی عالمت و سازگاری
تمایل به پرداختها) نتایج الگو استفاده شده که نتایج در ادامه ارائه خواهد شد.
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جدول 3متغیرهای مورداستفاده در مدل
نام متغیر

تعریف متغیر

شکل عملیاتی متغیرها در مدل

ASC1

جمله ی ثابت گزینه اول

متغیر مجازی که میزان آن برای گزینه اول
برابر 1و برای دو گزینه دیگر صفر در
نظرگرفته شده است

آلودگی هوا

سطوح متناظر با کاهش آلودگی هوا

کدگذاری اثرگذاریها

تأثیرگذاریهای
چشماندازی
اشتغالزایی
قیمت برق
سن

سطوح متناظر با تأثیرگذاریهای
چشماندازی
سطوح متناظر با اشتغالزای
سطوح متناظر با قیمت برق
سن افراد مورد بررسی

کدگذاری اثرگذاریها

مالکیت مسکن

نحوه مالکیت مسکن مستقر در آن

عضویت در گروههای
طرفدار محیطزیست

عضویت در گروههای خاص که اقدام به
فعالیت در حوزه محیطزیست میکنند.

تحصیالت

میزان تحصیالت افراد مورد بررسی

برخورداری از خودرو

داشتن خودرو

درآمد خانوار

میزان درآمد ماهیانه افراد مورد بررسی

متغیر پیوسته

شمار فرزندان خانوار

تعداد فرزندان افراد پاسخدهنده

متغیر پیوسته

6

کدگذاری اثرگذاریها
کدگذاری اثرگذاریها
متغیر پیوسته
متغیر مجازی که میزان آن برای افراد
مستأجر صفر و افراد مالک مسکن یک در
نظر گرفته شد.
متغیر مجازی که میزان آن برای افراد غیر
عضو صفر و افراد عضو چنین گروههای یک
در نظر گرفته شد.
متغیر مجازی که میزان آن برای افراد زیر
دیپلم صفر و افراد باالی دیپلم یک در نظر
گرفته شد.
متغیر مجازی که میزان آن برای افراد بدون
خودرو صفر و افراد دارای خودرو یک در نظر
گرفته شد.

منبع :یافتههای پژوهش

نتایج و بحث
ویژگیهای اقتصادی – اجتماعی نمونهها
میانگین سنی افراد مورد نظر برای کل منطقه مورد بررسی  22/0سال و کمترین میانگین سنی
متعلق به شهرستان نیشابور و بیشترین میانگین متعلق به شهرستان سبزوار میباشد%22 .
Alternative Specific Constants
Effect Coding

1
2
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افراد پاسخدهنده دارای مدرک دیپلم و زیر دیپلم و  %12افراد پاسخدهنده دارای تحصیالت
دانشگاهی هستند %22 .درصد نمونه درآمدی کمتر از ده میلیون 21 ،درصد افراد بین ده و
بیست میلیون ریال و  11درصد خانوارها درآمدی بیشتر از بیست میلیون ریال در ماه داشتهاند.
 00درصد خانوارها بدون فرزند تا  6فرزند 13 ،درصد  2تا  1فرزند و  11درصد خانوارها باالی
 1فرزند داشتهاند .همچنین  %10افراد پاسخدهنده عضو گروههای طرفدار محیطزیست بوده و
با هدفهای چنین گروههایی آشنایی داشتهاند که بیشترین درصد عضویت متعلق به شهرستان
نیشابور است .از سوی دیگر  20درصد افراد نمونه دارای مسکن اجارهای 02 .درصد آنان دارای
وسیله نقلیه شخصی بودهاند .در بین سه شهر مورد بررسی ،مشهد بیشترین درصد خودروی
شخصی را داشته در حالی که سبزوار کمترین درصد را داشت.
نتایج مدلهای اقتصادی ارزشگذاری
الجیت شرطی -بهمنظور ارزشگذاری ویژگیهای مختلف در رهیافت آزمونهای انتخاب ،از
الگوی الجیت شرطی استفاده شد .در مدل اقتصادسنجی از چهار ویژگی بهعنوان متغیر مستقل
و از یک جمله ثابت برای محاسبه اثر وضعیت کنونی ،استفاده شد (هولمز و آداموییز.)6002،
بنا بر پیشنهاد هنشر ( ،)6001در طرحهایی که در مجموعههای انتخاب از گزینه "وضعیت
کنونی" بهصورت مشخص استفاده نکردهاند ،ضرورتی به استفاده از جملهی ثابت وجود ندارد .از
آنجاکه در این بررسی ،گزینه "وضعیت کنونی" بهعنوان یکی از گزینهها در همه مجموعههای
انتخاب در نظر گرفتهشده ،لذا از جمله ثابت برای محاسبه اثر وضعیت کنونی استفاده شده
است .با توجه به این شرایط ،الگوی الجیت شرطی برآورد شده که نتایج آن در جدول ( )1ارائه
شده است.بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول ( )1و با توجه به نداشتن امکان تفسیر
مستقیم ضریبها مالحظه میشود که همه ضریبها در سطح  %1معنیدار هستند و عالمت
مورد انتظار را دارند .عالمت مثبت ضریب متغیرهای آلودگی هوا ،تأثیرگذاریهای چشماندازی و
اشتغالزایی نشان میدهد که پاسخگویان طرفدار برنامههایی هستند که میزان آلودگی هوا و
تأثیرگذاریهای چشم اندازی را کاهش داده و از ایجاد مشاغل جدید حمایت کند .عالمت منفی
ضریب قیمت ،نشان میدهد که پاسخگویان برنامههایی را که به افزایش قیمت برق منجر
میشود ترجیح نمیدهند .این موضوع با نظریه اقتصادی مطلوبیت ،که افزایش قیمت با ثبات
دیگر شرایط منجر به کاهش مطلوبیت میشود ،همخوانی دارد (هاشمی بناب .)1230،همچنین
مشاهده می شود که بزرگترین ضریب به ویژگی آلودگی هوا و کوچکترین ضریب متعلق به
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تأثیرات چشماندازی بوده ،هرچند که تفاوت زیادی بین ویژگیهای آلودگی هوا و ویژگی
اشتغالزایی وجود ندارد .عالمت مثبت ( ASCجمله ثابت) بیانکننده این موضوع است که
پاسخگویان ،یک برنامه جدید تولید برق را که با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر باشد به
وضعیت کنونی یا تولید انرژی از سوختهای فسیلی ترجیح میدهند.


جدول  4نتایج مدل الجیت شرطی برای ویژگیهای سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر
متغیر
ASC
آلودگی هوا
تأثیرات چشماندازی
اشتغالزایی
قیمت
شمار مشاهده
لگاریتم درست نمایی
آکاییک
)LR chi2(5
Pseudo-

الجیت شرطی
مقدار ضریب
6/0226
0/3022
0/6121
0/0010
-0/00000202
1210
-1122
6302
1031
0/23

انحراف معیار
0/1200
0/0211
0/02111
0/0262
0/00000602

احتمال
0/000
0/000
0/000
0/000
0/002

0/000
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آزمون هاسمن
جدول ( )2نتایج آزمون هاسمن را برای  IIAارائه میدهد .نتایج آزمون هاسمن نشان میدهد
که با حذف گزینه اول و دوم ،فرضیه صفر مبنی بر وجود استقالل گزینههای نامرتبط رد
میشود .بهعبارتدیگر نتایج برآورد مدل الجیت شرطی کارا نیستند .اما در مورد حذف گزینه
وضعیت موجود آماره هاسمن منفی است .یکی از یافتههای ناسازگار در باره آزمون هاسمن این
است که بهرغم توزیع نامتقارن کای دو ،انتظار میرود نتایج آنهم مثبت باشد ،اما در کارهای
عملی گاهی نتایج منفی به دست میآید .مقادیر منفی از آزمون هاسمن و مک فادن (،)1301
بارها رخداده است .به نظر آنان نتیجه منفی هنوز فرضیه صفر را تأیید میکند .در این زمینه
وایجوربرگ ( )6011پیشینه این موضوع را از سال  1301تا  6010بررسی کرد .بررسی وی از
مرور  200مقاله ،نشان داد که در  12/6درصد موارد عالمت این آماره منفی گزارششده که

 با توجه به منطقی نبودن تمایل به پرداخت برای ویژگیها و نیز آزمون  ،IIAاثرگذاریهای متقابل وارد الگوی الجیت
شرطی نشد.
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فرضیه وجود  IIAرا حتی در این حالت نیز رد نکردهاند .در بسیاری از بررسیهای انجامشده در
صورت رد فرض استقالل گزینهها در مراحل بعدی اقدام به برآورد مدلهای الجیت متداخل
کردهاند و در بررسیهایی نیز از همین مدل با وارد کردن اثرگذاریهای متقابل در الگو بهعنوان
متغیر توضیحی استفاده شده است .در این بررسی نیز در مرحله بعد ابتدا مدل الجیت متداخل
مورد بررسی قرار گرفت و در گام بعد ،اثرگذاریهای متقابل نیز در ساختار مدل لحاظ و الگو
برآورد شد و در نهایت بر پایه شاخص های نیکویی برازش (آکاییک) ،سازگاری تمایل به
پرداخت ها ،معنی داری متغیرها و سازگاری با نظریه مدل مطلوب گزینش شد.
جدول( )5نتایج آزمون هاسمن برایIIA
گزینه حذفشده
گزینه اول
گزینه دوم
وضعیت موجود

آماره

محاسباتی

احتمال

نتیجه

02/2
26/13
-12/06

000000
000000

فرضیه صفر رد میشود
فرضیه صفر رد میشود
فرضیه صفر رد نمیشود
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مدل الجیت متداخل -بهمنظور برآورد الگوی الجیت متداخل بایستی از نتایج ارائهشده توسط
آزمون هاسمن برای  IIAاستفاده کرد .بدین منظور بایستی گزینهها به زیرگروههایی تقسیم
شوند .برای تعیین زیرگروهها به ماهیت مسأله و پرسشهای تحقیق میتوان توجه کرد .لذا در
این بررسی ،گزینه وضعیت کنونی در یک گروه و گزینههای اول و دوم که در برگیرنده سطوح
متفاوتی از بهبود در وضعیت موجود هستند در زیرمجموعه گروه توجه به انرژیهای تجدیدپذیر
قرار گرفتند .اطالعات جدول ( )2نشان میدهد که کلیه ویژگیها در الگوی الجیت متداخل
بدون لحاظ کردن متغیرهای اجتماعی -اقتصادی معنیدار شده است .عالمت ضریبها،
همچنان تأمینکننده انتظارهای نظری بوده و عالمت منفی ویژگی قیمت بدین مفهوم است که
گزینههای دارای قیمت پیشنهادی باالتر ،باعث کاهش مطلوبیت افراد شده و نسبت به سایر
گزینهها احتمال گزینش پایینی دارند .این مدل در مقایسه با مدل الجیت شرطی تغییر زیادی
نداشته و متغیرها همچنان در سطح  %1معنیدار بوده و عالمتها نیز همچنان مورد انتظار بوده
است.
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جدول ( )6نتایج مدل الجیت متداخل برای ویژگیهای سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر
متغیر
ASC
آلودگی هوا
تأثیرگذاریهایچشماندازی
اشتغالزایی
قیمت
شمار مشاهده
لگاریتم درست نمایی
آکاییک
آماره والد
منبع :یافتههای پژوهش

الجیت متداخل
مقدار ضریب
6/1021
0/0226
0/1032
0/2221
-0/00000202
1210
-020
1020
202

انحراف معیار
0/1201
0/0212
0/0263
0/0102
0/00000130

احتمال
0/000
0/000
0/000
0/000
0/001

0/000

مدل الجیت متداخل با اثرات متقابل  -از آنجا که متغیرهای اقتصادی-اجتماعی ،در طول
مجموعه انتخابها ثابت اما از فردی به فرد دیگر متفاوت بوده ،تنها راه ورود متغیرهای
اقتصادی-اجتماعی به صورت اثرگذاری متقابل با جمله ثابت یا با ویژگیهای گزینهها خواهد
بود (بوکسال.)1332،
برای بررسی ویژگیهای فردی پاسخگویان با اضافه کردن عبارتهای متقاطع مدل دوباره برآورد
شد .از آنجا که شمار زیادی اثرگذاریهای متقابل بین متغیرها وجود دارد ،با توجه به برآورد
حالتهای مختلف و نبود مطلوبیت برآوردها تنها تاثیر متقابل متغیرها بر جمله ثابت در نظر
گرفته میشود .همانطور که در جدول ( )0مشاهده میشود متغیرهای تاثیر متقابل سن و
جمله ثابت ،تاثیر متقابل مالکیت مسکن و جمله ثابت و تاثیر متقابل داشتن خودرو و جمله
ثابت دارای تأثیر معنیدار هستند و دیگر اثرگذاریهای متقابل بیمعنی شدهاند .از سوی دیگر
ضریب متغیرهای فوق مثبت شده است که نشان میدهد افزایش سن موجب افزایش تمایل به
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر میشود زیرا اهمیت ویژگیهایی همچون هوای سالم و پاکیزه
که میتواند از انرژیهای تجدیدپذیر ناشی شود در سنهای باال به روشنی قابلدرکتر است.
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جدول ( )7نتایج الجیت متداخل با اثرات متقابل برای ویژگیهای سرمایهگذاری در انرژیهای


تجدیدپذیر
متغیر
آلودگی هوا
تأثیرگذاریهای چشماندازی
اشتغالزایی
قیمت
تاثیر متقابل سن و ASC
تاثیر متقابل تحصیالت و ASC
تاثیر متقابل تعداد فرزند و ASC
تاثیر متقابل عضو گروههای
طرفدار محیطزیست و ASC
تاثیر متقابل مالکیت و ASC
تاثیر متقابل درآمد و ASC
تاثیر متقابل داشتن خودرو و
ASC
شمار مشاهده
لگاریتم درست نمایی
آکاییک ()AIC
آماره والد

الجیت متداخل با اثرگذاریهای متقابل
مقدار ضریب

انحراف معیار

احتمال

1/1202
0/0106
0/0166
-0/0000611
0/0322
0/2620
-0/0262
0/2026

0/1601
0/1130
0/1162
0/000000102
0/0600
0/2230
0/6623.
0/2010

0/000
0/022
0/000
0/000
0/000
0/626
0/010
0/211

1/2263
-0/1122
1/1010

0/2202
0/1002
0/2030

0/022
0/222
0/026

1210
-211
1626
626

0/0000

منبع :یافتههای پژوهش

صباح عبداهلل ( )6011در بررسی خود بر روی تمایل به پرداخت برای انرژیهای تجدیدپذیر در
کنیا به این نتیجه دستیافته است که متغیر سن بر تمایل به پرداخت تأثیر منفی دارد.
کوندوری ( )6003در بررسی خود در یونان روی ارزشگذاری ایجاد مزارع بادی نشان داد که
متغیر سن ازنظر آماری معنی دار نشده است به باور وی سن عامل مهمی بر میزان تمایل به
پرداخت بهشمار نمیآید .عالمت مثبت ضریب تاثیر متقابل مالکیت و جمله ثابت نشان میدهد،
افراد با مالکیت واحد مسکونی در مقایسه با افراد مستأجر ،تمایل به پرداخت بیشتری برای

با لحاظ اثرگذاریهای متقابل ویژگیها و متغیرهای اقتصادی -اجتماعی ،تصریح مناسبی از الگو به لحاظ انتظارها،
معنیداری متغیرها ،سازگاری قیمتهای ضمنی ویژگیها و شاخص آکاییک ( )AICحاصل شد.
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انرژیهای تجدیدپذیر دارند که میتواند ناشی از ( )1میزان درآمد کسبشده در ماه باشد در
حالی که افراد مستأجر ملزم به پرداخت مبلغی بهعنوان اجاره هستند (کاهش درآمد
قابلتصرف) ( )6به دلیل مالکیت ،امکان تمایل به پرداخت برای سرمایهگذاری در انرژیهای
تجدیدپذیر وجود دارد بهگونهای که مالکان میتوانند آن را به عنوان یک دارایی تلقی کنند .در
بررسی صباح عبداهلل ( )6011نیز مالکیت مسکن معنیدار شده است .متغیر معنیدار دیگر تاثیر
متقابل داشتن خودرو و جمله ثابت است .عالمت این متغیر نیز مثبت شد که نشان میدهد که
افراد دارای خودرو تمایل به پرداخت بیشتری برای انرژیهای تجدیدپذیر دارند که این رفتار
میتواند ناشی آگاهی آنان از نقش خود در افزایش آلودگیها باشد بهگونهای تالش دارند که از
راههای گوناگون نقشی در بهبود وضع هوا ایفا کنند .از متغیرهای مهم دیگر که انتظار میرود
بر تمایل به پرداختها مؤثر باشد سطح تحصیالت است ،با این فرض که افراد تحصیلکردهتر
تمایل به پرداخت بیشتری برای انرژیهای تجدیدپذیر دارند .با توجه به نتایج ،عالمت مثبت
تحصیالت همسو با نظریه بوده ولی از نظر آماری معنیدار نمیباشد.
محاسبهی تمایل به پرداختها -به دلیل نداشتن امکان تفسیر مستقیم ضریبها در اینگونه
الگوها ،نرخ نهایی جانشینی بین ویژگیهای غیر بازاری و ویژگی پولی محاسبه میشود .نتایج
این محاسبه را میتوان بهعنوان نسبت های متوسط تمایل به پرداخت نهایی برای تغییر در هر
ویژگی یا قیمتهای ضمنی هر ویژگی تفسیر کرد(هانمن .)1301،در این بررسی ،قیمت ضمنی
بهعنوان تمایل به پرداخت با افزایش ماهانه در قیمت برق هر خانوار برای یک تغییر در هر یک
از ویژگیها برای الگوهای سهگانه مورد بررسی ،محاسبه شده و نتایج محاسبات در جدول ()0
ارائهشده است.
جدول  8میزان تمایل به پرداخت برای ویژگیهای انرژیهای تجدیدپذیر
میزان تمایل به پرداخت (ریال در ماه)
ویژگی
آلودگی هوا
تأثیرگذاریهای چشماندازی
اشتغالزایی

الگوی الجیت شرطی
123226
20111
123606

الگوی الجیت متداخل
160001
20213
32121

الگوی الجیت متداخل با اثرات
متقابل
10022
1223
21310

منبع :یافتههای پژوهش

اطالعات جدول ( )0نشان میدهد که نتایج مدلهای الجیت شرطی و الجیت متداخل با
واقعیت سازگار نبوده یا از واقعیت بسیار دور است ،اما در الگوی سوم که متغیرهای
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اقتصادی اجتماعی نیز وارد مدل شدهاند افزون بر تائید آماره آکاییک ( ،)AICنتایج با واقعیت
سازگار بوده و می توان نتایج آن را مبنای محاسبات تمایل به پرداخت قرار داد .الزم به یادآوری
است که در بررسیهای انجام شده در زمینه ادبیات موضوع تنها نتایج الگوی سازگار با واقعیت
گزارششده است؛ اما در این بررسی ،بهمنظور تأیید گرفتن از این موضوع که مدلهای الجیت
شرطی و متدا خل بدون اثر متقابل ،الگوهای مطلوب به لحاظ آماری و آزمونهای تشخیص و
نیز سازگار با واقعیتهای بیرونی نیست (به توضیح جدول  2مراجعه شود) ،در قالب جدولی
مقایسهای ،قیمت ضمنی ویژگیها گزارش شده است.
بیشترین تمایل به پرداخت برای آلودگی هوا به میزان  10022ریال در ماه و کمترین تمایل به
پرداخت برای تأثیرگذاریهای چشماندازی به میزان  1223ریال در ماه برای هر خانوار میباشد.
با توجه به نتایج بهدستآمده از الگوی الجیت متداخل با اثرگذاریهای متقابل ،هر خانوار برای
کاهش میزان آلودگی هوا ،تمایل دارد ساالنه مبلغ  202232ریال پرداخت کند .افزون بر این،
برای تأثیرگذاریهای چشماندازی و افزایش اشتغالزایی آمادهاند به ترتیب 113221 ،60060
ریال در سال پرداخت نمایند .نتایج بررسی سیجو ( )6010در بررسی وضعیت انرژی
تجدیدپذیر نشان داد که بیشترین تمایل به پرداخت خانوارهای کرهای متعلق به ویژگی
اشتغالزایی بوده و کمترین تمایل به پرداخت مربوط به ویژگی تأثیرات چشماندازی است .نتایج
این بررسی با بررسی سیجو در ارتباط با تأثیرگذاریهای چشماندازی همسو ولی در ارتباط با
ویژگی اشتغالزایی غیر همسو بوده که بیشتر به تفاوت در شرایط محیطی مناطق مورد بررسی
بر میگردد .برگمن ( )6001نیز در بررسی خود با موضوع همسان در اسکاتلند انجام داده و
دریافت که کمترین تمایل به پرداخت برای ویژگی اشتغالزایی و بیشترین تمایل به پرداخت
مربوط به ویژگی آلودگی هوا است .با توجه به این مهم و با در نظر گرفتن جغرافیای
اقتصادیاجتماعی ایران ،نتایج این بررسی همسو با بررسی اخیر در ارتباط با آلودگی هوا است.

نتیجهگیری و پیشنهاد
امروزه افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی کشورها با هدفهایی همچون کاهش
وابستگی به سوختهای فسیلی ،کاهش انتشار آلودگیها و تأمین انرژی پاک در اولویت
برنامههای جامع قرارگرفته است بهگونهایکه سرمایهگذاری در این انرژیها میتواند
سودمندیها و هزینههای بیرونی داشته باشد .این انرژیها میتوانند هزینههایی همچون کاهش
آلودگی هوا یا تأثیرگذاریهای چشماندازی داشته باشد یا با توجه به سیاستهای مختلفی که در
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این زمینه قابلاجرا است میتوانند قیمتهای برق و اشتغالزایی را تحت تأثیر قرار دهد .در این
بررسی که در چارچوب آزمون انتخاب و بهرهگیری از الگوی الجیت متداخل با اثرگذاریهای
متقابل متغیرها انجام شده تمایل به پرداخت خانوارهای استان خراسان رضوی ،در راستای
ویژگیهای سهگانه آلودگی هوا ،اشتغالزایی و تأثیرگذاریهای چشماندازی و با استفاده از 621
نمونه و  1210مشاهده در سال  1232مورد بررسی قرار گرفت .پاسخدهندگان بیشترین اهمیت
را برای آلودگی هوا با تمایل به پرداخت ماهانه  10022ریال و کمترین ارزش را برای
تأثیرگذاریهای چشماندازی ناشی از سرمایهگذاری در این انرژیها با تمایل به پرداخت ماهانه
 1223ریال قائل شدند .نتایج نشان داد با توجه ارزش ناشی از ویژگیها تمایل بالقوهای برای
افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی و ارائه انرژیهای سازگار با محیطزیست
وجود دارد .تمایل به پرداختهای بهدستآمده از نتایج شاید بهصورت انفرادی مقدار ناچیز یا
کوچکی باشد ولی در صورت تجمیع در کل کشور میتواند مبالغ عظیمی از سرمایه برای
سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر ایجاد کنند .در بسیاری از کشورها بررسیها در زمینه
تمایل به پرداختها به صورت دورههای  2الی  1ساله تکرار میشود تا بدین وسیله به تغییرات
در تمایل به پرداختها و مطلوبیت افراد پی ببرند و نقش عاملهایی همچون آموزش سنجیده
میشود و متناسب با آن سیاستگذاران اقدام به اتخاذ سیاستهای جدید کنند ،در این راستا
پیشنهاد میشود در ایران بررسیهایی از این نوع به صورت جامع و دورهای شکل گیرد.
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