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راهکار کاهش آلودگی هوا با استفاده از مالیات سبز
(بررسی موردی :شهرستان اردکان)
احمد فتاحیاردکانی ،نیلوفر حاجعلیاکبری ،یداهلل بستان ،فاطمه سخی 1
تاریخ دریافت0066/60/92:

تاریخ پذیرش0066/60/00 :

چکیده
با توجه به ناهنجاریها و بیماریهای ناشی از آلودگی آالیندهها که بهعلت وجود مرکزهای صنعتی در شهرستان
اردکان میباشد ،نیاز است که راهحلهایی مانند نصب پاالیشگر هوا ،وضع مالیات بر آالیندهها و افزایش قیمت
سوخت برای رفع یا کاهش آلودگی ،با توجه به سودآوری شرکتها در نظر گرفته شود .از اینرو هدف از این
پژوهش ،ارائه راهحلهایی چون گرفتن مالیات سبز برای کاهش مخاطرههای زیستمحیطی است .در این
پژوهش از روش ارزشگذاری مشروط در غالب روش دوگانه دوبعدی و الگوی اقتصادسنجی لوجیت استفاده شد.
همچنین برای گردآوری دادهها از  806پرسشنامه بهصورت تمایل به پرداخت افراد در سال  6938در دو بخش
آلودگی هوای ناشی از کارخانهها و نصب تابلو و بنر در سطح شهر به منظور تشویق افراد به استفاده از وسیلههای
حمل و نقل عمومی و شناسایی خودروهایی که نقص فنی دارند ،در شهرستان اردکان استفاده شد .نتایج نشان داد
میزان تمایل به پرداخت افراد برای کاهش آلودگی هوای ناشی از کارخانهها  90600ریال و برای کاهش آلودگی
هوای ناشی از حمل و نقل نیز  06880ریال بهصورت ماهانه برای هر فرد است .متغیرهای جریمه خودرو
آلودهکننده هوا و افزایش قیمت سوخت اثر مثبت و معنادار بر تمایل به پرداخت افراد دارند .همچنین متغیرهای
مبلغ پیشنهادی و درآمد از مهمترین عاملهای اثرگذار در هر دوبخش هستند .در مجموع میزان مالیات سبز
حاصل از دو بخش آلودهکننده صنایع و حمل و نقل در شهرستان اردکان بالغ بر  50098میلیون ریال در سال
است که میتواند در جهت تاسیس موسسهای مردم نهاد ،در جهت کاهش آلودگی هوا استفاده شود.
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مقدمه
هدف نظام اقتصادی در هر جامعهای دستیابی به بیشترین رفاه اجتماعی اسـت و در نظام
مالیاتی هر جامعه ،ترکیب منبعها و سهم نسبی هر یک از انواع درآمدهای مالیاتی یکی از
مهمترین موضوعها و مبحثها مورد توجه سیاستگذاران و مجریان به شمار میرود،
بهطوریکه میتوان گفت :چگونگی شکلگیری این ترکیب و سهم نسبی هر یک از انواع
درآمدهای مالیاتی عموما نـشانگر تمایالت و گرایشهای عمده سیاستگذاران به ترجیحهای
اقتصادی-اجتماعی میباشد ( .)Arab Mazar et al.,2013بهعنوان مثال هنگامیکه در یک نظام
مالیاتی مالیات برپایه مصرف سهم بیشتری نسبت به مالیات بر پایه درآمد به خود اختصاص
میدهد ،بیانگر این اصل است که سیاستگذاران مالیاتی در این جامعه حمایت جدی از بخش
تولید را مورد توجه قرار دادهاند و لذا فشار مالیاتی را بر روی مصرف آحاد جامعه استوار
ساختهاند .گسترش پایههای مالیاتی بهترین گزینه برای افزایش درآمدهای مالیاتی بهویژه از
طریق مالیات زیستمحیطی است .در واقع استفاده از مالیاتهای زیـستمحیطی روشی نوین
برای تخصیص بهینه منبعها در راستای افزایش رفاه اجتماعی است ( Paitakhti & Nahidi,
 .)2007یکی از مهمترین چالشهای فراروی دولتها در سده بیست و یکم ،بحرانهای
زیستمحیطی است .به همین دلیل دولتها میکوشند تا با اتخاد سیاستهای مختلف ،بر
چالشها زیستمحیطی از جمله آلودگی هوا فائق آیند .افزایش مصرف بیرویه سوختهای
فسیلی نه تنها تهدیدی برای مصرف آینده آنهاست ،بلکه آثار منفی زیستمحیطی آنها نیز
بهعنوان مقوله مهم موردتوجه دولتمردان است ( Moghimi et al.,2010; Bostan et al,
 .)2018از اینرو یافتن راهی برای جلوگیری از گرم شدن زمین و حفظ محیطزیست بسیار مهم
است .در این بین مالیاتها میتوانند بهعنوان ابزاری مؤثر در کاهش تخریب محیطزیست
استفاده شود (.)Gerami & Karami, 2011
مجموعه مسئلهها و چالشهای محیطزیستی را میتوان در دو شاخه اصلی خالصه کرد؛ نخست
تخریب محیطزیست ناشی از مـستهلک کردن و از بین بردن طبیعت مانند نابودی جنگلها و
همچنین خاک به علت فشردگی استفاده از آن و دوم ،آلوده شدن محیطزیست از طریق انتشار
گازهای سمی و زیانبار مانند  .)Ghorbani & Firuz Zare,2010( 1CO2علتها و عاملهای مؤثر
در نوع اول تخریب محیطزیست تاحدودی ساده و آشکار است؛ در حالیکه آلودگی
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محیطزیست با وجود این که همانند آن مشابه مورد پیشین مشخص است ،ولی عاملهای مؤثر
برآن پرشمار و تمیز آنها نیاز به شناخت و بررسی بیشتری دارد .به هر حال ،بیشتر بررسیهای
انجامشده در فضای تخریب محیطزیست در پیرامون آلودگی محیطزیست قرار دارد ( Jalalian
 .)& Pajuhan, 2009فعالیتهای بشر برای تأمین امکاناترفاهی و تأمین نیازهایزندگی و در
نهایت بهبود کیفیت زیستی به طور مستقیم و نامستقیم بر محیطزیست اثر داشته است و
چنانچه چارهاندیشی نشود در درازمدت ممکن است نه تنها کیفیت زندگی را بهبود نبخشد
بلکه آن را مختل نیز سازد ( .)Fatahi et al, 2016از جمله این فعالیتهایفسیلی میتواند تولید
برق با استفاده از سوخت باشد که با تولید آالیندههایی چون 2NOX ،1SO2و  CO2آسیب و
زیان فراوانی را به محیطزیست وارد میکند ()Lotfealipor et al, 2018؛ بهطوریکه ساالنه
هزاران نفر از ساکنان کرهزمین ،بهویژه در شهرهایصنعتی ،به سرطانهایمرتبط با آلودگیهوا
دچار میشوند ( .)Haj Ali Akbari, 2017افزون بر این ،بحث تغییرپذیریهای آبوهوایی،
بهعنوان تهدیدکننده حیات جامعههای بشری ،باعث اهمیت موضوع انتشار آالیندهها از بخش
تولید ،بیش از پیش شده است .از اینرو ،در دهههای اخیر ،به موازات همانند برنامهریزی
توسعه ،تولید آلودگیهای ناشی از تولید انرژی و نگرانیهای ناشی از آن نیز به طور جدی مورد
توجه قرار گرفته است ( .)Proença & Aubyn,2013بسیاری از اقتصاددانان براینباورند که
مالیات کربن مقرون بهصرفهترین راه برای کاهش انتشار گازهایگلخانهای است ( & Baumol
 .)Oates, 1988.اما برای اجرای مالیات کربن بهعنوان گزینه مؤثر سیاستی ،آگاهیهای
زیستمحیطی مهم است (.)Oberhofer & Fürst, 2013
از آنجاکه  08درصد صنایع استان یزد در دشت یزد-اردکان قرار دارند ( Haj Ali Akbari,
 ،)2017این تراکم استقرار صنایع و عاملهای چند دیگری سبب آلودگی شدید در این دشت
شده است؛ همینطور  08درصد سکونتگاهها در این دشت واقع شدهاند و جاده ترانزیتی
پرترددی که با ثبت تردد روزانه بیش از هزار کامیون و خودرو نیز در این محدوده واقع است.
جهت وزش باد نیز در این محور به گونهای است که آالیندهها را به داخل شهرها هدایت
میکند ،همه این شرایط وضعیت این منطقه را به لحاظ آالیندههای زیستمحیطی بهویژه
آلودگی هوا ،بحرانی کرده است .نظر به ناهنجاریها و بیماریهای ناشی از آلودگی آالیندهها که
به علت وجود مرکزهای صنعتی در منطقه مورد بررسی میباشند نیاز است که از سوی مردم و
Sulfur Dioxide
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مسئوالن راهحلهایی برای رفع یا کاهش آلودگی در وهله اول ،درپی آن راهحلی که به
سودآوری شرکتها آسیب وارد نشود و مخالفان با آن کم باشند ،در نظر گرفته شود .لذا در این
پژوهش سعی بر این است یا ارائه راهحل گرفتن مالیات سبز به کاهش مخاطرههای
زیستمحیطی کمک کرد .در ادامه به بررسی نتایج برخی بررسیها در این زمینه پرداخته
میشود.
نتایج مطالعه ( )Andersson et al, 2019با استفاده از رگرسیون نیمهلگاریتمی در مورد مالیات
بر کربن و مالیات بر ارزش افزوده برای بخش حمل و نقل در سوئد نشان داد که با اجرای
مالیات بر کربن  11درصد انتشار دی اکسید کربن کاهش یافت که بیشترین تاثیر را مالیات بر
کربن داشته است .همچنین کشش متغیر مالیات بر کربن سه برابر بیشتر از کشش قیمتی
تقاضای بنزین است .در نتیجه ارزیابی سیاست مالیات بر کربن با استفاده از کشش قیمتی برای
شبیه سازی کاهش انتشار ،ممکن تاثیر شایان توجه آنها را در نظر نگیردQanavati )2018( .
 et alبا استفاده از روش ارزشگذاری مشروط نشان دادند که متغیرهای درآمد و تحصیالت اثر
مثبت و معنادار و متغیرهای سن ،شمار افراد خانوار و جنسیت اثر منفی و معناداری بر تمایل
به پرداخت افراد برای حفظ فضای سبز شهری شهرستان اردکان در مقابل گردوغبار دارند.
ارزش کل آسیب و زیانها برای جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از پدیده گردوغبار 88103
میلیون ریال ،حفظ محصولهای کشاورزی  38481میلیون ریال و حفظ فضای سبز در مقابل
گردوغبار  88783میلیون ریال در سال برای شهر اردکان بهدست آمدCarattini et al, ( .
) )2017در بررسی خود با استفاده از روش آزمون انتخاب ،الجیت چندگانه ،رگرسیون
سانسورشده و مدل تعادلعمومی در کشور سوییس نشان دادند که کارکرد مالیاتهای
زیستمحیطی باهم متفاوت است و همچنین بین ترجیحهای مردم و اقتصاددانان در زمینه
گذارههای مالیات بر کربن شکاف وجود دارد Fatahi et al )2017( .با استفاده از روش
ارزشگذاری مشروط در زمینه میزان تمایل به پرداخت مردم تهران برای آلودگی هوای تهران
نشان دادند که میزان تمایل به پرداخت هر شهروند برای بهبود آلودگی هوا در دو روش
دوگانهدوبعدی و تکبعدی بهترتیب بالغ بر  202182و  173383ریال است .در این بررسی
میزان تمایل به پرداخت بهعنوان مالیات پیشنهاد شد Gupta )2015( .در بررسی خود پیشنهاد
داد که مالیات بر کربن را میتوان بهعنوان درآمد طراحی کرد و آن به افزایش رفاه کل کمک
خواهدکرد .درآمد حاصل از مالیات را میتوان برای اعمال یارانه برای وسیلههای نقیله غیرآلوده
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و یا سرمایهگذاری در مسئلههای زیرساختی حمل ونقل عمومی بهکار برد .نتایج بررسی
( Orlow and Grethe )2014نشان داد جایگزینی مالیات کربن به جای مالیات بر کار در روسیه
میتواند هزینه اجتماعی مالیات کربن را در مقایسه با دیگر مالیاتها برای خانوارها کاهش دهد
و حتی میتواند منجر به افزایش رفاه در روسیه شود .نتایج بررسیهای (Rules et al )2011
نشان داد که هزینههای تحمیلشده برای انتشار گازهایگلخانهای (دیاکسیدکربن) ،که توسط
تأسیسات صنعتی در منطقه سانفرانسیسکو ایجاد شده است حدود  1/8میلیون دالر در سال
میباشد ،Moghimi et al )2010( .در بررسیهای خود به این نتیجه رسیدهاند که با وضع
مالیات بر سوخت ،تقاضای واسطهای و مصرفی سوختهای فسیلی کاهش مییابد .در پنج
پیشفرض مالیاتی که در این پژوهش ارزیابی شده است ،در همه سناریوها با لحاظ اثر مثبت
کاهش آلودگی ،تغییرپذیریهای رفاه مثبت است و میزان آن با افزایش نرخ مالیات افزایش
مییابد .در هر دو سیاست ،باالترین نرخ رشد رفاه با در نظر گرفتن پیامدهای زیستمحیطی،
نرخ مالیات  18درصد است Ghorbani & Firuz Zare )2010( .به بررسی عاملهای مؤثر بر
تمایل به دریافت مردم در شرایط عدم کاهش آلودگی هوای شهر مشهد پرداختند .نتایج این
بررسی نشان داد که تمایل به دریافت افراد در قبال ادامه روند آلودگی هوای شهر مشهد در
منطقههای مختلف بهترتیب  2343738 ،4242328و  8323078ریال در ماه است .افزون بر
این برمبنای نتایج برآورد الگوی حداقل مربعات وزنی متغیرهای درآمد ،سن ،منطقه محل
سکونت ،داشتن خودرو ،میزان پیادهروی در طی هفته و استفاده از ماسک عاملهای مؤثر بر
تمایل به دریافت افراد هستند Hill )1999( .با استفاده از مدل تعادل عمومی برای اقتصاد سوئد
نشان داد که با استفاده از ابزار مالیاتی میتوان انتشار  CO2را بین  3تا  23درصد کاهش داد
که هزینه این روش حدود  8درصد کمتر از مواردی است که از ابزار کنترلی (مقررات) استفاده
میشود .همچنین حذف معافیت مالیاتی روی برخی صنایع میتواند به میزان شایان
مالحظهای ،هزینه را با در نظر گرفتن مسئلههای اشتغال کاهش دهد .به هر حال حذف
قیمتها ،روی انتشار دیگر گازها مانند  SO2و  NO2نیز اثر دارد.
با توجه به نتایج بررسیهای انجامشده و مطالب بیانشده ،مالیات سبز یا مالیات بر کربن باعث
کاهش آلودگی ناشی از منابع آالینده شده و سودمندیهای اجتماعی جامعه را نیز افزایش
میدهد .همچنین بررسی اثرگذاریهای مالیات بر صنایع و منبعهای آالینده در شهرهای
صنعتی و بزرگ از مهمترین موضوعها و مسئلهها در یک دهه گذشته بوده است .در نتیجه با
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توجه به نبود بررسیهای کاربردی در زمینه مالیات سبز و همچنین چالشهای ناشی از وجود
آالیندههای پرشمار هوا در شهرستان اردکان ،هدف اصلی از انجام پژوهش پیشرو ،بررسی
راهکارهای کاهش آلودگی هوا با استفاده از مالیات سبز برای شهرستان اردکان است.

مواد و روشها
منطقه مورد بررسی
شهرستان اردکان یکی از شهرستانهای استان یزد در مرکز ایران است .شهر اردکان مرکز آن
میباشد .جمعیت این شهرستان در سال  ،1883برابر با  87838نفر ( 38318نفر مرد و
 44447نفر زن) بوده است ( .)Statistical Center of Iran, 2016شهرستان اردکان با بیش از
 24هزار کیلومتر مربع بزرگترین شهرستان استان بهشمار میآید .دارای سه بخش مرکزی،
بخش خرانق و بخش عقدا میباشد .شهرستان اردکان در طول جغرافیایی  38درجه و 40
دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  82درجه و  28دقیقه شمالی واقع شده است .از مهمترین
مکانها میتوان به سنگ چادرملو و اورانیوم ساغند اشاره کرد ،همچنین مکانها باریت،
سیلیس ،سنگهای ساختمانی و خاک مرغوب آن در جهت صنایع کاشی قابل اشاره هستند.
اردکان بهعنوان قطب فوالد منطقه ویژه اقتصادی در نظر گرفته شدهاست و از دیگر صنایع آن
میتوان به کارخانههای گندلهسازی ،نیروگاه سیکلترکیبی چادرملو ،کارخانه آهن اسفنجی،
شرکتهای سرمایهگذاری فوالد ،شرکت الکترود گرافیتی ایران ،شرکتهای کاشی و سرامیک،
صنایع خودروی کویر ایران ،کارخانههای نساجی اردکان ،شرکت دامپروری میلشبار،
کارخانههای شیشه و کارخانههای مختلفی در حوزههای صنایع غذایی ،بهداشتی ،گرمایشی و
سرمایشی ،قطعهسازی و غیره اشاره کرد.
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شکل ( )5نقشه منطقه مورد بررسی

روش تحقیق
استفاده از روش ارزشگذاری مشروط برای ارزیابی زیستمحیطی به منظور تعیین درک مردم و
 WTPبرای اندازهگیری حفاظت از محیطزیست بهکار میرود .در میان روشهای ارزیابی
زیستمحیطی CVM ،پسندیدهترین است ( .)Hanemann,1994. Wittington,2002در این
بررسی نیز از روش ارزشگذاری مشروط در قالب روش دوگانهدوبعدی استفاده شد .برای تعیین
مدل برای اندازهگیری ،فرض میشود که فرد مبلغ پیشنهادی برای تعیین ارزشهای غیربازاری
یک منبع طبیعی را بر مبنای بیشینه کردن مطلوبیت خود در شرایطی میپذیرد و یا آن را رد
میکند (.)Bostan et al, 2021
𝑈(1, 𝑌 − 𝐴; 𝑆) + 𝜀1 ≥ 𝑈(0, 𝑌; 𝑆) + 𝜀0

() 1
 =Uمطلوبیت نامستقیمی است که فرد بهدست میآورد= Y .درآمد فرد =A ،مبلغ پیشنهادی،
 =Sدیگر ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی است که تحت تأثیر سلیقه فردی میباشد 𝜀0 .و = 𝜀1
متغیرهای تصادفی با میانگین صفر هستند که بهطور برابر و مستقل توزیع شدهاند.
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تفاوت مطلوبیت 𝑈∆ میتواند بهصورت رابطه ( )2محاسبه شود (:)Hosseini et al, 2017
() 2
) ∆𝑈 = 𝑈(1, 𝑌 − 𝐴; 𝑆) − 𝑈(0, 𝑌; 𝑆) + (𝜀1 − 𝜀0
چنانچه تفاضل مطلوبیت (𝑈𝑑) بزرگتر از صفر باشد پاسخدهنده مطلوبیت خود را با موافقت با
پرداختن مبلغی برای بهدست آوردن کاال بیشینه میکند .در نتیجه برای هر پاسخدهنده یک
پاسخ صفر یا یک وجود خواهد داشت .عاملهایی که پاسخ (بلی یا خیر) را تحت تأثیر قرار
میدهند  A,Y,Sمیباشند .در نتیجه یک الگوی اقتصادسنجی که متغیر وابستهی آن صفر یا
یک میباشد وجود دارد .برای برآورد الگوهای با متغیر وابستهی دو تایی از الگوهای لوجیت یا
پروبیت استفاده میشود (.)Bostan et al, 2020
1

() 8

)𝛽 𝑡́𝑋1 + exp(−

= )𝛽 𝑖́𝑋(𝐹 = )𝑃𝑖 = Pr(𝑌𝑡 = 1

در این الگو ،متغیرهای چندی برای بهترین برازش استفاده شده است .ضریب مکفادان و ماداال
تغییرپذیریهای توصیفی مؤثر بر متغیر وابسته را نشان میدهد و ضریب نسبت درستنمایی
مدل حاکی از معنیداری یا عدم معنیداری کامل مدل میباشد .برای برآورد میانگین  WTPدر
روشهای استخراج انتگرال معین توزیع احتمال تجمعی محاسبه میشود ( Bazghandi et al,
.)2020
() 4

́𝑋𝑑

1

)𝛽 𝑡́𝑋1 + 𝑒𝑥𝑝(−

∫ = 𝐴𝑑)𝑈𝑑( 𝑖𝐹 ∫ = )𝑃𝑇𝑊(𝐸

) E(WTPمیزان انتظاری تمایل به پرداخت افراد ،متغیر  BIDدر واقع نمایندهای از تمایل به
پرداخت افراد در الگو بوده و  𝛼 0عرض از مبدا تعدیلشده میباشد که به وسیله جملهی
اجتماعی-اقتصادی به جملهی عرض از مبدأ اصلی ( )αاضافه شده است (.)Hanemann,1994
پژوهشگران ارزشگذاری مشروط به دنبال این هستند که درصد انحراف تمایل به پرداخت
برآوردشده را از تمایل به پرداخت واقعی کمترین کنند (نه اینکه میزان مطلق تمایل به
پرداخت برآورده شده را از تمایل به پرداخت واقعی کمترین کنند) .در این شرایط آنان نیاز به
این دارند که برآورد اولیهای از ضریب تغییرپذیریهای  WTPداشته باشند:
() 3
 =Vضریب تغییرپذیریها و 𝑃𝑇𝑊𝑇=میزان واقعی .WTP
برای محاسبه نمونه در این بررسی از رابطه  3استفاده شد.

𝛿
𝑃𝑇𝑊𝑇

=𝑉
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() 3

2
2
̂𝛿 × 𝑡
̂𝑉 × 𝑡
[=𝑛
[= ]
]
𝑃𝑇𝑊𝑅 × 𝑑
𝑑

در رابطه ( n ،)3حجم نمونه t ،میزان آماره  RWTP ،t-studentمیزان  WTPبرآورد شده و d
درصد اختالف  RWTPاز  WTPیا  WTPواقعی و ̂  Vضریب تغییرپذیریها است ( Fatahi

 .)Ardakani & Fazlolahi, 2015مقدار  dتوسط محقق تعیین شده و نشان میدهد که چند
درصد انحراف از میزان واقعی  WTPبرای محقق قابل قبول است .میزان قابل قبول  dدر
بررسیهای ارزشگذاری مشروط بین  8/83و  8/8میباشد ( .)Bostan et al, 2020محقق
بایستی دقت کند که بخشی از پرسشنامههایی که تکمیل میشود ممکن است قابل استفاده
نباشد ،به همین دلیل بهتر است شمار پرسشنامهها بیشتر از شمار برآوردی با این روش باشد
( .)Bostan et al, 2019در نهایت  380پرسشنامه در سال  1883بین مردم شهرستان اردکان
توزیع شد .پس از طراحی و تکمیل پرسشنامه در جامعه به تعیین مبلغ قابل پرداخت افراد
پرداخته شد .برای تعیین مبلغ پیشنهادی با توجه به نرمال بودن دادهها از عدد میانه برای
توزیع انتخاب شد ،که در هر بخش تمایل به پرداخت با توجه به پاسخ بله مبلغ دو برابر و با
توجه به پاسخ خیر نصف مبلغ اول پرسش شد .اعداد میانه بهدست آمده در هر دو بخش
آلودگی هوا ناشی از فعالیت کارخانهها و آلودگی هوا ناشی از حمل و نقل  88888ریال است.
در نتیجه مبلغ پایینتر  13888ریال و مبلغ باالتر نیز  38888ریال بهدست آمد .در این
پژوهش از نرمافزارهای  Maple ،Excelو  Shazamبرای محاسبه و تجزیه و تحلیل داده
استفاده شده است.

نتایج و بحث
پس از استخراج آمار و اطالعات مربوط به پرسشنامه افراد پاسخگو که صاحب اختیار و مستقل
از درآمد بودند ،ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی پاسخگویان در جدول ( )1ارائه شد .بیشترین
انحراف معیار مربوط به درآمد ماهیانه خانوار و درآمد ماهیانه فرد است و پس از آن مربوط به
متغیر سن میباشد؛ بنابراین ،انتظار میرود درآمد اثر شایان توجهی بر رفتار پاسخگویان داشته
باشد .همانگونه که مالحظه میشود کمینه سن پاسخگویان 10 ،سال و حداکثر آن  03سال
است .همچنین ،کمینه سالهای تحصیل پاسخگویان ،بیسواد و بیشینه  28سال است .میانگین
درآمد ماهانه فرد  18848078ریال و میانگین درآمد خانوار  22233348ریال است.
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جدول ( )5ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی
Table(1) Social and Economic Characteristics
میانگین
Mean

انحراف معیار
standard
deviation

حداکثر
Maximum

حداقل
Minimum

ضریبتغییرات
Coefficient of
variation

34/12

12/68

86

18

0/3

12/76

3/77

20

0

0/2

13349870

14205540

150000000

0

1/06

22266640

17237920

180000000

1000000

0/7

متغیر
Variable

سن
Age

تحصیالت
Education

درآمد فرد
Individual
Income

درآمد خانوار
Household
Income

تعداد اعضای
خانوار

4/14

2/37

32

1

0/5

Household
Number

منبع :یافتههای تحقیق
Source: Research Findings

در قسمتی از بررسی از پاسخگویان در مورد آلودگی هوای ناشی از کارکرد کارخانههای
شهرستان اردکان پرسیده شد .پرسشهای تمایل به پرداخت افراد به این مضمون که اگر یک
موسسه خصوصی با دریافت مبلغی بهصورت ماهیانه با هدف بهبود آلودگی هوا به فعالیت
بپردازد و فعالیتهایی مانند نصب پاالیشگر (فیلتر) انجام دهد ،پاسخگو حاضر به همکاری است
یا خیر؟ از شمار  380پرسشنامه که تکمیل شده است 38/70 ،درصد مبلغ میانی که 88888
ریال است را نپذیرفته و  43/21درصد این پیشنهاد را قبول کردهاند ،از بین افرادی که مبلغ
اول را نپذیرفتهاند  82/78درصد مبلغ پایینتر  13888ریال را پذیرفته و  37/27درصد این
پیشنهاد را قبول نکردهاند ،همچنین از افرادی که مبلغ میانی را پذیرفتهاند  43/31درصد مبلغ
باالتر  38888ریال را پذیرفته و  38/80درصد حاضر به پرداخت نبودند .با استفاده از الگوی
لوجیت عاملهایی که بر تمایل به پرداخت افراد اثرگذار میباشد ،برآورد و در جدول ( )2ارائه
شده است.
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جدول ( )6نتایج برآورد الگوی لوجیت کاهش آلودگی هوا ناشی از کارخانهها
Table (2) Results of estimating the logit model of reducing air pollution
متغیر

ضریب

آماره t

کشش در میانگین

اثر نهایی

Variable

Coefficient

T Test

Average
Elasticity

Marginal Effects

ضریب ثابت

0.458

1.127

-

-

∗∗-0.121*10−5

-2.04

-0./19

-0.301*10−2

∗∗∗0.47*10−1

2.52

0.28

0.11*10−1

*-0/22

-1.73

0.64*10−1

-0.55*10−1

∗∗0.109*10−6

2.25

0.68*10−1

0.27*10−7

**0.31

2.13

0.49*10−1

-0.65*10−1

جنسیت

*-0.26

-1.85

-0.91*10−1

-0.65*10−1

مبلغ پیشنهادی()bid

∗∗∗-0.12*10−3

Constant

سن
Age

تحصیالت
Education

شمار افراد خانوار
Household Number

درآمد فرد
Individual Income

تاهل
Marital Status
Gender
Offered Price

-3.44

-0.20

-0.31*10−4

Percentage of right predictions=0.60
−1

Maddala R- Square =0.43*10

−1

Mcfadden R- Square=0.32*10
Likelihood ratio test=54.53
Log- Likelihood(0)= -840.10
P-Value=0.000

منبع :یافتههای تحقیق (* و ** *** ،بهترتیب معنیداری در سطح  18درصد 3 ،درصد و  1درصد)
Source: Research Findings (* and **, *** are significant at the level of 10%, 5% and 1%,
)respectively

با توجه به جدول ( )2نشانه منفی مبلغ پیشنهادی بیان میدارد اگر مبلغ پیشنهادی کاهش
یابد احتمال پذیرفتن آن و پاسخ بله افزایش مییابد و اگر مبلغ پیشنهادی افزایش یابد احتمال
پذیرش آن کاهش خواهد یافت .کشش برآورد شده برای مبلغ پیشنهادی  -8/2است .تفسیر
این کشش بدان معنا ست که با افزایش یک درصدی در مبلغ پیشنهادی احتمال همکاری با
موسسه برای کاهش آلودگی هوا  8/2درصد کاهش مییابد  .با توجه به اثرنهایی این متغیر با
ثابت بودن دیگر عاملها با افزایش هزار ریال در مبلغ پیشنهادی منجر به کاهش  8/8881واحد
در احتمال همکاری با این موسسه میشود .همینطور نشانه مثبت و معناداری متغیر درآمد
بدین معنا است که هر چه درآ مد فرد افزایش پیدا کند احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی نیز
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افزایش خواهد یافت و تمایل به پرداخت افراد با درآمد بیشتر باالتر است .برمبنای اثر نهایی این
متغیر با افزایش یک میلیون ریالی در درآمد فرد ،احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی برای
همکاری با موسسه  8/827واحد افزایش مییابد و کشش این متغیر گویای آن است که افزایش
یک درصدی در درآمد فرد احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی  8/830درصد افزایش مییابد.
متغیر سن معنادار و دارای نشانه منفی میباشد که نشان میدهد هرچه سن افراد افزایش پیدا
کند احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی کاهش مییابد ،برمبنای کشش برآورد شده این متغیر،
افزایش یک درصدی در سن پاسخگو احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی برای همکاری با این
موسسه  8/18درصد کاهش خواهد یافت .برمبنای اثر نهایی این متغیر با افزایش یک سال در
سن پاسخگو احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی  8/88درصد کاهش مییابد .متغیر جنسیت
دارای نشانه منفی و معنادار است بدین معنا میباشد که زنان تمایل به پرداخت بیشتری نسبت
به مردان برای همکاری با موسسه دارند .متغیر تحصیالت دارای نشانه مثبت و معنادار میباشد
که نشان میدهد هرچه تحصیالت فرد افزایش پیدا کند تمایل به پرداخت نیز افزایش خواهد
یافت ،برمبنای کشش برآورد شده افزایش یک درصدی در تحصیالت پاسخگویان  8/20درصد
احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی افزایش خواهد یافت .برمبنای اثر نهایی این متغیر با افزایش
یک واحد به تحصیالت فرد احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی  8/811افزایش پیدا خواهد کرد.
متغیر تأهل دارای نشانه مثبت و معنادار است بدان معنا که افراد متأهل نسبت به افراد مجرد
تمایل به پرداخت بیشتری دارند .متغیر شمار افراد خانوار دارای نشانه منفی و معنادار است که
بدین معنا میباشد هرچه شمار افراد بیشتر باشد تمایل به پرداخت کمتر خواهد بود .برای
بررسی معناداری کلی رگررسیون برآوردی حاصل از مدل لوجیت از آماره نسبت درست نمایی
( 1)LRاستفاده میشود .معنیدار بودن این آماره بیانگر این موضوع است که مدل برآورد شده
بهطورکلی معنیدار است .ضریب مکفادن 2و مادال 8نشان میدهد که متغیرهای توضیحی
مدل ،به خوبی تغییرپذیریهای متغیر وابسته (تمایل به پرداخت) را توضیح میدهند .درصد
پیشبینی درست در مدل برآوردی  38درصد است .بنابراین ،مدل برآورد شده توانسته است
درصد قابل قبولی از میزانهای وابسته را با توجه به متغیر توضیحی پیشبینی کند .بهعبارتی
 38درصد پاسخگویان ،تمایل به پرداخت پیشبینیشده بله یا خیر را با ارائهی نسبتی بهکلی
1

Likelihood Ratio
McFadden
3
Maddala
2
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مناسب با اطالعات ،به درستی اختصاص دادهاند .میزان انتظاری متوسط  WTPکه مبلغ مالیات
سبز در راستای کاهش آلودگی هوا را بیان میدارد ،پس از برآورد فراسنجههای مدل لوجیت با
استفاده از روش بیشینه راستنمایی ،به وسیله انتگرالگیری عددی در محدوده صفر تا مبلغ
حداکثر ( 38888ریال) ،بهصورت رابطه ( )7محاسبه میشود:
()7

)𝑑 𝑏𝑖𝑑 = 32800

1
} )𝑑𝑖𝑏 1 + exp{(−0/569 + 0/00012

60000

(

∫ = 𝑃𝑇𝑊
0

میزان مالیات سبز قابل پرداخت برای کاهش آلودگی هوای ناشی از کارکرد کارخانههای
شهرستان اردکان بهصورت ماهیانه برای هر فرد  82088ریال برآورد شد.
در قسمت دیگری از بررسی پیشرو از پاسخگویان در مورد آلودگی هوای ناشی از حمل و نقل
در شهرستان اردکان پرسیده شده است ،پرسشهای تمایل به پرداخت افراد به این مضمون که
اگر یک موسسه خصوصی با دریافت مبلغی بهصورت ماهیانه خودروهایی که باعث آلودگی
هستند را شناسایی و جریمه کند ،همچنین در سطح شهر نصب تابلوها و بنرهایی بهمنظور
تشویق افراد به استفاده از وسایل نقلیه عمومی و استفاده کمتر از خودروهای تک سرنشین
انجام گیرد ،پاسخگو حاضر به همکاری است یا خیر؟ بدین منظور تاثیر متغیر نصب بنر و
افزایش قیمت سوخت و جریمه خودروهای آلودهکننده از خیلی زیاد امتیاز  ،3زیاد امتیاز ،4
متوسط امتیاز  ،8کم امتیاز 2و خیلی کم امتیاز  1داده شده است .از شمار  380پرسشنامه که
تکمیل شده است 38/82 ،درصد مبلغ میانی که  88888ریال است را نپذیرفته و  83/37درصد
این پیشنهاد را قبول کردهاند ،از بین افرادی که مبلغ اول را نپذیرفتهاند  38/22درصد مبلغ
پایینتر  13888ریال را پذیرفته و  48/77درصد این پیشنهاد را قبول نکردهاند ،همچنین از
افرادی که مبلغ میانی را پذیرفتهاند  38/01درصد مبلغ باالتر  38888ریال را پذیرفته و
 43/10درصد حاضر به پرداخت نبودند .با استفاده از الگوی لوجیت عاملهایی که بر تمایل به
پرداخت افراد اثرگذار میباشد ،برآورد و در جدول ( )8ارائه شده است.
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جدول ( )3نتایج برآورد الگوی لوجیت کاهش آلودگی ناشی از حمل و نقل
Table (3) Results of estimating the logit model of reducing pollution caused by
transportation
متغیر

ضریب

آماره t

کشش در میانگین

اثر نهایی

Variable

Coefficient

Test t

Average Elasticity

Marginal effects

ضریب ثابت

***-1.70

-3.66

-0.89

-

سن
Age
شمار افراد خانوار

∗∗-0.11*10−1

-2.12

-0.21

-0.29*10−2

*0.29

1.71

0.13

0.73*10−1

Constant

Household Number

تحصیالت
Education

درآمد
Income

(باالی18888888ریال)
نصب بنر و تابلو

∗∗∗−1

0.72*10

**

0.27

3.81
2.21

0.48
−1

0.72*10

−1

0.18*10

−1

0.69*10

-0.11*10−1

-0.21

-0.22*10−1

-0.28*10−2

افزایش قیمت سوخت

∗0.97*10−1

1.95

0.14

0.24*10−1

جریمه خودروآلوده کننده
هوا

***0.19

Install banners and
billboards
Rising fuel prices

3.68

0.34

0.49*10−1

Car air pollution fine

مبلغ پیشنهادی
Offered Price

∗0.72*10−4

-1.90

-0.11

-0.18*10−4

Percentage of right predictions=0.58
−1

Maddala R- Square=0.53*10

−1

Mcfadden R- Square=0.39*10
Likelihood ratio test=66.53
Log- Likelihood(0)= -841.67
P-Value=0.000

منبع :یافتههای تحقیق (* و ** *** ،به ترتیب معنیداری در سطح  18درصد 3 ،درصد و  1درصد)
Source: Research Findings (* and **, *** are significant at the level of 10%, 5% and 1%,
)respectively

با توجه به جدول ( )8نشانه متغیرهای مبلغ پیشنهادی ،درآمد ،سن و تحصیالت همسو با
نظریههای اقتصادی و مدل اول است .در نتیجه تفسیر و تحلیل این متغیرها همانند مدل اول
میباشد .متغیر شمار افراد خانوار برخالف مدل اول ،دارای نشانه مثبت و معنادار است که بدین
معنا میباشد هرچه شمار افراد بیشتر باشد تمایل به پرداخت بیشتر خواهد بود و افراد به
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سالمت نسل بعد اهمیت ویژهای میدهند .برمبنای کشش برآورد شده با افزایش یک واحد به
تعداد خانوار  8/18درصد احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی افزایش مییابد و برمبنای اثر نهایی
برآورد شده با افزایش یک نفر به شمار خانوار احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی  8/878افزایش
خواهد یافت .بنابر برآورد صورت گرفته متغیر نصب بنر در سطح شهر معنادار نمیباشد و از دید
پاسخگویان این کار تأثیری در کاهش آلودگی هوا ناشی از حمل و نقل نخواهد داشت .پیشنهاد
دیگر ارائه شده افزایش قیمت سوخت است که دارای نشانه مثبت و معنیدار میباشد ،بدین
معنی که با افزایش قیمت سوخت افراد از خودروهای تکسرنشین کمتر استفاده خواهند کرد و
آلودگی هوا کاهش پیدا میکند .متغیر دیگر شناسایی خودروهای دارای نقص فنی و گرفتن
جریمه از آنها است که دارای نشانه مثبت و معنیدار میباشد ،اگر موسسهای به شناسایی این
خودروها بپردازد ،آلودگی هوا کاهش خواهد یافت .برمبنای آمارههای مختلف ،مدل مورد نظر
به خوبی برازش شده و دقت و درستی باالیی دارد.
میزان انتظاری متوسط  WTPکه مبلغ مالیات سبز در راستای کاهش آلودگی هوا ناشی از
حمل و نقل را بیان میدارد ،پس از برآورد فراسنجههای مدل لوجیت ،به وسیله انتگرالگیری
عددی در محدوده صفر تا مبلغ بیشینه ( 38888ریال) ،بهصورت رابطه ( )0محاسبه شد:
()0

)𝑑 𝑏𝑖𝑑 = 28650

1
} )𝑑𝑖𝑏 1 + exp{(−0/124 + 0/000072

60000

(

∫ = 𝑃𝑇𝑊
0

میزان مالیات سبز برای کاهش آلودگی هوای ناشی از حمل و نقل در شهرستان اردکان معادل
 20338ریال بهصورت ماهیانه برای هر فرد است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به وضعیت کنونی در شهرستان اردکان ،بررسی راهکارهای مختلف در جهت کاهش
آلودگی با اهمیت است .از اینرو در این پژوهش به بررسی راهکار مالیات سبز برای حل آلودگی
هوا پرداخته شد و از روش ارزشگذاری مشروط در قالب پرسشنامه دوگانه دوبعدی و توزیع
 380پرسشنامه استفاده شد .نتایج بهدستآمده از الگوی اقتصادسنجی لوجیت نشان داد که
متغیر سن ،درآمد ،تحصیالت و شمار افراد خانوار معنیدار هستند .در بین متغیرهای مربوط به
آلودگی هوای حاصل از حمل و نقل ،قیمت سوخت و جریمه خودرو آلودهکننده هوا بیشترین
تاثیر را بر تمایل به پرداخت افراد دارند.
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میزان تمایل به پرداخت برای کاهش آلودگی هوا حاصل از صنایع برای هر فرد  82088ریال در
ماه و در سال  888388ریال میباشد که با ضرب این عدد در جمعیت شهرستان اردکان ،میزان
مبلغ مالیات سبز در بخش کاهش آلودگی هوای ناشی از کارخانهها بالغ بر  80337میلیون
ریال در سال برآورد شد که این مبلغ میتواند برای راهاندازی و نصب پاالیشگر و یا کمک به
بهروزرسانی دستگاههای کارخانه بهکار گرفته شود تا آلودگی کمتری ایجاد کنند .این مبلغ در
مقایسه با سودآوری و توسعهیافتگی صنایع اردکان مبلغ ناچیزی است .تمایل به پرداخت این
مبلغ به منظور کاهش آلودگی بدین معنا است که مردم منطقه مورد بررسی از احداث
کارخانهها راضی نیستند و آلودگی ناشی از آنها به شدت بر سالمت جسم و روان افراد اثرگذار
است .همچنین در قسمت آلودگی هوای ناشی از حمل و نقل ،تمایل افراد برای پرداخت مبلغی
به یک موسسه برای شناسایی خودروهای آلودهکننده بالغ بر  20338ریال بهصورت ماهانه
است .در نتیجه میزان مالیات سبز حاصل از این بخش معادل  88370میلیون ریال در سال
است.
درآمد حاصل از تمایل به پرداخت افراد در بخش کاهش آلودگی حمل و نقل میتواند به بهبود
وسیلههای حمل و نقل عمومی کمک کرده و با احداث مؤسسهای برای شناسایی خودروهای
آلودهکننده در سطح شهر به کاهش آلودگی دست یافت ،همینطور نصب بنر و تابلو در سطح
شهر به منظور تشویق استفاده از حمل و نقل عمومی را شامل میشود .در مجموع میزان
مالیات سبز حاصل از دو بخش آلوده کننده صنایع و حمل و نقل در شهرستان اردکان بالغ بر
 72283میلیون ریال در سال میباشد .نتایج این بررسی همسو با بیشتر بررسیهای داخلی و
خارجی اشاره شده در بخش پیشینه پژوهش است .با توجه به فعالیت بخش صنعت در این
منطقه تردد خودرو امری ضروری است که باعث تشدید آلودگی میشود که بسیاری از این
خودروها فرسوده بوده و آلودگی را دوچندان میکنند .در نتیجه شناسایی خودروهای با آلودگی
باال و خروج آنها از ناوگان حملونقل عمومی کشور تاکید شود .همچنین ضرورت دارد
سیاستهای تشویقی مناسب از سوی دولت و نهادهای مربوطه در جهت تسریع بهروزرسانی
حملونقل عمومی صورت گیرد .برمبنای نتایج بهدست آمده ،میزان تمایل به پرداخت در قالب
مالیات کربن در بخش آلودگی ناشی از صنایع بیشتر از بخش حمل و نقل میباشد که
نشاندهنده شدت و افزایش آلودگی صنایع و اهمیت آن از سوی مردم است .بنابراین مدیریت
صنایع شهرستان و اعطای مجوز ساخت به آنها باید با لحاظ شرایط زیستمحیطی منطقه
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 افزایش قیمت سوخت یکی از پیشنهادهای این بررسی است اما درجهت.صورت گیرد
سیاستگذاری مناسب در این بخش بهتر است بررسیهای بیشتری در آینده در زمینه مالیات
.سبز و حاملهای انرژی در کشور صورت گیرد
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Extended Abstract
Introduction: Air pollution in the Yazd-Ardakan plain (due to the presence
of 80% of industries in Yazd province, 80% of settlements, daily traffic of
one thousand trucks and cars in this area and the direction of the wind to the
city), is critical. Due to the problems and diseases caused by pollution from
pollutants that are due to the existence of industrial centers in the study area,
there is a need for people and officials to eliminate or reduce pollution in the
first stage, then a solution that does not harm the profitability of companies
and Opponents with it are few, be considered. As a result, due to the lack of
applied studies in the field of green tax and air pollution problems in
Ardakan city, the main purpose of this study is to investigate ways to reduce
air pollution by using green tax for Ardakan city.
Materials and Methode: In this study, Contingent Valuation method in the
form of two-dimensional technique and logit econometric method were
used. The number of samples was 608 by Michel and Carson method. And
in 2017, it was distributed among the people of Ardakan city. Also, the
willingness to pay amounts were obtained using Pritest, 30,000, 15,000 and
60,000 Rials.
Results and discussion: The results showed that the variables of age,
income, education and number of households are significant. Among the
variables related to air pollution from transportation, fuel prices and fines
for air-polluting vehicles have the greatest impact on people's willingness to
pay. The amount of willingness to pay to reduce air pollution from industry
for each person is 32800 rials per month. As a result, the amount of green
tax in reducing air pollution caused by factories was estimated at 385557
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million rials per year, which can be used to set up and install filters or help
update factory equipment to create less pollution. Also in the field of air
pollution caused by transportation, people are willing to pay a sum to an
institution to identify polluting vehicles amounting to 28650 Rials per
month. As a result, the amount of green tax obtained from this sector is
equal to 33678 million rials. In total, the amount of green tax resulting from
the two polluting sectors of industry and transportation in Ardakan city is
72235 million rials per year.
Suggestion: Due to the activity of the industrial sector in this area, car
traffic is a necessary thing that intensifies pollution, and many of these cars
are worn out and double the pollution. As a result, it is recommended to
identify high-pollution vehicles and remove them from the country's public
transport fleet. It is also suggested that appropriate incentive policies be
implemented by the government and relevant institutions to expedite the
modernization of public transport. Increasing fuel prices is one of the
suggestions of the present study, but in order to have a proper policy in this
sector, it is better to conduct more studies in the future on green taxes and
energy carriers in the country.
JEL Classification: Q53, Q51
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