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سبز  اتیهوا با استفاده از مال یکاهش آلودگ راهکار

  اردکان( ستانشهر ی:مورد بررسی)
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 دهکیچ
شهرستان صنعتی در  هایکزوجود مر علتبهکه  هاندهیآالناشی از آلودگی  یهایماریبو  هایناهنجاربه  با توجه

قیمت و افزایش  هاندهیآالوضع مالیات بر  هوا، پاالیشگرنصب  مانند ییهاحلراهنیاز است که  ،باشدیمان کارد
این هدف از  رونیااز  .در نظر گرفته شود هابه سودآوری شرکتبا توجه  ،برای رفع یا کاهش آلودگی سوخت
در این  است. یطیمحستیز یهامخاطرهکاهش  رایمالیات سبز بچون گرفتن  ییهاحلراهارائه  ،پژوهش

ه شد. استفاد و الگوی اقتصادسنجی لوجیت یدوگانه دوبعد روشمشروط در غالب  یگذارارزشپژوهش از روش 
 در دو بخش 6938در سال  ل به پرداخت افرادیتما صورتبهپرسشنامه  806از  هاداده یگردآورهمچنین برای 

 یهالهیوسنصب تابلو و بنر در سطح شهر به منظور تشویق افراد به استفاده از  و هاکارخانهی ناشی از آلودگی هوا
نشان داد نتایج . در شهرستان اردکان استفاده شد نقص فنی دارند،حمل و نقل عمومی و شناسایی خودروهایی که 

برای کاهش آلودگی ریال و  90600 هاکارخانهی ناشی از میزان تمایل به پرداخت افراد برای کاهش آلودگی هوا
متغیرهای جریمه خودرو  است. فردماهانه برای هر  صورتبهریال  06880 نیز ناشی از حمل و نقل یهوا

دارند. همچنین متغیرهای هوا و افزایش قیمت سوخت اثر مثبت و معنادار بر تمایل به پرداخت افراد  کنندهآلوده
یات سبز زان مالیدر مجموع ماثرگذار در هر دوبخش هستند.  یهاعامل نیترمهماز  مبلغ پیشنهادی و درآمد
در سال ال یرمیلیون  50098ان بالغ بر کع و حمل و نقل در شهرستان اردیصنا کنندهحاصل از دو بخش آلوده

 .شودی مردم نهاد، در جهت کاهش آلودگی هوا استفاده اموسسهدر جهت تاسیس  تواندیمکه  است
 

 JEL: Q53, Q51بندی طبقه
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 مقدمه

م نظاو در  تـسا جتماعیه افار بیشترین به ستیابیای دجامعه هردی در قتصاا نظامف هد

از  یکی مالیاتیی مدهااع درآنواز ا یک هر نسبی سهمو  هامنبع کیب، ترجامعه هر مالیاتی

، رودیمر شما بهن مجریاو  گذاراناستیس توجهرد مو هامبحثو  هاموضوع ترینمهم

یک از انواع  هر نسبی سهمو  ترکیب ینی اگیرشکل چگونگی :گفت توانیم کهیطوربه

 یهاحیترج بهگذاران استیسه عمدی هایشاگر ت وتمایال شانگرـن عموما مالیاتیی مدهادرآ

 نظام یکدر  کههنگامیل مثا عنوانبه(. Arab Mazar et al.,2013) باشدیم جتماعیا-دیقتصاا

ص ختصاد اخو به مددرآ پایه برت مالیا به نسبتی بیشتر سهمف مصر برپایهت مالیا مالیاتی

 بخشی از جد حمایت جامعه یندر ا مالیاتی گذاراناستیس که ستا صلا ینا بیانگر، دهدیم

 ارستوا جامعهد حاف آمصرروی  بررا  مالیاتیر فشاا لذو  انددادهار قر توجهرد مورا  تولید

از  ژهیوبه مالیاتیی مدهادرآ یشافزای ابر گزینه بهترین مالیاتیی هاپایهش گستر. نداساخته

روشی نوین  محیطیستـیی زهاتمالیاده از ستفاا قع. در واستا محیطییستت زمالیا طریق

 ,Paitakhti & Nahidi) در راستای افزایش رفاه اجتماعی است هامنبعبرای تخصیص بهینه 

 یهابحرانو یکم،  بیست سدهدر  هادولت یاروفر یهاچالش ترینمهماز  یکی .(2007

 بر، مختلف یهااستیسد تخاا با تا کوشندیم هادولت لیلد همین به. ستا یطیمحستیز

 یهاسوخت هیرویبف مصر یشافز. ایندآ فائقا هو گیدلوآ جملهاز  یطیمحستیز هاچالش

ها نیز آن یطیمحستیاست، بلکه آثار منفی زهآن هیندف آمصر یابرتهدیدی  تنها نه فسیلی

 ,Moghimi et al.,2010; Bostan et alاست ) مرداندولت موردتوجهمقوله مهم  عنوانبه

 مهمر بسیا یستزمحیط حفظو  جلوگیری از گرم شدن زمین براییافتن راهی  رونیاز ا .(2018

 یستزمحیط تخریب کاهشدر  مؤثراری بزا عنوانبه توانندیم هاتمالیا بین ین. در استا

 . (Gerami & Karami, 2011) شوداستفاده 

 نخستد؛ کر خالصه صلیا شاخهدر دو  توانیم زیستی رامحیط یهاچالشو  هامسئلهمجموعه 

و  هاجنگل یدنابو مانند طبیعتدن بر بینو از  کردن ستهلکـماز  ناشی یستزمحیط تخریب

ر نتشاا طریقاز  یستزمحیطن شد دهلوده از آن و دوم، آستفاا گیدفشر علت به خاک همچنین

 مؤثر یهاعاملو  هاعلت .2CO1 (Ghorbani & Firuz Zare,2010) مانند زیانبارو  سمی هایزگا

 گیدلوآ کهیحال؛ در ستر اشکاآده و سا تاحدودی یستزمحیط تخریبع اول نودر 

                                           
1  Carbon Dioxide 
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 مؤثر یهاعامل لی، وستا مشخص پیشینرد مو مشابهآن  همانند که یند اجوو با یستزمحیط

 یهایبررس بیشترل، حا هر بهدارد.  بیشتری سیربرو  شناخت بهز نیا هاآن زتمیو  پرشمارآن بر

 Jalalianزیست قرار دارد )محیط گیدلوآ پیراموندر  یستزمحیط تخریب فضایدر  شدهانجام

& Pajuhan, 2009) .و در  یزندگیازهاینمین أو ت یرفاهامکاناتبشر برای تأمین  یهاتیفعال

اثر داشته است و  ستیزطیمحمستقیم بر ناطور مستقیم و ه نهایت بهبود کیفیت زیستی ب

ممکن است نه تنها کیفیت زندگی را بهبود نبخشد  درازمدتنشود در  یشیاندچارهچنانچه 

تولید  تواندیم یلیفسیهاتیفعالاز جمله این  .(Fatahi et al, 2016) سازدبلکه آن را مختل نیز 

آسیب و  2CO و2SO1، NOX2 چون ییهاندهیآالبرق با استفاده از سوخت باشد که با تولید 

ساالنه  کهیطوربه؛ (Lotfealipor et al, 2018) کندیمزیست وارد فراوانی را به محیط انیز

 هوایآلودگبا  مرتبطیهاسرطان، به یصنعتیشهرهادر  ژهیوبه، نیزمکره انهزاران نفر از ساکن

، ییوهواآب یهایریرپذییتغبر این، بحث  افزون. (Haj Ali Akbari, 2017) شوندیمدچار 

از بخش  هاندهیآال بشری، باعث اهمیت موضوع انتشار یهاجامعهتهدیدکننده حیات  عنوانبه

 یزیربرنامه هماننداخیر، به موازات  یهادهه، در رونیااست. از  شده تولید، بیش از پیش

طور جدی مورد ه از آن نیز ب ناشی یهاینگرانناشی از تولید انرژی و  یهایآلودگتوسعه، تولید 

که  باورندنیبرابسیاری از اقتصاددانان . (Proença & Aubyn,2013ست )توجه قرار گرفته ا

 & Baumol) است یاگلخانهیگازهاراه برای کاهش انتشار  نیترصرفهبهمالیات کربن مقرون 

Oates, 1988..)  یهایآگاه، یثر سیاستؤگزینه م عنوانبهاما برای اجرای مالیات کربن 

  .(Oberhofer & Fürst, 2013) هم استمحیطی مستیز

 ,Haj Ali Akbariاردکان قرار دارند )-زدیدر دشت  زدیاستان  عیدرصد صنا 08 جاکهآناز 

دشت  نیدر ا دیشد یسبب آلودگ یگرید چند یهاعاملو  عیتراکم استقرار صنا نی(، ا2017

 یتیاند و جاده ترانزدشت واقع شده نیها در ادرصد سکونتگاه 08 طورنیشده است؛ هم

 .محدوده واقع است نیدر ا زیو خودرو ن ونیاز هزار کام شیروزانه ب دکه با ثبت ترد یپرتردد

 تیبه داخل شهرها هدا را هاندهیاست که آال یاگونهمحور به  نیدر ا زیجهت وزش باد ن

 ژهیوبه یطیمحستیز یهاندهیمنطقه را به لحاظ آال نیا تیوضع طیشرا نیهمه ا کند،یم

که  هاندهیآال یاز آلودگ یناش یهایماریو ب هایناهنجارکرده است. نظر به  یبحران هوا، یآلودگ

مردم و  سویاست که از  ازین باشندیم بررسیدر منطقه مورد  یصنعت هایکزبه علت وجود مر

                                           
1  Sulfur Dioxide 
2 Nitrogen Oxides 
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که به  یحلراه آن درپیدر وهله اول،  یکاهش آلودگ ایرفع  یبرا ییهاحلراه نمسئوال

 نیلذا در ا .در نظر گرفته شود اشند،وارد نشود و مخالفان با آن کم ب بیها آسشرکت یسودآور

 یهامخاطرهسبز به کاهش  اتیمال گرفتنحل ارائه راه ایاست  نیبر ا یپژوهش سع

 پرداخته زمینه نیدر ا هایبررس یبرخنتایج  ی. در ادامه به بررسکردکمک  یطیمحستیز

 .شودیم

در مورد مالیات  یتمیلگارمهینبا استفاده از رگرسیون  (Andersson et al, 2019نتایج مطالعه )

بر کربن و مالیات بر ارزش افزوده برای بخش حمل و نقل در سوئد نشان داد که با اجرای 

را مالیات بر  تاثیردرصد انتشار دی اکسید کربن کاهش یافت که بیشترین  11مالیات بر کربن 

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 

 Qanavati( 2018) در نظر نگیرد.را  هاآنتوجه  شایان، ممکن تاثیر شبیه سازی کاهش انتشار

et al اثر  التیدرآمد و تحص یرهایکه متغ ندمشروط نشان داد یگذاربا استفاده از روش ارزش

 لیبر تما یو معنادار ینفاثر م تیافراد خانوار و جنس شمارسن،  یرهایمثبت و معنادار و متغ

ل گردوغبار دارند. در مقاب شهرستان اردکان یسبز شهر یحفظ فضا یبه پرداخت افراد برا

 88103گردوغبار  دهیاز پد یهوا ناش یاز آلودگ یریجلوگ یبرا هاانیزآسیب و ارزش کل 

در مقابل  سبز یو حفظ فضا الیرمیلیون  38481 یکشاورز یهامحصولحفظ  ال،یرمیلیون 

 ,Carattini et al) آمد. دستبهشهر اردکان  یدر سال برا الیرمیلیون  88783گردوغبار 

خود با استفاده از روش آزمون انتخاب، الجیت چندگانه، رگرسیون  بررسی( در (2017

 یهااتیمالکرد در کشور سوییس نشان دادند که کار یعمومتعادلو مدل  سانسورشده

 زمینهمردم و اقتصاددانان در  یهاحیترجو همچنین بین  باهم متفاوت است یطیمحستیز

با استفاده از روش  Fatahi et al (2017) مالیات بر کربن شکاف وجود دارد. یهاگذاره

تهران  یهوا یآلودگ یبه پرداخت مردم تهران برا لیتما زانیم زمینهدر مشروط  یگذارارزش

هوا در دو روش  یبهبود آلودگ یبه پرداخت هر شهروند برا لیتما زانیم ند کهنشان داد

 بررسیدر این  است. الیر 173383و  202182بالغ بر  بیترتبه یبعدو تک یدوبعددوگانه

خود پیشنهاد  بررسیدر  Gupta( 2015) مالیات پیشنهاد شد. عنوانبهمیزان تمایل به پرداخت 

رفاه کل کمک  شیکرد و آن به افزا طراحیعنوان درآمد به توانیمبر کربن را  اتیمالداد که 

 رآلودهیغ لهینق یهالهیوس یارانه برای اعمال یبرا توانیرا م اتیمالاز درآمد حاصل  .خواهدکرد
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 بررسینتایج  کار برد.به یحمل ونقل عموم یرساختیز یهامسئلهدر  یگذارهیسرما ایو 

(2014 )Orlow and Grethe در روسیه کار  بر اتیمال به جایکربن  اتیمال ینیگزیجا نشان داد

خانوارها کاهش دهد  برای هااتیمالبا دیگر  سهیکربن را در مقا اتیمالاجتماعی  نهیهز تواندیم

 Rules et al( 2011) یهایبررسنتایج  شود. هیرفاه در روس شیمنجر به افزا تواندیم یو حت

(، که توسط دکربنیاکسید) یاگلخانهیانتشار گازها یبرا شدهلیتحم یهانهیهزنشان داد که 

دالر در سال  ونیلیم 8/1شده است حدود  ایجاد سکویسانفرانس منطقهدر  یصنعت ساتیسأت

که با وضع  انددهیرس جهینت نیبه ا خود یهایبررس، در  Moghimi et al(2010). شدبایم

. در پنج ابدییکاهش م یلیفس یهاسوخت یو مصرف یاواسطه یبر سوخت، تقاضا اتیمال

با لحاظ اثر مثبت  وهایسنار همهشده است، در  یابیارز پژوهش نیکه در ا یاتیمال فرضشیپ

 شیافزا اتینرخ مال شیآن با افزا زانیمرفاه مثبت است و  یهایریرپذییتغ ،یکاهش آلودگ

 ،یطیمحستیز پیامدهاینرخ رشد رفاه با در نظر گرفتن  نیباالتر است،یدو س هر. در ابدییم

مؤثر بر  یهاعامل یبه بررس Ghorbani & Firuz Zare( 2010درصد است. ) 18 اتینرخ مال

 نیا جیشهر مشهد پرداختند. نتا یهوا یعدم کاهش آلودگ طیمردم در شرا  افتیبه در لیتما

مشهد در شهر  یهوا یدر قبال ادامه روند آلودگ افراد افتیبه در لینشان داد که تما بررسی

بر  افزوندر ماه است.  الیر 8323078و  2343738، 4242328 بیترتمختلف به یهامنطقه

درآمد، سن، منطقه محل  یرهایمتغ یحداقل مربعات وزن یبرآورد الگو جینتا برمبنای نیا

مؤثر بر  یهاعاملهفته و استفاده از ماسک  یدر ط یروادهیپ زانیسکونت، داشتن خودرو، م

اقتصاد سوئد  یبرا یبا استفاده از مدل تعادل عموم Hill (1999)افراد هستند.  افتیبه در لیتما

درصد کاهش داد  23تا  3 نیرا ب 2COانتشار  توانیم یاتینشان داد که با استفاده از ابزار مال

)مقررات( استفاده  یاست که از ابزار کنترل یدرصد کمتر از موارد 8روش حدود  نیا نهیکه هز

 شایان زانیبه م تواندیم عیصنا یبرخ یرو یاتیمال تیحذف معاف نی. همچنشودیم

کاهش دهد. به هر حال حذف  الاشتغ یهامسئلهرا با در نظر گرفتن  نهیهز ،یامالحظه

 اثر دارد. زین 2NOو    2SOگازها مانند  دیگرانتشار  یرو ها،متیق

مالیات سبز یا مالیات بر کربن باعث ، شدهانیبو مطالب  شدهانجام یهایبررسنتایج با توجه به 

اجتماعی جامعه را نیز افزایش  یهایسودمنداز منابع آالینده شده و  ناشیکاهش آلودگی 

 یدر شهرها ندهیآال یهامنبعو  عیبر صنا اتیمال یهایاثرگذار یبررس همچنین .دهدیم

با  در نتیجهدهه گذشته بوده است.  کیدر  هامسئلهو  هاموضوع نیترمهمو بزرگ از  یصنعت
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از وجود  یناش یهاچالش و همچنین مالیات سبز زمینهکاربردی در  یهایبررسبه نبود  توجه

 یبررس ،روشیپپژوهش  از انجام یاصل دفهوا در شهرستان اردکان، ه پرشمار یهاندهیآال

 اردکان است. ستانشهر یسبز برا اتیهوا با استفاده از مال یکاهش آلودگ یراهکارها

 

 هاروشمواد و 

 بررسیمنطقه مورد 

 آناست. شهر اردکان مرکز  رانیدر مرکز ا زدیاستان  یهااز شهرستان یکیشهرستان اردکان 

نفر مرد و  38318)نفر  87838، برابر با 1883شهرستان در سال  نیا تیجمع. باشدیم

از  شبا بی اردکانشهرستان  .(Statistical Center of Iran, 2016است ) بودهنفر زن(  44447

 ،یسه بخش مرکز ی. دارادیآیم شماربهشهرستان استان  نیمربع بزرگتر لومتریهزار ک 24

 40درجه و  38اردکان در طول جغرافیایی  ستانشهر .باشدیبخش خرانق و بخش عقدا م

 نیترمهماز  .دقیقه شمالی واقع شده است 28درجه و  82دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 

باریت،  هامکانبه سنگ چادرملو و اورانیوم ساغند اشاره کرد، همچنین  توانیم هامکان

 جهت صنایع کاشی قابل اشاره هستند. ساختمانی و خاک مرغوب آن در یهاسنگسیلیس، 

 آن صنایع دیگرو از  استشدهقطب فوالد منطقه ویژه اقتصادی در نظر گرفته  عنوانبهاردکان 

چادرملو، کارخانه آهن اسفنجی،  یبیترککلیس، نیروگاه یسازگندله یهاکارخانهبه  توانیم

 کاشی و سرامیک، یهاشرکتفوالد، شرکت الکترود گرافیتی ایران،  یگذارهیسرما یهاشرکت

یلشبار، نساجی اردکان، شرکت دامپروری م یهاکارخانهکویر ایران،  صنایع خودروی

هداشتی، گرمایشی و صنایع غذایی، ب یهاحوزه مختلفی در یهاکارخانهشیشه و  یهاکارخانه

 .کردو غیره اشاره  یسازقطعهسرمایشی، 
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 بررسی( نقشه منطقه مورد 5شکل )

 

 روش تحقیق

 درک مردم و نییبه منظور تع یطیمحستیز یابیارز یمشروط برا یگذاراستفاده از روش ارزش
WTP یابیارز یهاروش انی. در مرودیکار مبه ستیزطیحفاظت از مح یریگاندازه یبرا 

این  در .(Hanemann,1994. Wittington,2002است ) نیتردهیپسند CVM ،یطیمحستیز

 نییتع یاستفاده شد. برا یدوبعددوگانه روشمشروط در قالب  یگذاراز روش ارزش زین بررسی

 یربازاریغ یهاارزش نییتع یبرا یشنهادیکه فرد مبلغ پ شودیفرض م ،یریگاندازه برایمدل 

آن را رد  ایو  ردیپذیم یطیشرا درخود  تیکردن مطلوب بیشینه مبنایرا بر  یعیمنبع طب کی

 (.Bostan et al, 2021) کندیم

(1) 𝑈(1, 𝑌 − 𝐴; 𝑆) + 휀1 ≥ 𝑈(0, 𝑌; 𝑆) + 휀0  
U آوردیم دستبهاست که فرد  یمینامستق= مطلوبیت.  Yفرد =درآمد ،A= مبلغ پیشنهادی ،

S= باشدیم فردی سلیقه ثیرأت تحت که است اقتصادی-اجتماعی یهایژگیو دیگر. 휀0  و휀1 = 

 .اندشده مستقل توزیع و برابر طوربه که هستند صفر میانگین با تصادفی متغیرهای
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 :(Hosseini et al, 2017) محاسبه شود (2رابطه ) صورتبه تواندیم 𝑈∆تفاوت مطلوبیت 

(2) ∆𝑈 = 𝑈(1, 𝑌 − 𝐴; 𝑆) − 𝑈(0, 𝑌; 𝑆) + (휀1 − 휀0 ) 

موافقت با مطلوبیت خود را با  دهندهپاسختر از صفر باشد ( بزرگ𝑑𝑈مطلوبیت ) تفاضل چنانچه

یک  دهندهپاسخ. در نتیجه برای هر کندیم بیشینهآوردن کاال  دستبهپرداختن مبلغی برای 

 قرار ثیرأت تحت خیر( را یا پاسخ )بلی که ییهاعاملصفر یا یک وجود خواهد داشت.  پاسخ

 یا صفر آن ینتیجه یک الگوی اقتصادسنجی که متغیر وابسته . درباشندیم A,Y,S دهندیم

 یا لوجیت الگوهای از تایی دو یمتغیر وابسته با الگوهای برآورد برای دارد. وجود باشدیم یک

 .(Bostan et al, 2020) شودیم استفاده پروبیت

(8) 𝑃𝑖 = Pr(𝑌𝑡 = 1) = 𝐹(�́�𝑖𝛽) =
1

1 + exp (−�́�𝑡𝛽)
 

ال او ماد فادانمکبهترین برازش استفاده شده است. ضریب  برای چندیدر این الگو، متغیرهای 

 یینمادرستضریب نسبت و  دهدیثر بر متغیر وابسته را نشان مؤتوصیفی م یهایریرپذییتغ

در  WTP میانگینبرای برآورد  .باشدیممدل کامل  یداریمعنا عدم ی یداریمعنمدل حاکی از 

 ,Bazghandi et al) شودیاستخراج انتگرال معین توزیع احتمال تجمعی محاسبه م یهاروش

2020). 

(4) 𝐸(𝑊𝑇𝑃) = ∫ 𝐹𝑖(𝑑𝑈)𝑑𝐴 = ∫
1

1 + 𝑒𝑥𝑝 (−�́�𝑡𝛽)
𝑑�́�      

E(WTP) انتظاری تمایل به پرداخت افراد، متغیر  میزانBID ای از تمایل بهدر واقع نماینده 

ی باشد که به وسیله جملهشده میعرض از مبدا تعدیل 𝛼0پرداخت افراد در الگو بوده و 

(. Hanemann,1994ست )( اضافه شده اαاصلی ) دأی عرض از مباقتصادی به جمله-اجتماعی

هستند که درصد انحراف تمایل به پرداخت  این دنبال به مشروط یگذارارزش پژوهشگران

مطلق تمایل به  میزان کهنیاکنند )نه  کمترینرا از تمایل به پرداخت واقعی  برآوردشده

نیاز به  انآنکنند(. در این شرایط  کمترینپرداخت برآورده شده را از تمایل به پرداخت واقعی 

 داشته باشند: WTP یهایریرپذییتغاز ضریب  یاهیاین دارند که برآورد اول

(3) 𝑉 =
𝛿

𝑇𝑊𝑇𝑃
 

V=  و  هایریرپذییتغضریب=𝑇𝑊𝑇𝑃واقعی  یزانمWTP. 

 استفاده شد. 3از رابطه محاسبه نمونه در این بررسی  یبرا
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(3) 𝑛 = [
𝑡 × 𝛿

𝑑 × 𝑅𝑊𝑇𝑃
]

2

= [
𝑡 × �̂�

𝑑
]

2 

 

 

 dبرآورد شده و  WTP میزان t-student ،RWTPآماره  میزان tحجم نمونه،  n(، 3در رابطه )

 Fatahi) است هایریرپذییتغ بیضر ̂ Vو  یواقع WTP ای WTPاز  RWTPدرصد اختالف 

Ardakani & Fazlolahi, 2015)مقدار . d که چند  دهدیشده و نشان م نییتوسط محقق تع

در  dقبول  ابلق میزانمحقق قابل قبول است.  یبرا WTP یواقع میزاندرصد انحراف از 

(. محقق Bostan et al, 2020) باشدیم 8/8و  83/8 نیمشروط ب یگذارارزش یهایبررس

ممکن است قابل استفاده  شودیم لیکه تکم ییهانامهشاز پرس یدقت کند که بخش یستیبا

روش باشد  نیبا ا یبرآورد شماراز  شتریها بنامهپرسش شماربهتر است  لیدل نینباشد، به هم

(Bostan et al, 2019در نها .)مردم شهرستان اردکان  نیب 1883پرسشنامه در سال  380 تی

مبلغ قابل پرداخت افراد  نیینامه در جامعه به تعشپرس لیو تکم یشد. پس از طراح عیتوز

 یبرا انهیها از عدد مبا توجه به نرمال بودن داده یشنهادیمبلغ پ نییتع برایپرداخته شد. 

به پرداخت با توجه به پاسخ بله مبلغ دو برابر و با  لیانتخاب شد، که در هر بخش تما عیتوز

بخش دو آمده در هر  دستبه انهینصف مبلغ اول پرسش شد. اعداد م ریتوجه به پاسخ خ

است.  ریال 88888از حمل و نقل  یهوا ناش یآلودگو  هاکارخانه تیاز فعال یهوا ناش یآلودگ

 نیدر اآمد.  دستبهریال  38888ریال و مبلغ باالتر نیز  13888 ترنییپادر نتیجه مبلغ 

داده  لیو تحل هیو تجز همحاسب برای Shazamو  Excel ،Maple یافزارهاپژوهش از نرم

 استفاده شده است.

 نتایج و بحث

و مستقل  اریگو که صاحب اختخاج آمار و اطالعات مربوط به پرسشنامه افراد پاسپس از استخر

 نیشتری( ارائه شد. ب1در جدول ) انیگوپاسخ یو اقتصاد یاجتماع یهایژگیاز درآمد بودند، و

فرد است و پس از آن مربوط به  انهیخانوار و درآمد ماه انهیمربوط به درآمد ماه اریانحراف مع

داشته  انیگوخبر رفتار پاس یتوجه شایاندرآمد اثر  رودیانتظار م ن،یبنابرا باشد؛یسن م ریمتغ

سال  03سال و حداکثر آن  10 ان،یگوخسن پاس کمینه شودیگونه که مالحظه مباشد. همان

 نیانگیسال است. م 28بیشینه و  سوادیب ان،یگوپاسخ لیتحص یهاسال کمینه ن،یاست. همچن

 است. الیر 22233348درآمد خانوار  نیانگیو م الیر 18848078درآمد ماهانه فرد 
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 اجتماعی و اقتصادی یهایژگیو( 5جدول )
Table(1) Social and Economic Characteristics 

 متغیر

Variable 
 میانگین

Mean 

 انحراف معیار

standard 
deviation 

 حداکثر

Maximum 
 حداقل

Minimum 

 راتییتغبیضر

Coefficient of 
variation 

 سن
Age 

34/12 12/68 86 18 0/3 

 تحصیالت
Education 

12/76 3/77 20 0 0/2 

 درآمد فرد
Individual 

Income 
13349870 14205540 150000000 0 1/06 

 درآمد خانوار
Household 

Income 
22266640 17237920 180000000 1000000 0/7 

اعضای تعداد 

 خانوار
Household 

Number 

4/14 2/37 32 1 0/5 

 تحقیق یهاافتهی: منبع

Source: Research Findings 

 یهاکارخانهکرد کاراز  یناش یهوا یدر مورد آلودگ انیاز پاسخگو بررسیاز  یدر قسمت

 کیمضمون که اگر  نیبه پرداخت افراد به ا لیتما یهاپرسش .شد دهیاردکان پرس ستانشهر

 تیهوا به فعال یبا هدف بهبود آلودگ انهیماه صورتبه یمبلغ افتیبا در یموسسه خصوص

است  یگو حاضر به همکارانجام دهد، پاسخ پاالیشگر )فیلتر(نصب  مانند ییهاتیو فعالبپردازد 

 88888که  یانیدرصد مبلغ م 70/38شده است،  لینامه که تکمپرسش 380 شماراز  ر؟یخ ای

که مبلغ  یافراد نیاند، از برا قبول کرده شنهادیپ نیدرصد ا 21/43و  رفتهیاست را نپذ الیر

 نیدرصد ا 27/37و  رفتهیرا پذ الیر 13888 ترنییپادرصد مبلغ  78/82 اندرفتهیاول را نپذ

درصد مبلغ  31/43 اندرفتهیرا پذ یانیکه مبلغ م یاز افراد نیاند، همچنرا قبول نکرده شنهادیپ

 یدرصد حاضر به پرداخت نبودند. با استفاده از الگو 80/38و  رفتهیرا پذ الیر 38888باالتر 

( ارائه 2برآورد و در جدول ) باشد،یبه پرداخت افراد اثرگذار م لیکه بر تما ییهاعامل تیلوج

 شده است.
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 هاکارخانهناشی از  ( نتایج برآورد الگوی لوجیت کاهش آلودگی هوا6جدول )

Table (2) Results of estimating the logit model of reducing air pollution 

 متغیر
Variable 

 ضریب
Coefficient 

 tآماره 
T Test 

 کشش در میانگین
Average 
Elasticity 

 اثر نهایی
Marginal Effects 

 ضریب ثابت
Constant 

0.458 1.127 - - 

 سن
Age 

10−5∗∗*-0.121 -2.04 -0./19 -0.301*10−2 

 تحصیالت
Education 

0.47*10−1∗∗∗ 2.52 0.28 0.11*10−1 

 خانوارافراد  شمار
Household Number 

*0/22- -1.73 0.64*10−1 -0.55*10−1 

 درآمد فرد
Individual Income 

0.109*10−6∗∗ 2.25 0.68*10−1 0.27*10−7 

 تاهل
Marital Status 

**31.0 2.13 0.49*10−1 -0.65*10−1 

 جنسیت
Gender 

*26.0- -1.85 -0.91*10−1 -0.65*10−1 

 (bidمبلغ پیشنهادی)
Offered Price 

-0.12*10−3∗∗∗ -3.44 -0.20 -0.31*10−4 

0.60= Percentage of right predictions 

10
−1

   *0.43 = Maddala R- Square 

10
−1

*0.32= Mcfadden R- Square 

54.53=Likelihood ratio test 

-840.10 =Log- Likelihood(0) 

0.000=P-Value 

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

respectively) 

اگر مبلغ پیشنهادی کاهش  داردیممنفی مبلغ پیشنهادی بیان  نشانه( 2با توجه به جدول )

و اگر مبلغ پیشنهادی افزایش یابد احتمال  ابدییمیابد احتمال پذیرفتن آن و پاسخ بله افزایش 

است. تفسیر  -2/8ورد شده برای مبلغ پیشنهادی آخواهد یافت. کشش بر شپذیرش آن کاه

کاری با ست که با افزایش یک درصدی در مبلغ پیشنهادی احتمال هماین کشش بدان معنا

. با توجه به اثرنهایی این متغیر با ابدییمدرصد کاهش  2/8موسسه برای کاهش آلودگی هوا 

واحد  8881/8 با افزایش هزار ریال در مبلغ پیشنهادی منجر به کاهش هاعامل دیگرثابت بودن 

مثبت و معناداری متغیر درآمد  نشانه طورنیهم .شودیمدر احتمال همکاری با این موسسه 

مد فرد افزایش پیدا کند احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی نیز آبدین معنا است که هر چه در
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این اثر نهایی  برمبنای افزایش خواهد یافت و تمایل به پرداخت افراد با درآمد بیشتر باالتر است.

رش مبالغ پیشنهادی برای با افزایش یک میلیون ریالی در درآمد فرد، احتمال پذیمتغیر 

و کشش این متغیر گویای آن است که افزایش  ابدییمواحد افزایش  827/8همکاری با موسسه 

 .ابدییمدرصد افزایش  830/8 یک درصدی در درآمد فرد احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی

هرچه سن افراد افزایش پیدا  دهدیمکه نشان  باشدیممنفی  نشانهدارای  متغیر سن معنادار و

کشش برآورد شده این متغیر،  برمبنای، ابدییمکند احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی کاهش 

احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی برای همکاری با این  گوخپاسافزایش یک درصدی در سن 

ال در اثر نهایی این متغیر با افزایش یک س برمبنایدرصد کاهش خواهد یافت.  18/8ه موسس

متغیر جنسیت  .ابدییمدرصد کاهش  88/8احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی  گوپاسخسن 

که زنان تمایل به پرداخت بیشتری نسبت  باشدیممنفی و معنادار است بدین معنا  نشانهدارای 

 باشدیممثبت و معنادار  نشانهمتغیر تحصیالت دارای  به مردان برای همکاری با موسسه دارند.

هرچه تحصیالت فرد افزایش پیدا کند تمایل به پرداخت نیز افزایش خواهد  دهدیمن که نشا

درصد  20/8 انیگوپاسخکشش برآورد شده افزایش یک درصدی در تحصیالت  برمبناییافت، 

اثر نهایی این متغیر با افزایش  برمبنای .احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی افزایش خواهد یافت

 افزایش پیدا خواهد کرد. 811/8فرد احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی یک واحد به تحصیالت 

هل نسبت به افراد مجرد أنادار است بدان معنا که افراد متمثبت و مع نشانههل دارای أمتغیر ت

منفی و معنادار است که  نشانهافراد خانوار دارای  شمارمتغیر  دارند. یترشیبتمایل به پرداخت 

برای  افراد بیشتر باشد تمایل به پرداخت کمتر خواهد بود. شماره هرچ باشدیمبدین معنا 

ست نمایی دربررسی معناداری کلی رگررسیون برآوردی حاصل از مدل لوجیت از آماره نسبت 

(LR)1  این موضوع است که مدل برآورد شده  نگرایببودن این آماره  داریمعن. شودیماستفاده

که متغیرهای توضیحی  دهدیمنشان  8و مادال 2فادنمکاست. ضریب  داریمعن یطورکلبه

. درصد دهندیممتغیر وابسته )تمایل به پرداخت( را توضیح  یهایریرپذییتغوبی مدل، به خ

درصد است. بنابراین، مدل برآورد شده توانسته است  38در مدل برآوردی  درست ینیبشیپ

 یعبارتبه. کند ینیبشیپتوضیحی  وابسته را با توجه به متغیر یهازانیمدرصد قابل قبولی از 

 یکلبهنسبتی  یارائهبله یا خیر را با  شدهینیبشیپ، تمایل به پرداخت انیگوپاسخدرصد  38

                                           
1 Likelihood Ratio 
2 McFadden 
3 Maddala  
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که مبلغ مالیات  WTPانتظاری متوسط  میزان. انددادهمناسب با اطالعات، به درستی اختصاص 

مدل لوجیت با  یهافراسنجه برآورداز  پس، داردیمسبز در راستای کاهش آلودگی هوا را بیان 

عددی در محدوده صفر تا مبلغ  یریگانتگرال، به وسیله یینماراست بیشینهاستفاده از روش 

   :شودیممحاسبه  (7)رابطه  صورتبهال(، یر 38888) حداکثر

(7) 𝑊𝑇𝑃 = ∫ (
1

1 + exp {(−0/569 + 0/00012 𝑏𝑖𝑑) }
)𝑑 𝑏𝑖𝑑 = 32800

60000

0

 

 یهاکارخانهکرد کاراز  یناش یپرداخت برای کاهش آلودگی هوا مالیات سبز قابل میزان

  .ریال برآورد شد 82088ماهیانه برای هر فرد  صورتبه اردکان ستانشهر

ناشی از حمل و نقل  یاز پاسخگویان در مورد آلودگی هوا روشیپ بررسیدر قسمت دیگری از 

تمایل به پرداخت افراد به این مضمون که  یهاپرسشاردکان پرسیده شده است،  ستاندر شهر

ماهیانه خودروهایی که باعث آلودگی  صورتبهموسسه خصوصی با دریافت مبلغی  اگر یک

 منظوربهنصب تابلوها و بنرهایی  هستند را شناسایی و جریمه کند، همچنین در سطح شهر

تک سرنشین  هایاز خودرو ترمکاستفاده  و تشویق افراد به استفاده از وسایل نقلیه عمومی

متغیر نصب بنر و  بدین منظور تاثیر حاضر به همکاری است یا خیر؟ گوپاسخانجام گیرد، 

، 4، زیاد امتیاز 3از خیلی زیاد امتیاز  کنندهآلوده یخودروهاافزایش قیمت سوخت و جریمه 

که  نامهپرسش 380 شماراز  داده شده است. 1و خیلی کم امتیاز  2، کم امتیاز8متوسط امتیاز 

درصد  37/83 ال است را نپذیرفته ویر 88888درصد مبلغ میانی که  82/38تکمیل شده است، 

درصد مبلغ  22/38 اندرفتهینپذول را ، از بین افرادی که مبلغ ااندکردهاین پیشنهاد را قبول 

، همچنین از اندنکردهدرصد این پیشنهاد را قبول  77/48ریال را پذیرفته و  13888 ترنییپا

فته و رال را پذییر 38888درصد مبلغ باالتر  01/38 اندرفتهیپذافرادی که مبلغ میانی را 

که بر تمایل به  ییهاعامللوجیت  ویبا استفاده از الگ درصد حاضر به پرداخت نبودند. 10/43

 .( ارائه شده است8، برآورد و در جدول )باشدیمپرداخت افراد اثرگذار 
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 ناشی از حمل و نقلنتایج برآورد الگوی لوجیت کاهش آلودگی ( 3جدول )

Table (3) Results of estimating the logit model of reducing pollution caused by 

transportation 

 متغیر
Variable 

 ضریب
Coefficient 

 tآماره 
Test t 

 کشش در میانگین
Average Elasticity 

 اثر نهایی
Marginal effects 

 ضریب ثابت
Constant 

***70.1- -3.66 -0.89 - 

 سن

Age 
10−1∗∗*-0.11 -2.12 -0.21 10−2*-0.29 

 افراد خانوار شمار
Household Number 

*29.0 1.71 0.13 10−1*0.73 

 تحصیالت
Education 

10−1∗∗∗*0.72 3.81 0.48 10−1*0.18 

 درآمد 
Income 

 ریال(18888888)باالی

**27.0 2.21 10−1*0.72 10−1*0.69 

 نصب بنر و تابلو
Install banners and 

billboards 
10−1*-0.11 -0.21 10−1*-0.22 10−2*-0.28 

 افزایش قیمت سوخت
Rising fuel prices 

10−1∗*0.97 1.95 0.14 10−1*0.24 

جریمه خودروآلوده کننده 

 هوا
Car air pollution fine 

***19.0 3.68 0.34 10−1*0.49 

 مبلغ پیشنهادی
Offered Price 

10−4∗*0.72 -1.90 -0.11 10−4*-0.18 

0.58=Percentage of right predictions  

10
−1

             *0.53=Maddala R- Square 

 10
−1

*0.39=Mcfadden R- Square  

66.53=Likelihood ratio test 

-841.67 =Log- Likelihood(0) 

0.000=P-Value 

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

respectively) 

رآمد، سن و تحصیالت همسو با ، دمبلغ پیشنهادیمتغیرهای  نشانه( 8با توجه به جدول )

اقتصادی و مدل اول است. در نتیجه تفسیر و تحلیل این متغیرها همانند مدل اول  یهاهینظر

و معنادار است که بدین  مثبت نشانهدارای برخالف مدل اول، افراد خانوار  شمارمتغیر . باشدیم

و افراد به  خواهد بود بیشترافراد بیشتر باشد تمایل به پرداخت  شمارهرچه  باشدیممعنا 
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کشش برآورد شده با افزایش یک واحد به  برمبنای. دهندیم یاژهیوسالمت نسل بعد اهمیت 

اثر نهایی  برمبنایو  ابدییمدرصد احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی افزایش  18/8تعداد خانوار 

افزایش  878/8خانوار احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی  شماربرآورد شده با افزایش یک نفر به 

و از دید  باشدینمر سطح شهر معنادار برآورد صورت گرفته متغیر نصب بنر د بنابرخواهد یافت. 

ناشی از حمل و نقل نخواهد داشت. پیشنهاد  هوا ثیری در کاهش آلودگین کار تأای انیگوپاسخ

، بدین باشدیم داریمعنمثبت و  نشانهدیگر ارائه شده افزایش قیمت سوخت است که دارای 

استفاده خواهند کرد و  ترکم نیسرنشتکقیمت سوخت افراد از خودروهای  معنی که با افزایش

 گرفتنو  فنینقص  دارای . متغیر دیگر شناسایی خودروهایکندیمآلودگی هوا کاهش پیدا 

به شناسایی این  یاموسسه، اگر باشدیم داریمعنمثبت و  نشانهاست که دارای  هاآنجریمه از 

مختلف، مدل مورد نظر  یهاآماره برمبنایبپردازد، آلودگی هوا کاهش خواهد یافت.  خودروها

 . دقت و درستی باالیی داردبه خوبی برازش شده و 

ناشی از  که مبلغ مالیات سبز در راستای کاهش آلودگی هوا WTPانتظاری متوسط  میزان

 یریگانتگرال، به وسیله مدل لوجیت یهافراسنجه برآورداز  پس، داردیمرا بیان  حمل و نقل

 :  شدمحاسبه  (0)رابطه  صورتبهال(، یر 38888) بیشینهعددی در محدوده صفر تا مبلغ 

(0) 𝑊𝑇𝑃 = ∫ (
1

1 + exp {(−0/124 + 0/000072 𝑏𝑖𝑑) }
)𝑑 𝑏𝑖𝑑 = 28650

60000

0

 

 در شهرستان اردکان معادل ناشی از حمل و نقل یمالیات سبز برای کاهش آلودگی هوا میزان

 ماهیانه برای هر فرد است. صورتبهریال  20338

 گیری و پیشنهادهانتیجه
اهش کمختلف در جهت  یارهاکراه یان، بررسکدر شهرستان ارد کنونیت یبا توجه به وضع

 یحل آلودگ یبرا مالیات سبز ارکراه یبه بررس این پژوهشرو در نیت است. از ایاهم با یآلودگ

ع یو توز یدوبعدشروط در قالب پرسشنامه دوگانه م یگذارارزشاز روش هوا پرداخته شد و 

ه کت نشان داد یلوج یاقتصادسنج یاز الگو آمدهدستبهج ی. نتاپرسشنامه استفاده شد 380

مربوط به  یرهاین متغیهستند. در ب داریمعنافراد خانوار  شمارمتغیر سن، درآمد، تحصیالت و 

ن یشتریهوا ب کنندهآلودهمه خودرو یمت سوخت و جریحاصل از حمل و نقل، ق یهوا یآلودگ

 . ل به پرداخت افراد دارندیبر تما را ریتاث
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ریال در  82088 ع برای هر فردیکاهش آلودگی هوا حاصل از صنا برایتمایل به پرداخت  میزان

 میزان ،اردکان ستاندر جمعیت شهرکه با ضرب این عدد  باشدیمریال  888388ماه و در سال 

میلیون  80337 بر بالغ هاکارخانهناشی از  یمبلغ مالیات سبز در بخش کاهش آلودگی هوا

و یا کمک به  پاالیشگرو نصب  یاندازراهبرای  تواندیممبلغ  برآورد شد که ایندر سال ال یر

. این مبلغ در کنندگرفته شود تا آلودگی کمتری ایجاد  کاربهکارخانه  یهادستگاه یروزرسانبه

تمایل به پرداخت این ی صنایع اردکان مبلغ ناچیزی است. افتگیتوسعهمقایسه با سودآوری و 

بررسی از احداث مبلغ به منظور کاهش آلودگی بدین معنا است که مردم منطقه مورد 

به شدت بر سالمت جسم و روان افراد اثرگذار  هاآنراضی نیستند و آلودگی ناشی از  هاکارخانه

تمایل افراد برای پرداخت مبلغی  ،و نقل ناشی از حملهوای ن در قسمت آلودگی یاست. همچن

ماهانه  صورتبهال یر 20338بالغ بر  کنندهآلودهشناسایی خودروهای  برایبه یک موسسه 

در سال ریال میلیون  88370 معادلمیزان مالیات سبز حاصل از این بخش  در نتیجهاست. 

 است.

به بهبود  تواندیمدرآمد حاصل از تمایل به پرداخت افراد در بخش کاهش آلودگی حمل و نقل 

شناسایی خودروهای  برایی اسسهؤمحمل و نقل عمومی کمک کرده و با احداث  یهالهیوس

نصب بنر و تابلو در سطح  طورنیهمدر سطح شهر به کاهش آلودگی دست یافت،  کنندهآلوده

در مجموع میزان  .شودیمشهر به منظور تشویق استفاده از حمل و نقل عمومی را شامل 

مالیات سبز حاصل از دو بخش آلوده کننده صنایع و حمل و نقل در شهرستان اردکان بالغ بر 

داخلی و  یهایبررسبیشتر همسو با  این بررسی. نتایج باشدیمدر سال ریال میلیون  72283

با توجه به فعالیت بخش صنعت در این خارجی اشاره شده در بخش پیشینه پژوهش است. 

از این که بسیاری  شودیممنطقه تردد خودرو امری ضروری است که باعث تشدید آلودگی 

. در نتیجه شناسایی خودروهای با آلودگی کنندیمودگی را دوچندان و آل بودهخودروها فرسوده 

 ضرورت داردشود. همچنین تاکید کشور عمومی  ونقلحملاز ناوگان  هاآنج خرو باال و

 یروزرسانبهتشویقی مناسب از سوی دولت و نهادهای مربوطه در جهت تسریع  یهااستیس

مده، میزان تمایل به پرداخت در قالب آ دستبهنتایج  برمبنایعمومی صورت گیرد.  ونقلحمل

که  باشدیم ناشی از صنایع بیشتر از بخش حمل و نقلمالیات کربن در بخش آلودگی 

نشاندهنده شدت و افزایش آلودگی صنایع و اهمیت آن از سوی مردم است. بنابراین مدیریت 

منطقه  یطیمحستیزبا لحاظ شرایط باید  هاآنع شهرستان و اعطای مجوز ساخت به صنای
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است اما درجهت  بررسیهای این افزایش قیمت سوخت یکی از پیشنهادصورت گیرد. 

مالیات  زمینهبیشتری در آینده در  یهایبررسمناسب در این بخش بهتر است  یگذاراستیس

 انرژی در کشور صورت گیرد. یهاحاملسبز و 
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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. 
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