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دهچکی
ـ بـه ارز یدهـ مـت یقيک بازیمشروط و با استفاده از تکنیابین مطالعه با استفاده از روش ارزش    یا ـ تمایابی ل بـه  ی

. ، پرداخته است  1386در شهر اصفهان در سال       نانت انواع مختلف    یفیش ک یافزا يبرا نانکنندگان  پرداخت مصرف 
طـور  بودنـد، بـه  ییوانـان که در حال بازگشت از يفرادنفر از ا1112توسطن و یتدويانامهپرسشن منظور  یا يبرا

ـ نزد(نـان ک قرص   یت انواع مختلف    یفیش ک یافزا يدهد که برا  یج نشان م  ینتا. دیل گرد یتکم یتصادف ک شـدن   ی
ـ کـه ا ياگونهبه،وجود داردل به پرداخت یتما)کارشناسان بهداشت  تاییدت مورد   یفیبه ک  نانت  یفیک ـ ن تمای ل بـه  ی

ـ ر75در حدود يتنورنانال، یر 100در حدود    ینیماش يبربر نانت    یفیش ک یفزاا يپرداخت برا  یخـانگ نـان ال، ی
م در یحجـ مـه یننـان يال و بـرا یر60درحدود  ینیماش نانال،  یر 95در حدود    یقپ نانال،  یر 90در حدود    ینیماش

ـ فیش ک یافزا يبرا تربیشکنندگان حاضر به پرداخت پول      مصرف. استال  یر 170حدود   . ندنیـست سـنگک    نـان ت  ی
در نظر گرفـت  نانواحد يک کاالیعنوان توان بهیرا منانمرکب، انواع مختلف    يکاال يهیبر طبق قض   چنینهم

مـت را  یش قیافـزا درصـد، 37در حدود نانت کل یفیش کیکنندگان حاضرند بابت افزاق نشان داد مصرف یکه تحق 
.ندیتحمل نما) 1386مت سال یق(نانمت حال حاضر ینسبت به ق

JEL: Q11, D11, C21
مرکبيمشروط، کاالیابیل به پرداخت، روش ارزشی، تمانان: يدیکليهاواژه
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مقدمه
ن، امـالح   یی، پـروت  ياز انـرژ   بخش زیادي روزانه   ،رانیمردم ا  یاصل يعنوان غذا گندم به  نان

ن و  ییدرصـد پـروت   60-65ود  در حد . کندین م یمااز بدن را ت   یمورد ن  Bن گروه   یتامیو و  یمعدن
قـشرهاي بویژهاز مردم ینمک طعام مورد ن بخش زیاد و   یگرم امالح معدن   2-3و حدود    يکالر
ـ از ا . شـود ین م یمات ناندرآمد از خوردن    کم ، ياز لحـاظ اقتـصاد     نـان مـت   ین رو عرضـه و ق     ی

ده یکوشـ همیـشه  برخوردار بوده است و دولت یت خاصیهمواره از حساسیاسیو س یاجتماع
هـر چنـد دولـت در ثبـات     . دکنـ ن محصول حساس را کنتـرل     ی، ا ناناست تا با دخالت در امر       

ن ییپـا یم در سـطح یعظـ يهـا انـه اریمت را بـا پرداخـت      یموفق بوده و ق    نانیعرضه و فراوان  
ن و اعمال   ییمت پا یت ق یتثب. ، ناموفق بوده است   نانعات  یاز ضا  يریاما در جلوگ   ،کرده يدارنگه

نـان ن  یاز ا  یگذاشته و بخش مهم    یمنف تاثیردکننده  یکننده و تول  بر رفتار مصرف   نانر  انحصار ب 
مصرف  يعات از چرخه  یضا صورتبهشود   یار گران تمام م   یدولت و کشور بس    يارزان که برا  

يک کـارگر سـاده بـرا      یدهد که   یشده نشان م   انجاممحاسبات  ). 1377مهاجر،  (شود  یخارج م 
ـ قـه، در بلژ   یدق 18قه، در کانـادا     یدق 12د  یران با یدر ا  نانلوگرم  یک ک ید  یخر قـه، در   یدق 13ک  ی

د یـ ن کارگر با  یهم ،لو گوشت یک ک ید  یخر يبرا. قه کار کند  یدق 34قه و در فرانسه     یدق 16ا  یتالیا
ـ قـه، در بلژ یدق15ساعت و 1کا یقه، در آمریدق45قه، در کانادا   یدق 20ساعت و    7ران  یدر ا  ک ی

يبـرا . قـه کـار کنـد   یدق24سـاعت و  3قه و در فرانـسه   یدق 12ساعت و    2ا  یتالیساعت، در ا   3
12کـا   یقـه، در آمر   یدق 15قه، در کانـادا     یدق 50ساعت و    2د  یران با ین فرد در ا   یهم ،د برنج یخر
د شـو یمالحظه م . قه کار کند  یدق 27قه و در فرانسه     یدق 17ا  یتالیقه، در ا  یدق 48ک  یقه، در بلژ  یدق

باالسـت و  بـسیار ر کشورها یدر ساهاآنسه با ارزش    یران در مقا  یبرنج در ا  مت گوشت و    یکه ق 
ر مـواد   یگوشت و برنج و سا     یاست که جور گران    ناندر واقع   . استن  ییپا نانمت  یق ،در مقابل 

، ارزش نـان یمـت نـسب  یش از حد قیبودن ب  پاییناست که به علت      یعیکشد و طب  یرا م  ییغذا
حاضـر باشـد از مـصرف آن         یکننـده بـه آسـان     ن باشد و مـصرف    ییز پا یکننده ن مصرف يآن برا 
نـان از   ین مربوط به بخش   یا). 1378ن،  یمحسن(زد  یقابل مصرف را دور بر     ناننظر کند و    صرف

ر قابل مـصرف بـودن آن دور        یل غ یز به دل  ین ناناز   يادیاست که قابل مصرف است اما بخش ز       
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از یز خود ناشـ ین نییت پایفین کیاست که انانن  ییت پا یفیک يکنندهانین ب یشود که ا  یخته م یر
. از عوامل استيامجموعه
ـ فیمـت و ک   ی، پرداختن به ق   نانيها بر رو  ن پژوهش یترمهمتوان گفت از    ین م یبنابرا ت آن  ی

راههـم را بـه     یج چندان مطلـوب   یز، نتا یت آن ن  یفیر در ک  ییبدون تغ  نانمت  یر ق ییاست چرا که تغ   
در نـان کنندگان د مصرف کنن  ییبه دنبال آن است که تع     کنونی  ق  ین رو تحق  یاز ا . نخواهد داشت 

ـ تا چـه م    نانت انواع مختلف    یفیش ک یافزا يشهر اصفهان برا   را   يمـت بـاالتر   یق حاضـرند  زانی
ـ تما متوسـط ي، مطالعـه در صـدد محاسـبه       سـخن  گریا به د  یو  ند  یتحمل نما  ل بـه پرداخـت     ی

مطالعـه   یدر طـ   چنـین هـم . باشـد یمـ  نانت  یفیش ک یزا، مشروط به اف   نانيکنندگان برا فمصر
ـ تما يبـر رو   یچـه عـوامل    نـان ت  یفیش ک یبا توجه به افزا   شود که یم یابیارز ل بـه پرداخـت     ی

. ثر استموکنندگان مصرف

قیتحقشرو
يربازاریغيکاالهايگذارمتیروش ق

يکاالهـا . دکـر يبنـد هطبقـ  يربـازار یو غ  يبـازار  يبه کاالها کاالها را   توان  مییطور کل به
ـ   ین مـ  یـی را تع  هاآنزم عرضه و تقاضا ارزش      یهستند که مکان   ییکاالها يبازار ارزش یکنـد ول

ـ ان ن یعرضه و تقاضا قابل ب     يوسیلهبهيربازاریغ يکاالها ـ ست و با  ی يبـرا  يگـر ید از روش د   ی
مات کاالهـا و خـد     يگـذار ارزش يبـرا  یافـت کلـ   یدو ره . اسـتفاده شـود    هـا آنيگذاررزشا
:وجود دارد که عبارتند ازيربازاریغ

تقاضایبر منحنیرمتکیغيهاروش
نـد  کنیه نمـ  یارا یرات رفاه ییتغ يریگزهاندا يبرا یمناسب يارهای، مع ییرتقاضایغ يهاروش

ارزش باشـند و     يتواننـد دارا  یهـا مـ   يریگمیها و تصم  يگذاراستین حال هنوز در س    یبا ا  یول
کـار  هبییاجرايهاها و طرحپروژهيدهیفانهیمربوط به هز يهایابیر در ارز  ثوم يعنوان ابزار به

ا یـ ینیگزیجـا  ينهیت، روش هز  یا واکنش حساس  یالعمل  ها شامل روش عکس   ن روش یا. روند
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باشـند  یفرصـت از دسـت رفتـه مـ        ينهیرانه و روش هز   یگشیا پ ییلی، روش رفتار تعد   یجبران
).1379، يعسگر(

تقاضایبر منحنیمتکيهاروش
شود که خود مشتمل بـر دو دسـته   ین مییتقاضا تعیمت کاال به کمک منحنیوه، ق ین ش یدر ا 

:است
:آشکار شدهيهارجحانروش -الف

ـ افـراد در دن    يهـا شود تا انتخاب  یآشکار شده تالش م    يهارجحاندر روش    و  یواقعـ  يای
ن سـخ بـه  . شـود يریگو اندازه ییند، شناسا پردازیثروت و خطر م    يکه افراد به مبادله    یهنگام

یق بررسـ یـ آشکار شده، ارزش و منافع کاال و خـدمت مـورد نظـر را از طر        يهارجحانگر،  ید
ـ ا. دهـد یم انجامبازار،   يهامتیفرد در ق   يوسیلهبهشده   انجاميدهایخر ـ     ی ین روش بـا منحن

بـراي هـا آنوجود دارد که از      ییهاکین روش تکن  یدر ا . ارتباط دارد  یا مارشال یيعاد يتقاضا
ـ از ارتبـاط آن بـا        ،مـت یق بدونک محصول   ییابیارزش مـت در بـازار     یق يک محـصول دارا   ی

ـ م نام یرمـستق یغ يگـذار ارزش يهـا اصـطالح روش   بـه  ها کـه  کین تکن یا. شودیاستفاده م  ده ی
ـ سـفر، مطلوب   ينهیهز يهااند، عبارت از روش   شده د باشـن یک مـ یمـت هـدان  یو قیت تـصادف  ی

).1379، يعسگر(
: اظهار شدهيهارجحانروش -ب

مـت، از افـراد در مـورد     یق بـدون محـصول    يبـرا  یک بازار فرض  یین روش با طراح   یدر ا 
یفیک بودبها عدم   یبودبهبراي) WTA(2افتیبه در  شانلیا تما یو  ) WTP(1ل به پرداخت  یتما

کـه بـه     شـود یمرتبط مـ  یجبران يتقاضا ین روش با منحن   یا. شودیال م ومحصول مورد نظر س   
اظهـار شـده، از      يهـا رجحـان يک بر مبنا  ین تکن یچون ا . کس مشهور است  یه يتقاضا یمنحن

يبا کـاال ارتباطت افراد در    یم از ذهن  یو مستق  کندیاستفاده نم  يبازار يمشاهده شده  يهامتیق

1 -Willingness To Pay
2 -Willingness To Accept
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ـ   شـود   یده م یم نام یمستق يگذارک ارزش یکند، تکن یاستفاده م  يربازاریغ کـار گرفتـه    هو روش ب
).1379، يعسگر(است) CVM(یا احتمالی1مشروطیابیک، روش ارزشین تکنیايشده برا

) CVM(مشروط یابیروش ارزش
ـ گانـدازه  يبـرا  CVMک  یتکناز   ـ تما يری کاالهـا و خـدمات      يبـه پرداخـت بـرا      افـراد لی

یفرضـ  هـاي الوراد بـه سـ    افـ  يهال جواب ین روش مستلزم تحل   یا. شودیاستفاده م  يربازاریغ
ـ به پرداخـت از طر     شانلیافراد و تما   يهارجحاندر مورد است که    ـ  نامـه پرسـش ق  ی دسـت  هب

يازمند مراجعه به افراد بـرا     ین یابین روش ارز  یا سخنی،به  ). 1383،  يدیو جمش  ياکبر(د  یآیم
يار شـده  اظهـ  هـاي حیبه ترج  یابیدست يبرا. بازار است  بدونن ارزش کاالها و خدمات      ییتع

ن روش، مصاحبه با افـراد در مکـان مـورد    یتررایجوجود دارد اما     یمختلف يهاان، روش یمتقاض
ا پرداخت  یافت  یبه در  شانلیزان تما یبا م  ارتباطدر   هاآنن صورت که از     یاهب. ق است ینظر تحق 

يسـبه توانـد بـا محا    یشود سپس محقق م   یال م ومورد نظر س   يت کاال یفیک بودبها  یحفظ   يبرا
ا یـ که از مکان     يدهندگان و ضرب آن در تعداد کل افراد       ل به پرداخت پاسخ   یزان تما یم متوسط

ـ آن کـاال  يرا که مردم بـرا یبرند، مقدار ارزش کلیمورد نظر لذت م    يکاال لنـد،  یا خـدمت قا ی
).1993، کارانهمتورنر و (برآورد کند 

است که در اثر     یق از منافع  یدق يددست آوردن برآور  ه، ب CVMروش   یین هدف نها  یبنابرا
ـ آیوجـود مـ  هبيربازاریو غیاز کاالها و خدمات عمومیت بعضیفیا کید  یر سطوح تول  ییتغ . دی
دادن ماننـد    یعموم يهايگذارستایده و س  یفا-نهیهز يهالیتحل يتوان برا یج حاصله را م   ینتا
و  يعـسگر (اسـتفاده قـرار داد      مـورد   ... بـازار و     بـدون کاالها و خـدمات      يگذارمتیارانه، ق ی

ـ گاندازهين روش برایا). 1996ونالنگ، ین و ی) (1380مهرگان،  ـ مطلوبمنـابع و يری هـا و  تی
هـا آنيمعاملـه  يبـرا  يکـه بـازار    شـود استفاده می  ییر کاالها یو سا  یطیمحستیز يهاثروت

حاضـر مـورد     کـه در حـال     ییکاالها یابیارزش يبرا CVMن، روش   یبر ا  افزون. وجود ندارد 

1 -Contingent Valuation Method
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یکه خـال   يریمثال، جزا  رايب(نده وجود دارد    یدر آ  هاآنفرصت استفاده از     یستند ول یاستفاده ن 
ن بـار در    ین روش اول  یا. ت کاربرد دارد  یقابل) واقع در قطب جنوب    یا نواح یهستند و از سکنه   

اسـتفاده  ش خاك یممانعت از فرسايسودهايریگدر مورد اندازهیسیگريوسیلهبه1947سال  
ن روش از سال    یا. از آن استفاده کرد    يشکار يهاسگ يدر مطالعه ) 1963(س  یویسپس د . دش

، مـورد اسـتفاده     یطیمحستیز يکاالها بویژهیابیارزش يهصدها پروژ مورد  تا کنون در     1963
. مـدل بـوده اسـت      يگـسترش و توسـعه     ينهیدر زم  هاقین تحق یاز ا  ياریبس. قرار گرفته است  

ـ عنـوان  کـا و بـه  یدر آمربـویژه ا یک روش قابل قبول در دنیعنوان ، اکنون بهیاد شدهروش   ک ی
ـ فا-نـه یل هز یدر تحل  يربازاریو غ  یعموم يارزش کاالها  يریگابزار اندازه  ده، درآمـده اسـت     ی

).1382، یحسن شاه(
. دنشـو یمـ  يآورجمع نامهپرسشق  یمعمول از طر  طور  به،  CVMاز روش   یمورد ن  يهاداده
.  شوندیل م یق پست و تلفن تکم    یا از طر  یم به افراد و     یمستق يق مراجعه یا از طر  یها  نامهپرسش

بـراي (دهنـدگان  پاسـخ  يهایژگیو يدرباره هاییپرسش،  CVMال  وبر س  افزوننامهپرسشدر  
ـ ز گنجانین...) الت، درآمد و   یمثال سن، تحص   ـ ی ـ نCVMال ودر سـ . شـود یده م اسـت  تـر بـه ز ی

CVMال وسـ . ه شودیارایحاتی، توضیا خدمت مورد بررسیکاال   يهایژگیاز و  یبرخ يدرباره

تـرین کـم ا  یل به پرداخت و     یتما ترینبیشاستخراج   يبرا یال اصل وس یا به عبارت  ینامهپرسش
عبـارت از  هاآنن یترمهماز یقابل طرح است که برخ    یمختلف يهاکیافت، با تکن  یل به در  یتما
ک کارت پرداخـت    ی، تکن یدهمتیق يا باز یيتکرار ينهادپیشمت  یز، روش ق  ال با وک س یتکن

.استییک انتخاب دوتایو تکن

ل به پرداختیمفهوم تما
شـود  یفرض م . دهدیقرار م  یرا مورد بررس  ) WTP(ل به پرداخت    ی، مفهوم تما  )1(نمودار

ـ ن م یاسـت، بنـابرا    OAبرابر با   ) 1(مت کاال در نمودار     یکه ق  ـ ODآن   يقاضـا زان ت ی . باشـد یم
یـاد شـده   یمنحن. است» ل به پرداخت  یتما«یهمان منحن » تقاضا«یتوان تصور کرد که منحن    یم

تـوان آن را    ین مـ  یکـاال بـوده و بنـابرا       یاضاف يواحدها يل به پرداخت برا   یتما ينشان دهنده 
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در بـازار    یلـ عمبـه شـکل     کـه افـراد      يانـه یمقدار هز . دیپرداخت نام  يبرا ییل نها یتما یمنحن
. اسـت  OFCDيبـه انـدازه    هاآنل به پرداخت    یشود اما تما  یمشخص م  OACDپردازند با   یم
مازاد، بـه    WTPاگر مقدار   . ردیگیم یشیکاال پ  یمت واقع یل به پرداخت از ق    یب، تما ین ترت یاهب

ـ  AFCافزوده شود، مثلـث      OAخط   يباال ـ آیدسـت مـ   هب ن همـان مـازاد پرداخـت       یـ د کـه ا   ی
ل بـه پرداخـت     یتما AFCل به پرداخت ناخالص و      یتما OFCD. دیآیحساب م ننده به کمصرف

. کننـد یکننـدگان کـسب مـ     است که مـصرف    یزان سود خالص  یاز م  ین مالک یخالص است که ا   
CVM ياست و اقتـصاد رفـاه بـرا        یکنندگان متک و رفتار مصرف   هامیاست که بر تصم    ی، روش

ـ     یار استفاده م  ین مع یااز   1پارتو ينهیبه يقضاوت درباره  ـ ن معیکنـد و تنهـا چن اسـت کـه   ياری
.دهدیکه شخص از دست مجبران کندرایتواند منافعیم

ل به پرداختیمفهوم تما)1(نمودار

ـ کننـده از سـطح ز  مـصرف کننده، اضافه رفـاه     منافع مصرف  يریگف مارشال از اندازه   یدر تعر  ر ی
مـت را در  یرات قییمارشال، تغيتقاضایمنحن.دیآیدست مهمت بیخط قيتقاضا و باال  یمنحن
آشکار شـده عمـل      يهارجحانبراساسکند و   یم يریگثابت است اندازه   یکه درآمد پول   یحال

ـ بر پا  يگذارمتیق يسفر برا  ينهیکند که روش هز   یم ـ گیر مـ  آن مـورد اسـتفاده قـرا       يهی . ردی
رد بلکـه درآمـد را      یگیت را ثابت در نظر نم     ین مشکل روش مارشال آن است که مطلوب       یترمهم

1 -Pareto

قیمت

مقدار
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ـ یت را در سطح اول    یکس مطلوب یه ،در مقابل . کندیثابت فرض م   براسـاس دارد و یه ثابت نگه م
ـ گیمال قرار ول به پرداخت مورد س   ی، تما )یبازار واقع  نبودل  یبه دل (اظهار شده    يهارجحان رد ی

) 1386، کـاران هـم و ياکبـر (شـود  یآن استفاده ميهیبر پايگذارمتیقيبراCVMکه روش  
).1379، يعسگر(

در  نـان ت انواع مختلف    یفیش ک یافزا يبرا را کنندگانل به پرداخت مصرف   ین مطالعه، تما  یا
ـ هر چند ا  . کندبررسی می 1386سال  در  شهر اصفهان    ییکـاال  نـان ن تـصور وجـود دارد کـه         ی

ـ امـا ا   اسـت، یا مارشال ییمعمول ياز تابع تقاضا   یاست و تابع   يبازار ن تقاضـا بـا توجـه بـه       ی
بـه همـین   کند، رخ داده است و یدخالت مهاآنن ییموجود در بازار که دولت در تع      يهامتیق

. ردیگیمقرار يربازاریغ يکاالها يآن در زمره   یمت واقع یو ق  استیرواقعی، غ نانمت  یق دلیل
ش یافـزا  يکننـدگان بـرا   ل به پرداخـت مـصرف     ین مطالعه، تما  یکه در ا  نیبا توجه به ا    چنینهم

ـ بـودن ا يربـازار یموجـود، غ نـان يبـرا هـا آنل به پرداخت یمدنظر است نه تما   نانت  یفیک ن ی
نـان يدست آوردن تـابع تقاضـا     هب ين برا یبنابرا. شودیتر م مشخص کنونیق  یمحصول در تحق  

.دکرکس استفاده یهيع تقاضااز تابیستیبایم
توجه بـه    با. هستنددر شهر اصفهان     نانکنندگان  رفمص ی، تمام ق  ین تحق یايآمار يجامعه
جـز  بـه (نـان نـوع    13و غلـه، در حـدود        یدست آمده از شرکت خدمات بازرگـان      هاطالعات ب 

کـه تعـداد    ییجـا آناز  . شـده اسـت   ید مـ  یدر شهر اصفهان تول    1386در سال   ) يفانتز يهانان
کنـونی، ق  یـ کم بوده و هـدف تحق      ناناز انواع    یبرخ يموجود در شهر اصفهان برا     يهاییوانان

موجـود در  يهاییواناناند که تعداد در نظر گرفته شده ییهانانغالب بوده، تنها     يهانانیبررس
-تـافتون (يتنـور يهانانن اساس یبر ا. بوده است  تربیشیا  ییوانان30،  هاآنيسطح شهر برا  

نـان -دوار ینیتـافتون ماشـ   (ینیماشـ  ی، خـانگ  )دوار ینیماشـ  -تـافتون (ینی، ماش )یگل يتنور
انتخـاب  ) دارسـبوس (م یحجمهی، سنگک و نینیماشي، بربر)دوار ینیتافتون ماش (ی، قپ )یخانگ
دو 1386از آن بوده که در سـال         یدست آمده از شرکت غله حاک     هاطالعات ب  چنینهم. اندشده
جـا آناز. اسـت  ها وجود داشته  ییوانانفروخته شده به     نانآرد   يال برا یر 450ال و   یر 75نرخ  
ی اسـتفاده  الیر75از آرد گفته شدهيهانانيموجود در شهر اصفهان برا يهاییوانانتربیشکه  
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ـ ر450هـا از آرد ییوانـان یب تمام یتقربهم،  یحجمهیو ن  یقپ يهانانيو تنها برا   اندکردهمی ال ی
و سـنگک،    ینیماشـ  ي، بربـر  ینیماش ی، خانگ ینی، ماش يتنور يهانانيکرده اند، برا  یاستفاده م 

مـت اعـالم شـده بـا آرد         یم، ق یحجمهیو ن  یقپ يهانانيال و برا  یر 75مت اعالم شده با آرد      یق
نـشان )1(مختلـف در جـدول       يهانانمت  ین اساس ق  یبر ا . ال مدنظر قرار گرفته است    یر 450

.داده شده است

1386شهر اصفهان در سال نانمت انواع مختلف یق) 1(جدول
الیربهنانمت یقناننوع 
يتنور

*ینیماش
ینیماشیخانگ
ینیماشيبربر

سنگک
یقپ

میحجمهین

200
150
250
350
600
280
600

»اصفهان«منطقه ده يلویشرکت غله و س: ماخذ
ناوند در نظر گرفته شده نانمتیناوند و بدون ناوند بوده است که قشامل دو حالت باینیماشنان*

.است
، با  نانت انواع مختلف    یفیش ک یافزا يکنندگان برا ل به پرداخت مصرف   یمنظور برآورد تما  به

نـان انواع   یتمام يشد که برا   یاستاندارد طراح  يانامهپرسش،  CVMروش   يارهایتوجه به مع  
مختلـف، متفـاوت   يهـا نـان يبـرا نامهپرسشاعالم شده در يهامتیقک شکل بوده، تنها یبه  

بـر ایـن اسـاس     شـد و     يآورلوت جمـع  یعنـوان پـا   به نامهپرسش70تعداد   نخست. بوده است 
، در نامـه پرسـش یینها یپس از طراح  . دشطرفربو   یی، شناسا نامهپرسشموجود در    هايرادیا

انتخـاب  یجدول براساسنامهپرسشن تعداد   یا. شد يآورجمع نامهپرسش1112مجموع تعداد   
سـطوح   يبرا را الزم ينمونه کمینهاند که   کرده یطراح) 1989(شل و کارسون    یکه م  شده است 

يهـا هیتوصـ  براسـاس . دهـد ینشان م  CVMقابل قبول در مطالعات      يو خطا  نانیمختلف اطم 
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ـ    ین تعداد مشاهده، تما   یا يشل و کارسون، برا   یم 95سـت آمـده بـا احتمـال     دهل بـه پرداخـت ب
. خواهـد داشـت    یل به پرداخت واقع   یدرصد با تما  10تر از   کم یاختالف هاوقتتربیشدرصد،  
کننـده و خـارج     مـصرف  يوسیلهبهناند همان نوع    ی، پس از خر   نانهر نوع    يها برا نامهپرسش
شـامل سـه    نامـه پرسـش . ل شده است  یم، تکم یمستق يق مصاحبه یو از طر   ییواناناز   يشدن و 
هايالوس) 2... (الت و   یدرآمد، سن، تحص   مانندیعموم هايالوس) 1: (ال بوده است  ودسته س 

ـ ، دفعـات خر ییوانانشده در هر بار مراجعه به  يداریخر نانتعداد   مانندنانیاختصاص نـان د ی
ينهـاد پـیش مـت   یروش ق  براسـاس نامـه پرسـش CVMال  وس. CVMال  وس) 3(... ودر هفته   

.شده استیاحطريتکرار
ز با توجـه بـه تعـداد    یدر شهر اصفهان و ننانهر نوع   يموجود برا  ییوانانبا توجه به تعداد     

هـر نـوع     يبرا يآورجمعبراي  از  یمورد ن  ينامهپرسشانتخاب شده، تعداد     ينامهپرسش1112
ـ منـاطق  (کـه منـاطق مختلـف    جـا آنن از یبر اافزون. متفاوت بوده است  نان شـهر  ) گانـه ازدهی

هر منطقـه و     يد، برا یستنهمگن ن ... و   ی، فرهنگ ی، اجتماع ياقتصاد يهایژگیو نظراصفهان از   
. شديآورجمعنامهپرسشجداگانه صورتبهنانهر نوع يبرا

ـ تمامتوسـط دست آوردن اطالعـات الزم،  هها و بنامهپرسشل  یپس از تکم   ل بـه پرداخـت   ی
تـر بـیش ل به دادن پول     یکه تما  ییهانانيبرا(نانر نوع   ت ه یفیش ک یافزا يکنندگان برا مصرف

یپـ  يمرکب برا  يکاال يهیسپس قض . دشمحاسبه  ) وجود داشته است   نانت  یفیش ک یافزا يبرا
ـ در نظـر گرفتـه شـده در ا         نانا انواع مختلف    یآ«له که   ان مس یبردن به ا   تـوان  ین مطالعـه را مـ     ی

.کار گرفته شده استهب» ا نهیدر نظر گرفت نانواحد يک کاالیعنوان به
ر ییتغ یسانکیاز کاالها به نسبت      یگروه يها برا متیمرکب، اگر ق   يکاال يهیقض براساس

روشن  يبرا). 1971گو،  یکوگ(واحد رفتار کنند     يکاال عنوانبهتوانند  یکند آن گروه از کاالها م     
يبنـد میگـروه تقـس  Mد و در یـ ک بخـش تول یـ عدد کاال در nشود که یشدن مطلب، فرض م   

مت هر محصول با یشود ق یفرض م  چنینهم. شوندیم
i
p(i=1,2,…,k)مـت هـر   یو شاخص ق

گروه از کاالها با     
I
p   هـر کـاال بـه شـاخص گـروه           یمت نسب یتم ق یاگر لگار . شودینشان داده م
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مربوطه بـا     يکاال
i
ρ))

p

p

ln(=ρ
I

i

i
کس یمرکـب هـ    يکـاال  يتئـور  براسـاس نـشان داده شـود،      ) 

د کـر ک گروه جمع    یمورد نظر را در      يهاموجود در گروه   يتوان کاالها یم ی، تنها زمان  )1946(
طول ن داشته باشند که در      یش به ا  یمربوطه گرا  يکاالها يهامتیکه ق  یهنگام. ثابت باشد  ρکه

ـ گر تغ یدکیگام با   زمان هم  ب یکس الزم اسـت تـا ضـر       یط هـ  یشـرا  يبرقـرار بـراي   نـد،   کنر  یی
در گـروه مربوطـه   هـا آنيسازجمعبرايک باشد تا مجوز الزم یها برابر متیان قیم یبستگهم

یبـستگ ب همین مطالعه، ضرین اساس در ایبر ا). 1379، یراد و سالم یانیک(وجود داشته باشد    
محاسـبه شـده   1382-1386يدورهيدر مقاله بـرا    گفته شده نانانواع مختلف    يهاتمیان ق یم

ـ در نظر گرفت     نانيک کاال یصورتبهتوان  یرا م  ناند که انواع    شویاست تا بررس   در . ا نـه  ی
در نظـر   نـان يک کـاال  یعنوان  به نانانواع   یمرکب صادق باشد، تمام    يکاال يکه تئور  یصورت

ـ فیش کیافزايکنندگان برال به پرداخت مصرفیتمانابراینبشوند و یگرفته م  در (نـان ت کـل  ی
ـ    ) تیفیش ک یبه شرط افزا   تربیشل به دادن پول     یصورت وجود تما   يتقاضـا یمحاسـبه و منحن

ثر بـر   وعوامـل مـ    ،نـان ت  یفیش ک یبا توجه به افزا   زیان ن یدر پا . دشویرسم م  نانتیفیش ک یافزا
یبررسـ  سخن، گریبه د . ردیگیقرار م  یابیارزمورد   نانين برا کنندگال به پرداخت مصرف   یتما

ـ الت، بعـد خـانوار، م     یون جنس، تحص  چیا عوامل یشود که آ  یم ـ زان خر ی يبـر رو ... و   نـان د  ی
.ا نهیثر است وکنندگان مل به پرداخت مصرفیتما

ج و بحثینتا
ننات انواع مختلف یفیش کیافزايکنندگان برال به پرداخت مصرفیتما

را نشان نانهر نوع يشده برايآورجمعيهانامهپرسشتعداد و درصد ) 2(جدول
.دهدیم
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نانانواع مختلف يپرشده برايهانامهپرسشتعداد و درصد ) 2(جدول

قیتحقيهاافتهی:ماخذ

يهانامهپرسشن یاز بنانت یفیز تعداد و درصد افراد موافق با هر نوع کین) 3(در جدول
. آورده شده استنانهر نوع يپرشده برا

نانانواع مختلف يت برایفیهر نوع کبا هاتعداد و درصد موافق) 3(جدول
میحجمهینینیماشیقپسنگکینیماشیخانگيتنورینیماشيبربر نان

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادنانت یفیک
36229/4108381011258/785/20یعال

21422017/4457461746476/511419/43197/48خوب
25501824/40487/38174630331292/40112/28متوسط

12451093/70044/4261/816/2فیضع

قیتحقيافته های:ماخذ
باشد یمنانع همان نويپر شده برايهانامهپرسشن یاز بنانهر نوع يان شده برایتعداد و درصد ب*

هانامهپرسشن کل ینه از ب

انواع مختلف يپر شده برايهانامهپرسشان یشود که در میمدیده)3(با توجه به جدول 
ین درصد عالیتردرصد و کم5/20م با یحجمهیننانمربوط به ین درصد عالیتربیش، نان

ف مربوط به ین درصد ضعیتربیشچنینهم. باشدیدرصد موافق م9/4با يتنورنانمربوط به 
سنگک با صفر درصد نانف مربوط به ین درصد ضعیتردرصد موافق و کم10با يتنورنان

يرا برانانت یفیش کیافزايبراتربیشبا دادن پول هاتعداد و درصد موافق) 4(جدول. است
، نانهر نوع يبرایعالت یفیاست که تعداد افراد موافق با کگفتنی. دهدی، نشان منانهر نوع 

ناننوع 
يبربر
ینیماش

يتنور
یخانگ
ینیماش

کلمیحجمهینینیماشیقپسنگک

ي پرشدهنامهپرسشتعداد 
شدهشدهههههههههپر

504501243791321391112
5/45/401/113/32/89/285/3100درصد
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ها، مشخص شده که چه تعداد موافق نامهپرسشيهماندین باقیاند و از بکنار گذاشته شده
.اندبوده

نانت انواع مختلف یفیش کیافزايبراتربیشبا دادن پول هاتعداد و درصد موافق) 4(جدول
ناننوع 
تعداد و درصد

يبربر
ینیماش

يتنور
یخانگ
ینیماش

میحجمهینینیماشیقپگکسن

3427876175220219هاتعداد موافق
3/72657/66502/642/683/61درصد

قیتحقيهاافتهی:ماخذ

ش یافزايبراتربیشدادن پول يبراهاشود که درصد موافقیمیدهد) 4(به جدول نگاهبا 
توان گفت یمپسدرصد است 50ي، باالسنگکنانر از یغبهنانانواع یتماميبرانانت یفیک

ت از یفیش کیافزايبراتربیشموافق دادن پول سنگک، افرادنانجز بهنانانواع یتماميبرا
ل به پرداخت یتمامتوسط،بعديتوان در مرحلهیمبنابراین.ندتربیشافراد مخالف 

ن یانگیم) 5(جدول. دست آوردهب)سنگکنانجز به(نانانواع مختلف يکنندگان را برامصرف
ل به ین تمایانگیز میار آن و نی، انحراف معنانهر نوع يمت موافقت شده برایش قیدرصد افزا

.دهدیرا نشان منانپرداخت انواع مختلف 

نانانواع مختلف يل به پرداخت براین تمایانگیو میمت توافقیش قیدرصد افزا) 5(جدول
ناننوع 

میحجمهینینیماشیقپینیماشیخانگيتنورینیماشيبربرشرح

350200250280150600)الیر(در حال حاضر نانمت یق

%2/28%5/39%8/33%6/34%47/37%8/29مت موافقت شدهیش قین افزایانگیم

%5/13%5/23%3/18%9/20%6/22%9/11اریانحراف مع
ش یل به پرداخت بابت افزاین تمایانگیم

)الیر(ت یفیک
10075909560170

450275340375210770)الیر(ناند یمت جدیق

قیتحقيهاافتهی:ماخذ
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ت یفیش کیافزايحاضرند برانانکنندگان شود که مصرفیمدیده)5(با توجه به جدول
یخانگنانيدرصد، برا47/37تا يتنورنانيمت، برایش قیدرصد افزا8/29تا يبربرنان
يدرصد و برا5/39تا ینیماشنانيدرصد، برا8/33تا یقپنانيدرصد، برا6/34تا ینیماش
کنندگان گر مصرفیدسخن به . رندیمت را بپذیش قیدرصد افزا2/28م تا یحجمهیننان

يال، برایر450يبربرنانيبرا) نانمطابق استاندارد (نانت یفیش کیحاضرند در صورت افزا
نانيال، برایر375یقپنانيال، برایر340ینیماشیخانگنانيال، برایر275يتنورنان
5ت در جدول یاهمدارايينکته. ال بپردازندیر770م یحجمهیننانيال و برایر210ینیماش

را يترمت کمیش قیافزاحاضرندمت باالتریبا قيهانانيکنندگان بران است که مصرفیا
ش یداشته، درصد افزايمت باالتریکه قینان، هر نانان انواع یگر از میدسخن به. ندیتحمل نما

.ز داشته استینيترنییپایمت توافقیق
مختلف، يهانانت یفیش کیکنندگان بابت افزال به پرداخت مصرفیتمايپس از محاسبه

گفته شدهيهانانا انواع مختلف یکار گرفته شد تا مشخص شود که آهمرکب بيکااليهیقض
در که گونههمان. ا نهیدر نظر گرفت نانمرکب يک کاالیعنوان توان بهین مطالعه را میدر ا

یبستگب همیکه ضریکس، در صورتیمرکب هيکااليتئوربراساسشد گفتهز ینگذشته 
ه کجاآناز . آن کاالها وجود دارديسازک باشد، امکان جمعیکاالها برابر يهامتیان قیم

زان خود برابر ین میترن مطالعه در کمیادرنانانواع مختلف يهامتین قیبیبستگب همیضر
در مطالعه را یاد شدهنانتوان هفت نوع ی، ماست1ب برابر یتقربهدست آمده که هب975/0

ل به پرداخت و ین تمایانگیتوان مین میبنابرا. در نظر گرفتنانمرکب يک کاالیعنوان به
.دست آوردهرا بنانکل يتقاضاینمنح
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نانتیفیش کیافزايتقاضایل به پرداخت و منحنین تمایانگیم
ن کاال یايشود که برایدر نظر گرفته منانيک کاالیعنوان بهنانن قسمت انواع یدر ا

فرد مصاحبه1112ن یکل از بدر ج نشان داد که ینتا. شده استيآورجمعنامهپرسش1112
نفر 1031ن ینفر، از ب81ن یبا کنار گذاشتن ا. اندبودهنانیت عالیفینفر موافق ک81شونده، 

نفر 352و نانت یفیش کیافزايبراتربیشموافق دادن پول ) درصد9/65(نفر 679مانده، یباق
به درصد افراد مصاح50ش از یکه بجاآناز . اندبودهتربیشمخالف دادن پول ) درصد1/34(

نانت یفیش کیافزايل به پرداخت برایتوان گفت تمایدر کل مپساند شونده موافق بوده
نانت یفیش کیافزايتقاضایل به پرداخت و منحنیتمامتوسطتوان ین میوجود دارد و بنابرا

.دست آوردهرا ب
نندگان کل به پرداخت مصرفین تمایانگیار و می، انحراف معیمت توافقیش قیافزا) 6(جدول

.دهدیدر شهر اصفهان نشان مرانانت یفیش کیافزايبرا

ش یافزايکنندگان برال به پرداخت مصرفین تمایانگیو میمت توافقیش قیافزا) 6(جدول 
نانت یفیک

350)الیر(در حال حاضر نانمت یق

%37مت موافقت شدهیش قین افزایانگیم

%22اریانحراف مع

130)الیر(تیفیش کیداخت بابت افزال به پرین تمایانگیم

480)الیر(ناند یمت جدیق

قیتحقيهاافتهی:ماخذ
در نظر گرفته شده است نانمت کل یعنوان قن مطالعه بهیانانمت انواع ین قیانگیم* 

تا نانت یفیش کیدهندگان حاضرند بابت افزاشود که پاسخیه مدید)6(با توجه به جدول 
دهندگان موافقند در صورت گر پاسخیدسخنبه . رندیمت را بپذیش قیافزادرصد37حدود 
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تعداد ) 7(جدول. بپردازندنانيال برایر480ال، مبلغ یر350مبلغ يبه جانانت یفیش کیافزا
یآن منحنبراساسدهد که یمختلف را نشان ميهامتیش قیو درصد افراد موافق با افزا

توان دیدمی،)2(و نمودار)7(توجه به جدولبا. سم شده استرنانتیفیش کیافزايتقاضا
برقرار ) مت و مقدارین قیمعکوس بيرابطه(تقاضا ي، تئورنانتیفیش کیافزايکااليکه برا
.است

نانتیفیش کیافزامختلف يهامتیبا قهاتعداد و درصد موافق) 7(جدول 
تعداد

درصدقتعداد افراد مواف)متیش قیافزا(مت یق

6788/65)متیش قیدرصد افزا20(الیر420

3765/36)متیش قیدرصد افزا40(الیر490

1516/14)متیش قیدرصد افزا60(الیر560

742/7)متیش قیدرصد افزا80(الیر630

597/5)متیش قیدرصد افزا100(الیر700

قیتحقيهاافتهی:ماخذ
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نان 

شهر اصفهاننانتیفیش کیافزايابع تقاضاو تیمنحن) 2(نمودار
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نانت یفیش کیکنندگان با توجه به افزال به پرداخت مصرفیثر بر تماوعوامل میبررس
، شامل دو نانت یفیش کیافزايکنندگان برال به پرداخت مصرفیثر بر تماوعوامل میبررس
باال يبراتربیشدن پول ا مخالفت با دایثر بر موافقت وعوامل میبررسیکیشود؛ یقسمت م

ن ییعوامل تعیمنظور بررسبه. ل به پرداختیزان تمایثر بر موعوامل ميگریت و دیفیبردن ک
شده بود که بتواند یطراحياگونهبهنامهپرسشل به پرداخت، یگذار بر تماتاثیرکننده و

کند و يریگند، اندازهبگذارتاثیربه پرداختل یتوانند بر تمایرا که مییرهاین متغیترمهم
:رها عبارتند ازین متغیا. دینمايآورالزم را جمعيهاداده

1.:SEXدر 1مرد برابر يزن برابر صفر و براياست که براير مجازیک متغی: تیجنس
.نظر گرفته شده است

2.:AGEسن.
3.:MARRIAGEمجردها برابر صفر ياست که براير مجازیک متغی: هلات تیوضع

.در نظر گرفته شده است1برابر هاتاهلميو برا
4.X1 :خانوادهيتعداد اعضا.
5.JOB :کار و یآموز، بافراد دانشجو، دانشياست که براير مجازیک متغی: شغل

رمندان، استادان دانشگاه، شغل آزاد، کايافراد دارايدار برابر صفر و براخانه
.گرفته شده استدر نظر1ن برابر یریها و ساها، بازنشستهیفرهنگ

6.INCOME:المثدر (در نظر گرفته شده است ين هر گروه درآمدیانگیکه م: درآمد
هزار تومان در نظر گرفته 225هزار تومان برابر 200-250ن یبيگروه درآمديبرا

).شده است
7.EDUCATION:ل در نظر گرفته شده است یتحصيهاکه برابر سال: التیتحص

...).، 12=پلمی، د8=پلمیر دی، ز0=سوادیب(
8.X2 :در هفتهناند یخرهايهدفع
9.X3 :ییواناندر هر مرتبه مراجعه به ناند یتعداد خر
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یاديرهایمستقل، متغيرهایل به پرداخت، متغیثر بر تماوعوامل میبررسيهدر هر دو مرحل
. وابسته متفاوت هستنديرهایباشند و تنها متغیشده در باال م

تیفیش کیافزايبراتربیشا مخالفت با دادن پول یثر بر موافقت وعوامل میبررس
مخالف بودن و ياست که مقدار صفر را براير مجازیک متغیر وابسته ین حالت متغیدر ا
جاآناز . کندیماریت، اختیفیباال بردن کبرايتربیشموافق بودن با دادن پول يرا برا1مقدار 

ت یاست، مدل لوج1با دو مقدار صفر و یر موهومیک متغیته ر وابسین حالت متغیکه در ا
ج آن در یر وابسته برآورد شده است که نتایمستقل و متغيرهاین متغیبيهن رابطییتعبراي

.آورده شده است) 8(جدول 

يرهایو متغنانت یفیش کیافزايبراتربیشپول و ندادنن دادنیت بیون لوجیرگرس) 8(جدول 
یانتخاب

(Z)اریانحراف معنیب تخمیضرریام متغن tيسطح معنادار

C

SEX

AGE

MARRIAGE

X1

JOB

INCOME

EDUCATION

X2

X3

422/1
013/0-
034/0-
348/0-
125/0-
108/0

00000326/0
06/0
021/0-
009/0-

415/0
284/0
006/0
292/0
047/0
277/0

000000717/0
019/0
031/0
008/0

426/3
47/0-
693/5-
192/1-
627/2-
39/0
545/4
117/3
671/0-
026/1-

0006/0
962/0
000/0
2331/0
008/0
696/0
000/0
0018/0
5021/0
3048/0

قیتحقيهاافتهی:ماخذ

، درآمد )X1(خانواده ي، تعداد اعضا)AGE(سن يرهایشود متغیمدیده که گونههمان
)INCOME (الت یو تحص)EDUCATION (تاثیردرصد خطا، 5تر از نییادر سطوح پ
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تاثیرن یاند که ات داشتهیفیش کیافزابراي تربیشموافق بودن با دادن پول يبر رويمعنادار
الت، مثبت یدرآمد و تحصيرهایمتغيو برایخانواده منفيسن و تعداد اعضايرهایمتغيبرا

.بوده است

ت آنیفیش کیا توجه به افزابنانل به پرداختیزان تمایثر بر موعوامل میبررس
ر وابسته است یباشند تنها تفاوت در متغیمستقل همانند قبل ميرهایز متغین حالت نیدر ا
رفته شده یمت پذین قیآخر(.استهر فرد ییل به پرداخت نهایر وابسته، تمایجا متغنیکه در ا
ک یيجا مدل برآوردنین رو در ایاز ا). نانت یفیکننده در قبال باال رفتن کمصرفياز سو
، یرخطی، غین مدل، انواع روابط ممکن خطیتربهانتخاب يبرا. باشدیره میون چندمتغیرگرس

ثر وعوامل میبررسيبرایآزمون شده، مدل انتخابيهان مدلید که در بشبرآورد ... و یینما
تابع نیایکه فرم کلداگالس بوده است-ل به پرداخت در فرم تابع کابیزان تمایبر م

:ر استیزصورتبه
)1(

iuβα eKAL=Y

:ر نوشتیزصورتبهن مطالعه یايرهایمتغيبراتوانیمرا) 1(ي معادله
)2(

JOBβ+MARRIAGEβ+SEXβ

ββββββ

987

654321

e×

3X×2X×EDUCATION×INCOME×1X×AGE×A=WTP

:توان نوشتی، م)2(ي ن معادلهیگرفتن از طرفیعیتم طبیبا لگار
)3(

i9876

543210

ε+JOBβ+MARRIAGEβ+SEXβ+3LnXβ+

2LnXβ+NLnEDUCATIOβ+LnINCOMEβ+1LnXβ+LnAGEβ+β=LnWTP

حداقلاست که با استفاده از روش یتمیلگار-یک مدل خطیدست آمده هب) 3(ي معادله
مواجه یالیسریبستگبا مشکل خودهميبرآورديمعادله. برآورد شده استیمربعات معمول

.آورده شده است) 9(در جدولیبستگج برآورد پس از رفع خودهمیبوده که نتا
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)3(ي معادلهيرهایمتغيره برایون چند متغیرگرس) 9(جدول
يسطح معنادارtاریانحراف معنیب تخمیضررینام متغ

C

SEX

LnAGE

MARRIAGE

LnX1

JOB

LnINCOME

LnEDUCATION

LnX2

LnX3

AR(1)

393/2
060/0
050/0
076/0-
035/0-
018/0
071/0
034/0
030/0
075/0-
625/0

342/0
037/0
038/0
040/0
026/0
035/0
026/0
018/0
019/0
012/0
030/0

980/6
594/1
318/1
874/1-
308/1-
525/0
748/2
879/1
536/1
811/5-
247/20

0000/0
1112/0
1878/0
0612/0
1912/0
5995/0
0061/0
0606/0
1249/0
0000/0
0000/0

455/0=R²883/55=F-Statistic000/0=Prob(F-Statistic)

قیتحقيهاافتهی:ماخذ

نانو تعداد ) INCOME(درآمد يرهایشود که متغیمدیده)9(با توجه به جدول
درصد خطا و 5تر از نیی، در سطوح پا)X3(ییوانانشده در هر بار مراجعه به يداریخر
تر نییدر سطوح پا) MARRIAGE(هل ات تیو وضع) EDUCATION(الت یتحصيرهایمتغ
به . اندل به پرداخت افراد داشتهیزان تمایمبیشینه يبر رويمعنادارتاثیرطا، درصد خ10از 

بودن و متاهلل به پرداخت و یزان تمایش میالت باالتر باعث افزایگر درآمد و تحصیدسخن
ل به پرداخت ی، باعث کاهش تماییوانانشده در هر بار مراجعه به يداریخرنانش تعداد یافزا

ز ینFيب احتمال آمارهیضرچنینهم. شوندین مت آیفیش کیا توجه به افزابنانيافراد برا
توان ینمب مدل برابر صفرند رایضرایه که تمامین فرضیدهد ایبرابر صفر بوده که نشان م

باال بوده و R²زان ین میایمقطعيهادادهيباشد که برایدرصد م5/45ز برابر ینR². رفتیپذ
یحیتوضيرهایمتغیا به عبارتیمدل خوب است یح دهندگیتوضدهد قدرت ینشان م

يهااز آزمونياز مجموعهیان نیدر پا. دهندیح میر وابسته را توضیرات متغییتغیخوببه
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انس، یواریساندهد مدل با مشکل ناهمیمدل صورت گرفته که نشان ميبر رویصیتشخ
.ح شده استیتصریدرستل بهز مدیباشد و نیمواجه نمیبستگو خودهمیخطهم

هانهادپیشگیري و نتیجه
در نانت یفیش کیافزايکنندگان برال به پرداخت مصرفیتمایابین مطالعه در صدد ارزیا

شد که در يآورجمعنانانواع يبرانامهپرسش1112ن منظور تعداد یاهب. شهر اصفهان بود
:دست آمدهر بیج زیمطالعه نتایط

سنگک وجود دارد نانبه جز نانت انواع مختلف یفیش کیافزايپرداخت برال به یتما-1
ش یدرصد، افزا8/29(ال یر100يبربرنانيل به پرداخت براین تمایکه اياگونهبه
یخانگناني، برا)متیش قیدرصد، افزا47/37(ال یر75يتنورناني، برا)متیق

درصد، 8/33(ال یر95یقپنانيبرا، )متیش قیدرصد، افزا6/34(ال یر90ینیماش
نانيو برا) متیش قیدرصد، افزا5/39(ال یر60ینیماشناني، برا)متیش قیافزا

ج نشان داد ینتاچنینهم. باشدیم) متیش قیدرصد، افزا2/28(ال یر170م یحجمهین
ن، دهندگاپاسخيرفته شده از سویمت پذیش قیداشته، افزايمت باالتریکه قینانهر 
.تر بوده استز کمیننانآن يبرا

ن یبیبستگب همیکه ضرنیمرکب و با توجه به ايکااليهیبا استفاده از قض-2
توان انواع یک بود، اثبات شد که میب برابر یتقربهنانانواع مختلف يهامتیق

.در نظر گرفتنانمرکب يک کاالیعنوانبهرا نانمختلف 
که يجز افرادبه(درصد از افراد مصاحبه شونده 8/65ه ق نشان داد کیج تحقینتا-3

نانت کل یفیش کیافزايبراتربیشموافق دادن پول ) اندبودهنانیت عالیفیموافق ک
نانت یفیکبودبهبرايرا نانمت یش قیدرصد افزا37ن افراد حاضرند تا یا. ندهست
نانيال برایر480ال، مبلغ یر350مبلغ يجال دارند بهیکه تمايگونه ارند بهیبپذ

. بپردازند
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ش یاز آن بوده که افزایره حاکیت و چندمتغیلوجیونیرگرسيهاج برآورد مدلینتا-4
تربیشموافقت با دادن پول يبر رویمنفتاثیرش سن، یخانواده و افزايتعداد اعضا

مراجعه به شده در هر باريداریخرنانش تعداد یافزا. داردنانت یفیش کیافزايبرا
چنینهم. گذاردیل به پرداخت میزان تمایبر میمنفتاثیرز یبودن نمتاهلو ییوانان

ل به پرداخت و موافقت با دادن پول یزان تمایميالت باالتر بر هر دویدرآمد و تحص
.مثبت داردتاثیر، نانت یفیش کیافزايبراتربیش

تهران يخانوارهااز درصد 66«دهد یان مکه نش)1377(ق مهاجر یج تحقینتااین مطالعه، 
يتربیشبرطرف شود، مبلغ نانت نازل یفیکه مشکل انتظار در صف و کشرط آنحاضرند به

. کندیمتاییدرا»بپردازندنانيبرا
تربیشل به دادن پول ی، تمانانکنندگان از مصرفیکه درصد قابل توجهجاآناز چنینهم

د یوجود آبهییهاییوانانهانامکیشود که در برخیمنهادپیشدارند، اننت یفیش کیافزايبرا
د یشده به نرخ آزاد توليداریرا با آرد خرنانک به استاندارد یا نزدیت استاندارد یفیبا کنانکه 
نانهاآننان،تیفیآرد آزاد و با کهاآنجاد شود که آرد یاییهاییوانانگر یدسخن به . دکنن

شکل ) ارانهیآرد بدون پرداخت (مت آرد آزاد یبا توجه به قهاآننانمت یدارد باشد و قاستان
با چهنانچچنینهم. کندیرا فراهم منانيارانهیکاهش يهنین، زمیگرفته باشد که ا

نانتوان یم،ش دادیموجود در سطح شهر را افزايهاییواناننانت یفیبتوان کییهايزیربرنامه
و استهاییوانانساز فروش آرد با نرخ باالتر به نهین خود زمید کرد که ایمت باالتر تولیقرا با

یستیبایمارتباطن یالبته در ا. دولت خواهد بودياز سویپرداختيارانهیکاهش بنابراین
، چون درآمدهمیکه عواملياگونهها را بهارانهیبتوان پرداخت چهنانچرسد ینظر مگفت به

رد یرا در نظر بگخانواده يو تعداد اعضاییوانانشده در هر بار مراجعه به يداریخرنانتعداد 
ن حال یکاهش داد و در عیرا در حد قابل توجهیپرداختيارانهیتوان ید، مکرمند هدف

.کنندگان عرضه کردت باالتر را به مصرفیفیبا کینان
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:ر بوده استیزصورتبهبراي مثاليبربرنانيبراCVMسوال

CVMسوال

چگونه است؟ ینیماشيبربرنانت یفیبه نظر شما در حال حاضر، ک
)ابدییادامه مCVMند یفرا(خوب  )              شودیمتوقف مCVMند یفرا(یعال

)ابدییادامه مCVMند یفرا(ف         یضع)                ابدییادامه مCVMند یفرا(متوسط
ـ نزد(ینیماشـ يبربرنانت  یفیش ک ید بابت افزا  یا شما حاضر  یآ ـ فیک شـدن ک ی ـ فیبـه ک نـان ت ی تاییـد ت مـورد  ی
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