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تهران برای بهبود  پنجبرآورد میزان تمایل به پرداخت شهروندان منطقه 
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 هچكید
و  پایدار شهریاصلی در مدیریت  ءک جزعنوان ی در مدیریت شهری نوین حضور و همکاری مردم به

زیستی میزان ترجیحات افراد در برخورد با کاالی محیط. لذا بررسی شودمیمحسوب کاهش آلودگی هوا 
 .این جهت باشدتواند گامی مؤثر در ها میهوا و آگاهی از میزان مشارکت اقتصادی و تمایل به پرداخت آن

منطقه  شهروندانو میزان تمایل به پرداخت  اقتصادیو  اجتماعی، عوامل فردیاز  یک هر سهمدر این راستا 
، مک 2Rهای شاخصاساس  بررسی و بر جیتلومشروط و مدل گذاری با اسـتفاده از روش ارزش تهران 5

های الکتریکی با سنجی خرید اتوبوسامکان در نهایت. شد برازشمدل  نمایی نتایجفادن و نسبت راست
 1/85نتایج پژوهش نشان داد که مورد بررسی قرار گرفت.  هاستفاده از مشارکت مردمی در دوره یک سال

تمایل به پرداخت ود کیفیت هوا هستند و ، حاضر به پرداخت مبلغی جهت بهباین منطقه درصد شهروندان
متغیرهای مبلغ اساس مدل لوجیت  بردست آمد. بهدر ماه ریال  09457برابر با افراد برای بهبود کیفیت هوا 

اند. ثر بر تمایل به پرداخت شناخته شدهمهمترین عوامل مؤترتیب آگاهی به پیشنهادی، درآمد و میزان
دستگاه  98تواند سنجی نشان داد که نهاد شهرداری با استفاده از مشارکت مردمی میهمچنین نتایج امکان

 5های فرسوده دیزل در ناوگان اتوبوسرانی منطقه اتوبوس الکتریکی را در دوره یک ساله جایگزین اتوبوس
سودآوری در زمینه کاهش آلودگی هوا، آلودگی صوتی، مصرف  ریالمیلیارد  010,90اقدام  نماید که این

مدیران شهری از  شودبرای شهرداری دارد. لذا پیشنهاد میهای دیزل وسهای نگهداری اتوبسوخت و هزینه
 ها استفاده نمایند.این مشارکت مردمی برای بهبود کیفیت هوا و جبران هزینه

 گذاری مشروط، تمایل به پرداخت، مشارکت اقتصادی، کیفیت هوا.ارزش :واژگان کلیدی

Keywords: Contingent Valuation, Willingness to Pay, Economic 
Participation, Air Quality. 
JEL Classification: Q51, Q53, Q41, O21, C87.   

                                                           
 شد.اباز رساله دکتری می مقاله مستخرج. 9
  sahar.abedian1985@gmail.com                  زیست، دانشگاه مالیرزیست، دانشکده منابع طبیعی و محیطدانشجوی دکترا محیط. 9
 زیست، دانشگاه مالیر )نویسنده مسئول(زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط گروه محیط  ،استادیار. 9

mehrdadmirsanjari@yahoo.com  
 شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشکده، زیست و محیط گروه شیالت، استاد. 4

rassoulmahiny@gmail.com  

mailto:mehrdadmirsanjari@yahoo.com


 

 9911 پاییز وز مستان ،چهارمبیست و  شماره دوازدهم، سال اقتصادی،گذاری سیاست نشریه   9

 مقدمه -1

 مورد عنوان عوامل مهم سالمت به ادی ورشد اقتص زیست، کیفیت محیط در بحث توسعه پایدار،

اغلب کشورها  (.9799، 9؛ فوریه و بالبوس9794، 9و همکاران ه)شییِ گذاران استسیاستتوجه 

های اقتصادی در کانون اصلی برنامه با توجه به رابطه تنگاتنگ آن با اقتصاد ازیست ر بخش محیط

در نظر  ، ایجاد درآمد و ثروتعنوان عامل مهم اثرگذار بر تولیدبهد و آن را انخود قرار داده

برداری بیش از حد منابع از بهره( و 9779، 4؛ اِگلین9798، 9ارانو همک )اِستاوروپولوس اندگرفته

را از موانع اساسی یک سو و آلودگی، ضایعات و پسماندهای تولیدی و مصرفی از سوی دیگر 

 کیفیت محیطهمچنین  (.901: 9910)نصرالهی و سعیدی،  دانندمیپیش روی توسعه کشورها 

است و کاهش کیفیت آن، باعث  های مؤثری است که بر سالمت افراد نیز اثرگذارزیست از حوزه

وری نیروی کار و رشد بهره مخدوش شدن وضعیت سالمت افراد در جامعه و در نتیجه، کاهش

ترین مباحث در بخش یکی از عمده(. 99: 9910)ایزدخواستی و بالغی اینالو،  اقتصادی خواهد شد

 به را ایهای گستردهکه عدم توجه به آن هزینه استزیست، بحث آلودگی هوا  محیطکیفیت 

افزایش  د منجر بهتوانمیآلودگی هوا  .سازدزیستی وارد می و محیط اقتصادیبهداشتی،  هایبخش

و میر  افزایش مرگ (،9790، 0لی و همکاران ؛9798، 5مارتینز و همکارانهای سالمت )هزینه

(، کاهش رفاه 9794، 8ستون و حننااِ؛ گرین 9979، 0و همکاران ومزگ سالمندان )آرسئوکودکان و 

 ؛9798، 99باندی و همکارانخشونت )(، افزایش جرایم و 9790، 97؛ دارسین9794 ،1لی) عمومی

 ( و9797، 94رسون و همکارانپِ ؛9794، 99جونز و همکارانها )آلودگی اکوسیستم(، 9798، 99لی

                                                           
1. Shieh (2014) 
2. Furie and Balbus (2012) 
3. Stavropoulos (2018) 
4. Eglin (2001) 
5. Martinez (2018) 
6. Li (2016) 
7. Arceo-Gomez (2012) 
8. Greenstone and Hanna (2014) 
9. Li (2014) 
10. Darçın (2017) 
11. Bondy (2018) 
12. Li (2018) 
13. Jones (2014) 
14. Persson (2010) 



 

 9 با...  هوا کیفیت بهبود برای تهران پنج منطقه شهروندان پرداخت به تمایل میزان برآورد

 اصلیاز موانع  یکیهوا را  یدانان آلودگو اقتصاد گذاراناستی، سلیدل نیهمبه . شود نظایر آن

  (.9791، 9؛ عثمان و همکاران9790، 9)ایتو و ژانگ دانندیم ی کشورهاتوسعه اقتصاد یبرا

، در ایرانبانک جهانی در مورد خسارات ناشی از آلودگی هوا در  سویاز  شده ارائهاساس آمار  بر

 9770میلیارد دالر، این میزان در  0میالدی خسارت ناشی از آلودگی هوا در حدود  9774سال 

میلیارد دالر  90به  9790میلیارد دالر و در سال  97میالدی بـه  9797میلیارد دالر، در  8میالدی به 

 محیط چالشاز نخستین و مهمترین (. 951: 9917)قراگوزلو و همکاران،  ه استرسیددر سال 

دلیل شرایط خاص  تهران بهشهر کالنآلودگی هوای  در بخش کیفیت هوا، زیستی کشور

مت و سال بخش در آن بارتوجه به پیامدهای زیان با جغرافیایی، اقلیمی و استراتژیک است که

شهر تهران و از زیستی کالن محیط تترین معضالملموس ، ازکیفیت زندگی شهروندان تهران

؛ عرب 9914، ریاضیزبردست و ) است ریزان شهریگذاران، مدیران و برنامهسیاستهای دغدغه

کنند یلیون تن سم از طریق هوا استنشاق میم 9/0ساله  شهروندان تهرانی هر .(9914و میرکریمی، 

های درصدی بیماری 07آلودگی هوای تهران موجب افزایش . کندها رسوب میکه در ریه آن

ومیر ناشی ها، آمار مرگمتوسط ساکنین تا پنج سال شده است. طبق تخمینتنفسی و کاهش عمر 

و این هشداری است  نفر و در سال حدود چهار هزار نفر است 90از آلودگی هوا در تهران روزانه 

تر از چرخه جهانی چه سریع که باید هرریزان شهری گذاران، مدیران و برنامهبرای سیاست

 .(95: 9915، زارش راهبردی مدیریت و اقتصادگد )ونآلودگی هوا دور ش

است  مسئوالن دولتیو  شهروندان میان مستمرتعامل مشترک و نیازمند کاهش آلودگی هوا 

برای رسیدن به یک تعامل مشترک بین  (.9798، 4چن؛ ژانگ و 9790، 9گراس برندت و لیو)

شهروندان و دولت باید رفتار و ترجیحات هر یک از طرفین مورد ارزیابی قرار گیرد. ترجیحات و 

شود و دولت باید وظایف قانونی خود را وظایف دولت در قالب قانون به نظام اجرایی ابالغ می

کنترل و  رابطه باگذاری در یاستس یاز طرفی اجرا(. 949: 9914عمل کند )صمدی و همکاران، 

زیستی  های محیطآگاهیمیزان  شناختاست. لذا  مشارکت مردماز آلودگی هوا نیازمند  پیشگیری

یکی از (. 9: 9791، 5چین و همکاران) برای حل این مشکل ضروری استترجیحات افراد  و

برخورد با کاالها و خدمات ها در ها در تعیین ترجیحات افراد و میزان مشارکت اقتصادی آنروش

                                                           
1. Ito and Zhang (2016) 
2. Usman (2019) 
3. Grossberndt and Liu (2016) 
4. Zhang and Chen (2018) 
5. Chin (2019) 
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که در زمینه کاهش اثرات آلودگی کاربرد فراوانی  گذاری مشروط استبازاری، روش ارزش غیر

در ( و 9795، 9؛ وانگ و همکاران9790، 9فیلیپینی و مارتینز کروز؛ 9798، 9)این و همکاران دارد

  .شدمنظور برآورد تمایل به پرداخت شهروندان برای بهبود کیفیت هوا استفاده  به این پژوهش

و تجمع ها کوهکنار رشتهدر آن و قرارگیری  تهران شهرکالنموقعیت خاص جغرافیایی با توجه به 

ترین شهرهای کشور از نظر میزان آالینده یکی از آلودهشهر به مواد آالینده در هوای سطحی، این 

با کنند. شدیدی را طی این سالیان تجربه می یکه ساکنان آن آلودگی هوا است شدههوا تبدیل 

قبل از  .شدعنوان جامعه آماری انتخاب  بهشهر تهران، منطقه پنج تهران توجه به وسعت کالن

 داد. با این حال،را تشکیل میترین حد شهر تهران غربی 5شهر تهران، منطقه  99منطقه گیری شکل

رویه در دو دهه گذشته، سبب تراکم جمعیت این منطقه های بیپایین بودن نرخ زمین و مهاجرت

های اتوبوس ها همچون پایانهجانمایی اشتباه بسیاری از کاربری دلیل این منطقه به شده است.

عنوان دروازه  کرج به -وجود اتوبان تهران مهرآباد،رب، همجواری با فرودگاه غ شهریبرون

بر  دستگاه اتوبوس 550با وجود  شهریدرونهای اتوبوسرانی پایانه تعددو  ورودی به شهر تهران

با توجه به جهت غربی به مناطق آلوده تهران است. همچنین این منطقه یکی از  پایه سوخت دیزل

 تهران های مضر سالمت به مناطق دیگرآالینده دهندهانتشار شرقی بادهای تهران یکی از مناطق

افزایش رفاه ، هافیت هوا نقش مهمی در سالمت انسانکه مسائل مربوط به کی جااز آن است.

لذا نیاز است راهکارهای مناسب جهت کنترل شهروندان دارد، وری اقتصادی و بهروهاجتماعی 

تا بدین  مسئول و با مشارکت شهروندان صورت بگیرد هایودگی در این منطقه از سوی سازمانآل

در این پژوهش  لذا انتشار آالینده به مناطق دیگر جلوگیری به عمل آید.همچنین طریق از تولید و 

اهش های اقتصادی و حرکت به سمت کریزیگذار در مسیر برنامهثیریک بخش از عوامل تأ

برای  5با هدف برآورد تمایل به پرداخت شهروندان منطقه ی است که مشارکت مردم آلودگی

با توجه  گرفته است. مورد توجه قرارمنظور بهبود کیفیت هوا  بهکمک به سازمان شهرداری تهران 

عنوان یک منبع مالی جهت تأمین بودجه خدمات عمومی در  که عوارض پرداختی از مردم بهبه این

، لذا نیاز است سازمان شهرداری این بودجه را صرفاً و هوا استمنظور بهبود کیفیت  رداری بهشه

دیزل هستند  های این منطقهاتوبوس د ازدرص 00با توجه به اینکه منحصراً در این زمینه هزینه نماید. 

سنجی خرید در این پژوهش امکان، و نقش تأثیرگذاری در آلودگی هوای این منطقه دارند

                                                           
1. Yin (2018) 
2. Filippini and Martínez-Cruz (2016) 
3. Wang (2015) 



 

 5 با...  هوا کیفیت بهبود برای تهران پنج منطقه شهروندان پرداخت به تمایل میزان برآورد

و فواید مربوط به این  هدر دوره یک سالبا استفاده از مشارکت مردمی  های الکتریکیاتوبوس

های آلودگی هوا، آلودگی صوتی، مصرف سوخت و هزینه هایمسئله از لحاظ کاهش هزینه

  .ه استمورد بررسی قرار گرفت های دیزلمربوط به نگهداری اتوبوس
 

 مبانی نظری -2

حفاظت از منابع طبیعی  منظور گیران بهبرای تصمیممهم یکی از ابزارهای  یستز قتصاد محیطا

احتمالی آن  و اثراتهای یک سیاست اقتصادی خاص و هزینه منافع تواناز طریق آن می کهاست 

را  ، تنوع زیستی و نظایر آنآب و هوایی، تخریب اراضی، آلودگیهایی همچون تغییرات بخش بر

در بحث اقتصاد  (.9794، 9؛ فریمن و همکاران9791، 9)مک کارتی دادمورد تجزیه و تحلیل قرار 

توسعه پایدار همواره مورد نظر  استفاده بهینه از این مواهب طبیعی برای رسیدن به زیست، محیط

کند که بتوان تخمینی از ارزش پیدا می در این راستا، استفاده بهینه زمانی موضوعیت است. بوده

اقعی هر منبع گویای قیمت اقتصادی و یا هزینه و چرا که ارزش واقعی منابع مورد استفاده ارائه نمود

  (.10: 9917)امیرنژاد و اژدری،  فرصت کاربرد آن منبع است

زیست بازاری وجود ندارد  دست آمده از منابع طبیعی و محیط هجا که برای بیشتر منافع باز آن

ترین رایجد. گذاری شومصنوعی ارزشگونه منافع در غیاب بازار، با بازارهای شود اینسعی می

، 9و همکاران )کایرو وانیویک است گذاری مشروطگذاری، روش ارزشروش از این نوع ارزش

گذاری مشروط عموماً روش ارزش .(9795و همکاران،  ؛ وانگ9794، 4؛ تامبور و همکاران9794

زیستی  بازاری منابع محیط های غیرپذیر در برآورد ارزشعنوان یکی از ابزارهای انعطاف به

که با لحاظ کردن ارزش خدمات اکوسیستمی، از استفاده بیش از اندازه از منابع  شودشناخته می

و یا  «0تمایل به پرداخت»در این روش میزان (. 005: 9798، 5آورد )لیگوسجلوگیری به عمل می

 زیستی از طریق پرسش محیط وجود آمده در خدمات برای تغییرات به« 0تمایل به دریافت»میزان 

ای گیرد. تمایل به پرداخت حداکثر هزینهدر یک بازار فرضی مورد بررسی قرار میاز مردم  مستقیم

 زیست حاضر به پرداخت هستند در حالی است که افراد برای حفظ و یا ایجاد تغییر مثبت در محیط

                                                           
1. Mc Carthy (2019) 
2. Freeman (2014) 
3. Kairu-Wanyoike (2014) 
4. Tambor (2014) 
5. Ligus (2018) 
6. Willing to Pay (WTP) 
7. Willing to Accept (WTA) 
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زیستی  پوشی از یک منفعت محیطچشمای است که افراد برای که تمایل به دریافت حداقل هزینه

ها هر دو این روش (.9794؛ فریمن و همکاران، 9794، 9حاضر به دریافت هستند )باکر و روتینگ

میان  شود و هدف آن پر کردن خألزیستی استفاده می منظور تعیین قیمت بهینه برای منابع محیط به

  (.9094: 9798، 9)لییو و همکارانزیستی است  های محیطسودآوری اقتصادی و هزینه

 

 سابقه تحقیق -3

 کاالهای محیطذاری گشزدر زمینة اران تاکنون مطالعات بسیاری در کشورهای مختلف جه

تمایل  (9795) همکارانو  وانگ شده است.ام انج زیستی همچون هوای پاک و بهبود کیفیت آن

را با  بهبود کیفیت هوا های تنفسی کودکان از طریقبرای کاهش بیماری خانوارها به پرداخت

 105بدین منظور  گذاری مشروط در شهر شانگهای چین بررسی کردند.استفاده از روش ارزش

ها آنانجام دادند.  مارستانیب کیهمچنین و  شهر شانگهای در جامعه والدینبا  یمصاحبه حضور

جامعه از والدین در درصد  0/59در محیط بیمارستان و والدین  درصد از 9/07بیان نمودند که 

ها بیان همچنین آنیوآن در سال هستند.  498و  574میزان  به ایحاضر به پرداخت هزینه شهری

از دالیل مهم  بهبود کیفیت هوا درهای مسئول و نهادها دولتوظیفه کردند درآمد کم و اعتقاد به 

 لیمات یدر شانگها نیمطالعه نشان داد که والد نیادر عدم تمایل به پرداخت والدین بوده است. 

مشارکت و  زهیتواند انگیسالمت کودکان مو  دارندهوا  تیفیک بهبود هایی براینهیبه پرداخت هز

 یبراهای مناسبی ها مکانمارستانی، بنیبنابرا را ایجاد کند. هوا تیفیشهروندان در بهبود ک تیحما

و  اختر است. در این حوزه غاتیتبل گسترشهوا و  تیفیک زمینهدر  شهروندان آموزش ءارتقا

منظور  ای به بررسی تمایل به پرداخت خانوارهای الهور پاکستان بهمطالعه در (9790) 9همکاران

ذاری مشروط پرداختند. نتایج نشان داد که بیش از گبهبود کیفیت هوا با استفاده از روش ارزش

درآمد دالر در ماه هستند و بیان نمودند که  80/1درصد خانوارها حاضر به پرداخت هزینه  5/19

 لیبر تما ی و شدت آلودگی محیط زندگی از عوامل مؤثرتنفس یهایماریب سابقه خانوار،ساالنه 

 درآمدکم یکشورها انیکه پاکستان در م تیواقع نیا رغمیکه علها بیان نمودند آن .بودپرداخت 

 لیمردم پاکستان مابا این حال،  دهدبودجه ناچیزی به بهبود کیفیت هوا اختصاص می وقرار دارد 

  هستند. یکاهش بار آلودگ یبرا اقتصادی نهیبه پرداخت هز

                                                           
1. Baker and Ruting (2014) 
2. Liu (2018) 
3. Akhtar (2017) 



 

 0 با...  هوا کیفیت بهبود برای تهران پنج منطقه شهروندان پرداخت به تمایل میزان برآورد

چین را بررسی  نانچانگنیز تمایل به پرداخت بهبود کیفیت هوا در شهر  (9798) و همکاران لییو

( ٪59از پاسخ دهندگان ) یمیاز ن شیبخانوار مورد بررسی،  077نتایج نشان داد که از کردند. 

چند  رگرسیون لجستیک لیو تحل هیتجزدارند. نتایج هوا  تیفیبهبود ک یبرا تمایل به پرداخت

درآمد ساالنه خانوار و  الت،ی، سطح تحصشغل، منطقه محل سکونت متغیرهاینشان داد که  متغیره

 پژوهشیدر  (9790) 9مواتاز و همکاران ه است.بوداز عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت تجربه سفر 

و زیستی  محیطسوختی و دارای باتری از نظر اقتصادی،  های هیبریدی، پیلبه ارزیابی اتوبوس

های خرید، نگهداری، زیرساخت از لحاظ هزینه هادر این پژوهش اتوبوس عملیاتی پرداختند.

مدت و ای و همچنین میزان مصرف انرژی نیاز جهت اجرا و میزان تولید گازهای گلخانه مورد

چشمگیری در  اثرهای هیبریدی ها نشان داد که اتوبوس. نتایج آنشدندبررسی گیری زمان سوخت

اما  ،استمدت مناسب ای اهداف کوتاهای نداشته و تنها برکاهش میزان تولید گازهای گلخانه

های الکتریکی ثری دارند و اتوبوسمؤسوختی و دارای باتری عملکرد بسیار  های پیلاتوبوس

 دارای باتری شبانه بهترین گزینه برای ناوگان اتوبوسرانی است. 

د کیفیت هوای شهر ای با هدف تعیین ارزش اقتصادی بهبومطالعهدر  (9917)زارع و قربانی  فیروز

در دو ای هکمن ذاری مشروط و الگوی دو مرحلهگروش ارزشاز ثر بر آن، ؤمشهد و عوامل م

بهبود  درصد 97که ارزش کل ها نتیجه گرفتند آناستفاده نمودند. منطقه پرآلوده و متوسط آلوده 

در ماه دارد.  ریال میلیارد 907,99وضعیت آلودگی هوا از دیدگاه شهروندان ارزشی معادل 

 همچنین بر اساس نتایج این مطالعه متغیرهای تحصیالت، سن، نوع منطقه محل سکونت افراد،

پرداخت برای کاهش آلودگی  ثر بر تصمیم افراد به تمایل بهؤجنسیت و داشتن فرزند متغیرهای م

ارزیابی ترجیحات و برآورد تمایل به به ای مطالعهدر  (9914صمدی و همکاران ). هستندا هو

 سازیا استفاده از رویکرد مدلبمنظور استفاده از هوای پاک  بهپرداخت شهروندان اصفهانی 

وضعیت و ه افراد برای بهبود کی از آن است پرداختند. نتایج حاک انتخاب و مدل الجیت شرطی

. نتایج نشان هستنددر طول یک فصل  ریال 05777حاضر به پرداخت کاهش اثرات آلودگی هوا 

نه و بومی بودن باعث افزایش اداد که متغیرهای سن، تأهل، بعد خانوار، تحصیالت، مخارج ماهی

  است.شده تمایل به پرداخت 

های هوایی در پژوهشی عوامل مؤثر بر میزان غلظت آالینده (9919نیا کرانی )اخالق وستودهخوش

ن این شهر را با استفاده از روش ارزیابی زیستی ناشی از آن بر ساکنا ی محیطهاشهر یزد و هزینه

                                                           
1. Moataz (2016) 
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ها نشان داد که هر شهروند یزدی حاضر است برای جلوگیری از مشروط ارزیابی کردند. نتایج آن

ها بیان آند. ها در این زمینه هزینه شوآن ریال از مالیات 41907مبلغ ساالنه  ،بدتر شدن کیفیت هوا

نمودند که از نظر شهروندان یزدی، برای حفظ کیفیت هوا با توجه به روند افزایش آلودگی هوا، 

به سه برابر بودجه همان  این میزان و ضرورت دارد که است رقم بودجه تخصیص یافته کافی نبوده

ت پایین هوا و تمایل به یفیرابطه بین کای در مطالعه (9981)بهجتی و همکاران سال افزایش یابد. 

ای روش هکمن دو مرحلهبا استفاده از هوا را  کیفیت پرداخت ساکنان شهر تهران برای بهبود

 به ایحاضر به پرداخت هزینه دهندگانپاسخ درصد 0/55که  ی کردند. نتایج نشان دادبررس

که زنان، افراد مبتال به بیماری ها نشان داد نتایج آن ریال به ازای هر نفر در ماه هستند. 9577میزان

 .دارندها گروهآلوده تمایل به پرداخت بیشتری نسبت به بقیه  تنفسی و افراد ساکن در منطقه

را شهرستان اهواز  شهروندانتمایل به پرداخت ای در مطالعه (9918ی دامنه و همکاران )راسکند

گذاری با استفاده از روش ارزش در رابطه با بهبود کیفیت هوا در مواجهه با پدیده گرد و غبار

بررسی المللی ی معمولی و سطح استانداردهای بینسطح کاهش آلودگدر  مشروط و مدل لوجیت

بر احتمال پذیرش در هر دو سطح مورد بررسی، متغیرهای درآمد و سن نتایج نشان داد که  کردند.

هش . در این پژوداردبر احتمال پذیرش قیمت تأثیر منفی  یپیشنهادمتغیر مبلغ  ثیر مثبت وأقیمت ت

اشرفی و همکاران  .شدبرآورد  ریال 94859و  97091 ه پرداخت سطوح پیشنهاد اول و دومتمایل ب

ترافیک و آلودگى هاى تندرو شهرى بر ررسى اثرات گسترش اتوبوسدر زمینه ب پژوهشی (9910)

بر اساس ها ی آنهایافتهی تهران انجام دادند. دانشگاه آزاد به سمت میدان آزادمسیر  در هوا

انتشار  ،های تندرونشان داد که وجود اتوبوس BRT و عدم وجود وجود مقایسه دو سناریو

 ساعت 99طول کیلوگرم در  91/4909 میزان کسیدکربن را بهادى خصوص اى بهگازهاى گلخانه

های تندرو را یک گزینه مناسب برای کاهش آلودگی ها اتوبوسآن کاهش داد. گیری شدهاندازه

 هوای تهران عنوان کردند. 
 

 منطقه مورد مطالعه -4

. است غرب تهران واقع شده که در شمالشهری است  طقهمن 99از تهران یکی شهرداری  5منطقه 

نشان  9در شکل  ومحلّه تقسیم شده  91ناحیه و  0به که  کیلومتری دارد 5498این منطقه مساحت 

متشکل از ) نفر 505هزار و  850بالغ بر  9915در سرشماری سال  5جمعیت منطقة  داده شده است.

  است. بوده (خانوار 919005



 

 1 با...  هوا کیفیت بهبود برای تهران پنج منطقه شهروندان پرداخت به تمایل میزان برآورد

 روش تحقیق -5

تحلیلی  -توصیفی، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش تحقیق، هدفحاضر از لحاظ  پژوهش

برای کمک به نهاد  5تمایل به پرداخت شهروندان منطقه در این پژوهش تالش شد تا  .است

های اجرای منظور بهبود کیفیت هوا برآورد شود و در گام بعد فواید و هزینهشهرداری تهران به 

ده از این های فرسوده دیزل با استفاهای الکتریکی و جایگزینی با اتوبوسخرید اتوبوسطرح 

 مشارکت مردمی در یک دوره یک ساله تحلیل شود. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                 

 9910تهران،  5شهرداری منطقه منبع:                    

 منطقه مورد مطالعه :1شكل 
 

 مدل برآورد میزان تمایل به پرداخت -5-1

تهران از روش  5ساکنان منطقه  یپرداخت بهبود کیفیت هوابرای محاسبه میانگین تمایل به 

دست آوردن از روش رگرسیون لجستیک برای به ،گذاری مشروط استفاده شد. همچنینارزش

تمایل به پرداخت استفاده شد. در این روش تجزیه و تحلیل رگرسیون بر پایه  مؤثر بر عوامل

متغیر  .گیردصورت می )یا صفر و یک یا دوتایی( بندی باینریمتغیرهای وابسته و متغیرهای طبقه

گذاری کیفیت هوا، مبلغ پیشنهادی برای بهبود کیفیت هوا است. فرد در شرایطی وابسته برای ارزش
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حاضر به پرداخت برای بهبود کیفیت هوا خواهد بود که مطلوبیت برای این کار برای او، نسبت به 

  به بیان ریاضی: (.957: 9110، 9لومیس)پارک و  اشدزمانی که این کار صورت نگیرد، بیشتر ب
 

01 );,0();,1(   SYUSAYU      )9( 
 

مبلغ  Aدرآمد فرد و  Yآورد؛ دست می مستقیمی است که فرد به مطلوبیت غیر Uکه در آن: 

و  1. باشدمیاجتماعی است که تحت سلیقه فردی  -های اقتصادیدیگر ویژگی Sپیشنهادی و 

0 طور تصادفی و مستقل از همدیگر توزیع  متغیرهای تصادفی با میانگین صفر هستند که به

 شود. میتوصیف  9رابطه در در اثر بهبود کیفیت هوا  UΔاند. تفاوت ایجاد شده در مطلوبیت شده
 

)();,0();,1( 01   SYUSAYUU     )9( 
 

دهنده مطلوبیت خود را با گفتن تر از صفر باشد، بدین معنی است که پاسخبزرگ UΔچه چنان

پذیرش فرد عبارتی  کند. بهفیت هوا حداکثر میو موافقت با پرداختن مبلغی برای بهبود کی« بله»

گذاری بهبود کیفیت هوا کیفی است. متغیر وابسته برای ارزش Sو Y  A,برای پرداخت تابعی از 

های رگرسیونی با ند. در این گونه موارد مدلکرا انتخاب می ها مقادیر صفر و یکبوده و تن

هایی که دارای متغیر طور کلی برای بررسی رگرسیون های مناسبی هستند. بهکیفی، مدل یمتغیرها

در این پژوهش از شود. ، پروبیت و توبیت استفاده میهای لوجیتوابسته دوتایی هستند از مدل

لوجیت برای بررسی میزان تأثیر متغیرهای مختلف بر میزان تمایل به پرداخت شهروندان برای مدل 

این فرد که یکی از پیشنهادها  (iP) اساس الگوی لوجیت احتمال بهبود کیفیت هوا استفاده شد. بر

  (:594: 9779، 9)لی و هانشود صورت زیر بیان میرا بپذیرد به
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UF  ابع توزیع تجمعی با اختالف لجستیک استاندارد است و بعضی از متغیرهای اجتماعیت- 

اقتصادی از جمله درآمد، مبلغ پیشنهادی، سن، جنسیت، اندازه خانوار و تحصیالت در این تحقیق 

 0θ<و  β ،>0 γ≤0رود ضرایب قابل برآوردی هستند که انتظار می γو  β، θ. شودرا شامل می

                                                           
1. Park and Loomis (1996) 
2. Lee and Han (2002) 



 

 99 با...  هوا کیفیت بهبود برای تهران پنج منطقه شهروندان پرداخت به تمایل میزان برآورد

است  WTPبه متوسط  موسوموجود دارد: روش اول  WTPسه روش برای محاسبه مقدار  باشند.

گیری عددی در محدوده صفر تا وسیله انتگرال به WTPکه از آن برای محاسبه مقدار انتظاری 

کل است که برای محاسبه مقدار  WTPبه متوسط  موسومشود. روش دوم، نهایت استفاده میبی

رود و روش سوم کار میبه +∞تا  ∞-گیری عددی در محدوده وسیله انتگرال به WTPانتظاری 

وسیله  به WTPقسمتی است و از آن برای محاسبه مقدار انتظاری  WTPموسوم به متوسط 

شود. از میان این سه استفاده می( A) ماکزیممگیری عددی در محدوده صفر تا پیشنهاد انتگرال

ها با تئوری، کارایی روش، روش سوم بهتر است زیرا این روش ثبات و سازگاری محدودیت

لذا در این پژوهش، متوسط  .(595: 9779)لی و هان،  کندو توانایی جمع شدن را حفظ میآماری 

WTP  شود:یت که از رابطه زیر محاسبه ماس شدهقسمتی استفاده 
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عرض از مبدأ  0بینی شده تمایل به پرداخت افراد جامعه است و مقدار پیش  E(WTP)که

اقتصادی به جملة عرض از مبدأ اصلی اضافه شده  -وسیله جملة اجتماعی تعدیل شده است که به

در متغیرهای توضیحی بر  بینی آثار تغییرلوجیت، پیشاست. یکی از اهداف مهم در برآورد مدل 

. برای ارزیابی آثار تغییر در هر یک از متغیرهای استi احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی توسط فرد 

مشتق جزئی گرفته شود تا اثر نهایی  4رابطه  مستقل بر احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی، باید از

 دستبه 5 از رابطهتوان میدر الگوی لوجیت را  ام kپذیری متغیر کششدست آید. متغیرها به

  :آورد
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باعث تغییر ام k متغیر درصدی در  یک دهد که تغییرشش مربوط به هر متغیر توضیحی نشان میک

  .شودمی متغیر وابسته درصدی در احتمال موفقیت چند
 

 

 

 



 

 9911 پاییز وز مستان ،چهارمبیست و  شماره دوازدهم، سال اقتصادی،گذاری سیاست نشریه   99

 داده و تعیین حجم نمونهوری آنحوه جمع -5-2

است. در این پژوهش،  آوری دادهمهمترین پیش نیاز مطالعات، انتخاب ابزار مناسب برای جمع

وسیله تکمیل  ، بهدر جهت بهبود کیفیت هوا پرداخت مردماطالعات الزم برای تعیین میزان تمایل 

آمد. جامعه آماری این دست و از طریق مصاحبه حضوری به 9پرسشنامه انتخاب دوگانه دوبعدی

 0که طبق تقسیمات شهرداری تهران در  ؛شهر تهران هستند 5پژوهش، خانوارهای ساکن در منطقه 

گیری مورد استفاده در این تحقیق، روش ناحیه مختلف این منطقه سکونت دارند. روش نمونه

دی شده چند گام بنبندی شده است. در انتخاب نمونه تصادفی طبقهتصادفی طبقه بردارینمونه

گیری در طبقه قرار دادن هر واحد نمونهمشخص نمودن طبقات،  اساسی وجود دارد که عبارتند از:

با در نظر  (.99: 9917و انتخاب نمونه تصادفی ساده از هر طبقه )فیروز زارع و قربانی،  مناسب

کوکران با ضریب اطمینان ابطه گرفتن این سازوکار و با توجه به درصد خانوار هر ناحیه، براساس ر

  است. شدهارائه  9که در جدول  شد، حجم نمونه تعیین 15%
 

 5توزیع خانوارها و حجم نمونه مورد نیاز در هر یک از نواحی منطقه  :1جدول 

شماره 
 ناحیه

 درصد خانوار مساحت )هکتار( تعداد خانوار تعداد افراد
حجم 
 نمونه

1 00179 99085 09/097 8/0  97 

2 59707 90179 00/090 9/0  94 

3 970979 09908 00/9959 4/94  14 

4 991980 48991 59/074 5/90  09 

5 998557 49081 58/501 0/94  50 

6 04500 90900 18/044 7/1  95 

7 980188 09514 59/011 5/99  89 

 984 977 09/5498 919005 850505 5منطقه 

 محاسبات تحقیقمنبع: 

       

 ساختار پرسشنامه -5-3

. بخش اول مربوط به سؤاالت بخش است سهشامل  طراحی شده طور کلی پرسشنامه به

شناختی افراد در اجتماعی و جمعیت -های اقتصادیرود ویژگی. انتظار میبودشناختی جمعیت

ی نظیر سن، جنسیت، هایها و تمایل به پرداخت مؤثر باشد که با طرح سؤالمیزان ترجیحات آن

از  وسیله نقلیهو داشتن  انفرزند تعدادوضعیت تأهل، میزان تحصیالت، میزان درآمد و مخارج، 

انتظار بر این است که  .شددیدگاهی مطرح سؤاالت  ،. در بخش دومشدسنجیده  هادهندهپاسخ

                                                           
1. Double- bounded Dichotomous Choice (DDC) 



 

 99 با...  هوا کیفیت بهبود برای تهران پنج منطقه شهروندان پرداخت به تمایل میزان برآورد

محل زندگی خود  یزیست و آلودگی هوا متفاوتی نسبت به محیط هایها و آگاهیافراد دیدگاه

درباره دیدگاه افراد درباره مسائل آلودگی هوا بر  هاییداشته باشند. به این منظور نیاز است سؤال

 که به شدهای تمایل به پرداخت مطرح الدر بخش سوم سؤ ها پرسیده شود.شرایط زندگی آن

در این مرحله،  مورد استفاده تکنیک. شده استپرسشنامه انتخاب دوگانه دوبعدی طراحی صورت 

باز حداکثر و یا حداقل انتها سؤاالت بسته است. در  انتهاسؤاالت باز و  انتهاسؤاالت تکنیک 

 االت انتهاشود. در سؤرداخت هستند پرسیده میمقداری که افراد برای بهبود کیفیت هوا حاضر به پ

ا نسبت به مبلغ پیشنهادی خود ر ها با پاسخ بله یا خیر نظرو آن بسته مبلغی به افراد پیشنهاد شده است

بدین صورت که برای  ،انتخاب شدند آزمون پیش اسسا بر پیشنهادیاین مقادیر  کنند.بیان می

پرسشنامه پیش  97، های احتمالیدوبعدی و رفع اشکال روش دوگانهدر  تعیین مبلغ پیشنهاد اولیه

در بین اساتید، کارشناسان  (صورت سؤال باز بدون مشخص کردن مبلغی خاص )بهآزمون 

حداکثر تمایل به پرداخت  توزیع و در مورد 5های محیط زیست و اقتصاد و شهروندان منطقه رشته

 براساس آن دوشد و  مبالغ پیشنهادی محاسبهشد. در نهایت میانگین تمایل به پرداخت سؤال ها آن

ن مبالغ، پرسشنامه اصلی در بین پس از تعیی .شدحد باال و پایین برای پیشنهادهای دوم تعیین 

 . شدال ها سؤدر مورد تمایل به پرداخت آنشهروندان توزیع و 

های صورت پرسش هزار ریال به 07777و  57777، 97777در این پژوهش، سه قیمت پیشنهادی 

این  در پرسش اول، قیمت پیشنهادی میانی بهبدین صورت که  .شدوابسته و مرتبط به هم مطرح 

ای که گونهآیا حاضرید ماهانه مبلغی برای بهبود کیفیت هوا بپردازید، بهصورت مطرح شده است: 

مطمئن باشید در صورت این پرداخت دارای هوایی در حدود استانداردهای هوای سالم در منطقه 

ت هوا از درآمد ماهانه خود را برای بهبود کیفی ریال 57777زندگی خود هستید؟ آیا شما حاضرید 

پاسخ منفی،  بیانورت در صدر حدود استانداردهای هوای سالم در منطقه زندگی خود بپردازید؟ 

ت صورت پاسخ مثبت، قیم و در گیردمورد پرسش قرار می ریال( 97777)تر پیشنهادی پایین تقیم

همچنین در بخش انتهایی عوامل  .شودمی یده، پرسشهرونداناز  ریال( 07777) تراالب پیشنهادی

. شددهندگان پرسیده از پاسخ برای بهبود کیفیت هوا یا تمایل به پرداخت پایینتمایل  عدممؤثر بر 

در  و گرفته نظران قراراز اساتید و صاحب نفر، پرسشنامه در اختیار پنج رواییجهت تعیین  سپس،

 جهت تعیین اعتبار پرسشنامه از ،است. همچنینگرفته  قرار تأیید مورد پرسشـنامه روایی، نهایت

 0/7عنوان یک قاعده کلی، حد نصاب مقدار آلفا را  است. بهده استفاده ش نباخوآلفای کر روش

از پایایی  پرسشنامهبود،  0/7لفا بزرگتر و یا مساوی آگیرند و چنانچه مقدار ضریب در نظر می
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، 9؛ تابر9795، 9)اورساچی و همکاران آن اعتماد کردتوان به نتایج باالیی برخوردار بوده و می

دهد پرسشنامه از قابلیت دست آمد که نشان میبه 80/7ضریب آلفای کل  در این پژوهش(. 9798

  است. شدهارائه  9مه طراحی شده در شکل ساختار پرسشنا اطمینان باالیی برخوردار است.
 

 های مورد استفادهبسته -5-4

های منظور برآوردها و عملیات آماری مختلف، بستهدر این مطالعه در مراحل مختلف به 

 مورد استفاده قرار گرفت.  Wolfram Alphaو SPSS  ،Shazamافزارینرم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های تحقیقیافتهمنبع:    

 پرسشنامه طراحی شده: ساختار 2شكل 
 

 

 ونقل پایدارسنجی استفاده از حملامكان -5-5

ونقل و ترافیک حمل با عملکرد سیستم مستقیماً شهر تهرانکالنهوا در  وضعیت نامطلوب آلودگى

، موجب استفاده ونقل عمومىعدم گسترش سیستم حمل این مسئله با توجه به است.مرتبط  آندر 

 هاى محیطشهروندان و انتشار مقادیر زیادى از انواع آالینده موتورى توسطویه از وسایل نقلیه ریب

های نیاز است سازمان رو، از این(. 900: 9910اشرفی و همکاران، ) در سطح شهر شده است زیستی

                                                           
1. Ursachi  (2015) 
2. Taber (2018) 

 سؤاالت جمعیت شناختی

 سؤاالت ديدگاهی

سن، جنسیت، وضعیت تأهل، میزان تحصیالت، میزان درآمد و مخارج، تعداد 
 فرزندان و داشتن وسیله نقلیه

های حامی محیط زیست، میزان نارضایتی و میزان آگاهی، عضویت در سازمان
 دالیل آن

 پیشنهاد اولیه سؤاالت تمايل به پرداخت

 بله

 خیر

 بله

 بله

 خیر

 خیر

 پایان باز

 پایان باز



 

 95 با...  هوا کیفیت بهبود برای تهران پنج منطقه شهروندان پرداخت به تمایل میزان برآورد

های هزینه کاهش منظور به عمومینقل وحمل گسترش سیستم اقداماتی را در جهت مسئول

های درصد از اتوبوس 55که در حدود . با توجه به اینانجام دهنداقتصادی و بهبود کیفیت هوا 

انتشار تولید و بع امن یکی ازها این اتوبوس و کنندکار میدیزل  با سوختشهری تهران درون

فرار و کربن، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد، ترکیبات آلی  منواکسید رنظیهایی آالینده

اد مسئول عنوان یک نه به شهرداریسازمان لذا نیاز است  آیند،در شهرها به حساب می ذرات معلق

هایی با نقل پایدار همچون استفاده از اتوبوسوحملسیستم به سمت استفاده از  در این زمینه

های اتوبوس انواعتواند از راستا میدر این  . شهرداریگام بردارد های تجدیدپذیر و پاکانرژی

پیل سوختی و الکتریکی دارای ی، هیبریدهای اتوبوسهمچون  و بدون آالیندگیآالینده  ترکم

یل مصرف انرژی دلشبانه به الکتریکی دارای باتری هایاتوبوس. بهره گیرد شبانه( ،ایباتری )لحظه

لودگی هوا شناخته شده ها جهت کاهش آاتوبوساین الیندگی بهترین نوع کمتر و عدم تولید آ

 890از  دستگاه 550با توجه به اینکه  .(9790تاز و همکاران، ا؛ مو9790، 9لیپمن)الجونن و  است

ز بنهای مدلهای دیزل همچون شهر تهران از نوع اتوبوسکالن 5در منطقه شهری دروناتوبوس 

O-457های فرسوده اتوبوس جایگزینی امکان در این پژوهش، استو نظایر آن  ، شهاب و اسکانیا

 سپسو  شدبررسی  BYD-K9باتری شبانه مدل دارای های الکتریکی با اتوبوساین منطقه  یدیزل

مار آو مرور منابع داخلی و خارجی  ازمان اتوبوسرانی شهرداری تهران،با استفاده از اطالعات س

زیستی و  و فواید محیطه اطالعات الزم برای تحلیل هزینمیزان مشارکت مردمی  ط بهمربو

  .شداجرای این طرح برآورد اقتصادی 
 

 نتایج -6

ی به هارگرسیون برای تجزیه و تحلیل دادهدر این پژوهش، از دو روش آمار توصیفی و روش 

منظور بهبود کیفیت  به 5جهت برآورد تمایل به پرداخت شهروندان منطقه  دست آمده از پرسشنامه

های سنجی خرید اتوبوساساس اطالعات موجود، امکان سپس براستفاده شده است و هوا 

الکتریکی با استفاده از مشارکت مردمی در دوره یک ساله مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن 

  های ذیل ارائه شده است.به تفکیک در بخش
 

 

 

                                                           
1. Lajunen and Lipman (2016) 
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 های توصیفیتحلیل -6-1

 44ندگان مرد و دهپاسخ درصد 50دهد که نشان می 9در جدول  شناسیهای جمعیتبررسی

تا  95( افراد بین %4/95دهندگان )نظر سن، بیشترین درصد جمعیت پاسخاز . انددرصد زنان بوده

 5/49سال است. بیشترین فراوانی میزان تحصیالت مربوط به افراد دارای مدرک کارشناسی با  45

ن اندازه خانوار و میانگی هستنددهندگان متأهل درصد از پاسخ 8/89 درصد بوده است.

 میلیون تومان 4تا  9بین ماهانه  بیشتر خانوارها درآمداساس نتایج،  بر نفر بود. 10/9دهندگان پاسخ

اساس نتایج،  برهمچنین . هستندوسیله نقلیه شخصی  دارای ددرصد از افرا 9/00و  دارند در ماه

 4/99تقریباً  و دارند در خانوادهو قلبی  های تنفسیبیماری سابقه خانوارها، افراد بادرصد از  8/98

حامی  های مجازیشبکهیا در  ها وانجمنزیستی،  محیط هایگروهدر  دهندگاندرصد از پاسخ

  عضو بودند. یزیست محیطمسائل 
 

 دهندگاناجتماعی پاسخ -های اقتصادی: ویژگی2جدول 

 توضیحات انحراف معیار مد میانگین متغیر

 4= سال 45باالتر از ؛ 9= 45تا  95؛ 9سال =  95تا  95؛ 9سال =  95تا  98 779/9 9 85/9 سن

 9زن= 7مرد= 41/7 7 44/7 جنسیت

وضعیت 

 تأهل
 9متأهل=  7مجرد= 91/7 9 89/7

 4= ؛ کارشناسی ارشد و باالتر9کارشناسی=  ؛9= دیپلم؛ فوق9 =دیپلم و زیردیپلم 815/7 9 10/9 تحصیالت

درآمد 

ماهانه 

 خانوار

40/9 9 9/9 
 4باالتر از ؛ 9میلیون تومان=  4تا  9؛ 9میلیون تومان= 9تا  9؛ 9میلیون تومان= 9تا  9

 4میلیون تومان= 

تعداد افراد 

 خانوار
10/9 9 99/9 - 

عضويت در 

های گروه

 محیط

 زيستی

 9بله= 7خیر= 490/7 7 99/7

داشتن 

وسیله نقلیه 

 شخصی

 9بله= 7خیر= 49/7 9 00/7

ابتال به 

های بیماری

 تنفسی

 9بله= 7خیر= 919/7 7 91/7

 محاسبات تحقیقمنبع: 

 



 

 90 با...  هوا کیفیت بهبود برای تهران پنج منطقه شهروندان پرداخت به تمایل میزان برآورد

از اثرات آلودگی هوا بر  شهروندانان آگاهی دهندگان در زمینه میزپاسختی از االهمچنین سؤ

میانگین نشان داده شده است.  9که در شکل  شدمطرح  هاآنشرایط سالمتی، رفاهی و اقتصادی 

 8/98دهد است و نشان می که در حد متوسط باشدمی 90/9دست آمده از این گویه  امتیاز به

اثرات زیاد با  خیلی آگاهیدرصد  4/90زیاد و  آگاهیدرصد  5/98متوسط،  آگاهیدرصد افراد 

تواند در این گویه می متوسط. مقدار دارند آلودگی هوا بر شرایط سالمتی، رفاهی و اقتصادی خود

خود را اساس میزان آگاهی،  بر افراد زیستی شهروندان بسیار مؤثر باشد زیرا رفتارهای محیط

از کیفیت هوای  نارضایتیهمچنین در ارتباط با میزان . دانندمی زیست محیطحفاظت از  مسئول

 نارضایتیمیزان دهد دست آمد که نشان میبه 09/9میانگین امتیاز  منطقه محل سکونت خود،

 هست به باال در حد متوسطاز کیفیت هوای محل سکونت خود  تهران 5خانوارهای نواحی منطقه 

زیاد را انتخاب  خیلیگزینه  9/99درصد زیاد و  8/99درصد گزینه متوسط،  0/90طوری که به

  نشان داده شده است. 4که در شکل  اندنموده
 

 
 محاسبات تحقیقمنبع:                    

 آگاهی شهروندان از اثرات آلودگی هوا بر شرایط سالمتی، رفاهی و اقتصادی: میزان 3شكل 
 

 
  محاسبات تحقیقمنبع:                

 میزان نارضایتی شهروندان از کیفیت هوای منطقه محل سكونت خود: 4شكل 
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98.8

98.5 90.4
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97
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97

47

57

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

8.9 8.1

90.0

99.8 99.9

7
5

97
95
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97
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خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
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 بر .پرسیده شد 5منطقه ها از کیفیت هوا از خانوارهای ساکن در ر مرحله بعد دالیل نارضایتی آند

گانه مربوط به آلودگی هوا در بین ین میزان نارضایتی از مشکالت پنجبیشتر ،9اساس نتایج جدول 

این دهندگان پاسخدرصد از  1/98حدود در مربوط به آثار مخرب بر سالمتی است که  افراد

و سوزش چشم و  دید ضعیفمشکالت تنفسی،  اند. همچنینقرار دادهرا در اولویت اول مشکل 

دوم تا چهارم های از اولویت فراوانی درصد 9/94و  9/97، 0/98 باترتیب بهغبار سیاه گرد و ریز

اثر ها، مشکل از دیدگاه آن را به خود اختصاص داده است. افراد مشکالت آلودگی هوا از دیدگاه

  .آخر قرار دارددر اولویت  8/0 د فراوانیدرصبا  زیست شهری مخرب آلودگی هوا بر محیط
 

 دهندگانبندی مهمترین مشكالت آلودگی هوا از دیدگاه پاسخ: رتبه3جدول 

 شرح
ريزگرد و غبار 

 سیاه
ديد ضعیف و 
 سوزش چشم

مشکالت 
 تنفسی

زيست  محیطاثر مخرب بر 
 شهری

اثر مخرب 
 بر سالمتی

 درصد
 فراوانی

9/94 9/97 0/98 8/0 1/98 

 محاسبات تحقیقمنبع: 

 

 مایل به پرداخت شهروندان برای بهبود کیفیت هوات -6-2

 و ریال 57777مبلغ میانی پیشنهاد  ر دوه هب افراددرصد از  9/59دهد، می نشان 4جدول  نتایج

باالتر درصد از این افراد تمایل به پرداخت  9/09که  اندپاسخ مثبت داده ریال 07777 مبلغ پیشنهاد

درصد  9/49با  ریالهزار  977777تا  87777و مبالغ  اندداشتهدر ماه  ریال 07777مبلغ پیشنهادی از 

افرادی که  دادر، تعاز طرف دیگدهندگان است. لغ پیشنهادی از سمت پاسخفراوانی بیشترین مب

نمونه  کل حجمدرصد از  9/94اند را رد کرده باالترمبلغ رفته ولی پیشنهاد را پذی میانی مبلغ پیشنهاد

را  (ریال 97777مبلغ کمتر )نهاد را نپذیرفته و پیش مبلغ میانینهاد کـه پیش افرادیدهند. را تشکیل می

 یااند و را نپذیرفته هیچ کدام از مبالغه نمونه را تشکیل داده و افرادی ک از درصد 9/91اند پذیرفته

را تشکیل رد بررسی مو نمونهاز  درصد 9/94داشتند کمتر از مبلغ پیشنهادی تمایل به پرداخت 

 9/95اند و داشته ریال 95777تا  5777درصد تمایل به پرداخت مبالغ  1/09 از این افراد .دهندمی

 1/85، اساس نتایج بر. درصد از این افراد نیز بیان نمودند که هیچ تمایلی به پرداخت هزینه ندارند

 .را پذیرفتندهوا  کیفیت بهبودبرای  الغ پیشنهادیمب بررسی مورد هایخانوارد از درص
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 منظور بهبود کیفیت هوا: آماره توصیفی پاسخ به پیشنهادهای مطرح شده به 4جدول 

 پاسخ به پیشنهاد میانی
 پاسخ به پیشنهاد دوم

 جمع
 بلی خیر

 950( %0/00) 979( %9/59) 55( %9/94) بلی

 998( %4/99) 04( %9/91) 54( %9/94) خیر

 984( %977) 905( %0/09) 971( %4/98) جمع

 محاسبات تحقیقمنبع: 

           

در رابطه با  دارندو یا تمایل به پرداخت کمی  نداشتند پرداختکه تمایل به از افرادی  ،همچنین

 ل ردیدلی ی که از این افراد برایحضدر تو. شدال داخت یا تمایل به پرداخت پایین سؤعلل عدم پر

دولت افراد ردکننده قیمت پیشنهادی،  درصد 0/90 (،5)جدول پیشنهادی خواسته شده است  قیمت

را مسئول رسیدگی به بهبود  زیست و شهرداری سازمان محیطبط همچون های ذیرو سازمان

درصد از افراد حل سایر معضالت اقتصادی همچون بیکاری را در  9/99دانند. هوا مییفیت ک

اعتماد به  دلیل عدم درصد از افراد به 9/90اولویت خود دانسته و از پرداخت هزینه اجتناب نمودند. 

مناسب در بهبود کیفیت هوا و کنترل آلودگی از پرداخت  مدیریتربط در های ذیکارایی سازمان

هوا یفیت ک بهبودرا مسئول  دهکننآلودهافراد صاحبان صنایع  از درصد 9/0پول اجتناب نمودند و 

در و  اندپرداخت خود را درآمد پایین عنوان کرده درصد نیز دلیل عدم تمایل به 8/98دانند و می

 .است خوب در حال حاضر هواکه کیفیت  نبودمعتقد  هیچ شخصینهایت 

 

 پرداخت یا تمایل به پرداخت پایین برای بهبود کیفیت هوای شهر: دالیل افراد از عدم تمایل به 5جدول 

 دلیل

اولويت 

ساير 

معضالت 

 اقتصادی

درآمد پايین 

و هزينه باالی 

 زندگی

وظیفه صاحبان 

صنايع 

 کنندهآلوده

عدم اعتماد 

به 

های سازمان

 ذيرربط

از وظايف سازمان 

زيست و  محیط

 شهرداری

خوب 

بودن 

 کیفیت هوا

 7 0/90 9/90 9/0 8/98 9/99 درصد فراوانی

 محاسبات تحقیقمنبع: 

 

 تمایل به پرداخت با رگرسیون لجستیک -6-3

د و متغیرهای ادی است که مقادیر صفر و یک داردر این پژوهش، متغیر وابسته پذیرش مبلغ پیشنه

از کیفیت هوا،  نارضایتینگرانی از کیفیت هوا،  درآمد، جنسیت، میزان پیشنهاد، تحصیالت، سن،

زیستی و تعداد  های محیطهای تنفسی، داشتن وسیله نقلیه شخصی، عضویت در گروهسابقه بیماری
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شده  برآورد 9بینی صحیح مدلدرصد پیشعنوان متغیرهای مستقل معرفی شدند.  افراد خانوار به

جا که مقدار قابل قبول این آماره برای الگوهای لوجیت برابر با درصد است و از آن 90/85ر بالغ ب

مطلوبی را  در این الگو، رقم دست آمده صحیح به بینیپیش، لذا مقدار درصد است درصد 07

رگرسیون برآورد شده، از آماره نسبت  کلیداری برای بررسی معنی. همچنین دهدنشان می

و از  بوده است 89/499برابر با  99 یآماره در درجه آزاداستفاده شد. مقدار این  9ینمایراست

، لذا کل الگوی برآوردی از استمقدار ارزش احتمال ارائه شده  جا که این مقدار باالتر ازآن

 ،4، ماداال9اوهلر -مقادیر ضرایب تعیین کراگدار است. معنی درصدیک لحاظ آماری در سطح 

و  597/7، 499/7، 070/7 ترتیب برابر با برآورد شده به لوجیت برای الگوی 0و مک فادن 5استرال

 است.عداد مشاهدات متغیر وابسته، ارقام مطلوبی ا ین مقادیر با توجه بهاست. ا 450/7

 
 رگرسیون لوجیت برای تعیین تمایل به پرداخت برای کاهش آلودگی هوا با لحاظ متغیرهای اولیهنتایج مدل : 6جدول 

ارزش آماره  ضريب متغیر
T 

 اثر نهايی کشش کلی وزنی

075/7 909/7 جنسیت  799/7 799/7 

954/7 790/7 سن  770/7 779/7 

 758/7 985/7 904/9 499/7 تحصیالتسطح 

709/1 987/9 میزان درآمد  449/7 914/7 

900/7 790/7 بعد خانواده  799/7 7790/7 

949/7 798/7 وسیله نقلیه شخصیداشتن   7749/7 7759/7 

857/0 195/7 میزان آگاهی  910/7 997/7 

541/4 844/9 وجود بیماری  7950/7 907/7 

850/5 094/7 میزان نارضايتی  995/7 780/7 

-119/9 -094/7 میزان مخارج  909/7- 979/7- 

-090/7 -789/7 زيستی های محیطعضويت در انجمن  779/7- 7990/7- 

-799/0 -7770/7 مبلغ پیشنهادی  509/7- 7779/7- 

-999/9 -040/9 مقدار ثابت  475/7- - 

ترتیب = اوهلر، ماداال، استرال و مک فادن به -ضریب تعیین کراگ؛ 89/499 نمایی=آزمون نسبت درست؛ 8590/7 بینی صحیح=درصد پیش
070/7 ،499/7 ،597/7 ،450/7 

 محاسبات تحقیقمنبع: 

      

                                                           
1. Percentage of Right Predictions 
2. Likelihood Ratio Test 
3. Cragg- Uhler R Squared 
4. Maddala R Squared 
5. Estrellla R Squared 
6. MC Fadden R Squared 
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در بررسی دار نشده که معنی 75/7در سطح خطای  یبینی پیشهادر این مدل اثر برخی از متغیر

بعد به غیر از متغیرهای سن، جنسیت،  0شود. با توجه به نتایج جدول ها تعدیل میبعدی اثر آن

قی متغیرها در مابزیست  حامی محیط هایگروهو عضویت در  شخصی خانوار، داشتن وسیله نقلیه

  ه شده است.ارائ 0جدول  درنتایج بعد از تعدیل اثرات مدل  .دار شده استدرصد معنی دهسطوح 
 

 سیون لوجیت برای تعیین تمایل به پرداخت برای کاهش آلودگی هوا با لحاظ متغیرهای اولیه: نتایج مدل رگر7جدول 

 اثر نهايی کشش کلی وزنی Tارزش آماره  ضريب متغیر

987/9 474/7 سطح تحصیالت  989/7 750/7 

944/1 980/9 درآمدمیزان   444/7 915/7 

179/0 171/7 میزان آگاهی  919/7 998/7 

090/4 859/9 وجود بیماری  790/7 907/7 

887/5 094/7 میزان نارضايتی  995/7 780/7 

-700/4 -045/7 میزان مخارج  908/7- 975/7- 

-749/0 -7770/7 مبلغ پیشنهادی  509/7- 77779/7- 

 - -909/7 -915/9 -90/9 مقدار ثابت
، 070/7ترتیب = مک فادن به  و اوهلر -کراگضریب تعیین استرال، ماداال، ؛ 94/499نمایی= آزمون نسبت درست؛ 859/7بینی صحیح= درصد پیش

497/7 ،597/7 ،455/7  

 محاسبات تحقیقمنبع: 

 

احتمال  حی را روییمتغیرهای توضعالئم تأثیر  طفق د شده اولیهدر الگوی الجیت، ضرایب برآور

ها و اثرات نهایی هستند بلکه کشش تفسیر مقداری ندارند ولیدهند، نشان می متغیر وابسته ذیرشپ

 هستندمشاهده  خطی از مقادیر توابعی غیر هاجا که کششگیرند. از آنمی که مورد تفسیر قرار

محدودیتی  ،لحاظدین ب عبور کند هـاالجیت از میانگین نمونـه ابعکه ت نداردود وجتضمینی هیچ 

های وزنی استفاده شود لذا باید از کشش ود دارددر استفاده از کشش در میانگین وج

میانگین وزنی،  نمحاسبه ای وزن مورد استفاده برای(. 41: 9980همکاران،  زاده وخداوردی)

پژوهش از  نای نتایج تفسیردر  ( که9111، 9)ویستر است اهدهبینی شده برای هر مشاحتمال پیش

  .شدآماره کشش کل وزن داده شده استفاده 

مقادیر کشش وزنی مورد بررسی برای دو متغیر مستقل سطح تحصیالت افراد و میزان درآمد 

درصد در  یک. در تفسیر این دو متغیر باید گفت با افزایش است 444/7و  989/7ترتیب برابر با به

افزایش  درصد 444/7و  989/7ترتیب  متغیرهای فوق، احتمال تمایل به پرداخت شهروندان به

است، یعنی  915/7و  750/7یابد. اثر نهایی متغیرهای سطح تحصیالت و میزان درآمد برابر با می

                                                           
1. Whister (1999) 
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اندازه  افزایش یک واحد متغیر فوق، منجر به افزایش احتمال تمایل به پرداخت در شهروندان به

دو متغیر ثر بر تمایل به پرداخت، ؤهمچنین از مهمترین عوامل م شود.درصد می 915/7و  750/7

 اثرات آلودگی هوا بر شرایط سالمتی، رفاهی و اقتصادی زندگیاز  آگاهیمستقل میزان 

 کشش وزنی است. ضریب هاشهروندان و میزان نارضایتی از کیفیت هوای منطقه مورد سکونت آن

دهد که هر می نشان هامثبت بودن این ضریب. است 995/7و  919/7ترتیب برابر با  بهمتغیر دو این 

اثرات آلودگی بر زندگی خود داشته باشند و میزان نارضایتی  بیشتری نسبت بهچقدر افراد آگاهی 

 ، تمایل به پرداخت بیشتری برای بهبودداشته باشندکیفیت هوای تنفسی خود بیشتری نسبت به 

در تفسیر این دو متغیر باید گفت با افزایش یک درصد در متغیرهای فوق، دارند.  کیفیت هوا

مقدار اثر  یابد.درصد افزایش می 995/7و  919/7 ترتیب احتمال تمایل به پرداخت شهروندان به

افزایش یک واحد متغیرهای فوق، منجر به و  است 780/7و  998/7 نهایی این دو متغیر برابر

 شود.درصد می 780/7و  998/7 افزایش احتمال تمایل به پرداخت در شهروندان به اندازه

اثر  به لحاظ ماهیت موهومی بودن، مد نظر نبوده و وزنی متغیر داشتن بیماری کشش مستقیمتفسیر 

ی دارا بودن بیماری تنفس مقدار اثر نهایی مربوط به متغیر .نهایی آن، مورد تفسیر قرار خواهد گرفت

( به یک نداشتن بیماری تنفسی)که در نتیجه تغییر آن از صفر  استآن  ست که بیانگرا 90/7ر براب

جهت همچنین . دیابافزایش می درصد 90/7احتمال تمایل به پرداخت  ی(تنفس داشتن بیماری)

کند که با افزایش مبلغ پیشنهاد، احتمال گفتن بله به منفی ضریب مبلغ پیشنهاد بر این نکته تأکید می

WTP دهد که این نشان می است.منفی ادی همچنین ضریب تخمینی متغیر پیشنه .یابداهش میک

کاهش  WTPاگر قیمت پیشنهادی افزایش یابد، احتمال بله در حت سناریوی بازار فرضی، ت

دست آمد که نشان  به -509/7 برای این متغیرل وزنی یابد. میزان تغییر در احتمال یا کشش کمی

 گویان، احتمال پذیرش مبلغبه پاسخدر قیمت پیشنهاد شده  یرصدد یکدهد افزایش می

هایی متغیر قیمت ثر نمقدار ا دهد.کاهش می 509/7داخت را به اندازه پیشنهادی در تمایل به پر

کاهش احتمال  هب منجری افزایش یک واحد متغیر فوق، ؛ یعناست -77779/7ا ر بپیشنهادی، براب

پس از برازش مدل، پیشنهاد . شودمی درصد 77779/7 دازهبه ان شهروندانتمایل پرداخت در 

گیری عددی در محدوده انتگرالاز طریق منظور بهبود کیفیت هوا  برای پرداخت به لمیانگین تمای

 .شدورد برآپیشنهاد  بیشینهصفر تا 
 

∫ (
1

1 + exp(−5.8589 + 0.0007A
)

70000

0

dA ≈ 61452.1 
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در  ریالهزار  07دهد که تمایل به پرداخت هر خانوار برای بهبود کیفیت هوا حدود نتایج نشان می

دست به WTP( و میانگین 919005) 5 منطقـه در ساکن هایخانوار تعدادبـه . با توجه است ماه

منظور بهبود  تهران به 5ساکن در منطقه  هایخانوارها، میزان کل تمایل به پرداخت آمده از پاسخ

  .استدر ماه  ریال 90 ,199 ,894 ,957که این میزان برابر با  شدکیفیت هوا برآورد 
 

 های الكتریكیسنجی استفاده از اتوبوسامكان -6-4

جهت تأمین بودجه خدمات عمومی در  شهرداری به عوارض پرداختی مردمدر این پژوهش، 

های سنجی خرید اتوبوسامکان ،همین منظور ه. بمد نظر قرار گرفته استبهبود کیفیت هوا  راستای

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان  هدر دوره یک سالیکی با استفاده از مشارکت مردمی الکتر

منظور بهبود کیفیت هوا حاضر به پرداخت مبلغی در تهران به 5داد که خانوارهای ساکن در منطقه 

 ریال میلیارد 709,995در ماه به شهرداری هستند که این میزان معادل  ریالمیلیارد  199,90دود ح

های های الکتریکی عملکردی متفاوتی نسبت به اتوبوسبا توجه به اینکه اتوبوس. استدر سال 

آن از ای مختلف هجنبه باید های الکتریکیسنجی استفاده از اتوبوسامکانمنظور بهدیزلی دارند، 

د که با شوبرآورد  بایدر مرحله اول دد. ستی، اقتصادی و عملیاتی بررسی شوزیمحیط هایدیدگاه

شهرداری نهاد این میزان سرمایه مردمی امکان خرید چه تعداد دستگاه اتوبوس الکتریکی توسط 

الکتریکی، تهیه وس های خرید اتوبهای اجرای این طرح که شامل هزینههزینه بایدوجود دارد. لذا 

 استهای الکتریکی های شارژ، هزینه برق مصرفی و هزینه نگهداری از اتوبوسو نصب ایستگاه

شود و در گام بعدی برآورد های الکتریکی خریداری شده ساتوبوبرای مشخص کردن تعداد 

آلودگی هوا، آلودگی صوتی، مصرف  هایکاهش هزینهحاصل از اجرای این کار همچون  سود

  د.دیزل لحاظ شو های مربوط به نگهداری اتوبوسسوخت و هزینه
 

 الكتریكی اتوبوس استفاده از  هایهزینه -6-4-1

       های الکتریکی دارای باتری شبانه مدلبا اتوبوس های دیزلاتوبوسمنظور جایگزینی  به

BYD- K9  در نظر گرفته شود حاضر در ارزیابی اقتصادی پژوهشباید هزینه خرید این اتوبوس .

 ناوگان اتوبوسرانیهای موجود در ی از اتوبوساتوبوس پیشنهادی با یک مشخصات 8در جدول 

  ه است.تهران ذکر شد 5منطقه 
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 : مشخصات اتوبوس الكتریكی پیشنهادی و اتوبوس موجود در ناوگان اتوبوسرانی8جدول 

 پارامتر
 واحد نوع اتوبوس

BYD-K9 O-457  

 متر 99 99 طول 

 عدد 45 44 تعداد صندلی

 درصد - 98 حداکثر شیب باالروی

 اسمی IIیورو  بدون آالیندگی از اگزوز استاندارد آالیندگی

 ساعت - 9-4 مدت زمان شارژ

 سال - 99 طول عمر باتری

 کیلووات ساعت - 949 توان باتری

 کیلومتر  957 میزان پیمایش

 لیتر در کیلومتر 95/7 - مصرف سوخت

 9798مؤسسه رشد سبز جهانی،  ؛9918های تحقیق، یافته منبع:

                      

خرید این ، هزینه BYD-K9ی شرکت سازنده اتوبوس الکتریک قیمت ارائه شده توسطبر اساس 

که با توجه به نرخ ارز دولتی، هزینه خرید یک اتوبوس معادل  استهزار دالر  904,909س اتوبو

باید  که استانتخابی از نوع الکتریکی دارای باتری شبانه  اتوبوس. است ریالمیلیارد  491,99

های شارژ نیز در ارزیابی اقتصادی این پژوهش در نظر ایستگاهتهیه و نصب های مربوط به هزینه

 گرفته شود.

هر ایستگاه شارژ معادل تهیه و نصب ، هزینه (9798) 9جهانی مؤسسه رشد سبز مطالعاتاساس  بر 

 4تا  9ها رژ این اتوبوسبرای شا الزم، مدت زمان 8جدول اطالعات اساس  . براستهزار دالر  98

 5شب تا  97های پایانه از ساعت اتوبوسنی تهران، ااساس آمار سازمان اتوبوسر بر. ساعت است

. با لحاظ برای دو اتوبوس در نظر گرفته شد لذا این هزینه ،قرار دارند هاتوقفگاه اتوبوسصبح در 

جهت تهیه و نصب ایستگاه شارژ شبانه  ریال میلیون 777,908 ای معادلکردن این مسئله، هزینه

ها در طول عمر مفید اتوبوس باتریبا توجه به اینکه  ،. همچنینگرفته شددر نظر برای هر اتوبوس 

  نشد.ها لحاظ در برآورداین هزینه ، توسط شرکت سازنده گارانتی شده استسال(  99)

سنجی که مورد امکان عنوان اتوبوس الکتریکیبه BYD-K9اتوبوس  ،8اساس اطالعات جدول  بر

طبق  برق آن باشد و مصرفنیز میدرصد  98قرارگرفته است قادر به حرکت در مسیرهای با شیب 

های که تمامی شیببا توجه به ایناست. بر کیلومتر کیلووات  5/9دفترچه راهنما در این شرایط 

 .شدبرکیلومتر استفاده  کیلووات 5/9لذا از همان عدد  ،استدرصد  95ز کمتر ا های تهرانخیابان

                                                           
1. Global Green Growth Institute (2018) 



 

 95 با...  هوا کیفیت بهبود برای تهران پنج منطقه شهروندان پرداخت به تمایل میزان برآورد

تعداد  لذا، د.شو ها محاسبهمصرفی نیاز است تا میزان پیمایش اتوبوس برقبرای محاسبه میزان 

سازمان  گرفته شده از مارآ اساس بردر یک شبانه روز ها متوسط میزان پیمایش اتوبوس ترددها و

های این در پایانه میانگین تردد هر دستگاه اتوبوس، نتایجاساس  . برشدمشخص  تهراناتوبوسرانی 

و هزینه مصرف  این اطالعاتبا توجه به  . لذا(1)جدول  تردد در شبانه روز است 9/5معادل  منطقه

اساس نتایج هزینه برق مصرفی هر  . برشدمتوسط میزان مصرف برق هر اتوبوس محاسبه ، برق

  .است ریالمیلیون  099,47اتوبوس الکتریکی در طول یک سال 

 
 ها در هر پایانهها بر اساس نوع سوخت مصرفی و تعداد تردد اتوبوسبندی اتوبوس: دسته9جدول 

 هامیانگین تردد اتوبوس هاتعداد تردد اتوبوس گازسوز ديزل نام پايانه شماره

 51/5 987 5 91 پایانه شهران 9

 87/5 80 9 99 پایانه کن 9

 09/4 984 91 99 پایانه کوهسار 9

 98/5 999 91 49 پایانه مترو ارم سبز 4

 4/4 9794 971 949 پایانه مترو صادقیه 5

 00/4 9999 07 908 پایانه آزادی 0

 04/0 09 7 99 پایانه اکباتان 0

 84/4 055 90 999 پایانه جنت آباد 8

 محاسبات تحقیقمنبع: 

 

استفاده نشده است،  ایران ناوگان اتوبوسرانی در تاکنون های الکتریکیاتوبوسکه با توجه به این

و هداری نگ ( جهت برآورد هزینه9798)جهانی  رشد سبز مؤسسه گزارشدر این پژوهش از 

اساس این گزارش، هزینه نگهداری هر اتوبوس  . برشداستفاده  ها در سالاین اتوبوستعمیرات 

  در سال است. ریال میلیون 197,999 عبارتی دالر و یا به 9005

های همراه هزینهیک اتوبوس الکتریکی به هزینه خرید دهدمینشان  97جدول طور که نتایج همان

 تعمیراتهزینه نگهداری و مصرفی و  برقهای شارژ، جانبی همچون هزینه نصب و تهیه ایستگاه

ه تولید ای در زمینهای الکتریکی هزینهکه اتوبوسین. با توجه به اشدبرآورد  ریال میلیارد 107,99

 بر .نشدای در این بخش لحاظ ، لذا هزینهنداردلودگی صوتی و مصرف سوخت ، آهوالودگی آ

که نهاد  شدمشخص ه یک دستگاه اتوبوس برقی در سال و برآورد هزین 97اساس نتایج جدول 

دوره یک س الکتریکی را در دستگاه اتوبو 98تواند شهرداری با استفاده از مشارکت مردمی می

  نماید. 5های فرسوده دیزل در ناوگان اتوبوسرانی منطقه جایگزین اتوبوس هیک سال
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 : هزینه استفاده از یک دستگاه اتوبوس الكتریكی بر حسب ریال11جدول 

 هزينه اجزای هزينه
 777,078,491,99 خرید اتوبوس

 777,777,908 تهیه و نصب ایستگاه شارژ
 477,099,47 برق مصرفی

 777,197,999 تعمیراتنگهداری و 
 - آلودگی هوا

 - آلودگی صوتی
 - مصرف سوخت

 477,907,107,99 جمع

 محاسبات تحقیقمنبع: 

                

 های الكتریكی استفاده از اتوبوس سود -6-4-2

مصرف  لودگی هوا، آلودگی صوتی،آهای دیزل سهم زیادی در تولید که اتوبوسینبا توجه به ا

این  از رده خارج کردنلذا در صورت  ؛دارد های نگهداری و تعمیراتو افزایش هزینه سوخت

ن سود عنوا ها بهدر این بخش زیستی محیط و های اقتصادیکاهش هزینه ی فرسوده،هااتوبوس

 .شدحاصل از این پروژه لحاظ 

 به هر روز در 5منطقه  شهریدرون دیزل هایتهران، اتوبوس اساس اطالعات سازمان اتوبوسرانی بر

برای یک  لیتر گازوئیل در سال 997,99که معادل  کنندلیتر گازوئیل مصرف می 07 طور متوسط

زان یو م ه به قیمت متوسط هر لیتر گازوئیلبا توجدستگاه اتوبوس دیزل است. در این پژوهش 

دستگاه  98 در صورت خریدجویی در مصرف سوخت مصرف گازوئیل در یک سال، میزان صرفه

طور الکتریکی به اتوبوسدستگاه  98خرید ، با اساس نتایج بر. شدمحاسبه  الکتریکی اتوبوس

منظور  . در مرحله بعد بهخواهد شدجویی در هزینه سوخت صرفه ریال میلیارد 977,9میانگین 

های دیزل در بخش آلودگی های الکتریکی با اتوبوسمحاسبه سود حاصل از جایگزینی اتوبوس

. شداستفاده های نگهداری و تعمیرات از منابع داخلی و خارجی هوا، آلودگی صوتی و هزینه

دیزل  الکتریکی با اتوبوس که جایگزینی هر دستگاه اتوبوسنشان داد  (9910) عباسی پژوهش

این . در شوددر سال میلودگی هوا هزینه آ میلیارد ریال 957,9باعث کاهش میانگین طور به

دستگاه اتوبوس دیزل برای  98 پژوهش، میزان هزینه ساالنه کاهش آلودگی با از رده خارج کردن

 های آلودگی هوا درباعث کاهش هزینه این اقدام ،اساس نتایج بر .شدمحاسبه دوره یک سال 

  د.شودر سال می ریالمیلیارد  97حدود 



 

 90 با...  هوا کیفیت بهبود برای تهران پنج منطقه شهروندان پرداخت به تمایل میزان برآورد

های آلودگی صوتی اتوبوس میانگینکه داد ( نشان 0979) 9ن و همکارانبورِمطالعات  ،همچنین

بل را دسی 9/8بل است که اختالف دسی 09و  9/09 ترتیب به  BYD-K9دیزل و اتوبوس مدل

تفاوت  آنمقیاس لگاریتمی کند که با توجه به ایجاد می محدوده سرعت ثابت محیط شهری در

، امور غذا و زیست دپارتمان محیطگزارش اطالعات اساس  . بردرک شده بسیار بزرگ است

. (99)جدول  استیورو  199لودگی صوتی بل کاهش آدسی 9/8هزینه  ،(9794) 9انگلستان روستا

های دیزل الکتریکی با اتوبوس ساتوبودستگاه  98با جایگزین شدن  ،اساس این اطالعات بر

 شود. های مربوط به آلودگی صوتی کاسته میاز هزینه ریالمیلیون  559,007میزان به
 

 های شهری: هزینه تغییرات آلودگی صوتی در جاده11جدول 

 هزينه )برحسب ريال( هزينه )برحسب يورو(  بل(تغییرات صدا )دسی

04-09 05/19 008,957,4 

05-04 08/10 940,597,4 

00-05 10/979 400,890,4 

00-00 99/997 990,999,5 

08-00 85/990 009,499,5 

01-08 54/999 078,099,5 

07-01 91/997 101,747,0 

09-07 49/990 001,900,0 

 107,959,49 199 جمع

 (9794زیست، امور غذا و روستا انگلستان )دپارتمان محیط منبع:

 

هزینه تعمیر و نگهداری هر دستگاه  ،(9798)مؤسسه رشد سبز جهانی اساس گزارش  همچنین بر

دستگاه اتوبوس  98و نگهداری اساس نرخ ارز دولتی، تعمیر  دالر در سال است که بر 5999دیزل 

از میزان که با اجرای این پروژه در بردارد  ل برای شهرداری هزینهدر سا میلیارد ریال 4 در حدود

با توجه به فرسودگی ناوگان کنونی و  ،همچنین شود.این بخش کاسته می های شهرداری درهزینه

  ها بر آلودگی هوا از قیمت فروش این وسایل در این پژوهش صرف نظر شده است.اثرگذاری آن

 

 

 

 

 

                                                           
1. Borén (2016) 
2. Department for Environment, Food & Rural Affairs (2014) 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs
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 دیزل برحسب ریال الكتریكی با هجده دستگاه اتوبوس های: سود حاصل از جایگزینی اتوبوس12جدول 

 مبلغ اجزای هزينه
 - های دیزلاتوبوس فروش

 - تهیه و نصب ایستگاه شارژ
 - برق مصرفی

 777,990,797,4 نگهداری و تعمیرات
 777,777,077,97 آلودگی هوا

 987,559,007 آلودگی صوتی
 777,987,975,9 مصرف سوخت

 987,701,010,90 جمع

 محاسبات تحقیق منبع:

          

 با استفاده از مشارکت مردمی به الکتریکی دستگاه اتوبوس 98 نشان داد که خرید 99جدول  نتایج

که این برای شهرداری دارد  هدر یک دوره یک سال وریسودآ ریالمیلیارد  010,90 تقریبی میزان

سنجی طرح کاهش امکاندر این پژوهش میزان معادل خرید دو اتوبوس الکتریکی جدید است. 

اساس میزان  تنها بر های دیزلالکتریکی به جای اتوبوس هایبا جایگزینی اتوبوسهوا آلودگی 

مسلماً انجام بهینه این کار مستلزم  در دوره یک ساله صورت گرفته است. مشارکت مردمی

منظور محقق شدن این امر  به ،مشارکت سه جانبه میان دولت، شهروندان و شهرداری است. لذا

با تخصیص بودجه از منابع درآمد  شهرداریعالوه بر مشارکت مالی شهروندان، نیاز است که 

کاهش  های الزم برایپایدار خود همچون طرح ترافیک و اعطای وام از طرف دولت زمینه

  .دنمایفراهم آلودگی هوا و افزایش سودآوری این پروژه 
 

 گیرینتیجه -7

شهر تهران کالندر  گسترده زیستی معضالت محیطی از عنوان یک هوای شهری همواره بهآلودگی 

های انتشار آالینده یی همچون اتالف وقت، مصرف انرژی،دلیل ایجاد پیامدهاکه بهمطرح اسـت 

با نماید. میهای اقتصادی زیادی به جامعه تحمیل هزینه های تنفسیافزایش بیماری مضر سالمتی و

اصلی در  ءعنوان یک جز در مدیریت شهری نوین حضور و همکاری مردم به کهتوجه به این

، لذا بررسی میزان ترجیحات افراد در برخورد با کاالی شودمحسوب می مدیریت پایدار شهری

 یتواند گامها میزیستی هوا و آگاهی از میزان مشارکت اقتصادی و تمایل به پرداخت آن محیط

به ارزیابی میزان تمایل به  پژوهشدر این . در این راستا، باشدکاهش آلودگی هوا  جهت مؤثر در

شده است و جهت این امر  پرداخته منظور بهبود کیفیت هوا شهر تهران به 5ساکنان منطقه پرداخت 

اساس نتایج،  بر .شده است گذاری مشروط استفادهوتحلیل دوگانه دو بُعدی ارزش از روش تجزیه



 

 91 با...  هوا کیفیت بهبود برای تهران پنج منطقه شهروندان پرداخت به تمایل میزان برآورد

تا  97777تهران حاضر به پرداخت مبلغی حداقل بین  5منطقه ساکن در  هایدرصد از خانوار 1/85

 WTPدرصد از جامعه آماری، حداکثر  5/90برای بهبود کیفیت هوا هستند و  در ماه ریال 07777

 ی که تمایل بهدرصد از افراد 0/90اساس نتایج،  اند. برریال عنوان کرده 07777خود را بیش از 

معتقد بودند که بهبود کیفیت هوا از  اند،پرداخت نداشتند و یا تمایل به پرداخت کمی داشته

عنوان ارگانی خدمتگزار باید به هااین سازمان است وزیست و شهرداری  وظایف سازمان محیط

و ها گرچه دولتگونه تفسیر کرد که اتوان ایناین مسأله را میاقدامات الزم را انجام دهند. 

تا اما  ،حفظ و ارتقاء سالمت مردم را بر عهده دارندبهبود کیفیت هوا و  وظیفههای مسئول نهاد

زیستی  محیطهای هادهای مرتبط با کنترل آلودگینو  شهروندان میانکه زبان مشترکی زمانی

داشت در جهت پیشگیری و برطرف نمودن مشکالت آلودگی  توان انتظاروجود نداشته باشد، نمی

سازی رسانی و فرهنگلذا الزم است با آگاهی شهرها به موفقیت چندانی دست یافت.وا در کالنه

زیستی، نقش و تأثیر  ها نسبت به مسائل محیطدر بین شهروندان در زمینه حقوق شهروندی آن

سیر پور و جهانکه مطالعات برک تر نمودپررنگ را زیستی ها در کاهش مسائل محیطفعالیت آن

درصد از افراد  9/99همچنین  ( نیز مؤید این مطلب است.9778( و کاالبرسه و همکاران )9915)

اند که صادی را اولویت خود دانستند و به همین دلیل تمایل به پرداخت نداشتهمشکالت اقت

اساس نتایج، میانگین تمایل به  نیز مؤید این مطلب است. بر (9795)وانگ و همکاران مطالعات 

 دست آمد.  به ریال 09457صورت ماهانه  خانوار برای بهبود کیفیت هوا بهپرداخت 

ثر بر تمایل امل مؤع سهترتیب  به یغ پیشنهادی، درآمد و میزان آگاهمبل متغیرهای در این پژوهش،

و دارای اثر مثبت میزان آگاهی درآمد و  عوامل متغیرهای این و از بین اندبه پرداخت شناخته شده

بر این  یکه جهت منفی ضریب مبلغ پیشنهاد متغیر قیمت پیشنهادی دارای اثر منفی بوده استتنها 

 .یابدکاهش می WTP، احتمال گفتن بله به یکند که با افزایش مبلغ پیشنهادنکته تأکید می

برحسب  آنضریب برآوردی مین عامل مؤثر شناخته شده است و ، متغیر درآمد خانوار دوهمچنین

افزایش  افزایش احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی همراه با دهندهکه نشان آمد دستمثبت بهانتظار 

در  یک درصد افزایشالجیت، با  اساس کشش وزنی متغیر درآمد خانوار در مدل درآمد است. بر

مطابق  یابد. این ارتباط کامالًزایش میدرصد اف 44/7 گویان، احتمال پذیرش پرداختدرآمد پاسخ

دارند. در  هوا بهبود کیفیتپرداخت بیشتری برای  به افراد با درآمد بیشتر تمایل انتظار است، یعنی

، تقویت و لذامبلغ پیشنهادی داشته است.  این تحقیق، متغیر درآمد تأثیر مستقیمی بر پذیرش

 برتواند در پذیرش مبلغ پیشنهادی مؤثر باشد. درآمد، می کم ویژه در مردم به حمایت درآمد
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 با افزایش درآمد، کشش درآمدی تقاضا برای محیط (9914و همکاران ) هراتیاساس نتایج 

 ( و9795) وانگ و همکاران نتایج این تحقیق با نتایجکند. زیست مطلوب افزایش پیدا می

ثر در پذیرش پرداخت ؤعوامل م مطابقت دارد که درآمد را از (9910زاده و همکاران )نجیب

 و اثر مثبت داشتبود  ثرؤها مد نیز در تمایل به پرداخت آناهی افرامیزان آگ ،همچنین ند.اهدانست

از حال و آینده این نوع  منفیناشی از افزایش اطالعات و آگاهی آنان از اثرات  تواندمیکه 

ضروری لذا  باشد. از دیدگاه شهروندان زیستی های اقتصادی، اجتماعی و محیطینهدگی بر هزآلو

دنبال  به بدون شک د.شو ایگستردهرسانی بیشتر در میان مردم توجه که به بحث آگاهی است

زیست نیز برای آنان بیشتر شده و این  اهمیت به محیط ،بخشی بیشتر به افرادرسانی و آگاهیاطالع

بهبود زیست خود منجر به افزایش تمایل به پرداخت جهت  افزایش در اهمیت و توجه به محیط

های الکتریکی با سنجی خرید اتوبوسهمچنین در این پژوهش امکانخواهد شد.  کیفیت هوا

مورد بررسی قرار گرفت و فواید مربوط به این  هاستفاده از مشارکت مردمی در یک دوره یک سال

گی هوا، آلودگی صوتی، مصرف سوخت و اجتماعی، آلود هایمسئله از لحاظ کاهش هزینه

استفاده از سنجی های مربوط به نگهداری اتوبوس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج امکانهزینه

 98تواند نشان داد که نهاد شهرداری با استفاده از مشارکت مردمی میهای الکتریکی اتوبوس

های فرسوده دیزل در وبوسدوره یک ساله جایگزین اتیک دستگاه اتوبوس الکتریکی را در 

در  تواندشهرداری با اجرای این طرح می که . نتایج نشان دادنماید 5ناوگان اتوبوسرانی منطقه 

و  977,9 در حدودترتیب  های دیزل بهو تعمیرات اتوبوس های نگهداریمصرف گازوئیل و هزینه

 97های الکتریکی در حدود وجود اتوبوس ،جویی نماید. همچنینصرفهدر سال  ریال میلیارد 4

های آلودگی در کاهش هزینه ریالمیلیون  007های آلودگی هوا و در کاهش هزینه ریالمیلیارد 

  آورد.های دیزل در یک سال جلوگیری به عمل میصوتی ناشی از اتوبوس

عمومی در شهرداری زیستی یکی از منابع تأمین بودجه خدمات  که عوارض محیطبا توجه به این

تهران را از میزان درآمد حاصل از  5منطقه  تواند شهرداریاست، خروجی نتایج این پژوهش می

زیستی آلودگی هوا که شهروندان منطقه تمایل به پرداخت آن جهت بهبود کیفیت  عوارض محیط

های این نهاد جهت زیریتواند گامی مؤثر در برنامههوا دارند، آگاه سازد. آگاهی از این میزان می

گیری از امکانات و نظام شهر های کاهنده آلودگی هوا در منطقه همچون بهرهتأمین هزینه پروژه

های خصوصی در جهت رقابتی نمودن سیستم خرید الکترونیک، دادن امتیازات ویژه به بنگاه

سازی ، بهینهکاهش تقاضای سفر و کاهش آلودگی در ساعات اوج ترافیک منظور بهالکترونیک 



 

 99 با...  هوا کیفیت بهبود برای تهران پنج منطقه شهروندان پرداخت به تمایل میزان برآورد

تهران،  5منطقه  0شهری از ناحیه های برون، خروج پایانه5ی منطقه ونقل عمومسیستم حمل

های مردمی های کاهنده آلودگی هوا و کمک به گسترش و تنوع تشکلگذاری در طرحسرمایه

های مالی و اجرایی برای گسترش فرهنگ عمومی جهت بهبود زیست در قالب کمک حفظ محیط

صورت ماهانه  زیستی )عوارض سبز( را به تواند این عوارض محیطشهرداری می ت هوا باشد.کیفی

و دریافت و از آن منحصراً های الکترونیکی پرداخت و یا قبوض آب و برق ایجاد درگاهاز طریق 

ها لذا ضرورت دارد شهرداریهای مرتبط با کاهش آلودگی هوا استفاده نماید. برای فعالیتصرفاً 

رسانی به شهروندان، انگیزه های خود در زمینه کاهش آلودگی هوا و آگاهیسازی فعالیتبا شفاف

 د. نالزم برای مشارکت مردم در بهبود کیفیت هوای محل سکونت خود را افزایش ده

پایش نتایج آن و  جا که این مطالعه در یک مقطع زمانی صورت گرفته است، لذا نیاز است بااز آن

با  های آینده فراهم آورد.ها به مردم زمینه تداوم و تغییرات الزم در آن را برای سالتاورداعالم دس

گذاری مشروط، تعیین بعدی در روش ارزش های روش دوگانه دوکه یکی از مزیتتوجه به این

از دهنده است، لذا های انتها باز برای تعیین حداکثر مبلغ پیشنهادی قابل قبول از طرف پاسخسؤال

توان اطالعات ارزشمندی در زمینه مبالغ پیشنهادی باالتر پذیرفته شده از سمت این بخش می

و در صورت پایین  به دست آوردهای آینده دهندگان و درصد فراوانی این افراد برای تحلیلپاسخ

با افزایش  رسانی و آموزش شهروندان بتوانی، آگاهیهای تشویقبودن این میزان با اعمال سیاست

هستند و همچنین افزایش مبلغ  بهبود کیفیت هواجهت  مبلغی افرادی که حاضر به پرداخت دامنه

. دادانجام مؤثری  اتاقدام کنترل و بهبود کیفیت هواهای در تأمین هزینه تمایل به پرداخت آنان،

جهت ریزان ، برنامههای آتیکه در استفاده از نتایج این مدل برای سال شودپیشنهاد می ،همچنین

اساس نرخ  و یا بر با رویکرد نرخ ارز Cost Plus هایی همچوناز روش هااین هزینهسازی واقعی

گر همچون عوامل مداخله ای ازدستهگذاری اقتصادی تورم استفاده نمایند. البته در فرآیند ارزش

آینده  رفاه شهروندان در تواند بر سطحها نیز وجود دارد که میهای اقتصادی و تحریمبحران

در نظر حاضر های روش پژوهش عنوان محدودیت توان بهتأثیرگذار باشد که این عوامل را می

  گرفت.
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Introduction: Policymakers consider environmental quality, economic 

growth, and health as important factors in sustainable development. Air 

pollution is one of the major issues in environmental quality. Failure to pay 

attention to air pollution leads to increased health costs, increased mortality 

of children and the elderly, decreased public welfare, increased crime and 

violence, pollution of ecosystems, etc. Therefore, policymakers and 

economists consider air pollution as one of the main obstacles to the 

economic development of countries. In modern urban management, the 

presence and cooperation of the people are considered as a key component in 

sustainable urban management. Therefore, examining the preferences of 

people in dealing with air environmental goods, awareness of the level of 

economic participation, and willingness to pay can be an effective step to 

reduce air pollution. In this regard, the Willingness to Pay (WTP) by the 

residents of District 5 in Tehran to improve air quality has been evaluated. 

For this purpose, the contingent valuation method was used to obtain the 

estimates of Willingness to Pay. Then, the feasibility of purchasing electric 

buses using the public participation in one year and the benefits related to 

this issue in terms of reducing air pollution costs, noise pollution, fuel 

consumption, and costs of maintaining diesel buses were investigated in this 

study. 

Methodology: In this study, the data needed to estimate the WTP to improve 

air quality were obtained by completing a double-bounded dichotomous 
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choice (DDC) questionnaire. The questionnaires were randomly distributed 

among the citizens in District 5 of Tehran. 

The questionnaire consisted of three parts including demographic 

information, perspectives, and willingness to pay questions. Open-ended 

approaches were used to determine the willingness to pay in the sample. The 

SPSS, Shazam, and Wolfram Alpha software packages were used for 

different estimates and statistical operations. It is to be noted that 557 out of 

827 intercity buses in District 5 of Tehran are diesel buses such as Benz O-

457, Shahab, Scania, etc. The possibility of replacing worn-out diesel buses 

with electric buses equipped with night charging was investigated. Then, the 

necessary data for analyzing the cost, environmental and economic benefits 

of this project were obtained from Tehran Municipality Bus Organization, a 

review of the Internal and external sources, and statistics related to the level 

of public participation. 

Results and Discussion: According to the results, 85.9% of the statistical 

sample was willing to pay at least between 30,000 to 70,000 Rials per month 

to improve air quality, and 37.5% of them stated that their maximum WTP 

was more than 70,000 Rials. Also, 36.7% of those who were not willing to 

pay or were willing to pay less believed that improving air quality is one of 

the responsibilities of the Environment Organization and the municipality. 

This can be interpreted that, although the government and the responsible 

institutions have a responsibility to improve air quality and promote public 

health conceding that there is a common language between citizens and 

institutions related to environmental pollution control, one cannot expect 

much success in preventing and solving air pollution problems in 

metropolitan areas. The results revealed that 85.9% of the respondents were 

positively willing to pay while the average predicted willingness to pay by 

each person was 61450 Rials per month. The results also showed that the 

suggested monetary charge, income, and awareness factors affect the 

willingness to pay. Income and awareness factors had a positive effect, and 

only the suggested monetary charge factor had a negative effect. For the 

negative factor of the bid amount, it is emphasized that the probability of 

saying yes to WTP decreases by an increase in the bid amount. As it was 

found, the municipality could replace 18 diesel buses with electric buses in 

District 5 of Tehran using public participation. This plan has a profit of 

about 26.696 billion Rials to reduce air pollution, noise pollution, fuel 

consumption, and the maintenance costs of diesel buses.  

Conclusion: The results of the study provide insight for the municipality 

about the amount of income from environmental charges on air pollution that 

local citizens are willing to pay to improve air quality. Awareness of this 

amount can be an effective step to plan financing projects to reduce air 

pollution in the region, such as using the facilities of E-city, giving special 

scores to private companies to make the E-shopping system competitive to 
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reduce travel demand and pollution during peak hours, optimizing the public 

transportation system in District 5, investing in air pollution reduction plans 

and helping public organizations to promote public culture to improve air 

quality. Since environmental funds are one of the sources of financing public 

services in the municipality, it is recommended that city managers use public 

partnership to improve air quality and offset costs. 

Keywords: Contingent evaluation, Willingness to pay, Economic 

participation, Air quality. 
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