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چکیده
بهکارگیری روشهای برآورد عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت برای انرژیهای تجدید پذیر برای انجام برنامهریزیهای اقتصادی و اتخاذ سیا ستهای
منا سب برای سرمایه گذاری در انرژیهای تجدیدپذیر امری ضروری به نظر میر سد .مقالۀ حا ضر با ا ستفاده از اطالعات مقطع زمانی  245خانوار
شهری و روستایی در سه شهرستان منتخب استان خراسان رضوی (مشهد ،نیشابور ،سبزوار) برای سال  ،1393به بررسی عوامل اقتصادی -اجتماعی
مؤثر بر تمایل به پرداخت برای انرژی_های تجدیدپذیر میپردازد .برای این منظور در چارچوب ارزشگذاری مشروط انتها باز ،از روش توبیت فضایی
استتفاده شتده استت .نتایج نشتان داد که تمایل به پرداخت بهطور معناداری تحت تأثیر عوامل مکانی قرار گرفته استت .متوستط تمایل به پرداخت
ماهانۀ خانوارهای مشهدی  48/545هزار تومان است که در مقایسه با  43/778و  40/261هزار تومان برای ساکنین شهرستانهای نیشابور و سبزوار
باالتر است .بنابراین ،ساختار فضایی مؤلفهای غیر قابل چشمپوشی در مطالعات ارزشگذاری محسوب می شود .بر این اساس توصیه می شود که در
مطالعات ارزشگذاری مورد توجه محققین قرار بگیرد.
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 .1مقدمه
در ستتتال های اخیر ،نگرانی از پا یان ستتتو خت های
تجدیدناپذیر و افزایش آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از
ا ستفاده از سوخت های تجدید ناپذیر ،ک شورهای مختلف
جهان را بر آن داشتتتته استتتت تا به دنبال یافتن منابع
جایگزین برای منابع انرژی سوختی با شند .ج ستجو برای
یافتن منابع انرژی که بتوانند ( )1پا یایی الزم را داشتتتته
باشند )2( ،بدون دخالت انسان خود به خود تجدید شوند،
( )3به محیطزیست کمترین آسیب را بزنند )4( ،جایگزین
مناستتبی برای ستتوختهای فستتیلی باشتتند و ( )4توان
ک شورها را در تامین م صارف داخلی انرژی ت ضمین کنند،
همواره یکی از مستتا ل مهمی استتت که تفکر کشتتورهای
م ختلف را به خود م شغول کرده و برنامه و چ شم انداز این
ک شورها را تحت تأثیر خود قرار داده ا ست ( Ghadimi et
 .)al., 2012آمار و ارقام گواه این ا ست که در حال حا ضر
 %77از کل انرژی مصتترفی جهان را ستتوختهای فس تیلی
تشتتکیل میدهند و پیشبینی میشتتود که تا پایان ستتال
 2020میالدی این میزان به کمتر از  %73کاهش یا بد .با
توجه به روند مصرف فزایندۀ سوختهای فسیلی و عوارض
زیستتتتمحیطی جبران ناپذیری که در اثر مصتتترف این
ستتتوختها حاصتتتل ملل مختلف شتتتده (افزایش غلظت
دیاکستتتیدکربن ،گرم شتتتدن زمین ،بارانهای استتتیدی،
آلودگی آب ها و کاهش تنوع زیستتتتی) جایگزینی منابع
انرژی مذکور با انرژی های ت جد ید پذیر و ستتتاز گار با
محیطزیستتتتت امری اجتنتتاب نتتاپتتذیر تلقی میشتتتود
(.).Barimani et al., 2014
انرژی های ت جد ید پذیر– از جم له انرژی باد ،انرژی
خور شیدی ،انرژی گرمایی و بیوماس– دارای منافع عمومی
مختلفی از قب یل بهبود کیف یت محیطزیستتتتت ( کاهش
انتشتتتارگازهای گل خانهای نیروگاه ها ،کاهش آلودگی های
صوتی و گرمایی) ،کاهش انقراض گونههای زیستی ،افزایش
تنوع در سبد کاالهای سوختی و افزایش بهرهوری ه ستند
که این امر به نوبۀ خود به کاهش تأثیرپذیری اقتصتتتاد ملی

از نوستتتانات قیمت انرژی ،استتتتقالل و امنیت اقتصتتتادی،
پایداری زیستمحیطی و رشد اقتصادی مطلوب و در نتیجه
افزایش رفاه مردم منجر خواهد شتتد .ایران ،با داشتتتن تنوع
آب و هوایی گ سترده ،از معدود ک شورهایی ا ست که بهطور
خدادادی مجموعهای از انواع منابع انرژی تجد یدپذیر را در
اخت یار دارد .به رغم وجود این بستتتتر طبیعی مستتتت عد،
قیمت های پایین حامل های انرژی در ستتتالهای گذشتتتته
سبب شد که استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در مقایسه با
انرژیهای تجدیدناپذیر مقرون به صتترفه نباشتتند و انگیزۀ
بهرهبرداری از این منابع به قدر کافی تقویت نشتتتده باشتتد
(.)Kaseb, 2014
اجرای طرح هدفمندی یارانهها و تغییریارانۀ حاملهای
انرژی که در ستتالهای اخیر به عنوان یک برنامۀ راهبردی
در اصتتالح الگوی مصتترف ستتوخت مورد توجه مستتئولین
کشتتور قرار گرفته استتت ،موجب افزایش قیمت حاملهای
انرژی و در نتیجه افزایش مزیت نسبی بهرهبرداری از منابع
تتتتتجتتتتدیتتتتدپتتتتذیتتتتر شتتتتتتتده استتتتتتتت
( .)Kaseb, 2014این رو ،به نظر میرستتتد که بررستتتی
و ضعیت تقا ضای چنین منابع انرژی امری ضروری با شد.
چرا که مردم برای ویژگی های مختلف کاال ها ارزش های
متفاوتی قا ل هستتتند و بدون توجه به ترجیحات ایشتتان،
افزایش رفاه قابل حصتتتول نخواهد بود .مطالعۀ وضتتتعیت
تمایل به پرداخت مصتترفکنندگان و عواملی که بر تمایل
به پرداخت آن ها اثر می گذارند ،عالوه بر این که میتواند
وجود ت قاضتتتتای کافی برای صتتتر فه های اقتصتتتتادی
ستتترمایه گذاری در منابع تجدیدپذیر را مورد ارزیابی قرار
د هد ،راه کار هایی برای ستتت یاستتتت گذاری و تشتتتویق
مصرفکنندگان نیز ارا ه مینماید (.)Izadi, 2011
 Hanleyو همکاران ( )2006با استفاده از روش آزمون
انتخاب ،تمایل به پرداخت مصتترفکنندگان برای استتتفاده
از انرژی های ت جد ید پذیر ،نشتتتتان داد ند که افزایش
سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر در اسکاتلند منجر
به ایجاد تأثیراتی بر محیطزیستتت ،قیمت برق و اشتتتغال
شده ا ست Bergmann .و همکاران ( )2008در مطالعهای
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با استتتتفاده از روش آزمون انتخاب تمایل به استتتتفاده از

مورد بررستتی قرار میگیرد .از ستتوی دیگر ،در روشهای

انرژیهای تجدیدپذیر را مورد بررستتی قرار داده و نشتتان
دادند که پذیرش اثرات منفی زیستتمحیطی (مانند اثرات
چ شماندازها) نا شی از تو سعۀ پروژهها در جوامع رو ستایی
بیشتتتر استتت .نمونۀ جوامع روستتتایی نشتتان داد تمایل به
پرداختی برای کاهش اثرات چشمانداز از سطح زیاد به کم
وجود ندارد ،درمقابل در مناطق روستتتتایی ارزش منافع
حیاتوحش وکاهش آلودگی هوا از مناطق شهری بی شتر
بود و هرخانوار روستتتتایی تما یل به پرداختی برابر 1.08
یورو ا ضافی در سال برای کار ا ضافی نا شی از پروژههای
انرژیهای تجدیدپذیر را داشتتتهاند Borchers .و همکاران
( )2007با استفاده از روش انتخاب آزمون ،نشان دادند که
برای انرژی ستتتبز (از نوع برق) ،تما یل به پرداخت وجود
دارد و افراد ا ستفاده از انرژی خور شیدی را ن سبت به بقیۀ
انرژی ها ترجیح میدهند و متوستتتط تما یل به پرداخت
پاستت دهندگان برای منابع مختلف انرژی متفاوت استتت.
بیشترین تمایل به پرداخت در حالت داوطلبانه برای منابع
انرژی خورشتتیدی و ستتبز به ترتیب 14/77و  19/03دالر
در ماه و کمترین ت ما یل به پردا خت برای منبع انرژی

ترجیحات بیان شتتتده رفتار و ترجیحات افراد بر استتتاس
ت صمیمات بیان شدۀ (تمایالت ابراز شده) افراد در شرایط
غیر واقعی (بازارهای فرضتتتی) مورد مطالعه قرار میگیرد.
روشهای مبتنی بر ترجیحات بیان شده به ویژه زمانی که
بازار های واقعی وجود ندار ند با برخی فروض میتوان ند
جایگزین م ناستتتبی برای روش های مبتنی بر ترجی حات
آشکار شده باشند (.)Birol, 2006
از جم له روش های مبتنی بر ترجی حات ب یان شتتتده،
رهیافت ارز شگذاری م شروط ا ست که در م سا ل زی ست
محیطی کتتاربرد زیتتادی دارد .در این روش تمتتایتتل بتته
پرداخت افراد برای برخی از خصتتوص تیات محیط زیستتت،
بطور م ستقیم از ای شان پر سیده می شود .لفظ م شروط در
اینجا به این موضتتتوع اشتتتاره دارد که پرستتتششتتتونده
میبایستتت خود را در شتترایط بازار فرضتتی قرار دهد .در
رهیافت ارزش گذاری مشتتتروط روش های متعددی برای
پرستتیدن تمایل به پرداخت وجود دارد که دو روشتتی که
بیشتر از سایرین برای استخراج حداکثر تمایل به پرداخت
پاست دهندگان مورد استتتفاده قرار میگیرد شتتامل روش

بیوماس با متوستتتط تما یل به پرداخت ماهانه 2/03دالر
است Longo .و همکاران ( )2008در مطالعهای با استفاده
از روش آزمون انتخاب نشتتتان دادند که پاستتت گو یان با
ستتیاستتت استتتفاده از انرژیهای تجدیدپذیر موافقاند و

انتهتتا بتتاز ( )OEو روش انتهتتا بستتتتتته ( )CEاستتتتت
(.)Cameron et al., 1987
روش انتها باز بر مبنای پرسش مستقیم حداکثر تمایل
به پرداخت از پرستتش شتتوندگان بوده و تمایل به پرداخت

ارزش باالیی را برای بهدستتتتتآوردن م نافع عمومی و
خصتوصتی حاصتل از آن قا لاند .آنها همچنین تمایل به
پرداختی برابر  967دالر را برای کاهش انت شار ساالنۀ یک
تن کربندیاکسید دادند.
در ادبیتتات ارزشگتتذاری ،روشهتتای مختلفی برای
اندازهگیری ارزش های زیستتتمحیطی معرفی شتتدهاند که
این روشها را میتوان به دو دستتتۀ کلی روشهای مبتنی
بر ترجیحات آ شکار شده و روشهای مبتنی بر ترجیحات
ب یان شتتتتده طب قهب ندی کرد .در روش های مبتنی بر
ترجیحات آشتتکار شتتده ،رفتار مصتترفکنندگان بر استتاس
تصمیمهای گرفته شده در شرایط واقعی (بازارهای واقعی)

آن چیزی که مصتترف کنندگان ااهار میدارند .با توجه به
این که در این روش هیچ م حدودیتی برای م قدار ب یان
شتتتتده وجود ندارد ،متغیر ت ما یل به پردا خت از نوع
متغیرهای پیوستتته خواهد بود .در حالی که در روش انتها
بستتته پرستتششتتونده ملزم به انتخاب از بین گزینههایی
است که توسط محقق پیشنهاد داده شده است و ااهارات
مصتتترفکنندگان شتتتامل تعدادی بلی و خیر خواهد بود.
اگر چه در هردوی این روش ها هدف محقق استتتتخراج
تمایل به پرداخت استتتت ،اما به دلیل تفاوت در ستتتاختار
متغیرها و روشهای آماری مورد ا ستفاده ،نتایج حا صل از
این دو روش یکستتان نمیباشتتد ( .)Haneman, 1984در
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این م طال عه روش ارزش گذاری مشتتتروط انت ها باز مورد
استفاده قرار گرفته است.
مطالعۀ حاضتر در چارچوب روش ارزشگذاری مشتروط
انتها باز به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت خانوارها
برای انرژیهای تجدید پذیر در استتتان خراستتان رضتتوی
پرداخته است .با توجه به اینکه ( )1در روش انتها باز امکان
استتتتفاده از مدل الجیت وجود ندارد و ( )2در نظر نگرفتن
همب ستگی ف ضایی موجب بروز تورش در برآوردها می شود،
در ا ین مطتتالعتته بتته منظور بررستتتی الگوی رفتتتاری
پرستتششتتوندگان از یک الگوی توبیت فضتتایی استتتفاده
گردیده که جز یات آن در بخش بعدی بیان شده است.

 .2مواد و روشها
 .1.2الگوی توبیت
فرض کن ید مطلوب یت مصتتترفکننده تابعی از انتخاب
فرد برای پرداخت ( ،)iپول ( )Mو تعدادی متغیر دیگر ()S
باشتتد .در این صتتورت زمانی فرد حاضتتر به پرداخت مبل
مشتتتخصتتتی برای انرژی های تجد ید پذیر خواهد بود که
مطلوب یت پس از پرداخت وی) u(1, M2 , Sحداقل برابر با
مطلوبیتتت قبتتل از پرداختتت وی ) u(0, M1 , Sبتتاشتتتتد
( .)Park et al., 1996در این صتتورت شتترط پذیرش یک
پیشنهاد پرداخت به مبل  Xبهصورت زیر خواهد بود:
()1

du(M1 , M2 , S) ≥ 0

با تو جه به این که درآ مد پس از پردا خت به م قدار
مبل  Zکمتر از درآ مد پیش از پردا خت خوا هد بود،
الگوی انتخاب مصرف کننده به صورت زیر خواهد بود:
()2

0 du(M1 , Z, S) < 0
1 du(M1 , Z, S) ≥ 0

=Y

در روشهای انتها بسته ،رابطۀ ( )2با استفاده از الگوی
الجیت و توستتتط تخمینزن حداکثر راستتتتنمایی برآورد
میشتتود .اما در مورد روش انتها باز ،مقدار مبل پرداختی

توسط پرسش شونده تعیین می شود و شکل رابطۀ ( )3به
صورت زیر تغییر خواهد کرد
()3

du(M1 , Z, S) < 0
du(M1 , Z, S) ≥ 0

0
1

=Z

اگر  duتابعی افزایشتتتی از  zباشتتتد ،با یک ت بد یل
یکنواخت مناسب خواهیم داشت:

()4

z ∗ (M1 , u, S) < 0
z ∗ (M1 , u, S) ≥ 0

0
∗z

=Z

رابطۀ ( )4بیانی از الگوهای رگرسیونی سانسور شده از
پایین (توبیت) ا ست که با ا ستفاده از برآوردکنندۀ حداکثر
راستتتنمایی تخمین زده میشتتود .در واقع با توجه به این
که در روش انتها باز ،متغیر پژوهش از نوع متغیرهای دو
گزینهای و چند گزینهای نیستتتت ،همانند روشهای انتها
ب سته عمالً امکان ا ستفاده از مدلهای الجیت وجود ندارد
و از الگوی توبیت استفاده میشود.

 .2.2وابستگی فضایی
زمانیکه دادههای نمونهای دارای ویژگی مکانی باشتند
امکان بروز دو مستتتأله وجود دارد :نخستتتت این که رابطۀ
رگر سیونی در مکانهای مختلف تغییر نماید و به ا صطالح
ناهمگنی فضتتایی وجود داشتتته باشتتد و دوم این که بین
مشتتتاهدات همبستتتتگی فضتتتایی وجود داشتتتته باشتتتد
( .)LeSage, 1999ط بق قضتتتیتتۀ گوس متتار کوف در
رگرستتتیونهای حداقل مربعات متغیرهای توضتتتیحی در
نمونهگیریهای تکراری میبایستتت ثابت باشتتند ،اما وجود
وابستتتگی فضتتایی و ناهمستتانی واریانس در میان نمونهها
این فروض را نقض میکند (.)Zibaei et al., 2012
به منظور در نظر گرفتن ناهمگنی ف ضایی در مدلهای
رگرستتتیونی ،غالباً با وارد کردن اطالعات موقعیتی (مثال
طول و عرض جغرافیتتایی) بتته عنوان عوامتتل مؤ ثر بر
پارامتر ها ،به شتتت یب ها و عرض از م بدأ ام کان تغییر در
واحدهای مکانی داده می شود .اما به منظور در نظر گرفتن
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وابستگی فضایی ،غالباً تالش میشود که بین متغیر وابسته
در یک مکان با مقادیر مربوط به مکانهای مجاور رابطهای
برقرار شود .مدلهای واب ستگی ف ضایی را بر مبنای منابع
ایجاد واب ستگی ف ضایی میتوان به سه گروه تق سیم نمود
(:)Conley et al., 2002
 .1مدل خودرگرسیونی فضایی
زمانی که تصتتمیم یک واحد انفرادی متأثر از تصتتمیم
واحدهای مجاورش با شد یک رابطه به صورت زیر میتوان
در نظر گرفت:
()5

Y = ρWY + βX + ε
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 .3.2الگوی توبیت فضایی
با ترکیب الگوی ( )4با روابط ( )5تا ( )7ارا ه شتتده در
بخش پیشتتتین ،میتوان الگوهای توبیت فضتتتایی شتتتامل
توب یت خود رگرستتتیون فضتتتایی ،توب یت با اجزاء اخالل
ف ضایی و توبیت خودهمب سته ف ضایی را فرمولبندی کرد.
با توجه به اینکه توبیت خودهمب ستۀ ف ضایی در واقع یک
الگوی توبی تت خود رگرستتت یون فضتتتتا یی بتتا وجود
خودهمبستگی فضایی در اجزاء اخالل است (تلفیقی از دو
الگوی توبیت دیگر) فقط به ذکر آن بسنده شده است .یک
الگوی توبی تت خود رگرستتت یون فضتتتتا یی بتتا وجود
خودهمبستگی فضایی را میتوان بهصورت زیر نوشت:

که  Yبردار  N×1متغیر وابستتتته و  Wماتریس N×N

وابستتتگی فضتتایی مربوط به  Yاستتت .همچنین X ،و  ɛبه
ترتیب ماتریس  N×Kمتغیرهای توضتتتیحی و بردار N×1
جزء خطا هستند.
 .2مدل خطای فضایی
زمانی که شکل وابستگی فضایی مشخص نباشد (مثالً
زمانی که یک متغیر با ناهمگنی مکانی حذف شده با شد)،
واب ستگی ف ضایی خود را در اجزاء اخالل ن شان خواهد داد
(.)Anselin, 2002
()6

Y = βX + u
u = γWu + ε

که  γیک مقدار عددی است که بایستی برآورد گردد،
 ɛبردار  N×1جزء خطای تصتتتادفی با م یانگین صتتتفر و
ماتریس وار یانس – کوار یانس  σ2Iو  uبردار  N×1جزء
خطای تصادفی با میانگین صفر است.
 .3مدل خودهمبستگی فضایی
اگر چه انت ظار میرود که اجزاء اخالل یک مدل خود
رگسیون فضایی فاقد وابستگی فضایی باشند ،اما لزوماً این
ات فاق نخوا هد اف تاد ( .)Anselin, 2002در این شتتترایط
میتوانیک حالت کلی بهصورت زیر در نظر گرفت:
()7

Y = ρW1 Y + βX + u
u = γW2 u + ε

()8

0
z∗ < 0
=Z
ρW1 Y + βX z ∗ ≥ 0
u = γW2 u + ε
) ε~N(0, σ2ε In

که  W1Yρم یانگین تما یل به پرداخت مناطق همجوار
و  W2uγمیانگین جزء اخالل مناطق مجاور هم بوده که با
استتفاده از یک ماتریس مجاورت خطی محاستبه در حین
برآورد مدل تولید میشتتتوند .متغیرهای مستتتتقل  ،Xنیز
شامل ویژگیهای اجتماعی -اقت صادی افراد شامل میزان
درآمد ،تعداد فرزندان ،محل زندگی (شتهر  0و روستتا ،)1
ستتن (ستتال) ،ستتطح تحصتتیالت (دیپلم و زیر دیپلم، 0:
باالتر ،)1:و ضعیت م سکن (ملکی ،1:آپارتمانی ،)0:و ضعیت
مالکیت ( شخ صی ،1:ا ستیجاری )0:و برخورداری ازخودرو
(دا شتن ،1:عدم )0:و همچنین متغیر واب سته مقدار تمایل
به پرداخت پر سش شوندگان برای انرژیهای تجدیدپذیر
است .رابطۀ ( )8درواقع از ترکیب رابطۀ ( )4و ( )7بهدست
آمده و با ا ستفاده از تخمینزن حداکثر را ستنمایی برآورد
میشود.
 .4.2آزمون وابستگی فضایی
به منظور برر سی وجود ساختار واب ستگی ف ضایی غالب ًا
پس از برآورد مدل حداقل مربعات معمولی از آزمون موران
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ا ستفاده می شود .چنانچه آزمون موران تأیید کنندۀ وجود
رابطۀ فضتتتایی در اجزاء اخالل باشتتتد ،در این صتتتورت با
انتخاب یکی از ستته مدل فضتتایی ( )6( ،)5و یا ( )7تالش
می شود که واب ستگی ف ضایی رفع شود .اما این که کدام
مدل بهتر استتت ،بستتتگی به آمارههای تشتتخیصتی  LMو
 LM Robustمربوط به این سه مدل دارد .در صورتی که
آزمون  LMتأیید کنندۀ وجود یک رابطۀ فضتتتایی خاص
مثالً خود رگرستتیونی فضتتایی باشتتند ،باید آزمون LM
 Robustمربو طه نیز ،نتی جه را مورد تأی ید قرار د هد ،در
غیر این صورت بهطور کلی وجود آن رابطۀ ف ضایی خاص
مورد تأیید قرار نخواهد گرفت (.)Anselin, 2005

 .5.2نرمالیتی
زمانی که از مدل توبیت برای دادههای خرد استتتتفاده
میشتتود ،واریانس ناهمستتانی و نرمال نبودن اجزاء اخالل
رایجترین مشکالت هستند ( .)Greene, 2012نرمال نبودن
اجزاء اخالل عالوه بر این که ستتبب میشتتود تخمین زن
متداول توبیت سازگار نباشد ( ،)Greene, 2012بلکه باعث
میشتتود که آمارههای  zتعیین کنندۀ ستتطوح معنی داری
متغیرها و اجزاء فضتتتایی مدل توبیت نیز فاقد اعتبار کافی
باشتتتند .به منظور رفع مشتتتکل نرمال نبودن اجزاء اخالل
توب یت Kalbfleisch ،و هم کاران ( )2002ستتتته توزیع
نمایی ،وایبل و لوگ نرمال را به عنوان ستته جایگزین برای
توزیع نر مال در تابع راستتتتن مایی مدل توب یت معرفی
کردند .با این وجود استتتتفاده از توزیعهای جایگزین لزوم ًا
سبب رفع م شکل ن شده و چه ب سا سبب ت شدید آن شود
( .)Greene, 2012یک روش دیگر که به دلیل محاستتبات
پیچیده کمتر مورد استتتتقبال پژوهشتتتگران قرار میگیرد
استتتتفتتاده از تخمینزنهتتای حتتداقتتل انحرافتتات مطلق
 )1984( Powellو  Melenbergو همکاران ( )1996است.
در مطالعۀ حاضتتر به منظور رفع واریانس ناهمستتانی و
نرمال نبودن جزء اخالل و بر اساس پیشنهاد Kalbfleisch
و همکاران ( ،)2002مدل توبیت با استتتتفاده از توزیعهای
جایگزین برآورد شتتده استتت .این توزیع ،به طور ستتاده بر

اساس هی ستوگرام متغیر وابسته تعیین می شود .همانطور
که پیشتتترگفته شتتد ،این روش لزوماً ستتبب رفع مشتتکل
نر مال نبودن جزء اخالل نمیشتتتود .لذا ،این م طال عه
پیشتتتن هاد میک ند که روش  Kalbfleischو هم کاران
( )2002بهصتتورت زیر تعدیل شتتود .فرض کنید که جزء
اخالل ɛحاصلضرب دو متغیر تصادفی باشد.
ε = uv

()9

بهطوری که  uیک متغیر با توزیع نرمال و  vیک متغیر
تصتتادفی با توزیع نامشتتخص باشتتد .اگر توزیع  ɛمشتتخص
باشد و مقادیر متغیر  uبه نحوی تعیین شده باشند ،متغیر
 vاز تقستتتیم  ɛبر  uبهدستتتت میآ ید .با کم کردن  uاز
طرفین رابطۀ ( ،)9اختالف بین  ɛو  uبرابر ] u[v-1استتت.
فرض کنید w = u[v − 1] + c > 0وزن تحلیلی باشد .با
ε

1

=  uدر م عاد له  wداریم w = [1 − ]ε

جای گذاری
 . + c > 0اگر  w=vباشتتتتد ،آن گاه  u=wɛو همچنین
v

v

-1

 .v = 1+εبا قرار دادن در رابطۀ ( )9داریم:
ε+c
()10

]ε

1+ε
ε+c

[=u

رابطۀ ( )10نشان میدهد که پارامترهای تعیین کنندۀ
توزیع احتمال  ،uتابعی از توزیع اولیۀ انتخاب شتتتده برای
چگالی احتمال  ɛو مقدار ثابت  cاستتت .هرچه مقدار ثابت
 cیک عدد بزرگتر با شد ،توزیع  uبی شتر از توزیع  ɛپیروی
خواهد کرد و هرچه عدد کوچکتری انتخاب شود به شدت
کمتری از توزیع  ɛپیروی خواهد کرد .در این مطالعه پس
از برآورد مدل با توزیع های اول یۀ مختلف (نرمال ،نمایی و
وایبل) ،متغیر uبا استفاده از شبیه ساز مینیتب به گونهای
تولید شده است که تا حد امکان نرمال باشد (برای اینکار
پس از اینکه متغیرهای تصتتتادفی نرمال تول ید شتتتدند،
چولگی و کشتتیدگی آنها آزمون شتتده و نمونههای تولید
شتتتدۀ غیر نر مال حذف گرد ید ند) .ستتتپس متغیر های
شتتتبیهستتتازی شتتتده و جزء اخالل حقیقی به صتتتورت
مجموعتتهای از اعتتداد متوالی مرتتتب شتتتتده و اختالف
نمونههای شبیه سازی شده از مقادیر برآورد شده محاسبه
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و بهعنوان وزن تحلیلی در نظر گرفته شتتتده استتتت .در

معنیدار بوده و حاکی از وجود خودهمب ستگی ف ضایی در

نهایت ،با ا ستفاده از یک آزمون ها سمن ،مدلهای موزون
با مدل اولیه (مدل با توزیع اولیۀ نرمال) مقایسه شدهاند.
دادههای مورد استتتتفاده در این پژوهش شتتتامل 245
پر سش شونده از سه شهر ستان م شهد ،نی شابور و سبزوار
استتتت که توستتتط ) Kaseb (2014به روش نمونهگیری
خوشهای دو مرحلهای جمعآوری شده است.

اجزاء اخالل حدا قل مرب عات معمولی استتتت .به منظور
تعیین ستتتاختار فضتتتایی نیز ،در ابتدا یک مدل توبیت با
خودهمب ستگی ف ضایی ( )SACبرآورد گردید .اما به دلیل
رد فرضتتتیۀ نرمال بودن اجزاء اخالل مدل  SACتوستتتط
آزمون جارگ – برا ،از روش توزیع جایگزین کالب فلیش
و پرتینگ ( )2002استتتفاده شتتد .به این منظور ،در ابتدا
پتتارامترهتتای توز یع تجمعی تجربی جزء اخالل برای
توزیع های نمایی ،وایبل و نرمال محا سبه شدند .مقای سۀ
هیستتتتوگرام جزء اخالل اول یه توزیع های تجربی نشتتتان
میدهد که توزیع وایبل نزدیکی بی شتری به توزیع حقیقی
جزء اخالل برآورد شده دارد (شکل .)1

 .6.2روش کار
در این پژوهش در اب تدا وجود ستتتاخ تار فضتتتایی با
استتتفاده از آزمون موران مورد بررستتی قرار گرفت .مقدار
آمارۀ آزمون موران  1/962ا ست که در سطح یک در صد

شکل  .1مقایسۀ منحنیهای توزیع چگالی تجربی و هیستوگرام اجزاء اخالل مدل توبیت

پس از برآورد مدل با توزیع وای بل ،م یانگین و انجراف
مع یار جزء اخالل به ترت یب  – 49/15و  9/32محاستتتبه
شد .سپس با ا ستفاده از این اطالعات ،معادلهای نرمال
برای جزء اخالل با استتتفاده از شتتبیهستتاز  Minitabتولید

شتتدند .نتایج آزمونهای  LMبرای  5نمونۀ شتتبیهستتازی
شتتدۀ انتخابی در جدول ( )1نشتتان میدهد که ستتاختار
فضایی مناسب مدل جزء خطای فضایی ( )SEMاست.
مراحل فوق برای مدل  SEMتکرار شتتتدند .نتایج پنج
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شبیه سازی مختلف ( شامل بهترین شبیه سازی) از مدل
 SEMدر جدول  2آمده استتتت .از بین این مدلها ،گزینۀ
پنجم ،باالترین ستتطح نرمالیتی را داشتتته و نتیجۀ آزمون
معنیداری  Lambdaبا نتیجۀ آزمون  LM Errorهماهنگ
است .آمارۀ آکا یک این نمونه در مقایسه با نمونههای قابل
قبول دیگر ،کمترین م قدار را داشتتت ته و آزمون RESET

استتتفاده از این نمونه ستتبب رفع مشتتکل غیر نرمال بودن
جزء اخالل شده ا ست .نتایج آزمون هاسمن برای مقای سۀ
این نمونه و مدل اولیه نیز نشان میدهد که تغییرات ایجاد
شتتده در ضتترایب (به دلیل استتتفاده از وزن های تحلیلی)
قابل چ شم پو شی ا ست و ا ستفاده از نمونۀ پنجم سبب
ایجاد اختالل در نتایج نشتتده و این مزیت را داراستتت که

گیلز نیز ،نشاندهندۀ کفایت آن است.
به منظور مقای سۀ مدل ف ضایی  SEMدر بهترین نمونۀ
شبیه سازی شده و مدل حداقل مربعات معمولی ،از آزمون
 LRاستفاده شده است .نتایج نشان میدهد که همبستگی

آزمونهای معنیداری مربوط به ضتترایب و رگرستتیون آن
قابل اعتمادتر هستند .همچنین ،نتایج آزمونهای واریانس
ناهمستتانی شتتامل آزمون هال – پاگان ،وایت– کئونکر و
کوک – وایزبرگ نشتتتان مید هد که مشتتت کل وار یانس

ف ضایی اجزاء اخالل معنیدار بوده و ا ستفاده از رگر سیون
حداقل مربعات ستتبب ایجاد تورش در نتایج خواهد شتتد
(جدول  .)3نتایج آزمونهای نرمالیتی نشتتتان میدهد که

ناهمسانی در اجزاء اخالل مدل رفع شده و ضرایب قابلیت
تعمیم به جامعه مورد مطالعه را دارند.

جدول  .1نتایج حاصل از الگوهای جایگزین موزون برای SAC

نمونه

معنی داری اجزاء فضایی

جزء خود رگرسیون فضایی

جزء خطای فضایی

نرمالیتی

آماره Rho

آماره Lambda

آزمون LM

آزمون LM Robust

آزمون LM

آزمون LM Robust

1

0/200

0/000

0/157

0/000

0/000

0/910

0/820

2

0/478

0/242

0/436

0/000

0/000

0/636

0/925

3

0/081

0/305

0/000

0/000

0/000

0/885

0/859

4

0/477

0/267

0/042

0/000

0/000

0/780

0/845

5

0/523

0/558

0/675

0/000

0/000

0/364

0/528

منبع :یافتههای پژوهش

جدول  .2اعتبار و کفایت مدل  SEMدر نمونههای شبیهسازی شده
نمونه

آزمونهای کفایت مدل

آزمونهای اعتبار مدل
نرمالیتی اجزاء اخالل

آماره Lambda

آزمون گیلز ()RESETS

آمارۀ آکا یک ()AIC

لوگ الیکلی هود ()LL

1

0/010

0/973

0/147

364/18

-1121/5

2

0/010

0/495

0/170

320/97

-1097/31

3

0/528

0/092

0/247

2131/4

-1316/5

4

0/109

0/589

0/224

4821/0

-1419/8

5

0/877

0/005

0/216

1566/9

-1260/1
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جدول  .3آزمونهای نرمالیتی ،تصریح و واریانس ناهمسانی برای نمونۀ شبیهسازیشدۀ پنجم
آمارۀ آزمون

آزمون
آزمون  LRبرای مقایسه با رگرسیون معمولی OLS

7/879

0/005

آزمون جارگ برا ()X2

0/ 263

0/877

 LMگری ()X2

-0/702

0/704

آزمون گیلز )F( RESETS

1/514

0/216

آزمون هاسمن ()X2

10/71

0/219

هال – پاگان ()X2

5/067

0/024

وایت – کئونکر

12/988

0/112

کوک – وایزبرگ

0/065

0/799

آزمون نرمالیتی
آزمون تصریح

احتمال پذیرش فرض صفر

آزمون واریانس ناهمسانی
منبع :یافتههای پژوهش

 .3نتایج
نتایج برآورد مدل اول یه و مدل مربوط به نمونۀ پنجم
(بهترین نمونۀ شبیهسازی شده) در جدول ( )4آمده است.

براساس یافتههای مطالعۀ حاضر ،محل سکونت افراد تأثیر
مع ناداری بر ت ما یل به پردا خت آ نان ندارد .همچنین
خانوارها به ازای هر فرزند بیشتر ،تمایل به پرداخت 3067
تومان بیشتر دارند.

جدول  .4نتایج برآورد مدل اولیه و جایگزین موزون
متغیر

ضرایب مدل اولیه

ضرایب مدل جایگزین (نمونۀ پنجم)

آماره Z

معنی داری

محل زندگی

-0/043

-3.49

-0.46

0/64

تعداد فرزند

1/166

3.067

1.16

0/24

لگاریتم درآمد

1/607

2.99

5.16

0/00

سن

-0/302

-7.18

-4.88

0/00

میزان تحصیالت

7/769

10.58

5.56

0/00

وضعیت مالکیت

3/971

8.22

1.34

0/17

اتومبیل

7/499

8.06

1.04

0/30

آلودگی

-4/364

-5.22

-3.92

0/00

عرض از مبدا

41/351

37.31

0.94

0/34

واریانس

11/303

13/32

14/04

0/00

المبدا

-0/157

-0.16

-2.81

0.00
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به منظور بررسی اثر درآمد بر تمایل به پرداخت کشش
درآمدی 1برابر با  0/556درصتتد محاستتبه شتتده استتت که
)E = dWTP/(WTP.dlnInc

1

نشتتتان میدهد ،با یک درصتتتد افزایش درآمد تما یل به
پردا خت خانوار ها برای انرژی های ت جد ید پذیر 0/556
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درصتتتد افزایش می یابد .بنابراین انتظار میرود تما یل به
پرداخت افراد در شتتهرهای بزرگتر – که درآمد متوستتط
بیشتتتری دارند – بیشتتتر از شتتهرهای متوستتط و کوچک
باشتتد .این موضتتوع از طریق ضتتریب  5/22برای متغیر
آلودگی (مقادیر  1برای ساکنین شهرستان مشهد 2 ،برای
شهرستان نی شابور و  3برای شهرستان سبزوار) قابل تأیید

به پرداخت ستتترانۀ خانوارهای مشتتتهدی بیشتتتتر از دو
شتتتهرستتتتان دیگر بوده و اولویت ستتترمایه گذاری با این
شتتهرستتتان استتت که عالوه بر تمایل به پرداخت باالتر،
تقاضتتای انرژی بیشتتتری نیز دارند .همچنین ،جدول ()4
نشتتان میدهد که محل ستتکونت تأثیر قابل مالحظهای بر
تمایل به پرداخت ندارد ،لیکن مقایس تۀ متوستتط تمایل به

ا ست .ساکنین شهرهای بزرگتر و آلودهتر تمایل دارند که
 5220تومان بیشتتر برای انرژیهای تجدید پذیر پرداخت
نمایند.
بر استتاس نتایج ،افراد تحصتتیلکرده بهطور متوستتط

پرداخت ستتاکنین شتتهر و روستتتا نشتتان میدهد که این
اختالف در شهرستان مشهد و نیشابور بیشتر است.
مقای سۀ خانوارها در موقعیتهای مکانی مختلف ن شان
میدهد که تما یل به پرداخت برای انرژی های تجد یدپذیر

حاضتتترند  10580تومان بیشتتتتر از ستتتایر افراد پرداخت
نمای ند .تما یل به پرداخت افراد مستتتن بهطور متوستتتط
 7180تومان کمتر از جوانان است .افرادی که مالک منزل
ه ستند در مقای سه با افرادی که مالک نی ستند ،حا ضرند

ساختار ف ضایی دارد .این مو ضوع از دو بعد دارای اهمیت
استتتت :نخستتتت ،مطالعۀ تمایل به پرداخت بدون در نظر
گرفتن موقعیت مکانی سبب ایجاد اختالل در نتایج شده
و قابلیت اعتماد و درجۀ اعتبار یافتههای میدانی را کاهش

 8220تومان بیشتتتر پرداخت نمایند .همچنین افرادی که
مالک اتومبیل هستند حاضرند  8060تومان بیشتر از سایر
افراد برای انرژی های تجد ید پذیر بپردازند .با استتتتفاده از
یافتههای مندرج در جدول ( )4و مقادیر برآورد شده برای

میدهد .لذا توصتیه میشتتود که در مطالعات ارزشگذاری
ساختار ف ضایی مورد نظر قرار بگیرد و فقط در صورتی که
شواهد کافی برای رد فرضیۀ فضایی بودن وجود داشت ،از
مدل های ستتتادهتر استتتت فاده شتتتود .دوم این که ،برای

تمایل به پرداخت  ،WTPمتوستتط تمایل به پرداخت افراد
در موقعیتهای جغرافیایی مختلف محاسبه و در جدول 5
گزارش شده است.
همانطور که جدول ( )5نشان میدهد ،متوسط تمایل

قی مت گذاری ،ستتتر ما یه گذاری و بهطور کلی در حوزۀ
ستیاستتتگذاری ،در نظر گرفتن همبستتتگی مکانی الزامی
بوده و تصتتمیمات میبایستتت بهصتتورت تخصتتص یافته و
متناسب با شرایط مکانی و همجواری باشد.

جدول  . 5متوسط تمایل به پرداخت سرانه (هزار تومان)
محل
زندگی
روستا
شهر

متوسط

حداقل

شهرستان نیشابور
حداکثر

متوسط

حداقل

شهرستان سبزوار
حداکثر

متوسط

37/968

61/420

54/188

47/979

48/799

48/389

31/468

49/628

40/47

30/623

62/909

48/291

26/272

59/652

43/632

29/265

46/379

39/041

حداقل

شهرستان مشهد
حداکثر
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 .4بحث و نتیجهگیری
مقالۀ حاضتتر با استتتفاده از اطالعات مقطع زمانی 245
خانوار شهری و روستایی در سه شهرستان منتخب استان
خراستتان رضتتوی (مشتتهد ،نیشتتابور ،ستتبزوار) برای ستتال

 ،1393به بررستتتی عوامل اقتصتتتادی -اجتماعی مؤثر بر
تما یل به پرداخت برای انرژی های تجد یدپذیر میپردازد.
برای این منظور در چارچوب ارزش گذاری مشتتتروط انتها
باز ،از روش توبیت فضایی استفاده شده است.
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اگر چه حدس خردم ندا نه بر این استتتتت که توزیع

به پرداخت برای انرژیهای تجدیدپذیر دارای ستتتاختاری

جغرافیایی ثروت ،ترجیحات و کیفیت محیطزی ست سبب
میشتتتود که تمایل به پرداخت ستتتاکنین مناطق مختلف
برای بهبود کیفیت محیط زیستتتشتتان یکستتان نباشتتد اما
نتایج این مطالعه نشان میدهد که اهمیت توزیع مکانی به
ا ین تفتتاوت ختم نمیشتتتود .بتته عبتتارت د ی گر ،وجود
همبستتتتگی مکانی در مؤلفه های پنهان مانند فرهنگ و
طرز معیشتتت که معموالً در مطالعات از آنها صتترف نظر
میشود ،سبب میشود که تمایل به پرداخت نه تنها تابعی
از تفاوتهای مکانی باشتتتد ،بلکه تحت تأثیر همبستتتتگی
مناطق مجاور هم نیز قرار بگیرد .با توجه به این که وجود
این نوع همب ستگی از نظر اعتبار نتایج آماری حا ز اهمیت
بس تیاری استتت ،بررس تی همبستتتگی فضتتایی در مطالعات
تجربی مشابه نیز حا ز اهمیت خواهد بود.
در این پژوهش ،رهیافت ارزشگذاری م شروط انتها باز
در چارچوب مدلهای توبیت فضتتتایی بهکار گرفته شتتتده
استتتت که ستتتبب لحا کردن اثر نزدیکیهای فرهنگی و
رفتاری مناطق مجاور هم در برآوردهای اقتصتتتادستتتنجی
است .همچنین برای رفع مشکل نرمال نبودن اجزاء اخالل

فضتتایی دارد .ثانیاً محل ستتکونت تأثیر قابل مالحظهای بر
تمایل به پرداخت ندارد .بنابراین به نظر میرستتتد که در
سیا ستگذاریهای مرتبط با بحث ،مجاورت مکانی ب سیار
مهمتر از اختالف بین مناطق میبا شد .به عبارت دیگر ،در
سیا ستگذاریهای منطقهای ،سیا ستگذار بهتر ا ست به
جای تمرکز ز یاد بر اختالف موجود بین منطقۀ مورد نظر
از مناطق همجوار ،بر آثار ستتتیاستتتتهای مورد نظرش بر
مناطق همجوار و نیز آثار سیاستهای اجرا شده در مناطق
همجوار در منطقۀ مورد نظرش دقت و تمرکز داشته باشد.
در یاف ته های این پژوهش همبستتتتگی بین م ناطق
مجاور هم منفی است و حاوی این پیام است که هر شوک،
افزایشتتتی در تمایل به پرداخت اهالی یک منطقه برای
انرژیهای تجدیدپذیر باشتتتد ،میتواند ستتتبب ایجاد یک
شوک کاه شی در تمایل به پرداخت مناطق همجوار شود.
بنابراین چنانچه ستتیاستتتگذار در پی افزایش تمایل به
پرداخت برای انرژیهای تجدیدپذیر باشتد ،بهتر استت که
سیا ست خود را در یک منطقۀ شلوغ با تراکم جمعیت باال
انجتام دهتد .هرچته این منطقته دارای منتاطق همجوار

توبیت روش پیشنهادی  Kalbfleischو همکاران (،)2002
با یک روش وزندهی مبتنی بر شتتبیهستتازی تلفیق ش تده
ا ست تا شانس موفقیت روش پی شنهادی  Kalbfleischو
همکاران ( ،)2002افزایش یابد و سپس اعتبار تجربی این

کمتری باشتتد و هرچه مناطق همجوار آن تراکم جمعیتی
کمتری داشته باشند ،سیاست موثرتر خواهد بود.

روش با استتتفاده از آزمون هاستتمن مورد بررس تی و تأیید
قرار گرفته استتتت .این روش اگرچه زمان انجام پژوهش را
افزایش خواهد داد اما نتایج بهدست آمده به دلیل نرمالیتی
اجزاء اخالل اعتبار کافی دارند.
یافتههای مطالعۀ حاضتتر مؤید آن استتت که اوالً تمایل

سپاسگزاری
این مقاله برگرفته از طرح پژوه شی به شمارۀ 39667
دان شگاه فردو سی م شهد ا ست که بدین و سیله از معاونت
پژوهشی دانشگاه تشکر میشود.
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