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 ییفضا تیتوب ی: کاربرد الگویاستان خراسان رضو

 2محمدرضازاده نازنین، *1قربانی محمد

 مشهد فردوسی دانشگاه ،اقتصادکشاورزیاستاد  .1

 مشهد فردوسی دانشگاه ،کشاورزی اقتصاد دکتری دانشجوی. 2

 (18/5/1396تاریخ تصویب:  5/4/1395)تاریخ دریافت: 

 دهیچک
 یهایاستسو اتخاذ  یاقتصاد یهایزیربرنامهانجام  برای یرپذ یدتجد یهایانرژ یبه پرداخت برا یلبر تماثر ؤمبرآورد عوامل  یهاروش یریکارگبه

سب برا سد. یمبه نظر  یضرور یامر یرپذیدتجد یهایانرژدر  یگذارسرمایه یمنا ضر  ۀمقالر ستفاده از اطالعات مقطع زمانحا  خانوار 245 یبا ا

 یاجتماع -یعوامل اقتصاد ی، به بررس1393سال  یسبزوار( برا یشابور،)مشهد، ن یدر سه شهرستان منتخب استان خراسان رضو ییو روستا یشهر

 اییفض یتمشروط انتها باز، از روش توب گذاریشچارچوب ارز منظور در ینا یپردازد. برایم یدپذیرتجد یها_یانرژ یبه پرداخت برا یلبر تماثر ؤم

اخت به پرد یلقرار گرفته استت. متوستط تما یعوامل مکان یرتحت تأث یطور معنادارهبه پرداخت ب یلنشتان داد که تما یجاستتفاده شتده استت. نتا

 وارو سبز یشابورن هایشهرستان ینساکن یهزار تومان برا 261/40و  778/43با  یسههزار تومان است که در مقا 545/48 یمشهد یخانوارها ۀماهان

که در  شودیم یهاساس توص ینشود. بر ایممحسوب  گذاریدر مطالعات ارزش یپوشچشمقابل  یرغ یالفهؤم ییساختار فضا ین،باالتر است. بنابرا

 .یردقرار بگ ینمورد توجه محقق یگذارمطالعات ارزش

 یرضو خراسان ،ییفضا تیتوب پرداخت، به لیتما ر،یدپذیتجد یهایانرژ :واژگانکلید 
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 مقدمه. 1
پا ینگران یر،اخ یهادر ستتتال  یهاستتتوخت یاناز 

از  یناش یطیمحیستز یهایآلودگ یشو افزا یرناپذیدتجد

ستفاده از  شورها یر،ناپذ یدتجد یهاسوختا مختلف  یک

بال  به دن منابع  یافتنجهان را بر آن داشتتتته استتتت تا 

ستجو برا یسوخت یمنابع انرژ یبرا یگزینجا شند. ج  یبا

الزم را داشتتتته  یایی( پا1که بتوانند ) یمنابع انرژ یافتن

شوند،  ید( بدون دخالت انسان خود به خود تجد2باشند، )

 یگزین( جا4را بزنند، ) یبآس ینکمتر یستزیطمح( به 3)

( توان 4باشتتند و ) یلیفستت یهاستتوخت یبرا یمناستتب

شورها را در تام صارف داخل ینک ضم یانرژ یم کنند،  ینت

 یاستتت که تفکر کشتتورها یاز مستتا ل مهم یکیهمواره 

شغول کرده و برنامه و چشم انداز ام  ینختلف را به خود م

شورها را تحت  ست ) یرثأتک  Ghadimi etخود قرار داده ا

al., 2012ضر  ین(. آمار و ارقام گواه ا ست که در حال حا ا

 یلیفستت یهاستتوختجهان را  یمصتترف یاز کل انرژ 77%

ال ستت یانکه تا پا شتتودیم ینیبیشپدهند و یم یلتشتتک

. با بدیاکاهش  %73به کمتر از  یزانم ینا یالدیم 2020

 و عوارض یلیفس یهاسوخت یندۀفزاتوجه به روند مصرف 

پذجبران یطیمحیستتتتز  ینکه در اثر مصتتترف ا یرینا

غلظت  یش)افزا شتتتده مختلف ملل حاصتتتل هاستتتوخت

 یدی،استتت یهاباران ین،کربن، گرم شتتتدن زمیداکستتتید

نابع  یگزینیجا( یستتتتیو کاهش تنوع ز هاآب یآلودگ م

با انرژ یانرژ جد هاییمذکور  با  یرپذ یدت گار  و ستتتاز

 شتتتودیم یتلق یراجتنتتاب نتتاپتتذ یامر یستتتتتزیطمح

(Barimani et al., 2014.). 

جد هاییانرژ پذیرت له انرژ –ید  یباد، انرژ یاز جم

ش  یمنافع عموم یدارا –یوماسو ب ییگرما یانرژ یدی،خور

یتبهبود ک یلاز قب یمختلف کاهش  زیستتتتتیطمح یف (

نه یانتشتتتارگازها خا  هاییکاهش آلودگ ها،یروگاهن یاگل

 شیافزا یستی،ز یها(، کاهش انقراض گونهییو گرما یصوت

سبد ک ستند وریبهره یشافزا و یسوخت االهایتنوع در   ه

 یاقتصتتتاد مل یرپذیریخود به کاهش تأث ۀنوبامر به  ینکه ا

 ی،اقتصتتتاد یتاستتتتقالل و امن ی،انرژ یمتاز نوستتتانات ق

 جهیمطلوب و در نت یو رشد اقتصاد یطیمحیستز یداریپا

داشتتتن تنوع  رفاه مردم منجر خواهد شتتد. ایران، با یشافزا

س ست که به ترده،آب و هوایی گ شورهایی ا طور از معدود ک

را در  یدپذیراز انواع منابع انرژی تجد یاخدادادی مجموعه

به رغم وجود ا یار دارد.  عد،  یعیببستتتتر ط یناخت مستتتت

گذشتتتته  یهادر ستتتال یانرژ هایحامل یینپا هاییمتق

با  هیسدر مقا یدپذیرتجد هایانرژی از استفاده که شدسبب 

 زۀیانگمقرون به صتترفه نباشتتند و  یرناپذیدتجد هاییانرژ

 نشتتتده باشتتد یتتقو یمنابع به قدر کاف یناز ا برداریبهره

(Kaseb, 2014.) 

 هایحامل ییریارانۀتغو  هایارانه یاجرای طرح هدفمند

 یراهبرد ۀبرنام یکبه عنوان  یراخ هایکه در ستتال یانرژ

 یندر اصتتالح الگوی مصتترف ستتوخت مورد توجه مستتئول

 هایحامل یمتق یشکشتتور قرار گرفته استتت، موجب افزا

ابع از من برداریبهره ینسب یتمز یشافزا یجهو در نت یانرژ

 شتتتتتتتده استتتتتتتت  ذیتتتترپتتتتیتتتتدتتتتتجتتتتد

(Kaseb, 2014ا .)به نظر م ین  یکه بررستتت رستتتدیرو، 

ضع ضا یتو شد.  یضرور یامر یمنابع انرژ ینچن یتقا با

که مردم برا ها ارزش هاییژگیو یچرا  کاال  هایمختلف 

 ،یشتتانا یحاتقا ل هستتتند و بدون توجه به ترج یمتفاوت

 یتوضتتتع مطالعۀ رفاه قابل حصتتتول نخواهد بود. یشافزا

 لیکه بر تما عواملی و کنندگانبه پرداخت مصتترف یلتما

تواند یکه م ینعالوه بر ا گذارند،می اثر هابه پرداخت آن

قاضتتتتا فه یبرا یکاف یوجود ت  یاقتصتتتتاد هایصتتتر

قرار  یابیرا مورد ارز یرپذیدتجددر منابع  یگذارستتترمایه

ها کار هد، راه ق یو تشتتتو گذارییاستتتتستتت یبرا یید

 (.Izadi, 2011) نمایدی ه ماار نیز کنندگانمصرف

Hanley ( با استفاده از روش آزمون 2006و همکاران )

ده استتتفا یکنندگان برابه پرداخت مصتترف یلانتخاب، تما

جد هاییاز انرژ پذیر،ت که افزا ید ند   یشنشتتتتان داد

در اسکاتلند منجر  یدپذیرتجد هاییدر انرژ یگذارسرمایه

 برق و اشتتتغال یمتق زیستتت،یطبر مح یراتیتأث یجادبه ا

ست.   یا( در مطالعه2008و همکاران ) Bergmannشده ا
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به استتتتفاده از  یلبا استتتتفاده از روش آزمون انتخاب تما

قرار داده و نشتتان  یرا مورد بررستت یدپذیرتجد هاییانرژ

 )مانند اثرات محیطییستتز یاثرات منف یرشدادند که پذ

شچشم سعاز  یاندازها( نا ستاها در پروژه ۀتو  ییجوامع رو

ه ب یلنشتتان داد تما ییجوامع روستتتا ۀنموناستتت.  یشتتترب

 به کم یادانداز از سطح زکاهش اثرات چشم یبرا یپرداخت

ندارد، درمقابل در مناطق روستتتتا ارزش منافع  ییوجود 

شهر یوکاهش آلودگ وحشیاتح شترب یهوا از مناطق   ی

 1.08برابر  یبه پرداخت یلتما ییبود و هرخانوار روستتتتا

ضاف یورو سال برا یا ضافیکار  یدر  ش ا  یهااز پروژه ینا

و همکاران  Borchers. اندرا داشتتته یدپذیرتجد هاییانرژ

 که دادند نشان آزمون، انتخاب روش از استفاده با( 2007)

به پرداخت وجود  یلستتتبز )از نوع برق(، تما یانرژ برای

ستفاده از انرژ سبت به  یدیخورش یدارد و افراد ا  ۀیبقرا ن

ما ستتتطو متو دهندیم یحترج هاانرژی به پرداخت  یلت

متفاوت استتت.  یمنابع مختلف انرژ یبرا دهندگانپاستت 

نابع م یبه پرداخت در حالت داوطلبانه برا یلتما یشترینب

دالر  03/19و 77/14 یبو ستتبز به ترت یدیخورشتت یانرژ

ماه و ما ینکمتر در  خت برا یلت  یمنبع انرژ یبه پردا

 دالر03/2به پرداخت ماهانه  یلبا متوستتتط تما یوماسب

با استفاده  ای( در مطالعه2008و همکاران ) Longo .است

 با یانگواز روش آزمون انتخاب نشتتتان دادند که پاستتت 

اند و موافق یدپذیرتجد هاییاستتتفاده از انرژ یاستتتستت

باال نافع عمومدستتتتتبه یرا برا ییارزش  و  یآوردن م

به  یلتما چنینها هماند. آنحاصتل از آن قا ل یخصتوصت

شار  یدالر را برا 967برابر  اختیپرد  یک ۀساالنکاهش انت

 دادند. اکسیددیکربن تن

 برای یمختلف یهتتاروش گتتذاری،ارزش یتتاتدر ادب

 که اندشتتده یمعرف یطیمحیستتتز یهاارزش یریگاندازه

 یمبتن هایروش یکل ۀدستتتبه دو  توانیها را مروش این

شده و روش یحاتبر ترج شکار   یحاتبر ترج یمبتن هایآ

قهشتتتتده  یانب ندطب بر  یمبتن هایروش درکرد.  یب

 استتاسبر  کنندگانمصتترف رفتار ،آشتتکار شتتده یحاتترج

( یواقع ی)بازارها یواقع یطگرفته شده در شرا هاییمتصم

 هایروش در یگر،د ی. از ستتوگیردمیقرار  بررستتیمورد 

بر استتتاس  افراد یحاترفتار و ترج شتتتده بیان یحاتترج

 طیشرا درابراز شده( افراد  یالت)تما ۀشد یانب یماتتصم

. گیردمیمطالعه قرار  مورد( یفرضتتت ی)بازارها یواقع یرغ

ه ک یزمان یژهشده به و یانب یحاتبر ترج یمبتن یهاروش

ها با برخ یواقع یبازار ند  ندار ند یفروض م یوجود  توان

ناستتتب یگزینجا حاتبر ترج یمبتن هایروش یبرا یم  ی

 (.Birol, 2006آشکار شده باشند )

حاتبر ترج یمبتن هایروشجمله  از شتتتده،  یانب ی

شگذار رهیافت ست که  یارز شروط ا سا ل درم ست م  زی

 بتته تمتتایتتل روش این در .دارد زیتتادی کتتاربرد محیطی

 ،یستتتز یطمح یاتخصتتوصتت از برخی برای افراد پرداخت

شاناز ا یمبطور مستق  رد مشروط لفظ. شودیم یدهپرس ی

 شتتتوندهپرستتتش که دارد اشتتتاره موضتتتوع این به اینجا

 در .دهد قرار فرضتتی بازار شتترایط در را خود بایستتتمی

 یبرا یمتعدد هایروش مشتتتروط گذاریارزش رهیافت

که  یبه پرداخت وجود دارد که دو روشتت یلتما یدنپرستت

داخت به پر یلاستخراج حداکثر تما یبرا یریناز سا یشترب

شتتامل روش  گیردیدهندگان  مورد استتتفاده قرار مپاستت 

 ( استتتتت CE( و روش انتهتتا بستتتتتته )OEانتهتتا بتتاز )

(Cameron et al., 1987.) 

 یلحداکثر تما یمپرسش مستق یروش انتها باز بر مبنا

 پرداختبه  یلتما از پرستتش شتتوندگان بوده و پرداختبه 

 به توجه با. دارندیکه مصتترف کنندگان ااهار م یزیآن چ

حدودیتی هیچ روش این در که این قدار برای م یان م  ب

ما یرمتغ ندارد، وجود شتتتتده خت از نوع  یلت به پردا

که در روش انتها  یخواهد بود. در حال یوستتتهپ یرهایمتغ

 یهایینهگز ینبه انتخاب از ب ملزم هشتتوندپرستتشبستتته 

و ااهارات  است شدهداده  یشنهاداست که توسط محقق پ

. خواهد بود یرو خ یبل یکنندگان شتتتامل تعدادمصتتترف

چه  استتتتخراج محقق هدف هاروش این هردوی در اگر

 ستتتاختار در تفاوت دلیل به اما استتتت، پرداخت به تمایل

ستفاده،  یآمار هایروش و متغیرها صل از  یجنتامورد ا حا

در  (.Haneman, 1984) باشتتدینم یکستتاندو روش  ینا
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عه روش ارزش ینا طال باز مورد  گذاریم ها  مشتتتروط انت

 .است گرفته قرار استفاده

مشتروط  یگذارحاضتر در چارچوب روش ارزش ۀمطالع

ا به پرداخت خانواره لیبر تماثر ؤمعوامل  یانتها باز به بررس

 یدر استتتان خراستتان رضتتو ریپذ دیتجد یهایانرژ یبرا

امکان  ( در روش انتها باز1) کهنیا به توجه با. است پرداخته

 ن( در نظر نگرفت2و ) وجود ندارد تیاستتتتفاده از مدل الج

ستگ ضا یهمب  شود،یموجب بروز تورش در برآوردها م ییف

لعتته  نیا در بررستتتمطتتا لگو یبتته منظور   یرفتتتار یا

 استتتفاده ییفضتتا تیتوب یالگو کیاز  شتتوندگانپرستتش

 .است شده انیب یبعد بخش در آن اتیجز  که دهیگرد

 

 هاروش و مواد. 2

 الگوی توبیت .2.1
 از انتخاب تابعی کنندهمصتتترف یتمطلوب یدفرض کن

( S) یگرد یرمتغ ی( و تعدادM(، پول )iپرداخت ) یفرد برا

فرد حاضتتر به پرداخت مبل   یصتتورت زمان ینباشتتد. در ا

خواهد بود که  یرپذ یدتجد هاییانرژ یبرا یمشتتتخصتتت

,u(1 یپس از پرداخت و یتمطلوب M2, S)  حداقل برابر با

,u(0 یقبتتل از پرداختتت و یتتتمطلوب M1, S)   بتتاشتتتتد 

(Park et al., 1996در ا .)یک یرشصتتورت شتترط پذ ین 

 :خواهد بود یرصورت زهب  Xپرداخت به مبل   یشنهادپ

(1) du(M1, M2, S) ≥ 0 

به ا جه  قدار  ینبا تو به م خت  مد پس از پردا که درآ

مد پ Zمبل    هد بود،  یشکمتر از درآ خت خوا از پردا

 خواهد بود: یرانتخاب مصرف کننده به صورت ز یالگو

(2) Y =
0 du(M1, Z, S) < 0

1 du(M1, Z, S) ≥ 0
 

 ی( با استفاده از الگو2) ۀرابط ،انتها بسته هایدر روش

برآورد  ییحداکثر راستتتتنما زنتخمینو توستتتط  یتالج

 یمبل  پرداخت. اما در مورد روش انتها باز، مقدار شتتودیم

( به 3) ۀرابطو شکل  شودیم تعیین شوندهتوسط پرسش

 خواهد کرد ییرتغ یرصورت ز

(3) Z =
0 du(M1, Z, S) < 0

1 du(M1, Z, S) ≥ 0
 

با  zاز  یشتتتیافزا یتابع du اگر بد یکباشتتتد،   یلت

 :داشت یممناسب خواه یکنواخت

(4) Z =
0 z∗(M1, u, S) < 0

z∗ z∗(M1, u, S) ≥ 0
 

سانسور شده از  یونیرگرس یاز الگوها یانی( ب4) ۀرابط

ست( یت)توب یینپا ستفاده از  ا داکثر ح ۀبرآوردکنندکه با ا

 ین. در واقع با توجه به اشتتودیزده م ینتخم ییراستتتنما

باز، متغ دو  یرهایپژوهش از نوع متغ یرکه در روش انتها 

انتها  هایهمانند روش ،نیستتتت ایگزینه چند و ایینهگز

ستفاده از مدل سته عمالً امکان ا وجود ندارد  یتالج ایهب

 .شودیاستفاده م یتتوب یو از الگو

 ییفضا یوابستگ .2.2
باشتند  یمکان یژگیو یدارا یانمونه یهاداده کهیزمان

 ۀرابطکه  یننخستتتت ا: امکان بروز دو مستتتأله وجود دارد

صطال یدنما ییرمختلف تغ هایدر مکان یونیرگرس ح و به ا

 ینکه ب ینوجود داشتتته باشتتد و دوم ا ییفضتتا یناهمگن

 وجود داشتتتته باشتتتد  ییفضتتتا یمشتتتاهدات همبستتتتگ

(LeSage, 1999 بق ط کوف در  یتتۀقضتتت(.  گوس متتار

در  یحیتوضتتت یرهایحداقل مربعات متغ هاییونرگرستتت

ود وج اما، باشتتندثابت  بایستتتمی یتکرار یهایریگنمونه

ا هنمونه یاندر م یانسوار یو ناهمستتان ییفضتتا یوابستتتگ

 (.Zibaei et al., 2012کند )یفروض را نقض م ینا

ضا یبه منظور در نظر گرفتن ناهمگن  یهامدل در ییف

با وارد کردن اطالعات موقع رگرستتتیونی، باً   )مثال یتیغال

بر ثر ؤم( بتته عنوان عوامتتل یتتاییطول و عرض جغراف

به شتتت ها،  کان تغ هایبپارامتر بدأ ام در  ییرو عرض از م

. اما به منظور در نظر گرفتن شودیداده م یمکان یواحدها
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وابسته  ریمتغ ینکه ب شودیغالباً تالش م یی،فضا یوابستگ

 ایمجاور رابطه هایمربوط به مکان یرمکان با مقاد یکدر 

شود. مدل ستگ هایبرقرار  ضا یواب بع منا یرا بر مبنا ییف

ستگ یجادا ضا یواب س توانیم ییف سه گروه تق نمود  یمبه 

(Conley et al., 2002:) 

 فضایی خودرگرسیونی مدل. 1

 یممتأثر از تصتتم یواحد انفراد یک یمکه تصتتم یزمان

صورت ز یکمجاورش باشد  یواحدها  توانیم یررابطه به 

 در نظر گرفت:

(5)  Y =ρWY +βX +ε 

 N×N یسماتر Wوابستتتته و  یرمتغ N×1بردار  Y که

به  ɛو  X ین،. همچناستتت Yمربوط به  ییفضتتا یوابستتتگ

 N×1و بردار  یحیتوضتتت یرهایمتغ N×K یسماتر یبترت

 .هستندجزء خطا 

 فضایی خطای مدل. 2

الً مشخص نباشد )مث ییفضا یکه شکل وابستگ یزمان

شد(، یمکان یبا ناهمگن یرمتغ یککه  یزمان  حذف شده با

ستگ ضا یواب شان خواهد داد  ییف خود را در اجزاء اخالل ن

(Anselin, 2002.) 

(6) Y =βX + u 

   u =γWu +ε 

برآورد گردد،  یستیاست که با یمقدار عدد یک γ که

ɛ  بردارN×1 صتتتفر و  یانگینبا م تصتتتادفی یجزء خطا

جزء  N×1بردار  u و  I2σ یانسکوار – یانسوار یسماتر

 .استصفر  یانگینبا م یتصادف یخطا

 فضایی خودهمبستگی مدل. 3

ظار م چه انت مدل خود  یککه اجزاء اخالل  رودیاگر

 ینا لزوماً اما ،باشند ییفضا یفاقد وابستگ ییفضا یونرگس

تاد ) هد اف فاق نخوا  یطشتتترا ین(. در اAnselin, 2002ات

 :در نظر گرفت یرصورت زهب یحالت کل توانیکیم

(7) Y =ρW1Y +βX + u  
  u =γW2u +ε  

 ییفضا تیتوب یالگو .2.3

ارا ه شتتده در  (7( تا )5)روابط  با( 4) یالگو بیبا ترک

 شتتتامل ییفضتتتا تیتوب یالگوها توانیم ن،یشتتتیبخش پ

با اجزاء اخالل  تیتوب ،ییفضتتتا ونیرگرستتت خود تیتوب

ضا ضا تیو توب ییف سته ف رد. ک یبندفرمولرا  ییخودهمب

ست تیتوب کهنیبا توجه به ا ضا ۀخودهمب  کی واقع در ییف

گو ل ب یا  وجود بتتا ییفضتتتتا ونیرگرستتت خود تیتتتو

دو  از یقی)تلف است اخالل اجزاء در ییفضا یخودهمبستگ

 کی .به ذکر آن بسنده شده است ( فقطگرید تیتوب یالگو

گو ل ب یا  وجود بتتا ییفضتتتتا ونیرگرستتت خود تیتتتو

 :نوشت ریز صورتهب توانیرا م ییفضا یخودهمبستگ

(8) Z =
0 z∗ < 0

ρW1Y +βX z∗ ≥ 0
 

u =γW2u +ε 

ε~N(0,σε
2 In) 

به پرداخت مناطق همجوار  لیتما نیانگیم ρY1W که

 با که بودههم  مناطق مجاور اخالل جزء نیانگیم γu2Wو 

 نیح در محاستبه یخط مجاورت سیماتر کی از استتفاده

 زین ،X مستتتتقل یرهای. متغشتتتوندیم دیتول مدل برآورد

صاد -یاجتماع یهایژگیوشامل  شامل م یاقت  زانیافراد 

(، 1و روستتا  0)شتهر  یدرآمد، تعداد فرزندان، محل زندگ

،  0:پلمید ریو ز پلمی)د التیستتن )ستتال(، ستتطح تحصتت

 تی(، وضع0:ی، آپارتمان1:ی)ملک مسکن تی(، وضع1باالتر:

ص تیمالک شخ ست1:ی)  ازخودرو یوردار( و برخ0:یجاری، ا

شتن: سته مقدار تما ریمتغ نی( و همچن0، عدم:1)دا  لیواب

شوندگان برا سش   ریدپذیتجد یهایانرژ یبه پرداخت پر

دست ه( ب7( و )4) ۀرابط بی( درواقع از ترک8) ۀرابط .است

ستفاده از  ستنما زننیتخمآمده و با ا د برآور ییحداکثر را

 .شودیم

 ییفضا یآزمون وابستگ .2.4

س به ستگ یمنظور برر ساختار واب ضا یوجود  الباً غ ییف

از آزمون موران  یپس از برآورد مدل حداقل مربعات معمول
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ستفاده م وجود  ۀکنند دییتأ موران آزمون چه. چنانشودیا

صتتتورت با  نیدر اجزاء اخالل باشتتتد، در ا ییفضتتتا ۀرابط

( تالش 7) ای( و 6(، )5) ییاز ستته مدل فضتتا یکیانتخاب 

ستگ شودیم ضا یکه واب شود. اما ا ییف  که کدام نیرفع 

و  LM یصتتیتشتتخ یهاآمارهبه  یمدل بهتر استتت، بستتتگ

LM Robust صورت نیا به مربوط که  یسه مدل دارد. در 

خاص  ییفضتتتا ۀرابط کیوجود  ۀکنند دییتأ LM ونآزم

 LMآزمون  دیباشتتند، با ییفضتتا یونیستتررگ مثالً خود

Robust طه ن یتأ وردرا م جهینت ز،یمربو هد دی در  ،قرار د

ضا ۀرابطوجود آن  یکل طورهب صورت نیا ریغ خاص  ییف

 (.Anselin, 2005قرار نخواهد گرفت ) دییمورد تأ

 یتینرمال .2.5

خرد استتتتفاده  یهاداده یبرا تیکه از مدل توب یزمان

و نرمال نبودن اجزاء اخالل  یناهمستتان انسیوار شتتود،یم

(. نرمال نبودن Greene, 2012مشکالت هستند ) نیترجیرا

زن  نیتخم شتتودیکه ستتبب م نیاجزاء اخالل عالوه بر ا

باعث  بلکه(، Greene, 2012سازگار نباشد ) تیمتداول توب

 یداریستتطوح معن ۀکنند نییتع z یهاکه آماره شتتودیم

 یفاقد اعتبار کاف زین تیمدل توب ییو اجزاء فضتتتا رهایمتغ

باشتتتند. به منظور رفع مشتتتکل نرمال نبودن اجزاء اخالل 

کارانو  Kalbfleisch ت،یتوب  عی( ستتتته توز2002) هم

 یابر نیگزیو لوگ نرمال را به عنوان ستته جا بلیوا ،یینما

مال عیتوز ماراستتتت تابع در نر  یمعرف تیتوب مدل یین

ًا لزوم نیگزیجا یهاعیاز توز فادهوجود استتتت نیکردند. با ا

شد سبب ت سا  شده و چه ب شکل ن شو دیسبب رفع م د آن 

(Greene, 2012 .)محاستتبات  لیکه به دل گریروش د کی

 دریگیکمتر مورد استتتتقبال پژوهشتتتگران قرار م دهیچیپ

 حتتداقتتل انحرافتتات مطلق  یهتتازننیاستتتتفتتاده از تخم

Powell (1984و ) Melenberg ستا (1996) همکاران و. 

و  یناهمستتان انسیحاضتتر به منظور رفع وار ۀمطالعدر 

 Kalbfleisch شنهادینرمال نبودن جزء اخالل و بر اساس پ

 یهاعیبا استتتتفاده از توز تی(، مدل توب2002) همکارانو 

طور ستتاده بر هب ع،یتوز نیبرآورد شتتده استتت. ا نیگزیجا

ور ط. همانشودیم نییوابسته تع ریستوگرام متغیاساس ه

روش لزوماً ستتبب رفع مشتتکل  نیشتتد، ا شتتترگفتهیکه پ

مال نبودن جزء اخالل نم لذا، اشتتتودینر عه  نی.  طال م

هادیپ ندیم شتتتن کارانو  Kalbfleischکه روش  ک  هم

که جزء  دیشتتود. فرض کن لیتعد ریصتتورت زه( ب2002)

 باشد. یتصادف ریحاصلضرب دو متغ ɛاخالل

(9)  ε = uv 

 ریمتغ کی vنرمال و  عیبا توز ریمتغ کی uکه  یطورهب

مشتتخص  ɛ عینامشتتخص باشتتد. اگر توز عیبا توز یتصتتادف

 ریشده باشند، متغ نییتع یبه نحو u ریمتغ ریباشد و مقاد

v میاز تقستتت ɛ  برu با کم کردن دیآیدستتتت مهب  .u  از

استتت.  u[v-1]برابر  uو  ɛ نی(، اختالف ب9) ۀرابط نیطرف

wدیفرض کن = u[v − 1] + c > باشد. با  یلیتحلوزن  0

u یگذاریجا =
ε

v
له   عاد w میدار wدر م = [1 −

1

v
]ε

+ c > گاه  w=v-1. اگر0  نیو همچن ɛu=wباشتتتتد، آن

v =
1+ε

ε+c
 :می( دار9) ۀرابط. با قرار دادن در 

(10)  u = [
1+ε

ε+c
]ε 

 ۀکنند نییتع یکه پارامترها دهدی( نشان م10) ۀرابط

 یانتخاب شتتتده برا یۀاول عیتوزاز  یتابع، uاحتمال  عیتوز

مقدار ثابت  هرچه. استتت cو مقدار ثابت  ɛاحتمال  یچگال

c عیتوز ،باشد عدد بزرگتر کی u عیاز توز شتریب ɛ یرویپ 

انتخاب شود به شدت  یو هرچه عدد کوچکتر خواهد کرد

مطالعه پس  نی. در اخواهد کرد یرویپ ɛ عیاز توز یکمتر

 و ییمختلف )نرمال، نما یۀاول یهاعیاز برآورد مدل با توز

 یاهگون به تبینیم سازهیبا استفاده از شب uری(، متغبلیوا

 کارنیا یبرا) شده است که تا حد امکان نرمال باشد دیتول

 شتتتدند، دیتول نرمال یتصتتتادف یرهایمتغ نکهیپس از ا

 دیتول یهانمونه و شتتده آزمون هاآن یدگیکشتت و یچولگ

مال ریغ ۀشتتتد ندیگرد حذف نر هایمتغ(. ستتتپس د  یر

 صتتتورت به یقیشتتتده و جزء اخالل حق یستتتازهیشتتتب

 اختالف و شتتتتده مرتتتب یمتوال اعتتداد از یامجموعتته

محاسبه  برآورد شده ریمقاد ازشده  یسازهیشب یهانمونه
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در  در نظر گرفته شتتتده استتتت. یلیعنوان وزن تحلبهو 

ستفاده از  ت،ینها سمن، مدل کیبا ا موزون  یهاآزمون ها

 .دانشده سهینرمال( مقا یۀاول عیبا توز ل)مد هیبا مدل اول

 245پژوهش شتتتامل  نیا مورد استتتتفاده در یهاداده

سبزوار  شابوریشونده از سه شهرستان مشهد، نپرسش و 

 یریگنمونه روشبه   Kaseb (2014)استتتت که توستتتط 

 شده است. یآورجمع یادو مرحله یاخوشه

 روش کار .2.6

تدا وجود ستتتاختار فضتتتا در پژوهش نیدر ا با  ییاب

قرار گرفت. مقدار  یاستتتفاده از آزمون موران مورد بررستت

ست 962/1آزمون موران  ۀآمار سطح  ا صد  کیکه در  در

ستگ وجود از یحاک و بوده داریمعن ضا یخودهمب  در ییف

قل اخالل اجزاء عات حدا به منظور استتتت یمعمول مرب  .

با  تیمدل توب کیدر ابتدا  ،زین ییستتتاختار فضتتتا نییتع

ستگ ضا یخودهمب  لیبه دل اما. دی( برآورد گردSAC) ییف

توستتتط  SACنرمال بودن اجزاء اخالل مدل  یۀفرضتتترد 

 شیکالب فل نیگزیجا عیبرا، از روش توز –آزمون جارگ 

منظور، در ابتدا  نی. به اشتتد( استتتفاده 2002) نگیو پرت

برا یتجرب یتجمع عیتوز یپتتارامترهتتا  یجزء اخالل 

شدند.  بلیوا ،یینما یهاعیتوز سبه   ۀسیقامو نرمال محا

نشتتتان  یتجرب یهاعیتوز هیجزء اخالل اول ستتتتوگرامیه

 یقیقح عیبه توز یشتریب یکینزد بلیوا عیکه توز دهدیم

 (.1 شکلدارد ) برآورد شده جزء اخالل
 

  

  

 تیتوب مدل اخالل اجزاء ستوگرامیه و یتجرب یچگال عیتوز یهایمنحن ۀسیمقا. 1 شکل

 

با توز  و انجراف نیانگیم بل،یوا عیپس از برآورد مدل 

محاستتتبه  32/9و  – 15/49 بیجزء اخالل به ترت اریمع

ستفاده با سپسشد.  نرمال  یهامعادل اطالعات، نیا از ا

 دیتول Minitab ستتازهیجزء اخالل با استتتفاده از شتتب یبرا

 یستتازهیشتتب ۀنمون 5 یارب LM یهاآزمون جینتا شتتدند.

که ستتاختار  دهدی( نشتتان م1در جدول ) یانتخاب ۀشتتد

 .است( SEM) ییفضا یمناسب مدل جزء خطا ییفضا

پنج  جیتکرار شتتتدند. نتا SEMمدل  یمراحل فوق برا
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شامل بهتر یسازهیشب ( از مدل یسازهیشب نیمختلف )

SEM  ۀنیگزها، مدل نیا نیآمده استتتت. از ب 2در جدول 

مون آز ۀجینترا داشتتته و  یتیستتطح نرمال نیپنجم، باالتر

هماهنگ  LM Errorآزمون  ۀجینتبا  Lambda یداریمعن

ابل ق یهابا نمونه سهینمونه در مقا نیا کیآکا  ۀآماراست. 

ته و آزمون  نیکمتر گر،یقبول د قدار را داشتتت  RESETم

 .استآن  تیکفا ۀدهندنشان ز،ین لزیگ

ضا ۀسیمقابه منظور   ۀنمون نیرتدر به SEM ییمدل ف

از آزمون  ،یشده و مدل حداقل مربعات معمول یسازهیشب

LR یهمبستگ که دهدینشان م جیاستفاده شده است. نتا 

ضا س داریاجزاء اخالل معن ییف ستفاده از رگر  ونیبوده و ا

خواهد شتتد  جیتورش در نتا جادیستتبب ا حداقل مربعات

که  دهدینشتتتان م یتینرمال یهاآزمون جیا(. نت3)جدول 

نرمال بودن  رینمونه ستتبب رفع مشتتکل غ نیاستتتفاده از ا

ست  ۀسیمقا یآزمون هاسمن برا جینتا. جزء اخالل شده ا

 جادیا راتییکه تغ دهدینشان م زین هینمونه و مدل اول نیا

( یلیتحل یهااستتتفاده از وزن لی)به دل بیشتتده در ضتترا

ش شم پو ستفاده یقابل چ ست و ا سبب  ۀنمون از ا پنجم 

را داراستتت که  تیمز نینشتتده و ا جیاختالل در نتا جادیا

آن  ونیو رگرستت بیمربوط به ضتترا یاردیمعن یهاآزمون

 انسیوار یهاآزمون جینتا ن،یقابل اعتمادتر هستند. همچن

کئونکر و  –تیپاگان، وا –شتتامل آزمون هال  یناهمستتان

 انسیکه مشتتتکل وار دهدینشتتتان م زبرگیوا –کوک 

 تیقابل بیدر اجزاء اخالل مدل رفع شده و ضرا یناهمسان

 به جامعه مورد مطالعه را دارند. میتعم

 SAC یموزون برا نیگزیجا یحاصل از الگوها جینتا .1 جدول

 نمونه
 ییفضا ونیرگرس خود جزء ییفضا یخطا جزء ییفضا اجزاء یدار یمعن

 LM Robust آزمون LM آزمون LM Robust آزمون LM آزمون Lambda آماره Rho آماره یتینرمال

1 200/0 000/0 157/0 000/0 000/0 910/0 820/0 

2 478/0 242/0 436/0 000/0 000/0 636/0 925/0 

3 081/0 305/0 000/0 000/0 000/0 885/0 859/0 

4 477/0 267/0 042/0 000/0 000/0 780/0 845/0 

5 523/0 558/0 675/0 000/0 000/0 364/0 528/0 

 پژوهش یهاافتهی: منبع

 

 شده یسازهیشب یهادر نمونه SEM مدل تیکفا و اعتبار. 2 جدول

 نمونه
 مدل تیکفا یهاآزمون مدل اعتبار یهاآزمون

 (LL) هود یکلیال لوگ (AIC) کیآکا  ۀآمار (RESETS) لزیگ آزمون Lambda آماره اخالل اجزاء یتینرمال

1 010/0 973/0 147/0 18/364 5/1121- 

2 010/0 495/0 170/0 97/320 31/1097- 

3 528/0 092/0 247/0 4/2131 5/1316- 

4 109/0 589/0 224/0 0/4821 8/1419- 

5 877/0 005/0 216/0 9/1566 1/1260- 

 پژوهش یهاافتهی: منبع
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 پنجم ۀشدیسازهیشب ۀنمون یبرا یناهمسان انسیو وار حیتصر ،یتینرمال یهاآزمون. 3 جدول

 صفر فرض رشیپذ احتمال آزمون ۀآمار آزمون

 OLS 879/7 005/0 یمعمول ونیبا رگرس سهیمقا یبرا LR آزمون

 یتینرمال آزمون
 263 /0 877/0 (2X) برا جارگ آزمون

LM یگر (2X) 702/0- 704/0 

 حیتصر آزمون
 RESETS (F) 514/1 216/0 لزیگ آزمون

 71/10 219/0 (2X) هاسمن آزمون

 یناهمسان انسیوار آزمون

 067/5 024/0 (2Xپاگان ) – هال

 112/0 988/12 کئونکر – تیوا

 799/0 065/0 زبرگیوا – کوک

 پژوهش یهاافتهی: منبع
 

 جینتا. 3
تا به  هیبرآورد مدل اول جین پنجم  ۀنمونو مدل مربوط 

( آمده است. 4( در جدول )شده یسازهیشب ۀنمون نی)بهتر

 ریحاضر، محل سکونت افراد تأث ۀمطالع یهاافتهیاساس بر

نادار ما یمع ندارد. همچن لیبر ت نان  خت آ  نیبه پردا

 3067به پرداخت  لیتما ،شتریهر فرزند ب یخانوارها به ازا

 دارند. شتریتومان ب

 موزون نیگزیجا و هیاول مدل برآورد جینتا .4 جدول

 یدار یمعن Zآماره  (پنجم ۀنمون) نیگزیجا مدل بیضرا هیاول مدل بیضرا ریمتغ

 64/0 -0.46 -3.49 -043/0 یمحل زندگ

 24/0 1.16 3.067 166/1 تعداد فرزند

 00/0 5.16 2.99 607/1 درآمد تمیلگار

 00/0 -4.88 -7.18 -302/0 سن

 00/0 5.56 10.58 769/7 التیتحص زانیم

 17/0 1.34 8.22 971/3 تیمالک تیوضع

 30/0 1.04 8.06 499/7 لیاتومب

 00/0 -3.92 -5.22 -364/4 یآلودگ

 34/0 0.94 37.31 351/41 عرض از مبدا

 00/0 04/14 32/13 303/11 انسیوار

 0.00 -2.81 -0.16 -157/0 المبدا

 پژوهش یهاافتهی: منبع

 

 به پرداخت کشش لیاثر درآمد بر تما یبه منظور بررس

درصتتد محاستتبه شتتده استتت که  556/0برابر با  1یدرآمد

 
1E = dWTP/(WTP.dlnInc) 

به  لیدرآمد تما شیدرصتتتد افزا کیبا  دهد،ینشتتتان م

ها برا خانوار خت  جد یهایانرژ یپردا  556/0 ریپذ دیت
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ه ب لیتما رودیانتظار م نی. بنابراابدییم شیدرصتتتد افزا

که درآمد متوستتط  –بزرگتر  یپرداخت افراد در شتتهرها

متوستتط و کوچک  یشتتهرها زا شتتتریب –دارند  یشتتتریب

 ریمتغ یبرا  22/5 بیضتتر قیموضتتوع از طر نیباشتتد. ا

 یبرا 2شهرستان مشهد،  نیساکن یبرا 1 ری)مقاد یآلودگ

 دییشهرستان سبزوار( قابل تأ یبرا 3و  شابوریشهرستان ن

ساکن ست.  ه دارند ک لیتما تربزرگتر و آلوده یشهرها نیا

پرداخت  ریپذ دیتجد یهایانرژ یبرا شتتریتومان ب 5220

 .ندینما

طور متوستتط هب کردهلیافراد تحصتت ج،یبر استتاس نتا

افراد پرداخت  ریاز ستتتا شتتتتریتومان ب 10580حاضتتترند 

طور متوستتتط هب به پرداخت افراد مستتتن لی. تماندینما

که مالک منزل  یکمتر از جوانان است. افراد تومان 7180

ستند در مقا ضر ستند،ین که مالک یبا افراد سهیه  دنحا

ه ک یافراد نی. همچنندینما پرداخت شتتتریب ومانت 8220

 ریاز سا شتریتومان ب 8060هستند حاضرند  لیاتومب مالک

با استتتتفاده از  .بپردازند ریپذدیتجد یهایانرژ یافراد برا

شده برا ری( و مقاد4مندرج در جدول ) یهاافتهی  یبرآورد 

به پرداخت افراد  لی، متوستتط تماWTPبه پرداخت  لیتما

 5مختلف محاسبه و در جدول  ییایجغراف یهاتیوقعدر م

 گزارش شده است.

 لیمتوسط تما دهد،یم نشان( 5) جدول که طورهمان

نبه پرداخت   دو از شتتتتریب یمشتتتهد یخانوارها ۀستتترا

 نیبا ا یگذارستتترمایه تیاولو و بوده گرید شتتتهرستتتتان

 باالتر، پرداخت به لیتما بر عالوه که استتتشتتهرستتتان 

( 4) جدول ن،یهمچن. دندار زین یشتتتریب یانرژ یتقاضتتا

 رب یامالحظه قابل ریتأث ستتکونت محل که دهدیم نشتتان

 به لیتما متوستتط ۀستتیمقا کنیل ،ندارد پرداخت به لیتما

 نیا که دهدیم نشتتان روستتتا و شتتهر نیستتاکن پرداخت

 است. شتریب شابوریمشهد و ن ستانشهر در اختالف

شان مختلف یمکان یهاتیموقع در خانوارها ۀسیمقا  ن

 ریدپذیتجد یهایانرژ یبرا پرداخت به لیتما که دهدیم

ضا ضوع از دو بعد دارا نیدارد. ا ییساختار ف  تیاهم یمو

 نظر در بدون پرداخت به لیتما ۀمطالعاستتتت: نخستتتت، 

 دهش جینتا در اختالل جادیا سبب یمکان تیموقع گرفتن

 کاهش را یدانیم یهاافتهی اعتبار ۀدرج و اعتماد تیقابل و

 یگذارارزش مطالعات در که شتتودیم هیتوصتت لذا. دهدیم

صورت ردیمورد نظر قرار بگ ییساختار فضا که  یو فقط در 

 زا داشت، وجود بودن ییفضا یۀفرضرد  یبرا یشواهد کاف

فاده ترستتتاده یهامدل که،یا دوم. شتتتود استتتت  یبرا ن

یه ،یگذارمتیق ما  ۀحوزدر  یکل طورهب و یگذارستتتر

 یالزام یمکان یهمبستتتگدر نظر گرفتن  ،یگذاراستتتیستت

 و افتهی تخصتتص صتتورتهب ستتتیبایم ماتیبوده و تصتتم

 باشد. یجوارمو ه یمکان طیشرا با متناسب

 (تومان)هزار  سرانه پرداخت به لیتما متوسط . 5 جدول

 محل

 یزندگ

 سبزوار شهرستان شابورین شهرستان مشهد شهرستان

 متوسط حداکثر حداقل متوسط حداکثر حداقل متوسط حداکثر حداقل

 47/40 628/49 468/31 389/48 799/48 979/47 188/54 420/61 968/37 روستا

 041/39 379/46 265/29 632/43 652/59 272/26 291/48 909/62 623/30 شهر

 پژوهش یهاافتهی: منبع

 

 یریگجهینتو  بحث. 4

 245 یبا استتتفاده از اطالعات مقطع زمان حاضتتر ۀمقال

در سه شهرستان منتخب استان  ییو روستا یخانوار شهر

ستتال  یستتبزوار( برا شتتابور،ی)مشتتهد، ن یخراستتان رضتتو

 بر مؤثر یاجتماع -یعوامل اقتصتتتاد ی، به بررستتت1393

 .پردازدیم ریدپذیتجد یهایانرژ یبه پرداخت برا لیتما

 انتها مشتتتروط یگذارارزش چارچوب در منظور نیا یبرا

 .است شده استفاده ییفضا تیتوب روش از باز،
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چه نه بر ا اگر ندا که توز نیحدس خردم  عیاستتتتت 

 ببس ستیزطیمح تیفیو ک حاتیثروت، ترج ییایجغراف

 مختلف مناطق نیستتتاکن پرداخت به لیتما که شتتتودیم

اما  نباشتتد کستتانی شتتانستتتیز طیمح تیفیک بهبود یبرا

 به یمکان عیتوز تیاهم که دهدیمطالعه نشان م نیا جینتا

وجود  گر،ی. بتته عبتتارت دشتتتودینم ختم تفتتاوت نیا

ند پنهان یهامؤلفهدر  یمکان یهمبستتتتگ  و فرهنگ مان

 نظر صتترف هادر مطالعات از آن معموالً که شتتتیمع طرز

 یبعتا تنها نه پرداخت به لیتما که شودیسبب م ،شودیم

 یهمبستتتتگ ریتأث تحت بلکه باشتتتد، یمکان یهاتفاوت از

 وجود کهنیا به توجه با. ردیبگ قرار زین هم مجاور مناطق

ستگ نوع نیا  تیاهم حا ز یآمار جینتا اعتبار نظر از یهمب

در مطالعات  ییفضتتا یهمبستتتگ یاستتت، بررستت یاریبستت

 .بود خواهد تیاهم حا ز زینمشابه  یتجرب

شروط گذاریرهیافت ارزشدر این پژوهش،   باز انتها م

گرفته شتتتده  کارهب فضتتتایی توبیت هایمدل چارچوب در

و  فرهنگی هاینزدیکیاستتتت که ستتتبب لحا  کردن اثر 

 یاقتصتتتادستتتنج یمناطق مجاور هم در برآوردها یرفتار

رفع مشکل نرمال نبودن اجزاء اخالل  یبرا ین. همچناست

(، 2002) همکارانو  Kalbfleisch یشنهادیروش پ یتتوب

ده شتت یقتلف ستتازیشتتبیه بر مبتنی دهیوزنروش  یکبا 

شانس موفق ست تا  شنهادیروش پ یتا و  Kalbfleisch ی

سپس اعتبار تجرب یابد یش(، افزا2002) همکاران  نیا یو 

 تأییدو  یروش با استتتفاده از آزمون هاستتمن مورد بررستت

انجام پژوهش را  زمان اگرچه روش این. استتتت گرفته قرار

 ینرمالیت دلیل به آمده دستهب یجخواهد داد اما نتا یشافزا

 .دارند کافی اعتبار اخالل اجزاء

 تمایل اوالًاستتت که  آن مؤید حاضتتر مطالعۀ هاییافته

 یستتتاختار یدارا تجدیدپذیر هایانرژی برای پرداخت به

بر  ایمالحظه قابل تأثیر ستتکونت محل یاًثان .دارد ییفضتتا

 رد که رستتتدمی نظر به بنابراین .ندارد پرداخت به تمایل

ست سی مکانی مجاورت بحث، با مرتبط هایگذاریسیا  ارب

شدمی مناطق بین اختالف از ترمهم  رد دیگر، عبارت به. با

ست ست ای،منطقه هایگذاریسیا ست به  گذارسیا بهتر ا

 نظر مورد منطقۀ ینبر اختالف موجود ب یادتمرکز ز یجا

 بر نظرش مورد هایستتتیاستتتت آثار بر همجوار، مناطق از

اجرا شده در مناطق  هایسیاست آثار نیز و همجوار مناطق

 .باشد داشته تمرکز و دقت نظرش مورد منطقۀهمجوار در 

ته در ناطق  ینب یپژوهش همبستتتتگ ینا هاییاف م

 ،شوک هر که است پیام این یاست و حاو یمجاور هم منف

یل در افزایشتتتی ما هالی پرداخت به ت  یبرا منطقه یک ا

 یک ایجادستتتبب  تواندمی ،باشتتتد تجدیدپذیر هاییانرژ

شود.  یلتما در کاهشی شوک به پرداخت مناطق همجوار 

 هب تمایل افزایش یپ در گذارستتیاستتت چهچنان بنابراین

 استت که بهترباشتد،  یدپذیرتجد هایانرژی برای پرداخت

 االب جمعیت تراکم با غشلو منطقۀ یکرا در  خود ستسیا

منتاطق همجوار  یمنطقته دارا ینهرچته ا .دهتد انجتام

 یتیباشتتد و هرچه مناطق همجوار آن تراکم جمع یکمتر

 موثرتر خواهد بود. یاستداشته باشند، س یکمتر

 

 یسپاسگزار

ش نیا  39667 ۀشماربه  یمقاله برگرفته از طرح پژوه

س شگاه فردو شهد  یدان ستم س نیبد که ا  از معاونت لهیو

 .شودیمدانشگاه تشکر  یپژوهش
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