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  :چکیده
 هاييمراتب باالتر از انرژبه هایینهیهز ،یمنف یو نداشتن اثرات خارج يرینو با وجود اتمام ناپذ هاييانرژ

. سنجش و باشدیم یمشارکت مردم ازمندنی و بوده دشوار هادولت يبرا هانهیهز نیا نیدارند. تأم ریاتمام پذ
نو کمتر مورد توجه بوده که  هايياز انرژ تفادهمازاد اس هاينهیهز نیدر تأم یمشارکت مردم زانیم یابیارز

امر با استفاده از روش  نیجهت تحقق ا روشیقرارگرفته است. در مطالعه پ یپژوهش مورد بررس نیدر ا
 شنهادیپ متیق 5و  هیپرسشنامه ته 400، (DBDC)مشروط  يگذارارزش يدوگانه دوبعد لیو تحل هیتجز
نصف مبلغ  بارکیدو برابر و  بارکیشد ( دهیپرس متقی مورد در سؤال دو دهندههر پاسخ يکه برا د،یگرد

روابط  ست،یزطیبرق، مح يشوندگان با در نظر داشتن هفت عامل اقتصاد منطقه، تقاضا). مصاحبههیاول
نمودند. مطابق  نییتع نهیزم نیبه پرداخت خود را در ا لیتما زانیاخالق و اقتصاد م ،یمنیا ک،یپلماتید
 هاافتهیبر اساس  نی. همچنباشدیم الیر 46360به پرداخت ماهانه مبلغ  لیتما زانیپژوهش م نیا هايافتهی

 نیشتریب بیکشور به ترت گاهینو در جا هاييو اثر انرژ ستیزطیبه مح تینو، اهم هاييبه انرژ منديعالقه
نو، گسترش فرهنگ  هاييرامون انرژیپ یبخش یرو آگاه نیاند. از ا¬به پرداخت داشته لیاثر مثبت را بر تما
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موردتوجه  شتریب ستباییمردم م يو درآمد ياقتصاد تیو بهبود وضع ستیزطیاز مح تیحما
 .ردیقرار گ گذاراناستیس

 Q42, Q51, Q21, O13 :JEL  بنديطبقه

  به پرداخت لیمشروط، تما يگذارارزش ينو، برق، دوگانه دوبعد هاييانرژ ها:کلیدواژه
  
 مقدمه.1
 اي.هاي تجدید پذیر و انرژي هستهانرژي کربن وجود دارد:دو منبع تولید برق کمطورکلی، به

توانند مورداستفاده قرار گیرند. و طور مداوم میمنابع انرژي تجدید پذیر منابعی هستند که به
گرمایی، از دیگر موارد توده، و انرژي زمینشامل انرژي خورشیدي، انرژي باد، انرژي زیست

سرعت در حال رشد ). استفاده از منابع انرژي تجدیدپذیر به2007، 1ور و همکارانهستند (راث
درصد از مصرف انرژي اولیه جهان و تأمین حدود  3است. اما در حال حاضر فقط براي حدود 

رود سهم درصد از تقاضاي انرژي کل جهان را به خود اختصاص داده است انتظار می 14
درصد افزایش  80تا  30بین  2100انرژي مصرفی جهان تا سال  هاي تجدید پذیر در کلانرژي

  ). 2000، 2یابد (برنامه توسعه جهانی سازمان ملل
 20کربن است که در حال حاضر هاي تولید برق کماي یکی دیگر از روشانرژي هسته 

دوم ). از نیمه 2015، 3شود (سازمان اطالعات انرژيدرصد از تولید کل برق جهان را شامل می
اي و مسائل مربوط به آن ) انرژي هسته2011میالدي تا حادثه فکوشیما (در مارس  2000سال 

حال حادثه فکوشیما به تغییر درك ). بااین2015، 4بیشتر موردتوجه قرار گرفت (اسماعیل و یم
هاي تجدید پذیر بیشتر موردتوجه قرار گرفت اي منجر شد و انرژيعمومی از انرژي هسته

به آن اختصاص  2013میلیارد دالر یارانه تا سال  120بر که در سراسر جهان بالغ يطوربه
عنوان جایگزین مستقیم براي هاي تجدید پذیر گاهی اوقات بههاي انرژيشده است. فناوريداده

 

1. Rathore et al (2007) 
2. World UNDP (2000) 
3.. EIA (2015) 
4. Ismail and Yim (2015) 
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هاي موجود هاي آن در قالب توسعه فناوريشود و مزایا و هزینههاي موجود دیده میفناوري
رو برد. ازاینپذیري بیشتري و زمان کمتري میود. براي مثال تولید برق انعطافشبررسی می

هاي تولید انرژي از لحاظ هاي تجدید پذیر در مقایسه با سایر روشهاي پیشرفته انرژيفناوري
پس از  ).2000، 1زیست سازگارتر هستند (دینسرتر بوده و با محیطصرفهاقتصادي مقرون به

هاي تجدیدپذیر گرفتند. هاي انرژيبسیاري از کشورها تصمیم به تقویت برنامه حادثه فوکوشیما
سال از بین خواهد برد.  10اي خود را ظرف مثال دولت آلمان اعالم کرد که مراکز هستهعنوانبه

اي را تا خانههاي تجدیدپذیر را جایگزین آن خواهد کرد. همچنین انتشار گازهاي گلو انرژي
درصد کاهش خواهد داد. در حال  80به میزان  2050درصد و تا سال  40میزان  تا 2010سال 

به  2050درصد و تا سال  20آلمان به میزان  2020حاضر تقریباً این اطمینان وجود دارد تا سال 
حال باگذشت نزدیک به سه سال درصد مصرف انرژي این کشور را تأمین کند. بااین 50میزان 

درصد افزایش یافته است  47خانوارهاي آلمانی تا  وسط هزینه انرژياز اجراي این طرح مت
 ). 2013، 2(اسمدلی

ا عدم هنرژياهاي تجدیدپذیر بجاي سایر بنابراین یکی از مشکالت اساسی جایگزینی انرژي
ي و اهسته هايهاي ناشی از این جایگزینی است. انرژيتمایل به پرداخت مردم براي هزینه

- ستهههاي يهاي فسیلی داراي مزایا و معایبی هستند. انرژجایگزینی سوخت تجدیدپذیر جهت

 این ت. بااي ازلحاظ اقتصادي و خطرات ناشی از آن (مشابه حادثه فوکوشیما) موردبحث اس
-يه انرژهاي بلندمدت جهت دستیابی به کاهش گرمایش جهانی ضرورت توجه بحال استراتژي

ي هارژياز ان سازد. عالوه بر این جهت جایگزینی تولید برقهاي جایگزین را بیشتر مطرح می
ر ار را دهاي بازبایست مکانیسمهاي رایج و معمول میاي بجاي سایر انرژيتجدیدپذیر یا هسته

  ).2000نظر گرفت (داینسر، 

 

1. Dincer (2000) 
2. Smedley (2013) 
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مینه زدر  با توجه به کمبود پژوهش پیرامون سنجش میزان تمایل به پرداخت مردم ایران
یان زینی مجایگ رژي، هدف این پژوهش عالوه بر رفع این خأل و بررسی ابعاد امکانجایگزینی ان

 قتصاديز لحاظ اهاي تجدیدپذیر را اتوان انرژيها، پاسخ به این سؤال است که آیا میانرژي
رو در  ز اینهاي رایج در ایران مناسب و ممکن دانست یا خیر؟. ابراي جایگزینی سایر روش

ي طراحی یک سناریوي فرضی و با استفاده از روش دوگانه دو بعد مطالعه حاضر با
آري  پاسخ گذاري مشروط که توانایی ارزیابی صحیح تمایل به پرداخت در هر دو شرایطارزش

  شده است. هاي جدید دارد، به این امر پرداختهیا خیر را با ایجاد شرایط و گزینه
گیري تمایل به و اندازه )CVM( 1ري مشروطگذادر این مطالعه با استفاده از روش ارزش

هاي تجدیدپذیر بجاي خانوارهاي ایرانی به برآورد ارزش اقتصادي انرژي )WTP(2پرداخت 
شده است. در بخش دوم مبانی نظري و در ادامه پیشینه پژوهش هاي تجدید ناپذیر پرداختهانرژي

گیري در مورد انرژي و تصمیمرا بررسی کرده و سپس در بخش روش پژوهش، عوامل مؤثر در 
آمده مطرح و در نهایت به دستگذاري مشروط بررسی گردیده و در ادامه نتایج بهروش ارزش

   شده است. ها پرداختهگیري و ارائه پیشنهادنتیجه
  
  . مبانی نظري2
  . اهمیت انرژي2-1

دهد در نظر گرفته گیري در مورد انرژي را تحت تاثیر قرار میدر این بخش عواملی که تصمیم
توان در اهمیت انرژي مطرح کرد از جمله: حفاظت متغیر کلی را می 9خواهند شد. در مجموع 

، منابع مندي به محیط زیست، ارزش داراییاز محیط، آلودگی و اهمیت محیط زیست، عالقه
و مسائل اقتصادي، طبیعت دوستی، روابط دیپلماتیک، تغییر چشم انداز در عرضه و تقاضاي برق 

توان نام برد. در این میان ارزش دارایی، طبیعت دوستی و تغییر اخالقی زیست محیطی را می
 

1.Contingent Valuation Method 
2.Willingness to Pay 
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کردند که توسط متغیرهاي چشم انداز به دلیل اینکه در پیش آزمون پاسخ دهندگان فکر می
دیگر پوشش داده شده یا اهمیت کمتري دارند حذف شدند. بنابراین این پژوهش بر مبناي هفت 

 شود.یر انجام شده که در ادامه به هر یک اشاره میمتغ
 
  . آلودگی محیطی و اهمیت محیط زیست2-1-1

رشد اقتصادي بر اساس استفاده از انرژي، این پتانسیل را دارد که باعث تخریب محیط زیست 
). مطالعات بسیاري در مورد ارتباط بین رشد اقتصادي و آلودگی 2009، 1شود (جلیل و محمود

) 1995( 3) و سلدن و سونگ1995( 2زیست وجود دارد. بطور خاص گرانس و کروگرمحیط 
نشان دادند که رشد اقتصادي با تخریب محیط زیست همراه بوده است. در این مطالعات نشان 

گردد. با این حال داده شده در فاز اول رشد اقتصادي، رشد منجر به تخریب محیط زیست می
-یابد. در این مطالعات بهمعینی از رشد اقتصادي بهبود میشرایط محیطی پس از یک سطح 

شکل معکوس بین رشد اقتصادي و تخریب محیط زیست مطرح شده  Uصورت یک رابطه 
 است.

  
  طقههاي تجدید پذیر و جایگاه آن در اقتصاد منمندي به انرژي. عالقه2-1-2

هاي شغلی تواند منجر به ایجاد فرصتاي میهاي انرژي در هر منطقهتوسعه و پیاده سازي پروژه
ها از مهاجرت روستاییان به مناطق ویژه در مناطق روستایی با ایجاد این فرصتبسیاري شود. به

هاي ). به عنوان مثال سرمایه گذاري در انرژي2008، 4شهري جلوگیري کند (برگمن
ز تولید ناخالص داخلی تجدیدپذیر در برخی از مناطق روستایی نشان دهنده سهم قابل توجهی ا

بوده است. بر اساس چندین مطالعه در  2009اسپانیا در سال  5درصد در اکسترمادورا 3تا بیش از 
 

1. Jalil and Mahmud (2009) 
2. Grossman and Krueger (1995) 
3. Selden and Song (1995) 
4. Bergmann et al (2008) 
5. Extremadura 
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هاي نو درآمدهاي مالیاتی، درآمدهاي هاي انرژيایتالیا، انگلستان و کانادا در پی احداث پروژه
هاي تجدیدپذیر ت. انرژيها و دیگر خدمات عمومی کلیدي افزایش یافته اسمدارس و دانشگاه

تواند درآمد بیشتر براي صاحبان زمین و تولیدکنندگان ایجاد کند (سازمان در روستاها نیز می
 ).2012، 1همکاري و توسعه اقتصادي

  
  . منابع اقتصادي2-1-3

هاي تولید برق انجام شده تعدادي از مطالعات با تجزیه و تحلیل انرژي خالص براي فناوري
، 2هاي تجدیدپذیر (سان مارتیناي و انرژيهاي هستهجمله سوختهاي فسیلی، انرژياست. از 

ها در مورد افزایش قیمت نفت و گاز و اختالل مکرر در عرضه ). اخیرا با افزایش نگرانی1989
هاي فسیلی تمرکز اکثر کشورها بر غلبه بر نفت و اثرات زیست محیطی استفاده از سوخت

). در این میان 2001، 3هاي تولید انرژي است (مرفیبا سایر روش هاي فسیلیمصرف سوخت
وري انرژي در تامین انرژي بسیار مورد توجه قرار گرفته است (سازمان همکاري و بحث بهره

 ).2014توسعه اقتصادي، 

  
  روابط دیپلماتیک .2-1-4
یژه در آسیا تعارضات ودنبال افزایش قیمت نفت، اتمام ذخایر آن و تقاضاي رو به رشد نفت بهبه

ها در صنعت انرژي افزایش پیدا کرده است. رشد آگاهی از تغییرات منابع انرژي و دولت
حرکت بسیاري از کشورها به سمت احیاي حس وطن دوستی در حفظ منابع، موجب شده تا 

 

1. OECD (2012) 
2. San Martin (1989) 
3. Murphy (2001) 
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). در این وضعیت 2006، 1درمشکالت بسیاري مواجه شود (کورلی و کوبی ون عرضه انرژي با
 ).2005، 2اري از کشورها در تالش براي تقویت نقش خود در امور انرژي هستند (حلمبسی

  
  مسائل اخالقی. 2-1-5

هاي شود پرسشها به دیگران میجا که مسائل انرژي منجر به ایجاد برخی از آسیباز آن
در  شود کهجا ایجاد می). یک مشکل اخالقی از آن2011، 3شود (نلتاخالقی بسیاري ایجاد می

کند. شناسایی آسیب زننده و آسیب دیده در زمان آن یک فرد عمداً به دیگري آسیبی وارد می
 و مکان دشوار است.

  
  عرضه و تقاضاي برق. 2-1-6

). به 2013، 4قیمت انرژي را براي مدت طوالنی باال نگه داشت (ربردو 1999شوك بزرگ نفتی 
ها رسید و آن 1973نی عرضه نفت در سال ) قیمت نفت به بیش از سطح بحرا2005( 5گفته لی

اصرار داشتند، این افزایش قیمت همچنان تداوم داشته باشد. عالوه بر این با افزایش تولید، 
 اي افزایش یافت.مصرف برق در سراسر جهان به شکل فزاینده

  
  ایمنی .2-1-7

فوکوشیما تغییرات بازار جهانی انرژي در پی چندین واقعه مهم مانندانقالب شیلی و حادثه 
). اگرچه تقاضا براي یک منبع انرژي پایدار باال است اما 2014، 6بسیاري داشته است (دو

هاي الکتریکی و حوادث گازي) (چوي سوزيتوان نادیده گرفت (مانند آتشرا نمیخطرات آن
 

1. Correlje and Coby Van der (2006) 
2. Helm (2005) 
3. Nolt (2011) 
4. Reboredo (2013) 
5. Lee (2005) 
6. Do (2014) 
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را نادیده ن آنتوااي بسیار مهم بوده و نمی). بنابراین ایمنی یک منبع انرژي مساله2008، 1و یون
  گرفت. 

 
  . پیشینه پژوهش3

اهی دانشگ هايهاي اجتماعی جایگزینی و ریسک منابع انرژي در رشتهاخیراً برآورد هزینه
وعی در این رو مطالعات متن). ازاین2015مختلف موردتوجه قرارگرفته است (لی و همکاران، 

دي ر محدوت بسیاد در ایران مطالعاتر گفته شگونه که پیشزمینه صورت پذیرفته است. اما همان
یل لعات ذه مطابتوان شده است. از نمونه مطالعات داخلی و خارجی جدید میدر این زمینه انجام

  اشاره کرد:
هاي نرژيتأثیر یادگیري فنی بر سهم و جایگاه ا)، به بررسی 1388شریفی و همکاران (

-نطالعه آمتایج ناند. پرداختهبرق کشور  ویژه انرژي بادي و خورشیدي در تولیدتجدید پذیر، به
هاي ريآواي بر سهم فنمالحظهگیر و قابلچه یادگیري فنی تأثیر چشمدهد که اگرنشان می ها

لت در لت دوانرژي تجدیدپذیر در صنعت برق ایران دارد، اما اختالالت قیمتی ناشی از دخا
هاي آوريچنان فنفنی هم دگیريرغم فرض وجود یاشود علیگذاري سبب میمکانیزم قیمت

  د.هاي رایج در بازار باشنآوريتجدیدپذیر، فاقد توان رقابت با سایر فن
هاي ژي) با روش الگوریتم ژنتیک به ارزیابی جایگزینی انر1392شریفی و همکاران (
در هد دشان مینها اند. نتایج مطالعه آنهاي فسیلی در ایران پرداختهتجدیدپذیر بجاي سوخت

ل تنزی صورت ثابت ماندن هزینه تبدیل انرژي خورشیدي و بادي و با در نظر گرفتن نرخ
ل اید در ساهاي خورشیدي و بهاي فسیلی به سمت انرژيدرصد، انتقال از انرژي 5اجتماعی 

ورشید و خدرصدي هزینه تبدیل انرژي  50سال پس از سال مبنا) و با فرض کاهش  77( 1466
 واهد پذیرفت.خسال پس از سال مبنا) صورت  20( 1409، این انتقال در سال باد در هر ده سال
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ي هاسعه انرژيارائه یک الگوي بهینه تواي با عنوان )، در مطالعه1393صادقی و خاکسار (
لگوي ل از ایج حاصنتاپرداختند.  یابی استوارتجدیدپذیر در ایران با استفاده از رویکرد بهینه

 22/18آبی کوچک،درصدي انرژي برق 71/36حاکی از تولید هش سازي این پژوبهینه

گرمایی، درصدي انرژي زمین 43/13توده، درصدي انرژي زیست 19/17درصدي انرژي باد، 
  ت.درصدي انرژي خورشیدي اس 1مد و  و درصدي انرژي جزر 53/12

مناطق روستایی هاي تجدیدپذیر در اي با عنوان توسعه انرژي) در مطالعه2016( 1افشارزاده
هاي تجدیدپذیر در ایران و مقایسه با سایر کشورها، موانع کارگیري انرژيایران ضمن بررسی به

هاي زیربنایی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي و مشکالت موجود توسعه این نوع انرژي را چالش
  کنند.معرفی می

- رداخت هزینه براي انرژيکنندگان به پ) نیز در بررسی تمایل مصرف2015( 2ما و همکاران 

هاي تجدیدپذیر، هاي تجدیدپذیر به این نتیجه دست یافتند که عواملی چون نوع انرژي
هاي اجتماعی و اقتصادي بیشترین اثر را بر میزان تمایل به پرداخت افراد مشخصات و ویژگی

  داشته است.
اپن جهت ) نیز در بررسی تمایل به پرداخت مردم ژ2015( 3موراکمی و همکاران 

اي با مقایسه بین ژاپن و آمریکا به این نتیجه دست هاي تجدیدپذیر و هستهکارگیري انرژيبه
 26/0دالر و مردم ژاپن  31/0یافتند که میزان تمایل به پرداخت مردم آمریکا در این زمینه ماهانه 

  باشد.دالر می
هاي تجدیدپذیر بجاي انرژيهاي ) پیرامون جایگزینی انرژي2016( 4شی و همکاران 

زیست تجدیدناپذیر به این نتیجه دست یافتند که با کاهش ظرفیت زمین و رشد جمعیت، محیط
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هاي ازپیش حائز اهمیت بوده و الزم است نسبت به جایگزینی انرژيو منابع طبیعی بیش
 تجدیدپذیر اقدامات عملی بیشتري صورت بگیرد.

اي تحت عنوان تمایل به پرداخت جهت جایگزینی طالعه) نیز در م2017( 1لی و همکاران 
هاي اتمام پذیر در کره جنوبی به این نتیجه دست یافتند که هاي تجدیدپذیر بجاي انرژيانرژي

هاي تجدیدپذیر پرداختند کارگیري انرژيدالر جهت به 3/3کنندگان حاضرند ماهانه مصرف
  کنند. 

ولت و دنقش  هاي تجدیدپذیر، بهجایگزینی انرژي در اکثر معدود مطالعات داخلی پیرامون
قش و جایگاه نتوان اي میو در کمتر مطالعه اي شده استهاي دولتی توجه ویژهگذاريسیاست

در  هاهاي آنگیريدیگر نقش مردم، مشارکت و تصمیمعبارتمردم را مالحظه کرد. به
ن در د. ایشووفور یافت میرجی بهمطالعات داخلی دیده نشده است. امري که در مطالعات خا

اعی اجتم حالی است که باتوجه به گسترش آگاهی و اطالع مردم از مزایا و منافع فردي و
 ت تأمینها جههاي الزم همکاري مردم با دولتهاي تجدیدپذیر، زیرساخت و زمینهانرژي
ت. و دشده اسایجا هاي فسیلی تا حدود زیاديهاي نو بجاي انرژيهاي جایگزینی انرژيهزینه

ایل به مت اینکه میزان هاي نو بهره برد.هاي باالي انرژيتوان از مشارکت مردم در تأمین هزینهمی
هاي هز مؤلفها چه مقدار خواهد بود و هرکدام اپرداخت مردم ایران جهت تأمین این هزینه

ن که ای ی استدارند هدففردي، اجتماعی و اقتصادي چه اثري بر این مبلغ مورد تمایل پرداخت 
 مطالعه براي اولین بار در میان مطالعات داخلی انجام خواهد داد.

  

  . روش پژوهش4
  گذاري مشروط. روش ارزش4-1

اطالعات بازار براي خدمات عمومی یا خدمات رایگان در دسترس نیست. در چنین شرایطی 
روشی است که  CVMکند. یه نمیهاي بازار تکبایست از روشی استفاده شود که بر روي دادهمی
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ترین ترین و مرسوم). و یکی از معمول1984، 1گیرد (هانمنبراي این هدف مورداستفاده قرار می
یک تکنیک اقتصادي براي بررسی و  CVM). 2002، 2باره است (ونتربراگ و بندها دراینروش

ي مطلوبیت افراد است و گیرارزیابی کاال و خدمات غیر بازاري است. این روش براي اندازه
 عنوان یک روش ترجیحات بیان شده با روش ترجیحات آشکارشده متفاوت است. اغلب به

CVM فایده پروژه-وتحلیل هزینههاي دولتی جهت تجزیهطور گسترده توسط سازماندر ابتدا به -

علت عدم اي که به طور گستردهشده است. اما امروزه از آن بهمحیطی استفاده میهاي زیست
  ).1998، 3شود (ماندي و مکلینتعادلی که در بازار وجود دارد، استفاده می

پردازد که مردم جهت حفظ وجود به این مسئله می WTPبا استفاده از  CVMطورمعمول به
برداري از خدمات آن چه مقدار پول حاضرند بپردازند؟ و یا یک کاالي غیر بازاري و یا بهره

هاي در بخش CVMیزي نامطلوب چه مقدار حاضرند بپردازند؟ درگذشته از چ براي جلوگیري
- ) ارزیابی انرژي2006، 4هاي تجدیدپذیر و عوامل مؤثر بر آن (کالز و همکارانمختلف انرژي

) و آزمون 2001، 5توده (باتلی و کلبرنهاي مختلف تجدید پذیر مانند بادي، آبی و زیست
  ) بکار می رفت. 2007، 6ورت عمومی یا خصوصی (ویسرصمثال بهعنواني پرداخت بهنحوه

شده است و در ادبیات ارزیابی مورداستفاده ارائه WTPهاي جایگزینی نیز براي تخمین روش
طورکلی تحلیل وتحلیل متقارن. بههاي مبتنی بر انتخاب مانند تجزیهگیرد. ازجمله آزمونقرار می

هاي تجدیدپذیر هستند. در انرژي WTPهاي موردپذیرش براي برآورد روش CVMمتقارن و 
نیاز  CVMحال روش تحلیل متقارن به اطالعات بیشتري از افراد پاسخگو به نسبت روش بااین

دشواري بیشتري دارد. به این دالیل تعداد  CVMدارد. و همچنین تحلیل متقارن نسبت به 
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بسیار بیشتر از تحلیل متقارن است (پارك و  CVMاده از هاي تجدیدپذیر با استفمطالعات انرژي
  ).2016، 1همکاران

وش، استفاده خواهیم کرد. در این ر CVMوتحلیل از روش در این مطالعه جهت تجزیه
یر غمرحله اول شامل انتخاب هدف پژوهش، تعریف مشکل ارزیابی و مشخص کردن منابع 

ناریو اخت ساي بازاري فرضی است. در هنگام سبازاري است. مرحله دوم ساختن یک سناریو بر
-هان باشد و می.سناریو باید نزدیک به یک وضعیت واقعی در ج1دو مرحله را باید دنبال کرد: 

نند. کصورت کامل سناریو را درك دهندگان بهها به نحوي باشند که پاسخبایست پرسش
 مرحله سوشود. م ذهنی در نظر گرفتهگرایی و عدالت ها، واقع.روش پرداخت با توجه به انگیزه2

فرضی که  ). ابتدا محقق سناریو2016نامه است. (پارك و همکاران، شامل طراحی یک پرسش
- اد میی ایجدر مرحله دوم ساخته بود را در نظر گرفته سپس براي آن مکانیسم پرداختی فرض

ت پرداخت و شنهاد، کارنامه پایان باز، بازي پیمانند پرسش CVMهاي کند. برخی از مکانیسم
  شود.انتخاب دوگانه به شرح جدول ذیل توضیح داده می
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  گذاري مشروط): نوع مکانیسم ارزش1جدول (
  ویژگی  روش

پایان باز 
)1OE(  

دهنده وش پاسخ) خود را اظهار کنند. در این رWTPشود حداکثر تمایل به پرداخت (دهندگان خواسته میاز پاسخ
  کند.خود را مشخص می WTPطور مستقیم به

بازي پیشنهاد 
)2BG(  

  ها مشخص شود.) آنWTPشود تا حداکثر تمایل به پرداخت (دهندگان آنقدر سؤال میاز پاسخ

کارت پرداخت 
)3PC(  

- قیمت این کارت وتواند موضوع راحتی میشود و هر پاسخگو بهبه پاسخگو داده می WTPاي از مقادیر دامنه PCدر 

  انتخاب کند.ها را 

انتخاب دوگانه 
)4DC(  

یاهیچ (پاسخ بلی یا شود اگر تمایل به پرداخت دارند مقادیر پیشنهادشده را بر اساس همهدهندگان پرسیده میاز پاسخ
) و روش انتخاب دوگانه 5SBDCبعدي (خیر) انتخاب کنند. این روش شامل دو روش مشابه شامل روش انتخاب تک

اطالعات اضافی  DBDC. هرچند این دو روش به یکدیگر بسیار نزدیک بوده اما درروش ) است6DBDCدو بعدي (
  آید.بیشتري به دست می

  2016: پارك و همکاران، منبع

ه نامرسشپشود تا در صورت نیاز نامه سنجیده میهاي پرسشدر مرحله چهارم صحت پاسخ
پرداخته  WTPورد ها و برآوتحلیل دادهتجزیهها، آوري دادهتکرار شود. در مرحله پنجم به جمع

شده و آوري جمعهاي موردنیاز باید کامالً). اطالعات و داده2016شود. (پارك و همکاران، می
زیر  صورت خالصه در جدولبه CVMهاي آماري مناسب برآورد گردد. روش انجام با روش

  آمده است:
  

 CVM): مراحل انجام 2جدول (

  توضیح  مرحله  
  تعریف مشکل ارزیابی و منابع غیر بازاري موجود  انتخاب هدف پژوهش  1
  ایجاد یک بازار فرضی  انتخاب سناریو  2

  نامهطراحی پرسش  3
  استخراج تمایل به پرداخت-تدوین مکانیسم پرداخت و مقررات مربوط به آن -

  دهندگانآوري اطالعات اجتماعی و اقتصادي پاسخجمع-
  .شودچارچوب و ساختار کلی پژوهش در جهت نیل به هدف اصلی در نظر گرفته می  ساختار پژوهش  4
  ناسبوتحلیل آن با استفاده از روش آماري مافزار و تجزیهورود اطالعات به نرم  وتحلیل نتایجتجزیه  5

  2016منبع: پارك و همکاران، 
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به توصیف این   3جدول اند. در متغیر مورد بررسی قرار گرفته 14جهت انجام این پژوهش 
  شده است.متغیرها پرداخته

  

   ): توصیف متغیرهاي پژوهش3جدول (
  توضیح  نام متغیر

  هاي تجدیدپذیر در تولید انرژي برق ایرانمبالغ پیشنهادشده جهت تأمین مخارج جایگزینی انرژي  قیمت پیشنهادي
  )1) و براي مرد (0براي زن (  جنسیت

  سن افراد پاسخگو  سن

  تحصیالت
: 6دیپلم، : فوق5: دیپلم، 4: راهنمایی و دبیرستان، 3: ابتدایی، 2سواد، : بی1تحصیالت فرد پاسخگو (

  : دکتري و باالتر)8لیسانس و : فوق7لیسانس، 

  درآمد
: بین 3میلیون تومان، هزار تا یک 500:  بین 2هزار تومان،  500: کمتر از 1گو (درآمد ماهانه افراد پاسخ

: بین 6: بین دو تا دو و نیم میلیون تومان، 5: بین یک ونیم تا دو میلیون تومان، 4ا یک ونیم میلیون تومان، یک ت
  : باالتر از سه میلیون تومان7دو و نیم تا سه میلیون تومان، 

  که در محل زندگی فرد نیروگاه تولید انرژي وجود نداشته باشد: درصورتی0  وجود نیروگاه
  در محل زندگی فرد نیروگاه تولید انرژي وجود داشته باشدکه : درصورتی1

  صورت بازمیزان هزینه ماهانه برق مصرفی به  فیش برق

  منديعالقه
  )7هاي فسیلی (از یک تا هاي تجدیدپذیر بجاي انرژيعالقه به جایگزینی انرژي

  مند: بسیار عالقه7اي ندارم، :هیچ عالقه1

  تقاضاي برق
  )7تا  1اي کشور (از اي برق درون کشور در جایگاه منطقهاهمیت تأمین تقاض

  : بسیار مهم و حیاتی است7:هیچ اهمیتی ندارد، 1

  زیستمحیط
  )7زیست در تولید برق  (از یک تا اهمیت نقش و جایگاه محیط

  : بسیار مهم و حیاتی است7:هیچ اهمیتی ندارد، 1

  روابط دیپلماتیک
  )7درون کشور در روابط دیپلماتیک کشور (از یک تا  اهمیت توانایی تولید انرژي برق

  : بسیار مهم و حیاتی است7:هیچ اهمیتی ندارد، 1

  امنیت
  )7تر (از یک تا هاي تجدید پذیر در وجود جهانی امناهمیت انرژي

  : بسیار مهم و حیاتی است7:هیچ اهمیتی ندارد، 1

  اخالق
  )7ه در تولید انرژي (از یک تا هاي آینداهمیت مسئولیت نسل فعلی نسبت به نسل

  : بسیار مهم و حیاتی است7:هیچ اهمیتی ندارد، 1

  منابع اقتصادي
  )7هاي تجدیدپذیر در استفاده بهینه از منابع اقتصادي (از یک تا اهمیت انرژي

  : بسیار مهم و حیاتی است7:هیچ اهمیتی ندارد، 1
  هاي پژوهش: یافتهمنبع
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  پرداخت. محاسبه تمایل به 4-2
). تابع مطلوبیت 1984شده است (هانمن، توسعه داده چارچوب روش این امر توسط هانمن

  عبارت است از: jیک فرد مثالً 
)1(    ,  ,ij i j j iju u y x   

رد و اگر یک باشد » فقط از انرژي تجدیدپذیر استفاده شود«مقدار صفر باشد  iکه در آن 
 푥و  jدهنده درآمد فرد نشان 푦شود. پذیرفته می» فقط از انرژي تجدیدپذیر استفاده شود«

دهنده بردار مربوط به متغیرهاي مؤثر بر مطلوبیت (مانند سن، جنس، تحصیالت و...) است. نشان
دهنده نشان  휀باشد. شامل برخی از اجزاي غیرقابل مشاهده در اقتصادسنجی می تابع مطلوبیت

 )푡دهنده به قیمت پیشنهادي (اجزاي غیرقابل مشاهده در این برآورد است. اگر از یک پاسخ
  پاسخ مثبت وجود داشته باشد، به عبارتی:» فقط از انرژي تجدیدپذیر استفاده شود«براي سؤال 

 
       0 0. . , ,i j j j ij j j j jPr yes Pr u y t x u y x F t                                 (2) 

  

  و یا پاسخ منفی وجود داشته باشد:
 

)3(         0 0. . . . 1i j j j ij j j j jPr no Pr u y t x u y x F t         
  

  توان یک تابع مطلوبیت پارامتري به شکل زیر ارائه نمود:درنتیجه می
 

)4(   u x y      
  

  آید:که درنهایت رابطه زیر به دست می
)5(         0]j j j j j jPr yes Pr x t Pr x t                
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کند. اما ارائه می  SBDCبر اساس روش  WTPراه حل ساده براي تخمین این رابطه به ما یک
گیرد. براي غلبه بر این محدودیت این روش مطلوبیت نهایی را مستقل از درآمد در نظر می

WTP توان با استفاده از روش را می DBDC دهنده خواسته از پاسخ به دست آورد. که در آن
  ). 2009، 1اي از سؤاالت متوالی پاسخ دهد (راگو و همکارانشود به مجموعهمی

بار دو برابر مبلغ شود یکدهندگان درواقع دو سؤال پرسیده میاز پاسخ DBDCدر سؤال 
) BHباشد مخاطب با یک پیشنهاد جدید بیشتر (» بلی«بار نصف مبلغ اولیه. اگر پاسخ اولیه و یک
퐵퐻که پیشنهاد جدید بیشتر از پیشنهاد اولیه باشد یعنی طوريشود بهمواجه می > 퐵1   و اگر

که پیشنهاد طوريشود به) مواجه میBLپاسخ خیر باشد، مخاطب با یک پیشنهاد جدید کمتر (
퐵퐿جدید کمتر از پیشنهاد اولیه باشد یعنی  < 퐵1شود:رو چهار نتیجه ممکن بیان می. ازاین  

  

)6(     1      j j j Lj LjPr no yes Pr W TP B andW TP B F B        
)7(       1 1     j j j Lj j LjPr no yes Pr WTP B andWTP B F B F B       

 

)8(       1 1     j j j Hj Hj jPr yes no Pr WTP B andW TP B F B F B       
 

)9(     1       1j j j Hj HjPr yes yes Pr WTP B andWTP B F B         
بلی)، پاسخ -خیر) به معناي پاسخ خیر به سؤال اول و دوم است. پاسخ (خیر-که پاسخ (خیر

گویی هستند. سمت راست هاي ممکن پاسخبلی) به معناي سایر حالت-خیر) و پاسخ (بلی-(بلی
دهنده تابع توزیع تجمعی است. درنهایت در آن نشان Fهر معادله ارزش واقعی احتمال است و 

ها و همچنین عملکرد دهنده احتمال مشاهده پاسخ به هر یک از پیشنهاد) نشان9تا  6معادالت (
هاي عملکرد نمونه 9تا  6ي معادالت براي نمونه مدنظر است. برا WTPتابع احتمال براي تخمین 

  صورت زیر است:به 2تابع لگاریتم درست نمایی
  

  

 

1. Raghu, et al (2009) 
2. MLE (Maximum Likelihood Estimation) 
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                             (10) 

 
بلی) به معناي -خیر) و (بلی-خیر)، (بلی-هاي (خیرازاین گفته شد پاسخطور که پیشهمان

احتمال پاسخ به سؤاالت اول و دوم است. بنابراین تابع لگاریتم درست نمایی مجموع احتمال هر 
شود که فرد پس از پاسخ یک سؤال پرسیده می WTPاست. براي محاسبه  Nپاسخ در کل نمونه 

). در اینجا یک خوشه به این 2016کاران، دهد (پارك و همدادن مجدداً پاسخ بلی و خیر می
  شود:صورت تعریف می

)11(     
1

1 expjF t





  

  
، 8600)، (8600، 2150، 4300عبارتند از (به تومان ) 푡(پنج مجموعه قیمت پیشنهادي 

، 10800، 21600) و (34600، 8650، 17300)، (26000، 6500، 13000)، (17300، 4300
تر و پیشنهاد باالتر) است. بر دهنده (پیشنهاد اول، پیشنهاد پاییندر آن هر عدد نشان). که 43200

اساس پاسخ به پیشنهاد اول اگر پاسخ بلی باشد پیشنهاد باالتر و اگر پاسخ خیر باشد پیشنهاد 
هاي جمعیت شناختی اثر هاي فردي و ویژگیاغلب توسط نگرش WTPشود. تر ارائه میپایین

شوندگان خواسته شد با در نظر گرفتن هفت عامل (اقتصاد منطقه، تقاضاي از مصاحبه پذیرد.می
خود را تعیین  WTPزیست، روابط دیپلماتیک، ایمنی، اخالق و اقتصاد) در ایران برق، محیط

کنند. سپس در مورد هر یک از این عوامل و همچنین اطالعات فردي سواالتی پرسیده شد. 
براي ارزیابی پایایی هاي پایایی و روایی انجام گردید. ها آزمونرسشنامهپیش از بررسی نتایج پ
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ابزار پژوهش از آزمون رایج و معتبر ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گردید. میزان اعتبار این 
تر باشد اعتبار پرسشنامه باالتر نزدیک 1شده به متغیر است و هرچه عدد محاسبه -1و  1ابزار بین 

آمده براي پرسشنامه این پژوهش برابر با دستضریب به 4آنجاکه مطابق جدول است. لذا از
  شود.بیشتر است پس پایایی پرسشنامه تأیید می 7/0است و چون این مقدار از  797/0

  
  آزمون پایایی ):4( جدول

  تعداد آیتم  ضریب آلفاي کرونباخ
797/0  9  

  هاي پژوهش: یافتهمنبع
  

- می را اندازه موردنظر خاص مفهوم حد چه شده تاتهیه ابزار است کهنیز این  منظور از روایی

 است) اندازه بوده مدنظر واقعی (آنچه مفهوم آیا که کندبیان می روایی دیگربیانبه .گیرد

 گردید. استفاده عاملی از تحلیل پرسشنامه روایی سنجش براي پژوهش این در شود؟گرفته می

 به دانشگاهی محققان و اساتید خبرگان و کارشناسان، سوي از پژوهش ابزار محتواي روایی

 براي اغلب نیز بارتلت و KMO آزمون اینکه به با توجه دیگر، سوي است. از رسیده تأیید

 این شود، ازمی واقع مورداستفاده روایی بر تأییدي و خطی متغیرها میزان همبستگی تأیید

 باشد داشته جود و متغیرها بین قوي و خطی همبستگی یک اگر استفاده گردید. نیز آزمون

KMO مقدار کایزر .بود خواهد نزدیک یک KMO وتحلیلتجزیه براي را 5/0 از تربزرگ 

باشد پس می 828/0داند. باتوجه به اینکه در این مطالعه این مقدار مطابق جدول ذیل می مفید
  باشد.ها مناسب میها به عاملتجزیه شاخص

  آزمون روایی ):5جدول (
  معناداري KMO  Df مقدار 
828/0  36  000/0  

  هاي پژوهش: یافتهمنبع
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  هاگردآوري داده . روش5
بایست یک سناریو طراحی گذاري مشروط ابتدا میتر ذکر گردید در ارزشگونه که پیشهمان

دیگر ضروري است که سناریو عبارتفهم و داراي مفهوم باشد. بهباید قابل CVMکرد و سناریو 
در این پژوهش  WTPشده جهت محاسبه مدنظر به واقعیت نزدیک باشد. سناریو در نظر گرفته

عنوان منبع تولید انرژي برق در نظر گرفته شود. این به» تنها انرژي تجدیدپذیر«این است که 
زا بودن این هاي تجدیدناپذیر و آسیبتمام بودن و پرهزینه بودن انرژيسناریو به دلیل رو به ا

  دهندگان تشریح شد:ها بوده است که طراحی این سناریو  به این صورت براي پاسخنوع انرژي
هاي اي است (باتوجه به هزینهتر از انرژي هستهدرصد ارزان 20هاي تجدیدپذیر انرژي

اي درصد کمتر از انرژي هسته 20وري آن در تولید در حدود هوساز) اما کارآمدي و بهرساخت
هاي بادي، خورشیدي، جزر و مد و... هاي تجدیدپذیر مانند انرژياست. عالوه بر آن انرژي

ها موجب بهبود وضعیت کنند بلکه استفاده از آنزیست وارد نمیتنها آسیبی به محیطنه
آیا شما تمایل دارید مبلغ «شود که دهندگان پرسیده میپاسخازآن از گردد. پسزیست میمحیط
صورت ماهیانه بابت هزینه تومان) به 21600و یا  17300، یا 13000، یا 8600تومان (یا  4300

اگر پاسخ بلی است پیشنهاد دو » هاي تجدیدپذیر بپردازید؟اضافی برق ناشی از توسعه انرژي
شود و اگر پاسخ خیر است پیشنهاد نصف قیمت پیشنهادي میشده داده برابر قیمت اولیه پذیرش

هاي به هر دو سال بلی و بلی باشد. پرسیده خواهد شد که شود. اگر جواباولیه داده می
این فرایند در نمودار زیر » حداکثر مبلغی که تمایل به پرداخت دارید چه مبلغی است؟«

  بررسی است:قابل
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  سناریوي پژوهش-1نمودار 
  هاي پژوهشمنبع: یافته

 
 

شده است. این صورت آنالین انجامبه 1395این نظرسنجی در اردیبهشت و خردادماه 
اند. باتوجه به فرمول کوکران به تعیین نمونه آماري شدهارائه DBDCسؤاالت در چارچوب 

نفر تعیین شد. اما  384درصد تعداد  05/0پرداخته شد و با توجه به جمعیت خانوارها و با خطاي 
طور متناسب در نامه تهیه و سعی گردید، این جمعیت بهپرسش 400جهت اطمینان بیشتر تعداد 

  گردد.تمام نقاط ایران توزیع 
آید. براي به دست به دست می DBDC) به شکل 1از سؤال مطابق نمودار ( WTPپاسخ 

هاي دهندگان ویژگینفر انجام شد. پاسخ 50آزمون براي هاي پیشنهادي پیشآوردن قیمت
آزمون مبلغ مختلف جمعیتی ازجمله شغل، سن، تحصیالت و... را مشخص کردند. در پیش

- هاي اصلی قیمتنامهصورت ماهانه ارائه شد. و در پرسشتومان به25000پیشنهادي از صفر تا 

 تومان. 21600و  13000،17300، 8600، 4300هاي اولیه پیشنهادي عبارت بودند از: 
 

  . تجزیه و تحلیل نتایج6
- طور که این جدول نشان میباشد. همانمی 6به شرح جدول  DBDCهاي توزیع فراوانی پاسخ

  اند.را انتخاب کرده» خیر-خیر«و » خیر«هاي دهندگان پاسخپاسخدهد بیشتر 

 
قیمت اولیه 
پیشنهادي 

 مثال
 تومان 4300

 پایان باز

 بلی

 بلی

 خیر

 2150سوال دوم: 

 خیر

 پایان باز

 8600سوال دوم: 

 بلی

 خیر
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  انتخاب دوگانه DBDCهاي توزیع فراوانی پاسخ): 6جدول(

قیمت 
  پیشنهادي

  کل  خیر-خیر  بلی-خیر  خیر    خیر-بلی  بلی-بلی  بلی

4300  55  35  20    25  5  20  80  
8600  35  20  15    45  10  35  80  

13000  30  10  20    50  10  40  80  
17300  15  5  10    65  10  55  80  
21600  9  5  5    71  5  66 80  

  هاي پژوهش: یافتهمنبع
هاي دهندگان تمایلی به پرداخت هزینه جهت جایگزینی انرژيمطابق جدول فوق اکثریت پاسخ

هاي فعلی نداشتند، هرچند بسیاري از آنان این جایگزینی را بسیار مفید تجدیدپذیر بجاي انرژي
- شده در این مطالعه را نشان میآمار توصیفی هر یک از متغیرهاي استفاده 7جدول دانستند. می

  دهد. 
  آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش ):7جدول (

  تعداد مشاهده  حداکثر  حداقل  انحراف معیار  میانگین  متغیر
  400  43200  2150  575/7289  38/13374  قیمت پیشنهادي

  400  1  0  48/0  63/0  جنسیت
  400  75  23  74/12  83/40  سن

  400  8  1  24/2  75/4  تحصیالت
  400  7  1  64/1  28/4  درآمد

  400  1  0  50/0  487/0  وجود نیروگاه
  400  60000  15000  12484  35875  فیش برق

  400  7  1  79/1  68/4  منديعالقه
  400  7  1  88/1  51/4  تقاضاي برق

  400  7  1  59/1  36/4  زیستمحیط
  400  7  1  76/1  47/4  روابط دیپلماتیک

  400  7  1  57/1  31/4  امنیت
  400  7  1  71/1  48/4  اخالق

  400  7  1  89/1  11/4  منابع اقتصادي
  هاي پژوهش: یافتهمنبع
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شده است. ارائه 8گویان در جدول اقتصادي پاسخ-هاي اجتماعیهاي توصیفی ویژگیآماره
سال بوده است.  83/40گردد میانگین سنی پاسخگویان گونه که در این جدول مشاهده میهمان

دیپلم است). میانگین سطح فوق 5دیپلم و  4است ( 75/4همچنین میانگین سطح تحصیالت 
بین دو تا دو و نیم میلیون تومان  5بین یک ونیم تا دو میلیون تومان و  4است (که  28/4درآمد 
  است).

  نمونه موردنظرهاي اجتماعی و اقتصادي ویژگی ):8جدول (
  حداکثر  حداقل  انحراف معیار  میانگین  هامتغیر

  75  23  74/12  83/40  سن پاسخگویان (سال)
  8  1  24/2  75/4  سطح تحصیالت 

  7  1  64/1  28/4  سطح درآمد 
  هاي پژوهش:یافتهمنبع

  

 35نیز آمده است در بررسی نمونه موردنظر مشاهده گردید که  9گونه که در جدول همان
نفر  69درصد) از گروه کارمندان، 28/0نفر ( 112درصد) از گروه متخصصین،  0875/0(نفر 

درصد) از  77/2نفر ( 38دار، درصد) از گروه خانه 1075/0نفر ( 43درصد) آزاد، 1725/0(
نفر  45درصد) بیکار،  02/0نفر ( 8درصد) از گروه کارگران،  12/0نفر ( 48ها، گروه بازنشسته

گونه که مشاهده اند. هماندرصد) موارد دیگر بوده 005/0نفر ( 2انشجو و درصد) د 1125/0(
ازآن گردد بیشترین درصد جمعیت نمونه این پرسشنامه مربوط به گروه شغلی کارمند و پسمی

 شغل آزاد بوده است.
  

  دهندگان): توزیع فراوانی شغل پاسخ9جدول (

غل
ش

ص  
خص

مت
  

مند
کار

  

زاد
آ

  

خانه
سته  دار

زنش
با

گر  
کار

کار  
بی

جو  
دانش

گر  
د دی

وار
م

  

مع
ج

  

  400  2  45  8  48  38  43  69  112  35  تعداد

  100  5/0  25/11  2  12  5/9  75/10  25/17  28  75/8  درصد

  هاي پژوهش: یافتهمنبع
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درك مشونده مربوط به افرادي بوده که داراي بیشترین جمعیت مصاحبه 10مطابق جدول 
 سواد بوده است.مربوط به افراد بیشونده لیسانس بوده و کمترین جمعیت مصاحبه

  
  دهندگانتوزیع فراوانی سطح آموزش و تحصیل پاسخ  ):10جدول (

واد
ح س

سط
  

ري
دکت

  

وق
ف

س
سان

لی
  

س
سان

لی
  

وق
ف

پلم
دی

  

پلم
دی

طه  
وس

مت
یی  

تدا
اب

  

بی
واد

س
  

مع
ج

  

  400  30  50  64  45  35  66  50  60  تعداد

  100  5/7  5/12  2/16  25/11  75/8  5/16  5/21  15  درصد

  هاي پژوهشمأخذ:یافته
  

رصد) د 5/12نفر ( 50درصد) داراي تحصیالت دکتري،  15نفر ( 60بر اساس جدول فوق 
درصد)  75/8نفر ( 35) داراي تحصیالت لیسانس، 5/16نفر ( 66لیسانس، داراي تحصیالت فوق

درصد)  2/16نفر ( 64درصد) داراي مدرك دیپلم،  25/11نفر ( 45دیپلم، داراي مدرك فوق
 5/7ر (نف 30درصد) داراي تحصیالت ابتدایی و  5/12نفر ( 50داراي تحصیالت متوسطه، 

  سواد هستند.درصد) بی
منظور بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت از مدل الجیت و با روش دوگانه دو بعدي به 

به پرداخت عنوان تمایل شده به مبلغ پیشنهادشده بههاي دادهاستفاده شد. در این روش پاسخ
عنوان متغیر وابسته و سایر متغیرها ازجمله مبلغ پیشنهادي و گان (بلی یا خیر) بهدهندپاسخ

شوند. ازآنجاکه چنین مدلی با عنوان متغیرهاي مستقل لحاظ میاقتصادي به-متغیرهاي اجتماعی
داکثر گیري از روش حداقل مربعات معمولی قابل برآورد نیست، براي برآورد از روش حبهره

 ). 2010:432، 1شود (گریننمایی استفاده میدرست

 

1.Gereen (2010) 
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نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک است. در این جدول تنها متغیرهایی که  11جدول 
  اند ذکر شدند و سایر متغیرها حذف گردیدند.ازلحاظ آماري معنادار بوده

  وتحلیل رگرسیون لجستیکنتایج تجزیه  ):11جدول (
  اثر نهایی  کشش  Zماره ارزش آ  ضریب  متغیرها

  ----   ----   - 42/2  - 22/103  عرض از مبدأ
  - 0002/0  - 27/12  - 32/2  - 0015/0**  مبلغ پیشنهادي

  131/0  39/17  19/2  77/9**  منديعالقه
  056/0  04/10  24/2  195/4**  زیستمحیط

  052/0  43/7  42/2  927/3*  روابط دیپلماتیک
  017/0  41/2  47/2  30/1*  اخالق

  018/0  32/2  19/2  34/1**  تحصیالت
  047/0  32/6  02/2  55/3**  درآمد

  011/0  27/0  57/1  87/0***  وجود نیروگاه
  9/515   =نماییي نسبت درستآماره

 2R =Pseudo = 93/0 يآماره

 باشند. درصد می 10و  5، 1داري در سطح *، ** و *** به ترتیب معنی

  هاي پژوهشمأخذ: یافته
  

دهد، ضرایب برآورد شده ازلحاظ آماري براي متغیرهاي نشان می 11طور که جدول همان
توضیحی روابط دیپلماتیک و اخالق در سطح یک درصد، براي متغیر توضیحی وجود نیروگاه 

زیست، مندي، محیطمبلغ پیشنهادي، عالقهصد و براي دیگر متغیرهاي توضیحی در 10در سطح 
جز متغیر قیمت پیشنهادي، سایر باشد. بهمیدار درصد معنی 5تحصیالت و درآمد در سطح 

متغیرهاي موردبررسی این پژوهش اثر مثبت بر تمایل به پرداخت افراد براي جایگزینی 
جز متغیر قیمت افزایش در سایر متغیرها موجب دیگر بهعبارتدارند.  بههاي تجدیدپذیر انرژي

  افزایش در میزان تمایل به پرداخت افراد خواهد شد.
کشش وزنی مربوط به متغیر قیمت  .ادامه کشش وزنی متغیرهاي توضیحی برآورد گردیددر 

دهد با ثابت بودن سایر عوامل افزایش یک درصد است که نشان می -27/12پیشنهادشده برابر با 
  دهد. درصد کاهش می27/12در قیمت پیشنهادي، احتمال تمایل به پرداخت در بازدیدکننده را 
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هاي تجدیدپذیر و مندي به انرژيدبررسی براي دو متغیر مستقل عالقهمقادیر کشش مور
باشد. در تفسیر این دو مقدار درصد می 04/10و  39/17زیست به ترتیب برابر توجه به محیط

زیست احتمال مندي و اهمیت به محیطدرصدي در میزان عالقهباید گفت که با افزایش یک
یابد. درصد افزایش می04/10و  39/17ه به ترتیب کنندپذیرش تمایل به پرداخت مصرف

همچنین مقادیر کشش دو متغیر روابط دیپلماتیک و مسائل اخالقی در استفاده از انرژي به 
دهند با یک درصد افزایش در این آمده است. این ضرایب نشان میدستبه 41/2و  43/7ترتیب 

درصد افزایش  41/2و  43/7ه به ترتیب کننددو متغیر احتمال پذیرش تمایل به پرداخت مصرف
دهد که آمده است که این ضریب نیز نشان میدستبه 32/2یابد. کشش سطح تحصیالت نیز می

 32/2کننده یک درصد افزایش در سطح تحصیالت احتمال پذیرش تمایل به پرداخت مصرف
دهد یک شان میآمده است. که این عدد ندستبه 32/6یابد. کشش درآمد درصد افزایش می

یابد. در پایان درصد افزایش می 32/6درصد افزایش در درآمد احتمال پذیرش قیمت پیشنهادي 
شده است که به این معناست یک درصد افزایش در امکان محاسبه 27/0متغیر وجود نیروگاه 

درصدي پذیرش تمایل به  27/0هاي انرژي در مناطق مختلف منجر به افزایش وجود نیروگاه
  گردد.پرداخت می

باشد، یعنی افزایش هزار واحد (هزار می -00020/0اثر نهایی متغیر قیمت پیشنهادي برابر 
اندازه تومان) متغیر فوق منجر به کاهش احتمال پذیرش تمایل به پرداخت توسط بازدیدکننده به

هاي انرژيمندي به شود. اثر نهایی متغیر عالقهدرصد با ثابت بودن سایر عوامل می 20
باشد. که به معناي آن است که افزایش یک واحدي در این متغیر، احتمال می 131/0تجدیدپذیر 

زیست و دهد. دو متغیر مستقل محیطدرصد افزایش می 131/0پذیرش تمایل به پرداخت را 
دیگر با افزایش یک واحد عبارتباشد. بهمی 052/0و  056/0روابط دیپلماتیک به ترتیب 

 056/0اندازه رهاي مذکور احتمال پذیرش تمایل به پرداخت توسط بازدیدکننده به ترتیب بهمتغی
 017/0اثر نهایی متغیر مسائل اخالقی در استفاده از انرژي  یابد.درصد افزایش می052/0و 
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درصدي  017/0آمده است.که به این معناست یک واحد افزایش در این متغیر به افزایش دستبه
گردد. همچنین اثر نهایی دو متغیر تحصیالت و درآمد به ذیرش مبالغ پیشنهادي میاحتمال پ

دهند که با افزایش محاسبه گردیده است که این ضرایب نیز نشان می 047/0و  018/0ترتیب 
یک واحد متغیرهاي مذکور احتمال پذیرش تمایل به پرداخت توسط مردم ایران به ترتیب 

یابد. و در پایان در مورد متغیر وجود نیروگاه نیز درصد افزایش می 047/0و  018/0اندازه  به
به معناي آن است که افزایش هر واحد در این متغیر منجر به  011/0توان گفت ضریب می

شود. در ادامه درصد می 011/0افزایش احتمال پذیرش تمایل به پرداخت توسط افراد به میزان 
  ت پرداخته شد که نتیجه آن به شرح جدول ذیل بوده است.به محاسبه میزان تمایل به پرداخ

  
  شده با استفاده از روش پارامتري (تومان)میزان تمایل به پرداخت محاسبه ):12جدول (

  حد باال  حد پایین  تمایل به پرداخت  مقدار  مدل
  98/5996  29/2630  86/4363  میانگین  پارامتري

  هاي پژوهش: یافتهمأخذ
  

 الگوي برآورد پارامترهاي از پس شد، بیان هاروش و مواد بخش در که آنچه مطابق

تمایل به پرداخت افرادي که داراي درآمد مستقل بودند جهت جایگزینی  مقدار الجیت،
  تومان به دست آمد. 86/4363صورت ماهانه هاي تجدیدپذیر بهانرژي

  

  هاي سیاستیو توصیهگیري . نتیجه7
زان تمایل به پرداخت مردم ایران در تأمین انرژي برق کشور با در این مطالعه به ارزیابی می

وتحلیل شده است. و جهت این امر از روش تجزیههاي نو در ایران پرداختهاستفاده از انرژي
هاي این پژوهش میزان شده است. مطابق یافتهگذاري مشروط استفادهدوگانه دو بُعدي ارزش

هاي نو در جایگاه منطقه ، زیست، اثر انرژياهمیت به محیطهاي نو، مندي به انرژيعالقه
نگري و اخالق و میزان تحصیالت به ترتیب اثربخشی بر روابط دیپلماتیک، میزان درآمد، آینده
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هاي نو در تأمین برق بیشترین اثر مثبت را بر مقدار تمایل به پرداخت جهت استفاده از انرژي
قیمت پیشنهادي داراي اثر منفی بوده است. در پایان به محاسبه ایران دارا هستند و تنها متغیر 

هاي نو جهت تولید برق پرداخته شد. نتایج میزان تمایل به پرداخت مردم جهت جایگزینی انرژي
اند حاضر هستند، جهت این پژوهش نشان داد مردم کشور که داراي درآمد مستقل بوده

هاي برق ریال مازاد بر هزینه 43640ود ماهانه مبلغ هاي نو در تأمین برق خکارگیري انرژيبه
هاي نو بر تمایل به پرداخت مردم که مندي به انرژيخودپرداخت کنند. اثر بسیار زیاد عالقه

شک ناشی از افزایش اطالعات و آگاهی آنان از اثرات مثبت حال و آینده این نوع انرژي بی
رسانی بیشتر در میان مردم توجه تبلیغات و آگاهیسازد که به بحث است، این امر را ضروري می

هاي هاي نو باید در صدر برنامهسازي مردم در مورد انرژيدیگر آگاهعبارتبیشتري گردد. به
سازي بیشتر حضور مردم در تأمین سازي تغییر انرژي در ایران قرار گیرد، زیرا با آگاهپیاده

رسانی و آگاهی شک به دنبال اطالعتر خواهد بود. بیتر و پررنگهاي تغییر انرژي فعالهزینه
زیست نیز براي آنان بیشتر شده و این افزایش در اهمیت و بخشی بیشتر به افراد اهمیت به محیط

هاي نو زیست خود منجر به افزایش تمایل به پرداخت جهت جایگزینی انرژيتوجه به محیط
اي و همچنین روابط دیپلماتیک بر میزان منطقههاي نو در جایگاه خواهد شد. اثربخشی انرژي

اي و روابط توان در آگاهی مردم از تأثیر انرژي بر جایگاه منطقهتمایل به پرداخت را می
ها نو در بهبود جایگاه دیپلماتیک دانست. تشریح و توضیح بیشتر این مطلب که دستیابی به انرژي

گذار است موجب افزایش تمایل به پرداخت مردم اي و روابط دیپلماتیک تا چه میزان اثرمنطقه
شک اثر مثبت خواهد داشت چراکه واضح است مردم با خواهد گردید. میزان درآمد نیز بی

درآمد باالتر امکان پرداخت بیشتري خواهند داشت. با توجه به اتمام منابع فسیلی در آینده 
ها حاضرند مبلغ بیشتري را جهت شد آننگري مردم بیشتر باچندان دور به هر میزان که آیندهنه
تواند مفید باشد. هاي نو بپردازند. آگاهی بخشی در این زمینه نیز بسیار میکارگیري انرژيبه

رو مسائل اخالقی و تحصیالت نیز داراي اثرات مثبت بر تمایل به  پرداخت بوده است و ازاین
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ید و دانشجویان در گسترش فرهنگ ویژه اساتکرده و بهتوان بر اثرگذاري قشر تحصیلمی
  هاي نو تأکید بیشتري کرد.هاي انرژيحمایت از تأمین هزینه

هاي نو و لزوم توجه و توان به آگاهی بخشی به عموم مردم در مورد انرژيدر پایان می
زیست از طریق حمایت از گذاري مردمی به آن، گسترش فرهنگ حمایت از محیطسرمایه
محیطی و... و بهبود وضعیت اقتصادي و زیستی، تشکالت زیستهاد محیطنهاي مردمسازمان

عنوان سه عامل اثرگذار در افزایش تمایل به پرداخت مردم در این زمینه نام سطح درآمد مردم به
ي افرادي که حاضر به پرداخت جهت استفاده از توان با افزایش دامنهبرد و  از این طریق می

هاي مازاد همچنین افزایش مبلغ تمایل به پرداخت آنان، در تأمین هزینه هاي نو هستند وانرژي
  هاي تجدیدپذیر اقدام مؤثري انجام داد.کارگیري انرژيناشی از به

  

 . منابع8

  الف) فارسی
مراد، آقایی، کیومرث، صادقی شاهدانی، مهدي، داللی اصفهانی، رحیم، شریفی، علی

هاي هاي انرژيآوريتأثیر یادگیري فنی بر توسعه فن)، 1388پور آرانی، سعید (شوال
فصلنامه مطالعات اقتصاد تجدیدپذیر در بخش برق ایران در شرایط اختالالت قیمت انرژي، 

  .160-137، صص 21، سال ششم، شماره انرژي
)، 1392اخالق، رحمان، باقري، محمدمهدي (حسین، خوشمراد، کیانی، غالمشریفی، علی

هاي فسیلی در ایران: رهیافت کنترل جاي سوختهاي تجدیدپذیر بهزینی انرژيارزیابی جایگ
  .140-123، صفحات 11، شماره 3، دوره سازي اقتصاديفصلنامه پژوهشات مدلبهینه، 

 هايانرژيارائه یک الگوي بهینه توسعه )، 1393صادقی، حسین، خاکسار آستانه، سمانه (
، سال پژوهشنامه اقتصاد انرژي ایران، رویکرد بهینه یابی استوارتجدیدپذیر در ایران با استفاده از 

  . 194-159، صفحات 11سوم، شماره 
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