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: رانیمت خودرو در ایدر قیطیمحستینقش عوامل ز
کیمت هدانیکاربرد مدل ق

تهران، ایران،یئدانشگاه عالمه طباطبا،ار دانشکده اقتصادیدانشیعبدالرسول قاسم

، تهران، ایرانستیزطیاقتصاد محو محقق کارشناس اینوا سروشیش

دهیچک
مت خودرو بـه  یق، کیهدانیمتیدر مدل ق، گر تفاوت دارندیکدیبا یکیزیو فیتیامن، یخودروها از لحاظ فن

ن عوامـل  یـی ن مطالعه تعیایهدف اصل. شودین مییفاوت تعمتيهایژگیويهامتیاز قياصورت مجموعه
و بـا اسـتفاده از مـدل    یطـ یمحسـت ید بـر عوامـل ز  یبا تأک، متداول در کشوريمت خودروهایرگذار بر قیتأث

ر عوامـل مختلـف بـر    یقرار گرفتـه و تـأث  یمدل خودرو مورد بررس19ن منظور یبه ا. باشدیک میهدانیمتیق
ر حجم موتـور  یاز آن است که متغیج حاکینتا، هال دادهین و تحلیبعد از تخم. ه استشديریگاندازهها آن

دکربن خودروهـا  یاکسيزان انتشار دین معنادار نبودن میهمچن. مت خودروها داردیقير را بر روین تأثیشتریب
. باشدیده شکست بازار در صنعت خودرو مینشان از بروز پد، یدر مدل مورد بررس

، بـزرگ کشـور اسـت   ير اکثـر شـهرها  یـ گبـان یهوا گرینکه امروزه معضل آلودگیبا توجه به انیبنابرا
ن یکه مهـم تـر  ییگر از آنجایدیاز طرف. رسدیبه نظر مينه ضرورین زمیدر ايگذاراستیو سيزیربرنامه

يسـاز حسـاس ، ان شده اسـت یصنعت و اجتماع بيهان بخشیعلت شکست بازار نامتقارن بودن اطالعات ب
ين منظور در انتهـا یبد. شودین اقدامات محسوب میترخودروها از مهمیندگیزان آالینسبت به میاجتماع

در صـنعت  یطـ یمحسـت یو زيانـرژ يهـا بر لزوم استفاده از برچسـب یمبنیاستیسيهاهیتوص، مقاله حاضر
. د قرار گرفته استیو تأکیخودرو مورد بررس

يهـا برچسـب ، هـوا یآلـودگ ، مـت خـودرو  یق، کیهـدان يارگـذ مـت یقنرخ : يدیواژگان کل
.یطیمحستیز

.JEL :37E،31E،11L،22Pيبندطبقه

سنده مسئول: ینوshiva.so@yahoo.com
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مقدمه. 1
يحداکثرسـاز يبـرا یطیمحستیز، یاجتماع، يق اهداف اقتصادیتلفیدار به معنیتوسعه پا

شـان  یازهایبـرآوردن ن يبـرا یآتـ يهـا نسـل يهـا ییب بـه توانـا  یبدون آسـ یرفاه انسان فعل
يکشورها، ترمطلوبیط زندگیل به شراینيدار برایبا توجه به الزامات توسعه پا1.باشدیم

ط یهدفمند و بلندمدت در حـوزه محـ  يهايزیرکالن و برنامهيهاص بودجهیجهان با تخص
. نـد یمایو بهبود آن اقـدام مـ  یت نامطلوب فعلیبه منظور برون رفت از وضعيست و انرژیز

ر بـا آن مواجـه شـده    یاخيهاکه در سالیطیمحستیز با توجه به معضالت زینرانیکشور ا
ن مخـاطرات بـوده و   یـ جادکننـده ا یا حذف عوامل ایکاهش يبراییجوازمند چارهین، است

. خود داشته باشدیت فعلیدر بهبود وضعیست سعیبایم
178ان میـ یشـاخص عملکـرد زیسـت محیطـ    يبنـد در رتبـه 2018کشور ایران در سال 

خـوب  ست کـه کسـب رتبـه نسـبتاً    ین در حالیا2قرار گرفته استم در جایگاه هشتاد، کشور
، کیفیـت منـابع طبیعـی مولـد    ، ایران به دلیل شرایط مناسب کشور در زمینه بهداشـت محـیط  

يهاهمچون انرژيییهانهیباشد و عملکرد ایران در خصوص زمیتنوع زیستی و زیستگاه م
برخـوردار  یز از عملکـرد نـامطلوب  یـ سـب نبـوده و در زمینـه کیفیـت هـوا ن     پایدار چنـدان منا 

3.باشدیم

از خودروهـا بـه عنـوان    یناشيهایآلودگ، ینیهمزمان با توسعه شهرنش، گریدیاز طرف
زان و یـ رهمـواره مـورد توجـه برنامـه    ، شهرهایطیمحستین علل معضالت زیتراز مهمیکی

يک کـاال یـ لـوکس بـه   يک کاالیل از یل شدن اتومبیتبد. استگذاران قرار گرفته استیس
يش تقاضـا بـرا  یو افـزا -يشـهر يژه خانوارهـا یـ به و-خانوارهایدر سبد مصرفيضرور

جـاد  یو منشـأ ا يش مصـرف انـرژ  یافـزا یت توجـه بـه عامـل اصـل    یـ اهم، ینفتـ يهافراورده
کـه موضـوع   سـت ین در حالیـ ا. ژه در کالن شهرها را دوچندان نمـوده اسـت  یبه ویآلودگ

ییو کارايانرژییکارايسبب شده تا دو مسئله محور، د داخلیتوليت از خودروهایحما
. 4ت بدل شوندیاهمو کمياهیحاشیبه موضوعاتیطیمحستیز

1. United Nations (1992)
2. EPI (2018)
3. EPI (2108)
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، دکربنیمونواکســ، تروژنیدنیاکســيد، دگوگردیاکســيخودروهــا شــامل د یآلــودگ
بـر  یرات نـامطلوب یتوانـد تـأث  یمـ سـوخته نشـده اسـت کـه    يهادروکربنیدکربن و هیاکسيد

يمتعـدد يهااستیس، افتهیتوسعه ين مهم سبب شده تا کشورهایا. سالمت انسان داشته باشد
هـا تمرکـز بـر    اسـت ین سیـ از ایکـ یها مورد استفاده قرار دهند که ندهین آالیکاهش ايرا برا

ییارتقـاء کـارا  .برخوردارنـد يبـاالتر یطـ یمحستیزییاست که از کاراییساخت خودروها
يژه کشـورها یـ کشـورها بـه و  یدر تمـام يراهبـرد يهـا تیـ از اولویکـ یز همـواره  یـ نيانرژ

و هــم از منظــر يت انــرژیــت هــم از منظــر امنیــن اولویــا. در جهــان اســتيواردکننــده انــرژ
ز یـ نـو و ن يهـا يانـرژ ینیگزیجـا يباشد و تالش بـرا یموردتوجه ميو اقتصادیطیمحستیز

اسـاس  بر. ن مدعا استیبر ايدکربن شاهدیاکسيژه دیبه و، ندهیآاليگازهاتمرکز برکاهش
ش یدرصـد افـزا  41حـدود  2030در ساليانرژيزان تقاضا برایم، صورت گرفتهيبرآوردها

درصـد رشـد   5/3دکربن سـاالنه حـدود   یاکسـ يد دیـ زان تولیـ ن راسـتا م یـ افت و در ایخواهد 
1.خواهد داشت

هـا و مخـاطرات   یآلـودگ ، خودروهایروند مصرف کنون، دکربنیاکسيعالوه بر انتشار د
بـه  یو معـدن یبـات مختلـف آلـ   یاز ترکیعیف وسـ یـ ها را طیآلودگ. کنندیجاد میرا ايادیز

ر یها بعـدا تحـت تـأث   ندهین آالیدهند که ایل میمختلف تشکيا گازهایصورت ذرات جامد و 
را بـه وجـود   ییایمید فوتوشـ ین و اکسـ شـده و ازو يارهیـ زنجيهـا د وارد واکـنش ینور خورش

خسـارت بـه   ، هایماریجاد بیمثل ایا مخلوط اثراتین مجموعه اعم از حالت منفرد و یآورند ایم
و بـاالخره  یراث فرهنگیه و اموال و میان و ضرر به ابنیز، یعیو منابع طبيمحصوالت کشاروز

در . ات را بـه همـراه دارنـد   سیتاسیستم و خوردگیب اکوسیتخر، يدیاسيهابه صورت باران
دکربن کـه غلظـت آنهـا در    یاکسـ يسـوخته نشـده و د  يهادروکربنینده هیق دو آالین تحقیا

قـرار  یمـورد بررسـ  ک در انتشـار آنهـا بـارزتر اسـت     یشهر تهران غالباً باالتر و نقش ترافيهوا
سـوزش  ، ند سردردف مانیخفيهايمارید بیجاد و تشدیتوانند در ایها مندهین آالیا. ردیگیم

مـزمن و حـاد   يهـا یچون ناراحتيد و جدیشديهايماریتا بیموضعيهاتیچشم و حساس
2.نقش داشته باشند، هاعوارض قلب و عروق و باالخره انواع سرطان، یتنفس

ن یر جانـداران و همچنـ  یهـا بـر سـالمت انسـان و سـا     نـده ین آالیـ کـه ا يریبا توجه به تأث

1. IEA (2009)
)1380ن (یالداثیغ. 2
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بـر لـزوم   ید اصـل پنجـاهم قـانون اساسـ    یگذارند و تأکیستم میساکويگر اجزایديداریپا
ن یــت در نظــر گــرفتن ایــبــر اهميگــریهــا گــواه دین نــوع آلــودگیــد ایــاز توليریجلــوگ

در جمهـوري اسـالمی حفاظـت    «د شـده کـه   یـ ن اصل بـا صـراحت تأک  یدر ا. هاستندهیآال
به رشـد داشـته باشـند    هاي بعد در آن حیات اجتماعی رومحیط زیست که نسل امروز و نسل

هاي اقتصادي وغیر آن که با آلودگی محیط از این رو فعالیت، وظیفۀ عمومی تلقی می شود
ن بر طبق قـانون  یهمچن» . ممنوع است، زیست و تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند

:  نحوة جلوگیري از آلودگی هوا
سـالمی ایـران و بـه منظـور     جهت تحقق اصل پنجاهم قـانون اساسـی جمهـوري ا   . 1ماده 

ها و مؤسسات و کلیه اشـخاص حقیقـی   کلیه دستگاه، هاپاکسازي و حفاظت هوا از آلودگی
. هاي مقرر در این قانون را رعایت نمایندو حقوقی موظفند مقررات و سیاست

منظـور  . ممنوع است، اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم نماید. 2ماده 
مـایع  ، گی هوا عبارت است از وجود و پخش یک یا چند آلوده کننده اعم از جامـد از آلود

ن تشعشع پرتـوزا و غیرپرتـوزا در هـواي آزاد بـه مقـدار و مـدتی کـه        یهمچن. باشدیگاز مو 
کیفیت آن را به طوري که زیان آور براي انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گیاهـان و یـا   

. ر دهدتغیی، آثار و ابنیه باشد
منابع آلوده کننده هوا که تحت مقررات این قانون قرار دارند بـه سـه دسـته زیـر     . 3ماده 

.  شوندبندي میطبقه
وسایل نقلیه موتوري)الف

هاها و نیروگاهکارخانجات و کارگاه)ب
منابع تجاري و خانگی و منابع متفرقه)ج

و یدگیت رسـ یـ بـر اهم یدات گـواه یـ ن تأکیـ ایشـود تمـام  یطورکه مشـاهده مـ  همان
. باشدیمیطیمحستیمعضالت زيبرايزیربرنامه

ه را یدرصد سوخت اول80یلیفسيهاامروزه مصرف سوخت، عالوه بر موارد ذکر شده
. شـود ین مقدار در بخش حمـل و نقـل مصـرف مـ    یدرصد ا58شود که یدر جهان شامل م

شـهر  يهوايهاندهید و انتشار آالیلسهم خودروها در تو، دهدیمطالعات انجام شده نشان م
1.باشدیمیلیفسيهااز سوختیناشز عمدتاًین سهم نیدرصد است و ا71تهران در حدود 

1. Med (2012)
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يجـاد ارزش افـزوده دارد و تقاضـا   یدر ايااز آنجا که بخش حمل و نقـل سـهم عمـده   
در ینیسـازد و بـا توجـه بـه گسـترش شهرنشـ      یخدمات حمل و نقـل و کـاال را بـرآورده مـ    

، شـتر از خـودرو  یو اسـتفاده ب یشخصـ يت خودروهـا یـ ش نـرخ مالک یر و افـزا یـ اخيهادهه
از خـودرو  یناشـ يهـا یزان انـواع آلـودگ  یـ رو منیـ ازا، افته اسـت یش یک افزایازدحام تراف

افتـه  یش یازدحـام و تصـادفات افـزا   یآلـودگ ، یصـوت یآلودگ، هوایمانند آلودگیشخص
یداتیجاد تهدین آنها ایکه مهم تريادیمخاطرات ز، انباریزيهاندهیکه با انتشار آال1.است

شـتر از  یهوا پـنج برابـر ب  یشود آلودگیکه گفته مییشود تا جایجاد میاست ایسالمتيبرا
ت نامسـاعد  ین توجه به وضـع یبنابرا2.شودیر میا باعث مرگ و میهمچون ماالريهايماریب

ين معضـل و تـالش بـرا   یـ ايهاشهیعلل و ریبررس، يشهريهواینه آلودگیکشور در زم
عوامـل  ، کین پژوهش با استفاده از تابع هدانیرو در انیازا. رسدیبه نظر ميرفع آن ضرور

مـت  ین قیـی در تعیطیمحستیز نقش عوامل زیو نيسواريخودرو29مت ین قییموثر بر تع
. ردیگیقرار مین خودروها مورد بررسیا

ر بـه  یـ اخيهـا سـال یاز آن طـ یهوا و عـوارض ناشـ  یلودگنسبت به گسترش آینگران
از کشـورها بـه   ياریموجـب شـد تـا بسـ    یطـ یمحسـت ین معضـالت ز یتراز مهمیکیعنوان 

ت در سـطوح مختلـف   یرینه بپردازند و با مدین زمیمناسب در ايراهکارهايو اجرایبررس
موتـور خودروهـا   ياجباراستاندارد ، باال بردن استاندارد سوخت، کیت ترافیریاز جمله مد

ت هوشـمند  یریمـد ، ردیـ گیت آن مـورد تعهـد قـرار مـ    یـ فیش کیز الزام به افزایکه هر سال ن
گـر بـه سـمت    یديپـاك از سـو  يهايآوردن به انرژيک سو و رویک در شهرها از یتراف

.  حرکت کنندیکاهش آلودگ
یتیکوسـ یر مکزمواجه شده شـه يادر سطح قابل توجهیکه با آلودگییاز جمله شهرها

یگذشته همواره با بحران آلـودگ يهادههیک طیتخت کشور مکزیپایتیکوسیمکز. است
ــوده اســت  ــرو ب ــدل. هــوا روب ــودگیل اصــلی وهــا و از خودریدود ناشــیتیکوســیمکزیآل

، بنـزن ، اوزون، دیاکسـ يتـروژن د ین، دیش کـربن مونواکسـ  یها بـود کـه باعـث افـزا    کارخانه
. شدیها در هوا مهندیر آالیدها و سایآلدئ

اتخاذ یرا در خصوص کنترل و کاهش آلودگیماتیتصم1980ک از دهه یدولت مکز

)1390. زنور (1
2. Mohan (2007)
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یزان آلــودگیــدن میو رســ1990بــا ورود بــه دهــه . کــرد کــه بــه نــدرت موفــق عمــل کــرد
را در دستور کار قرار يدیجديهااستیدولت س، ن مرز ممکنیتریبه بحرانیتیکوسیمکز

کـه  ییتـا جـا  . ن شـهر شـد  یـ ايت هـوا یکنترل و سپس بهبود وضـع داد که به مرور موجب
1.مهار کرده استیهوا را تا حد مطلوبیدر حال حاضر بحران آلودگیتیکوسیمکز

: هوا عبارت است ازیمهار آلودگيک در راستایمکزيهامقاميهااستین سیترمهم
نتـرل اسـتفاده از   کيک در راستایدولت مکز: یشخصيکاهش استفاده از خودروها. 1

ن خـود را حرکـت   یمـن امـروز ماشـ   «ک روز در هفتـه را بـا عنـوان    یـ ، یشخصيخودروها
ياجـازه اسـتفاده از خـودرو   یکـ یمکزيهـا راننـده ، ن روزیدر ا. کرديگذارنام» 2دهمینم

بـه  یشخصـ يهـا ق رانندهیتشو، یین روزهاین چنییگر تعیهدف د. خود را نداشتندیشخص
. بودیه عمومینقلستمیاستفاده از س

انجـام  یخـوب ت بهیفیکیو بیمیقديعمل احتراق در موتورها: ت خودروهایفیبهبود ک. 2
ن راسـتا بـا   یـ ک در ایدولت مکز. د کربن استید مونوکسیل تولین دلیترین اصلیشود و اینم

بـا ياد خـودرو در قالـب برنامـه   یـ ت تولیـ فیو بهبود کیمیقدياز رده خارج کردن خودروها
.  کاهش داديادین را تا حد زیاز سوخت ناقص بنزیناشیآلودگ، »دییبرنامه تأ«عنوان 
ن راهکارها در کـاهش اسـتفاده از   یتراز ثمربخشیکی: یه عمومیستم نقلیگسترش س. 3

سـتم  یت سیـ فیگسـترش و بهبـود ک  ، کننـد یاستفاده میلیفسيهاکه از سوختییخودروها
یحمـل و نقـل عمـوم   يهـا ن ناوگـان یتـر از بـزرگ یکییتیکوسیمکز. استیه عمومینقل

بـزرگ در  ين متـرو یورك دومـ یوین شهر بعد از نیايستم مترویس. ار داردیجهان را در اخت
لـومتر طـول   یک227ک بـه  یـ سـتگاه و نزد یا195، خـط 12ين مترو دارایا. کاستیقاره آمر

عـالوه  . هسـتند يبـاد يهـا کیخط مجهز به الست10، ن شهریايان خطوط مترویاز م. است
تـر مصـرف   شیکه عـالوه بـر سـرعت بـ    ينوريقطارهايک تکنولوژیدولت مکز، بر مترو

3.کرده استیستم حمل و نقل عمومیز دارند وارد سینینییار پایسوخت بس

اسـت  ین سیتـر توان مهمین را بدون شک میت بنزیفیاصالح ک: نیت بنزیفیاصالح ک. 4
ر یت سـا یـ چـرا کـه موفق  . دانسـت یتیکوسـ یمکزيهـوا یک در مهـار آلـودگ  یـ دولت مکز

)1392هاب (ي. انرژ1
2. Hoy No Circula

)1392هاب (ي. انرژ3
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ک تـالش کـرد بـا    ین راستا دولت مکزیدر ا. ر شدیپذه آن امکانیدولت در سايهااستیس
یسـوخت ، ن فرمـول مختلـف  یش چنـد یشده و پس از آزمـا یاز نظرات کارشناسيریگبهره

د کنـد  یـ توليرتنکه سرب و گوگرد کمینخست ا، مهم داشته باشدیژگیو2د کند که یتول
1.در آن استفاده شده باشنديزوریکاتاليهانکه مبدلیو دوم ا

ت هـوا بـود کـه دولـت     یـ فیشـاخص ک یستم شبکه اطالعاتین سیا: IMECA2ستم یس. 5
ن یـ در ا. کـرد يانـداز هـوا راه یفـ یط کیدر خصوص شرایرساناطالعيک آن را برایمکز

، دیاکسـ يتـروژن د ین، هـا (اوزون نـده یالزان آیـ م، وضـع هـوا  یکلـ یستم عالوه بر بررسـ یس
بـه يااس منطقهیها بر سالمت شهروندان در مقآنيرگذاریسرب) و تأث، دکربنیمونوکس

یـی ن و البتـه اجرا ییبا تبیتیکوسیمکزيهامقام. شودیو گزارش ميریگطور متناوب اندازه
ت هـوا  یـ فیکرده و کاز آن را کنترلیناشیها موفق شدند بحران آلودگاستین سیکردن ا

3.را بهبود ببخشند

ن با دارا یچ. ن استیچ، هوا را تجربه کردیکه بحران آلودگییگر کشورهایاز جمله د
، ن کشـور پکـن  یـ تخـت ا یهـا پا جهـان و در صـدر آن  ين شـهرها یتراز آلودهيبودن تعداد

رار داده ن بحران را در دستور کار قیمناسب در جهت رفع ايراهکارهایهاست بررسمدت
پرمصـرف  يهـا نیو تـردد بـا ماشـ   یزغـال يهارا بر سوختییهاتیاز جمله محدود. است

و يرید به بازار جلـوگ یجديها در تالش هستند از ورود خودروهان آنیهمچن. اعمال کند
در حـال  4.کننـد یاهیـ گيهـا ز مجهـز بـه سـوخت   یرا نیفعليدرصد خودروها40حداقل 

د و یـ ان دادن بـه تول یـ پايبـرا یک برنامـه زمـان  یـ جاد یحال ان دریحاضر وزارت صنعت چ
نـه  ین زمیـ بـرق در ا يج و توسعه تکنولـوژ یرايهاکننده سوختمصرفيفروش خودروها

یالمللـ نین معضـالت در سـطح بـ   یـ رفع اياز تالش براییهاباال تنها نمونهيهامثال5.است
. نه وجود داردین زمیز در اینيگریاد دیزيهاها و تجربهاست که البته نمونه

. شـرو عنـوان شـده اسـت    یپهاي ر در بخشیق مطالب زین تحقیبه هدف ایابیجهت دست
دربخـش  . شـده اسـت  يمـرور يو نظـر یات موضوع در دو بعد تجربیدر بخش دوم بر ادب

)1392هاب (ي. انرژ1
2. Índice Metropolitano de la Calidad del Aire

)2018بربت و همکاران (. 3
)1392هاب (ي. انرژ4

5. Independent (2017)
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ج مطـرح  یل نتـا ین مدل و تحلیدر بخش چهارم تخم،شدهیو مدل معرفيسوم جامعه آمار
در نهـات در بخـش   . ل آن پرداخته شـده اسـت  یپنجم به برآورد مدل و تحلشده ودر بخش 

.  ارائه شده استیاستیسهاي هیششم توص

قیات تحقیمرور ادب. 2
يکاالهـا : م نمـود یتقسـ یتوان به دو گـروه کلـ  یشوند را میکه در بازار عرضه مییکاالها

آن يهـم بـرا  یمتـ یکند و قید کرده و به بازار عرضه میدکننده آن را تولیکه تولیخصوص
از ياریمانند بسـ ، یعموميرسد و کاالهایت به مصرف خانوار میرد و در نهایگیدر نظر م

کـامال  يبـا کـه کاالهـا   یعـت ز یا طبیـ پـاك و  يمثـل هـوا  یطـ یمحستیکاالها و خدمات ز
مواهـب  ينظـام بـازار در ارزشـگذار   . ت مشـترك هسـتند  یآزاد ومالکیا با دسترسییعموم

شـود و باعـث شکسـت بـازار     یها مـنعکس نمـ  متین در قیبنابرا، ناتوان استیطیمحستیز
1.شودیم

يهـا نـه یهزیبررسـ ، ستیط زیت محیفیآزاد در حفظ کيبازارهایناتوانیروش بررس
د و مصـرف کـاال   یـ از تولیناشيهاندهیبازار و اثرات سوء آاليهاتیاز فعالیناشیخارج

در نظـام  . گـذارد یر مـ یز تـأث یـ انـد ن در مبادله کاال نداشـته ینقشچ یکه هياست که بر افراد
له عرضـه و تقاضـا مشـخص    یند بازار است که بـه وسـ  ین ساز و کار فرایمت مهم تریق، بازار

ک کـاال را در بـازار   یـ مربوط بـه  يایها و مزانهیه هزیمت نتواند کلیکه قیدر صورت، شودیم
شـود کـه محاسـبه    یجاد میایزمانیخارجيهاهنیهز. دهدیشکست بازار رخ م، نشان دهد

جامعـه  يده ارزش گـذار یـ نـه و فا یاز هزيکـامال متفـاوت و جـدا   یده خصوصینه و فایهز
در ، کنـد یجاد میاینه خارجیهز، کندیکه به جامعه وارد میبخاطر صدماتیآلودگ. است

2.شودینممنعکسيبازاريکه در داد و ستدهایحال

یقـ یا بـه طر یب رسانده یو بهداشت انسان آسیبه سالمتیطیمحستیچنانچه خسارات ز
يروياقتصـاد یده هستند که آلـودگ ین عقیاقتصاددانان بر ا، بر رفاه انسان بگذاردیاثر منف

بـه صـورت   ياقتصادییرا بر کارایر آلودگیبود که تأثین اقتصاددانیگو اولیپ3.داده است
یخـارج يهـا نـه یل هزیـ باعـث تحم یرد کـه آلـودگ  مالحظه کيو. منظم و مدون درآورد

)1997و همکاران (یکوم. 1
)2004و همکاران (تر ی. پ2
)1391ا (ین. خوش اخالق و ستوده3
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جـاد  یتـاً ا یو نهاید کاالها چگونـه منجـر بـه آلـودگ    یدهد که تولینشان م1نمودار . شودیم
.  شودیمیخارجيهانهیهز

1نمودار 

و جـذب آن توسـط   یو مقـدار انتشـار آلـودگ   یمحور افقيد بر رویزان تولیحال اگر م
جـاد  ید ایـ ش تولیکـه در اثـر افـزا   یعاتیو مقـدار ضـا  يدمحـور عمـو  يست بر رویط زیمح

توان گفـت  یم، ن گرددیییتع(AO)زانیگردد به میست جذب میط زیشود و توسط محیم
از آن صـفر اسـت و بـه مـوازات آن     یناشـ یزان آلـودگ یرد میصورت نگيدیکه تولیزمان
ن یـ در ا، (QA)ماننـد  يانقطهز افزوده خواهد شد تا ینیزان انتشار آلودگید بر میش تولیافزا

زان یـ اما اگر م. گرددیاما باعث کاهش رفاه نم، به وجود آمدهیکیزیفید آلودگیسطح تول
شـتر بـوده و   یسـت ب یط زیت جـذب محـ  یـ از ظرفیآلـودگ ، فراتـر رود (QA)د از سـطح  یتول

لیـ بـر جامعـه تحم  یخـارج يانـه یب هزیـ ن ترتیشـود و بـد  یبر رفاه انسان وارد میخسارات
1.گرددیم

یا بنگـاه یـ ب فـرد  یاست کـه نصـ  یا منافعیها نهیشامل هزیعوارض خارجیبه طور کل
جـاد عـوارض   یا. باشـد یا منفـ یـ تواند مثبـت  یند مبادله حضور ندارد و میشود که در فرایم

.  ها نامتقارن بودن اطالعات استن آنیتراز مهمیکیدارد و یل مختلفیدال، یخارج
کامـل بـودن اطالعـات در    يک راه بـرا یاستدالل نمود که تنها 2002ل تز در سایگلیاست

توان انتظـار داشـت   یرو منیازا. ناکامل بودن آن وجود دارديت راه براینهایک بازار و بی

)1374ترنر و همکاران (. 1
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با توجـه  . ک استثنایک قاعده است تا یشتر یب، اطالعاتيکه شکست بازار مربوط به نابرابر
ف آن یـ ل کـم و ک یـ ن دلیبـه همـ  ، نـه بـر اسـت   یهز، عاتاطاليو فراوريآوربه آنکه جمع

معتقدنـد کـه   یان برخـ یـ ن میـ در ا. متفـاوت خواهـد بـود   ، مختلـف يهاتوسط افراد و بنگاه
هـا  آن. هسـتند يمندتیدنبال رضا، باشنديسازنهیآنکه به دنبال بهيکنندگان به جامصرف

را اتخـاذ  یمات قابـل قبـول  یتصـم روند که بتواننـد  یاطالعات ميآوربه دنبال جمعییتا جا
مات ین حالت تصمیدر ا. شودیر میز تعبیت محدود نیز به عقالنینیافت گاهین رهیا. ندینما

اسـاس  عاقالنـه اسـت و بر  ، یشـتر بـه لحـاظ شخصـ    یب، کنندگاناتخاذ شده از طرف مصرف
ت کـه ممکـن اسـ   یدر حـال ، اطالعات استوار استيآورمربوط به جمعيهانهیدانش و هز

توانـد  ین حالت دولـت مـ  یدر ا. قرار داشته باشدینگیاز بهين ترییت در سطح پاین وضعیا
، بهتـر يهـا يریـ گمیتصـم ياز برایز ارائه اطالعات مورد نیق تعامل مستمر با مردم و نیاز طر
ن حـوزه  یـ د در ایکه بایل دومیدل. سوق دهدیت اجتماعیرا به سمت عقالنيت فردیعقالن

يهـا يکنندگان نسبت به سـرعت نـوآور  ق مصرفیکند بودن سرعت تطب، مودبدان اشاره ن
جسـتجو  ، نـو يهـا يت فنـاور یـ د در عدم قطعیآن را بایل اصلیموجود در بازار است که دل

يت اتکـا یـ قابل، يمـت انـرژ  یل قیاز قبیمتفاوتيت ممکن است منشأهاین عدم قطعیا. کرد
1.ا عملکرد محصول داشته باشدیا محصول یکاال 

ات یـ در ادب. اسـت ییکـامجو یبـه معنـ  2کوسیهـدان یونـان یشـه  یريک دارایواژه هدان
ن یبر طبق ا. ا خدمات استیکننده از کاالها ت مصرفیمطلوبیک به معنیهدان، اقتصاد رفاه

اگـر  . باشـد یمـ یگونـاگون يهایژگیاست که شامل ويچند بعديک کاالیالگو خودرو 
.  شودیک حاصل میدر نظر گرفته شود تابع هدانهایژگیاز ویمت کاال تابعیق

قیتحقينظراتیادببريمرور. 1-2
) 1969(3ه لنکسـتر ینظر، ن گشته استیتقاضا تدویکه در مورد ناهمگنییهاهیان نظریدر م

ت بــه یــه تقاضــا در نهایــن نظریــاســاس ابر. هاســتن آنین و پرکــاربردتریتــراز مهــمیکــی
بـا  يالنکستر در مقاله. داردیکننده و نه خود کاال بستگرفمصيات مهم کاال برایخصوص

هـا بـه عنـوان نهـاده و مجموعـه      کند کـه کـاال  یکننده فرض مد مصرفیافت جدیعنوان ره

)1392ان و همکاران (ی. احمد1
2. Hedonikos
3. Lancasterian Consumer Theory



59|نیاعبدالرسول قاسمی و شیوا سروش

يهایژگیکننده از مجموعه وکه مصرفیتیمطلوب. ها به عنوان ستانده استآنيهایژگیو
. رودیه کار مکاالها بيبنددر رتبه، آوردیکاالها به دست م

ک را مـورد  یل تقاضـا بـه روش هـدان   یـ ه لنکسـتر تحل یـ ) با اسـتفاده از نظر 1974(1روزن
را برآورد نموده یژگیهر ویا ضمنیک یمت هدانیقرار داده است و استفاده از آن قیبررس
. نمودیها معرفیژگیاز وياک کاال را به عنوان مجموعهیک یهدانيروزن در الگو. است

آن يهـا یژگـ یويهـا مـت یاز قیمت هر کاال تابعیق، ک روزنیمت هدانیقيالگواساسبر
: باشدیم
)1(),,,()( iz...zzPZP 21

iz...zzيهایژگیمعرف و(Z)کاال و يمت بازاریقP(X): ن تابعیکه در ا ,,, .  است21
:  ر نوشتیتوان به صورت زیدار کاال را میت خریتابع مطلوب

)2(U (X, Z)

. استگریديکاالهامصرفمقدار(X)تابعنیادرکه
، شـود فـرض (Y)خـانوار درآمـد وواحـد کـاال هـر مـت یق، لیـ تحلیسـادگ يبرااگر
:  نوشتصورتنیابهتوانیمراخانواربودجهتیمحدود

)3(Y = X + P (Z)

:  داشتمیخواهکنندهمصرفتیمطلوبنمودنحداکثريبرانیبنابرا
)4(),,,,(:Max iz...zzXUU 21

)(: ZPXYt.S 

)5())((),,,( ZPXYλz...zzUL i  21
: ت عبارتند ازیمطلوبيسازنهیشیبيه برایط اولیجه شرایدر نت

00  λδX
δU

δX
δL

00  λPzδz
δU

δZ
δL

i

)6(i
i

zPδz
ZδP

Ux
Uz  )(

00  )(zPXYδλ
δL

1. Rosen
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ر یمـت سـا  ینکـه ق یبا توجه به ا. ه استیشبیاقتصاد سنتيسازنهیشیبار به روش ین روش بسیا
: ت برابر است بایمطلوبيسازنهیه بهیط اولیشرا. باشدیکاالها برابر واحد م

)7(i
i

PzδX
δZ



بـه  . هاسـت یژگـ یک از ویـ ) هـر  یکی(هـدان یمت ضـمن یدهنده قنشانiPzن تابع یکه در ا
، مـورد نظـر  یژگـ یدهـد کـه در مقـدار و   یمحاسبه شده نشان میمت ضمنیق، گریدیبارتع

1.زان استیبه چه میژگیاز آن ویک واحد اضافیيکننده برال به پرداخت مصرفیتما

مروري بر ادبیات تجربی تحقیق. 2-2
ک یهـدان یمتیر انجام شده با استفاده از مدل قیقات اخین بخش از پژوهش به ذکر تحقیدر ا

مـت بـا   یرات قییـ ک ارتبـاط تغ یهـدان یمتـ یبـا اسـتفاده از مـدل ق   2کیبهوم. شودیپرداخته م
یبررسـ 1988-1989يهـا را در سـال ییکـا یو آمریژاپنيخودروهايت برایفیرات کییتغ

نـوع  ، نـوع گیـربکس  ، قدرت موتـور ، عرض، مانند طولییهایژگیاز و، رین مسیدر ا. کرد
وي در . کیسه هوا و حجم صندوق عقـب اسـتفاده شـد   ، ترمز ضد قفل،سیستم تهویه، فرمان

هـاي  خـودروي آمریکـایی و از روش  297خـودروي ژاپنـی و   92این پژوهش از اطالعات 
هـاي خودروهـاي ژاپنـی و    حداقل مربعات معمولی و حداقل مربعـات وزنـی بـراي ویژگـی    

، غیرهـایی ماننـد عـرض خـودرو    نتایج تحقیق وي نشان داد که اثر مت. آمریکایی استفاده کرد
حجم موتور و حجم بـاك بنـزین بـر قیمـت خودروهـاي      ، فرمان هیدرولیک، ترمز ضد قفل

نتـایج  . % بود77ضریب تعیین براي این روش برابر با . آمریکایی از نظر آماري معنادار بودند
ت کـه  با ایـن تفـاو  ، براي خودروهاي ژاپنی نیز مشابه با خودروهاي آمریکایی به دست آمد

، در روش حـداقل مربعـات وزنـی   . % اسـت 79ضریب تعیین براي خودروهاي ژاپنی برابر بـا  
ولـی ضـرایب   ، معناداري متغیرها نسبت به روش حـداقل مربعـات معمـولی تفـاوتی نداشـت     

% و بـراي خودروهـاي آمریکـایی    88تعیین براي رگرسیون خودروهاي آمریکایی برابـر بـا   
یق بهومیک مانند فین استرا نشان داد که عرض خودرو نسـبت بـه   نتایج تحق. % بود91برابر با 

.  سایر متغیرها از قیمت ضمنی باالتري برخوردار است

.  ) مراجعه شود1974ت به روزن (یمطلوبيسازنهیشیه بیط ثانویشتر در مورد شرایمطالعه بيبرا. 1
2. Bhowmik (2001)
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با اسـتفاده  یپرتغاليت خودروهایفیمت و کیرابطه قیبه بررس1س و سنتوس سبلوایر
هـا بـا اسـتفاده از اطالعـات     آن. پرداختنـد 1997- 2001يهاسالیک در طیاز مدل هدان

خودرو مختلف سواري در پرتغال و با روش حداقل مربعات وزنی رابطـه قیمـت و   1500
درصـد افـزایش سـاالنه قیمـت     8/4کیفیت خودروها را در طی این دوره برآورد کرد که 

هـا بـه ایـن    بنابراین آن. فروخته شده بوديت خودروهایفیخودروها ناشی از افزایش در ک
قیمـت مصـرف کننـده بایـد بـه افـزایش (کـاهش)        نتیجه رسیدند که در محاسبه شـاخص 

(کمتـر)  کننده بیششاخص قیمت مصرف، در غیر این صورت. کیفیت کاالها توجه شود
. از حد برآورد خواهد شد

مطالعـه بـازار   يبـرا یتمیمـه لگـار  یک به صـورت ن یهدانیمتیاز تابع ق2موندیتس و رایم
. مودنداستفاده ن1981-2005يهاا در سالیخودرو اسپان

هـاي  ) با استفاده از تابع قیمتی هدانیک شش گروه از ویژگی2011نژاد و شبگرد (هادي
، هـایی ماننـد انـدازه خـودرو    ها دریافتند که ویژگیآن. خودروهاي ایرانی را مطالعه نمودند

هـاي  راحتـی در راننـدگی و بـازدهی خـودرو از عوامـل و ویژگـی      ، امنیت، مصرف سوخت
.  باشندخودرو میاثرگذار بر قیمت 

خـودرو در ایـران را بـا    يهای) تمایل به پرداخت براي ویژگ2012نژاد و شبگرد (هادي
یابیـ ) ارز1389و 1387، 1385يهـا (سـال یک در سـه دوره زمـان  یکاربرد مدل قیمتی هدان

رو) ینیکیع الکترونینوع ترمز (ترمز مجهز به توز، دند که سوختیجه رسین نتینمودند و به ا
. ان داردکنندگمصرفل به پرداخت یتمايروير معناداریحداکثر سرعت تأثو 

% از 47حدود ، ) با برآورد مدل قیمتی هدانیک در بازار ایران2012ابونوري و رضوانی (
ت یـ فیش کیاز افـزا یرا ناشـ 2005-2010يهاران در دورهیمت خودرو در بازار ایافزایش ق

.  انددانسته
ــور ــوانيابون ــه1392(یو رض ــوان يا) در مطالع ــت عن نیک تابع قیمت اهدآورد «برتح

ــال مقطعی ي هاده از دادهستفاا» با انیردرو در اخو ي هایژگیوضمنی ي هاقیمت1388ســـ
ــرامختلف به تفکیک  ــر) و یســیســ2000(حجــم موتــور کوچک ي هادروخويب و کمت

بـا روش  یتمیارمـه لگـ  ی) ازتـابع ن یسـ یسـ 2000شتر از یبزرگ (حجم موتور بيخودروها
ماننــد یاز آن اســت کــه عــواملیج حــاکینتــا. ه اســتشدبــرآورد معمولی ت قل مربعااحد

1. Santos and Sablova (2006)
2. Mits and Raymond (2006)
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زان مصـرف سـوخت و حجـم    یـ م، سـه هـوا  یک، عرض خودرو، یضد قفل و کمکيترمزها
و یضـد قفـل و کمکـ   يترمزهـا ، سـه هـوا  یکيرهایکوچک و متغيخودروهايموتور برا
بر يداریشده و اثرات معنیت تلقیداران پر اهمیخربزرگ از نظر يخودروهايارتفاع برا

هایی با استفاده از این الگو در بـازار مسـکن یـک    مقاالت و پژوهش. مت خودروها دارندیق
.  کاالي چندبعدي مانند خوردو ایران انجام شده است

، ) با استفاده از مدل قیمتی هدانیک تـابع تقاضـا  1381ابونوري و رمضانی وکیل کندي (
هـاي ایـن   داده. هاي واحدهاي مسکونی را بـراي شهرسـتان سـاري بـرآورد نمودنـد     گیویژ

پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه از خانوارهاي ساري و مشـاورین امـالك ایـن شهرسـتان     
هاي ضمنی و تابع در این پژوهش از مدل لگاریتمی براي برآورد قیمت. جمع آوري گردید

. مکانی واحدهاي مسکونی استفاده شدمحیطی و ، هاي فیزیکییتقاضا ویژگ
بهـا بـراي شـهرهاي تبریـز و     ) تابع قیمت هدانیک اجاره1387نژاد و صیامی (تقی، ابونوري

هـاي مختلـف مسـکن بـر     یدر این تحقیق براي بـرآورد آثـار ویژگـ   . اردبیل را برآورد نمودند
تـابع  . ل اسـتفاده شـد  هـاي مقطعـی در شـهر تبریـز و اردبیـ     بها از الگـوي هـدانیک و داده  اجاره

یاستفاده شده در این مقاله از نوع لگاریتمی بوده و بـا اسـتفاده از روش حـداقل مربعـات وزنـ     
.  برآورد گشته است

ــلیل ل مدده از ستفاامسکن با ي تابع تقاضاآورد «بران تحت عنواي مطالعه) در 1390ان (یـ
ي حدهاوال موثر بر قیمت ماتعیین عوو سی ر)» به بر1388-1378(يهاسالنیک اقیمت هد
نیک اجهت تخمین تابع قیمت هد، هشوین پژدر ا. ستاخته داپرن شهر کرمادر مسکونی 

ین اي اشی که برروهمچنین . سته اشدده ستفاامقطعی ي هاو دادهمانی زيهــاياز ادغــام ســر
ــدثابت میات ثرزم روش االي هان موآزبا توجه به ه شدده ستفااتحقیق  جهت تخمین . باشــ

به 1378-1388يهالبه ساط مربو، ريمات آطالعاا. سته اشدده ستفااOLSاز روش ز نی
ــتفک ي دو لگوا، هشوین پژر در اکاي مبناو میباشد ن گانه شهر کرمارمناطق چهاک یــــــ

ــه  نیک نشااتخمین قیمت هداز نتایج حاصل . ستاي روزن امرحله ــت ک مساحت ن داده اس
ثیر أبیشترین تق داراي تاایک داراي مسکونی ي حدهاواو ثیر مثبت أبیشترین تيربنــا دارا یز

ــ ــت وایقيرویمنفـ ــتر از یبفیزیکی ي هایژگیوهمچنین . مسکونی می باشندي حدهامـ شـ
ــانیژگیهاو ــ. هنددمیار ثیر قرأتحت ترا حد مسکونی وامحیطی قیمت و یي مکـ ن یهمچنـ

داراي که ادي فراکه ده ین مطلب بواصلی مسکن موید ي امشخصههاي تقاضاآورد نتایج بر
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تر به یکدنزو بیشتر ت تسهیالو داراي گتر رمسکونی بزي حدهاوا، هســتنديشــتریدرآمــد ب
ارت حره ستگاد، ربنـا یمسـاحت ز يتقاضایمتیقهمچنین کشش . کنندمرکز شهر تقاضا می

.  ین کاالها با کشش هستنداهد که دمین مرکز شهر نشااز فاصله ي و مرکز
انجـام شـده اسـت ارزش    1392-1393یه در سال زراعـ کی) در پژوهش1396(یصباغ

هرمـز  شهرسـتان رام يکشاورزيهانیزميک براین تابع هدانیبا استفاده از تخمياریآب آب
بـوده اسـت و تعـداد    یبـه صـورت نصـادف   يریروش نمونه گ. مورد محاسبه قرار داده است

در ياریـ آب آبيادارزش اقتصـ ، جیبراسـاس نتـا  . باشـد یکشـاورز مـ  88حجم نمونه شامل 
4544/97هـر متـر مکعـب    يال و به ازایر43177265هر هکتار يمنطقه مورد مطالعه به ازا

اثـر  یروستا و جـاده اصـل  ، ن تا شهریج نشان داده است که فاصله زمین نتایهمچن. ال استیر
ک بـودن بـه   یـ نزد، وجـود چـاه  ، خاكيزیزان حاصلخیو مين کشاورزیمت زمیبر قیمنف

يزیزان حاصـلخ یـ و مين کشـاورز یمـت زمـ  ین اثر مثبت بـر ق یکپارچه بودن زمیو رودخانه
مـت  ین اثـر مثبـت بـر ق   یکپارچـه بـودن زمـ   یک بودن به رودخانـه و  ینزد، وجود چاه، خاك

. منطقه مورد مطالعه دارديکشاورزيهانیزم
بـا ، متـداول در کشـور  يمـت خودروهـا  یرگذار بـر ق ین عوامل تأثیین مطالعه تعیهدف ا

. باشدیک میهدانیمتیو با استفاده از مدل قیطیمحستید بر عوامل زیتأک

ف شدهیو نمونه تعريجامعه آمار. 3
ران اسـت  یـ در بـازار ا یو خـارج یداخلـ يه خودروهایشامل کليجامعه آمار، ن مطالعهیدر ا

خـودرو  29تعـداد  ، يز سهم خودروها در حمل و نقل شهریکه با توجه به اطالعات موجود و ن
، ونیـ اور، يموهاو، 350RXلکسوس ، ران شامل لندکروزیو مونتاژ شده در ایداخل، یخارج

، 1600مگـان  ، آوانتـه ، ویـ ر، والیکارن، سیاری، 2000مگان ، کروال، سراتو، 3مزدا ، لوکسیها
، 1پ یـ تنـدر ت ، 5پ یـ ت206پـژو ، پژو پارس، سمند سورن، 6پ یت206پژو ، 2پ یتندر ت، ایزانت

پا یسا، 141اي د اسیپرا، کسیال ایج405پژو ، 405پژو ، کسیسمند ال ا، اتومات207پژو 
.  قرار گرفتندیبه عنوان نمونه مورد بررس132اي د الیپرا، 132ال ید تیپرا، 131

جیل نتاین مدل و تحلیتخم. 4
شده در یمستقل بررسيهاریمتغ. باشدیمت خودرو میتم قیر وابسته لگاریق متغین تحقیدر ا

:  هستنديبندر قابل طبقهین مطالعه در سه گروه به شرح زیا
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:  خودروهایمنیمعرف ايرهایمتغ-1
سه هوایک)الف

: باشدیر میپذران در سه حالت امکانیو در استشده ایمعرفير به صورت مجازین متغیا
سه هوایبدون کيخودروها
)DABRS1لو (ن جیسه هوا راننده و سرنشیکيدارايخودروها
یجـانب يسـه هـوا  یکيدارا، ن جلویراننده و سرنشيسه هوایکه عالوه بر کییخودروها

)DABF2باشند (یز مینياو پرده

یمورد بررسيسه هوا در خودروهایانواع ک.1جدول

سه هواینوع ک
يمجازيرهایمتغ

کامليسه هوایکنیراننده و سرنشيسه هوایکسه هوایبدون ک

DBRS010

DABF001

پژوهشيهاافتهی: مأخذ

نوع ترمز)ب
. شوندیف میتعريمجازيرهایباشد که با متغیحالت م4در کشور ما نوع ترمز شامل 

یترمز معمول-
)ABS3ستم قفل (یترمز مجهز به س-
-DBRA4رو یــنیکــیع الکترونیــســتم توزیســتم ضــد قفــل و سیمجهــز بــه سيترمزهــا

)ABS+EBD(
-DBRAE5هستندیو کنترلیکمکيکه مجهز به انواع مختلف ترمزهاییترمزها  .

1. Driver and Passenger Side Airbag
2. Side Body Airbags and Side Head Airbags
3. Anti-lock Braking System
4. Distribution and Electronic Stability Program and Anti Slip Regulation
5. Anti Lock Brakes and Electronic Brake-Force Distribution
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یمورد بررسيانواع ترمز در خودروها.2جدول 

نوع ترمز
DBRADBRAEDBRFير مجازیمتغ

000یمعموليترمزها
100ستم ضد قفلیمجهز به سيترمزها
ستم ضـد قفـل و   یمجهز به سيترمزها

010روینیکیونع الکتریستم توزیس

که مجهـز بـه انـواع مختلـف     ییترمزها
001هستندیو کنترلیکمکيترمزها

پژوهشيهاافتهی: مأخذ

خوروهایفنيهایژگیويرهایمتغ)ج
)ENG1(یسیحجم موتور برحسب س-
لومتر به ساعت  یحداکثر سرعت بر حسب ک-
زان مصرف خودرویم-
خودرویندگیزان آالیر معرف میمتغ-
از اگزوز یدکربن خروجیاکسيحجم گاز د-
ر از ین مقـاد ین و کمتـر یشتریبیمورد بررسين خودروهایق در بیتحقيهاافتهیاساس بر

يهـا دروکربنیـ دکربن و هیاکسـ يديهـا انتشار گاز، حداکثر سرعت، نظر مصرف سوخت
. شته شده استش گذایر به نمایسوخته نشده و حجم موتور استخراج شده و در جداول ز

مصرف سوخت.3جدول 

ن یشتریخودرو با ب
ن یخودرو با کمتریزان سوخت مصرفیممصرف سوخت

یزان سوخت مصرفیممصرف سوخت

19/6پ یتندر ت5/14لندکروز
16008/6مگان 8/12يموهاو

67/6پ یت- 206پژو 9/10والیکارن

1. Engine Displacement
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حجم موتور.4جدول 

ن حجم یشتریخودرو با ب
حجم موتورن حجم موتوریخودرو با کمترحجم وتورتورمو

1411323اي د اسیپرا4664لندکروز
1321323ال ید تیپرا4627يموهاو
1321323اي د الیپراRX3503456لکسوس 

دکربنیاکسيدیندگیآال.5جدول 

زان ین میشتریخودرو با ب
2COیندگیآال

زان یمن یخودرو با کمتریندگیزان آالیم
2COیندگیآال

یندگیزان آالیم

14لوکسیها1413/17اي د اسیپرا
14يموهاو6/16ویر

2/12کروال35/15مزدا 

سوخته نشدهيهادروکربنیاز هیناشیندگیآال.6جدول 

زان ین میشتریخودرو با ب
HCیندگیآال

زان ین میخودرو با کمتریندگیزان آالیم
HCیندگیآال

یندگیزان آالیم

35مزدا 132161ال ید تیپرا
RX3507لکسوس 200کروال

8سیاری228پژو پارس

سرعت خودروها.7جدول 

حداکثر سرعتن سرعتین ترییخودرو با پاحداکثر سرعتن سرعتیخودرو با باالتر
1175پ یتندر تRX350240لکسوس 
170لوکسیها228ونیاور

141170اي د اسیپرا220لندکروز

:  ر نوشتیتوان به صورت زین مقاله را میک در ایمت هدانین تابع قیبنابرا
 dbrfβdbraeβdbraβdbafβdbrsββoP 54321)(Log

envβfuelβspeβengβ 9876 
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يهـا مـت یق، مـت خـودرو  یها در قو ضرب آنیجزئيریشرو و مشتق گیپس از برآورد تابع پ
هـاي ضـمنی بـرآورد    قیمـت ، در واقع.آمده استبه دست هایژگیک از ویهر يک برایهدان

اولویـت خانوارهـا بـا    . باشـد هـاي خـودرو مـی   خانوارها بـراي مشخصـه  میل نهایی به پرداخت
هاي طراحی خـودرو  بنابراین در پروژه، شده استتعیین، مشخص شدن میل نهایی به پرداخت

.  جود داردپرداخت براي کسب آن وتوان به عناصري توجه نمود که بیشترین تمایل بهمی

قیتحقيهاافتهیل یبرآورد مدل و تحل. 5
ارائه شده و یمت خودرو به روش حداقل مربعات معمولیج برآورد تابع قینتا، ن بخشیدر ا

ل یـ ه و تحلیـ ن تـابع خـودرو و تجز  یبـه تخمـ  ، ب بـرآورد شـده  یدار بودن ضرایاساس معنبر
1یوش حداقل مربعـات معمـول  با کمک ریتمیبعد از برآورد مدل لگار. پرداخته شده است

(OLS)ح از آزمـون  یتصـر يخطـا یو بررس3تیاز آزمون وا2انسیواریهمسانیبه بررس
يو خطـا 5انسیواریاز آن است که ناهمسانیج حاکینتا. ست استفاده شده استیر4يرمز

ن جهـت آزمـون معنـادار بـودن     یهمچنـ . بـرآورد شـده وجـود نـدارد    يهـا در مدل6حیتصر
ين آزمـون عـدم معنـادار   یـ ه صـفر در ا یفرضـ . شـود یاسـتفاده مـ  tها از آماره ب مدلیضرا
دارد کـه  یان مـ یـ ن آزمـون ب یه صفر ایفرضیدهد به عبارتیرا نشان ميب از نظر آماریضرا
. ندارندیب با صفر تفاوتیضرا
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ارائـه  8ه در جدول شماره ک، ک خودرویمت هدانیتابع قیین نهایج حاصله از تخمیطبق نتا
ب حجــم موتــور و یــمــت خــودرو بــه ترتیرگــذار بــر قین عوامــل تأثیتــرمهــم، شــده اســت

ر بـر  ین تـأث یشـتر یبيحجم موتـور دارا ، ن عوامل فوقیاند و از بدکربن شناخته شدهیاکسيد
مت خودرو را یق، حجم موتوريک درصدیش یکه افزايبه طور. مت خودرو بوده استیق

. دهدیش میدرصد افزا85/2در حدود 

1. Ordinary Least Square
2. Homoscedasticity
3. White Test
4. Ramsy Test
5. Heteroscedasticity
6. Specification Error
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یج برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولینتا8جدول 

ارزش احتمالtارزش آماره بیضرریمتغ
C8/0-80/0-42/0

76/0-30/0-26/0حداکثر سرعت
68/0-41/0-24/0مصرف

47/296/034/0دکربنیاکسيد
028/025/079/0دروکربن سوخته نشدهیه

85/261/400/0م موتورحج
DBRS15/098/033/0سه هوا یک
DABF12/0-81/0-42/0سه هوا یک
قیتحقيهاافتهی: مآخذ

حجـم موتـور خـودرو    ، مـت یدار بـر ق یر حاصله تنها پارامتر موثر و معنیبا توجه به مقاد
. داردمت خودرویدر قیطیمحستیزيرهاین امر نشان از عدم انعکاس متغیبوده که ا

یاستیسيهاهیتوص. 6
پـارامتر حجـم   يرگـذار یبـر تأث یج به دست آمده مبتنیبا توجه به مطالعه صورت گرفته و نتا

يرهـا بـر رو  یگـر متغ یر دیمت خـودرو و لـزوم تـأث   یرگذار بر قیموتور به عنوان تنها عامل تأث
تــوان یمــ، خــودرو اســتینــدگیزان انتشــار آالیــهــا من آنیتــرکــه از جملــه مهــم، مــتیق
: ر را ارائه دادیبه صورت زییشنهادهایپ

ن یـ ا. بر خودروهايبه نصب برچسب انرژيخودروسازيهاالف) ملزم نمودن کارخانه
و مصـرف  ییزان کارایکننده را از ما مصرفیدنيها امروزه در اغلب کشورهانوع برچسب

تـوان  یمـ یلـوازم خـانگ  هـا را در  ن برچسـب ین موارد نصب ایشتریکند که بیآشنا ميانرژ
ــرد  ــاهده ک ــ  . مش ــور کل ــه ط ــتفاده از ایب ــاس ــبی ــا مزان برچس ــه ــاگونيای ــرایگون يب

: ر اشاره کردیتوان به موارد زیان دارد که از آن جمله مکنندگمصرف
د خودرویانتخاب درست و آگاهانه مردم در خر-
خودرویو بازدهییزان کارایان با مکنندگمصرفآشنا ساختن -
خانوارهاينه انرژیو کاهش مصرف و هزيسازنهیهب-
ستیط زیمحیکاهش آلودگ-
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و مشترك خودروهایان به اطالعات اختصاصکنندگمصرفيآشناساز-
بهبـود  . یطـ یمحسـت یبـه نصـب برچسـب ز   يخودروسـاز يهاب) ملزم نمودن کارخانه

يریـ م گیبـه تصـم  تواند منجریمیطیمحستیزيهات اطالعات ارائه شده در برچسبیفیک
ط یها بـر محـ  آنيهار انتخابیان از تأثکنندگمصرفاز ياریان گردد چرا که بسیبهتر مشتر

يرگـذار یرا از نحـوه تأث یتوانـد اطالعـات مهمـ   یهـا مـ  ن برچسـب یستند و ایست مطلع نیز
. ست فراهم آوردیط زیها بر محانتخاب آن

ج محصـوالت بـا   یتـرو يپـا بـرا  ن دهه است که در ارویچندیطیمحستیزيهابرچسب
، یملـ یطـ یمحسـت ین برچسـب ز یاولـ . شـود یست استفاده مـ یط زیآثار مخرب کمتر بر مح

. شدیمعرف1978بودکه در سال 1آلمانیفرشته آب
یطـ یمحسـت ینوع برچسب ز450ش از یب» 2یطیمحستیشاخص برچسب ز«طبق گزارش 

از یمـوارد مشـابه  ، مختلف در مجمـوع ين تعداد در کشورهایا. ا وجود داردیدر سراسر دن
رات یدکربن تـا توجـه بـه تـأث    یاکسـ يزان انتشـار د یـ مثـل م يل توجه به مسـائل تـک بعـد   یقب
.  دهندیک محصول را مد نظر قرار میدر چرخه کامل ساخت ، دیتولیطیمحستیز

سه محصوالت مشابه و انتخاب یمقايبراياریمعیطیمحستیزيهاقت برچسبیدر حق
مشـخص  يبرایست و مالکیط زیبرتر و همگام تر با محیطیمحستیت زیفیبا کیمحصول

ا در رونـد مصـرف آن   یـ د یـ کـه آن محصـول در هنگـام تول   یطـ یمحسـت یرات زیکردن تأث
همگام بـا  یداتیت استانداردها و تولین کار رعایباشد که حاصل ایکند میجاد میمحصول ا

.  اد سبز استت حرکت به سمت اقتصیست و در نهایط زیمح
: ر اشاره کردیتوان به موارد زیمیطیمحستیزيهااستفاده از برچسبيایاز مزا

ط یهماهنـگ بـا محـ   یدهـد تـا محصـوالت   ین امکـان را مـ  یدار ایها به خرن برچسبیا-
.  ست باشندیط زینکه متخصص محیست را انتخاب کنند بدون ایز

. کندیمحصوالت سبز عمل ميبه نفع عرضه و تقاضا-
ت یـ از به حمایل عملکرد سبز خود نیاست که به دلیمحصوالتیابیبازاريبرایفرصت-

. و رقابت دارندیستادگیايبرا
ق پخش محصوالت سبز در بازاریو تشويت از نوآوریحما-
یعموميهاسبز در مناقصهيارهایگنجاندن مع-

1. DER Blaue Enge
2. Eco Label Index (2014)
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. د استیودن و دقت در تولنان بیقابل اطم، یطرفیبين برایها تضمن برچسبیا-
از خودروهایناشیکاهش آلودگ-
کاهش مصرف سوخت-
هوایاز آلودگیها و معضالت ناشيماریکاهش ب-
نیش زمیده گرمایش پدیاز افزايریو جلوگياکاهش اثر گلخانه-
از مصرف کمتر سوخت  یناشيمنافع اقتصاد-
ستیط زیج فرهنگ حفاظت از محیست و ترویط زیشتر مردم به محیجلب توجه ب-
هـا اطالعـات الزم   ن برچسبیايریکارگهتوان با بیز مینيدر حوزه بازار خودروساز-
جـاد  یش گذاشت و بـا ا یمنتشر شده از خودروها را به نمایاساسيهاندهیزان آالینه میدر زم
تر مـردم از  شـ یل خودروها موجبات اسـتفاده ب ین قبید ایالت خریمردم و تسهيت برایحساس

. ست را فراهم نمودیط زیسازگار با محییخودروها
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Abstract
Vehicles have different technical, safety, and physical features. In the
hedonic price model car prices are determined by a combination of prices for
the various features. The main objective of this study is to specify the factors
which affect the price of vehicles in Iran, with an emphasis on environmental
factors using the Hedonic price model. For this purpose, 19 vehicle models
have been studied and the impact of various factors is measured. The results
indicate that the volume of engine has the greatest effect on car prices. The
lack of significant impact of carbon dioxide emissions from cars in the
model indicates the market failure. Therefore, planning and policy-making in
this area are essential due to  air pollution which affects many cities in Iran.
Asymmetric information between different industries and society is one of
the causes of market failure; hence, social awareness policies are necessary.
In this regard, policy recommendations are suggested based on the use of
energy and environmental labels in the automobile industry.
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