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چکیده
ضایعات المپهای فلورسنت که حاوی جیوه هستند تهدیدی بالقوه برای سالمت انسانها و محیطزیست به حساب ميآیند .هنگام ورود جیوه
به بدن این عنصر در سراسر بدن منتشر و در مغز و کلیه تجمع ميیابد و سبب تغییر در عملكرد عصبي و کلیوی ميشود .بنابراین بازیافت
المپهای فلورسنت خطرات بالقوه محیطزیستي را کاهش ميدهد .در این پژوهش با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط ،تمایل به پرداخت
ساکنان شهر ایالم برای شرکت در برنامههای بازیافت این المپها بررسي شده است .برای اندازهگیری میزان تمایل پرداخت از مدل الجیت
استفاده و بر اساس روش حداکثر درستنمایي ،پارامترهای این مدل برآورد شد .نتایج نشان داد که  77/1درصد افراد بررسي شده در این
مطالعه حاضر به پرداخت مبلغي برای بازیافت المپهای فلورسنت هستند و متوسط تمایل به پرداخت  14400ریال برآورد شد .بر پایه نتایج
مدل رگرسیوني ،متغیرهای درآمد کل ،تحصیالت ،پیشنهاد ،تعداد اعضای خانواده ،تعداد المپهای فلورسنت مورد استفاده در محل زندگي،
شارژ المپهای سوخته ،دالیل امتناع از پرداخت و آگاهي از میزان خطرات المپها ،مهمترین عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت
خانوارهای ایالمي بود.

کلید واژهها :ضایعات المپهای فلورسنت ،زبالههای الكترونیكي ،بازیافت ،تمایل به پرداخت ،ارزشگذاری مشروط ،مدل لوجیت
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سرآغاز
المپهای  ،CFLالمپهای فلورسنت فشردهایي است که
جایگزین المپهای رشتهای شده است (.)Guan et al., 2015
طول عمر این المپها چهار برابر بیشتر از المپهای رشتهای
است ( .)Wilburn, 2012از دیدگاه محیطزیستي مهمترین
مزایای المپهای فلورسنت در مقایسه با المپهای رشتهای
کاهش مصرف انرژی و گازهای گلخانهای (به ویژه  )CO2ميباشد
( Dos Santos et al., 2010; Travis, 2011; USEPA,
;  )2014و مشكل اصلي آنها این است که حاوی جیوه هستند
( .)Nance et al., 2012جیوه موجود در المپهای فلورسنت
نوعي از فلزات سنگین بسیار سمي است ()Cain et al., 2007
که به صورت اکسید شده و بخار در این المپها وجود دارد
( .)UNEP, 2005; Jang et al., 2005در واقع جیوه موجب
ميشود المپهای کممصرف و فلورسنت با وجود راندمان باالی
نوردهي ،مصرف برق کمتری نسبت به المپهای معمولي داشته
باشند .مقدار جیوه یک المپ فلورسنت به نوع (خطي در برابر
 ،)CFLنام تجاری (برند) و مقدار وات آن بستگي دارد ( Culver,
 .)2008; NEWMOA, 2008; Stahler et al., 2008مقدار
جیوه بر روی بستههای محصوالت ذکر نشده است اما مقدار آن
در المپ کم مصرف  0/1تا  40میليگرم ( ;Shao et al., 2012
Travis, 2011; Li & Jin, 2011; Rey-Raap & Gallardo,
;2012; Newmoa 2008; Boughey & Webb, 2008
 )Culver, 2008و در المپهای خطي  114میليگرم گزارش
شده است ( )Groth, 2008; Jang et al., 2005که اگر به طور
نادرست دور انداخته شود ضایعات این المپها حداقل  30تن آب
را آلوده خواهد کرد و آسیب بزرگي به خاک ،جو و بدن انسان وارد
ميشود ( .)Pant & Singh, 2014; Guo et al., 2013این در
حالي است که حد مجاز جیوه در المپهای کمتر از  24وات 4
میليگرم و برای المپهای  24تا  40وات  6میليگرم ميباشد
( .)NEMA, 2008نگراني مطرح شده در مورد قرار گرفتن در
معرض جیوه پس از شكستن المپ است ( ;Groth, 2008
 .)Stahler et al., 2008هنگامي که یک المپ کم مصرف
شكسته ميشود مردم ممكن است در معرض بخار جیوه و سایر
ترکیبات غیرآلي جیوه قرار گیرند 00 .تا  17درصد جیوه از طریق
استنشاق و ریهها جذب بدن انسان ميشود و  2/6درصد از طریق
تماس پوستي جذب ميشود ( .)HPA, 2006جیوه عنصری
محلول در چربي است ،بنابراین ميتواند از غشاهای زیستي از جمله

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،11شماره  ،11بهار و تابستان 1311
سد خوني -مغزی و جفت جنین عبور کند ( Risher et al.,

 )2003و میانگین نیمه عمر بخار آن در بدن دو ماه گزارش شده
است ( .)Risher & De Rosa, 2007هنگام ورود جیوه به بدن
این عنصر در سراسر بدن منتشر و در مغز و کلیه تجمع ميیابد و
سبب تغییر در عملكرد عصبي و کلیوی ميشود (.)HPA, 2006
سیستم عصبي به عنوان حساسترین مكان در برابر جیوه شناخته
شده است که سبب اختالالت رفتاری در انسان ميشود ( Nance
 )et al., 2011همچنین اثرات جانبي بر سیستم ایمني ،سیستم
تولیدمثل و سیستم قلبي عروقي به ویژه در نوزادان و زنان باردار
دارد ( .)Soderholm, 2013; UNEP, 2013عالوه بر این جیوه
ميتواند در جو ،اقیانوس و سیستم خشكي برای میلیونها قرن،
قبل بازگشت رسوبات اعماق اقیانوس به گردش درآید ( Zhang
 .)et al., 2016 ; Selin, 2009همچنین گرم شدن کره زمین و
تغییرات جهاني آب و هوایي به انتقال مجدد جیوه و تجمع در
محیطزیست ،اکوسیستم و افزایش خطر انساني سرعت ميبخشد
( .)Raposo & Roeser, 2001به همین دلیل است که ضایعات
این المپها در لیست زبالههای خطرناک ذکر شده است ( EPA,
 )2008که به این زبالهها ،زبالههای الكترونیكي ميگویند
( .)Bhutta et al., 2011; Garlapati, 2016موضوع زبالههای
الكترونیكي به سرعت در جهان مدرن در حال رشد است ( Huang
 )et al., 2009; Behnamfard et al., 2013و این ضایعات باید
با توجه به بازیافت و استفاده مجدد از آنها به صورت بالقوه طراحي
شوند ( .)Petter et al., 2014وقتي که المپهای فلورسنت از
چرخه مصرف خارج ميشوند ،به صورت نادرست دور انداخته
ميشوند که جیوه موجود در آن منابع آب و خاک را آلوده ميکند
و در نهایت برای انسان و سایر موجودات مضر است .بنابراین
بازیافت المپهای فلورسنت مقدار ضایعات و در نتیجه خطرات
بالقوه محیطزیستي را کاهش ميدهد ( ;Durão et al., 2008
Coskun & Civelekoglu, 2014, 2015; Ozgur et al.,

 .)2016یكي از دالیل عدم بازیافت ضایعات این المپها ارزش
اقتصادی کم آن است ( .)Cheng & Hu, 2012بنابراین ضایعات
این المپها با زبالههای خانگي ترکیب ميشود و بسیاری از
المپها در طول حمل و نقل ،دفن یا سوزاندن زباله شكسته
ميشوند از این رو مقدار زیادی جیوه وارد محیطزیست ميشود
( .)Hu & Cheng, 2012زباله المپهای کم مصرف در ایران
یكي از ضایعاتي است که نسبت به سایر کشورها به سرعت در
حال رشد است .با این وجود به مدیریت مواد زاید توجه کافي نشده

تمایل به پرداخت دفع ضایعات المپهای فلورسنت در ساکنان شهر ایالم

است .از این رو برنامهریزی برای مدیریت مواد زاید المپهای
فلورسنت برای جلوگیری از اثرات ذکر شده این المپها بر سالمت
انسان و محیطزیست ضروری است .برای اجرای موفقیت آمیز این
برنامه در دسترس بودن اطالعات کافي و دقیق در خصوص مقدار
ضایعات این المپها اساسي است ( Taghipour et al., 2012,
 .)2014در حال حاضر در ایران هیچ اطالعاتي در مورد مدیریت و
دفع ضایعات المپهای فلورسنت وجود ندارد .همچنین اطالعات
به روز ،به ویژه در مورد محتوای فلزات سنگین و مقدار ضایعات
این المپها نادر است ( .)Taghipour et al., 2014ضایعات
المپهای فلورسنت که حاوی جیوه هستند تهدیدی بالقوه برای
سالمت انسانها و محیطزیست به حساب ميآیند .بنابراین،
بازیافت المپهای کممصرف از بازگشت فلزات سنگین به محیط
جلوگیری ميکند .اگر چه برخي اقتصاددانان محیطزیست فكر
ميکنند که پیادهسازی یک قانون برای پرداخت دفع ضایعات
المپها توسط مصرفکنندگان دشوار است ( Ying et al.,
 )2015اما با توجه به نقش بسیار مهم ساکنان محلي در روند
بازیافت ( )Afroz et al., 2013; Babaei et al., 2015در این
مطالعه با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط ،تمایل به پرداخت
ساکنان شهر ایالم برای شرکت در برنامههای بازیافت این المپها
بررسي شده است .روش ارزشگذاری مشروط و تمایل به پرداخت
به طور گستردهای در منابع طبیعي به کار برده ميشود .ارزش
تفریحي پارک جنگلي ( ،)Moradi et al., 2012حفاظت از منابع
طبیعي در پارک ملي ( ،)Kamri, 2013حفاظت از فضای سبز
شهری ( )Song et al., 2015و ارزش نهادن به منافع پارک
شهری ( )Latinopoulos et al., 2016نمونهای از این مطالعات
است .تمایل به پرداخت توسط محققان در زمینههای دیگری نیز
عالوه بر منابع طبیعي برآورد شده است .ایمني سفر دریایي ( Lee
 ،)et al., 2015مدیریت مواد زاید ( Ferreira & Marques,
 )2015و انرژیهای تجدیدپذیر ( )Lee & Yoo, 2016نمونهای
از این گونه مطالعهها است .تمایل به پرداخت برای دفع ضایعات
المپهای فلورسنت توسط ) (Tian et al., 2016در ساکنان پكن
با ارزشگذاری مشروط ارزیابي شد اما تمایل به پرداخت دفع
ضایعات المپهای فلورسنت تاکنون در ایران گزارش نشده است.
روش ارزشگذاری مشروط یک بازار فرضي برای کاالها یا خدمات
محیطزیستي ميسازد که از طریق بررسي پرسشنامهای میزان
تمایل به پرداخت( )1افراد را برای حفظ یا تغییر در کیفیت کاال یا
خدمات محیطزیستي محاسبه مينماید .به عبارت دیگر ،روش
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ارزشگذاری مشروط تالش ميکند تا تمایل به پرداخت افراد را
تحت سناریوهای بازار فرضي معین ،تعیین نماید ( Lee & Han,
 .)2002در این روش  WTPافراد برای حفظ وضع موجود و یا
ایجاد تغییری مثبت در محیطزیست و همچنین تمایل به پذیرش
افراد برای جبران از دست دادن یک منفعت محیطزیستي یا
افزایش یک ضرر محیطزیستي مورد بررسي قرار ميگیرد در این
رهیافت ،هر دو ارزش قابل استفاده و غیر قابل استفاده قابل
ارزیابي هستند و به دلیل این ویژگي به طور گستردهای مورد
استفاده قرار ميگیرد ( .)Pearce & Turner, 1990در این
پژوهش یک نظرسنجي از خانوادههای شهر ایالم انجام گرفته
است .در مرحله اول اطالعات در مورد وضعیت فعلي بازیافت
ضایعات المپهای فلورسنت خانگي در شهر ایالم جمعآوری شد.
سپس دادهها به منظور بررسي ضایعات در خانوادهها تحلیل شد.
رفتارهای بازیافت آنها و آگاهي و تمایل به پرداخت برای بازیافت
نیز بررسي شد .در نهایت برای اجرای سیاست بازیافت المپهای
فلورسنت پیشنهادایي ارایه شده است.
مواد و روشها
طراحی پرسشنامه و چگونگی بررسی
پرسشنامههای این پژوهش در چهار منطقه شهر ایالم در ماههای
آبان ،آذر و دی  1314توزیع شد .تفسیر دقیق از انواع مختلفي از
المپها برای جلوگیری از سوء تفاهم تمایز بین المپها در
پرسشنامه ذکر شد .از روشهایي مانند مصاحبه حضوری ،مصاحبه
تلفني و ایمیل استفاده شد ( .)Yoo & Kwak., 2009با توجه به
این که منبع اصلي ضایعات المپهای فلورسنت در خانواده است
و مشكل اصلي ،عدم بازیافت این المپها است .بنابراین ،خانواده
به عنوان واحد پایه تحقیق انتخاب شد (.)Tian et al., 2016
پرسشنامه در چهار بخش ویژگيهای اجتماعي اقتصادی (سواالتي
نظیر سن ،جنسیت ،میزان تحصیالت ،تعداد افراد خانواده ،درآمد
خانواده و فرد) ،وضعیت دفع المپهای فلورسنت (توصیف وضعیت
دفع فعلي ،تعداد المپهای فلورسنت در خانواده ،دوره مصرف
المپها) ،آگاهي به بازیافت و نگرش نسبت به آن (آگاهي از
خطرات این المپها ،نقش رسانههای جمعي در بینش مردم،
نگرش نسبت به بازیافت) و تمایل به پرداخت طراحي شد .برای
اندازهگیری میزان تمایل به پرداخت با روش ارزشگذاری مشروط
از پرسشنامهی دو بعدی استفاده شده است .این روش مستلزم
تعیین و انتخاب یک پیشنهاد بیشتر نسبت به پیشنهاد اولیه است
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که پیشنهاد مقدار بیشتر با پاسخ «بله» و پیشنهاد کمتر به پاسخ
«خیر» داده ميشود .بنابراین ،سواالت مربوط به  WTPبه این
صورت مطرح شدند که ابتدا پیشنهاد میاني مورد پرسش قرار گرفته
است در صورت جواب منفي توسط پاسخگو ،قیمت پایینتر و در
صورت جواب مثبت قیمت باالتر به وی پیشنهاد شده است.
پاسخگویان ميتوانستند در مواجه با قیمتهای پیشنهادی پاسخ
مثبت یا منفي بدهند .برای پاسخ دلیل آن ثبت شده و همچنین
دالیل امتناع افراد نسبت به پرداخت مبلغي برای بازیافت ضایعات
المپهای فلورسنت نیز سوال شد .به همراه مبالغ پیشنهادی
 WTPاز پاسخگویان در مورد حداکثر  WTPآنها سوال شده است.
برای دستیابي به نتایج بسیار قابل اعتماد ،با توضیح مستقیم ،فرد
مصاحبه شونده به خوبي آموزش داده شد.
اندازه و توزیع نمونه
منطقه پژوهش ،شهر ایالم است که با توجه به سالنامه آماری سال
 ،1311جمعیت آن  214471نفر ميباشد .برای به دست آوردن
نمونه تصادفي فرض ميشود که توزیع کلي نمونهها نرمال است.
در واقع نرمال بودن دادهها از پیش شرطهای اجرای فرمول
کوکران است .همچنین به دلیل این که اکثر پدیدههای طبیعي از
توزیع نرمال تبعیت ميکنند ،بنابراین برآورد پارامتر جمعیت نیز با
اتكا به نرمال بودن توزیع متغیر در جمعیت صورت ميگیرد
( .)karimi, 2015روش نمونهگیری مورد استفاده در این تحقیق،
روش نمونهگیری تصادفي ميباشد .برای محاسبه تعداد نمونه الزم
در روش نمونهگیری از فرمول  Cochranاستفاده شد
( .)Cochran, 1977با توجه به فرمول تعداد نمونه الزم 304
پرسشنامه به دست آمد ،اما برای دستیابي به نتایج بهتر و با احتمال
این که برخي پرسشنامههای پر شده نامعتبر باشد ( Tian et al.,
 )2016تعداد  420پرسشنامه در بین ساکنان شهر ایالم توزیع شد
که تعداد  36پرسشنامه پس از مطالعه و بررسي دقیق به دلیل
وجود اشتباه و نقص در تكمیل حذف شدند و در نهایت 304
پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل نهایي ،مورد استفاده قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر تمایل به پرداخت
برای محاسبه میانگین تمایل به پرداخت بازیافت ضایعات
المپهای فلورسنت ساکنان شهر ایالم از روش ارزشگذاری
مشروط( )2استفاده شد .این روش در سال  1160برای ارزیابي
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ارزش استفاده و عدم استفاده محیطزیست و منابع طبیعي به کار
برده شد ( CVM .)Arrow & Solow, 1993ميتواند تقاضای
نظریه مطلوبیت اقتصادی و ترجیحات مصرفکنندگان را تامین
کند .همچنین اندازهگیری ارزش اقتصادی بهبود کیفیت
محیطزیست ،ارایه ابزار کمي برای کمک در تصمیمگیریهای
محیطزیست و منابع طبیعي و غلبه بر نقصهای موجود در
مدلهای اقتصادی کنوني برای اندازهگیریهای ارزش کاالهای
محیطزیستي از مزایای این روش است ( Zhan & Zhang,
 .)2012روشهای موجود برای اندازهگیری محدودیت پرداخت
شامل  CVMگسسته (با استفاده از سواالت انتخابي در پرسشنامه)
و  CVMپیوسته (با استفاده از سواالت باز در پرسشنامه) ميباشد.
در این مطالعه از  CVMگسسته استفاده شد که در آن ،مقدار
خاص توسط پژوهشگران پیشنهاد ميشود و پاسخدهندگان به
سادگي با انتخاب بله یا خیر ،شرکت در تمایل به پرداخت را نشان
ميدهند ( .)Song et al., 2012برای به دست آوردن عوامل
تمایل به پرداخت برای ضایعات المپهای فلورسنت از روش
رگرسیون لجستیک باینری استفاده شد .در این روش تجزیه و
تحلیل رگرسیون بر پایه متغیرهای وابسته و متغیرهای طبقهبندی
باینری است ( .)Ami et al., 2014متغیر وابسته برای
ارزشگذاری بازیافت ،مبلغ پیشنهادی برای دفع ضایعات ميباشد.
این متغیر در پاسخ به این سوال که «آیا فرد حاضر است برای
بازیافت ضایعات المپهای فلورسنت مبلغي پرداخت نماید یا
خیر؟» به دست ميآید .فرد در شرایطي حاضر به پرداخت برای
بازیافت ضایعات خواهد بود که مطلوبیت این کار برای او ،نسبت
به زماني که بازیافت صورت نگیرد ،بزرگتر باشد ( & Park
 )Loomis, 1996به بیان ریاضي:
U (1, Y – A; S) + ɛ1 ≥ U (0, Y; S) + ɛ0

که در آن
 Uمطلوبیت غیرمستقیمي است که فرد به دست ميآورد.
 A, Yبه ترتیب درآمد فرد ،مبلغ پیشنهادی
 Sسایر ویژگيهای اقتصادی اجتماعي که تحت سلیقه فردی است.
 ɛ0و  ɛ1متغیرهای تصادفي با میانگین صفر هستند که به طور
تصادفي و مستقل از همدیگر توزیع شدهاند.
تفاوت ایجاد شده در مطلوبیت  ΔUدر اثر بازیافت ضایعات عبارت
است از:
)ΔU= (1, Y – A; S) - U (0, Y; S) + (ɛ1 - ɛ0
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چنانچه  ΔUبزرگتر از صفر باشد بدین معني است که پاسخ دهنده
مطلوبیت خود را با گفتن «بله» و موافقت با پرداختن مبلغي برای
بازیافت ضایعات حداکثر ميکند .به عبارت دیگر پذیرش فرد برای
پرداخت تابعي است از  A, Yو  .Sبنابراین ،هر دو متغیر وابسته
برای ارزشگذاری دفع ضایعات کیفي بوده و تنها مقادیر یک و
صفر اختیار ميکنند .در این گونه موارد مدلهای رگرسیوني با
متغیرهای کیفي ،مدلهای مناسبي ميباشند .به طورکلي برای
بررسي رگرسیونهایي که دارای متغیر وابسته دوتایي ميباشد از
مدلهای لوجیت( ،)3پروبیت و توبیت استفاده ميشود ( Moradi
 .)et al., 2012در این مطالعه از الگوی لوجیت برای بررسي میزان
تاثیر متغیرهای توضیحي مختلف بر میزان تمایل به پرداخت
ساکنان شهر ایالم برای بازیافت ضایعات المپهای فلورسنت
استفاده شد .بر اساس الگوی لوجیت احتمال ( )piاین که فرد یكي
از پیشنهادها را بپذیرد به صورت زیر بیان ميشود ( Lee & Han,
.)2002
1
})𝑆𝜃1+exp{−(𝛼−𝛽𝐴+ 𝛾𝑌+

=

1
)𝑈∆1+exp(−

= )Pi = Fƞ (ΔU
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است و بعضي از متغیرهای اجتماعي -اقتصادی از جمله درآمد،
مبلغ پیشنهادی ،سن ،جنسیت ،اندازه خانوار و تحصیالت در این
تحقیق را شامل ميشود 𝛽, 𝜃.و 𝛾 ضرایب قابل برآوردی هستند
که انتظار ميرود  𝛾 > 0 ،𝛽 ≤ 0و 𝜃 < 0باشند .سه روش برای
محاسبه مقدار تمایل به پرداخت وجود دارد :روش اول موسوم به
متوسط تمایل به پرداخت که از آن برای محاسبه مقدار مورد انتظار
تمایل به پرداخت به وسیله انتگرالگیری عددی در محدوده صفر
تا بینهایت استفاده ميشود .روش دوم موسوم به متوسط تمایل به
پرداخت کل است که برای محاسبه مقدار مورد انتظار تمایل به
پرداخت به وسیله انتگرالگیری عددی در محدوده ∞ -تا ∞+
به کار ميرود و روش سوم موسوم به متوسط تمایل به پرداخت
قسمتي است که از آن برای محاسبه مقدار مورد انتظار تمایل به
پرداخت به وسیله انتگرالگیری عددی در محدوده صفر تا پیشنهاد
ماکزیمم ( )Aاستفاده ميشود .از بین این سه روش روش سوم
بهتر است ،زیرا این روش ثبات و سازگاری محدودیتها با تئوری،
کارایي آماری و توانایي جمع شدن را حفظ ميکند و از رابطه زیر
محاسبه ميشود (.)Lee & Han, 2002

) Fƞ (ΔUتابع توزیع تجمعي با یک اختالف لوجستیک استاندارد
)𝑆𝜃 𝛼 ∗ = (𝛼 + 𝛾𝑌 +

1
𝑑𝐴,
}𝐴𝛽1+𝑒𝑥𝑝{−(𝛼∗+

) E (WTPمقدار انتظاری تمایل به پرداخت و * αعرض از مبدا
تعدیل شده ميباشد که به وسیله جمله اجتماعي -اقتصادی به
جمله عرض از مبدا اصلي ( )αاضافه شده است .الگوی لوجیت
ممكن است به فرم توابع خطي یا لگاریتمي برآورد شوند که فرم
تابعي خطي برای محاسبه متوسط تمایل به پرداخت آسانتر است
و در اکثر مطالعات از آن استفاده شده است.
شاخصهای صحت برازش مدل
شاخصهای R2مک فادن( )4و آماره نسبت راست نمایي( )4دو
شاخص برای خوبي برازش دادهها هستند ( Moradi et al.,
 .)2012آماره نسبت راست نمایي ،آماره تابع راستنمایي را در
حالت مقید (همه ضرایب صفر) و بدون قید مقایسه ميکند و
معنيدار بودن هم زمان تمام ضرایب را نشان ميدهد .اگر این
آماره با توجه به احتمال آماره نسبت راست نمایي( )6معنيدار باشد،
نشاندهنده این است که متغیرهای توضیحي در مدل توانستهاند
به خوبي متغیر وابسته را توصیف کنند.

𝐴𝑥𝑎𝑀

𝐹ƞ(𝛥𝑈) 𝑑𝐴 = ∫0

𝐴𝑥𝑎𝑀

E (WTP) =∫0

بستههای نرمافزارهای مورد استفاده در این تحقیق ،SPSS
 Shazamو  Wolfram Alphaاست.
نتایج و بحث
مشخصات پاسخ دهندگان
به منظور سنجش روایي پرسشنامه در مرحله مطالعههای مقدماتي
از نظرات کارشناسان مربوطه استفاده شد که پس از بازنگری و
اصالح از روایي پرسشنامه اطمینان حاصل شد .به منظور احتساب
پایایي پرسشنامه ،پیشآزمون با  60پرسشنامه انجام گرفت و
ضریب اعتبار آلفای کرونباخ برای پرسشنامهها  0/47به دست آمد
که نشان ميدهد سوالها از اعتبار باالیي برخوردار هستند .بدیهي
است که اگر شاخص آلفای کرونباخ بین  0/4تا  0/0باشد،
پرسشها همگنتر خواهند بود ( .)Dizaji et al., 2011خالصه
آمار توصیفي متغیرهای اقتصادی اجتماعي در جدول ( )1ارایه شده
است.
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جدول ( :)1ویژگیهای اقتصادی اجتماعی پاسخ دهندگان
متغیر

گروه

فراوانی

درصد

میانگین

انحراف معیار

جنسیت

زن
مرد
 10تا  30سال
 31تا 40
 41تا 40
 41تا 70
زیر دیپلم
دیپلم
دانشجو
لیسانس
کارشناسي ارشد
دکتری
2
3
4
4
6
7
0
کمتر از یک میلیون
 1تا  2میلیون
 2تا  3میلیون
 3تا  4میلیون
بیشتر از  4میلیون

163
221
132
161
60
23
30
70
34
132
01
20
44
120
100
43
34
12
4
114
160
46
44
10

42/4
47/6
34/3
41/1
17/7
4/1
7/0
20/3
1/1
34/4
23/2
4/2
14/1
33/3
20/1
11/2
1/1
3/1
1
21/7
41/7
14/6
11/7
2/6

1/34

0/47

سن

تحصیالت

تعداد اعضای خانواده

درآمد خانواده

تمایل ساکنان برای پرداخت بازیافت
در این مطالعه دانش مصاحبهشوندگان در زمینه بازیافت المپهای
فلورسنت و نگراني آنها از خطرهای ناشي از این المپها مورد
سوال قرار گرفت .نتایج حاصل از تمایل به پرداخت افراد در جدول
 2نشان ميدهد که تعداد  201نفر ( 44/4درصد) اولین پیشنهاد را
نپذیرفتند و تمایلي برای پرداخت  10000ریال برای بازیافت
المپهای فلورسنت نداشتند در حالي که  174نفر ( 44/6درصد)
آن را پذیرفتند .هنگامي که پیشنهاد پایینتر ( 4000ریال) ارایه شد
 02نفر آن را پذیرفتند در حاليکه  107نفر پیشنهاد دوم را
نپذیرفتند .همچنین  104نفر ( )40/0به این پیشنهاد پاسخ ندادند
چون به پیشنهاد اول پاسخ مثبت داده بودند .آن دسته از افرادی
که اولین پیشنهاد را پذیرفتند در گروه پیشنهاد باالتر قرار گرفتند

34/2

3/6

3/0

2/21

0/0

1/37

1/3

1/37

که آیا حاضر به پرداخت  14000ریال برای بازیافت المپهای
فلورسنت هستند؟ تعداد  101پاسخگو پیشنهاد سوم را نپذیرفتند و
 60نفر این پیشنهاد را پذیرفتند .نتایج نشان ميدهد که 36/7
درصد از مردم به پرداخت مبلغي حداقل بین  1000تا  14000ریال
جهت بازیافت المپهای فلورسنت ميباشند و تعداد  31پاسخگو
حداکثر  WTPخود را بیش از  14000ریال عنوان کردند.
با توجه به نتایج بررسي ،بیكاری از میان چهار مشكل مطرح شده،
که شامل بیكاری ،هزینههای باالی زندگي ،آلودگيهای
محیطزیست و اثرات آلودگي بر سالمت ميباشد ،باالترین میزان
اهمیت را به خود اختصاص داده است .از دیدگاه شهروندان ایالمي
پس از بیكاری؛ مهمترین مشكالت به ترتیب هزینه باالی زندگي،
آلودگيهای محیطزیست و اثرات آلودگي بر سالمت عنوان شد.

تمایل به پرداخت دفع ضایعات المپهای فلورسنت در ساکنان شهر ایالم

همچنین  04/1درصد از جامعه آماری ضایعات المپها را با
زبالههای خانگي مخلوط ميکنند و تنها  14/1از خانوارها این
ضایعات را از سایر زبالهها تفكیک ميکنند .بنابراین مقدار بسیاری
از جیوه در طبیعت رها ميشود .میانگین تعداد المپهای فلورسنت
خانوارها  11المپ است و سالیانه به طور متوسط از هر خانوار 3
المپ از چرخه مصرف خارج ميشود .همچنین در بین جامعه
آماری زنان ( 02درصد) نسبت به مردان ( 73درصد) تمایل به
پرداخت بیشتری دارند که ميتواند به دلیل حساسیت زنان نسبت
به مسایل خانواده و سالمتي باشد .طبق نتایج  32/3درصد از مردم
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کیفیت المپها را از نظر روشنایي خوب 63/0 ،درصد متوسط و
 3/1درصد بد ارزیابي کردند .نتایج نقش رسانهها در باال بردن
آگاهي مردم از خطرات المپهای فلورسنت نشان ميدهد که
اینترنت با  23/4درصد بیشترین نقش و رادیو با  1/3درصد کمترین
تاثیر را در باال بردن آگاهي مردم نسبت به خطرات المپها
داشتهاند.
در جدول ( )3نتایج عدم تمایل به پرداخت و یا تمایل به پرداخت
کم آمده است.

جدول ( :)2وضعیت پاسخگویی به سه مبلغ پیشنهادی
وضعیت پذیرش
پذیرش مبلغ
پیشنهادی
عدم پذیرش مبلغ
پیشنهادی
عدم پاسخ
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

مبلغ پیشنهاد پایینتر

مبلغ پیشنهاد میانی

مبلغ پیشنهاد باالتر

( 0555ریال)
02
21/4
107
27/1
114
40/0
304
100

( 15555ریال)
174
44/6
201
44/4
0
0
304
100

( 10555ریال)
60
17/7
101
20/4
207
43/1
304
100

جدول ( :)3دالیل افراد از عدم تمایل به پرداخت یا تمایل به پرداخت پایین برای بازیافت المپهای فلورسنت
دلیل
درصد

وظیفه شهرداری
42/4

عدم اعتماد به کارایی ارگانهای ذیریط
14/6

تمایل به پرداخت با رگرسیون لجستیک باینری
نتایج حاصل از برآورد مدل  Logitبرای تمایل به پرداخت جهت
بازیافت المپهای فلورسنت در جدول ( )4آمده است .متغیر وابسته
پذیرش مبلغ پیشنهادی که مقادیر صفر و یک اختیار مينماید و
متغیرهای میزان پیشنهاد ،درآمد ،جنسیت ،سن ،اندازه خانوار،
تحصیالت ،آگاهي افراد در مورد خطرات المپها و نگراني افراد
در مورد خطرات المپها متغیرهای مستقل ميباشند .انتظار ميرود
که متغیرهای میزان درآمد و پیشنهاد به ترتیب دارای اثر مثبت و
منفي بر پذیرش مبلغ پیشنهادی باشند .همچنین متغیرهایي که از
نظر آماری معنيدار نشدهاند در مدل  Logitبرای کمک به
دستیابي بهتر مدل حذف شدند.
طبق جدول ( )4ضریب تخمیني متغیر پیشنهاد که مهمترین متغیر
توضیحي احتمال  WTPبرای ارزش بازیافت المپهای فلورسنت

درآمد کم و هزینههای باالی زندگی
11/3

دالیل دیگر
22/7

است در سطح پنج درصد با عالمت منفي مورد انتظار ،از نظر آماری
معنيدار شده است و با مطالعههای سایر محققان همسو است .این
نشان ميدهد که تحت سناریوی بازار فرضي ،اگر قیمت پیشنهادی
افزایش یابد ،احتمال بله در  WTPکاهش ميیابد .میزان تغییر در
احتمال یا کشش کل وزني برای این متغیر  -3/246170به دست
آمد که نشان ميدهد افزایش یک درصد در قیمت پیشنهاد شده
به پاسخگویان ،احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی در تمایل به
پرداخت به اندازهی  3/246170درصد کاهش ميیابد .ضریب
برآوردی درآمد کل خانوار از نظر آماری در سطح پنج درصد با
عالمت مورد انتظار مثبت معنيدار شده است که نشاندهنده
افزایش احتمال بله در  WTPهمراه با افزایش درآمد است .بر
اساس مقدار کشش کل وزني ،افزایش یک درصدی درآمد کل
سبب افزایش احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی به مقدار 0/001144
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ميشود .میزان تغییر در احتمال  -0/014371برآورد شده که نشان
ميدهد افزایش یک درصدی در اندازه خانوار احتمال پذیرش مبلغ
پیشنهادی در تمایل به پرداخت برای ارزش بازیافت ضایعات
المپهای فلورسنت را حدود  0/0014درصد کاهش ميدهد.

درصد ميشود .در مدل برآوردی تعداد اعضای خانواده دارای
ضریب منفي  0/142043ميباشد و از نظر آماری در سطح پنج
درصد معنيدار شده است .عالمت منفي به این معناست که با
افزایش تعداد اعضای خانواده ،احتمال تمایل به پرداخت کمتر

جدول ( :)4نتایج مدل  Logitپس از حذف متغیرهای بیمعنا از نظر آماری
متغیرها
تحصیالت
درآمد کل
تعداد اعضای خانواده
شارژ المپهای سوخته
تعداد المپهای فلورسنت مورد استفاده
آگاهي افراد از میزان خطرات المپها
دالیل امتناع از پرداخت
پیشنهاد
ضریب ثابت

ضرایب
0/116010
0/276603
-0/142043
-0/110262
-0/001607
0/141302
0/401443
-0/000420
-0/714100

اثر نهایی
کششکل وزنی
سطح معنیداری آماری
0/011447
0/006321
0/0006
0/000421
0/001144
0/0001
-0/020463
-0/014371
0/0414
-0/000101
-0/360021
0/0074
-0/001742
-0/310411
0/0106
0/011423
0/001244
0/0004
0/006074
0/442004
0/0001
-0/00004
-3/246170
0/0412
0/6001
R MC Fadden = 0.7222
Likelihood Ratio Test (L. R. Statistic) = 91.87590
Probability (L. R. Statistic) = 0.0000

همچنین ضریب متغیر آگاهي افراد در مورد خطرات المپها نیز
در سطح یک درصد معنادار ميباشد و این ضریب مثبت است که
نشان ميدهد هر چه دانش و آگاهي در مورد خطرات المپهای
فلورسنت بیشتر باشد افراد نسبت به سالمت خود حساستر شده و
در نتیجه تمایل به پرداخت افزایش ميیابد .میزان کشش
محاسباتي نشان ميدهد که افزایش آگاهي احتمال پذیرش مبلغ
پیشنهادی را حدود  0/00012درصد افزایش ميدهد .ضریب متغیر
تحصیالت در سطح پنج درصد به طور مثبت معنيدار بوده است و
میزان تغییر در احتمال این ضریب نشاندهنده این است که با
افزایش تحصیالت احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی حدود 0/00
افزایش ميیابد .در مدل برآوردی متغیرهای تعداد المپهای
فلورسنت مصرفي در خانوار و شارژ المپهای سوخته و استفاده
مجدد آنها با عالمت منفي در سطح پنج درصد معنادار شدهاند.
عالمت منفي تعداد المپهای فلورسنت مصرفي نشاندهنده این
است با افزایش تعداد المپها تمایل به پرداخت در خانوادهها کم
ميشود از طرفي خانوارهایي که المپهای سوخته را شارژ و مجدد
= 14400

1
𝑥𝑑
𝑥1+𝑒 −78.52+0.000428

استفاده ميکنند نیز به میزان  0/000101تمایل به پرداخت کمتری
نسبت به سایر خانوارها دارند .ضریب متغیر دالیل امتناع از پرداخت
 0/401443برآورد شد که در سطح پنج درصد معني دار شد .بر
پایه نتایج تحقیق حاضر 77/1 ،درصد از مردم حاضر به پرداخت
ماهانه برای بازیافت المپهای فلورسنت بودند .شناخت زبالههای
خطرناک و نگراني مردم نسبت به سالمت خود عوامل مهمي بودند
که تمایل به پرداخت ساکنان را تحت تاثیر قرار داده است .طبق
نتایج جدول ( )3مقدار برازش مدل با روش حداکثر راستنمایي
 11/07درصد به دست آمد که با توجه به احتمال آماره نسبت
راستنمایي در سطح یک درصد معنادار ميباشد و حاکي از این
است که متغیرهای مستقل به خوبي متغیر وابسته را توصیف کردند.
میانگین تمایل به پرداخت ساکنان
پس از برازش مدل از طریق انتگرالگیری عددی در محدوده صفر
تا ماکزیمم پیشنهاد میانگین تمایل به پرداخت برای ارزش دفع
المپهای فلورسنت برآورد شد.

15000

= ∫0

1
}𝐴𝛽1+exp{−(𝛼∗+

15000

E (WTP) = ∫0
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بر اساس رابطه باال ،متوسط  WTPبرای دفع مناسب ضایعات
المپهای فلورسنت  14000ریال برای هر فرد به دست آمد.
همچنین برای به دست آوردن ارزش بازیافت المپهای فلورسنت
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برای هر خانوار ،میانگین تعداد افراد خانواده در متوسط تمایل به
پرداخت در یک سال ضرب شد .بر این اساس:

 =14400 × 3/0× 12=661200متوسط ارزش بازیافت المپهای فلورسنت هر خانوار
بر اساس محاسبههای باال ،دفع مناسب ضایعات المپهای
فلورسنت و بازیافت برای هر خانواده ایالمي  661200ریال ارزش
دارد که نشاندهنده اهمیت بازیافت ضایعات این المپها و دانش
خانوادهها از خطرات این المپها است.
نتیجهگیری
به طور معمول در مطالعههای ارزشگذاری مشروط ،تعداد زیادی
از افراد نمونه مبلغ صفر را برای سیاست مورد مطالعه پیشنهاد
ميکنند .اما در این مطالعه حتي در پایینترین شرایط اجتماعي
اقتصادی هم افراد حاضرند برای انجام بازیافت مبلغي را پرداخت
کنند .نتایج مطالعه حاضر نشان ميدهد  70/4درصد از مردم نگران
سالمتي خود نسبت به خطرات المپهای فلورسنت هستند که این
میزان نشان ميدهد درک خطر آلودگي ضایعات المپهای
فلورسنت به تمایل به پرداخت منجر شده است .بهبود آگاهي
حفاظت از محیطزیست در جامعه مدرن و توجه به تخریب
محیطزیست نیز از دیگر عوامل تمایل به پرداخت ميباشد .با توجه
به نقش مثبت عواملي مانند شناخت زبالههای خطرناک و نگراني
مردم نسبت به سالمت خود در باال بردن مقدار تمایل به پرداخت،
بنابراین از دولت و مدیران انتظار ميرود که بخشنامهایي برای
دادن یارانه و بودجه جهت هزینه بازیافت این المپها تدوین کنند.
همچنین مكانیزمهای تشویقي برای ترویج بازیافت المپهای
فلورسنت و دیگر زبالههای الكترونیكي در نظر بگیرند .با توجه به
معنادار شدن شناخت زبالههای خطرناک و رابطه مستقیم با افزایش
تمایل به پرداخت ،دولت باید برای تنویر افكار عمومي که منجر به
شرکت مردم در برنامههای بازیافت زبالههای خطرناک ميشود
برنامههای ویژهای اجرا کند .بازیافت مناسب المپهای کم
مصرف ،راهكار ارزندهای است که به عنوان یكي از روشهای
نوین مدیریت مصرف ،سبب حفظ منابع انرژی و ایجاد محیطي
سالم و ایمن و برای افراد جامعه ميشود .در حال حاضر سالیانه

حدود  100میلیون شعله المپ کم مصرف و فلورسنت در انواع
مختلف در کشور توزیع ميشود که با وجود فراهم نمودن مزایای
قابل توجهي مانند صرفهجویي در مصرف انرژی و کاهش نشر
گازهای گلخانهای ،متاسفانه دفع ناصحیح آنها سبب ورود ساالنه
 000کیلوگرم جیوه به محیطزیست ميشود .با توجه به عواقب
بسیار خطرناک محیطزیستي و آالیندگي ناشي از آن ،هنوز متولیان
این امر از جمله وزارت نیرو و اداره محیطزیست اقدامي برای
جلوگیری و کنترل این مساله در کشور طرحریزی و پیادهسازی
نكردهاند .شكستگي یک المپ خطر زیادی به وجود نميآورد اما
وقتي با تعداد دهها میلیون المپ کممصرف سروکار داریم ،انتشار
مواد سمي درون آنها در محیطزیست ،خطر جدی محسوب
ميشود .با توجه به این که  13درصد یک المپ کممصرف قابل
بازیافت است .بنابراین ،دفع مناسب و اصولي این المپها از
بازگشت فلزات سنگین به محیط جلوگیری ميکند .در برخي
کشورهای غربي سامانهای مخصوص جمعآوری و احیا این
المپها ایجاد شده است .هر چند که هنوز در کشور ما چنین
سامانهای وجود ندارد ،لیكن باید سعي شود تا جای ممكن
المپهای فرسوده به صورت مطمئني به محلهای دریافت
زبالههای خشک تحویل داده شوند .همچنین با توجه این که یكي
از دالیل عدم پرداخت ،درآمد پایین عنوان شده است بنابراین،
اتخاذ سیاستهای افزایش سطح درآمد و کاهش فقر منجر به
داشتن محیطزیست سالم و جامعه سالم ميشود.
یادداشتها
)Willing to pay (WTP
)Contingent Valuation Method (CVM
Logit
Mc.Fadden,s R2
)Likelihood Ratio Statistic (L.R. Statistic
)Probability (L.R. Statistic

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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