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نامه گردآوري شده و با به پرسشهايي كه از طريق در اين مقاله با استفاده از داده. اشدبمي دست دومهاي اتومبيل
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  مقدمه
و   2، مايكل اسپنس1جرج آكرلف ي وسيله بهنخستين بار  اطالعات نامتقارن ي لهمسئ

سي و يك سال بعد  اي كهمسئله .مطرح شد 1970 ي در دهه 3جوزف استيگليتز
  .ها به ارمغان آورد نوبل اقتصاد را براي آن ي جايزه

بيمه از هاي گذاران بيش از شركت ها بيمه مسائلي چون قراردادهاي بيمه كه در آن
گيرندگاني  ها پيش بيايد آگاهي دارند؛ وام ميزان ريسك حوادثي كه ممكن است براي آن

هاي بازار اتومبيلبازپرداخت وام مطلعند و يا  ي كنندگان از نحوه كه بيش از پرداخت
كه در يك سوي آن فروشندگاني قرار دارند كه بيش از خريداران از كيفيت  دست دوم

  .گيرند قرار مي متقارناطالعات نا ي ر حوزهاتومبيل آگاهند، د
ي دست هااتومبيلدر مورد بازار  1970آكرلوف، با مدلي كه در سال طور مشخص،  به

جديدي از پژوهش، نشان داد كه به اين دليل كه  ي شاخه ي دوم ارائه نمود، ضمن ارائه
ازار انتخاب تر از خريدار است، در اين بكيفيت اتومبيل نزد فروشنده شناخته شده

 ها لموناثرگذار خود در مورد بازار  ي در مقالهوي . جود خواهد داشتو 4نامطلوب
نشان داد كه به علت اطالعات نامتقارن ميان خريدار و فروشنده ) دست دومهاي  ماشين(

را از بازار بيرون خوب هاي با كيفيت  هاي بد ماشين ، ماشيندست دوميك ماشين 
  )5،1970وفلآكر( نندك مي

با كارگري خدمات يك كارگر ، مدير يا كارفرما براي خريد 6كارگر-در اصطالح مدير
باال يا پايين باشد و اين موضوع در زمان وري داراي بهرهبندد كه ممكن است  قرارداد مي
  .قابل تشخيص نيست عقد قرارداد

شواهدي  اه كه برخي از آنندكي در اين حوزه وجود دارد از آنجا كه مطالعات تجربي ا
ازارهاي در اين مقاله در صدد بررسي حاكميت ب ؛اندنشان ندادهگزينش نامطلوب دال بر 

بنابراين پرسشي كه در  اي دست دوم در شهر شيراز هستيم؛ه ليمويي در بازار اتومبيل
آيا فروض لمون در بازار خودروهاي «: اين است كهگيرد  قرار ميبررسي مورد اين مقاله 

                                                            
1  - George Akerlof 
2  - Micheal Spence 
3  - Joseph Stiglits 
4  - Adverse Selection 
5 - Akerlof 
6  - agent – principle 
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آزمايد كه آيا تفاوتي  ، اين فرض را مياين مقالههمچنين . »ارند يا خير؟برقر دست دوم
هايي  اتومبيلاند و  بوده دست دومهايي كه هنگام خريد  اتومبيلميان مخارج نگهداري 
مورد اين مقاله ديگري كه در  ي مسأله ؟وجود دارد يا خير اند،كه هنگام خريد نو بوده

كيفيت اتومبيل پيش از در مورد اطالعات خريدار كه گيرد اين است  بررسي قرار مي
عنوان مالك كيفيت آن در  كه ما آن را به( تا چه اندازه بر هزينه نگهداري اتومبيل ،خريد

  .است مؤثر )ايمنظر گرفته
 ي وسيله بهشده  طرحم دست دومهاي  ي بازار اتومبيل مسئله اين مقاله ابتدا  ي در ادامه

گرفته در اين حوزه ارائه خواهد  صورتپس مروري بر مطالعات س  شود؛ ميآكرلف تشريح 
همچنين مدل مورد و  هتشريح شدها  هاي آنها و ويژگيدر بخش بعدي داده. شد

گيري  و نتيجه سرانجام در بخش آخر مقاله به تحليل نتايج. شود ميتوصيف استفاده 
  .پرداخته خواهد شدنهايي 

  
  )نامطلوب انتخاب( دست دومهاي  بازار ماشين

صورت نامتقارن ميان خريداران و  د كه چگونه هنگامي كه اطالعات بهآكرلف نشان دا
هنگامي كه خريدار . شود ميفروشندگان توزيع شده باشد، بنياد بازار دچار مشكل 

ها آگاهي داشته  ك كاالها  تنها از توزيع احتمال كيفيت آنت جاي دانستن كيفيت تك به
در اين . گيرد ، انجام نميشرايط وجود اطالعات كامل طبقبر بادله صورت م باشد؛ در اين

شرايط خريداران بر مبناي انتظاري كه از توزيع احتمال كيفيت كاالها دارند، قيمت 
نمايند كه اين متوسط قيمت احتماالً كمتر از  مي پيشنهادرا به فروشندگان  توسطم

باكيفيت و باالتر از كمترين قيمت قيمت درخواستي فروشندگان داراي كاالهاي  حدأقل
ي كاالهاي  اين فرآيند، عرضه ي نتيجه. استكيفيت درخواستي فروشندگان كاالهاي بي

تنها و در نتيجه به بازار مناسب كاالهاي باكيفيت ي كيفيت براي مبادله و عدم عرضه كم
گزينش  ،اي در اقتصادچنين پديده. گيرندميكيفيت مورد مبادله قرار  كاالهاي كم

  .نام گرفته استنامطلوب يا انتخاب نامساعد 
استفاده  1بازي ي از نظريه ،دست دومهاي در بازار اتومبيل كرلوف براي بيان اين مسئلهآ

عنوان يك  هركدام به) مدير و كارگر( ي اتومبيل  در اين بيان خريدار و فروشنده. كند مي

                                                            
1  - game theory 
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، متقارن وجود داردنااطالعات در آن ي كه ترتيب اين باز. شوندبازيكن در نظر گرفته مي
  :در  ادامه تشريح شده است

 .گزيندبراي فروشنده برمي θ(Ғ( را مطابق توزيع θ نوع كيفيت ،طبيعت -              
تنها ولي خريدار  شناسد؛ ميرا  θيعني نسبت به كيفيت كاال آگاهي دارد؛ فروشنده 
  .اطالع استبي شود مياي كه با آن روبرو فروشنده θو از شناخت دارد  θ(Ғ(نسبت به 

    .كندمي پيشنهادرا به خريدار  Pفروشنده قيمت  -
  .كند ميرد آن را يا  پذيرد مييا پيشنهاد را خريدار  -

خريدار، دريافتي هر دو طرف برابر و مساوي  ي وسيله به پيشنهاد فروشنده در صورت رد
خريدار دريافتي هريك  ي وسيله بهروشنده صورت پذيرش پيشنهاد فدر  .بودواهد خ صفر

          :شود ميصورت زير تعيين  از طرفين به
PVbuyer  )()(                            

)()( UPseller   
مبادله  اگر. استآمده براي هر بازيكن  دست نشان دهنده مطلوبيت به Π :طوري كه  به

خاطر از دست  به دست خواهد آورد؛ اما به P لوبيتي برابر مقدارانجام پذيرد، فروشنده مط
مطلوبيت خريدار نيز به . دهدمطلوبيت از دست مي θ(U( ي اندازه ش بهاتومبيلدادن 

  .شود ميمحاسبه همين ترتيب 
-هاي مختلف تعريف مي هاي متفاوت بازي به شكل در حالت θ(V( و U)θ(Ғ، )θ( توابع

ي است كه برآورد خريدار و فروشنده در مورد كيفيت كاال عيتنخستين حالت، وض. شوند
در اينجا (براي كاالي مورد مبادله  )خوب و بد(مشابه است و تنها دو نوع كيفيت 

اي از انواع دنبالهبا تعميم اين شرايط به  )لمون نوع اول( قابل تصور است) اتومبيل
البته با فروض  ؛طرح استنوع دوم قابل  لمون) كيفيت ي شكل پيوسته(ها كيفيت

آمده در  دست با توجه به مشابه بودن نتايج به قابل بررسي است كه ها لمونمختلف انواع 
وع اول و دوم مورد بررسي در اين مقاله تنها لمون ن) گزينش نامطلوب(انواع لمون ها 

  . گيرد قرار مي
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  مشابه و دو نوع فروشندهبرآوردهاي : لمون نوع اول
) ها لمون(ي بد ها اتومبيلو  6000هاي خوب داراي كيفيت  اتومبيلكه  فرض كنيد

                        :يعني باشند؛ 2000داراي كيفيت  6000,2000  
موقعيت  .ها از نوع اول و نيم ديگر از نوع دوم باشندو فرض كنيد كه نيمي از اتومبيل

همچنين فرض كنيد منابع  ار و فروشنده است؛براي خريد) 0،0(معادل  يدريافتاوليه، 
- مي فرض .بوده و اتومبيل در اختيار فروشنده باشددالر  50000مالي خريدار معادل 

يك واحد كيفيت ارزش  ،خنثي هستند و براي هر دالر -كه هر دو بازيكن ريسك كنيم
  :دخواهد بوزير صورت  بهها دريافتي ،بادلهمبنابراين پس از انجام  ؛قائلند

  pbuyer )(
  
  pseller)(

  
-را مي، قراردادي قادر به تشخيص كيفيت اتومبيل در زمان خريد آن بوداگر خريدار 

دالر براي يك  2000 خوب و اتومبيلدالر براي يك  6000پذيرفت كه بر اساس آن 
س از انجام معامله از كيفيت اتومبيل آگاهي نداشته و همچنين پاما او  لمون بپردازد؛

، اگر فروشنده توجه به اين شرايطبا . سخ يا تغيير شرايط مبادله نيز نيستقادر به ف
خريدار چنين  پيشنهاد كند؛را  )قيمت برابر با كيفيت ميانگين ( دالر 4000قيمت 

 احتماالً ،براي فروش اتومبيلچون عرضه شدن  لمون است؛ اتومبيلكند كه استنتاج مي
 ها لموندالر فقط  4000 قيمت بااين تصور با . ايين بودن كيفيت آن استدليل بر پ

با فرض  .پذيرددالر براي آن را نمي 2000شوند، خريدار پرداخت بيش از فروخته مي
ها مبادله  در تعادل، تنها نيمي از اتومبيل مشابه بودن فروشندگان در بازار، در اين حالت،

  )2005، 1راسموسن( هستندها لمون  خواهند شد كه تمام آن
  .شكست بازار است ي بيشتر از حالت اول نشان دهنده حتيلمون نوع دوم بازي خروجي 

 
 
  

                                                            
1 - Rasmusen 
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وجود ( اي از فروشندگان ي پيوسته مشابه و دنبالههاي  ديدگاه: لمون نوع دوم
  )هاي مختلف هاي با كيفيت اتومبيل

. نيست يمعقولوع اول، فرض نلمون  ها درتنها دو نوع كيفيت براي اتومبيل وجودفرض 
 در واقع ،هاي مختلفهاي با كيفيتاي از اتومبيلدر لمون نوع دوم با فرض وجود دنباله

و  2000يكنواخت بين  طوربهها  كيفيت اتومبيلكه  شودفرض مي .يابدبازي تعميم مي
در كه   = 4000 در اين حالت كيفيت ميانگين برابر است با .توزيع شده باشد 6000

هاي با كيفيت متفاوت به بازار عرضه شده باشد، معادل  ي اتومبيلصورتي كه كليه
 ،داندي كه كيفيت آن را نمياتومبيلقيمتي است كه يك خريدار مايل است براي 

  .بپردازد
كه به شكل زير است، چگالي احتمال  6000و  2000 ي هدر اين حالت، به جز در باز

)(1)/20006000(4000/1                   :صفر خواهد بود برابر f  
  :شود ميصورت زير محاسبه  بهو تابع احتمال تجمعي نيز 

4000

2000

4000

1

)()(

000,2

000,2

x

x

dx

dxxfF


















  

5.0
4000


  

)4000(.5      :بنابر اين داريم F  
  .توابع دريافت به همان شكل لمون نوع اول خواهند بود

-مينيز قيمت تعادلي در لمون نوع دوم د، مشاهده شگونه كه در حالت اول بازي  همان

است اگر تمام ها اتومبيلدالر كيفيت ميانگين  4000( دالر باشد 4000بايست كمتر از 
 )به بازار عرضه شوندها  آن

ر ها تنها داتومبيلصاحبان  .شوندعرضه نميبازار به ها در اين قيمت، تمام اتومبيلاما 
يشان كمتر از ها اتومبيلخواهند بود كه كيفيت اتومبيل خود صورتي مايل به فروش 

است،  4000 دست دومهاي  اتومبيلكه كيفيت ميانگين همه  پس درحالي باشد؛ 4000
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      .است 3000براي فروش شده  عرضههاي  اتومبيلكيفيت ميانگين 
)2000+4000(/2=3000 

هايشان را از هم اتومبيل 4000تا  3000با كيفيت  هاياتومبيلمالكين صورت  دراين
خواهد  2500به در بازار براي فروش هاي باقي مانده اتومبيلو كيفيت نموده بازار خارج 

دالر تنزل خواهد نمود و اين روند ادامه خواهد  2500قيمت قابل قبول هم به  .رسيد
اما در  قيمت  ر برسد؛دال 2000تعادل خود در سطح يافت تا اينكه قيمت به نقطه 

حتي كمتر از لمون (  بسيار اندك ،ماننديي كه در بازار باقي ميهااتومبيلتعداد  2000
  .ديپاشبوده و به اين ترتيب بازار از هم خواهد ) وع اولن

و كيفيت ميانگين عمودي روي محور  دست دومي هااتومبيلقيمت  ،1نمودار در 
هر قيمت به  .داده شده استنشان  افقيروي محور شده براي فروش عرضه هاي اتومبيل

نمودار  ، كه شيب آن بيش ازP((  يك كيفيت ميانگين متفاوت منجر خواهد شد
اگر  .ابدي متناسب با قيمت افزايش نمي ،زيرا كيفيت ميانگيناست؛  ،(P(يعني  تقاضا

اي فروش برابر با قيمت جديد نهايي ارائه شده بر اتومبيليت قيمت افزايش يابد، كيف
  .تر استهاي ارائه شده براي فروش بسيار پاييناتومبيلاما كيفيت ميانگين است؛ 

 45تعادل روي خط  ي ، پس نقطهشودبرابر قيمت بايد با در تعادل، كيفيت ميانگين 
تابع عرضه  ي دهنده نشان P)(و تابع تقاضانمايانگر اين خط  .قرار خواهد گرفتدرجه، 
، 1راسموسن( خواهد بود) 2000و2000( ي ها در نقطه تقاطع آن ي نقطهتنها  و است

2005(  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                            
1 - Rasmusen 
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  لمون نوع دوم: 1نمودار          

  
  
  

  تحقيق  ي پيشينهمروري بر 
نااطميناني ) : ليمو(مل هاي مستعبازار اتومبيل«اي با عنوان  ، در مقاله)1970(آكرلوف 

عات راي اولين بار به بررسي بازارهاي مبتال به مشكل اطالب» ازاراز كيفيت و ساز و كار ب
بر اساس نظرات وي . كند ميرا معرفي  »گزينش نامطلوب«نامتقارن پرداخته و مفهوم 

كنندگان داراي كاالي وجود اطالعات ناقص در يك طرف معامله باعث خروج معامله
براي مثال وجود اطالعات ناقص در سمت  ؛.يفيت خوب از بازار خواهد شدباك
دهندگاني كه با وام گيرندگاني مواجه هستند كه توانايي قابل قبولي براي بازپرداخت  وام

هاي مستعمل با كيفيت وام ندارند يا در سمت خريداراني كه با فروشندگان اتومبيل
صاحبان كاالهاي با كيفيت مناسب از بازار  پايين مواجه هستند، باعث خواهد شد كه

مقاله نشان داد كه اطالعات نامتقارن ميان خريدار و اين اكرلوف در . خارج شوند
  )1970وف، لآكر( تواند باعث شكست بازار شود مي يك كاالفروشنده 
توانند پردازد كه چگونه افراد مطلع حاضر در بازار، مي مسأله مي، به بررسي اين 1اسپنس
« قرار دهند تا از تبعات ناشي از  اطالعات خود را در اختيار بازار »عالمت دهي« از طريق

                                                            
1 - Spence 
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ها و معيارهاي  مستلزم ارائه شاخص» ارسال عالمت«. اجتناب شود» گزينش نامطلوب
به منظور متقاعد كردن ساير رگزاران اقتصادي كا ي وسيله به) بر هزينه(قابل مشاهده 

طور اعم ارزش و كيفيت كاالي خود  هاي خود و يا بهتواناييورد كارگزاران اقتصادي در م
   )1973اسپنس، ( است
فروض نقل به بررسي و   ها و سرشماري حمل با استفاده از اطالعات كاميون 1باند

- مدل لگاريتمي دوجملهاز يك  ها لمونبراي آزمون فروض او . بازارهاي ليمويي پرداخت

مسافت و  عنوان متغير وابسته بهها اتومبيلت تعمير دفعااستفاده كرد كه در آن اي 
. در نظر گرفته شدندمتغيرهاي مستقل عنوان  به مبادلهانجام ، سن ماشين و شده پيموده

هاي كوچك هاي مربوط به بازار كاميون باند بر روي داده ي وسيله بهآزمون انجام شده 
  )1982باند، ( درنك تأييداطالعات نامتقارن را  ي دست دوم، فرضيه

دوستان و آشنايان و اري شده از طريق خريدهاي اتومبيلبا مقايسه كيفيت  2الكو
انتخاب نامطلوب شواهدي مبني بر ، طريق آگهي روزنامهخريداري شده از  هاي اتومبيل
طريق هاي خريداري شده از نتايج مطالعه او نشان داد كه اتومبيل .آورد به دست

از به هزينه نگهداري كمتري نسبت به ماشينهاي خريداري شده دوستان و آشنايان نياز 
   )1986الكو، ( اگهي دارندطريق 
ي فروخته شده و كشش فروش به وسيله معامله كنندگان هااتومبيلقيمت  3جنوسو
را در  USDs(5( دست دومي هااتومبيلو معامله كنندگان  4)NSDs(هاي نو اتومبيل
ها USD ها نسبت به  NSDو به اين نتيجه رسيد كه هاي عمده فروشي آزمود حراجي

ورد و نه در م 1984مدل  هاي اتومبيلالبته تنها براي . اضافه بها دريافت مي نمايند
در اين موارد هر دو گروه فروشنده قيمت يكساني  ،1988و  1987مدل  هاي اتومبيل

   )1993، 6جنوسو( .دريافت مي كنند
و با مدلي بر مبناي مدل  PSID(8(نل درآمدي پويا اي پها با استفاده از داده 7سلطان

                                                            
1 - Bond 
2 - Lacko 
3 - Genosov 
4 - New Car Dealers 
5 - Used Car Dealers 
6 - Genosov 
7  - Sultan 
8 - The Panel Study of Income Dynamics 
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و  1999گرفته بر روي اتومبيل در دو سال  ي تعميرات انجام باند به بررسي تفاوت هزينه
 37000هاي مربوط به حدود مورد بررسي وي شامل داده ي نمونه. پرداخت 2001

با استفاده از مدل تابيت ه آمده در اين مطالع دست بهنتايج . اتومبيل در اين دو سال بود
ي كه نو هاي اتومبيلنشان داد كه تفاوت معناداري ميان هزينه صورت گرفته بر روي 

بدين ترتيب او نتوانست  وجود ندارد؛ ،دست دومهاي اتومبيلاند و شدهاري خريد
   )2007سلطان، ( .حمايتي براي فروض لمون بيابد

عليرغم  ،اطالعات نامتقارن ي در حوزهو  كشورهاي محقق، در داخل  دانستهبر بنا
كنون ي تصادفات اتومبيل، تا ويژه بيمه بيمه بهقراردادهاي  ي درباره) مطالعات انجام شده

است و اين مقاله نخستين كار در اين  لمون انجام نشده هاياي در مورد بازارمطالعه
  . شود ميزمينه در ايران محسوب 

  
  ها توصيف داده

 شدهامه تهيه روي آن از طريق پرسشن گرفته مخارج صورتاطالعات مربوط به اتومبيل و 
وضعيت آن در هنگام  ،در مورد سال خريد اتومبيلاالتي سؤ ،ها نامه در اين پرسش. است

كيفيت در مورد اطالعات فرد  وآگاهي  ميزان ،)بودن اتومبيلمستعمل نو يا (خريد 
از طريق آگهي روزنامه، دوستان و آشنايان يا ( ي خريد نحوه ،اتومبيل در هنگام خريد

صرف شده بر روي  ي هزينه ،مالك كيفيت اتومبيل. مطرح شده است )مراجعه به بنگاه
هايي كه هاي مربوط به اتومبيلدادهعلت به همين  بوده است؛ 1388اتومبيل در سال 

هايي سوي ديگر اتومبيلاز  ؛ه استدر نظر گرفته نشد ،اندخريداري شده 1389در سال 
صرفاً تا اند نيز ناديده گرفته شده بودهادف ناشي از تصهاي سنگين هزينهداراي كه 

هاي نه هزينه ،شودگرفته كيفيت اتومبيل هستند در نظر  ي دهنده هايي كه نشانهزينه
   )پيش بيايدمستعملي يا براي هر اتومبيل نو و ها ممكن است نو هزينه ناي(منتظره غير
، جمعيت شهر شيراز بالغ بر 1385بر نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال بنا

درآمد  –ي ديگر، مطابق آمارگيري از هزينهاز سو است؛شده نفر اعالم  1200000
ارها از اتومبيل درصد اين خانو 33مركز آمار ايران، حدود  ي وسيله بهخانوارهاي شهري 

حجم  ،اده از اين آمار و با استفاده از جداول موجودبا استف. نمايند شخصي استفاده مي
  . دشتعيين  4000مناسب نمونه حدود 
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خريداري  1389در سال هايي كه اتومبيل هاي مربوط به ردن پرسشنامهپس از كنار گذا
  پرسشنامه باقي 3425، نداهبودهاي سنگين ناشي از تصادف مواجه با هزينهيا  شده

درصد  56( .اندبوده دست دومعدد در هنگام خريد  1933 ،مبيلاز اين تعداد اتو. ماند
عدد از طريق   563اتومبيل از طريق مراجعه به بنگاه،  615كه از اين بين ) داده ها

ي سن دامنه .است اتومبيل از دوستان و آشنايان خريداري شده 755روزنامه و 
  . سال در نوسان است 29تا  1ها از  اتومبيل

اند نفر از مالكين خودروها اظهار داشته 1404ها اين است كه  ر مورد دادهي مهم د نكته
هاي  مگر هزينه. (اندمهمي براي اتومبيل خود نپرداخته ي هيچ هزينه 1388 كه در سال

  )ها وجود دارد ض روغن موتور كه در تمام اتومبيلبسيار جزئي همچون تعوي
  

  مدل و روش كار
شده  استفادهبه دست آمده ) 1982( باند مدل مبناي رب كه زير ازمدل در اين مقاله

  :است
M = β0+ β1 (TRADED) + β2 (AGEC) + β3 (FIRM) + β4 
(FRIEND)+β5 (NEWSPAPER) + β6 (INCOME) +                  )1 (  

  :كه در آن 
)M (هداري اتومبيلنگ ي هزينه،  
)Traded (و برابر با  بوده دست دوماگر اتومبيل هنگام خريد  1 برابر با ،مجازي متغير

 .چنانچه اتومبيل نو خريداري شده باشد ؛صفر

)FIRM ( از طريق بنگاه  دست دوم اتومبيلصورتي كه  در 1با ، مساوي مجازيمتغير
  .اشد و در غير اين صورت برابر صفرخريده شده ب

)FRIEND ( از طريق دوستان و  دست دوم چنانچه اتومبيل 1، برابر با مجازيمتغير
  .باشدآشنايان خريده شده 

)NEWSPAPER ( از  دست دوم در صورتي كه اتومبيل 1، مساوي مجازيمتغير
  .ريق آگهي روزنامه خريده شده باشدط
)AGEC (سن اتومبيل ي متغير نشان دهنده.  
)INCOME ( درآمد فرد) ريال –ماهيانه(  
عنوان مقياسي براي كيفيت اتومبيل   به ،نگهداري ي منظور آزمودن فروض لمون، هزينه به
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نگهداري بيشتر از  ي بر اين اساس اتومبيلي كه نيازمند هزينه. در نظر گرفته شده است
تعميراتش كمتر  ي اتومبيلي كه هزينهو ، شود ميميزان ميانگين است، يك لمون فرض 

  .شود مياز مقدار ميانگين باشد، يك اتومبيل خوب در نظر گرفته 
-نشان مي ،β1 برايوجود يك ارزش مثبت و معنادار ، عواملبا فرض ثابت بودن ساير 

نسبت  ،دست دومهاي اتومبيلنگهداري و تعميرات  ي دهد كه در يك سن مشابه هزينه
تري عبارت ديگر از كيفيت پايين  ؛ بهاند بيشتر استشده ارينو خريدكه  يهايبه اتومبيل

هاي خوب از بازار  د كه اين خود نشانگر خروج اتومبيلها برخوردارن نسبت به آن
باشد، هيچ نمعنادار   β1چنانچه ؛ اما استفروض لمون  تأييدهاي دست دوم و اتومبيل

و نو وجود ندارد كه به دست دوم هاي  داري اتومبيلنگه ي تفاوت معناداري ميان هزينه
  .فروض مذكور است تأييدمعني عدم 

اي دست هضرايب متغيرهايي كه براي تعيين نحوه خريد اتومبيل معنادار بودنمچنين ه
اثري دهد كه داشتن اطالعات در مورد اتومبيل چه ، نشان مياندار گرفته شدهدوم به ك

مختلف  يدر مقايسه ميان روشها تأثيراين اتومبيل دارد و ميزان نگهداري  ي روي هزينه
  .استبه چه ميزان 

كساني كه : ي مورد مطالعه، دو نوع مالك اتومبيل وجود داردنهبا توجه به اين كه در نمو
و كساني كه  اند بر روي اتومبيل خود انجام نداده ايدر سال مورد بحث هيچ هزينه

 ،Tobitدل فوق با استفاده از مدل اند، ممخارجي را صرف نگهداري اتومبيل خود نموده
هاي نمونه نياز درصد از اتومبيل 40بر اطالعات به دست آمده حدود بنا .ه شدتخمين زد

  .اند نداشته 1388نگهداري در سال  ي به هيچ هزينه
  

  مدل تابيت 
هاي رگرسيون بسط داده شد، از نوع مدل 1958در سال  1توبين ي وسيله بهاين مدل كه 

هاي تحقيقاتي براي تخمين با متغير وابسته محدود شده است و در تحليل انواع داده
بيانگر دو  متغير وابسته در مدل تابيت ماهيتاً. گيردگون مورد استفاده قرار ميتوابع گونا

مقدار . كنداختيار مي) مثبت(هاي صفر و غيرصفر ارزش گروه يا حالت بوده كه معموالً
هزينه بر روي صرف در اين تحقيق (مثبت داللت بر وقوع و مقدار فعاليت مورد نظر 

                                                            
1 - Tobin 
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در اين (و ارزش صفر داللت بر عدم وقوع آن  )ريالي آنو مقدار  1388ل در سال اتومبي
فرم كلي مدل تابيت  .دارد) مطالعه، عدم صرف هزينه بر روي اتومبيل در سال مورد نظر

  :به صورت زير است









00

0
*

**
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ii
i

Yif
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   :هنگامي كه
)1    (iii uxy  '* 

متغير  Yiيا مشاهده نشده،  متغير پنهان *Yiتعداد كل مشاهدات،  N كه در آن
بردار  'xi از پارامترها كه بايد تخمين زده شود،) K*1(يك بردار Bمشاهده شده، 

كه مستقل از متغيرهاي  جمله اخالل است Uiو  است )N*K( هاي مستقلمتغير
. استتوزيع نرمال با ميانگين صفر و واريانس ثابت داراي بر فرض بناتوضيحي است و 

سانسور است كه متغير وابسته در باالي آن قابل مشاهده و در مقادير   ي آستانه ،صفر
- همان. مشاهده استغيرقابل) در اين مطالعه فقط مقادير مساوي(كمتر يا مساوي آن 

اي است كه در آن امكان استفاده از هر ساختار مدل به گونه شود ميگونه كه مالحظه 
اي براي اتومبيل ر سال مورد نظر هزينهدر اين مقاله كساني كه د(دو گروه مشاهدات 

وجه تمايز مدل . دشوفراهم مي) اندار را انجام دادههايي كه اين ك اند و آنخود نپرداخته
طور  هايي است كه بههاي رگرسيوني خطي در اعتبار دادن به نمونه تابيت با ساير مدل

ابسته مورد استفاده قرار هايي كه در بررسي متغير ولقوه پتانسيل ورود به جمع دادهبا
مدل تابيت از گروه مشاهدات صفر در چگونگي  ي استفاده ي نحوه. گيرند را دارندمي

كه در  در برآورد پارامترهاي اين مدل نهفته است )ML(نمايي گيري تابع درستشكل
  :شود ميزير به آن اشاره 
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  تحليل نتايج
  .استارائه شده  1 ي ل شمارهنتايج به دست آمده از مدل تابيت در جدو

  1 ي نتايج حاصل از برآورد معادله -شماره ي يك جدول 
Independent  variable Estimated coefficient T statistic 

Constant -0.142699 
**(-3.7440) 

TRADED 0.8317 
***(15.7732) 

AGEC 0.0073 (1.3201) 
FIRM 0.5632 

***(9.6873) 

FRIEND 0.1405 
*(2.8564) 

NEWSPAPER 0.3756 
***(6.2449) 

R2 0.13  
به معناي * و  ، %5نشانگر معناداري در سطح **    ،%1معناداري در سطح  ي نشان دهنده***           - 

  .است  % 10            معناداري در سطح 
 .صرف شده بر روي اتومبيل در يك سال است ي متغير وابسته هزينه            -

  محاسبات محقق: منبع              -
  

مثبت و TRADED  جازيضريب متغير مشود، گونه كه مشاهده مي همان  
اند، در يك هايي كه هنگام خريد دست دوم بودهمبيلوبه اين معنا كه ات ؛استمعنادار 

تر بودن  پايينبه معناي ( .اندكردهبيشتري به صاحبان خود تحميل  ي سن مشابه، هزينه
هاي  كه به معناي خروج اتومبيلآكرلف اين نتيجه با فروض لمون  )يت اتومبيلكيف

  .سازگار است ،دوم از بازار به علت وجود اطالعات نامتقارن است دست
كه با توجه به افزايش  نيز داراي ضريب مثبت است) AGEC(متغير سن اتومبيل 

اما اين ضريب  ؛آيد نظر مي ، منطقي بههاي اتومبيل همراه با باالتر رفتن سن آنهزينه
  .اين نتيجه با نتايج باند و سلطان ناسازگار است .نيست معنادار

و  FRIENDو   FIRM مجازيهر سه متغير  ي عالمت ضريب تخمين زده شده
NEWSPAPER ي مثبت و معنادار است كه به معناي بيشتر بودن هزينه

ي اطالعات  و سازگار با نظريهاند بوده دست دومت كه هنگام خريد هايي اس اتومبيل
هاي دهد كه در ميان اتومبيليب نشان مياما توجه به مقدار اين ضرا متقارن است؛

 =b4( ،اندها كه از طريق دوستان و آشنايان خريداري شدهدوم، آن گروه اتومبيل دست

 =b5(ي كه از طريق آگهي روزنامه دست دومهاي در مقايسه با اتومبيل )0.1405

كمتري در بر  ي به دست آمده، هزينه) b3= 0.5632(و مراجعه به بنگاه ) 0.3756
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هايي كه از طريق آگهي روزنامه خريداري كه اين ضريب براي اتومبيل درحالي .اندداشته
شوند كمتر هايي كه از بنگاه هاي معامالتي خريداري مياند نيز نسبت به اتومبيلشده

 هرچهآيد اين است كه  از مقدار اين ضرايب به دست ميكه احتمالي  ي نتيجه .بوده است
باعث كمتر اطالعات بيشتري در مورد اتومبيل داشته باشد، در هنگام خريد خريدار 

با در نظر ( .شودميبهتر بودن كيفيت  هاي صرف شده بر روي اتومبيل،هزينه شدن
ي كه از دوستان گرفتن اين فرض كه خريدار اطالعات بيشتري نسبت به كيفيت اتومبيل

 ي وسيله بهبه دست آمده  ي نتيجهبا اين نتيجه  .)دارد كند،خريداري ميو آشنايان خود 
اري هايي كه از طريق دوستان خريدتعميرات اتومبيل ي هزينه ، كه بر طبق آن،الكو
، منطبق اند كه از طريق روزنامه به دست آمده هايي است ، كمتر از اتومبيلشوندمي

 .است

از يك سو و سه  TRADEDمواجهه با اثرات احتمالي هم خطي ميان متغير  براي
بار ديگر مدل را  ، يكاز سوي ديگر NEWSPAPERو  FIRM ،FRIENDمتغير 

 ي وسيله به دست دومچگونگي خريداري اتومبيل  ي دهندهبدون سه متغيري كه نشان
آمد فرد است، به كه نشانگر در INCOMEو اين بار متغير  شدخريدار هستند اجرا 

هايي است تعميرات اتومبيل ي نتايج بار ديگر حاكي از باالتر بودن هزينه. مدل اضافه شد
  )2 ي جدول شماره(اند صورت دست دوم خريداري شده كه به

  درآمد ي با متغير وابسته 1 ي نتايج ناشي از برآورد معادله -دو  ي جدول شماره

T - Statistics Estimated coefficient  Independent  variable 

(-2.9838) -0.2459**  Constant  

(7.8074) 0.3389***  AGEC  

(21.2296) 1.2374***  TRADED  

(0.4029) 0.0051  INCOME  

 0.17 R2 

عناي معناداري در به م* و   ، %5نشانگر معناداري در سطح **    ،%1معناداري در سطح  ي دهنده نشان***   - 
 .است% 10سطح 

  .صرف شده بر روي اتومبيل در يك سال است ي هزينه ،متغير وابسته - 
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معنادار  INCOME شود، تخمين ضريب متغير مستقل گونه كه مالحظه مي همان
دارد كه با واقعيت بار متغير سن اتومبيل اثر مثبت و معنادار بر هزينه  اما اين يستن

اتومبيل، استهالك بيشتر شده و با افزايش سن طور معمول  سازگارتر است؛ چراكه به
در مورد  .هاي سلطان سازگار است اين نتيجه با يافته .يابدهاي اتومبيل افزايش ميهزينه

به  ي تعميرات اتومبيل افزايش يابد؛ رود كه با افزايش درآمد هزينهنميدرآمد نيز انتظار 
با كيفيت باال كه نياز  هاي افزايش درآمد توان خريد اتومبيل وان گفت بات عبارت ديگر مي

  .يابدتعميرات كمتري دارند، افزايش مي ي به هزينه
و با وارد نمودن متغير  TRADED مدل بدون در نظر گرفتن متغير ،بعد ي در مرحله

هاي بهتر بودن كيفيت اتومبيلفرض ضرايب به دست آمده  .تخمين زده شدمد، رآد
ديگر وش نسبت به دو ر اند،اري شدهكه از طريق دوستان و آشنايان خريددست دومي 
نشان  3ايج ارائه شده در جدول نت )3 ي جدول شماره(نمايد مي تأييديل را خريد اتومب

معنادار  و سن اتومبيل يب به دست آمده براي متغير درآمداضر ار نيزب ناي كهدهد  مي
  .يستن

ف متغير با متغير درآمد و حذ 1 ي نتايج تخمين معادله -سه  ي جدول شماره
TRADED  

T - Statistics Estimated coefficient Independent  variable  
(-5.4993) -0.4413***  Constant  
(0.8723) 0.0036 AGEC  
(21.0098) 1.6220***  FIRM  

(12.2231) 0.8964***  FRIEND  

(16.3059) 1.3008***  NEWSPAPER  

(0.5975) 0.0075  INCOME  

 0.20 R2 

 ، %5نشانگر معناداري در سطح **    ،%1معناداري در سطح  ي دهنده اننش***   - 

 .است% 10ناي معناداري در سطح به مع* و   

  .صرف شده بر روي اتومبيل در يك سال است ي هزينه ،متغير وابسته - 
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  گيري نتيجه
جام ان ي با استفاده از مدل تابيت نشان داد كه هزينهاز تخمين مدل نتايج به دست آمده 

- دوم بوده دستهايي كه هنگام خريد بر روي اتومبيل) 1388( معينشده در يك سال 

ا اين نتيجه ب .وده استسن مشابه ب با) صورت صفر كيلومتر(نو  هاي اتومبيلاند بيش از 
اي از بازار  كه نمونه دست دومهاي در بازار اتومبيل«فروض اصلي لمون مبني بر اينكه 

هاي خوب را از بازار بيرون تر اتومبيل كيفيتبي هاي اتومبيلاست،  با اطالعات نامتقارن
  .سازگار است »رانند مي

كه از طريق هايي اتومبيل ،دوم خريداري شده دستهاي اتومبيلدر ميان از سوي ديگر، 
يل تحميل نموده است و پس بها خريداري شده بيشترين هزينه را به صاحبان اتوم بنگاه
برتر  ، هزينهاندها خريداري شدههاي روزنامههايي كه از طريق آگهيلها اتومبي از آن
كمترين داراي  ،اندو آشنايان خريداري شدهي كه از طريق دوستان هاي اتومبيل. اندبوده

افزايش  ي دهنده تواند نشانمي نتيجه نيزكه اين  اندخود بودههزينه براي صاحبان 
ي شده، با افزايش اطالعات خريدار در مورد آن خريدار دست دومهاي كيفيت اتومبيل

  .باشد
گونه اثر معناداري بر ميزان  است كه درآمد صاحب اتومبيل، هيچ اين ي دهنده نتايج نشان

 . ندارد اتومبيلهاي او بر روي هزينه
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