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ارزشگذاری خسارات اقتصادی پدیده گردوغبار بر محیط زیست انسانی
(بررسی موردی :اردکان)
حدیث قنواتی ،احمد فتاحی*و اکرم نشاط
گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه اردکان ،اردکان ،ایران
تاریخ پذیرش97/1/21 :

تاریخ دریافت96/9/18 :

قنواتی ،ح ،.ا .فتاحی و ا .نشاط .1397 .ارزشگذاری خسارات اقتصادی پدیده گردوغبار بر محیط زیست انسانی (بررسی موردی :اردکان(.
فصلنامه علوم محیطی.158 -141 :)1( 16 .
سابقه و هدف :یکی از عوامل آلودگی هوا که در سالهای اخیر گاهی مناطق غرب و جنوب غربی و به تازگی مرکز ایران شاهد آن بوده،
پدیده گردوغبار است .گردوغبار یکی از پدیدههای جوی است که آثار و پیامدهای زیستمحیطی نامطلوبی بر جای میگذارد .توفانهای
گردوغباری اثرات منفی بسیاری بر سالمت ،اقتصاد ،جامعه و محیط زیست داشته و منجر به خسارتهای زیادی بر منابع انسانی ،بخشهای
بهداشت ،صنعت و بهویژه کشاورزی میشود .هدف این تحقیق کمیسازی خسارات ملموس (بازاری) و ناملموس (غیربازاری) ناشی از پدیده
گردوغبار در شهر اردکان است.
مواد و روشها :دادههای مورد نیاز در این پژوهش از طریق آمار و اطالعات ثبتشده در ادارات شهر اردکان و همچنین تکمیل 244
پرسشنامه انتخاب دوگانه دوبعدی در بخش کشاورزی و  509پرسشنامه در بخش آلودگی هوا و فضای سبز شهری با استفاده از اطالعات
 30پیشآزمون و روش میشل و کارسون در سال  1395به دست آمده است .در این پژوهش خسارات ملموس و ناملموس گردوغبار با
بهرهگیری از روش ارزشگذاری مشروط و قیمت بازار ارزشگذاری شده است .با استفاده از الگوی لوجیت ،عواملی که بر تمایل به پرداخت
اثرگذار هستند به ترتیب برای هر بخش با استفاده از  Shazamنسخه  9و محاسبات ریاضی با نرمافزار  Mapleنسخه  18برآورد شد.
نتایج و بحث :نتایج این پژوهش نشان داد که متغیرهای درآمد و تحصیالت اثر مثبت و معنادار ،و متغیرهای سن ،تعداد افراد خانوار و
جنسیت اثر منفی و معناداری بر تمایل به پرداخت افراد برای حفظ آلودگی هوا و فضای سبز شهری در مقابل گردوغبار دارند .همچنین در
بخش کشاورزی متغیرهای سن ،تعداد افراد شاغل ،تحصیالت و درآمد اثر مثبت و معناداری بر تمایل به پرداخت کشاورزان برای حفظ
محصوالت کشاورزی در مقابل گردوغبار دارند .ارزش کل خسارات در مقابل پدیده گردوغبار برای جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از پدیده
گردوغبار  33185478480ریال ،حفظ محصوالت کشاورزی  50431570000ریال و حفظ فضای سبز در مقابل گردوغبار 30736160140
ریال در سال برای شهر اردکان به دست آمد .همچنین خسارات ملموس پدیده گردوغبار در افزایش مصرف آب ناشی از شستوشو
 2762736640ریال ،اثر منفی گردوغبار بر سالمت جسمانی و هزینههای درمان و مرگومیر ناشی از بیماریهای آسم و برونشیت
 15548414040ریال و اثر منفی بر بخش دام و هزینههای مربوط به درمان و دامهای تلفشده  131451400000ریال با استفاده از
رهیافت بازاری محاسبه شد.
*Corresponding Author. E-mail Address: fatahi@ardakan.ac.ir
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نتیجهگیری :نتایج حاکی از آن است که در سال  1395برای شهر اردکان ارزش کل خسارات ناملموس برابر با  114353208620ریال و
ملموس  149762550680ریال است .ارزش تمایل به پرداخت افراد در بخش کشاورزی باالتر از سایر بخشها به دست آمد .همچنین
هزینههای مربوط به بخش دام و طیور ،باالترین رقم را در میان سایر هزینههای ملموس به خود اختصاص داده است .از این رو این برآورد
برای سیاستگذاران و مسئوالن توجیه الزم برای کنترل پیامدهای ناشی از گردوغبار بر محیط زیست انسانی را فراهم میکند.
واژههای کلیدی :گردوغبار ،ارزشگذاری مشروط ،تمایل به پرداخت.

مقدمه
یکی از آلودگیهایی که در دهههای اخیر بهعنوان

اجتماعی و زیستمحیطی توفان گردوغبار در منطقه تحت

1

نفوذش ،میتوان این بحران را به مثابه تهدید بالقوهای

معضل مهمی از آن یاد میشود پدیده گردوغبار یا ریزگرد

است .این پدیده در بسیاری از مناطق جهان رخ میدهد،

برای امنیت زیستمحیطی و ملی ایران در منطقه تلقی

ولی آمار نشان میدهد که فراوانی رخداد آن در مناطق

کرد .در نواحی کویری و مرکزی ایران بهویژه استان یزد،

خشک و نیمهخشک به مراتب بیشتر است ( Azizi et al.,

توفانها و بادهای شدید همراه با گردوغبار همواره مورد

 .)2012این پدیده در اثر تغییرات آبوهوایی به دلیل

توجه بودهاند .این پدیده بهعنوان یکی از چالشهای

کاهش بارندگی و خشکسالی در مناطق صحرایی اکثر

سالهای اخیر ،بخشهایی از زندگی مردم را دچار اختالل

کشورهای دنیا مانند عراق ،عربستان ،ایران و پاکستان در

کرده و کیفیت زندگی را در برخی از استانهای کشور

فصول گرم سال رخ میدهد و از آن بهعنوان یک فرایند

بهشدت تحتالشعاع قرار داده است ( Nourzade Hadad

طبیعی جغرافیایی میتوان نام برد ( Fouladian and

 .)et al., 2016شهرستان اردکان مانند اغلب نقاط مرکزی

 .)Amade Shahnabadi, 2015عوامل مختلفی در ایجاد و

ایران مرکزی سالهاست که مورد تهاجم ماسههای روان

تشدید آن نقش دارند و سبب اثرات نامطلوب

قرار دارد .با توجه به پیامدها و آثار سوء گردوغبار و تحمیل

زیستمحیطی بر منابع طبیعی (منابع آب ،جنگلها و

هزینههای سنگین بر دولتها و جامعه ،شناسایی این

مراتع) ،حیاتوحش ،بیابان و اکوسیستم میشود،

پدیده و برآورد خسارات ناشی از این پدیده به منظور ایجاد

همچنین میتواند اثرات منفی بر سالمت انسان،

بینشی وسیعتر نسبت به پیامدهای توفانهای گردوغبار و

کشاورزی ،صنعت ،مسائل اجتماعی و اقتصادی ،بهداشت،

ایجاد راهکارهایی برای حل این بحران زیستمحیطی

کیفیت هوا ،محصوالت زراعی ،راهآهن و ذوب برف داشته

ضروری است ( .)Fatemi et al., 2015بنابراین شناخت

باشد .از عواملی که در ایجاد گردوغبار نقش دارند تغییرات

بیشتر پدیده مزبور و برآورد خسارات ناشی از آن میتواند

شدید فشار هوا ،نیروی شتاب عرضی (کوریولیس) ناشی

گامی موثر در کاهش اثرات مخرب آن در این منطقه از

از حرکت وضعی زمین ،تأثیر خط ناپایدار در صحاری

کشور باشد .اهمیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و نقش

کشورهای همسایه ،فقر پوشش گیاهی منطقه،

مخرب و مضر گسترش پدیده گردوغبار که باعث افزایش

خشکسالی شدید ،کاهش بارندگی ،بافت و ترکیب خاک،

هزینههای انسانی و مالی نگهداری و توسعه جوامع بشری

توپوگرافی منطقه برای کانالیزه کردن جریانات هوا،

شده و در بعد زیستمحیطی نیز باعث وقوع بحرانهای

الگوهای سینوپتیکی وزش بادهای شدید و ناگهانی ،و

مختلف میشود ،زمینهساز انجام این تحقیق بوده است.

برد

تاکنون مقاالت علمی زیادی در زمینه گردوغبار ارائه شده

( Nezhad Kouraki and Dehghan Ahmadabadi,

ولی مسئله مهمتر بررسی واکنش و تمایل جامعه برای

 .)2016با توجه به آثار مخرب بهداشتی ،اقتصادی،

کاهش اثرات ناملموس گردوغبار است .زیرا بدون در نظر

فرسایش

بادی

شدید

را

میتوان

نام
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داشتن این مهم ،برنامهریزیها و تدابیر حفاظتی در این

) Chen and Kan (2004آثار بهداشتی مرتبط با آلودگی

زمینه بدون معنی خواهد بود .یکی از راههای پی بردن به

ذرات معلق  PM10شامل مرگومیر و عوارض (برونشیت

این موضوع ،تعیین میزان تمایل به پرداخت جامعه برای

مزمن ،بستری شدن در بیمارستان ،ویزیت سرپایی،

حفاظت در برابر اثرات گردوغبار است .در این بخش از

برونشیت حاد) را در شانگهای 7چین در سال  2001با

پژوهش به گزارشهای مختلفی از بررسیهای انجامشده

استفاده از تابع دز-واکنش بر اساس مطالعات

در زمینه برآورد خسارات ناشی از پدیده گردوغبار جهان

اپیدمیولوژیک و ضرایب بهدستآمده از مطالعات

و ایران اشاره شده است Abedi et al. (2013) .هزینه

انجامشده در چین محاسبه کردند .هزینه اقتصادی

حفاظت از آبهای زیرزمینی برای شهر یزد را با استفاده

مرگومیر زودرس بر اساس روش ارزش آماری زندگی

از روش ارزشگذاری مشروط 18/5 2دالر تعیین کردند.

 518/63میلیون دالر برآورد شد .کل هزینههای اقتصادی

) Khaledi (2012در پژوهشی با استفاده از روشهای

آثار سالمتی ناشی از آلودگی ذرات هوا حدود 62540

پارامتریک ،مجموع خسارات اقتصادی گردوغبار بر کل

میلیون دالر آمریکا بوده که  1/03درصد تولید ناخالص

بخش کشاورزی سه استان شدیدا متاثر (ایالم ،خوزستان

بود Shin et al. (2010) .هزینه خسارت ذرات  PM10را

و کرمانشاه) را از  2227میلیون دالر در سناریوی اول تا

ارزیابی کردند .ریسک سالمتی بر اساس تابع دز-واکنش

 13361میلیون دالر در سناریوی چهارم برآورد کرد .در

برای تخمین ریسک جمعیت ساالنه در سئول انجام شد.

سال  1388هر یک روز تعطیلی در اثر گرد و غبار بر

همچنین ،تمایل به پرداخت برای کاهش نرخ مرگومیر

مبنای ارزش افزوده استانی 142میلیون دالر و بر مبنای

برای ارزیابی ارزش آماری زندگی را برآورد کردند .هزینه

متوسط ارزش افزوده کشوری  66میلیون دالر ،مجموعا بر

خسارت ناشی از  PM2.5در سئول حدود  1057میلیون

اقتصاد سه استان زیان وارد کرده استDanesh Jafari .

دالر برای موارد حاد و  8972میلیون دالر برای موارد

) et al. (2015در پژوهشی خسارات ناشی از پدیده

مزمن برآورد شد Altindag et al. (2017) .در پژوهشی

ریزگردها بر سالمت افراد را در استانهای خوزستان،

تاثیر آلودگی هوا ناشی از توفانهای گرد و خاک چین و

کرمانشاه و کردستان با استفاده از روشهای واکنش دز،3

مغولستان را بر نوزادان در کشور کره بررسی قرار کردند.

ارزش آماری زندگی 4و هزینهی بیماری 5محاسبه کردند.

آنها نشان دادند قرار گرفتن در معرض آلودگی در طول

نتایج نشان داد کل هزینۀ مرگومیر مرتبط با آلودگی

دوران بارداری اثرات منفی قابلتوجهی بر سالمت نوزاد

ذرات به ترتیب  947520000 ،3506580000و

دارد.

 466200000دالر و هزینههای مستقیم پزشکی در

بررسی متون علمی داخلی و خارجی مرتبط با

استانهای منتخب به ترتیب 10571428 ،10184285

گردوغبار نشان میدهد در اکثر تحقیقات انجامشده درباره

و  76000000دالر و متوسط هزینۀ فرصت هر بیمار 24

تاثیر گردوغبار بر کیفیت آبوهوا ،بررسیهای سینوپتیک،

دالر است Fatahi Ardakani (2016) .تمایل به پرداخت

مدلسازی و پایش این پدیده توسط تصاویر ماهوارهای و

برای پیشگیری از اثرات ناملموس برونمنطقهای

برآورد هزینههای مربوط به درمان و سالمت جسمانی

(خارجی) گردوغبار در دشت یزد-اردکان و عوامل موثر بر

مورد توجه بوده است .بنابراین باید برآورد جامعی از

این تمایل را با استفاده از الگوی رگرسیونی لوجیت ،برآورد

خسارات با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و ارزش

کرد 6.نتایج نشان داد تمایل به پرداخت ساالنه حفظ این

بازاری ،برای کاهش آثار زیانبار گردوغبار صورت گیرد.

منطقه  4میلیون دالر در سال است.

این پژوهش با هدف کمیسازی خسارات ملموس و
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ناملموس ناشی از پدیده گردوغبار بر محیط زیست انسانی

متوسط از سطح دریا  1234متر است (.)Ardakan.gov.ir

و برآورد میزان تمایل به پرداخت افراد برای حفظ

در سال  1395جمعیت این شهر  75271نفر بوده است

بخشهای متاثر از این پدیده در شهرستان اردکان انجام

( .)www.amar.org.irمنطقه مورد بررسی در این پژوهش

شده است.

شامل بخش مرکزی شهرستان اردکان ،دهستان محمدیه
و شهر احمدآباد است.

مواد و روشها

اثرات زیانبار گردوغبار به دو دسته ملموس و

اردکان در منطقۀ خشک و بیابانی ایران قرار گرفته

ناملموس تقسیم میشوند .ارزشهای ملموس آن گروه از

و همواره در معرض بادهای شدید و توفانهای گردوغبار

ارزشهایی است که توسط انسان باید مورد استفاده قرار

است ( .)Fatemi et al., 2015اردکان در طول جغرافیایی

گیرد .ارزشهای ناملموس ،هیچگونه رفتار قابلمشاهدهای

 53درجه و  48دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  32درجه

را در بر نمیگیرند و تنها نتیجه تجربه ساده ذهنی است

و  20دقیقه شمالی در قلب بیابان مرکزی ایران ،با

به عبارتی نمیتوانند در خریدهای بازار مشاهده شوند و یا

مساحت  2868هکتار  64کیلومتری شمال غربی یزد واقع

بر اساس کارکردها ،استنتاج شوند ( Fatahi Ardakani

شده است .متوسط بارندگی  58میلیمتر و دارای بستر

 .)and Torabi, 2012ارزشگذاری خسارات بازاری و

خاکی مستعد توفانهای گردوغبار است .در قسمت غربی

غیربازاری ناشی از پدیده گردوغبار به دلیل شناخت و فهم

آن آبادیهای دهستان عقدا ،در قسمت جنوبی شهرستان

منافع زیستمحیطی توسط انسانها ،ارائه مسائل محیطی

میبد ،در قسمت شرقی دهستان زرین قرار دارند .اردکان

کشور به تصمیمگیرندگان و برنامهریزان ضروری است .در

از جنوب به شهر میبد ،از شمال به باغات پسته ،از غرب

جدول زیر به اختصار پیامدهای ریزگردهاى جوى و

به زمینهای زراعی و از شرق به خانهباغهای معدودی

گردوغبارهاى ناشى از آن بر شهروندان و محیط زیست

محدود میشود .شهرستان کوهستانی بوده و ارتفاع

آمده است.

شکل  -1نقشه جغرافیایی شهرستان اردکان
Fig. 1- Geographic map of Ardakan city
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جدول  -1پیامدهای بازاری و غیربازاری ناشی از پدیده گردوغبار
Table 1. Market and non-market outcomes from dust phenomena

پیامدهای بازاری

پیامدهای غیربازاری

Market outcomes

and non-market outcomes

اثر گردوغبار بر سالمت جسمانی افراد

اثر گردوغبار بر آلودگی هوا

The effect of dust on the physical health of individuals

The effect of dust on air pollution

اثر گردوغبار بر افزایش مصرف آب

اثر گردوغبار بر فضای سبز شهری

The effect of dust on increasing water consumption

The effect of dust on urban green space

اثر گردوغبار بر صنعت دام و طیور

اثر گردوغبار بر بخش کشاورزی

The effect of dust on the livestock and poultry industry

The effect of dust on the agricultural sector
)(Fouladian and Amade Shahn Abadi, 1394.

از آنجا که برای اکثر خدمات اکوسیستمی منابع

و  Sدیگر ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی است که

طبیعی بازاری وجود ندارد ،سعی میشود اینگونه منافع

تحتتأثیر سلیقه فردی است ε0 .و  ε1متغیرهای تصادفی

در نبود بازار با بازارهای مصنوعی ارزشگذاری شوند

با میانگین صفرهستند که مستقل و یکسان توزیع

) .(Fatahi Ardakani et al., 2017این روش بهطور

شده اند .تفاضل مطلوبیت ( )Uمی تواند به صورت زیر

مستقیم بر موضوع تمایل به پرداخت مصرفکنندگان

توصیف شود:

متکی است .رایجترین روش از این نوع ،روش ارزشگذاری

) U =U(1,Y - A; S) -U(0,Y; s) + (ε1 - ε0

()2

مشروط است ( .)Adamowitz et al., 1998از اینرو برای

چنانچه تفاضل مطلوبیت ( )Uبزرگتر از صفر باشد

محاسبه خسارات پیامدهای غیربازاری شامل آلودگی هوا،

پاسخدهنده مطلوبیت خود را با موافقت با پرداختن مبلغی

حفظ فضای سبز شهری و حفظ بخش کشاورزی از این

برای به دست آوردن کاال حداکثر میکند .در نتیجه برای

روش استفاده میشود .در روش قیمت بازار ارزشهای

هر پاسخدهنده با یک پاسخ صفر یا یک مواجه خواهیم

مصرفی کاال و خدماتی که قابلعرضه به بازار و دارای قیمت

بود .عواملی که پاسخ بلی یا خیر را تحتتاثیر قرار میدهند

واقعی هستند برآورد میشود .بنابراین برای برآورد

 Aو  Yو  sهستند .در نتیجه با یک الگوی اقتصادسنجی

خسارات ملموس شامل اثر گردوغبار بر سالمت جسمانی

که متغیر وابسته آن صفر یا یک است مواجه هستیم .برای

افراد ،افزایش مصرف آب و اثر گردوغبار بر بخش دام و

برآورد الگوهای با متغیر وابسته دوتایی از الگوهای لوجیت

طیور از رهیافت بازاری استفاده میشود.

یا پروبیت استفاده میشود ( Raei Jadidi and Sobouhi

در روش ارزشگذاری مشروط سعی میشود تمایل

 .)Sabouni, 2012با توجه به سادگی محاسبات در این

به پرداخت افراد تحت سناریوهای بازار فرضی معین،

پژوهش از مدل لوجیت ،بهصورت رابطه  3استفاده شده

مشخص شود .برای تصریح مدل در اندازهگیری تمایل به

است.

پرداخت ،فرض میشود که فرد مبلغ پیشنهادی برای

1

ارزش پاکیزگی هوا را بر اساس حداکثر کردن مطلوبیت

()3

خود تحت شرایط زیر میپذیرد و در غیر این صورت آن را

(dX́)4

رد میکند.

)̂ t β
1+exp(−X
1
)1+exp(−x̂t β

= )Pi = pr (Yt=1) = F(X́i β
= E(WTP) =∫ Fi (dU)dA

U(1,Y - A; S) + ε1 U(0,Y; S) + ε0

سپس میزان ارزش مورد انتظار  WTPپس از برآورد

در این رابطه  Uمطلوبیت غیرمستقیمی است که

مدل با محاسبه انتگرالگیری عددی در محدوده صفر تا

()1

باالترین پیشنهاد بهصورت رابطه  5محاسبه شد.

فرد به دست میآورد Y .درآمد فرد A ،مبلغ پیشنهادی
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()5

)E (WTP

maxA
1
dA
∫0
})1+exp{−(α0 −βA

=

میدهد که چند درصد انحراف از مقدار واقعی  WTPبرای

maxA
=∫0
Fη (ΔU)dA

پژوهشگر قابلقبول است ( Mitchell anxd Carson,

) E(WTPمقدار انتظاری  WTPو  𝛼 0عرض از مبدا

 .)1989, Fatahi, 2011آمار و اطالعات مورد نیاز از طریق

تعدیلشده است که به وسیله جمله اجتماعی-اقتصادی

طراحی پرسشنامه ،مصاحبه حضوری با افراد متخصص و

به جمله عرض از مبدا اصلی ( )αاضافه شده است

دادههای ثبتشده در سازمانها و ادارات اردکان

(.)Khaksar Astane et al., 2013

جمعآوری شده است .در این پژوهش با استفاده از

روش قیمت بازار 8از قیمتهای متداول برای کاالها

اطالعات  30پیشآزمون و روش میشل و کارسون تعداد

و خدمات در بازارها استفاده میکند .قیمت بازار ارزش

 509پرسشنامه در بخش آلودگی هوا و فضای سبز

واحد اضافه آن کاال یا خدمات را با فرض اینکه کاال از طریق

شهری و تعداد  244پرسشنامه در بخش کشاورزی در

بازار رقابت کامل فروخته شده است ،نشان میدهد.

فصل بهار و تابستان سال  1395تکمیل شده است.

بهرهگیری از روش قیمت بازار برای برآورد مازاد

نتایج و بحث

مصرفکننده و مازاد تولیدکننده نیاز به اطالعات دارد .برای
برآورد مازاد مصرفکننده ،تابع تقاضا باید برآورد شود .این

در این پژوهش پرسشنامه مربوط به بخش آلودگی

کار نیاز به یک سری اطالعات در مورد عوامل دیگر مانند

هوا و فضای سبز شهری شامل سه بخش است .در بخش

درآمد یا اطالعات جمعیتی دارد که ممکن است بر تقاضا

نخست پرسشنامه ،اطالعات جامعی درباره خصوصیات

تأثیر گذارد .برای برآورد مازاد تولیدکننده ،اطالعات راجع

عمومی و اقتصادی-اجتماعی فرد پاسخگو و درآمد

به هزینههای متغیر تولید و درآمدهای بهدستآمده از کاال،

ماهیانهاش جمعآوری شد .بخش دوم مربوط به تمایل به

مورد نیاز است .این روش فقط برای ارزشگذاری کاالها و

پرداخت افراد برای کاهش آلودگی هوا ناشی از ریزگردها

خدماتی به کار میرود که دارای بازار و قیمت واقعی بوده و

است .بخش سوم مربوط به تمایل به پرداخت افراد برای

با شکست بازار مواجه نشده باشند .به عبارت دیگر این روش

حفظ فضای سبز شهری در مقابل ریزگردها است .پس از

فقط قادر به برآورد ارزشهای مصرفی کاال و خدماتی است

استخراج آمار و اطالعات مربوط به پرسشنامه ،با استفاده

که قابل عرضه به بازار و دارای قیمت واقعی هستند

از الگوی لوجیت عواملی که بر تمایل به پرداخت اثرگذار

(.)Neshat, 2016

هستند ،به ترتیب برای هر بخش به روش حداکثر
راستنمایی با استفاده از نرمافزارهای  Shazam9و

در این پژوهش با استفاده از روش Mitchell and

محاسبات ریاضی با نرمافزار  Maple18برآورد و نتایج آن

) Carson (1989که برای اولین بار توسط )Fatahi (2011

در جداول زیر ارائه شده است.

در ایران استفاده شد ،با در دست داشتن ضریب تغییرات
میتوان حجم نمونه را به دست آورد.
()6

𝟐 ̂
𝐕×𝐭

]

𝐝

𝟐

[= ]

̂
𝛅×𝐭

𝐏𝐓𝐖𝐑×𝐝

ارزشگذاری خسارات ناشی از پدیده گردوغبار

[=n

مربوط به آلودگی هوا

در رابطه  n ، 6حجم نمونه t ،مقدار آماره ،t-student

نتایج توصیفی متغیرهای کمی مربوط به میزان

RWTPمقدار  WTPبرآوردشده و  dدرصد اختالف

تمایل به پرداخت افراد برای جلوگیری از آلودگی هوا و

RWTPاز  WTPیا  WTPواقعی و ̂ Vضریب تغییرات

حفظ فضای سبز شهری در مقابل گردوغبار طبق جدول

است .مقدار  dتوسط پژوهشگر تعیین میشود و نشان

 2است.
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جدول  -2نتایج توصیفی متغیرهای کمی
Table 2. Descriptive results of quantitative variables

متغیرها

میانگین

حداقل

حداکثر

ضریب تغییرات

Variables

Average
32

At least
18

Maximum
80

Coefficient of variation
0.31

افراد خانوار (تعداد)

2.5

1

12

0.78

13.83

0

18

0.21

سن (سال)
)Age (year
)Households (number

سالهای تحصیل
Years of study

جنسیت

0.65

0

1

0.73

درآمد ماهیانه (ریال)

14015130

400000

80000000

0.69

Gender
Monthly encome
)(Rials

منبع :یافتههای تحقیق

Source: Research findings

جدول  2وضعیت سن ،تعداد افراد خانوار ،تحصیالت،

جنسیت از نظر آماری در سطح پنج درصد معنادار شده

جنسیت ،درآمد ماهیانه افراد و میزان اهمیت محیط زیست

است و عالمت منفی آن حاکی از آن است که زنان تمایل

را برحسب میانگین و مقادیر حداقل ،حداکثر و ضریب

به پرداخت بیشتری نسبت به مردان برای جلوگیری از

تغییرات نشان میدهد .میانگین سن پاسخگویان  32سال

آلودگی هوا ناشی از پدیده گردوغبار دارند .ضریب متغیر

است که از حداقل سن  18سال تا حداکثر سن  80را دارا

درآمد از نظر آماری در سطح یک درصد معنادار شده است.

بودهاند .همچنین افراد مورد پرسش (در صورت تاهل)

با توجه به مقدار متوسط درآمد ،مقدار این متغیر به دو گروه

بهطور متوسط دارای بعد خانوار  2/5نفر بودهاند که از

باالتر از میانگین و کمتر از آن تقسیم میشود .با توجه به

حداقل  1تا حداکثر  12نفر است .میانگین درآمد ماهیانه

اثر نهایی این متغیر ،با افزایش صد ریال در درآمد افراد،

افراد مورد پرسش نیز تقریبا معادل با  14015130ریال

احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی  16واحد افزایش مییابد.

است .بررسی وضعیت تحصیلی پاسخگویان نیز حاکی از آن

عالمت مثبت متغیر میزان اهمیت محیط زیست حاکی از

است که  8/84درصد دارای مدرک فوقلیسانس و باالتر

این است که با افزایش میزان اهمیت دادن افراد به کاهش

 32/22درصد دارای مدرک لیسانس  14/14درصد مدرک

آلودگی هوا ناشی از پدیده گردوغبار ،احتمال پذیرش مبالغ

فوقدیپلم 27/11 ،درصد مدرک دیپلم 16/40 ،درصد

پیشنهادی بهطور معناداری افزایش مییابد .بعد از تخمین

پایینتر از دیپلم و  1/17درصد بیسواد هستند .در این

پارامترهای مدل لوجیت با استفاده از روش حداکثر

بخش از مجموع سه پیشنهاد  70درصد پاسخگویان آن را

درستنمایی ،بهوسیله انتگرالگیری عددی در محدوده

قبول کردند 20/3 .درصد پیشنهاد  250000ریال (ساالنه)،

صفر تا مبلغ پیشنهاد بیشینه ( 1000000ریال) ،میزان

 32/7درصد پیشنهاد  500000ریال (ساالنه) و 16/6

ارزش مورد انتظار  WTPبهصورت رابطه  7محاسبه شد.

درصد پیشنهاد  1000000ریالی (ساالنه) را پذیرا بودند.

()7

نتایج برآورد مدل لوجیت با متغیرهای توضیحی در جدول

100000
1
E(WTP) = ∫0
=
})1+exp{−(0/11−(0/0000073bid

440880

 3ارائه شده است.
طی یک سال به میزان تحصیالت احتمال پذیرش

متوسط تمایل به پرداخت افراد برای جلوگیری از

مبالغ پیشنهادی معادل  0/0057افزایش مییابد .ضریب

آلودگی هوا ناشی از پدیده گردوغبار شهر اردکان،
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 440880ریال در هر سال بهدست آمده است .با توجه به

نفر است ،ارزش کل حفظ آلودگی هوا در مقابل گردوغبار

اینکه جمعیت بخش مرکزی شهرستان اردکان 75271

 33185478480ریال در سال است.

جدول  -3نتایج برآورد مدل لوجیت (بخش آلودگی هوا)
متغیرها

)Table 3. Results of estimation of logit model (air pollution section
کشش در میانگین
ارزش آماره T
ضرایب برآورد

اثر نهایی

Variables

Estimated coefficients

T-Ratio

Elasticity at means

Marginal Effect

عرض از مبدا

0.15

*0.4

0.086

-

-0.0000069

***-2.9

-0.22

-0.018

**-2.5

-0.34

-0.0045

-0.42

***-2.7

-0.083

-0.10

**1.80

0.073

0.16

Constant

پیشنهاد
Bid

سن
Age

تعداد افراد خانوار (باالی  3نفر)
households

-0.0000016

تحصیالت (باالی فوق دیپلم)

0.023

درآمد (باالی )15000000

0.66

***4.5

0.13

-00.29

**-2

-0.11

-0.072

0.11

*1.4

0.29

0.028

education
Income

جنسیت
Gender

میزان اهمیت محیط زیست
The importance environment

00.0057

PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS= 0.61
LIKELIHOOD RATIO TEST = 48.33
MCFADDEN R-SQUARE = 0.034
MADDALA R-SQUARE = 0.046
*** ** ،و * به ترتیب معناداری در سطح یک ،پنج و ده درصد
منبع :یافتههای تحقیق

***,** , * Respectively, at a level of one, five and ten percent
Source: Research findings

()8
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800000
1
E(WTP) = ∫0
=
})𝑑𝑖𝑏1+exp{−(0/17−(0/000011

بر فضای سبز شهری

408340

پس از استخراج آمار و اطالعات مربوط به
پرسشنامه افراد پاسخگو ،از مجموع سه پیشنهاد 69

متوسط تمایل به پرداخت افراد برای حفظ فضای

درصد پاسخگویان آن را قبول کردند 20/2 .درصد

سبز شهری اردکان 408340 ،ریال در هر سال بهدست

پیشنهاد  200000ریال (ساالنه) 27/79 ،درصد پیشنهاد

آمده است .با توجه به جمعیت اردکان ،ارزش کل حفظ

 400000تومان (ریال) و  14/7درصد پیشنهاد 800000

فضای سبز شهری در مقابل گردوغبار 30736160140

ریال (ساالنه) را پذیرا بودند .نتایج برآورد مدل لوجیت با

ریال در سال است.

متغیرهای توضیحی در جدول  4ارائه شده است:

ارزشگذاری خسارات ناشی از پدیده گردوغبار

بعد از تخمین پارامترهای مدل لوجیت با استفاده

بر بخش کشاورزی

از روش حداکثر درستنمایی ،بهوسیله انتگرالگیری
عددی در محدوده صفر تا مبلغ پیشنهاد بیشینه

بخش اول پرسشنامه اطالعات جامعی در مورد

( 800000ریال) ،میزان ارزش مورد انتظار  WTPبه

ویژگیهای عمومی و اقتصادی-اجتماعی پاسخگوها و

صورت رابطه  8محاسبه شد.

درآمد کشاورزان جمعآوری شده است .در بخش دوم
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پرسشنامه درباره میزان آشنایی آنها با پدیده گردوغبار،

در مقابل پدیده گردوغبار پرسیده شد .پس از استخراج

نگرانی درباره این مسئله و میزان کاهش تولید بر اثر پدیده

آمار و اطالعات مربوط به پرسشنامه افراد پاسخگو،

گردوغبار سواالتی پرسیده شد .و در بخش آخر تمایل به

ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان بررسی و در

پرداخت کشاورزان برای حفاظت از محصوالت کشاورزی

جدول  5ارائه شد.

جدول  -4نتایج برآورد مدل لوجیت (بخش فضای سبز شهری)
متغیرها

)Table 4. Results of estimation of logit model (urban green space section
کشش در میانگین
ارزش آماره T
ضرایب برآورد

Variables

عرض از مبدا

اثر نهایی

Estimated coefficients
-0.049

T-Ratio
*-0.1

Elasticity at means
-0.02

Marginal Effect
-

-0.000011

***-3.5

-0.28

-0.0000026

-0.017

**-2.4

-0.33

-0.0043

Constant

پیشنهاد
Bid

سن
Age

تعداد افراد خانوار (باالی  3نفر)

-0.47

***-3

-0.09

-0.11

تحصیالت (باالی فوق دیپلم)

0.026

**2

0.08

0.0063

درآمد (باالی )15000000

0.16

**2

0.42

0.039

جنسیت

-0.23

*-1.6

-0.08

-0.056

میزان اهمیت محیط زیست

0.61

***4/1

0.12

0.14

households
education
Income
Gender
The importance environment
PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS = 0.60
LIKELIHOOD RATIO TEST = 50.11
MCFADDEN R-SQUARE = 0.036
MADDALA R-SQUARE= 0.048

*** ** ،و * به ترتیب معناداری در سطح یک ،پنج و ده درصد
منبع :یافتههای تحقیق

***,** , * Respectively, at a level of one, five and ten percent
Source: Research findings

جدول  -5نتایج توصیفی متغیرهای کمی (بخش کشاورزی)
)Table 5. Descriptive results of quantitative variables (agricultural sector

متغیرها

میانگین

حداقل

حداکثر

ضریب تغییرات

Variables

Average
45

At least
22

Maximum
87

Coefficient of variation
0.3

افراد خانوار (تعداد)

4

1

10

0.42

سالهای تحصیل

10.9

0

18

0.44

سن (سال)
)Age (year
Households
Years of study

تعداد افراد شاغل

1.58

1

5

0.54

298290980

6000000

1200000000

0.919

Number of people employed

درآمد ساالنه کشاورزی (ریال)
)Annual agricultural income (Rials

منبع :یافتههای تحقیق

Source: Research findings
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بررسی ویژگیهای پاسخگویان نشان میدهد 95

پیشنهاد  27/9درصد پیشنهاد  250000ریال (ساالنه)،

درصد آنها متاهل و پنج درصد آنها مجرد هستند .میانگین

 31/67درصد پیشنهاد  500000ریال (ساالنه) و 32/3

سن پاسخگویان  45سال است .همچنین افراد مورد

درصد پیشنهاد  1000000ریالی (ساالنه) را پذیرا بودند.

پرسش (در صورت تاهل) بهطور متوسط دارای بعد خانوار

در قسمتی از پژوهش میزان اهمیت حفاظت محصوالت

 4نفر بودهاند .میانگین درآمد ساالنه حاصل ازکشاورزی

کشاورزی و نگرانی کشاورزان در مورد خسارات وارده به

افراد مورد پرسش نیز تقریبا معادل با  298290980ریال

بخش کشاورزی ناشی از پدیده گردوغبار و کاهش تولید

است .بررسی وضعیت تحصیلی پاسخگویان نیز حاکی از

محصوالت کشاورزی بررسی شده است که تحت عنوان

آن است که  2درصد دارای مدرک فوقلیسانس و باالتر

شاخص زیستمحیطی وارد مدل شد و مورد بررسی قرار

 18/4درصد دارای مدرک لیسانس  14/7درصد مدرک

گرفت .با استفاده از الگوی لوجیت عواملی که بر تمایل به

فوقدیپلم 22/9 ،درصد مدرک دیپلم 28/2 ،درصد کمتر

پرداخت اثرگذار است ،برآورد و نتایج آن در جدول  6ارائه

از دیپلم و  13/5درصد بیسواد هستند .از مجموع سه

شده است.

جدول  -6نتایج برآورد مدل لوجیت (بخش کشاورزی)
متغیرها

)Table 6. Results of estimation of logit model (agricultural sector
کشش در میانگین
ارزش آماره T
ضرایب برآورد

اثر نهایی

Variables

Estimated coefficients

T-Ratio

Elasticity at means

Marginal Effect

عرض از مبدا

-2.13

**-2.3

-0.755

-

***-3.7

-0.28

Constant

پیشنهاد

-0.000013

-0.000003

Bid

سن

0.021

**1.9

0.34

**-2

-0.098

0.0048

Age

تعداد افراد خانوار (باالی  3نفر)

-0.45

-0.10

households

تعداد افراد شاغل

0.32

**2.5

0.18

0.075

Number of people
employed

تحصیالت

0.066

**2.2

0.25

***3.6

0.16

0.015

education

درآمد

0.000000015

0.0000000035

Income

شاخص زیستمحیطی

0.14

**1.7

0.41

0.032

Environment index
PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS = 0.69
LIKELIHOOD RATIO TEST = 49.73
MCFADDEN R-SQUARE = 0.07
MADDALA R-SQUARE = 0.096

*** ** ،و * به ترتیب معناداری در سطح یک ،پنج و ده درصد
منبع :یافتههای تحقیق

***,** , * Respectively, at a level of one, five and ten percent
Source: Research findings
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بررسی ،ارزش کل حفظ محصوالت کشاورزی در مقابل

متغیر شاخص زیستمحیطی در سطح پنج درصد

پدیده گردوغبار  50431570000ریال در سال است.

معنادار شده است .عالمت مثبت متغیر شاخص
زیستمحیطی حاکی از این است که با افزایش آشنایی
کشاورزان با خسارات مربوط به پدیده گردوغبار به

برآورد هزینههای ناشی از افزایش مصرف آب

محصوالت کشاورزی و اهمیت حفاظت در مقابل این

در روزهای گردوغباری

پدیده ،احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی بهطور معناداری

دادههای مربوط در این بخش که از دادههای

افزایش مییابد .بعد از تخمین پارامترهای مدل لوجیت با

ثبتشده در اداره آب و فاضالب شهرستان اردکان

استفاده از روش حداکثر درستنمایی ،بهوسیله

جمعآوری شده است ،در جدول  7آمده است .طبق نظر

انتگرالگیری عددی در محدوده صفر تا مبلغ پیشنهاد

خبرگان و مصاحبه با کارشناس اداره آب در این زمینه،

بیشینه ( 1000000ریال) ،میزان ارزش مورد انتظار

حدود  20درصد از هزینههای مصرف آب ،در سال مربوط

 WTPبهصورت رابطه  9محاسبه شد.
()9

به افزایش مصرف در روزهای گردوغباری در نظر گرفته

1000000
1
E(WTP) = ∫0
= 670000
})𝑑𝑖𝑏1+exp{−(11/6−(0/000013

شد.

متوسط تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از

طبق جدول  7پس از انجام محاسبات میزان هزینه

محصوالت کشاورزی شهر اردکان 670000 ،ریال در هر

مصرف آب ناشی از گردوغبار در سال ،1395

سال به دست آمده است .با توجه به جمعیت منطقه مورد

 2762736640ریال به دست آمده است.

جدول  -7توصیف کمی اطالعات مربوط به هزینههای مصرف آب ناشی از وقوع پدیده گردوغبار در سال 1395
Table 7. Quantitative description of water consumption costs due to the occurrence of dust phenomena in 1395

مقدار کل میزان آب مصرفی در  9ماه از سال ( 1395متر مکعب)

6126750

)The total amount of water consumed in 9 months since 1395 (cubic meters

آببها هر متر مکعب آب (ریال)

1730

)Cubes per cubic meter of water (Rials

هزینه کل آب مصرفی  9ماهه (ریال)

10599277500

)The total cost of 9 months water consumption (Rials

کل میزان آب مصرفی در  3ماهه تابستان (متر مکعب)

1552853

)The total amount of water consumed in the 3 months of summer (cubic meters

آببها هر متر مکعب آب در تابستان (ریال)

2070

)Water meters per cubic meter of water in summer (Rials

هزینه کل آب مصرفی  3ماهه تابستان (ریال)

3214405710

)Total cost of 3 months of summer water consumption (Rials

هزینه کل آب مصرفی در سال ( 1395ریال)

13813683210

)Total water consumption in 1395 (Rials

میزان افزایش مصرف آب ناشی از گردوغبار

0.2

Increased water consumption due to dust

هزینه ناشی از افزایش مصرف آب بر اثر گردوغبار در یک سال (ریال)

2762736640

)The cost of increasing water consumption by dust in one year (Rials

منبع :اداره آب و فاضالب شهرستان اردکان

Source: Ardakan county water and waste office
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برآورد خسارات ناشی از گردوغبار بر سالمت

ریال در سال  1395به دست آمده است.

جسمانی افراد
برآورد خسارات ناشی از گردوغبار بر صنعت دام

آمار و اطالعات این بخش از طریق آمار ثبتشده

و طیور

در بیمارستان ضیایی شهرستان اردکان جمعآوری شده
است .طبق نظر خبرگان و مصاحبه با پزشک متخصص،

آمار و اطالعات این بخش که از طریق آمار ثبت

حدود  30درصد از مشکالت بیماران مراجعهکننده ناشی

شده در اداره دام پزشکی شهرستان اردکان جمعآوری

از گردوغبار است.

شده است ،در جدول  9آمده است .طبق نظر کارشناسان
 10درصد از تلفات کل ،ناشی از وقوع گردوغبار بوده

بنابراین میزان هزینه درمان بیماریهای ناشی از

است.

گردوغبار مربوط به تعداد  3051بیمار15548414040 ،

جدول  -8توصیف کمی اطالعات مربوط به هزینههای درمان بیماریهای ناشی از وقوع پدیده گردوغبار سال 1395
Table 8. Quantitative description of the cost of treating diseases caused by the occurrence of dust phenomena in 1395

پنومونی

آسم

آسم حاد

برونشیت

برونشیت مزمن

disease

Pneumonia

Asthma

Acute asthma

Bronchitis

Chronic bronchitis

نام بیماری
تعداد بیماران
Number of patients

هزینه درمان (ریال)
)Treatment cost (Rials

2334

295

100

169

153

31822226056

3324390557

1402518099

2008554193

13270357885

هزینه کل (ریال)

15548414040

)Total cost (Rials
منبع :بیمارستان ضیایی شهرستان اردکان

Source: Ziaee hospital in Ardakan city

جدول  -9توصیف کمی اطالعات مربوط به خسارات ناشی از گردوغبار بر صنعت دام و طیور در سال 1395
Table 9. Quantitative description of information on dust losses on livestock and poultry industry in 1395

تعداد کل دام بیمارشده بر اثر گردوغبار
Number of trapped dust particles

هزینه درمان هر دام (ریال)

250
200000

)The cost of treatment per animal (Rials

هزینه کل درمان دامهای بیمارشده بر اثر گردوغبار (ریال)

50000000

)Total cost of treating sick animals from dust (Rials

تعداد جوجههای صنعتی تلفشده بر اثر گردوغبار

2628000

Number of industrial chicks consumed by dust

هزینه هر مرغ صنعتی (ریال)

50000

)Cost of any industrial chicken (Rials

هزینه کل جوجههای صنعتی تلفشده بر اثر گردوغبار (ریال)

131400000000

)The cost of all industrial chicks waste dust (Rial

تعداد جوجههای بومی تلفشده بر اثر گردوغبار

70

The number of native chicks killed by dust

هزینه هر مرغ بومی (ریال)

20000

)Cost per native chicken (Rials

هزینه کل جوجههای بومی تلفشده بر اثر گردوغبار (ریال)

1400000

هزینه کل خسارات ناشی از گردوغبار بر بخش دام و طیور (ریال)

131451400000

)Total cost of native chicks lost due to dust (Rial
)The total cost of the damage caused by dust on the livestock and poultry section (Rials

منبع :اداره دامپزشکی اردکان

Source: Ardakan Veterinary Office
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جدول  -10برآورد ارزش کل خسارات ناشی از پدیده گردوغبار
Table 10. Estimating the total value of damage caused by the dust

اثرات ناملموس پدیده گردوغبار
The intangible effects of dust
phenomena

اثر گردوغبار بر آلودگی هوا
The effect of dust on air
pollution

اثر گردوغبار بر فضای سبز شهری
The effect of dust on urban
green space

اثر گردوغبار بر بخش کشاورزی
The effect of dust on the
agricultural sector

هزینه ناشی از اثرات ناملموس پدیده

اثرات ملموس پدیده

هزینه ناشی از اثرات ملموس

گردوغبار (ریال)

گردوغبار

پدیده گردوغبار (ریال)

The cost of the intangible effects
)of dust phenomena (Rial

Tangible effects of dust
phenomena

The cost of tangible effects
)of dust phenomena (rials

The effect of dust on the
health

15548414040

اثر گردوغبار بر سالمت

33185478480

اثر گردوغبار بر مصرف آب

30736160140

2762736640

The effect of dust on
water consumption

اثر گردوغبار بر دام و طیور

50431570000

131451400000

The effect of dust on the
livestock and poultry

منبع :یافتههای تحقیق

Source: Research findings

بنابراین میزان خسارات وارده ناشی از گردوغبار به

تحقیق کمیسازی خسارات ملموس و ناملموس ناشی از

بخش دام و طیور در سال  1395در شهر اردکان

پدیده گردوغبار بر محیط زیست انسانی و برآورد میزان

 131451400000ریال بوده است .رقم برآورد شده در

تمایل به پرداخت افراد برای حفظ بخشهای متاثر از این

این پژوهش در مورد برآورد خسارات ناشی از گردوغبار

پدیده در شهرستان اردکان بود .در این راستا تمایل به

تقریبا از بیشتر مطالعات داخل و خارج کمتر و با Fatahi

پرداخت افراد برای حفظ آلودگی هوا ،فضای سبز شهری

) Ardakani (2016و ) Shin et al. (2010مطابقت دارد.

و محصوالت کشاورزی در مقابل گردوغبار ارزیابی شد و

بنابراین ارزش کل خسارات ناشی از پدیده گردوغبار در

ارزش تمایل به پرداخت افراد در بخش کشاورزی باالتر از

جدول  10آورده شد.

سایر بخشها به دست آمد .همچنین هزینههای مربوط به
بخش دام و طیور ،باالترین رقم را در میان سایر هزینههای

با توجه به جدول  10با مقایسه میزان ارزش کل

ملموس به خود اختصاص داده است.

هزینههای ناشی از اثرات ملموس و ناملموس میتوان

بر اساس نتایجی که از این پژوهش حاصل شد

نتیجه گرفت که ارزش کل اثرات ملموس نسبت به اثرات

میتوان پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه داد.

ناملموس باالتر است.

یکی از عوامل مهم و مؤثر بر تمایل به پرداخت

نتیجهگیری

افراد مورد بررسی در این پژوهش عامل درآمد است،

در این پژوهش با بهرهگیری از رهیافت ترجیحهای

بنابراین ،پیشنهاد میشود دولت سیاستهایی که باعث

اظهارشده و مدل لوجیت ،تمایل به پرداخت افراد برای

کاهش فقر درآمدی جامعه میشوند (با استفاده از همین

حفظ منابع زیستمحیطی ،شامل حفظ آلودگی هوا،

محل از درآمد ملی) را اتخاذ کند.

فضای سبز شهری ،محصوالت کشاورزی در مقابل پدیده

سطح تحصیالت و آموزش افراد مورد بررسی در

گردوغبار به دست آمد .سپس خسارات سایر پیامدهای

این پژوهش یکی از عوامل تأثیرگذار بوده است .بنابراین،

ملموس مربوط به این پدیده در زمینه اثر منفی گردوغبار

تأکید بر افزایش سطح تحصیالت و آموزشهای عمومی

بر افزایش مصرف آب ،اثر گردوغبار بر سالمت جسمانی

افراد جامعه میتواند از سیاستهایی باشد که دولت برای

افراد و اثر گردوغبار بر بیماری و تلفات دامها با استفاده از

جلوگیری از آلودگی هوا و حفظ فضای سبز شهری اتخاذ

قیمت بازار و برآورد هزینهها محاسبه شد .از جمله اهداف

میکند .همچنین آگاهسازی کشاورزان از طریق برگزاری
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شناسایی و کنترل بیماریهای مربوط به دام و طیور در

کالسهای آموزشی در زمینه خسارت وارده به محصوالت

.بخش دامپزشکی توصیه میشود

.کشاورزی بر اثر وقوع پدیده گردوغبار الزم است

با توجه به میزان تمایل به پرداخت افراد در بخش

با توجه به اثر مثبت متغیر سن پاسخگویان در

، ریال به دست آمد33185478480 آلودگی هوا که

میزان تمایل به پرداخت برای حفظ بخش کشاورزی در

استفاده از دستگاههای بهروز و استاندارد در ایستگاههای

مقابل پدیده گردوغبار پیشنهاد میشود برای آشنایی

پایش وضعیت جوی و نیز سیستمهای پیشآگاهی

بیشتر جوانان با آثار مخرب گردو غبار و راههای کاهش

هشداردهنده در مناطق درگیر بحران برای کنترل آلودگی

. کالسهای ترویجی برگزاری شود،خسارات این پدیده

.ناشی از گردوغبار ضروری است

با توجه به هزینه مربوط به سالمت جسمانی که
 ریال است پیشنهاد میشود این مبلغ15548414040

1 Dust

پی نوشتها

برای ارزیابی مالی یا اقتصادی پروژههای کاهش اثرات
.گردو غبار در نظر گرفته شود

2 Contingent

valuation method
reaction function
4 Value Of Statistical Life
5 Cost of Illness
6
Willingness to pay
7 Shanghai
8 Price market method
3 Dose

با توجه به میزان هزینههای مربوط به بخش دام و
 ریال) را در131451400000( طیور که باالترین رقم
،بین هزینههای ملموس به خود اختصاص داده است
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Introduction: One of the phenomena related to air pollution that has been witnessed in western and southwestern regions of Iran in recent times is that related to dust, an atmospheric phenomenon that has adverse
environmental effects and impacts. Dust storms have had many negative effects on health, economics, society
and the environment, resulting in huge damage to human resources, health, industry, and especially agriculture.
The purpose of this study is to quantify the tangible (market) and intangible (non-market) damages caused by
dust-related phenomena in the city of Ardakan.

Materials and methods: The data required in this study were obtained from the statistics and data recorded in
Ardakan offices, as well as the completion of 244 double bounded dichotomous choice questionnaires in the
agricultural sector and 509 questionnaires in the air pollution and urban green areas during 2016 using 30 pretests and Michels and Carson. In this study, the tangible and intangible damages of dust are valued using the
conditional valuation method and market price. Using the logit model, the factors that affect the willingness to
pay are estimated for each section using Shazam 9 and mathematical calculations using Maple Version 18
software.

Results and discussion: The results of this study showed that income and education variables have a positive
and significant effect on people's willingness to pay for air pollution and urban green space. The variables of
age, number of households and gender all had a negative and significant effect on people's willingness to pay
for air pollution and urban green space in the face of the dust phenomenon. In the agricultural sector, variables
such as age, number of employed people, education and income have a positive and significant effect on
farmers' willingness to pay for agricultural products in the face of the dust phenomenon. The total value of the
damages against this phenomenon to respond to air pollution is estimated at 33,185,478,480 Rials, the
maintenance of agricultural products at 50,431,570,000 Rials and the maintenance of green space against dust-
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related phenomena at 30,736,160,140 Rials per year for the city of Ardakan. Also, the tangible losses from
dust-related phenomena in terms of increased water consumption due to washing during dusty days is
2,762,736,640 Rials, the negative impact of dust on physical health and treatment costs and mortality due to
asthma and bronchitis diseases at 15,548,414,040 Rials and the negative impact on the livestock sector and
treatment costs and cattle losses were calculated 131,451,400,000 Rials using a market approach

Conclusion: The results indicate that the total value of intangible and tangible damages for the city of Ardakan
in 2016 were 114,353,208,620 Rls is 149,762,550,680 Rials, respectively. The value of the willingness to pay
people in agriculture was higher than for other sectors. The livestock and poultry sector also has the highest
figure among other tangible costs. Therefore, this estimate provides policy makers and authorities with the
guidance needed for controlling the effects of dust on human environments.

Keywords: Dust, Air pollution, Contingent valuation, Willingness to pay.
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