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 چکیده
گرد و غبار در شهرستان نیمروز شده  هایطوفانروزه در سیستان موجب ایجاد  120بادهای خشک شدن دریاچه هامون به همراه های اخیر و خشکسالی

درآمد رو هدف تحقیق بررسی اثرات اقتصادی گرد و غبار بر ساخته است. از اینروبرو  یمعیشتدرآمدی و ای را با مشکالت عدیده کشاورزاناست و 
گیری تصادفی با استفاده از نمونه 1399کشاورز در سال  318های مقطع زمانی با استفاده از الگوی الجیت ترتیبی و دادهشهرستان نیمروز  کشاورزان

ی تولید محصوالت کشاورزی، کیفیت محصوالت کشاورزی، کمیت آب مورد نیاز و کاهش مراتع متغیرهاگرد و غبار بر دهد که نتایج نشان میباشد. می
یعنی گرد و غبار با کاهش یک واحد در هر یک از متغیرهای تولید  است معناداری داشتهمثبت و تاثیر و به تبع آن کاهش درآمد کشاورزان منطقه 

مورد نیاز و کاهش مراتع منطقه و ثابت بودن سایر متغیرها، احتماال منجر به کاهش محصوالت کشاورزی، کیفیت محصوالت کشاورزی، کمیت آب 
خواهد شد و یا به عبارت دیگر با افزایش گرد و غبار و کاهش هر یک از متغیرهای  11/0و  062/0، 014/0، 016/0درآمد کشاورزان به ترتیب به میزان 

گذاری در متغیرهای کیفیت و حاصلخیزی اراضی، سرمایهگرد و غبار بر در حالی که شد. خواهد  فوق، وضعیت درآمدی کشاورزان شهرستان نیمروز بدتر
محصوالتی در شود که در این راستا پیشنهاد می تاثیر معناداری نداشته است. کاهش درآمد کشاورزان و به تبع آن کشاورزی و هزینه سالمتبخش 

باشد و همچنین گرد و غبار کمترین تاثیر را بر تولید و کیفیت محصول داشته داشته کمتری نیاز  شهرستان نیمروز کشت شود که در تولید آن به آب
  باشد.

 "شهرستان نیمروز"، "درآمد کشاورزان"، "الگوی الجیت ترتیبی"، "گرد و غبار"کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه -1
ناطق بیشتر در مبه عنوان یکی از معضالت زیست محیطی گرد و غبار 

، )طاووسی و همکاران افتدمیه خشک جهان اتفاق خشک و نیم
ایران به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک  .(1389

ای قرار گرفته های گرد و غبار محلی و منطقهجهان تحت تأثیر سیستم
است. به طوری که غرب و جنوب غرب ایران به علت نزدیکی به 

شرق آن به علت خشک  و همچنین جنوب های کشورهای مجاوربیابان
های اخیر و ایجاد سدهای سالیهامون در نتیجه خشک شدن دریاچه

متعدد بر روی رودخانه هیرمند و ندادن حق آب رودخانه هیرمند از 
به یکی از روزه سیستان  120طرف کشور افغانستان به همراه بادهای 

و  (1394های گرد و غبار تبدیل شده است )حالج و همکاران، کانون
در زندگی و درآمد  این گرد و غبار باعث ایجاد مشکالت اقتصادی

در معرض  کشاورزانو ( 1396و همکاران،  )شریفیشود کشاورزان می
 ،های بیشتری از گرد و غبار قرار دارند )شاهسونی و همکارانآسیب
، درآمد خویش را به طور اکثر ساکنین منطقه ( و از آنجایی که1389

کنند به دلیل وجود تقیم از بخش کشاورزی تأمین میمستقیم و غیرمس
تولید محصوالت کشاورزی، کیفیت محصوالت کشاورزی، گرد و غبار، 

کمیت آب مورد نیاز و مراتع منطقه، کیفیت و حاصلخیزی اراضی، 
به شدت تحت تأثیر گذاری در بخش کشاورزی و هزینه سالمت سرمایه

ها را کاهش داده است. ادی آنقرار گرفته است و درآمد و منافع اقتص
باشد به های مختلف بر بخش کشاورزی تاثیرگذار میاز راه گرد و غبار

مانع از نفوذ نور خورشید به سطح زمین شده و  طور مثال گرد و غبار
درصد و  5-30تواند منجر به کاهش تولیدات کشاورزی به میزان می

ند کیفیت محصوالت توانمراتع گردد و همچنین گرد و غبار میکاهش 
د به طوری که دیگر قابل توجهی کاهش دهتولیدی را به میزان قابل 

فروش برای مصرف انسانی نبوده و یا تقاضا برای آن به شدت کاهش 
گرد و غبار بر گرده افشانی (. 1389یابد )شاهسونی و همکاران، می

ین تواند از امی محصوالت کشاورزی توسط زنبور عسل تاثیر گذاشته و
آور و چشمگیری بر روی تولید محصوالت طریق نیز تأثیر بسیار زیان

زراعی و باغی داشته باشد و همچنین افزایش میزان خسارت آفات به 
دلیل تجمع و چسبیدن ذرات گرد و خاک موجود در هوا بر سطح سبز 

بر تولید  و عمل فتوسنتز را به مقدار زیادی تحت تأثیر قرار دادهها، برگ
)مرزی نوحدانی و  گذاردیت محصوالت کشاورزی تاثیر میو کیف

توان (. در این زمینه مطالعات مختلفی انجام شده که می1395فرشچی، 
( به برآورد تمایل به 1398شهبازی و صالحی ) به موراد زیر اشاره کرد.

پرداخت برای کاهش ریزگرد و عوامل موثر بر آن در شهر اهواز 
سن، مبلغ پیشنهادی و سطح سواد بر تمایل به  پرداختند و دریافتند که

پرداخت برای کاهش ریزگرد تاثیر منفی داشته و با سطح درآمد و 
( به 1398تاثیر مثبت و معناداری دارند. نوروزی و همکاران ) بیماری

بررسی و تحلیل روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک 
شرق اهواز و  جنوب و جنوبهای ریزگرد سنجش از دور در کانون

ترین علل وقوع تغییرات کاربری اراضی اطراف آن پرداختند. از عمده
توان به فاکتورهای انسانی همچون افزایش اراضی در این تحقیق را می

های مناسب اشاره کرد. جمعیت و متغیرهای اقلیمی همچون بارش
رویکرد مقابله ( به بررسی مدیریت منابع آب با 1398خالدی و دهمرده )

زایی در منطقه سیستان با استفاده از روش با پدیده ریزگردها و بیابان
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پرداخته و نشان دادند که بر طبق نظرات  چند هدفه ریزیبرنامه
های انتقال آب از منظور مقابله با پدیده ریزگردها، اولویتکارشناسان به

ن نیازهای آبی ها و رودخانه سیستان پس از تامیمخازن آبی چاه نیمه
کاری های بحرانی تاالب هامون و مناطق نهالمصارف خانگی، کانون

( 1398باشد. اکبری و مشهدی )های برداشت رسوبات بادی میکانون
محیطی دولت ترکیه در اجرای به بررسی تهدیدها و تعهدات زیست

رسیدندکه  پروژه گاپ با تاکید بر ریزگردها پرداختند و به این نتیجه
المللی محیطی که در اسناد بین ای از تعهدات زیستف گستردهطی

متفاوت لحاظ شده است در حوزه سدسازی نیز حاکم است که ترکیه 
باید این تعهدات را اعمال کند تا ریزگردها خنثی شود. سامانی و 

( به مطالعه تعیین اثر ریزگردها بر میزان شیوع 1398همکاران )
ی دوم ی متوسطهآموزان دختر دورهدانش های تنفسی در بینناراحتی

های شهرستان زابل پرداختند. نتایج نشان داد که میزان شیوع ناراحتی
و  آموزان، در روزهای طوفانی بیشتر استتنفسی و عالئم آلرژی دانش

های تنفسی بودند. آموزان در روزهای طوفانی، دارای ناراحتیاکثر دانش
بررسی مخاطرات اقلیمی از ریزگردها  ( به1398شاهکوئی و رحمانی )

های شمال غرب کشور پرداختند. نتایج نشان داد از عوامل در استان
توان مؤثر بر پدیدة ریزگردها در مناطق غرب و جنوب غرب ایران می

های اخیر، جنگ تحمیلی، کشاورزی، سدسازی، جنگ آب به خشکسالی
آب در خوزستان و و سیاست انتقال آب از مناطق پرآب به مناطق کم

( به بررسی نقش 1399ایالم اشاره نمود. بهوندی و همکاران )
مخاطرات محیطی )ریزگردها( بر اقتصاد شهر اهواز پرداخته و نشان 
دادند که ریزگردها به ترتیب بر اقتصاد شهر اهواز، مالیه، تسهیالت، 

 17/0، 55/0، 45/0، 73/0، 30/0مسکن و حمل و نقل با ضریب تأثیر 
( به بررسی مسیر و کانون 1399گذاری داشته است. خیر الدین )اثر

ریزگرد در ایران پرداخته و نشان داد که فراوانی وقوع و اثر منفی آن بر 
های تیر و مرداد بیشتر کیفیت هوا در فصل گرم بویژه تابستان و ماه

شود که دلیل آن تواتر ورود گرد غبار از کشور عراق و دیده می
ی جوی صحرای حجاز،کاهش رطوبت هوا، خشکسالی، استفاده ناپایدار

رویه از منابع آبی و طبیعی، افزایش دما و سرعت و جهت باد و و بی
باشد. ریزگرد پیامدهای ها و سوء مدیریت میخشک شدن تاالب

مختلفی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و نهادی 
( به بررسی تاثیر ریزگردها 1399اسی )و سازمانی در پی داشته است. عب

بر امنیت در جنوب غرب کشور پرداخته و دریافتند که ریزگردها از نظر 
ترین عامل مهاجرت از منطقه بوده و از نظر اقتصادی اجتماعی مهم

کاهش بازدهی محصوالت کشاورزی را به دنبال داشته و همچنین از 
محیطی ت و از نظر زیستنظر سیاسی افزایش نارضایتی از عملکرد دول

کاهش حاصلخیزی خاک و از نظر امنیتی نیز افزایش میزان ترددهای 
( به بررسی 1399غیرمجاز را به دنبال داشته است. چتر نور و همکاران )

های رگرسیونی حداقل مربعات جزئی مقایسه کارایی و دقت مدل
(PLSR( ماشین بردار پشتیبان ،)SVR( و شبکه عصبی )ANN )

برآورد سرعت آستانه فرسایش در مناطق مستعد تولید گرد و غبار در 
استان خوزستان پرداختند. نتایج نشان داد که میانگین سرعت آستانه 

متر بر ثانیه به  25/5متر بر ثانیه و حداقل آن  7/9فرسایش در منطقه 
پردازش مشتق دوم بهترین دقت در پیش ANNدست آمد. مدل 

طیف اصلی کمترین دقت برآورد را داشته در  SVRبرآورد و مدل 
است. با توجه به همبستگی بین بازتاب خاک با سرعت آستانه فرسایش 

پذیری توان برای ارزیابی فرسایشمشخص شد که از این روش می
( به شناسایی 1399مناطق مستعد تولید ریزگرد استفاده کرد. منجزی )

منظور  در منطقه به ها و تهدیدهای موجود، فرصت، ضعفنقاط قوت
کنترل اثرات بحران ریزگردها بر بخش کشاورزی استان خوزستان و 
تدوین راهبردهای مناسب جهت ارائه راهکارهای مدیریتی پرداخته و 

ها جهت تامین آب های سطحی و روان آبنشان دادند که وجود آب
ترین نقطه قوت شناسایی شده و های منطقه را به عنوان مهمتاالب

المللی و ملی برای مقابله با ریزگردها را به عنوان دم همکاری بینع
ترین تهدید مشخص شد و در نهایت راهبرد تدافعی به عنوان مهم

( تأثیر زیست 2017راهبرد اصلی معرفی شد. مرادی و همکاران )
های کمیاب جانوری و گیاهی در محیطی و اقتصادی ریزگردها بر گونه

های بر اساس یافته بررسی کرده وغربی ایران  های زاگرسمنطقه کوه
های مورد های فیزیولوژیکی گونهتواند فعالیتتحقیق، گرد و غبار می

مطالعه را مختل کند و در ادامه قرار گرفتن در معرض گرد و غبار روند 
( به 2018گراوندی و همکاران ) .کندها را تسریع میتخریب این جنگل

در استان خوزستان و راهکارهای مدیریتی  بررسی اثرات گرد و خاک
آن پرداختند. نتایج نشان داد که استان خوزستان به دلیل شرایط و 

ای برخوردار است. های طبیعی در ایران از جایگاه ویژهویژگی
های اخیر پدیده گرد و غبارها را تشدید کرده است. مهمترین خشکسالی

ها در غرب خوزستان و ابانعوامل ایجاد پدیده گرد و غبار توسعه بی
ها و مراتع است. هفت ها، تاالبعراق، کاهش حجم و جریان رودخانه

( به برآورد تأثیرات آلودگی گرد و خاک بر 2020نیل و همکاران )
سالمتی در صحرای آفریقا پرداخته و نشان دادند که تغییرات در معرض 

ه توسط ذرات معلق محلی در سراسر صحرای آفریقا وجود دارد ک
شود و منجر به اختالل صحرای آفریقا این کانون گرد و خاک ایجاد می

. شوددرصدی مرگ و میر نوزادان می 24فعالیت اقتصادی و افزایش 
های گرد و ( به بررسی منبع، منشا و اثرات طوفان2020زاده )والیت

غبار در ایران پرداخته و نتایج نشان داد که ایران در منطقه خشک و 
های گرد و غبار محاصره مه خشک جهان قرار داشته و توسط طوفاننی

های گرد و غبار شامل جنوب غربی، شده است و منبع داخلی طوفان
شرقی و مرکزی ایران است و دو رویکرد برای تغییر محیط ایران وجود 
دارد که رویکرد اول نادیده گرفتن این تغییرات و ادامه وضعیت فعلی 

شود و رویکرد به تخریب بیشتر محیط زیست می است که فقط منجر
دیگر شناسایی این تغییرات از گذشته تا به امروز و تهیه برنامه مدیریت 

ریزی برای بهبود محیط زیست برای کنترل این تغییرات و برنامه
( به تاثیر 2021وضعیت زیست محیطی است. میری و همکاران )

مت انسان در منطقه سیستان های گرد و غبار بر اقتصاد و سالطوفان
های گرد و غبار در پرداخته و نشان دادند که حداکثر شدت طوفان

و سرعت  DSIتابستان اتفاق افتاده و همبستگی مثبت و شدیدی بین 
باد به ویژه در تابستان وجود دارد و همچنین به نقش کلیدی پوشش 

طقه آب و گیاهی به منظور کاهش خطرات طوفان گرد و غبار در من
با توجه به اینکه تاکنون در زمینه اثرات  اند.سیستان اشاره کرده

های کشاورزی و دامپروری مطالعاتی در اقتصادی گرد و غبار بر فعالیت
در این مطالعه انجام نشده است، و به ویژه در شهرستان نیمروز کشور 
 شهرستان نیمروز درآمد کشاورزان درگرد و غبار بر  ات اقتصادیبه اثر

های ریزیای در برنامهگیری هوشمندانهپرداخته شده تا بتوان تصمیم
منطقه داشته و با ارائه  درآمد کشاورزاناقتصادی جهت پایدار نمودن 

این  درآمد کشاورزانراهکارهای بتوان اثرات اقتصادی گرد و غبار بر 
پذیری کشاورزان شهرستان را به حداقل رسانده تا زمینه کاهش آسیب

ی پایدار شهرستان را فراهم کرده و منطقه را به سمت توسعهاین 
 . خترهنمون سا
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 هامواد و روش -2

های گرد و غبار قسمتی به خاک افغانستان و در سیستان منشأ طوفان
گردد و قسمتی نیز از بستر خشک دریاچه در بستر رودخانه فرارود برمی
لی سای کشاورزی که به علت خشکهامون و اراضی رها شده

های گیرند. مناطق بحرانی حرکت ماسهاند منشاء میزیرکشت نرفته

-شن: روان و گرد و غبار در منطقه سیستان به ترتیب اولویت عبارتند از

 13905زار جزینک با وسعت شن ،هکتار 95920زار میانگنکی با وسعت 
. البته در زمان هشت سال هکتار 142628و تاسوکی با وسعت  هکتار
توان گفت اکثر نقاط سیستان به کانون بحرانی سیستان می سالیخشک

و همکاران،  آهنیو منطقه برداشت و سایش بادی تبدیل شده است )
به صورت میدانی اطالعـات مـورد نیـاز  ها ودادهدر این مطالعه (.1398

کشاورزان شهرستان نیمروز در استان سیستان و  از طریق پرسشنامه از
شده اسـت. نمونـه مـورد  آوریجمعجامعه آماری  به عنوانبلوچستان 

اند که از بودهمنطقه مورد مطالعه نفر از کشاورزان  203مطالعـه شـامل
به  1399گیری تصادفی ساده تعیین شده و در سال طریـق نمونه

الگوی الجیت . اندنمودهتکمیل را پرسشنامه  صورت حضوری و مجازی
ن پیوسته است کـه به منظور تعیین ترتیبی مبتنی بر یک متغیر پنها

 کشاورزانتاثیر متغیرهای توضیحی بر تاثیر گرد و غبار بر کاهش درآمد 
و همچنین نحـوه تـاثیر هـر متغیـر بـر احتمال قرار گرفتن هر فرد در 

به کـار گرفتـه شده بر اساس طیف لیکرت گروه متغیر وابسته  پنج
های خیلی کم و کم تاثیر گزینهکه با توجه به اینکه افرادی کمی است 

اند این دو گروه در مطرح کرده کشاورزانگرد و غبار را بر کاهش درآمد 
هم ادغام گردید و در چهار سطح کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد مورد 

فرم ریاضی الگوی الجیت بصورت زیر  بررسی قرار گرفت.
 : (Green, 2003)است

                                               )1( 

ی تاثیر گرد و غبار بر کاهش درآمد متغیر پیوسته که در آن 
بردار متغیرهای توضیحی است که شامل متغیرهای  X و کشاورزان

میزان آب ، کیفیت محصوالت کشاورزی، تولید محصوالت کشاورزی
کاهش ، ی اراضیکیفیت و حاصلخیز، مورد نیاز برای بخش کشاورزی

مورد نظر  گذاری در کشاورزی و هزینه سالمتسرمایه، مراتع منطقه

جزء خطاست که دارای توزیع  بردار پارامترها و  باشد و محقق می

 متغیر غیر قابل مشاهده است. اگر فرض شود  الجستیک است. 
بل مشاهده است که بیانگر سطوح مختلف تمایل به متغیر گسسته و قا

با متغیر  باشد، رابطه متغیر غیر قابل مشاهده می  iپرداخت خـانوار
در الگوی الجیت ترتیبی بصورت ذیل  و قابل مشاهده  1گسسته

 : است

  

 

 
(2)  

 

                                                           
1- Discrete variable 

 

های هایی هستند که پاسخآستانه اندازه نمونه و  nکه در آن 

(، با jکنند. احتمال تجمعی )مشاهده شده گسسته را تعریف می
 رابطه زیر قابل محاسبه است:

 

  (3)  

باشـد. در بیـان احتمـال مـی  تابع توزیع تجمعی بـرای F که در آن
ام یا  J،سطح i خانوار تجمعی، الگوی الجیت ترتیبی، این احتمال را که

)شاهنوشی و همکاران،  کندرا به خود اختصاص دهد، برآورد میتر پائین
نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه بـر خـالف الگـوی . (1389

های پاسخ در الگوی الجیت ترتیبی بیـانگر ای، گروهجمله الجیـت چند
بیـان شـد در  طور کـه باشند. همـانسـطوح ترتیب گونه میان خود می

گرد و مطالعـه حاضر، بر اسـاس نظـر کـشاورزان در خـصوص تاثیر 
در قالب طیف لیکرت، متغیر وابسته در  کشاورزانبر کاهش درآمد  غبار

بنـدی شـده و بـه منظـور بررسـی عوامل اقتصادی چهار گروه تقـسیم
ه است موثر بـر متغیـر وابـسته از الگـوی الجیـت ترتیبی استفاده شد

 گردد:که به صورت ذیل تصریح می

                   (4)  

احتمــــــال تجمعــــــی بــــــه کــــــه در آن 
صــــــورت

-می 

متغیرهـای بردار ستونی  پارامترها و  بردار ستونی باشـد.

تنها به احتمال طبقه  د. الزم به توضیح است که باشتوضـیحی مـی
بینی وابسته است و به متغیرهای توضیحی بستگی نـدارد. قسمت پیش

بخش مـستقل  قطعـی 
هـای پاسـخ این دو ویژگی متضمن ترتیبی بودن گـروه باشد.طبقه می

از خطـوط مـوازی  ایدهند کـه نتـایج مجموعـهباشند و نشان میمی
های موازی منطقـی بـودن باشند. بر همین اساس آزمون رگرسیونمی

هـا را فرضیه برابری ضریب متغیرهای توضـیحی بـرای تمـامی گـروه
کند. در این حالت اگر الگوی فعلی برآورد شده کـه همـان ارزیابی می

وضعیت دهد که پارامترهای فرضیه صفر است، پذیرفته شود، نشان می
بــرای هــای پاســخ یکــسان هــستند. بــرای تمــامی گــروه

مورد  و والد های ولف گولد، برنتآمارههای موازی، آزمــون رگرسیون
 الجیت از صفر فرضیه شدن رد صورت دراستفاده قرار گرفته است. 

 صورت زیر است به ترتیبی الجیت مدلشده و  استفاده ترتیبی

:(Williams, 2006)  

                                                    (5)  
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M مقادیر در واقع در است. ترتیبی وابسته متغیر هایگروه تعداد 

 است محاسبه قابل مختلف هایگروه با متناظر احتماالت ، Jمختلف

 یافتهتعمیم ترتیبی الجیت مدل باشد، 2برابر  Mکه  صورتی در.

باشد، مدل  2بزرگتر از  Mاگر  و بود خواهد معمولی الجیت معادل
یافته معادل رگرسیون الجستیک دوگانه رگرسیون الجیت ترتیبی تعمیم

 مستقیم به صورت ضرایب خواهد بود. در الگوی الجیت ترتیبی تفسیر

 افزایش متغیر توضیحی یک مقدار که زمانی چون شود،انجام نمی

 به وابسته که این بر عالوه متغیر وابسته، احتمال در تغییر یابد،می

بستگی  نیز متغیرها سایر مقادیر به است، کنندهبینیمتغیر پیش مقدار
 هایگروه ضرایب( برای احتمال )عالمت تغییر دارد. بنابراین جهت

یک واحد تغییر در  2انتهایی قابل مشاهده است. اثر نهایی و ابتدایی

به صورت زیر است  jبر احتمال طبقه  کننده بینیپیش
(Debdulal, 2008:) 

 

         (6)  

 باشد.می و  که در آن 

 

 ترتیبی الجیت الگوی در استفاده مورد متغیرهای (: توصیف1جدول )

 شرح متغیرها

تاثیر گرد و غبار بر کاهش 

 درآمد کشاورزان

، 2، متوسط=1، کم=0خیلی کم=

 4، خیلی زیاد=3زیاد=

تولید محصوالت 

 کشاورزی

، 2، متوسط=1، کم=0خیلی کم=

 4، خیلی زیاد=3زیاد=

کیفیت محصوالت 

 کشاورزی

، 2، متوسط=1، کم=0خیلی کم=

 4، خیلی زیاد=3زیاد=

بخش  مصرفیمیزان آب 

 کشاورزی

، 2، متوسط=1، کم=0خیلی کم=

 4، خیلی زیاد=3زیاد=

لخیزی کیفیت و حاص

 اراضی

، 2، متوسط=1، کم=0خیلی کم=

 4، خیلی زیاد=3زیاد=

 کاهش مراتع منطقه
، 2، متوسط=1، کم=0خیلی کم=

 4، خیلی زیاد=3زیاد=

گذاری در سرمایه

 کشاورزی

، 2، متوسط=1، کم=0خیلی کم=

 4، خیلی زیاد=3زیاد=

 هزینه سالمت
، 2، متوسط=1، کم=0خیلی کم=

 4، خیلی زیاد=3زیاد=

 های تحقیقذ:یافتهماخ

تحلیلی بوده که از لحاظ هدف کاربردی  -این پژوهش از نوع توصیفی 
آوری آمار و اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته است. جهت جمع

کشاورز در شهرستان  815استفاده شده است. با توجه به حجم جامعه 

                                                           
2 - Marginal effect 

، حجم نمونه براساس فرمول کوکران با مقدار 1399نیمروز در سال 
-کشاورز در نظر گرفته شده که با استفاده از نمونه 318درصد  5ای خط

اند. روایی پرسشنامه از طریق کارشناسان گیری تصادفی انتخاب شده
ترویج جهاد کشاورزی و اساتید صاحب نظر گروه کشاورزی استان و 

 برای تخمین مدل استفاده گردید.  Stata16نرم افزار سپس از

 نتایج و بحث -3
شهرستان نیمروز  کشاورزانبر درآمد  گرد و غباروهش تاثیر در این پژ

در قالب طیف لیکرت در پنج سطح مطرح شده است اما به دلیل اینکه 
اند دو سطح تعدادی کمی از کشاورزان گزینه خیلی کم را انتخاب کرده

در چهار خیلی کم و کم در هم ادغام گردید و مدل الجیت ترتیبی 
. در این فته شده استدر نظر گر خیلی زیاد و زیاد، متوسط ،کمسطح 

های رگرسیون موازی ها، ابتدا مدل برآورد شده و سپس آزمونمدل
های رگرسیون آزمونها معناداری آمارهعدم گیرد و در صورت انجام می
ین مدل نتایج توان مدل را برآورد نمود و همچنین در امیموازی 

ه و باید برای تفاسیر، ضرایب قابل تفسیر نبود ضرایب الجیت ترتیبی
بر اساس نتایج  مورد محاسبه قرار گیرد.در سطوح مختلف اثرات نهایی 

شده است ندار معنی برنت و والدهای ( مشخص شد که آماره3جدول )
توان را می آن دارد که الگوی الجیت ترتیبی و این نتایج داللت بر

  ی ارائه شده است.( نتایج اثرات نهای4جدول ) برآورد نمود که در
 

 ترتیبی های موازی برای مدل الجیت( نتایج آزمون رگرسیون3جدول )

 احتمال دو یآزمون ک آماره

 05/0 43/23 ولف گولد

 00/1 -78/26 برنت

 95/0 25/3 والد

 های پژوهشمنبع:یافته

گرد سطوح مختلف تاثیر اثرات نهایی برای ( نتایج 4با توجه به جدول )
ارائـه شـده  در شهرستان نیمروز کشاورزاندرآمد کاهش بر  و غبار
دهد که گرد و غبار بر متغیرهای تولید محصوالت نتایج نشان می است.

کشاورزی، کیفیت محصوالت کشاورزی، کمیت آب مورد نیاز و کاهش 
مراتع منطقه تاثیر معناداری داشته در حالی که بر متغیرهای کیفیت و 

گذاری در کشاورزی و هزینه سالمت تاثیر حاصلخیزی اراضی، سرمایه
توان گفت اثـرات نهایی، میزان تغییر در می معناداری نداشته است.

درآمد کاهش بر  گرد و غبارتاثیر  بینی شده برایاحتماالت پیش
را به ازای یک واحـد تغییـر در یک متغیر خاص توضیحی  کشاورزان
و ولید محصوالت کشاورزی تگرد و غبار بر . اثر نهایی دهدمعنـی می
گرد  یعنی بوده است.مثبت و معنادار  کشاورزاندرآمد کاهش  به تبع آن

در تولید محصوالت کشاورزی و ثابت بودن یک واحد  کاهشبا  و غبار
به میزان  کشاورزانکاهش درآمد   منجر به، احتماالسایر متغیرها

کاهش و  غبارگرد و افزایش یا به عبارت دیگر با شد و خواهد  016/0
شهرستان  کشاورزان درآمدیوضعیت ، تولید محصوالت کشاورزی

 شریفی و همکاران که با کارهای تحقیقی نیمروز بدتر شده است
. مطابقت و سازگاری دارد( 1395و فرشچی ) مرزی نوحدانی( و 1396)

 مثبت و معناداریبر کیفیت محصوالت کشاورزی تاثیر  گرد و غبار
بت بودن سایر متغیرها، احتمال کاهش درآمد با فرض ثا داشته و

با کاهش کیفیت  خواهد شد یعنی 014/0به میزان  کشاورزان
امکان رقابت محصوالت  در اثر گرد و غبار محصوالت کشاورزی
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باعث  در ادامه و یافتهکاهش  کشور کشاورزی منطقه را با سایر مناطق
ا کارهای که ب شهرستان نیمروز شده است کشاورزاندرآمد  کاهش

شاهسونی و همکاران  و (1395و فرشچی ) مرزی نوحدانی تحقیقی
گرد و غبار بر میزان آب اثر نهایی و همچنین  مطابقت دارد (1389)

گرد و یعنی  .دار شده استمعنامثبت و مورد نیاز برای بخش کشاورزی 
میزان آب مورد نیاز برای بخش یک واحد تغییر در  کاهشبا غبار 

کاهش درآمد ا ثابت ماندن سایر متغیرها، احتمال و بکشاورزی 
آورد یا به عبارت دیگر گرد و را بوجود می 062/0به میزان  کشاورزان

غبار بر میزان آب مورد نیاز برای بخش کشاورزی تاثیر منفی گذاشته و 
که در نتیجه آن، مقدار آب بیشتری برای بخش کشاورزی مورد نیاز 

ود منابع آب در منطقه زمینه کاهش درآمد باشد و با توجه به کمبمی
بوجود آمده است و در نهایت اثر نهایی در شهرستان نیمروز  کشاورزان

گرد و غبار بر کاهش مراتع منطقه مثبت و معنادار بوده یعنی گرد و 
غبار با کاهش یک واحد تغییر در مراتع منطقه و با ثابت ماندن سایر 

را بوجود آورده  11/0به میزان  ورزانکشامتغیرها، احتمال کاهش درآمد 
یا به عبارت دیگر گرد و غبار بر مراتع منطقه تاثیر منفی و معناداری 

در شهرستان نیمروز  کشاورزانداشته است که در نتیجه آن، درآمد 
 کاهش یافته است.

 الجیت ترتیبی مدل( اثرات نهایی 2جدول)

 سطح احتمال مقدار ضرایب متغیرنام 

 0/016 0/00 (1xد محصوالت کشاورزی)مقدار تولی

 0/014 0/00 (2x)کیفیت محصوالت کشاورزی

بخش  مصرفیآب  میزان
 (3x)کشاورزی

0/062 0/03 

 0/027 0/56 (4x)کیفیت و حاصلخیزی اراضی

 0/11 0/00 (5x)مراتع منطقهکاهش 

 0/027 0/60- (6x)گذاری در کشاورزیسرمایه

 0/037 0/41- (7x)هزینه سالمت

 های پژوهشیافته منبع:

 گیری و پیشنهاداتنتیجه -4
های مختلف از جمله جلوگیری از نفوذ نور خورشید، گرد و غبار از راه

ات افزایش میزان خسارت آفو  عمل فتوسنتزگرده افشانی ناقص، مانع 
محصوالت زراعی و باغی و کیفیت  تولیدبر بخش کشاورزی شده و بر 

شود. این تحقیق ر به کاهش مراتع میتاثیر منفی گذاشته و حتی منج
به بررسی اثرات اقتصادی گرد و غبار بر درآمد کشاورزان شهرستان 

های آن بر داده .پرداخته است با استفاده از الگوی الجیت ترتیبینیمروز 
کشاورز شهرستان به صورت  318ای از گیری خوشهاساس نمونه

برنت های آماره. نتایج آوری شده استجمع 1399در سال ای پرسشنامه
برای برآورد الجیت ترتیبی  مدل توان ازمیدهد که نشان میوالد  و

مدل الجیت ترتیبی  نتایج اثرات نهاییو همچنین استفاده کرد مدل 
دهد که گرد و غبار بر متغیرهای تولید محصوالت کشاورزی، نشان می

اتع کیفیت محصوالت کشاورزی، کمیت آب مورد نیاز و کاهش مر
معناداری داشته در حالی که بر متغیرهای کیفیت و مثبت منطقه تاثیر 

گذاری در کشاورزی و هزینه سالمت تاثیر حاصلخیزی اراضی، سرمایه
اثر نهایی گرد و غبار بر تولید و کیفیت  معناداری نداشته است.

مثبت و  کشاورزانمحصوالت کشاورزی و به تبع آن کاهش درآمد 
ت. یعنی گرد و غبار با کاهش یک واحد در تولید معنادار بوده اس

محصوالت کشاورزی و ثابت بودن سایر متغیرها، احتماال منجر به 
خواهد شد و یا به  014/0و  016/0به میزان  کشاورزاندرآمد  کاهش

به دلیل مشکالتی مختلف زیستی عبارت دیگر با افزایش گرد و غبار 
توسنتز و کمبود نور عمل ف کاهش همچون گرده افشانی ناقص،

بلکه کیفیت این  تولید محصوالت کشاورزی خورشید نه تنها
محصوالت و به تبع آن قدرت رقابتی کشاورزان منطقه را تحت تاثیر 

. نمایدمیبدتر درآمد کشاورزان شهرستان نیمروز را وضعیت قرار داده و 
 بنابراین در این راستا کشاورزان منطقه را بایستی به سمت تولید
محصوالتی هدایت نمود که کمترین آسیب را از گرد و غبار داشته 

و  کمتر تحت تاثیر گرد و غبار قرار گیردمحصوالت این کیفیت باشند و 
همچنین اثر نهایی گرد و غبار بر میزان آب مورد نیاز برای بخش 

مثبت و معنادار شده  و به تبع آن کاهش درآمد کشاورزان کشاورزی
غبار بر میزان آب مورد نیاز برای بخش کشاورزی  است. یعنی گرد و

تاثیر منفی گذاشته و که در نتیجه آن، مقدار آب بیشتری برای بخش 
باشد و با توجه به کمبود منابع آب در منطقه کشاورزی مورد نیاز می

و  خواهد آمددر شهرستان نیمروز بوجود  کشاورزانزمینه کاهش درآمد 
غبار بر کاهش مراتع منطقه مثبت و معنادار در نهایت اثر نهایی گرد و 

بوده یعنی گرد و غبار با کاهش یک واحد تغییر در مراتع منطقه و با 
به میزان  کشاورزانثابت ماندن سایر متغیرها، احتمال کاهش درآمد 

یا به عبارت دیگر گرد و غبار بر مراتع منطقه  کند وفراهم میرا  11/0
در  کشاورزانه است که در نتیجه آن، درآمد تاثیر منفی و معناداری داشت

 شهرستان نیمروز کاهش یافته است.
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Abstract  
Recent droughts and the drying up of Lake Hamoon along with the 120-day winds in Sistan have 

caused dust storms in the city of Nimroz, farmers faced with income and livelihood problems. 

Therefore, the purpose of this study is to investigate the economic effects of dust on the income of 

farmers in Nimroz city using order logit model and time section data of 203 farmers in 2020. The 

results show that dust has had a positive and significant effect on the variables of agricultural 

production, quality of agricultural products, quantity of water required and reduction of regional 

pastures and consequently reduction of farmers' income that's mean dust with a decrease of one unit 

per one of the variables of agricultural production, quality of agricultural products, quantity of water 

required and reduction of regional pastures and other variables are constant, probably lead to a 

decrease in farmers' incomes by 0.016, 0.014, 0.062 and 0.11, respectively. In other words, with the 

increase of dust and decrease of each of the above variables, the income situation of farmers in 

Nimroz city has worsened. While on the dust on the variables of land quality and fertility, investment 

in agriculture and health costs and consequently reduce farmers' incomes have not had a significant 

effect. In this regard, it is suggested that crops to be cultivated in Nimroz city that require less water in 

production and also dust has the least impact on production and product quality. 
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