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  چکیده

است. بددین منودور از  اهوازدر شهر  و عوامل موثر بر آن بررسی تمایل به پرداخت برای کاهش ریزگرد  پژوهش این هدف 

 میدانگین دهدمیگذاری مشروط استفاده شده است. نتایج نشان خانوار شهر اهواز و روش ارزش 228گیری نمونه هایداده

ریال است. همچنین متغیرهای سن، مبلغ پیشنهادی  و  08929 فرد هر برایماهیانه برای کاهش ریزگرد،  پرداخت به تمایل

 بر آن تاثیر مثبت دارند. درآمد و بیماری سطح ایمتغیرهو با  تاثیر منفی پرداخت به تمایل بر سطح سواد
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Abstract   

The aim of this reserch is the study of the willingness to pay to decrease the haze in Ahvaz city. For 
this porpuse, the sampling data of 200 households of Ahvaz city as well as the contingent valuation 

method were used. The results show the avarage of the monthly willingness to pay for each person is 

71323 Rial. Also, the variablies age, offered price, education level have negative effect, and the 

variablies income level, and illness have positive effect on the willingness to pay. 
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  مقدمه -8

 آن غربدی های همسایه و ایران کشور اینکه به توجه با

و  اندد گرفته قرار جهان خشك نیمه و خشك کمربند در

 نیمده و خشك اقلیم در ایران مساحت سوم دو از بیش

بدارش  میدانگین دیگر، طرف از .است، شده واقع خشك

 جهدان در سالانه بارش میانگین نصف کشور در سالانه

 غبدار و گدرد پدیده وقوع معرض در ایران کشور است،

 جهانی و ای منطقه مقیاس در هم و محلی مقیاس هم در

جغرافیایی  موقعیت دلیل به کشور غرب مناطق دارد. قرار

 مانند مجاور کشورهای های بیابان به نزدیکی و اقلیمی و

های  سامانه معرض در بیشتر عربستان، و سوریه عراق،

 وقدوع دلیدل بده اخیدر الس چند در .هستند غبار و گرد

و  بارنددگی کداهش نتیجده در و مداوم های خشکسالی

 خشك سبب جنگ، وقوع و نیزارها نابودی نسبی، رطوبت

 های کشور بیابان های دریاچه و ها تالاب از برخی شدن

   .(8938فاضلی و است )بوچانی گردیده عراق و سوریه

 قلدب عندوان بده ایدران( غربی خوزستان)جنوب استان

 این باشد،می زیادی بسیار اهمیت دارای ایران صادیاقت

 با همجواری و بودن دشتی پایین، عرض علت استان به

 دیگدر از بدیش همسدایه کشدورهای بدزر  بیابانهدای

 قرار غباری و گرد طوفانهای معرض در استانهای ایران

 حرکدت و شدکلگیری میکانیسدم شناخت .است گرفته

 کنترل راستای در مهم اربسی گامی آنها و منبع طوفانهای

 طبیعدی بلایای از یکی .میباشد وارده خسارات کاهش و

 و جغرافیدایی موقعیدت دلیدل به را خوزستان استان که

 تحت بیابانی مناطق از های بزرگی پهنه با آن همجواری

 و گدرد هدای طوفان نامطلوب رخداد میدهد، قرار تأثیر

 ایدن رد غبداری و گدرد رخداد طوفانهای . است غباری

 ایجداد جمله از فراوانی زیانهای مسبب ساله هر منطقه،

 آلدودگی کارخانه ها، و صنایع سیستم ارتباطی، در اخلال

 اثدرات بسدیاری و عفدونی و تنفسدی بیمارهدای و هوا

 به که است ای پدید خشکسالی. میشود دیگر نامطلوب

 نیدز و است پنهان ماهیتی دارای و میشود شروع کندی

 بخشدهای بدر و بدوده طولدانی ع آنوقدو زمدان مددت

 ... و محیطدی زیسدت و اقتصادی اجتماعی، کشاورزی،

 جملده از غبدار و گدرد این میدان، در .میباشد تأثیرگذار

 عامدل خداکی کدره تشکیل بدو از که است هاییپدیده

 مختلف هایبرهه در تسطیح آن و زمین سطح شکل دهی

 ملکدردع اثدر در غبدار و گدرد پدیده .است بوده زمانی

 شدن معلق سبب داده و رخ خاك سطح بر قوی بادهای

 . میشدود زمین سطح نزدیك فضای در خاك ریز ذرات

 همانندد عوامدل طبیعدی تدأثیر اخیدر، هدای سدال در

 نسبی رطوبت و بارندگی کاهش مداوم، هایخشکسالی

 استفاده نویر فاکتورهای محیطی تشدید همراه به محیط

 نیزارها رفتن بین از بیابانی، قمناط آبی منابع از رویهبی

 هایدریاچه و تالابها خشك شدن موجب ، جنگ وقوع و

 و کشدورمان جندوبی هایعرصه و عراق شرق بیابانهای

 ایدن در گیاهی پوشش رفتن کامل بین از یا شدن تنك

 ، خشکسالی بحران دیگر، سوی از .است گردیده مناطق

 نامطلوبی اثرات که است های اقلیمی ناهنجاری از یکی

 هدایمحیط و انسان آخر در و جانوران گیاهان، روی بر

 خشکسدالیهای میدهدد مطالعات نشدان. دارد اکولوژیك

 و فراواندی تشددید ایجاد، در مهمی نقش مدت طولانی

 خشکسالی مدیریت .دارند و غبار گرد های طوفان شدت

 خسدارات درکاهش مؤثر بسیار اقدامات از یکی میتواند

 مهمترین از یکی عنوان به غبار و گرد.دباش خشکسالی

 شدده، شناخته طبیعی بلایای از یکی و جوی پدیده های

 در محققدان و اندیشدمندان از توجده بسدیاری مدورد

 منشا . است جوی علوم جمله از علوم مختلف هایشاخه

 پیامددهای همچنین و انتشار انتقال، مکانیسم تشکیل، و

 مدورد متعددد هدایشرو و تکنیکها با پدیده این وقوع

 و خشك کمربند در واقع کشورهای گیرد.قرار می مطالعه

 و گرد پدیده با همواره ایران جمله از جهان خشك نیمه

 طدی مکدرر هدایخشکسدالی وقوع .اندبوده غبار درگیر

 در اقلیمدی تغییدرات احتمالی پیامدهای و اخیر هایسال

 در را گردوغبدار هدایطوفان امروزه خصوص بیابانزایی،

 است )روحدانی قرارداده محققان از بسیاری توجه کانون

 و خشدك هایاکوسیستم (.در8938سراجی و همکاران، 

 برگرفته، در را کشور ما از اعومی قسمت که خشكنیمه

 تدرمیم و میکنندد بیشدتری عمدل شددت بدا هاآلایندده

 دیگدر طدرف از اسدت.  ترمشکل شده وارد هایآسیب

 مناطق حاشدیه ای، ضدعیف، این رد موجود گیاهی جوامع

 کمتدری مقاومدت کده هستند، ناچیز تولید با و شکننده

 غلوتدی در چنانچده و دارندد هاآلاینده اثرات به نسبت

 مضداعفی بدا شددت گیرند، قرار آسیب آستانه از خارج

 بدر علاوه احیای آنها و حفظ جهت لذا شوندمی تخریب

 بر هاآلاینده این اثرات است لازم مراتع، صحیح مدیریت

 بده گرد و غبار .گیرد قرار بررسی مورد نفوذ حوزه مراتع

 پیامددهای و سدو  آثدار هوا آلاینده مواد از یکی عنوان

 ومندابع زیسدت محدیط بر را فراوانی و گوناگونی منفی

در زمینده  (.8932فتاحی اردکدانی، است ) گذاشته طبیعی

رج از تمایل به پرداخت مطالعات فراواندی در داخدل و خدا

هدا کشور صورت گرفته است که در زیل به چندد مدورد آن

 اشاره شده است.
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ای بدا ( مطالعدهSattout et al, 2006) ساتوت و همکاران

های سدار لبنان انجام عنوان برآورد ارزش اقتصادی جنگل

اند که در این مطالعه تمایل به پرداخدت خدانوار هدای داده

ر حفاظت از جنگل های روستایی و شهری لبنان را به منوو

سدار لبنان برآورد کردند و تفاوت این تمایل به پرداخت را 

برای خانوار های شهری و روستایی گزارش کرده اند کده 

 ,Ojedaدلار بوده است. اجدا و همکاران ) 28تقریبا حدود 

ای به منوور تخمین ارزش غیر بدازاری ( نیز مطالعه2007

تند که نتایج آنها حداکی از رودخانه یاکیو در مکزیك پرداخ

پسدوس در  09تمایل به پرداخت ساکنان مکزیك معدادل 

 ,Reynisdottirرینسددتیر و همکداران ) باشدد.مداه مدی

( مطالعه ای با عندوان بدرآورد تمایدل بده پرداخدت 2008

ورودیه به جاذبه های طبیعی انجام داده اند که آنها از ایدن 

افراد برای  پرداخت هب تمایل مطالعه دریافتند که  متوسط

بده  ایرلند گولفوس آبشار و اسکافتافل ملی پارك ورودیه

 باشد.ایسلند می کرون میلیون 999 و 581 ترتیب

( مطالعده بده منودور Buckley, 2009) باکلی و همکاران 

اند بررسی تقاضای تفریحی نقاط مرتعی ایرلند انجام داده

ق مرتعی پست که آنها در این مطالعه تقاضای تفرجی مناط

و مرتفع ایرلند را مورد بررسی قرار دادند کده نتدایج آنهدا 

نشان داده که تمایل بده پرداخدت بازدیدد کننددگان ایدن 

پوند  81/3پوند و برای مناطق مرتفع  22/82مناطق پست 

( Paola, 2018) 2881پائولا و همکاران در سال  باشد.می

 پدروژه رتفریحدی د مزایدای پرداخت به بررسی تمایل به

 شمال فرارا، شهرداری فاضلاب  درپروژه از مجدد استفاده

 احتمالی پرداختند پاسخ ارزیابی روش از استفاده با ایتالیا،

مدردم محلدی   دهندده پاسدخ 188 توسط شده ارائه های

 بده تمایدل که رسدمی نور هستند به آن ساکنان که است

ان  دهندگ پاسخ اقتصادی و اجتماعی مشخصات با پرداخت

 قرار تاثیر تحت خانواده بسیار 8/ 11 متوسط طور به مقدار

شده، هدف مطالعه های مطرحبا توجه به بحث است. گرفته

حاضر بررسی میزان تمایل به پرداخت خانوارهای اهدوازی 

 است.و عوامل موثر بر آن  برای کاهش ریزگرد 

 

    روش انجام تحقیق -8

نفدر  228بر روی  مطالعه حاضر به صورت تحلیلی بوده که

صدورت پدذیرفت.  8930در سدال  اهدوازاز ساکنان شهر 

 ز طریق فرمول کوکران محاسبه و ازخانوارهای نمونه اتعداد

 

 

 

پرسشددنامه آگدداهی، نگددرش و عملکددرد در  اهددوازشددهر 

جمع آوری شدده  تمایل به پرداخت برای ریزگردخصوص 

 Stataاست. در نهایت داده ها بدا اسدتفاده از ندرم افدزار 

در این مطالعه به منودور  محاسدبه  تجزیه و تحلیل شدند.

بده منودور  شهرسدتان اهدواز تمایل به پرداخت سداکنان

گذاری مشروط استفاده شدده روش ارزشکاهش ریزگرد، 

گذاری مشروط به طور کلی بده عندوان است. روش ارزش

گیری پذیر برای اندازهیکی از ابزارهای استاندارد و انعطاف

محیطی غیر مصرفی منابع زیستی مصرفی و غیرهاارزش

(. در ایدن 8932 )فتداحی اردکدانی، رودکار مدیبازاری به

روش تمایل به پرداخت افراد تحت تاثیر یك بازار فرضدی 

در ایدن حالدت بده منودور  (.Lee,1997) شودبررسی می

شود که فدرد گیری تمایل به پرداخت افراد فرض میاندازه

بده منودور تعیدین ارزش غیدر بدازاری  مبلغ پیشنهادی را

آلودگی بر اساس حدداکثر کدردن مطلوبیدت خدود تحدت 

شرایط زیر پذیرفته در غیر این صدورت آن را رد خواهندد 

 (:Hanemann,1994)کرد

     (8) U (1,Y A; S) e1 U(0,Y; S) e0          

باشد، که از مطلوبیت غیر مستقیم فرد می u (،8در رابطه )

 درآمد فرد،Yآورد.یق حفاظت محیط زیست بدست میطر

A ،مبلغ پیشنهادی S ویژگی های اقتصادی و اجتماعی است

 1eو  0eکه تحت تاثیر سلیقه فرد قرار دارند. همچنین 

متغیرهای تصادفی با میانگین صفر هستند که به صورت 

توان به ها را مییکسان توزیع شده اند. تفاوت مطلوبیت

 (:Hanemann,1994) ن دادصورت زیر نشا

      (2) U =U(1,Y - A; S) -U(0,Y; s) + (e1 -e0 )     

 تمایل بررسی در دوگانه پرسشنامه ، ساختاردر این مطالعه

 دوگانه انتخاب با وابسته متغیر یك دارای افراد، پرداخت به

. به این صورت است که، فرد در صورت پذیرش باشدمی

منوور بهبود کیفیت آلودگی هوای استان هادی بهمبلغ پیشن

منوور بهبود پذیرش فرد بهمقدار یك، و در صورت عدم

گیرد. بنابراین در این روش آلودگی استان، مقدار صفر می

باشد. درعلم اقتصاد سنجی متغیر وابسته، متغیر کیفی می

باشد از دو الگوی لاجیت هنگامی که متغیر وابسته کیفی می

شود. با توجه به این امر که این دو وبیت استفاده میو پر

 الگو تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند بنابراین در این مطالعه 
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از مدل لاجیت برای برآورد تمایل به پرداخت افراد استفاده 

شود. در مدل لاجیت احتمال اینکه افراد یکی از مبالغ می

 & Lee) پیشنهادی را بپذیرد به صورت زیر است

Han,2002) 

(9) 

1
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1 exp( )
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نشان دهنده تابع توزیعی تجمعی  (، 9در رابطه) 

های اقتصادی و اجتماعی را شامل است و برخی از متغیر

ضرایب برآورد شده مدل هستند. لازم  γو α ،β ،θشود. می

به ذکر است که پارامترهای الگوی لاجیت از روش حداکثر 

پس از برآورد مدل لاجیت، به  آید.راست نمایی بدست می

منوور برآورد مقدار متوسط تمایل به پرداخت در محدوده 

صفر تا حداکثر مبلغ پیشنهادی از طریق انتگرال معین 

 آیدتوزیع احتمال تجمعی از رابطه زیر بدست می

(Hanemann,1994:) 

 

(1)    
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مقدار متوسط تمایل به پرداخت  E(WTP)، (1در رابطه)

عرض از  α*منوور بهبود آلودگی استان خوزستان، افراد به

نیز ضریب مبلغ پیشنهادی  βباشد و مبدا تعدیل شده می

 در تغییر آثار بینی در برآورد الگوی لاجیت، پیش باشد.می

 پذیرش احتمال بر ام از متغیرهای توضیحیiمتغیرهای 

فرد اهمیت فراوانی دارد، که تحت   توسط پیشنهادی مبلغ

شود. در اصل مقدار اثر نهایی عنوان اثر نهایی شناخته می

به معنای تغییر در احتمال پذیرفتن مبلغ پیشنهادی توسط 

باشد که فرد به ازی یك واحد تغییر در متغیر توضیحی می

 (:8938آید)سراجی و رفیعی،از رابطه زیر بدست می

(5) 
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ام kضریب برآورد شده متغیر توضیحی  kβ(، 5در رابطه )

است. در این مطالعه به منوور برآورد کشش که به معنای 

درصد تغییر در متغیر وابسته به ازای یك درصد تغییر در 

 باشد، نیز استفاده خواهد شد که از رابطه متغیر توضیحی می

 

  آید:زیر بدست می
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در این مطالعه به منوور برآورد الگوی لاجیت، احتمال تمایل 

به پرداخت افراد برای ریزگرد در شهرستان اهواز به عنوان 

های مستقل در متغیر وابسته مدنور قرار گرفته است. متغیر

این مطالعه سن، تاهل، مبلغ پیشنهادی، تعداد دفعات 

لیسانس، از ریزگرد، استفاده از ماسك، فوق بیماری ناشی

در  دیپلم، دیپلم و درآمد ماهیانه  بوده است.لیسانس، فوق

شود که پس از برآورد الگو، ضریب ، مشاهده می8جدول 

متغیر درآمد معنی دار شده است که علامت مثبت آن نشان 

دهنده آن است که با افزایش درآمد افراد احتمال پذیرش 

یابد. همچنین با توجه به مقدار هادی افزایش میمبلغ پیشن

کشش میانگین با افزایش یك درصدی در درآمد افراد، 

-درصد افزایش می 01/8احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی 

یابد و با توجه به اثر نهایی با افزایش یك ریالی درآمد، 

ریال افزایش  22/8×88-3احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی 

مبلغ پیشنهادی، معنی دار شده است که ضریب  یابد.می

-علامت آن نیز با تئوری سازگار است. همچنین نشان می

دهد که با افزایش یك درصدی، با توجه به مقدار کشش 

میانگین مبلغ پیشنهادی احتمال پذیرش مبلغ توسط افراد 

یابد. همچنین با توجه به اثر نهایی، درصد کاهش می03/8

لغ پیشنهادی احتمال پذیرش مبلغ با افزایش یك ریالی مب

تعداد دفعات یابد. ریال کاهش می12/8×88-1توسط افراد 

دار دیگری است که بیماری ناشی از ریزگرد، متغیر معنی

علامت مثبت آن نشان دهنده آن است که با افزایش تعداد 

دفعات بیماری ناشی از ریزگرد، احتمال پذیرش مبلغ 

مچنین با توجه به مقدار یابد. هپیشنهادی افزایش می

کشش میانگین با افزایش یك درصدی تعداد دفعات، 

-درصد افزایش می 82/8احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی 

یابد و با توجه به اثر نهایی با افزایش یك واحد در تعداد 

واحد افزایش  82/8دفعات، احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی

است که علامت دار دیگری یابد. سن فرد متغیر معنیمی

دهنده این است که هرچه فرد مسن تر باشد منفی آن نشان

گونه که احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی کمتری دارد. همان

شود، متغیرهای تحصیلات دارای در جدول نیز مشاهده می

دهنده این است که افراد علامت منفی هستند که این نشان

لم نسبت به افراد دیپلم و دیپدارای تحصیلات لیسانس، فوق

 پذیرش کمتری داشتند. احتمال داری تحصیلات دکتری،
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 ماخذ:یافته های تحقیق

درصد( 8و  درصد 5 ،درصد 88داری در سطح به ترتیب معنی و*** ** ،*)

 
 

 

درصد بدست آمده  99/01آماره درصد پیش بینی صحیح، 

معناست که مدل برآورد شده توانسته است که این بدان 

درصد متغیر 99/01است با توجه به متغیرهای مستقل، 

وابسته را پیش بینی کند. بدین مفهوم که متغیرهای برونزا 

 میتواند متغیر درونزا را پیش بینی کند. 99/01به اندازه 

منوور ، تمایل به پرداخت افراد را بهWTPمقدار متوسط 

دهد. این رستان اهواز را نشان میکاهش ریزگرد در شه

 از استفاده با جیتال مدل پارامترهای تخمین از مقدار پس

 در عددی گیریانتگرال راه از درستنمایی، حداکثر روش

هزار ریال(  288حداکثر مبلغ پیشنهادی) تا صفر همحدود

-ماهیانه به پرداخت به تمایل میانگینبرآورد شده است. 

 برآوردریال  08929 فرد هر رایبمنوور کاهش ریزگرد، 

. از ضرب متوسط تمایل به پرداخت افراد در میانگین شد

تعداد اعضای هر خانوار، متوسط تمایل به پرداخت هر 

آید لذا با توجه به اینکه میانگین تعداد خانوار بدست می

باشد. بنابراین متوسط تمایل نفر می35/9اعضای خانوار، 

باشد. به ریال می 218025,15به پرداخت هر خانوار 

عبارت دیگر هر خانوار مورد بررسی در این مطالعه، مایل 

ریال از درآمد ماهیانه 218025,15است که هر ماه مبلغ 

 خود را جهت ریزگرد شهرستان اهواز پرداخت نمایند. 

 

 

باشدد. بده ریدال مدی 218025,15به پرداخت هر خانوار 

ر این مطالعه، مایدل عبارت دیگر هر خانوار مورد بررسی د

ریال از درآمدد ماهیانده 218025,15است که هر ماه مبلغ 

 خود را جهت ریزگرد شهرستان اهواز پرداخت نمایند.

 

 ی   ریگجهینت -1

بررسی میزان تمایل به پرداخدت  پژوهش این اصلی هدف

و عوامل موثر بدر  خانوارهای اهوازی برای کاهش ریزگرد 

خدانوار  228گیری های نمونهدهاست. بدین منوور از داآن 

گذاری مشدروط اسدتفاده شدده شهر اهواز و روش ارزش

 پرداخت به تمایل میانگیناست. با توجه به نتایج مطالعه، 

 08929 فدرد هدر بدرایمنوور کاهش ریزگرد، ماهیانه به

. همچنین نتایج نشان داد با افزایش سن، شد برآوردریال 

بدرای  پرداخدت بده ایلتممبلغ پیشنهادی  و سطح سواد 

مبارزه با ریزگدرد کداهش و بدا افدزایش درآمدد و شدیوع 

 یابد.ها افزایش میبیماری
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