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ABSTRACT 
 
Dust phenomenon with the effect on different parts of society, is one of the important 

challenges in the world. So, accurate assessment of the effects of dust and consequently 
codification of regional and global policies are necessary for reducing the negative effects of this 
phenomenon. Therefore, in this study, the willingness to pay of Ahvaz County people for 
improving air quality in the face of the dust phenomenon was estimated using contingent valuation 
method and logit model. Data were gathered by 144 questionnaires using dual two-dimensional 
method of people in Ahvaz County in 2016. In this study, willingness to pay was estimated for 
improving air quality in Ahvaz at two levels of typical decrease in pollution (appropriate for doing 
everyday tasks) and decrease to international standards which was a study performing for the first 
time in Iran. In current study, in both levels, the variables of income and age positively impacted on 
the probability of accepting the offered price and while the variable of suggestion negatively 
impacted on the probability of accepting the offered prices. In addition to the two mentioned 
variables, the number of household members showed a significant and negative for reducing 
pollution to typical levels. In case of international standards, membership in organizations related 
to natural resources and agriculture department and gender variables had negative influence while 
education showed a significant and positive impact. In this study, the proposed value to pay in the 
first and second levels (suggested levels) were 10619 and 24851 Rials, respectively. 
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Extended Abstract 

Objectives  
Dust phenomenon, by influencing on various parts of society, serves as one of the most 

important challenges in the world. As interrelated issues, environment and economy could interact 
with and influence on each other. In environmental economics, therefore, it is attempted to convey 
the notion that economics is not just a money-flow concept in the economic system. Monetary 
valuation of the commercial and non-commercial functions of natural and environmental resources 
is always accompanied by some weaknesses and deficiencies given the nature of their impact on 
human economic, social and cultural growth, but it would be better than a condition where no 
valuation be made. Estimating and price-determining the environmental services seems to be a very 
difficult task due to the complex nature of services as well as the existence of a wide variety of 
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environmental services. The science of nature economics has developed some methods for 
evaluating and determining other services in economic sectors, mostly based on the willingness to 
pay for the services in case of natural resources. In case of environmental goods, contingent 
valuation method seems to be the most important and most appropriate method. Therefore, 
considering the importance and necessity of improving air quality, this study aims to estimate the 
conservation value of Ahwaz air quality at two levels of conventional pollution reduction (at a level 
appropriate for daily works) and international standards. The innovation and advantage of this 
study is that we perform evaluation at these two levels for the first time. Also, this study aims to 
compare the two estimated values as well as examining and suggesting solutions to improve the air 
quality of Ahvaz city. 

Method 
The research data were obtained by random sampling using Double Dichotomous Choices 

(DDC) questionnaire. In fact, a number of 30 questionnaires (pre-test) were completed to select the 
prices payed to the respondents before they were offered, and they were asked to submit their 
proposals to participate in improving the air quality of Ahvaz city. Then, according to Cochran 
formula, the sample size was determined as 144 questionnaires for in Ahvaz city in 2016. In this 
study, people's willingness to pay (WTP) to participate in improving air quality of Ahwaz city was 
estimated using parametric logit models with maximum likelihood method using Shazam 9 
software. 

Results 
After estimating the first model (the level of air quality for daily works), the results showed that 

variables of age and income had a positive effect and variables of suggested bid and household 
dimension had a negative effect on people's willingness to pay. Also, the results of the variables of 
education level, gender, and membership in organizations related to agriculture and natural 
resources were not significant. According to the results, the variables of income and age indicated a 
positive effect, and the variables of household dimension and suggested bid had a negative effect 
on the probability of price acceptance. After estimating the second model (the model estimated for 
the air quality level at international standards), the results indicated that the variables of income, 
education level, age and membership in agriculture and natural resources organizations had a 
positive effect while the variables of gender and suggested bid had a negative on the probability of 
price acceptance.  

Discussion 
According to the first model, the variables of income and age had a positive effect and the 

variables of household size and suggested bid had a negative effect on the probability of a price 
acceptance. Also, according to the results of the second model, the variables of income, education 
level and age had a positive effect on the probability of price acceptance while the variables of 
membership in the organizations related to agriculture and natural resources, gender, and suggested 
bid had a negative impact on the likelihood of price acceptance. The expected average value of 
willingness to pay that represents the conservative value of Ahwaz air quality, after estimating the 
parameters of the Logit model using the maximum likelihood method by numerical integration, 
was calculated between the ranges of zero to maximum suggested bid of 10,000,000 Rials. The per 
capita WTP2 and WTP1 were calculated as 24851 and 10619 Rials, respectively, and for the whole 
city of Ahvaz were calculated as 14.8 and 34.7 billion Rials, respectively, which indicates a higher 
willingness to pay of Ahvaz people to achieve higher air quality and reduce air pollution. 
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 چکیده

 

هاي هاي مختلف جامعه یکی از چالشپدیده گرد و غبار با تحت شعاع قرار دادن بخش
ارزیابی دقیق آثار پدیده گرد و غبار و در  ،شود. بدین سببمهم در دنیاي کنونی محسوب می

منظور کاهش اثرات منفی ناشی از این پدیده، اي و جهانی بههاي منطقهتدوین سیاست ،نتیجه
گذاري مشروط و مدل لوجیت به با استفاده از روش ارزش ،ضروري است. در این پژوهش

بود کیفیت هوا در مواجهه با برآورد تمایل به پرداخت مردم شهرستان اهواز در رابطه با به
پرسشنامه از روش 144 از استفاده با نیاز مورد هايپدیده گرد و غبار پرداخته شده است. داده

براي  ،آمد. در این پژوهش دستبه 1395از مردم شهرستان اهواز در سال  گانه دو بعديدو
ه براي کارهاي بهبود کیفیت هواي اهواز در دو سطح کاهش آلودگی معمولی (در سطحی ک

هاي بین المللی به برآورد تمایل به پرداخت اقدام شد روزمره مناسب باشد) و سطح استاندارد
. در هر دو رت مقایسه در دو سطح انجام گردیدصوگذاري بهبار در ایران، ارزشکه براي اولین

یشنهاد بر سطح مورد بررسی، متغیرهاي درآمد و سن بر احتمال پذیرش قیمت تاثیر مثبت و پ
عالوه بر دو  ،ند. براي کاهش آلودگی در سطح معمولیثیر منفی داشتاحتمال پذیرش قیمت تأ

هاي . براي سطح استاندارددار و منفی داشتخانوار نیز معنیمتغیر ذکر شده، تعداد اعضاي 
و جنسیت  طبیعیهاي مربوط بخش کشاورزي و منابعندر سازماعضویت متغیرهاي  ،المللیبین

ها در این پژوهش ند. مقدار تمایل به پرداختدار داشتیالت اثر مثبت و معنیثر منفی و تحصا
و  10619تمایل به پرداخت سطوح پیشنهادي اول و دوم به ترتیب (سطوح پیشنهادي) 

  ند.گردیدریال برآورد 24851
 

ار، و غب گذاري مشروط، تمایل به پرداخت، گردآلودگی هوا، ارزش: هاي کلیديواژه
 شهرستان اهواز

 
 مقدمه

 در اصلی هايمؤلفه از یکی زیست،محیط

 هايمؤلفه از بسیاري و است جهانی کالن هايسیاست

 ترینمهم، دلیل همین به .دهدمی قرار تحت تأثیر را دیگر

 سازگاري کالن، سطح در فعالیت نوع هر نیازپیش و عامل

 هاياخیر، تالش هايدر سال است. زیستمحیط با آن

 هايآلودگی از حاصل هايهزینه برآورد براي زیادي

زیست که بخش قابل توجهی از محیط تخریب و گوناگون
آن مربوط به عملکرد نامناسب بخش کشاورزي بوده، 

)Khosravi et al, 2018طریق این از تا آمده عمل) به 
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 هايتصمیم و کرده ساماندهی را بتوان اقدامات مدیریتی

 اجراي و طراحی با ارتباط در مديکارآ و صحیح

 & Mirzaiنمود ( اتخاذ ايفرایندهاي توسعه

Mobarghaee Dinan, 2012  طبق تعریف سازمان .(
 است هوا عبارت )، آلودگی2013زیست (حفاظت محیط

 به آزاد هواي آالینده در چند یا یک پخش و وجود از

 براي را آن هوا، کیفیت تغییر از پس که مدتی و مقدار

 و آثار یا و گیاهان یا و زنده موجودات سایر یا و انسان
-سازد. همچنین، سازمان حفاظت محیط آورزیان ابنیه،

 یا پخش از عبارت زیست رامحیط زیست، آلودگی

 (آب، مختلف هايمحیط به زیستمحیط آالینده آمیختن

 یا شیمیایی فیزیکی، کیفیت که میزانی به خاك) و هوا

 سایر یا انسان براي که ايگونهبه دهد؛ یررا تغی آن زیستی

باشد، تعریف  آورزیان ابنیه، و آثار یا زنده موجودات
 ). WHO,2013کند (می

 بسیاري در هوا هايآالینده انتشار میزان در ایران،

 بین است. در رسیده خطرناکی سطح به شهرهاازکالن

 هايبخش ایران، در هوا کنندهآلوده مختلف هايبخش

هاي بخش ترینمهم ترتیب به صنعت و نقل و ملح
 نقل و حمل بخش که ايگونهبه؛ هستند هوا کنندهآلوده

 اکسیدهاي کل انتشار از درصد 3/64تولید  با تنهایی به
 درصد5/27گوگرد،  اکسیددي درصد 3/29نیتروژن، 

 6/98 ،گوگرد اکسیدتري درصد 8/24 ،کربن اکسیددي
و  کربن هیدرید درصد 3/96 ،کربن منوکسید درصد

 انتشار مقدار بیشترین داراي معلق ذرات درصد 2/79
باشد می انرژي کشور هايبخش سایر میان در هاگاز انواع

)Ghorbani & Firoz Zareh, 2011 ،رشد جمعیت .(
هاي هاي انسان در طبیعت، کاربريگسترش فعالیت

از  رویه و غیر اصولیبرداري بینامناسب اراضی و بهره
هاي وسیعی را منابع آب و خاك و پوشش گیاهی، عرصه

زایی و تخریب سرزمین قرار داده در معرض پدیده بیابان
بروز عواملی همچون زوال پوشش  ،است که نتیجه آن
هاي جانوري، فرسایش و کاهش گیاهی، زوال گونه

حاصلخیزي خاك، کاهش تولید، و گردو غبار شده است 
)Saadi & Avatefi, 2018؛Taghillo,2005(. امروزه ،

 توسعه حال در هايدر کشور بویژه جهان هايشهر اغلب

 روبرو مختلفی محیطی زیست لمسای و مشکالت با

 مختلف عوامل به توجه نیازمند آنها حل که هستند

 و تجزیه و نهادي و فیزیکی سیاسی، اقتصادي، اجتماعی،
در  گذاريارزش ،منظور این براي است. هاآن تحلیل
 مختلف، ابعاد در زیستیمشکالت محیط و لیمسا زمینه

 حفاظت ،همچنین و مشکالت حل جهت در اساسی گامی

 توسعه به یابیدست و زیست محیط از برداريبهره و

 ). Izadi And barzegar, 2013شود (می محسوب پایدار
 هرگونه و است اقتصاد با مرتبط ايمقوله زیستمحیط

. دهدمی قرار تحت تأثیر را دیگري هاآن از یکی در تغییر
این  شودزیست تالش میمحیط اقتصاد رو، دراین از

 جریان مفهوم به تنها اقتصاد علم مفهوم انتقال یابد که

 Pierce & Jeremy(نیست  نظام اقتصادي در پول

Varford, 1998چهارم برنامه قانون 62 ماده اساس ). بر 
 هايشهر هواي آلودگی میزان شده مکلف دولت، توسعه
 کرج و اصفهان، شیراز، تبریز، اراك، اهواز، مشهد، تهران

 محیط حفاظت عالی شوراي مصوب استاندارد حد در را
 ,Ghorbani & Firoz Zareh( دهد  کاهش زیست

در همین راستا، در برنامه ششم توسعه مصوب  ).2011
 کلیه که از تردد کند اتخاذ تمهیداتی باید دولت، شده

ل نقلیه داراي حجم وسایها و موتورسیکلت خودروها،
دولت مکلف است  ،. همچنینجلوگیري نماید آلودگی باال

طبیعی و ، ارزش اقتصادي منابعششم از سال دوم برنامه
هاي ناشی از آلودگی و تخریب محیطی و هزینهزیست
سنجی نزیست را در فرایند توسعه، در امکامحیط

اي و تعیین خسارات هاي سرمایهیهاي تملک دارایطرح
. با توجه به تمهیداتی و در حساب هاي ملّی منظور نماید

که طی برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده، دولت 
ها و منظور وارد کردن هزینههاي الزم بهبایست زمینهمی

 ،ها و برآوردهاي الزم را انجام دهد. در این میانخسارت
هاي با درجه باالي آلودگی شهر در بینشهرستان اهواز 

هوا قرار گرفته که جمعیت آن در سرشماري سال 
 Statistical Center( نفر بوده است 1394184، 1390

of Iran, 2013به گزارش سازمان بهداشت جهانی اهواز .( 
 میلیون بر واحد 372 میانگین با ایران غربجنوب در

 از ترآلوده هابار میکرومتر 10 از ترکوچک هايآالینده
هستند  مشهور آلودگی به که است پکن و نودهلی

)WHO, 2013منظور تعیین اهمیت و میزان ارزش ). به
محیطی، باید نسبت به ل زیستمسای کارکردي و وجودي

 کمی سازي ارزش آنها پرداخت. 
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 غیر و تجاري کارکردهاي پولی گذاريچند ارزش هر

 ماهیت به توجه با محیطیطبیعی و زیست منابع تجاري

 بشر ابناء فرهنگی و اجتماعی رشد اقتصادي، بر آنها تأثیر

 گذاريارزش نوعی ولی باشد، نقصبی و یا کافی تواندنمی

 وجود گذاريارزش گونههیچ که با شرایطی مقایسه در

 ,Amir Nejad & Ataee Solok(است  بهتر ندارد،

-زیست خدمات قیمت تعیین و گذاري). ارزش2011
ها آن گسترده تنوع و خدمات ماهیت دالیل به محیطی

 براي هاییروش طبیعت، اقتصاد علم است. مشکل بسیار

 هاي اقتصاديبخش دیگر سایر خدمات تعیین و ارزیابی

 براساس طبیعی، است؛ که در رابطه با مواهب نموده ابداع

 ,Howarth &  Farberاست ( شده بنا پرداخت به تمایل

 گذاريارزش روش موجود، هايروش نبی ). از2002

ترین روش در رابطه با مناسب و ترینمهم مشروط
 ,Venkatachalamباشد (می محیطیکاالهاي زیست

2003.( 
در چند سال اخیر در برخی گرد و غبار وقوع پدیده 

 از ها باعث بروز مشکالت فراوان براي ساکناناستان

 دامی، فقر و کشاورزي محصوالت به وارده خسارت جمله

و  شهرها به روستاییان مهاجرت افزایش روستایی،
ل اجتماعی ناشی از پدیده هاي همجوار و مسایاستان

 افزایش و شهرنشینی فراوان مشکالت ایجاد مهاجرت و

در نتیجه بر وضعیت که  شده کشور اقتصادي مشکالت
-به گذاشته است.اجتماعی و سالمت جامعه نیز تاثیر 

دهد موجب ایجاد نشان میلعات متعدد نتایج مطا نحوي
به هاي مختلف از جمله ات قابل توجهی به بخشخسار

 ,.Khosravi et alشود (میتولیدات زراعی و باغی 

2016 .( 
باید در نظر داشت که بخش کشاورزي به دلیل 

رویه و غیر اصولی از منابع آب و خاك و برداري بیبهره
مچون زوال پوشش پوشش گیاهی، باعث بروز عواملی ه

هاي جانوري، فرسایش و کاهش گیاهی، زوال گونه
حاصلخیزي خاك و کاهش تولید شده است که خود 

زیست از جمله گرد و غبار عامل توسعه عوارض محیط
آثار ناشی از این پدیده در  ،باشد، از طرف دیگرمی

هاي کشاورزي هرساله خسارت استفاده نابجا از زمین
لیدات کشاورزي، امنیت غذایی، چشمگیري را به تو

نماید که مطالعات مؤید این سالمت جامعه وارد می

مسئله است و در واقع بیانگر رابطه دو سویه بین تخریب 
باشد. نتایج مطالعه زیست میو عوارض ناشی از محیط

Faraji et al. )2015با همراه روزهاي تعداد در ) افزایش 
 در کاهش و خسارات نمیزا در افزایش موجب ریزگردها،

 هندوانه و خربزه به ویژه زراعی محصوالت تولید میزان
 زیر در گیاهان کشت روش دو بین در نیز و گردید

 پوشش از استفاده روش پالستیک بدون و پالستیک
 شرایط از ناشی خسارات کاهش به منجر پالستیکی
شد. در  خوزستان استان سطح در محیطی نامطلوب

) Faraji et al. )2015نتایج مطالعه  مطالعه اي دیگر،
نشان می دهد که افزایش درتعداد روزهاي همراه با 
ریزگردها، موجب افزایش در میزان خسارات و نیز 

سطح استان کاهش تولید محصوالت کشاورزي در 
در بین سال هاي مختلف، سال خوزستان همراه است. 

در تمامی محصوالت مورد مطالعه بیشترین  88-87
ان خسارت را داشته است. با مقایسه تعداد روزهاي میز

هاي مد نظر مشاهده شد که غبار در سال و همراه با گرد
) بیشترین تعداد روز 87-88درست در همین سال (

. این مطلب نمایانگر رخ داده استغبار  و همراه با گرد
غبار  و تاثیر پذیري میزان خسارات وارده از پدیده گرد

با استفاده از  اي) در مطالعهKhaledi  )2013 می باشد.
هاي پارامتریک، بخشی از خسارات گرد و غبار بر روش

اقتصاد سه استان شدیدا متاثر (ایالم، خوزستان و 
. مجموع نمودبرآورد  1385-90هايکرمانشاه) براي سال

خسارات اقتصادي گرد و غبار بر کل بخش کشاورزي سه 
هر  1388است. در سال ي ابه میزان قابل مالحظهاستان 

ارزش «یک روز تعطیلی در اثر گرد و غبار بر مبناي 
میلیون دالر و بر مبناي  142، »ي استانیافزوده

میلیون دالر،  66، »ي کشوريمتوسط ارزش افزوده«
 بر اقتصاد سه استان زیان وارد کرده است. مجموعاً
Amani )2015اي به بررسی اثرگذاري پدیده ) در مطالعه

 استان گرد و غبار بر درختان نخل و ارقام خرما در
 پرداخت. نتایج این مطالعه نشان داد که خوزستان

هاي جایی اسپورهاي قارچریزگردها در انتقال و جابه
هاي آلوده به ویژه کشورهاي همسایه بیمارگر از نخلستان

) در Khosravi et al. )2016 نقش بسیار مهمی دارند.
 روي گرد و غبار دادند، نشستناي نشان مطالعه

 نتیجه در و فتوسنتز کردن کم و گیاهان سبز هاياندام
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 و رشد کاهش به منجر که غذایی مواد ساز و سوخت
 عمل کاهش روي ،دیگر طرف از گردد.می درخت ضعف

 کاهش باعث و دارد اثر گلدهی مرحله در گرده افشانی
 .گرددمی محصول تولید

توان اذعان نمود که می با توجه به آنچه گذشت،
ي در رابطه با تمایل به پرداخت تاکنون در ایران مطالعه

به منظور بهبود کیفیت هوا در مواجهه با گرد و غبار 
انجام نشده است، اما مطالعاتی در رابطه با تمایل به 

ل صورت پذیرفته است، در رابطه با سایر مسایپرداخت 
 Ghorbani  andشود. که به برخی از آنان اشاره می

Firoz Zareh )2011(، مقطع هايداده از استفاده با 

 سال در میدانی پیمایش طریق از شده آوري جمع زمانی

 گذاريارزش رهیافت کارگیريبه و مشهد در 1384

١توبیت الگوي و مشروط  و مشهد هواي آلودگی ارزش ، به
نتایج  افراد پرداختند. پرداخت به تمایل بر مؤثر عوامل

 مشهد پرآلوده منطقه در هوا آلودگی کل ارزش داد شانن

 برابر آلوده متوسط منطقه در و میلیارد ریال 13/7 برابر

 هايیافته اساس بر ،همچنین است. میلیارد ریال 24/5

 خانوار، درآمد تحصیالت، میزان هايمتغیر پژوهش، این

 داشتن و سکونت محل منطقه نوع سن، خودرو، داشتن

 تمایل میزان بر آماري نظر از که هستند هاییرمتغی فرزند

 Ghorbani & Firozتأثیر گذارند( افراد پرداخت به

Zareh, 2011 .(Izadi and barzegar )2013 در (
 به تطبیقی، و توصیفی روش کارگیريبه اي بامطالعه

 اقتصادي گذاريهاي ارزشروش بنديو طبقه معرفی

 هاآن کلیدي هايردکارب مقایسه و محیطی زیست یلمسا

 از یک هر هايکاستی و قوت به نقاط و هاشهر در

 این اند. نتایجپرداخته اقتصادي گذاريارزش هايروش

گذاري ارزش هاياز روش هریک که دهدمی نشان تحقیق
 محیط خدمات و هاکاال مختلف ارزش بعدي از ابعاد

گیري کاربه در بایستمی و کندمی گیرياندازه را زیستی
 از ضعف هر یک نقاط و هاقابلیت به هاروش از هر یک

این  برخی که دهدمی نشان نتایج کرد. توجه هاآن
 محیطی زیست موضوعات گذاريارزش در هاروش

 & Izadiاست( شده استفاده ترکم کشور هايشهر

barzegar, 2013 .(Sadeghi )2011روش بر تکیه )، با 

                                                                                  
1. Tobit 

 منافع گذاريارزش هب ،(CVM)مشروط  گذاريارزش
شهر تبریز پرداخت  کالن هواي آلودگی کاهش از حاصل

٢پروبیت هايازمدل استفاده و با ٣الجیت و  اي،گزینهتک 
 تبریزي ، شهروندان)PWT ٤پرداخت ( تمایل به میزان
 نشان نتایج. استشده  محاسبه هوا کیفیت بهبود براي
 انهسر تخصیص روند ادامه با درصد 24 حدود دهدمی

درصد  76 و کرده موافقت اظهار هوا آلودگی کاهش براي
 هوا کیفیت به مربوط بودجه در میزان افزایش خواهان

 .)Sadeghi, 2011هستند (
and Amirnejad  Rafiee )2009(، برآورد جهت 

-گردشگري عباس منطقه زیستمحیط مطبوعیت ارزش
 مشروط گذاريارزش روش از 1386 سال در بهشهر، آباد

 مطبوعیت را این میزان بر مؤثر عوامل و ستفاده کردندا
 داد نشان الجیت تعیین کردند. نتایج مدل از استفاده با

 بر تحصیالت و خانوار درآمد فرد، درآمد هايمتغیر که

 از جهت استفاده کنندگانبازدید پرداخت تمایل

 همچنین، است. داشته مثبت اثر زیستمحیط مطبوعیت

 میزان با منفی رابطه مسافت، و راداف سن هايمتغیر

 به تمایل میانگین استداشته  افراد تمایل پرداخت

 جنگل از براي بازدید نیز خانوار هر ساالنه پرداخت

 Amirnejadاست ( آمده دست به ریال 95040 آبادعباس

 & Rafiee, 2009)(. Eslamian et al. )2015 در ،(
به پرداخت  یلتما برآورد مقدار مشارکت واي به مطالعه

 ی(بررسیابانی مناطق ب یايبراي حفظ و اح یجوامع محل
پرداختند.  )یدگلآباد؛ شهرستان آران و بموردي: نوش

 یت،مانند جنس یرهاییاز آن است متغ یحاک یجنتا
)، یاز حد از منابع آب یشبرداري ب(بهرهی کمبود منابع آب

مقدار بر  داریمثبت و معن یرخانواده تأث یانهدرآمد ماه
: یلاز قب عواملی اند وبه پرداخت مردم داشته یلتما
 یفضع یریتدامداري، مد یتفعال ی،زراعت یتفعال

 یرتأث یشنهاديتعداد اعضاي خانواده و مبلغ پین، مسئول
به پرداخت مردم  یلبر روي مقدار تما داريمعنی و یمنف

 .)Eslamian et al., 2014( اندداشته
با گرد و غبار صورت پذیرفته  مطالعاتی در رابطه

توان به موارد زیر اشاره است که از جمله می
                                                                                  
2.  Probit 
3.  Logit 
4. Willingness To Pay (WTP) 
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اي با مطالعه ،)Zolfaghari and  Abedzadeh)2005نمود.
هاي گرد و غبار در عنوان تحلیل سینوپتیکی سیستم

گرد و  پدیده همدیدي غرب ایران انجام دادند. تحلیل
 نشان 1983-1987زمانی  بازه در ایران غرب در غبار

 ایران غرب به که هاییگرد و غبار اصلی منابع که دهدمی

 نسبت نزدیک به بیابانی مناطق از تربیش اند،شده وارد

جزیره شبه شمال هايصحرا یا و سوریه صحراي مانند
 & Zolfaghariاست ( عراق جنوب و عربستان

Abedzadeh, 2005.(  Diener et al.  )1998 تحقیقی ،(
 هوا (تأثیرات کیفیت کردن سه ویژگی مطرح را با

 پرداخت نحوه و سیاه) جوي هايریزش بد، بوي سالمتی،

 بهاي خانه انجام دادند. نتایج اجاره یا و درآمد بر مالیات

 آلودگی تأثیرات دهندگانپاسخ که دهدمی نشان هاآن

 اعالم خود نگرانی ترینمهم عنوانبه را بر سالمتی هوا

 تأثیرات در سوم یک کاهش براي آنان ،نمودند. همچنین

 به تمایل هوا داراي آلودگی از ناشی سالمتی بر مغایر

 بردرآمد مالیات در ماه هر در دالراضافی 7/39پرداخت 

 .Diener et al., 1998 .(Murty et al( بودند خود
 براي خانوار سالمتی مدل به تخمین ايمقاله )، در2003(

و  ١SLS3 هايروش از فادهاست با کلکته و دهلی مناطق
GMMنتایج نشان داد رفاه اجتماعی  .ندنمود هارای را٢

حاصل از کاهش آلودگی از سطح آلودگی فعلی به سطح 
دست آمده از انتخاب امن (سطح استاندارد)، بر رفاه به
 ).Murty et al., 2003محل زندگی اثر بسیار باالیی دارد(

 Khaledi)2013(، اقتصادي يهازیان مطالعه به 
 يمطالعه( ایران غربی هاياستان بر غبار و گرد طوفان
 عنوان و پرداخت) کرمانشاه و خوزستان ایالم،: موردي

 يگسترده هايزیان 1380 يدهه در غبار و گرد که کرد
 و است ساخته وارد کشور جنوبی و غربی هاياستان بر
 خسارات مجموع که رسید تیجه این به خود تحقیق در
 استان سه کشاورزي بخش کل بر غبار و گرد تصادياق

 در دالر میلیون 2227 از مطالعه مورد هايسال در
 چهارم سناریوي در دالر میلیون 13361 تا اول سناریوي

 اثر در تعطیلی روز یک هر 1388 سال در. است بوده
 142 ،»استانی يافزوده ارزش« مبناي بر غبار و گرد

                                                                                  
1. Three-Stage Least Squares 
2. Generalized Methods of Moments 

 يافزوده ارزش متوسط« مبناي بر و دالر میلیون
 استان سه اقتصاد بر مجموعا دالر، میلیون 66 ،»کشوري

 . است کرده وارد زیان
Khosh akhlagh and Sotodeh nia )2012(، به 

 هوایی هايآالینده غلظت میزان بر مؤثر عوامل ارزیابی
 بر آن از ناشی محیطیزیست هايهزینه و یزد شهر

 مشروط ارزشیابی روش از استفاده با شهر این ساکنین
)CVM (،به که داد نشان آنها تحقیق نتایج پرداختند 

 براي است حاضر یزدي شهروند هر متوسط، طور
 مبلغ ساالنه هوا کنونی کیفیت شدن بدتر از جلوگیري

 .گردد هزینه هایشمالیات از ریال 4937
در مطالعه حاضر، با توجه به اهمیت و لزوم بهبود 

حفاظتی کیفیت هواي اهواز رآورد ارزش کیفیت هوا، به ب
در دو سطح کاهش آلودگی معمولی (در سطحی که 
براي کارهاي روزمره مناسب باشد) و سطح 

شود. نوآوري این المللی پرداخته میهاي بیناستاندارد
باشد که براي اولین بار صورت میپژوهش، بدین

 گذاري به صورت مقایسه در دو سطح انجام گردیدهارزش
مقایسه دو ارزش برآورد شده و بررسی  ،است. همچنین

کارهایی براي بهبود ه پیشنهاد و راهها و ارایاختالف آن
کیفیت هواي شهرستان اهواز جزء اهداف فرعی این 

 باشند.پژوهش می
 

 هامواد و روش
 معرفی منطقه مورد مطالعه 

دقیقه طول  11 درجه و 49ین شهرستان اهواز ب
قرار دارد.  دقیقه عرض شمالی 50رجه ود 31شرقی تا 

متغیر  مارتن که متکی به دووبندي دبراساس طبقه
 اهواز شهرستان است، دمامیانگین بارندگی و میانگین 

سال گذشته  50قرار دارد. در طول  خشک اقلیم گروه در
  54و  -7حداقل و حداکثر دماي شهر اهواز به ترتیب 

شهر در همین دوره  گراد و میانگین دمايدرجه سانتی
شهرستان اهواز از  .گراد بوده استدرجه سانتی 25

هاي دزفول وشوشتر، از شرق به شمال به شهرستان
رامهرمز و شوشتر، از غرب به دشت آزادگان واز جنوب 

و شهرهاي شادگان و خرمشهر محدود  به بندر ماهشهر
 یت، موقع1شکل). Zarasvandi et al., 2011( شودمی
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 .دهدیمنشان در کشور ایران منطقه مورد مطالعه را  یاییفجغرا
 

 منطقه مورد مطالعه -1شکل
 

گیري تصادفی با هاي تحقیق از روش نمونهداده
) تهیه DDC1نامه دوگانه دو بعدي (استفاده از پرسش

گردیدند. در واقع ابتدا جهت انتخاب مبالغ مورد نظر، 
 30داده شود، که پیشنهادي به افراد قبل از این

ها )  تکمیل گردید و از آن2آزموننامه (پیشپرسش
خواسته شد تا مبالغ پیشنهادي خود را جهت مشارکت 

طبق  ،در بهبود کیفیت هواي اهواز ابراز دارند. سپس
 144رابطه کوکران، تعداد نمونه مشخص شد که تعداد 

در شهرستان اهواز تکمیل  1395نامه در سال پرسش
 گردید. 
مردم براي ) WTP( پرداخت به تمایل ،این مطالعه در

مشارکت در جهت بهبود کیفیت هواي اهواز، با استفاده 
 حداکثر روش به لوجیت هاییالگو هايپارامتراز 

 برآورد Shazam 9افزار نرم استفاده از نمایی و باراست

دهندگان در رابطه با رفع مشکل ابتدا از پاسخ .گردیدند
منظور بهبود کیفیت هوا تمایل آنان بهگردو غبار و 

                                                                                  
1.Double Dichotomous Choices 
2. Pretest 

دهندگان در رابطه با از پاسخ ،پرسش شد. در قسمت دوم
تمایل آنان در جهت بهبود کیفیت هواي اهواز در رابطه 

در شرایط کلی که هم پدیده آلودگی هواي موجود (با 
هاي صنعتی در هوا دهد و هم آلودگیگرد و غبار رخ می

گویان در مواجه شدن با پاسخد. شوجود دارد)، پرسیده 
مشارکت در جهت بهبود کیفیت هواي قیمت پیشنهادي 

توانند پاسخ شود، میه میطور ماهیانه ارایکه به اهواز
مثبت یا منفی داده و یا هیچ پاسخی ندهند. براي هر 

شود. افرادي که پیشنهاد اعتراض پاسخ دلیل آن ثبت می
بهبود کیفیت در جهت آمیز نسبت به پرداخت مبلغی 

 30گردد. با استفاده از دارند نیز ثبت می هواي اهواز
آزمون تکمیل شده، در حالت اول براي بهبود پیش

کیفیت هواي اهواز در مواجهه با گرد و غبار، میانه مبلغ 
دست آمده و با توجه به آن ریال) به 20000پیشنهادي (
تحلیل ه شد. براي تعیین و تر و باالتر ارایمبلغ پایین

مناسب تمایل به پرداخت، به همراه مبالغ پیشنهادي 
WTP  باشند، از ریال می 40000و  10000،20000که
شود. ها سوال میآن WTPگویان در مورد حداکثر پاسخ

نامه به این صورت در پرسش WTPسؤال اول مربوط به 
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ریال  20000مطرح شده است که؛ آیا مایل هستید 
کیفیت هواي اهواز در مواجهه با گرد ماهیانه براي بهبود 

گو به این سوال که پاسخو غبار بپردازید؟ در صورتی
ه ریال) ارای 10000تر (جواب منفی دهد، پیشنهاد پایین

شود و در صورت جواب مثبت، پیشنهاد باالتر می
گیرد. در حالت دوم ریال) مورد پرسش قرار می 40000(

شرایط کلی ي اهواز در که در رابطه با بهبود کیفیت هوا
هاي دهد و هم آلودگیکه هم پدیده گرد و غبار رخ می

شود. مطابق با صنعتی در هوا وجود دارد، پرسیده می
میانه مبلغ پیشنهادي آزمون، هاي پیشنامهپرسش

دست آمده و با توجه به آن مبلغ ریال) به 50000(
مناسب تر و باالتر ارائه شد. براي تعیین و تحلیل پایین

که  WTPتمایل به پرداخت، به همراه مبالغ پیشنهادي 
باشند، از ریال می 100000و  25000،50000

 شود.ها سوال میآن WTPگویان در مورد حداکثر پاسخ
 داراي افراد شودمی فرض دوگانه انتخاب روش در

 .)Judge et al., 1982(هستند  زیر مطلوبیت تابع
)1( ( ),U u Y S= 

U دست مطلوبیت غیر مستقیمی است که فرد به
ترتیب درآمد فرد و مبلغ پیشنهادي، به Aو Yآورد. می

S هاي اجتماعی، اقتصادي است که تحت سایر ویژگی
 نشان را آن زیر يرابطه باشد وتأثیر سلیقه فردي می

 ).Haneman, 1984, Haneman, 1985(دهد می
 ( ) ( )1 01, - ; 0, ;    U Y A S U Y Sε ε+≥+ 

 میانگین با تصادفی متغیرهاي و  آن  در که

 از همدیگر مستقل و تصادفی يگونه به که هستند صفر

 درمطلوبیت  در شده ایجاد اند. تفاوتشده توزیع

از:  است عبارت محیط زیستی منبع از استفاده اثر
)Judge and et al., 1982( 

 
)۳( ( ) ( ) ( )1 0 1, - ; - 0, ; -  U Y A S U Y S ε ε∆ = +

 

 به تمایل بررسی در دوگانه ينامهپرسش ساختار

 دوگانه با انتخاب وابسته متغیر یک داراي افراد، پرداخت

 تأثیر میزان بررسی براي لوجیت الگوي باشد. لذا،می

 گویانپاسخ WTPبر میزان  گوناگون توضیحی هايمتغیر

 اساس بر شد. استفاده ارزش حفظ و احیا تعیین براي

 پیشنهادها از یکی فرد )، اینکهPiلوجیت احتمال ( الگوي

 Judge etشود (می بیان زیر يرابطه صورت به بپذیرد، را

al., 1982(. 
)4( 

( ) ( ) ( ){ }
1 1

1 exp - 1 exp - -i nP F U
U A Y Sα β γ θ

= ∆ = =
+ ∆ + + +

 
 یک با تجمعی توزیع تابعدر آن  که

 هاياز متغیر بعضی و است استاندارد لوجستیک اختالف

 پیشنهادي، مبلغ درآمد، جمله از اقتصادي - جتماعیا

شود. می شامل را پژوهش این درآمد و تحصیالت در سن،
β،رودانتظار می که هستند برآوردي قابل ضرایب و 

 باشند.  و   ، 
١پس از برآورد مدل لوجیت ظاري تمایل به ، مقدار انت

پرداخت ماهیانه افراد براي مشارکت در حفظ و احیا، با 
گیري عددي در محدوده صفر تا پیشنهاد کمک انتگرال

شود می زیر محاسبه يرابطه ، از)A(بیشینه 
)Khodaverdi Zadeh and et al., 2010, Lee and Han, 

2002.( 
)

5(             
 

( ) ( )
( )

max max

*
0 0

1          
1 exp

A A

nE WTP F U dA dA
Aα β

 
 = ∆ =
  + − +  

∫ ∫

 

( )*     Y Sα α γ θ= + +
 

 و  پرداخت به تمایل انتظاري مقدار WTP(E(که 
 يبه وسیله که باشدمی شده تعدیل مبدأ از عرض

 مبدأ از عرض يجمله به اقتصادي  -اجتماعی يجمله

 ).Judge and et al., 1982است ( شده اضافه (α)اصلی 
٢مقدار اثر نهایی  )MEار تغییر در گر مقد)، بیان

ازاي یک واحد تغییر احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادي به
نتیجه  6ي که از رابطه در هر متغیر توضیحی است

 شود.می

)۶( 
  

٣مقدار کشش در میانگین  )E(کننده درصد ، نیز بیان
ازاي تغییر تغییر در احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادي به

                                                                                  
Logit Model 9 

10. Marginal Effe.c 
3.  Elasticity 
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توضیحی  در یک درصد تغییر در هریک از متغییرهاي
 Judge andدست آورد (به 7ي توان از رابطهاست که می

et al., 1982 .( پارامترهاي مدل لوجیت با استفاده از
١نمائیروش حداکثر راست ترین تکنیک براي که رایج 

 شوندبرآورد میباشد، تخمین مدل لوجیت می
)(Lehtonen et al., 2003. 

)۷( 
 

 
 نتایج و بحث

 مورد نمونه افراد که حفاظتی ارزش ارزیابی از قبل

 به اند،شده گرفته نظر براي کیفیت هواي اهواز در مطالعه

 نمونه فرهنگی و اجتماعی، اقتصادي خصوصیات بررسی

ه رایانتایج مربوط  1که در جدول ، استگردیده  اقدام
 گردد:می

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  
1.  Maximum Likelihood 

افراد  اجتماعی - اقتصادي مهم خصوصیات  -1جدول
 دهندهپاسخ

 انحراف
معیار   

 متغیرها میانگین حداکثر حداقل

25/11  21 75 77/34  سن 
68/1  1 6 84/3  تعداد افراد خانوار 
88/4  0 22 79/15 هاي تحصیل)تحصیالت (تعداد سال   

11/9255  2000 50000 2/1065  درآمد(هزار ریال) 
 .هاي تحقیقماخذ: یافته

 77/34 گویانپاسخ سن متوسط 1 جدول به توجه با
 سال 75 سن حداکثر و سال 21 سن حداقل بوده سال

 79/15 افراد هاي تحصیالتمتوسط سال میزان .باشدمی

 هايحداقل سال داراي هادهندهپاسخ که باشدمی سال

زه اندا متوسط باشد.می سال 22 حداکثر و صفر تحصیل
 و 1 خانوار کوچکترین باشد کهمی نفر 84/3خانوار 

 ماهیانه رآمدد باشد. میانگینمی نفر 6 آن بزرگترین

 درآمد ترینکم که هزار ریال2/1065برابر خانوارها

ل هزار ریا 50000معادل  ترین،بیش و 2000خانوار
 باشد.می

 هاي موجود مالحظه شد کهبا توجه به داده

درصد، 1/36لیسانس و باالترهاي فوقدهندهپاسخ
درصد و  5/12درصد، دیپلم  9/38دیپلم و فوق لیسانس

 بیشتر توجه اند. بادرصد بوده 5/12زیر دیپلم 

 کل درصد6/73معادل که اندبوده مرد هادهندهپاسخ

 هايدهندهپاسخ اند.داده ختصاص ا خود به را گویانپاسخ

 باشند.می درصد 4/26 زن
 

 نتایج مدل لوجیت براي سطح اول -2جدول 

 متغیرها
 کارهاي روزمرهسطح کیفیت هوا براي برآوردي  مدل

 اثر نهایی کشش tيآماره ضریب
 016/0 42/1 06/3 ***06/0 سن

 2/0×10-6 54/0 85/2 ***84/0×10-6 درآمد
 -07/0 -69/0 -03/2 **-29/0 بعدخانوار

 -47/0×10-4 -72/0 -10/4 ***-20/0×10-3 نهادپیش
 015/0 60/0 26/1 06/0 تحصیالت
 -140/0 -26/0 -20/1 -58/0 جنسیت

هاي مربوط بخش کشاورزي و در سازمانعضویت 
 منابع طبیعی

60/0 86/0 03/0 144/0 

2MADDALA R 32/0 

 79/0 بینیدرصد صحت پیش

 درصد) 1و  درصد 5 ،درصد 10داري در سطح به ترتیب معنی ، **** و **هاي تحقیق (ماخذ: یافته
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( هاي سن رود که متغیربا توجه به تئوري انتظار می
و  در سنین باالتر) به علت حساسیت بیشتر به آلودگی

به علت توانایی بیشتر به منظور مشارکت و (درآمد 
که در واقع (نهاد هاي پیشپرداخت)، اثر مثبت و متغیر

به (همان میزان مبلغ پیشنهادي است) و بعد خانوار 
علت باالتر بودن مخارج و سهم پرداختی)، اثر منفی 

هاي برآورد شده مطابق تئوري عالمت باشند کهداشته 
هاي تحصیالت و نتایج متغیر ،باشند. همچنینمی

هاي مربوط بخش در سازمانعضویت جنسیت و 
١کشاورزي و منابع طبیعی اند. طبق نتایج دار نشدهمعنی 

دست آمده متغیرهاي درآمد و سن بر احتمال پذیرش ه ب
نهاد بر پیش هاي بعد خانوار وقیمت تأثیر مثبت و متغیر

اند و درصد احتمال پذیرش قیمت تأثیر منفی داشته
گر است که بیاندست آمده به 79/0بینی صحت پیش
بینی باالي مدل برآوردي است. با توجه به قدرت پیش

نهاد ما یک واحد افزایش یابد، احتمال نتایج، اگر پیش
-4نهاد تمایل به پرداخت فرد پذیرش مبلغ پیش

یابد. همچنین اگر درآمد احد کاهش میو -47/0×10
فرد یک درصد افزایش یابد، احتمال پرداخت مبلغ 

 یابد. درصد افزایش می 54/0توسط فرد 
هاي درآمد، آمده متغیردستطبق نتایج به

مربوط به بخش کشاورزي و عضویت تحصیالت، سن و 
بر احتمال پذیرش قیمت تأثیر مثبت و  طبیعیمنابع

نهاد بر احتمال پذیرش قیمت ت و پیشمتغیرهاي جنسی
-هب 82/0بینی اند. درصد صحت پیشتأثیر منفی داشته

بینی باالي مدل گر قدرت پیشاست که بیاندست آمده 
اگر  ،آمدهدستبرآوردي است. با توجه به نتایج به

واحد افزایش یابد، احتمال پذیرش مبلغ  1نهاد پیش
واحد  -54/0×10-4نهاد تمایل به پرداخت فرد پیش

هاي جنسیت و عضویت نیز یابد. براي متغیرکاهش می
اگر  ،هایی درنظر گرفت. همچنینتوان چنین تفسیرمی

                                                                                  
هاي مربوط به بخش کشـاورزي و منـابع طبیعـی همـان منظور از سازمان 1

( و نیـز  هاي خصوصی و غیر دولتی است که افـراد مختلـف جامعـهسازمان
کشاورزان) به صورت داوطلبانه یا خودجوش و یا حتی تـابع شـرایط شـغلی 

ها به طور ویـژه مـی تـوان بـه عضویت آن را می پذیرند. از بین این سازمان
 هاي غیردولتی محیط زیستی اشاره کرد.هاي کشاورزي و سازمانتعاونی

درصد افزایش یابد، احتمال پرداخت مبلغ  1درآمد فرد 
 یابد. درصد افزایش می34/0توسط فرد 

 
 نتایج مدل لوجیت براي سطح دوم -3جدول 

 متغیرها
 سطح کیفیت استاندارد هاي برآوردي برايمدل 

 بین المللی

 ضریب 
-آماره
 tي

 اثر نهایی کشش

 014/0 97/0 58/2 ***05/0 سن

 درآمد
6-

10×64/0** 
44/2 34/0 

6-
10×16/0 

 054/0 -41/0 -44/1 -22/0 بعد خانوار

 نهادپیش
3-

10×21/0-
*** 

42/4- 71/0- 
4-

10×54/0- 

 031/0 00/1 45/2 **13/0 تحصیالت
     

 -32/0 -47/0 -62/2 ***-29/1 جنسیت
مربوط عضویت 

به بخش 
کشاورزي و 
 منابع طبیعی

02/2** 13/2 09/0 51/0 

MADDALA 
R2 37/0 

درصدصحت 
 بینیپیش

82/0 

داري در به ترتیب معنی ، **** و **( هاي تحقیقماخذ: یافته
 درصد) 1و  درصد 5 ،درصد 10سطح 

 
 رداخت که ارزشمتوسط تمایل به پ انتظاري مقدار

 از کند، بعده میکیفیت هواي اهواز را ارای حفاظتی

 از روش استفاده مدل لوجیت با هايپارامتر تخمین

 در عددي گیريانتگرال وسیلهبه نمایی،درست حداکثر

 معادل که نهادپیش تا بیشینه محدوده صفر

گردید. که محاسبه باشد،ریال می1000000
 10619و  24851تیب به تر WTP1و  WTP2مقدار

براي برآورد تمایل به پرداخت کل  اند.دست آمدهریال به
مردم شهر اهواز باید جمعیت را در تمایل به پرداخت 

 .استقابل مشاهده 4ضرب شود که در جدول 
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مقایسه برآورد تمایل به پرداخت در دو سطح مورد  -4جدول 
 مطالعه:

 ( ریال) براي هر نفر 
 وازاه شهرستانبراي 

 ( میلیارد ریال)
WTP1 10619 8/14 
WTP2 24851 7/34 
 هاي تحقیق.ماخذ: یافته

 
 گیري و پیشنهادهانتیجه
اهمیت و تأثیر هواي پاك  به توجه با این پژوهش در

بر سالمتی، با استفاده از پرسشنامه دوگانه دوبعدي و 
گذاري مشروط، میزان تمایل به پرداخت روش ارزش

ر آن و عوامل مؤثر ب اي بهبود کیفیت هوامردم اهواز بر
برآورد گردید. در این پژوهش، از پاسخگویان میزان 
تمایل به پرداخت (مبلغی که حاضرند بپردازند) آنان 
براي بهبود کیفیت هوا در دو سطح پرسیده شد. در 

میزان تمایل به پرداخت آنان براي مقابله با  ،سطح اول
میزان تمایل به  ،ومگرد و غبار و در سطح د هپدید

در جهت بهبود کیفیت هواي اهواز در پرداخت آنان 
هاي موجود در هوا (در شرایط کلی رابطه با کلیه آلودگی

هاي دهد و هم آلودگیکه هم پدیده گرد و غبار رخ می
صنعتی در هوا وجود دارد)، سوال شد. در این 

دهندگان در رابطه با رفع ابتدا از پاسخ ،نامهپرسش
منظور بهبود کیفیت بهشکل گرد و غبار و تمایل آنان م

دهندگان در از پاسخ ،هوا پرسش گردید. در قسمت دوم
رابطه با تمایل آنان در جهت بهبود کیفیت هواي اهواز 
در رابطه با آلودگی هواي موجود (در شرایط کلی که هم 

هاي صنعتی دهد و هم آلودگیپدیده گرد و غبار رخ می
براي بهبود  ،ود دارد)، سوال شد. در حالت اولدر هوا وج

کیفیت هواي اهواز در مواجهه با گرد و غبار، مبالغ 
ریال  40000و  WTP 10000،20000پیشنهادي 

ها آن WTPگویان در مورد حداکثر باشند، از پاسخمی
که در رابطه با بهبود کیفیت  ،سوال شد. در حالت دوم

پدیده گرد و غبار رخ  هواي اهواز در شرایط کلی که هم
 ؛هاي صنعتی در هوا وجود دارددهد و هم آلودگیمی

 100000و  WTP  25000،50000مبالغ پیشنهادي 
ها پرسش آن WTPگویان در مورد حداکثر ریال، از پاسخ

منظور برآورد تمایل به پرداخت مردم گردید. به
شهرستان اهواز جهت مشارکت در بهبود کیفیت هواي 

 144ترتیبی که توضیح داده شد، تعداد  اهواز به
در شهرستان اهواز تکمیل  1395نامه در سال پرسش
 گردید.

آمده در برآورد مدل سطح اول دستطبق نتایج به
متغیرهاي  ،مورد مطالعه (در مواجهه با گرد و غبار)

درآمد و سن بر احتمال پذیرش قیمت، تأثیر مثبت و 
اد بر احتمال پذیرش نههاي بعد خانوار و پیشمتغیر

طبق نتایج  ،اند. همچنینقیمت، تأثیر منفی داشته
هاي آمده از مدل دوم (کیفیت استاندارددستبه

هاي صنعتی و گرد و المللی و از بین رفتن آلودگیبین
هاي درآمد، تحصیالت و سن بر احتمال غبار)، متغیر

عضویت هاي عضویت پذیرش قیمت تأثیر مثبت و متغیر
هاي مربوط بخش کشاورزي و منابع طبیعی، ازماندر س

نهاد بر احتمال پذیرش قیمت تأثیر جنسیت و پیش
 ،مشاهده شد 4اند. همانطور که در جدول منفی داشته

مبلغ تمایل به پرداخت سطح اول مورد مطالعه یعنی 
میلیارد  8/14هاي روزمره سطح کیفیت هوا براي کار

لعه یعنی کیفیت ریال و براي سطح دوم مورد مطا
میلیارد ریال برآورد شده  7/34المللی هاي بیناستاندارد

گر تمایل به پرداخت باالتر مردم است، که بیان
یابی به کیفیت باالتر هوا و شهرستان اهواز براي دست

ترین معضل چند سال کاهش آلودگی هواي ناشی از مهم
ا، رد و غبار موجود در هواخیر این شهرستان، یعنی گ

 Ghorbani and  Firozکه در مقایسه با مطالعه  باشدمی

Zare )2011(،  میلیارد ریال براي  24/5و  13/7که مبالغ
داري دست آمدند، اختالف معنیمناطق مورد بررسی به

  ). نتایج Ghorbani & Firoz Zareh, 2011دارد (

Amirnejad and  Rafiee )2009(، که داد نشان 

 تمایل بر تحصیالت و خانوار درآمد فرد، درآمد متغیرهاي

 مطبوعیت از جهت استفاده بازدیدکنندگان پرداخت

 متغیرهاي همچنین، است. داشته مثبت اثر زیست محیط

 تمایل پرداخت میزان با منفی رابطه مسافت، و افراد سن

 ). Amirnejad & Rafiee, 2009است( داشته افراد
 ،)Ghorbani  and  Firoz Zareh )2011در مطالعه 

 خودرو، داشتن خانوار، تحصیالت، درآمد میزان متغیرهاي

 متغیرهایی فرزند داشتن و سکونت محل منطقه نوع سن،

 افراد پرداخت به تمایل میزان بر نظر آماري از که هستند

داري گذارند و متغیر جنسیت اثر معنیتأثیر مثبت می
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). Ghorbani & Firoz Zareh, 2011نداشته است (
Sahabi et al. )2011(، به برتمایل مؤثر به بررسی عوامل 

 منطقه ارزش تفریحی برآورد و بازدیدکنندگان پرداخت
 که داد نشان لوجیت مدل جاجرود پرداختند. نتایج

 و معنادار منفی اثر و بعد خانوار افراد سن قیمت، متغیر
و  منطقه جذابیت ماهیانه، درآمد تحصیالت، سطح
 براي افراد تمایل بر مثبت و معنادار اثر افراد نگرش

 جاجرود تفریحی از منطقه بازدید براي مبلغی پرداخت
 ریال 5700 بازدید، هر براي بهینه قیمت همچنین. دارد

 میلیون 4595 حدود منطقه، ساالنه تفریحی و ارزش
 ).Sahabi et al., 2011برآورد گردید ( ریال

 حفاظتی ارزش مقدار جا که نتایج مطالعهاز آن

 حفاظت، لزوم باشد،می توجه قابل مقداري شده محاسبه

دولت باید  ،لذا .شودمی آشکار کیفیت هوا بهبود و توسعه
هاي مناسب و کاربردي اقدام به بهبود با اتخاذ سیاست

 ذکر به مدت کند. الزممدت و بلندکیفیت هوا در کوتاه

 گربیان تنها شدهمحاسبه ارزش حفاظتی که است

 پایین کران یک عنوان به باید و بوده مصرفی هايشارز

هواي شهرستان اهواز در نظر  اقتصادي کل ارزش براي
 شود.گرفته

براي کاهش مشکالت ناشی از آلودگی هوا و پدیده 
 اساس بر گردد:ه مییهاي زیر اراگرد و غبار پیشنهاد

و ششم (ذکر شده در متن)، با توجه به  چهارم برنامه
 در گذاريها، سرمایهشنهاد شده در برآوردمبالغ پپی

به  هاشهرداري شدن موظف فضاي سبز، بهبود و توسعه
گردد. با توجه به شیوع ایجاد فضاي سبز پیشنهاد می

هاي تنفسی در مناطق ها از جمله بیماريبرخی بیماري
درگیر با پدیده گرد و غبار و همچنین اثرگذاري مثبت 

پذیري افراد با باالتر رفتن  سن (افزایش احتمال آسیب
 و منسجم سازمان یک سن) بر احتمال مشارکت، ایجاد

 ایجاد بخشی، تشکیالت در آگاه نیروي از استفاده کارا،

 گردد. در نهایت، برتوسعه فضاي سبز پیشنهاد می بنیاد
توسعه، در جهت توسعه معاینه فنی  چهارم برنامه اساس

عث افزایش آلودگی کاهش ترافیک که باو  وسایل نقلیه
هاي ، افزایش هزینههاي سوختهوا، افزایش هزینه

 اقدام گردد. شوندمی عمرانی
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