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 دهیچک

های به یكي از مهمترین بحران های اخیر پدیدة گرد و غبار به دلیل افزایش شدت، مدت و فراواني وقوعدر دهه

پژوهش حاضر به  .استتبدیل شده  منطقه سیستان و شهرستان نیمروزویژه در ه محیطي در برخي از مناطق دنیا بزیست

و نیمروز استان سیستان وبلوچستان ى گرد و غبار بر بخش کشاورزى شهرستان گذارى خسارات اقتصادى پدیدهارزش

ای محقق ساخته شامل هها، پرسشنامه بزار گردآوری داده. اپردازدبراى کنترل این پدیده مي همردم منطقتمایل به پرداخت 

و حفاظت جهت مقابله و کنترل برای حمایت مردم شناسي و سواالت ارزیابي تمایل به پرداخت  مشخصات جمعیت

گیری از روش حداکثر لوجیت و بهرهاستفاده از الگوی کیفي تحلیل با ها، آوری دادهپس از جمع باشد.مي گردوغبار

جهت مقابله درصد از افراد مورد مطالعه، تمایل به پرداخت مبلغي  82های پژوهش نشان داد که یافته انجام شد. راستنمایي

 377060 هر نفرنتایج این تحقیق نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت . دارندرا  با خسارات گردوغبار بر بخش کشاورزی

، پدیده گردوغبار از مهمترین و با اهمیت ترین موضوعات برای مردم براساس نتایج این پژوهشدر ماه بدست آمد.  ریال

بیشتر مردم منطقه عالوه بر مشارکت جهت کنترل این پدیده، تمایل به پرداخت مبلغي جهت  شهرستان نیمروز بوده و

گردد با توجه به اهمیت و مشارکت مردم پیشنهاد مين راستا حمایت و حفاظت در مقابل پدیده گردوغبار را دارند. در ای

اختیار مسئولین قرار گرفته و  بهتر درریزی و مدیریت ها جهت برنامهنتایج و ارزش بالقوه این دارایي ،در این خصوص

 .ریزی جهت کنترل گردوغبار با استفاده از توان مردمي صورت پذیردبرنامه

 گردوغبارتمایل به پرداخت، ،مشروط گذاریارزش :هاي كلیديواژه

https://www.sarj.iauk.ac.ir/
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 مقدمه

های اخیر پدیدة گردوغبار به دلیل افزایش در دهه

شدت، مدت و فراوانی وقوع، به یكی از مهمترین 

ه دنیا بهای زیست محیطی در برخی از مناطق  -بحران

 ویژه در کشورهای آسیایی تبدیل شده است

(Shelzinger et al,2006 .) این پدیده امروزه بیش از

اینكه یك رویداد ساده طبیعی باشد، یك مشكل زیست 

محیطی نشات گرفته از رفتار و آثار فعالیتهای انسانی 

 ,.Zhang et al؛ Grifik et al,2012)شود تلقی می

پدیده گردوغبار در اثر تغییرات آب وهوایی به  (.2003

دلیل کاهش بارندگی و خشكسالی در مناطق صحرایی 

اکثر کشورهاى دنیا مانند عراق، عربستان، ایران و 

دهد و از آن به پاکستان در فصول گرم سال رخ می

توان نام برد عنوان یك فرایند طبیعی جغرافیایی می

(Fouladian & Amade Shahnabadi, 2015 .) کاهش

صنایع و باغی و عی ت زرامحصوالد عملكرات و تولید

، میت دامحصوالد عملكرو کاهش تولید ، تبدیلی

کاهش کیفیت ، بستهوایی اصنایع غذت و شیال

حاصل ى یتهاودمحد، میورزى و داکشات محصوال

ت شت محصوالدابرو کاشت ر در غباد و گراز 

ى هاده نهاف مصردر تغییر و یش افزورزى، اکشا

ر غباد و گره پدیدى پیامدهار و ثااز آهمگی ورزى کشا

(. ,.Monjazi et al (2021میباشند ورزى بخش کشادر 

هر یك روز تعطیلی در اثر گرد و غبار  1٣٨٨در سال 

میلیون دالر و بر  241بر مبناى ارزش افزوده استانی

میلیون دالر،  66مبناى متوسط ارزش افزوده کشورى 

)ایالم، خوزستان و سه استان مجموعا بر اقتصاد 

 ,.Danesh Jafariet et al زیان وارد کرده استکرمانشاه( 

2015).)  

بررسی متون علمی داخلی و خارجی مرتبط با   

شده  گردوغبار نشان میدهد در اکثر  تحقیقات انجام

هاى وهوا، بررسی وغبار بر کیفیت آب ثیر گردأدرباره ت

پدیده توسط تصاویر  سینوپتیك، مدلسازى و پایش این

، هاى مربوط به درمان ماهوارهاى و برآورد هزینه

و سالمت جسمانی مورد توجه خسارات به محصوالت 

بنابراین باید برآورد جامعی از خسارات با  بوده است

استفاده از روش ارزشگذارى مشروط و ارزش بازارى، 

براى کاهش آثار زیانبار گردوغبار صورت گیرد اگر چه 

( و منطقه سیستان یی از ایران )مثل جنوب شرقبخشها

های دور به عنوان یكی از کانونهای مهم گرد  از گذشته

و غبار ناشی از منابع تولید داخلی در سطح جهان 

مناطق این در  (.,Shahsoni et al (2014شد شناخته می

کشور از جمله در سیستان وضعیت گرد و غبار از این 

افزون بر فراوانی وقوع و  هم پیچیدهتر است، چرا که

غلظت باالی گرد و غبار در این مناطق، مدت و دوام 

و خسارات فراوانی را سبب  این پدیده نیز بیشتر است

های گرد و غبار  در اغلب نقاط دنیا طوفان می شود

برای مثال  معموال دارای دورة دوام کوتاه مدت هستند

ساعت  21الی  2در غرب آمریكا، اغلب طوفانها بین 

مدت زمان  (.,Wang et al (2013 است دوام داشته

های گرد و غبار در کل چین کمتر  دوام اغلب طوفانت

این در حالی  (,.Wang et al (2005ساعت است 2از 

 های طوالنی است که در منطقه سیستان ایران در دوره

مردم و درک افكار  دیدگاهاز طرفی  .مدت وجود دارند

منابع عمومی از میزان مشارکت حمایتی آن ها در مورد 

، به عنوان یك ابزار مناسب در  طبیعی و محیط زیست

برنامه های مدیریتی نقش قابل توجهی برخوردار است 
(Ebua  ،2011 ؛Chauhan  وPirta ،20100  ؛

Wambuguh ،2008 ؛Brown&Decker ،2005 ؛

Heywood ،1995.)  
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یك ابزار پیشنهادی و کاربردی در زمینه حفاظت   

، استفاده از ابزارهای اقتصادی و مكانیزم  طبیعتاز 

روش  و بازار یعنی تعیین ارزش حمایتی و حفاظتی 

و  (Contingent Valuation) ارزش گذاری مشروط

 Willingness) تعیین میزان متوسط تمایل به پرداخت

To Pay: WTP )افراد است (Zander  ،2014 ؛

Brouwer  ،2008 ؛Tsi  ،2008 ؛Loomis  وWhite ،

در این میان  (.Carson ،1989و  Mitchell؛ 1998

که پایه و اساس  مشروط گذاریارزشاستفاده از روش 

آن بر اصول ایجاد یك بازار فرضی استوار است و به 

 به دنبال آن برآورد متوسط تمایل به پرداخت افراد

عنوان یك ابزار اقتصادی مهم و کاربردی، نقش مهمی 

را در زمینه تعیین و برآورد میزان حمایت و مشارکت 

با استفاده از روش  و نماید می طبیعتمردم از 

عنوان یكی از روشهای  مشروط به گذاریارزش

توان میزان تمایل به پرداخت ارزیابی غیربازاری، می

را  محیط زیستز ساالنه هر خانوار برای حفاظت ا

؛ Carson ،1989و  Mitchell (.ارزیابی و محاسبه نمود

Loomis  وWhite ،1998 ؛Brouwer ،2008 ؛Tsi 

  .(Zander ،2014؛ 2008،

براساس تعریف برنامه محیط زیست سازمان ملل 

تمایل به پرداخت افراد عبارت  (UNEP ،1995)متحد 

از میزان مبلغی است که هر فرد در قبال یك کاال یا 

لذا با استفاده از روش های  نماید خدمات پرداخت می

ارزیابی غیربازاری مانند روش ارزش گذاری مشروط 

طبیعت توان تمایل به پرداخت برای حفاظت از  ، می

سویی  ارزیابی و محاسبه نمود. ازرا  و محیط زیست

عالوه  محیط زیستدیگر، مدیریت و حفاظت مؤثر از 

بر در اختیار داشتن اطالعات اکولوژیكی ، نیازمند 

 حمایت و مشارکت عموم مردم در برنامه حفاظت

حمایت از (. ,Sijtsma 2012؛ ,Vincenot 2015 (است

پرداخت برای استفاده از خدمات زیست محیطی، به 

یـست محیطـی کـار عنـوان بخشی از سیاست هـای ز

آمـد بـرای کـشاورزی پایـدار و توسـعه روستایی، رو 

مطالعات  (,.Salarpour et al 2021 (به افزایش است

اری و بررسی تمایل به پرداخت افراد در ذارزشگ

 ، در داخل کشورمحیط زیستحمایت و حفاظت از 

     .باشدبسیار محدود می

گردوغبار در ، پدیدة دادندنشان  بوچانی و فاضلی

سالهاى اخیر از نظر غلظت ذرات معلق، تداوم، گسترة 

مكانی و زمان وقوع آن متفاوت و بسیار بیشتر از 

هاى گردوغبار در گذشته شده است و این امر طوفان

هاى انسانى،  هاى بسیارى در حوزهی سبب نگران

 bochani ) زیست محیطى و اقتصادی گردیده است

& fazeli, 2010 2013؛ shahsoni et al.,)  کانونهاى

گرد و غبار در منطقة خاورمیانه در دو دهة اخیر تحت 

تأثیر فعالیتهاى انسانى افزایش یافته است، به طورى که 

در اوایل قرن بیستم طبق تحقیقات و بررسیهاى انجام 

شده توسط محققى به نام ویلی کرسون بر روى آخرین 

ان و کشورهاى منشاء توفانهاى مناطق جنوب غربى ایر

پراکنش مكانى،  76تا  ٣6سوریه و عراق در بین سالهاى 

کانون  14حدود  1٣٨6و منشأهاى گرد و غبار در سال 

منفرد تعیین شده است در حالى که تعداد این مكانها 

منشأ  50برابری به بیش از 5/٣با افزایش 1٣٨7در سال 

 در آینده نیز و شودی بینى م افزایش یافته است و پیش

 ,Bochani & fazeli؛ Darvish, 2011)افزایش یابد

نتیجة این امر، افزایش  .(,.Shahsoni et al 2013؛ 2010

تعداد روزهای همراه با گرد و غبار و همچنین افزایش 

تعداد روزهای همراه با رخداد غلظت بیش از حد مجاز 

های  -هوا در طول سه دهة گذشته بویژه در بخش
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و افزایش میزان خسارات  رغربی و جنوب غرب کشو

 بوده است.  ناشی از گردوغبار

 (Torabi et al., 2017)  عوامل مؤثر بر تمایل به

پرداخت باغداران سیب براى بیمه شاخص آب و 

هوایی در شهرستان دماوند را با استفاده از روش ارزش 

گذارى مشروط بررسی کردند. متوسط تمایل به 

سیب منطقه دماوند پرداخت حق بیمه بهره برداران 

براى بهره گیرى از برنامه پیشنهادى شاخص آب و 

هزار ریال محاسبه  7900هوایی به ازاى هر هكتار، 

ای تحت عنوان در مقاله(Kang et al., 2004)  شد.

تجزیه و تحلیل خسارت ناشی از گردوغبار زرد در "

شمال شرقی آسیا و استراتژی همكاری منطقه ای برای 

-به برآورد هزینه های اجتماعی "کاهش خسارت

اقتصادی ناشی از طوفان گرد و غبار زرد در کره جنوبی 

روز در 14با فرض رخ دادن گرد و غبار زرد با میانگین 

گذاری مشروط، سال با استفاده از سه روش ارزش

انتقال منافع و رویكرد پایین به باال پرداختند. براساس 

صادی سرانه ناشی از اقت-نتایج، آن ها هزینه اجتماعی 

دالر در سال محاسبه  29.51این پدیده برای هر نفر 

شده است. با ضرب این عدد در کل جمعیت کره 

درصد، کل  7.5جنوبی ضرب و تعدیل آن با نرخ تنزیل

میلیون  64.5921هزینه های ناشیاز این پدیده معادل 

دالر در سال محاسبه شده است. تحقیقات علمی انجام 

سازمان جهانی  توسط ی اخیردو دههگرفته طی 

نفر بر  هزار 500بهداشت نشان داده است که سالیانه 

اثر مواجهه  با ذرات معلق هوابرد موجود در هوای آزاد 

همچنین این سازمان  شوند دچار مرگ زودرس می

برآورد نموده است که هزینه سالیانه ی صرف شده 

هوا در برای بخش سالمتی و بهداشت ناشی از آلودگی 

میلیارد پوند بوده  ٣0اتریش، فرانسه و سوئیس حدود 

تنها در  ستا درصد از کل مرگ و میرها 6و معادل 

ایاالت متحده ی آمریكا، هزینه ی بهداشتی سالیانه 

 .میلیارد پوند برآورد شده است 2٣غلظت باالی ذرات، 

یكی از راه هاى پی بردن به این موضوع، تعیین میزان 

داخت جامعه براى حفاظت در برابر اثرات تمایل به پر

در ارزش  گرد و غبار و ارزش گذارى مشروط است

گذارى مشروط تمایل به پرداخت افراد براى حفظ و 

یا تغییرى مثبت در وضع موجود، یا تمایل به دریافت 

آن ها براى جبران از دست دادن یك منفعت زیست 

ر زمینه محیطی، مورد بررسی قرار می گیرد. از طرفی د

ى ارزش گذارى خدمات و کارکردهاى غیربازارى 

زیست محیطی مطالعات زیادى صورت گرفته است. 

در اکثر این مطالعات از روش ارزش گذارى مشروط 

در  (Ai & Polenske, 2005) استفاده شده است.

اجتماعی  -تحلیل اثر اقتصادى"اى با عنوان مطالعه

رویكرد و مطالعه موردى طوفان هاى گرد و غبار زرد با 

ستانده به ارزش  -با  استفاده از روش داده "پكن

زیست محیطی خسارات طوفان هاى -گذارى اقتصادى

گرد و غبار زرد در شهر پكن پرداختند. نتایج تحقیق 

هاى آن ها نشان داد که هزینه هاى آثار تأخیرى طوفان

 گرد و غبار زرد از اثرات اولیه آن بیشتر است. 

خسارات ناشی از  برآوردبا هدف نیز ن پژوهش ای  

بر بخش کشاورزی در شهرستان پدیده گردوغبار 

کمی سازی میزان و  نیمروز استان سیستان و بلوچستان

به برآورد میزان تمایل به پرداخت افراد خسارات و 

بر بخش ارزش مقابله با پدیده ى گرد و غبار منظور 

از رهیافت  بدین منظور انجام شده است کشاورزی

هاى اظهار شده و مدل لوجیت، تمایل به ترجیح

پرداخت افراد براى حفظ محصوالت کشاورزى در 

ورزى بخش کشا انجام گردید.ى گردوغبار مقابل پدیده
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به دى قتصااارکان ترین مهماز یكی سیستان منطقه در 

گردد نیمروز محسوب مین شهرستاخصوص در 

یی اهوآب و یط اشراز ین بخش متأثر ى افعالیتها

هى پدیدع قوا و وهوات آب و تغییرو ست امنطقه 

نیز کاهش و کشت ى لگوات ابه تغییرر غبادوگر

ست. ه احد سطح منجر شدل در وامحصود عملكر

هى پدیدات ثراسیع ى ومنهدابه ین با توجه ابنابر

با  طتباات در ارثراین اچگونگی ى مطالعهر، غباودگر

ناپذیر بجتناو امهم ى مرورزى، ابخش کشا

  (.,.Monjazi et al (2021میباشد

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه  

استان سیستان و  واقع درشهرستان نیمروز   

از شمال و شمال غربی با کشور افغانستان که بلوچستان 

از جنوب با ، و خراسان جنوبی )شهرستان نهبندان(

از شرق با شهرستان هیرمند و ، هامون شهرستان زابل و

از غرب با شهرستان نهبندان هم مرز می باشد و در 

شمال دشت سیستان واقع گردیده است. این شهرستان 

 کیلومتر 1٨2٣  و داشته ارتفاع دریا سطح از  متر 4٨9

کیلومتر  ٨175شهرستان نیمروز دارد  فاصله تهران تا

وسعت حوزه  مربع وسعت دارد که بیش از نیمی از

باشد. دارای چهاردهستان می و شودسیستان را شامل می

در بخش مرکزی دهستان ادیمی و دهستان بزی واقع 

گردیده و بخش صابری شامل دهستان قائم آباد و 

مرکز این شهرستان، شهر  دهستان سفیدآبه می باشد.

آب از  شهرستان با انتزاع بخش پشتاین  ادیمی است

دیماه  17آن به شهرستان در  ءارتقاشهرستان زابل و 

 شد ابالغتوسط هیئت وزیران تصویب و  1٣91

بنابر آمار مرکز آمار ایران در سال  جمعیت این شهرستان

مرکزآمار )نفر بوده است  4٨٣25برابر با  1٣95

 (.1٣95ایران،

 
 برای یك بلوك نقشه طرح آزمایشي – 1شكل 
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 جامعه آمارى و روش نمونه گیرى 

بررسی متون علمی داخلی و خارجی مرتبط با 

 دهد در اکثر  تحقیقات انجام گردوغبار نشان می

وهوا،  شده درباره تاثیر گردوغبار بر کیفیت آب

هاى سینوپتیك، مدلسازى و پایش این  بررسی

 ماهوارهاى و  برآورد هزینهپدیده توسط تصاویر 

درمان و خسارات گردوغبار مثل هاى مربوط به 

بنابراین  مورد توجه بوده است و... سالمت جسمانی

باید برآورد جامعی از خسارات با استفاده از روش 

ارزشگذارى مشروط و ارزش بازارى، براى کاهش 

از هش وین پژا آثار زیانبار گردوغبار صورت گیرد.

و یابی ارز به منظور 1400و فروردین  1٣99اسفند 

ارزش مقابله مردم جهت خت داتمایل به پرآورد بر

شهرستان  بر بخش کشاورزی با پدیده گرد و غبار

وط و مشرارى گذده از روش ارزشستفاابا  ، نیمروز

 گانه دوبخشی ب دونتخااپرسشنامه ى از گیرهبا بهر

 م گردیدنجااپیمایشیروش بهو محقق ساخته 
Bishop)  ،1983 ؛Mitchell  وCarson ،1989 .) 

مردم منطقه شهرستان  تحقیقاین در جامعه آماری

با استفاده از فرمول  حجم نمونه وباشند نیمروز می

طراحی شده . پرسشنامه نفر تعیین شد ٣40 کوکران،

در پژوهش حاضر شامل سواالت مربوط به اطالعات 

اجتماعی و میزان تمایل به پرداخت افراد -اقتصادی

ى گرد ارزش مقابله با پدیدهکنترل گردوغبار و برای 

 تمایل به پرداخت و ارزش گذاری بوده است و غبار

براساس شرایط یك بازار فرضی تعیین شده و 

یمت پیشنهادی بازار پاسخگویان در مواجهه با ق

فرضی، با انتخاب یك پیشنهاد از میان چندین پیشنهاد 

 گذاریارزشروش . تمایل خود را ابراز نمودند

ورد تمایل به آمشروط بر اساس رویكرد بررسی و بر

ارزش مقابله با پدیده ى گرد و غبار  جهت پرداخت

غیربازاری  گذاریارزشاست این روش یك روش 

 –ت که در تجزیه و تحلیل هزینه پذیر اس و انعطاف

می  استفاده زیست محیطی تأثیرات ارزیابی و فایده

 قالبدر را افراد پرداخت به تمایل روش این شود

 .(Han & Lee, 2002) دکن می تعیین فرضی رهایزااب

 بازار در طبیعی هایاکوسیستم خدمات از بسیاری

 به تمایل میزان توانندنمی مردم و شوندنمی معامله

 .سازند آشكار را خدمات این دریافت برای پرداخت

 استفاده مورد  برآورد و بررسی روش شرایط، این در

 تمایل فرضی، سناریوی یك اساس بر تا گیردمی قرار

ى ارزش مقابله با پدیده جهت را افراد پرداخت به

 اکوسیستم خدمت یك از مندیبهره و گرد و غبار

 سناریوی یك اساس نماید و بر گیریاندازه طبیعی

 از مندیبهره برای را افراد پرداخت به تمایل فرضی،

نماید  گیریاندازه طبیعی اکوسیستم خدمت یك

Venkatachala, 2003).)  این روش یكی از بهترین

ها در میان و در عین حال بحث برانگیزترین روش

های ارزشگذاری مواهب زیست محیطی تمام روش

این روش نیازمند به مراجعه به افراد  .شودمی قلمداد

جهت تعیین ارزش اقتصادی کاالها و خدمات زیست 

 گذاریارزشمحیطی است به همین دلیل روش 

در دیدگاه  .مشروط را غالبا روش ترجیح می نامند

ارزش به عنوان درجه ترجیح انسان  ،اقتصادی رایج

 Environmental Protection) تعریف می شود

Organization, 2020).  برای محاسبه مقدار تمایل به

 پرداخت سه روش کلی وجود دارد:

روش اول به متوسط تمایل به پرداخت معروف 

مایل به تاست که از آن برای محاسبه مقدار انتظاری 

پرداخت از طریق انتگرال گیری عددی بین صفر تا 
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روش دوم موسوم به  بی نهایت استفاده می شود.

تمایل به پرداخت کلی است که برای محاسبه متوسط 

مقدار انتظاری تمایل به پرداخت از طریق 

نهایت تا گیری عددی در محدوده مثبت بیانتگرال

روش سوم به متوسط  رود.نهایت به کار میمنفی بی

تمایل به پرداخت بریده شده معروف است و از آن 

 برای محاسبه مقدار انتظاری تمایل به پرداخت از

گیری عددی در محدوده صفر تا طریق انتگرال

از بین این  شود. میپیشنهاد حداکثری استفاده 

تر است زیرا این روش ها روش سوم مناسبروش

ثبات و سازگاری محدودیت ها با تئوری کارایی 

 ,Lee) باشدمیآماری و توانایی جمعی سازش را دارا 

2002.) 
 مشروط، ریگذاارزشتوانند ازطریق میمحققان 

دهندگان را برای  حداکثر تمایل به پرداخت پاسخ

محاسبه کنترل و حمایتی بهبود کیفیت محیطزیست و 

 طور غیرمستقیم منعكس ینه بهزدرواقع این ه کنند

 (Tao et al., 2012این منابع استکنندة ارزش پنهان 

ان بهعنووط مشرارى گذده از روش ارزشستفاابا  (.

ان میزان میتوزارى، یابی غیرباى ارزهااز روشیكی 

از حفاظت اى برار خت ساالنه هر خانوداتمایل به پر

 دمحاسبه نموو یابی را ارز محیط زیست

(Pourbagher et al., 2020.)  این روش نیازمند به

الها مراجعه به افراد جهت تعیین ارزش اقتصادی کا

و خدمات زیست محیطی است به همین دلیل روش 

 .مشروط را غالبا روش ترجیح می نامند گذاریارزش

ارزش به عنوان درجه  ،در دیدگاه اقتصادی رایج

 Environmental) ترجیح انسان تعریف می شود

Protection Organization, 2020 ) . بنابراین تمایل

بینش، گرایشها و کنندة ترجیح،  پرداخت منعكسبه 

 Terner et) برخورد افراد در مورد خطرهاست طرز

al, 2010).  در راستای این پژوهش و پس از رفع

اشكال اولیه ، با هدف برقراری وزن یكسان در بین 

افراد جامعه مورد مطالعه ، پرسشنامه ها با استفاده از 

روش نمونه گیری تصادفی ساده تكمیل شده و میزان 

پرداخت به ازای هریك از اعضای خانواده تمایل به 

از طریق مصاحبه چهره به چهره پرسیده شد. متغیر 

وابسته برای ارزش گذاری احتمال پذیرش مبلغ 

است که در پاسخ  و حفاظتپیشنهادی برای حمایت 

ارزش  جهتبه این سوال که آیا فرد حاضر است 

و حفاظت دربرابر مقابله با پدیده ى گرد و غبار 

مبلغی پرداخت نماید یا خیر محاسبه  گردوغبار

. با این فرض که مطلوبیت یك فرد از حمایت شودمی

–براساس درآمد و دیگر خصوصیات اقتصادی

. در روش انتخاب شودمیاجتماعی فرد حاصل 

دوگانه فرض می شود افراد دارای تابع مطلوبیت 

(S,H,Y (U=U   هستند که در آنU  تابع مطلوبیت

برداری از سایر عوامل  Sدرآمد فرد و  Yیم ، غیرمستق

اجتماعی فرد )سن، جنسیت، تأهل، میزان  -اقتصادی 

تحصیالت، اشتغال، میزان درآمد، تعداد اعضای 

های زیست محیطی( عضویت در سازمان و خانوار

باشد. در این رابطه اگر فرد تمایل به پرداخت می

 Hباشد داشته مقابله با پدیده ى گرد و غبار جهت 

برابر یك و در صورت عدم تمایل به پرداخت برابر 

، Haneman، 1991؛ Lee, 1997)صفر خواهد بود 

 Maddal,( )،Environmental Protection 1991؛

Organization, 2020 .) 

این روش بر این اصل استوار است که هر شخص 

حاضر است مبلغی از درآمد خود را برای استفاده از 

( Aمحیطی به عنوان مبلغ پیشنهادی )منبع زیست 

بپردازد که این استفاده باعث ایجاد مطلوبیت برای 

وی می گردد. میزان مطلوبیت ایجاد شده در اثر 
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تر از حالتی است استفاده از منابع زیست محیطی بیش

که وی از منابع زیست محیطی استفاده نمی کند، که 

 آن را نشان می دهد.  1رابطه 

 

(1) (1, ; ) 1 (0, ; ) 0U Y A S e U Y S e    

متغیرای تصادفی با میانگین صفر  e1و  e0 که در آن

هستند که به طور تصادفی و مستقل از همدیگر توزیع 

 در( ∆Uشده اند. تفاوت ایجاد شده در مطلوبیت )

 : از است عبارت محیطی زیست منبع از استفاده اثر
(2) (1, ; ) (0, ; ) ( 1 0 )U U Y A S U Y S e e        

بررسی برای محاسبه متوسط تمایل به در این 

 ازو حفاظت حمایت برنامه های  پرداخت افراد برای

از الگوی کیفی لوجیت و گردوغبار  زیانهای ناشی از

بهره گیری از روش حداکثرراست نمایی استفاده شده 

  1991،؛Haneman, 1991؛  Lee,1997)است 

Maddal,.)  ساختار پرسشنامه دوگانه در بررسی

تمایل به پرداخت افراد، دارای یك متغیر وابسته با 

 انتخاب دوگانه می باشد. 

لذا الگوی لوجیت برای بررسی میزان تأثیر متغیرهای 

توضیحی مختلف بر میزان تمایل به پرداخت افراد 

شود. براساس  برای تعیین ارزش حمایتی استفاده می

( این که فرد یكی از Piتمال ، )الگوی لوجیت اح

 : شودمیبیان  ٣پیشنهادها را بپذیرد، به صورت رابطه 

 
 (٣) 

 ( ) 1/1exp( ) 1/1exp ( )Pi Fn U U A Y S           

  

تابع توزیع تجمعی با یك اختالف ( u∆Fnکه )

لوجستیك استاندارد است و بعضی از متغیرهای 

اجتماعی از جمله سن، جنسیت، تأهل،  -اقتصادی

و مبلغ پیشنهادی در  تحصیالت، درآمداندازه خانوار، 

ضرایب قابل  θ،γ،β. شودمیاین تحقیق را شامل 

 θ<0و γ<0 وβ≥0برآوردی هستند که انتظار میرود 

مقدار انتظاری تمایل به پرداخت به  سباشند. سپ

وسیله انتگرال گیری عددی در محدوده صفر تا 

محاسبه می شود  4باالترین پیشنهاد به صورت رابطه 

(4)  

   
max max

00 0

1
( ) ( )

1 exp{ ( )}

A A

nE WTP F U dA dA
A 

  
   

  

 
مقدار انتظاری تمایل به  E(WTP)که 

عرض از مبدأ تعدیل شده می  0 پرداخت و

اقتصادی به  -باشد که به وسیله جمله اجتماعی 

( اضافه شده است αجمله عرض از مبدأ اصلی )

به منظور انتخاب نمونه تحقیق، از روش نمونه . 

گیرى چند مرحله اى استفاده شد. با تعیین تعداد 

کل نمونه، تعداد نمونه هر روستا با انتساب 

شهرستان متناسب بر اساس جمعیت روستاهاى 

 منتخب مشخص شد.   نیمروز 

 

 نتايج و بحث

 های حاصل از بررسی ویژگیهای جمعیت افتهی

جنسیت، سن، به لحاظ؛ مشارکت کننده  افرادشناسی 

محیطی در این  های زیستتأهل و عضویت در گروه

آورده شده است. نتایج  (1) پژوهش در جدول

و شغل حاصل از بررسی میزان سطح تحصیالت افراد 

 (2)مورد مطالعه در این پژوهش در جدول افراد 

برای محاسبه متوسط  همچنیننشان داده شده است. 

، 250000پرداخت سه مبلغ پیشنهادی تمایل به 

ریالی براساس پیش پرسشنامه  600000 و 400000

در نظر گرفته شده است پیش از بررسی تمایل افراد 
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برای مبلغ پیشنهادی در ابتدا افراد مورد مطالعه در 

معرض این پرسش قرار گرفتند که آیا تمایلی به 

های زیانپرداخت مبلغی برای حمایت و حفاظت از 

  دارند یا ندارند.گردوغبار  ناشی از

 گویان اجتماعي پاسخ -های اقتصادیویژگي -1جدول 

 حداقل حداکثر انحراف معیار میانگین متغیرها

 19 67 70/11 31 سن )سال(

 2 18 345/2 5/11 تحصیالت )سال(

 1 9 32/1 53/4 اندازه خانوار )نفر(

 3000000 200000000 17000000 8544750 ماهیانه )ریال(درآمد 

 پاسخگویان شغلي وضعیت -2 جدول

 جمع سایر بازنشسته دارخانه دانشجو کشاورز شغل آزاد کارمند شغل

 340 32 8 25 45 15 110 95 تعداد

 100 41/9 352/2 353/7 235/11 411/4 353/32 941/27 درصد

 

مرکز آمار ایران و اخرین سرشماری در سال بر اساس 

هستند. میانگین  نفر 4٨٣25جمعیت منطقه   1٣95

باشد. میانگین درآمد سال می ٣1گویانسن پاسخ

ریال بود. اندازه خانوار مردم  ٣٨544750ماهیانه 

نفر بود. آمارهای مربوط  5٣/4منطقه به طور متوسط 

 ( ارایه شده است.2به شغل مردم در جدول )

 پاسخگویانوضعیت تحصیلي  -3جدول 

 سوادبي کمتر از دیپلم دیپلم کارداني کارشناسي کارشناسي ارشد دکتری تحصیالت

 14 46 213 31 23 11 2 تعداد

 117/4 529/13 647/62 117/9 767/6 235/3 588/0 درصد

 

 گردوغبار جهت حمایت و حفاظت از زیانهای ناشي از پاسخگویانحداکثر تمایل به پرداخت  -4جدول 

 پیشنهادسوم

 ریال( 600000)

 پیشنهاد دوم

 ریال2500000

 پیشنهاد اول

 ریال400000

 وضعیت پذیرش مبلغ

 پذیرش مبلغ پیشنهادی تعداد 95 74 36

 درصد 601/46 272/67 500/37

 عدم پذیرش مبلغ پیشنهادی تعداد 111 36 60

 درصد 398/53 727/32 500/62

 جمع تعداد 206 111 96

  درصد 100 398/53 601/46
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 گردوغبار زیانهای ناشي ازتمایل به پرداخت جهت حمایت از پارامترهای مدل الجیت برای  -5جدول 

 اثر نهایي داریسطح معني z ارزش آماره شده برآورد ضریب متغیرهای توضیحي

 00585/0 051/0 894/1 37620/0* سن

 00894/0 711/0 716/0 07224/0 جنسیت

 04162/0 296/0 856/0 32170/0 وضعیت تاهل

 06098/0 031/0 039/2 38875/0** تحصیالت

 -00079/0 586/0 -598/0 -00569/0 وضعیت اشتغال

 00003/0 000/0 583/3 93000/0*** میزان درآمد

 -03915/0 008/0 -239/3 -68841/0*** اندازه خانوار

 374/0 8/1 34/0 شاخص زیست محیطي
00023/0- 

007/0 

 -06876/0 015/0 -407/2 -52071/0** )مبلغ پیشنهاد(

 - 211/0 398/1 -52880/2 ضریب ثابت

51140/0 Factor for the calculation of margin affect: Goodness of fit :     77/0  

 درصد 99فاصله اطمینان  ***-درصد  95فاصله اطمینان **-درصد  90فاصله اطمینان  *

 

، در بخش تمایل به پرداخت افراد 4با توجه به جدول 

 حمایت و حفاظت از زیانهای ناشی ازجهت 

 پاسخ نفر  206 نفر پاسخگو ، ٣40گردوغبار از 

حفاظت و  جهت مبلغی پرداخت به تمایل دهنده

اند، داشته گردوغبار را حمایت از زیانهای ناشی از

درصد، اولین پیشنهاد را  47نفر معادل  95تعداد 

درصد اولین  5٣نفر معادل  111پذیرفتند و تعداد 

مبلغ را نپذیرفتند و تمایلی برای پرداخت مبلغ 

هیانه خانوار خود را جهت ریال از درآمد ما 400000

گردوغبار  حمایت و حفاظت از زیانهای ناشی از

ریال(  250000تر )نداشتند. هنگامی که پیشنهاد پایین

درصد پیشنهاد را  67نفر معادل  74ارایه شد، تعداد 

درصد از پاسخ  5/٣7نفر معادل  ٣6پذیرفتند و تعداد 

-دهندگان این پیشنهاد را نپذیرفتند. آن دسته از پاسخ

ریال( را پذیرفتند  400000گویان که اولین پیشنهاد )

در گروه پیشنهاد باالتر قرار گرفتند که آیا حاضر به 

ریال در ماه از درآمد خانوار  600000پرداخت مبلغ 

 هستند، که بازدید از منطقه تمایل به پرداختبرای 

درصد این  ٣7.5نفر معادل  ٣6در این میان تعداد 

 62.5نفر معادل  60پیشنهاد را پذیرفتند و تعداد 

یادآوری می  درصد این مبلغ پیشنهادی را نپذیرفتند.

گردد که تحقیق مذکور در زمان شیوع بیماری کرونا 

و در وضعیت نامناسب معیشتی مردم انجام گردیده 

دهد ( نشان می5ول طور که نتایج )جدهماناست. 

 (Goodness of fit)که، میزان سودمندی برازش مدل 

باشدکه نشان دهنده مناسب بودن مدل در می 0/7٨

توضیح رفتار متغیرهاست. همچنین فاکتور اثر نهایی 

ضرب به دست آمده، حاصل 14059/0در این مدل 

این عامل در ضرایب، میزان اثر نهایی را محاسبه 

یی نشان دهنده درصد احتمال تغییر در کند. اثر نهامی

افزایش تمایل به پرداخت، به ازای تغییر در یك واحد 

باشد که در مورد متغیرهای موهومی، متغیر مستقل می

این درصد احتمال به ازای تغییر از وضعیت صفر به 

 آید. یك به دست می
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دهد، متغیرهای جنسیت، نتایج برآورد مدل نشان می  

وضعیت اشتغال از منطقه تأثیر  وضعیت تأهل،

داری بر تمایل پرداخت افراد ندارد. سایر معنی

متغیرهای مدل یعنی سن، سطح تحصیالت، اندازه 

دار معنیو شاخص زیست محیطی درآمد فرد  ،خانوار

 90باشند. به این ترتیب که، متغیر سن در سطح می

درصد و میزان درآمد  95درصد، تحصیالت در سطح 

دار هستند. درصد معنی 99ه خانوار در سطح و انداز

همچنین متغیرهای سن، تحصیالت و درآمد دارای 

اثر مثبت و سایر متغیرها ضرایب دارای اثر منفی 

هستند. متغیر سطح تحصیالت تأثیر مثبت و 

درصد بر تمایل به پرداخت  95داری با اطمینان معنی

ی معادل افراد دارد، همچنین این متغیر دارای اثر نهای

است، یعنی افزایش سطح تحصیالت افراد  0/0609٨

حمایت از ها، جهت احتمال تمایل به پرداخت آن

درصد افزایش  12/6را گردوغبار  زیانهای ناشی از

داری با اطمینان دهد. متغیر سن تاثیر مثبت و معنیمی

درصد بر تمایل پرداخت افراد دارد، میزان اثر  90

عنی به ازای افزایش سن است، ی 005٨5/0نهایی 

متغیر شاخص بودن مثبت  دهد.افزایش می 6٣5/0

هرچه اطالعات که  نشان می دهدزیست محیطی 

آشنایی آنها  بیشتر شودو یاکشاورزان زیست محیطی 

خسارات مربوط به پدیده ى گرد و غبار به با 

محصوالت کشاورزى و اهمیت حفاظت در مقابل 

، احتمال پذیرش مبالغ افزایش یابد این پدیده

. خواهد یافتپیشنهادى به طور معنادارى افزایش 

داری با اطمینان متغیر اندازه خانوار تاثیر منفی و معنی

درصد بر تمایل به پرداخت افراد دارد، میزان اثر  99

است، یعنی به ازای افزایش یك  -0٣915/0نهایی 

نفر به تعداد اعضای خانواده احتمال تمایل به 

یابد. متغیر درصد کاهش می 44/2داخت افراد پر

درآمد فرد یكی دیگر از متغیرهای مورد بررسی است 

درصد بر  95داری با اطمینان که تأثیر مثبت و معنی

تمایل به پرداخت افراد دارد، میزان اثر نهایی این 

دهد در صورت است، که نشان می 0000٣/0متغیر 

یش تمایل به افزایش درآمد افراد، احتمال افزا

یابد. ضریب درصد افزایش می 004/0پرداخت افراد 

ترین متغیرهای مدل متغیر قیمت پیشنهادی که از مهم

دار درصد معنی 95باشد منفی و با اطمینان می

دهد تحت سناریوی بازار فرضی، باشد و نشان میمی

اگر متغیر پیشنهاد افزایش یابد، احتمال تمایل به 

یابد، اثر نهایی متغیر رد کاهش میپرداخت از سوی ف

گر آن باشد و بیانمی 6٨76/0  پیشنهادی معادل با

جهت است که با افزایش اختصاص مبلغ بیشتری به 

، احتمال تمایل گردوغبار  حمایت از زیانهای ناشی از

  یابد.درصد کاهش می 2٣/7٣به پرداخت افراد 

نتایج برآورد ضرایب متغیرهای توضیحی مدل   

ها و تأثیرگذاری داری آماری آنجیت، سطوح معنیال

مقدار تمایل این متغیرها بر متغیر وابسته برای تعیین 

با توجه به  ( آمده است.5در جدول ) به پرداخت

میانگین  مردم شهرستان نیمروز  جمعیت خانوار و

 ریال به دست آمده است ٣77060معادل  WTPوزنی 

معادل  میزان تمایل به پرداخت ماهیانه

ریال جهت حمایت از زیانهای 12 /000/000/064

همان گونه که یافته گردوغبار به دست آمد  ناشی از

مردم از  %٨0بیش از  های این پژوهش نشان میدهد

حمایت و تمایل دارند به منظور شهرستان نیمروز 

مبلغی از درآمد سالیانه حفاظت در مقابل گردو غبار 

براساس  رداخت نمایندخود را برای حمایت از آن پ

گذارى خسارات نیز در ارزشموجود های  یافته
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اقتصادى پدیده گرد و غبار بر بخش کشاورزى شهر 

اردکان، متوسط تمایل به پرداخت افراد براى حفاظت 

تومان در هر سال  67000از محصوالت کشاورزى را 

با مقایسه متوسط تمایل به پرداخت  به دست آوردند

حفاظت از محصوالت کشاورزى در افراد براى 

دهستانهاى هاى شهرستان مسجدسلیمان با شهر 

گردد که با توجه به تأثیر منفی اردکان، مشخص می

که پدیده ى گرد و غبار بر تولیدات کشاورزى در 

چند سال اخیر در استان خوزستان و به تبع آن در 

شهرستان مسجدسلیمان داشته است، میزان تمایل به 

فراد در دهستان هاى شهرستان پرداخت ا

 مسجدسلیمان در مقایسه با شهر اردکان بیشتر است

هر چند در مطالعه حاضر مبلغ و میزان مشارکت مردم 

کانگ بیشتر از پژوهش قنواتی و همكاران می باشد. 

تجزیه و تحلیل "ای تحت عنوان  در مقاله و همكاران

 خسارت ناشی از گردوغبار زرد در شمال شرقی آسیا

و استراتژی همكاری منطقه ای برای کاهش 

اقتصادی -به برآورد هزینه های اجتماعی "خسارت

ناشی از طوفان گرد و غبار زرد در کره جنوبی با 

روز در سال 14فرض رخ دادن گرد و غبار با میانگین 

با استفاده از سه روش ارزش گذاری مشروط، انتقال 

براساس نتایج،  منافع و رویكرد پایین به باال پرداختند

اقتصادی سرانه ناشی از این -آن ها هزینه اجتماعی 

دالر در سال محاسبه شده  29.51پدیده برای هر نفر 

که نسبت به پژوهش منطقه شهرستان نیمروز  است

 مشارکت افراد کمتر می باشد. 

 مایلت  (Fatahi ardakani et al., 2017) در پژوهش

 به پرداخت براى پیشگیرى از اثرات ناملموس برون

اردکان -اى )خارجی( گردوغبار در دشت یزد منطقه

و عوامل موثر بر این تمایل را با استفاده از الگوى 

رگرسیونی لوجیت، برآورد کرد تمایل به پرداخت 

میلیون دالر در سال است  4ساالنه حفظ این منطقه 

ت محصوال دعملكرات و کاهش تولیدهمچنین 

و کاهش تولید ، صنایع تبدیلیو باغی و عی زرا

یی اصنایع غذت و شیال، میت دامحصوالد عملكر

، میورزى و داکشات کاهش کیفیت محصوال، بستهوا

و کاشت ر در غباد و گراز حاصل ى یتهاودمحد

در تغییر و یش افزورزى، اکشات شت محصوالدابر

ر و ثااز آهمگی ورزى کشاى هاده نهاف مصر

ورزى بخش کشار در غباد و گره پدیدى اپیامده

که ارزش خسارات بر بخش کشاورزی  میباشند

نسبت به مطالعه حاضردر شهرستان نیمروز خیلی 

بیشتر بود. همچنین با توجه به یافته های این تحقیق 

و اطالعات موجود در اداره کل حفاظت محیط 

زیست سیستان و بلوچستان ، مردم منطقه جهت 

گردوغبار در  های ناشی ازاز زیان حفاظت و حمایت

همكاری فراوانی جهت حفظ ذخایر و  1٣99سال 

قرق و حفاظت از مراتع و کنترل گردوغبار و احیای 

کانون های گردوغبار انجام داده اند که نشان می دهد 

حمایت مردم در این منطقه بسیار ارزشمند و بررسی، 

 تواند کمك مهمی درسازی و محاسبه آن میکمی

گردوغبار  حفاظت و حمایت از زیانهای ناشی از

در اسفند سال  گذاریارزشباشد. علیرغم اینكه این 

انجام شد که بیماری  1400و فروردین سال  1٣99

نیز شیوع داشت و طبق یافته های تحقیق  19کووید 

وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم نسبت به سنوات 

ترل و قبل بسیار کاهش و کمتر شده بود ولی کن

و غبار برای آنها مهم و با  حفاظت در مقابل گرد

باشد بطوریكه اکثر مردم و با حداکثر توان ارزش می
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مشارکت جهت کنترل و مدیریت گردوغبار را اعالم 

 . داشتند

 گیرينتیجه
در دهه های اخیر پدیدة گرد و غبار به دلیل افزایش 

شدت، مدت و فراوانی وقوع، به یكی از مهمترین 

های زیست محیطی در برخی از مناطق دنیا  -بحران

با  در منطقه مورد مطالعه تبدیل شده استویژه ه ب

شرایط اقلیمی شهرستان نیمروز و وجود توجه به 

روزه منطقه، پدیده گردوغبار هر ساله  120بادهای 

در این منطقه ایران وجود دارد و در چند سال اخیر 

مچنین موقعیت هبدلیل عدم آبگیری تاالب هامون 

شهرستان نیمروز که در شمال سیستان و همجوار با 

مهم برای به یك معضل زیست محیطی تاالب بوده 

شده و همه ساله خسارات فراوانی تبدیل مردم منطقه 

منطقه را به روستاها و کشاورزان و همه ی مردم 

ارزش در راستای  بوجود آورده است لذا این پژوهش

 غبار و پدیده ى گرد و گذارى اقتصادى خسارات

بر بخش کشاورزى  اهمیت کنترل این پدیده

مردم این تمایل به پرداخت  شهرستان نیمروز و

زیست محیطی  چالش مهم براى کنترل این شهرستان 

 تحقیق نشان داده. نتایج این صورت گرفته است

، متغیرهاى سن، تعداد افراد شاغل، تحصیالت ؛است

و درآمد اثر مثبت و معنادارى شاخص زیست محیطی 

از بخش بر تمایل به پرداخت افراد براى محافظت 

کشاورزى در مقابل پدیده ى گرد و غبار دارند و 

متغیر تعداد افراد خانوار اثر منفی و معنادارى بر تمایل 

به پرداخت کشاورزان براى حفظ محصوالت 

مطالعه، کشاورزى در مقابل گرد و غبار دارد. در این 

یكی از عوامل مهم و مؤثر بر تمایل به ؛ رآمدد

و سطح تحصیالت بود و همچنین پرداخت افراد 

عوامل تأثیرگذار  شاخص زیست محیطی نیز از دیگر

ار بزایك  تحقیقات صورت گرفته سساابراست. 

محیط زیست و از حفاظت و مدیریت در مناسب 

سنجش ه و یدگادمطالعه ، پدیده های ناشی از آن

دم حمایت مران میزو کت رمشاع نواز ومی عمر فكاا

 Chauhan, 2010؛  Brown, 2005) Decker& ستا

& Pirta  ؛Ebua et al,2011  ؛Heywood, 1995 ؛

Wambuguh, 2008). های این پژوهش نشان یافته

تمایل مردم شهرستان  نیمروز از  %٨0بیش از  دهدمی

حمایت و حفاظت در مقابل گردو دارند به منظور 

 مبلغی از درآمد سالیانه خود را پرداخت نمایندغبار 

داری بر تمایل به متغیر تحصیالت اثر مثبت و معنی و

و حفاظت از گردوغبار پرداخت افراد در حمایت 

در پذیرش داشته است همچنین متغیر تحصیالت نیز 

 تمایل به پرداخت افراد دارای ضریب مثبت و معنی

دار است که تأکید بر افزایش سطح تحصیالت 

 بخصوص ترویج آگاهیهای زیست محیطی برای

یی که مشاغل آنها وابسته به تاالب هامون یا خانوارها

می تواند باشند، همجوار با کانون های گردوغبار می

همچنین  بسیار مفید و به کنترل گردوغبار کمك نماید

و مشارکت فراوان گردد با توجه به اهمیت پیشنهاد می

مردم در این خصوص، نتایج و ارزش بالقوه این 

ریزی و مدیریت بهتر در اختیار دارایی ها جهت برنامه

جهت کنترل  ریزیبرنامهمسئولین قرار گرفته و 

 .گردوغبار با استفاده از توان مردمی صورت پذیرد

 قدردانی

از پرسنل اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان 

های زابل و به ویژه همكاران شهرستان و بلوچستان

نیمروز به منظور مهیا نمودن شرایط تحقیق و در 

اختیار گذاشتن وسایل و ادوات مربوطه کمال تشكر 

 و قدردانی را داریم.
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ABSTRACT 
 

The dust has become one of the most dominant environmental crises in some parts of the world 

especially in Sistan and Nimrooz in recent decades due to the increases in severity, duration and 

frequency of its occurrence. This study aims to evaluate the economic damage of the dust on the 

agricultural sector in Nimrooz city through the assessing of its impact on the agricultural sector. To 

collect required data, a questionnaires were developed in which not only some questions of people's 

willingness to pay for their support and protection to deal with dust were included but also a number 

of questions about their demographic characteristics were added. After data gathering step, we use 

Logistic regression model and perform the model by the maximum likelihood approach. The results 

showed that 82% of the surveyed people have shown some willing to pay to deal with dust damage. 

The average willingness to pay is 377060 Rial per month. The results also showed that the dust is 

the most important problem for the residents of Nimrooz city and most people in the region. They 

also want to actively participate in controlling dust besides their willingness to pay. In this regard, 

it is suggested that due to the importance and participation of people in dust control, policy makers 

use the results of this study for better planning to control dust pollution.  
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