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 چکیده
 زیادی الشت است. مردم زندگی استانداردهای افزایش و شهرنشینی سریع، شدن صنعتی با مرتبط عمده مشکلزیستی محیطهای آلودگی

 مشکالت ت.اس شده انجام مفید و مجدد هایاستفاده قابل اولیه مواد به ناخواسته دیزا مواد تبدیل با زباله دفع از ناشی آلودگی کنترل برای
 دفه است. بودههمراه  مفید راهکارهای اتخاذ در صنایع انگاری سهل و زیرساختی امکانات کمبود با صنعتی جامد دیزا مواد دفع به مربوط

 طریق زا مطالعه این در نیاز مورد هایداده .است اردکان شهرستان درزیست محیط بر فوالد صنعت عهتوس اثرات اقتصادی برآورد مطالعه این
 و هوا آلودگی بخش در دوبعدی دوگانه پرسشنامه 313 عدادت تکمیل همچنین و اردکان شهر ادارات در شدهثبت اطالعات و آمار آوریجمع
 رهیافت ازگیری بهره با مطالعه این در .است هآمد دست به 1333 سال در کشاورزی بخش در دوبعدی دوگانه پرسشنامه عدد 200 تعداد

 لودگیآ بخش بر فوالد صنایع از ناشی شده وارد هایخسارت از پوشیچشم برای افراد افتدری به مایلت لوجیت، مدل و شده اظهار ترجیهات
 گویانپاسخ از درصد 55 آمده، دستبه نتایج طبق .شد محاسبه فرد هر برای سال در ریال 5101109کشاورزی محصوالت و ریال13535319هوا
 روان سالمت بر که اندبوده معتقد افراد از درصد 23 مقابل در و است اثرگذار روان سالمت بر فوالد صنایع از ناشی آلودگی که اندبوده قدتمع
 2/1 ملموس خسارات کل ارزش و ریال میلیارد هزار 1/1 ناملموس خسارات کل ارزش که است آن از حاکی نتایج است. نبوده اثرگذار هاآن

 جلوگیری منظور بهگذاری سرمایه سال در خسارات این اندازهبه حداقل است ضروری ،دیگر عبارت به است. 1333 سال در ریال اردمیلی هزار
  گیرد. صورت اردکان شهرستان فوالد درکارخانجات فوالد صنایع مضر اثرات از
 
 
 
 

 دریافت به تمایل مشروط، گذاریارزش فوالد، صنعت ها:واژه کلید
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 سرآغاز
 دافاه به یابیدست زمینه در ایبالقوه توانایی شدن صنعتی

 فقر، نیکریشه کار، تولید قبیل از فرهنگی و اقتصادی اجتماعی،
 یدسترس و کارگری استانداردهای مینات جنسی، حقوق تساوی

 نعتیص فرآیند داراست. بهداشتی هایمراقبت و تحصیل به بهتر
 یلقب اززیستی محیط منفی اثرات تواندمی همزمان طوربه شدن
 و اهیگی هایگونه انقراض و طبیعی منابع کاهش هوا، و آب تغییر

زیستی محیط تهدیدهای این باشد. داشته همراه هب را جانوری
 باشند داشته جامعه و فرهنگ اقتصاد، بر نیز جهانی اثرات توانندمی

(European Industrial Development Committee, 

 بررسی و گرفتن نظر در بدون بزرگ، صنعتی مراکز توسعه .(2006
 جبران اثرات عموما فرهنگی، و اجتماعی اقتصادی، اتتاثیر

 و )طالبیان داشت خواهد همراه به احداث منطقه در ناپذیری
 هایبخش صعودی رشد و صنایع گسترش (.1335 همکاران،

 رعایت و توجه بدون پیشرفته کشورهای در اقتصادی مختلف
 تخریب موجبزیست محیط حفاظت به مربوط مالحظات
 کشورها نای در بهداشتی شدید اثرات روزب و طبیعی هایاکوسیستم

 آهن از آلیاژی فوالد (.1333 عطارباشیان، و زاده)یوسف است شده
 رارق استفاده مورد هرروزه کاربردهای از وسیعی گستره در که است
 دفوال صنایع (.1330 عطار، شریفیان و رضوانی )سعیدی گیردمی

 .ندهست برخوردارزیست محیط ناسازگار پیامدهای و اثرات از غالبا
 هب اولیه هایریزی برنامه و طراحی درزیستی محیط مالحظات اگر

 گیرند، قرار نظر مورد سونگرهمه و جامع گسترده، صورت
 پرهزینه، و بزرگ هایطرح گونه این احداث و توسعه هایبرنامه
 ودخ نفوذ تحت مناطق در رازیست محیط منفی پیامدهای حداقل
 مقادیر فوالد صنعت (.1333عطارباشیان، و زاده)یوسف نمایند ایجاد

 همچنین و کندمی تولید را پرمخاطره پسماندهای زیادی
 خطرات که کندمی منتشر اتمسفر به را بسیاری سمی هایآالینده
 دارد. همراههب انسانی جوامع و کارگران سالمت یبرا را جدی

 و ژننیترو اکسیدهای کربن، اکسید منو سرباره، فلزی، غبارهای
 دفوال ساخت فرآیند حین در شده تولید ازمواد هایینمونه ازون،

 مضری مواد حاوی کک هایکوره انتشار براین، عالوه .هستند
 ،فرار لیآ ترکیبات سیکلیک، پلی آروماتیک هایهیدروکربن مانند
 اندداده نشان مطالعات است. هادیوکسین و ریزذره مواد بنزن،

 صنعتی هایانتشار این معرض در طوالنی هایدوره در که افرادی
 تاتپروس پستان، هایسرطان برای باالتری پذیریخطر در اندبوده

 و رضوانی سعیدی) هستند دیگر تنفسی هایبیماری و

 کوره، از ناشی دود در هوا اصلی آالینده (.1330 عطار،شریفیان
 19 فوالد تن هر ازای به متوسط طوربه هستند. معلق ذرات

 به بسته تن در کیلوگرم 3-33 دامنه با معلق مواد کیلوگرم
 و ادهز)عابدین شودمی تولید قراضه کیفیت و کوره هایویژگی

 لفیمخت تغییرات شاملزیستی محیط پیامدهای (.1333 روانبخش،
 ایی،شیمی ،فیزیکی هایمحیط در متفاوت هایفعالیت اثر در که

 هایمحیط در که آیندمی پدید اجتماعی و اقتصادی ،بیولوژیک
 زیرزمینی، یهاآب منابع کیفیت و کمیت شامل شیمیایی و فیزیکی

 رازت افزایش هوا، کیفیت خاک، آلودگی خاک، بافت زمین، شکل
 یگیاه هایگونه تراکم و تنوع منطقه، گیاهی پوشش صوتی،
 همکاران، و زرندی )امیری است منطقه وحشحیات و منطقه
 هک باشدمی تغییر حال در سرعتبه جهانیزیست محیط (.1333
 امر این و شودمی مربوط اقتصاد شدن جهانی به حدی تا آن دلیل
 کلمش این کردن رنگکم برای حل راه یهیارا فکر به را والنیمس

 مقیاس در واضح صورت به جهانی تغییرات این است. انداخته
 همشاهد قابل کندمی تنفس انسان که هوایی در حتی و محلی
 ساالنه که است زده تخمین (2)جهانی بهداشت سازمان .هستند

 رد موجود هایآلودگی معرض در گرفتن قرار اثر بر نفر 399999
 یآلودگ کنترل برای ثروم راه تنها .شوندمی زودرس مرگ دچار هوا
 دیدگاه یک با .است منبع از هاآالینده شدن رها از جلوگیری هوا

 نتظارا تواننمی بشر امروزی دانش با که است مشخص بینانه واقع
 هوا وارد جاتانهکارخ و صنایع از ایآالینده گونههیچ که داشت
 و صنایع احداث برای تردقیق مطالعات با توانمی اما نشود

 ایعصن این از ناشی هایآالینده غلظت که بود مراقب جاتهکارخان
 نرود فراتر شده تعریف استانداردهای میزان از اطراف محیط در

 .(1330 )منوری،
 بهبود و حفظ برای پرداخت به تمایل برآورد جهت (1331) صادقی
 و (3)هدانیک گذاریقیمت روش از تبریز شهر هوای کیفیت
 تنفسی، دستگاه حاد عفونت هایبیماری به مربوط هایهزینه

 این در کرد. استفاده دز -واکنش مدل از آمفیزم و آسم برونشیت،
 زتبری کالنشهر بر هوا آلودگی از ناشی هایخسارت مجموعه مورد،

 و کرد برآورد سال یک طول در ریال میلیارد 5/231 حدود را
 0/335 مبلغ به 1333 سال برای خسارت میزان که نمود بینیپیش

 یابد.می افزایش ریال میلیارد
 به تمایل بر موثر عوامل بررسی به (1333) قربانی و زارع فیروز

 موردی: )مطالعه هوا آلودگی کاهش عدم شرایط در مردم(0) دریافت



 01 )مطالعه موردی: اردکان( بار توسعه صنعتارزش مشارکت مردمی )سرمایه گذاری( برای جلوگیری از اثرات زیان برآورد

 هب تمایل که داد نشان مطالعه این نتایج پرداختند. مشهد( شهر
 مناطق در مشهد هوای آلودگی روند ادامه قبال در افراد دریافت
 ماه در ریال 3121359 و 2101539 ،0202329 ترتیب به مذکور
 اتمربع حداقل الگوی برآورد نتایج اساس بر این بر عالوه است.
 ،خودرو داشتن سکونت، محل منطقه سن، درآمد، متغیرهای وزنی

 رب موثر عوامل ماسک از استفاده و هفته طی در روی پیاده میزان
  .هستند افراد دریافت به تمایل

 اثرات بررسی به پژوهشی در (1333) روانبخش و زادهعابدین
 محصوالت تولید از ناشی هایآالینده کنترل وزیستی محیط

 این به و .اندپرداخته سرد نورد و گرم نورد ذوب، مراحل در فوالدی
 کشور ره فوالد تولید میزان اینکه به توجه با که رسیدند نتیجه
 و ودشمی محسوب کشور آن پیشرفت اصلی هایشاخص از یکی
 در و داشته گذشته دهه دو طی صنعت این در سریعی رشد ایران
 است ارقر کشور فوالد تولید میزان ساله بیست اندازچشم برنامه

 هاییفناور انتخاب در که است الزم برسد فعلی میزان برابر 3/2به
 ربرت هایفناوری از استفاده بر فوالد توسعه هایطرح یا و جدید

 .شود تاکید دهندمی قرار نظر مد رازیستی محیط مالحظات که
(Fatahi et al., 2013) هایآب از حفاظت ارزش پژوهشی در 

 روطمش گذاریارزش روش از استفاده با را یزد شهر برای زیرزمینی
 در (1333) عطارباشیان و زاده یوسف کردند. تعیین دالر 3/13

 آلیاژی دفوال کارخانهزیستی محیط اثرات ارزیابی عنوان با پژوهشی
 راتاث ارزیابی ماتریس و ایرانی ماتریس روش از استفاده با یزد

 ،فیزیکی محیط سه بر پروژه اثرات کردن مشخص برای سریع،
 دست به نتایج به توجه اب .پرداختند اجتماعی اقتصادی و بیولوژیکی

 که گرفت نتیجه توانمی برداری بهره فاز و احداث فاز در آمده
 دییات مورد بهسازی طرح اجرای با یزد فوالد کارخانه احداث پروژه
 صنعت هایآلودگی بررسی به (1330) همکاران و تکدستان است.
 دفوال یعصنا آلودگی کاهش جهت راهکارهایی هیارا و فوالد و آهن

 اطالعات وریآ جمع با و مروری صورت به تحقیق این پرداختند.
 اصلح نتیجه این و است گرفته انجام مرتبط هایمقاله و کتاب از

 و صحیح عملیاتزیست محیط از حفاظت شرط پیش که شد
 تعمیر و منظم صورت به یندفرآ و واحدها خوب مدیریت
  .است آلودگی کنترل هایدستگاه
 جهت پرداخت به تمایل برآورد به (2911) همکاران و فتاحی
 رگردوغبا )خارجی( ایمنطقه برون ناملموس اثرات از گیریپیش

 اب پرداخت به تمایل این بر موثر عوامل و اردکان-یزد دشت در
 تمایل داد نشان نتایج پرداخت. لوجیت رگرسیونی الگوی از استفاده

 سال در ریال میلیارد 0/33 منطقه این حفظ ساالنه پرداخت به
 کندمی بیان خود تحقیق در vencatalacham (2003) است.

 کاالها منافع برآورد برای (CVM) مشروط گذاریارزش تکنیک
 روش این از هدف شود.می استفاده هاآن مانند و محیطی خدمات و

 تغییر اثر در که است منافعی از دقیق برآوردی آوردن دستبه
 یغیربازار و عمومی خدمات و کاال برخی قیمت یا و تولید سطوح

 به پژوهشی در Oketola & osibanjo (2007) آید.می وجودهب
 یزیر طرح سیستم توسط الگوس در بخشی آلودگی بار برآورد

 رتبه رآوردب که رسیدند نتیجه این به و پرداختند تیصنع آلودگی

 یعنی)ها واسطه بین در ) درسال تن ( شده انباشته آلودگی با بندی

 یآالیندگ باالترین داروسازی و شیمیایی بخش ،(آب و زمین هوا،
 ،خانگی صنایع اساسی، فلزات بخش آن دنبال به و داشته را

 Yu) .دارد قرار دخانیات و آشامیدنی غذایی، مواد و هاپالستیک

et al., 2011) یگذارارزش تکنیک از استفاده با خود تحقیق در 
 رسیبر مورد را ارگانیک کشت به ایکره کشاورزان تمایل مشروط

 سطح چه در شد خواسته کشاورزان از تحقیق این در دادند. قرار
 سازگار برنج کیلوگرمی 09 کیسه یک براساس درآمد )سطح درآمد

 را یکارگان کشت نظام تا دارند تمایل شد( انتخابزیست محیط با
 اگر هک داد نشان شده هیار نتایج نمایند. متداول کشت جایگزین

 کره( پول )واحد KRW 193239 تا195313 از کشاورزان درآمد
 یابد افزایش واحد 19999 مرجع قیمت اساس بر کیسه هر برای

 دارند. ارگانیک کشت به تمایل
 هایآلودگی زمینه در شده انجام خارجی و داخلی مطالعات اکثر در

 زا استفاده با عصنای از ناشی خسارات اهمیت صنایع، از ناشی
 هگرفت صورت ارزیابی و بررسی و سنجی امکان چون هاییروش
 هب تمایل از استفاده با خسارات از جامعی برآوردبنابراین،  است.

 اززیست محیط حفظ اهمیت جهت بازاری، ارزش و افراد دریافت
 همطالع است. ضروری نآ بار زیان آثار کاهش و جامعه افراد دیدگاه
 از ناشی ناملموس و ملموس خسارات سازیکمی هدف با حاضر

 تمایل میزان برآورد و انسانیزیست محیط بر فوالد صنایع آلودگی
 به شده وارد خسارات از پوشیچشم جهت افراد دریافت به

 است. شده انجام اردکان در هاآلودگی این از متاثر هایبخش
 احبانص و والنیمس ساختن مطلع و خسارات گذاریارزشبنابراین، 

 بیش مرا والنیمس تا شودمی باعث ، هاآلودگی این اثرات با صنایع
 و وضعیت بهبود درصدد و داده اهمیت مقوله این به پیش از

 باشند. تجهیزات سازی استاندارد
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  هاروش و مواد

 مطالعه مورد منطقه

 و شرقی دقیقه 61 و درجه 93 جغرافیایی طول در اردکان شهر
 است. شده واقع شمالی دقیقه 24 و درجه 32 جغرافیایی عرض
 رکوی قلب در و شده واقع بندرعباس به تهران راه سر بر اردکان
 از میبد، شهر به جنوب از اردکان شهر .دارد جای ایران مرکزی
 به شرق از و زراعیهای زمین به غرب از پسته، باغات به شمال
 2141 اردکان شهر مساحت .شودمی محدود معدودی هایباغ خانه

 ارتفاع است. کیلومتر 44 یزد تا شهر زمینی فاصله .است هکتار
 محدوده در .است متر 1236 دریا سطح از شهرستان متوسط

 ارتفاع اب خوانزا کوه به مربوط ارتفاعی نقطه بلندترین شهرستان
 است. متر 1439 دریا سطح از اردکان شهر بلندی است. متر3191
 دهستان و آباد احمد و اردکان شهرهای شامل مرکزی بخش

 در اردکان ستانشهر مرکزی بخش تجمعی .است محمدیه
 است. بوده نفر 53251 ،1333 سال سرشماری

 

 
 اردکان شهرستان جغرافیایی تصویر (:1) تصویر

 

 اردکان فوالد صنایع معرفی

 ظرن در فوالد( اقتصادی ویژه )منطقه فوالد قطب عنوانبه اردکان
 این در فوالد حوزه در کارخانجات بزرگترین است. شده گرفته

 اب مجتمع این ،سازیگندله کارخانجات از: بارتندع شهرستان
 آهن سنگ کنسانتره از گندله تن میلیون 351 ساالنه تولید ظرفیت

 تمساح به زمینی در ینینا -اردکان جاده غرب کیلومتری 23 در
 که وچادرمل ترکیبی سیکل نیروگاه است. شده اثداح هکتار 109

 در که است چادرملو وصنعتی معدنی شرکت نیروگاه این کارفرمای
 فوالد و آهن کارخانه .است شده احداث 1331-1333 زمانی دوره
 سال در تن هزار 399 تولید ظرفیت با 1333 سال در ایرانیان غدیر

 ریخته و ذوب واحدهای نیاز مورد اسفنجی آهن تأمین هدف با
 23 درکشوردر فوالد تولیدکنندگان سایر و یزد استان گری

 فوالد کاخانجات دیگر از .شد احداث اردکان، شهر کیلومتری

 در و ریهکتا 10 مساحت در که است ارفع فوالد مجتمع اردکان
 هنآ تولید آن وظیفه و شده مستقر یساز گندله کارخانه مجاورت

 است. فوالد شمش و
 باید انسان توسط که است هاییارزش گروه ملموس هایارزش
 ابلق رفتار گونههیچ ناملموس، هایارزش گیرد. قرار استفاده مورد

 ساده تجربه نتیجه تنها و )ناملموس( گیرندنمی بر در را ایمشاهده
 وندش مشاهده بازار خریدهای در توانندنمی عبارتیبه ،است ذهنی

 (.1332 ترابی، و )فتاحی شوند استنتاج کارکردها، براساس یا و
 عصنای آلودگی از ناشی غیربازاری و بازاری خسارات گذاریارزش

 وسطت زیستی محیط منافع فهم و شناخت جمله از زیادی دالیل به
 و گیرندگانتصمیم به کشور محیطی لیمسا هیارا ،هاانسان
 اشین پیامدهای اختصار به زیر جدول در است. ضروری ریزانبرنامه

 است. آمدهزیست محیط بر فوالد صنایع آلودگی از
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 صنایع از ناشی هایآلودگی پیامدهای (:1) جدول
 غیربازاری پیامدهای بازاری پیامدهای

 هوا بر صنایع آلودگی اثر منطقه اراضی کاربری تغییرات بر فوالد صنایع اثر

  کشاورزی بخش بر صنایع آلودگی اثر  مهاجرت بر فوالد صنایع اثر

 افراد روان بر صنایع آلودگی اثر  جسمانی سالمت بر فوالد صنایع اثر

 (تحقیق هاییافته منبع:)
 

 ازاریب طبیعی منابع اکوسیستمی خدمات اکثر برای که جاآن از
 هایبازار با بازار غیاب در منافع گونهاین شودمی سعی ندارد وجود

 ضوعمو بر مستقیم طور به روش این شوند. گذاریارزش مصنوعی
 از وشر ترینرایج است. متکی کنندگانمصرف دریافت به تمایل

 ،adamovitz et al) است مشروط گذاریارزش روش ،نوع این

 و هوا آلودگی بر فوالد صنایع تاثیر گذاری ارزش برای (.1998
 برده کار به مشروط گذاری ارزش روش کشاورزی محصوالت

 رتبه روش از افراد روان سالمت بخش گذاریارزش برای شود.می
 مصرفی هایارزش بازار قیمت روش در .شودمی استفاده بندی
 تندهس واقعی قیمت دارای و بازار به عرضه قابل که خدماتی و کاال

 راث شامل ملموس خسارات برآورد جهتبنابراین،  شود.می برآورد
 و راضیا کاربری تغییر افراد، جسمانی سالمت بر صنایع آلودگی

  شود.می استفاده بازاری رهیافت از مهاجرت
 دریافت به تمایل که شودمی سعی مشروط گذاریارزش روش در

 صریحت برای شود. تعیین معین فرضی بازار سناریوهای تحت افراد
 دفر که شودمی فرض دریافت، به تمایل گیریاندازه جهت مدل
 حتت خود مطلوبیت کردن حداکثر اساس بر را پیشنهادی مبلغ

  کند.می رد را آن صورت این غیر در و پذیردمی زیر شرایط
 

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

 تدس به فرد که است غیرمستقیمی مطلوبیت U رابطه این در
 هایویژگی دیگر S و پیشنهادی مبلغ A ،فرد آمد در Y آورد.می

 0ε باشد.می فردی سلیقه تاثیر تحت که است اقتصادی- اجتماعی
 کسانی و مستقل که صفر میانگین با تصادفی متغیرهای 1ε و

  صورت به تواندمی () مطلوبیت تفاضل .هستند اند،هشد توزیع

 شود: توصیف زیر
 

U =U(1,Y + A;S)- U(0,Y; s)+(ε1 - ε0 )             )2(  
 

 دهندهپاسخ باشد صفر از تربزرگ (U) مطلوبیت تفاضل چنانچه
 آوردن تدس به برای مبلغی پرداختن با موافقت با را خود مطلوبیت

 اسخپ یک با دهندهپاسخ هر برای نتیجه در کند.می حداکثر کاال
 را خیر یا بلی پاسخ که عواملی بود. خواهیم مواجه یک یا صفر
 یک با نتیجه در .هستند s و A , Y دهندمی قرار تاثیر تحت

 مواجه تاس یک یا صفر آن وابسته متغیر که اقتصادسنجی الگوی
 الگوهای از دوتایی یوابسته متغیر با الگوهای برآورد برای هستیم.
  (.park & lomis, 1996) شودمی استفاده پروبیت یا لوجیت

 هب لوجیت، مدل از مطالعه این در محاسبات سادگی به توجه با 
 از یکی فرد اینکه (iP) احتمال .است شده استفاده رابطه صورت

 judge et)شودمی بیان (3) رابطه صورت به بپذیرد را پیشنهادها

al., 1988). 
 

Pi = pr (Yt=1) = F(X́iβ) = 
1

1+exp(−X̂tβ)
                   )3( 

 

 استخراج هایروش در دریافت به تمایل میانگین برآورد برای
 (0) هرابط صورت به محاسبه تجمعی احتمال توزیع معین انتگرال
 (beteman et al., 1995) شودمی محاسبه

 

E(WTA) =∫Fi(dU)dA = 
1

1+exp(−x̂tβ)
dX́               (0)  

 

 با مدل برآورد از پس WTA انتظار مورد ارزش میزان سپس
 یشنهادپ باالترین تا صفر محدوده در عددی گیریانتگرال محاسبه
 شود.می محاسبه (3) رابطه صورت به (Bid) پذیرش

 

E(WTA) = ∫ Fη(ΔU)dA = ∫
1

1+exp{(α0−βA)}
dA

maxA

0


maxA

0
 (3)                       

 
 

 

E(WTA) متغیر ،افراد پرداخت به تمایل انتظاری مقدار BID در 
 عرض 𝛼0 و بوده الگو در افراد دریافت به تمایل از اینماینده واقع

 ادیاقتص -اجتماعی یجمله وسیله به که است شدهتعدیل مبدا از

 ,fatahi) است شده اضافه (α) اصلی مبدا از عرض یجمله به

2016.)  

  ودـوج دریافت به تمایل مقدار محاسبه رایـب روش سه CVM در
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 آن از که است دریافت به تمایل متوسط به موسوم اول روش دارد.
 به انکنندگمصرف دریافت به تمایل انتظاری مقدار محاسبه برای

 تفادهاس نهایتبی تا صفر محدوده در عددی گیریانتگرال وسیله
 برای که است کل WTA متوسط به موسوم دوم روش شود.می

 در عددی گیریانتگرال وسیله به WTA انتظاری مقدار محاسبه

 متوسط به موسوم سوم روش و رودمی کاره ب +∞ تا -∞ محدوده
 قدارم محاسبه برای آن از و است قسمتی دریافت به تمایل میزان

 ات صفر محدوده در عددی گیریانتگرال وسیله به WTA انتظاری
 روش هاروش این بین از شود.می استفاده (A) ماکزیمم پیشنهاد

 اب هامحدودیت سازگاری و ثبات روش این زیرا ،است بهتر سوم
 کندمی حفظ را شدن جمع توانایی و آماری کارایی وری،یت
(Duffild & Pettrson, 1991.)  

 و کاالها برای متداول هایقیمت از بازار قیمت روش بازار: قیمت
 اضافه واحد ارزش بازار قیمت کند.می استفاده بازارها در خدمات

 رقابت بازار طریق از کاال کهاین فرض با را خدمات یا کاال آن
 تقیم روش از گیریبهره دهد.می نشان است، شده فروخته کامل
 هب نیاز تولیدکننده مازاد و کنندهمصرف مازاد برآورد برای بازار

 دبای تقاضا تابع کننده،مصرف مازاد برآورد برای دارد. اطالعات
 عوامل مورد در اطالعات سری یک به نیاز کار این شود. برآورد
 قاضات بر است ممکن که دارد جمعیتی اطالعات یا درآمد مانند دیگر
 به راجع اطالعات تولیدکننده، مازاد برآورد برای گذارد. تاثیر

 زنیا مورد کاال، از آمده دستبه درآمدهای تولید متغیر هایهزینه
 کار به خدماتی و کاالها گذاریارزش برای فقط روش این .است
 واجهم بازار شکست با و بوده واقعی قیمت و بازار دارای که رودمی

 قادر فقط روش این دیگر عبارت به (،1331 امیرنژاد،( باشند نشده

 هعرض قابل که است خدماتی و کاال مصرفی هایارزش برآورد به
 (.1330 )نشاط، هستند واقعی قیمت دارای و بازار به
 Mitchell & carson (1989) روش از استفاده با پژوهش این در
 با شد، استفاده ایران در (1333) فتاحی توسط بار اولین برای که
  دستبه را نمونه حجم توانیـم تغییرات ضریب نـداشت دست در

 آورد.

n = [
t×δ̂

d×RWTA
]
2

= [
t×V̂

d
]
2

                                       (1)   
 

 t-student، RWTA آماره مقدار t نمونه، حجم n ،(5) رابطه در
 WTA از RWTA اختالف درصد d و شده برآورد WTA مقدار

 محقق توسط d مقدار است. تغییرات ضریب V̂ و واقعی WTA یا
 واقعی مقدار از انحراف درصد چند که دهدمی نشان و شده تعیین

WTA قبول قابل مقدار است؛ قبول قابل محقق برای d در 
 محقق .است 3/9 و 93/9 بین مشروط گذاریارزش مطالعات
 شودمی لتکمی که هایینامهپرسش از بخشی که کند دقت بایستی
 تعداد است بهتر دلیل همین به نباشد، استفاده قابل است ممکن
 باشد روش این با برآوردی مقدار از بیشتر هانامهپرسش

(Mitchell & carson, 1989، ،1333 فتاحی.) 
 

 بحث و نتایج

 صنایع آلودگی بازاری غیر اثرات برآورد
 طراحی طریق از بخش این در نیاز مورد اطالعات و آمار

 بخش برای پژوهش این در است. شده آوریجمع نامهپرسش
 استفاده با نامهپرسش 313 تعداد افراد روان بر تاثیر و هوا آلودگی

 توسط کارسون و میشل روش و آزمونپیش 39 اطالعات از
 تکمیل 1333 سال تابستان و بهار فصل در اردکان شهر شهروندان

 نخست بخش در .است بخش 3 شامل نامهپرسش این است. شده
 و عمومی خصوصیات مورد در جامعی اطالعات نامهپرسش

 ماهیانه هایهزینه و درآمد ،پاسخگو فرد اجتماعی -اقتصادی
 جهت افراد دریافت به تمایل به مربوط دوم بخش .شد آوریجمع
 ومس بخش است. فوالد صنایع از ناشی هوا آلودگی از پوشی چشم

  .است افراد روان سالمت بر الدفو صنایع آلودگی اثر به مربوط
 افراد نامهپرسش به مربوط اطالعات و آمار استخراج از پس

 ،بودند گیریتصمیم و درآمد از مستقل و اختیار صاحب که پاسخگو
 تایجن و بررسی مورد پاسخگویان اجتماعی و اقتصادی هایویژگی

 افراد دریافت به تمایل میزان به مربوط کمی متغیرهای توصیفی
 سه تنهای در پیشنهادی مبالغ تعیین جهت شد. هیارا زیر جداول در

 برای ریالی 11999999 و 3999999 ،0999999 پیشنهاد
 هوا آلودگی بر صنایع آلودگی از ناشی خسارات گذاریارزش

 آلودگی اثر به مربوط که پرسشنامه از بخش آن شد. استخراج
 و یهتجز مورد توصیفی ورتـص به است، روان سالمت بر صنایع
 گرفت. قرار تحلیل

 از استفاده با پرسشنامه 200 کشاورزی بخش برای همچنین
 توسط کارسون و میشل روش و آزمونپیش 39 اطالعات
 شهرستان این مرکزی بخش روستاهای و اردکان شهر کشاورزان

 سه شامل پرسشنامه این شد. تکمیل 1333 سال بهار فصل در
 مورد در عیجام اطالعات پرسشنامه نخست بخش در است. بخش

 و درآمد پاسخگو، فرد اقتصادی -اجتماعی و عمومی خصوصیات
 آشنایی به مربوط دوم بخش .شد آوریجمع ماهیانه هایهزینه
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 ی،زشاورک محصوالت بر فوالد صنایع آلودگی اتتاثیر با کشاورزان
 میزان و منطقه در کارخانجات ابقای مورد در کشاورزان نظرات

 شاورزیک محصوالت تولید کاهش بر فوالد صنایع آلودگی تاثیر
 جهت افراد دریافت به تمایل به مربوط سوم بخش .است
 زا ناشی کشاورزی محصوالت به شده وارد خسارات از پوشیچشم

 و 099999 ،299999 پیشنهاد سه و است. فوالد صنایع آلودگی
 .شد استخراج کشاورزی بخش برای تومانی 399999

 اثرگذار دریافت به تمایل بر که عواملی لوجیت الگوی از استفاده با
 با (3)راستنمایی حداکثر روش به بخش هر برای ترتیب به هستند

 افزارنرم با ریاضی محاسبات و Shazam افزارهاینرم از استفاده
Maple است. شده هیارا زیر جداول در آن نتایج و برآورد 

 

 فوالد صنایع آلودگی از ناشی خسارات گذاریارزش 

 هوا بر
 دریافت هب تمایل میزان به مربوط کمی متغیرهای توصیفی نتایج
 یعصنا از ناشی شده ایجاد هوای آلودگی از پوشیچشم جهت افراد

 .است (2) جدول طبق اردکان شهرستان در فوالد

 

 هوا( آلودگی )بخش کمی متغیرهای توصیف نتایج (:2) جدول

 تغییرات ضریب حداکثر حداقل میانگین متغیر
 23/9 10 13 33 )سال( سن

 31/9 3 9 0 خانواده افراد تعداد

 13/9 13 9 13 تحصیل هایسال

 53/9 33999999 1999999 12055339 )ریال( ماهیانه درآمد

 (تحقیق هاییافته منبع:)
 

 ضریب و حداکثر و حداقل میانگین، یدهندهنشان فوق جدول
 انوادهخ افراد تعداد سن، وضعیت متغیرهای از یک هر برای تغییرات

 میزان شخص، هر جنسیت دهنده، پاسخ فرد تأهل صورت در
 با .استزیست محیط شاخص افراد، ماهیانه درآمد ، تحصیالت

 درآمد هب مربوط تغییرات ضریب بیشترین جدول اطالعات با توجه
 بر جهیتو قابل اثر درآمد که رودمی انتظار بنابراین است، بوده فرد

 .است داشته پاسخگویان رفتار

 برای ریالی 11999999 و 3999999 ،0999999 پیشنهاد سه
 خراجستا هوا آلودگی بر فوالد صنایع از ناشی خسارات گذاریارزش

 العه،مط مورد جامعه اعضای توسط هاپرسشنامه تکمیل از پس شد.
 ردند.ک قبول را مذکور پیشنهاد سه از یکی نفر( 035) درصد 30/30
 و ترپایین پیشنهاد درصد 33/13 میانی، پیشنهاد درصد 03/02
 که گونههمان کردند. انتخاب را باالتر پیشنهاد درصد 33/32

 مبلغ پذیرش پیشنهادی، مبلغ رفتن باال با است مشخص
 به وجهت با است. یافته افزایش دهندگانپاسخ سوی از پیشنهادی

  مدل آوردرـب نتایج شد بیان که اـپیشنهاده پذیرش عدم و رشـپذی
 است. آمده (3) جدول در لوجیت

دار شده است درصد معنی 1متغیر پیشنهاد، از نظر آماری در سطح 
و عالمت مثبت آن حاکی از آن است که با افزایش قیمت 
پیشنهادی، احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی از طرف مردم افزایش 

دی متغیر، با افزایش یک درصیابد. با توجه به برآورد کشش این می
 31/9در قیمت پیشنهادی، احتمال پذیرش قیمت پیشنهادی 

افزایش خواهد یافت. طبق اثر نهایی این متغیر با افزایش یک 
میلیون ریال در قیمت پیشنهادی، احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی 

افزایش پیدا خواهد کرد. ضریب سن از نظر آماری در سطح  2/9
دار شده است و عالمت منفی آن حاکی از آن است درصد معنی  1

پوشی که افراد با سن باالتر تمایل به دریافت کمتری برای چشم
کردن از آلودگی هوا ناشی از صنایع فوالد در اردکان را دارند. مقدار 

 دهد که با افزایش یک سال به میزاناثر نهایی این متغیر نشان می
واحد کاهش پیدا  935/9ادیسن احتمال پذیرش مبالغ پیشنه

 کند.می
دار درصد معنی 3متغیر تعداد اعضای خانواده از نظر آماری در سطح 

شده است و عالمت مثبت آن حاکی از آن است که با افزایش تعداد 
ابد. یاعضای خانوار احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی افزایش می

ال خانواده احتمبراساس اثر نهایی با افزایش یک نفر به اعضای 
ضریب  یابد.واحد افزایش می 95/9پذیرش مبالغ پیشنهادی 

دار شده است و درصد معنی 1تحصیالت از نظر آماری در سطح 
عالمت منفی آن حاکی از آن است که افراد با تحصیالت باالتر 

پوشی از خسارت ناشی از تمایل به دریافت کمتری برای چشم
 تغیر ی این مـد. مقدار اثر نهایـاردکان دارنی صنایع فوالد در ـآلودگ
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 هوا( آلودگی )بخش لوجیت مدل براورد نتایج (:3) جدول
 نهایی اثر میانگین در کشش t آماره برآورد ضریب متغیر نام

 _ -93/9 -33/9 -1/9 مبدأ از عرض

 99999921/9 31/9 5/1*** 999991/9 پیشنهاد

 -935/9 -12/9 -3/2*** -33/9 )سال( سن

 95/9 92/9 5/1** 23/9 خانواده افراد تعداد

 -13/9 -13/9 -0*** -11/9 تحصیل هایسال

 -999999933/9 -21/9 -0*** -99999933/9 )ریال( درآمد

 13/9 بینی پیش صحت درصد

 00/129 نمایی راست حداکثر

R211/9 فادن مک 

R2 11/9 ماداال 

 (تحقیق هاییافته منبع:) درصد( ده و درصد پنج درصد، یک سطع در داری معنی یعنی ترتیب به * و ** )***،
 

دهد که با افزایش یک سال به میزان تحصیالت احتمال نشان می
ضریب درآمد از نظر  یابد.کاهش می 13/9پذیرش مبالغ پیشنهادی 

درصد معنی دارشده است، عالمت منفی آن  1آماری در سطح 
حاکی از آن است که احتمال تمایل به دریافت افراد که درآمد 

 تری دارند.باالتری دارند کمتر از افرادی است که درآمد پایین
 ددرآم در درصدی یک افزایش متغیر این وزنی کشش براساس

 کاهش درصد 21/9 پیشنهادی مبالغ پذیرش احتمال جامعه، افراد
 یلیونم یک افزایش با متغیر، این نهایی اثر به توجه با و یابدمی

 کاهش 933/9 پیشنهادی مبالغ پذیرش احتمال درآمد به ریال
 سطح در برآورد، این در ،(LR) نمایی درست نسبت آماره یابد.می

 اندانستهتو توضیحی متغیرهایبنابراین،  است، دارمعنی درصد یک
 فادن، مک تعیین ضریب نمایند. توصیف را وابسته متغیر خوبی به

 به مدل، توضیحی متغیرهای که است آن بیانگر استرال و مادال
 در بینیپیش صحت درصد اند.داده توضیح را وابسته متغیر خوبی
 تمایل مردم، از درصد 13 بنابراین است. درصد 13 برآوردی مدل

 با مناسب نسبتی هیارا با را خیر یا بلی شده بینیپیش دریافت به
 اند.داده اختصاص درستی به اطالعات،

 با مدل ازبرآورد پس WTA انتظار مورد ارزش میزان سپس
 است. شده محاسبه زیر رابطه صورت به انتگرال محاسبه

 

E(WTA) = ∫
1

1+exp{(−1/49560−(4/44441𝑏𝑖𝑑)}
=

19444444

4
12713734 (5)                    

 

 از اشین هوا آلودگی از پوشی چشم برای دریافت به تمایل متوسط
 آمده دستبه سال هر در ریال 13512529 ،اردکان فوالد صنایع
 اناردک شهرستان مرکزی بخش جمعیت اینکه به توجه با است.

 هوا آلودگی بخش برای حفاظتی ارزش نتیجه در است. نفر 53251
  است. سال در ریال 1932159105129

 

 بر صنایع آلودگی از ناشی خسارات گذاریارزش

 کشاورزی بخش
 دریافت هب تمایل میزان به مربوط کمی متغیرهای توصیفی نتایج
 محصوالت به شده وارد ازخسارات پوشیچشم جهت افراد

 فوالد صنایع از ناشی شده ایجاد آلودگی دلیل به باغی و کشاورزی
 است. (0) جدول طبق اردکان شهرستان در

  ریبـر و ضـل و حداکثـی میانگین، حداقدهندهنشان زیرجدول 

تغییرات برای هر یک از متغیرهای وضعیت سن، تعداد افراد خانواده 
هل فرد پاسخ دهنده، میزان تحصیالت ، درآمد ماهیانه ادر صورت ت

زیست است. با توجه با اطالعات جدول محیطکشاورزو شاخص 
بیشترین ضریب تغییرات مربوط به درآمد کشاورز بوده است، 

رود که درآمد اثر قابل توجهی بر رفتار بنابراین انتظار می
 گویان داشته است.پاسخ

ریالی برای  3999999و  0999999، 2999999سه پیشنهاد 
 الد بر بخش کشاورزی اگذاری خسارات ناشی از صنایع فوارزش

ها توسط اعضای جامعه استخراج شد. پس از تکمیل پرسشنامه
نفر( یکی از سه پیشنهاد مذکور  212درصد ) 93/39مورد مطالعه، 

درصد  31/13درصد پیشنهاد میانی،  31/33را قبول کردند. 
درصد پیشنهاد باالتر را انتخاب کردند.  11/39تر و پیشنهاد پایین

نه که مشخص است با باال رفتن مبلغ پیشنهادی، پذیرش گوهمان



 09 )مطالعه موردی: اردکان( بار توسعه صنعتارزش مشارکت مردمی )سرمایه گذاری( برای جلوگیری از اثرات زیان برآورد

جه دهندگان افزایش یافته است. با تومبلغ پیشنهادی از سوی پاسخ
 به پذیرش و عدم پذیرش پیشنهادها که بیان شد نتایج برآورد مدل 

( آمده است.3لوجیت در جدول )

 

 

 های تحقیق()ماخذ: یافته کشاورزی( )بخش کمی متغیرهای توصیفی نتایج (:4) جدول
 تغییرات ضریب حداکثر حداقل میانگین متغیر

 3/9 35 22 03 )سال( سن

 02/9 19 9 0 خانواده افراد تعداد

 01/9 13 9 11 تحصیل هایسال

 33/9 1299999999 3999999 239333039 کشاورز درآمد

 33/1 29 3 33/10 زیست محیط شاخص
 

 کشاورزی( )بخش لوجیت مدل براورد نتایج (:5) جدول
 نهایی اثر میانگین در کشش t آماره برآورد ضریب متغیر نام

 _ -3/9 -32/9 12/9 مبدأ از عرض

 99999930/9 33/9 3/5*** 9999935/9 پیشنهاد

 -15/9 -23/9 -3/2** -13/9 سن

 11/9 93/9 1/2** 05/9 خانوار افراد

 -32/9 -91/9 -3/1** -23/1 تحصیل هایسال

 -9999999910/9 -953/9 -3/1* -9999999935/9 کشاورز درآمد

 -930/9 -33/9 -3/2*** -13/9 زیست محیط شاخص

 13/9 بینی پیش صحت درصد

 31/53 نمایی راست حداکثر

R211/9 فادن مک 

R2 13/9 ماداال 

 (تحقیق هاییافته منبع:) درصد( ده و درصد پنج درصد، یک سطح در داری معنی یعنی ترتیب به * و ** )***، 
 

 عالمت با و درصد 1 سطح در آماری نظر اززیستی محیط شاخص
 کشاورزان است این دهندهنشان این و شده دار معنی منفی

 ناشی خود محصوالت به شده وارده خسارت با اردکان شهرستان
 نایعص این جابجایی خواهان و هستند آگاه فوالد صنایع آلودگی از

 باشند. کرده زایی اشتفال مردم برای اگر حتی هستند

 وارده خسارات از پوشی چشم برای WTA متوسط انتظاری مقدار
 تخمین از بعد کند،می هیار را اردکان کشاورزی محصوالت به

 راستنمایی، حداکثر روش از استفاده با Logit مدل پارامترهای
 اکزیمم،م پیشنهاد تا صفر محدوده در عددی گیریانتگرال وسیلهبه

 :شودمی محاسبه زیر رابطه صورتبه
 

E(WTA) = ∫
1

1+exp{(−1/647−(4/444427𝑏𝑖𝑑)}
=

0444444

4
7909904                                  (3)  

 

 هایخسارت از پوشی چشم برای افراد دریافت به تمایل متوسط
 ریال 5101109 ،اردکان شهرستان کشاورزی بخش به شده وارد
 بخش جمعیت اینکه به توجه با است. آمده دستبه سال هر در

 ارزش نتیجه در .است نفر 53251 اردکان شهرستان مرکزی
 سال در ریال 353359233009کشاورزی بخش برای حفاظتی

 است.

 فرادا روان سالمت بر فوالد صنایع آلودگی اثر تحلیل
 نامهپرسش 313 تعداد تعداد تکمیل طریق از بخش این اطالعات

 فوالد تصنع آلودگی تاثیر مورد در شهروندان از سواالتی پرسیدن و
 احساس ایجاد در فوالد صنعت آلودگی اثر ،افراد برخورد نحوه در

 انجام رد ولیتییمس بی احساس افراد، در حوصلگیبی و خستگی
 شدنن خارج به هاآن تمایل میزان و افراد کارایی آمدن پایین کارها،
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 همین به شد. آوریجمع است، آلوده هوا که روزهایی در منزل از
 رگزه تقریبا گزینه پنج نظر، مورد سوالت از یک هر برای منظور

 بیشتر (، 3 امتیاز )با اوقات گاهی (،0 امتیاز )با ندرتبه (،3 امتیاز )با

 است. شده داده قرار (1 امتیاز )با همیشه تقریبا و (2 امتیاز )با اوقات

 دادیم. قرار تحلیل و تجزیه مورد را آمدهدستهب هایداده سپس
 کنیم:می عمل زیر صورت به هادهدا تحلیل جهت

 23 = هرفرد امتیاز حداکثر
 3 = فرد هر امتیاز حداقل
 29 = امتیاز حداقل -امتیاز حداکثر = تغییرات دامنه
 دسته 2 = دهندگانپاسخ بندیتقسیم تعداد
 19 = 2/29 دسته= طول

 

 روان سالمت بر فوالد صنعت آلودگی اثر مورد در افراد دیدگاه فراوانی درصد (:6) جدول
 افراد درصد افراد تعداد فرد هر امتیاز مجموع دسته

 55 333 13 تا 3 فوالد( صنایع اثر )موفق اول

 23 129 23 تا 11 فوالد( صنایع اثر )مخالف دوم

 (تحقیق هاییافته منبع:)
 

 سالمت بر فوالد صنایع از ناشی آلودگی آمده دست به نتایج طبق
 افراد درصد 23 سالمت بر و است اثرگذار افراد درصد 55 روان
 این یمنف آثار با جامعه اکثریت بنابراین است. نبوده گذارتاثیر

 هستند. موافق صنعت
 
 
 

 فوالد صنایع آلودگی از ناشی بازاری اثرات برآورد

 بخش بر صنایع آلودگی از ناشی خسارات برآورد

 اراضی کاربری
 در اردکان شهرستان کشاورزی جهاد اطالعات و آمار اساس بر

 باغ هکتار 251 دارای ترتیب به شهرستان این ،1333 اعیرز سال
 3999 ترتیب به میزان این از و است پسته باغ هکتار 5399 و انار
  است. شده برداشت پسته تن 11999 و انار تن

 

 اردکان شهرستان باغی اراضی کاربری تغییر اطالعات (:7) جدول

 کاربری تغییر محصول منطقه
(𝒎𝟐) 

  تولید کاهش
(Kg) 

 واحد هزینه متوسط

 )ریال(

  کل هزینه

 (ریال)
911339 55103 پسته مرکزی  933999  9331339999  

91219 3133 پسته خرانق  993399  900199999  

99503 3/1531 انار عقدا  99339  992195399  

 0115239999 - 299099 3/33930 -  مجموع

 (اردکان شهرستان کشاورزی جهاد اداره منبع:)
 

 باغات از مربع متر 55103 اردکان شهرستان مرکزی بخش در
 بخش در و پسته باغات از مترمربع 3133 خرانق بخش در پسته،

 اب اند.داده کاربری تغییر انار باغات از مربع متر 3/1531 مرکزی
 و تارهک هر در در انار و پسته محصوالت دتولی میانگین به توجه
 بخش در ریال 3313399999 انار، و پسته محصوالت قیمت

 تولید کاهش خرانق بخش در ریال 001999999 و مرکزی
 انار تولید کاهش عقدا بخش در 219539999 و پسته محصول

 بخش مطالعه مورد منطقه کهاین به توجه با است. شده دیده
 زنی عقدا و خرانق هایبخش چون ،است اردکان شهرستان مرکزی

 است. هشد لحاظ نیز بخش دو این هستند صنایع از ثرامت

 از اردکان شهرستان طبیعی منابع اداره اطالعات و آمار به توجه با
 اردکان شهرستان در موجود مراتع هکتار 1359999 میزان کل

 مقدار این از اند.داده کاربری تغییر مراتع این از هکتار 0/1330
 3/31 فوالد، صنایع به هکتار 1/1315 کاشی، صنایع به هکتار 131

 سایر به هکتار 3193 حدود و اسالمی انقالب مسکن بنیاد به هکتار
 مرتع هکتار هر ارزش 2911 سال در کاستانزا اند.شده واگذار صنایع

 به هک مراتعی هزینه اساس این بر است. کرده تعیین دالر 232 را

232) شده واگذار فوالد صنایع × 1135/1 × 31339) 
  .است ریال 11012353311
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 مهاجرت بر فوالد صنایع از ناشی خسارات برآورد
 اردکان شهرستان مرکزی بخش ، 1333 سال سرشماری طبق

 13999 حدود تعداد این از که است. بوده جمعیت نفر 31551 دارای
 شهرستان اجتماعی تأمین اداره آمار طبق اند،بوده مهاجر نفر هزار

 اردکان فوالد صنایع در نفر 0199 تعداد 1333 سال در اردکان
 تعداد یعنی آنها از %33 تعداد این از که هستند کار به مشغول
 انهماهی حقوق متوسط اینکهبه توجه با .هستند مهاجر نفر 3319
 مقدار نتیجه در .است ماه در ریال21130251 فوالد صنایع پرسنل

 اردکان شهرستان از سرمایه سال در ریال 1259133311529
  شود.می خارج

 

 مانیجس سالمت بر صنایع آلودگی از ناشی خسارات برآورد

 افراد

 سالمت، بخش در صنایع آلودگی از ناشی هایهزینه و عوارض
 روزب است. شده شناخته جامعه در گذار تاثیر و مهم عوامل از یکی

 به المبت بیماران در تنفسی حمالت ایجاد و تنفسی هایعفونت
 متسال بر هاآلودگی مدتکوتاه عوارض جمله از برونشیت یا آسم
 در شده ثبت آمار ازطریق بخش این اطالعات و آمار است. افراد

 عاتاطال این .شد آوریجمع اردکان شهرستان ضیایی بیمارستان
 نشیتبرو برونشیت، حاد، آسم آسم، پنومونی، بیماران تعداد شامل
 (3) جدول در که است بیماری هر به مربوط درمان هزینه و مزمن
 است. شده آورده

 

 جسمانی سالمت بر فوالد صنایع آلودگی اثرات :(8) جدول

 بروتشیت بیماری حاد آسم بیماری آسم بیماری پنومونی بیماری هابیماری
 برونشیت بیماری

 مزمن
 133 113 199 233 2330 بیماران تعداد

 3/31530319 1/113303319 109231319 3/112131299 2/131302009 )ریال( بیمار هر درمان هزینه

 13259335339 29933301339 10923139339 33203393359 313223219319 )ریال( هاهزینه جمع

 (اردکان شهرستان ضیایی بیمارستان منبع:)
 

 درصد 29 حدود ،متخصص پزشک با مصاحبه و خبرگان نظر طبق
 ت.اس صنایع آلودگی از ناشی کنندهمراجعه بیماران مشکالت از

 به نایعص آلودگی از ناشی بیماری هایهزینه برآورد برای بنابراین
 شود:می عمل زیر صورت

 +آسم بیماران درمان هزینه +پنومونی بیماران درمان )هزینه

 درمان هزینه +برونشیت درمان هزینه +حاد آسم درمان هزینه

 1330301099 = 2/9 × (مزمن برونشیت
 ایعصن ودگیآل از ناشی هایبیماری درمان هزینه میزان بنابراین

 است. ریال 1330301099
 

 هاپیشنهاد و گیرینتیجه
 وصبه خص ،زیستمحیط بر انسان هایفعالیت سوء آثار علت به
 در زیستیمحیط مالحظات گرفتن نظر در فوالد، صنعت بخش در

 از فوالد هایکارخانه از برداریبهره و استقرار و اجرا طراحی،
 از گیریبهره با مطالعه این در .است برخوردار خاصی اهمیت
 فرادا دریافت به تمایل ،لوجیت مدل و اظهارشده ترجیحات رهیافت

 لودگیآتاثیر و فوالد صنایع از ناشی هوا ازآلودگی پوشیچشم جهت
 سایر خسارات سپس و کشاورزی محصوالت بر فوالد صنایع

 آلوده ی،اراض کاربری تغییر زمینه در پدیده این به مربوط پیامدهای
 و اشتغال روی بر اثر افراد، روانی سالمت بر اثر خاک، شدن

 شد. محاسبه هاهزینه برآورد از استفاده با مهاجرت
 ایعصن آلودگی از ناشی خسارات سازیکمی تحقیق اهداف جمله از

 این در است. بوده کشاورزی و هوا آلودگی هایبخش بر فوالد
 شده وارد خسارات از پوشیچشم جهت افراد دریافت به تمایل راستا

 گرفت. قرار ارزیابی مورد کشاورزی محصوالت و هوا آلودگی به
 کارخانجات بودن با زیادی افراد آمده، دست به نتایج به توجه با

 آثار که معتقدند و هستند مخالف اردکان شهر اطراف در فوالد
 اینکه اب توجه با .است آن مثبت آثار از بیشتر صنایع این منفی
 ستا باالیی ارقام مختلف هایبخش برای دریافت به تمایل میزان

 گیآلود که گیریممی نتیجه ،است ماکزیمم نقطه به نزدیک و
  است. بودهزیست محیط بر منفی آثار دارای صنایع

 بخش برای ریال 13512529 مطالعه این از رقم این مقایسه
 سایر ارقام با کشاورزی بخش برای ریال 5101109 و هوا آلودگی

 ننشا را برآوردی دریافت به تمایل مقدار اعتبار میزان مطالعات
 هک یافتند دست نتیجه این به (2919) قربانی و زارع فیروز دهد.می

 هس در مشهد هوای آلودگی روند قبال در افراد دریافت به تمایل
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 و 2101359 ،0202329 ترتیب به شهر این آلوده منطقه
  است. ماه در ریال 3121359

 بخش برای ریال 1330301099 مطالعه این از رقم این مقایسه
 دارمق اعتبار میزان مطالعات سایر ارقام با افراد جسمانی سالمت

 (1331) صادقی دهد.می نشان را جسمانی سالمت بازاری ارزش
 جسمانی سالمت روی بر هوا آلودگی از ناشی خسارات مجموع

 در دز -واکنش مدل و هدانیک گذاری قیمت روش از را افراد

 سال یک طول در ریال میلیارد 5/231 حدود را تبریز کالنشهر
 نمود. برآورد

 هجامع افراد جسمانی سالمت بخش برای برآوردی رقم بودن باال
 افراد متیسال بر آن تاثیر و منطقه در صنایع باالی آلودگی بیانگر
 .است مطالعه مورد جامعه
 محصوالت و هوا آلودگی به شده وارد خسارات کل ارزش

 است. شده داده نشان (3) جدول در اردکان شهرستان کشاورزی
 

 فوالد صنایع از ناشی آلودگی اثر درزیست محیط به شده وارد خسارات کل ارزش برآورد (:9) جدول
 از ناشی ناملموس اثرات

 فوالد صنایع آلودگی

 ناملموس اثرات از ناشی هزینه

 )ریال( فوالد صنایع آلودگی

 آلودگی از ناشی ملموس اثرات

 فوالد صنایع

 ملموس اثرات از ناشی هزینه

 )ریال( فوالد صنایع آلودگی

 1932159105129 هوا آلودگی بر صنایع آلودگی اثر
 سالمت بر صنایع آلودگی اثر

 افراد جسمانی
1330301099 

 بخش بر صنایع آلودگی اثر
 کشاورزی

353359233009 
 ربریکا تغییر بر صنایع آلودگی اثر

 اراضی
11012353311 

 1239113333329 مهاجرت بر صنایع آلودگی اثر  -

 1233310050331 کل ارزش 1195509331319 کل ارزش

 (تحقیق هاییافته منبع:)
 

 شبخ به فوالد صنایع آلودگی از ناشی شده وارد خسارات مجموع
 در ریال 1195509331319 کشاورزی محصوالت و هوا آلودگی

 فوالد صنایع از ناشی ملموس خسارات مجموع .است سال
  است. سال در ریال 1233310050331

 هبودب راستای در پیشنهادهایی آمده دست به نتایج به توجه با
 اناردک شهرستان در صنایع از ناشی هایآلودگی موجود وضعیت

 شود:می بیان

 رب داری معنی و منفی تاثیر سن متغیر کشاورزی بخش در -
 اردو خسارات از پوشیچشم جهت کشاورزان دریافت به تمایل
 هر هک معنی این به است. داشته کشاورزی محصوالت به شده
 به تمایل میزان است بوده باالتر کشاورزان سن که چقدر

 در اند.داشته را خسارات از پوشیچشم برای تریپایین دریافت
 انانجو آگاهی جهت الزم تمهیدات که شودمی پیشنهاد نتیجه

 ود.ش انجام کشاورزی محصوالت بر صنایع از ناشی خسارات از

 باد وزش جهت در اردکان فوال کارخانجات اینکه به توجه با -
 ریحتش به که شودمی پیشنهاد اند،شده ساخته منطقه غالب

 صنعت احداث از قبل منطقهزیست محیط موجود وضعیت
 .شود پرداخته

 ان،اردک شهر هوای آلودگی برای افراد دریافت به تمایل میزان -
 ارزش به توجه با است. شده برآورد سال در ریال 13512529

 به شودمی پیشنهاد منطقه، هوای برای شده برآورد باالی
 زا یکی عنوانبه هوا آلودگی جاذب گیاهی هایگونه کاشت
 یاکولوژیک شرایط توجه با آلودگی تقلیل در موثر هایروش

 یهوا فیلتر هایهدستگا به کارخانجات نمودن مجهز و منطقه
 دنیا. روز و پیشرفته

 را اردکان فوالد صنایع کارکنان از درصد 33 اینکهبه توجه با -
 فرادا دادن قرار اولویت به پیشنهاد اند.داده تشکیل مهاجرین

 هایطرح سایر ، فوالد صنایع در الـاشتغ جهت منطقه بومی
  شود.می حاضر هایطرح و ایتوسعه

 افراد تدریاف به تمایل بر داری معنی و منفی تاثیر سن متغیر -
 محصوالت و هوا به شده وارد خسارات از پوشیچشم جهت

 اسخپ سن که چقدر هر که معنی این به است. داشته کشاورزی
 تریپایین دریافت به تمایل میزان است بوده باالتر دهندگان

 ادپیشنه نتیجه در اند.داشته را خسارات از پوشیچشم برای
 خسارات از جوانان آگاهی جهت الزم تمهیدات که شودمی

 انجام هوا آلودگی و کشاورزی محصوالت بر صنایع از ناشی
 شود.
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