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چکیده
زمینه و هدف :از سال  ،1384ریزگردها به مشکلی اساسی در استان خوزستان تبدیل شده است و لزوم توجه و اقدام در جهت حل این معضل
را بیشتر کرده است .از اینرو درختکاري کانونهاي حاد ریزگرد براي کنترل این پدیده در دستور کار سازمان جنگلها ،مراتع و آبخی زداري
استان خوزستان قرار گرفت.
روش بررسی :در این مطالعه ،با بهرهگیري از تحلیل هزینه-فایده ،طرح درختکاري کانونهاي حاد استان خوزستان از منظر اقتص ادي ارزی ابی
شد .بدین منظور منافع اجراي این سیاست بصورت کاهش در بیماريهاي قلبی و تنفسی در نظر گرفته شد که در زمان ح ال ب ا ارزش فعل ی
هزینههاي کاشت و داشت درختکاري مقایسه گردید.
یافتهها :نتایج این مطالعه نشان داد که معیار ارزش خالص فعلی ( )NPVمثبت و نسبت منافع به هزینهها ( )B/Cبزرگتر یک است.
بحث و نتیجهگیري :با توجه به نتایج بدست آمده اجراي این سیاست داراي توجیه اقتصادي است.
کلی دواژه :تحلیل هزینه -فایده ،کانون ریزگرد ،درختکاري ،استان خوزستان.

 -1دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز ( ،نویسنده مسئول)
-2دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
 - 3استاد گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز
 -4فارغالتحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
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Abstract
Background and purpose: Since 2004, dust storm has become a major problem in Khuzestan province,
and the need for attention and action to solve this problem has increased. For this reason, the tree planting
of the acute centers of fine dust to control this phenomenon was placed on the agenda of the organization
of forests, pastures and wetlands of Khuzestan province.
Research method: In this study, using cost-benefit analysis, the tree planting plan of acute origins of
Khuzestan province was evaluated from an economic perspective. For this purpose, the benefits of the
implementation of this policy were considered as a reduction in heart and respiratory diseases, which was
compared with the current value of planting and tree planting costs.
Findings: The results of this study showed that the criterion of net present value (NPV) is positive and
the ratio of benefits to costs (B/C) is greater than one.
Discussion and conclusion: according to the obtained results, the implementation of this policy has an
economic justification.
Keywords: Cost-benefit analysis, dust center, tree planting, Khuzestan province
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مقدمه
تغییرات اقلیمی طی یک صد سال گذشته بر زن دگی بش ر ار رات

کنترل تبدیل کرده است بهگونهاي که کنترل کانونهاي داخلی به

متنوعی داشته که یکی از بدترین آرار ،وقوع پدیده ریزگردها است.

تنهایی منجر به حل این مشکل نمیشود ( .)5ریزگرد ب ه عن وان

افزایش گازهاي گلخانهاي در جو زمین ،کاهش بارن دگی ،اف زیش

یک آالینده ،آرار سوء و پیامدهاي منفی ناگواري دارد که از ب ین

جمعیت و گسترش پدیده صنعتی شدن دم اي زم ین را اف زایش

آنها میتوان به ک اهش رش د و ب ازدهی محص والت کش اورزي،

داده است .بنابر گزارش سازمان بین المللی تغییرات آب و ه وایی

تشدید خسارات ناشی از بروز آفات و بیماریهاي گیاهی ،اف زایش

در طی یکصد سال گذشته دم اي ه واي  0/6درج ه در اف زایش

تصادفات جادهاي به عل ت ک اهش ق درت دی د ،لغ و پروازه ا و

یافته است .افزایش دما منجر به خشک شدن الی هه اي س طحی

خس ارات م الی ناش ی از آن ،اف زایش رس وب در تأسیس ات

خاک و جدا شدن ذرات آن از هم شده و با هر باد نس بتا ع عیفی

تصفیهخانهها ،افزایش سرانه هزینه درمان خانوار ،افزایش مص رف

ذرات آن به هوا بلند میشوند ( .)1کشور ایران نیز به عل ت ق رار

آب براي شستشو ،تعطیلی واحدهاي صنعتی ،خدماتی ،آموزشی و

گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک جهان به طور م داوم در

زیانهاي مالی وارده ،افزایش مصرف بنزین ،آل ودگی من ابع آب،

معرض طوفانهاي گردوغب ار ق رار دارد ( .)2اس تان خوزس تان و

اختالل در سیستمهاي برقرسانی ،افزایش فرسایش بناها و کاهش

منطقه جنوب غرب کشور ح ادترین نقط ه کش ور از منظ ر وق وع

عمر مفید آنها ،افت بازدهی سیستمهاي فتوولتایی خورشیدي به

پدیده ریزگرد است ( .)3وجود صنایع بزرگ مانند نفت ،گاز ،فوالد

دلیل کدورت هوا و مشکالت روحی و روانی انسانها در ارر کاهش

و نیشکر موجب شده است که این استان ب ه یک ی از آل ودهت رین

قدرت دید ،اشاره نمود (.)6

استانهاي کشور تبدیل شود .از طرفی فعالیتهاي وزارت نفت در

صرف نظر از علل ایجاد این پدیده ،ریزگردها پیامدهاي ن امطلوبی

تاالب ه ورالعظیم و س اخت س دها و ب ه دنب ال آن ک اهش آورد

بر سالمت افراد ،اقتصاد منطقه و کشور دارد .از خطرات مرتبط ب ا

رودخانهها ،موجب شده تا بخشی از تاالبهاي استان (ه ورالعظیم

ریزگردها میتوان به مرگ انسانها ،ایجاد و تش دید بیم اريه اي

و شادگان) خشک شده و به کانون ریزگرد تبدیل ش وند .از دیگ ر

قلبی ،تنفسی ،چشمی و انواع سرطانها در حوزه بهداشت انس انی

دالیل بروز این پدیده مدیریت ناکاراي منابع آب و نیز احداث س د

اشاره نمود .به عنوان نمونه ،بارش بارانهاي اسیدي که در نتیج ه

در مناطقی است که بعضا مطالعات کافی ب راي انج ام آن ص ورت

ي ترکیب ذرات گرد و خاک با قطرات باران ایجاد میشود موجب

نگرفته است .احداث سد در این گونه موارد موج ب خش ک ش دن

شده که هر ساله شمار زیادي از ساکنان استان خوزستان به دلیل

زمینها و تاالبهاي پایین دست حوعه آب ری ز رودخان ه ش ده و

مشکالت تنفسی به مراکز درمانی مراجعه نمایند ( .)7ریزگردها از

پدیده ریزگرد را موجب میشود .استفاده ب یروی ه از من ابع آب ی

طریق کاهش راندمان کشت نیز به بخش کشاورزي لطمه می زنند

روسطحی و زیرسطحی نیز از دیگر دالیلی است که کارشناسان به

و فرس ایش ابی هه ا و ماش ینآالت را درپ ی دارن د ( .)8پدی ده

آن اشاره میکنند .عدم استفاده از روشهاي مناسب در کشاورزي،

ریزگرده ا در م وارد زی ادي منج ر ب ه تعطیل ی ادارات و مراک ز

عدم فرهنگسازي در مصرف آب شهري و فناوريه اي پرمص رف

آموزشی استان میشود که به دلیل تعدد ای ن پدی ده ب ه اقتص اد

در بخش صنعت از دیگر دالیل ایجاد کانونهاي ریزگرد است (.)4

استان زیانهاي زیادي وارد شده اس ت ( .)7وج ه اش تراک تم ام

با توجه به وععیت تغییر اقلیم و همچنین نبود زیرس اخته اي

مشکالت ذکر شده هزینههایی است که به اقتصاد اس تان تحمی ل

کش ور

میشود و در کوتاهمدت و بلندمدت میتوان د موج ب کن د ش دن

الزم و مدیریت کارا در کشورهاي همسایه نیز (بخص و

عراق) این پدیده را در استان خوزستان به یک پدیده غی ر قاب ل

روند رشد اقتصادي استان شود.
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در زمینه مقابله با این پدیده ،تجربی ات موف ق چن دانی در س ایر

بدون ارزیابی اقتصادي اتخاذ شد و اعتبارات قابل توج ه ری الی در

کشورها در دست نیس ت ( .)8در س ال ( 1930موس وم ب ه س ی

بودجه سنواتی استان و نیز اعتبارات ارزي از صندوق توسعه مل ی

کثیف  )1این پدی ده در امریک ا منج ر ب ه مه اجرت ب یش از ن یم

به آن اختصا

داده شد .مطالعه حاعر میکوشد منافع حاص ل از

میلیون نفر از ساکنان دو ایالت تگزاس و کلورادو شد .با گس ترش

سیاست درختکاري کانون هاي حاد استان خوزس تان را در ح وزه

این پدیده به شعاع  2000کیلومتري و ایجاد طوفانه اي ریزگ رد

سالمت با هزین ه اج راي آن ب ر پای ه تحلی ل هزین ه-فای ده و در

در سایر ایالتهاي این کشور مانند کالیفرنیا و نیویورک ،اق داماتی

چ ارچوب معی ار ک ارایی تخصیص ی ارزی ابی نمای د .ب ه دلی ل

نظیر ممنوعیت کشت در برخی از مناطق ب ه م دت پ نج س ال و

محدودیت آمار و اطالعات در مورد مالچپاش ی ارزی ابی اقتص ادي

پرداخت حقوق بیکاري ب ه کش اورزان ،ایج اد من اطق ب ه ش دت

اجراي این سیاست براي محققان میسر نشد (.)8

حفاظت شده و جلوگیري از انجام هرگونه فعالیت دامداري در این

موقعیت کانونهاي داخلی خوزستان و شدت توفانهاي آنها

نواحی ،واردات  20تا  30میلیون اصله نهال از کشورهاي کان ادا و

مساحت کل کانونهاي ایجاد ریزگ رد اس تان خوزس تان ب ال ب ر

استرالیا و درختکاري کانونهاي ریزگرد ،منجر به کنت رل کام ل

 800هزار هکتار است .کانونهاي م ذکور در س ه س طح ع عیف،

از  9س ال ش د ( .)9در ای ران نی ز کارشناس ان

متوسط و حاد دستهبندي میشوند .معیار این دستهبندي شدت و

راهحلهاي مختلفی براي مقابله با این پدیده پیشنهاد میدهند که

دفعات ایجاد طوف ان ه ر ک انون اس ت .ک انونه اي ح اد اس تان

از آن جمله میتوان به مالچ پاشی (مالچ نفتی ی ا م الچ طبیع ی)،

خوزستان داراي مس احتی ب ال ب ر  350ه زار هکت ار از ش رق و

آبخیزداري و احیاي تاالبها ،بیابان زدایی و درخ تک اري ،ایج اد

جنوبشرق اهواز تا شرق هندیجان و جنوبشرق استان گس ترش

مناطق حفاظت شده ،مدیریت منابع آب و فرهنگس ازي مناس ب

یافته اند .عالوه بر این ،در غرب استان نیز بخشهاي خش ک ش ده

در زمینه مصرف اشاره نمود.

تاالب هورالعظیم در غرب هویزه و نواحی پیرامون آن و همچن ین

یکی از شدیدترین طوفانهاي ریزگرد در سال  95رخ داد ک ه ب ه

بخشهایی از شمال خرمشهر جزو کانونهاي حاد ریزگرد هستند.

دنبال وقوع آن ب رق ،آب ،گ از و تلف ن راب ت و هم راه در سراس ر

این مناطق در قال ب هف ت منطق ه ب ه ش رح زی ر تقس یمبن دي

استان خوزستان قطع شد .به دنبال این رخداد لطمات زی ادي ب ه

میشوند که در شکل زیر به رنگ نارنجی مشخص ش دهان د (.)10

اقتصاد استان وارد شد و در سطح هیات دولت براي مقابله با ای ن

طی ده سال گذشته مجموعا  244طوفان ریزگرد با شدت ععیف،

پدیده تصمیمگیري شد .درختکاري و مالچپاشی دو سیاستی بود

متوسط و قوي از این کانونها ایح اد و ب ه س مت نق ات مختل ف

که از سوي دولت براي اجرا انتخ اب ش دند ول ی ای ن تص میمات

استان گسیل شده است (.)6

ای ن پدی ده پ

1- Dirty thirty
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شکل  - 1نقشه پراکنش مکانی کانونهاي ریزگرد با منشأ داخلی استان خوزستان
منبع :مرکزتحقیقات کشاورزي استان خوزستان1395 ،
Figure 1- Spatial distribution map of dust storm resouces with internal origin in Khuzestan
province
 ناحیه جنوب غربی هویزه

گردیدهاند .آبگیر مالح توسط سیالبهاي کارون ،آبراهههاي محلی

این محدوده بخشهاي خشک شده پیرامون ت االب ه ورالعظیم و

و رودخانه کوپ ال تغذی ه م یش وند .خش ک ش دن بوت هزاره اي

نواحی پیرامون آن را شامل میشود که در مجموع حدود 53101

حاشیهي شرقی این آبگیر نقش مهمی در شکلگیري کانون تولید

هکتار مساحت دارد (.)10

ریزگرد دارد .شدت فرسایش و برداشت خاک در آبگیرهاي خشک

 ناحیه شمال و شرق خرمشهر

شده انتهاي کوپال که در شرق م الح ق رار دارن د ،بیش تر اس ت و

این مناطق دشتهاي آبرفتی مسطح و دانهریزي هستند که فاق د

عمق برداشت گاه به  3یا  4سانتیمت ر م یرس د .ای ن بخ شه ا

پوششگیاهی بوده و شوري زمین در آنها باالست .مس احت ای ن

بصورت کفههاي رس ی وس یعی هس تند ک ه وج ود فس یله اي

مناطق در مجموع  28030هکتار است (.)10

دوکفهاي و گاستروپود (شکمپایان) در بخشهاي فرس ایش یافت ه

 ناحیه شرق اهواز

آنها نشانه محیطهاي تاالبی گذشته است .این عرص هه ا تقریب ا

این ناحیه دربرگیرن ده نهره اي خش ک ش ده م الح و آبگیره اي

عاري از هرگون ه پوش شگی اهی هس تند و ار ر فرس ایش ب اد در

انتهایی رودخانه کوپال است که در طی خشکسالیه اي اخی ر و

راستاي شمالغرب تا جنوبشرق دی ده م یش ود .مس احت ای ن

کاهش آب ورودي خشک شدهاند و به کانون تولید ریزگرد تب دیل

مناطق در مجموع حدود  15660هکتار است (.)10
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 ناحیه جنوبشرق اهواز
این محدوده بخشهایی از غرب نهر م الح را در جن وب اه واز ت ا

سرچشمه میگیرند ،تغذیه میشود .خشکسالیهاي متم ادي در

نواحی غرب جراحی و رامشیر در برمیگیرد .ای ن پهن ه گس ترش

سالهاي گذشته و ک اهش رطوب ت س طحی س بب تب دیل ای ن

قابل توجهی دارد و شامل مجموعهاي از آبگیرهاي خشک شدهاي

عرصهها به کانونهاي ریزگرد شده است .مساحت این من اطق در

است که در غرب مالح ،انته اي رودخان ه کوپ ال و انته اي برخ ی

مجموع حدود  18195هکتار است (.)10

آبراهههاي فصل در پهلوي جنوبی تاقدی

مارون قرار دارند .ای ن

ادبیات موعوع و پی شینه تحقیق

پهنهها به صورت کفههاي رسی وسیعی هستند که با وجود فسیل

محیطزیست یک کاالي عمومی است ،زیرا داراي دو ویژگی رقابت

جاندارانی مانند شکمپایان و دوکفهايه ا و نب ود هرگون ه پوش ش

ناپذیري و استثناناپذیري است؛ به این معنی که استفادهي یک

گیاهی مشخص میشود .بخشهاي وسیعی از این محدوده را نی ز

شخص از محیطزیست ،شخص دیگر را از استفادهي همزمان آن

به ویژه در غ رب رودخان ه جراح ی ،زم ینه اي کش اورزي دی م

محروم نمیکند (رقابت ناپذیري) ،همچنین نمیتوان دیگران را از

تشکیل میدهد که به دلیل خشکسالیهاي اخیر رها ش ده و ب ه

سهیم شدن در منافع عام آن منع کرد (استثناناپذیري) .بنابراین،

صورت کانونهایی جهت تولید ریزگرد تبدیل ش دهان د .در برخ ی

بازار در آشکارسازي ترجیحات مصرف کننده و تعیین ارزش

نقات نیز خطوارههاي حاصل از فرسایش ب اد دی ده م یش ود ک ه

محیطزیست و قیمت آن شکست میخورد .از این رو ،مداخلهي

راستاي تقریباً ش مالغ رب ت ا جن وبش رق را نش ان م یدهن د.

دولت در این حوزه عروري است .دولتها براي مقابله با مشکالت

مساحت این مناطق حدود  112636هکتار است (.)10

زیستمحیطی و حفظ منابع طبیعی باید سیاستهاي مناسبی

 محدوده بندر امام  -امیدیه

اتخاذ کنند .عموما براي انتخاب بهترین گزینه سیاستی از

این محدوده دربرگیرنده کفههاي رسی بس یار وس یعی اس ت ک ه

معیارهاي اقتصادي کارایی تخصیصی و ارربخشی هزینه استفاده

بطور عمده تحت تاریر سیالبهاي رودخانه جراح ی ق رار داش ته

میشود.

است .مساحت این مناطق در مجموع به  88173هکتار است[.]10

بر پایه معیار کارایی تخصیصی دولتها باید منافع و هزینههاي

 محدوده ماهشهر  -هندیجان

حاصل از اجراي یک سیاست محافظت کننده محیطزیست را

این محدوده دربرگیرنده پهنههاي رسی وس یع و فاق د پوش ش-

محاسبه و با یکدیگر مقایسه کنند .هرسیاستی که ارزش فعلی

گیاهی است که وجود فسیلهاي جانداران در بخشهاي فرسایش

منافع آن بیشتر از ارزش فعلی هزینهها باشد گزینهاي مطلوب

یافته نشاندهنده تاالبی بودن آن در گذشته اس ت .ای ن مح دوده

خواهد بود .ابزار این رویکرد ،تحلیل هزینه-فایده است (.)11

نیز همانند سایر آبگیرهاي خشک شده داراي آرار فرسایش ش دید

در صورتی که محاسبه منافع اجتماعی ناشی از اجراي یک

با تشکیل و گسترش تپهه اي ماس ه ب ادي اس ت .مس احت ای ن

سیاست دشوار باشد ،از معیار ارربخشی هزینه استفاده میشود .بر

مناطق در مجموع حدود  33454هکتار است (.)10

این اساس سیاستی انتخاب میشود که هزینهي اجراي آن نسبت

 محدوده شرق هندیجان

به سایر گزینهها کمتر باشد.

این محدوده شامل پهنههاي رسی است که در شرق رودخانه زهره

تحلیل هزینه-فایده یک روش تجربی و ابزاري قدرتمند در دست

رگ سفید شکل گرفته اس ت .ای ن پهن هه ا

سیاستگذاران براي ارزیابی یک سیاست است .این روش میتواند

بیش تر توس ط آبراه هه اي فص لی ک ه از ارتفاع ات رگ س فید

در شرایطی که هزینهها و منافع یک سیاست براي جامعه از بازار

و به موازات تاقدی
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قابل استخراج است ،استفاده شود .همچنین روشهایی براي

اگر  NPVبزرگتر از صفر باشد سیاست داراي توجیه اقتصادي

استخراج منافع و هزینههاي غیر صریح هر سیاست وجود دارد که

است.

میتوان از آنها به خصو

در سیاستهاي زیستمحیطی استفاده

اگر  NPVمساوي صفر باشد نقطه بیتفاوتی است.

نمود (.)12

اگر  NPVکوچکتر از صفر باشد سیاست از نظر اقتصادي توجیه

به منظور استفاده از تحلیل هزینه-فایده در هدایت تصمیمات

پذیر نیست.

زیستمحیطی ،ابتدا باید منافع و هزینههاي زیستمحیطی هر

روش نسبت منافع به هزینهها عالوه بر ارزیابی اقتصادي یک طرح

تصمیم سیاستی شناسایی و ارزش پولی آن محاسبه شود .سپ

خصوصی ،یک روش کاربردي و معروف در ارزیابی سیاستهاي

اعداد بدست آمده بهوسیله نرخ تنزیل اجتماعی تعدیل شده و

عمومی است .در این روش با استفاده از نسبت منافع به هزینههاي

براي دستیابی به تصمیمگیري درست در یک نقطه زمانی با

یک سیاست در زمان حال (یا یک نقطه زمانی) یا ارزش ارزش

یکدیگر مقایسه شوند ( .)13البته میتوان بر یکنواختسازي

یکنواخت ساالنه آنها ،در مورد اقتصادي بودن یک سیاست قضاوت

هزینهها و منافع فارغ از تنزیل آنها به زمان حال تکیه زد.

میشود .چنانچه این نسبت بزرگتر از یک باشد آن طرح یا

تحلیل هزینه-فایده داراي دو روش اصلی به شرح زیر میباشد

سیاست اقتصادي تلقی خواهد شد.

(:)14
روش ارزش فعلی خالص ()NPV

1

پیشینه تجربی

روش نسبت منافع به هزینهها ()B/C

2

بهرامی و همکاران ( ،)2018در پژوهش خود با استفاده از نرمافزار

در روش ارزش خالص فعلی با در نظر گرفتن تعدیل زمانی پول،

 ، AirQآرار آالینده ه اي  O3 ، NO2، PM 2/ 5 ، PM10و

تالش میشود هزینههاي اجراي یک سیاست و درآمدهاي حاصل

 COرا بر سالمت شهروندان همدان بررس ی کردن د .نت ایج ای ن

از آن مقایسه شوند .نرخ مورد استفاده را «حداقل نرخ جذب

مطالعه ،مرگ و میر بیماران قلبی و تنفسی ناشی از آالین دهه اي

کننده» یا «هزینه سرمایه» یا «نرخ تنزیل» مینامند .البته در

فوق را بهترتیب برابر  1/75 ،3/37 ،4/42و  1/74و  0/92درصد از

زیستمحیطی از نرخ تنزیل

کل مرگ و میر تخمین زده است .همان طور که مالحظه میش ود

طرحهاي عمومی به خصو
اجتماعی استفاده میشود.

 PM10بیشترین تأریر را بر سالمت شهروندان داشته است .البته

ارزش فعلی مجموعهاي از جریانات وجوه نقد آینده را میتوان از

در این مطالعه هزینههاي اجتماعی ناشی از آالیندههاي اشاره شده

طریق فرمول زیر محاسبه نمود (:)15

در حوزه سالمت محاسبه نشده است (.)16

()1

At
(1 r )t

NPV  tn0

شین و همکاران  ،)2011( 3در مطالعهاي خسارت ناشی از مرگ و
میر ناشی از ذرات معل ق  PM 2/ 5را در پایتخ ت ک ره جن وبی
بررسی کردند .ارزیابی ریسک سالمتی بر اساس مدل واک نش دوز

 = Atجریان وجوه نقدي در سال tام

انجام شده است و تمایل به پرداخت ساکنان این شهر براي کاهش

 = rنرخ تنزیل اجتماعی

نرخ مرگ و میر تخمین زده ش ده اس ت .نت ایج تخم ین ریس ک
 PM 2/ 5طی سال مورد بررسی  2181مرگومیر زودرس ناشی
1- Net Present Value
2- Benefit-Cost Ratio

3- Shin et al.

128

فصلنامه انسان و محیط زیست ،شماره ،62پاییز ،1401صص136-121

منتظر حجت و همکاران

از بیماريهاي حاد 18510 ،مرگومیر زودرس براي بیماريه اي

پژوهش براي دوره مورد بررسی نشان میدهند که تعداد مرگ و -

مزمن نشان داده شده است .میانگین ماهان ه تمای ل ب ه پرداخ ت

می ر بیم اران تنفس ی در ار ر ای ن آالین ده  37م ورد ،پ ذیرش

براي کاهش م رگ و می ر ب االتر از  10س ال  2020دالر آمریک ا

بیمارستانی به دلیل انسداد مزمن ریه  39مورد ،پذیرش به دلی ل

تخمین زده شده است .خسارت کل ناش ی از  PM 2/ 5در ش هر

بیماريهاي تنفسی  476مورد و پذیرش بیمارستانی بیماران قلبی

سئول  1057میلیون دالر براي موارد ح اد و  8972میلی ون دالر

و عروقی  184مورد بوده است .در این مطالعه هزینههاي اجتماعی

براي موارد مزمن تخمین زده شده است (.)17

ناشی از آالیندهي اشاره شده در حوزه سالمت محاسبه نشده است

توبیاس و همکاران  ،)2011( 1در مطالعهاي اررات کوتاهمدت ذرات

(.)20

گرد و غبار روي مرگ و می ر ط ی ش یوع گ رد وغب ار س اهارا در

منگ و لو  ،)2007( 4در مطالعهاي ریزگرد را به عنوان ی ک عام ل

اسپانیا را بررسی کردند .آنان تعداد مرگ و میر در روزهاي گ رد و

مهم و خطرساز در بستري شدن روزانه بیم اران قلب ی و تنفس ی

غباري و بدون گرد و غب ار را اس تخراج و مقایس ه کردن د .نت ایج

مینکین چین طی سالهاي  1994ت ا  2003م ورد بررس ی ق رار

نشان داد که طی روزهاي گرد و غباري افزایش  10میکروگرم ب ر

دادند .آنان به این نتیجه رسیدند که ریزگردها بهطور معناداري ب ا

مترمکعب ذرات  PM 2/ 5تا  PM10مرگ و میر کل را به 2/8

یک تأخیر  3روزه با بس تري ش دن بیم اران قلب ی و تنفس ی در

درصد در مقایسه ب ا  0/6درص د در روزه اي ب دون گ رد و غب ار

مردان و زنان مرتبط است .همچنین ریزگرده ا ب ا ی ک ت أخیر 4

افزایش میدهد .در ای ن مطالع ه هزین هه اي اجتم اعی ناش ی از

روزه با عفونت دستگاه تنفسی فوقانی در مردان و با یک ت أخیر 6

آالیندههاي اشاره شده در حوزه سالمت محاسبه نشده است (.)18

روزه با ذاتالریه در مردان و با یک تآخیر  3روزه با فشار خ ون در

جئون گ  ،)2008( 2هزین هه اي اجتم اعی اقتص ادي ناش ی از

مردان ارتبات دارد .در این مطالعه هزینهه اي اجتم اعی ناش ی از

طوفانهاي زرد کشور کره جنوبی را به عنوان یکی از پدی دهه اي

آالیندهي اشاره شده در حوزه سالمت محاسبه نشده است (.)21

فرامرزي این کشور بررسی کرد .براي محاسبه هزینههاي اجتماعی

محمدي ( ،)2006در مطالع هاي ارتب ات می ان عناص ر اقلیم ی و

این طوفان از تحلیل داده ستانده  3و روش انتقال من افع اس تفاده

آالیندههاي هواي تهران با مرگ و میر ناشی از بیماريهاي قلب ی

شده است .مطابق با نتایج این مطالعه ،هزین هه اي ناش ی از ای ن

را در دوره  1999ت ا  2003م ورد بررس ی ق رار داد .وي در ای ن

پدیده در کشور کره جنوبی در س ال  2002ب ین  3900و 7300

پژوهش ارتبات بین عناصر اقلیمی مانند دما ،فشار ،رطوبت نس بی

میلیون دالر بوده است (.)19

و االیندههاي جوي مانند مونواکسید ک ربن ،دياکس ید نیت روژن،

گ ودرزي و همک اران ( ،)2007در تحقیق ی ار رات آالین دهي

دياکسید گوگرد ،هیدروکربنها و ذرات معلق ،با فوتش دگان در

 PM10موجود در طوفانهاي گردوغبار را ب ر س المت عم ومی

ارر بیماريهاي قلبی بررسی کرد .نتایج نشان دادند که بین عناصر

س اکنان کرمانش اه ب ا اس تفاده از م دلس ازي اپی دمیولوژیکی و

اقلیمی مانند دما ،فشار و رطوبت نسبی با تعداد فوتشدگان در ارر

داده هاي کیفیت هوا بررسی کردند .آنان از نرماف زار  AirQب راي

بیماريهاي قلبی رابطه معنیداري وجود دارد .بهویژه این ارتب ات

محاسبه مرگومیر ناشی از این آالینده استفاده کردند .نت ایج ای ن

میان میانگین ماهانه این عناصر با می انگین ماهان ه تع داد ف وت-
شدگان در ارر بیماريهاي قلب ی ق ويت ر اس ت .در ای ن مطالع ه

1- Tobias et al
2- Jeong
3- Input-Output Tables

4- Meng & Lu
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هزینههاي اجتماعی ناشی از آالین دهه اي اش اره ش ده در ح وزه

همچنین نتایج نشان داد که با افزایش طوفانهاي گرد و غبار بعد

سالمت محاسبه نشده است (.)22

از سال  ،2002مجموع غلظت س الیانه ریزگرده ا ع ریب تبی ین

هون گ و همک اران  )2004( 1ب ه بررس ی هزین هه اي اجتم اعی

باالیی ( )0/85با شاخص NDVIداشت .همچنین ،تأریر تاخیري

اقتصادي طوفانهاي گرد و خاک در کشور کره جنوبی پرداختن د.

ریزگردها که بهترین همبستگی خطی را با عریب تبی ین ()0/82

در این مطالعه فرض ش ده اس ت ک ه ب هص ورت متوس ط  14روز

دارد ،عدد تاخیر دو ماهه بعد از وقوع طوفان ریزگرد بدست آم د.

آلودگی در هر سال در این کشور وج ود دارد و ب ا احتس اب ای ن

()25

تعداد روز آلودگی ،هزینههاي سرانه ناشی از پدیده ریزگردها براب ر

دانش جعفري و همکاران ( ،)1394در مطالع هاي تع داد م رگ و

از آن ب راي محاس به هزین ه ک ل

میر زودرس ،عوارض بیماري و هزینههاي اقتصادي ناشی از ذرات

ناشی از این پدیده ،مقدار هزین ه س رانه در جمعی ت کش ور ک ره

معلق  PM10در استانهاي خوزستان ،کرمانشاه و کردس تان در

جنوبی عرب شده و با نرخ  7/5درصد تنزیل گردیده است .از این

سال  1389را برآورد کردهاند .در این روش با استفاده از روشهاي

رو ،میزان هزینههاي کل ناشی از پدیده ریزگردها در کش ور ک ره

واکنش دوز ،ارزش آماري زندگی و هزینهي بیماري محاسبه شده

جنوبی برابر با  5921میلیون دالر برآورد گردیده است (.)23

است .نتایج نشان دهندهي  752 ،2783و  370مورد مرگ و می ر

شاهکویی و رحمانی ( )1398در مطالعهاي به بررس ی مخ اطرات

به ترتیب در استانهاي خوزس تان ،کرمانش اه و کردس تان اس ت،

اقلیمی حادث شدة ناشی از ریزگردها در استانهاي ش مال غ رب

 1236م ورد پ ذیرش بیمارس تان 244157 ،ویزی ت اورژان

،

کشور براي ماههاي مختل ف س ال ب ه هم راه شناس ایی ت داوم و

 446008عفونت تنفسی خفیف در کودک ان 59751598 ،م ورد

فراوانی آنها و همچنین مشخص کردن منشأ اصلی گرد و غبارهاي

حمالت آسم و  63047برونشیت م زمن در اس تانه اي منتخ ب

واردشده به منطقة پژوهش است .نتایج بررسیها نشان داد وسعت

بوده است .ک ل هزین هي م رگ و می ر م رتبط ب ا آل ودگی ذرات

خسارات این پدیده فقط به تهدید زمینهاي کش اورزي ،ص نعتی

 PM10با استفاده از روش ارزش آماري زن دگی در اس تانه اي

و ...محدود نبوده است بلکه با مختل کردن زن دگی ع ادي م ردم

منتخ

ب  3506580000و  947520000و

آشکارا به تهدید جدي زیست محیطی تبدیل شده و واکنش افکار

 466200000دال ر و با استفاده از روش دیه به ترتیب ،100000

عمومی را به دنبال داشته است .خش کس الیه اي اخی ر ،جن گ

 20715و  10332میلیون تومان برآورد شده است .هزین ه ه اي

تحمیلی ،کشاورزي ،سدسازي ،جنگ آب و سیاست انتق ال آب از

مستقیم پزشکی بیماريهاي آسم ،برونشیت مزمن و عفون ته اي

مناطق پرآب به مناطق ک مآب در خوزس تان و ای الم ،دو منطق ة

تنفسی ع عیف در کودک ان در اس تانه اي منتخ ب ب ه ترتی ب

اررپذیر از ریزگردها ،از عوامل مؤرر بر پدیدة ریزگرده ا در غ رب و

 37 ،35645و  266میلیارد تومان و متوسط هزینهي فرصت ه ر

جنوب ایران هستند (.)24

بیمار  85775تومان محاسبه شده است (.)26

بیات و همکاران ( )1396در مطالعهاي به بررسی تغیی رات زم انی

گراوندي و همکاران ( ،)1394در مطالع ه خ ود تغیی رات غلظ ت

پوشش تاالب شادگان و ارتبات این تغییرات با طوفانه اي گ رد و

آالیندههاي PM10را طی س اله اي  2009ت ا  2014در ش هر

غبار پرداختند .نتایج نشان داد که طی سالهاي  2000ت ا 2011

اهواز بهصورت روزانه ،هفتگی ،ماهانه و ساالنه بررسی نموده و آرار

کاهش  7/36درصدي سطح پوشش گی اهی ح ادث ش ده اس ت.

سالمت این آالینده را نیز با استفاده از ن رماف زار  AirQارزی ابی

با  51/9برآورد شده است .پ

بب

ه ترتی

کرده اند .طی دوره مورد بررسی میانگین این آالینده در شهر اهواز
1- Hong et al.
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 249/5میکروگرم بر مترمکعب با حداقل  54/6میکروگرم بر مت ر

بخش عمومی اینچنین است ،احصاء و اندازگیري تمامی این منافع

مکعب در ژانویه و حداکثر  420/5میکروگرم بر مترمکعب در ماه

و هزینهها امکانپذیر نبوده یا بسیار هزینهبر است .در این مطالعه،

جوالي بوده است .نتایج نشان داد حداکثر غلظت روزانه در ساعات

منافع حاصل از اجراي سیاست درختکاري کانونهاي داخلی

 8تا  11صبح و حداقل آن در ساعات بعد از ظهر حادث میش ود.

استان خوزستان از طریق تغییر در خسارت وارد شده به ساکنان

همچنین غلظت ای ن آالین ده در روزه اي پای انی هفت ه ک اهش

استان محاسبه شده است .در بین خسارات وارده که وسعت و

چندانی نسبت به دیگر روزها نداشته است .غلظت این آالینده طی

تنوع زیادي دارند ،خسارات وارده به سالمت شهروندان اهمیت

دوره مورد مطالعه داراي کاهش رابت ساالنه از  315/2میکروگ رم

زیادي براي آنها و نیز براي دولتمردان دارد .در این مطالعه به

بر متر مکعب در سال  2009تا  143/5میکروگرم بر مت ر مکع ب

منظور محاسبه خسارات وارده به سالمت شهروندان خوزستانی،

در سال  2014بوده است .مرگ و میر ناشی از ای ن آالین ده ط ی

بیماريهایی انتخاب شد که بیشترین خسارات را داشتند .بنابراین،

دوره مورد بررسی  3777نفر (ساالنه  630نفر) بوده است .در ای ن

یک پرسشنامه باز طراحی شد و در آن از پزشکان منتخب در

مطالعه هزینههاي اجتماعی ناشی از آالیندهي اشاره شده در حوزه

مورد انتخاب این بیماريها سوال شد .هفت پزشک متخصص بر

سالمت محاسبه نشده است (.)27

اساس حوزه کاري و با مشورت جمعی از اساتید دانشگاه علوم
از

شاهسونی و همکاران ( )1389در مطالعهاي عوامل ایج اد کنن ده

پزشکی جنديشاپور اهواز در این مرحله انتخاب شدند .پ

گرد وغبار و اررات آن بر محیط زیست ،سالمت و اقتصاد را بررسی

گردآوري نظرات پزشکان ،شماري از پزشکان متخصص انتخاب و

کردند .در این مطالعه روشهاي منشاءیابی و کنترل طوف انه اي

از ایشان خواسته شد بیماريهاي تعیین شده در مرحله قبل را

ریزگرد نیز تحلیل شده است .نتایج نشان داد که ذرات گرد و غبار

رتبهبندي کنند .معیار رتبهبندي این بیماريها ،شدت تاریر

موجب کاهش راندمان کشت تا  30درصد میشود ،بیم اريه ایی

ریزگردها بر وقوع بیماري مورد نظر بود .بر اساس نظرات گردآوري

مانند مننژیت ،تب دره ،آسم و بیم اريه اي ویروس ی را موج ب

شده ،دو بیماري قلبی و تنفسی به عنوان شایعترین بیماريهاي

میشود و به  ،DNAسلولهاي پوست و ریه صدمه وارد میکن د.

ناشی از ریزگردها انتخاب شدند.

نتایج این مطالعه همچنین نشان داد با افزایش هر  10میکروگ رم

در مرحله بعد فهرست بیمارستانهاي استان خوزستان تهیه و 5

ریزگرد در هر مترمکعب در زمان طوفان ریزگرد میزان مرگ و میر

بیمارستان در شهر اهواز و  6بیمارستان نیز در سایر

 1درصد افزایش مییابد (.)28

شهرستانهاي استان شامل آبادان ،ماهشهر ،شادگان ،دشت

روش تجزیه و تحلیل داده ها

آزادگان ،دزفول بهصورت تصادفی انتخاب شدند .سپ  ،با مراجعه

در این مطالعه الزم است من افع و هزین هه اي ناش ی از سیاس ت

به واحد مدارک پزشکی این بیمارستانها هزینههاي حاصل از

درختکاري در کانونهاي حاد اس تان خوزس تان محاس به ش وند.

درمان بستري و سرپایی بیماران تنفسی و قلبی استخراج گردید.

بنابراین در ادامه ،روش محاسبه هر یک به تفکیک اش اره خواه د

آمار منجر به فوت در هر دسته در دسترس محققان قرار داده نشد
همکاري الزم را با محققان

شد.

چراکه پزشکی قانونی در این خصو

گردآوري دادههاي مورد نیاز و محاسبه منافع

نداشت .عمنا بیمارستانهاي خصوصی به غیر از بیمارستان آریا

به منظور انجام تحلیل هزینه فایده ،الزم است در ابتدا منافع و

در شهرستان اهواز با محققان همکاري نکردند و بخش اعظم داده

هزینههاي اجراي طرح درختکاري با دقت استخراج و در یک نقطه

ها با نمونهگیري تصادفی از بین بیمارستانهاي دولتی بدست آمد.

زمانی با یکدیگر مقایسه شوند .اما همانطور که در اغلب طرحهاي

نتایج در جدول  1آمده است.
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جدول  - 1تعداد بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان اهواز و سایر شهرستانهاي منتخب خوزستان
Table1-The number of patients referring to the treatment centers of Ahvaz city and other
selected cities of Khuzestan
تعداد در نمونه

نوع بیماري
تعداد بیماران قلبی بستري شده در اهواز
تعداد بیماران قلبی بستري شده در سایر شهرستانها

13076
15691

تعداد بیماران قلبی سرپایی اهواز
تعداد بیماران قلبی سرپایی در سایر شهرستانها

11641
15249

تعداد بیماران تنفسی بستري شده در اهواز
تعداد بیماران تنفسی بستري شده در سایر شهرستانها

3524
5990

تعداد بیماران تنفسی سرپایی اهواز
تعداد بیماران تنفسی سرپایی در سایر شهرستانها

12779
19168

منبع :یافتههاي تحقیق
معیار انتخاب بیماران ،درج عامل بیماري در پرونده آنها یا به

بدست آمده براي هر دسته از بیماريها در سهم سایر

پیروي از منگ و لو ( )2007مراجعه فرد به بیمارستان تا سه روز

بیمارستانهاي غیر حاعر در نمونه عرب شد و با اعداد بدست

از وقوع توفان ریزگرد در استان بوده است .در مرحله آخر،

آمده از بیمارستانهاي نمونه جمع شد .نتایج در جدول  2گزارش

پ

تعداد بیماران بستري شده و سرپایی در میانگین هزینه هر یک

شده است.

عرب شده و هزینه کل براي هر دسته بدست آمد .سپ  ،عدد

فرآیند نمونهگیري و گردآوري دادهها در  1395انجام شده است.

بدست آمده به کل استان تعمیم داده شد .روش تعمیم به این

همانگونه که مالحظه میشود با تعمیم اعداد بدست آمده به کل

صورت بود که تعداد کل بیمارستانهاي شهرستان اهواز و سایر

استان ،خسارات وارده به ساکنان استان خوزستان از ناحیه

شهرستانها به تفکیک استخراج گردید (فقط بیمارستانهاي

بیماريهاي قلبی و تنفسی ناشی از ریزگردها عدد بسیار بزرگ

دولتی در شهرستانها و خصوصی و دولتی در اهواز) .سپ

عدد

 4709میلیارد ریال در سال است.

جدول  - 2هزینه کل بیماريهاي ناشی از گرد و غبار در اهواز و سایر شهرستانهاي منتخب (ریال)
)Table 2- The total cost of diseases caused by dust in Ahvaz and other selected cities (Rials
نوع بیماري

هزینه در نمونه

میانگین هزینه بیماران قلبی بستريشده

هزینه براي کل استان
45،927،651

مجموع هزینه بیماران قلبی بستري شده اهواز

600.549.964.476

2.402.199.857.904

مجموع هزینه بیماران قلبی بستري شده سایر شهرستانها

720.650.771.841

1.566.632.112.698
1،813،819

میانگین هزینه بیماران قلبی سرپایی
مجموع هزینه بیماران قلبی سرپایی اهواز

21.114.666.979

84.458.667.916

مجموع هزینه بیماران قلبی سرپایی سایر شهرستانها

27.658.925.931

60.128.099.850

میانگین هزینه بیماران تنفسی بستريشده

17،131،852
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مجموع هزینه بیماران تنفسی بستري شده اهواز

60.372.646.448

241.490.585.792

مجموع هزینه بیماران تنفسی بستري شده سایر شهرستانها

102.619.793.480

223.086.507.565
1،409،990

میانگین هزینه بیماران تنفسی سرپایی
مجموع هزینه بیماران تنفسی سرپایی اهواز

18.018.262.210

72.073.048.840

مجموع هزینه بیماران تنفسی سرپایی سایر شهرستانها

27.026.688.320

58.753.670.261

4.708.822.550.826

مجموع هزینهها براي کل استان
منبع :یافتههاي تحقیق

گردآوري دادههاي مورد نی از و محاسبه هزینهها

مساحت کل کانونهاي حاد داخلی استان خوزستان بال

هزینه اجراي سیاست درختکاري شامل هزینه کاشت و داشت

 349،251هکتار است .ریز هزینههاي درختکاري در جدول 3

درختان در کل کانونهاي استان خوزستان است .بدین منظور

گزارش شده است .این هزینهها شامل هزینهي رابت ابتداي دوره

باید مساحت کانونها ،شمار درختان مورد نیاز براي کاشت و ریز

(ردیفهاي  1تا  )6و هزینههاي یکنواخت ساالنه هستند که براي

هزینههاي کاشت و نگهداري درختان استخراج گردد .بدین منظور

یک دوره نامتناهی ادامه مییابند .بر اساس گزارشات اداره کل

از منابع کتابخانهاي اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان

منابع طبیعی و آبخیزداري استان خوزستان تعداد آبیاري

خوزستان و اداره کل حفاظت محیطزیست استان خوزستان در

ساالنه 20نوبت ،مرمت تشتک ساالنه یک نوبت و حمل آب بر

سال  1395استفاده شد .براساس استانداردهاي موجود ،در هر

حسب ریال/کیلومتر محاسبه شده است .همانگونه که در جدول

هکتار از کانونهاي ریزگرد ،کاشت  140اصله نهال الزم است

شماره  3مالحظه میشود ،مجموع هزینه اولیه درختکاري به ازاي

(مرکز تحقیقات کشاورزي استان خوزستان .)1395 ،همچنین،

هر هکتار برابر با  35،406،809ریال در سال  1395بدست آمد.

جدول - 3برآورد قیمت پایه یک هکتار نهالکاري و آبیاري ساالنه بر اساس فهرست بهاي سال 1395
Table3- Estimation of the base price of one hectare of planting and annual irrigation based on
the price list of 2015
شرح کار

واحد کار

هزینه هر واحد

مقدار

هزینه در هکتار

ردیف

فهرست بها

چاله

9580

140

1341200

1

021011

حفر چاله

10000

140

1400000

2

193131

خرید نهال

اصله

140

71400

3

151401

بارگیري نهال بوسیله کارگر

اصله

510

140000

4

150302

حمل نهال از نهالستان تا محل

اصله

1000

140

5

030701

کاشت نهال

اصله

12800

140

1792000

6

021901

احداث تشتک

تشتک

10900

140

1526000

7

021902

مرمت تشتک

تشتک

5440

140

761600

8

061309

حمل آب

متر مکعب/
کیلومتر

4100

1064

300000

9

045301

هزینه آبیاري

اصله

4130

2800

15926400

10

201503

مراقبت و حفاظت

هکتار سال

300000

1

4362400

بر
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با استفاده از اطالعات جدول  4و با احتساب مساحت کانونهاي

نرخ بهره واقعی در هر بخش از تفاعل نرخ سود سپردهگذاري

ریزگرد ،هزینه رابت اول دوره براي کل مساحت کانونهاي حاد

بلندمدت پنجساله بانکها و نرخ تورم همان بخش بدست آمد .با

بصورت حاصلعرب مجموع  6ردیف اول در مساحت کانونهاي

استفاده از نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي در سال  ،1395نرخ

حاد استان بصورت زیر بدست آمد:

بهره واقعی براي هزینهها و منافع به ترتیب برابر  20/3و 6/3

× =6.272.600ریال

349،251 2.190.013.320.600

درصد بدست آمد .با توجه به استمرار بلندمدت منافع و نیز

از طرفی ،هزینه ساالنه داشت و نگهداري درختان مطابق

استمرار هزینههاي ساالنه درختکاري از روش تنزیل عواید

ردیفهاي  7تا  10جدول  3به ازاي هر هکتار بصورت زیر

یکنواخت ساالنه براي یک دوره نامتناهی بصورت زیر استفاده شد

محاسبه شد:

(شایان ذکر است شش ردیف اول جدول هزینهها در سال اول

ریال 21.350.400 × 349.251 = 7.456.648.550.400

اجراي طرح انجام میشوند و نیاز به تنزیل ندارند):

A
r

تحلیل دادهها

NPV 

1

به منظور انجام تحلیل هزینه فایده به ارزش فعلی هزینهها و

که در آن  NPVارزش فعلی عوای د A ،عوای د خ الص یکنواخ ت

منافع نیاز است .بنابراین ،در نبود نرخ تنزیل اجتماعی از نرخ بهره

ساالنه (یا هزینه هاي س االنه) و  rن رخ به ره واقع ی اس ت .ع دد

واقعی بخش کشاورزي و منابع طبیعی براي هزینههاي درختکاري

حاصل از رابطه فوق براي سیاس ت درختک اري ک انونه اي ح اد

و نرخ بهره واقعی بخش بهداشت و درمان براي منافع استفاده شد.

استان خوزستان در جدول زیر ارایه شده است.

جدول  - 4ارزش فعلی خالص کل و نسبت منافع به هزینهها براي سیاست درختکاري کانونهاي حاد استان خوزستان
Table4- The total net present value and the ratio of benefits to costs for the tree planting policy of
acute rsources of Khuzestan province
B/C
NPV
ارزش فعلی (میلیارد ریال)
منافع

74.743.215

هزینهها

38.922.272

35.820

1/92

منبع :یافتههاي تحقیق
همان طور که در جدول  4مالحظه میشود بر اساس ه ردو معی ار

امري عروري است .از اینرو ،بیابانزدایی و درختکاري

 NPVو  ،B/Cسیاست درختک اري در ک انونه اي ح اد اس تان

کانونهاي حاد استان خوزستان براي کنترل این پدیده در دستور

خوزستان داراي توجیه اقتصادي است.

کار سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداري استان قرار گرفت و
دولت اعتبار ریالی و ارزي قابل توجهی به این امر اختصا

داد.
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کانونهاي حاد استان خوزستان را که در اولویت اجرا قرار گرفته
 بر اساس نتایج این مطالعه کاشت درخت در. ارزیابی نماید،است
کانونهاي مورد نظر داراي توجیه اقتصادي است و قویا توصیه
 چرا که ارزش فعلی منافع حاصل از این طرح از.میشود
 ارزش خالص، به بیانی دیگر.هزینههاي آن بزرگتر بدست آمد
فعلی مثبت بدست آمد که خود گواهی محکم بر اجراي این
 بدیهی است که اگر کنترل سایر بیماريها نیز در.سیاست است
مطالعه لحاظ میشد لطمهاي به اقتصادي بود این سیاست وارد
نمیکرد و موجب بزرگتر شدن منافع اجراي این سیاست بر اساس
 همچنین اگر سایر خسارتی که.هر دو معیار تصمیمگیري میشد
ریزگردها منشاء آنها هستند وارد تحلیل میشد مجددا به
 به عنوان.اقتصادي بودن اجراي این سیاست لطمهاي وارد نمیشد
نمونه خسارات وارده به صنعت یا کشاورزي و ابنیه تاریخی موجب
بزرگتر شدن منافع حاصل از این سیاست میشد و قطعا لزوم
 بنابراین توصیه میشود اعتبارات.اجراي آن را بیشتر مینمود
تعیین شده از سوي دولت بر اساس جدول زمانی تعیین شده
تخصیص یابد تا از خسارات بیشتر به اقتصاد استان جلوگیري
 اجراي و نظارت بر، شایان ذکر است که مکانیزم طراحی.شود
، همچنین.اجراي این سیاست جزو اهداف این مطالعه نبوده است
به دلیل در دست نبودن اطالعات سایر سیاستهاي مقابله با
 آبخیزداري،پدیده ریزگردها مانند تثبیت خاک از طریق مالچپاشی
 امکان مقایسه این سیاست با سایر سیاستها از طریق معیار... و
ارربخشی هزینه وجود نداشت که این مساله میتواند موعوع
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