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 -1استادیار جغرافیا و برنامهریزي روستایی دانشگاه رازي
 -2دانشجوي دکتراي ژئومورفولوژي دانشگاه رازي
 -3کارشناس ارشد ژئومورفولوژي دانشگاه رازي
(دریافت ،95/05/31 :پذیرش)95/11/12 :
چکيده
امروزه ریزگردها به عنوان یک نگرانی مهم زیست محیطی در کشور مطرح میباشند .علیرغم تالش مسئوالن تاکنون این پدیده به طور کامل مهار نشده
است و بسیاري از استانها به ویژه استان کرمانشاه را در بر گرفته است .این مقاله در پی بررسی این موضوع است که این رخداد زیست محیطی چه اثراتی بر
شهروندان شهر کرمانشاه گذاشته است تا با شناسایی آنها ،تأثیرات منفی ریزگردها کاهش یابد .نتایج تحقیق نشان میدهند که در دو بعد اقتصادي و بهداشتی
اثرات ریزگردها مخرب بوده است ،اما به نظر میرسد که از نظر اجتماعی تأثیرات منفی کم بوده است .همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان میدهد که
ریزگردها بر سالمت روانی(فردي و اجتماعی) ،بهداشت ،هزینههاي اقتصادي ،هزینههاي درمانی ،افزایش تصادفات رانندگی و کاهش تمرکز افراد در کارهاي
روزمره اثرگذار بودهاند.
کلمات کليدی :ریزگرد ،زندگی شهروندان ،شهر کرمانشاه ،رخداد زیست محیطی

مقدمه

تهدیدهاي متعددي در ابعاد اجتماعی ،اقتصادي ،کالبدي و

محیط زیست تأثیرات قابل توجهی بر رفاه شهروندان

زیست محیطی مواجهاند .پایدارسازي این شهرها در برابر

میگذارد .محیط مناسب زندگی مردم را با آسودگی و رفاه

مخاطرات محیطی با رویکرد توسعه زیرسطحی شهري ،نگرشی

بهتر همراه میکند و محیط آلوده زندگی شهروندان را دچار

نوین در شهرسازي میباشد .در این بین ریزگردها از جمله

مشکل میکند .لذا توجه امروزه مسئوالن به این مسأله است که

پدیدههاي جدید تهدید کننده سالمت محیط میباشد.

چگونه میتوان محیط پاکتر و سالمتر براي مردم فراهم کرد.

گرد و غبار منتقل شده از طریق هوا از دو منبع طبیعی و

در بیشتر کشورهاي در حال توسعه ،شهرها با مسایل و

انسانساز ایجاد میگردد .منبع طبیعی بیش از  89درصد از

مشکالت زیست محیطی فراوانی مواجه میباشند .نبود

انتشار را در مقیاس جهانی در بر میگیرد .ذرّات جدا از

روشهاي صحیح جمعآوري و دفع زباله ،مشکل تأمین آب

یکدیگر در یک سطح به علت وزن و نیروهاي بین ذرّهاي در

آشامیدنی سالم ،شبکههاي جمعآوري و تصفیه فاضالبها،

کنار هم قرار گرفتهاند .در سرعت پایین این مسأله نمود

استقرار نابجاي فعالیتهاي مزاحم ،آلودگیهاي ناشی از

چندانی ندارد ،اما در سرعت باال انتقال گسترده ذرّات سبب

وسایل نقلیه و  ...نمونههایی از رایجترین مشکالت زیست

آلودگیها در سطح وسیعی میشود.

محیطی شهرها به شمار میآیند که هر یک به تنهایی میتوانند

بحث ریزگردها موضوعی است که در چند سال اخیر

سالمت شهرنشینان را به مخاطره اندازند .شرط الزم براي

بخشهاي قابل توجهی از کشور را در بر گرفته است .این

توسعه شهري موفق وجود محیط زیست امن و سالم و توجه به

پدیده منجر به مشکالت متعددي براي شهروندان کشور شده

توسعه پایدار شهري است .شهرهاي بزرگ معاصر با مسائل و

است و بدین خاطر در برخی روزها که شدت آلودگی از حد

* نگارنده رابط:

a.azmi@razi.ac.ir
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انتظار فراتر میرفت ،اقدام به تعطیلی شهرها شده است.

 -1میزان تأثیر ریزگردها بر اقتصاد شهروندان کرمانشاه چقدر

علیرغم تالشهاي متعددي که براي کنترل ریزگردها صورت

بوده است؟

گرفته است ،متأسفانه این پدیده هنوز در کشور ما وجود دارد.

 -2میزان تأثیر ریزگردها بر بهداشت شهروندان کرمانشاه

با این اوصاف آنچه ضرورت دارد این است که در شرایطی که

چقدر بوده است؟

امکان کنترل و حذف ریزگردها وجود ندارد و یا دست کم

 -3میزان تأثیر ریزگرد بر رفتار اجتماعی شهروندان کرمانشاه

زمان میبرد ،باید در کشور اقداماتی را براي کاهش اثرات

چقدر بوده است؟

منفی آن انجام داد.
پدیده گرد و غبار یکی از بالیاي مهم جوّي در بسیاري از

پيشينه تحقيق

کشورهاي جهان بویژه در کشورهاي واقع در منطقه خشک و

خراسانی و همکاران ( )1381در مقالهاي با عنوان بررسی

نیمه خشک است ،تخمین زده میشود که هر سال حدود

و مقایسه کیفیت هوا در شهرهاي تهران و اصفهان در سال

( )5*108تن گرد و غبار در جو پخش میشود گرد و غبار

 1378و ارایه راهکارهایی براي بهبود آن در شهر تهران

جوّي میتواند تا  4000کیلومتر دورتر از منشأ تشکیل نیز جا به

آلودهترین ماهها خرداد ،شهریور ،آبان و بهمن و در شهر

جا شود .با توجه به اهمیت این پدیدهي جوّي تاکنون محققان

اصفهان خرداد ماه میباشد .همچنین مشخص شد که در شهر

زیادي دست به مطالعه و بررسی در این زمینه زدهاند :رسولی و

تهران در سال  1378در  90درصد روزها شاخص آالیندهها

همکاران ( )1389در مقاله تحلیل روند وقوع پدیده اقلیمی

باالي حد استاندارد قرار داشته و در  50درصد روزها وضعیت،

گرد و غبار در غرب کشور در  55سال اخیر با استفاده از

خیلی غیر بهداشتی و چهار درصد در وضعیت خطرناک بوده

روشهاي آماري ناپارامتري به منظور شناسایی روند تغییرات

است .در شهر اصفهان در  9درصد روزها شاخص آالینده

زمانی-مکانی وقوع گرد و غبارها در غرب کشور 16ایستگاه

باالي حد استاندارد قرار داشته که در  4درصد در وضعیت

سینوپتیک را مورد بررسی قرار دادهاند که نتایج آن حاکی از

خطرناک بوده است .در شهر اصفهان در  9درصد روزها

این است که غرب کشور از لحاظ فراوانی وقوع پدیدهي گرد

شاخص آالیندهها باالي حد استاندارد قرار داشته که در 4

و غبار و چگونگی روند آن داراي نظام همگنی نیست،

درصد روزها وضعیت خیلی غیر بهداشتی بوده است .در

بطوریکه از شمال به جنوب بر فراوانی وقوع آن افزوده میشود

مواردي که کیفیت هوا از حد استاندارد تجاوز داشته ،شهر

که شرایط سینوپتیکی (عامل غالب) ،وقوع خشکسالیها ،قرار

تهران در  96درصد موارد و اصفهان  70درصد موارد ،آالینده

گرفتن در نزدیکی پهنههاي آبی ،شرایط توپوگرافی ،پوشش

مسوول مونوکسیدکربن بوده است.

گیاهی ،تغییر کاربري اراضی و نهایتاً توسعه شهرها عامل
فراوانی وقوع این پدیده بوده است.

ذوالفقاري و عابدزاده ( )1384در مقاله تحلیل سینوپتیک
سیستمهاي ریزگرد در غرب ایران به مطالعه شرایط پیدایش و

در این راستا این مقاله با این هدف صورت میگیرد ،که

منشاء سیستمهاي گرد و غبار ایران در بازه زمانی  5ساله از سال

بتوان در قالب سه بعد اقتصادي ،بهداشتی و اجتماعی مشکالت

 1983تا  1987پرداختهاند که مشخص گردیده است پرفشار

و تأثیرات منفی ریزگردها را بر مردم شناسایی نمود تا از این

آزور همراه با سیستمهاي مهاجر بادهاي غربی ،مهمترین عوامل

طریق بتوان اثرات منفی ریزگردها را کاهش داد .بنابراین

سینوپتیک تأثیرگذار برسیستمهاي گرد و غبار در منطقه به

سواالت تحقیق به شرح زیر است:

شمار میروند.

مجله علمی و ترویجی نیوار
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میري و همکاران ( )2007در مقالهاي با عنوان اثرات
طوفانهاي ریزگرد روي آلودگی هوا و سالمت عمومی اقلیم
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بخشهاي غربی ایران با مطالعهي 10موج گرد و غباري مهم
طی یک دورهي آماري پنج ساله ( )1388-1384پرداختهاند.

خشک و گرم نشان میدهد که در مناطقی همچون سیستان

طاووسی و همکاران ( )1390در مقاله بررسی پارامترهاي

حضور افراد در بیمارستان چند برابر شده و حتی در برخی

باد برداري و نقش آن در طوفانهاي گرد و غباري سیستان

مواقع مردم مجبور هستند که در خانه ماسک بزنند.

ایران به بررسی پارامترهاي باد برداري سیستان پرداختهاند و

طاووسی و خسروي ( )1389در مقاله با عنوان تحلیل

نتایج به دست آمده نشان میدهد که طی دورهي آماري مورد

همدیدي سامانههاي گرد و غباري در استان خوزستان با

مطالعه  ،2008_1999بادهاي سیستان از دو سامانهي گردشی

استخراج  50سامانه گرد و غباري و تفکیک آن به دو دورهي

فعال نشأت گرفتهاند.

سرد و گرم سال مشخص میکنند که در دورهي سرد سال

عباس شاهسونی و همکاران ( )1389در مقالهي با عنوان

سیستمهاي مهاجر بادهاي غربی و رودباد جبهه قطبی)PFJ( 1

عوامل ایجادکننده گرد و غبار و اثرات آن بر محیط زیست،

همراه آن و در دوره گرم سال کم فشارهاي حرارتی سطح

سالمت ،اقتصاد و همچنین روشهاي کنترل طوفانهاي

زمین مهمترین عامل در ایجاد و شکلگیري پدیدهي گرد و

ریزگرد را به بحث میگذارند .آنها معتقدند که ریزگرد تأثیر

غبار در استان خوزستان میباشد.

قابل توجهی بر محیط زیست وارد کرده و اقتصاد مناطق تحت

خوش کیش و همکاران ( )1390در مقاله با عنوان تحلیل

تأثیر آسیب فراوانی از ریزگرد دیدهاند .در زمینه سالمت

سینوپتیکی سامانههاي گرد و غبار استان لرستان به تحلیل

شهروندان نیز نتایج آنان حکایت از آسیبهاي فراوان بهداشتی

شرایط مؤثر در ایجاد پدیده گرد و غبار از نظر سینوپتیکی

دارد.

میپردازند که نتایج نشان میدهد که فرود تراز میانی جو،

کریمی احمدآباد و شکوهی رازي ( )1390در مقالهي با

سیستمهاي فشار سطح زمین و جریانی که بخاطر اختالف دما

عنوان اندرکنش گردش جو و پوشش سطح زمین در ساز وکار

از شرق ترکیه وشمالغرب عراق با جهت شمالغربی-

تشکیل و گسترش طوفانهاي گرد و غبار تابستانه خاورمیانه

جنوبشرقی به سمت خلیج فارس میوزد و عامل اصلی ایجاد

(توفان گرد و غبار تیر ماه  )1388به بررسی شیوه ساز وکار

گرد و غبار و انتقال آن به منطقه مورد مطالعه میباشد.

تشکیل و فعالیت طوفانهاي ریزگرد پرداختهاند و قرارگیري

ذوالفقاري و همکاران ( )1390در مقاله بررسی همدید
طوفانهاي گرد و غبار در مناطق غربی ایران طی سالهاي

شرایط ناپایدار جوي روي خاکهاي بدون پوشش سطحی و
ریز دانه را علت تشکیل گرد و غبار میدانند.

 1384تا ( 1388مطالعه موردي :موج فراگیر تیر ماه  1389به

لشکري و کیخسروي ( )1387در مقالهاي با عنوان تحلیل

بررسی عوامل همدید موثر بر رخداد این پدیده ي جوي در

آماري سینوپتیکی طوفانهاي ریزگرد استان خراسان رضوي
در فاصله زمانی  2005-1993ثابت میکنند که عمده

 -1ودباد یا جت استریمها ) ،(Jet streamیا به اختصار جت ،یک جریان هواي با

سامانههاي منجر به طوفانهاي گرد و غبار از شرایط سینوپتیکی

سرعت باال میباشد که بصورت یک تونل باد فرضی در ارتفاعات باالي اتمسفر

خاصی پیروي میکنند.

زمین در الیهٔ تروپوپاز قرار گرفته ،در نقطه انتقال بین تروپوسفر (جاییکه درجه
حرارت جو با افزایش ارتفاع کاهش مییابد) و استراتوسفر (جاییکه درجه حرارت
با افزایش ارتفاع افزایش مییابد) .آنها حاصل ترکیبی از گرماي اتمسفریک
(تشعشعات خورشید و گرماي داخل زمین) و چرخش زمین به دور محور خود
است .در روي زمین قویترین جت استریمها ،جت استریمهاي قطبی (7 – 12
کیلومتر یا  39٬000 – 23٬000فوت از سطح دریا) هستند.

مفیدي و جعفري ()1390در مقالهاي با عنوان بررسی
نقش گردش منطقهي جو بر روي خاورمیانه در وقوع
طوفانهاي گرد و غباري تابستانه در جنوبغرب ایران"به
بررسی ساختار گردش منطقهاي جو به منظور تبیین عامل وقوع
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طوفانهاي ریزگردي تابستانه در جنوبغرب ایران و منابع

آئیژ عزمی و همکاران

لو و

منک1

( )2007در مقالهاي در شهر مینکین چین به

اصلی گرد و غبار آنها میپردازند که نتایج تحقیق آنها

این نتیجه رسیدند که ریزگردها با یک تأخیر سه روزه عالئم

حاکی از آن است که پر فشار عربستان و زبانهي کم فشار

بیماريزایی را نشان میدهد .غیر از آن نتیجه نشان داد که

زاگرس بیش از هر مؤلفهي گردشی دیگري در شکلگیري

عالئمی همچون فشار خون باال را نیز به مجموعه بیماريها

طوفانهاي گرد و غبار جنوب ایران مؤثر است.

میتوان اضافه نمود.

خالدي ( )1392در مقالهاي با عنوان زیانهاي اقتصادي

میري و همکاران ( )2007در مقالهاي در شهر زابل به این

طوفان گرد و غبار بر استانهاي غربی ایران (مطالعه موردي:

نتیجه رسیدند که طی سالهاي  73/5 ،1999-2004میلیون دالر

ایالم ،خوزستان و کرمانشاه) بیان میکند که بخش کشاورزي

هزینه اقتصادي به کشور وارد شده است.

در این استان آسیب فراوانی از ریزگرد دیده است .نتایج

انیک و فرانکویس )1997( 2در بررسی طوفانهاي گرد و

حاکی است که این آسیب در جنگلداري ،شکار و دامپروري

غباري در مناطق حارهاي جنوب آفریقا مشخص کردند که

هم وجود داشته است.

بیشینه رخداد این پدیده بیشتر در ماههاي جوالي و آگوست

خورشید دوست و همکاران ( )1392در مقالهاي با عنوان
تحلیل همدید عوامل مؤثر در فراوانی روزهاي گرد و غباري

مشاهده میشود که علت آن سوختن زیست بومها و تخریب و
در نتیجه فرسایش خاک است.

غرب کشور معتقد هستند که با مقایسه و تطابق نقشههاي

گودي و میدلتون )2002( 3در بررسی طوفانهاي شمال

استخراج شده با نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در زمینه

آفریقا مشخص کردهاند که پدیده گرد و غبار به علت ذرّات

سامانههاي سینوپتیک ایجادکننده گرد و غبارها در غرب

معلق قادرند مناطق دورتر از خود را تحت تأثیر قرار دهند.

کشور؛ مشخص گردید که سامانه پرفشار آزور از طریق ایجاد

چنانچه که این تأثیرات تا اروپا و انگلیس هم میرسد.

کمفشارهاي گرمائی سطح زمین بیشترین نقش را در

با توجه به پیشینه ،شاخصهاي این تحقیق به شرح جدول 1

پراکندگی فراوانی روزهاي گرد و غباري در غرب ایران دارد.

هستند:

شمسی پور و صفرراد ( )1391در مقالهي تحلیل ماهواره
اي-همدیدي گرد و غبار (گرد و غبار تیر ماه  )1388به

جدول  :1شاخصهاي تحقیق
شاخصهای اجتماعی

شناسایی منابع و کانونهاي برداشت ذرات معلق ،الگو و

تمرکز ذهن و فکر

نحوهي شکلگیري و پراکنش گرد و غبار میپردازند که نتایج

استرس شخصی

پژوهش آنها نشان میدهد که مکان گزینی محور ناوه و

کاهش افق دید و
افزایش تصادفات

منطقه واگرایی باالیی در تراز  500هکتوپاسکال و شکلگیري
سلولهاي کم فشار در سطح زمین نقش اصلی را در
شکلگیري و هدایت گرد و غبار به سمت ایران را دارند.
شفیعی نژاد و ابراهیمی قوام آبادي ( )1392در مقالهاي با
عنوان بررسی اثر ریزگرد بر سالمت شهروندان اهوازي بر
اساس نظر پزشکان معتقد هستند که ریزگرد میتواند
بیماريهاي تنفسی ،چشمی ،آلرژيها و  ...را موجب شود که
این مسأله در شهر اهواز به خوبی قابل مشاهده است.

گلودرد
سردرد
زود رنجی و حساس
شدن نسبت به
پدیدهها و رویدادها
آلودگی محيط
شهری و خانه
ضعف جسمی

شاخصهای اقتصادی

استرس اعضاي
خانواده
دعوا و درگیري در
سطح خانواده و جامعه
رفت و آمد افراد در
سطح شهر
بدبینی نسبت به
شرایط زندگی در
آینده
تمایل به مهاجرت از
شهر
افزایش تعداد سرفه

درآمد
کیفیت سبزیجات/میوههاي
خریداري شده
هزینه هاي اوقات فراغت و
تفریح
تصادف
هزینههاي درمانی
هزینههاي پیشگیرانه
بهداشتی ناشی از استفاده از
ماسک و ...

سوزش و آبریزش از
چشم
بی حوصلگی
1- Lu & Meng
2- Annick and Francois
3- Goudie and Middleton
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جنسيت

فراوانی

درصد

این تحقیق در سال  1394در شهر کرمانشاه انجام شده

مرد

26

18/1

است .انجام شده است .روش این تحقیق کاربردي ،غیر

زن

118

81/9

آزمایشی از نوع پیمایشی است که از ابزار پرسشنامه جهت

کل

142

100

مواد و روشها

انجام تحقیق استفاده شده است .جامعه آماري شامل 142
خانوار ساکن در شهر کرمانشاه بوده است .روش نمونهگیري

جدول 4نشان میدهد که بیشتر پاسخگویان تحصیالتی

مبتنی بر روش نمونهگیري سیستماتیک بوده است .روایی

برابر با کارشناسی داشتهاند .تالش شده است که در این تحقیق

تحقیق با کمک اساتید و اعضاي هیأت علمی در گروه جغرافیا

طیف وسیعی از پاسخگویان از نظر سطح تحصیالتی انتخاب

محاسبه شد .به این صورت که پرسشنامه در اختیار این اساتید

شوند.

قرار میگرفته و از آنها خواسته شده تا نظر خود را بیان کنند
و جاهایی که نیاز به اصالح دارد را مشخص نمایند .پایایی
تحقیق نیز با استفاده از ضریب آلفاي کرون باخ محاسبه و تأیید
گردید (جدول .)2فرمول ضریب آلفا به شرح فرمول ( )1است.

 :Kتعداد سواالت :Si2 ،واریانس هر سوال :S2 ،واریانس کل
سواالت
جدول  :2پایایی تحقیق
ضریب آلفا

شاخصها

مناسب/نامناسب

جدول  :4وضعیت تحصیلی پاسخ گویان
جنسيت

فراوانی

درصد

بی سواد

0

0

دیپلم و فوق دیپلم

8

5/ 6

کارشناسی

86

59/7

کارشناسی ارشد

37

25/7

دکترا

5

3/ 5

بدون پاسخ

8

5/ 6

کل

142

100

تأثير اقتصادی
ریزگردها بر زندگی

0/70

مناسب

شهروندان کرمانشاه

سن پاسخگویان حداقل  19سال ،حداکثر  47سال و
میانگین سنی  23سال بوده است (نمودار.)1

تأثير اجتماعی
ریزگردها بر زندگی

0/71

مناسب

شهروندان کرمانشاه
تأثير بهداشتی
ریزگردها بر زندگی

0/78

مناسب

شهروندان کرمانشاه

بر اساس نتایج سرشماري نفوس و مسکن در سال ،1385
جمعیت این شهر 794863 ،نفر بوده است.
یافته ها
بر طبق جدول  3بیشتر پاسخگویان زن با فراوانی  118نفر
بودهاند.
جدول  :3وضعیت جنسیتی پاسخ گویان

نمودار( :)1وضعيت سنی پاسخگویان

40

آئیژ عزمی و همکاران

اثرات اقتصادي و اجتماعی ریزگردها بر شهروندان کرمانشاه

اثرات اجتماعی ریزگردها

اثرات اقتصادی ریزگردها
جدول  5نشان میدهد که در مجموع ریزگردها اثرات

جدول 6نشان میدهد که در مجموع ریزگردها اثرات

اقتصادي منفی بر اقتصاد شهري داشتهاند .البته جدول مزبور

اجتماعی منفی کمی بر اجتماع شهري داشتهاند .با این همه،

نشان میدهد که ریزگردها تأثیر چندانی بر کیفیت محصوالت

پاسخگویان معتقد بودند ریزگردها بدبینی نسبت به آینده را

کشاورزي عرضه شده در بازار نداشتهاند .پاسخگویان معتقد

افزایش داده و بر روند مهاجرت تأثیر گذاشته است .همچنین

بودند که ریزگردها منجر به تعطیلی کسب کار شده ،افراد را

ریزگردها استرس خانوادهها را بیشتر کرده است .ریزگردها

مجبور کرده که به بیرون شهر بروند و هزینههاي بیشتري براي

موجب شده تا تمایل به مهاجرت از شهر افزایش یابد.

اوقات فراغت (به دلیل تعطیلی شهر) بدهند و هزینههاي درمانی
نیز مشکالت اقتصادي براي آنان فراهم کرده است.

در مجموع ریزگردها مشکالت بهداشتی براي مردم شهر
کرمانشاه ایجاد کردهاند .این امر نشاندهنده نگرانی شهروندان
در زمینه اثرات منفی ریزگردها بر سالمت آنها است .در این

جدول  :5اثرات اقتصادي ریزگردها

جدول مشخص شده است که ریزگردها در دو دسته

نگرش بر حسب درصد

ردیف

شاخص

خيلی زیاد

زیاد

کم

خيلی کم

ميانگين

نگرش

بدون پاسخ

1

درآمد

آسیبهاي بهداشتی نظیر سرفه ،سوزش چشم ،گلو درد و  ...و
زود رنجی تقسیم میشوند.
جدول  :6اثرات اجتماعی ریزگردها

5/6

21/5

41/7

27/1

4/2

2/94

کم

ردیف

هزینه هاي
3

اوقات
فراغت و

4
5

هزینه هاي
درمانی

22/2

28/5

28/5

19/4

1/4

2/45

زیاد

36/1

40/3

15/3

6/3

2/1

1/91

زیاد

47/2

35/4

10/4

6/3

0/7

1/75

زیاد

2

6

آبریزش از

3

افق دید

24/3

22/9

29/2

22/9

0/7

2/51

کم

4

گلو درد

29/9

41/7

20/1

8/3

0

2/06

زیاد

5

سر درد

24/3

32/6

29/2

13/9

0

2/32

زیاد

7

تمرکز ذهن
و فکر
استرس
شخصی

10/4
15/3

25/7
29/9

42/4
31/3

19/4
21/5

2/1
2/1

2/73
2/60

کم
کم

زودرنجی و

پیشگیرانه
ناشی از

26/4

41

20/8

11/8

0

2/18

زیاد

چشم

6

هزینه هاي
بهداشتی

27/8

44/4

16/7

9

2/1

2/07

زیاد

سوزش و

تفریح
تصادف

خيلی زیاد

شده

سرفه

زیاد

1

افزایش تعداد

کم

خریداري

خيلی کم

بینابینی

بدون پاسخ

28/5

20/1

21/5

28/5

1/4

2/50

گویهها

ميانگين

سبزیجات/م
2

نگرش بر حسب درصد

نگرش

کیفیت
یوه هاي

همچنین آسیبهاي روانی همچون استرس ،بیحوصلگی و

حساس شدن
25

52/1

16/7

6/3

0/7

2/04

زیاد

8

نسبت به

13/9

36/8

25

21/5

2/8

2/55

کم

پدیدهها و

استفاده از

رویدادها

ماسک و ...

آلودگی
کل

2/26

زیاد

9

محیط شهري
و خانه

66

27/1

4/2

2/1

0/7

2/41

زیاد
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21/5

27/8

30/6

18/8

1/4

2/47

زیاد

بی حوصلگی

33/3

36/1

20/8

0/7

0

2/06

زیاد

اعضاي

22/2

43/8

26/4

7/6

0

2/19

کم

جسمی
استرس

12

15

مولفه

مولفه

مولفه

مولفه

مولفه

مولفه

1

2

3

4

5

6

0/51

سرفه
سوزش و

دعوا و
درگیري در

افق دید

سطح

38/2

6/9

37/5

17/4

2/65

0

کم

0/55
0/73

گلودرد

0/73

خانواده و

سردرد

0/62

جامعه

تمرکز ذهن و

افراد در

21/5

26/4

23/6

26/4

2/1

2/56

کم

استرس شخصی

سطح شهر

زودرنجی و

بدبینی نسبت

حساس شدن

به شرایط
زندگی در

0/72

فکر

29/9

47/2

16/7

6/3

1/81

0

زیاد

نسبت به پدیده

0/85

0/83

ها و رویدادها
آلودگی محيط

آینده

0/80

شهری و خانه

تمایل به
16

متغيرها

آبریزش از چشم

رفت و آمد
14

جدول  :8مؤلفهها به همراه متغیرهاي مربوطه

افزایش تعداد

خانواده

13

41

مهاجرت از

27/8

45/1

13/9

13/2

1/95

0

زیاد

شهر
2/15

کل

زیاد

ضعف جسمی

0/65

بی حوصلگی

0/51
0/60

درآمد
کيفيت

1خیلی زیاد2/5.................بینابینی...............خیلی کم4

سبزیجات/ميوه

تأثير ریزگردها بر زندگی شهروندان

0/84

های خریداری

براي شناسایی تأثیر ریزگردها بر زندگی شهروندان از
تحلیل عاملی استفاده میشود .روش تحلیل عاملی با استفاده از

شده
هزینه های
اوقات فراغت و
تفریح

مؤلفههاي اصلی و نوع چرخش واریماکس بوده است .براي

تصادف

بررسی مناسب بودن دادهها از ضریب  K.M.Oو آزمون

هزینه های

بارتلت استفاده شد 21که ضریب  K.M.Oبرابر با  0/82و آزمون

0/65
0/73
0/43

درمانی
هزینه های
پيشگيرانه

بارتلت در جدول 7نشان داده شده است.

0/57

بهداشتی ناشی از

جدول  :7آزمون بارتلت

استفاده از ماسک

تقریب مربع کای

درجه آزادی

معنی داری

استرس اعضای

930/26

231

0/ 0

خانواده

جدول  8نشان میدهد که هر یک از متغیرها بعد از
چرخش واریماکس در زیر چه مولفهاي قرار میگیرند.2

0/65

دعوا و درگيری
در سطح خانواده

0/43

و جامعه
رفت و آمد افراد

0/76

در سطح شهر
بدبينی نسبت به

 -1جهت اطالعات بیشتر درباره روش تحلیل عاملی و آزمونهاي گرفته شده به
کتاب زیر مراجعه شود.
 -2کالنتري.خلیل ،پردازش و تحلیل دادهها در تحقیقات اجتماعی،1385 ،
انتشارات خوشبین ،صفحه .388

0/50

شرایط زندگی
در آینده
تمایل به
مهاجرت از شهر

0/65
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در جدول  ،9هر مولفه به همراه وزن مولفه مزبور و نام
انتخابی آن نشان داده شده است .در مجموع این مولفه ها
 62/01درصد از کل متغیرها را به خود اختصاص داده اند.
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نتيجهگيری
این تحقیق ،با هدف بررسی تأثیر ریزگردها بر زندگی
شهروندان و شناسایی مؤلفههاي اصلی این تأثیرگذاري صورت
گرفته است .جامعه این تحقیق شامل افرادي با میانگین سنی 23

جدول  :9مولفهها و وزن هر کدام
وزن مولفه

سال بودند که ترکیبی جوان را نشان میدهد .هر چند که افراد

(بر حسب

با سن باال و پایینتر نیز در جامعه آماري وجود دارند .همچنین

مولفه ها

نام مولفه

مولفه 1

سالمت فردي و روانی

29/04

مولفه 2

بهداشت

10/61

درصد)

جامعه شامل زنان و مردان بوده است که تعداد زنان بیشتر از
مردان بوده است که این سبب میشود که هر دو قشر و به ویژه
زنان که آسیبپذیرتر هستند (از نظر اجتماعی و اقتصادي)

مولفه 3

هزینههاي اقتصادي

6/29

مولفه 4

هزینههاي درمانی

6/08

مورد توجه این تحقیق باشند .نتایج تحقیق نشان میدهند که در

مولفه 5

افزایش تصادفات رانندگی

5/37

سه بعد اقتصادي ،اجتماعی و بهداشتی ،دو بعد بهداشتی و

مولفه 6

کاهش تمرکز

4/62

اقتصادي بیشترین تأثیر را از ریزگردها پذیرفتهاند .با این همه،

جمع کل

62/01

از دید مردم ،تأثیرات اجتماعی ریزگردها کم بوده است ،هر

مؤلفه  -1سالمت فردي و روانی :نشاندهنده این است که

چند که به باور آنها ،ریزگردها منجر به افزایش بدبینی نسبت

بیشترین تاثیر ریزگردها بر سالمت فردي و اجتماعی افراد و

به آینده و افزایش مهاجرت میشود .بیشترین تأثیرات منفی

مردم است که باید بدان توجه داشت.

شامل اثرات بر درآمد افراد ،افزایش هزینههاي بهداشتی و

مؤلفه  -2بهداشت :ریزگردها بر بهداشت جامعه و شهر اثر منفی

درمانی،کاهش دید و تصادفات و همچنین افزایش استرسهاي

میگذارند .این امر سبب میشود تا سالمتی افراد کاهش یابد.

خانوادگی و شغلی بوده است.

مؤلفه  -3هزینههاي اقتصادي :ریزگردها بر اثر کاهش مبادالت

در این تحقیق تالش شد تا عوامل اثرگذار ریزگردها از

اقتصادي و افزایش تعطیالت ناشی از وقوع ریزگردها تأثیر

دید شهروندان کرمانشاه شناسایی شود که  6مؤلفه سالمت

منفی بر اقتصاد مناطق تحت تأثیر میگذارد.

روانی (فردي و اجتماعی) ،بهداشت ،هزینههاي اقتصادي،

مؤلفه  -4هزینههاي درمانی :افزایش شیوع انواع بیماريهاي

هزینههاي درمانی ،افزایش تصادفات رانندگی و کاهش تمرکز

تنفسی و  ...و تالش براي درمان آن منجر به تحمیل بار

مؤثر بودهاند.

اقتصادي بر خانوادهها و دولت براي مهار اثرات منفی آن

نتایج این تحقیق با مقاله شاهسونی و همکاران ( )1389و

میشود.

همچنین خالدي ( )1392هماهنگ است .آنان نیز همچون این

مؤلفه  -5افزایش تصادفات رانندگی :که حاصل کاهش دید

مقاله به این نتیجه رسیده بودند که ریزگردها بر اقتصاد مردم

افراد است و منجر به انواع هزینههاي اقتصادي و اجتماعی

محلی تأثیر منفی گذاشته است .همچنین این تحقیق با مقاله

میشود.

شفیعی نژاد و ابراهیمی قوام آبادي ( )1392هماهنگ است.

مؤلفه  -6کاهش تمرکز :که میتواند منجر به مخاطرات

زیرا آنان معتقد بودند که ریزگردها تأثیر منفی بر وضعیت

مختلف براي شهروندان شود چون دقت آنها را در انجام کار

بهداشتی مردم داشته و موجب بیماريهاي مختلفی میشود.

از بین میبرد.

با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد میشود تا براي کاهش
نارضایتی مردم از ریزگردها اقدامات زیر انجام شود:

مجله علمی و ترویجی نیوار
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در کاهش اثرات مخرب بهداشتی ریزگرد داشته باشد؛
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 -3افزایش تصادفات و کاهش تمرکز افراد نگرانی دیگر مردم
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الزم است پلیس راهنمایی و رانندگی اقدامات مناسبی را انجام
دهد.
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