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 دهيچک

نشده  مهارده به طور کامل ین پدیرغم تالش مسئوالن تاکنون ایباشند. علیدر کشور مطرح م یطیست محیمهم ز یک نگرانیها به عنوان ریزگردامروزه 

بر  یچه اثرات یطیست محین رخداد زین موضوع است که ایا یرسبر ین مقاله در پیژه استان کرمانشاه را در بر گرفته است. ایها به واز استان ياریاست و بس

 یو بهداشت يدهند که در دو بعد اقتصادیق نشان میج تحقیابد. نتایها کاهش ریزگرد یرات منفیثأها، تآن ییشهروندان شهر کرمانشاه گذاشته است تا با شناسا

دهد که نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان مین یکم بوده است. همچن یرات منفیثأت یاجتماعرسد که از نظر یاما به نظر م ،ها مخرب بوده استریزگرداثرات 

 يتمرکز افراد در کارها و کاهش یرانندگ تصادفات شی، افزایدرمان يهانهی، هزياقتصاد يهانهی، بهداشت، هز(یاجتماع و يفرد)یروان ها بر سالمتریزگرد

 .اندروزمره اثرگذار بوده

 یطیست محیرخداد زشهروندان، شهر کرمانشاه،  ی، زندگریزگرد :یديکلمات کل

 

 مقدمه

بر رفاه شهروندان  یرات قابل توجهیثأست تیط زیمح

و رفاه  یمردم را با آسودگ یط مناسب زندگیذارد. محگیم

شهروندان را دچار  یط آلوده زندگیکند و محیبهتر همراه م

له است که ن مسأیا کند. لذا توجه امروزه مسئوالن بهیمشکل م

مردم فراهم کرد.  يتر براتر و سالمط پاکیتوان محیچگونه م

در بیشتر کشورهاي در حال توسعه، شهرها با مسایل و 

باشند. نبود مشکالت زیست محیطی فراوانی مواجه می

مین آب أآوري و دفع زباله، مشکل تهاي صحیح جمعروش

ها، فیه فاضالبآوري و تصهاي جمعآشامیدنی سالم، شبکه

هاي ناشی از هاي مزاحم، آلودگیاستقرار نابجاي فعالیت

ترین مشکالت زیست ایی از رایجه... نمونه وسایل نقلیه و

توانند می آیند که هر یک به تنهاییمحیطی شهرها به شمار می

 يشرط الزم برا .سالمت شهرنشینان را به مخاطره اندازند

ست امن و سالم و توجه به یزط یموفق وجود مح يتوسعه شهر

شهرهاي بزرگ معاصر با مسائل و  .است يدار شهریتوسعه پا

تهدیدهاي متعددي در ابعاد اجتماعی، اقتصادي، کالبدي و 

اند. پایدارسازي این شهرها در برابر زیست محیطی مواجه

مخاطرات محیطی با رویکرد توسعه زیرسطحی شهري، نگرشی 

ها از جمله ریزگردن ین بیدر ا .باشدنوین در شهرسازي می

 باشد.یط مید کننده سالمت محید تهدیجد يهادهیپد

یق هوا از دو منبع طبیعی و ده از طرشگرد و غبار منتقل 

درصد از  89گردد. منبع طبیعی بیش از ساز ایجاد میانسان

ات جدا از گیرد. ذرّانتشار را در مقیاس جهانی در بر می

اي در هلت وزن و نیروهاي بین ذرّیکدیگر در یک سطح به ع

له نمود أاند. در سرعت پایین این مسکنار هم قرار گرفته

ات سبب گسترده ذرّ انتقالچندانی ندارد، اما در سرعت باال 

 .شودها در سطح وسیعی میآلودگی

ر یاست که در چند سال اخ یها موضوعریزگردبحث  

ن یااست.  بر گرفته از کشور را در یقابل توجه يهابخش

شهروندان کشور شده  يبرا يده منجر به مشکالت متعددیپد

از حد  یروزها که شدت آلودگ ین خاطر در برخیاست و بد
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. شده استشهرها  یلیاقدام به تعط، فتریانتظار فراتر م

ها صورت ریزگردکنترل  يکه برا يمتعدد يهارغم تالشیعل

ر ما وجود دارد. در کشوده هنوز ین پدیسفانه اأگرفته است، مت

که  یطین است که در شرایآنچه ضرورت دارد ان اوصاف یبا ا

ا دست کم یها وجود ندارد و ریزگردامکان کنترل و حذف 

کاهش اثرات  يرا برا ید در کشور اقداماتیبرد، بایزمان م

 آن انجام داد.  یمنف

ي در بسیاري از غبار یکی از بالیاي مهم جوّ پدیده گرد و

ان بویژه در کشورهاي واقع در منطقه خشک و کشورهاي جه

 شود که هر سال حدودخشک است، تخمین زده می نیمه

غبار  شود گرد وغبار در جو پخش می و تن گرد (5*810)

به  تشکیل نیز جا کیلومتر دورتر از منشأ 4000 تواند تاي میجوّ

ي تاکنون محققان ي جوّجا شود. با توجه به اهمیت این پدیده

 اند: رسولی ودي دست به مطالعه و بررسی در این زمینه زدهزیا

در مقاله تحلیل روند وقوع پدیده اقلیمی  (1389همکاران )

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

به منظور شناسایی روند تغییرات  هاي آماري ناپارامتريروش

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

اند که نتایج آن حاکی از سینوپتیک را مورد بررسی قرار داده

ي گرد این است که غرب کشور از لحاظ فراوانی وقوع پدیده

غبار و چگونگی روند آن داراي نظام همگنی نیست،  و

شود بطوریکه از شمال به جنوب بر فراوانی وقوع آن افزوده می

 ها، قراروقوع خشکسالی )عامل غالب(، که شرایط سینوپتیکی

هاي آبی، شرایط توپوگرافی، پوشش گرفتن در نزدیکی پهنه

توسعه شهرها عامل  گیاهی، تغییر کاربري اراضی و نهایتاً

  فراوانی وقوع این پدیده بوده است.

گیرد، که در این راستا این مقاله با این هدف صورت می

ماعی مشکالت ي، بهداشتی و اجتبتوان در قالب سه بعد اقتصاد

ها را بر مردم شناسایی نمود تا از این ریزگردثیرات منفی و تأ

ها را کاهش داد. بنابراین ریزگردطریق بتوان اثرات منفی 

 سواالت تحقیق به شرح زیر است:

میزان تأثیر ریزگردها بر اقتصاد شهروندان کرمانشاه چقدر  -1

 بوده است؟

وندان کرمانشاه میزان تأثیر ریزگردها بر بهداشت شهر -2

 چقدر بوده است؟

بر رفتار اجتماعی شهروندان کرمانشاه  ریزگردمیزان تأثیر  -3

 چقدر بوده است؟

 

 پيشينه تحقيق

بررسی اي با عنوان ( در مقاله1381) خراسانی و همکاران

و مقایسه کیفیت هوا در شهرهاي تهران و اصفهان در سال 

تهران  ر شهرد و ارایه راهکارهایی براي بهبود آن 1378

ها خرداد، شهریور، آبان و بهمن و در شهر ترین ماهآلوده

باشد. همچنین مشخص شد که در شهر می ماه اصفهان خرداد

ها آالینده درصد روزها شاخص 90در  1378تهران در سال 

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

ر وضعیت خطرناک بوده بهداشتی و چهار درصد د غیر خیلی

شاخص آالینده  درصد روزها 9است. در شهر اصفهان در 

درصد در وضعیت  4باالي حد استاندارد قرار داشته که در 

درصد روزها  9است. در شهر اصفهان در  خطرناک بوده

 4که در  ها باالي حد استاندارد قرار داشتهشاخص آالینده

وده است. در بهداشتی ب درصد روزها وضعیت خیلی غیر

استاندارد تجاوز داشته، شهر  مواردي که کیفیت هوا از حد

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

 .مسوول مونوکسیدکربن بوده است

در مقاله تحلیل سینوپتیک  (1384) ذوالفقاري و عابدزاده

در غرب ایران به مطالعه شرایط پیدایش و  ریزگردهاي سیستم

 ساله از سال 5غبار ایران در بازه زمانی  هاي گرد ومنشاء سیستم

اند که مشخص گردیده است پرفشار پرداخته 1987 تا 1983

هاي مهاجر بادهاي غربی، مهمترین عوامل آزور همراه با سیستم

غبار در منطقه به  هاي گرد وثیرگذار برسیستمأسینوپتیک ت

 روند.شمار می
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اي با عنوان اثرات ( در مقاله2007) میري و همکاران

روي آلودگی هوا و سالمت عمومی اقلیم  ریزگردهاي طوفان

دهد که در مناطقی همچون سیستان خشک و گرم نشان می

حضور افراد در بیمارستان چند برابر شده و حتی در برخی 

 مواقع مردم مجبور هستند که در خانه ماسک بزنند.

له با عنوان تحلیل در مقا (1389طاووسی و خسروي )

غباري در استان خوزستان با  هاي گرد وهمدیدي سامانه

ي غباري و تفکیک آن به دو دوره سامانه گرد و 50استخراج 

ي سرد سال کنند که در دورهگرم سال مشخص می سرد و

 (PFJ) 1هاي مهاجر بادهاي غربی و رودباد جبهه قطبیسیستم

ارهاي حرارتی سطح همراه آن و در دوره گرم سال کم فش

 و ي گردگیري پدیدهزمین مهمترین عامل در ایجاد و شکل

 باشد.غبار در استان خوزستان می

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

غبار استان لرستان به تحلیل  هاي گرد وسینوپتیکی سامانه

 غبار از نظر سینوپتیکی ثر در ایجاد پدیده گرد وؤشرایط م

دهد که فرود تراز میانی جو، پردازند که نتایج نشان میمی

هاي فشار سطح زمین و جریانی که بخاطر اختالف دما سیستم

-غربیجهت شمال غرب عراق بااز شرق ترکیه وشمال

وزد و عامل اصلی ایجاد شرقی به سمت خلیج فارس میجنوب

 د.باشغبار و انتقال آن به منطقه مورد مطالعه می و گرد

در مقاله بررسی همدید  (1390) ذوالفقاري و همکاران

هاي غبار در مناطق غربی ایران طی سال هاي گرد وطوفان

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

بررسی عوامل همدید موثر بر رخداد این پدیده ي جوي در 

                                                           
، یا به اختصار جت، یک جریان هواي با (Jet stream) هاجت استریم یا ودباد -1

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

قرار گرفته، در نقطه انتقال بین تروپوسفر )جاییکه درجه  تروپوپاز ٔ زمین در الیه

وسفر )جاییکه درجه حرارت یابد( و استراتحرارت جو با افزایش ارتفاع کاهش می

ها حاصل ترکیبی از گرماي اتمسفریک یابد(. آنبا افزایش ارتفاع افزایش می

)تشعشعات خورشید و گرماي داخل زمین( و چرخش زمین به دور محور خود 

 7 – 12هاي قطبی )ها، جت استریمدر روي زمین قویترین جت استریم .است

 .سطح دریا( هستند فوت از 39٬000 – 23٬000کیلومتر یا 

ي مهم غبار موج گرد و10ي هاي غربی ایران با مطالعهبخش

 اند.پرداخته (1388-1384) ي آماري پنج سالهطی یک دوره

در مقاله بررسی پارامترهاي  (1390) همکاران طاووسی و

غباري سیستان  هاي گرد وبرداري و نقش آن در طوفان باد

اند و برداري سیستان پرداخته ایران به بررسی پارامترهاي باد

ي آماري مورد ورهدهد که طی دنتایج به دست آمده نشان می

ي گردشی ، بادهاي سیستان از دو سامانه2008_1999مطالعه 

 اند.ت گرفتهأفعال نش

ي با عنوان در مقاله (1389) عباس شاهسونی و همکاران

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

هاي هاي کنترل طوفانسالمت، اقتصاد و همچنین روش

ثیر أت ریزگردها معتقدند که آن گذارند.ث میرا به بح ریزگرد

قابل توجهی بر محیط زیست وارد کرده و اقتصاد مناطق تحت 

اند. در زمینه سالمت دیده ریزگردثیر آسیب فراوانی از أت

هاي فراوان بهداشتی شهروندان نیز نتایج آنان حکایت از آسیب

 دارد.

ي با در مقاله (1390کریمی احمدآباد و شکوهی رازي )

وکار  عنوان اندرکنش گردش جو و پوشش سطح زمین در ساز

 غبار تابستانه خاورمیانه هاي گرد وتشکیل و گسترش طوفان

وکار  ( به بررسی شیوه ساز1388 ماه غبار تیر )توفان گرد و

اند و قرارگیري پرداخته ریزگردهاي تشکیل و فعالیت طوفان

پوشش سطحی و هاي بدون شرایط ناپایدار جوي روي خاک

 دانند.غبار می ریز دانه را علت تشکیل گرد و

اي با عنوان تحلیل در مقاله (1387لشکري و کیخسروي )

استان خراسان رضوي  ریزگردهاي آماري سینوپتیکی طوفان

کنند که عمده ثابت می 2005-1993در فاصله زمانی 

تیکی غبار از شرایط سینوپ هاي گرد وهاي منجر به طوفانسامانه

 کنند.خاصی پیروي می

اي با عنوان بررسی (در مقاله1390مفیدي و جعفري )

ي جو بر روي خاورمیانه در وقوع نقش گردش منطقه

به "غرب ایرانغباري تابستانه در جنوب هاي گرد وطوفان

ي جو به منظور تبیین عامل وقوع ابررسی ساختار گردش منطقه

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
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غرب ایران و منابع وبي تابستانه در جنریزگردهاي طوفان

ها پردازند که نتایج تحقیق آنها میو غبار آن اصلی گرد

ي کم فشار فشار عربستان و زبانه حاکی از آن است که پر

گیري ي گردشی دیگري در شکللفهؤزاگرس بیش از هر م

 ثر است.ؤغبار جنوب ایران م هاي گرد وطوفان

 اقتصادي هاياي با عنوان زیان( در مقاله1392) خالدي

ایران )مطالعه موردي:  غربی هاياستان بر غبار و گرد طوفان

کند که بخش کشاورزي کرمانشاه( بیان می و خوزستان ایالم،

دیده است. نتایج  ریزگرددر این استان آسیب فراوانی از 

داري، شکار و دامپروري حاکی است که این آسیب در جنگل

 هم وجود داشته است.

اي با عنوان ( در مقاله1392) و همکارانخورشید دوست 

 يغبار و گرد يروزها یثر در فراوانؤعوامل م دیهمد لیتحل

هاي با مقایسه و تطابق نقشهمعتقد هستند که  غرب کشور

استخراج شده با نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در زمینه 

غبارها در غرب  و هاي سینوپتیک ایجادکننده گردسامانه

شخص گردید که سامانه پرفشار آزور از طریق ایجاد کشور؛ م

فشارهاي گرمائی سطح زمین بیشترین نقش را در کم

 .غباري در غرب ایران دارد و پراکندگی فراوانی روزهاي گرد

ي تحلیل ماهواره در مقاله (1391) شمسی پور و صفرراد

( به 1388 ماه غبار تیر غبار )گرد و همدیدي گرد و-اي

برداشت ذرات معلق، الگو و  هايکانونابع و شناسایی من

پردازند که نتایج غبار می گیري و پراکنش گرد وي شکلنحوه

دهد که مکان گزینی محور ناوه و ها نشان میپژوهش آن

گیري هکتوپاسکال و شکل 500منطقه واگرایی باالیی در تراز 

هاي کم فشار در سطح زمین نقش اصلی را در سلول

 غبار به سمت ایران را دارند. هدایت گرد و گیري وشکل

اي با ( در مقاله1392) شفیعی نژاد و ابراهیمی قوام آبادي

بر سالمت شهروندان اهوازي بر  ریزگردعنوان بررسی اثر 

تواند می ریزگرداساس نظر پزشکان معتقد هستند که 

ها و ... را موجب شود که هاي تنفسی، چشمی، آلرژيبیماري

 ه در شهر اهواز به خوبی قابل مشاهده است.لأاین مس

اي در شهر مینکین چین به ( در مقاله2007) 1لو و منک

خیر سه روزه عالئم أاین نتیجه رسیدند که ریزگردها با یک ت

جه نشان داد که یدهد. غیر از آن نتزایی را نشان میبیماري

ها عالئمی همچون فشار خون باال را نیز به مجموعه بیماري

 توان اضافه نمود.یم

اي در شهر زابل به این ( در مقاله2007) میري و همکاران

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

 هزینه اقتصادي به کشور وارد شده است.

هاي گرد و ( در بررسی طوفان1997) 2انیک و فرانکویس

د که اي جنوب آفریقا مشخص کردنغباري در مناطق حاره

هاي جوالي و آگوست بیشینه رخداد این پدیده بیشتر در ماه

ها و تخریب و شود که علت آن سوختن زیست بوممشاهده می

 در نتیجه فرسایش خاک است.

هاي شمال ( در بررسی طوفان2002) 3گودي و میدلتون

ات اند که پدیده گرد و غبار به علت ذرّفریقا مشخص کردهآ

أثیر قرار دهند. ورتر از خود را تحت تمعلق قادرند مناطق د

 رسد. ثیرات تا اروپا و انگلیس هم میچنانچه که این تأ

 1 هاي این تحقیق به شرح جدولبا توجه به پیشینه، شاخص

 هستند:
 هاي تحقیقشاخص :1 جدول

 های اقتصادیشاخص های اجتماعیشاخص

 تمرکز ذهن و فکر
استرس اعضاي 

 خانواده
 درآمد

 صیاسترس شخ
دعوا و درگیري در 

 سطح خانواده و جامعه
هاي کیفیت سبزیجات/میوه

 خریداري شده
کاهش افق  دید و 

 افزایش تصادفات
رفت و آمد افراد در 

 سطح شهر
هزینه هاي اوقات فراغت و 

 تفریح

 گلودرد
بدبینی نسبت به 

شرایط زندگی در 
 آینده

 تصادف

 سردرد
تمایل به مهاجرت از 

 شهر
 مانیهاي درهزینه

زود رنجی و حساس 
شدن نسبت به 

 ها و رویدادهاپدیده
 افزایش تعداد سرفه

هاي پیشگیرانه هزینه
بهداشتی ناشی از استفاده از 

 ماسک و ...
آلودگی محيط 

 شهری و خانه
سوزش و آبریزش از 

 چشم
 

  بی حوصلگی ضعف جسمی
 

1- Lu & Meng 
2- Annick and Francois 
3- Goudie and Middleton 
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 هامواد و روش

ام شده در شهر کرمانشاه انج 1394این تحقیق در سال 

ر ی، غيق کاربردین تحقیروش ااست. انجام شده است. 

نامه جهت است که از ابزار پرسش یشیمایاز نوع پ یشیمازآ

 142شامل  يق استفاده شده است. جامعه آماریانجام تحق

 يریگروش نمونهبوده است.  ساکن در شهر کرمانشاه خانوار

 ییاک بوده است. رویستماتیس يریگبر روش نمونه یمبتن

ا یدر گروه جغراف یت علمأیه يد و اعضایق با کمک اساتیتحق

نامه در اختیار این اساتید محاسبه شد. به این صورت که پرسش

ها خواسته شده تا نظر خود را بیان کنند گرفته و از آنقرار می

 ییایپا و جاهایی که نیاز به اصالح دارد را مشخص نمایند.

د ییأباخ محاسبه و ت کرون يب آلفایز با استفاده از ضریق نیتحق

 است. (1)به شرح فرمول  فرمول ضریب آلفا(. 2)جدول دیگرد

 
Kتعداد سواالت : ،Si2: واریانس هر سوال ،S2:  واریانس کل

 سواالت

 قیتحق ییایپا :2 جدول

 مناسب/نامناسب ب آلفایضر هاشاخص

 یر اقتصاديثتأ

 یها بر زندگریزگرد

 شهروندان کرمانشاه

 مناسب 70/0

 یر اجتماعيثأت

 یها بر زندگریزگرد

 شهروندان کرمانشاه

 مناسب 71/0

 یر بهداشتيثأت

 یها بر زندگریزگرد

 شهروندان کرمانشاه

 مناسب 78/0

، 1385نفوس و مسکن در سال  يج سرشماریبر اساس نتا

  .نفر بوده است 794863ن شهر، یت ایجمع

 

 هاافته ی

نفر  118 یزن با فراوانان یشتر پاسخگویب 3بر طبق جدول 

 اند.بوده
 

 انیپاسخ گو یتیت جنسیوضع :3 جدول

 درصد یفراوان تيجنس

 1/18 26 مرد

 9/81 118 زن

 100 142 کل

 

 یالتیان تحصیشتر پاسخگویدهد که بینشان م4جدول 

ق ین تحقیتالش شده است که در ا اند.داشته یبرابر با کارشناس

خاب انت یالتیر سطح تحصان از نظیاز پاسخگو یعیف وسیط

 شوند.
 

 انیپاسخ گو یلیت تحصیوضع :4 جدول

 درصد یفراوان تيجنس

 0 0 سواد یب

 6/5 8 پلمیپلم و فوق دید

 7/59 86 یکارشناس

 7/25 37 ارشد یکارشناس

 5/3 5 دکترا

 6/5 8 بدون پاسخ

 100 142 کل

 

سال و  47سال، حداکثر  19ان حداقل یسن پاسخگو

 (.1)نمودار سال بوده است 23 ین سنیانگیم
 

 
 انیپاسخگو یت سنيوضع :(1)نمودار
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 هاریزگرد یاقتصاد اثرات

ها اثرات ریزگرددهد که در مجموع ینشان م 5جدول 

البته جدول مزبور  اند.داشته يبر اقتصاد شهر یمنف ياقتصاد

ت محصوالت یفیبر ک یر چندانیثأها تریزگرددهد که ینشان م

پاسخگویان معتقد  اند.شده در بازار نداشتهعرضه  يکشاورز

ها منجر به تعطیلی کسب کار شده، افراد را ریزگردبودند که 

هاي بیشتري براي مجبور کرده که به بیرون شهر بروند و هزینه

هاي درمانی )به دلیل تعطیلی شهر( بدهند و هزینه اوقات فراغت

 نیز مشکالت اقتصادي براي آنان فراهم کرده است.

 
 هاریزگرد ياثرات اقتصاد: 5 جدول

 نگرش بر حسب درصد 

ن
ميانگي

 

ش
نگر

 

یرد
ص ف

خ
شا

 

ليخ
یز ی

 اد

یز
 اد

 کم

ليخ
 ی

م
ک

خ 
اس

ن پ
دو

ب
 

 کم 94/2 2/4 1/27 7/41 5/21 6/5 درآمد 1

2 

ت یفیک

جات/میسبز

 يوه های

 يداریخر

 شده

 ینینابیب 50/2 4/1 5/28 5/21 1/20 5/28

3 

 ينه هایهز

اوقات 

فراغت و 

 حیتفر

 ادیز 45/2 4/1 4/19 5/28 5/28 2/22

 ادیز 91/1 1/2 3/6 3/15 3/40 1/36 تصادف 4

5 
 ينه هایهز

 یدرمان
 ادیز 75/1 7/0 3/6 4/10 4/35 2/47

6 

 ينه هایهز

رانه یشگیپ

 یبهداشت

از  یناش

استفاده از 

 ماسک و ...

 ادیز 04/2 7/0 3/6 7/16 1/52 25

 ادیز 26/2 کل

 هاریزگرد یاثرات اجتماع

ها اثرات ریزگرددهد که در مجموع ینشان م 6جدول

ن همه، یبا ا اند.داشته يشهر اجتماعبر  یکم یمنف یاجتماع

نده را ینسبت به آ ینیها بدبریزگردان معتقد بودند یپاسخگو

همچنین ر گذاشته است. یثش داده و بر روند مهاجرت تأیافزا

ها ریزگردها را بیشتر کرده است. ها استرس خانوادهریزگرد

 موجب شده تا تمایل به مهاجرت از شهر افزایش یابد.

در مجموع ریزگردها مشکالت بهداشتی براي مردم شهر 

دهنده نگرانی شهروندان نشان اند. این امرکرمانشاه ایجاد کرده

ها است. در این در زمینه اثرات منفی ریزگردها بر سالمت آن

است که ریزگردها در دو دسته جدول مشخص شده 

درد و ... و  هاي بهداشتی نظیر سرفه، سوزش چشم، گلوآسیب

حوصلگی و هاي روانی همچون استرس، بیهمچنین آسیب

 شوند.رنجی تقسیم می زود
 

 اثرات اجتماعی ریزگردها :6 جدول

ف
دی

ر
 

 هاگویه

 نگرش بر حسب درصد

ن
گي

يان
م

 

ش
گر

ن
 

اد
زی

ی 
خيل

 

اد
زی

 

م کم
 ک

ی
خيل

خ 
اس

ن پ
دو

ب
 

1 
افزایش تعداد 

 سرفه
 زیاد 07/2 1/2 9 7/16 4/44 8/27

2 

سوزش و 

آبریزش از 

 چشم

 زیاد 18/2 0 8/11 8/20 41 4/26

 کم 51/2 7/0 9/22 2/29 9/22 3/24 افق دید 3

 زیاد 06/2 0 3/8 1/20 7/41 9/29 درد گلو 4

 زیاد 32/2 0 9/13 2/29 6/32 3/24 درد سر 5

6 
ن تمرکز ذه

 و فکر
 کم 73/2 1/2 4/19 4/42 7/25 4/10

7 
استرس 

 شخصی
 کم 60/2 1/2 5/21 3/31 9/29 3/15

8 

زودرنجی و 

حساس شدن 

نسبت به 

ها و پدیده

 رویدادها

 کم 55/2 8/2 5/21 25 8/36 9/13

9 

آلودگی 

محیط شهري 

 و خانه

 زیاد 41/2 7/0 1/2 2/4 1/27 66
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10 
ضعف 

 جسمی
 زیاد 47/2 4/1 8/18 6/30 8/27 5/21

 زیاد 06/2 0 7/0 8/20 1/36 3/33 بی حوصلگی 11

12 

استرس 

اعضاي 

 خانواده

 کم 19/2 0 6/7 4/26 8/43 2/22

13 

دعوا و 

درگیري در 

سطح 

خانواده و 

 جامعه

 کم 65/2 0 4/17 5/37 2/38 9/6

14 

رفت و آمد 

افراد در 

 سطح شهر

 کم 56/2 1/2 4/26 6/23 4/26 5/21

15 

نسبت بدبینی 

به شرایط 

زندگی در 

 آینده

 زیاد 81/1 0 3/6 7/16 9/29 2/47

16 

تمایل به 

مهاجرت از 

 شهر

 زیاد 95/1 0 2/13 9/13 8/27 1/45

 زیاد 15/2  کل

 4بینابینی...............خیلی کم5/2خیلی زیاد.................1
 

 شهروندان یها بر زندگریزگردر يثتأ

شهروندان از  یها بر زندگریزگردر یثأت ییشناسا يبرا

با استفاده از  یل عاملیشود. روش تحلیاستفاده م یل عاملیتحل

 يماکس بوده است. برایو نوع چرخش وار یاصل يهالفهؤم

و آزمون  K.M.Oب یها از ضرمناسب بودن داده یبررس

و آزمون  82/0برابر با  K.M.Oب یرضکه  12بارتلت استفاده شد

 داده شده است.نشان  7بارتلت در جدول
 ن بارتلتوآزم :7 جدول

 یدار یمعن یدرجه آزاد مربع کایتقریب 

26/930 231 0/0 
 

رها بعد از یک از متغیدهد که هر ینشان م 8جدول 

 .2رندیگیقرار م يار چه مولفهیماکس در زیچرخش وار
 

 

                                                           
هاي گرفته شده به جهت اطالعات بیشتر درباره روش تحلیل عاملی و آزمون -1

 کتاب زیر مراجعه شود.

، 1385ها در تحقیقات اجتماعی، کالنتري.خلیل، پردازش و تحلیل داده -2

 .388 انتشارات خوشبین، صفحه

 مربوطه يرهایها به همراه متغلفهؤم :8 جدول

 متغيرها
مولفه

1 

مولفه

2 

مولفه

3 

مولفه

4 

مولفه

5 

مولفه

6 

افزایش تعداد 

 سرفه
 51/0     

سوزش و 

 آبریزش از چشم
   55/0   

 73/0      افق دید

     73/0  گلودرد

     62/0  سردرد

تمرکز ذهن و 

 فکر
     72/0 

      85/0 استرس شخصی

زودرنجی و 

حساس شدن 

نسبت به پدیده 

 ها و رویدادها

83/0      

 آلودگی محيط

 شهری و خانه
   80/0   

      65/0 ضعف جسمی

      51/0 بی حوصلگی

    60/0   درآمد

کيفيت 

سبزیجات/ميوه 

های خریداری 

 شده

  84/0    

هزینه های 

اوقات فراغت و 

 تفریح

  65/0    

  73/0     تصادف

هزینه های 

 درمانی
   43/0   

هزینه های 

پيشگيرانه 

بهداشتی ناشی از 

 ه از ماسکاستفاد

   57/0   

استرس اعضای 

 خانواده
65/0      

دعوا و درگيری 

در سطح خانواده 

 و جامعه

43/0      

رفت و آمد افراد 

 در سطح شهر
  76/0    

بدبينی نسبت به 

شرایط زندگی 

 در آینده

   50/0   

تمایل به 

 مهاجرت از شهر
 65/0     
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فه مزبور و نام ، هر مولفه به همراه وزن مول9در جدول 

ن مولفه ها یآن نشان داده شده است. در مجموع ا یانتخاب

 رها را به خود اختصاص داده اند.یدرصد از کل متغ 01/62
 

 ها و وزن هر کداممولفه :9 جدول

 نام مولفه مولفه ها

 وزن مولفه

)بر حسب 

 درصد(

 04/29 فردي و روانیسالمت  1 مولفه

 61/10 بهداشت 2 مولفه

 29/6 ياقتصاد يهانهیهز 3 مولفه

 08/6 یدرمان يهانهیهز 4 مولفه

 37/5 یش تصادفات رانندگیافزا 5 مولفه

 62/4 کاهش تمرکز 6 مولفه

 01/62 جمع کل
 

دهنده این است که روانی: نشانفردي و سالمت  -1 لفهؤم

ها بر سالمت فردي و اجتماعی افراد و ریزگردبیشترین تاثیر 

 .د بدان توجه داشتمردم است که بای

 اثر منفی شهر و جامعه بهداشت بر هاریزگرد بهداشت: -2 لفهؤم

 شود تا سالمتی افراد کاهش یابد.می گذارند. این امر سببمی

ها بر اثر کاهش مبادالت ریزگردهاي اقتصادي: هزینه -3 لفهؤم

ثیر أها تریزگرداقتصادي و افزایش تعطیالت ناشی از وقوع 

 گذارد.ثیر میأمناطق تحت ت ی بر اقتصادفمن

هاي هاي درمانی: افزایش شیوع انواع بیماريهزینه -4 لفهؤم

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

ها و دولت براي مهار اثرات منفی آن اقتصادي بر خانواده

 شود.می

افزایش تصادفات رانندگی: که حاصل کاهش دید  -5 لفهؤم

هاي اقتصادي و اجتماعی منجر به انواع هزینه افراد است و

 شود.می

تواند منجر به مخاطرات که میکاهش تمرکز:  -6لفه ؤم

ها را در انجام کار مختلف براي شهروندان شود چون دقت آن

 برد.از بین می
 

 

 یريگجهينت

 یها بر زندگریزگردر یثأت یق، با هدف بررسین تحقیا

صورت  يرگذاریثأن تیا یاصل ياهلفهؤم ییشهروندان و شناسا

 23جامعه این تحقیق شامل افرادي با میانگین سنی گرفته است. 

دهد. هر چند که افراد سال بودند که ترکیبی جوان را نشان می

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

ز جامعه شامل زنان و مردان بوده است که تعداد زنان بیشتر ا

شود که هر دو قشر و به ویژه مردان بوده است که این سبب می

)از نظر اجتماعی و اقتصادي(  پذیرتر هستندزنان که آسیب

دهند که در یق نشان میج تحقینتامورد توجه این تحقیق باشند. 

و  ی، دو بعد بهداشتیو بهداشت یاجتماع ،يسه بعد اقتصاد

ن همه، یاند. با ارفتهیا پذهریزگردر را از یثأن تیشتریب ياقتصاد

ها کم بوده است، هر ریزگرد یرات اجتماعیثأت ،د مردمیاز د

نسبت  ینیش بدبیها منجر به افزاریزگردها، چند که به باور آن

 یرات منفیثأن تیشتریبشود. یش مهاجرت مینده و افزایبه آ

و  یبهداشت يهانهیش هزیشامل اثرات بر درآمد افراد، افزا

هاي افزایش استرسن ید و تصادفات و همچنیهش د،کایدرمان

 خانوادگی و شغلی بوده است.

ها از ریزگردق تالش شد تا عوامل اثرگذار یتحق نیدر ا

 لفه سالمتؤم 6شود که  یید شهروندان کرمانشاه شناساید

، ياقتصاد يهانهی، بهداشت، هز(یاجتماع و يفرد) یروان

تمرکز  و کاهش ینندگرا تصادفات شی، افزایدرمان يهانهیهز

 اند. ثر بودهؤم

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

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

گردها بر اقتصاد مردم جه رسیده بودند که ریزیمقاله به این نت

منفی گذاشته است. همچنین این تحقیق با مقاله  ثیرأمحلی ت

( هماهنگ است. 1392) نژاد و ابراهیمی قوام آباديشفیعی 

ثیر منفی بر وضعیت أزیرا آنان معتقد بودند که ریزگردها ت

 شود. هاي مختلفی میبهداشتی مردم داشته و موجب بیماري

کاهش  يشود تا برایشنهاد میق پین تحقیج ایبا توجه به نتا

 ر انجام شود:یها اقدامات زریزگردمردم از  یتینارضا
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ن مردم یدر بباالیی ت یاز اولو یبهداشت يهاینگران -1

لذا ارائه تسهیالت بهداشتی ارزان قیمت و اند. برخوردار بوده

هاي مزیتهاي بهداشتی رایگان و کم هزینه اعم از مراقبت

تواند نقش مهمی رایگان و توزیع ماسک ارزان در بین مردم می

 ؛ته باشدداش ریزگرددر کاهش اثرات مخرب بهداشتی 

مهم  یک نگرانی يو چه اقتصاد یها چه از بعد رواننهیهز -2

د ین موضوع را تشدیا یمختلف صنف يواحدها یلیاست. تعط

 یخسارات احتمال يشود تا دولت به نحویشنهاد میکند. پیم

ها یا از طریق ارائه بیمهرا  هاي اقتصاديها در بخشریزگرد

 د؛ینما هاي کم بهره جبرانوام

گر مردم ید یش تصادفات و کاهش تمرکز افراد نگرانیافزا -3

 یو رانندگ ییهشدار دهنده راهنما يهاستمیسفانه سأاست. مت

 یاز خودروها حت ياریموارد بس یاصالً مناسب نبوده و در برخ

ها خراب است که ه همچون چراغ خودرو آنیامکانات اول

را انجام  یباقدامات مناس یو رانندگ ییس راهنمایالزم است پل

 دهد.
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