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چکیده
فرسایش بادی و معضالت مربوط به آن ،هرساله خسارات سنگینی به بخشهای محیط زیستی ،اجتماعی و سالمت
جامعه وارد میکند  .در ایران نیز به دلیل وسعت مناطق خشک و گردوغبارهایی که هرساله بخش وسیعی از کشور را
تحت پوشش قرار میدهند ،مقابله و هدایت بهینه این پدیده حائز اهمیت است .هدف از پژوهش حاضر بررسی
اثرات ریز گردها در بروز چالشهای اجتماعی در فضای شهری آبادان است .این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی
است .جامعهی موردمطالعه شامل کلیهی ساکنین شهرآبادان هست ( .)N = 2836۰1نمونهی موردمطالعه به روش
نمونهگیری طبقهای و با استفاده از فرمول کوکران 25۰نفر انتخاب گردید .ابزار جمعآوری اطالعات میدانی
پرسشنامهی محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از نظرات کارشناسان مربوطه و اساتید دانشگاه پس از
اصالحات الزمه مورد تأیید قرار گرفت .پایایی ابزار موردتحقیق با استفاده از پیشآزمون (با استفاده از 3۰
پرسشنامه) و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ موردبررسی قرار گرفت که نتایج پیشآزمون پایایی ابزار موردتحقیق را
تأیید نمود (آلفای کرونباخ  .)۰/7نتایج حاصل از مطالعات میدانی در محیط  ، SPSSنشان داد که میزان آگاهی
اکثریت مردم منطقه از عوارض و اثرات این پدیده در حد متوسط بوده اما آنها بهناچار محکومبه ادامه زندگی در
شرایط تحمیلی بروز این پدیده هستند .نتایج حاصل از اثرات ریز گردها بر عوامل موردمطالعه نشان داد که این امر
تهدیدی جدی برای سالمت جسم و روان ساکنین و محیطزیست آنهاست ،همچنین ازنظر عامل فرهنگی و اجتماعی
باعث کاهش تفریح و فعالیتهای ورزشی شده است .کاهش درآمد ساکنین یکی از شاخصهای عامل اقتصادی
است که در جریان پدیده ریز گردها بهشدت تحت تأثیر قرارگرفته است.
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مقدمه
ارتباط تنگاتنگ بین اقلیم و سالمت انسان و فعالیتهای او ،بررسی و دیدهبانی رخدادهای جوی را ضروری میکند
) .(Khoshakhlagh, 2013: 18بیش از یکچهارم از خشکیهای جهان تحت تأثیر بیابانزایی میباشند .این مسئله
بعد از دو چالش مهم تغییر اقلیم و کمبود آب بهعنوان سومین چالش مهم جهان در قرن  21محسوب میشود
) .(Shalkohi, 2015: 2748در سالهای اخیر فراوانی طوفانهای گردوغبار در سطح منطقهای و جهانی افزایشیافته
است .اثرات متعددی برای این بالی طبیعی شمردهشده که گاهی برای برخی اکوسیستمها مثبت و برای برخی دیگر
منفی است) .(Mehrabi et al, 2015: 70آثار پدیده گردوغبار ممکن است تا فاصله  4000کیلومتری از منبع اصلی
تداوم داشته باشد و سبب بروز آثار نامطلوب زیستی و بروز خسارات فراوان در زمینههای کشاورزی ،صنعتی ،حملونقل و
سیستمهای مخابراتی شود ) .(Daneshjafari et al,2015: 574فرسایش بادی مشکل جدی بسیاری از نقاط جهان
بهویژه در مناطق خشک و نیمهخشک است.زمینهای مستعد برای فرسایش بادی در شمال افریقا ،خاورمیانه ،بخشهایی
از جنوب ،مرکز و شرق آسیا و دشت سیبری و ...پراکندهاند (.)Rayvandi et al, 2013: 2
مطالعات انجامشده ،اثرات بالقوه آلودگی هوا بهویژه ریزگردها بر سالمت انسان شامل افزایش مرگومیر ،افزای ش
مراجعه به بیمارستان،افزایش تغییرات در عملکرد فیزیولوژیکی بدن باألخص عملکرد تنفسی و قلبی -عروقی را نشان
میدهد ) .(Almasi et al, 2014: 149غلظت ریزگردها در اتمسفر شهرها میتواند متأثر از انتقال منطقهای و وسعت
زیاد انتشار طبیعی یا مصنوعی باشد ،بهطور مثال در یونان بادهای غالب شمالی در طول تابستان آالیندههای هوا را از
قاره اروپا به شرق مدیترانه انتقال میدهند ) .(Azizifar et al, 2011:60میزان آلودگی هوا ناشی از ریز گردها در
جهان برای سال  1995برابر با  68/11میکروگرم در مترمکعب بوده که در سال 2010به 40/88رسیده است.میزان این
نوع آلودگی برای کشورهای درحالتوسعه در 1995برابر  79/25بوده که در 2010به  42/93کاهش یافته است .برای
ایران نیز چنین تجربهای حاصلشده است .میزان انتشار آلودگی در ایران در سال  2010برابر با  55/62بوده که از متوسط
جهان و کشورهای درحال توسعه توسعه باالتر است ( .)Fattahi et al,2015: 45توفانهای گردوغبار میتوانند
موجب کاهش حاصلخیزی اراضی کشاورزی ،آلودگی هوا ،مشکالت تنفسی و کاهش میدان دید شوند .همچنین
توفانهای گردوغبار روی چرخههای زیستمحیطی اثر میگذارد و سبب تغییر شرایط اقلیمی میشوند (Shahrisvand
) .et al, 2014: 132پدیده گردوغبار یکی از بالیایی جوی ـ اقلیمی است که وقوع آن باعث وارد شدن خسارتهایی
درزمینه زیست محیطی و بروز و تشدید بیماری های تنفسی ،قلبی ،ترافیک هوایی و زمینی ،گردشگری ،کشاورزی و غیره
میشود .کشور ما به دلیل واقعشدن در کمربند خشک و نیمهخشک جهان مکرراً در معرض دستگاههای گردوغباری
محلی و سینوپتیکی متعددی است ( .)Rasouli et al, 2010: 89همچنین ،باد یکی از مهمترین عناصر اقلیمی است
که نقش مهمی در تغییرات سطح زمین در مناطق خشک و بیابانی دارد .بهطورکلی کنکاش باد در سطح زمین با عمل
فرسایش و برداشت همراه است که قسمتی از این بار پس از مسافتی رسوبکرده و مابقی بهصورت معلق در هوا باقی
میماند که به شکل گردوغبار تا مسافتهای طوالنی قابل حمل است و به عنوان یکی از مهمترین نمادهای مناطق
خشک و بیابانی شناخته میشود ( .)Karimi ahmadabaf & Shakihi razi, 2011: 113بررسی سینوپتیکی
توفانهای گردو غبار در دوره دهساله در منطقهی خوزستان با استفاده از نقشههای ارتفاع ژئوپتانسیل و بردار با فشار سطح
دریا نشان میدهد که در دورهی گرم سال استقرار کمفشار حرارتی سطح زمین و در دورهی سرد سال سامانههای مهاجر
و رود باد قطبی به همراه قرارگیری ناوه در غرب ایران روی مناطق بیابانی نقش اساسی در ایجاد این توفانها دارند
( .)Tavousi & Khosravi, 2011: 113گردوغبار در استان خوزستان و به ویژه شهرستان آبادان در سالهای اخی ر
به یک چالش بسیار مهم تبدیلشده است .ویژگیهای چون فاصله نزدیک با کشور عراق ،نزدیک بودن به بیابانهای
عربستان ،گرم و خشک بودن منطقه ،باعث شده که این استان و شهرستان مورد مطالعه همیشه در معرض گردوغبار و
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ریز گردها قرار گیرد .پدیده ریز گردها با فرازوفرودهایی در جنوب غرب کشور به وقوع پیوسته است .این پدیده در دههی
گذشته بارها رخداده است که میزان وقوع آن طی سالهای  1380تا  1394روندی صعودی چشمگیری به خود دیده است
که اوج آن در سال  1388با فراوانی بیش از  60روز در سال ثبتشده است .الزم به ذکر است که این پدیده در مناطق
غربی استان از جمله شهرستان آبادان بسیار شدیدتر از مناطق شرقی است و این میتواند به دلیل نقش ارتفاع و پو شش
گیاهی در کاهش غلظت و تراکم وجذب این پدیده باشد .هرچند که گردوغبار یک پدیده تقریباً غیر قابلکنترل است ولی
بررسی و ارزیابی تأثیرات اجتماعی ـ اقتصادی و زیست محیطی این پدیده کمک زیادی به برنامهریزان و سیاستگذاران
جهت اجرای برنامههای الزم برای کاهش اثرات ریز گردها خواهد نمود .همچنین ،این بررسیها میتواند مسئولین را
برای برخورد بهتر با این مسئله و آموزشهای بیشتر و با کیفیتتر جهت باال بردن آگاهی شهروندان نسبت به اثرات ریز
گردها و راههای کاهش خطرات ناشی از این پدیده کمک نموده و درنهایت بهسالمت و امنیت و آرامش روانی ساکنین
منطقه منجر شود .لذا ،در این بررسی ضمن توجه به ضرورت بررسی دقیق رفتار قلمروهای محیطی جهت دستیابی به
برنامهریزی توسعه اجتماعی و اقتصادی و مدیریت بحران حوادث طبیعی  ،سعی شده است تا اثرات ریز گردها بر مسائل
انسانی حوزه موردمطالعه بررسی گردد .هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات ریز گردها در بروز چالشهای اجتماعی در
فضای شهری آبادان است .در این رابطه مطالعات داخلی و خارجی گستردهای صورت گرفته است.
سیساکیان و همکاران ( )2013در بررسی توفانهای ماسه گردوغبار در کشور عراق ،مشخص نمودهاند که رخداد این
پدیده در کشور عراق روبه افزایش است و عوامل منطقهای ازجمله خشکسالی ،کاهش بارش و تغییر اقلیم و عوامل
محلی ازجمله ،سو مدیریت ،عملیاتهای نظامی مکرر و تخریب خاک ،عوامل اصلی ایجاد گردوغبار در کشور عراق
محسوب میشوند .فی و همکاران ( )2012در بررسی پدیده گردوغبار به عنوان مخاطرهای حدی در شمال کشور چین
،مشخص نمودهاند که گرمایش جهانی و عناصر اقلیمی دلیل اصلی رخداد و غبار محسوب نمیشوند ،بلکه شرایط طبیعی
و انسانی نیز مؤثر میباشند .کری نر ( )2006از نشانههای استفاده کرده است که بیان میکند خروجیهای قوی گردوغبار
از آسیا حتی ممکن است از برقراری دائم پوشش برف در شمال آسیا جلوگیری کرده باشد و حتی ممکن است در تعیین
موقعیت و وسعت آخرین صفحات بزرگ یخی نقش مؤثری را بازی کرده باشد.
مدبری و خادمی کیا ( )1391در مطالعهای به بررسی تأثیر ریز گردها بر جوامع انسانی زاگرس پرداختهاند .نتایج این
مطالعه نشان داده که این پدیده یکی از زیانبارترین بالیای طبیعی مناطق خشک و نیمهخشک جهان است و مشکالت
عدیدهای را ازجمله مشکالت جسمی (چشمی ،ریوی ،قلبی عروقی ،مغزی ،عفونی ،پوستی) ،روحی و اقتصادی را ایجاد
مینماید ( .)Modaberi & Khademi, 2012ریسپور و همکاران ( )1390در مطالعه باهدف شناسایی الگوهای
سینوپتیکی سامانههای گردوغباری در استان خوزستان به این نتیجه رسید که اصلیترین عامل مولد پدیده مذکور در
ماههای سرد سال استقرار یک فرود در سطوح میانی جو و در ماههای گرم سال کمفشارهای سطح زمین و بخصوص کم
فشار خلیج فارس است ( .)Raispour et al, 2011حسینزاده و پور سیاه بیدی ( )1390در مطالعهای با هدف بررسی
ریز گردها و اثرات آن بر عملکرد برخی از محصوالت زراعی در استان ایالم ،نشان دادهاند که پدیده گردوغبار بهعنوان
عامل اول حدود  56درصد و کمبود بارش بهعنوان عامل دوم حدود  28درصد در کاهش عملکرد جو آبی اثر معنیدار
داشته است ( .)Housien zadeh et al, 2011مهرابی و همکاران ( ،)1390که باهدف مروری بر اثرات ریز گردها
انجامشده است ،نشان میدهد که ذرات گردوغبار با اثرگذاری بر روی پوشش گیاهی و کاهش عملکرد فتوسنتز و اختالل
در تنفس گیاهی باعث کاهش عملکرد گیاهان شده ،که این بهنوبه خود تغذیه دامها را تحت تأثیر قرار میدهد و درنتیجه
کاهش تولید و مرگومیر را به دنبال دارد .از طرف دیگر پدیده گردوغبار ،هم میتواند حساسیتها و بیماریهای خاصی
را شیوع دهد و هم میتواند بر روی برخی حساسیتها و بیماریها اثر گذاشته و آنها را تشدید کند ( Mehrabi et al,
 .)2011حیدری ( )1386با استفاده از تحلیل همدیدی ،سیکلونهای بسته روی عراق و شمال عربستان را عامل اصلی
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ایجاد گردوخاک در استان کرمانشاه بیان میکند ( .)Haydarii, 2007همتی ( 16 )1374ایستگاه در محدوده بین
عرض  28تا  36/5درجه و طول  42تا  45درجه را در سال  1981تا  1990به تحلیل سینوپتیکی توفان ،علت و زمان
وقوع پرداخته است و نتیجه توفان جنوب غرب و جلگه خوزستان را حضور سیستم چرخندهای که از نواحی شمالی عراق و
مرکز عربستان منشأ گرفته دانست .این پژوهش نتایج یافتههای قبلی را تایید میکند و به این نکته تأکید دارد که ری ز
گردها تأثیرات مخربی بر زندگی انسانی دارد همانطور که در این پژوهش به آن رسیدیم ریز گردها بر عوامل انسانی از
قبیل سالمت ،اقتصاد ،محیطزیست و اجتماعی  -فرهنگی تأثیرات زیادی میگذارد.
این تحقیق دربی پاسخ به این سؤالهای است.
 آیا ریز گردها بر چشمانداز و محیطزیست ساکنان آبادان مؤثر بوده است؟ وقوع ریز گردها تا چه اندازه میتواند بر سالمت ساکنین اثر بگذارد؟ آیا پدیده ریز گردها بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی ساکنین شهرستان آبادان مؤثر است؟بنابراین فرضیههای تحقیق بدینصورت است.
 پدیده ریز گردها بر سالمت و آلودگیهای زیست محیط ساکنین تأثیر دارد. پدیده ریز گردها بر بعد فرهنگی و اجتماعی ساکنین تأثیر دارد. پدیده ریز گردها بر اقتصاد و افزایش هزینههای زندگی ساکنان تأثیر دارد.گردوغبار بهعنوان یکی از مهمترین شکلهای آلودگی جوی ،از ابعاد مختلف موردتوجه محققان قرارگرفته است .بررسی
رابطه گردوغبار دربیشتر مناطق ایران و مشکالت بهداشتی و پزشکی مثل بروز بیماری ریوی ،تنفسی و چشمی قابلتوجه
است ( .)Yarahmadi et al, 2014: 134این پدیده اثرات اقتصادی عمدهای را برای مناطق مختلف به همراه دارد
که میتوان به کاهش دید ،لغو پروازها و حملونقل زمینی ،کاهش نور خورشید و وجود بیماریهای تنفسی اشاره کرد
( .)Sissakian et al, 2013: 1084بر اساس گزارشهای بهداشت جهانی 500000،نفر در اثر ذرات آالینده معلق
دچار مرگومیر زودرس میگردند .میکروارگانیسمها و عناصر آالینده موجود در توفانهای گردوغبار سبب بروز و تشدید
مشکالت آسم ،برونشیت ،بیماریهای تنفسی ،مشکالت قلبی  -عروقی و بروز حساسیتهای چشمی میگردند
( .)Khoshakhlaghn et al, 2013: 18این پدیده جزو رخدادهای جوی است که اثرات زیستمحیطی ،اقتصادی و
اجتماعی آن در مناطق شهری بیشتر است ( .)Fazeli, 2011: 112توفانهای گردوخاک و ماسهای در مناطق مختلف
تعاریف گوناگونی دارد ،زیرا این پدیده در مکانهای گوناگون و در شرایط مختلفی به وجود میآید .بر اساس توافق
سازمان هواشناسی جهانی ،هرگاه در ایستگاهی سرعت باد از  15متر بر ثانیه تجاوز کند و دید افقی به علت گردوغبار ،به
کمتر از یک کیلومتر برسد ،توفان خاک گزارش میشود .توفان ماسهای ،به بادی اطالق میشود که بتواند ذرات با قطر
 0/15تا  0/30میلیمتر را تا ارتفاع  15متر جابهجا کند ،در این حالت ،توفان ماسهای است لکن در توفان خاک ،ذرات
معلق ،ریزتر است و جریانهای رو به باال میتواند این ذرات را بهصورت معلق در هوا نگه دارد ( Bahirai et al,
 .)2011: 48از آثار غیرمستقیم گردوغبار بر سالمت انسان ،میتوان به کاهش میزان دید افقی و درنتیجه ،افزایش
تصادفات جادهای و آسیبها و مرگومیر حاصل از آن یا افزایش عناصر سمی موجود در اندام گیاهان ،حیوانات و حتی
انسان اشاره کرد .برای مثال افزایش سرب در مواد غذایی مورداستفاده انسان ،سبب اخالل در سیستم عصبی و
سردرد،احساس بیحالی و ضعف استخوانها خواهد شد ( .)Nasiri, 2014: 131دلیل اینکه گردوغبار به عنوان یک
مخاطره برای سالمتی انسان محسوب میشود ،ناشی از ترکیبات شیمیایی ،عناصر سمی ،قطر ذرات یا میکرو
ارگانیسمهایی است که این ذرات با خود حمل کرده و باعث بروز مشکالت بسیاری برای مناطق درگیر با آن میشود
( .)Khoshakhlagh et al, 2013: 18روشهای گوناگون و متنوعی برای تثبیت خاکهای بادرفتی ،شامل
روشهای تثبیت زیستی ،روشهای تثبیت فیزیکی و مکانیکی ،روشهای تثبیت شیمیایی و روشهای نوین با مصالح
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مدرن وجود دارد .هدف اصلی در این روشها ،تثبیت خاک جهت کنترل فرسایش بادی ،دستیابی به مواد افزودنی است
که بتواند بر روی خاک ،قشر یکنواخت به هم چسبیدهای را به وجود آورد که مقاوم به باد و باران باشد ،دوام بیشتری
داشته باشد ،برای افرادی که با آن سروکار دارند مضر نباشد ،اثر سوء روی محصوالت کشاورزی نداشته و مواد غذایی
خاک را کاهش ندهد مالچهای نفتی در کنار اثرات سودمند ازنظر تثبیت ماسههای روان ،دارای اثرات زیانباری مانند
ضریب جذب حرارتی باال ،آلودگی محیطزیست ،مشکالت در رشد و نمو گیاهان و تهدید برای سفرههای آب زیرزمینی و
برای سالمتی انسان و جانوران را خواهد داشت ( .)Shalkohi et al, 2015: 274عربستان بهعنوان یکی از پنج
منطقه تولید کننده گردوغبار شدید در جهان شناختهشده است .شنهای منطقه وابی کشور عمان یکی از مناطق تولید
کننده گردوغبار منطقه است .توفانهای گردوغباری در عربستان سعودی بهعنوان شامال یا باد شمال تعریف میگردد.
طوفانهای گردوغباری بیابانهای ساهارا در مناطق ایالتهای جنوب غربی آمریکا ،تگزاس و آریزونا به نام هابوب خوانده
میشود .در شمال شرق آسیاگرد و غبار و طوفانهای شنی بهعنوان گردوغبار آسیایی شناخته و در ژاپن بهعنوان طوفان
زرد شناخته میشوند.
بررسیهای مربوط به فراوانی روزهای گردوغباری کشور نشان میدهد که چالههای مرکزی ایران بیشترین روزهای
گردوغباری رادارند .به عنوان مثال بادهای  120روزه در استان سیستان و بلوچستان به بیش از  150روز در سال افزایش
یافته است .منابع اصلی گردوغبارهای ورودی به غرب ایران ،نواحی بیابانی نسبتاً نزدیک به این منطقه مثل صحرای
سوریه ،عراق و صحرای موجود در شمال شبهجزیره عربستان است که نقش صحرای کبیر آفریقا در این میان بسیار ناچیز
قلمداد میشود .به دلیل مجاورت مناطق غرب و جنوب غربی کشور با بیابانهای بزرگ کشورهای همجوار روزهای غبار
آلود در این مناطق قابل توجه است .آمارهای سازمان هواشناسی کشور نشان میدهد که میانگین روزهای غبارآلود در
طی  56ساله گذشته در شهرهای اهواز و آبادان به طور میانگین به ترتیب  65و  82روز بوده است که فراوانی وقوع آن
در مردادماه بیش از ماههای دیگر برآورد میشود ( .)Shahsavani et al, 2010: 46-47در سالهای اخیر فراوانی
توفانهای گردوغبار در سطح منطقهای و جهانی افزایشیافته است .اثرات متعددی برای این بالی طبیعی شمرده شده
که گاهی برای برخی اکوسیستمها مثبت و برای برخی دیگر منفی است .مطالعات صورت گرفته اثرات این طوفانها را به
دو گروه کلی محیطی و انسانی تقسیم میکند .ازجمله اثرات محیطی میتوان به سخت شدگی سنگها ،زوال صخرهها ی
مرجانی ،اختالل در نیروی تابشی ،تشدید امواج شرقی و افزودن مواد مغذی به گیاهان اشاره کرد .آلودگی هوا ،جنون
حیوانات ،بروز آسم ،تعطیلی کسبوکار ،مشکالت ماشینآالت و آلوده سازی آب آشامیدنی ازجمله مهمترین اثرات انسانی
طوفانهای گردوغبار هستند ( .)Mehrabi et al, 2015: 70در زمان پدیده گردوغبار ،مراجعات بیماران ریوی به
مراکز درمانی اهواز با رشد  70درصدی روبرو بوده است .عالوه بر این میزان خسارت گردوغبار بر محصوالت جالیزی،
ذرت و گندم بین  15تا  20درصد پیشبینی گردیده است .همچنین میزان خسارت ناشی از شرایط نامناسب بهداشتی،
تعطیلی مدارس ،فرودگاهها وادارات و ...بیش از  4هزار میلیارد تومان در سال برآورد گردیده است .این پدیده در
کشورهای همسایه مانند عراق مشکالت فراوانی ایجاد کرده است .در زمان بروز این پدیده دید افقی در بعضی از مناطق
اهواز به کمتر از  10متر میرسد .به گونهایی که در طی  2سال گذشته در چندین نوبت ،غلظت کل ذرات معلق تا 9360
میکروگرم در مترمکعب افزایش یافته است .حداکثر وقوع این پدیده در خوزستان 84 ،ساعت و حداقل آن  36ساعت بوده
است ( )Shahsavani et al, 2010: 46گردوغبار میتواند منجر به تغییرات اقلیم در مقیاس جهانی و محلی ،تغییر
درچرخه بیولوژیکی ،زمینشناسی ،شیمیایی و یا محیطزیست انسان گردد .آئروسلهای معدنی حاصل از گردوغبار میتواند
بر تشکیل ابر ،خصوصیات ابر و میزان نزوالت جوی اثر گذارد ( .)Engelstaedter et al, 2006: 75گردوغبار در
طی یک دههی گذشته ،تبعات اجتماعی و اقتصادی مخربی برای استانهای متأثر در ایران داشته است .تشدید روند
مهاجرت افراد (بهویژه در اقشار متخصص و نخبه) از مناطق متأثر از گردوغبار ،بیکاری و یا کاهش درآمد در مشاغل
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مختلف شهری و روستایی ،کاهش تولید محصوالت کشاورزی ،رکود گردشگری ،اختالل در حملونقل هوایی و امنیت
پروازها ،کاهش کارایی فردی و اجتماعی ،تعطیلی مراکز آموزشی و تفریحی و  ...نمونههای بارزی از پیامدهای مخرب
توفان گردوغبار در استانهای متأثر از این پدیده در دههی اخیر بودهاند ( .)Khaledi et al, 2013: 107همچنین،
خسارات مالی طوفان گردوغبار شدید که در تاریخ  5تا  10ژانویه سال  1999در جزایر قناری اتفاق افتاد بیش از 175
میلیون یورو صدمه به جادهها ،بندرگاهها و محصوالت برآورد گردیده است .در مطالعهی که شهر زابل در کشور ایران
انجام گرفت هزینه بیماریهای تنفسی از سال  1999تا  2004بیش از  70میلیون دالر تخمین زدهشده است ( Miri et
 .)al, 2007: 103تقریباً  40درصد ذراتی که دارای اندازه بین  1ـ  2میکرون هستند در برونشها و کیسههای هوایی
باقی میمانند .ذراتی که اندازهای آنها بین  0/25تا  1میکرون باشد ،در سیستم تنفسی کمتر باقی میمانند .ذراتی که
اندازه آنها کمتر از  0/25میکرون است به دلیل حرکت براونی در دستگاه تنفسی بیشتر باقی میمانند .از طرفی هر فردی
با متوسط 10ساعت فعالیت و با  17تنفس در هر دقیقه و متوسط  0/0368گرم گردوغبار در هر فوت مکعب هوای تنفسی
به طور متوسط در زمان پدیده گردوغبار ( 10ساعت)  6/624گرم گردوغبار را وارد ریههای خود مینماید ( Griffin,
 .)2007: 56ازجمله ترکیبات موجود در ذرات گردوغبار کلسیم ،آهن ،آلومینیم ،منیزیوم و غیره میباشند .در صورت
استفاده بیش از  2/5گرم کلسیم منجر به سنگ کلیه و تصلب مجاری کلیه و رگهای خون میگردد .آهن ممکن است
منجر به ورم ملتحمه و آماس شبکیه چشم گردد .همچنین تنفس طوالنیمدت آهن باعث سیدروزیس میگردد ،و تنفس
طوالنی مدت ذرات گردوغبار حاوی منیزیم منجر به افسردگی و گیجی و ضعیف شدن بدن میگردد .تنفس کوتاهمدت
ذرات حاوی آلومینیم منجر به سرفه و تحریک ششها میگردد و تنفس طوالنیمدت آن باعث صدمه به ششها میگردد
(.)Al-Hurban & Al-Ostad, 2010: 172

گردوغبارهای ورودی به مرزهای کشور هرچند ازنظر تعدد وقوع بهمراتب کمتر از منشأهای داخلی هستند اما به واسطه
حجم انتقال زیاد و ارتفاع بسیار باال بخش عمدهای از کشور را تحت تأثیر قرار میدهند .بهعبارتدیگر کاهش شدت
طوفانهای محلی در مقابل افزایش طوفانهای فرامرزی بیشتر بوده است ( .)Asghari et al,2015: 2عمدهتری ن
منابع گردوخاک در استان خوزستان و شهر آبادان بیشتر درغرب و جنوب غرب عراق ،جنوب شرق سوریه ،منطقـه مـرزی
بـین سـوریه ،اردن و شمال ،شـرق و شـمال شـرق عربستان و تا اندازهای شمال صحرای آفریقا است ( Azizi et al,
 .)2012: 124مشاهدات پدیدههای هواشناسی به فاصلهی  3ساعت یکبار در طول روزبه دست آمده که در مجموع 3
بار در شبانهروز ثبت میگردد در این مشاهدات پدیدههای بصری آبوهوا بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی
هواشناسی ( )WMOدر 100کد ( )00-99تعریفشده که از این  100کد به طور کلی بهمنظور ثبت و گزارش پدیده
گردوغبار در ایستگاههای مختلف هواشناسی از  11کد استفاده میشود ( .)L’oingsigh et al, 2014: 13این کدها
بسته بهشدت و ماهیت پدیده ثبت و گزارش میشوند (جدول .)1
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جدول  .1کدهای سازمان جهانی هواشناسی مرتبط با فرسایش بادی و پدیده طوفانهای گردوغبار
کد
06
07
08
09
30
31
32
33
34
35
98

توضیحات
مه ناشی از گردوغبار
غبار یا شن برخاسته از زمین
طوفان گردوغبار
توفان گردوغبار اتفاق افتاده درگذشته (اتفاق افتاده در یک ساعت قبل از مشاهده در ایستگاه)
گردوغبار خفیف یا متوسط شن و ماسه همراه با کاهش میدان دید کمتر از  1000متر اما بیشتر از  200متر
گردوغبار پایدار یا متوسط شن و ماسه همراه با کاهش میدان دید کمتر از  1000متر اما بیشتر از  200متر
شروع یا افزایش گردوغبار خفیف یا متوسط شن و ماسه همراه با کاهش میدان دید کمتر از  1000متر اما بیشتر از  200متر
توفان گردوغبار شدید همراه با کاهش دید کمتر از  200متر
توفان گردوغبار پایدار شدید همراه با کاهش دید کمتر از  200متر
شروع یا افزایش گردوغبار شدید همراه با کاهش دید کمتر از  200متر
رعدوبرق با گردوغبار و یا توفان شن و ماسه
Source: L’oingsigh et al,2014: 13

ریزگردها
اقتصادی

تعطیلی محل کار ،کاهش
درآمد ،افزایش مصرف انرژی
خانوار و کاهش منابع آب

اجتماعی

افت تحصیلی فرزندان ،عادت فرزندان درنرفتن
به مدرسه ،میل به مهاجرت از منطقه،کاهش
تفریحات خانوادگی ،کاهش فعالیتهای ورزشی
خانواده وکاهش خرید خانوادگی و شخصی

سالمت

مشکالت ریوی ،افسردگی ،مشکالت
چشمی ،دفعات نظافت منزل ،دفعات
نظافت شخصی ،آلودگی منزل

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

روش پژوهش
این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر روش ،توصیفی  -تحلیلی است .جامعه آماری تحقیق را کلیه ساکنین
شهرآبادان ( )N = 253907تشکیل میدهند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونهای به تعداد خانوار 250تعیین
گردید .ابزار جمعآوری اطالعات در این پژوهش بهصورت پرسشنامهای است که روایی آن توسط کارشناسان مربوطه
مورد تأیید قرار گرفت .با استفاده از پیشآزمون و ضریب آلفای کرونباخ پایایی آن تایید شده است که ضریب آلفای
کرونباخ آن باالتر از  0/750میباشند (جدول  .)1لذا میتوان به گویهای مورداستفاده در این پرسشنامه اعتماد نمود.
پرسشنامه مورد مطالعه دارای دو بخش اصلی بود .در بخش اول پرسشنامه شامل اطالعات توصیفی (سن ،سطح سواد،
سطح درآمد و  )...افراد موردمطالعه بود .در بخش دوم پرسشنامه به بررسی تأثیرات زیستی و محیطی ساکنان ( 6گویه در
سطح لیکرت  5بخشی از خیلی کم تا خیلی زیاد) ،تأثیرات اجتماعی ( 6گویه در سطح لیکرت  5بخشی از خیلی کم تا
خیلی زیاد) ،هزینه زندگی و اقتصادی ( 4گویه در سطح لیکرت  5بخشی از خیلی کم تا خیلی زیاد) و بررسی میزان آگاهی
افراد موردمطالعه از ریزگردها و تأثیرات مخرب آنها ( 6گویه در سطح لیکرت  5بخشی از خیلی کم تا خیلی زیاد)
میپردازد .اطالعات بهدستآمده از پرسشنامه از طریق  SPSSطبقهبندیشده و از طریق آزمون  tتک نمونهای مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
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جدول  .2روایی و پایایی برای شاخصهای مورد بررسی
ردیف

عوامل

تعداد گویهها

آلفای کرونباخ

1

تأثیرات زیستی و محیطی

6

0/756

2

تأثیرات اجتماعی

6

0/752

3

هزینه زندگی و اقتصادی

4

0/756

4

میزان آگاهی افراد

6

0/750

در این پژوهش از سه شاخص سالمت و آلودگیهای زیستمحیطی،اجتماعی و اقتصادی استفادهشده است که شاخص
سالمت شامل گویههای مشکالت ریوی ،افسردگی ،مشکالت چشمی ،دفعات نظافت منزل ،دفعات نظافت شخصی،
آلودگی منزل است .شاخص اجتماعی شامل گویههای افت تحصیلی فرزندان ،عادت فرزندان درنرفتن به مدرسه ،میل به
مهاجرت از منطقه،کاهش تفریحات خانوادگی ،کاهش فعالیتهای ورزشی خانواده و کاهش خرید خانوادگی و شخصی
است .شاخص اقتصادی نیز ازگویههای تعطیلی محل کار ،کاهش درآمد ،افزایش مصرف انرژی خانوار و کاهش منابع آب
تشکیلشده است.

محدوده موردمطالعه
شهرستان آبادان با مساحت  2063هکتار در جنوب غربی خوزستان و همچنین در جنوب غربی کشور واقعشده است.
جمعیت این شهرستان طبق آمار سال  1385برابر با  283601نفر است .حدود آبادان از شمال به شادگان ،از شرق و جنوب
به خلیجفارس از جنوب غربی و غرب به کشور عراق که حد فاصل مرز طبیعی را رودخانه اروند تشکیل میدهد و از شمال
غربی به خرمشهر محدود میگردد .همسایگی این شهرستان با کشور عراق سبب شده که گهگاه با جریانهای مختلفی
مانند جنگ تحمیلی درگذشته و بروز پدیده ریز گردها در امروز مواجه شود.

شکل  .2موقعیت منطقه مورد مطالعه

)(source: Abadan county government, 2016
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یافتهها و بحث
یافتههای توصیفی
در این پژوهش ما از دو نوع داده یکی دادههای روزانه وضعیت هوای سازمان هواشناسی کشور درسالهای  2000تا
 2009و پرسشنامه از مردم شهر آبادان در سال  1395استفاده کردهایم .بهمنظور بررسی تعداد روزهای گردوغباری
شهرآبادان از دادههای روزانه وضعیت هوای سازمان هواشناسی کشور برای سالهای  2000تا  2009میالدی استفاده شد.
با استخراج کد  07در هرروز گردوغباری برای ماههای مختلف سال ،درنهایت مجموع روزهای گرد غباری برای هرماه
میالدی محاسبه شد و بهصورت مجموع فصلی و ساالنه استخراج شد (شکلهای  3و .)4با توجه به رخداد پدیده گرمایش
جهانی و خشکسالیهای اخیر بیشترین روزهای گردوغباری در سالهای  2008و  2009به ترتیب با  104و  103روز
رخداده است (شکل  .)3افزایش روزهای گرد غباری در سالهای اخیر دهه موردمطالعه ( )2009-2000عالوه بر روند
ساالنه دارای روند فصلی نیز است (شکل  .)4بیشترین روزهای گردوغباری در نیمه گرم سال و کمترین آن در نیمه سرد
سال رخداده است .در این میان تابستان و پاییز به ترتیب بیشترین و کمترین روزهای گردوغباری را در سالهای 2000
تا 2009به خود اختصاص دادهاند .بهطورکلی مجموع روزهای گردوغباری در استان خوزستان در تیرماه بیشترین و آذرماه
کمترین فراوانی را دارد ( . )Zangeneh,2014: 2که با وقوع گرمایش جهانی و افزایش درجه حرارت در سالهای اخیر
حداکثر فراوانی گردوغبار به سمت فصل سرد جابهجاشده است ( .)Babaie fini et al, 2014: 376با تقویت پرفشار
جنبحارهای روی عربستان ،در فصل گرم ،سرعت امواج کوتاه در سطوح میانی کاهشیافته و در پی آن فرا رفت رطوبتی
نیز کاهش مییابد این سازوکار همچنین سبب کاهش عمق ناوه مدیترانهای و تشدید بادهای مداری و تضعیف بادهای
نصفالنهاری میشود ( .)Taee samiromi et al, 2013: 2و جود کمفشارهای حرارتی سطح زمین و بهخصوص
کمفشار خلیجفارس در دوره گرم سال با مکش هوای بیابانهای اطراف (شبهجزیره عربستان) یکی از عوامل ایجاد
گردوغبار است ( .)Tavousi et al, 2010: 80جدول ( ،)3توزیع فراوانی برحسب سن و تحصیالت پاسخگویان را
نشان میدهد ،بر اساس نتایج جدول ( )2اکثریت پاسخگویان ( 42/4درصد) در گروه سنی  25-24سال قرار دارند و گروه
سنی بیش از  65سال دارای کمترین تعداد افراد در جدول توزیع گروههای سنی است .همچنین جدول مذکور دربرگیرنده
میزان تحصیالت پاسخگویان نیز است .همان طور که پیداست اکثریت افراد پاسخگو ( 34/4درصد) دارای سطح تحصیالت
در حد دیپلم میباشند .همچنین  13/6درصد افراد موردمطالعه دارای سطح سواد ابتدای و پایینتر میباشند 11/6 .درصد
افراد در حد راهنمایی 16/8 ،درصد آنها در حد فوقدیپلم و  23/6درصد آنها دارای تحصیالت در حد لیسانس هستند.
جدول  .3توزیع فراوانی برحسب سن و تحصیالت پاسخگویان
گویه

فراوانی

درصد

گویه

فراوانی

درصد

 24-20سال
 34-25سال
 44-35سال
 54-45سال
 64-55سال
بیش از  65سال
جمع

9
106
84
27
16
8
250

3/6
42/4
33/6
10/8
6/4
3/2
100

بیسواد
کمسواد
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
جمع

12
10
12
29
86
42
59
250

4/8
4
4/8
11/6
34/4
16/8
23/6
100
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بر اساس نتایج بهدستآمده در جدول ( ،)4میزان آگاهی  33/6درصد پاسخگویان در رابطه با اثرات ریز گردها بر زندگی
ساکنین در حد کم و خیلی کم قرار دارد .همچنین اکثریت آنها ( 45/2درصد) ،دارای میزان آگاهی در حد متوسط بوده و
میزان آگاهی تنها  21/2درصد پاسخگویان در حد زیاد و خیلی زیاد برآورد شده است.
جدول  .4فراوانی و درصد فراوانی سطح آگاهی افراد از اثرات ریز گردها
سطح آگاهی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

خیلی کم

30

12/0

12/0

کم
متوسط

54
113

21/6
45/2

33/6
78/8

زیاد
خیلی زیاد
جمع کل

33
20
250

13/2
8/0
100

92/0
100
-

یافتههای تحلیلی
در بخش یافتههای تحلیلی و استنباطی با استفاده از آزمون آماری ( tتک نمونه مستقل) به سنجش معنیداری
فرضیههای تحقیق پرداختهشده است.
فرضیه اول :پدیده ریز گردها بر سالمت و آلودگیهای زیست محیط ساکنین تأثیر دارد.
جدول ( ،)5تأثیر ریز گردها بر شاخصهای مختلف مربوط به متغیر سالمت و آلودگیهای زیستمحیطی را نشان میدهد.
در این قسمت ابتدا به بررسی و اولویتبندی تأثیر ریز گردها بر شاخصهای مختلف متغیر مذکور با استفاده از ضریب
تغییرات ( ،)C.Vپرداخته شده است .همانگونه که پیداست ،پدیده ریز گردها بیشترین تأثیر را ازنظر سالمت و مباحث
زیستمحیطی بر شاخص مشکالت ریوی گذاشته و بعدازآن مشکالت چشمی و افسردگی در رتبههای بعدی قرار دارند.
همانطور که از جدول توصیفی باالبر میآید ،بروز این پدیده و آلودگیهای ناشی از آن ،سالمت مردم منطقه را با
خطرات جدی و جبرانناپذیری مواجه نموده است .بر اساس آزمون  tتک نمونهای ،عدد  3بهعنوان میانه نظری با
میانگین اثرات ریز گردها بر سالمت ساکنین و آلودگیهای زیست محیط در منطقه موردمطالعه مقایسه گردید .با توجه به
نتایج جدول ( )6مشاهده میشود که  tبهدستآمده  19/01بوده که عالمت مثبت نشان میدهد میانگین متغیر
موردبررسی بزرگتر تر از میانهی نظری یا نمرهی مالک است .به عبارتی بین تأثیر ریز گردها بر سالمت ساکنین با
میانهی نظری آزمون اختالف معنیداری درسطح  99درصد وجود دارد .بنابراین سطح تأثیر ریز گردها بر سالمت ساکنی ن
و محیطزیست آنها باالتر از حد متوسط ارزیابی میشود .لذا میتوان عنوان نمود که فرضیهی تحقیق مبنی بر تأثیر ریز
گردها بر سالمت و آلودگیهای زیست محیط ساکنین پذیرفته میشود.
جدول  .5درصد فراوانی تأثیر ریز گردها بر شاخصهای مربوط به
متغیر سالمت و آلودگیهای زیستمحیطی
متغیر

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

مشکالت ریوی
افسردگی

3/11
3/14

1/91
2/24

0/614
0/713

1
3

مشکالت چشمی
دفعات نظافت منزل
دفعات نظافت شخصی
آلودگی منزل

3/81
3/01
3/01
3/06

2/43
2/69
2/89
2/70

0/637
0/893
0/960
0/882

2
5
6
4
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جدول  .6نتایج آزمون  tتک نمونهای تأثیر ریز گردها بر سالمت ساکنین و آلودگیهای زیست محیط
متغیر

میانگین

T

Df

Sig

سالمت و آلودگیهای زیست محیط

3/1

19/01

249

0/000

فرضیه دوم :پدیده ریز گردها بر بعد فرهنگی و اجتماعی ساکنین تأثیر دارد.
جدول ( ،)7تأثیر ریز گردها بر شاخصهای مختلف متغیر فرهنگی و اجتماعی را نشان میدهد .همانطور که پیداست
بروز پدیده ریز گردها در منطقه مورد مطالعه بیشترین تأثیر را بر شاخص فعالیتهای ورزشی خانواده با توجه به ضریب
تغییرات  0/589در بعد فرهنگی و اجتماعی گذاشته است .همچنین براثر بروز این پدیده تفریحات خانوادگی ساکنین
منطقه موردمطالعه نیز دستخوش تغییرات منفی شده است .عالوه بر اینها ،براثر گسترش آلودگیهای ناشی از پدیده ریز
گردها ،شرایط زندگی ازنظر بهداشتی و همچنین ازنظر فرهنگی و اجتماعی با مسائل جدی مواجه شده و این حالت زمینه
الزم و کافی را برای ایجاد میل به مهاجرت از منطقه فراهم نموده است .همچنین ،گسترش آلودگیهای ناشی از ری ز
گردها در شهرستان موردمطالعه بر تحصیل فرزندان و کیفیت نظام آموزشی نیز تأثیر داشته است.
جدول  .7درصد فراوانی تأثیر ریز گردها بر شاخصهای اجتماعی
متغیر

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

افت تحصیلی فرزندان
عادت فرزندان درنرفتن به مدرسه
میل به مهاجرت از منطقه

3/77
3/28
3/02

2/71
2/31
1/98

0/718
0/764
0/655

5
4
3

کاهش تفریحات خانوادگی شما

3/18

2/09

0/657

2

کاهش فعالیتهای ورزشی خانواده

3/65

2/15

0/589

1

کاهش خرید خانوادگی و شخصی

3/00

2/27

0/756

6

جدول  . 8نتایج آزمون  tتک نمونهای تأثیر ریز گردها بر بعد اجتماعی ساکنین
متغیر
بعد اجتماعی ساکنین

میانگین
3/68

T

Df

Sig

17/99

249

0/000

با توجه به نتایج جدول ( )8مشاهده میشود که  tبهدستآمده از این جدول نیز مثبت بوده که نشان میدهد میانگین
متغیر مورد بررسی بزرگ تراز میانهی نظری یا نمرهی مالک است .به عبارتی بین تأثیر ریز گردها بر بعد فرهنگی و
اجتماعی با میانهی نظری آزمون اختالف معنیداری در سطح  99درصد وجود دارد .بنابراین تأثیر ریز گردها بر عامل
فرهنگی و اجتماعی باالتر از حد متوسط ارزیابیشده است .لذا میتوان عنوان نمود که فرضیهی تحقیق مبنی بر تأثیر ری ز
گردها بر بعد اجتماعی ساکنین پذیرفته میشود.
فرضیه سوم :پدیده ریز گردها بر اقتصاد و افزایش هزینههای زندگی ساکنان تأثیر دارد.
با توجه به نتایج درجشده در جدول ( ،)9ضریب تغییرات مربوط به شاخص کاهش درآمد برابر با  0/464بوده و نشان
میدهد که این شاخص در جریان بروز پدیده ریز گردها در منطقه موردمطالعه بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرد .عالوه بر
آن ،بروز و گسترش این پدیده ،بر شاخصهای تعطیلی محل کار ،افزایش مصرف انرژی خانوار و افزایش مصرف آب به
ترتیب دارای بیشترین تأثیر است .بر اساس نتایج جدول ( ،)10میزان  tمعادل  49/97بوده است که با توجه به سطح
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معنیداری  sig = 0/000با احتمال  99درصد فرض صفر رد میشود .نتایج قید شده در جدول ( )10نشاندهنده باالتر
بودن میانگین متغیر اقتصادی از نمره مالک است .و تأثیر ریز گردها بر اقتصاد مردم منطقه موردنظر را تایید میکند .لذا
میتوان عنوان نمود که فرضیهی تحقیق مبنی بر تأثیر ریز گردها بر بعد اقتصاد و افزایش هزینههای زندگی ساکنین
پذیرفته میشود.
جدول  .۹تأثیر ریز گردها بر شاخصهای مربوط به متغیر اقتصاد و افزایش هزینههای زندگی
متغیر

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

تعطیلی محل کار
کاهش درآمد
افزایش مصرف انرژی خانوار
کاهش منابع آب

3/28
3/96
3/33
3/52

2/61
1/84
2/67
2/91

0/795
0/464
0/801
0/826

2
1
3
4

جدول  .1۰نتایج آزمون  tتک نمونهای تأثیر ریز گردها بر اقتصاد و افزایش هزینههای زندگی
متغیر

میانگین

T

Df

Sig

اقتصاد و افزایش هزینههای زندگی

3/4

47/97

249

0/000

نتایج جدول ( )11نشان میدهد که بیشترین تأثیر ریز گردها بر متغیر زیستی و محیطی ساکنین منطقه مورد مطالعه با
میانگین  3/1و انحراف معیار  1/89و سپس بر متغیر اقتصادی با میانگین  3/4و انحراف معیار  2/55است .همانطور که
پیداست بروز و گسترش پدیده ریز گردها در منطقه مورد مطالعه بیشترین تأثیرات زیستمحیطی ،به صورت ایجاد
آلودگیها که به دنبال آن مسائل و چالشهای بهداشتی و سالمتی ایجاد میشود را به دنبال دارد .عالوه بر آن به دلیل
طوالنی بودن زمان ایجاد آلودگیهای ریز گردی ،این پدیده تأثیرات اجتنابناپذیری بر اقتصاد منطقه و مباحث مربوط به
افزایش هزینه زندگی را سبب میشود که این حالت میتواند منجر به گسترش بحرانهای اجتماعی مانند مهاجرت و
افزایش حجم بیکاری و غیره شود.
جدول  .11درصد فراوانی تأثیر ریز گردها بر عوامل مختلف مورد نظر در منطقه مورد مطالعه
تأثیرات ریز گردها

زیستی و محیطی

فرهنگی و اجتماعی

اقتصادی

خیلی کم

6/9

6/5

8/9

کم

11/8

12/4

11/1

متوسط

25/9

41/5

32/1

زیاد
خیلی زیاد

40/1
15/4

30/0
9/6

38/6
9/3

میانگین

3/1

3/68

3/4

انحراف معیار

1/89

2/98

2/55

C.V

0/609

0/809

0/750

رتبه

1

3

2
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جدول  .12نتایج آزمون  tتک نمونهای تأثیر ریز گردها بر چالشهای انسانی
متغیر

میانگین

T

Df

Sig

سالمت ساکنین و آلودگیهای زیست محیط

3/1

19/01

249

0/000

بعد فرهنگی و اجتماعی ساکنین

3/68

17/99

249

0/000

اقتصاد و افزایش هزینههای زندگی

3/4

49/97

249

0/000

نتایج ارزیابی اثر ریز گردها بر چالشهای اجتماعی در شهرستان آبادان ،که با استفاده از  3عامل اصلی بررسیشده
است ،و میانگین آنها در جدول ( )12نشان دادهشده است .بر اساس آزمون  tتک نمونهای ،عدد  3به عنوان میانه نظری
با میانگین اثر ریز گردها بر هرکدام از سه عامل مذکور در شهرستان مورد مطالعه ،مقایسه گردید .با توجه به نتایج جدول
( )12مشاهده میشود که  tبهدستآمده برای هر سه عامل سالمت ساکنین ( ،)t = 19/01عامل فرهنگی و اجتماعی
( )t = 17/99و عامل اقتصادی ( ،)t = 49/97مثبت و معنیدار بوده که نشاندهندهی باالتر بودن میانگین این سه عامل
از میانهی نظری یا نمرهی مالک (عدد  )3است .لذا می توان عنوان نمود که ریز گردها بر ساکنین شهرستان موردمطالعه
اثر داشته است.به این معنا که سه معیار اصلی مورد نظر بهشدت تحت تأثیر  ،اثرات منفی بروز پدیده ریز گردها در آبادان
هستند.

نتیجهگیری
توفانهای گردوغبار بهعنوان یکی از رایجترین بالیای طبیعی قرن اخیر دارای اثرات متعدد مثبت و منفی بر روی
اکوسیستمها است .این توفانها برافزایش میزان مواد مغذی خاک در مناطق رسوبگذاری و اقیانوسها ،حاصلخیزی ورود
فیتوپالنگتونها را افزایش داده و با کاهش میزان تابش ،رشد و عملکرد پوشش گیاهی را تحت تأثیر قرار داده و باعث
رشد بیماریهای مختلف دربی جوامع بشری میشود .یکی از مسائل مهم دهه ی اخیر منطقه جنوب غرب کشور و
شهرستان آبادان پدیده ریز گردها است که در شرایط بدآبوهوایی تشکیل میشود .در این مطالعه ،در ابتدا به بررسی
سطح آگاهی افراد نسبت به اثرات مختلف ریز گردها بر زندگی آنها پرداختهشده است .همانطور که پیداست نتایج
حاصل از پژوهش حاضر نشان میدهد که اکثریت افراد مورد مطالعه ( 45/2درصد) دارای سطح آگاهی در حد متوسط در
زمینه اثرات ریز گردها بر ابعاد مختلف زندگی خود بودند .اما ساکنین تنها در زمینه بروز این پدیده و اثرات و عوارض آن
آگاهی دارند و با توجه به اجتنابناپ ذیر بودن بروز این پدیده اغلب آنها محکومبه ادامه زندگی در همان شرایط هستند.
پس از بررسی سطح آگاهی افراد پاسخگو در زمینه اثرات بروز این پدیده ،اثرات ریز گردها بر سه بعد اصلی سالمت
ساکنین و محیطزیست آنها ،بعد فرهنگی و اجتماعی و بعد اقتصادی و هزینههای زندگی افراد مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به نتایج بهدستآمده در مطالعه حاضر ،اثر بروز پدیده ریز گردها بر شاخصهای عامل سالمت ساکنین و
محیطزیست آنها با استفاده از ضریب تغییرات مورد بررسی قرار گرفت و اهمیت نسبی هرکدام از شاخصهای این متغیر
مشخص گردید .همانگونه که پیداست شاخص بیماریهای ریوی با ضریب تغییرات معادل  0/614در رتبه اول قرار
گرفت و مشخص شد که بیشترین تأثیر ریز گردها بر به خطر انداختن دستگاه تنفسی افراد موردمطالعه بوده است .این
روند برای دو متغیر دیگر نیز بررسی شد و نشان داد که با توجه به ضریب تغییرات تأثیر ریز گردها بر شاخص کاهش
فعالیتها ی ورزشی خانواده در عامل فرهنگی و اجتماعی با ضریب تغییرات معادل  0/589و شاخص کاهش درآمد از
عامل اقتصادی با ضریب تغییرات  0/464است.
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با توجه به نتایج درج شده در جدول مربوط به درصد فراوانی تأثیر ریز گردها بر عوامل مختلف مورد نظر در منطقه مورد
مطالعه  ،با توجه به ضریب تغییرات ،عامل زیستی و محیطی در رتبه اول ،عامل اقتصادی رتبه دوم و عامل فرهنگی و
اجتماعی در رتبه سوم قرار دارند .نشان میدهد که بیشترین تأثیر ریز گردها بر متغیر زیستی و محیطی ساکنین منطقه
مورد مطالعه با میانگین  3/1و انحراف معیار  1/89و سپس بر متغیر اقتصادی با میانگین  3/4و انحراف معیار  2/55است.
و نهایتاً بر عامل فرهنگی و اجتماعی با میانگین و انحراف معیار به ترتیب  3/68و  2/98بوده است.
نتایج حاصل از  tبهدست آمده برای هر سه عامل سالمت ساکنین ( ،)t = 19/01عامل فرهنگی و اجتماعی (= 17/99
 )tو عامل اقتصادی ( ،)t = 49/97مثبت و معنیدار بوده که نشاندهندهی باالتر بودن میانگین این سه عامل از میانهی
نظری یا نمرهی مالک (عدد  )3است .لذا میتوان عنوان نمود که ریز گردها بر ساکنین شهرستان مورد مطالعه اثر داشته
است .به این معنا که سه معیار اصلی مورد نظر بهشدت تحت تأثیر ،اثرات منفی بروز پدیده ریز گردها در آبادان هستند.
این پژوهش نتایج یافتههای قبلی را تایید میکند و به این نکته تأکید دارد که ریز گردها تأثیرات مخربی بر زندگی انسانی
دارد همانطور که در این پژوهش نشان داده شد ،ریز گردها بر عوامل انسانی از قبیل سالمت ،اقتصاد ،محیطزیست و
اجتماعی  -فرهنگی تأثیرات زیادی میگذارد.در همین راستا پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میگردد:
 با توجه به اینکه بروز پدیده ریز گردها تقریباً منشأ خارجی دارد و سرچشمههای آن در کشورهای دیگر قرار دارد لذاتعاملی منطقهای و بینالمللی باید صورت گیرد.
 با توجه به وجود رودخانههای متعدد در استان خوزستان ایجاد جنگلهای طبیعی و درختکاریها در کنار جادهها وهمچنین ایجاد جنگلهای مصنوعی تا حدودی میتوان از حجم این پدیده در درون مرزها کاست.
 ایجاد کمربندهای سبز و ایجاد پارکها و فضاهای سبز در منطقهی مورد مطالعه آبادان. ایجاد مراکز درمانگاهی خاص و تجهیز بیمارستانهای منطقه برای مقابله با پیامدهای آن. ساخت مدارس بهصورت سالنی برای کاهش اثرات ریز گردها. ایجاد فرهنگسازی برای استفاده از ماسک و توزیع نمادین در مراکز عمومی شهر. افزایش برنامههای آگاهیرسانی جهت مقابله با اثرات ریز گردها از طریق برنامههای آموزشی صداوسیما ،بروشور،مدارس و ...
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Extended Abstract
Introduction
The bottleneck relationship between climate and human health and his activities makes
necessary to review and monitor atmospheric events. More than a quarter of the world's land is
affected by desertification. This matter after two key challenges: climate change and water
shortages is considered as the third most important challenges in the 21st century in the world.
In recent years, the frequency of storms dust in regional and global level has been increased.
Multiple effects to the natural disaster have been considered which are sometimes positive for
some ecosystems and negative for others. Microgrids phenomenon may works to 4000
kilometers away from the main source and causes the adverse biological effects and lots of
damages in the agriculture, industry, transport, telecommunications systems. Wind erosion is a
serious problem in many parts of the world, especially in areas of arid and semi-arid. The prone
lands to wind erosion in North Africa, the Middle East, parts of south, center and East Asia and
the Siberian plains, etc., have been scattered. Studies indicate the potential impacts of air
pollution, especially microgrids on human health, including increased mortality, increased
hospital visits, increasing changes in physiological function of the body, especially the
respiratory and cardiovascular function. The concentration of dust in the cities atmosphere can
be caused by the regional transfer and vast expanses of natural or artificial diffusion for
example, in Greece, north prevailing winds during summer, transfer the air pollutants along
Europe continent to the Eastern Mediterranean.

Methodology
This study is applied and descriptive-analytical method. The population included all of residents
of Abadan city (253907=N) by which, the sample size was determined 250 households. The
data collection tool in this study was questionnaire that its validity was confirmed by experts.
Using the pre-test and Cronbach alpha coefficient, its reliability was confirmed in which,
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Cronbach alpha coefficient was higher than 0.750. Therefore, the used in this questionnaire
would be trustworthy. The first part of the questionnaire includes descriptive information (age,
level of literacy, income level, etc.) of individuals under study. In the second part of the
questionnaire, the effect of Biological and Environmental residents, social impacts, living and
economic costs, and the level of awareness of the subjects from the microgrids and their
destructive effects in (6 items at Likert level 5, partly from very low to very high), (6 items at
Likert level, 5 from very low to very high), (4 items at Likert level 5, partly from very little to
very high), and (6 items at Likert level, 5 from very low to very high), were studied,
respectively. The data obtained from the questionnaire was categorized and analyzed by SPSS 1
and by single sample t-test, correspondingly.

Results and discussion
In this study, we have two types of data which one of them is daily weather data of
Meteorological Organization of the country between the years 2000 to 2009 and questionnaires
by means of Abadan city's people in 2017. To determine the number of dusty days in Abadan
city from daily data, the weather condition of Meteorological Organization of the country were
used between the years 2000 to 2009. By extracting the code 07 for every dusty day of the year
for each month, finally, the sum of dusty days for each Christian month and was calculated and
extracted in seasonal and annual totals. Based on the single sample t-test, the number 3 was
compared with the mean of the effects of the microgrids on residents' health and environmental
pollution in the area under study. According to the results obtained, it was considered that the t
value was 19.01 which the positive sign indicated that the mean of the examined variables was
higher than the theoretical mean or the criterion score. In other words, there was a significant
difference between the impact of the microgrids on health of the residents with the theoretical
mean score of 99%. So the impact of microgrids on the health of residents and the environment
would be analyzed higher than average, and it could be stated that the research hypothesis based
on the effect of microgrids on the health of residents and environmental pollution could be
accepted.

Conclusion
Dust storms has multiple positive and negative effects on the ecosystems as one of the most
common natural disasters in the last century. Increasing amount of nutrients in soil, sediment
and ocean areas, these storms aggregate the growth of phytoplankton productivity and by
reducing the amount of light, dust storms affect the growth and function of vegetation growth,
causing various diseases among the human society. The results of t obtained for every three
settlements' health, cultural and social factors, and economic factor with (t=19.01), (t=17.99),
and (t=49.97), had affected on the settlements of the studied city, respectively. It means that the
three main criteria are strongly influenced by the negative effects of micro-phenomena in
Abadan. Given that the fact that microgrids phenomenon is almost of an external origin and its
origins lie in other countries, a regional and international interactions should be done.
Due to the numerous rivers in Khuzestan province, creating natural forests and planting trees
along the roads and also, the creation of artificial forests would somewhat decrease the size of
this phenomenon within the borders. Creating green belts and green parks and spaces in Abadan
created specific clinical centers and equipped hospitals to deal with its consequences.
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