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چکیده:
ریزگردمحورمحیطیزیستنگرشتأثیربررسیهدفباحاضرپژوهش

گرفتهصورتاهواز)شهرمطالعه:(موردشناختیجامعهمتغیرهايازبرخیبر
اساسبراهوازشهرشهروندانيکلیهپژوهشایندرآمارييجامعهاست.

روشاساسبرپژوهشاینينهنموباشد.می1390سالسرشماري
روشگردید.انتخابنفر384حجمبامتناسبايطبقهتصادفیگیرينمونه

هايگویهاساسبرپرسشنامهابزارازواستپیمایشیمقالهایندرپژوهشی
شدهاستفادههادادهآوريجمعبرايلیکرتطیفبرمبتنیايگزینهپنج
گردید.ارزیابی7/0بااليمتغیرهايهاشنامهپرسدرکرونباخآلفايکه،است

شد.تأییدمتخصصینواساتیدنظراتاساسبرسنجشابزاراعتبارهمچنین
.شداستفادهSPSSافزارنرمازپژوهشهايدادهنتایجتحلیلبراي
باریزگردمحورمحیطیزیستنگرشمیاندهدمینشانپژوهشهايیافته

ومستقیممعناداريرابطهاجتماعیمحرومیتورتمهاجبهتمایلمتغیرهاي
معناداريرابطهزندگیازرضایتباریزگردمحورمحیطیزیستنگرشمیان

شود.میدیدهمعکوس
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اجتماعیمحرومیت
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مسألهیانبودمهمق
يکلیهوانسانطبیعتاًکهداردقرارآندرکهاستچیزيآنهرازمتشکلمحیط

زیستمحیطازمللسازمانباشد.میمحیطازجزئینیزويهايوابستهومتعلقات
است،خودزیستمحیطيدهندهشکلومخلوقانسان«کند:میتعریفگونهبدین

اعطاروحی)واجتماعی(اخالقی،معنويرشدفرصتفیزیکی،بقايويبهکهمحیطی
بهبناکهجهانازبخشآنیابشرزندگیمحیطرازیستمحیط،یونسکوسازمانکند.

زیستمحیطایرانقوانیندر.داندمیدارداستمرارآندرحیاتيهمهبشرکنونیدانش
اجتماعی،بیولوژیکی،فیزیکی،شرایطتمامیبافضایی"استشدهتعریفگونهاین

وشودمیشاملراآندرکننندهزیستموجوداتيهمهکهغیرهوسیاسیدي،اقتصا
کنفرانسدومینهمکاران،ومقدمازنقل(به»"گیردمیبردرراآنهاروابطمجموعه

).1391زیست،محیطمدیریتوریزيبرنامه
ریفتعزیستمحیطدرآورزیانيبالقوههايآالیندهانتشارراآلودگیهمچنین

درراهاآلودگیانواع،»زیستمحیطشناسیجامعهبردرآمدي«کتابدر1ساتناند.کرده
مانند«گذارند؛میتأثیرهوادرکههاییآلودگیاست:کردهبنديتقسیمکلیيدستهسه
گذارتأثیرهايآلودگی».متحدهایاالتوانگلستاندربدنامدودمهوگازهاها،کارخانهدود

تأثیرزمینرويدرکههاییآلودگیو...»وهااقیانوسدرنفتیهاينشتیمانند«آبرد
همانیاریزگردها).130-1392:131(ساتن،»خانگیهايزبالهافزایشمانند«گذارندمی

آورد.حساببهاستتأثیرگذارهوادرکههاییآلودگینوعازتوانمیراگردوغباريپدیده
ينتیجهدروخشکنیمهوخشکمناطقدرکهاستايپدیدهغباروگردطوفان«

وجودبهفرسایشمستعدوپوششبدونخاكسطحرويبرآنتالطموبادزیادسرعت
دروشدهکیلومتریکازکمتربهدیدمیدانکاهشباعثاغلبپدیدهاینآید.می

مترهردرگرممیلی6000ازبیشبهحتیتواندمیمعلقذراتغلظتحالتشدیدترین
فواصلیتاقادرندمعلقذراتپیوندد،میوقوعبهغباروگردطوفانوقتیبرسد.هوامکعب
گردهايطوفانمنشأآیند.فرودزمینسطحدروکردهمسیرطیکیلومتر1000ازبیش

بارندگینگینمیاوبودهخشکبسیارهاآناقلیمکهاستمناطقیشاملبیشترغبارو
اصطالحواقعدر).1394فرهادي،و(عسکري»استمیلمتر1000ازکمترسالیانه

گرددرکهخاکیقلیاییفلزاتوپتاسیمکربن،سیلیس،چونعناصريوجودبه»ریزگرد«

1 Sutton
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درغباروگردشیماییيتجزیهوفیزیکیترکیبدارد.اشارهشودمیمشاهدهغبارو
ازمتشکلصرفاًغبارهاوگرداینکهدهدمینشانکشورهايستاناسایروخوزستان

همکاران،وپور(رئیسهستندشیماییموادازايپیچیدهعناصربلکهنیستند،شنهايدانه
1389.(

باهمجواريوجهانیخشکنیمهوخشککمربنددرشدنواقعدلیلبهایرانکشور
ايمنطقهغباروگردهايسیستمتأثیرتحتمکرراًههمسایکشورهايازوسیعیهايبیابان

انسانیومحیطیزیستپیامدهايباغباروگرديپدیدهگیرد.میقرارايفرامنطقهو
برناخواستهیاخواستهزیستمحیطتغییراتتأثیردیگر،عبارتبهاست.همراهفراوانی
اخیرهايخشکسالیوقوع«قبیل:ازیعواملمیانایندراست.ناپذیراجتناببشرياجتماع

ازمنطقههايتاالبخشکاندندرنابخردانهمدیریتمانندانسانیعواملازبرخینقشو
ایرانبرغباروگرديپدیدهوسعتوشدتبر...وهورالعظیموهورالهویزهتاالبجمله
(همان).»استافزوده

استبهترریزگردهااجتماعییامدهايپبررسیوارزیابیمحوریتبهتوجهبافلذا
بازاندیشی)وبرآوردبینی،(پیشاجتماعیپیامدارزیابی«شود،ارائهمفهوماینازتعریفی
هروانسانیمحیطبرايشدهریزيبرنامهمداخالتناخواستهوخواستهعواقبمدیریت

بهبودوکنترلدرراتتأثیاینبهتوجه».استمداخالتاینازناشیتغییرفرآیندگونه
درمحیطیزیستتغییراتاجتماعیپیامدهايدارد.مهمینقشبشرزیستشرایط
و(کنارياستبررسیقابلگردشگرياشتغال،سالمت،جمله،ازفراوانیهايبخش

ازمهاجرتروندتشدیدبهتوانمیریزگردهااجتماعیپیامدهايدیگراز).1393صالحی،
درآمدکاهشیاوبیکارينخبگان،ومتخصصاقشاردربویژهغباروگردمعرضدرمناطق

کشاورزي،بخشدردرآمدکاهشیاوخسارتروستایی،وشهريمختلفمشاغلدر
اجتماعیواقتصاديآثار،)هوایینقلوحمل(پروازامنیتگردشگري،وتوریسمصنعت
اجتماعی،وفرديکارایی(کاهشغباروگردازحاصلشرایطوهامحدودیتازناشی

کرداشارههواییسفرهايامکاناتمحدودیتیاولغوتفریحی،وآموزشیمراکزتعطیلی
).1394آبادي،شهنآمادهوفوالدیان(

باشد.مؤثرافرادزندگیازرضایتبرزیستمحیطوضعیترسدمینظربهچنینهم
عواملبهواستپیچیدهزندگیمحلازضایترمیزانگیرياندازهکهاستحالیدراین

داردمیمشخصسکونتیمحیطازرضایتمیزانبهمربوطادبیات.داردبستگیبسیاري
اجتماعی،شخصی،مختلفشرایطدروشخصهرسويازرضایتمیزاندركکه
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مفهومیچنداصطالحیزندگیازرضایت.باشدمیمتفاوتفیزیکیوفرهنگیاقتصادي،
.استذهنیوعینیاصلیبعددوشاملمفهوماینمحققانازبسیارييعقیدهبهست،ا

کههاییراهذهنیهايشاخصکنند،میتشریحراکاروزندگیمحیطعینی،هايشاخص
کلطوربه.نمایندمیتشریحکنند،میارزیابیودركرااطرافشانشرایطمردم

کهحالیدرگیرند،میقراراستفادهموردشخصیرفاهگیرياندازهبرايذهنیهايشاخص
اساسبر.گیرندمیقراراستفادهموردهامکانوشهرهايمقایسهبرايعینیهايشاخص
اساسبرکهحالیدرگردد،برمیمنديرضایتبهشخصیرفاهذهنی،هايشاخص
والدینیس(شمکندمیرجوعشهريزندگیکیفیتيمقایسهبهعینیهايشاخص

اهوازغباروگردوهواآلودگیوضعیترسدمینظربهبنابراین)؛53- 70: 1392همکاران،
باشد.مؤثرخودزندگیکیفیتازافرادرضایتمیزانبر

دارايشهرستانیکمانندجغرافیاییواحدیکدرجمعیتیمسائلبررسیچنینهم
منطقهیکریزيبرنامهدرمؤثرينقشیجمعیتمسائلکهچراباشد،میفراوانیاهمیت

یاافزایش...)،وسوادجنسی،سنی،(ساختارجمعیتیتکاملسیربهتوجهفلذادارد.
بینیپیشباالخرهوجمعیتیهايمهاجرتوطبیعیرشدنقشچگونگیجمعیت،کاهش
عواملتریناصلیازیکیمهاجرتعاملمیانایندریابد.میاهمیتجمعیت،يآینده

ازبرخیچنینهم).1390شفیعی،و(تقواییگرددمیمحسوبجمعیترشدکاهش
ذراتوکربناکسیدديکربن،منواکسیدهايآالیندهاثراتاست،دادهنشانتحقیقات

محققانچنینهمدارند.نوزادوبارداريتولیدمثل،برراتأثیربیشترین(ریزگردها)معلق
کاهشباعثواستمؤثرپسرفرزندانجنسیتتعییندرهواآلودگیبااليمقدارمعتقدند

جمعیتیفاکتورهايسایرومهاجرترسدمینظربهبنابراین)؛1384(میراجاق،شودمیآن
براینکهبهعنایتباباشد.میمنطقهیکهوايوآبوضعیتازمتأثرنسبیصورتبه

ازیکیخوزستان1390سالدرمسکنونفوسعمومیهايسرشمارياساس
)،1392همکاران،و(طیفورياستشدهمیمحسوبکشورهاياستانترینمهاجرفرست

درریزگردهاباالخصوهواآلودگیپیامدهايعنوانتحتمهاجرتگرفتننظردر
نماید.میضروريخوزستان
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ازبرخیبرریزگردمحورمحیطیزیستنگرشتأثیربررسیپژوهشاینکلیهدف
بهتمایلاز:عبارتندپژوهشاینمنتخبمتغیرهايباشد.میشناختیجامعهمتغیرهاي
اجتماعی.محرومیتوزندگیازرضایتاحساسمهاجرت،

پژوهشنظريچهارچوب
برايکاملیچهارچوباینکهدلیلبهچنینهموپژوهشيپیشینهوسوابقاساسبر
رفتارونگرشمیانيرابطهکهنظریاتیازاستدهشسعیندارد،وجودموضوعاینبررسی
چنینهمومحیطی)زیستيرفتارگرایانههاي(مدلکنندمیتبیینرازیستیمحیط

افرادمیاندردیگربرخیبهنسبتموضوعاتبرخیشدنبرجستهچگونگیبهکهنظریاتی
توانمیدیگرعبارتهبشود.استفادهمحیطی)زیستریسکاجتماعی(برساختپردازندمی

برخیچگونهکه(اینموضوعاینازافرادبرساختوریزگردهابهنگرشنوعداشتبیان
هاآنبهافرادتمایلوپیامدهااینگیريشکلدرشوند)میتربرجستهافرادبرايمسائل

درشدهمطرحنظریاتبرخیازاستفادهچگونگیوارتباطينحوهبهزیردرباشد.میمؤثر
است.شدهپرداختهحاضرپژوهش

محیطیزیستریسکاجتماعیبرساخت
درکهمطالبیشنوند،میهارسانهازکهاخباريمقابلدرمعاصريجامعهافراد

نوعیبهکهسنخاینازمطالبیوکنندمیمعالعهمعتبرظاهربهعلمیمنابعوهاروزنامه
باعثهمهوهمهزنند،میدامنامنیتوسالمتبااطارتبدرموجودهايمشغولیدلبر

اینشوند.گرفتارریسکدركوارزیابیفرآیندهايدرمعاصرجوامعافرادکهشوندمی
نیست،زندگیهايسبکانتخابوغذانوعمورددرفقطریسک)ارزیابیو(دركمسئله

تقریباًپیشچنديتاند.کمیصدقنیزفناوريمخاطراتوطبیعیمحیطمورددربلکه
کهشودمیمحسوبفنیومهندسیفعالیتیکخطرارزیابیکهبوداینبرهمگیباور

دروعلمیشواهدطریقازکارشناسانودانشمندانمهندسان،کاريحوزهدرمنحصراً
(ماريبریتانیااهلاجتماعیشناسمردمیککهاینتاگیرد.میصورتاحتمالگرفتننظر

نظریاتشانطرحبا)2ویلداوسکی(آرونآمریکاییسیاسیاندیشمندیکو)1داگالس
برمردماینکههاآننظربهنمودند.مطرحریسکادراكبهرویکرداینبراساسیچالشی

1 Mary Douglas
2 Aron Wildavsky
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دانند،میکنندهنگرانراآلودگیمردمازبسیاريیاوکنندمیتکیهخاصیمخاطرات
کنند.میوجوجستفرهنگدرراپاسخاینهاآنکهباشد،میدیگرپاسخییکنیازمند

از:عبارتندالگوسهاینکهگیرند،مینظردرهاانساناجتماعیروابطبرايالگوسههاآن
شده،مطرحالگوهاياینمیاناز."طلبانهمساواتومراتبیسلسلهفردگرایانه،"

نتیجهمسألهاینازآناننگرانند.زیستمحیطوضعیتازکههستندکسانیطلبانمساوات
شواهدجدیتبهکمترمردم،توجهجلببرايریسکمعرفیوگزینش«کهگیرندمی

درکهاستکسانیصدايازمتأثروبیشکمبلکهگردد،میبازخطراحتمالیاعلمی
نیگان،(ها»نددارغالبنقشآمیز،ریسکموضوعاتبهمربوطاطالعاتپردازشوارزیابی
تیتقوباعثتواندیممحیطیزیستمشکالتوخرابیهمچنین؛)1392:176-174
جزویطبقات،یمذهب،یقومتعارضاتازيدیجداشکالباعثوشدهیاجتماعيهاشکاف

).7-20: 1384،عبدالعلی(شودراهانیا
ائلمس«قدیمیدیدگاهچندازهایشایدهوافکارترکیبدلیلبهرویکرداین
مقوالتومسائلبررسیومطالعهدر»علمشناسیجامعهمعرفت،شناسیجامعهاجتماعی،

فهمومشاهدهبهمحیطیزیستمسائلکهچرارسد.مینظربهکارآمدمحیطی،زیست
شرایطتحلیلوبررسیبهنزدیکازبایدکهنظرنداینبرگرایانبرساختدارند.نیازعلمی

محیطیزیستشرایطبرخیآنيواسطهبهکهپرداختايفرهنگیوسیاسیاجتماعی،
دیگرعبارتبهاند.سهیم»بحرانوضعیت«خلقدروشوندمیمعرفیخطرآفرینخاص

مهممحیطیزیستمسائلازبعضیچراکهپردازندمیمسألهاینبررسیبهگرایانبرساخت
موردوشوندنمیگرفتهجديدیگرائلمسکهحالیدرشوندمیگرفتهنظردراورژانسیو

هايدغدغهاعتبارانکاردرسعیاجتماعیگرایانبرساختشوند.میواقعغلفت
امراینبراماندارند،جدیدهايتکنولوژيويانرژکمبودآلودگی،مانندمحیطیزبیست

مشکالتگونهاینکردنثابتزیستمحیطشناسانجامعهاصلیيوظیفهکهدارنداصرار
ماننداجتماعیپویايفرآیندحاصلمشکالتاین«دهندنشانکهاستاینبلکهنیست

هاآنکهداشتبیانتوانمیخالصهطوربههستند.سازيمشروعومذاکرهتعریف،
بستگیتأثیراینروالومیزانگوندمیبلکهکنند،نمیانکارراطبیعتتوجهقابلنیروهاي

شاخصسهاساسهمینبر).95- 1395:96نواح،وکیا(فروتنداردنانسابرساختبه
اینازاجتماعیمسائلبررسیبرايرا»ادعاسازانوادعاسازيفرآیندادعاها،ماهیت«

کنند.میمطرحدیدگاه
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مهاجرتبهتمایلوریزگردمحورمحیطیزیستنگرش
باشد،میمعروف»جاذبهوفعهداعواملتئوري«بهکه1لیاساورتنظریهاساسبر

:افتدمیاتفاقعمدهعاملچهارتأثیرتحتمهاجرت
بازدارنده)یاو(برانگیزندهمبدأدرموجودعوامل-1
بازدارنده)یاو(برانگیزندهمقصددرموجودعوامل-2
مقصدبهمبدأازمهاجرتجریاندرموجودعوامل-3
استمربوطافرادروانیوخصیشهايویژگیبهکهشخصیعوامل-4

(قاسمیگرددمیمحسوبدافعهعواملاززیستمحیطآلودگیمیانایندرکه
ازافرادبرساختوزگردهاریبهنگرشرسدمینظربهبنابراین)؛145-165: 1386سیانی،

هانآمهاجرتبهتمایلدرواندتمیباشد،آفرینمخاطرهتواندمیحدچهتاکهلهمسأاین
باشد.ثرمؤ

زندگیازرضایتوریزگردمحورمحیطیزیستگرشن
یکدرزندگیمورددرنگرشواحساساتازکلیبیانیمعنايبهزندگیازرضایت

زندگیشرایطيمقایسهبهزندگیازرضایتدیگرعبارتبهاست.منفیتامثبتيدامنه
و(فرهمنداستتهوابسباشدتاندارداسومناسبکنشگرنظرازکهمعیاريآنبهشخصی

وبررسیبهنزدیکازبایدگرایانبرساختينظریهاساسبرهمچنین)؛1392همکاران،
شرایطبرخینآيواسطهبهکهپرداختايفرهنگیوسیاسیاجتماعی،شرایطتحلیل
اند.سهیم»بحرانوضعیت«خلقدروشوندمیمعرفیآفرینخطرخاصمحیطیزیست

مهممحیطیزیستمسائلازبعضیچراکهپردازندمیلهمسأاینرسیبربهگرایانبرساخت
موردوشوندنمیگرفتهجديگردیمسائلحالیکهدرشوندمیگرفتهنظردراورژانسیو

گرایانبرساختدیگرعبارتبه).95-1395:96نواح،وکیا(فروتنشوندمیواقعتغفل
بررسیموردکنشگردیدازموضوعولهمسأبرساختپرتودرراادافرنگرشگیريشکل
بهنسبتافرادبرساختچگونگیکهداشتبیانتوانمیاساسهمینبردهند.میقرار

باشد.ثرؤمافرادزندگیازرضایتبرتواندمیریزگردها

1 Evert. S. Lee
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اجتماعیمحرومیتوریزگردمحورمحیطیزیستنگرش
شخص،یکبودنمحرومکهکنندمیبیانمحرومیتبهوطمربفرضیاتازسريیک

استانداردبودنپایینپایین،درآمدهمانندتوزیع،بامرتبطاصطالحاتبهمربوطبیشتر
اجتماعیروابطمسکن،نامناسبموقعیتزندگی،استانداردنامناسبموقعیتزندگی،
همینبر).قیصریانازنقلبه؛1-1995:9(رم،استاجتماعیمشارکتدرضعفوضعیف
(هماننداجتماعیمحرومیتاحساسافراددرتوانندمیریزگردهابهنگرشچگونگیاساس
نشانراتحقیقنظريمدل1شکلکند.ایجاد...)وزندگیاستاندارهايبودنپایین

دهد.می

نحقیقنظريمدل:1شکل

پژوهشپیشینه
خلیداتحقیقاتالف)

شکلبهآناجتماعیتأثیراتوعامشکلبهریزگردهاتأثیراتبودنپیچیدهدلیلبه
ریزگردهاومحیطیزیسترفتارتأثیراتازبعدیکبررسیبهفقطهاپژوهشاغلبخاص،

اند.کردهغفلتآنيجانبههمهبررسیازوپرداختند
شهرونداناسترسبرثرؤماملعو"بررسیبهايمقالهدر،)1384(همکارانوکرمی

شهريساختاريحوزهدرکهآنستنشانگرپژوهشاینهايیافته.پرداختند."تهرانی

نگرش زیستمحیطی 
رریزگرد محو

احساس محرومیت 
اجتماعی

رضایت از 
زندگی

تمایل به 
مهاجرت
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معطلیوهواآلودگیشهر،سطحصوتیهايآلودگیشلوغی،وترافیکبهمربوطمشکالت
).1384همکاران،و(کرمیدارندرازاییاسترسشدتبیشترینصف،در

ازافرادذهنیرضایتکاهش،)1387(جعفرنیاواسماعیلیژوهشپنتایجچنینهم
(اسماعیلیکندمیییدتأصوتیآلودگیوهوابیشترلودگیآافزایشينتیجهدررازندگی

.)1387جعفرنیا،و
ومحیطىزیستهاىچالش"بررسیبهايمقالهدر،)1390(فاضلیوبوچانی

هايیافتهپرداختند."ایرانکشورغربدرآنیامدهاىپوریزگردهاآنازناشىپیامدهاى
شهروندانبیمار،افرادمهاجرتمردم،آسایشوسالمتبرراریزگردهاتأثیرپژوهشاین

وناامیدىوافسردگىافزایششهروندان،يروزمرههاىبرنامهدراختاللنخبگان،وعادي
).1390فاضلی،و(بوچانیکندمیأییدت...)

محیطکیفیتتأثیرارزیابی"بررسیبهپژوهشیدر،)1391(همکارانوواییتق
هايیافتهپرداختند.مشهدشهرکوهآبيمحلهدر"شهرونداناجتماعیروابطبرشهري

روابطمیزانومحالتمحیطیکیفیتهايویژگیمیانداريمعنیيفرضیهپژوهشاین
).43- 54: 1391همکاران،و(تقواییدهدمیرارقأییدتموردراآنهاساکنیناجتماعی

اقتصادياجتماعی،اثراتارزیابی"عنوانباراپژوهشی،)1392(همکارانوبنادکی
انجام"میبدشهردرواقعشوركيمنطقهموردي:يمطالعهمردم،زندگیبرگردوغبار

مهاجرتروزمره،کارهاي،سالمتیبرگردوغبارکهمشکالتیوجودبادادنشاننتایجدادند.
جذبقبیلازکویرمثبتهايجنبهبرمردمبیشتراماداردمردماقتصاديمسائلحتیو

منطقهدرقرفپیدایشباعثکویرکهنگرشاینباوکردهاشارهگردشگري،وتوریست
).1392همکاران،و(بنادکیهستندمخالفشودمی

گردوغباررااثراتبیشترینکهدادنشان،)1394(همکارانوپیفرزانهپژوهشنتایج
ازناشیدرمانیهايهزینهوتنفسیهايبیماريافزایشکشاورزي،تولیداتکاهشروي

همکاران،وپی(فرزانهبودمهاجرتکاهشبهمربوطاثراتکمترینواستداشتههاآن
1394(.

پرداختهریزگردهااجتماعیاتتأثیربهمستقیمشکلبهشدهانجامتحقیقاتاکثردر
بودهتوجهموردمحیطیستزیرفتارهاياجتماعیپیامدهايبررسیاغلبواستنشده
محققانتوسطبیشتراند،پرداختهریزگردهابهکههاییپژوهشچنینهماست؛

هاییپژوهشهمچنیناست.بودهشناختیجامعهنگاهباکمترواستبودهمحیطیزیست
اینولیاند.شدهبیشترگذشتهبهنسبتاندپرداختهریزگردهابهاخیرسالچنددرکه
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فلذااند.پرداختهزیستیمحیطنگاهازآنبررسیوپدیدهاینتوصیفبهبیشترهاپژوهش
شود.میمحسوبجدیدوبکربسیارحاضر،پژوهشموضوعرسدمینظربه

خارجیتحقیقاتب)
باهوایآلودگیابیارز:يشادوستیزطیمح"عنوانباايمقالهدر،)2006(1ولش

یذهنیستیبهزویآلودگنیبيرابطهیبررسبه"یزندگازتیرضايدادهازاستفاده
هوایآلودگکهدهدیمنشانمقالهایننتایجاست.پرداختهییاروپاکشوردهدر)ي(شاد
یستیبهزدریزماننیبتفاوتويورکشنیبینیبشیپعنوانبهداریمعنيآمارنقش
کند.یمفایایذهن

با:ستیزطیمحرفاهلیتحلوهیتجزبررسیبه،)2007(ولشدیگري،پژوهشدر
با"يشاد"،یزندگازتیرضایذهنیستیزبهچگونه(یزندگازتیرضاروشازاستفاده

گسترشجامعلیتحلوهیتجزبه)گریديسوازستیزطیمحتیفیکوسوکیازدرآمد
پرداختهآنبامرتبطيهانهیهزنیهمچنوهوایآلودگکاهشیپوليایمزابرآوردابرفاه

است.
اجتماعی،محرومیتهوا،آلودگی"عنوانباايمقالهدر،)2007(همکارانو2ناس

يمطالعهبهسطحیچندرویکردازاستفادهبا"کورتسطحیچندرویکردمیر؛ومرگ
اجتماعیمحرومیتکهدهدمینشانتحقیقاینهايیافتهپرداختند.شدهذکرغیرهايمت
دارد.ارتباطهواآلودگیباايمحلهوفرديبعددوهردر

ازرضایتبرهواوآبتأثیر"بررسیبهپژوهشیدر،)2010(4رهاندزو3مدیسون
زندگیازرضایتبودنپایینازنشانتحقیقهايیافتهاند.پرداختهکشور87در"زندگی

.دارد)ماهيدرجهاززیاديتعداد(باالدمايباکشورهاییدر
درهواکیفیتوزندگیازرضایت"بررسیبهايمقالهدر)،2013(همکارانو5فریرا

بدیندهد؛میقرارییدأتموردراتحقیقيفرضیهپژوهشاینهايیافتهپرداختند."اروپا
دارد.زندگیازرضایتبرايقويمنفیتأثیر)SO2غلظت(مانندهواکیفیتهکصورت

1 Welsch
2 Næss
3 Maddison
4 Rehdanz
5 Ferreira



45محیطی ریزگردمحور ...بررسی تأثیر نگرش زیست

درهواوآبتغییراتاثرات"بررسیبهمرورييمقالهیکدر،)2015(1والدینگر
وياست.پرداخته"توسعهحالدرکشورهايبرايپیامدها:خارجیوداخلیهايمهاجرت

بهبستگیمهاجرتبهمنجرهايگیريتصمیمدریهوایوآبتغییراتاثرکندمیبیان
کهدهدمینشانتجربیشواهدامادارد.نهاديوسیاسیاقتصادي،واجتماعیشرایط
هواییوآبتغییراتبهداخلیمهاجرتيوسیلهبهتوسعهحالدرکشورهايدرمردم

.دهندمینشانواکنش

پژوهشهايفرضیه
تأثیرگذارمهاجرتبهتمایلبرریزگردمحورمحیطیستزینگرشرسدمینظربه-1

است.
تأثیرگذارزندگیازرضایتبرریزگردمحورمحیطیزیستنگرشرسدمینظربه-2

است.
اجتماعیمحرومیتاحساسبرریزگردمحورمحیطیزیستنگرشرسدمینظربه-3

استتأثیرگذار

پژوهششناسیروش
براي:ايکتابخانهواسناديروش-1:استشدهتفادهاسروشدوازپژوهشایندر
:پیمایشیروش-2پژوهش؛ادبیاتوپیشینهازآگاهیونظريچهارچوببهدستیابی

گردآوريابزار.هافرضیهآزمونوتحلیلتوصیف،بندي،طبقهها،دادهآوريجمعبراي
باکهاستلیکرتمقیاسبرمبتنیوساختهپژوهشگرواندارداستيپرسشنامهاطالعات،

پژوهشایندرآمارييجامعهاست.گرفتهصورتنمونهبهحضورييمراجعهباکه
سایتبهمراجعهاساسبرکهباشدمیشهرييمنطقههشتدراهوازشهروندانيکلیه
روشباشد.مینفر1112021بابرابر،1390سالسرشمارياساسبرایرانآمارمرکز
واستحجمبامتناسبايطبقهروشبهواحتمالینوعازژوهشپایندرگیرينمونه
حجماساسهمینبراست.شدهاستفادهکوکرانفرمولازنمونهحجمبرآوردبراي
ايطبقهگیرينمونهروشمنطقاساسبرکهاستشدهنفر385مطالعهموردينمونه
منعکسزیرجدولدرمقادیرایند.شرعایتجمعیتکلدرمنطقههرمتناسبسهم

1 Waldinger
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سنجشنوعها،گویهبرخیبودنمنطقیغیرآزمونپیشي در مرحلههمچنین است.شده
منظوربهپژوهشایندرگردید.اصالحسنجشبرمخلعواملسایرکنترلوآنان

زیرجدولدراست.شدهاستفاده1کرونباخآلفايروشازپرسشنامهپایاییگیرياندازه
است.شدهبیانوابستهمتغیرهايومستقلمتغیرآلفايمقدار

پژوهشمتغیرهايکرونباخآلفاي:1جدول
آلفامقدارگویهتعدادمتغیرردیف

%1370محورریزگردمحیطیزیستنگرش1
%581مهاجرتبهتمایل2
%772زندگیازرضایت3
%581اجتماعیمشارکت4

پژوهشمتغیرهايعملیاتیومفهومیتعاریف
نیازهايبهتوجهبامختلفعلومکهاستاصطالحاتیازمهاجرتمهاجرت:بهتمایل

دیدگاهاینازتعریفچندبهحاضر،پژوهشدردادند،ارائهآنازمختلفیهايتعریفخود
ازفرداقامتمحلتغییرعام،معنايدررامهاجرت«شناسیجمعیتعلمگردد.میاشاره
مللسازمانیشناستیجمعينامهلغتهمچنین؛»داندمیدیگرينقطهبهنقطهیک

یمکانتركایییایجغرافتحركازیشکلاست:دادهارائهاصطالحاینازرازیرتعریف
واحددونیبصورتمقصددرجاذبهعواملوأمبددردافعهعواملدلیلبهکهاست
بهمهاجرتبهتمایلدیگرعبارتبه).1376:212جانی،(زنردیگیمصورتییایجغراف
تعریفمقصددرجاذبهعواملومبدادردافعهعواملدلیلبهافراديبالقوهتمایلمعناي

شدهاستفادهزیرساختهمحققهايگویهازمتغیراینعملیاتیتعریفمنظوربهگردد.می
کنم،میزندگیبهتروترراحتاهووآبخوششهریکدرکنممیاحساس«است:

وجوددلیلبه،استکردهمشکلاینجادرراکردنزندگیشرایطاهواز،هوايآلودگی
وخانوادگی(شغلی،مهاجرتشرایطتماماگرام،افتادهاینجاازمهاجرتفکربهریزگردها

وشرایطشدنمهیاصورتدررفت،خواهماینجاازریزگردهادلیلبهگردد،فراهم...)
».کردخواهممهاجرتزندگیبرايترمناسبشهریکبهاهوازشهرازمهاجرت،امکانات

1 Cronbach’s Alpha
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ازفردیکلخرسندياحساس«معنايبهمفهوماینعاممعنايدرزندگی:ازرضایت
کلازفردرضایتاینگلهارترونالددیگريتعریفدرچنینهماست؛شدهتعریف»یزندگ

شغل،مسکن،درآمد،همچونگوناگونهايزمینهدرويرضایتمجموعبازتابرازندگی
در).81- 106: 1389(قهرمان،داندمیآنهامانندوخانوادگیزندگیفراغت،هايفعالیت
گرفتهنظردرزیرساختهمحققهايمعرفزندگیازرضایتمتغیربرايحاضرپژوهش

باشند؟؛تأثیرگذارتانخانوادگیروابطکیفیتبراندتوانستهریزگردهاحدچهتا«اندشده
بامقایسهدرباشند؟تأثیرگذارتاناجتماعیبطرواکیفیتبراندتوانستهریزگردهاحدچهتا

کردهپیداکاهشاهوازغباريگردوهايروزدرشماریحاتتفحدچهتاعاديروزهاي
ازحدچهتااست؟؛بهترحدچهتاشمازندگیکیفیتگردوغباربدونهوايدراست؟
اهوازهوايدرخودتفریحاتازحدچهتادارید؟رضایتاهوازهوايدررفتنبیرون

رضایتاحساساهوازهوايدرگذاروگشتازحدچهتاکنید؟میرضایتاحساس
باارتباطدرزندگیازرضایتکهاستبودهآنبرسعیکهاستذکرشایان».کنید؟می

حدتارسدمینظربهکهاستشدهاستفادههاییگویهازوشودسنجشیزگردهاروجود
جلوگیريمستقلمتغیرباارتباطدرمتغیراینسنجشدرمزاحمعواملکنترلاززیادي

کنند.می
مفهوماینتااستشدهباعثاجتماعیمحرومیتنسبیماهیتاجتماعی:محرومیت

ازیکیعنوانبهاجتماعیمحرومیتتعریفبگیرد.قراریبررسموردمختلفهايجنبهاز
واحتمالشدنضعیفبهتوجهبرکیدشأتاجتماعی،نابرابريبحثدررایجاصطالحات

تعاریفدراست.مکانیکیوبعديچندصورتهباجتماعیزندگیدرمشارکتامکانات
پایین،درآمدمانند(توزیعدرضعفهايجنبهترکیببهاجتماعی،محرومیتدیگر،

دارداشارهافرادمشارکتوضعیف)اجتماعیروابطزندگی،استانداردنامناسبموقعیت
عناوینتحتنگاهنوعچهاراز1روالیونهمچنین)؛1387قاسمی،و(قیصریان

ومصرفالگويبررسیرویکردهايزندگی)،(سطحرفاهسنجشمفهومیرویکردهاي«
اینکردنعملیاتیمنظوربه».بردمینامفقرشیوعمیزانارزیابیوفقرخطتعیینتغذیه،
)1384(الدینتاجوغفارياجتماعیمحرومیتاستاتداردهايشاخصازاستفادهبامتغیر
است:شدهاستفادهزیرهايگویه

درهستم؛راضیخودشغلازدیگرانبامقایسهدراست؛یکسانهمهبرايقانون«
بامقایسهدرهستم؛مواجهمالیمشکالتیباامزندگیاهدافبرآوردندردیگرانابمقایسه

1 Ravallion
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کنممیحسدیگران،بامقایسهدردارم؛رضایتهستمساکنآندرکهايخانهازدیگران
وضعیتازدیگرانبامقایسهدرنیستم؛برابردیگرافرادباشهرونديحقوقلحاظاز

».دارمرضایتخوددرآمدي
نسبتاًمجموعهمحیطیزیستنگرشازمنظورمحور:ریزگردمحیطیزیستنگرش

باارتباطدرهاگروهواهشهاندیخاص،اشاريرفتهايآمادگیوباورهااحساسات،ازپایداري
-117: 1387محمدي،آقاوعمرانصالحی(است)ریزگردهامحوریتبا(زیستمحیط

کارانجامدربارهمنفییامثبتاحساسعنوانهبمحیطیزیستنگرشهمچنین؛)91
ذراتازايتودهاز،استعبارتریزگردهمچنین؛)1390،فروتنونواح(استشدهتعریف
بهدیدمیدانکاهشباعثواغلبشدهپخشجودرکهستا...ودودگاهوغبارریزجامد
بهحتیتواندمیمعلقراتذغلظتحالت،شدیدتریندروشودمیکیلومتریکازکمتر
).1394فرهادي،وعسکري(برسدهوامکعبمترهردرگرممیلی6000ازبیش

محیطیزیستنگرش(ریزگردهابهاهوازشهرونداننگاهکردنعملیاتیمنظوربه
،)1393(پازوکیوصالحیمحیطیزیستنگرشهايشاخصازاقتباسبا)محورریزگرد

برطرفزمانگذشتباریزگردهامشکل«اند:شدهساختهمحققتوسطزیرهايگویه
درمسئولیناقداماتاست؛افرادسالمتبرايجديتهدیدیکگردوغبارشد؛خواهد
مردمبرايریزگردهاموضوعکنممیاحساساست؛بودهثرؤمبسیارریزگردهابامقابله
کنم؛مینگرانیاحساسیزگردهاريلهمسأباارتباطدرشدتبهمناست؛شدهمهمشهرم

برریزگردهایست؛نخوشایندامخانوادهوخودمبرايگردوغبارازناشیهايتعطیلی
بسیارریزگردهامقابلدرمنطقهازحفاظتاست؛تأثیرگذارمازندگیهايجنبهازبسیاري
کاملطوربهراریزگردهامشکلاستالزمگیزندبااليکیفیتحفظبرايدارد؛اهمیت

نظربهکرد،حلراگردوغبارمشکالتتوانمیزیست،محیطمتخصصانکمکباکرد؛حل
هوايدرگردوغباردیدناست؛شدهاغراقکمیریزگردهاآوردنحساببهتهدیددرمن

اهوازمردماساسیمشکالتازیکیبهریزگردهاکند؛میناراحت)(نگرانبسیاررامناهواز
مشکالتحلبهریزگردهابهزیاديهزینهوتوجهجايبهاستبهترست؛اشدهتبدیل
».پرداختاهوازدردیگراساسی
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پژوهشهايیافته
وابستهمتغیرهايومستقلمتغیرتوصیفیاطالعات

ومعضلیکعنوانبهریزگردهاشدنتبدیلازنشانمستقلمتغیرتوصیفیاطالعات
محیطیزیستنگرشدیگرعبارتبهباشد.میاهوازندانشهرومیاندراساسیبحران

هادادهکدگذاريازپسکهشد،سنجیدهگویه14درلیکرتطیفاساسبرریزگردمحور
رالهأمساینبودندغدغهیامنفینگرش70عددونبودندغدغهیامثبتنگرش14عدد

میاندرمتغیراینگینمیانمیانایندردهد.مینشاناهوازشهروندانمیاندر
ریزگردهاموضوعبهاهوازمردمنگرشيدهندهنشانکهاستبوده74/63پاسخگویان

سنجشکهداشتبیانتوانمینظراینازباشد.میاساسیبسیاريدغدغهیکعنوانبه
باالییحددربررسیمورديجامعهدراست،بودهآندنبالبهحاضرپژوهشکهايدغدغه

دارند.ریزگردهايلهمسأبهنسبتبسیاريمحوردغدغهرشنگاهوازمردموداردجودو
70و46ازعبارتترتیببهمتغیراینبهپاسخگویانينمرهبیشترینوکمترینچنینهم

يدغدغهوجوديییدکنندهأتکهاست85/4استانداردانحرافو73/23واریانسبا
است.حاضرپژوهشآماريينمونهدرریزگردهابریدکأتبامحیطیزیستمشکالت

است.شدهبیان2جدولدرتحقیقمتغیرهايتوصیفیاطالعات

وابستهمتغیرهايومستقلمتغیرتوصیفیاطالعات:2جدول
شاخص

انحرافمیانگینمتغیر
تعدادبیشترینکمترینواریانسمعیار

گویه
74/6385/453/23467014ریزگردمحورمحیطیزیستنگرش

86/2145/394/117255مهاجرتبهتمایل
87/1290/322/157267زندگیازرضایت

62/2069/402/228226اجتماعیمحرومیت
52/1570/411/225255اجتماعیمشارکت
41/3686/867/78175717اجتماعیاعتماد

اهفرضیهآزمونبهمربوطنتایج
مهاجرتبهتمایلبرریزگردمحورمحیطیزیستنگرشرسدمینظربهنخست:يفرضیه

است.تأثیرگذار
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ایناست.شدهاستفادهپیرسونهمبستگیضریبآزمونازفرضیهاینتحلیلبراي
بنابراینوگرددمیتأیید4جدولدرsig=000/0وr=387/0مقداربهتوجهبافرضیه

مهاجرتبهتمایلبرریزگردمحورمحیطیزیستنگرشمتغیردومیانکردادعاتوانمی
دارد.وجودمعناداريمثبتيرابطه

تأثیرزندگیازرضایتبرریزگردمحورمحیطیزیستنگرشرسدمینظربهدوم:يفرضیه
است.تأثیرگذار

ایناست.شدهاستفادهپیرسونهمبستگیضریبآزمونازفرضیهاینتحلیلبراي
بنابراینگردد.میتأیید4جدولدرsig=000/0وr=- 480/0مقداربهتوجهبافرضیه

زندگیازرضایتوریزگردمحورمحیطیزیستنگرشمتغیردومیانکردادعاتوانمی
دارد.وجودمعناداريمعکوسيرابطه

محرومیتاحساسبرریزگردمحورمحیطیزیستنگرشرسدمینظربهسوم:يفرضیه
است.تأثیرگذاراجتماعی

ایناست.شدهاستفادهپیرسونهمبستگیضریبآزمونازفرضیهاینتحلیلبراي
بنابراینگردد.میتأیید4جدولدرsig=000/0وr=189/0مقداربهتوجهبافرضیه

محرومیتاحساسوریزگردمحورمحیطیزیستنگرشمتغیردومیانکردادعاتوانمی
.داردوجودمعناداريمثبتيرابطهماعیاجت

وابستهمتغیرهايبامحورریزگردمحیطیزیستنگرشمیانهمبستگیضرایبنتایج:3جدول
پژوهش

معناداريسطحپیرسونهمبستگیضریبمتغیر
387/0000/0مهاجرتبهتمایل

000/0- 480/0اززندگیرضایت
189/0000/0اجتماعیمحرومیت



51محیطی ریزگردمحور ...بررسی تأثیر نگرش زیست

گیريتیجهن
متغیرهايازبرخیبرمحیطیزیستنگرشتأثیربررسیتحقیقایناصلیيلهأمس

توضیحبهقسمتایندروگردیدارائهفرضیاتنتایجقبلقسمتدربود.شناختیجامعه
شود.میپرداختهفرضیههرينتیجهپیرامونترکامل

اولینعنوانبهمهاجرتبهتمایلبرریزگردمحورمحیطیزیستنگرشتأثیربررسی
نگرشرسدمینظربهکهبوداینمايفرضیهگرفت.قراریبررسموردفرضیه
اینتأییدازحاکینتایجدارد.تأثیرمهاجرتبهتمایلبرریزگردمحورمحیطیزیست
محیطیزیستنگرشافزایشباگفتتوانمیاطمیناندرصد95باوداردفرضیه

محیطیزیستنگرشکاهشباویابدمیافزایشمهاجرتبهایلتمریزگردمحور،
المللیبینيکنگرههايیافتهبانتیجهاینیابد.میکاهشمهاجرتبهتمایلریزگردمحور،

همخوانی)،2015(الدینگروو)1390(فاضلیوبوچانی)،1394(زمینعلومتخصصی
محیطیزیستاجتماعیگراییبرساختينظريپیشینهتلفیقبانتیجهاینچنینهمدارد.

افرادرساختبدیگربیانیبهدارد.همخوانیلیاساورتيدافعهوجاذبهعواملينظریهو
هاآنتمایلگیريشکلباعثمبدا،دردافعهعاملوبحرانیکعنوانبهریزگردهاوجوداز
عواملوگراییبرساختتلفیقکهداشتبیانتوانمیبنابرایناست.شدهمهاجرتبه

است.دادهنشانرامتغیردواینمیانارتباطتبیینتواناییدافعه
بررسیموردزندگیازرضایتبرریزگردمحورمحیطیزیستنگرشتأثیرهمچنین

محیطیزیستنگرشرسدمینظربهاز:بودعبارتپژوهشایندوميفرضیهگرفت.قرار
95باوداردفرضیهاینتأییدازحاکینتایجدارد.تأثیردگیزنازرضایتبرریزگردمحور

ازرضایتریزگردمحور،محیطیزیستنگرشافزایشباگفتتوانمیاطمیناندرصد
زندگیازرضایتریزگردمحور،محیطیزیستنگرشکاهشباویابدمیکاهشزندگی
جعفرنیاواسماعیلی)،1384(همکارانوکرمیهايیافتهبانتیجهاینیابد.میافزایش

و)2006(ولش)،1392(همکارانوفرهمند)،1390(فاضلیوبوچانی)،1387(
گونههماندارد.همخوانی)2010(رهاندزومدیسونو)2013(همکارانوفریرا)،2007(

پرتودرراافرادنگرشگیريشکلگرایانبرساختشدبیانتحقیقنظريچهارچوبدرکه
بهاطالعاتاساسبردهند.میقراربررسیموردکنشگردیدازموضوع،ولهمسأرساختب
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نسبتاهوازشهرونداننگرشکهگردیدمشخصتحقیقمتغیرهايتوصیفدرآمدهدست
اطالعاتاساسبرچنینهمداشت،قرارباالییحددرردهاریزگوجودبودنمعضلبه

دارد.قرارپایینیحددرشهروندانزندگیازرضایتمیزانکهشدمشخصتوصیفی
ونگرشمتغیردومیانهمبستگیآزمونينتیجهوتوصیفیاطالعاتاساسبربنابراین
ارتباطینتبیتواناییپژوهشنظريپیشینهکهداشتبیانتوانمیافرادزندگیازرضایت

افرادبرساخترسدمیرنظبهترسادهعبارتبهداشت.درستیبهرامتغیردونایمیان
گردید.هاآنمیاندرزندگیازرضایتکاهشباعثریزگردهابهنسبت

محیطیزیستنگرشرسدمینظربهاز،بودعبارتپژوهشاینسوميفرضیه
فرضیهاینتأییدازحاکینتایجدارد.تأثیراجتماعیمحرومیتاحساسبرریزگردمحور

ریزگردمحور،محیطیزیستنگرشافزایشباگفتتوانیماطمیناندرصد95باودارد
ریزگردمحور،محیطیزیستنگرشکاهشباویابدمیافزایشاجتماعیمحرومیتاحساس
همکارانوتقواییهايیافتهبانتیجهاینیابد.میکاهشاجتماعیمحرومیتاحساس

احساسشدذکرهکهگونهماندارد.همخوانی،)2007(همکارانوناسو)1391(
استانداردنامناسبموقعیتوبودنپایینپایین،درآمدهمانندموارديباکردنمحرومیت

نگرشبرریزگردهاداشتبیانتوانمیاساسهمینبرشود.میمشخص...وزندگی
ایناینکهوموجودنامناسبشرایطزندگی،استاندارهايبودنپایینبهنسبتپاسخگویان

باعثبمانند،محرومشاناجتماعیحقوقازبرخیازهاآنکهاستشدهعثبامشکل
گردید.آنانمیاندراجتماعیمحرومیتاحساسگیريشکل

پژوهشپیشنهادات
مشخصفرضیاتمیانهمبستگینتایجوتوصیفیاطالعاتاساسبرکهگونههمان

اهوازشهردرریزگردهاوجودبودنيدغدغهوآمیزمخاطرهازحاکیمردمنگرشگردید،
وزندگیازرضایتکاهشمهاجرت،بهنسبتباالییتمایلباعثمسئلهاینباشد.می

شکلبهلهمسأایناست.گردیدهاهوازروندانشهمیاندراجتماعیمحرومیتاحساس
ذارتأثیرگافرادزندگیاجتماعیوفرديهايجنبهسایربرتواندمیمستقیمغیرومستقیم

محیطیزیستبحراناینباارتباطدرمردمنگرشتغیروریزگردهابهتوجهفلذاباشد.
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یانشود،برطرفریزگردهامشکلکهزمانیتارسدمینظربهفلذانماید.میناپذیراجتناب
درراپیامدهاییچنینانتظاربایدنکندپیداتغیردغدغهاینبهمردمنگرشدیگرعبارتبه

داشت.اهوازشهرسطح
الف)گردد:میناپذیراجتنابجدياقداماتزمینهدودرپژوهشگرنظراساسبرفلذا

نهادهايسایرومحیطیزیستمسئولیناقداماتب)؛ریزگردهابهمردمنگرشتغییر
اهمیتگیرد،نمیصورتخودخوديبهنگرشدرتغییرکهآنجاییازپدیده.اینبامرتبط

بهنیازریزگردهابامقابلهبنابراینرسد.مینظربهالزمحوزهاینمسئولینثرؤماقدامات
نگرشدرتغیرمنظوربهچنینهمدارد.ملیواستانیوالنمسئهمفکريوجديتالش
میانایندرباشد.میریزگردهاعوارضبامقابلهبرايعمومیعزمیکایجادبهنیازمردم
بادلیلهمینبه.کنندایفاتوانندمیعمومیفرهنگاینایجاددرپررنگینقشهارسانه

توجهوالزمهايزیرساختایجادآینده،وضعبینیپیشوحالگذشته،وضعشناسایی
.آوردفراهمراریزگردهابهنگرشاصالحمقدماتنوعیبهتوانمیسازيفرهنگبهجدي

عزممنظوربهعمومیسازيفرهنگدرجمعیهايرسانهنقشبهبیشترتوجهبنابراین
مهماینیابد.میاساسیاهمیتیپدیدهاینبامقابلهبرايمنطقه،اینمردمهمگانی

انجام شده، انعکاس اقداماتانعکاسدرزیستیتواند با همکاري مسئولین محیط می
بگیردورتصریزگردهامقابلدرمنطقهازمحافظتهايبرنامهدراستقرارکههاییتالش
بومیگیاهیهايپوششازاستفادهوکاريدرختبلندمدتهايطرحاجراي(مانند

تولیدمستعدوبیابانیمناطقدرطبیعیپاشیمالچشهري،سبزفضاهايافزایشمناسب،
ایندرتوانندمیمردمکهنقشیریزگردها،ورودمنشأریزگردها،خودچیستیغبار)،وگرد

انجام...وریزگردهابامقابلهدرکردنکمکبرايمردمازهمگانیدعوتند،کنایفازمینه
پذیرد.

بامستقیمیارتباطریزگردهاتشکیلزیستیمحیطمتخصصانگفتهبربناهمچنین
اهوازدرآبموضوعبامواجهدرصحیحمدیریتجهتاینازدارد.منطقهدرآبمدیریت
اتخاذبامسئولینزمینهایندرکند.میپیداریزگردهابهمردمنگرشبازیاديارتباط

مرتبطهايسازمانکهکنندایجادجامعهدررامثبتنگرشیتوانندمیصحیحتصمیمات
زندگیمحیطفکربهودهندمیانجامخودتالشریزگردهايزمینهدرزیستمحیطبا
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وضعیتبامناسبدبرخوروصحیحمدیریتهمچنینهستند.منطقهمردموخود
باشد.تأثیرگذارمردمنگرشتغییربرتواندمیشدهخشکهايتاالب

آنشدتازریزگردهاوقوعباارتباطدرپیشگیرانهاقداماتضرورتدیگرسوياز
استفادهوکاربرديوپژوهشیمطالعاتاجرايزمینهایندررسدمینظربهکاست.خواهد

مرتبطجلساتوهانشستدرالمللیبینوداخلیصینمتخصتجربیاتونظراتاز
بود.خواهدکنندهکمک
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منابع:فهرست
محیطی بر ت زیستکیفیر ابررسی ".)1387اسماعیلی، عبدالکریم و جعفرنیا، مریم (

انجمن متخصصان ي، هفتمین همایش ملی دوساالنه"رضایت از زندگی در شهر شیراز
یست ایران.یط زحم

پیامدهاىومحیطىزیستهاىچالش"). 1390بوچانی، محمدحسین و فاضلی، داریوش (
ينامهرهيفصلنامه،"ایرانکشورغربدرآنآن ریزگردها و پیامدهاىازناشى

.سوميگذارى، سال دوم، شمارهسیاست
هايشاخصتحلیل".)1392(اکبر و مشهدي، سحرفرهنگی، علی؛بورقانی فراهانی، سهیال

ي، دوره")گرمهروستايپیرامونپیمایشی(روستاییگردشگريصنعتيتوسعهبرمؤثر
.1يشماره،5

محیطکیفیتتأثیرارزیابی".)1391(؛ معروفی، سکینه و پهلوان، سمیه اکبرتقوایی، علی
.1ي شماره،سوميدوره،جهان، نقش"شهرونداناجتماعیروابطبرشهري

بررسی و ارزیابی مسائل جمعیتی شهرستان ").1390(یی، مسعود و شفیعی، پروین تقوا
.77يشماره،سال بیستم،سپهر (سازمان جغرافیایی)ي، نشریه"اردستان

وزیستمحیطمفهومتحلیل. )1391سعید (،مقدم، محمد و مطهري؛ ، مریمجعفري اقدم
ریزيبرنامهکنفرانسدومین، ایرانشهريمدیریتمقرراتوقوانیندرآنجایگاهارزیابی

.زیستمحیطمدیریتو
). 1392زاده، سحر (سعید؛ زارع ارنانی، محمد؛ خجسته، مژده و صباغدهقان بنادکی، 

ي ي موردي: منطقهارزیابی اثرات اجتماعی، اقتصادي گردوغبار بر زندگی مردم (مطالعه"
هاي گردوغبار سومین همایش ملی فرسایش بادي و طوفان،"شورك واقع در شهر میبد)

یزد، دانشگاه یزد.
بررسی").1392(کیا، محمدي، محمود؛ طاووسی، تقی و شریفی؛ خسروکوهزادپور،رئیس
غربجنوبفراگیرگردوغبارهايگیريشکلدرشدهبریدهفشارکمهايسیستمنقش
.ایرانهواشناسیوآبملیکنفرانسنخستین،"ایران

سمت.تهران،،"شناختیجمعیتتحلیل".)1376(اهللاحبیبزنجانی،
صادقيترجمه،"زیستمحیطشناسیجامعهبردرآمدي").1392(دبلیوفیلیپساتن،

سمت.صالحی،
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وپایداريازشهروندانمنديرضایتمیزانبرتحلیلی").1392(علیالدینی،شمس
:مورديينمونه(شهريخدماتبهدسترسیبرتأکیدباشهريزیستمحیطسرزندگی

.چهارميشمارهاول،سالشهري،ریزيبرنامهمطالعاتيفصلنامه،")ممسنینورآبادشهر
دانشارزیابی:عالیآموزشدرزیستمحیط").1393(زهرانژاد،کیپازوصادقصالحی،
.4يشماره،2ي، دوره"مازندراندولتیهايدانشگاهدانشجویانمحیطیزیست

هاي بررسی دانش، نگرش و مهارت"). 1387صالحی عمران، ابراهیم و آقامحمدي، علی (
، تعلیم و تربیتيفصلنامه، "ابتدایی استان مازندرانيمحیطی معلمان آموزش دورهزیست

.)95(مسلسل 3يشماره،24يدوره
وعللها،شاخصبررسی".)1392(؛ نوروزي، مهرداد و صادق اکبري، فیروزطیفوري وحید

درشدههئ، ارا"»یالنگاستانبرتاکیدبا«1375-1390ایران داخلیمهاجرتهايجریان
.آذر6و1390،5مسکنونفوسسرشماريهايیافتهتحلیلهمایش

پژوهشيمجله،"محیطیزیسترویکردوالمللیبینسیاست".)1384(مقوا،عبدالعلی
.14يشمارهتابستان،وبهارسیاست،وحقوق

پیامدهايوغباروگردمنابعشناسایی.)1394(سعیدفرهادي،ومحمدحسنعسکري،
دانشگاه،94اسفند14تا12گردوغبار،الملیبینکنفرانساولینآن،اقتصاديـاجتماعی

اهواز.چمرانشهید
محرومیتهايلفهؤمشناسایی".)1384(محمدباقرالدین،تاجوغالمرضاغفاري،

.17يشمارهچهارم،سالاجتماعی،رفاهيفصلنامه،"اجتماعی
ارزیابی. )1394(زهرا،سالمیانو اطیبه،زادهصباح؛ مناهید،پورعلی؛ فاطمه،پیفرزانه

آباد کرج)، دره و جهانکید بر اثرات اقتصادي و اجتماعی (روستاهاي کلهأگردوغبار با ت
المللی تخصصی بینيهاي آموزشی و سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگرهکارگاه

تهران. ،ایران،علوم زمین
بررسی عوامل اجتماعی ".)1392(ارخلج، حامدفرد، کاوه و سیشکوهی؛فرهمند، مهناز

.10ي شماره،4ي دوره"دزمورد مطالعه: شهروندان شهر یمؤثر بر رفتارهاي زیستمحیطی
انتشاراتتهران،زیست،محیطشناسیجامعه.)1395(عبدالرضانواح،وشهروزکیا،فروتن
شناسان.جامعه

بامحیطیهايآالیندهشناسیپویه). 1394(فاطمهآبادي،شهنآمادهواحمدفوالدیان،
آنفرهنگیـاجتماعیـاقتصاديمخربپیامدهايباهمراهریزگردها،يپدیدهبرتأکید
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وتربیتیعلومروانشناسی،عمومیکنفرانسایران،درانسانسالمتبرتهدیدييمنزلهبه
اجتماعی.علوم

،"روستاییجواننسلشهريـ روستارتمهاجپیامدهاي").1386(محمدسیانی،قاسمی
دوم.يشمارهجامعه،وفرهنگجوانان،پژوهش
دانشجویانمیاندرآنسنجشوزندگیازرضایتمفهومبررسی".)1389(آرشقهرمان،

.چهارميشمارهجامعه،وفرهنگجوانان،پژوهشتخصصیيفصلنامهدو،"پسرودختر
ثر برؤبررسی عوامل م".)1384(حیدري زهراپور، معصومه دغاغله، عقیل و؛کرمی، فاطمه

يمجله(ایسپا)،ایراندانشجویانافکارسنجیمرکزحمایتبا،"تهرانیشهرونداناسترس
ایران.اجتماعیعلومتحقیقات

وقوانیندرآنجایگاهارزیابیوزیستمحیطمفهومتحلیل). 1391(محمدمقدم،
محیط زیست.مدیریتوریزيبرنامهکنفرانسدومین، نایراشهريمدیریتمقررات

ومثلتولید،جنینبارداريبرآناثراتوهواآلودگی".)1384(حسینسید،میراجاق
محیطزیستمطالعاتیيسسهؤم،"سالمتبرآناثراتوهواآلودگیهمایشجنسیت،

.تهران،پاك
وعقالنیکنشبینيرابطهبررسی").1390(شهروزکیا،فروتنوعبدالرضانواح،

محیطيفصلنامه،"اندیمشک)شهرييجامعهمطالعه:(موردمحیطیزیسترفتارهاي
.51يشمارهزیست،
محمديانورعنبري،موسیيترجمهزیست،محیطشناسیامعهج.)1392(جانهانیگان

تهران.دانشگاهانتشاراترستمی،میالدو
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