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تسهیالت و تأسیسات شهر اهواز و در نهایت رابطه بین ریزگردها و بودجه شهری شهر اهواز ،به صورت فرعی
و جزئی ،میباشد تحقیق حاضر از روشهای تحقیق توصیفی ،تحلیلی استفاده کرده است .همچنین این
پژوهش از نظر هدف ،کاربردی-توسعهای است .جامعه آماری پژوهش مشتمل بر متخصصان ،مدیران،
بر اساس کل سرشماری به تعداد  65نفر انتخاب شدند .پرسشنامه طراحی شده در اقتصاد شهری در شهر
اهواز بوده که دارای  4زیر متغیر اصلی میباشند .بر این اساس پرسشنامه دارای  32سؤال بوده که محقق
ساخته خواهد بود و هر  4متغیر اصلی  8سؤال دارد .روایی پرسشنامه به شیوه صوری بوده که به تأیید
کارشناسان و اساتید رسیده و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ به میزان  0/81مورد تائید واقع شده
است .تجزیه و تحلیل دادهها بر اساس تحلیل معادالت ساختاری در نرم افزار  Smart PLSصورت پذیرفته
است .به طور کلی ریزگردها بر اقتصاد شهر اهواز اثرگذار بوده است و این امر به گونهای بوده است که
ریزگردها بر مسکن شهری با ضریب تأثیر  0/63و مقدار  ،11/4 Tریزگردها بر ترابری شهری با ضریب تأثیر
 0/60و مقدار  ،9/94 Tریزگردها بر تسهیالت و تأسیسات شهری با ضریب تأثیر  0/54و مقدار  6/70 Tو
ریزگردها بر مالیه شهری با ضریب تأثیر  0/68و مقدار  12/16 Tتأثیر داشته است.
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کارشناسان و اساتید حوزه محیطزیست و گردوغبار در شهر اهواز به تعداد  65نفر میباشند که حجم نمونه
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مخاطره؛ یک پدیده طبیعی که در مجاورت سکونتگاههای انسانی و به شکل یک تهدید برای مردم ،ساختارها یا
سرمایههای اقتصادی روی میدهد و ممکن است منجر به بحران شود (حسینی و همکاران.)20 :1387 ،
ریزگردهای یکی از مهم ترین مخاطرات طبیعی هستند .ریزگرد عبارت است از آلودگی هوا که توسط عوامل و
فعالیتهای مختلفی و منابع متفاوتی سرچشمه میگیرد(امانی و همکاران .)1 :1397 ،این ذرات معلق در هوا،
باقیمانده ذرات گرد و خاکی است که بر اثر توفان شن ،معلق مانده است و به همین دلیل در شرایط یاد شده،
دید عمودی و افقی کاهش مییابد(طیب نیا .)1397 ،تراکم و ساختار گیاهان ،دو عامل کنترلکننده اساسی در
وقوع و فراوانی توفانهای گردوغباری میباشند (انگلستادلر .)67 :2001 ،در این میان مجموعاً بیش از 80
درصد استانهای کشور درگیر پدیده گرد و غبار هستند(خورشید دوست و همکاران.)47 :1392 ،
گذری تاریخی بر زندگی انسان نشان میدهد که بشر همواره در معرض انواع مخاطرات محیطی بوده است و در
این میان شهرها ،سیستمهای پویا ،پیچیده و به هم وابستهای هستند که نسبت به تهدیدات طبیعی ،انسان-
ساخت و تروریستی بسیار آسیب پذیرند .مخاطره ،وضعیتی است که سطحی از تهدید را برای زندگی ،سالمت،
دارایی و یا محیط انسان ایجاد میکند(سو 1و همکاران .)418 :2017 ،مشخصاتی که شهرها را مطلوب برای
زندگی بشر میسازد نظیر سبکهای معماری ،مراکز تمرکز جمعیت ،مکانهای اجتماع و زیرساختهای به هم
وابسته ،آنها را همچنین در معرض ریسکهای باالیی نسبت به مخاطرات طبیعی و انسان ساخت قرار میدهد.
این مخاطرات که جزیی از زندگی بشر به شمار میروند و هر روزه به تعداد آنها افزوده میشود ،به عنوان
چالشی اساسی در جهت نیل به توسعهی پایدار جوامع انسانی مطرح میباشند .حوادث طبیعی الزام ًا بهصورت
سیل و زلزله و توفان ،ریزگرد و ...بروز پیدا نمیکند .بلکه حتی یک بیماری همهگیر میتواند به عنوان یک
حادثه و مخاطره شناخته شود .از آنجایی که وقوع یک مخاطره طبیعی سنگین بر عملکرد یک جامعه و
انسانهای آن تأثیر میگذارد و ممکن است به آن خسارتهای جبران ناپذیر اقتصادی وارد کند ،لذا
عملکردهای افراد آن جامعه نیز تحت تأثیر قرارگرفته و شاخصهای متعدد آن از جمله اقتصاد آن جامعه را
دچار اختالل میکند و حتی ممکن است آن را به ورطه نابودی بکشاند .شناخت ویژگیهای اقتصادی یک
مکان ،ناکارآمدیهای انتخابهای مکانی را تشخیص داده و سیاستهای عمومی جایگزین جهت گسترش
انتخابهای کارآ را مورد بررسی قرار میدهد(هادی زنوز .)5 :1388 ،شاخصهای اقتصادی در برابر مخاطرات
محیطی ،یکی از معیارهای اساسی در فرایند برنامهریزی و ارزیابی برنامههای سازگاری اقتصادی با اثرات
مخاطرات طبیعی در مناطق شهری بشمار میآید .ارزیابی و سنجش میزان تأثیرپذیری اقتصادی جوامع شهری،
یکی از مهمترین ابزارها در تشخیص پایداری سکونتگاههای شهری به هنگام بروز مخاطرات طبیعی میباشد.
شاخصهای اقت صادی در مقیاس محلّی و شهری پس از ایجاد و تدوین ،میتوانند روش مفیدی جهت بررسی
مکانها (شهرها) و مقایسه بین و درون هر ناحیه برای جوامع فراهم نمایند .با توجه به آنچه که بیان شد،
توجه به شاخصگذاری در سیاستگذاریها و برنامهریزیها اجتنابناپذیراست .آنچه مسلم است ،در حوزه
سنجش و ارزیابی اقتصادی در محیطهای شهری بهویژه در برابر مخاطرات محیطی شاخصهای مشخص و
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استانداردی وجود ندارد ،از اینرو تدوین و اعتبار سنجی شاخصهای مناسب برای تحلیل تأثیرپذیری اقتصادی
شهری ،ضروری است .با بهرهگیری از این شاخصها میتوان میزان تأثیر اقتصاد شهری را در برابر مخاطرات
مورد ارزیابی و سنجش قرار داد .هرگونه راهحل اصولى و چارهساز را باید در روى زمـین و اختصاص ًا در میان
ساکنان پهنههاى جغرافیایى و از طریق برنامهریزى و مدیریت مناسب جستوجو کرد(پور طاهری و همکاران،
.)33 :1390
بسیاری از مکانهای قابل سکونت انسانها در معرض مخاطرات طبیعی قرار دارند .نکته قابل تأمل آن است که
مخاطرات طبیعی را نمیتوان از بین برد بلکه باید با اقدامات کاهشی به مدیریت این پدیده پرداخت و یا این که
میزان تأثیرپذیری اقتصادی در برابر این نوع مخاطرات را کاهش داد .در سالهای اخیر بیشتر پژوهشهای
مرتبط با مخاطرات ،پارادایم خود را از مدل کاهش تلفات و خسارت به یک مدل جامعتر اقتصاد اجتماع محلی
تغییر دادهاند .بر این اساس دیدگاهها و نظریههای مدیریت سوانح و توسعهی پایدار در پی تأثیر اقتصادی جوامع
در برابر مخاط رات طبیعی هستند .پایداری اقتصادی میزان مقاومت سیستمها ،توانایی آنها در تحمل تغییر و
اختالل و تداوم روابط موجود بین افراد یا متغیرها اقتصادی است .مخاطرات محیطی به دلیل آسیبهایی که به
زیرساختها و شبکههای مختلف از انرژی تا کشاورزی میرساند به عنوان یکی از عوامل زیانبخش اقتصادی
مطرح میباشد که البته این امر بسته به شدت خسارت ،توانایی شهر و مسئولین در جبران خسارت و نیز میزان
توانمندی هزینه صرف شده برای برگشت به شرایط مناسب میباشد .شناسایی مناطقی که دارای توسعه
بیشتری از این گونه از مخاطرات طبیعی هستند ،میتواند در جهت برنامهریزی برای مقابله یا کاهش اثرات این
حوادث مؤثر باشد(یمانی و مرادی پور .)15 :1392 ،عسگری و فرهادی( )1394در مقالهای به شناسایی منابع
گردوغبار و پیامدهای اجتماعی -اقتصادی آن پرداختهاند که روش انجام تحقیق مذکور بر مبنای هدف تحقیق
از پرسشنامه و مراجعه حضوری میباشد .پرسشنامه استفاده شده از معیارهای موجود در مقاله کلیدی استخراج
گردیده است ،این پرسش نامه دارای  34سوال در رابطه با بررسی تأثیرات اقتصادی ،بهداشتی پدیده ریزگرد
می باشد .برای سنجش پایایی پرسشنامه مذکور از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .جامعه آماری مورد
استفاده در این تحقیق شامل  75نفر ( 45نفراز شهرستان آبادان و  30نفر در شهرستان خرمشهر) میباشد .از
روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی و تحلیل توصیفی آزمون کای اسکور ( )x2و کروسکال-والیس نرم افزار
 SPSSاستفاده شده است .در پایان نتیجه حاصله نشان داد که پدیده ریزگردها باعث ایجاد مشکالت و افزایش
هزینهها برای شهروندان میشود .عواملی مانند :گرد و خاک ،باد ،گرما ،شوری آب و بارندگی در ایجاد مشکالت
در منطقه نقش به سزایی ایجاد میکنند که نقش گرد و خاک پر رنگ تر از بقیه موارد میباشد .عزمی و
همکاران( ،) 1395اقدام به بررسی اثرات زیست محیطی گرد و خاک بر شهروندان شهر کرمانشاه نمودند تا با
شناسایی آنها ،تأثیرات منفی ریزگردها کاهش یابد .نتایج تحقیق نشان میدهند که در دو بعد اقتصادی و
بهداشتی اثرات ریزگردها مخرب بوده است ،اما به نظر میرسد که از نظر اجتماعی تأثیرات منفی کم بوده است.
همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان میدهد که ریزگردها بر سالمت روانی(فردی و اجتماعی)،
بهداشت ،هزینههای اقتصادی ،هزینههای درمانی ،افزایش تصادفات رانندگی و کاهش تمرکز افراد در کارهای
روزمره اثرگذار بودهاند.
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زیانهای اقتصادی ناشی از بالیای طبیعی در جهان عمدتاً به دلیل قرار گرفتن مردم و اموالشان در معرض بالیا
در حال افزایش است .مخاطرات طبیعی عالوه بر خسارات انسانی ،پیامدهای اقتصادی نیز دارد ،که بر رفاه
انسانها اثرگذار است .وقتی که یک فاجعه رخ میدهد اثرات اختالل در سیستم اقتصادی بهگونهای است که
فراتر از زیانها و هزینههای مالی آنی است که بتوانیم بهراحتی جایگزین کنیم .عالوه بر این پیامدهایی همچون
خسارت به صادرات و تولیدات ،خسارت به درآمد و معیشت ،جیرهبندی در برخی بخشها ،کاهش اشتغال و
کاهش بازدهی مالیات را در پی خواهد داشت .محاسبه ضرر و زیانهای انسانی ذکر شده برای برآورد اثرات
فاجعه بر رفاه انسانی ضروری است .بر این اساس یکی از راههای مهم کاهش آسیبپذیری و خسارات و بهبود
وضع بحرانی توجه به مقوله پایداری اقتصادی است .امروزه خسارتهای فراوان اقتصادی مخاطرات طبیعی به
خصوص ریزگردها به جوامع انسانی موجب شده است که مفهوم پایداری اقتصادی برای کاهش آثار بحرانها ،به
حوزهای مهم در عرصه مدیریت بحران تبدیل شود .چرخهی گردوغبار بخش جداییناپذیری از سیستم زمین
است که هر ساله حدود  2000تن گردوغبار تولید میکند ،که از این مقدار  75درصد در سطح زمین و 25
درصد در سطح اقیانوسها فرو می نشیند(شاو 1و همکاران.)181 :2011 ،
با توجه به افزایش فراوانی توفانهای گردوغباری در سالهای اخیر بخصوص در منطقه خاورمیانه ،تأثیر ذرات
حاصل از گرد و غبار در جوامع انسانی موضوعی است که در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته است (گریفین
و همکاران .)425 :2001 ،شهر اهواز یکی از کانونهای پر خطر از نظر وجود ریزگردها و آلودگیها در ایران
است .بررسیهای به عمل آمده برای تعیین منشاء ریزگردها بر اساس تصاویر ماهوارهای و الگوهای گردشی
نشان میدهد که ریزگردها دارای دو کانون اصلی در غرب بغداد و موصل تا بحرالملح و هورالعظیم میباشد
(عطایی و احمدی .)21 :1389 ،ریزگردها در سالهای اخیر مشکالت زیادی را برای شهروندان و سیستم
شهری اهواز ایجاد کرده است که میتوان به اختالل در شبکه انتقال برق ،کاهش راندمان کشاورزی ،ایجاد
بیماریهای مختلف به خصوص برای کمساالن و کهنساالن ،کاهش حضور گردشگران در منطقه و  ...شده است
که خود و برای رفع آن نیازمند اختصاص بودجههای بیشتر و صرف هزینههای زیاد میباشد .ریزگردها بر
ساختار فضایی شهر ،مسکن شهری ،ترابری شهری ،تسهیالت و تأسیسات و مالیه شهری تأثیر بسزایی داشته و
برای ترمیم هر یک نیاز به صرف بودجه زیاد میباشد شهر اهواز یکی از کانونهای پر خطر از نظر وجود
ریزگردها و آلودگی ها در ایران است .بنا بر آمارهای ارائه شده توسط سازمان هواشناسی کشور ،میانگین روزهای
غبارآلود در طی  50سال گذشته در شهرهای اهواز ،آبادان ،بوشهر و کرمانشاه به ترتیب  75 ،76 ،68و  27روز
در سال بوده است .همچنین بنا بر دادههای یک تحقیق علمی ،در سال  1367تعداد روزهای گرد و غباری در
شهرهای زابل ،آبادان ،دزفول ،بندرعباس و یزد معادل  23 ،40 ،43 ،81و  24روز گزارش شده است .هنگام
بروز این پدیدهها در ایران ،گاهی تا میزان  9360میکروگرم در مترمکعب ،غلظت ذرات در هوا افزایش یافته
است .به عالوه ،آمارهای اخیر نشان می دهد دوام ریزگردها در هوای استان خوزستان با مساحتی حدود  64هزار
کیلومتر مربع ،در برخی موارد به  144ساعت ( 6شبانه روز) بالغ گردیده و میزان وقوع این گونه توفانهای
گردوغبار در این استان نیز گاهی تا  102بار در سال بوده است .در پژوهشی که در سال  1385به انجام رسیده،
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خالدی ،کوهسار ( ،)1392با استفاده از روشهای پارامتریک ،بخشی از خسارات گرد و غبار بر اقتصاد سه استان
شدیدا متأثر (ایالم ،خوزستان و کرمانشاه) برای سالهای1385-90را برآورد کرده است .نتایج نشان داد مجموع
خسارات اقتصادی گرد و غبار بر کل بخش کشاورزی سه استان در سالهای مورد مطالعه از  2227میلیون دالر
در سناریوی اول تا  13361میلیون دالر در سناریوی چهارم بوده است .در سال  1388هر یک روز تعطیلی در
اثر گردوغبار بر مبنای «ارزش افزودهی استانی» 142 ،میلیون دالر و بر مبنای «متوسط ارزش افزودهی
کشوری» 66 ،میلیون دالر ،مجموعأ بر اقتصاد سه استان زیان وارد کرده است .پیگیری حقوق طبیعی
شهروندان ایرانی از طریق سازمانهای بینالمللی و منطقهای ،استفاده از مدیریت بحران ،تشویق دولت عراق به
کنترل کانونهای گرد و غبار و حمایت کامل از فعاالن اقتصادی استانهای متأثر به ویژه کشاورزان توسط
دولت پیشنهاد میشود .عمارلوئی و همکاران (  ) 1394با استفاده از روش توصیه شده توسط سازمان جهانی
بهداشت به این نتیجه رسیدند که تعداد موارد اضافه شده کل مرگ ،مرگ ناشی از بیماریهای قلبی  -عروقی و
موجود در هوای  PMتنفسی و پذیرش بیمارستانی به دلیل بیمار های قلبی -عروقی و تنفسی منتسب به 10208
نفر برآورد شد .همچنین نتایج  80 /و 0/69، 42/5، 12/3، 7/3شهر ایالم در طول دوره مطالعه به ترتیب  2سیر
 100g/mμدر غلظتهای بیشتر از  PM 3نشان داد که موارد اضافی پیامدهای بهداشتی منتسب به  10این روند
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اهواز به عنوان اصلی ترین شهری که در معرض وزش باد شمال و بادهای گرم شمال غربی قرار داشته و به
دنبال آن در معرض ذرات ریزگرد ناش ی از کشورهای عربی به خصوص کشور عراق در طول فصل بهار قرار
میگیرد ،شناخته شده است .ریزگردها در سال های اخیر مشکالت زیادی را برای شهروندان و سیستم شهری
اهواز ایجاد کرده است که می توان به اختالل در شبکه انتقال برق ،کاهش راندمان کشاورزی ،ایجاد بیماریهای
مختلف به خصوص برای کمساالن و کهن ساالن ،کاهش حضور گردشگران در منطقه و  ...شده است که برای
رفع آن نیاز به اختصاص بودجههای بیشتر و صرف هزینههای زیاد میباشد .ریزگردها بر ساختار فضایی شهر،
مسکن شهری ،ترابری شهری ،تسهیالت و تأسیسات و بودجه شهری تأثیر بسزایی داشته و برای ترمیم هر یک
نیاز به صرف بودجه زیاد میباشد (بهوندی سارا  .)1399موضوع حائز اهمیت در بیان مساله این تحقیق ،مجزا
نمودن صنعت نفت اهواز از متغیر اقتصاد ،علی رغم اینکه نفت پای ه اصلی اقتصاد اهواز را تشکیل میدهد ،می-
باشد .زیرا که استخراج نفت و فرآوردههای آن در میادینی که تاالبها وجود دارند منتج به خشک شدن تاالب-
ها شده که این امر خود باعث ایجاد کانون جدید ریزگردها میشود چرا که خاک این میادین خاک دریاچهای و
ریزدانه بوده و با کمترین سرعت باد ،این گردوخاک به سمت شهرها و مناطق اطراف رانده میشود .لذا استخراج
نفت نه تنها از ریزگردها تأثیر نمیپذیرد ،بلکه بالعکس در مواردی خود منجر به تشکیل کانونهای گردوغباری
در اطراف شهرها میشود .در شهر اهواز هنوز تحقیق جامعی در راستای سنجش میزان تأثیرپذیری اقتصاد
شهری از مساله ریزگردها صورت نگرفته است که این مسئله تهدیدی جدی برای پایداری توسعه به خصوص در
بحث اقتصادی این شهر محسوب میشود .بر این اساس قبل از هر برنامهریزی نیازمند سنجش میزان
تأثیرپذیری اقتصادی شهر اهواز از ریزگردها میباشد و بر همین اساس مهمترین مسئله پژوهش حاضر این
است که ریزگردها بر اقتصاد شهر اهواز اثرگذار است؟
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افزایشی شدت بیشتری را  20 g/mμافزایشی بیشتری را پیدا نموده و در غلظتهای بیشتر از  3ناشی از توفان-
های گرد و  PMنشان داد .نتیجه گیری :مقادیر پیامدهای بهداشتی برآورد شده منتسب به  10غبار در این
مطالعه لزوم انجام اقدامات فوری برای رفع مشکل ریزگردها و همچنین آموزش و انجام اقدامات فردی مقابله با
این پدیده را نشان میدهد .مهدوی وفا ( )1398در مقالهای به تجزیه و تحلیل وضعیت آلودگی هوا ناشی از
اثرات اقلیمی ریزگردها و توفانهای گردو غبار مطالعه موردی؛ شهر مالیر پرداخته است که نتایج بیانگر آن بوده
که توفانهای گردوغباری عمدتاً در فصول بهار و تابستان و با توالی کمتر در پاییز و زمستان روی میدهد.
مهمترین عامل در تولید گردوغبار سرعت باد میباشد .فالح پور و دهقان پور فراشاه( )1397در پژوهشی به
بررسی پیامدهای مخرب اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی-بهداشتی ریزگردها در شهر یزد اقدام کرده که
نتایج حاصل از آزمون اثرات مخرب پدیده گردوغبار بر شاخصهای سالمتی ،زیست محیطی ،اجتماعی و
اقتصادی به ترتیب در شهر یزد است .امرایی( )1397در مقالهای به تحلیل اثرات گردوغبار در شهر ایالم و تأثیر
آن بر سالمت پرداخته است که نتایج ماتریس همبستگی بیانگر آن بود که ارتباط کامالً معنیداری بین این
سری زمانی رخدادهای گردوغبار و رکوردهای بیماریهای مذکور وجود دارد .دانیالی و همکاران( )1397در
پژوهشی به تحلیل مکانی گردوغبار استان خوزستان به کمک تصاویر ماهوارهای اقدام کردهاند که نتایج نشان
داد که شاخصهای گردوغباری منطقه غرب ایران در سال  2005شباهت زیادی با سال  2015داشته است.
احدی و همکاران( ،) 1399فراوانی و میزان روند پدیده گردوغبار در مقیاس ساعتی ،ماهانه ،فصلی و ساالنه طی
دوره آماری  1995-2015در استان خوزستان را با استفاده از محاسبه آماری پارامترهای مربوط به ریزگرد و
تجزیه تحلیل آماری دادهها به روش برآورد شیب سن و آزمون من-کندال و تهیه نقشههای توزیع فضایی پدیده
گردوغبار برآورد کردند .نتایج نشان داد  78/57درصد رویدادهای گردوغباری بین ساعات 15/30-9/30به وقت
محلی همزمان با گرمایش زیاد زمین ،خشکی خاک و اختالف فشار محلی اتفاق افتاده است .محاسبه روند در
همه ساعات روز روند افزایشی و معنادار را نشان داده است که بیشترین افزایش مربوط به ساعت  12/30و
 9/30شب میباشد 49 .درصد روزهای گردوغباری به ترتیب مربوط به ماههای ژوئیه ،ژوئن و می میباشد
همچنین  73درصد روزهای گردوغباری در فصول بهار و تابستان رخ داده مرتبط با افزایش دما و خشکی منابع
آب و خاک در استان خوزستان است .توزیع فضایی گردوغبار به صورت فصلی و ساالنه نشان میدهد بیشترین
روزهای گردوغبار در همه فصول مربوط به نیمه غربی استان اس که نشان دهنده غلبه کانونهای خارجی به
عنوان منشا اصلی ریزگرد و اهمیت عامل توپوگرافی در این منطقه میباشد .توزیع فضایی آماره  qنیز مبین
افزایش شدید ریزگرد در بیست سال اخیر در نواحی جنوب شرقی ،جنوب و مرکزی استان و در ساعات پایانی
روز میباشد که بیانگر توسعه فعالیت کانونهای داخلی در افزایش روند ریزگرد در دهههای اخیراست .طوالبی-
نژاد وهمکاران( )1397در پژوهشی به پایش توفان گرد و غبار در نیمه غربی ایران ،مطالعه موردی توفان گرد
وغبار 16تا 19ژون.2015تحلیل فایی مخاطرات محیطی پرداختند که نتایج مقاله نشان میدهد بر اساس نتایج
حاصل از تحلیل نقشههای سینوپتیک در واقع عامل اصلی ایجادکنندهی پدیدهی موج گردوغبار طی روزهای
 16تا  19ژوئن  2015در غرب کشور ،عالوه بر ناپایداریهای ایجادشده توسط کمفشارهای حرارتی سطح زمین
و تحرکات پرفشار عربستان که باعث همگرایی و مکیده شدن جریانات به سمت غرب کشور شدهاند ،استقرار
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مخاطره ،وضعیتی است که سطحی از تهدید را برای زندگی ،سالمت ،دارایی و یا محیط انسان ایجاد
میکند(سو 6و همکاران .)418 :2017 ،بیشتر مخاطرات ،نهفته و یا بالقوه هستند و فقط به صورت یک خطر
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یک بریده کمفشار در سطوح میانی جو در شرق خزر نیز در رخداد این مخاطره تأثیر بسزایی داشته است.
بهطوری که باوجود ناپایداری در تراز میانی جو ،عدم وجود رطوبت کافی در سامانههای منتقلشده به غرب
کشور ،عبور جریانات از بیابانهای عراق و سوریه و عدم وجود رطوبت کافی چه در سطح و چه در عمق خاک
در داخل کشور و در کشورهای همسایه موجب شکلگیری چشمه گردوغبار و انتقال آن به منطقه مورد مطالعه
گردیده است.
در سطح بین المللی نیز کاون )2012(1در مطالعه ای به بررسی نقش ریزگردها و اثرات آن بر میزان اتفاقات
اجتماعی و تبعات اقتصا دی آن در سئول کره جنوبی پرداخته که روش پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی بر
اساس آمار سازمانی بوده است و نتایج نشان داد که برخی مطالعات اپیدمیولوژیک نشان دهنده آن است که
رویداد های طوالنی توفان غبار ارتباط نزدیکی با افزایش روزانه مرگ و میر در سئول کره جنوبی دارد.
گاریسون)2013(2در مقاله ای به بررسی نقش ریزگردها در خاورمیانه و تبعات ناشی از آن به شیوه تحلیلی
اقدام کرده است که نتایج بیانگر آن بود که با توجه به افزایش فراوانی توفانهای گرد و غباری در سالهای اخیر
به خصوص در منطقه خاورمیانه ،تأثیر ذرات حاصل از گردوغبار در جوامع انسانی موضوعی است که در سطح
جهان مورد توجه قرار گرفته است .ماروم )2014(3به بررسی میزان آسیبپذیری اجتماعی شهر بانکوک در
برابر شهرنشینی ،سیل و تغییرات آب و هوایی پرداخته است .نتایج این پژوهش نشان داد که متغیرهای سرمایه
اجتماعی میتوانند در درک خ طر به منظور تاب آور ساختن طوالنی مدت شهرها در برابر مخاطرات طبیعی و
رشد شهرنشینی مؤثر باشند .پراسپرو )2014( 4در بررسی ریزگردها و تبعات اجتماعی-اقتصادی در جوامع
مختلف به شیوه توصیفی اقدام کرده است که نتایج بیانگر آن است که در جزایر کارائیب ،باکتری و قارچهایی را
گزارش کردهاند که منشاء آنها ،گرد و غبار حمل شده از صحرای آفریقا است .عالوه بر این ،تأثیر توفانهای
گرد و غباری در بروز بیماریهای چشمی و تنفسی و افزایش تنشهای روحی و سوانح ترافیکی از مواردی است
که به شدت بهداشت و سالمتی جوامع انسانی را تهدید میکند .کلوگ 5و همکاران( )2019به بررسی منشا
ریزگردها در چین و تبعات ناشی از آن بر شهروندان اقدام کرده است که روش به شیوه توصیفی بوده و نتایج
نشان داد که ورود گرد و غبار بیابانی از طریق داالنه هکسی به شمال چین را یکی از عوامل کیفیت پایین هوا
در این مناطق شهری میدانند که پایینترین سطح کیفی هوا در چین میباشد .موارد متعددی از ابتال به
بیماری های برونشیت ،امینوزیمیازیس و سیلیکوزیس در این مناطق مرتبط با آالیندگی گرد و غباری شناسایی
شده است .گرد و غبار همچنین ممکن است ارگانیسمها را به آلودگیهای قارچی و باکتریایی مبتال کند.
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ذهنی نگریسته میشوند ولی هنگامی که مخاطرهای فعال شود ،میتواند یک وضعیت اضطراری ایجاد کند.
شرایط مخاطره آمیزی که گذر میکند ،یک "رخداد" نامیده میشود .خطر عاملی امنیتی است که انسان را در
طول تاریخ تا به امروز همواره به شکل های گوناگون مورد تهدید قرار داده است .خطر عبارت است از جریان یا
واقعهای که بهطور بالقوه توان ایجاد زیان را دارد ،یعنی منبع متعارف خطر میباشد (اسمیت.)11 :1382 ،
بهترین تعریف مخاطره عبارت است از جریان یا واقعه ای که به طور بالقوه توان ایجاد زیان(اعم به انسان،
تکنولوژی و یا محیط) را دارد ،یعنی منبع متعارف خطر ،خطر عبارت است از بالفعل شدن منبع متعارف
مخاطره ،پس مخاطره عبارت است از قرار گرفتن انسان یا متعلقات بسیار ارزشمند او در معرض نسبتی از یک
وضعیت که حد باالیی آن ورود به مرحله خطر است و می توان آن را ترکیبی از پدیده ،احتمال و زیان دانست.
هر چه پدیده مخاطره آمیزتر باشد درصد بیشتری برای تحقق خطر را در پی دارد و برعکس هر چه این نسبت
کمتر باشد به همان اندازه از خطر دور می ماند.پدیده گردوغبار یکی از مخاطرات محیطی مناطق خشک و نیمه
خشک است که متأثر از شرایط جوی خاصی است ،و همه ساله خسارات زیادی رو به محیط و سالمت انسانها
وارد میکند .چرخهی گردو غبار بخش جدایی ناپذیری از سیستم زمین است که هر ساله حدود  2000تن
گردوغبار تولید میکند ،که از این مقدار  75درصد در سطح زمین و  25درصد در سطح اقیانوس ها فرو می-
نشیند (شاو 1و همکاران.)181 :2011 ،
روش تحقیق
معرفی منطقه مورد مطالعه

] [ DOI: 10.52547/jgs.22.67.351

Shao et al

1

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.22.9

تحقیق حاضر از روشهای تحقیق توصیفی ،تحلیلی استفاده کرده است .همچنین این پژوهش از نظر هدف،
کاربردی-توسعه ای است .جامعه آماری پژوهش مشتمل بر متخصصان ،مدیران ،کارشناسان و اساتید حوزه
محیط زیست و گردوغبار در شهر اهواز به تعداد  65نفر میباشند که حجم نمونه بر اساس کل سرشماری به
تعداد  65نفر انتخاب شدند .پرسشنامه طراحی شده در اقتصاد شهری در شهر اهواز بوده که دارای  4زیر متغیر
اصلی میباشند .بر این اساس پرسشنامه دارای  32سؤال بوده که محقق ساخته خواهد بود و هر  4متغیر اصلی
 8سؤال دارد .روایی پرسشنامه به شیوه صوری بوده که به تائید کارشناسان و اساتید رسیده و پایایی آن نیز بر
اساس آلفای کرونباخ به میزان  0/81مورد تائید واقع شده است .تجزیه و تحلیل دادهها بر اساس تحلیل
معادالت ساختاری در نرم افزار  Smart PLSصورت پذیرفته است .اهواز یکی از کالنشهرهای ایران است ،که در
بخش مرکزی شهرستان اهواز قرار دارد و بهعنوان مرکز استان خوزستان شناخته میشود .جمعیّت این
شهرستان طبق سرشماری مرکز آمار ایران در سال  1395حدود  1٬303٬000نفر میباشد ،که بهعنوان
هفتمین شهر پرجمعیت ایران به شمار میآید .اهواز در موقعیت جغرافیایی  31درجه و  30دقیقه عرض شمالی
و  48درجه و  65دقیقه طول شرقی ،در بخش جلگهای خوزستان و با ارتفاع  12متر از سطح دریا واقع شده
است .شکل( )1موقعیت شهر اهواز را نمایش میدهد.
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شکل( .)1موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

] [ DOI: 10.52547/jgs.22.67.351

1. Validity
2. Content Validity
3. Convergent Validity
4. Divergent Validity
5. Average Variance Extracted
6. Reliability
7. Coefficient of Cronbach's alpha
8. Coefficient of Composite Reliability

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.22.9

برای تأیید روایی 1ابزار اندازهگیری از سه نوع روایی ارزیابی استفاده شده ،روایی محتوا ،2روایی همگرا 3و روایی
واگرا .4روایی محتوا بهوسیله اطمینان از سازگاری بین شاخصهای اندازهگیری و ادبیات موجود ایجاد میشود،
این روایی توسط نظرسنجی از اساتید حاصل شد .روایی همگرا به این اصل بر میگردد که شاخصهای هر سازه
با یکدیگر همبستگی میانهای داشته باشند .طبق گفته فورنل و الرکر ( ،)1981معیار روایی همگرا بودن این
است که میانگین واریانسهای خروجی )AVE( 5بیشتر از  0/05باشد .روایی واگرا نیز از طریق مقایسه جذر
 AVEبا همبستگی بین متغیرهای مکنون جدول( )1سنجیده شده و برای هر کدام از سازههای انعکاسی جذر
 AVEباید بیشتر از همبستگی آن سازه با سایر سازهها در مدل باشد .همچنین در این تحقیق جهت تعیین
پایایی 6پرسشنامه از دو معیار(ضریب آلفای کرونباخ 7و ضریب پایایی مرکب )8بر طبق نظر فورنل و الکر
( )1981استفاده شده است .ضرایب آلفای کرونباخ تمامی متغیرها در این تحقیق ،از حداقل مقدار ()0/07
بیشتر است .پایایی مرکب بر خالف آلفای کرونباخ که بهطور ضمنی فرض میکند هر شاخص وزن یکسانی
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دارد ،متکی بر بارهای عاملی 1حقیقی هر سازه است؛ و بنابراین معیار بهتری را برای پایایی ارائه میدهد .پایایی
مرکب باید مقداری بیش از  0/07را به دست آورد تا بیانگر ثبات درونی سازه باشد (فورنل و الکر .)1981 ،در
جدول  1نتایج پایایی و روایی ابزار سنجش بهطور کامل آورده شده است.
جدول( .)1روایی همگرا و پایایی ابزار اندازه گیری
متغیرهای پژوهش

ضریب میانگین
واریانس استخراج شده ()AVE

ریزگردها

0/563

ضریب پایایی مرکب()CR
Pc >0.7
0/912

0/901

مسکن شهر

0/504

0/745

0/756

ترابری شهر

0/665

0/843

0/803

تسهیالت و تأسیسات شهر

0/711

0/905

0/889

مالیه شهر

0/589

0/781

0/767

نتایج
باد ساالنه

1. Loadings factors

] [ DOI: 10.52547/jgs.22.67.351

شکل(.)2گلباد جهت وزش باد غالب ساالنه ایستگاه اهواز

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.22.9

بر اساس دادههای باد ایستگاه اهواز 10/3درصد بادها آرام و 89/7درصد از بادها دارای شدت و سرعت می-
باشند .بادهای ثانویه عمدتا از غرب میوزند که منشأ آنها پرفشارهای اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه میباشد.
جهت وزش باد غالب این ایستگاه شمال غرب میباشد بیشترین فراوانی متعلق به سرعت باد  2/40تا  3/9متربر
ثانیه با  17/3درصد بوده و شدیدترین بادها در این فصل یعنی بادهای بیشتر از  10متر برثانیه  7/2درصد
می باشد در نتیجه درطول سال در اهواز شاهد وزش بادهای شدید زادی به میزان 89/7درصد از طرف شمال و
شمال غرب هستیم که این بادها گردو غبار زیادی از عربستان و عراق و سوریه به اهواز وارد میکنند شکل(.)2

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

ضریب پایایی
آلفای کرونباخ
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شکل( )3گردوغبار ساالنه اهواز را نشان میدهد که روزهای گردوغباری با رشد  10درصد در حال افزایش است.

کل(.)3ساالنه روزهای گردو غباری اهواز

] [ DOI: 10.52547/jgs.22.67.351

شکل ( .)4فراوانی رخداد گرد و غبار با منشأ محلی و فرا محلی در ایستگاه اهواز

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.22.9

در سالهای اخیر کمتر روزی شاهد آسمان پاکی برای اهواز بودهایم و در بسیاری اوقات شهر اهواز دارای
آسمانی غبار گرفته بوده است .همانطور که شکل( )4نشان میدهد در دوره ی اول آماری وقوع گردوغبار با
منشأ محلی بیشتر از گردوغبار با منشأ خارجی بوده است به گونهای که در دوره  1985تا  2015گردوغبار با
منشأ داخلی در ایستگاه اهواز  906روز گردوغبار با منشأ خارجی و  465گردوغباری با منشأ داخلی را شاهد
بودهایم .تقریبا دوبرابر منشا گردو غبار اهواز از بیرون مرزها وارد می شود(حجازی زاده و همکاران.)1397 ،

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09
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با توجه به نقشه ریزگرد در دورهی اول آماری شکل( )5حداکثر مقدار ریزگردها در بلند مدت به میزان 3/3
کیلوگرم در متر مربع بوده است و همچنین مناطق کمتری درگیر ریزگرد بوده اند و مساحت کوچکتری را
شامل می شده است اما با توجه به شکل()5در دوره ی دوم عالوه بر میزان شدت ،وسعت پراکنش ریزگردها نیز
بیشتر از دوره اول بوده است به صورتی که حداکثر رسوب ریزگردها در این دوره به  4کیلوگرم در متر مربع
رسیده است( .حجازی زاده و همکاران.)1397 ،

شکل( .)5ریزگرد در دوره آماری اول( )1995-1985ب) دوره آماری دوم()2015-1996

] [ DOI: 10.52547/jgs.22.67.351

1. Testing Moderating Effects
2. Bagozi and Fornell
3. Esposito Vinzi et al

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.22.9

برای تحلیل و سنجش مدل این تحقیق از تحلیل دادهها بهوسیله مدل معادالت ساختاری استفاده شده است.
مدلیابی معادالت ساختاری ،مدلی آماری برای بررسی روابط خطی بین متغیرهای مکنون (مشاهده نشده) و
متغیرهای آشکار (مشاهده شده) است .بهعبارت دیگر ،مدلیابی معادالت ساختاری تکنیک آماری قدرتمندی
است که مدل اندازهگیری (تحلیل عاملی تأییدی) و مدل ساختاری (رگرسیون یا تحلیل مسیر) را با یک آزمون
آماری همزمان ترکیب میکند .از طریق این فنون پژوهشگران میتوانند ساختارهای فرضی (مدلها) را رد یا
انطباق آنها را با دادهها تأیید کنند .نرمافزار مورد استفاده در این تحقیق برای این تحلیل  Smart-Plsمیباشد.
این نرمافزار مدلهای معادالت ساختاری را که دارای چندین متغیر بوده و اثرات مستقیم ،غیر مستقیم و تعاملی
را شامل میشود ،مورد تحلیل قرار میدهد ،این نرم افزار برای آزمودن تأثیر تعدیل کنندگی 1نرم افزار مناسبی
است(بگوزی و فورنل .)1982 ،2اپوزیتووینزی و همکاران )2010( 3عنوان کردند که مدلهای مسیر  Plsدر دو
مرحله تخمین زده میشوند .مرحله اول نمره متغیرهای پنهان برای هر متغیر پنهان تخمین زده میشود .و در
مرحله دوم نقش تعدیل کنندگی متغیرهای نهفته بسته به وضعیت آنها در مدل مسیر بررسی میگردد .با
توجه به ماهیت مرحله دوم بسیاری از توصیهها برای آزمودن تأثیر تعدیل کنندگی رگرسیون چندگانه ،از طریق
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نتایج جدول( ) 2بیانگر آن است که ریزگردها بر مسکن شهری با ضریب تأثیر  0/63و مقدار  ،11/4 Tریزگردها
بر ترابری شهری با ضریب تأثیر  0/60و مقدار  ،9/94 Tریزگردها بر تسهیالت و تأسیسات شهری با ضریب
تأثیر  0/54و مقدار  6/70 Tو ریزگردها بر مالیه شهری با ضریب تأثیر  0/68و مقدار  12/16 Tتأثیر داشته
است .بر این اساس ریزگردها بیشترین تأثیر را بر مالیه شهری با ضریب تأثیر  0/68و کمترین تأثیر را بر
تسهیالت و تأسیسات شهری با ضریب تأثیر  0/54داشته است.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.22.9

شکل( .)6نتایج آزمون ،T

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

نرم افزار Smart-Plsمیباشد .همچنین در ادامه نرم افزار خروجیهای حاصل از نرم افزار و تحلیل آنها آوره
شده است .در نرم افزار  Smart-Plsارزش  ،Tمعنیدار بودن اثر متغیرها را بر هم نشان میدهد .اگر مقدار T
بیشتر از  1/96باشد یعنی ،اثر مثبت وجود دارد و معنیدار است .اگر بین  +1/96تا  -1/96باشد اثر معناداری
وجود ندارد و اگر کوچکتر از  - 1/96باشد یعنی اثر منفی دارد ولی ،معنادار است .و همچنین ضرایب مسیر
اگر باالی  0/60باشد بدین معناست که ارتباطی قوی میان دو متغیر وجود دارد ،اگر بین  0/03تا  0/06باشند
ارتباط متوسط و اگر زیر  0/03باشند ارتباط ضعیفی وجود دارد .لذا دادههای به دست آمده از جدول( )2که
نشان دهنده تحلیل فرضیههای تحقیق میباشد مطابق شکل( )6به دست آمده است.

] [ DOI: 10.52547/jgs.22.67.351
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جدول( .)2مسیر روابط بین متغیرها همراه با نسبتهای بحرانی و سطح معناداری
ضریب تأثیر

مقدار T

0/63

مسیر فرضیه

11/4

ریزگردها

<---

مسکن شهری
ترابری شهری

0/54

6/70

ریزگردها

<---

0/68

12/16

ریزگردها

<---

مالیه شهری

محاسبه شاخص نیکویی برازش مدل در حداقل مجذورات جزیی

در مدلسازی معادالت ساختاری به کمک روش  Plsبر خالف روش کواریانس محور شاخصی برای سنجش
کلی مدل وجود ندارد .ولی شاخصی به نام نیکویی برازش( )GOFتوسط تننهاوس و همکاران( )2005پیشنهاد
شد .این شاخص هر دو مدل اندازهگیری و ساختاری را مد نظر قرار میدهد و به عنوان معیاری برای سنجش
عملکرد کلی مدل به کار میرود .حدود این شاخص بین صفر و یک قرار داشته و وتزلس و همکاران سه مقدار
 0/0،25/01و  0/36را به ترتیب به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی نمودند .این شاخص
به صورت میانگین R^2و متوسط شاخص مقادیر اشتراکی از رابطه( )1محاسبه میشود:
رابطه(.)1

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

0/60

9/94

ریزگردها

<---

تسهیالت و تأسیسات شهری

GOF=√avrage(Comunalitie)*R^2

جدول ( .)3مقادیر اشتراکی
ضریب تعیین

مقادیر اشتراکی

متغیر

0/472

0/569

ریزگردها

√0/754*0/472=0/49

0/719

مسکن شهر

0/819

ترابری شهر

0/892

تسهیالت و تأسیسات شهر

0/772

مالیه شهر

0/754

میانگین

GOF=0/49

شاخص ( 1) GOFاین مدل 0/49،به دست آمده است که از مطلوبیت کلی مدل حکایت دارد جدول(.)3

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.22.9

این شاخص مجذور ضرب دو مقدار متوسط مقادیر اشتراکی( )Comunalitieو متوسط ضریب
 )Squareاست.

تعیین( avrage R

بررسی همبستگی بین متغیرهای پژوهش

برای بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش آزمون پارامتریک پیرسون بهره گرفته شده است.
] [ DOI: 10.52547/jgs.22.67.351

1 . Doogness of fit
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بررسی رابطه بین اقتصاد شهری و ریزگردها

جدول(.)4بررسی رابطه بین اقتصاد شهری و ریزگردها
اقتصاد شهری

ریزگردها

*-.416

1

همبستگی

.000
384

1
384

معناداری
تعداد

1

*-.416

همبستگی
معناداری

ریزگردها

اقتصاد شهری

.000
تعداد
384
384
*.correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

در این فرضیه ،به بررسی ارتباط بین اقتصاد شهری و ریزگردها ،که میزان اقتصاد شهری ،با ریزگردها سنجیده
شده است ،که برای رد یا اثبات این فرضیه ،آزمون پیرسون استفاده گردیده است ،که با توجه به مقدارsig
( ، ) 000به این نتیجه رسیدیم که ،بین اقتصاد شهری و ریزگردها ،رابطه معنیدار و معکوس وجود دارد ،بدین
معنا که با افزایش ریزگردها ،اقتصاد شهری دچار افول میشود .بنابراین رابطه مذکور مورد قبول واقع میشود
جدول(.)4

بررسی رابطه بین بعد بودجه و ریزگردها

جدول( .)5بررسی رابطه بین بعد بودجه و ریزگردها
بعد بودجه

ریزگردها

*-.457

1

همبستگی

0.000

1
384

معناداری
تعداد

1

*-.457

همبستگی

0.000

معناداری

384

ریزگردها

بعد بودجه

تعداد
384
384
)*.correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed

در این فرضیه ،به بررسی ارتباط بین ریزگردها و مسکن ،که بعد مسکن ،با ریزگردها سنجیده شده است که
برای عدم رد این فرضیه ،آزمون پیرسون استفاده گردیده است ،که با توجه به مقدار( ،sig)0.000به این نتیجه

] [ DOI: 10.52547/jgs.22.67.351

بررسی رابطه بین مسکن و ریزگردها

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.22.9

در این فرضیه ،به بررسی ارتباط بین ریزگردها و بعد بودجه ،که میزان بودجه ،با ریزگردها سنجیده شده است
که برای عدم رد این فرضیه ،آزمون پیرسون استفاده گردیده است ،که با توجه به مقدار ( ،sig)0.000به این
نتیجه رسیدیم که بین ریزگردها و (بعد بودجه) ،رابطه معنیدار و معکوس وجود دارد ،به این صورت که با
افزایش ریزگردها ،بودجه شهری دچار اختالل میشود .بنابراین رابطه مذکور مورد قبول واقع میشود جدول(.)5
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رسیدیم که ،بین ریزگردها و (مسکن) ،رابطه معنیدار و معکوس وجود دارد که با افزایش ریزگردها ،بعد مسکن
دچار آسیب میشود .بنابراین رابطه مذکور مورد قبول واقع میشود.
جدول( .)6بررسی رابطه بین مسکن و ریزگردها
*-.562

1

همبستگی

.000
384

1
384

معناداری
تعداد

1

*-.562

همبستگی
معناداری

.000
تعداد
384
384
*.correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

ریزگردها

مسکن

بررسی رابطه بین تأسیسات و ریزگردها

در این فرضیه ،به بررسی ارتباط بین ریزگردها و شناخت ،که میزان تأسیسات ،با ریزگردها سنجیده شده است
که برای عدم رد این فرضیه ،آزمون پیرسون استفاده گردیده است ،که با توجه به مقدار ،)0.000(sigبه این
نتیجه رسیدیم که ،بین ریزگردها و (تأسیسات) ،رابطه معنیدار و معکوس وجود دارد ،بدین معنا که با افزایش
ریزگردها ،تأسیسات دچار اختالل میشود .بنابراین رابطه مذکور مورد قبول واقع میشود جدول(.)7

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

مسکن

ریزگردها

جدول( .)7بررسی رابطه بین تأسیسات و ریزگردها
*-.506

1

همبستگی

.000
384

1
384

معناداری
تعداد

1

*-.506

همبستگی
معناداری

.000
تعداد
384
384
*.correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

ریزگردها

تأسیسات

بررسی رابطه بین ترابری و ریزگردها

] [ DOI: 10.52547/jgs.22.67.351

در این فرضیه ،به بررسی ارتباط بین ریزگردها و ترابری ،که میزان ترابری  ،با ریزگردها سنجیده شده است ،که
برای عدم رد این فرضیه ،آزمون پیرسون استفاده گردیده است ،که با توجه به مقدار ،)0.048(sigبه این نتیجه
رسیدیم که ،بین ریزگردها و (ترابری) ،رابطه معنیدار و معکوس وجود دارد ،بدین صورت که با افزایش
ریزگردها ،ترابری دچار اختالل میشود .بنابراین رابطه مذکور با  25درصد ارتباط مورد قبول واقع میشود
جدول(.)8

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.22.9

تأسیسات

ریزگردها
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بررسی اثرگذاری ریزگردها بر اقتصاد شهر اهواز
جدول( .)8بررسی رابطه بین ترابری و ریزگردها
*-.259

1

همبستگی

0.048

1
384

معناداری
تعداد

1

*-.259

همبستگی

0.048

معناداری

384

384

ریزگردها

ترابری

تعداد
384
*.correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

آزمون رگرسیون
برای بررسی تأثیر متغیر ریزگردها بر اقتصادی شهری و ابعاد آن با توجه به اینکه به بررسی تأثیر یک متغیر بر
متغیر دیگر اشاره دارد ،بهترین آزمون استفاده از رگرسیونگیری میباشد.
بررسی تأثیر ریزگردها بر مسکن شهری

جدول( .)9نتایج آزمون تحلیل رگرسیون تأثیر ریزگردها بر مسکن شهری
خطا

تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

مدل

.50041

.100

.102

.320a

1

منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

رگرسیون

10.903

1

10.903

43.540

0.000b

باقیمانده

95.657

282

.250

کل

106.560

283

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.22.9

بر اساس جدول( .)9برای تعیین تأثیر ریزگردها بر مسکن شهری به عنوان متغیر پیش بین و مسکن شهری به
عنوان متغیر مالک در معادله رگرسیون تحلیل شدند .طبق جدول باال مدل معنی دار به دست نیامد (0.05
< )F= 43.540 ،pو  R2به دست آمده برابر  ./320میباشد که نشان میدهد با یک واحد تغییر در متغیر
مستقل  ./320تغییر در متغیر وابسته ایجاد میشود .بنابراین ریزگردها بر مسکن شهری تأثیر داشته است.
گردوغبار بر سطوح مختلف مساکن شهری نشسته و چهره آنها را ناگوار و برای پاکسازی آنها هزینهای را
برای خانوارها ایجاد کرده و ترکیب آنها با آب باران ،سبب تشکیل عناصر مخربی شده که به مرور زمان سطح
مصالح مساکن را فرسوده و عمر مفید مساکن را با کاهش روبه رو خواهد کرد.

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

ترابری

ریزگردها

(متغیر وابسته :مسکن شهری  ،پیش بین :ریزگردها)
] [ DOI: 10.52547/jgs.22.67.351

همچنین شکل( .)7نیز نشان میدهد که تعداد پروانههای صادر شده در شهر اهواز نیز با شیب مالیم با ضریب
 40درصد نزولی شده است که ارتباط معکوس افزایش ریزگرد و کاهش احداث مسکن را اثبات میکند .در
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نتیجه نمودار بخوبی نشان میدهد که مهاجرت در اهواز افزایش یافته است و سرمایهگذاری در بخش مسکن
سیر نزولی بخود گرفته است.

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل ( .)7تعداد پروانههای صادر شده در اهواز

بررسی تأثیر ریزگردها بر بعد تأسیسات شهری

جدول ( .)10نتایج آزمون تحلیل رگرسیون ریزگردها بر بعد تأسیسات شهری

منبع

خطا

تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

مدل

.51008

.065

.067

.259a

1

رگرسیون

7.169

1

7.169

باقیمانده

99.391

282

.260

کل

106.560

283

متغیر وابسته :بعد تأسیسات شهری ،پیش بین :ریزگردها

27.553

سطح معناداری
0.000b
] [ DOI: 10.52547/jgs.22.67.351

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.22.9

بر اساس جدول( .)10برای تعیین تأثیر ریزگردها به عنوان متغیر پیش بین و بعد تأسیسات شهری به عنوان
متغیر مالک در معادله رگرسیون تحلیل شدند .طبق جدول( )10مدل معنی دار به دست آمد (0.05
< )F= 27.553،pو  R2به دست آمده برابر  ./259میباشد که نشان میدهد با یک واحد تغییر در متغیر
مستقل  ./259تغییر در متغیر وابسته ایجاد میشود .بنابراین ریزگردها بر بعد تأسیسات شهری تأثیر داشته
است ،البته با توجه به میزان معناداری پایین میتوان گفت تأثیرگذاری ریزگردها بر بعد تأسیسات زیستپذیری
شهری چندان چشمگیر نبوده است .تأسیسات شهری در بخشهای مختلف خدماتی و زیربنایی بوده که
گردوغبار سبب پایین آمده کارایی این تأسیسات و حتی تخریب آنها شده و شهرداریها باید هزینههای
هنگفتی را برای پاکسازی و تعمیر آنها بپردازند.
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بررسی اثرگذاری ریزگردها بر اقتصاد شهر اهواز
بررسی تأثیر ریزگردها بر بعد بودجه شهری

جدول ( .)11نتایج آزمون تحلیل رگرسیون ریزگردها بر بعد بودجه شهری
خطا

تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

.36492

.685

.686

.828a

مدل

منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

رگرسیون

111.252

1

111.252

835.414

0.000b

باقیمانده

50.871

282

.133

کل

162.122

283

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

بر اساس جدول( .)11برای تعیین تأثیر ریزگردها به عنوان متغیر پیش بین و بعد بودجه شهری به عنوان متغیر
مالک در معادله رگرسیون تحلیل شدند .طبق جدول( )11مدل معنی دار به دست آمد (،p< 0.05
 )F= 835.414و  R2به دست آمده برابر  ./828میباشد که نشان میدهد با یک واحد تغییر در متغیر مستقل
 ./828تغییر در متغیر وابسته ایجاد میشود .بنابراین ریزگردها بر بعد بودجه شهری تأثیر متناسبی داشته است.
شهرداریها دارای بودجه و منابع مالی مختلف و مشخصی هستند و زمانیکه گردوغبار و ریزگردها در سطح
شهر بر موارد مختلف از سطوح معابر تا تأسیسات مختلف شهری بنشینند سبب فرسایش و تخریب آنها شده و
مسئولین شهری باید هزنیههای هنگفتی را برای تعمیر و پاکسازی آنها بپردازند که سطح بودجه شهرداریها
دچار کاهش میشود

متغیر وابسته :بعد بودجه شهری،پیش بین :ریزگردها

] [ DOI: 10.52547/jgs.22.67.351

شکل( .)8بودجه ساالنه شهر اهواز

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.22.9

همچنین شکل( .)8نشان میدهد که بودجه ساالنه شهر اهواز نسبت به بلند مدت باضریب  78درصد از نظر
ریالی رشد داشته است.
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بررسی تأثیر ریزگردها بر بعد حمل و نقل شهری

جدول( .)12نتایج آزمون تحلیل رگرسیون ریزگردها بر بعد ترابری شهری
خطا

تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

مدل

.63417

.050

.052

.229a

1

منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

رگرسیون

8.495

1

8.495

21.123

0.000b

باقیمانده

153.628

282

.402

کل

162.122

283

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

بر اساس جدول( .)12برای تعیین تأثیر ریزگردها به عنوان متغیر پیش بین و بعد ترابری شهری به عنوان متغیر
مالک در معادله رگرسیون تحلیل شدند .طبق جدول( )12مدل معنیدار به دست آمد (F= 21.123 ،p< 0.05
) و  R2به دست آمده برابر  ./229میباشد که نشان میدهد با یک واحد تغییر در متغیر مستقل  ./229تغییر
در متغیر وابسته ایجاد میشود .بنابراین ریزگردها بر بعد ترابری شهری تأثیر متناسبی داشته است .راهها و
معابر و خیایانها جزو شریان ها و موارد مهم و حساس شهری هستند و ریزگردها بر سطح آنها نشسته و
مسئولین برای پاکسازی آنها باید هزینههای زیادی را بپردازند و جدای از آنها سبب فرسایش سطح آنها و
نیز لغزنده کردن آن شده و میزان تصادفات افزایش پیدا خواهد کرد.

متغیر وابسته :بعد حمل ونقل شهری ،پیش بین :ریزگردها

] [ DOI: 10.52547/jgs.22.67.351

شکل( .)9بودجه حمل و نقل در اهواز

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.22.9

همچنین شکل( .)9بودجه حمل و نقل شهر اهواز را نشان میدهد که طی ده سال مقدار بودجه با ضریب 74
درصد سیر صعودی تندی را تجربه کرده است.

بررسی اثرگذاری ریزگردها بر اقتصاد شهر اهواز

371

نتیجه گیری

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09
] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.22.9
] [ DOI: 10.52547/jgs.22.67.351

بر اساس آنچه صورت پذیرفت می توان بیان داشت که به طور کلی ریزگردها بر اقتصاد شهر اهواز اثرگذار بوده
است و این امر به گونهای بوده است که ریزگردها بر مسکن شهری با ضریب تأثیر  0/63و مقدار ،11/4 T
ریزگردها بر ترابری شهری با ضریب تأثیر  0/60و مقدار  ،9/94 Tریزگردها بر تسهیالت و تأسیسات شهری با
ضریب تأثیر  0/54و مقدار  6/70 Tو ریزگردها بر مالیه شهری با ضریب تأثیر  0/68و مقدار  12/16 Tتأثیر
داشته است .بر این اساس ریزگردها بیشترین تأثیر را بر مالیه شهری با ضریب تأثیر  0/68و کمترین تأثیر را بر
تسهیالت و تأسیسات شهری با ضریب تأثیر  0/54داشته است.
نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج تحقیق فالحپور و دهقانپور فراشاه( )1397که در پژوهشی به بررسی
پیامدهای مخرب اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی-بهداشتی ریزگردها در شهر یزد اقدام کرده ،همسو بوده
که نتایج حاصل از آزمون اثرات مخرب پدیده گردوغبار بر شاخصهای سالمتی ،زیست محیطی ،اجتماعی و
اقتصادی به ترتیب در شهر یزد است .همچنین با نتایج تحقیق امرایی( )1397که در مقالهای به تحلیل اثرات
گردوغبار در شهر ایالم و تأثیر آن بر سالمت پرداخته است ،همسو بوده که نتایج ماتریس همبستگی بیانگر آن
بود که ارتباط کامالً معنیداری بین این سری زمانی رخدادهای گردوغبار و رکوردهای بیماریهای مذکور وجود
دارد.
بنابراین میتوان بیان داشت که وقوع پدیده گردوغبار طی دههی اخیر ،بدون شک به یکی از معضالت مهم
محیط زیستی در نواحی غربی و جنوب غربی ایران به خصوص شهر اهواز تبدیل شده است که به طور معمول
در مناطق خشک و نیمه خشک رخ داده و اثر و زیانهای مختلف آن بر کسی پوشیده نیست .ریزگردها و غبار
ب رخاسته از سطح زمین حاوی مواد و عناصر مختلفی از لحاظ ترکیب شیمیایی میباشند که میتوانند اثرات
گوناگونی را برای انسان و محیط زیست او و تأسیسات شهری بگذارند .در سالهای اخیر وقوع و بروز توفانهای
گردوغبار و ورود ریزگردها به ایران استانهای غربی ،جنوبی و جنوب غربی را با مخاطرات جدی رو به رو کرده
است و به بخشهای مختلفی صدمه و خسارت وارد کرده است.
بر این اساس مهم ترین دستاورد پژوهشی مقاله حاضر این است که ریزگردها به صورت مستقیم فعالیتهای
اقتصادی را در این شهر مختل کرده و به صنایع مختلف ،ماشینآالت و نیروی انسانی آسیب جدی وارد ساخته
است .این مسئله بر راندمان تولید تأثیر مستقیم داشته و این شاخص را در کوتاه مدت کاهش داده است .در
صورتی که وضعیت آب و هوایی اهواز به همین شکل باقی بماند خسارتهای مالی بیشتری به اقتصاد خوزستان
تحمیل خواهد شد و اکنون بخش خصوصی به دلیل کاهش ساعت کار با مشکل مواجه شده است.
بر اساس آنچه صورت پذیرفت میتوان پیشنهادات زیر را ارائه نمود:
 ایجاد و ارتقاء فرهنگ شهروندی و آشنایی با وظایف خود در بین ساکنان محله با برگزاری برنامهها و
تبلیغات فرهنگی در مکانهای عمومی محله
 افزایش میزان وامها جهت نو سازی برای مسکن در شهر با بهره کمتر و یا حداقل برابر با وامهای ساخت و
خرید مسکن جدید متناسب با استانداردهای ویژه جهت مقابله با ریزگردها.
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به جز بررسی نقش ریزگردها بر اقتصاد شهری به صورت پرسشنامهای و نظر دیگر شهروندان و
متخصصین و برنامه ریزان استفاده نمود.
پیشنهاد میگردد که بر اساس آنکه در اقتصاد شهری بر اساس تأثیرپذیری از ریزگردها و شاخصهای
آن به صورت مدون و توزیع یکنواخت پرداخته نشده و برخی نسبت به دیگری به لحاظ درصد در وضعیت
مناسبی قرار ندارد ،محتوای اقتصاد شهری باید مورد بازنگری و اصالح جدی قرار گیرد.
الزم است که در تحلیل اقتصاد شهری بر بعد مسکن نیز توجه شود از نمونههای مشابه و تحلیلها و
تجربیات خارج از کشور نیز بهره گرفت.
با توجه به نقش کمتر بعد ترابری در اقتصاد شهری از ریزگردها به منظور ارائه الگوهای سازماندهی
روابط و همکاری میتوان از قالببندیها و الگوهای دیگر و مقاوم و نظر متخصصین نیز بهره برد.
با توجه به یافتههای تحقیق مبنی بر عدم توازن در تأثیرپذیری اقتصاد شهری از نقش ریزگردها الزم
است در اجرا و بررسی تأثیرپذیری اقتصاد شهری به خصوص به شاخص مالیه توجه بیشتری شود و این
شاخص نیز تقویت شود که همکاری و مساعدت متخصّصان برنامهریزی الزم است و بهتر آن است که در
جهت جلب مشارکت و همکاری بیشتر آنها جلسات آموزشی برگزار شود که به ابعاد مختلف اقتصاد
شهری متأثر از ریزگردها نیز توجه شود.
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