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چکیده:
هدف این پژوهش بررسی اثرات و آسیب های اجتماعی ریزگردها در سیستان می باشد .روش انجام پژوهش توصیفی میدانی از
نوع همبستگی می باشد .جامعه مورد مطالعه ،شهروندان مرد و زن منطقه سیستان می باشند .نمونه آماری به روش نمونه
گیری تصادفی طبقه ای صورت می پذیرد .داده ها در دو سطح توصیفی (جداول توزیع فراوانی ،درصد فراوانی و ترسیم نمودار)
و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) تجزیه و تحلیل شده است .یافته های پژوهش حاکی از آن است که وقوع ریزگردها در
منطقه از منظر جامعه شناسی سبب افزایش مهاجرت ،بیکاری ،اعتیاد ،طالق و  ...میشود .یافته های آماری نشان داد که بین
مهاجرت و وقوع ریزگردها از منظر جامعه شناختی رابطه معنی داری وجود دارد .همچنین بین متغیرهای بیکاری و کاهش
درآمد و افزایش طالق با وقوع ریزگردها رابطه معناداری وجود داشته است .افزون بر آن نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که
مساله ریزگردها تاثیر مثبت و معنی داری برافزایش اعتیاد و مهاجرت در منطقه دارد.
واژگان کلیدی :جامعه شناسی ،آسیبهای اجتماعی ،ریزگردها  ،منطقه سیستان

 -1کلیات پژوهش
-1-1

مقدمه

ریزگردها یکی از مسائل مهم در منطقه سیستان می باشد که در زندگی مردم و تعالی جامعه تاثیر بسزایی دارد .جامعهشناسی
و بخصوص جامعهشناسی محیطزیست در موضوع ریزگرد در سه حوزه میتواند ایفای نقش کند .اول در بحث تدوین رابطههایی
که بین حوزهی علوم اجتماعی و مفاهیم اقلیمی مطرح میشود .دوم همگانیسازی مفاهیمی که در این حوزه تولید میشود و
سوم هم تمرکز در جوامع محلی برای ایجاد تغییر در این حوزهها .پدیدهی ریزگرد در واقع محصول توسعهی ناپایدار و
بیتوجهی به مدیریت صحیح سرزمین و در واقع نقش عامل انسانی است .به طور کلی از جنبه جامعه شناسی اثرات و پیامدهای
اجتماعی و اقتصادی ریزگردها شامل افزایش طالق ،افزایش اعتیاد ،بیکاری و یا کاهش درآمد و تشدید روند مهاجرت از مناطق
در معرض گرد و غبار می باشد که در این مطالعه به بررسی این اثرات و رابطه آن با ریزگردها پرداخته میشود.
 -2-1بیان مسئله
ریزگردها و طوفانهای گرد و خاک رخدادهای طبیعی هستند که در مناطق خشک و نیمه خشک جهان رخ می دهند .این
رخداد در مناطقی که دستخوش بیابان زایی میباشند ،دیده می شود .بارندگی اندک ،فقر پوشش گیاهی و  ...از عوامل شکل
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گیری ریزگردها می باشد .وقتی پدیده ای به نام بحران گرد و غبا ر ایجاد می شود ،برای ما بسیار مهم است که وضعیت شهر
بعد از وقوع بحران چگونه است .بعد از بحران ،دو نکته بسیار قابل توجه است اول اینکه چقدر جامعه آسیب پذیر است و دوم
این که چقدر جامعه ما تاب آور است امروزه بواسطه خشکسالی های متمادی و خشکی دریاچه هامون ،کار صیادی از بین رفته
و کشاورزی و دامداری دچار بحران جدی شده است .سوال اینجاست که از بین رفتن این ظرفیت های شغلی ،فقدان فرصت
های شغلی کافی و جایگزین و تشدید جدی طوفان گرد و خاک و ریزگردها ،که بطور عمده ناشی از خشکی دریاچه هامون و
وجود ریزگردها در منطقه سیستان اس ت چه اثرات اجتماعی را بر منطقه تحمیل کرده و می کند .بنابراین پژوهش در زمینه
اثرات اجتماعی و جامعه شناختی پدیده ریزگردها ضروزی و مهم بوده که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.
-3-1

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر این است که اگر بخواهیم تأثیر ریزگردها را بر آسیبهای اجتماعی مورد بررسی قرار دهیم،
نقشی که جامعهشناسی در این حوزه دارد ،بررسی افزایش مهاجرت ،گسترش بیکاری ،کاهش درآمد ،افزایش آمار طالق و
اعتیاد و ...است که نشاندهنده توسعه ناپایدار بوده و بی توجهی به مدیریت صحیح سرزمین چنین شرایطی را ایجاد کرده و این
مبحث ما را به مباحث جامعه شناسی رجوع میدهد و نقش حوزه علوماجتماعی و جامعهشناختی را به منصه ظهور مینشاند.
جامعه شناسی باید بتواند بین توسعه ناپایدار و نابودی سرزمین رابطهای را به وجود بیاورد و آن را حل کند .از مهاجرت بهعنوان
یکی از پیامدهای این پدیده نام برده می شود .از طرفی ماندن در محل نیز بحث بیکاری و افزایش اعتیاد را بهدنبال خواهد
داشت و موجب افزایش اختالفات خانوادگی خواهد شد .وجود چنین شرایطی ما را مجبور به انطباق میکند و اهمیت دارد تا به
بررسی این موضوع پرداخته شود.
 -4-1اهداف تحقیق
.1
.2
.3
.4

تبیین رابطه بین مهاجرتی مردم سیستان و وقوع ریزگردها
تبیین رابطه پدیده ریزگردها و بیکاری در منطقه سیستان
تبیین رابطه پدیده ریزگردها و اعتیاد در منطقه سیستان
تبیین رابطه پدیده ریزگردها و طالق در منطقه سیستان

 -5-1فرضیات تحقیق
.1
.2
.3
.4

بین مهاجرت مردم سیستان و وقوع ریزگردها رابطه وجود دارد.
بین بیکاری و کاهش درآمد و وقوع ریزگردها رابطه وجود دارد.
بین اعتیاد و وقوع ریزگردها رابطه وجود دارد.
بین طالق و وقوع ریزگردها رابطه وجود دارد.

 -2ادبیات و پیشینه پژوهش
 -1-2معرفی منطقه مورد مطالعه
استان سیستان و بلوچستان با وسعت  105782کیلو متر مربع بیشتر از  %11از مساحت کل کشور را تشکیل می دهد .و وسیع
ترین استان کشور می باشد .و از شمال به خراسان جنوبی ،از غرب به استان کرمان و هرمزگان ،از جنوب به دریای عمان و از
شرق به افغانستان و پاکستان محدود است(اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان :1307 ،
.)6
این استان پهناورترین استان کشور محسوب میگردد و بر اساس طرح تقسیم بندی آّب کشور  11حوزه آبی مرزهای این
استان را در بر می گیرد ،متوسط بارش این استان  148میلی متر است که در طول زمان از نوسانات زیادی برخور دار است(
منتظری .)18 ، 1301 ،
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جمعیت استان بر اساس آخرین سرشماری نفوس در سال  18معادل 2734325نفر بوده است ،که از این تعداد 1233851
نفر در نقاط شهری و  1200168نفر در نقاط روستایی ساکن بوده اند ( مرکز آمار ایران ،سرشماری نفوس و مسکن
 .)1318سرزمین اساطیری سیست ان و بلوچستان شامل سه منطقه سیستان ،سرحد و مکران است .سیستان امروزی قسمت
شمالی استان را در بر میگیرد و در کتاب اوستا یازدهمین سرزمینی است که اهورامزدا آفرید همچنین زادگاه رستم دستان
قهرمان حماسی شاهنامه فردوسی می باشد.
بلوچستان نیز واسطه بین دو تمدن کهن ه هند و سومر بوده و حتی می توان گفت که هندیان و سومریان فرهنگ خود را ابتدا
از بلوچستان اخذ کرده اند و تمدن بلوچستان با تمدن غرب و شرق هماهنگی داشته است .امروزه سیستان و بلوچستان محل
زندگی اقوام سیستانی و بلوچ می باشد .که در کنار سایر هموطنان مشغول به فعالیت و زندگی می باشند(اداره کل میراث
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان )6 :1307،
سیستان بر مبنای مطالعات انجام شده به دلیل انزوای جغرافیایی ناشی از موقعیت نسبی و واقع بودن در محیط آندورئیک به
عنوان ناحیه بیابانی و دارای آب و هوای خشک طبقه بندی می گردد(.رنجبر و ایران منش )2 ،2812 ،این استان همواره جزء
مناطق کم توسعه یافته و محروم کشور بوده است و ساکنین آن اعم از شهری و روستایی پیوسته نه تنها با مشکالت اقتصادی و
اجتماعی زیادی روبرو بوده اند ،بلکه در ابعاد محیطی نیز با پدیده هایی نظیر خشکی هوا ،خشکسالی های دور ه ای،مواجه بوده
است ( .ضیاء توانا ) 127 ،1358 ،و با این شرایط دچار آسیبهای اجتماعی بیشتری بودهاند یکی از ویژگی های اصلی این
دشت طوفان های شن و ماسه و گرد و خاک می باشد( رنجبر و ایران منش .)4 ،2812 ،از سوی دیگر این استان به لحاظ
بارشی از همگنی درونی برخوردار نیست( منتظری .)18 ،1301 ،لذا در شرایط خشکسالی که عمدتا با کاهش آب رودخانه ی
هیرمند که حیات و ممات سیستان بدان وابسته است ،این مشکالت شدت می یابد( بیک محمدی.)73 ،1304 ،خشکسالی
پدیده ای پیچیده است که ناشی از کمبود بارش و افزایش درجه حرارت می شود .این پدیده در کلیه اقلیم های جغرافیایی رخ
می دهد ( .اژدری مقدم  ) 1 ،2812 ،خشکسالی ناشی از یک دوره خشک غیر طبیعی است که به قدری طول میکشد تا سبب
عدم توازن در فرآیند هیدرولوژیک ( ذخیره و مصرف ) گردد .کاهش بارش یا افزایش درجه حرارت هر دو بطور جداگانه یا
همزمان می توانند سبب خشکسالی شود( جلیلوند.) 6،1312 ،
بویژه در پی خشکسالی های سال های  04تا  13که با قطع کامل آب رودخانه ی هیرمند همراه بوده و به تبع آن هامون ها نیز
به کفه خشک تبدیل شده اند،با خشک شدن هامون ،اکثر ساکنین منطقه که درآمد و اقتصاد خانوداه های خویش را بطور
مستقیم و غیر مستقیم از تاالب تامین می کردند با مشکل مواجه شدند(جلیلوند )0 ، 1312 ،بطوریکه اثرات این پدیده بر
معیشت ،اقتصاد و مسائل اجتماعی مردم منطقه تا حد بحران و فاجعه ی اکولوژیکی تاثیر گذاشت( بریمانی )165 ،1351 ،
وقوع ریزگردها باعث شده است سطح کیفی زندگی مردم ،سطح اجتماعی و سطح تولیدات اقتصادی آسیب ببیند و در صورت
عدم توجه به تبعات ناشی از ان در آینده بسیار نزدیک شاهد رخداد های زیست محیطی و رشد آسیب های اجتماعی خواهیم
بود (به نقل از  :بیک محمدی و همکاران 73 ،1304 ،و . ) 74
پدیده گرد و غبار یا ریزگرد همواره یکی از بالیای طبیعی در مناطق خشک از جمله در آفریقا ،چین ،استرالیا  ،ایران خصوصاً در
واحد ژئومرفولوژی پالیا بوده است .در گذشته اغلب استانهایی که بیشتر تحت تاثیر بادهای  128روزه قرار دا شتند مانند
سیستان و بلوچستان ،کرمان ،خراسان جنوبی و یزد با بحران گرد و غبار روبرو بودند .اما امروزه به علت باال بودن غلظت ،فراوانی،
وسعت و دوام؛ پدیده گرد و غبار ،به یک بحران ملی ،منطقه ای و بین المللی تبدیدل شده است .در دهه گذشته این پدیده
تقریبا تمام استانهای کشور را تحت تاثیر قرار داده و آسیب های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی متعددی را باعث شده است.
عوامل متعددی برای وقوع پدیده گرد و غبار ذکر شده است که می توان ازجمله آنها به خشکسالی های پی در پی ،تخریب
پوشش گیاهی ،تغییر کاربری اراضی و ایجاد سدهای بزرگ در حوزه های باالدست اشاره نمود.
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 -2-2پدیده ریزگردها :
ذراتی چون دانه های شن  ،قطرات باران و مه  ،ریگهای کوچک  ،ذرات گردو خاک و مولکولهای مواد  ،با جریان باد به هوا
برخاسته و از جایی به جای دیگر منتقل می شوند .در هنگام عبور هوا از روی یک سطح ناهموار  ،به دلیل نیروی مالش سطحی
و نیروی کشش  ،دانه های شن در جهت های مختلف جابجا می شوند .توفان گردو خاک و شن از حرکت ذرات گرد و غبار و
دانه های شن در اثر وزش باد  ،در نزدیکی سطح زمین به وجود می آید .دانه های شن و ذرات گردو خاک از نظر اندازه با هم
متفاوتند  .دانه های شن قطری بین  18تا  1888میکرون دارند .ذرات کوچکتر از  18میکرون را گرد و خاک می گویند .این
ذرات بر اثر جریانهای باال سو به ارتفاعات باالتر صعود نموده و با وزش باد به مسافتهای دورتر ( بیش از  288کیلومتر ) انتقال
می یابند  .اما دانه های بزرگتر از  1888میکرون که اصطالحاً به آنها ریگهای کوچک میگویند ،در اثر وزش باد و یا جریانهای
باال سوی موجود در جو قادر به حرکت نیستند( .میرزایی و همکاران.)34 ،1307 ،
 -3-2منشاء ریزگردها و طوفان های شن در منطقه سیستان :
در سیستان منشاء طوفانهای شن قسمتی به خاک افغانستان و دربستر رودخانه فرارود برمی گردد و قسمتی نیز از بستر خشک
دریاچه هامون و اراضی رها شده کشاورزی که به علت خشکسالی زیر کشت نرفته اند منشاء می گیرند .مناطق بحرانی حرکت
ماسه های روان و طوفان شن سه منطقه می باشد که به ترتیب اولویت عبارتند از( :اکرامی و هکاران.)23 ،1300 ،
 -1شنزار میانکنگی با وسعت  17128هکتار که از مرز افغانستان در دریاچه هامون شروع و در مسیر طرفین رودخانه نیاتک به
رودخانه مشترک و پاسگاه چوتو ختم می شود .
 -2شنزار جزینک با وسعت  13187هکتار  ،که از ضلع غربی رودخانه سیستان از شمال روستای فیروزه ای شروع و به چاه
نیمه چهارم ختم می شود.
 -3تاسوکی با وسعت  142620هکتار که به علت قرار نداشتن تاسیسات مسکونی و اقتصادی در مسیر این کانون در اولویت
آخر قرار گرفته است .البته در زمان هشت سال خشکسالی منطقه سیستان  ،می توان گفت اکثر نقاط سیستان به کانون
بحرانی و منطقه برداشت فرسایش بادی تبدیل شده است.
 -4-2بادهای آسیب شناسی اجتماعی
آسیب شناسی اجتماعی مفهوم جدیدی است که از علوم زیستی گرفته شده و مبتنی بر تشابهی است که دانشمندان بین
بیماری های عضوی و آسیب های اجتماعی(کجرویها) قائل می شوند .واژه آسیب شناسی از دیدگاه پزشکی به فرایند ریشه یابی
بیماریها گفته می شود .آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطالق می شود که در چارچوب اصول اخالقی و
قوامد عام عمل جمعی رسمی و غیر رسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار نمی گیرد و در نتیجه با منبع قانونی و یا قبح
اخالقی و اجتماعی روبرومی گردد .به همین دلیل  ،کجروان سعی دارند کجروی ها خود را از دید ناظران قانون  ،اخالق عمومی
و نظم اجتماعی پنهان نمایند ؛ زیرا در غیر این صورت با پیگرد قانونی  ،تکفیر اخالقی  ،طرد اجتماعی مواجه می شوند.
آسیبهای اجتماعی پدیده هایی واقعی ،متغیر ،قانونمند و قابل کنترل و پیش گیری اند .کنترل پذیری آسیبهای اجتماعی
شناخت علمی آنها را در هر جامعه ای برای پاسخ به پرسشهای نظری و عملی و کاربردی از ایده ها و یافته های علمی تولید
شده در برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت برای مقابله صحیح با آسیبهای اجتماعی ،درمان یا پیشگیری از گسترش و پیدایش
آنها را ضروری و پر اهمیت میسازد(حسینی.)1318 ،
آسیب شناسی اجتماعی به بررسی انواع مشکالت میپردازد که در سطح اجتماعی مطرح هستند و سعی میکنند علل مختلف
آنها را از جنبههای مختلف فردی  ،اجتماعی و غیره مورد بررسی قرار دهد .آسیب های اجتماعی که به تعبیر بعضی از
اندیشمندان حاصل و م علول مستقیم انقالب صنعتی هستند ،در اکثر جوامع وجود دارند و تاثیرات خود را می گذارند .اما آن
چه جوامع مختلف را در این مورد از هم متفاوت می سازد ،نوع نگرش این جوامع به علل به وجود آورنده آسیب ها و راهکارهای
اصالح وبهبود آن است .در مورد نگرش ،آن چه مهم است این است که این آسیب ها چرا به وجود آمده اند؟ آیا وجود آسیب ها
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در جوامع امری الزم وضروری است یا می توان جامعه ای بدون آسیب داشت؟ پاسخ به این پرسش ها مستلزم شناخت نظریه
های مختلف جامعه شناسی و روان شناسی است که هرکدام سعی درتبیین مسائل ،آسیب ها وبحران های اجتماعی از نظر گاه
های مختلف دارند .این دید گاه ها متاثر از باورهای سیاسی و اقتصادی هر جامعه است(محمدی.)1301 ،
 -1-4-2رویکردهای آسیب شناسی اجتماعی
رویکرد آسیب شناسی ،تفکرات جامعه شناسان آمریکایی متقدم را درباره مسائل اجتماعی سازمان داده و دست کم برای سال
ها ی طوالنی ،رویکرد با نفوذی بوده است .این رویکرد ریشه در تمثیل ارگانیک دارد و توجه اصلی آن به بیماریها یا آسیب های
جامعه است .از نظر این رویکرد ،مسائل اجتماعی تخلف از انتظارات اند .علت آنها ناکامی در جامعه پذیری تلقی گردیده که ابتدا
به میراث ژنتیکی و سپس به محیط اجتماعی نسبت داده شده است .حاصل چنین ناکامی هایی ،فرسایش اخالقی و راه حل آن
آموزش اخالقی است .آسیب شناسان اجتماعی را می توان بر اساس مرحله زمانی ،گرایش و سیاست آنها دسته بندی کرد.
آسیب شناسان متقدم تر در سوگیری و سیاست ،متمایل به محافظه کاری بودند .متاخران تمایل داشتند در جهت گیری های و
سیاست های خود لیبرال یا رادیکال باشند .متاخرین آسیب شناسان هم به سنتزی از همه این رویکردها روی آورده اند و
مشکل می توان گفت این رویکرد کدام جهت را در پیش خواهد گرفت و یا نفوذ آن در آینده تا چه حد خواهد بود.
 -2-4-2اهداف و مقاصد آسیب شناسی اجتماعی
 )1مطالعه و شناخت آسیب های اجتماعی دانستن علل و انگیزه های پیدایی آنها است ،زیرا تشخیص درست دردها ،نخستین
شرط چاره جویی بوده و بیش از نیمی از درمان است .درد تشخیص ناداده را درمان نتوان کرد .بی شک هر گونه ساختن بدون
شناختن ،تیری در تاریکی رها کردن است( غالمی)1300 ،
 ) 2پیشگیری از وقوع انحرافات اجتماعی و جرم در جامعه به منظور بهسازی محیط زندگی جمعی و خانوادگی .از آنجا که
پیشگیری همواره ساده تر ،علمی تر و کم هزینه تر از درمان است ،دارای اهمیت بسیار است.
 )3درمان کجروان اجت ماعی با به کارگیری روش های علمی و استفاده از شیوه های مناسب برای قطع ریشه ها و انگیزه های
این کج روی ها.
 ) 4تداوم درمان برای پیشگیری و جلوگیری از بازگشت مجدد انحرافات اجتماعی و بررسی شیوه های بازپذیری اجتماعی
کجروان.
در واقع ،آسیب شناسی اجتماعی مطالعه خاستگاه اختالل ها ،بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی است .اگر در جامعه ای
هنجارها مراعات نشوند ،کجروی پدید می آید و رفتار آسیب می بیند .مطالعه علمی این گونه نابسا مانی ها وناسازی ها را در
جامعه انسانی ،آسیب شناسی اجتماعی می گویند.
 -5-2آسیب های اجتماعی و بررسی جامعه شناختی ریزگردها
ریزگردها آسیب های اجتماعی زیادی را می تواند ایجاد نماید عوامل متعددی برای وقوع پدیده گرد و غبار ذکر شده است که
می توان از جمله آنها به خشکسالی های پی در پی ،تخریب پوشش گیاهی ،تغییر کاربری اراضی و ایجاد سدهای بزرگ در
حوزه های باالدست اشاره نمود .ریزگردها اثرات مسقیم و غیر مستقیم متفاوتی دارد .اثر مستقیم آن شامل کاهش تولید
کشاورزی و کاهش آب زیر زمینی  ،کاهش جریان آب در رودخانه ها و جویبارها ،در معرض خطر قرار گرفتن اکوسیستم های
طبیعی یا انسانی  ،فرسایش خاک  ،ازبی ن رفتن اجشام و حیات وحش .اثر غیر مستقیم شامل کاهش در امد کشاورزان  ،کاهش
درآمد مالیاتی دولت  ،افزایش هزینه آب و حمل و نقل ،افزایش مهاجرت کشاورزان به شهرهای کوچک و بزرگ ،کاهش تولید و
کاهش کیفیت غالت می گردد ( بریمانی ) 1303،106 ،و افزایش بیکاری و کاهش درآمد و افزایش آمار طالق و فرو پاشی نهاد
خانواده و جذب جوانان و شهروندان به مصرف مواد مخدر و اعتیاد است.
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به طور کلی از جنبه جامعه شناسی اثرات و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ریزگردها را می توان به صورت زیر بیان
کرد:
.1
.2
.3
.4
.7

تشدید روند مهاجرت از مناطق در معرض گرد و غبار
بیکاری و یا کاهش درآمد
افزایش اعتیاد
افزایش طالق
...

 -1-5-2مهاجرت و ریزگردها:
در دیدی کلی ،علل تأثیر گذار بر مهاجرت روستاییان به شهرها در ایران از چهار بعد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی  ،جمعیت
شناختی و طبیعی  ،کشاورزی قابل بررسی است که از این میان بعد اقتصادی نقش عمده ای ایفا می کند و پس از آن ابعاد
اجتماعی ،فرهنگی ،طبیعی  ،کشاورزی و جمعیت شناختی قرار دارند .ابعاد فوق بر حسب عوامل جاذبه ،دافعه ،تبعی و شخصی
قابل تقسیم بندی است که عامل دافعه روستایی بیش از سایر عوامل در مهاجرت روستا – شهر مؤثر بوده است و سپس عوامل
جاذبه شهری ،شخصی و تبعی قرار دارند .دافعه های روستایی نیز بیشتر ابعاد اقتصادی ،طبیعی – کشاورزی و اجتماعی-
فرهنگی دارند.
ب ه دلیل ماهیت مهاجرت و اینکه پدیده ای بین رشته ای است ،صاحب نظران مختلف بنا به حوزه تخصصی و زمینه کاری خود،
تعاریف متعددی از آن عرضه کرده اند .در لغت نامه جمعیت شناسی ،در تعریف مهاجرت آورده اند که « :مهاجرت شکلی از
تحریک جغرافیایی یا مکانی است که بین دو واحد جغرافیایی صورت می گیرد .این تحرک جغرافیایی ،تغییر اقامتگاه از مبدأ یا
محل سکونت به مقصد یا محل ورود است که به این نوع مهاجرت ،مهاجرت دائم گویند که باید آن را از اشکال دیگر حرکت که
متضمن تغییر دائمی محل اقامت نیست تفکیک کرد»مهاجرت روستایی برای اولین بار در سال  1012میالدی توسط گراهام
انگلیسی به کار برده شد .معادل های این عبارت که در منابع گوناگون ذکر میشوند عبارت اند از :کوچ داخلی ،برون کوچی
روستایی ،ترک روستاها  ،روستا گریزی ،خالی شدن روستاها ،برون کوچی روستا به شهر و در نهایت ترک سرزمین علل
مهاجرت ،وابسته به ویژگی های مختلف شخصیتی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی افراد متفاوت است .هدف عده ای از
مهاجرت ،اشتغال است و قصد عده ای دیگر تحصیل ،ازدواج و ...که قطعاً نتایج متفاوتی دارد( .شاکریان و هکاران)47 ،1301 ،
نتیجه نهایی مهاجرت از روستا به شهر نابودی کامل شکوفایی ملی و از دست دادن آزادی است چرا که انحطاط روستا به مثابه
انحطاط تمدن است ،تمدنی که ضامن قانون شهروند و حفظ حرمت آزادی انسان است در کشورهای در حال توسعه و از جمله
ایران ،مهاجرت از روستا به شهر در زمره م همترین مسائل اجتماعی و اقتصادی به شمار می آید .این مهاجران هم در مبدأ و هم
در مقصد مسائل و مشکالتی از جمله؛ بروز نابسامانی های متعدد ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری
،بیکاری و کم کاری  ،کمبود فضای زیستی و آموزشی  ،آلودگی هوا و محیط زیست ،سالخوردگی و زنانه شدن نیروی کار
کشاورزی  ،تخلیه روستاها و غیره را به وجود می آورند.طبق نظریه گزینشی بودن مهاجرت ،در اولین فرصت  ،بعضی از افراد
مهاجرت را بر می گزینند و بعضی ماندن را ،این امر بر حسب تصادف نیست .معموالً مهاجر ویژگی هایی دارد که موجب می
شود زمی نه های رفتن یا ماندن را در مقایسه با آنهایی که می مانند ،متفاوت ارزیابی کند .در بررسی های داخلی و خارجی که
درباره مهاجرت به خصوص مهاجرت از روستا به شهر انجام شده ،توافق دارند که تمایل و تصمیم گیری برای مهاجرت به سن و
جنس و تحصیالت بستگی دارد .رویکرد اجتماع ی عمدت ًا به تبیین پدیده ای اجتماعی از جمله مهاجرت و پیامدهای آن بر
اساس نقطه نظرات جامعه شناسی کارکرد گرایی کالسیک می پردازد  .بر اساس این رویکرد هر گونه تغییری که در جامعه
روی دهد در جهت تعادل و هماهنگی می باشد .مهاجرت در اصل نوعی جابجائی جمعیت بوده که تحرکات جغرافیایی جمعیت
را شرح می دهد  .بهرحال نوعی ایجاد تغییر در جوامع به شمار می آید که در جهت تعادل سیستم اجتماعی صورت می گیرد .
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پس در این دیدگاه مهاجرت در پاسخ به یک حالت عدم تعادل در جهت رسیدن به تعادل در جامعه صورت می گیرد .پارسونز
که یکی از برجسته ترین اندیشمندان این دیدگاه می باشد  ،بیان می دارد  :اگر جامعه دچار بحران و انحراف گردد  ،دوحالت
ممکن است رخ دهد  ،یا جامعه در قبال بحران بوجود آمده می تواند مقابله کرده و خود را ترمیم نماید و به شکل نوین و موافق
با وضع جدید به حیات خود ادامه میدهد و یا فاقد خصلت ترمیم پذیری بوده و بنابراین در برابر هر گونه نوسانی ناتوان است که
در اینصورت از بین خواهد رفت .البته این اصل مسلم از آنجا ناشی می شود که بنا به اعتقادی که در این رویکرد وجود دارد ،
شرط الزم برای دوام و بقای نظام اجتماعی وجود یگانگی و تعادل در نظام می باشد  .پس بطور غیر مستقیم می توان بیان
نمود که مهاجرت در این دیدگاه بعنوان تغییری در جهت بقاء و تعادل نظام صورت می گیرد  .قابل ذکر است نظریه کارکرد
گرایان بر این فرض استوار است که تمامی نیازهای اجتماعی کنشگران در طول زمان هرگز حالتی استاندارد ندارد  .لذا ممکن
است که تحوالت ال زم برای کاهش ناهماهنگی بین احساس نیاز و امکان تحصیل آن در کنشگر یا هر دو اتفاق بیافتد  .درک
ناهماهنگی بین خصایص فرد و نظام اجتماعی منجر به مهاجرت شخص جهت کاهش ناهماهنگی می شود .با توضیحات فوق
تاحدودی مشخص گردید که مهاجرت به عنوان یک مکانیزم برقراری تعادل دارای عملکرد مثبت درجهت حفظ بقای نظام
اجتماعی می باشد  ،بهمین لحاظ که مهاجرت در رویکرد اجتماعی از جایگاه خاصی برخوردار می باشد.
 -1-1-5-2مهاجرت و پیامدهای آن در مقصد در رویکرد اجتماعی
رویکرد اجتماعی عمدت ًا به تبیین پدیده ای اجتماعی از جمله مهاجرت و پیامدهای آن بر اساس نقطه نظرات جامعه شناسی
کارکرد گرایی کالسیک می پردازد  .بر اساس این رویکرد هر گونه تغییری در جامعه روی دهد در جهت تعادل و هماهنگی می
باشد .مهاجرت در اصل نوعی جابجائی جمعیت بوده که تحرکات جغرافیایی جمعیت را شرح می دهد  .بهرحال نوعی ایجاد
تغییر در جوامع به شمار می آید که در جهت تعادل سیستم اجتماعی صورت می گیرد  .پس در این دیدگاه مهاجرت در پاسخ
به یک حالت عدم تعادل در جهت رسیدن به تعادل در جامعه صورت می گیرد  (( .پارسونز )) که یکی از برجسته ترین
اندیشمندان این دیدگاه می باشد  ،بیان می دارد  (( :اگر جامعه دچار بحران و انحراف گردد  ،دوحالت ممکن است رخ دهد ،
یا جامعه در قبال بحران بوجود آمده می تواند مقابله کرده و خود را ترمیم نماید و به شکل نوین و موافق با وضع جدید به
حیات خود ادامه میدهد و یا فاقد خصلت ترمیم پذیری بوده و بنابراین در برابر هر گونه نوسانی ناتوان است که در اینصورت از
بین خواهد رفت )) .البته این اصل مسلم از آنجا ناشی می شود که بنا به اعتقادی که در این رویکرد وجود دارد  ،شرط الزم
برای دوام و بقای نظام اجتماعی وجود یگانگی و تعادل  2در نظام می باشد  .پس بطور غیر مستقیم می توان بیان نمود که
مهاجرت در این دیدگاه بعنوان تغییری در جهت بقاء و تعادل نظام صورت می گیرد  .قابل ذکر است نظریه کارکرد گرایان بر
این فرض استوار است که تمامی نیازهای اجتماعی کنشگران در طول زمان هرگز حالتی استاندارد ندارد  .لذا ممکن است که
تحوالت الزم برای کاهش ناهماهنگی بین احساس نیاز و امکان تح صیل آن در کنشگر یا هر دو اتفاق بیافتد  .درک ناهماهنگی
بین خصایص فرد و نظام اجتماعی منجر به مهاجرت شخص جهت کاهش ناهماهنگی می شود .با توضیحات فوق تاحدودی
مشخص گردید که مهاجرت به عنوان یک مکانیزم برقراری تعادل دارای عملکرد مثبت درجهت حفظ بقای نظام اجتماعی می
باشد  ،بهمین لحاظ که مهاجرت در رویکرد اجتماعی از جایگاه خاصی برخوردار می باشد.
 -2-5-2بیکاری و ریزگردها
از بیکاری نیز تعاریف متعددی شده است :در یک تعریف بیکاری در شرایطی محقق می شودکه جمعیت فعال عمال فعالیت
اقتصادی نداشته باشد .به تعبیر دیگر ،اینگونه اثبات می شود ،زمانی که عرضه ی نیروی انسانی بیشتر از تقاضای آن باشد،
پدیده ی بیکاری رخ می هد.در تعریفی دیگر ،بیکاری را وقفه ی غیر ارادی و طوالنی مدت کار به طوری که امکان به دست
آوردن شغل جدید میسر نباشد دانسته اند( سام آرام .) 37 :1302،مرکز آمار ایران در نظام آمار گیری خود بیکار را اینگونه
تعریف کرده است :بیکار به تمام افراد  18ساله و بیشتر اطالق می شودکه فاقد کار باشند ( اشتغال مزدبگیری یا خود اشتغالی
نباشند) ،آماده برای کار باشند ( برای اشتغال مزد بگیری یا خود اشتغالی آماده باشند )و جویای کار باشند (اقدامات شخصی را
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به منظور جستجوی اشتغال مزد بگیری و یا خود اشتغالی به عمل آورده باشند )؛ همچنین افرادی که به دلیل آغاز به کار در
آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی ،جویای کار نبوده ولی فاقد کار و آماده برای کار بودند نیز  ،بیکار محسوب می شوند(
مرکز آمار ایران) 1311:
مفهوم بیکاری به معنای سنتی آن ،با مساله ی نیروی کار ارتباط دارد و افراد بیکار به عنوان گروهی از افراد شناخته می شوند
که در جستجوی کار می باشند ولی در سال های اخیر بسیاری از محققان به نقایص و کمبود های این تعریف که بیکاری پنهان
را شامل نمی شود توجه نموده اند( ارکاس  .)13 : 1308 ،از نظر اقتصادی نیز هر فعالیتی که به قصد تولید انجام شود و پاداش
داشته باشد ،کار نامیده می شود  ،هر چند از دیدگاه جامعه شناسان ،مفهوم ثبات در معنی کار لحاظ می شود سپس ممکن
است فعالیتی که از دیدگاه اقتصادی  ،کار به شمار می رود جامعه شناسان به دلیل پیامد های نادرست ( نظیر احساس بی
ارزشی در فرد  ،فقر و تنگدستی و مشکالت خانوادگی  ،بزهکاری و آلودگی به اعتیاد  ،عقب ماندگی کشور از نظر اقتصادی و ...
) و بی ثباتی آن را کار ندانند .بنا براین پذیرفته ترین مفهوم بیکاری عبارت است از مجموع تمام افرادی که شاغل نیستند ،اعم
از کسانی که در جریان دستیابی به شغل جدیدند یا آنان که قادر به یافتن شغل با دستمزد های متعارف و واقعی نیستند .البته
تصمیم و اراده ی فردی به بیکار ماندن ،جز در مواردیکه فرد برای تغییر شغل ،بیکاری را می پذیرد ،فرد را در رده ی بیکاران
قرار نمی دهد .در واقع ،بنا به شمار زیادی از تعاریف  ،بیکار کسی است که در جستجوی کار نیز باشد .از طرفی مفهوم بیکاری
به جز وابسته بودن به کار و اشتغال با مفهوم جمعیت فعال نیز در ارتباط است .جمعیت نافعال بنا بر تعریف بیکار محسوب نمی
شود .جمعیت فعال بر اساس شناخته شده ترین تعریف عبارت است از :جمعیت باالتر از  18سال به شرط آنکه خانه دار  ،سرباز
 ،محصل  ،بازنشسته و از کار افتاه نباشد.
از دیدگاه جامعه شناسان و روان شناسان بیکاری یکی از ریشه های مهم بزهکاری و کجروی افراد یک جامعه است .بی کاری
موجب می شود که افراد بیکار جذب قهوه خانه ها و مراکز تجمع افراد بزهکار شده ،به تدریج ،به دامان انواع کجروی های
اجتماعی کشیده شوند.
وجود معضلی چون ریزگرد و فراهم نبودن شرایط برای ایجاد موقعیت های شغلی فرصت اشتغال را از جوانان سیستان گرفته
است و این امر باعث افزایش بیش از پیش بیکاری در میان شهروندان سیستان شده است.
عالوه براین ،چون بیکاری زمینه ساز بسیاری از انحرافات اجتماعی است ،افراد با زمینه قبلی و برای کسب درآمد بیشتر دست
به سرقت می زنند؛ چرا که فرد به دلیل نداشتن شغل و درآمد ثابت برای تأمین مخارج زندگی مجبور است به هر طریق ممکن
زندگی خود را تأمین نماید .از نظر چنین فردی ،بزهکاری به ظاهر معقول ترین و بهترین این راه هاست .حاصل تحقیقات
صورت گرفته نیز حکایت از تأثیر قاطع بیکاری و فقر بر افزایش بزهکاری دارد.
یکی از مهمترین حرفههایی که مردم سیستان از طریق آن کسب درآمد میکردند و موفق به تامین هزینههای زندگی میشدند
کشاورزی و دامداری بود که متاسفانه پدیده ریزگرد باعث از بین رفتن این فرصت شغلی شده است و بسیاری از مردم منطقه را
بیکار نموده است.
الزم به ذکر است ،نداشتن شغل و کار موجب می شود که فرد برای تامین هزینه های زندگی خویش به سوی انجام کارهای
نادرست جذب شود و ناخواسته از خانه ،کاشانه ،زن ،فرزندان و تربیت آنان غافل شده ،موجبات گسست ،تالشی خانواده و
انحرافات آنان را فراهم آورد .در یک پژوهش از میان سارقان ،باالترین تراکم مشاغل افراد سارق ،مربوط به کسانی که بیکار
هستند ،بوده است .بیک اری شرایطی را ایجاد می کند که افراد احساس می کنند که به ته خط رسیده اند  ،این برداشت بیشتر
در ذهن کسانی که به دلیل وقوع ریزگردها بیکارند و یا بیکار شده اند و یا به این دلیل کاری نمی یابند ،بیشتر و شدیدتر است.
گفتنی است برای کاهش نرخ بیکاری رشد اقتصادی باال رود با توجه به وقوع ریزگردها در منطقه سیستان رشد اقتصادی پایین
آمده و این امر موجب افزایش نرخ بیکاری می شود ،افزایش ریزگردها در سیستان باعث از بین رفتن شرایط مطلوب جهت
رسیدن به وضعیت اقتصادی مناسب شده است که نتیجه آن افزایش آمار بیکاری پیش رو دارد.
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از طرفی وقوع ریزگردها در سیستان سدی در برابر کارآفرینان و بخش خصوصی محسوب میشود ،وجود ریزگردها در این
منطقه باعث شده است فضای امنی که کارآفرینان و صاحبان بخش خصوصی برای راه اندازی فرصتهای شغلی نیاز دارند از
بین برود و قدرت ریسک سرمایهگذاری کم شود.
 -3-5-2ریزگردها و اعتیاد به مواد مخدر
ریزگردها به صورت مستقیم فعالیتهای اقتصادی را مختل کرده و بر نیروی انسانی آسیب جدی وارد ساخته است .این مسئله
بر قشر جوان تاثیر مستقیم داشته و موجب سوق دادن جوانان به اعتیاد و امور نامشروع ی شود .اعتیاد به مواد مخدر به عنوان
جدیترین مسأله اجتماعی ایران ،وجوه مختلف جامعهشناسی ،روانشناسی ،حقوقی ،سیاسی و  ...دارد .به اعتقاد تحلیلگران
اجتماعی ،اعتیاد به مواد مخدر ،به عنوان یکی از مسائل پیچیده اجتماعی درعصر حاضر است که زمینه ساز بروز بسیاری از
آسیبها و انحرافات اجتماعی میباشد .به عبارت دیگر رابطه اعتیاد با مسائل اجتماعی ارتباطی دو جانبه است؛ از یکسو اعتیاد،
جامعه را به رکود و انحطاط میکشاند و از سوی دیگر پدیده ای است که ریشه در مسائل اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه
دارد .اعتیاد گرایش فرد را به اصول اخالقی و معنوی و ارزشهای اجتماعی کاهش میدهد بهطوری که آسیب شناسان
اجتماعی ،اعتیاد را به مثابه « جنگ شیمیایی خانگی » و « جنگ بدون مرز » میدانند .سازمان بهداشت جهانی مسأله مواد
مخدر ،اعم از تولید ،انتقال ،توزیع و مصرف را در کنار سه مسأله جهانی دیگر یعنی تولید و انباشت سالحهای کشتار جمعی،
آلودگی محیط زیست ،فقر و شکاف طبقاتی ،از جمله مسائل اساسی شمرده است که حیات بشری را در ابعاد اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی در عرصه جهانی مورد تهدید و چالش جدی قرار میدهد .ضرورت شناخت ابعاد و سطوح این
مسأله اجتماعی زمانی عمیقتر درک میشود که بدانیم پدیده اعتیاد ،متأثر از آسیب های اجتماعی در منطقه است.
پدیده ریزگردها در منطقه سیستان با توجه به بیماری ها و کسالت هایی که در منطقه ایجاد می کند سبب ایجاد بیماری
اعتیاد شده است .اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر به مثابه یک مسئله اجتماعی ،پدیدهای است که همراه با آن توانایی جامعه
در سازمانیابی و حفظ نظم موجود از بین میرود و باعث دگرگونیهای ساختاری در نظام اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و
فرهنگی در یک جامعه می شود .در جامعه امروز ما ،مواد مخدر در سیمای یک مسأله یا مشکل اجتماعی رخ نمودهاست .این
آسیب اجتماعی تعداد زیادی از مردم را تحت تأثیر قرار داده و به طور روز افزونی در حال تعامل با سایر آسیبهای اجتماعی و
تبدیل شدن به یک تهدید شالوده و ساخت شکن است.
اعتیاد به مواد مخدر در اثر وقوع ریزگردها دارای سه ویژگی ذیل است:
 احساس نیاز شدید به استعمال دارو به دلیل دوری از کسالت و ایجاد حاالت خوب وجود عالقه شدید به افزایش مداوم میزان مصرف دارو به دلیل حضور بیشتر در خانه و عدم حضور در اجتماع وجود وابستگی روانی و جسمانی به آثار دارو -4-5-2پدیده ریزگردها و مساله طالق در منطقه سیستان
یکی از مسائل اجتماعی قابل بحث در جامعه ما و اکثر جوامع ،مسئله ستیز خانوادگی و طالق می باشد که آمار آن در جامعه
رو به افزایش است .عدم امکانات و رفاه به دلیل وجود ریزگردها باعث ازدیاد مسائل و مشکالت بسیاری چون انحرافات،
بزهکاری ها ،جرمها و خودکشی ها و غیره شده است که طالق هم یکی از آن مسائلی است که از تحوالت ساختاری جامعه
تأثیر می پذیرد .در چند سال اخیر که پدیده گرد و غبار (ریزگردها) هوای استانهای مختلف کشور را آلوده کرده است،
پژوهش های متعدد نشان داده که آلودگی هوا با کاهش شدید باروری زنان و افزایش عقیمی مردان همراه است و ذرات گرد و
خاک معلق در هوا ،کارکرد دستگاه تناسلی و تولید مثل در زنان و مردان را مختل می سازد .آلودگی هوا با ریزگردها و گرد و
غبار عوارض بسیار خطرناکی را برای مردم ایجاد می کند  .آلودگی هوا ،میزان سقط جنین و مرده زائی را چندین برابر می کند.
پژوهش های اخیر نشان می دهند که آ لودگی هوا با مختل شدن سالمت جنین ،تولد نوزادان کم وزن ،عدم رشد مناسب
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جنین ،و نارس بودن نوزادان همراه است و تمامی این عوارض در هوای پاک بسیار کمتر رخ می دهند .از این رو مشکالت
خانوادگی به دلیل وجود ریزگردها افزایش می یابد که محصول این فرایند منجر به طالق خواهد شد.
از این رو یکی از راههایی که مردم میتوانند بهخود و خانواده کمک کنند این است که زندگی در شهرهای کوچک هم از نظر
جسمی و هم از بعد روانی با سالمت بیشتری همراه است .وقتی افراد برای زندگی در کالنشهرها ضرورتی نمیبینند به خاطر
سالمتی روان است .عطای زندگی در شهرهای بزرگ را به لقایش بخشیده و بدانند ریزگردها خطرات جبران ناپذیری برای آنها
و خانواده به همراه دارد که منجر به ناسازگاری های خانوادگی و طالق می شود .با این وجود اگر مردم خودشان احساس خطر
و احساس مسئولیت نکنند و مقامات هم راه چارهای اساسی برای مبارزه با ریزگردها پیدا نکنند ما شاهد فجایع غیر قابل
جبرانی خواهیم بود (درویش.)1350 ،
با گذار جامعه از سنتی به صنعتی ،نقش هایی که به صورت محول به زن و مرد در خانواده داده می شد دچار تغییرات
چشمگیری شده است .دیگر زنان تنها از طریق همسران خویش با جامعه در ارتباط نیستند بلکه خود با ایفای نقش های
جدیدی روبه رو هستند که سهم ایشان را در زندگی زناشویی به طرز شگفت آوری تغییر داده است .همچنین رشد فردیت در
جوامع صنعتی ،به فرد این امکان را می دهد که به دنبال خواسته ها ،امیال و آرزوهای خویش ،ارزشهای کهن را زیر سئوال
برده و به آنها پشت پا زده و خود را محور جهان مادی تصور کند .بنابراین رشد این گونه فردیت و نقش های زنان ،تحرک های
اجتماعی و شغلی و مهاجرت از روستا به شهر و سستی روابط اجتماعی در شهرها در قرن حاضر ،نهاد خانواده را نیز متأثر
ساخته و نقش ها و ارزش های حاکم بر روابط همسران ،مادران پدران و فرزندان را به صورتی کلی دگرگون ساخته است.
بنابراین با تغییرات عدیده در نهاد خانواده ،هر چند بطیء و کم سرعت ،شاهد تنش ها و تضاد هایی در میان افراد تشکیل
دهنده این نهاد هستیم که یکی از این حاالت وجود طالق در سطح باال در جوامع امروزی است.
 -6پیشینه پژوهش
 -1-6تحقیقات داخلی
باهک و کیانی( )1312به بررسی تغییر اقلیم و اثرات آن بر طوفان های گرد و غباری در استان سیستان و بلوچستان به روش
توصیفی – تحلیلی پرداختند نتایج تحلیل روند نشان داد میزان روند در نیمه های شرقی و غربی استان متفاوت است .در
صورتی که گذرگاه ورود گرد و غبار به استان از کشورهای مجاور شرقی باشد ،میزان روند گرد و غبار در شرق استان بیش از
غرب آن است .ولی نتایج تحلیل روند ماهانه ،فصلی و ساالنه نشان داد که نیمه شرقی استان بهخصوص ایستگاه های خاش و
سراوان دارای روند معنی دار در سری گرد و غبار خود نمی باشند .در عوض نیمه غربی دارای روند معنی دار در بیشتر فصول
سال است.
میرلطفی و همکاران( )1313به بررسی "فرسایش بادی و آثار ریزگردها بر منطقه سیستان" به روش توصیفی -تحلیل
پرداختند در این مطالعه آمده است که طوفانهای گرد و خاک رخدادهای طبیعی هستند که در مناطق خشک و نیمه خشک
جهان رخ می دهند .این رخداد در مناطقی که دستخوش بیابان زایی قرار گرفته اند دیده می شود
رحیمی پردنجانی ومسعودی پور ( )1312به بررسی پیامدهای منفی ریزگردها برعملکرد اکوسیستم های طبیعی به روش
توصیفی – تحلیلی پرداختند در این مطالعه آمده است که رسوب گرد و غبار بر روی گیاهان باعث کاهش تنوع گونه ای ،گرده
افشانی و انرژی ذخیره شده در بافت های گیاهی می شود و بازده گیاهان را در تغذیه دام ها کاهش می دهد..
حیدری مکررو محمدی یگانه( )1312به بررسی تاثیر پدیده ریزگردها در تحلیل ابعاد اقتصادی روستاهای بخش جزینک
شهرستان زهک به روش توصیفی – تحلیلی پرداخته است .در این مطالعه آمده است که پدیده ریزگرد ها از دیرباز به عنوان
یکی از مهم ترین تهدیدات جامعه بشری مطرح بوده است و کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست .بالیای حاصل از این
پدیده ریزگرد صدمام های بهداشتی و اقتصادی– اجتماعی و توسعه ای را برای کشور های درگیر به دنبال داشته است ،از این
رو بحران پدیده ریزگرد ها را می توان به عنوان یک تهدیدی بالقوه برای امنیت زیستی و ملی در منطقه تلقی شود.
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زورمند طرزجانی و همکاران( )1312به بررسی بررسی طوفان های گرد و غبار به عنوان یک بحران محیطی به روش توصیفی
– تحلیلی پرداخته اند در این مطالعه آمده است که طوفانهای گردوغبار رویدادهای طبیعی هستند که به طور گسترده در
سرتاسر جهان در مناطق خشک و نیمهخشک به خصوص در عرضهای ساب تروپیکال و تحت خشکسالی شدید اتفاق میافتند
اما در سالهای اخیر وقوع طوفانهای گرد و غبار ابعاد تازه ای به خود گرفته است و به یک بحران جدی منطقهای تبدیل شده
است.
شاه نوشی و جاللیان( )1312به بررسی بحران ریزگردها وتاثیرات خشکسالی و فرسایش بادی در تاالب گاوخونی واستان
اصفهان به روش توصیفی – تحلیلی پرداخته است .در این مطالعه آمده است که کاهش ریزش های جوی ،خشکسالی ،وزش
بادهای شدید ،حساس بودن خاک به فرسایش بادی از جمله عوامل طبیعی هستند که ریزگردها را در اتمسفر پراکنده
میکنند .استفاده بی رویه از منابع آبی ،تخریب مراتع و جنگل ها ،احداث سدها و گسترش صنایع آلودهکننده از فعالیت
انسانهاست که منجر به تولید ریزگردها میگردد
حسین زاده کرمانی و حسینی( )1312به بررسی خشکسالی و تأثیر آن بر وقوع روزهای گردو غباری در استان سیستان و
بلوچستان به روش توصیفی – تحلیلی پرداخته است .در این مطالعه آمده است که براساس مطالعات سازمان هواشناسی جهانی
بادهای با سرعت بیش از  17متر برثانیه ( 38نات) به عنوان طوفان شناخته می شود لذا بر اساس این آستانه ،فراوانی و توزیع
آماری زمانی و مکان ی روزهای گرد و غباریاستان سیستان و بلوچستان تحلیل شده است .با وقوع خشکسالی و مهیا شدن زمینه
طوفان های گرد و خاک در استان سیستان و بلوچستان واقع می باشد ،شکل گرفتند.
میرجلیلی و دشتکیان ( )2813به بررسی تأثیر خشکسالی بر گسترش توده های شن روان در حاشیه کویرهای استان یزد به
روش میدانی پرداخته است در این مطالعه آمده است که در سال های اخیر برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی و عملیات
گسترده آب خوانداری و آبخیزداری در بعضی از حوزه های آبریز تغییرات عمده ای در حقابه ها و وضعیت اکوسیستم های
پایین دست بوجود آورده است .این بررسی نشان داد در منطقه شاهد که دخل و تصرف انسانی حقابه های دشت را تغییر نداده
است وضعیت پوشش گیاهی ثابت مانده است
حیدرنژاد و لطفی محمد آباد ( )2818به بررسی رابطه خشکسالی و طوفان های گرد و غبار به روش میدانی و پیمایشی
پرداخته است .در این مطالعه آمده است که در سال های اخیر به دلیل تخریب های گسترده بشری بر روی کره خاکی و نیز
تغییر اقلیم ،طوفان های گرد و غبار به یکی از مهم ترین چالش های بشری تبدیل شده است .این چالش زیست محیطی بیشتر
مناطق خشک جهان را فرا گرفته ولی به دلیل افزایش آلودگی هوا ،مردم دیگر نقاط نیز تحت تاثیر قرار گرفتهاند
طهماسبی بیرگانی( )1318به بررسی علل وقوع و تشدید پدیده گرد و غباربا تأکید بر مدیریت منابع آب و تغییر کاربری اراضی
کشاورزی (بررسی موردی :حوزه آبخیز دجله و فرات) به روش توصیفی – تحلیلی پرداخته است .در این مطالعه آمده است که
پدیده گرد و غبار که در سال های اخیر شاهد فراوانی رخ داد غیر معمول آن با منشاء کشورهای خارجی هستیم ،هزاران تن
ذرات جامد ریز را از بیابان های عراق ،سوریه ،جنوب عربستان و غیره حمل و بر گستره وسیعی از شهرهای کشور فرو ریخته و
باعث ایجاد اختالل در زندگی مردم به ویژه استان-های جنوب غربی ،جنوبی ،غربی و حتی استان تهران می شود.
هااللی ( )1312به بررسی مدلسازی و معادله یابی وقوع پدیده گرد و غباربا استفاده از متغیرهای زمین آماری در گستره ایران
به روش میدانی پرداختند در این مطالعه آمده است که گرد و غبار به عنوان یکی از پدیده های مضر اقلیمی ،موجب خسارت
به بخش های محیط زیست ،کشاورزی و سایر بخش های اجتماعی می گردد.
محمدی( )1318به بررسی پیامدهای سالمتی طوفانهای گرد و غبار پرداخته است .در این مطالعه آمده است که تحقیقات
علمی انجام گرفته ،بیانگر آن هستند که ذرات گرد و غبار از مخاطرات عمده بهداشت عمومی و سالمتی هستند .برخی از این
اثرات مستقیم بوده و برخی به شکلهای غیر مستقیم هستند .از اثرات مستقیم آنها میتوان به افزایش مرگ و میر ،افزایش
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بیماری های تنفسی ،قلبی عروقی ،سرطان ریه اشاره کرد .افزایش در پذیرش بیماران در بیمارستانها به هنگام وقوع طوفانهای
گرد و غبار در مطالعات متعددی گزارش شدهاند.
ملکی و مودت( )1318به بررسی منشاء ریزگردها و تاثیرآن بر آسایش جسمی و روحی انسان به روش توصیفی -تحلیلی
پرداخته است .نتایج تحقیق نشان داد برخی از افراد که داری مشکالت تنفسی از قبیل آسم هستند مشکالت بیشتری را ممکن
است نسیت ب ه این پدیده تجربه کنند .شایع ترین عالئم گردو غبار سوزش چشم و مجرای تنفسی است.آسیب پذیرترین افراد
کودکان،خردساالن و مردم با شرایط تنفسی مانند آسم،برونشیت،آمفیزم وافراد مبتال به بیماری قلبی است و همچنین قرار
گرفتن در معرض گرد و غبار طوالنی موجود در هوا می تو اندمنجر به مشکالت تنفسی مزمن و مشکالت ریوی شود و احتماال
بیماری های قلبی را در بر خواهد داشت.
 -2-6تحقیقات خارجی:
یوری پترویچ پرویدنتسف 1و همکاران ( )1312به بررسی تحلیل شدت و تداوم طوفان های گرد و غبار ه روش میدانی
پرداختند نتایج حاصل از پراکنش زمانی و مکانی گرد و غبار نشان میدهد که در طی دورهی آماری مورد مطالعه ،این رخداد
روند افزایشی داشته است به طوری که مدت زمان تداوم گاهی تا یک ماه هم رسیده و کاهش دید بهخصوص در سال های
پایانی به زیر  188متر رسیده است.
ژاک 2و همکاران ( )1312به بررسی رابطه خشکسالی با توفان های گردوغبار به روش توصیفی -تحلیلی پرداختند .نتایج
بررسی و تجزیه و تحلیل نمودارهای حاصل از هر دو شاخص نشان داد که روند تغییرات نمودارهای هر دو شاخص  (DDIو
)SPIنشان دهنده این است که خشکسالی تأثیری بر بروز پدیده گردوغبار نداشته است و این پدیده روند کاهشی داشته و در
سالهای اخیر شاهد روزهای بدون پدیده گرد و غبار در منطقه بودهایم .دلیل بروز نتایج فوق افزایش اقدامات بیابانزدایی در
محدوده شهر سمنان مانند تاغکاری ،بوتهکاری کپهکاری و غیره بوده است.
ریکاردو )2817( 3به تاثیر تغییر اقلیم و پیامد های آن بخصوص وقوع پدیده ریزگردها و بررسی چالشها و راهکارها به روش
توصیفی -تحلیلی پرداخته اند .نتایج نشان داد که بحران خشکسالی  ،یکی از ناهنجاری های اقلیمی است که اثرات نامطلوبی بر
روی گیاهان ،جانوران و در آخر انسان و محیطهای اکولوژیک دارد .مطالعات نشان میدهد خشکسالیهای طوالنی مدت نقش
مهمی در ایجاد ،تشدید فراوانی و شدت طوفان های گرد و غبار دارند .مدیریت خشکسالی میتواند یکی از اقدامات بسیار مؤثر
درکاهش خسارات خشکسالی باشد.
خمان ،)2813(4به بررسی خسارت های ناشی از گرد و غبار در بخش کشاورزی به روش توصیفی -تحلیلی پرداخته است.
نتایج نشان می دهد که شناخت ماهیت ،منشاء و اثرات طوفانهای گرد و غباری در تعیین روشهای کنترل و اتخاذ تدابیر پیش
گیرانه موثر واقع می شود .در این مقاله در مورد عوامل ایجاد کننده گرد و غبار ،خسارات ناشی ازآن بربخش کشاورزی در
استان خوزستان و همچنین روشهای کنترل آن بحث گردیده است.
الیزاکی )2817(7به بررسی طوفان گرد و غبار و اثرات آن بر سالمت افراد به روش توصیفی  -تحلیلی پرداختند .نتایج نشان
داد در اثر این رخداد ،بیماری های تنگی نفس ،سر درد ،استفراغ ،ناراحتی قلبی و بی حالی بیش ترین مراجع کنندگان را
داشته اند .دراین میان نیز ،بیماری تنگی تنفس با  71نفر بیش ترین میزان را به خود اختصاص می دهد .همچنین نتایج نشان
داد که میانگین برآورد کلی تعداد افراد مبتال به بیمارهای تنفسی و قلبی ناشی از طوفان گرد و غبار در استان های در معرض

1

. Boori Betrovich et al
. Zhack et al
3
. Rickardo
4
. Khomaqn
5
. Elizaki
2

www.SID.ir

Archive of SID

این رخداد 11/55 ،نفر است .این بدان معنی است که به ازای هر  188هزار نفر  11/55نفر در اثر طوفان-های گرد و غبار به
بیماری های تنفسی و قلبی دچار می شوند.
 -7روش شناسی پژوهش
 -1-7مقدمه
آمار شاخه ای از ریاضیات عملی است که به شیوه های مختلف وبا استفاده از اندازه گیریهای کمی وکیفی ویژگی هایی از
عوامل مورد مطالعه را مشخص می کند .آماربه طبقه بندی ،خالصه کردن وتوصیف کمی اطالعات و روشهای برآورد و تعمیم
آنها می پردازد .روشهای آماری دو دسته اند :آمارتوصیفی بیشتربه مشخص کردن داده ها ،تنظیم وارائه آنها به صورت جدول
بندی یاترسیم نمودارها و محاسبه و تعیین روابط بین اطالعات می پردازد .آماراستنباطی به مجموعه روشهایی گفتهمیشود که
درآن با استفاده از داده های حاصل ازنمونه ویژگی های جامعه برآورد یا استنباط می شود (سرمدی ،بازرگان ،حجازی،
.)1307،43
 -2-7روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی میدانی از نوع «همبستگی» استفاده شده است .در این نوع پژوهش هدف بررسی توزیع ویژگی
های یک جامعه است و بیشتر تحقیق های علوم اجتماعی از این نوع می باشد.
 -3-7جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر تعدادی از شهروندان منطقه سیستان میباشد.
 -4-7روش نمونه گیری و حجم نمونه
روش نمونهگیری مطالعه حاضر طبقهای تصادفی میباشد .پس از تعیین حجم نمونه ،نمونه ها به روش نمونه گیری طبقه
ای تصادفی صورت میپذیرد .بنابراین در این پژوهش از روش نمونهگیری طبقه ای تصادفی نمونهگیری به عمل آمد که حجم
نمونه آماری بر اساس جدول مورگان  348نفر تعیین شد.
 -5-7ابزار گردآوری اطالعات
ابزار گرد آوری اطالعات در این مطالعه پرسشنامه است که به صورت زیر معرفی شده است:
پرسشنامه محقق ساخته :در این پرسشنامه هدف بررسی اثرات و آسیب های اجتماعی ریزگردها در سیستان می باشد.
این پرسشنامه به صورت محقق ساخته است و دارای  14گویه است طیف نمرهدهی آن بر اساس لیکرت پنج گزینه ای بوده که
در جدول زیر گزینه ها و نیز امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است:

گزینه

کامالً مخالف

مخالف

بدون نظر

موافق

کامالً موافق
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 -8روایی و پایایی ابزار
 -1-8روایی6
به ارتباط منطقی بین پرسش های آزمون و مطلب مورد سنجش اشاره دارد .وقتی گفته می شود آزمون روایی دارد به این
معناست که پرسش های آزمون به طور دقیق آنچه را که مورد نظر می باشد میسنجد .به همین منظور پس از تهیه نسخه
اولیه پرسشنامه با نظر متخصصان آموزشی ،اساتید دانشگاه و کارشناسان روایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.
 -2-8پایایی7
منظور از اعتبار این است که اگر یک آزمون دوبار در مورد یک آزمودنی به کار رود نتایج تقریباً یکسانی به دست می
آید .بنابراین می توان گفت که اعتبار یک آزمون عبارت از ثبات و پایایی نتایج آن در اجراهای متعدد است.
 -3-8تکنیك های آماری مورد استفاده
برای تجزیه و تحلیل داده از دو آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد که در آمار توصیفی از جداول فراوانی ،میانگین
و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون متناسب با سوالهای پژوهش آزمون  tو ضریب همبستگی پیرسون و
رگرسیون استفاده شد همچنین نرم افزار مورد استفاده در این پژوهش نرم افزار  SPSSمی باشد
 -9تجزیه و تحلیل داده ها
 -1-9مقدمه
در فرآیند پژوهش تجزیه و تحلیل یافتهها از اهمیت ویژهای برخوردار است .تبیین دادههای خام بدون تحلیل آنها امری دشوار
است .مقصود اصلی از تحلیل ،تنظیم و خالصهکردن دادهها به صورت اطالعاتی روشن ،مستدل و تفسیر پذیر است ،به گونهای
که بتوان روابط موجود در مسائل پژوهش را کشف ،بررسی و آزمون کرد .در این فصل جهت دستیابی به پاسخ سؤاالت پژوهش
از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است .این فصل شامل دو بخش است که بخش اول :دادههای به دست آمده از
اطالعات شخصی آزمودنیها که به صورت توصیفی در قالب جدول و نمودار ارائه میگردد و بخش دوم در این بخش فرضیات
پژوهش مورد به مورد بررسی میشود.
 -2-9تجزیه و تحلیل داده های دموگرافیك
جدول( )1-4توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت نشان میدهد که از تعداد کل  348نفر ،تعداد  288نفر
پاسخگویان ( 70/4درصد) مرد و تعداد  148نفر ( 41/6درصد) زن بوده اند.
جدول ( :)1-4توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب جنسیت
متغیر
جنس
جمع

فراوانی

درصد

مرد

288

%70/4

زن

148

%41/6

348

%188

6

- validity
- Stability

7
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نمودار ( :)1-4نمایش فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب جنسیت
در جدول ( ) 2-4توزیع فراوانی سن در نمونه مورد مطالعه آورده شده است .طبق این آمار تعداد  116شهروند سیستانی
( )%7573دارای سن  28-38و تعداد  146نفر ( )%4275نفر دارای سن  78-38میباشد.
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جدول ( :)2-4توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب سن
متغیر
سن
جمع

33-53

فراوانی

درصد

23-33

114

% 75/87

33-53

146

%42/17

348

%188

23-33

نمودار ( :)2-4نمایش فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب سن
در جدول  -3-4توزیع فراوانی متغیر مقطع تحصیلی(سطح سواد) در نمونه مورد بررسی آورده شده است .طبق این آمار
تعداد افراد در سطح زیر دیپلم  )%4370( 178در مقطع دیپلم )%2675( 11و در مقطع فوق دیپلم ولیسانس  )%1570( 61و در
کارشناسی ارشد و دکتری  48نفر ( )%11/5می باشد.
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جدول ( :)3-4توزیع فراوانی مقطع تحصیلی در نمونه مورد بررسی
فراوانی

درصد

متغیر
زیردیپلم

178

4472

دیپلم

18

2674

فوق دیپلم ولیسانس

68

1575

کارشناسی ارشد و دکتری

48

1175

348

%188

مقطع تحصیلی

جمع

کارشناسی ارشد و دکتری
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نمودار ( :)3-4توزیع فراوانی مقطع تحصیلی در نمونه مورد بررسی

متغیر

شاخص های گرایش مرکزی
نما

میانه

میانگین

شاخص های گرایش پراکندگی
دامنه تغییرات

واریانس

شاخص های توزیع

انحراف معیار

کشیدگی

ضریب کجی

مهاجرت

7

74

4/5

2/7

8/223

8/458

-1/7

1/056

بیکاری

7

4/1

4/3

2/7

38

8/478

-8/76

8/321

اعتیاد

44

24

4/4

2/3

38

8/781

-8/4

-8/345

طالق

24

04

4/2

2

48

8/681

-8/3

-8/113

جدول  -4-4شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیرها در تحقیق
جدول( ) 4-4اطالعات کلی شاخص های آماری متغیرهای تحقیق ،شامل شاخص های گرایش مرکزی،
شاخص های گرایش پراکندگی و شاخص های توزیع را نشان می دهد که بیشترین میانگین مربوط به متغیر مهاجرت و
کمترین میانگین مربوط به انتخاب گونه های سازگار است.
جدول ( :)7-4جدول توصیف پاسخ های شهروندان منطقه سیستان
شاخص

فروانی درصد نما میانه میانگین انحراف واریانس مینیمم ماکزیمم چولگی

گویه
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کشیدگی

معیار

گویه 1

348

18

4

4

4/12

8/51

8/66

1

7

-1/3

8/5

گویه 2

348

18

4

4

4/ 6

8/56

8/64

1

7

-1/11

2/77

گویه 3

348

18

4

4

3/24

8/53

8/51

1

7

-1/151

3/00

گویه 4

348

18

4

4

4/11

8/04

8/43

1

7

-1/31

2/13

گویه 5

348

18

4

4

3/0

8/02

8/71

2

7

-1/22

2/87

گویه 6

348

18

4

4

4/17

8/51

8/31

1

7

-1/51

3/18

گویه 7

348

18

4

4

2/22

8/77

8/32

2

7

-8/443

1/2

گویه 8

348

18

4

4

2/84

8/77

8/32

2

7

-8/443

1/2

گویه 9

348

18

4

4

3/31

8/77

8/21

1

7

-8/448

1/44

گویه 13

348

18

4

4

3/16

8/71

8/47

2

7

-1/112

1/44

گویه 11

348

18

4

4

3/28

8/76

8/76

1

7

-1/33

1/77

گویه 12

348

18

4

4

3/13

8/56

8/77

2

7

-1/44

1/23

گویه 13

348

18

4

4

3/17

8/64

8/41

2

7

-1

1/18

گویه 14

348

18

4

4

3/22

8/58

8/78

2

7

-8/23

8/11
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نتایج جدول ( ،) 7-4میانگین ،انحراف معیار ،واریانس ،مینیمم ،ماکزیمم و  ...پاسخگویان به سواالت پژوهش نشان میدهد که
بیشترین میانگین نمرۀ پاسخ مربوط به گویه  2با  4/6و کمترین میانگین مربوط به گویه  0با میانگین  2/86بوده است.
 -3-9تجزیه و تحلیل سوال های پژوهش
ضریب همبستگی 8ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است .ضریب همبستگی
شدت رابطه و همچنین نوع رابطه( مستقیم یا معکوس) را نشان می دهد .این ضریب بین  1تا  -1است و در عدم وجود رابطه
بین دو متغیر برابر صفر است .بنابراین برای پاسخ به این سواالت از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.
فرضیه اول :بین مهاجرت مردم سیستان و وقوع ریزگردها رابطه معنی داری وجود دارد.
 :H0بین مهاجرت مردم سیستان و وقوع ریزگردها رابطه معنی داری وجود دارد.
 :H1بین مهاجرت مردم سیستان و وقوع ریزگردها رابطه معنی داری وجود ندارد.
جهت تجزیه و تحلیل این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی استفاده شده است.
جدول
نتایج

متغیرها

تعداد

ریزگردها

348

مهاجرت

348

r

sig

*8/56

8/8818

(:)6-4
ضریب

همبستگی پیرسون مهاجرت و وقوع ریزگردها در منطقه سیستان

یافتههای جدول( )6-4نشان میدهد که ضریب همبستگی مهاجرت مردم سیستان و وقوع ریزگردها برابر با  r=8/56که در
سطح اطمینان  11درصد رابطه معنیداری وجود دارد( .)P<8/81لذا به لحاظ آماری میتوان نتیجه گرفت بین مهاجرت مردم
سیستان و وقوع ریزگردها رابطه معنی داری وجود دارد .بعبارت دیگر می توان اینگونه تفسیر کرد که هر چه میزان ریزگردها
در منطقه سیستان افزایش یابد میزان مهاجرت و خالی شده منطقه از سکنه بیشتر خواهد شد و از نظر جامعه شناسی نوعی
آسیب به حساب خواهد آمد .بنابراین فرضیه صفر تایید می شود.
فرضیه دوم  :بین پدیده ریزگردها و بیکاری در منطقه سیستان رابطه معنی داری وجود دارد.
 :H0بین پدیده ریزگردها و بیکاری در منطقه سیستان رابطه معنی داری وجود دارد.
 :H1بین پدیده ریزگردها و بیکاری در منطقه سیستان رابطه معنی داری وجود ندارد.
جهت تجزیه و تحلیل این فرضیه نیز از آزمون ضریب همبستگی استفاده شده است.
یافتههای جدول( )5-4نیز بیانگر این است که ضریب همبستتگی بیکتاری و وقتوع ریزگردهتا برابتر بتا  r=8/05کته در ستطح
اطمینان  17درصد رابطه معنیداری وجود دارد( .)P<8/87لذا به لحتاظ آمتاری متیتتوان نتیجته گرفتت بتین طتالق و وقتوع
ریزگردها رابطه معناداری وجود دارد بعبارت دیگر افزایش ریزگردها تاثیر مثبتی در افزایش بیکاری دارد بنتابراین فرضتیه صتفر
تایید و فرضیه یک رد می شود.
. Correlation Coefficient
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متغیرها

تعداد

ریزگردها

348

بیکاری

348

r
*8/05

sig
8/888

جدول ( :)7-4نتایج ضریب همبستگی بیکاری و وقوع ریزگردها در منطقه سیستان

فرضیه سوم :بین پدیده ریزگردها و اعتیاد در منطقه سیستان رابطه معنی داری وجود دارد.
 :H0بین پدیده ریزگردها و اعتیاد در منطقه سیستان رابطه معنی داری وجود دارد.
 :H1بین پدیده ریزگردها و اعتیاد در منطقه سیستان رابطه معنی داری وجود ندارد.
جهت تجزیه و تحلیل فرضیه از آزمون ضریب همبستگی استفاده شده است.
جدول( ) 0-4نتایج همبستگی بین دو متغیر اعتیاد و وقوع ریزگردها را نشان میدهد همانطور که مشاهده میشود ،در سطح
اطمینان  17درصد معنیدار میباشد  . p>8/81لذا به لحاظ آماری بین افزایش اعتیاد و وقوع ریزگردها رابطه معنیداری وجود
دارد به لحاظ جامعه شناسی می توان اینگونه بیان کرد که وقوع ریزگردها در منطقه سیستان افزایش اعتیاد را در بر خواهد
داشت .بنابراین فرضیه صفر تایید و فرضیه یک رد می شود.
متغیرها

تعداد

ریزگردها

348

اعتیاد

348

r
*8/61

sig
8/881

جدول ( :)8-4نتایج ضریب همبستگی پیرسون اعتیاد و وقوع ریزگردها

فرضیه چهارم :بین پدیده ریزگردها و طالق در منطقه سیستان رابطه معنی داری وجود دارد.
جهت تجزیه و تحلیل این سوال از آزمون ضریب همبستگی استفاده شده است.
 :H0بین پدیده ریزگردها و طالق در منطقه سیستان رابطه معنی داری وجود دارد.
 :H1بین پدیده ریزگردها و طالق در منطقه سیستان رابطه معنی داری وجود ندارد.
جدول( )1-4نتایج همبستگی بین دو متغیر جرایم و وقوع ریزگردها را نشان میدهد همانطور که مشاهده میشود ،در سطح
اطمینان  11درصد معنیدار میباشد  .p>8/87لذا به لحاظ آماری بین طالق و وقوع ریزگردها رابطه معنیداری وجود دارد.
بنابراین فرضیه صفر تایید و فرضیه یک رد می شود.
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متغیرها

تعداد

ریزگردها

348

طالق

348

r
*8/65

sig
8/841

جدول ( :)9-4نتایج ضریب همبستگی پیرسون وقوع ریزگردها و طالق

 -13 -1نتیجه گیری و پیشنهادها
 -1-13مقدمه
یکی از قسمتهای مهم هر پروژه علمی ،بحث و تفسیر و نتیجهگیری از یافتهها است که در این فصل به این امر پرداخته می-
شود.
این پژوهش با هدف بررسی اثرات و آسیب های اجتماعی ریزگردها در سیستان انجام گرفت .روش مورد مطالعه توصیفی-
میدانی با رویکرد همبستگی بوده است .جامعه آماری این پژوهش شامل برخی شهروندان منطقه سیستان میباشد .روش
نمونهگیری تصادفی طبقه ای بوده که حجم نمونه  348نفر برآورد گردید .برای تحلیل آماری داده ها از شاخص های آماری
جدول توزیع فراوانی ،میانگین ،انحراف استاندارد و هم چنین از ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون سواالت تحقیق استفاده شده
است که با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  21تجزیه و تحلیل آماری بر روی دادهها انجام پذیرفت.
 -2-13بحث و نتیجه گیری
آمارها در بخشهای مختلف این پژوهش چون مهاجرت ،بیکاری ،اعتیاد و طالق نشان میدهد نگاه ویژه و خاصی در حوزه
اجتماعی به مسئله ریزگردها وجود نداشته است.
در رابطه با فرضیه اول که بین مهاجرت مردم سیستان و وقوع ریزگردها رابطه معنی داری وجود دارد  ،نتایج نشان میدهد که
بین مهاجرت مردم سیستان و وقوع ریزگردها در سطح اطمینان  17درصد معنیدار میباشد .این نتایج با یافتههای میرلطفی و
همکاران( )1313رحیمی پردنجانی ومسعودی پور ( )1312همخوانی دارد.
در رابطه با فرضیه دوم که " بین بیکاری و وقوع ریزگردها رابطه معنی داری وجود دارد ".نتایج نشان میدهد که در سطح
اطمینان  17درصد ببین این دو متغیر رابطه معنیداری وجود دارد( .)P<8/87لذا به لحاظ آماری میتوان نتیجه گرفت بین
بیکاری و وقوع ریزگردها رابطه معناداری وجود دارد بعبارت دیگر افزایش ریزگردها تاثیر مثبتی در افزایش بیکاری دارد.
در رابطه با فرضیه سوم که بین اعتیاد و وقوع ریزگردها رابطه معنی داری وجود دارد .نتایج نشان میدهد که بین و اعتیاد و
وقوع ریزگردها در سطح اطمینان  17درصد معنیدار میباشد که با نتایج ،باهک و کیانی( )1312و سلطانی( )1318همخوانی
دارد.
در رابطه با فرضه چهارم که " بین طالق و وقوع ریزگردها ر ابطه معنی داری وجود دارد .نتایج نشان می دهد به لحاظ آماری
بین طالق و وقوع ریزگردها رابطه معنیداری وجود دارد که این نتایج با یافتههای زورمند طرزجانی و همکاران( )1312و
حسین زاده کرمانی و حسینی( )1312همخوانی دارد.
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 -3-13پیشنهادات
هر چند اکثر مشکالت اجتماعی انواعی تکراری در طول نسلهای مختلف هستند ،اما مشاهده میشود برخی از این انواع در
برخی شرایط اهمیت بیشتری پیدا کرده است و یکسری علل و دالیل غالب در هر جامعه به وجود میآید که نسبت به سایر
علل اهمیت بیشتری در بروز آسیب ها دارند و ریزگردهای موجود در سیستان از جمله این علل غالب است ،به نظر می رسد
مهمترین و اساسی ترین راهبرد در راستای پیشگیری و درمان آسیبهای اجتماعی تشدید شده در سیستان مواردی است که
در ذیل به آن اشاره می شود .که با توجه به محدویت ها و قابلیت های موجود در منطقه این راهکارها در جهت کمک به بحران
و تسکین دردهای مردم منطقه ارائه می گردد.
الزم به ذکر است که امکان اجرای این راهکارها بدون اعتبارات ملی و مشارکت مردمی امکان پذیر نخواهد بود.
مشارکت مردم و تعامل بین بخش خصوصی و دولتی در حوزهی مسایل اجتماعی
ضرورت آشنایی نیروهای نظامی و انتظامی با انحرافات اجتماعی و نحوه برخورد با آنان
استفاده قانونمند از فرصت مرز و از سر گیری تجارت چمدانی جهت بهبود معیشت مردم
برنامه ریزی اصولی و صحیح برای اشتغال در جامعه و فراهم کردن فرصتهای شغلی و راه اندازی کارخانه و شرکت های
تولیدی و غیره
رفع بی عدالتی و پی گیری منطقی نیازهای جوانان ،تأمین امنیت و نیاز شهروندان
پرداخت حق سکونت در مناطق مرزی و مناطق دچار بحران در حدی که مایحتاج مردم تامین گردد و افراد انگیزه ای جهت
ترک خانه و کاشانه نداشته باشند.
استفاده از رسانه های دیداری ،شنیداری و مکتوب که می توانند از جمله مؤلفه های در خور توجه در ایجاد انگیزه و ترغیب
جوانان برای ماندن در سیستان و جلوگیری از طالق و اعتیاد باشند
تقویت مراکز مشاوره ای مفید و کارامد در شهرها و روستاها
ایجاد مراکز آموزشی ،ورزشی ،تفریحی ،مشاوره ای برای گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان
ایجاد تسهیالت الزم برای جوانان و نوجوانان از قبیل وام ازدواج ،وام مسکن ،وام اشتغال و...
ایجاد بستر مناسب برای ایجاد بیمه همگانی ،بیمه بی کاری ،و برخورداری نوجوانان و جوانان از تسهیالت اجتماعی برای
شهروندان
اقدامات حقوقی بمنظور احیای تاالب هامون از طریق مجامع بین المللی
تالش وزارت خارجه جهت رها سازی حق آبه ایران از سوی افغانستان
.......
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Abstract:
The aim of this study was to investigate the effects of Sistan and social problems is dust. The research is
descriptive and correlational field. The study population was male and female citizens are Sistan region. The
sample is stratified random sampling is done. Data both descriptive (frequency table, frequency and charting)
and inferential statistics ( Pearson correlation coefficient ) is analyzed. Research findings indicate that the
occurrence of dust from the perspective of sociology region increased migration, unemployment, addiction,
divorce and so on. Statistical findings showed that the migration of dust from the sociological point of view there
is a significant relationship. The relationship between unemployment and falling incomes and rising divorce
there was a significant relationship with the occurrence of dust. Furthermore, the results of the analysis showed
that the problem of drug addiction and immigration dust accretion significant positive impact in the region.
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