
  

  1، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، تابستان 

پرتوهاي فرابنفش  مخاطراتارزيابي آگاهي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان در برابر 

  خورشيدي

  3رضايي ، ابراهيم2*محسن شايان، 1مصطفي شاهيني فر

  ايران پيام نور، اهدانشگ ،شهري ريزي برنامه و جغرافيا علمي هيات عضو و استاديار -1

  دانشجوي دكتري برنامه ريزي روستايي، دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان -2

  بلوچستان،زاهدان و سيستان دانشگاه شهري، ريزي برنامه و جغرافيا ارشد كارشناسي دانشجوي -3
Mohsen.shayan@gmail.com  

  26/06/1397تاريخ پذيرش:                              11/06/1397تاريخ بازنگري:                    06/05/1397يافت:تاريخ در

  چكيده

شود. يكي از عوارض پاره شدن اليه ازن با پاره شدن اليه ازن روزبه روز معضالت و مشكالت ناشي از آن بيشتر مي

اثيرات آن بر روي جوامع بشري است. آشناشدن با عوارض و معضالت عبور پرتوهاي فرابنفش ازاين اليه و ت

هاي ناشي از آن كمك فراوان كند. از اين رو هدف اين تواند به انسان در پيشگيري از بيماريپرتوهاي فرابنفش مي

. پژوهش ارزيابي آگاهي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان در برابر مخاطرات پرتوهاي فرا بنفش است

پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و به لحاظ انجام كار توصيفي تحليلي است. جامعه آماري پژوهش را تمامي 

 373اي به تعداد دهد كه با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونهدانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان تشكيل مي

ها از آزمون تي ه است. براي تجزيه و تحليل يافتهنفر انتخاب شده است. روش نمونه گيري به صورت تصادفي ساد

دهد اي، ضريب همبستگي پيرسون و آزمون كروسكال واليس استفاده شده است. نتايج آزمون تي نشان ميتك نمونه

- باشد. نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان ميدر سطح نا مطلوب مي 221/2ميزان آگاهي دانشجويان با ميانگين 

 كه دارد وجود بااليي همبستگي ،)عملكرد و نگرش آموزش، آگاهي،( هايشاخص و اجتماعي گاهيآ دهد كه بين

 با آموزش و اجتماعي آگاهي بين همبستگي؛ ميزان بيشترين. است هاآن ميان قوي مثبت خطي رابطة يك بيانگر

 با جغرافيا دانشكده كه دهدمي همچنين نتايج آزمون كروسكال واليس نشان .باشدمي 772/0 همبستگي ضريب

از نظر ميزان آگاهي  آخر رتبه در 23/101 رتبه ميانگين با الهيات دانشكده و اول رتبه در 59/191 رتبه ميانگين

  .دارند دانشجويان از پرتوهاي فرابنفش قرار

  "دانشگاه سيستان و بلوچستان "،"آگاهي "،"مخاطرات طبيعي "،"فرابنفش "،"ارزيابي" :كلمات كليدي
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  همقدم

 .)56: 1393مقيمي،(هدف كارآفريني اكولوژيك زندگي بهتر است. آيدمخاطره شناسي نوعي كارآفريني به شمار مي

شوند خطرهاي رجي برتر از توان انسان ايجاد ميعناصر محيط فيزيكي كه براي انسان مضرند و در اثر قوانين خا

محيط زيست يكي از مولفه هاي اصلي سياست  درعصر حاضر، .)104: 1396همكاران، و شايان(طبيعي نام دارند

هاي كالن جهاني بوده و بسياري از مولفه هاي ديگر را تحت شعاع قرار داده است و به همين دليل مهمترين عامل و 

هاي زيست پيش نياز بسياري از فعاليت ها در سطح كالن، سازگاري با محيط زيست به شمار مي رود و آلودگي

پيامدهاي  .)248: 1396همكاران، و برقي(هاي جامعه انساني در قرن بيست و يكم استالشمحيطي از مهمترين چ

حوادث طبيعي و انسان ساخت ممكن است به بحران و بسياري از تلفات انساني، اجتماعي و اقتصادي 

ت كه ها مهم است؛ مهمتر اين اسشناخت مخاطرات براي كاهش آن  .)332: 1395همكاران، و مهرآئين(منجرشود

پذيرند. مخاطره شناسي ماهيت پيش بيني و پيشگيري دارد و افراد و جوامع، واقعيت وجود مخاطرات را مي

 مي رفتار سالمت به رفتا بر مبتني شناسي مخاطره .)19: 1397همكاران، و (كريمي پيشگيري مقدم بر درمان است

 براي و جامعه محيط، در مخاطرات بروز در رفتار وعن و تاثير به بردن پي براي است اي محققانه تالش نيز و انديشد

خورشيد منبع اصلي انرژي سياره زمين و عامل اصلي كنترل حيات و آب و هوا  .)3: 1397همكاران، و موسوي(فرد

كند؛ باشد كه پيوسته پرتو افكني ميآيد. اين منبع انرژي به صورت راكتور طبيعي ميدر سطح زمين به شمار مي

ت نور اين مجموعه باعث بوجود آمدن اقليم، آب و هواي زمين و در نتيجه، فراهم كننده زندگي براي فرآيند ساخ

ها تا ساليان متمادي نور به طوري كه انسان .)115: 1395ذوالفقاري، و قدر پايه(همه جاندران روي زمين بوده است

كردند. امروزه نيز نه تنها اثرات استفاده ميها از آن دانستند و در درمان بسياري بيماريآفتاب را شفا بخش مي

هايي مانند نرمي استخوان و اگزوما مورد تاييد قرار درماني خورشيد رد نشده بلكه سودمندي آن در درمان بيماري

گرفته است. اما قرار گرفتن طوالني مدت در معرض تابش خورشيد هميشه سودمند نبوده و ممكن است اثرات حاد 

روي سالمتي پوست، چشم و سيستم ايمني بدن داشته باشد. چراكه انسان به طور طبيعي در معرض  و مزمني را بر

 اردشيري(كندها را از طبيعت دريافت ميدرصد پرتوگيري 80حجم زياي از تشعشات قرار دارد و بيش از 

شوند. دنيا محسوب ميپرتوهاي فرابنفش خورشيدي يكي از مهمترين عوامل خطر زيستي در تمام  .)34: 1392كلهر،

شوند كه در طيفي بين نانومتر اطالق مي 400تا100اي از امواج الكترومغناطيسي با طول موج اين پرتوها به محدوده

ده درصد از پرتوهاي رسيده از خورشيد به  .)34: 1395همكاران، و بابايي(پرتوهاي ايكس و نور مرئي قرار دارند

نانومتر) و 320تا290( UVBنانومتر)، 900تاUVC )200ي پرتوها، به سه بازه زمين، پرتوهاي فرابنفش است. اين

UVA )320 شوند. ناحيه نانومتر) تقسيم مي400تاUVC ها را داشته و در نتيجه، مخرب ترين كوتاه ترين طول موج
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يه ازن جذب شده پرتوهاي فوق بنفش براي انسان است. اما خوشبختانه اين پرتوها به تقريب به طور كامل توسط ال

به اليه اپيدرم پوست نفوذ كرده و باعث اثرهاي مخرب و زيان بار آني و يا  UVBرسند. پرتوهاي و به زمين نمي

هاي جديد طول موج بلند دارند، اما پژوهش UAV شود. پرتوهايمزمن مانند سوختگي پوست و سرطان پوست مي

توانند تا درم مي UAVنيز زيان بار تر هستند. پرتوهاي  UVBي هد كه اين پرتوها براي انسان از پرتوهانشان مي

   .)248: 1396همكاران، و برقي(پوست نفوذ كرده و باعث سوختگي و تيرگي آني پوست و پيري پوست شود

توان آن را ديد، به همين خاطر به آن نور تاريك پرتوهاي فرابنفش خورشيدي در محدوده بينايي انسان نيست و نمي

ها از طريق مواجهه با نور خورشيد و بسياري از محصوالت انسان ساخت مورد استفاده گويند. تمامي انسانينيز م

در صنعت، تجارت و تفريح، در معرض پرتوهاي فرابنفش يكي از عوامل عمده خطر براي سرطان پوست و آب 

كي، اختالل در سيستم ايمني بدن و هاي پوستي، چشمي، تخريب ژنتيتواند باعث بيماريمرواريد بوده است و مي

درصدي ضخامت اليه ازن بسته به فرآيند زيست  10كاهش . )97: 1395نظري،(پيري زودرس در انسان شود

هاي فرابنفش با طول موج درصد افزايش در تابش فرابنفش منجر شود. تابش20تا 15تواند به محيطي مورد نظر مي

اي ايجاد سرطان پوست در انسان را دارند. همچنين تابش فرابنفش با طول ميكرومتر، انرژي كافي بر 3/0كمتر از 

را تخريب كند كه اين اسيدهاي نوكلوئيك نقشه  DNAتواند اسيدهاي نوكلوئيك در ميكرومتر مي 26/0موج 

ايش كنند. اگر غلظت ازون استراتوسفري كاهش يابد مسائلي همچون افزژنتيكي را از نسلي به نسل ديگر منتقل مي

سرطان پوست، افزايش شديد صدمات چشم از جمله تخريب عدسي چشم و ايجاد نابينايي تدريجي، اختالل در 

  .)23: 1393آبادي، حسين(دور از انتظار نيست سامانه ايمني بدن

است و  يسالمت يدر مورد اثرات تابش فرابنفش رو يعموم يهايآگاه شيافزا يبرا يشاخص فرابنفش پارامتر

 اديشاخص ز نيكه مقدار ا ياست. معموالً در موارد ازيمحافظت پوست ن زانيمتفاوت آن به چه م ريمقاد يراب نكهيا

 تيكاله و چتر رعا ،يآفتاب نكيمانند ع يليوسا زتا در موارد محافظت پوست با استفاده ا شوديباشد اخطار داده م

خص پرتو فرابنفش متوسط برخوردار است كه از شا رانيدرصد از مساحت كشور ا4 .)76: 1390پور، شرعي(شود 

 شود،يكشور را شامل م يشمال يمهيدرصد از سطح كشور كه ن 54. رديگيخزر را در برم يايدر هيحاش يهااستان

كشور را در  يجنوب يهادرصد از مساحت كشور كه عموماً استان 42و  كنديم افتيپرتو فرابنفش در اديشاخص ز

 يريپرتوگ زانيمتأسفانه م  .)197: 1393همكاران، و موقري(برخوردار است  اديز يليشاخص خ زانياز م رد،يگيبرم

 نيترعيسرطان پوست در كشور ما باالست، سرطان پوست شا زانيعلت م نياست به هم اديز اريدر كشور بس

 ديخورش يبر پرتومجاز در برا ازحدشيدر زنان است. قرار گرفتن ب عيسرطان شا نيمردان و دوم نيسرطان در ب

عوارض اثرات  نيابتال ا يكه عامل اصل شودياستاندارد تابش خطرناك فرابنفش آن م ازحدشيب افتيموجب در
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ها و خانواده يبرا يو مشكالت اقتصاد يدر افراد عامل ازكارافتادگ يماريبر سالمت انسان دارد و با بروز ب ياديز

به مردم و  يرسانآموزش و اطالع يرا برا ييهاها برنامهان دولتنقاط جه شتريدر ب رونيازا. كل جامعه است

حفاظت از انسان در برابر اشعه  يهاحفاظت از آن و گسترش روش يهاسرطان، روش جاديعوامل ا يرو قاتيتحق

ر مردم در مورد قرا يآگاه شيو افزا يجمع يهارسانه تيها با حماآموزش ني. اآورنديفرابنفش را به اجرا درم

كشور ايران   .)45: 1396گل، فوالدي(بعدازظهر شروع شد 3صبح تا  11در ساعات  دينگرفتن در معرض نور خورش

باشد كه روزهاي آفتابي بسيار زيادي دارد. باتوجه به اينكه در سالهاي يكي از كشورهاي گرم و خشك در جهان مي

باشد سوراخ شده است؛ باعث افزايش ي فرا بنفش مياخير اليه ازون كه به عنوان مهمترين محافظ دربرابر پرتوها

هاي چشمي، چشمگير اثرات زيانبار پرتوهاي فرابنفش بر روي انسان همچون افزايش سرطان پوست، بيماري

هاي مردم از تاثيرات زيانبار پرتوهاي فرابنفش باعث افزايش اختالل درسامانه ايمني بدن و ... شده است. عدم آگاهي

هاي مقابله با پرتوهاي ها در جامعه شده است. افزايش آگاهي مردم در باالبردن چگونگي راهين بيماريروز افزون ا

 پژوهش اين هدف رو همين تواند نقش موثري در اين زمينه ايفا كند. ازها ميهاي مناسب به آنفرابنفش و آموزش

  .است خورشيدي فرابنفش خاطراتم برابر در بلوچستان و سيستان دانشگاه دانشجويان آگاهي ارزيابي

گانه از آن در مناطق پنج يتابش فرابنفش و مخاطرات ناش شيمردم از علل افزا يآگاه زانيم يبررسفوالدي گل به 

مناطق پنج كانه شهر  انياست كه در م يحاك سيكورسكال وال ليحاصل از تحل جينتاپرداخته است.  شهر زاهدان

رتبه  نيانگيبا م بيو پنج به ترت كيمناطق  كهيطوروجود دارد به يداريوت معنتفا يزاهدان به لحاظ شاخص آگاه

رتبه را به خود اختصاص  ني) بدتر60/106رتبه ( نيانگي) در رتبه اول و دوم و منطقه چهار با م63/181و  59/183(

) در رتبه اول 94/169و  75/191رتبه ( نيانگيبا م بيبه ترت كيمنطقه پنج و منطقه  زيدادند ازنظر شاخص آموزش ن

رتبه را به خود اختصاص دادند. ازنظر شاخص نگرش منطقه  ني) بدتر42/127رتبه ( نيانگيو دوم و منطقه سه با م

رتبه  نيانگي) در رتبه اول و دوم و منطقه سه با م29/162و 41/170رتبه ( نيانگيبا م بيبه ترت كيپنج و منطقه 

رتبه  نيانگيبا م كيمنطقه پنج و منطقه  زيداد. ازنظر شاخص عملكرد ن رتبه را اختصاص ني) بدتر86/151(

رتبه  ني) بدتر57/121رتبه ( نيانگيدر رتبه اول و دوم قرار داشتند و منطقه سه با م بي) به ترت43/163و  74/175(

 يهاشاخص انياز م دهدينشان م يتك نمونه ا يآزمون ت ليحاصل از تحل جينتا نيرا به خود اختصاص داد. همچن

) و 99/2( نيانگي) و شاخص عملكرد با م92/2( نيانگيرا شاخص نگرش با م تيوضع نيبدتر ،يمورد بررس

) 30/3( نيانگياند. و شاخص آموزش با م)، داشته3از حد متوسط ( ترنيي) پا41/2(نيانگيبا م يشاخص آگاه

بابايي و همكاران به  . )45: 1396گل، فوالدي(ها به خود اختصاص داده استشاخص انيرا از م ازيامت نيباالتر

گيري شدت پرتوهاي فرابنفش خورشيدي در شهر قزوين پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه افراد كمتر در اندازه
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معرض تابش مستقيم نور آفتاب قرار گيرند و از راهكارهاي حفاظتي مناسب نظير پوشيدن لباس مناسب، عينك 

صحرانورد و همكاران به بررسي تاثير . )43: 1394همكاران، و بابازاده(فتاب استفاده كنندآفتابي و كرم ضد آ

تجهيزات حفاظت چشمي در حفاظت شاغلين از پرتوهاي فروسرخ و فرابنفش پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه 

-رابنفش و فروسرخ ميدار سبب كاهش ميانگين مواجهه شاغلين با پرتوهاي فتجهيزات حفاظت چشم به طور معني

آموزش به دو روش  ريتأث سهيو همكاران  در پژوهش خود با عنوان، مقا يمسعود .)92: 1394صحرانورد،(شوند

تابش آفتاب در دانش آموزان پسر شهر زاهدان  بارانياز اثرات ز يريشگيپ يبر رفتارها يكارتون پيكتابچه و كل

در گروه كتابچه  بيبه ترت ارو رفت ينمرات آگاه راتييتغ نيانگيكه م نشان داد قيحاصل از تحق جياند، نتاپرداخته

آن است كه آموزش توسط  انگريب جينتا نياست. كه ا 52/1و  33/6 لميدر گروه ف رييتغ نيا كهيدرحال 33/0و  38/1

 يآموزش يهابا برنامه ديبا ادشده،ي يهاافتهيدارد. با توجه به  يشتريب يختگيمؤثرتر و برانگ ييانمايو پو لميف شينما

حفاظت از آن باال برد. مطالعات  يهارا در سطوح مختلف نسبت به اثرات آفتاب و روش ادافر يمنسجم آگاه

 يگستردگ ايكمبود دانش و  انگريب ديمحافظت در برابر تابش خورش يبهداشت يرفتارها رامونيشده محدود پانجام

  . )399: 1394مكاران،ه و مسعودي(عرصه است نيغلط در ا يرفتارها

قرار گرفتن در نسبت به  يعموم يطوركلتحت عنوان دانش، نگرش و عملكرد به ياو همكاران  در مطالعه  يالجمد

آموز دهندگان جوان و دانشنشان داد كه پاسخ جيپرداختند. نتا يمعرض آفتاب و حفاظت در كشور عربستان سعود

دهندگان و پاسخ) P‹ 0.001آفتاب و سرطان پوست آگاه بودند( ضفتن در معرقرار گر نياز ارتباط ب اديزاحتمالبه

 يهامصرف كرم وعيو ش )P‹0.02(مطلع بودند شتريب يكه سطح آموزش عال يمتوسط و كسان يباكالس اجتماع

حتمال دهندگان شاغل ادرصد بود و زن و پاسخ 7/23كنندگان در مطالعه تنها شركت انيطور منظم در مضد آفتاب به

 يريگاستفاده از اندازه نيترعيمحافظ، شا يهابود. لباس)P‹0.001(استفاده از كرم ضد آفتاب بود  يبرا يشتريب

در  فرناندز  و همكاران .)AlGhamdi et al,2016: 654(بود توسط ما گزارش شد %90حفاظت از آفتاب كه 

 يموردبررس يسوختگارتباط آن با بروز آفتابدانش آموزان را درباره حفاظت از آفتاب و  يمطالعه آگاه كي

 زيبودن سطح دانش افراد جامعه نسبت به اثرات سوء تابش آفتاب و ن نييپا انگريها بمطالعه آن جيقراردادند. نتا

كوهن و  .(Leiva- Fernandez et al ,2017: 147)تابش فرابنفش بود بارانيضرورت حفاظت از اثرات ز

خطاب قرار گرفتن در معرض تابش  تيريمد يهايعنوان حفاظت از نور آفتاب: استراتژ تحت يادر مقاله گرنتي

از  ديقبل از قرار گرفتن در معرض نور آفتاب با قهيدق 15نشان داد كه  قيحاصل از تحق جيفرابنفش پرداختند، نتا

ردد و استفاده از كرم ضد گ دياستفاده از كرم ضد آفتاب تجد باركيكرم ضد آفتاب استفاده گردد و هر دو ساعت 

 Cohen & Grant)خطر ابتال به سرطان پوست را كاهش دهد نيزودرس و همچن يرياز پ توانديآفتاب م
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آن بر سرطان پوست  ريتابش فرابنفش و تأث يتحت عنوان نورده يادر مطالعهواتسون  و همكاران  .(607 :2016,

خطر  شياز انواع سرطان در افزا ياريهستند. بازماندگان بس يريگشيپكه در اغلب موارد سرطان پوست قابل افتنديدر

عوارض سرطان  ندهيخود از آ مارانيرا در حفاظت ب ينقش مهم تواننديابتال به سرطان پوست هستند. و پرستاران م

تحت عنوان  يارومرو  و همكاران در مقاله (Watson et al ,2016: 243). داشته باشند ريومپوست و مرگ

 جيرفتار سالم در نوجوانان و جوانان در مقابل تابش فرابنفش پرداختند. نتا جيترو يبرا يستفاده از اقتصاد رفتارا

و پزشكان و متخصصان بهداشت  كنديو خالق فراهم م ديجد يهااز روش ييهانمونه ينشان داد كه اقتصاد رفتار

از سرطان پوست ارائه  يريشگيانان و جوانان در مورد پرا به نوجو ياعمال از اقتصاد رفتار يهانشيب تواننديم

تحت عنوان دانش، نگرش و  يادر مطالعه و همكاران  نيقا . (García-Romero  et al,2015: 187)كنند

 يدر شمال شرق يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو انيدر م ديعملكرد قرار گرفتن در معرض تابش فرابنفش خورش

) و صددر 95/ 6كه اثرات فرابنفش در سرطان پوست( دانستندياز افراد م يارينشان داد كه بس جيپرداختند. نتا نيچ

و  ديمروار درصد آب 8/27چشم آگاه بودند ( يدرصد)، اما كمتر از اثرات  فرابنفش بر رو92/ 2( يسوختگآفتاب

درصد). با توجه به  6/6است (كه برنزه كردن جذاب  كردندياز مردم فكر م يدرصد ناخنك)، تنها درصد كم 1/3

برنامه مختلف حفاظت از آفتاب ارائه شود. در  ديبا پوست،مختلف  يهاتنوع پاسخ به اشعه فرابنفش در افراد با رنگ

حفظ  يقرار گرفتن در معرض آفتاب برا شيآموزش داده شود تا متوسط افزا ديبخصوص در شمال، مردم با نيچ

 .(Qian et al ,2014: 15)چشم از اشعه فرابنفش باشد بياز آس يريجلوگ نيو همچن D نيتاميو تيوضع يكاف

 كي جينتا -در حفاظت از آفتاب نيوالد يتحت عنوان عوامل مؤثر بر رفتار ناكاف يادر مقاله كلسترمن  و همكاران

)، لباس %69 هيرد (سامنف يارهايطور منظم با معنشان داد كه اكثر كودكان به جيدر آلمان پرداختند. نتا يمطالعه مقطع

در مورداستفاده  حال،ني. بااشدندي%) محافظت م 20( يآفتاب نكي%)، ع 89%)، كرم ضد آفتاب ( 83%)، كاله ( 80(

از  حيو صح يبيطور منظم، تركاستفاده به نيا جي. بر اساس نتاشدندي% درصد كودكان محافظت م 50 بيمنظم و ترك

از  تياولوشود.  جيترو يتيجمع ياجتماع يهايژگيمستقل از و ديودكان باك يمتعدد برا ديمحاط از نور خورش

   .(Klostermann & Bolte ,2014: 367)روشن شود ديضد آفتاب با يهالباس و كاله قبل از كرم ه،يسا

هاي پيشين در اين است كه تاكنون پژوهشي به بررسي باتوجه به پيشينه نظري تحقيق تفاوت اين پژوهش با پژوهش

و ارزيابي آگاهي دانشجويان در برابر مخاطرات پرتوهاي فرابنفش خورشيدي نپرداخته است و از اين نظر اين 

  باشد. پزوهش جديد و نو مي
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  روش تحقيق و تحليل

 را تحقيق آماري جامعه .است تحليلي -توصيفي كار، انجام روش لحاظ به و كاربردي هدف لحاظ به حاضر تحقيق

 اينمونه حجم هاآن ميان از كه دهدمي تشكيل) هزار نفر13بيش از (نشگاه سيستان و بلوچستان دانشجويان دا تمام

 جهت حاضر پژوهش در .است شدهتكميل تصادفي صورتبه پرسشنامه 373 تعداد به كوكران فرمول از استفاده با

 اختيار در تدوين از بعد پرسشنامه منظور بدين. است شدهاستفاده صوري روش از اعتبار درجه افزايش

 براي. شد انجام الزم اصالحات هاآن نظرات آوريجمع از پس و گرفت قرار استادان و متخصصان نظران،صاحب

 نشان كه است 853/0 شده محاسبه آلفاي ميزان. است شدهاستفاده كرونباخ آلفاي ضريب از پژوهش پايايي تعيين

 هاي گويه و شدهگرفته كار به نامهپرسش در هاسازه پايايي ازاحر براي الزم دقت و است مطلوبي عدد دهدمي

 از كمي هايداده وتحليلتجزيه براي پژوهش اين در. دارند دروني همبستگي هاشاخص سنجش براي شدهطراحي

  دهد.متغيرهاي تحقيق را نشان مي 1اي استفاده  شده است. جدول شماره  نمونه تك تي آزمون

  هاي پژوهشولفه. شاخص ها و م1جدول

  گويه  شاخص

 از ناشي ، خطرات هافعاليت و جسماني وضعيت بر منفي اثرات و زندگي منطقه در فرابنفش تابش از ناشي خطرات  آگاهي

 به اخير هاي سال در فرابنفش تابش از ناشي است، خطرات افزايش حال در اخير هايسال در فرابنفش تابش شدت

 ارتفاع، خشكسالي،( طبيعي عوامل بر فرابنفش تابش از ناشي خطرات است، گرفته دتش خودروها تعداد افزايش خاطر

 هايفعاليت مانند انساني هايفعاليت بخاطر فرابنفش تابش از ناشي است، خطرات تشديد حال در) جغرافيايي عرض

 هاجنگل تخريب مانند يانسان هايفعاليت بخاطر فرابنفش تابش از ناشي است، خطرات تشديد حال در....  و صنعتي،

 انسان دست و است خداوند اراده و خواست طبق فرابنفش تابش است، افزايش تشديد حال در گياهي پوشش و مراتع

 بوده انسان صنعتي فعاليت پيامد ازن اليه شدن است، سوراخ مربوط ازن اليه حفره به فرابنفش تابش نيست، افزايش

 گلخانه گازهاي انتشار كنترل با توان باشد، مي مي هوا به ايگلخانه گازهاي شارانت پيامد ازن اليه شدن است، سوراخ

  كرد كمك ازن اليه ترميم به اي

 برنزه براي خورشيد نور معرض در گرفتن نيست، قرار كافي پوست سرطان از پيشگيري براي خورشيد نور از حفاظت  نگرش

كنم، نمي استفاده توجه جلب براي دار نقاب كاله از باشد، من موثر پوست سرطان بروز در تواند مي پوست كردن

 فرابنفش تابش اثرات از پيشگيري بر چنداني اثر...) و عينك دستكش، كاله،( حفاظتي وسايل از استفاده كنم مي احساس

 گرفتن ، قرارندارد فرابنفش تابش اثرات از پيشگيري بر چنداني اثر آفتاب ضد كرم از استفاده كنم مي ندارد، احساس

  است پيشگيري قابل فرابنفش تابش باشد، اثرات مضر آنها براي تواند مي خورشيد نور برابر در كودكان

 از اند، تابحال داده آموزش شما به آن اثرات از پيشگيري هاي روش و فرابنفش تابش اثرات از پيشگيري مورد در  آموزش

 كتاب، ايد، تابحال كرده كسب اطالعاتي آن اثرات از يشگيريپ هاي روش و فرابنفش تابش مورد در متخصص پزشك
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 درمورد ايد، تابحال كرده مطالعه آن اثرات از پيشگيري هاي روش و فرابنفش تابش مورد در اي جزوه يا دستورالعمل

 وشر و فرابنفش تابش مورد در ايد، تابحال كرده مشاهده پوستر آن اثرات از پيشگيري هاي روش و فرابنفش تابش

 آشنايان و دوستان در ايد، تابحال كرده مشاهده يا شنيده آموزشي برنامه تلويزيون و راديو در آن اثرات از پيشگيري هاي

  باشد،  داده شما به آن اثرات از پيشگيري هاي روش و فرابنفش تابش مورد در اطالعاتي كه داشته وجود فردي شما

 ايد كرده سعي ميزان چه تاكنيد،  كسب فرابنفش تابش اثرات مورد در العاتياط شخصا ايد كرده سعي ميزان چه تا  عملكرد

 ايد كرده سعي ميزان چه بگيريد، تا قرار خورشيد نور معرض در كمتر كه دهيد انجام روز از ساعاتي در را خود كارهاي

 كسب فرابنفش تابش زا ناشي خسارات و پيامدها از جلوگيري براي هايي آگاهي محلي؛ و دولتي نهادهاي طريق از

 اقدام نهادها ساير و مدارس در فرابنفش تابش اثرات با مقابله براي الزم هاي آموزش كسب براي ميزان چه كنيد، تا

 انداز پس و دارايي از ميزان چه كنيد، تا مي استفاده ضدآفتاب كرم از پا و دست شستن از پس ميزان چه ايد، تا كرده

 كاهش سالم، تكنولوژي از استفاده مانند اقداماتي با ميزان چه گردد، تا مي فرابنفش ابشت اثرات با مقابله صرف شما

 روي بر فرابنفش اثرات كاهش به كنيد مي سعي سالم و سوخت كم خودوري از استفاده  و فسيلي هاي سوخت مصرف

 مي سعي مزارع در يا و زلمنا جلوي درخت كاشت مانند اقداماتي با ميزان چه كنيد، تا كمك خود زندگي و سالمتي

 وسيله از استفاده مانند اقداماتي با ميزان چه كنيد، تا كمك خود زندگي و سالمتي روي بر فرابنفش اثرات كاهش به كنيد

 با ميزان چه كنيد، تا كمك خود زندگي و سالمتي روي بر فرابنفش اثرات كاهش به كنيد مي سعي عمومي نقليه

 و سالمتي روي بر فرابنفش اثرات كاهش به كنيدمي سعي طبيعي گياهان و هاپارك سبز، فضاي حفاظت مانند اقداماتي

  كنيد كمك خود زندگي

  1397منبع: يافته هاي پژوهش،

  ها و بحثيافته

انشجويان دربرابر مخاطرات پرتوهاي فرابنفش در چهار آگاهي، نگرش، آموزش و دآگاهي  ارزيابي منظور به

 و مثبت جهت داراي نامهپرسش از استفاده با هاداده آوريجمع. است شدهاستفاده اينمونه كت تي آزمون از عملكرد

 در كه وسط حد از هاشاخص از هريك ميانگين هرچه بنابراين. گرفت صورت) 5تا1(ليكرت ايگزينه پنج طيف

 از هريك يانگينم هرچه و است موردنظر هايشاخص نامطلوب وضعيت بيانگر باشد كمتر است 3 ليكرت طيف

 مقدار اگر آزمون اين در. است موردنظر موضوع مطلوب وضعيت بيانگر باشد باالتر وسط حد از هاشاخص اين

 آن ساكنان كلبه را نمونه از حاصل ميانگين توانمي كه است اين بيانگر باشد كمتر/05 از sig يا معناداري سطح

  . برعكس و داد تعميم منطقه

  دربرابرپرتوهاي فرابنفش دانشجويان )، نگرش، آموزش و عملكردآگاهيهي اجتماعي(آگاارزيابي وضعيت 

با توجه به از آزمون تي استفاده شده است.  دانشجويان عملكرد و آموزش نگرش، آگاهي، وضعيت ارزيابيمنظور  به

كل جامعه آماري توان نتايج آزمون را به است مي آمده دست به 05/0 از كه كمتر شده محاسبه معناداري سطح
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تا حداقل  عملكرد شاخصدر 369/3شده از حداكثر  مطالعه متغيرهايميانگين دهدكه  نتايج نشان مي نسبت داد. 

- ميانگين مجموع شاخصدهد كه نتايج آزمون نشان ميهمچنين در نوسان است.  آگاهي شاخضدر  221/2ميانگين 

آگاهي كم دانشجويان از مخاطرات نشان دهنده ميزان  كه اين است) 3كم تر از حدمطلوب( 747/2ها با مقدار 

شود شاخص آگاهي كمترين ميانگين را به مشاهده مي 2همان طور كه در جدول شماره پرتوهاي فرا بنفش است. 

هاي باشد. عدم آموزشخود اختصاص داده است كه نشان دهنده پايين بودن ميزان آگاهي در بين دانشجويان مي

هاي توجيهي و مخاطره شناسي در سطح گونگي محافظت خود از پرتوهاي فرابنفش، نبود كالسالزم در زمينه چ

جامعه، باورهاي غلط جامعه نسبت به قرار گرفتن در مقابل نورخورشيد، آشنا نبودن با مضررات پرتوهاي فرابنفش 

متخصص در زمينه  و دانش با افراد پايين بودن سطح مطالعه غير درسي در بين دانشجويان، عدم وجودخورشيدي، 

مخاطرات محيطي و به خصوص خطرات ناشي از پرتوهاي فرا بنفش باعث شده تا سطح آگاهي در بين دانشجويان 

  از حد مطلوب پايين تر باشد. 

گردد؛ هاي زندگي مياصوال پيش گيري بهتر از درمان است و پيشگيري از ابتال به هربيماري باعث كاهش هزينه

هاي مقابله آگاهي غير ممكن است. تا زماني كه فرد از مضرات يك بيماري آگاهي نداشته باشد و راه پيشگيري بدون

با آن بيماري را بلد نباشد پيشگيري غير ممكن است. اليه ازن كه به عنوان اليه محافظ در برابر پرتوهاي فرابنفش 

رتوهاي فرابنفش آسانتر به سطح كره زمين نفوذ كند امروزه با پاره شدن اين اليه باعث شده تا پخورشيدي عمل مي

غيره شده است. عدم هاي گوناگون چشمي، پوستي از جمله سرطان پوست و كنند و همين باعث افزايش بيماري

هاي زيادي آگاهي مردم از خظرات پرتوهاي خورشيدي به خصوص پرتوهاي فرابنفش باعث شده تا مردم ساعت

هاي ند و همين منجر به افزايش سرطان پوست در سطح كشور شده است. با آموزشدر مقابل نورخورشيد قراربگير

توان اين بيماري ها را در سطح مناسب و اصولي و آشنا كردن مردم با خطرات ناشي از نور مستقيم خورشيد مي

  جامعه كاهش داد.

  فرابنفش بااستفاده از آزمون تي نمونه اي يدربرابرپرتوها دانشجويان عملكرد و آموزش نگرش، آگاهي، . ارزيابي وضعيت2جدول

Test  value=3   

  

  شاخص

    درصد95باضريب اطمينان

  ميانگين اختالف

  

  معناداري سطح

 

  )t(تي مقدار

  

  معيار انحراف

  

    ميانگين

  حدباال

  

  حدپايين

  آگاهي  221/2  781/0  -192/2  000/0  -679/0  -763/0  -458/0
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  نگرش  766/2  834/0  -228/3  000/0  -234/0  -176/0  -047/0

  آموزش  632/2  031/1  -279/2  002/0  -368/0  -463/0  -165/0

  عملكرد  369/3  746/0  627/3  001/0  369/0  156/0  414/0

  مجموع  747/2  684/0  -034/3  000/0  -/253  -312/0  -/114

  1397هاي پژوهش،منبع: يافته

ر آگاهي اجتماعي از آزمون ضريب همبستگي پيرسون هاي پژوهش بدر ادامه جهت بررسي تأثير هر يك از شاخص

هست و به لحاظ آماري اين رابطه  05/0كمتر از  )،Sigداري (شده است و با توجه به اينكه سطح معنيبهره گرفته

هاي (آگاهي، رو با توجه به نتايج حاصل از آزمون پيرسون، بين آگاهي اجتماعي و شاخصدار است؛ ازاينمعني

ها است. ش و عملكرد)، همبستگي بااليي وجود دارد كه بيانگر يك رابطة خطي مثبت قوي ميان آنآموزش، نگر

باشد. يعني با افزايش مي 772/0بيشترين ميزان همبستگي؛ بين آگاهي اجتماعي و آموزش با ضريب همبستگي 

موزش هاي الزم ميزان آگاهي و بر عكس با عدم آ يابدآموزش، آگاهي اجتماعي در بين دانشجويان نيز افزايش مي

-ها را با آگاهي اجتماعي نشان ميرابطه بين هريك از شاخص 3اجتماعي در سطح پايين خواهد ماند. جدول شماره 

  دهد.

  ها و آگاهي اجتماعي دانشجويان. نتايج آزمون همبستگي پيرسون جهت تعيين رابطه بين شاخص3جدول

  ابستهمتغير و N  ضريب همبستگي  متغيرهاي مستقل
داري سطح معني

)Sig(  

  146/0  آگاهي

373  
آگاهي 

  اجتماعي
000/0  

  772/0  آموزش

  541/0  نگرش

  484/0  عملكرد

  1397هاي پژوهش،منبع: يافته

  ها بر اساس ميزان آگاهي دانشجويان در برابر مخاطرات پرتوهاي فرابنفشدانشكده سنجش رتبه
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 طرفازيك كه واليس كروسكال آزمون از هاي دانشگاه سيستان و بلوچستاندانشكده بنديرتبه و سنجش منظوربه

 و است ويتني يومان آزمون يافتهگسترش ديگر طرف از و طرفهيك واريانس تحليل آزمون پارامتريك نا معادل

 شتربي يا وجهي سه مستقل، متغير آزمون اين در. است شدهاستفاده شود،مي محسوب تفاوت هايآزمون ازجمله

گيرد و دانشكده اول قرار مي رتبهدر  59/191دهد كه دانشكده جغرافيا با ميانگين رتبه نتايج آزمون نشان مي .است

  در رتبه آخر قرار دارد. 23/101الهيات با ميانگين رتبه 

  ا استفاده از آزمون كراسكال واليسها براساس ميزان آگاهي دانشجويان در برابر مخاطرات پرتوهاي فرابنفش ب. اولويت بندي دانشكده4جدول

 Chi-square رتبه  ميانگين رتبه  نام دانشكده
Asym 

p. Sig.  

  1  59/191  جغرافيا

  

423/29  

000/0  

  

  7  21/135 علوم تربيتي و روانشناسي

  2  32/182  علوم پايه

  8  12/112  اقتصاد و مديريت

  9  23/101  الهيات

  7 43/154  هنر و معماري

  3 15/177  يمهندس

  5 23/165  تربيت بدني

  4 32/175  برق و كامپيوتر

  6 33/161  رياضي

  1397هاي پژوهش،منبع: يافته

توان چنين بيان كرد كه دانشكده جغرافيا و علوم پايه به دليل اينكه به صورت تخصصي مي 4باتوجه به نتايج جدول 

پردازند از آگاهي بيشتري نسبت به يدي بر روي انسان و محيط ميتر به بررسي و تاثيرات پرتوهاي فرا بنفش خورش

باشند و دانشكده الهيات و اقتصاد و مديريت عدم تخصص در اين زمينه از آگاهي ها برخوردار ميساير دانشكده

يان توان چنين بيان كرد كه دانشجوناچيزي در رابطه با اثرات پرتوفرابنفش بر روي انسان دارند. در مجموع مي

باشند مگر اينكه مناسبي نسبت به عوارض پرتوهاي فرا بنفش برخوردار نميدانشگاه سيستان و بلوچستان از آگاهي 

   شود.هايي كه به صورت تخصصي به اين اثرات پرداخته ميدر بعضي از رشته
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  نتيجه گيري

خاطرات پرتوهاي فرابنفش خورشيدي، ارزيابي آگاهي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان در برابر مبه منظور 

تحليلي انجام گرفت. براي اين منظور از چهار شاخص آگاهي، آموزش،  –پژوهش حاضر به صورت توصيفي 

اي، ضريب همبستگي نگرش و عملكرد استفاده شده است؛ و براي تجزيه و تحليل يافته از آزمون تي تك نمونه

  ه است. پيرسون و آزمون كروسكال واليس استفاده شد

دهد كه از مجموع چهار شاخص مورد استفاده در اين پژوهش تنها شاخص عملكرد نتايج آزمون تي تك نشان مي

باشند. نتايج ها ميانگين كمتر از حد مطلوب برخوردار مي) دارد و مابقي شاخص3ميانگيني باالتر از حدمطلوب(

 221/2نگين را دارااست و شاخص آگاهي با ميانگين بيشترين ميا 369/3دهد شاخص عملكرد با ميانگين نشان مي

ازكمترين ميانگين برخوردار است. در مجموع نتايج آزمون تي تك از ارزيابي آگاهي دانشجويان دربرابر پرتوهاي 

  باشد.ها در سطح نامطلوبي ميدهد كه ميزان آگاهي آنفرابنفش نشان مي

 پيرسون همبستگي ضريب آزمون از اجتماعي آگاهي بر پژوهش هايشاخص از يك هر تأثير بررسي جهت ادامه در 

 ،)عملكرد و نگرش آموزش، آگاهي،( هايشاخص و اجتماعي آگاهي دهد بيناست كه نشان مي شدهگرفته بهره

 بين همبستگي؛ ميزان بيشترين. است هاآن ميان قوي مثبت خطي رابطة يك بيانگر كه دارد وجود بااليي همبستگي

 بين در اجتماعي آگاهي آموزش، افزايش با يعني. باشدمي 772/0 همبستگي ضريب با آموزش و ماعياجت آگاهي

 خواهد پايين سطح در اجتماعي آگاهي ميزان الزم هاي آموزش عدم با عكس بر و يابدمي افزايش نيز دانشجويان

  . ماند

استفاده شده  واليس كروسكال آزمون از بلوچستان و سيستان دانشگاه هايدانشكده بنديرتبه و سنجش منظوربه

 بيشترين ميانگين را دارا در 59/191 رتبه ميانگين با جغرافيا دانشكده دهد كه كهاست. نتايج اين آزمون نشان مي

  از كمترين ميانگين برخوردار است. 23/101 رتبه ميانگين با الهيات دانشكده است و

 باعث هربيماري به ابتال از پيشگيري و است درمان از بهتر گيري پيش توان چنين بيان كرد كه اصوالدر مجموع مي

 بيماري يك مضرات از فرد كه زماني تا. است ممكن غير آگاهي بدون پيشگيري گردد؛مي زندگي هايهزينه كاهش

 اليه عنوان به كه ازن اليه. است ممكن غير پيشگيري نباشد بلد را بيماري آن با مقابله هايراه و باشد نداشته آگاهي

 پرتوهاي تا شده باعث اليه اين شدن پاره با امروزه كندمي عمل خورشيدي فرابنفش پرتوهاي برابر در محافظ

 جمله از پوستي چشمي، گوناگون هايبيماري افزايش باعث همين و كنند نفوذ زمين كره سطح به آسانتر فرابنفش

 فرابنفش پرتوهاي خصوص به خورشيدي پرتوهاي خظرات از مردم آگاهي عدم. است شده غيره و پوست سرطان
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 در پوست سرطان افزايش به منجر همين و قراربگيرند نورخورشيد مقابل در زيادي هايساعت مردم تا شده باعث

 خورشيد مستقيم نور از ناشي خطرات با مردم كردن آشنا و اصولي و مناسب هايآموزش با. است شده كشور سطح

  .داد كاهش جامعه سطح در را ها ماريبي اين توانمي

باشند اما عدم هاي مختلف مياگرچه دانشجويان به عنوان قشر تحصيل كرده جامعه از آگاه ترين افراد در زمينه

هاي مناسب و كافي، تك بعدي مطالعات دقيق در زمينه مخاطرات محيطي از جمله پرتوهاي فرابنفش، عدم آموزش

و عواملي از اين قبيل باعث شده است تا دانشجويان نسبت به اثرات پرتوهاي و تخصص گرا بودن دانشگاه 

تواند خود مشكالت بسيارزيادي را بدنبال داشته باشد فرابنفش و مخاطراتي از اين قبيل ناآگاه باشند و اين مي

  جسمي.مشكالتي كه هم از لحاظ هزينه و مسايل اقتصادي جبران ناپذير خواهد بود و هم از نظر سالمت 

  منابع

 جغرافياي ارشد، كارشناسي نامه پايان كشور، سطح در فرابنفش تابش مكاني و زماني تحليل .)1392( مهدي كلهر، اردشيري •

  مدرس. تربيت دانشكده كاربردي، هواشناسي و آب طبيعي

سرطان پوست  ديتهد يابيارز ).«1394( ونيكتا ان،يرزائيفاطمه و م ،يجو، محمد؛ مراد ي، جعفر؛ مرادتزوال ؛ديتوح بابازاده، •

  .51- 40، ص1، ش10، مجله سالمت جامعه، دوره  »در كشاورزان شهرستان چالدران

و  Aنوع  يديفرابنفش خورش يشدت پرتوها يرگي اندازه .«)1395پورارجمند، بهروز و احمدزاده، عادل ( رضا؛يدعليس ،ييبابا •

B 39-33)، ص86(3، ش20سال ن،يقزو يدانشگاه علوم پزشك يمجله علم ،»نيدر شهر قزو.  

ارزيابي آثار سموم شيميايي كشاورزي بر محيط زيست ).« 1396برقي، حميد؛ حسني نژاد، آسيه و شايان، محسن ( •

، 3، شماره4، مجله مديريت مخاطرات محيطي، دوره»روستاها مطالعه موردي روستاهاي شهرستان زرين دشت

  .262-247ص

 برابر در حفاظت مقدار بر اكسيد دي تيتانيم هاي  نانوذره اثرهاي بررسي .«)1395( يرحسينام ذوالفقاري، و محمود قدر، پايه •

  .124-111ص ،1ش ،35دوره ايران، شيمي مهندسي و شيمي مجله ،»آفتاب ضد هاي كرم در فرابنفش پرتوهاي

 در فرابنفش تابشش و يسطح ازون بر هوا هايآالينده و هوايي و آب هايفراسنج اثرات .)1393( محمد آبادي، حسين •

  .اصفهان صنعتي زيست، دانشگاه محيط آلودگي ارشد، كارشناسي نامه پايان اصفهان،

تحليل تاثيرات ارتقاي شاخص هاي تاب آوري بر پايداري ). «1396شايان، محسن؛ پايدار، ابوذر و بازوند، سجاد ( •

، 2، ش4، دوره»يي شهرستان زرين دشتسكونتگاه هاي روستايي در مقابل سيالب مطالعه موردي نواحي روستا

  .121-103ص

 خورشيدي فرابنفش تابش بر كلي اوزون و ابرناكي عوامل ارزيابي« .)1390( عباسعلي بيدختي، اكبري علي و زهرا پور، شرعي •

UV-B 88- 74ص ،4ش ،5جلد ايران، ژئوفيزيك مجله ،»اصفهان منطقه در.  
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 حفاظت در چشمي حفاظت تجهيزات تاثير بررسي .)1394( صبا كالنتري، و معصومه كرمي، ليال؛ اميدي، ياسر؛ صحرانورد، •

 .96-91ص ،2ش ،3دوره ها،ميتمصدو از پيشگيري و ايمني ارتقاي مجله فرابنفش، و فروسرخ پرتوهاي از شاغلين

 گانهپنج مناطق در آن از ناشي مخاطرات و فرابنفش تابش افزايش علل از مردم آگاهي ميزان بررسي .)1396( علي گل، فوالدي •

 بلوچستان. و سيستان دانشگاه محيطي، طبيعي گرايش مخاطرات جغرافياي زاهدان، شهر

مقايسه و تحليل جغرافيايي خطر آب گرفتگي در ).« 1397كريمي، صادق؛ غضنفرپور، حسين و عليمراد، نجمه ( •

، 1، ش5يت مخاطرات محيطي، دوره، مجله مدير»معابر شهري مطالعه موردي معابر مناطق چهار گانه شهر كرمان

  .34-17ص

 تأثير مقايسه« .)1394( علي سيد حسيني، و پور شهركي مهناز ميرزايي؛ رمضان حسيني؛ السادات عصمت غالمرضا؛ مسعودي، •

 شهر پسر آموزاندانش در آفتاب تابش بارزيان اثرات از پيشگيري رفتارهاي بر كارتوني كليپ و كتابچه روش دو به آموزش

 .402-397 ص ،7 ش ،58 سال مشهد پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشكده مجله ،»هدانزا

  ). دانش مخاطرات براي زندگي بهتر و محيط پايدارتر. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1393مقيمي، ابراهيم ( •

ي جمعيت شناختي و هاتبيين رابطه ميان ويژگي). «1397موسوي، سيدياسر؛ كريمي نيا، شهاب و طغياني، شيرين ( •

، مجله »ادراك خطر به منظور كاهش مخاطرات آتش سوزي مطالعه موردي ساختمان هاي بلند اداري شهر تهران

  .15-1، ص1، ش5مديريت مخاطرات محيطي، دوره

 ،»ايران گستره در پرتوفرابنفش شاخص مكاني توزيع تحليل و ارزيابي محاسبه، .«)1393( محمود خسروي، و عليرضا موقري، •

  .213- 195ص ،34ش ،14سال جغرافيايي، علوم كاربردي تحقيقات مجله

ارزيابي سطح آگاهي دانش آموزان متوسطه شهر «)، 1395مهرآئين نزديك، زهرا؛ گلي، علي و مهاجروطن، علي، ( •

  .334-331، ص4، ش3، مجله مديريت مخاطرات محيطي، دوره»شيراز براي مواجهه با مخاطره زلزله

 معلق ذرات و فرابنفش پرتو هايشاخص تعيين و بررسي .)1395( رحيم چناري،ده عالي و اسرافيل عسگري، شهرام؛ نظري، •

  .105-96ص ،1ش ،12سال سالمت، نظام تحقيقات مجله زنجان، استان در
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