
 

  8، پياپي4، شماره2، دوره1399بهار جغرافيا و روابط انساني، 

هاي دبيرستان بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان و اثرات آن گرد و غباربافت  آناليز

  شهر اهواز )1( دخترانه ناحيه

 2مريم عبدالهي لرستاني، *1جبرائيل قربانيان

  گروه جغرافيا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمي، اهواز، ايران.1

  آموخته كارشناسي ارشد اقليم شناسي واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمي، اهواز، ايران . دانش2

   1398/12/29:پذيرش تاريخ 1398/12/23                                                     :دريافت تاريخ

  چكيده

خود قرار داده و به  ريرا تحت تأث استان خوزستان جمله ساكنان غرب كشور از يزندگدر ايران  گرد و غبار دهيپد

. اثرات اين پديده بر وارد ساخته است يفراوان يهاخسارت مناطق، نيدر امردم و اقتصاد  المتيس ست،يز طيمح

اهواز، كامال مشهود و محسوس  و شهركودكان و دانش آموزان استان خوزستان  خصوص بهروي سالمتي مردم و 

آموزان ها بر وضعيت و عملكرد تحصيلي دانشاثرات ريزگردبافت و هدف از اين تحقيق بررسي  است.

هاي روزانه گردوغبار از سازمان هواشناسي و آمار دادهابتدا  باشد.اي دخترانه ناحيه يك شهر اهواز ميهدبيرستان

داده  پرورش خوزستان اخذ گرديد. بين و اداره آموزش از ،شهر اهواز يك هاي دخترانه ناحيهدبيرستاندرصد قبولي 

 از نرم ها،روند داده و تحليلتجزيه  و جهت پيرسنهمبستگي از  دانش آموزانبا درصد قبولي  گردوغبارهاي 

تعيين  جهت آناليز و جمع آوري شده هاي ريزگردهاهمچنين نمونه .گرديد استفاده Excel ، و  SPSSافزارهاي، 

 ،طي اين دوره. نتايج نشان داد ، به آزمايشگاه  زمين شناسي، انتقال  و از روش پرتو اشعه ايكس استفاده شدبافت

دبيرستانهاي رضوان و فردوسي به ترتيب با بوده است.  28/0داراي ضريب روند  ي  اين دبيرستانها،درصد قبول

و دبيرستانهاي فروغ و مهر به ترتيب با ضريب روند درصد قبولي  ي بيشتريندارا 50/0 و 63/0ضريب روند 

همچنين  اند.شهر اهواز بوده )1( دبيرستانهاي دخترانه ناحيهدرصد قبولي در ميان  كمترينداراي  03/0 و  -004/0

همبستگي منفي ) -634/0) و (-703/0دبيرستانهاي دخترانه فرزانگان و حضرت معصومه به ترتيب با ضرايب (

همبستگي منفي خوبي با افزايش )  -546/0) و ( -562/0با ضرايب ( وغبار فزايش تعداد روزهاي گردوبااليي با ا

بافت كاني هاي تشكيل دهنده نمونه هاي ريزگرد، بيشتر كلسيت، دولوميت،  د.را نشان مي دهن و غبار تداوم گرد

 كوارتز مي باشد و حضور كلسيت به عنوان كاني اصلي است.

  

    پرتو اشعه ايكس، اهواز، دانش آموزان گرد و غبار،: كليدي واژگان
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  قدمهم

 يشو فرسا زاييبيابانرب مخ يدهپد ك،خشنيمهدر مناطق خشك و  محيطي زيست هايبحران ترينمهماز  يكي

 هايي سالط شود.ميآن محسوب  يامدهاياز پ گردها ريز و حركت گردوغبار هايطوفانكه وقوع  هستبادي 

براي  را ياديز بارزيان عربستان و عراق اثرات صحرايدر  خصوص بهو  يانهدر خاورم گردوغبار هايطوفان يراخ

را  ن خوزستاناستا جمله ساكنان غرب كشور از يزندگدر ايران  ريزگردها دهيپد به همراه داشته است. كشورمان

رد وا يفراوان يهاخسارت مناطق، نيدر امردم و اقتصاد  المتيس ست،يز طيخود قرار داده و به مح ريتحت تأث

معرض  در خاص خود، كامالً شناسيزمين و يكيژئومورفولوژ يطاستان خوزستان به علت شرا. ساخته است

 اً مربوطكه عمدت شده ي پوشيدهجوان ياستان، از رسوبات آبرفت يناز ا يعيوس هايقسمتبادي قرار دارد.  يشفرسا

ن آموزان استا كودكان و دانش خصوص بهاثرات اين پديده بر روي سالمتي مردم و كواترنر هستند.  يدورهبه 

 گردها، زريضمن بررسي بافت  حقيق سعي بر آن استاهواز، كامال محسوس است. لذا در اين ت و شهرخوزستان 

  ي قرار گيرد.بررس مورد هر اهوازش )1( هاي دخترانه ناحيهدبيرستان اثرات آن بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان

) معتقدند كه فعالترين مناطق انتشار گرد و غبار، غرب عراق، شرق سوريه، شمال غرب 1396 ،حميدي و همكاران(

درصد از ريزگرد ها را شامل مي شود. و كمتر از  60ن آل نافود و دشت آبرفتي فرات غربي مي باشد كه اردن، بيابا

طي يك بررسي نشان داد حرارت خاك خود عامل جدا نمودن  )182 ،2014، 1گابت(. درصد منشاء ايراني دارند 10

در دهه هاي  )160، 2016، ارانو همك 2آرونز(ذرات فرسايش پذيري خاك، و انتشار ريزگرد ها است. همچنين 

اخير، تشديد نرخ كشاورزي و دام، استفاده تركيبي از زمين، تغييرات آب و هوا و... در شمال آمريكا را دليل  بر 

) معتقدند كه انتشار گرد و غبار بادي و فرسايش خاك به 177، 2016، و ديگران 3اسوت(مي دانند.  غبارتوليد گرد و

) اندازه گيري انتشار ريزگرد 2011، و همكاران 4اسوني(قه منشاء بستگي دارد. به نظر خواص خاك سطحي از منط

  .ها ي طبيعي از لندفرم بياباني، در ارزيابي خطرات زيست محيطي جهاني بسيار مهم است

غرب ايران  ) در ارزيابي ذرات گرد و غبار شهر هاي سنندج و خرم آباد و انديمشك در1394 ،رجبي و ديگران(

) در 1396 ،وريبشيري و س( شان دادند كه ميزان كاني هاي كوارتز و كلسيت نسبت به كاني هاي ديگر بيشتر است.ن

شعه ايكس نشان با پرتو ادر استان كردستان،  ميكرومتر 10ررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي ذرات معلق بزرگتر از ب

  .هستندگيري   ر چشمهاي كوارتز و كلسيت داراي حضو  كاني ،كه در اين ذرات دادند

                                           
1.  Gabet 
2 . Aarons 
3 . Swet 
4 . Sweeney 
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) در بررسي تركيب كاني شناختي ذرات گرد و غبار استان خوزستان، دريافتند كه 2011 ،و همكاران 5زراسوندي(  

 ،و همكاران 6كروگر(ها و ژيپس هستند. ها، كربنات، سيليكات، رسهاي موجود در اين ريزگردترين كانيعمده

(قربانيان و  ، اكسيد سيليسيم، كلسيم و منيزيم است.هاريزگرده نيز معتقدند اجزاي اصلي تشكيل دهند )2004

و رابطه تشديد اين طوفان ها با تخريب تاالب  XRDدر بررسي بافت ريزگرد اهواز به روش ) 91 ،1393همكاران، 

ون ميكر 30هورالعظيم، دريافتند كه بيشترين پراش، مربوط به دو گروه كلسيت و كوارتز بوده و پيك ذرات  قطر 

   .دارند

نشان  XRD  ) با آناليز نمونه هاي گرد غبار به روش1391 ،و ديگران 8گودي() به نقل از 2014 ،و همكاران 7كارن(

كه در  يدر مطالعه )459 ،2007(گريفين،  حاوي فسفر است.ي چاله باديلي در صحراي آفريقا، دادند كه ريزگرد ها

كه در طي يجه گرفت ، نتدادانجام  يغبار و گرد يهابا افزايش طوفانزمان  هم ،جزاير كارائيب بر روي شيوع آسم

اي مطالعه ،در كشور جمهوري كره )92 ،2011(هيون،  .است افتهيشيافزا %17بيماري آسم به ميزان  ،دوره زمانييك 

به  زدن با صدمه هااين ريزگرد نتيجه گرفت داد وانجام  ،پوست يهاغبار آسيايي بر روي سلول و گرد اثرات در مورد

جهاني  بهداشت با توجه به گزارش سازمان. گردديها ماين سلول يهاتغيير در ژن باعث ،پوست يهاسلول

)9WHO،( دست از را خود جان زودرس، مرگ با گردها يزاز ر عوارض ناشي علت به نفر ميليون سه از بيش ساليانه 

 ،2010(الهوربان و همكاران،  توسط كه گريدر تحقيقي د) 459 ،2007(گريفين،  ).24، 2015(لودوويك،  دهنديم

تنفس غلظت باالي كلسيت (كربنات كلسيم) موجود در ذرات كه  دهديمدر كويت صورت گرفته نشان  )169

 دارندگردها اين توانايي را  زيرمعتقدند  )17،1392، (نجفي و همكاران، .گردديسرفه م و منجر به عطسه ،گردوغبار

(قادري و  نتايج تحقيق .ها را با خود حمل نمايندنوع از قارچ 106و  هاينوع از باكتر 107محتوي  يهايژكه آلر

 مراجعات كه دهديماهواز نشان  در شهر هامارستانيببه  كننده مراجعهبر روي بيماران  )263، 1394،263همكاران، 

 روند افزايش اين حساسيت هك اندبوده گردها زير به بتنس بااليي حساسيت داراي يو قلب تنفسي يهايماريب اثر در

غلظت باالي ذرات در طوفان هاي گردو غباري باعث سينوزيت، برونشيت، آسم و آلرژي و صدمه به  است. داشته

عملكرد دفاعي ماكروفاژها كه منجر به افزايش عفونت هاي بيمارستاني مي گردد همچنين تنفس غلظت باالي كلسيت 

لسيوم) موجود در ذرات گرد و غبار منجر به عطسه و سرفه مي شود ورود طوالني مدت كلسيت به بدن از (كربنات ك

طريق بلعيدن باعث بيماري آلكلوزيس  شده تنفس غبار كوارتز (دي اكسيد سيليس) نيز به مدت طوالني باعث 

                                           
5 . Zarasvandi 
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گرم كلسيم منجر به  5/2فاده بيش از بيماري سيليكوزيس مي گردد وآسيب ديدگي كليه و كبد را فراهم مي نمايد، است

   ).1390 ،و شاهسوني و ديگران  2010، لهوربانا(سنگ كليه و تصلب كليه و رگ هاي خوني مي گردد، 

هاي دخترانه انگردها بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان دبيرستريز اين است كهفرضيه تحقيق ، تحقيقدر اين كار 

  اند.شتهشهر اهواز تأثير منفي دا يك ناحيه

 هايندبيرستا وضعيت و عملكرد تحصيلي دانش آموزان بر و اثرات آن ريزگرد هابافت  بررسي ،تحقيقهدف از اين 

ديبهشت رد و غبار ارضمن آناليز بافت نمونه گ كوشش شده حاضر در مقاله .باشدميشهر اهواز  يكدخترانه ناحيه 

له نيز با درصد قبولي سا 10اي تداوم و روز هاي گرد و غبار دوره و مقايسه آن با نتايج ساير پژوهشگران، داده ه 96

 دانش آموزان مقايسه و روند آن بررسي گردد.

  

  مواد و روش

ها از مناطق سعدي و ونه از ريزگردنم 10 در اين تحقيقانجام شده است. در شهر اهواز  95 -96 اين تحقيق در سال

مع آوري ها، ج شت گلستان اهواز، از روي برگ درختان و شيشه ماشيناز محوطه دانشگاه چمران و خيابان ارديبه

قل شدند. جهت آناليز گرم، به آزمايشگاه زمين شناسي منت 450و پس از ادغام نمونه ها، هر كدام يك نمونه، به وزن 

 ، استفاده شد.XRDنيز از روش  بافت خاك

  

  :ايكسيا پرتو  XRDروش .1

 يت دارد.يار اهمها و ساختار بلورين مواد مي باشد بستقيمي براي تعيين نوع فازاز آن جهت كه روش مساين روش 

پراش  باشد.يمشناسي، در گرو كشف اين روش شناسي و بلوردر واقع پيشرفت چند دهه اخير شناسايي فازي، كاني

ن وادار ها را به نوسااده، آنهاي مبه الكترون پرتو اين پس از برخورد آيد و ها پديد ميتوسط مجموعه اتم  X پرتو

و دامنه  شوندتدايي ميدر فضاي اطراف با همان بسامد پرتو اب Xها نيز،  باعث پراكندگي پرتو كند و اين الكترونمي

د و فرگلستانيگويند (گردد كه به آن پراش ميها تقويت ميها با هم جمع شده و پرتو تابيده از مجموع اتماين پرتو

  .)1383همكاران، 

ممكن  ايكسفلورانس پرتوهاي ذرات، فقط با با توجه به ريز بودن نمونه ذرات گرد و غبار شهر اهواز، شناسايي فاز 

هاي داده در اين بررسي همچنين پذير نشد.هاي ميكروسكوپي جهت شناسايي بافت ذرات ريز امكانبود و روش
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مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت ازمان هواشناسي اخذ و ساله از س 10غبار شهر اهواز طي دوره  و روزانه گرد

ساله به منظور ارزيابي ضريب  10). داده هاي تداوم گرد و غبار نيز از سازمان محيط زيست براي دوره 2(جدول 

)، با 4(جدول دانش آموزان. جهت آناليز متغير ريزگردها با آمار درصد قبولي )3(جدول  گرديد اخذهمبستگي، 

و ضريب همبستگي پيرسن، اثرات ريزگرد ها بر عملكرد تحصيل دانش  SPSS و  Excelاز نرم افزار هاي استفاده 

  آموزان دبيرستان هاي دخترانه ناحيه يك اهواز مورد بررسي قرار گرفت.

شدت  وده كهببا متغير كمي ديگر  متغير كميك يبراي تعيين نوع و درجه رابطه  ريآماضريب همبستگي ابزاري 

ر عدم وجود است و د  - 1تا  1دهد. اين ضريب بين رابطه مستقيم يا معكوس را نشان ميرابطه و همچنين نوع 

  .)1383(بهبوديان،  رابطه بين دو متغير، برابر صفر است

غير را نشان مي تغييرات مشترك ميان دو مت %4ضريب بسيار پايين است وتنها  35/0تا  25/0ضريب همبستگي بين  

غير را تغييرات مشترك ميان دو مت %25ضريب متوسط است و حدود  65/0تا  35/0ضريب همبستگي بين  دهد.

ان دو متغير را تغييرات مشترك مي  %72و تا  ضريب بااليي است 85/0تا  65/0ضريب همبستگي بين  نشان مي دهد.

  ).1383(بهبوديان،  نشان مي دهد

همچنين  در محيط اكسل پردازش شدتد. ،ساالنهها در بازه درصد قبولي دبيرستان هاي گردوغبار وداده در نهايت

  روند متغيرهاي گرد و غبار و درصد قبولي دانش آموزان، تحليل شد.

   (سازمان هواشناسي) اهوازسينوپتيك  هواشناسي مشخصات ايستگاه: 1جدول 

  ايستگاه         طول جغرافيايي               عرض جغرافيايي   ارتفاع از سطح دريا

  اهواز                     00/33/48                  00/20/31                       18             
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  (سازمان محيط زيست) 85 -95: تعداد روزهاي گردو غبار شهر اهواز دوره 2 جدول

  سال       تعداد روز هاي گرد و غبار        

  99  86-85  

  144                                            87-86  

  166            88-87  

  111           89-88  

  100                      90-89  

  107                                       91-90  

  70                       92-91  

  47              93-92  

                       89      94-93  

                       69              95-94  

  ميانگين             2/100              

  

  (سازمان محيط زيست) 85-95گردو غبار در شهر اهواز دوره  تداوم: 3جدول 

  سال      تداوم  گرد و غبار              

         965  86-85  

  1358                                          87-86  

  1420           88-87  

  1126                                            89-88  

           1322                         90-89   

  1331                                         90-91  

                   5671                      92-91  

  384             93-92  

                      472     94-93  

                      346             95-94  

  ميانگين             5/1439                 
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پرورش  (آموزش و 85-95شهر اهواز دوره   1دبيرستانهاي دخترانه ناحيه  درصد قبولي  :4جدول 

  استان خوزستان)

  94       93       92       91       90      89       88       87        86        85                   دبيرستان/ سال             

  91        93        93       87       88      90       91        86        87         93                              حضرت معصومه 

  68         70       76       67       67      68       72         66        66         72                     حضرت نرجس           

  96        97       95        90      89       88       93         88        89         94                  ان                       رضو 

  72       82        81       79       80       79        78         74       76         81                   مهر                           

  72       82        84       78      77        78       78         75        77         81                       فروغ                     

  83      84         75       78       77       79        80        73        75         81                    فردوسي                    

  80      89         87       81       80       83        85         76        80         86                      پرديس                   

  77       76         54      69        65       72       74         55        60         78                        خديجه                 

  60       86        77       72        68       75       77         56        62         83                      محدثه                    

  55       69        59       61        58       63       64          52       55         67                                        عصمت

  100     100      100      95        96      97        98          94       94         99                                     فرزانگان  

  78        84        80      78        77      79         81         72       75         83                                        1ناحيه 

 

  10ضريب همبستگي پيرسن-2

ا تغير رمعياريست كه همبستگي و رابطه خطي بين دو م ،ضريب همبستگي پيرسن يا ضريب همبستگي نمونه اي

دسته از  باشد آن مي -1+ و 1 بين  r (k)دهند. مقدار نشان مي  r (k)گيرد. اين معيار را با محاسبه و انداره مي

زديك نشان دهنده ن  -1 نزديك باشد نشان دهنده روند افزايش و مقاديري كه به عدد +1كه به عدد   r (k) مقادير

  ).1383(بهبوديان،  . ضريب همبستگي پيرسن از فرمول زير محاسبه ميگرددمي باشندروند كاهش 

                                                                    :1 رابطه 

                                           
1 0pearson correlation.  
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  ي ارزيابي آنروند وروشها -3

 مي گفته يانگينمنسبت به مقدار  ،روند به افزايش يا كاهش مداوم و يكنواخت متغير مورد بررسي ،بنا به تعريف

ي توسط اقليممات دراز مدت عناصر اقليمي يعني نوسان در شرايط شناسي روند به تغييراقليم  درهمچنين  .شود

  .)2009متي و همكاران، ( اطالق مي شود.

  

  موقعيت منطقه مورد مطالعه:

اري وان ترشياي و مركز استان خوزستان و در سطح رسوبات جغرب ايران و در يك بستر جلگهاين شهر در جنوب 

 31-25جه تا در 31ح دريا واقع شده است. مختصات اين محدوده، بين متري از سط 18گسترده شده و در ارتفاع 

 ). 1باشد شكل (رقي ميش درجه طول 48-50و  48- 30شمالي و بين دقيقه عرض

  

  : نقشه موقعيت جغرافيايي استان خوزستان و شهر اهواز 1شكل
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  نتايج

   XRDهاي ريزگرد به روش تحليل بافت كاني-

ل از آن و تفسير گرافيك حاص شد) بررسي XRDفت كاني ها به روش پرتو اشعه ايكس (در اين كار تحقيقي با

  ) به شرح ذيل مي باشد:2مطابق شكل(

گ رن شد.محور افقي اين گرافيك براساس زاويه پراش و محور عمودي آن بر اساس شدت پراش يا كانت مي با

 ووارتز، كدولوميت، رنگ قرمز نشان دهنده سبزگرافيك نشان دهنده طيف كلسيت بوده و رنگ بنفش مربوط به 

ط ديم مربوس سيم وبه مسكويت، هيدرواكسيد سيليكات، منيزيم، آهن، تيتانيوم، آلومينيوم، پتا و آبي رنگ نارنجي

  است.

  

   اهواز 96 بهشتينتايج آزمايش ريزگرد ارد -2شكل 

  

مربوط به طيف  بيشترين پراشها، گردهاي ريزنهدهنده در نموهاي تشكيلآناليز اشعه ايكس نشان داد كه بافت كاني

كاني كوارتز در مرحله بعدي از لحاظ پراش قرار  كلسيت بوده و در مرحله دوم دولوميت بيشترين پراش را دارد.
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بقيه كاني ها به مقدار كمي مسكويت هيدرواكسيد سيليكات منيزيم آهن تيتانيوم آلومينيوم باريم پتاسيم و  دارند.

  مي باشد.  ... سديم و

شخيص باشد. چون تنكته مثبت در بررسي كاني ها به روش اشعه ايكس تشخيص دقيق دولوميت از كلسيت مي 

ميكرون مي  30مشكل است. پيك ذرات به قطر ) اين دوكاني بوسيله روش هاي ديگر (ميكروسكوپ و يا بينوكولر

  ارد.ددهاي كمي به بقيه كاني ها اختصاص باشد. در واقع حضور كلسيت به عنوان كاني اصلي است و درص

  

  85-95اهواز دوره  شهر غبارو  تحليل گرد-

 درجه و 48يقه و طول دق 20 درجه و 31سينوپتيك اهواز در شمال شهر اهواز با موقعيت عرض جغرافيايي ايستگاه 

معادل  1395ا ت 1385 الهس 10ميانگين فراواني روزهاي گرد و غبار طي دوره . ) 1(جدول دقيقه واقع شده است 33

سال  .)2دول(ج روز افزايش داشته است 2/20 )روز 82ساله شهر اهواز ( 30روز بوده كه نسبت به دوره  2/100

به خود  ن ميزان وقوع اين پديده راغباري كمتري روز گرد و 47 با 92 -93غبار و سال  وروز گرد  166با  88 -87

  .)3(شكل اختصاص داده اند

 

 

  1385تا  1395شهر اهواز دوره  غبارتغييرات روزهاي گردو  :3شكل
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 1385تا  1395 دوره و غبار تداوم گردتحليل 

 ساعت در  5/1439 معادل 1385تا  1395 ساله 10و غبار در شهر اهواز طي دوره  ميانگين تداوم و ماندگاري گرد

 ساعت) 346( با 94-95در سال  ساعت و 5671با  91-92. طي اين دوره در سال )3(جدول سال بوده است

  .)4(شكل  بيشترين و كمترين ماندگاري گردو غبار را دارا بوده اند

  

  

  1385تا  1395تغييرات تداوم گردو خاك شهر اهواز دوره  :4شكل

  

 - 1395ره شهر اهواز دو 1دبيرستانهاي دخترانه ناحيه معادله خط و ضريب خط روند درصد قبولي ) 5جدول (

  ن مي دهد. را نشا 1385
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از اهو 1دبيرستانهاي دخترانه ناحيه و ضريب خط روند درصد قبولي  روند معادله خط :5 جدول

1395- 1385  

  ضريب خط روند                                85-95معادله خط روند درصد قبولي سال                                         ن          دبيرستا

  y = 0.3007x + 88.309                                           30/0                                                  حضرت معصومه(ع)

  y = 0.1879x + 68.219                                            18/0                              حضرت نرگس(س)                    

  y = 0.6385x + 88.44                      36/0                                                                    رضوان

       y = 0.0368x + 78.091                                            30/0                                                     مهر

       -y = -0.0048x + 78.253       00/0                    فروغ

  y = 0.5072x + 75.737                                            5/0                                                     فردوسي

          y = 0.2723x + 81.129                                           27/0                                                    پرديس

  y = 0.4517x + 65.517                           45/0  خديجه

  y = 0.2515x + 70.181                                            25/0                                                      محدثه

    y = 0.0924x + 59.858       09/0  عصمت

  y = 0.4245x + 94.946                                            42/0                                                      فرزانگان

  y = 0.2872x + 77.154                                           28/0                                                    1ناحيه 

  

ضوان و فردوسي ردبيرستانهاي  بوده است. 28/0داراي ضريب روند  ،دبيرستانهااين درصد قبولي  )5مطابق جدول (

ه ترتيب با ضريب دبيرستانهاي فروغ و مهر ب ودرصد قبولي  ي بيشتريندارا 50/0 و 63/0به ترتيب با ضريب روند 

  هواز بوده اند.شهر ا 1دبيرستانهاي دخترانه ناحيه درصد قبولي در ميان  كمترينداراي  03/0 و  -004/0روند 

  

  بر درصد قبولي دانش آموزان   ي ريزگرد هاتعداد روزها بررسي همبستگي تاثير تداوم و

 اجتماعي، اقتصادي، خانوادگي، فردي، عوامل مثل .دارد بستگي عوامل بسياري به تحصيلي موفقيت كلي طور به

با توجه به هدف اين  .مي باشند بر موفقيت يا عدم موفقيت تحصيلي تاثير گذار اقليمي عوامل و آموزشي، فرهنگي
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با استفاده از  ،تاثير عوامل اقليمي (پديده تاثير گذار گردو غبار) بر روي عملكرد تحصيلي دانش آموزان ،تحقيق

  فته است.مورد بررسي قرار گر روش ضريب همبستگي پيرسون

  

  :متغيرهابين  بررسي ضرايب همبستگي پيرسون مقايسه و

  : ضريب پبرسون، روزهاي گردو غبار با درصد قبولي دبيرستانها دخترانه 6جدول 

  دبيرستان                        درصد قبولي با روزهاي گردو غبار)( ضريب پيرسون

  حضرت معصومه                                                    -634/0  

    حضرت نرجس                                                   -599/0                      

  رضوان  -623/0  

  مهر  -399/0  

  فروغ  -408/0  

    فردوسي  -465/0      

  پرديس  - 563/0                         

  حضرت خديجه  -297/0  

  محدثه  -482/0  

  عصمت  - 389/0                         

  فرزانگان  - 703/0                         

  دبيرستان هاي دخترانه ناحيه                                                   -585/0                    

  

) -634/0) و (-703/0( ) دبيرستانهاي دخترانه فرزانگان و حضرت معصومه به ترتيب با ضرايب6( مطابق جدول

و همبستگي منفي بااليي با افزايش تعداد روزهاي  باالترين ضرايب همبستگي را در ميان ساير دبيرستانها دارا بوده

اگر چه دبيرستانهاي رضوان و نرجس و پرديس نيز همبستگي منفي خوبي  گردو غبار در شهر اهواز نشان مي دهند.

ه اند. ساير دبيرستانها نيز همبستگي منفي متوسطي با روزهاي گردو غبار از خود با تعداد روزهاي گرد و غبار داشت
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 شهر اهواز نيز همبستگي منفي خوبي 1در مجموع درصد قبولي دبيرستانهاي دخترانه ناحيه  .نشان مي دهند

  و غبار در شهر اهواز داشته است. افزايش تعداد روزهاي گرد با )-585/0(

  دانش آموزانگردو غبار با درصد قبولي  رسون پارامتر تداوميهمبستگي پ بررسي ضرايب مقايسه و

  و غبار با درصد قبولي دبيرستانهاي دخترانه ضريب پبرسون، تداوم گرد :7جدول 

  نام دبيرستان                     درصد قبولي با تداوم گردو غبار)( ضريب پيرسون     

  حضرت معصومه                                   -562/0  

  حضرت نرجس   -404/0  

    رضوان     -437/0       

  مهر  028/0   

  فروغ  -104/0                                       

  فردوسي  -204/0                                     

  پرديس            -293/0                                     

  خديجه                                      -036/0                            

    محدثه   -079/0                

  عصمت               -037/0                                  

  فرزانگان   -546/0                

  دبيرستان هاي ناحيه يك    -246/0                                    

  

 )-546/0) و (-562/0) دبيرستانهاي دخترانه حضرت معصومه و فرزانگان به ترتيب با ضرايب (7طابق جدول (م

 واوم گرد زايش تدو همبستگي منفي خوبي با اف باالترين ضرايب همبستگي را در ميان ساير دبيرستانها دارا بوده

نفي مبستگي مهي نرجس، رضوان و پرديس نيز درصد قبولي دبيرستانها اگرچه غبار در شهر اهواز نشان مي دهند.

يز همبستگي ) ن1( متوسطي با تداوم گرد و غبار نشان مي دهند. ميانگين درصد قبولي دبيرستانهاي دخترانه ناحيه

  شهر اهواز داشته است. داوم گرد و غبارت) متوسطي با -226/0( منفي
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  نتيجه گيريبحث و 

ر اهواز شه )1( لكرد تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه ناحيهوقوع ريزگردها، با عم نتايج نشان داد

وع (با هاي وقهمبستگي منفي دارد به نحوي كه دو ويژگي مورد بررسي ريزگردها در اين تحقيق شامل تعداد روز

ه تاثير منفي ) تاييد كنند-226/0و مدت ماندگاري ريزگردها (با ضريب پيرسون  )-585/0ضريب  پيرسون 

ان انش آموزبولي دقآموزان مي باشند. تعداد روزهاي فراواني ريزگردها با درصد گردها بر عملكرد تحصيلي دانشزري

) بيشترين -634/0) و (-703/0يب (دبيرستانهاي دخترانه فرزانگان و حضرت معصومه به ترتيب با داشتن ضرا

) كمترين  -297/0حضرت خديجه با ضريب (كه دبيرستان دخترانه  اند. در حاليهمبستگي منفي را دارا بوده

 ي دبيرستانهايمدت ماندگاري ريزگردها نيز با درصد قبول ساله دارا بوده است. 10همبستگي منفي را طي دوره 

مبستگي منفي ) بيشترين  ه-546/0) و (-562/0فرزانگان به ترتيب با داشتن ضرايب ( دخترانه حضرت معصومه و

 )-037/0( ) و028/0به ترتيب با داشتن ضرايب (يرستانهاي دخترانه مهر، عصمت و محدثه بد وليرا دارا بوده اند. 

زهاي تعداد رو در مجموع دو مشخصه اند.دارا بوده ساله 10ه همبستگي منفي را طي دور) كمترين -079/0ضريب (

بر   ) تاثير منفي-226/0و ضريب ( )-585/0فراواني و مدت ماندگاري ريزگردها،  با داشتن ضرايب  پيرسون (

  .اندعملكرد تحصيلي دانش آموزان  دبيرستانهاي دخترانه ناحيه يك شهر اهواز داشته

، 1393ي، رجبي و سور 1396بشيري و سوري، هاي مشابه (نتايج اشعه پرتو ايكس اين مطالعه با ساير پژوهش

كلسيت دو گروه  هاي اهواز درفت ريزگرد) حاكي از بيشترين پراش با1391، قربانيان، 2011زراسوندي و همكاران، 

نفس ) مبني بر ت1390و شاهسوني و ديگران،   2010اربان، ه -ال(عوارض بررسي هاي است.  دار و كوارتزمنيزيم

دمه به اعث صطوالني مدت كلسيت و كوارتز، كه زمينه را براي بيماري آلكوزيس و سيليكوزيس فراهم نموده و ب

و همكاران  گركرو بررسييت موضوع بررسي را نشان مي دهد. تشابه نتايج اين تحقيق با كليه و كبد مي گردد اهم

 )  نيز در تشكيل اجزاي ريزگرد هاست كه شامل كربنات كلسيم و سيليس مي باشد.2004(

ت ن كلسيد كه ميزانشان دابه دست آمد اين تحقيق با ساير بررسي هاي محققان، نتايج مقايسه  آنچه از به طور كلي

ي مزگرد ها ودن ريدولوميت و كوارتز نسبت به ساير بافت خاك بيشتر است. كه نشان از منشاء رسوبي و تاالبي ب و

  باشد.

 عاملو شده  تبديل خوزستان، استان براي جدي مشكل يك به گردها ريز بحران با توجه به اينكهپيشنهاد مي شود 

 اين لذا. باشند مي... و كويت، سعودي عربستان، عراق، كيهتر مانند ييكشورها، ريزگردهااين  درصد 70 از بيش

 همچنين .شود حل آميز مسالمت به صورت ،معضل ريزگرد درگير كشورهاي مذاكره با ،ايمنطقه و ملي فرا ،مشكل

 منطقه چاره انديشي گردد. شده خشك هايتاالب نجات برايو  تأمين ي مرزي،ها رودخانه از مانكشور هاي حقابه
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نيز نشان از لزوم توجه به ايجاد بادشكن ها و ايجاد شرايط چسبندگي  طي دوره مورد مطالعه بيشتر ريزگردها دفعات

بيشتر خاك در منشاء حركت گرد و غبار مي باشد. در جهت مبارزه با حركت ريزگرد ضمن اينكه از منشاء بايستي 

اميد است ساير محققين، با  زگرد گردد.شروع شود در جهت وزش باد اقدام به كاشت پوشش مقاوم و جاذب ري

شناسايي دقيق محدوده و چشمه هاي دقيق ريزگرد ها، كمك ارزنده اي به برنامه ريزان محيطي در جهت استفاده از 

  .روشهاي نوين مقابله با آنها داشته باشند

 

  تشكر و قدرداني

ازمان سدر  يزگردرمونه ا در آزمايش و تجزيه  ننگارندگان اين مقاله، بر خود الزم مي دانند از كليه كساني كه ما ر

يي و ، خانم شهيدي در تجزيه شيميا XRDزمين شناسي ياري دادند، علي الخصوص خانم نوربخش در تجزيه 

از مچنين هيند. خانم بهروش و آجوري و سرپرستان محترم امور آزمايشگاه مركزي اين سازمان، تقدير و تشكر نما

ي درداني مقزستان اداره هواشناسي و اداره آموزش و پرورش ناحيه يك اهواز در استان خو كليه مسئولين محترم در

  شود.
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