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ABSTRACT

Background & objectives: The phenomenon of dust is very critical and catastrophic in our
country, especially in Kerman region. Part of the damage caused by this phenomenon is due
to lack of sufficient recognition of the impact of dust on the environment. Therefore, the
present study conducted to evaluate and prioritize the effects of dust on water, air, soil and
animal and plant ecosystems in Kerman city in 2019 in order to inform citizens and
authorities about the damage caused by this phenomenon and to plan for controlling them.
Methods: The research method was applied descriptive-analytical study. Five criteria
including aquatic, soil, air, plant and animal ecosystems, each with 4 sub-criteria, were
considered for measuring the environmental effects of dust. Library and field studies (in the
form of questionnaires, observations and interviews) were used to collect the information. The
statistical population of the study was all environmental experts in Kerman. VIKOR model
was used to rank the measurement criteria.
Results: Among the criteria studied using VIKOR model, air, water and soil criteria with
quality level of 0, 0.105 and 0.351 were in the first, second and third ranks of negative dust
effects, respectively. Animal and plant ecosystems with a quality level of 0.656 were ranked
fourth. Among the research indices, the index of endangering the public health of citizens by
increasing heavy metals, threatening the city's drinking water resources and increasing
respiratory diseases with an average of 4.07, 4.04 and 4.01were in the highest average of
harmful effects of dust, respectively.
Conclusion: Based on the findings, among the 5 criteria studied, dust had the most negative
effect on the air of Kerman and then on the water and soil of the region, respectively.
Therefore, based on the priority obtained in this study and coherent planning, Kerman urban
crisis management can take successful steps to reduce and deal with the dust phenomenon.
Keywords: Prioritization; Environmental Management; Impact Assessment; Dust; Soil;
Water; Air

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
j.h

ea
lth

.1
2.

2.
23

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

ea
lth

jo
ur

na
l.a

ru
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 15

http://dx.doi.org/10.52547/j.health.12.2.231
https://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-2412-fa.html


1400دوم، تابستان ، شماره دوازدهمسال جله سالمت و بهداشت                                                                م232

شهري زیستمحیطبرغباروگردتاثیراتسنجیاولویتوارزیابی
(مطالعه موردي: شهر کرمان)

2افسانه خمیس آبادي،*1کامران پروانک

، ایرانتهراندانشگاه آزاد اسالمی، خمینی (ره) شهرري،ار امامواحد یادگاستادیار گروه کشاورزي، .1
زاهدان، ایرانمی، دانشگاه آزاد اسال،واحد زاهدان، HSEکارشناسی ارشد . 2

kamran.parvanakb@gmail.com:ایمیل02155229297فکس: 09133826807تلفن:.نویسنده مسئول*

27/9/1399پذیرش:31/4/1398یافت:در

مقدمه
پدیده گرد و غبار رخداد طبیعی است کـه در منـاطق   

ــه  ــک و نیم ــه خش ــک و ب ــرض خش ــژه در ع ــاي وی ه

). ایــن پدیــده یکــی از 1دهــد (اي رخ مــیحــارهجنــب
محیطی است که مردم کشور مـا  ترین مخاطراتمهم

کنین شهرستان کرمان را در چند سال اخیـر  ویژه سابه

چکیده
ساز اسـت. بخشـی از دالیـل    زا و حادثهیار بحرانکرمان بسغبار در کشور ما به ویژه منطقهپدیده گرد وو هدف: زمینه

. به همین دلیل مطالعـه حاضـر بـا هـدف     برمیگرددخسارت به عدم شناخت کافی اولویت تاثیر این پدیده بر محیط زیست 
وري و گیـاهی شـهر کرمـان جهـت     بـوم جـان  آب، هوا، خاك، زیستمعیارهاي بندي اثرات گرد و غبار بر ارزیابی و اولویت

انجـام  1398ریزي براي کنتـرل آن در سـال   ادن به شهروندان و مسئولین از خسارات ناشی از این پدیده و برنامهدآگاهی
شد.

بوم معیار شامل اکوسیستم آبی، خاك، هوا، زیست5. بودتحلیلی -روش تحقیق توصیفیو نوع تحقیق کاربرديکار:روش
نظر درمحیطی گرد و غبار معیارهاي سنجش تأثیرات زیستبه عنوان ر زیر معیا4بوم جانوري هر کدام با  گیاهی و زیست

هـاي میـدانی (بـه صـورت پرسشـنامه، مشـاهده و       اي و بررسیهاي کتابخانهراي گردآوري اطالعات از روشگرفته شد. ب
منظـور  بـه بودنـد. آماري پژوهش کلیه متخصصین در امر محیط زیست در شهر کرمان جامعهمصاحبه) استفاده گردید. 

استفاده شد. VIKORبندي معیارهاي سنجش از مدل رتبه
105/0، 0با درجه کیفیت VIKORاز میان معیارهاي مورد بررسی، معیارهاي هوا، آب و خاك با استفاده از مدل ها:یافته

ت بوم جانوري و گیاهی قرار داشتند. معیارهاي زیسگرد و غبار تأثیرات منفی اول، دوم و سوم به ترتیب در رتبه351/0و 
هاي پژوهش، شاخص به خطر انداختن سالمت عمـومی  در رتبه چهارم قرار گرفتند. در بین شاخص656/0با درجه کیفیت 

، 07/4هاي تنفسی به ترتیـب بـا میـانگین   شهروندان با افزایش فلزات سنگین، تهدید منابع آب شرب شهر و افزایش بیماري
گین اثرات زیانبار گرد و غبار را به خود اختصاص دادند.باالترین میان01/4و 04/4

بـر روي هـواي شـهر    را بیشترین تـأثیر منفـی  غبار وگردمعیار مورد بررسی، 5ها، از میان بر اساس یافتهنتیجه گیري:
اولویـت  . بنابراین مدیریت بحران شهري کرمان بر اساسداشتو بعد از آن به ترتیب بر روي آب و خاك منطقه کرمان 

دارد.غبار بروهاي موفقی در جهت کاهش و مقابله با پدیده گردتواند گامریزي منسجم میبه دست آمده و برنامه
غبار ، خاك، آب، هواومدیریت محیط زیست، ارزیابی اثرات، گردسنجی،: اولویتهاي کلیديواژه
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بنـدي تعـداد روزهـاي    ). پهنه2(دهدشدت رنج میبه 
همراه با پدیده گرد و غبار در استان کرمان با استفاده 
از تکنیک سامانه اطالعات جغرافیایی نشـان داد ایسـتگاه   
کرمان داراي بیشترین روزهاي همراه با پدیده گرد و 

کـه  داد د ماهانه ایسـتگاه نشـان   غبار بود. همچنین رون
هاي اسفند تا تیر داراي بیشـترین روزهـاي گـرد و    ماه

ها داراي کمترین روزهاي گرد و غبـار  غبار و بقیه ماه
گـرد  . از جمله عوامل موثر در بروز پدیده )3(بودند
توان به وجود کویر بـزرگ  در شهر کرمان میو غبار

بـارش و  لوت در حاشیه استان کرمان، کـاهش نسـبی  
تغییر الگوي بارنـدگی و فرسـایش سـطح    افزایش دما،

120بادهاي محلـی فصـلی   خشکسالی و زمین به دلیل
).4(روزه اشاره کرد 

هاي آبی سبب ر در محیططرفی پراکنش گرد و غبااز
بـا انـواع   کرمانهاي سطحی منطقه شدن آبآلودگل

کـه تنهـا   را ست و مخازن آبی هاي مضر شده اآالینده
باشـد  داري و تـأمین آب شـرب کرمـان مـی    بع نگهمن

). همچنین وزش 5مورد تهدید جدي قرار داده است (
هـاي خشـکیده منطقـه،    بادهاي شدید بر سطح زمـین 
ها کشاورزي و مراتع، با عالوه بر فرسایش سطح زمین

هـا باعـث   هاي ریزگرد بر سطح زمینفرونشست دانه
اك هـا، کـاهش ارزشـمندي خـ    کاهش نفوذپذیري آن

ــزایش    ــانوران و اف ــان و ج ــات گیاه ــد و حی ــراي رش ب
زایی در منطقه شده است. به طوري که سرعت بیابان

هاي بحرانـی بیابـانی در   طبق گزارشات موجود کانون
). تاثیر تولیـد و  6هکتار رسیده است (4500منطقه به 

پراکنش ریزگردها در منطقه کرمان نیز سبب کاهش 
تغییر در عـادات غـذایی،   تنوع زیستی و حیات جانوران،

هـاي جـانوري و   وحش، افزایش بیماريمهاجرت حیات 
گیاهی، هجوم حشـرات بـر پوشـش گیـاهی و کـاهش      

). در 7پوشش گیـاهی بـومی منطقـه گردیـده اسـت (     
بررسی ترکیب شیمیایی گـرد و غبـار منطقـه شـهداد     
کرمان اکسـیدهاي سیلیسـیوم، آهـن، منگنـز، کلسـیم،      

نوان ترکیـب اکسـیدهاي مهـم    آلومینیوم و سدیم به ع
تواننـد بـر روي جوامـع    منطقه معرفی شدند کـه مـی  

مختلف انسانی، گیاهی و جانوري اثـرات سـوء زیسـت    
گرد و غبار، به عنوان ه پدید). 8محیطی داشته باشند (

ترین اشکال آلودگی جوي از ابعاد مختلفـی  یکی از مهم
ـ      ه مورد توجه محققان قـرار گرفتـه اسـت کـه از جمل

هـاي گـرد و غبـار در    طوفانه توان به مطالعها میآن
هـا و ترکیبـات   )، بررسـی ویژگـی  9(کشور ترکمنستان

هاي گرد و غبار در شهر ریـاده  طوفانه اجزاي سازند
)، مطالعه گرد و غبار و تاثیر آن 10(عربستان سعودي

) و بررسـی ماهیـت و   11(بر آب و هواي کشور چـین 
) اشاره نمود.12(یقااثرات گرد و غباري صحراي آفر

با عنایت به مطالب باال و خسارات زیاد پدیـده گـرد و   
هـاي آتـی،   غبار و احتمال افـزایش وقـوع آن در سـال   

لزوم توجه به آن از سوي دولـت و ارائـه راهکارهـاي    
اي از مناسب در این زمینه ضروري است. بخش عمده

هــا مربــوط بــه عــدم شــناخت علمــی دالیــل خســارت
ر جهــت روش برخــورد بــا ایــن پدیــده هــا داولویــت

شــناخت کــافی ارزیــابی و از ایــن رو، ).13باشــد (مــی
بـر  این پدیده بندي اثرات و اولویتگرد و غبارپدیده 

بـوم جـانوري و گیـاهی شـهر     آب، هوا، خـاك، زیسـت  
رسد و به ما ایـن کمـک را   ضروري به نظر میکرمان 

ـ کند که بتوانیم برنامهمی اربردي هاي دقیق، علمی و ک
را بــراي جلــوگیري و کــاهش خســارات ایــن مخــاطره 

هـاي  هـا و تکنیـک  ). روش14ریزي کنیم (محیطی طرح
اثرات گـرد  بندي زیادي براي تحلیل استراتژیک و رتبه

تواند به کار برده شود کـه  و غبار بر محیط زیست می
هاي پرکاربرد و یکی از مدل1در این میان تکنیک ویکور

گیري چند معیاره و انتخـاب گزینـه   متداول در تصمیم
) براي 1984(3و تزنگ2برتر است که توسط اپرکویک

گیـري گسسـته بـا معیارهـاي     حل یـک مسـئله تصـمیم   
گیـري مختلـف و متضـاد    نامتناسب و واحدهاي اندازه

ــر 15شــده اســت (توســعه داده ). تأکیــد ایــن روش ب
هـا تمرکـز   و انتخاب از یک مجموعه گزینـه بنديرتبه

1 VIKOR
2 Opericovic
3 Tezeng
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هـاي سازشـی را بـراي حـل مسـأله بـا       ته و جوابداش
در شـرایطی کـه فـرد    کند. میمعیارهاي متضاد تعیین

هاي یک گیرنده قادر به شناسایی و بیان برتريتصمیم
مسئله در زمان شروع و طراحی آن نیست، این روش 

گیـري  عنوان ابـزاري مـؤثر بـراي تصـمیم    تواند بهمی
طریـق ارزیـابی   در واقع مـدل ویکـور از   مطرح شود.

بنـدي  هـا را اولویـت  ها بر اساس معیارها، گزینهگزینه
).16(کندمی

بنـدي اثـرات   در داخل کشور مطالعاتی در زمینه رتبـه 
بـوم جـانوري و   ریزگردها بر آب، هوا، خـاك، زیسـت  

گیاهی انجام شده اسـت. بـه عنـوان مثـال در ارزیـابی      
120هاي بادهاي اثرات ریزدگردهاي حاصل از طوفان

شهر منطقه سیسـتان بـا اسـتفاده از مـدل     5روزه در 
VIKOR مولفه اصلی (اثرات اجتمـاعی، اقتصـادي،   4از

ایج نشان فرهنگی و زیست محیطی) استفاده گردید. نت
) در 1شهرهاي هیرمند و نیمـروز بـا وزن معیـار (   داد

) در رتبـه  512/0مون با وزن معیار (هارتبه اول و شهر
). بررسی اثرات زیسـت محیطـی   17(آخر قرار گرفت

مون بر منطقه سیستان با اسـتفاده  هاخشک شدن تاالب
بــود کــه D>C>B>A>Eبــه صــورت AHPاز مــدل 
شاخص مورد مطالعه، شاخص 5دهد از میان نشان می

)D    افزایش ریزگردها و آلودگی هـوا بـا وزن معیـار (
هاي ) افزایش بیماريC) در رتبه اول، شاخص (132/0(

) 109/0و تهدید سالمت مردم بـا وزن معیـار (  تنفسی
ــاخص (  ــه دوم، ش ــان و   Bدر رتب ــه گیاه ــارت ب ) خس

) در رتبـه  098/0حیوانات بومی منطقه با وزن معیـار ( 
ــاخص ( ــوم، ش ــار  Aس ــا وزن معی ــاك ب ــایش خ ) فرس

ــاخص (  087/0( ــت ش ــارم و در نهای ــه چه ) E) در رتب
ر ) د039/0تغییرات آب و هوایی منطقه با وزن معیار (

سنجی لویتو). در بررسی و ا18رتبه پنجم قرار دارد (
مخاطرات محیط طبیعی در شهر زابـل مشـخص شـد،    

تـرین مخـاطرات طبیعـی بـه     در منطقه سیستان عمده
هـاي  ترتیب اولویت خشکسالی، طوفـان، سـیل و ماسـه   

باشند، مطابق محاسبات انجام شده در مـدل  روان می
TOPSIS ــا ــالی ب ــد را909/0، خشکس ــجدرص ــرین ی ت

ارزیابی اثـرات  ).19مخاطرات طبیعی شهر زابل است (
زیست محیطی، اقتصادي، اجتماعی و سـالمتی ناشـی از   
ریزگردها با اسـتفاده از مـدل سلسـه تحلیـل مراتبـی      

)AHP    در شهر اهواز نشـان داد، بیشـترین صـدمه را (
مردم مناطق درگیر از جنبه جسمی و روانـی متحمـل   

ه تأثیرات ریزگرد بـر نـواحی   شوند. دامنه و گسترمی
درگیر بسیار زیاد بوده و بیشترین تأثیر را بر افـزایش  

بندي تـاثیرات  ). نتایج اولویت20ها داشته است (هزینه
گرد و غبار ناشی از کارخانه سـیمان زواره نشـان داد،   
عمده اثرات منفی زیست محیطی در بخش فیزیکی به 

گی صـوتی و  ترتیب اولویت شامل آلودگی هوا و آلود
سپس آلودگی و فرسایش خاك و عمده اثـرات منفـی   
در بخش بیولوژیکی به ترتیب اولویت شامل تـاثیر بـر   

هاي گیـاهی و جـانوري و کیفیـت زیسـتگاه     تراکم گونه
هـاي پیشـگیري   ). در تحقیق دیگري روش21(باشدمی

در AHPاز آثار پدیده گرد و غبار با استفاده از مـدل  
بندي شد. نتایج نشـان داد، معیـار   بهاستان خوزستان رت

وعوامل برون کشـوري  540/0عوامل کشوري با وزن 
تـرین رتبـه را بـه خـود     باالترین و پایین163/0با وزن 

اختصاص داده است. همچنین زیر معیار اطالع رسانی و 
آگاهی مردم از حطرات گرد و غبـار از معیـار عوامـل    

یـگ بـا وزن   بیشترین رتبـه و ر 263/0کشوري با وزن 
در این معیار کمترین رتبه را به خود اختصـاص  034/0
).22(اندداده

در خارج از کشور در مطالعات علوم محیطی از تحلیل 
گیـري چنـد معیـاره در حـل مسـایل      هاي تصمیممدل

شود. مربوط به مخاطرات زیست محیطی استفاده می
هـا در مسـائل   ها روند کاربرد این مـدل در این تحلیل

). از قابلیت تکنیک چند23(یطی بررسی شده استمح
ــاري  ــدل  DS/AHPمعی ــط م ــا بس ــت TOPSISب جه

ارزیابی موارد اضطراري گـرد و غبـار اسـتفاده شـده     
هـاي چنـد معیـاري بـراي ارزیـابی      ). از مدل24است (

اثرات زیست محیطی گـرد و غبـار اسـتفاده گردیـده     
ــت ــدل25(اس ــاري  ). از م ــد معی ــاي چن و TOPSISه
AHPهاي پرخطر و منطق فازي براي ارزیابی وضعیت
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). مطالعـاتی در  26(گرد و غبار نیز استفاده شده است
هاي هاي چند معیاري پیرامون انرژيمورد تحلیل مدل

هایی که هماهنگ با توسعه پایدار تجدیدپذیر و انرژي
نظـر بـر اینکـه شـهر     ). 27هستند، انجام شـده اسـت (  

بـا  وستامتأثر از ریزگردهاهاي کرمان یکی از کانون
توجه به بحران ناشـی از پدیـده گـرد و غبـار در ایـن      

تأثیرات ریزگردها و پیامـدهاي  ضرورت دارد منطقه، 
ــر معیارهــاي آب، هــوا، خــاك،  زیســت  محیطــی آن ب

بـوم جـانوري و گیـاهی شـهر کرمـان بررسـی       زیست
به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف ارزیـابی  گردد. 
آب، هـوا،  معیارهـاي  اثرات گرد و غبار بر بنديو رتبه

بوم جانوري و گیاهی شهر کرمـان جهـت   خاك، زیست
دادن بــه شــهروندان و مســئولین از خســارات آگــاهی

راهکارهایی جهت مبارزه بـا  ناشی از این پدیده و ارائه 
انجام شد.این پدیده 

روش کار
کیلـومتر مربـع   183285شهرستان کرمان با مساحت 

32درجــه و 26جنــوب شــرقی ایــران در در قســمت 
30درجـه و  54درجـه عـرض شـمالی و    32دقیقه تـا  
دقیقه طول شرقی واقع شـده  30درجه و 59دقیقه تا 

مـی دومـارتن، نـوع اقلــیم  بنـدي اقلیاست. در تقسیم
خشک و میانگین بارنـدگی ســاالنه منطقــه بــر     نیمـه

ه ) ایســـتگا1987-2017ســــاله (30اســــاس آمــــار 
متــر بــه دســت آمـده     میلی148سینوپتیک کرمان، 

است. بر این اساس میانگین دمــاي هــوا در منطقــه    
گراد، متوسـط دمـا در سـردترین    درجـه سانتی1/17

و متوسـط دمـا در گرمترین ماه سال 6/4مـاه برابـر 
گراد بوده است. همچنین میـانگین  درجـه سانتی7/34

درصــد اســت. 32قــه ســاالنه رطوبــت نســبی در منط
متر 3/2متري، 2میانگین ساالنه سرعت باد در ارتفـاع 

بر ثانیه محاسبه گردیده است. میانگین سـالیانه تبخیـر   
هـاي تبخیـر   از سطح تشـتک متر میلی4000نزدیک به 

).28برآورد گردیده است (
و روش بـوده تحلیلـی  -تحقیق حاضر از نوع توصـیفی 

بـراي گـردآوري   . بـود انجام آن میـدانی و پیمایشـی   
اي و هـاي کتابخانـه  اطالعات در این پـژوهش از روش 

شـد.  ابـزار پرسشـنامه اسـتفاده   اسنادي و پیمایشی بـا 
آماري پژوهش کلیه متخصصین در امر محـیط  جامعه

چهار شـرط: داشـتن   که بودندزیست در شهر کرمان 
(کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد و   تحصیالت آکادمیـک 

پژوهشـی در  جربه شغلی یـا پیشـینه  داشتن ت،دکتري)
و آشنایی به موضوع، داشتن زمان کافی براي مصاحبه

دارا محیطـی آن را  مسائل ریزگردها و اثـرات زیسـت  
نفــر از پاســخگویان داراي 18بــر ایــن اســاس، . بودنــد

نفــر 12لیســانس و نفــر فــوق30تحصــیالت لیســانس، 
ن را نفـر از پاسـخگویا  36تعـداد  دکتري بودند. همچنین 

نـد  دادکیل مـی ــــ نفـر را زنـان تش  24داد ـــ عـمردان و ت
).1(جدول 

هاي تحت بررسی برحسب تحصیالت و جنسیتتوزیع فراوانی نمونه.1جدول 

وضعیت پاسخگویان
جنسیتتحصیالت
زنانفراوانیمردانفراوانیفراوانی

18108لیسانس
302010لیسانسفوق

1266دکتري
603624مجموع

محیطی گرد و غبـار،  به منظور ارزیابی تاثیرات زیست
ــار  ــق در مطالعــه جــامعی در خصــوص معی هــاي تحقی

معیـار  5محدوده مورد مطالعـه انجـام شـد و سـپس     

بـوم گیـاهی و   شامل اکوسیستم آبی، خاك، هوا، زیست
معیـار در نظـر   زیر4بوم جانوري هر کـدام بـا   یستز

2ها و زیر معیارهـا در جـدول   شد. لیست معیارگرفته 
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پرسشنامه توسـط  60رائه شده است. در ادامه تعداد ا
متخصصین مربوطه تکمیل گردید. سؤاالت پرسشـنامه  

) طراحـی و در اختیـار   3در قالب طیف لیکرت (جـدول  
پایایی این پرسشنامه به روش کارشناسان قرار گرفت. 

درصد بـوده و روایـی آن از روش   85آزمون مجدد 
در مرحلـه  درصد محاسبه گردید. 94بار محتوایی اعت

و گردیــدSPSS-10هــا وارد نــرم افــزار بعــدي داده
معیارهاي پژوهش در وضعیت هر یک از معیارها و زیر

بوم ریزگردها بر آب، هوا، خاك، زیستزمینه تأثیرات 

و تحلیـل  جانوري و گیاهی شهر کرمان مـورد تجزیـه  
هـا و اطالعـات،   ادهسـازي د پس از آمـاده قرار گرفت. 

بـه صـورت   VIKORگیريتصمیممراحل اجراي مدل
نهایتاً با استفاده از ایـن مـدل   گام به گام اجرا گردید و 

بنـدي  معیارهاي پژوهش بر اساس میزان اهمیت رتبه
بندي هر کدام از معیارها کدهاي بین براي رتبهشدند.

بخش زیر ضـمن تشـریح   در در نظر گرفته شد. 5تا 1
صر مدل ویکور مراحل انجـام آن در تحقیـق حاضـر    مخت

تشریح گردیده است.

معیارها و زیر حعیارهاي مورد مطالعه.2جدول 
زیرمعیارهامعیارها

بوم آبیزیست

هاي سطحیآلود شدن آبگل
هاي مضرهاي سطحی با آالیندهآلوده شدن آب

تهدید منابع آب شرب شهر
کاهش میزان نزوالت جوي

أثیرات بر هوات

هاي تنفسیافزایش بیماري
تأثیر بر گرمایش هوا

کاهش میزان اوزون جو
به خطر انداختن سالمت عمومی شهروندان با افزایش فلزات سنگین

تأثیرات بر خاك

کاهش ضخامت خاك
کاهش تدریجی حاصلخیزي

تخریب کیفی و شور شدن خاك
نهاي روامدفون شدن خاك توسط ماسه

بوم گیاهیزیست

کاهش پوشش گیاهی
کاهش تنوع زیستی

هاي گیاهیافزایش بیماري
هجوم حشرات به پوشش گیاهی بومی منطقه

بوم جانوريزیست

هاي مهاجرها توسط پرندهترك زیستگاه
تلف شدن و کاهش تنوع جانوري

وحشهاي حیاتتغییر در عادات غذایی و افزایش بیماري
هاه وحوش به روستاها و مزارع و افزایش شکار آنحمل

طف لیکرت.3جدول 
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمعبارت کالمی
12345مقدار کمی

مدل ویکورتشریح 
گیــري هــاي تصــمیم ر ازجملــه روشتکنیــک ویکــو 

گیـري  است که براي حل یک مسئله تصمیممتغیرهچند

گیري اسب و واحدهاي اندازهگسسته با معیارهاي نامتن
اگر در یک شده است.مختلف و متعارض توسعه داده

گزینـه  mمعیـار و  nگیري چند معیـاره،  مسئله تصمیم
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منظور انتخاب بهترین گزینـه بـا   وجود داشته باشد، به
سازي فازي استفاده از این روش، مراحل الگوریتم پیاده

ویکور داراي مراحل زیر است:
بـه کـه  تعریف معیارها و ایجـاد مـاتریس   مرحله اول:

nاسـت. ایـن مـاتریس بـر اسـاس     )1صورت رابطه (

عملکـرد  در آن کـه  شاخص است mآلترناتیو و 
ــه  ــار  (ii:1,2,…,mگزینــ ــا معیــ ــه بــ j) در رابطــ

(j:1,2,…,n)7باشدمی.
)1(

ــه دوم: ا ــه  مرحل ــمیم ک ــاتریس تص ــازي م ستانداردس
باشد. در این مطالعـه، مرحلـه   ) می2(صورت رابطه به

صـورت  بـه  گذاري و استانداردسازيمربوط به ارزش
توأم و بر مبناي ارزش عضویت در مجموعه فازي در 

شده است. ارزش عضویت یـا درجـه تعلـق    نظر گرفته
هـایی کـه   توان بـا شـماره  مجموعه فازي را میدر یک

قـرار  255تـا 0یـا  1تا 0دامنه آن بین مقادیري چون 
دارد، تعیین کرد. 

)2(

اســت. در ایــن W)مرحلــه ســوم: تعیــین وزن معیــار (
مرحله با توجه به ضریب اهمیت معیارهاي مختلف در 

) 3صـورت رابطـه (  تعیین وزن معیـار بـه  گیري،تصمیم
شـود. در تحقیـق حاضـر بـراي تعیـین وزن      تعریف می

ــل معیارهــا، از روش مقایســه ــه دو کــه در ذی اي دو ب
مـورد  (AHP)فرآیند تحلیـل سلسـله مراتبـی    روش

شده است.گیرد، استفاده استفاده قرار می
)3(

مرحله چهارم: تعیین بهترین و بدترین مقـدار از میـان   
باشد. بهترین مقدار  مقادیر موجود براي هر معیار می

( )و بدترین مقدار ( براي معیارها به ترتیب از (
شـوند. در ایـن مطالعـه    محاسـبه مـی  )5) و (4روابط (

به نقشه استاندارد بهترین مقدار براي معیارها با توجه
و بدترین مقـدار صـفر در نظـر گرفتـه     1شده فازي 

شد.
)4(
)5(

مرحله پنجم: محاسـبه مقـدار سـودمندي یـا حـداکثر      
باشـد. در ایـن   مـی R)) و مقدار تأسـف ( Sمطلوبیت (

با توجـه بـه   R) و 6با توجه به رابطه (Sمرحله مقدار 
شوند:) محاسبه می7رابطه (

)6(
)7         (

هر نقشـه  fijو jمقدار وزن مواد براي معیارWjکه 
).29باشد (معیار می
حـل  ام از راه iبیانگر نسبت فاصـله گزینـه   جایی که 

ام از iبیانگر نسـبت فاصـله گزینـه    آل مثبت و ایده
و آل منفی بود، برترین رتبه بر اسـاس  حل ایدهراه

بدست آمد. بدترین رتبه بر اساس ارزش
) Q(مقـدار  VIKORاخص مرحله ششـم: محاسـبه شـ   

) محاسـبه  8بـا توجـه بـه رابطـه (    Qباشـد. مقـدار   می
.شودمی

)8(

:در معادله فوق
V باشد.می5/0مقدار ثابتی است که همیشه برابر

=   ،=   ،=

باشد.می
ها بر اسـاس مقـادیر   مرحله هفتم: مرتب کردن گزینه

S ،R وǪ است. در این مرحله با توجه به مقادیرS ،R

تـر  تر بـه بـزرگ  ها در سه گروه از کوچکگزینهǪو 
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عنـوان گزینـه   اي بهشوند و در نهایت گزینهمرتب می
عنـوان  ه بـه  در هر سه گـرو شود کهبرتر انتخاب می

گزینه برتر شناخته شود.

هایافته
ارزیابی معیارهاي سنجش

منظور ارزیـابی اثـرات زیسـت  در پـژوهش حاضر به 
ــا  ــوا،  5محیطــی ریزگرده ــی آب، خــاك، ه ــار کل معی

شد و براي بوم گیاهی و جانوري در نظر گرفته زیست
هر یک از معیارها چند زیر معیار متنـاظر بـا هـر یـک     

ارائـه شـده   4ید. نتایج ارزیــابی در جـدول   طرح گرد
، تمامی معیارهـاي  شوداست. همانطور که مالحظه می

بـاالتر هسـتند کـه حـاکی از     3پژوهش از حد میانگین 
تأثیرگذاري ریزگردها بر تمامی معیارهاي پـژوهش و  
نشان دهنده نامطلوب بـودن وضـعیت ریزگردهـا در    

باشد. شهر کرمان می
هاي پـژوهش، شـاخص   بین شاخص، از 3مطابق جدول 

به خطر انداختن سالمت عمومی شهروندان با افزایش 
)، تهدیـد منـابع آب شـرب شـهر     07/4فلزات سنگین (

) 01/4سـی ( هـاي تنف ) و افزایش بیمـاري 04/4کرمان (
ترتیب باالترین میـانگین را بـه خـود اختصـاص داده     به

و است، که نشان از تأثیر زیاد ریزگردها بر معیار هـوا 
آب در شهر کرمان دارد.

ارزیابی معیارهاي پژوهش.4جدول 
میانگین نظر کارشناسانزیرمعیارهامعیارها

بوم آبیزیست

89/3هاي سطحیآلود شدن آبگل
59/3هاي مضرهاي سطحی با آالیندهآلوده شدن آب

04/4تهدید منابع آب شرب شهر 
47/3کاهش میزان نزوالت جوي

ات بر هواتأثیر

01/4هاي تنفسیافزایش بیماري
30/3تأثیر بر گرمایش هوا

26/3کاهش میزان اوزون جو
07/4به خطر انداختن سالمت عمومی شهروندان با افزایش فلزات سنگین

تأثیرات بر خاك

96/3کاهش ضخامت خاك
93/3کاهش تدریجی حاصلخیزي

88/3تخریب کیفی و شور شدن خاك
89/3هاي روانمدفون شدن خاك توسط ماسه

بوم گیاهیزیست

49/3کاهش پوشش گیاهی
68/3کاهش تنوع زیستی

73/3هاي گیاهیافزایش بیماري
58/3هجوم حشرات به پوشش گیاهی بومی منطقه

بوم جانوريزیست

97/3هاي مهاجرها توسط پرندهترك زیستگاه
75/3ريتلف شدن و کاهش تنوع جانو

72/3وحشهاي حیاتتغییر در عادات غذایی و افزایش بیماري
27/3هاحمله وحوش به روستاها و مزارع و افزایش شکار آن

بندي اهمیت هر یـک از معیارهـاي پـژوهش در    رتبه
شهر کرمان

و VIKORگیـري تصمیمنتایج اجراي هر مرحله مدل 
پـژوهش در  بندي اهمیت هـر یـک از معیارهـاي    رتبه

به صورت گام به گام به شرح زیـر ارائـه   شهر کرمان 
شده است:
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گیريتشکیل ماتریس تصمیممرحله اول
هـا (وضـعیت کنـونی،    گیري از شـاخص ماتریس تصمیم

زیســت، تــأثیر بــر منطقــه) و طتأثیرگــذاري بــر محــی
بوم جـانوري، هـوا،   بوم گیاهی، زیستها (زیستگزینه

ــکیل ــاك) تش ــتآب، خ ــده اس ــک از  ش ــر ی ــاز ه . امتی

(اهمیـت  9(اهمیت خیلـی ضـعیف) تـا    1ا از آلترناتیوه
اسـاس  اري گردید که نتایج حاصل بـر ذگعالی) ارزش

ارائه شده است.5جدول 

ماتریس وضع موجود.5جدول
تأثیر بر منطقه زیستتأثیرگذاري بر محیط وضعیت کنونی معیار

2 2 4 بوم گیاهیزیست
2 2 4 نوريبوم جازیست
7 4 8 هوا
5 6 5 آب
4 6 4 خاك

مرحله دوم ماتریس وزنی
بنــدي معیارهــا توســط هــاي مــؤثر در رتبــهشــاخص

AHPگردیـد و در قالـب روش   کارشناسان استخراج

دهی شد. بر اساس نتایج ماتریس وزنـی (جـدول   وزن
بــا امتیــاز زیســتتأثیرگــذاري بــر محــیط)، شــاخص 6

برخوردار است و بعد از آن از باالترین اهمیت333/0
در رتبه دوم و 289/0با امتیاز وضعیت کنونیشاخص 

در 190/0بـا امتیـاز   تأثیر بر منطقهدر نهایت شاخص
رتبه سوم قرارگرفته است.

هاي مورد مطالعهماتریس وزنی شاخص.6جدول 
تأثیر بر منطقهزیستتأثیرگذاري بر محیطوضعیت کنونیهاشاخص
289/0333/0190/0وزن

مرحله سوم تشکیل ماتریس وزنی
ماتریس وزنی از ضـرب آلترناتیوهـاي هـر گزینـه در     

دسـت  بـه )9(ص مورد نظر از طریق رابطه وزن شاخ
ارائه شده اسـت. از نتـایج ایـن    7آمد. نتایج در جدول 

و مــاتریس حــداکثر مطلوبیــتمــاتریس در محاســبه 
.شودمقدار تأسف استفاده می

)9(

ماتریس نرمال وزنی.7جدول 
تأثیر بر منطقه زیستتأثیرگذاري بر محیط وضعیت کنونی معیارها

047/0 075/0 098/0 بوم گیاهیزیست
047/0 075/0 098/0 بوم جانوريزیست
129/0 127/0 159/0 هوا
080/0 177/0 159/0 آب
063/0 179/0 098/0 خاك

) و Sکثر مطلوبیت (مرحله چهارم تشکیل ماتریس حدا
)Rمقدار تأسف (

مقدار ماتریس حداکثر مطلوبیت و مقدار تأسف براي 
بـه ترتیـب از   هاي مـورد مطالعـه  شاخصهر کدام از 

8) محاسبه گردید. نتایج در جـدول  11) و (10رابطه (
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هـا در محاسـبه   از نتایج این مـاتریس درج شده است. 
اده و مقـدار تأسـف اسـتف   ماتریس حداکثر مطلوبیـت 

.شودمی

)10           (
)11(

)R) و مقدار تأسف (Sماتریس حداکثر مطلوبیت (.8جدول

R S تأثیر بر منطقه تأثیرگذاري بر 
زیستمحیط وضعیت کنونی معیارها

221/0 698/0 158/0 221/0 172/0 بوم گیاهیزیست
221/0 698/0 158/0 221/0 172/0 بوم جانوريزیست
109/0 109/0 000/0 109/0 000/0 هوا
114/0 249/0 094/0 000/0 114/0 آب
172/0 416/0 126/0 000/0 173/0 خاك

بندي اهمیت هر یـک از معیارهـاي   رتبهمرحله پنجم 
پژوهش در شهر کرمان

با محاسـبه مطلوبیـت و مقـدار تأسـف، مقـدار نهـایی       
فکیک معیارها بر اساس معادلـه  ) به تQشاخص ویکور (

بندي معیارها بر اسـاس  ) محاسبه و در نهایت رتبه12(
بندي ، رتبه9گانه تعیین شد. در جدول هاي سهشاخص

صورت گرفته اسـت.همانطور کـه   Qبر اساس ارزش 
شود، کمترین ارزش باالترین اولویت را به مالحظه می

ــ       ه خـود اختصـاص داده اسـت. معیــار هـوا بـا عنایـت ب
بـوم  بوم گیـاهی و زیسـت  معیارهاي آب، خاك، زیست

) در رتبـه اول قرارگرفتـه   0(جانوري با درجه کیفیـت  
است. معیار آب با عنایت به شـاخص معیارهـاي خـاك،    

بوم جانوري با درجه کیفیت بوم گیاهی و زیستزیست
در رتبه دوم قرارگرفته است. معیـار خـاك بـا    105/0

بـوم گیـاهی و   اي زیستو معیاره351/0درجه کیفیت 
هاي ، به ترتیب در رتبه456/0جانوري با درجه کیفیت 

اند.بعدي قرارگرفته
)12(

معیارهاي پژوهش در شهر کرمانرتبه .9جدول 
رتبه)Qدرجه کیفیت (معیارها

456/04بوم گیاهیزیست
456/04بوم جانوريزیست

01هوا
105/02آب
351/03خاك

بحث  
مخـاطرات محیطـی منـاطق    گرد و غبار یکی ازپدیده

خشک از جمله شهر کرمان است که متأثر خشک و نیمه
از شرایط جـوي خاصـی اسـت و همـه سـاله خسـارات       

کنـد.  هـا وارد مـی  مت انسـان زیادي را به محیط و سال
گرد و غبار بخـش جـدایی ناپـذیري از سیسـتم     چرخه

تن گـرد و غبـار   2000له حدود زمین است که هر سا
درصـد در سـطح   75کند که از ایـن مقـدار   تولید می
نشیندها فرو میدرصد در سطح اقیانوس25زمین و 

غبـار بـر   وبنـدي تـاثیرات گـرد   ارزیابی و رتبـه ). 30(
کنـد کـه   محیط زیست شهري، به ما این کمـک را مـی  

غبـار را  وتحت تأثیر پدیده گـرد پارامترهاي محیطی
هـاي  به طور دقیق شناسـایی کنـیم تـا بتـوانیم برنامـه     

دقیق، علمی و کاربردي را براي شناسایی، جلـوگیري و  
ریزي کاهش اثرات مخرب این مخاطره محیطی طرح

). مطالعه بـر روي تـاثیرات گـرد و غبـار بـر      31(کنیم
هاي آب، خـاك، هـوا، زیسـت بـوم جـانوري و     شاخص

میانگین تمامی معیارهاي ،دگیاهی شهر کرمان نشان دا
دهد باالتر بود. این موضوع نشان می3تحقیق از عدد 

تحقیـق تأثیرگـذار   هـاي شـاخص ریزگردها بر تمـامی  
و حاکی از نامطلوب بودن وضعیت ریزگردها در بوده

هــاي پــژوهش، . در بــین شــاخصاســتشــهر کرمــان 
انداختن سالمت عمومی شـهروندان بـا   خطربهشاخص 

، تهدیـد منـابع   07/4ت سنگین با میـانگین  افزایش فلزا
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و افـزایش  04/4بـا میـانگین   کرمـان  آب شرب شـهر  
به ترتیب بـاالترین  01/4هاي تنفسی با میانگین بیماري

اند که نشـان از تـأثیر   میانگین را به خود اختصاص داده
کرمـان  زیاد ریزگردها بر معیـار هـوا و آب در شـهر    

و گرد و غبـار پدیده از مهمترین دالیل در بروزدارد.
شده در شـهر کرمـان   به دنبال آن بروز مشکالت ذکر

توان به وجود کویر بزرگ لـوت در حاشـیه اسـتان    می
تغییر الگوي کرمان، کاهش نسبی بارش و افزایش دما،

خشکسـالی بارندگی و فرسایش سطح زمین بـه دلیـل  
گرد ). عامل اصلی دیگر در ایجاد پدیده 4(اشاره نمود

در منطقه مورد مطالعه بادهاي محلـی فصـلی   و غبار 
روزه است. این بادها در اکثر ایام سال در منطقه 120
زش هـاي خـرداد تـا شـهریور و    ما طی مـاه وزند، امی

ـ اي میو فراوانی اهمیت ویژهبادها از نظر شدت د.  یاب
ها با توجه به فقـر پوشـش گیـاهی، خشـکی     این طوفان

شرایط توپـوگرافی  خاك، شیب کم دشت و عدم تاثیر 
هاي مکـرر  در کاهش سرعت باد و همچنین خشکسالی

که در نتیجه نوسات اقلیمی حـوزه آبریـز جازموریـان    
هـا و  دهد باعث خشک شدن بسـتر رودخانـه  روي می

). در معرض 32(شودمون میهاهايبخصوص دریاچه
ــه و    قرار ــوبات ریزدان ــی از رس ــم عظیم ــرفتن حج گ

الی و حرارت بـاالي محـیط   اي که در اثر خشکسدریاچه
اند، به عنوان منبع اصلی پیوستگی خود را از دست داده

هاي گرد و غباري در طول سـال مطـرح   تغذیه طوفان
لذا با توجه به افزایش جمعیـت در شـهر   ).33هستند (

ست جهت آمادگی و مقابله با  مخاطرات یباکرمان، می
ــان ــار   زی ــرد وغب ــده گ ــی پدی ــتی و محیط ــار بهداش ب

ــاهنامــهبر ــانهــاي کوت مــدت و بلندمــدت مــدت، می
ریزي نمود.برنامه

طالعاتی در زمینه تاثیرات در داخل و خارج کشور هم م
هـاي زیسـت محیطـی    غبار بـر شـاخص  وگردپدیده

بـه طـوري کـه در بررسـی ترکیـب      انجام شده است،
شیمیایی گرد و غبار منطقه شهداد کرمان اکسـیدهاي  

لسـیم، آلومینیـوم و سـدیم    کآهن، منگنـز، سیلیسیوم،
عنوان ترکیب اکسیدهاي مهم منطقه معرفی شـدند  به

توانند بر روي جوامع مختلف انسـانی، گیـاهی و   که می
). 8جانوري اثرات سوء زیست محیطی داشـته باشـند (  

نتایج مطالعه اثرات ریزگردها در شهرستان زابل نشان 
داد، وقوع ریزگردها در زمینه اقتصادي باعث کـاهش  
درآمد، افـزایش هزینـه درمـان، کـاهش سـطح زیـر       
کشت، در زمینه اجتماعی باعث افزایش بیکاري و طالق، 
در زمینه زیست محیطی باعث تهدید سالمت جسـمی  

تشــدید بیمارهــاي تنقســی و قلبــی، و روحــی، بــروز و
یط شـهري و تهدیـدات زیسـت محیطـی     آلودگی محـ 

و اي شـرق تحلیل مکانی گرد و غبارهـ ). 34(گرددمی
ــوب شــرق کشــور نشــان داد  ــیش از جن درصــد 75ب

شده در این مناطق منشـأ  روزهاي گرد و غباري ایجاد
هـاي عمـده   محلی داشته و این مناطق یکـی از کـانون  

سبب کـاهش تنـوع   باشد که گرد و غبار در کشور می
ــر در عــادات غــذایی،   ــات جــانوران، تغیی زیســتی و حی

جـانوري و  هـاي  وحش، افزایش بیماريمهاجرت حیات 
گیاهی، هجوم حشـرات بـر پوشـش گیـاهی و کـاهش      

طـی  ). 7(پوشش گیاهی بومی منطقـه گردیـده اسـت   
تحقیق دیگر در بررسی تاثیر افزایش خشکی بر میـزان  
گرد و غبار و بهداشت عمومی در جنوب غربی ایـاالت  

بـا  ت تغییرات آب و هوایی مشخص گردیدمتحده تح
گردهـاي ریـز   سـطح ریز 2050افزایش خشکی تا سال 

درصـد  38و سـطح ریزگردهـاي درشـت    درصد57
توانـد باعـث افـزایش    یابد که این امر مـی افزایش می

شـدن در  ، بسـتري درصـد 230میزان مرگ و میر تـا  
عروقی تا -هاي قلبیي، بیماردرصد360بیمارستان تا 

ــد360 ــا  درص ــومی ت ــت عم ــاطرات بهداش 47و مخ
الـذکر بـا نتـایج    قنتایج تحقیقات فو).35(گردددرصد 

تحقیق حاضر انطباق دارد.
تاثیرات الذکر، عالوه بر بررسی با توجه به مراتب فوق

هاي زیست محیطی، الزم گرد و غبار بر شاخصپدیده
براي آگاهی دادن به شـهروندان و مسـئولین از   است 

راهکارهـایی جهـت   خسارات ناشی از این پدیده و ارائه 
غبـار بـر آب، هـوا، خـاك،     اثرات گرد ومبارزه با آن، 

در ایـن  بندي گـردد.  رتبهبوم جانوري و گیاهیزیست
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بنـدي اثـرات   رتبـه تحقیق نتایج ارزیابی مدل ویکور در 
بــوم گــرد و غبــار بــر معیــار آب، هــوا، خــاك، زیســت

معیـار  دهد که نشان میجانوري و گیاهی شهر کرمان 
بوم گیاهیهوا با عنایت به معیارهاي آب، خاك، زیست

) در رتبـه اول  0(بوم جانوري با درجه کیفیـت  و زیست
گرفت. معیار آب با عنایت به شـاخص معیارهـاي   قرار

بوم جانوري با درجـه  بوم گیاهی و زیستخاك، زیست
در رتبه دوم قرارگرفت. معیار خاك بـا  105/0کیفیت 

بـوم گیـاهی و   و معیارهاي زیست351/0درجه کیفیت 
هاي ، به ترتیب در رتبه656/0جانوري با درجه کیفیت 

بندي مناطق نتایج رتبهدر پژوهشی بعدي قرارگرفتند. 
بـا  مستعد پدیده گـرد و غبـار در نـوار غربـی ایـران      

معیاره نشان داد، گیري چندهاي تصمیماستفاده از مدل
معیاره گیـري چنـد  ي تصـمیم هـا قابلیت اطمینان مـدل 

اسـاس  بیشتر از مدل تخمین شـبکه عصـبی اسـت. بـر    
نتایج مدل تاپسـیس و ویکـور بیشـترین احتمـال وقـوع      

درصـد 99گرد و غبار در ایسـتگاه اسـالم آبـاد غـرب     
ــد ــبه گردیـ ــرات  در).36(محاسـ ــر اثـ ــق دیگـ تحقیـ

روزه 120هـاي بادهـاي   گردهاي حاصل از طوفانریز
VIKORشهر منطقه سیستان با استفاده از مدل 5در 

4سیستان از شهر منطقه 5ارزیابی شد. جهت بررسی 
اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و مولفه اصلی شامل اثرات 

ــت ــزیس ــان داد  محیط ــایج نش ــد. نت ــتفاده گردی ی اس
آمـده متعلـق بـه شـهرهاي     دسـت بیشترین امتیـاز بـه  

باشد که در رتبه می1هیرمند و نیمروز با وزن معیار 
در 710/0گیرد. شهر زابل با وزن معیـار  اول قرار می
در رتبـه  708/0هر زهک با امتیـاز وزنـی   رتبه دوم، ش

در 512/0مون با وزن معیار هاسوم و در نهایت شهر
نتایج مطالعات انجام شـده  ).17(رتبه آخر قرار گرفت

بندي تـاثیرات گـرد و غبـار ناشـی از     در مورد اولویت
) و 38آبیـک ( )، سیمان37تیس چابهار (کارخانه سیمان

عمــده اثــرات منفــی ) نشــان داد39ســیمان هگمتــان (
رات گـرد و غبـار در بخـش فیزیکـی     زیست محیطی ذ

ترتیب اولویت شامل تاثیر بـر آلـودگی هـوا و آب،    به
آلودگی صوتی و سپس آلـودگی و فرسـایش خـاك و    

ترتیــب در بخــش بیولـوژیکی بـه  عمـده اثـرات منفـی   
هاي گیاهی، جانوري اولویت شامل تاثیر بر تراکم گونه

باشــد. بررســی اثــرات مــیســتگاه و ســپس کیفیــت زی
مون بـر منطقـه   هـا شدن تـاالب محیطی خشکزیست

بــه صــورت   AHPسیســتان بــا اســتفاده از مــدل    
D>C>B>A>E   5از میـان  دهـد بود کـه نشـان مـی

) افزایش ریزگردهـا  Dشاخص مورد مطالعه، شاخص (
) در رتبــه اول، 132/0و آلـودگی هــوا بــا وزن معیــار ( 

نفســی و تهدیــد هــاي ت) افــزایش بیمــاريCشــاخص (
) در رتبـه دوم،  109/0سالمت مـردم بـا وزن معیـار (   

) خسارت به گیاهان و حیوانات بومی منطقه Bشاخص (
ــار ( ــا وزن معی ــه ســوم، شــاخص (098/0ب ) A) در رتب

) در رتبه چهارم و 087/0فرسایش خاك با وزن معیار (
) تغییرات آب و هوایی منطقـه بـا   Eدر نهایت شاخص (

ــنجم قــرار دارد039/0وزن معیــار ( ).18() در رتبــه پ
ــا نتــایج تحقیــق حاضــر نتــایج تحقیقــات فــوق الــذکر ب

همخوانی دارد. 

گیرينتیجه
بندي تـاثیر  در این پژوهش تاثیرات گرد و غبار و رتبه

بـوم  این پدیده بر معیارهاي آب، هـوا، خـاك، زیسـت   
از میـان  بررسـی شـد.  جانوري و گیاهی شهر کرمـان 

ررسی، معیارهاي هوا، آب و خاك بـا  معیارهاي مورد ب
بـه ترتیـب در رتبـه    351/0و 105/0، 0درجه کیفیت 

ــأثیرات منفــی اول، دوم و ســوم  ــار ت ــرار گــرد و غب ق
داشتند. معیارهـاي زیسـت بـوم جـانوري و گیـاهی بـا       

در رتبه چهارم قرار گرفتنـد. در  656/0درجه کیفیت 
هاي پژوهش، شـاخص بـه خطـر انـداختن     بین شاخص

ت عمومی شهروندان با افـزایش فلـزات سـنگین،    سالم
هـاي  تهدید منابع آب شرب شـهر و افـزایش بیمـاري   

تنفسی باالترین میانگین اثرات زیانبار گرد و غبار را بـه  
به طور کلی نتایج این مطالعـه بـا   خود اختصاص دادند. 

هاي مشابه در سایر شهرهاي خوزستان، سایر پژوهش
غـرب کشـور حـاکی از    بوشهر، زابـل، اراك و شـرق و  

دهنـده آن  باشـد و نشـان  دستیابی به نتایج مشابه مـی 
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است که عالوه بر گردوغبار فـرا محلـی کـه از غـرب     
شـود در  مـی کرمان کشور و کویر مرکزي وارد شهر 

سـالی، گسـترش اراضـی    هاي اخیـر بـه دلیـل خشک   سال
ها، گردوغبار محلی نیـز بـه   شدن تاالببیابانی و خشک

ــده  ــافه ش ــداد  آن اض ــت و تع ــزایش غلظ ــث اف و باع
اسـت. ایـن   شـده کرمـان  روزهاي گردوغبار در شهر 
محیطی بـراي منـابع آبـی،    پدیده اثرات مخرب زیست

بنـابراین بـه منظـور    خاکی و هوا ایجـاد کـرده اسـت.   
کاهش خسارات ناشی از مخـاطرات گردوغبـار، سـتاد    

در زمینه مقابلـه بـا   کرمان مدیریت بحران شهرستان 
وظــف بــه ایجــاد نظــام آموزشــی و     ممخــاطرات 

یک در بهسازي قوي و جدي، ایجـاد تفکـر اسـتراتژ   خود
ریزي شهري، ایجاد بستر مطالعات طرح جامع و برنامه

هاي پدافند غیرعامـل  مستمر و پویا جهت اجراي طرح
رسانی علمی، دقیق و شفاف در باشد تا ضمن اطالعمی

هــاي گردوغبــار بــرايمــورد آثــار و عواقــب بحــران
ه راهکارهایی براي کـاهش  ئساکنان مناطق درگیر و ارا

خسارات ناشی از این پدیده از مهاجرت مردم و تخلیه 
نــاطق جلــوگیري شــود. بــر اســاس شــهر بــه ســایر م

هاي بالفعل و گردد، کانونهاي تحقیق پیشنهاد مییافته
بــالقوه شــروع ریزگردهــا در منطقــه مــورد مطالعــه 

پاشی نفتـی و  از طریق مالچسریعاً شناسایی و مهار آنها
ــع  ــیمیایی، توس ــالش ــل  ه نه ــاد جنگ ــاري، ایج ــاي ک ه

ایجــاد وکــاري مصــنوعی، و جنگــلکاشــتدســت
ین نـــمصـــنوعی انجـــام شـــود. همچهـــاي بادشـــکن

مصـرف فاضـالب شـهري و    ریـزي و مـدیریت   برنامه
هـاي روان و  ت شـن یریزهاي رسی جهت تثبایجاد خاک

ویـژه در مواقـع   غبـار بـه   وجلوگیري از پراکنش گرد
یتی که درانی اجرایی گردد. شایان ذکر است محدوبح

شـده وجـود دارد   شـدن پیشـنهادات ذکر  جهت اجرایی
هـاي مـرتبط بـا خشکسـالی،     همکاري کم بـین سـازمان  

ــان ــی، امــور آب و شــهرداري منطقــه جهــت  بیاب زدای
مـدیریت و نظــارت مســتمر بــر پدیــده گردوغبــار و  

بنـابراین الزم اسـت  باشـد. ت آن مـی کنترل جامع اثرا
شده ایجاد گردد.هاي ذکرعامالت بیشتر بین سازمانت

تشکر و قدردانی
باشـد،  مـی ییمقاله حاضر نتیجه انجام پروژه دانشـجو 

از زحمایت اداره کل محـیط زیسـت   نویسندگان مقاله 
کارشـناس محتـرم   نیـز  زاهدان وکرمان و شهرستان 

نی را تشـکر و قـدردا  سرکار خانم دکتر هـومن کمـال  
.نمایندمی
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