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 و جانیهند شهرستان غبار و گرد جادیعوامل موثر بر ا یبندتیاولو و ییشناسا
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 دهيچک
مخصوصاً به  ،يرسانبیآسکه باعث  استگرد و غبار  دهیپد ر،یاخ یهادر سال جیو را يعیمخاطرات طب ي ازکی

 نیو موثر در رخداد ا ي. از عوامل اصلباشد يدشوار م اریآن بس تیریو مدکنترل  وشود يم يو انسان یهای شهر طیمح

که در  قیتحق نیا در. است دهیپد نیا ریطق منشا و مناطق تحت تأثمنا يمیاقل طیو شرا یيایجغراف تیموقع ،دهیپد

پرسش از  ،یا کتابخانهمطالعات  بر اساساستان خوزستان انجام شده است، ابتدا مسائل و مشکالت  جانیشهرستان هند

-اثر-تیوضع-فشار-محرکه یرویاز چارچوب ن ،. سپسشده استمشخص تحقیق مراجعه به منطقه  زیو ن کارشناسان

. شداند، استفاده  غبار شهرستان هندیجان شده و که باعث وقوع گرد يعوامل مهمترین لیتحل ی(، براDPSIRپاسخ )

ریزی مدیریتي است. در  برنامهاری و ذگعوامل، برای سیاست "معلولي-علت"، تحلیلي مبتني بر رابطه DPSIRچارچوب 

با استفاده از  DPSIRوب چهای چاریک از مولفه ط به هربندی عوامل مربواولویتاقدام به شناسایي و  ،قیتحق نیا

برای تکمیل  که،نیا حیتوضهای ناپارامتریک فریدمن شد. مبتني بر آزمون نامه خبرگان با طیف لیکرت وپرسش

استان خوزستان  یجهاد کشاورز و یا آب منطقه ست،یز طیمح ،يعیاز کارشناسان ادارات منابع طبخبرگان  نامهپرسش

رشد جمعیت، توسعه کشاورزی، توسعه دامداری، توسعه صنعتي و نتایج پژوهش نشان داد که  صورت گرفت. ينجنظرس

های موثر بر وضعیت رخداد گرد و غبار در منطقه پیشرانمهمترین  ،از بیشینه به کمینه ،ترتیب اهمیتاقلیم به تغییر

گیرانه نقش مهمي را در بهبود وضعیت و کاهش اثرات های واکنشي و پیشتوجه به هر دو مقوله پاسخ تحقیق هستند.

 نامطلوب رخداد گرد و غبار در منطقه تحقیق داراست.
 

نیروی سلسله مراتبي، تحلیل  فرایند، رابطه علت و معلوليهای مدیریتي، محیطي، پاسخ اثرات زیست های کليدی: واژه
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 يستیآن با داتیو خدمات و تول يعیاز منابع طب

آن توازن برقرار و حفاظت از  یبردار بهره نیدقت ب به

تعامل  وهیش تیریمد ،يعیمنابع طب تیری. مدشود

 ،Sheikhاست ) يعیطب یاندازها ها و چشم انسان

کارشناسان امر مشخص شده است  (. امروزه بر2121

منابع طبیعي در کشورهایي  يکه خروج از بحران کنون

 ،هستندروبرو  جتماعيکه با مشکالت اقتصادی و ا

 اصلي عامل عنوانبه انسان ایگاهج گرفتن نظر در بدون

 نخواهد پذیرامکان وی فعالیت تحت مناطق در تخریب

 تیرمدی. (2132و همکاران،  Salehpour Jam) بود

 ص،یتخص ،یزیر برنامه رندهیدربرگ يعیمنابع طب

 اناهیگ ،از منابع آب، خاک، هوا یبردار ت و بهرهحفاظ

رفاه  و ها توجه شود که انسان يستیو جانوران است. با

 یبه سالمت و بارور يمتک هاآن شتیو مع

و همکاران،  Rashvand) است يعیطب یاندازها چشم

آب، هوا،  ن،یاز زم ي. مواظبت و مراقبت مردم(2131

رار سالمت و حفظ و استم یو کوه برا ایدر ،اهیگ

است.  یدیکل اریبس يعیطب یاندازها چشم یبارور

تجربه کشورهای متعدد حاکي از آن است که 

الزم  کارآمدی تنهایي به هادولت داماتاق و ها فعالیت

 بتواند که راهبردی ریزیبرنامهرا ندارد و تدوین 

 و دهد قرار مبنا را نیازها ترینعام و تریناساسي

 ز استنیا مورد باشد، سیستمي وفراگیر  عبارتي به

(Salehpour Jam  ،2121و همکاران). 

تهدیدات جدی مشکالت و منابع طبیعي کشور با 

ها، کمبود آب،  سالي تغییرات اقلیم، خشکنظیر 

(، فرسایش شدید خاک، ها )آب، خاک، هوا آلودگي

تغییرات مدیریت اراضي همچون  زایي، بیابان

ها، تخریب مراتع، اقدامات کشاورزی تراشي جنگل

 نامناسب و غیراصولي و توسعه ناپایدار روبرو است

(Mosaffaie  ،2137و  2135و همکاران) اوضاع منابع .

نیز از این و محیط زیست منطقه مورد تحقیق طبیعي 

 یيقهقرا فرایند .نیستم مستثني های شو پدیده

 يحکمران ياز عوامل انسان يعمدتاً ناش ن،یسرزم

 نینابجا در سرزم های نادرست انسان با دخل و تصرف

منابع است. برداشت نادرست از  هي رویب یبردار و بهره

 ،يعیاز منابع طب هروی يب برداری هو بهر ستیز طیمح

 است هکرد دارخدشهرا  تیامن جادیا یتالش برا

(Armin  ،2132و همکاران) .در مسائل  ،جهنتی در

 دیبا هاگذاریاستیسو  ها یزریبرنامه ،يطمحیستیز

و همکاران،  Joybari) باشد يمتوجه عوامل انسان شتریب

2135). 

شکالت حوضه و پیامدهای آن، آگاهي از م

های مدیریتي آبخیز و ترین گام در اجرای طرح اصولي

های آبخیز حوزه کپارچهیمدیریت  دستیابي به اهداف

 ،. همچنین(2137و همکاران،  Sadoddin) است

بندی مشکالت حوضه، گامي اصولي در چرخه اولویت

-هاست، بهمدیریت آبخیز و مدیریت شایسته حوضه

های مربوطه بندیکه شناخت عوامل و اولویتطوری

راهگشای اتخاذ تدابیری در راستای حذف موانع و 

و  یکپارچههای مدیریت ریزییم در برنامهاتخاذ تصم

های مختلف کشور های آبخیز در استانکارآمد حوزه

. مشکالت (2132و همکاران،  Mosaffaie) است

ای، پرسش از حوضه مبتني بر مطالعات کتابخانه

کارشناسان و نیز مراجعه به منطقه و مصاحبه حضوری 

و  برداران منطقه قابل تشخیص بهرهبا ساکنان و 

 .(2136و همکاران،  Sadoddin) بندی است طبقه

های اخیر، مشکالت محیط  از آنجاکه در دهه

های اقتصادی  زیستي که بیشتر بر اساس جنبه

گیران  های انساني بوده است، محققان و تصمیم فعالیت

های  اند. این مشکالت در مقیاس با چالش مواجه شده

های  رات فعالیتمتفاوتي از تغییر اقلیم جهاني تا تاثی

اند. در  اکولوژیکي جای گرفتههای  امانهسانساني بر 

دلیل اهمیت این مشکالت نیاز به به ،حال حاضر

پذیر برای مقابله کارآمد با  های انعطاف استفاده از روش

مشکالت محیط زیستي بیش از پیش احساس 

هایي که اقتصادی و اجتماعي و هم  شود؛ روش مي

 ا در نظر بگیرند.محیط زیستي ر عوامل

مقابله با این پدیده  برایبهترین شیوه انتخاب 

شناخت  ،مستلزم آگاهي از وضعیت منطقه و همچنین

روابط علت و معلول بین عوامل ایجاد و گسترش این 

احیاء و حفظ  برای ،ضروری است ،. لذاپدیده است

عوامل موثر و سهم هر یک در بروز منطقه با شناسایي 

ارائه راهکارهای مناسب در و نیز  بارغ و پدیده گرد

زایي و  بیابان کنترل موثر در جهترفع عوامل جهت 

مسائل و مشکالت  یيشناسا .شوداقدام تثبیت منطقه 

 یشنهادیپ یو راهکارها يانداز اهداف آرمان چشم زیو ن

غبار را  و گرد تیریمد یراهبرد ریپژوهش، مس نیدر ا

http://jwem.areo.ir/?_action=article&au=145710&_au=Amin++Salehpour+Jam
http://jwem.areo.ir/?_action=article&au=145710&_au=Amin++Salehpour+Jam
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. در کنند يم نییتع جانیدر منطقه شهرستان هند

 کی نیو تدو هیو ته ينقشه راه کل نییبا تب قتیحق

 یها یزیر هدفمند، برنامه يتیریمد سامانه ایراهبرد 

 دنبال بهبود وضع موجود خواهند بود. به ياتیعمل

منطقه هندیجان واقع در سواحل شمالي خلیج 

فارس، بخشي از شهرستان هندیجان استان خوزستان 

اقلیمي، توپوگرافي و ادافیکي دلیل شرایط  بهکه  است

ای باالیي برخوردار نیست. بر اساس گونهاز تنوع 

عنوان یکي از بهاین منطقه  ،های انجام گرفته بررسي

در استان خوزستان  غبار و گرد مهم هایکانون

متاثر از عوامل  که این پدیده ،شناسایي شده است

پوشش  بیباشد که منجر به تخرميمتعدد تخریب 

و تداوم  نیسرزم بیو خاک و متعاقبا آن تخر ياهیگ

 ریاخ یهاسال در روند بیاباني شدن منطقه شده است.

و توسعه  تیجمع شیهمچون افزا يعوامل لیدلبه

 یهاتیمحدودمتنوع آبي و  یازهاین شیشهرها، افزا

از  یدیشد یها یبردارهبهرموجود در منابع آب و ... 

 يطیمح ستیز یهابهابه حق ،همنابع آب صورت گرفت

 یشده است. با احداث سدها یدست توجه کمتر نییپا

مناطق  نیباالدست، آب در ا يکوچک و بزرگ در نواح

و  البیصورت سهآن ب دنیو مانع از رس ینگهدار

وقوع  ،يشده است. از طرف يدشت يبه اراض هیپا انیجر

مدت در چند دهه  يو طوالن دیشد یهايخشکسال

 نیبر ا يمضاعف ریتاث يمیاقل اترییتغ زیگذشته و ن

سیر اقدامات و  ،عبارتي دیگر بهمناطق گذاشته است.  

ترین مناطق را به بحرانيهای نسنجیده، برداریبهره

این مناطق بحراني  ،لحاظ فرسایش بادی ایجاد کرده

در حال حاضر خود تهدیدی در جهت گسترش بیابان 

. با هستند منطقه نیبار در اغ و گرد زانیم شیو افزا

 دهیبودن عمل فرسایش بادی و بروز پد فعالتوجه به 

مشکالت فراواني برای  يغبار در این نواح و گرد

موجود در آن  ساتیتاس زیمناطق و ن نیا نیساکن

وجود هکشاورزی و غیره ب يها، اراضجادهمانند منازل، 

شناسایي و  ،هدف از این پژوهش ،لذا آمده است.

غبار شهرستان  و موثر بر ایجاد گرد بندی عواملاولویت

استفاده از هندیجان و ارائه راهکارهای مدیریتي با 

DPSIR علت و معلولي رویکرد
 شران،یچارچوب پ ای 1

 .استاثر و پاسخ  ت،یفشار، وضع

DPSIR روابط علت و  قیاست که از طر یابزار

به  ستیز طیو مح يانسان یها تیفعال انیم يمعلول

 ،Bell) پردازد يم يستیز طیمشکالت مح فیتوص

 عنوانبهچارچوب  نی. ا(Kristensen، 2110 ؛2012

 اروپا، ستیز طیمح آژانس دییتا مورد مدل نیترجامع

 متفاوت یهاشاخص انواع تا کنديم فراهم را یانهیزم

 طیمح راتیتاث تنها نه و شوند بیترک گریکدی با

از  از يناش ياجتماع-یاقتصاد راتیتاث بلکه يستیز 

يم نظر در زین را هاسازگانبوم تیدر وضع راتییتغ

اطالعات  تواند يابزار م نیا ،لذا. (EEA، 2111) ردیگ

و  یبند را طبقه يستیز طیمح سامانهمتنوع درباره 

 یها پاسخ یاطالعات برا نیکند تا ا یساز ساده

و به  رندیقرار گ گذاران استیس اریدر اخت ياحتمال

با سرعت  ریاخ یها در دهه روش نیا ،لیدل نیهم

در حال  گذاران استیمحققان و س لهیوسهب یا ندهیفزا

 و Gari ؛2115 همکاران، و Gregory) استفاده است

. ابزار (2132و همکاران،  Jazi ؛2132 همکاران،

DPSIR یها ستمیاکوس يتمام یبرا توان يرا م 

 و Gariمورد استفاده قرار داد ) يطیمح ستیز

  (.2135 همکاران،

 

 ها مواد و روش

 شهرستان هندیجان به وسعت :مورد مطالعهمنطقه  

در سواحل جنوبي  باشد کهميمربع  کیلومتر 2011

ایران و شرق استان خوزستان قرار گرفته است. این 

و  02˚ 22ʹ 13ʺ های شرقيمنطقه در محدوده طول

 11˚ 1ʹ 31ʺ های شماليو عرض 51˚ 37ʹ 21ʺ تا 13

بارش . (3)شکل  واقع شده است 11˚ 15ʹ 57ʺتا 

های  ساالنه در منطقه مورد مطالعه در دوره آماری سال

و میانگین  مترمیلي 231حدود  3127لغایت  3125

گراد و میانگین درجه درجه سانتي 2/20دمای ساالنه 

درجه  3/11و  7/36ترتیب هب نهشیبیو  کمینهحرارت 

قه مورد اقلیم منط ،. بر این اساساستگراد سانتي

خشک و گرم  نیمهمطالعه بر طبق روش دومارتن 

-رودخانه زهره از مرکز شهر هندیجان مي باشد. مي

                                                         
1
 Driving force-Pressure-Status-Impact-

Response 
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گذرد و این شهر را به دو نیمه شرقي و غربي تقسیم 

نفر  12111شهرستان هندیجان دارای حدود  .دکنمي

صیادی  که بیشتر به امر کشاورزی و استجمعیت 

 اشتغال دارند.

 

 
 در آن گرد و غبارهای  کانونه موقعیت شهرستان هندیجان همراه با نمایش پراکنش نقش -1 شکل

 

 پژوهشروش 

 منظور به: DPSIRکرد یرو یها مولفه ییشناسا

شناسایي عوامل موثر بر ایجاد گرد و غبار و روابط علت 

های  مشخصه  کننده و معلولي بین عواملي که تعیین

در سطح شهرستان وجود آمده بهتأثیرگذار بر وضعیت 

استفاده شد. مسیر  DPSIRاز ابزار  ،هندیجان هستند

منطقي اجرای این مدل از تبیین وضعیت موجود 

عوامل مستقیم یا فشارها و عوامل  ،شروع شده و سپس

ها که موجب بروز وضعیت  غیرمستقیم یا پیشران

 ،کند. همچنین اند را شناسایي و معرفي مي شده

بهبود وضعیت شده یا باید هایي که منجر به  پاسخ

ذکر کند. الزم به صورت گیرد را شناسایي و معرفي مي

ابزاری  DPSIRریزی  است که ابزار ارزیابي و برنامه

است که از طریق روابط علت و معلولي میان 

زیست به توصیف   های انساني و محیط فعالیت

پردازد. این چارچوب ميزیستي   مشکالت محیط

 رین مدل مورد تایید آژانس محیطتجامععنوان  به

کند تا انواع  ای را فراهم مي زمینه زیست اروپا، 

های متفاوت با یکدیگر ترکیب شوند و نه تنها  شاخص

-زیستي بلکه تاثیرات اقتصادی  تاثیرات محیط

 هاسازگانبوماجتماعي ناشي از از تغییرات در وضعیت 

 گیرد.  را نیز در نظر مي

طقه مبتني بر مطالعات مسائل و مشکالت من

ای، پرسش از کارشناسان و نیز مراجعه به کتابخانه

ها و پاسخ ،منطقه تعیین شد و بر همین اساس

اند. برای درک شدهراهبردهای موثر نیز مشخص 

 دینامیک روابط میان منشا و عواقب مشکالت محیط

 DPSIRزیستي الزم است تا بر ارتباطات میان عناصر  

  جانبه محیط زمینه مطالعات چند تمرکز کرد. در

صورت زیر به DPSIRزیستي شرح ارتباطات ابزار 

 است.

زیست چه آمده   ( چه چیزی؟/ بر سر محیط3

های وضعیت شاخصبا  DPSIRکه در مدل )است؟ 

(S( و تأثیر )Iبازنمایي مي ) )شود 

های علت) ( چرا و چگونه این اتفاق افتاده است؟2

( و Dها )پیشرانغییرات یا انساني و طبیعي این ت

 ( چه هستند؟(Pفشارها )

شود و چقدر موثر است؟  ( چه کاری انجام مي1

 های جامعه برای حفظ محیط چیست؟( پاسخ)

یا ( اجزا EEA، 2003) اروپاآژانس محیط زیست 

را به این صورت تعریف کرده  DPSIRطبقات مختلف 

های  یروی محرک عبارت است از توسعهن که است
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صادی، اجتماعي و جمعیتي در جوامع و نیز اقت

تغییرات مربوط به سبک زندگي، سطوح کلي مصرف و 

های فشار مربوط به رهاسازی  الگوهای تولید. شاخص

مواد )انتشارات(، عوامل فیزیکي و بیولوژیکي، استفاده 

های انساني  از منابع و کاربرد زمین برای فعالیت

ز کمیت و های وضعیت نمایي ا شاخص باشد. مي

شیمیایي را  و های فیزیکي، بیولوژیکي کیفیت پدیده

کنند. تغییر وضعیت باعث  در مکاني مشخص ارائه مي

ایجاد اثراتي بر عملکرد محیط زیست )مانند سالمت 

انسان و اکوسیستم، در دسترس بودن منابع، هدررفت 

ها نیز  د. پاسخشو سرمایه تولیدی و تنوع زیستي( مي

افراد جامعه یا دولت  وسیله هبه اقداماتي است ک

بهبود یا سازگاری با   منظور جلوگیری، جبران، به

گیرد. بر این  تغییرات وضعیت محیط زیست انجام مي

 .های رویکرد مذکور شامل موارد زیر است مؤلفه ،اساس

: تحوالت اجتماعي، جمعیتي و ها الف( پیشران

گي اقتصادی در جوامع و تغییرات مربوط به سبک زند

 و الگوهای تولید و مصرف

های مربوط به بشر )کشاورزی،  ب( فشارها: فعالیت

صنعت، تأمین آب، کنترل سیل، ناوبری، حمل و نقل، 

رداری آبزیان و تفرج( یا تغییر اقلیم که ب صید و بهره

شود. فشارها، ناشي از اثرات  سبب تغییر وضعیت مي

ایي هفرایندا هستند که سبب بروز ه مستقیم پیشران

 .ندشو ميشود که موجب تغییر در وضعیت محیطي  مي

نتیجه فشارها بر منطقه  هدهند نشان:  وضعیت -ج(

. است سامانهاز نظر ساختار و یا عملکرد  مورد مطالعه

غیرزیستي  وضعیتوضعیت زیستي و  ،در این راستا

 .باشد قابل تصور مي

اثرات: شامل پیامدها و عواقب برای سالمت  -د(

در عمل این مفهوم،  .استاکوسیستم  انسان و

زیستي منفي ناشي از   دهنده اثرات محیط انعکاس

 فشارها و تغییر وضعیت هستند.

)اقدامات( مدیریتي  یها ها: فعالیت پاسخ -ه(

 های مخرب انساني. منظور کاهش اثرات فعالیت به

در منطقه، ابتدا  DPSIRقبل از کاربرد چارچوب 

های مختلف آن از  بخششناخت مقدماتي در مورد 

بررسي اسناد،  های گسترده از قبیل طریق بررسي

مقاالت علمي، بازدیدهای میداني، مصاحبه با 

نفعان و دانشگاهیان،  های دولتي و ذی دستگاه

مهمترین  ، . ابتداشدهای مختلف و غیره حاصل  وبسایت

عوامل موثر بر ایجاد گرد و غبار در شهرستان 

نظرات و  آوری نقطه برای جمع هندیجان تعیین شدند.

نفعان مختلف از این مشکالت و مباحث  درک ذی

های متعددی با  محیطي شهرستان، مصاحبه زیست

های مختلف دولتي مرتبط با  کارشناسان دستگاه

موضوعات منابع طبیعي و محیط زیست )سازمان جهاد 

ای، سازمان حفاظت  کشاورزی، سازمان آب منطقه

کل منابع طبیعي و آبخیزداری و محیط زیست، اداره 

 دانشگاه( صورت گرفت.  استادان

در این : DPSIR یها مولفه یها هیگو یبند تیاولو

عوامل موثر بر رخداد  کردنتحقیق، پس از مشخص 

شهرستان برای  DPSIRهای  مولفه، جدول غبار و گرد

بندی  منظور اولویتبه(. 3 )جدولتکمیل شد هندیجان 

نامه با  از پرسش ها،مولفهیک از  هرو تعیین اهمیت 

. عنوان ابزار سنجش استفاده شدبه طیف لیکرت

مبتني بر  (Validity) نامه روایي پرسش ،همچنین

. بر این تایید شد CVR=0.48با  نظرات خبرگان

، يچند پاسخ یبر روش کدگذار يمبتن ،اساس

و  يفیک يبیترت یرهایاز نوع متغ نامه پرسش یرهایمتغ

(، 2(، کم )3کم ) يلیکرت )خیف لیط منطبق با

(( بوده، 5اد )یز يلی( و خ0اد )ی(، ز1) سطومت

از کارشناسان خبره  يکه اقدام به نظرسنج یطور به

اداره از کارشناسان  ،قین تحقیکه، در انیح ایشد. توض

هفت ) خوزستاناستان  یزداریو آبخ يعیکل منابع طب

شش ) نخوزستاست استان یط زی(، اداره کل محنفر

هفت ) خوزستان یا آب منطقه يشرکت سهام(، نفر

 ینفر(، اعضا چهار) یجهاد کشاورزسازمان (، نفر

 يعیو منابع طب یدانشگاه کشاورز يئت علمیه

و  یکشاورز تحقیقاتنفر(، مرکز  چهار) خوزستان

و در مجموع  نفر( دو) خوزستاناستان  يعیمنابع طب

صورت  ينظرسنج نامهتکمیل پرسش برای نفر 11

از  ها هیگو یبند رتبهمنظور  بهن مرحله، یگرفت. در آخر

نامه  و برای بررسي پایایي پرسش 3دمنیفرآزمون 

از روش آلفای  گیری( )قابلیت اعتماد ابزار اندازه

 .استفاده شد SPSSافزار با کاربرد نرم 2کرونباخ

                                                         
1 
Friedman test 

2 
Cronbach Alpha method 
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(3)                                     

2 ،ها هیگوتعداد  k، که در آن

iS انس نمرات یوار

2 ام و jه شماره یمربوط به گو

tS انس جمع یوار

 ( است.ها هیگوانس کل یهر پاسخگو )وار یها نمره

انس یه واریتجز یبرا دمنیفرآزمون  از ،سپس

سه یمقا ،نیو همچن یبند رتبهق یدوطرفه از طر

افزار  مختلف با کاربرد نرم یها گروه یدبن رتبهن یانگیم

SPSS انس یل واریتحل ،يطورکل شد. به یریگبهره

 kد که یآزما يه را مین فرضی، ادمنیفر یادوطرفه رتبه

ع یا از چند توزیو  یوسته واحدیع پیگروه همتا از توز

ها با عیا در صورت تقارن توزیکسان و یانه یبا م

 .(2)رابطه  اند کسان گرفته شدهین یانگیم

(2)           

تعداد  N ا سئواالت،یها  تعداد ستون k، که در آن

 ام است. jها در ستون  حاصل جمع رتبه Rj و سطرها

 .است k-1صورت  به ین حالت، درجه آزادیدر ا

 

 و بحث جینتا

جاد یشده و عوامل موثر در ا ییمشکالت شناسا

ت های صور بر اساس مرور منابع و مصاحبه: هاآن

های مختلف اجرایي، نیروهای محرک  با دستگاه گرفته

توان به دو دسته اصلي  در شهرستان هندیجان را مي

بندی نمود.  نیروهای محرک اولیه و ثانویه طبقه

نیروهای محرک اولیه شامل رشد جمعیت، توسعه 

که سبب ایجاد نیروهای محرک  هستندتکنولوژی 

ی، صنایع و های کشاورز ثانویه شامل تشدید فعالیت

ها، دامداری و دامپروری و تغییر اقلیم در  زیرساخت

 ،بر موارد مذکورعالوهاند.  شهرستان هندیجان شده

قوانین و  ،ساختار مدیریتي نامناسب و همچنین

های اصلي فشار  مقررات ناکارآمد نیز از جمله محرک

بر منابع طبیعي و محیط زیست در منطقه محسوب 

جمعیت شهرستان  ،ار موجودشوند. بر اساس آم مي

نفر  12726به  3125نفر در سال  16152هندیجان از 

افزایش یافته است. تولید ناخالص  3127در سال 

درصدی  2/00داخلي کشاورزی دارای رشد میانگین 

بوده است و مقدار این  3127تا  3125های  طي سال

به رقم  3125میلیارد ریال در سال  32151شاخص از 

رسیده است که  3127لیارد ریال در سال می 72261

های کشاورزی منطقه  بیانگر تشدید و رشد فعالیت

باشد. در بخش صنایع نیز تولید  مورد مطالعه مي

درصدی طي  312ناخالص داخلي دارای رشد میانگین 

مقدار این شاخص از  ،بوده 3127تا  3125های  سال

 031251به رقم  3125میلیارد ریال در سال  22162

رسیده است که بیانگر  3127میلیارد ریال در سال 

باشد.  های صنعتي منطقه مي رشد صنایع و فعالیت

ذکر این نکته ضروری است که نیروهای محرک  ،البته

توان به دو دسته کلي  منطقه را از دیدگاه دیگر نیز مي

. کردبندی  تقسیمنیروهای محرک دروني و بروني 

لذا  ،ر داخل منطقه بودهمنشا نیروهای محرک دروني د

ولي از آنجا که منشا  .دکرها را کنترل توان آن مي

و یا حتي  منطقهدر خارج از  ينیروهای محرک برون

کنترل  ،لذا ،قرار بگیرد ،خارج از کشور ممکن است

توان بر روی این نیروهای محرک  چندان زیادی را نمي

یک  توان را مي . به جز تغییر اقلیم که آندکراعمال 

 بقیه ،در نظر گرفت ينیروی محرک ثانویه برون

جزو نیروهای محرک  ،نیروهای محرک معرفي شده

های  توان با در نظر گرفتن پاسخ لذا مي ،بوده يدرون

مدیریتي مناسب تا حد زیادی مقادیر این نیروها را 

 تحت کنترل درآورد.

تواند با اعمال  عامل محرک تغییر اقلیم مي

ه تغییر مقادیر حدی بارش، تغییر فشارهایي از جمل

مقادیر حدی دما، تغییر الگوی مکاني و زماني بارش، 

تغییر نوع بارش، خشکسالي و تغییرات تبخیر و تعرق 

سبب تغییراتي در وضعیت منابع طبیعي و محیط 

که قریب به اتفاق کارشناسان  شودزیست منطقه 

اند. عامل محرک  گذاشتهربط بر این موضوع صحه  ذی

های کشاورزی نیاز به منابع پایه از قبیل  وسعه فعالیتت

های کشاورزی را در منطقه افزایش  آب و خاک و نهاده

تامین آب بخش کشاورزی از  ،داده است. در این راستا

ای )سدهای  ها و سدهای ذخیرهدایکطریق ایجاد 

برداری  های متعدد سبب بهره و آسک(، و حفر چاه کوثر

ویژه در هسطحي و زیرزمیني بمفرط از منابع آب 
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بخش میان حوضه شده و در نتیجه حقابه 

محیطي پایاب رودخانه زهره رعایت نشده و  زیست

 تخصیص نیافته است. 

کاهش سطح مراتع ناشي از تغییرات غیراصولي 

کاربری اراضي و تبدیل اراضي مرتعي به اراضي 

سو و افزایش تعداد واحد دامي از  کشاورزی از یک

باعث فشار مفرط ناشي از چرای دام به  ،دیگرسوی 

دالیل چرای ههای منطقه ب مراتع شده و دامنه کوه

مفرط، تغییرات غیراصولي کاربری اراضي و خشکسالي 

. چرای مفرط سبب هستندنسبتا فاقد پوشش بوده 

ای در این  کوبیدگي خاک و فرسایش شدید ورقه

 ،های خاک و همچنین مناطق شده است. ویژگي

عایت نکردن اصول صحیح کشاورزی نظیر شخم در ر

جهت شیب شرایط را برای ایجاد رواناب تسهیل و 

 کردههای این مناطق را تشدید  فرسایش و سیالب

  است.

 
 شهرستان هندیجان گرد و غبارراهبردهای مدیریت جامع و  DPSIRهای رویکرد  مولفه -1جدول 

 (R) سخپا (I) اثر (S) وضعیت (P) فشار (D) محرک

رشد 

 جمعیت

 )اولیه(

 کشاورزی

 )ثانویه(

 دامداری

 )ثانویه(

صنعتي 

 )ثانویه(

تغییر 

 اقلیم

 )اولیه(

 
 

 يخشکسال

 خاک رطوبت

 باد

 يبارندگ

 برداری از منابع آب بهره

 يمصرف منابع اراض شیافزا

غیرمتوازن  توسعه

 ها زیرساخت

مفرط دام و  چرای

برداری غیراصولي از  بهره

 مراتع

غیراصولي کاربری  تغییرات

 اراضي

 یسازسد

های مانع  دایکاحداث 

های طبیعي سیالب جریان

منظور  بهدر اراضي باالدست 

دپوی فاضالب شهری و 

 صنعتي )امیدیه و میانکوه(

گرد و غبارغلظت   

 یتعداد روزها

 یغبار

کاهش عملکرد 

 محصوالت 

 کاهش درآمد خانوار 

های  افزایش هزینه

 زندگي 

سخت شدن شرایط و 

 محیط زندگي 

افزایش مهاجرت از 

  هضحو

ه ضحوایجاد مشکل در 

 سالمت و بهداشت 

کاهش جمعیت و تنوع 

 زیستي

کاهش اعتماد مردم به 

های دولتي  دستگاه

وری و  کاهش بهره

 هدررفت سرمایه 

 افزایش مصرف آب

 زایي بیابان

جلوگیری از جریان 

طبیعي سیالب در 

 دشت

تیرشد جمع یبازنگر  

یاریدمان آببردن ران باال  

های استحصال آب سامانه توسعه  

البیس تیریمد  

زدایي بیابانعملیات  اجرای  

با  نیگزیجا یها شتیمع تقویتو  جادیا

)زنبورداری،  وابستگي کمتر به منابع حوضه

...( و توریسم، شیالت  

 شبکه بهداشت توسعه

افزایش سازگاری با شرایط جدید اقلیمي و 

 خشکسالي

 ای ت بیمهایجاد و تقویت خدما

های گیاهي و جانوری سازگار  جایگزیني گونه

 با شرایط جدید

 وری کشاورزی های افزایش بهره اجرای طرح

 اجرای عملیات حفاظت آب و خاک

ارزیابي توان اکولوژیک و مبنا قرار دادن آمایش 

 سرزمین

های  بخش  سازی علمي تخصیص حقابه بهینه

 مختلف

 اجرای کامل کاداستر )حدنگاری(

های آموزشي و ترویجي فرهنگ منابع  نامهبر

 حوزه آبخیز کپارچهیطبیعي و مدیریت 

مدیریت  برایتشکیل ساختار سازماني مناسب 

 )شورای مدیریت حوضه( منابع

 

 

تحقیق حاضر که  در :چارچوب مفهومی ایجاد

های و غبار منطقه هندیجان را طي سال وضعیت گرد

 ،ده استمورد بررسي قرار دا 2132الي  2117

شامل شدن  يو کم یریگاندازه قابلنیروهای محرکه 

شاخص جمعیت، توسعه کشاورزی، توسعه صنعت،  پنج

توسعه دامداری و تغییر اقلیم است که در این میان 

شاخص جمعیت دارای بیشترین و توسعه صنعت 

به خود اختصاص داده است. فشارها  اکمترین وزن ر

اک، وضعیت شاخص خشکسالي، رطوبت خ 31شامل 

باد، بارش، میزان مصرف آب، تغییرات کاربری اراضي، 
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ها، چرای مفرط، شاخص ساختتوسعه غیرمتوازن زیر

( و سدسازی است که NDVI) پوشش گیاهي

خشکسالي بیشترین وزن و وضعیت باد کمترین وزن را 

شاخص غلظت  دودارا هستند. بررسي عامل وضعیت بر 

ری استوار است که وزن غبار و تعداد روزهای غبا و گرد

بیشتر است. بررسي آثار ناشي از  گرد و غبارغلظت 

شاخص افزایش  چهارنیروهای محرکه و فشار شامل 

مهاجرت به خارج از منطقه، ایجاد مشکالت سالمت و 

 ستزایي ابیابانبهداشت، کاهش درآمد روستائیان و 

زدایي دارای بیشترین اهمیت و بیابانکه در این بین 

درآمد روستائیان دارای کمترین اهمیت است.  کاهش

گرد و های موثر در راستای بهبود وضعیت پاسخعامل 

شاخص بازنگری رشد جمعیت،  هفتشامل  غبار

های سامانهباالبردن راندمان آبیاری، طراحي و توسعه 

عملیات  رایاستحصال آب، مدیریت سیالب، اج

گرین و های جایمعیشتزدایي، ایجاد و تقویت  بیابان

توسعه شبکه بهداشت است که اجرای عملیات 

زدایي دارای بیشترین وزن و ایجاد معیشت های  بیابان

 .(3)جدول  جایگزین دارای کمترین وزن است

( D) های عامل نیروهای محرکهشاخصیک از  هر

( و S) ( بر وضعیتPفشارها ) جادیتوانند سبب امي

( Rهای )سخپاکه  ( شوندIوجود آمدن عامل اثر ) هب

شوند. مقدار کمي يمها داده شده در جهت رفع آنارائه

اساس واحدهای مشخص و استاندارد،  ها برشاخصاین 

 یهايبررس .تآوری شده اسجمعگیری و یا اندازه

دهنده آن است که شاخص محرکه نشانمل آمده ع هب

های محرکه ثانویه توسعه شاخصاولیه جمعیت بر 

 ،کشاورزی، توسعه صنعت، توسعه دامداری و همچنین

های فشار میزان مصرف آب و حجم آب ذخیره شاخص

 شاخص ،همچنین سدها تاثیرگذار است. وسیلههبشده 

های فشار میزان مصرف شاخص برتوسعه کشاورزی 

آب، تغییر کاربری اراضي و توسعه غیرمتوازی 

 شاخص ،از طرف دیگر گذار است.ها تاثیرزیرساخت

های فشار میزان مصرف آب، توسعه صنعت بر شاخص

ها تغییر کاربری اراضي و توسعه غیرمتوازن زیرساخت

توسعه دامداری بر  شاخصو  تاثیرگذار است

های چرای مفرط و شاخص پوشش گیاهي  شاخص

تواند ميتغییر اقلیم  شاخصو باالخره  تاثیرگذار است

های فشار خشکسالي، رطوبت خصشاسبب ایجاد 

خاک، وضعیت باد، بارندگي، میزان مصرف آب، تغییر 

کاربری اراضي، شاخص پوشش گیاهي و حجم آب 

 سدها شود. وسیلههبذخیره شده 

و تعداد  گرد و غبارهای وضعیت غلظت  شاخص

روزهای غباری که بررسي آن، هدف اصلي تحقیق 

روهای محرکه های نیشاخصتحت تاثیر کلیه  ،باشد مي

های فشار در مدل شاخص ،اولیه و ثانویه و همچنین

مفهومي هستند و خود سبب ایجاد آثار چهارگانه ذکر 

در  دههای ارائه شپاسخ شده در مدل مفهومي هستند.

های شاخصمدل مفهومي باید بتواند جوابگوی کلیه 

آمدن وضعیت نامطلوب فعلي اعم از  وجودهموثر در ب

در  ه و ثانویه، فشارها و اثرات باشند.نیروهای محرک

کارهای اجرائي راههای انساني و فعالیت ،این بین

توانند پاسخگوی مشکالتي چون تغییر اقلیم،  نمي

  بارندگي باشند. و خشکسالي

در : یتیریمد یها حل راهمشکالت و  یبند تیاولو

های  این پژوهش، پس از تعیین عوامل هر یک از مولفه

های مدیریت پایدار منابع در و پاسخ DPSIRرویکرد 

شهرستان هندیجان، اقدام به محاسبه تعداد نمونه 

نامه خبرگان مرتبط با  پرسشدن کر پرمنظور  به

های رویکرد بندی عوامل هر یک از مولفهاولویت

DPSIR های نامه برای بررسي پایایي پرسش .شد 

 خبرگان در شهرستان هندیجان، وسیلههبتکمیل شده 

 DPSIRمقدار آلفای کرونباخ برای هر یک از اجزای 

(. با توجه به میزان 2ها( محاسبه شد )جدول )گویه

امه( ن گیری )پرسش این ضریب، ابزار اندازه 7/1باالتر از 

به عبارت دیگر،  ،از پایایي باالیي برخودار بوده

های در نظر گرفته شده از پایایي و سازگاری  گویه

 وردارند.دروني باالیي برخ

 وسیله بههای تکمیل شده  نامه نتایج تحلیل پرسش

خبرگان در شهرستان هندیجان و اجرای آزمون 

بندی و تعیین اهمیت مشکالت، فریدمن برای اولویت

ارائه  7تا  1فشارها و راهبردهای مدیریتي در جداول 

 شده است.

های مولفه نیروی محرک در بندی گویهرتبه

 1دیدگاه خبرگان در جدول شهرستان هندیجان از 

ارایه شده است. در این پژوهش دامنه تغییرات مقادیر 

متغیر است. نتایج  17/1تا  62/3ها از میانگین رتبه

من ها مبتني بر آزمون فریدبندی گویه حاصل از رتبه
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های مولفه نیروی دار گویه دهنده تفاوت معنينشان

گویه که طوریاست، به DPSIRمحرک در رویکرد 

 ،و همچنین 17/1با میانگین رتبه  "رشد جمعیت"

ترتیب  به 62/3با میانگین رتبه  "تغییر اقلیم"گویه 

بیشینه و کمینه میانگین رتبه را در این نظرسنجي به 

 خود اختصاص داده است.
 

 ها در شهرستان هندیجانمقادیر آلفای کرونباخ محاسباتي گویه -2جدول 

 آلفای کرونباخ هاتعداد گویه مولفه گروه

 خبرگان

 211/1 5 نیروی محرک

 765/1 33 فشار

 230/1 2 وضعیت

 715/1 32 اثر

 712/1 37 پاسخ

 
 های مولفه نیروی محرک در شهرستان هندیجان با استفاده از آزمون فریدمنبندی گویهرتبه -3جدول 

 تعداد میانگین رتبه گویه اختصار
 کای اسکوئر

 )آماره میاني(
 رجه آزادید

Asymp. Sig. 

 داری(معني)سطح 

D1 17/1 )اولیه( رشد جمعیت 

11 722/36 0 111/1 

D2  26/2 )ثانویه( کشاورزیتوسعه 

D3  13/2 )ثانویه( دامداریتوسعه 

D4  21/3 صنعتي )ثانویه(توسعه 

D5 62/3 )اولیه( تغییر اقلیم 

 
 فشار در شهرستان هندیجان با استفاده از آزمون فریدمن های مولفهبندی گویهرتبه -4جدول 

 تعداد میانگین رتبه گویه اختصار
 کای اسکوئر

 )آماره میاني(
 درجه آزادی

Asymp. Sig. 

 داری(معني)سطح 

P1 20/31 يخشکسال 

11 317/231 31 111/1 

P2 32/2 خاک رطوبت 

P3 17/2 برداری از منابع آببهره 

P4 

های طبیعي سیالب  های مانع جریان ایکاحداث د

منظور دپوی فاضالب شهری  بهدر اراضي باالدست 

 و صنعتي )امیدیه و میانکوه(

11/2 

P5 60/7 يبارندگ 

P6 22/7 غیراصولي کاربری اراضي تغییرات 

P7 22/6 یسازسد 

P8 11/5 يمصرف منابع اراض شیافزا 

P9 72/0 ها یرساختزغیرمتوازن  توسعه 

P10 56/1 برداری غیراصولي از مراتع بهرهمفرط دام و  چرای 

P11 12/3 باد 

 

 شهرستان در فشار مولفه یهاهیگو یبندرتبه

 شده هیارا 0 جدول در خبرگان دگاهید از جانیهند

 نیانگیم ریمقاد راتییدامنه تغ ،پژوهش نیا در. است

 از حاصل جینتا. است ریمتغ 20/31 تا 12/3 از هارتبه

 دهندهنشان مندیفر آزمون بر يمبتن هاهیگو یبندرتبه

 کردیمولفه فشار در رو یهاهیگو داريمعن تفاوت

DPSIR  ،با "يخشکسال" هیگو کهیطوربهاست 

با  "باد" هیگو ،نیهمچن و 20/31 رتبه نیانگیم

 نیانگیم نهیکم و نهیشیب بیترتبه 12/3رتبه  نیانگیم

 .است داده اختصاص خود به ينظرسنج نیا در را رتبه
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 های مولفه وضعیت در شهرستان هندیجان با استفاده از آزمون فریدمنبندی گویهرتبه -5جدول 

 تعداد میانگین رتبه گویه اختصار
 کای اسکوئر

 )آماره میاني(
 درجه آزادی

Asymp. Sig. 

 داری(معني)سطح 

S1  22/3 گرد و غبارغلظت 
11 215/31 3 111/1 

S2 31/3 یغبار یتعداد روزها 

 

های مولفه وضعیت در شهرستان بندی گویهرتبه

ارایه شده  5هندیجان از دیدگاه خبرگان در جدول 

دامنه تغییرات مقادیر میانگین  ،است. در این پژوهش

 31/3و  گرد و غباربرای گویه غلظت  22/3ها رتبه

ای غباری است. نتایج حاصل از برای گویه تعداد روزه

دهنده  من نشانها مبتني بر آزمون فریدبندی گویه رتبه

های مولفه وضعیت در رویکرد دار دو گویه تفاوت معني

DPSIR .است 

 
 های مولفه اثر در شهرستان هندیجان با استفاده از آزمون فریدمنبندی گویهرتبه -6جدول 

 تعداد میانگین رتبه گویه اختصار
 کای اسکوئر

 )آماره میاني(
 درجه آزادی

Asymp. Sig. 
 داری(معني)سطح 

I1 76/31 زایي بیابان 

11 013/220 33 111/1 

I2 22/2 ایجاد مشکل در حوزه سالمت و بهداشت 

I3 20/2 وری و هدررفت سرمایه کاهش بهره 

I4 21/2 افزایش مصرف آب 

I5 53/2 سخت شدن شرایط و محیط زندگي 

I6 35/7 کاهش عملکرد محصوالت 

I7 27/6 کاهش درآمد خانوار 

I8 67/5 های زندگي افزایش هزینه 

I9 
جلوگیری از جریان طبیعي سیالب در 

 دشت
20/0 

I10 12/1 کاهش جمعیت و تنوع زیستي 

I11 
های  کاهش اعتماد مردم به دستگاه

 دولتي
61/2 

I12 75/3 هضحوش مهاجرت از افزای 

 

های مولفه اثر در شهرستان بندی گویهرتبه

ارایه شده  6هندیجان از دیدگاه خبرگان در جدول 

دامنه تغییرات مقادیر میانگین  ،است. در این پژوهش

متغیر است. نتایج حاصل از  76/31تا  75/3ها از رتبه

دهنده  انمن نشها مبتني بر آزمون فریدبندی گویه رتبه

 DPSIRهای مولفه اثر در رویکرد دار گویه تفاوت معني

با میانگین رتبه  "زایي بیابان"که گویه طوریبهاست، 

 "هضحوافزایش مهاجرت از "گویه  ،و همچنین 76/31

ترتیب بیشینه و کمینه  به 75/3با میانگین رتبه 

میانگین رتبه را در این نظرسنجي به خود اختصاص 

 داده است.

 

های مولفه پاسخ در شهرستان بندی گویهرتبه

ارایه شده  7هندیجان از دیدگاه خبرگان در جدول 

دامنه تغییرات مقادیر میانگین  ،است. در این پژوهش

متغیر است. نتایج حاصل از  21/30تا  12/1ها از رتبه

دهنده  من نشانها مبتني بر آزمون فریدبندی گویه رتبه

های مولفه پاسخ در رویکرد دار گویه تفاوت معني

DPSIR اجرای عملیات "که گویه طوریاست، به

گویه  ،و همچنین 21/30با میانگین رتبه  "زدایي بیابان

با میانگین رتبه  "ایخدمات بیمهایجاد و تقویت "

ترتیب بیشینه و کمینه میانگین رتبه را در به 72/2

 این نظرسنجي به خود اختصاص داده است.
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 های مولفه پاسخ در شهرستان هندیجان با استفاده از آزمون فریدمنبندی گویهرتبه -7جدول

 گویه اختصار
میانگین 

 رتبه
 تعداد

کای 

 اسکوئر

درجه 

 آزادی
Asymp. 

Sig. 

R1 21/30 زدایي بیابانعملیات  اجرای 

11 170/126 36 111/1 

R2 21/30 ارزیابي توان اکولوژیک و مبنا قرار دادن آمایش سرزمین 

R3 11/31 اجرای عملیات حفاظت آب و خاک 

R4 55/31 های استحصال آب سامانه توسعه 

R5 02/2 البیس تیریمد 

R6 25/2 افزایش سازگاری با شرایط جدید اقلیمي و خشکسالي 

R7 21/2 شبکه بهداشت توسعه 

R8 25/2 رایط جدیدهای گیاهي و جانوری سازگار با ش جایگزیني گونه 

R9 55/7 های مختلف بخش  سازی علمي تخصیص حقابه بهینه 

R10 
با وابستگي کمتر  نیگزیجا یها شتیو تقویت  مع جادیا خشکسالي

 ...( و )زنبورداری، توریسم، شیالت به منابع حوضه
75/6 

R11 25/0 تیرشد جمع یبازنگر 

R12 21/0 یاریبردن راندمان آب باال 

R13 01/1 وری کشاورزی های افزایش بهره اجرای طرح 

R14 )12/1 اجرای کامل کاداستر )حدنگاری 

R15 
های آموزشي و ترویجي فرهنگ منابع طبیعي و مدیریت  برنامه

 حوزه آبخیز یکپارچه
12/1 

R16 
)شورای  مدیریت منابع برایتشکیل ساختار سازماني مناسب 

 ضه(مدیریت حو
26/2 

R17 72/2 ای ایجاد و تقویت خدمات بیمه 

 

 یريگ جهينت
در این پژوهش که روند فراواني و غلظت طوفان 

روابط علت و معلولي منجر به  ،و همچنین گرد و غبار

در  DPSIRبروز این پدیده با استفاده از چارچوب 

نشان داد که  ،منطقه هندیجان مورد بررسي قرار گرفت

روزهای غبارآلود منطقه  ،گرد و غبار و همچنین غلظت

های گذشته افزایش یافته است. هوای منطقه طي سال

نیست و اگرچه  مناسبهندیجان دیگر برای تنفس 

بیش از یک دهه است که این منطقه با گرد و غبار و 

کند، اما به ميدست و پنجه نرم  ای های ماسهطوفان

های اخیر بحراني این وضعیت در سال ،رسد مينظر 

های منطقه باعث تاالبها و رودخانهخشک شدن  ،شده

انداز منطقه شده است. هرگونه تغییر در چشمتغییر 

ها، دما و میانگین بارندگي ساالنه رودخانهسطح آب 

بر این،  عالوه ،ها شدهشدن زمینخشکمنجر به 

خشکسالي و دمای باال باعث عدم وجود پوشش گیاهي 

، که هر دو رفتن الیه سطحي خاک شده استو از بین 

همراه  را به گرد و غبارو  ماسههای این وقایع طوفان

 دارد. 

های نامناسب در بخش انرژی و سیاستاجرای 

دست پایینهای تاالبکشاورزی منجر به قطع آب 

های طوفان گرد و غبار کانونها به منطقه و تبدیل آن

از حد آب،  رویه و بیششده است. برداشت بي

ها از تاالبهای سدسازی و عدم اعطای حق آبه  پروژه

-کانونها و مراتع منطقه به تاالبدالیل اصلي تبدیل 

 های گرد و غبار است.

گیرانه برای  چندین پاسخ پیش DPSIR فرایند

برای  واکنشيهای و نیز پاسخو فشار  های پیشرانگویه

مربوط به  وضعیت بهبودهای وضعیت و اثر برای گویه

نامطلوب تأثیرات  نیز کاهش های گرد و غبار وطوفان

ها کاهش رشد پاسخها شناسایي کرده است. این آن

استفاده از آب، برداشت آب،  بازدهجمعیت، افزایش 

زایي، مشاغل جایگزین با وابستگي بیابانمدیریت سیل، 

کمتر به منابع حوزه آبخیز و معالجه بیماران تنفسي 
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سازی شده با توجه به پیادههای پاسخ تربیشاست. 

حوادث طوفان گرد و غبار رویکردی واکنشي دارند و 

، به این دلیل که برای پاسخگویي گیرانه پیشنه 

مستقیم به تغییرات منفي وضعیت به جای فشارها یا 

نتایج پژوهش . گیرندميها، بازخورد محرک

دهنده آن است که ترتیب اهمیت متغیرهای  نشان

مربوط به مولفه نیروی محرکه از بیشینه به کمینه 

صورت رشد جمعیت، توسعه کشاورزی، توسعه  به

 ،همچنین دامداری، توسعه صنعتي و تغییراقلیم است.

سه اولویت نخست متغیرهای مربوط به مولفه فشار 

صورت خشکسالي، رطوبت خاک و  بهترتیب اهمیت  به

د مولفه وضعیت، در مور برداری از منابع آب است.بهره

دارای غبار و تعداد روزهای  و متغیرهای غلظت گرد

 ،همچنین ترتیب اهمیت قرار دارند.به گرد و غبار 

دهنده اهمیت متفاوت متغیرهای اثر در نشاننتایج 

که متغیرهای طوریبه ،منطقه تحقیق بوده

زدایي، ایجاد مشکل در حوزه سالمت و بهداشت  بیابان

ترتیب سه بهرفت سرمایه و هدروری و کاهش بهره

 اند.اولویت نخست را به خود اختصاص داده

های ها برای مولفهدر این تحقیق، انواع پاسخ

نیروی محرکه، فشارها، وضعیت و اثرات مشخص شد و 

، ارزیابي توان زدایياجرای عملیات بیابان ،بر این اساس

اکولوژیک و مبنا قرار دادن آمایش سرزمین و نیز 

رای عملیات حفاظت آب و خاک سه اولویت نخست اج

ترتیب از بیشینه به کمینه را به خود اختصاص  بهرا 

نتایج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه،  اند.داده

های های واکنشي و کمتر به پاسخبیشتر به پاسخ

مقایسه نتایج  ،همچنینگیرانه توجه شده است.  پیش

انجام شده  يقبل ایهپژوهش جیبا نتا پژوهش حاضر

Jazi (2132 ،)Sadoddin (2136 ،) وسیلههب

Salehpour Jam (، 2121) و همکارانMosaffaie  و

 و (2110و همکاران ) Kristinen ،(2123) همکاران

Shao الزم به ذکر  طابقت دارد.( م2130) و همکاران

 DPSIRارائه شده در چارچوب  هایاست که پاسخ

در باشد. ميشامل هر دو پاسخ اجرا شده و اجرا نشده 

های پاسخ بیشتراین ارتباط الزم به توضیح است که 

دارای  ،اجرا شده با توجه به وقایع طوفان گرد و غبار

ن در ای ( هستند.گیرانه نه پیش) رویکردی واکنشي

 نیروهای محرک و فشارهاها به پاسخ ،بهتر است ارتباط

ثرات بر بهبود وضعیت و اعالوهبتوان داده شوند تا 

وجود بهها و فشارها را که پیشرانوطه، بنامطلوب مر

. بر این کردآورنده وضعیت کنوني هستند را نیز کنترل 

عدم دسترسي به ها دلیل پاسخاجرای ناقص اساس 

شدن وضعیت غلظت و  ترنامطلوبو اهداف مدیریتي 

 تعداد روزهای گرد و غباری است.

 DPSIRدهد که چارچوب  مينتایج نشان 

چارچوبي مناسبي برای ایجاد روابط علت و معلولي 

ارائه یک تصویر  که با ،های مختلف بودهمولفهمیان 

و نیز گرد و غبار جامع کلیه عوامل اثرگذار بر وضعیت 

سایر دهد. بوطه را ارائه ميهای مراثرات و پاسخ

محققین نیز با وجود برخي انتقادها به چارچوب 

DPSIRرا چارچوبي مناسب برای تحلیل مسائل ، آن

علوم  ،دانند که قادر استمختلف محیط زیستي مي

ویژه همختلف منابع طبیعي، اجتماعي و اقتصادی و ب

ر ، دسازگانومبعنوان بخشي از ههای انساني را بفعالیت

منظور مدیریت سازگار یکپارچه به ،هم قرار داده کنار

و  Shao؛ 2132و  2135و همکاران،  Gari)کند 

  (2130همکاران، 

 

 سپاسگزاری

مستخرج از رساله دکتری رشته علوم و  ،این مقاله

ارائه الگوی مدیریت عنوان ا بمهندسي آبخیزداری 

 در جنوب خوزستان گرد و غبارهای تولید عرصهجامع 

شهرستان  :)مطالعه موردی DPSIRبا استفاده از مدل 

هندیجان( در دانشکده منابع طبیعي و محیط زیست 

باشد و دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات مي

رفع قسمت اعظم نیازهای علمي در این تحقیق بدون 

دانشکده منابع مساعدت مسئولین و اساتید بزرگوار 

مي واحد علوم و تحقیقات و طبیعي دانشگاه آزاد اسال

حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد  پژوهشکده

عزیزان صمیمانه  آنکه از  نبود پذیر امکان کشاورزی

 سپاسگزارم. 
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