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 چکیده 
رخداد ریزگردها بوده و هـر سـال بـر    روز خشک یکی از کانون هاي  320منطقه سیستان با بیش از  و هدف: زمینه

هزار نفـر   400تعداد روزهاي داراي گردوغبار آن افزوده شده که پیامدهاي اقتصادي اجتماعی و بهداشتی براي بیش از 
در این منطقه داشته است. پژوهش حاضر با نگاهی متفاوت به بررسی آسیب پذیري اجتماعی نقاط جمعتی این منطقه 

 پرداخته است. در برابر آلودگی هوا

) و SVIتحلیلی بوده که بـا اسـتفاده از شـاخص آسـیب پـذیري اجتمـاعی (       -مطالعه حاضر از نوع توصیفی ها:روش
 .شاخص هاي مرتبط جهت ارزیابی آسیب پذیري اجتماعی در برابر آلودگی هوا انجام پذیرفت

 SVIار بر شاخص هاي اجتمـاعی یـا   نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که سه عامل مهم تاثیرگذ نتایج:
شامل تعداد تحصیل کرده ها و فارغ التحصیالن، تعداد پزشک در بیمارستان ها و تخت بیمارستانی و میزان درآمد مـی  

امـا بـا    ،باشد. خروجی مدل ها نشان داده که شهرستان هاي سسیستان از آسیب پذیري اجتماعی باالیی برخوردار بوده
 .ي هیرمند و نیمروز از شرایط حساسی از نقطه نظر آسیب پذیري اجتماعی برخوردار می باشنداین وجود شهرستان ها

نتایج نشان می دهد که نقاط جمعیتی از جمله کانون هاي شهري و روستایی در برابـر آلـودگی هـوا از     گیري:نتیجه
رتبه آسیب پذیري اجتماعی را دارا  ترینباالنظر آسیب پذیري اجتماعی متفاوت بوده و شهرستان هاي نیمروز و هامون 

 .می باشند

 :  ها واژه دیکل
ــاخص    ــوا، ش ــودگی ه آل
آسیب پـذیري اجتمـاعی،   

 طوفان گرد و غبار

 

 يشـر بـرا  نحقوق  یتمام
 یدانشگاه علـوم پزشـک  

محفــوظ  تربــت حیدریــه
 است.

 مقدمه 

 بـه  دسـت  آن با جهان شهرهاى بیشتر که موضوعاتى از جمله

 گذشـته شـمار   قرن طى که است طبیعى حوادث هستند، گریبان

 همیشـه  کـه  پذیرفت باید .است بوده افزایش به رو همواره آنها

 بخـش  واقـع  در و هسـتند  ناپـذیر  اجتنـاب  بحرانهـا  از درصدي

باشـند. پیچیـدگی   مـی  هـا سیسـتم  حیـات  طبیعـی  و ناپذیرجدایی

شناخت آسیب پذیري در برابر بالیاي طبیعی، از جملـه مـواردي   

که باعث تشدید پیامدهاي سیل، خشکسالی و بیماري هـاي  است 

 یـک  که آنچه .)1کلیوي و قلبی و افزایش فاجعه منجر می شود (

 نمایـد،  می بحران و مخرب فاجعه به یک تبدیل را طبیعى سانحه

). 2باشـد ( مـی  آن با سازانسان عوامل و انسانى هاىپدیده تقابل

ت و سـن عـالوه بـر    بر این اساس مـواردي ماننـد نـژاد، جنسـی    

 .)3،4باشد ( گذارارتباطات می تواند در میزان آسیب پذیري تاثیر

آلودگی هوا تهدیدي جدي براي سـالمت انسـان، مسـائل عـدالت     

مفهوم آسـیب پـذیري    .)5اجتماعی و حتی میراث فرهنگی است (
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بـه ویـژه در    نزدیک به پنج دهه مورد استفاده قرار گرفته است،

ران، توسعه، اقتصاد، جامعه شناسی، مـردم  مطالعات مدیریت بح

شناسی، جغرافیـا، بهداشـت، تحـوالت جهـانی و محـیط زیسـت       

آسیب پـذیري درجـه اي    ).6-8، 2( بیشتر مورد تاکید بوده است

است از در معرض قرار گیري یک سیستم و زیـر سیسـتم هـاي    

)، بـر همـین اسـاس در آن    9آن در برابر استرس و بـی نظمـی (  

یري بیشتر جنبه هـاي فیزیکـی (مهندسـی) را در    زمان آسیب پذ

نظر می گرفـت و از ابعـاد اجتمـاعی آسـیب پـذیري غافـل بـود.        

 سـاختاري  روابـط  آفریـده  و مخلـوق،  اجتمـاعی  آسیب پـذیري 

 و مختلف طبیعت فشارهاي برابر در جامعه نیروهاي و گروهها

 و پاسخگویی جهت افراد و جامعه ظرفیت و توانایی و تصمیمات

طـی سـالهاي اخیـر     .)10طبیعی اسـت (  حوادث برابر در واکنش

متاسفانه با تغییر شرایط اقلیمی بسیاري از مخاطرات مربوط به 

آلودگی هوا در گستره وسیعی از دشت سیستان بوقوع پیوسته 

پـذیري اجتمـاعی در    است. شناسایی عوامل و تهیه نقشه آسـیب 

ده و نتـایج  منطقه مورد مطالعه از اهمیـت بـاالیی برخـوردار بـو    

حاصل می تواند جهت برنامه ریزي ومـدیریت محـیط زیسـت و    

توسعه پایدار مورد استفاده قرار گیرد. هرچند مطالعاتی در ایـن  

اما این مطالعات عمـدتا پراکنـده و غیـر     ،زمینه انجام گرفته است

متمرکز بوده اند. شکی نیست که بالیاي آلودگی هواي ناشـی از  

ش براي توسعه در این منطقه شده است. ترین چالریزگردها مهم

براي ایجاد آینده اي پایـدار مـی بایسـتی اقـدامات فـوري انجـام       

پذیرد. در واقع توسعه نیافتگی منطقه ترکیبی اسـت از مجموعـه   

عــواملی فرهنگــی، اقتصــادي، اجتمــاعی و طبیعــی و از ایــن رو، 

صـنعتی، ازریـابی    -عالوه بر ساختارهاي زیربنایی و اقتصـادي 

یب پذیري راه حل مناسبی براي تـاب آوري در برابـر اثـرات    آس

). بیشتر پـژوهش هـاي حـوزه    11نامطلوب محیطی خواهد بود (

آسیب پذیري مربوط به ابعاد فیزیکی و کالبدي آن است و کمتـر  

به جنبه هاي اجتماعی و جمعیت شناختی آن پرداخته شده است 

ص شـامل  در حالی که آسیب پذیري به عنـوان یـک تخصـ    ).12(

ترکیبی از عناصر فیزیکی، اقتصادي و سیاسی است که افـراد و  

جوامع و سیستم ها را در معرض خطر قرار مـی دهـد و میـزان    

هاي آن ها را براي بازیابی و بهبود مجدد مشـخص کنـد   توانایی

 بلکـه  نبـوده،  مخـاطرات  نتیجه تنها پذیري آسیب ). بنابراین،13(

 و نیـز بـوده   سیاسـی  و تصادياق و اجتماعی فرآیندهاي نتیجه

 ناشـی  فرآینـدها  ایـن  از کـه  اسـت  نهـایی  وضـعیت  یک سانحه

 در مردم آسیب پذیري، نظریات و رویکردها به توجه با میشود.

 عوامل وقوع مکان با دلیل مجاورت به تنها طبیعی، سوانح برابر

 اقتصادي و اجتماعی شرایط بلکه نبوده آسیب پذیر، خطرآفرین

 آنهـا  آسـیب پـذیري   میـزان  رفـتن  پـایین  و بـاال  اعثب نیز آنان

). آسیب پذیري اجتماعی، ویژگـی هـاي اجتمـاعی و    14شود ( می

اقتصادي خانواده ها را کـه در توانـایی آنهـا بـراي پـیش بینـی،       

مواجهه، مقابله با خطرات طبیعی و همچنین بهبود بعد از حادثـه،  

 ). 15تاثیر گذار هستند را بررسی می کند (

 یا شخص یک هاي ویژگی از است عبارت اجتماعی پذیريآسیب

بینی، مقابلـه،   پیش براي را آنها که ظرفیت شانموقعیت و گروه

 تحت تاثیر طبیعی، مخاطرات اثرات مقابل در بازیابی و پایداري

 اشخاص زندگی سطح که است عواملی از ترکیبی دهد و می قرار

 شـامل  را هـا  رائـی دا دیگـر  و ثروت، و معیشت، کرده تعیین را

 جامعـه،  طبیعـت و  در شناسائی قابل حوادث بوسیله که میشود

شـاخص هـاي هـاي فیزیکـی و     .میگیرنـد  قـرار  خطر معرض در

اجتماعی از اهمیت یکسانی در ارزیـابی کلـی آسـیب پـذیري در     

). به بیانی دیگـر بـراي   16محیط هاي شهري و روستایی دارند (

طبیعـی و دسـتیابی بـه    کاهش آسیب پذیري نسبت به مخاطرات 

توسعه پایدار، عالوه بر شناخت ماهیت طبیعی و مکانی فضـایی  

فضـایی آسـیب پـذیري     -هـاي اجتمـاعی  مخاطرات، بایـد تفـاوت  

جوامع و دالیل آن را نیز شناخت زیرا مخاطرات محیطی خود به 

خود منجر به نتایج زیانبار نمی گردند؛ بلکـه تنهـا نشـان دهنـده     

 دنیـا  در شـده  انجـام  مطالعـات ). 17تند (امکان وقوع آسیب هس

 مردم مختلف گروههاي پذیري آسیب که است این دهندة نشان

 وضـعیت  و زنـدگی  سـطح  به بسته خطرخیز، نواحی در ساکن

 .است متفاوت دنیا مختلف نقاط در آنها اقتصادي و اجتماعی

 برابر در انسانی سکونت گاههاي اجتماعی پذیريآسیب ارزیابی

 در اساسـی  از شاخصـهاي  یکـی  عنـوان  بـه  بیعـی، ط مخاطرات

 بحـران  مـدیریت  چرخـه  در ايویـژه  جایگـاه  از خطـر،  ارزیابی

 اقتصـادي  و اجتماعی اوضاع آگاهی از بدون و است برخوردار
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 آنهـا  پذیريآسیب ارزیابی خصوص در گیري تصمیم ساکنان،

نیسـت. مطالعـات زیـادي در     امکانپـذیر  این مخـاطرات  برابر در

سیب پذیري اجتماعی در برابر مخاطرات محیطـی انجـام   زمینه آ

 آسیب پذیري ارزیابی به )2009( همکاران و Ebertگرفته است. 

و انـدازه   زمینـی  نمونـه بـرداري   از اسـتفاده  با شهرها اجتماعی

 سیستم و ماهوارهاي تصاویر از استخراج شده مکانی گیریهاي

همکـاران   و ر). آقاطـاه 18اسـت (  پرداختـه  جغرافیـایی  اطّالعات

 لرزهـاي  آسیب پـذیري  در مؤثّر فاکتورهاي ) وزن دهی1385(

 بـه  )1389( ) و واحـدنژاد 19کردنـد (  مطالعـه  را تهـران  شـهر 

 در رسمی غیر و ايحاشیه سکونتگاههاي پذیريآسیب ارزیابی

پرداختنـد   جغرافیـایی  اطّالعات از سیستم استفاده با زلزله برابر

)20 .(Armas و ) ارزیابی  عنوان با پژوهشی ) در2013همکاران

 معیـاره  چنـد  تحلیـل  مـدل  از اسـتفاده  با اجتماعی پذیري آسیب

)SEVI Model( آسـیب پـذیري   شاخص و  ) اجتمـاعیSocial 

Vulnerability Index،( در اجتماعی آسیب پذیري ارزیابی به 

آسـیب   شـاخص  مـدل  در پایـان  و پرداختـه  رومـانی  بخارسـت 

ارزیابی  زمینه در روش مناسبترین انعنو به را اجتماعی پذیري

میکنـد   پیشـنهاد  طببعی حوادث مقابل در اجتماعی پذیري آسیب

 ارزیـابی  عنـوان  بـا  تحقیقـی  در )1392همکاران ( و ). ملکی21(

 سـناریوهاي  اسـاس  بر شهرها در اي لرزه آسیب پذیري طیف

 مطالعـه  Topsis، GIS  مـدلهاي  از اسـتفاده  بـا  مختلـف  شـدت 

 مقابل در یزد شهر پذیري آسیب ارزیابی زد، بهی شهر :موردي

 )1392و همکـاران (  آبـادي  ). همچنین زنگی22زلزله پرداختند (

 کالن مرکزي بخش پذیري آسیب ارزیابی عنوان با پژوهشی در

 مـدل  از اسـتفاده  بـا  زلزلـه  بحـران  برابـر  ایـران در  شـهرهاي 

IHWP) بـه بررسـی   ،)اصـفهان  شهر 9 منطقه موردي: مطالعه 

 ).23پرداخته اند ( ضوعمو

 9 منطقه بخش هاي %55 از بیش که آنست از حاکی تحقیق نتایج

 و زیـاد  پـذیري  آسیب وضعیت از زلزله برابر در اصفهان شهر

ابعاد مختلف  یپژوهش حاضر به بررس .برخوردارند زیاد خیلی

در برابـر   سیسـتان  منطقـه  ینقاط جمعتـ  یاجتماع يریپذ بیآس

 . استهوا پرداخته  یآلودگ

 هاروش 

تحلیلی بوده کـه بـا اسـتفاده از     -مطالعه حاضر از نوع توصیفی

) و شـاخص هـاي مـرتبط    SVIشاخص آسیب پذیري اجتماعی (

ــه  ــژوهش حاضــر نخســت  ).1(جــدول  ســتاانجــام گرفت در پ

روزهاي همراه با گردوغبار شناسایی و زمان هایی کـه از نظـر   

 شـد. بـراي انتخـاب   آشـکار   ،ریزگردها داراي روز آلوده بودند

متـر بـر    15مبنـا   سـرعت  ،خاك و گرد طوفان با همراه روزهاي

سـازمان   تعریـف  اسـاس  بر متر 1000 از تر کم افقی دید و ثانیه

شد و روزهاي آلـوده   گرفته نظر در )WMO( جهانی هواشناسی

 و سرد ي (دوره اي دوره و فصلی بررسی شناسایی گردید. در

فصـل   خیزتـرین  طوفـان  سپتامبر) 22 تا ژوئن22( تابستان گرم)

 21 تـا  مـارس 21( بهار تابستان، از پس است سیستان ي منطقه

 زمسـتان  فصـل  در و گیـرد  قـرار مـی   بعـدي  اولویت در ژوئن)

طوفـانی و آلـوده بـه     روزهـاي  تعـداد  مارس) 21 تا دسامبر22(

 به پدیده این ).1(شکل )26رسد ( می خود تعداد ترین کم به غبار

 بادهـاي  وزش قبیل از محیطی منطقه و اقلیمی خصوصیات دلیل

 وجـود  و بـاال  دماي باال، تابش ي زاویه هوا، خشکی روزه، 120

 دشـت  و هـامون  هـاي  دریاچـه  يهبستر خشـکید  ریزدانه ذرات

 هـاي  طوفـان  غالـب  بـاد  جهـت  افتد می اتفاق کرات به سیستان،

 جهـت  از کـه  باشـد  مـی  غربـی  شـمال  شمال گردوخاك منطقه،

اسـتفاده از ایـن    .نمایـد  مـی  تبعیـت  روزه 120 هـاي باد عمـومی 

شاخص ها، می توان نمره ترکیبی از آسیب پـذیري اجتمـاعی را   

ارزیابی و عنوان کرد. داده هاي این تحقیق نرمال بودن داده هـا  

بررســی و تاییــد شــد و همچنــین بــا ســنجش  SPSSدر محــیط 

بـا  همبستگی بین متغیرها متغیرهایی که بیشـترین همبسـتگی را   

 سیسـتم  ابـزار  از استفاده با هم داشتند حذف گردید و در ادامه

 سیسـتان  هاي شهرستان Copra's تکنیک و جغرافیایی اطالعات

همچنین شدند.  بندي شاخص آسیب پذیري اجتماعی رتبه نظر از

الیه هاي اطالعـاتی شـامل تقسـیمات سیاسـی شهرسـتان هـا و       

 تم اطالعـات  پوشش گیاهی، پراکنش روسـتاها، در محـیط سیسـ   

 

) بارگذاري شد. همه شاخص هـاي مـد نظـر در    GIS( جغرافیایی

 سه بعد آسیب پذیري اجتماعی مشـخص گردیدنـد کـه از جملـه    

گرفتن در معـرض مخـاطره و سـازگاري     قرار شامل حساسیت،
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 است گیري تصمیم هاي روش از یکی کوپراس، می باشند. روش

 کـار  بـه  گونـاگون  يها گزینه بندي رتبه یا بندي اولویت براي و

). 28کنـد (  مـی  استفاده معیارها وزن از کار این و براي رود می

 مؤثربـودن  درجـۀ  و اولویـت  تعیین براي را روش این بار اولین

 هـردو  ارزش ارزیـابی  بـراي  روش، توسعه دادند. این ها گزینه

 و کمینه معیارهاي تأثیر و رود می کار به بیشینه و کمینه معیار

 می گرفته درنظر جداگانه صورت به نتایج، رزیابیروي ا بیشینه

 و کـاربردي  بسـیار  سـادگی  عـین  در روش، ایـن  همچنین شود.

 پیچیـدة  عملیـات  بـه  نیـازي  آن محاسـبۀ  براي و است قدرتمند 

 معیار دو هر ارزش ارزیابی براي روش ). این29( نیست ریاضی

 بیشینه و کمینه تأثیر معیارهاي و رود می کار به بیشینه و کمینه

شـود   مـی  گرفتـه  درنظـر  جداگانه صورت به نتایج ارزیابی روي

)30 .( 

 مراحل اجراي مدل کوپراس به شرح زیر می باشد: 

 ماننـد  معمـول  هـاي  روش از یکـی  بـا  معیارهـا  وزن تعیـین . 1

 فولر مراتبی، سلسله فرایند آنتروپی،

 گیري؛ تصمیم ماتریس تشکیل. 2

 گزینـه  هر مقادیر ،1 رابطۀ ندمان که دار وزن ماتریس تشکیل. 3

 :شود می تقسیم مقادیر مجموع بر و ضرب ها آن وزن در

 :1رابطه 

 
 هـر  ازاي بـه  گزینه هر مقدار 𝑥𝑥𝑖𝑖 و معیار هر ، وزن𝑞𝑞𝑖𝑖  آن در که

 است. معیار

. شـوند  مـی  تفکیک و مشخص منفی، و مثبت معیارهاي سپس. 4

 بـا افـزایش   کـه  اسـت  معیاري سازگار، یا مثبت معیار از منظور

 یابد؛ می افزایش نیز آن مطلوبیت میزان آن، مقدار

 ارزش بایـد  منفـی،  و مثبـت  معیارهاي کردن مشخص از پس. 5

 از ایـن محاسـبه   کرد مشخص را منفی و مثبت معیارهاي نهایی

 :گیرد می انجام 2 رابطۀ طریق

   : 2رابطه 

 
 یکتفک به منفی و مثبت هاي ارزش جبري ، جمع2 رابطۀ براساس

 شود. می استفاده 3 رابطۀ ازQ  شود؛ می محاسبه

 : 3رابطه 

 
 هر براي مثبت معیارهاي جبري جمع مقدار با برابر Sjآن  در که

بـراي هـر گزینـه     منفی معیارهاي ي جبر جمع مقدار Sjو  گزینه

 سـپس  میشـود، و  تقسـیم  Sjبـر   1ابتـدا   بخـش  ایـن  اسـت. در 

 مقـدار ه بدست می آید. براي هر گزین Qمقدار  3رابطۀ  براساس

Q برحسب ها گزینه از میزان ارزش و اهمیت هریک دهندة نشان 

 مطلوبیـت  و اهمیـت  نشـانگر  ارزش، بـاالي  مقدار و معیارهاست

 جمع مقدار با برابر +𝑠𝑠𝑗𝑗𝑠𝑠𝑗𝑗 آن، در که .بود خواهد ها گزینه بیشتر

 جمـع  مقـدار   −𝑠𝑠−𝑗𝑗 𝑠𝑠𝑗𝑗 و گزینـه  هر براي مثبت معیارهاي جبري

 است. گزینه هر براي منفی معیارهاي جبري

کیلومترمربـع در شـمال    15197سیسـتان بـا مسـاحت     ي منطقه

فاصـل   شرقی استان سیستان و بلوچستان و در شرق ایران حد

 30دقیقه طول شـرقی و   50درجه و  61دقیقه تا  15درجه و  60

  دقیقـه عـرض شـمالی واقـع     28درجـه و   31دقیقه تا  6درجه و 

عالوه بر شـهرهاي مهـم و پرجمعیـت     .)24(. )2(شکل شده است

زابل، زهک، دوست محمد، هیرمند و ادیمی، بخشهاي مهمی مانند 

روستا  700شیب آب، پشت آب، لوتک و بنجار به همراه بیش از 

). دشـت سیسـتان   25( )2(جـدول   اند در این منطقه استقرار یافته

ز نظـر  یکی از مناطق شرقی ایران با توجه بـه شـرایط محیطـی ا   

آسیب پذیري اجتماعی و فیزیکی در وضعیت مناسـبی نیسـت و   

بیشتر ساکنین منـاطق شـهري و روسـتایی ایـن منطقـه از نظـر       

 آسیب پذیري ضعیف می باشند.
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 . فراوانی روزهاي همره با غبار و آلودگی هوا بر اثر ریز گردها (ایستگاه نماینده: زابل)1 شکل

 

 

 . موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران2شکل 
 

 نتایج 

جامعه هدف شهرستان هاي اسـتان از نظـر تقسـیمات سیاسـی     

بود. چالش اساسی چگونگی انتخاب متغیرهایی که نشان دهنـده  

آسیب پذیري اجتماعی بود. پس از مصاحبه با گروه هاي هـدف  

سـئولین و   (سازمان هاي مردم نهاد، کشـاورزان، روسـتائیان، م  

مقامات محلی روستایی و شهري اداره حفاظـت محـیط زیسـت،    

منابع طبیعی، جهـاد کشـاورزي از جملـه ذي نفعـان جامعـه) بـا       

استفاده از ابزار پرسشنامه توسط تسهیل گران آموزش دیـده و  

شاخص که ابعاد آسیب پذیري اجتماعی را  12مطالعات اسنادي 

ایی شاخص هاي انتخابی نشان می دادند، شناسایی گردیدند. رو

بر اساس اطالعات موجـود و مشـاوره بـا متخصصـین زیـربط      

 6اجتمـاعی (  -انجام شد.  شـاخص هـا در طیـف هـاي جمعیتـی     

شــاخص) و  2شــاخص) و بهداشــتی ( 3شــاخص)، اقتصــادي (

شاخص) بودند. برخی شاخص ها به صورت مستقیم  1کالبدي (

که شاخص هـاي  بر آسیب پذیري اجتماعی تاثیر گذار می باشند 

اجتماعی مانند درصد زنان، گروه هـاي جمعیتـی بـا سـن پـایین      
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(کودکان) و سنین باال (افراد مسن) را شـامل مـی شـود. برخـی     

شاخص ها نیز قابل تغییر و با سازگاري اجتماعی سازگار پذیر 

می باشند که شاخص هـاي بهداشـتی و کالبـدي و اقتصـادي را     

ص ها بهبـود پیـدا کنـد تـاب     شامل می شوند. یعنی اگر این شاخ

  آوري جامعه از نظر آسیب پـذیري اجتمـاعی نیـز افـزایش پیـدا     

زاویه مثبت و منفـی شـاخص هـا مشـخص      3می کند. در جدول 

 شده است. 

آشکار شـد کـه برخـی از     منفی، و مثبت تعیین متغیرهاي از پس

سـال، درصـد    14شاخص ها تاثیر منفی (درصـد جمعیـت زیـر    

ل، درصـد بیکـاري، درصـد زنـان، درصـد      سا 65جمعیت باالي 

بیسوادي) و برخی تـاثیر مثبـت (سـرانه پوشـش گیـاهی، تعـداد       

نفـر و تعـداد پزشـک) بـر میـزان       1000تخت بیمارستانی بـراي  

 هرچــه. آسـیب پــذیري اجتمــاعی منطقــه مــورد مطالعــه دارنــد 

 از هریـک  بـراي  باشـد،  کمتـر  هاي کالبدي و امکانات زیرساخت

نامناسبی از نظر واکنش در برابر مخـاطره   شرایط ها،شهرستان

تخت  و تعداد پزشک مثال، براي شد. خواهد و آلودگی هوا ایجاد

 رود؛ مـی  شـمار  به مثبت معیاري در شهرستان ها، بیمارستانی

 شهرستان ها مطلوبیـت  براي باشد، بیشتر آن تعداد هرچه زیرا

 راگ و داشته و آسیب پذیري اجتماعی کمتر خواهد شد بیشتري

 شــود و جامعــه مــی منفــی مطلوبیــت باشــد، کمتــر آن تعــداد

 پذیرتر خواهد بود. آسیب

 )32. عوامل و شاخص هاي آسیب پذیري اجتماعی در برابر آلودگی هوا (1 جدول

 عوامل شاخص ها ویژگی ها
کودکان و افراد مسن به ویژه در برابر آلودگی هوا حساس هستند که ویژگی هاي فیزیولوژیک 

ثبات و تحوالت رشد حساسیت کودکان را نشان می دهد. مواجهه با آالینده هاي هوا براي عدم 
 افراد مسن، شکنندگی جسمی و عدم پاسخهاي ایمنی مناسب، ظرفیت مقابله آنها را کاهش 

 ).20می دهد (

 سن کودکان و افراد مسن

قبت از خانواده گروه زنان می توانند با توجه به دستمزدهاي پایین تر، و مسئولیت هاي مرا
 حساس به شمار می روند.

 جنسیت زنان

افرادي که داراي تحصیالت باالیی هستند احتمال داشتن شغل بهتر را دارا بوده، که این امر منجر 
به داشتن شرایط اقتصادي بهتر و دسترسی به منابع بیشتري می شود و این عوامل در مجموع 

 بر آلودگی هوا می شود.باعث کاهش آسیب پذیري آنها در برا

 بیسواد و تحصیل
 کرده

 سطح تحصیالت

افرادي که تحت پوشش نهادهاي حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی بوده یا بیکار می 
باشند. این گونه افراد نمی توانند اقدامات حفاظتی در برابر آلودگی هاي زیست محیطی داشته 

 باشند.
 بیکاري و فقر

وضعیت 
 اقتصادي

آلودگی ناشی از ریزگردها در مناطق شهري پرجمعیت آسیب پذیري را تشدید می کند. همچنین 
نقاط روستایی که پوشش گیاهی کمتري داشته و بافت کالبدي ضعیفی دارند در برابر حرکت 

 ماسه هاي روان ناشی از ریزگردها مقاومت کمتري دارند.

ساکنان روستایی، 
 ... تراکم جمعیت و

 در معرض 
 رار گیري خطرق

 منایع ي فضاي سبزسرانه پوشش گیاهی نقش کاهنده اثر را در برابر هجوم ریزگردها و آلودهی هوا دارد.

خدمات پزشکی و پرستاري می توانند به بهبود اوضاع کمک نموده و حتی در شرایط اورژانسی 
 به کاهش آسیب پذیري بیانجامند.

تعداد تخت خواب و 
تعداد پزشک در 

 ستانبیمار

سیستم مدیریتی 
 و بهداشتی

 

 متغیرهاي از هرکدام اهمیت تعیین استفاده از مدل کوپراس و با

 گرفتن نظر در بدست آمده با  نتایج تحقیق این در استفاده مورد

رتبـه   منظور به کوپراس مدل اعمال و مطالعه مورد هايشاخص

 اجتمـاعی  لحاظ آسیب پـذیري  از شهرستان هاي سیستان بندي

بیانگر الگوهاي مختلـف آسـیب پـذیري در     آلودگی هوا برابر رد

این منطقه است که تحت تاثیر شاخص هاي اثر گـذار بـر آسـیب    
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 بررسی از حاص . نتایج)3(جدول  پذیري اجتماعی رخ داده است

 شاخص هاي تاثیر گذار بر آسیب پـذیري اجتمـاعی در   تحلیل و

  ایــن کــه نشــان مــی دهــد ي سیســتانمنطقــه هــايشهرســتان

ها و همچنین آسیب پـذیري اجتمـاعی مـردم سـاکن در     شاخص

   شهرسـتان هـا   سـطح  در متفـاوتی  توزیـع  داراي نقاط جمعیتـی 

ی باشد که این وضعیت منجر به تفاوت سـاختار جمعیتـی ایـن    م

مناطق نسبت به آلودگی هوا بوده و آسـیب پـذیري متفـاوتی را    

 هامون شـدت در شهرستان نیمروز و  که طوري زند بهمی رقم

 و بـوده  شهرستان ها بیشتر دیگر نسبت آسیب پذیري اجتماعی

شـاخص   میـزان  بـودن  پایین دلیل به در شهرستان زابل و زهک

اسـت   کمتر شهرستان ها نسبت به دیگر آسیب پذیري میزان ها،

  .)3(شکل 

 پارامترهـاي  تـرین  مهـم  از پـژوهش  متغیرهـاي  و هـا  شـاخص 

 اساس، بر این است. معیاره ندچ هاي گیري تصمیم در تأثیرگذار

نظر آسیب  از سیستان هاي شهرستان بندي رتبه متغیر براي 12

 از یکـی  کـوپراس  اسـت. روش  شـده  انتخـاب  پـذیري اجتمـاعی  

 بنـدي رتبـه  یا بندياولویت براي و است گیريتصمیم هايروش

 وزن از کـار  ایـن  و بـراي  رود مـی  کـار  به گوناگون گزینه هاي

آسـیب پـذیري اجتمـاعی بـا      رتبه نتایجکند.  می استفاده معیارها

 آمده است. 4 در جدول  SVIتوجه به شاخص 

 )25. ویژگی هاي جمعیتی منطقه مورد مطالعه (2دول ج

 شهر جمعیت زن مرد ساکن شهر ساکن روستا

 هامون 41017 20550 20467 8247 32613

 هیرمند 63979 31620 32359 3394 57358

 زابل 165666 82670 82996 138710 26924

 نیمروز 48471 23929 24542 1667 44712

 زهک 74896 37133 37763 13357 61539
 

 

 . پهنه بندي آسیب پذیري اجتماعی شهرستان هاي منطقه سیستان در برابر اثرات زیان آور آلودگی هوا3شکل 
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 )SVIاعی (. شرح مفصل شاخص ها براي ارزیابی شاخص آسیب پذیري اجتم3 جدول

 SVIاثرگذاري بر  SVIابعاد  ویژگی شاخص ردیف

 + حساس سال 14درصد جمعیت زیر  کودکان 1

 + حساس سال 65درصد جمعیت باالي  افراد مسن 2

 + حساس درصد زنان زنان 3

 + حساس سال و باالتر 15درصد بیسوادها از  بیسواد 4

 + حساس درصد گیرندگان کمک هزینه هاي معیشتی فقر 5

 + حساس درصد بیکاري بیکاري 6

 + در معرض تراکم جمعیت تراکم جمعیت 7

 + در معرض درصد جمعیت شهري جمعیت شهر نشین 8

 - سازگار پذیر درصد جمعیت دیپلم به باال آموزش 9

 - سازگار پذیر نفر 1000تعداد پزشک براي هر  تعداد پزشک 10

 - سازگار پذیر نفر 1000ی به ازاي تعداد تخت بیمارستان تخت بیمارستانی 11

 - سازگار پذیر سرانه فضاي سبز درصد پوشش گیاهی و فضاي سبز 12

 است و نشان می دهد این شاخص آسیب پذیري اجتماعی را افزایش می دهد. SVIنشان دهنده تأثیر مثبت بر "+"

 پذیري اجتماعی را کاهش می دهد.است و نشان می دهد این شاخص آسیب  SVIنشان دهنده تأثیر منفی بر  "-"
 

 با مدل کوپراس براي شهرستان ها SVI. نمرات 4جدول 

 رتبه Coprasنمره مدل  شهرستان

 2 19/0 هامون

 3 051/0 هیرمند

 5 016/0 زابل

 1 31/0 نیمروز

 4 021/0 زهک
 

 بحث   
کـه   منطقـه سیسـتان   از هـایی قسـمت  و نواحی شدن مشخّص با

 آلـودگی هـوا   برابـر  در کمترین آسیب پـذیري  و ینباالتر داراي

 جهت کاهش در نواحی این براي برنامه ریزي به توانمی هستند

 کرد. مدیران برنامـه ریـزي سیسـتان    اقدام آسیب پذیري میزان

 تواندو کمبودهاي این نواحی که می مشکالت شناخت با بایستی

 لودگی هـوا آ از ناشی اجتماعی هايآسیب میزان رفتن باال باعث

 دهند. انجام را الزم برنامه ریزیهاي این کمبودها رفع براي شود

 برابـر  در انسانی گاههايسکونت اجتماعی پذیريآسیب ارزیابی

 در اساسـی  هـاي از شـاخص  یکـی  عنـوان  به طبیعی، مخاطرات

 بحـران  مـدیریت  چرخـه  در ویـژه اي  جایگـاه  از خطـر،  ارزیابی

  اقتصـادي  و اجتماعی اوضاع آگاهی از بدون و است برخوردار
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 آنهـا  پـذیري آسیب ارزیابی خصوص در گیري تصمیم ساکنان،

امکان پـذیر نمـی باشـد. دشـت سیسـتان از جملـه کـانون هـاي         

خشـکی هـوا،   بحرانی مواجه با ریزگردها در کشور مـی باشـد.   

روزه و خشکالی هاي مداوم باعث تشـدید آلـودگی    120بادهاي 

ر مناطق شهري و روستایی گردیـده  هاي هوا ناشی از ریزگرد د

است. آلـودگی هـواي ناشـی از ریزگردهـا منجـر بـه پیامـدهاي        

اکولوژیکی، اقتصادي و بهداشتی گردیده است. مناطق روستایی 

و شهرستان هاي کمتر توسعه یافته بیشـترین آسـیب را از ایـن    

پدیده پذیرفته اند. ابعاد اقتصادي، اجتماعی، بهداشتی مخـاطرات  

طوفان ها و روزهاي همراه با غبـار و آلـودگی هـوا بـا      ناشی از

مورد سنجش قـرار گرفـت. شهرسـتان     SVIاستفاده از شاخص 

هاي هیرمند و نیمروز شرایط حساسـی از نظـر آسـیب پـذیري     

 اجتماعی را دارا می باشند.

ویژگی هاي آسیب پذیزي اجتماعی جامعـه روسـتایی و شـهري    

یرمنـد و هـامون توسـط    شهرستان هاي نیمروز، زابل، زهـک، ه 

شاخص هـاي اقتصـادي، اجتمـاعی و زیسـت محیطـی ارزیـابی       

گردید. شرایط بهداشتی و آسیب پذیري اجتماعی این منـاطق در  

وضعیت نامطلوبی قرار دارد. یکی از مهمترین پژوهش هایی کـه  

در زمینه آسیب پذیري اجتماعی انجام شده است، تحلیل فضایی 

خوزســـتان (زیـــاري و  آســـیب پـــذیري اجتمـــاعی شـــهرهاي

که هـم راسـتا بـا ایـن تحقیـق      ) 8(بوده است  )1397 شهسواري،

ولی از نظر بکار گیري شاخص هاي هاي بهداشت محـیط    ،است

همکـاران   و Ge متفاوت می باشد. نتایج این پژوهش با پـژوهش 

 . )31( در چین انجام شد همسو می باشد )2017(

وان بـه مـوارد زیـر    از جمله محدودیت هاي مطالعه حاضر می ت

پـژوهش حاضـر بـر روي تعـداد محـدودي از       -1اشاره نمـود:  

جامعه آماري انجام گرفته و در برخی از موارد قابلیت تعمیم به 

تر ایـن   تر را ندارد و انجام پژوهش در جامعه بزرگ گروه بزرگ

سازماندهی و هماهنگی بـا نمونـه    -2. دینما یمامکان را برطرف 

 پژوهش را با کمی مشکل مواجه نمود.ها و ساکنین روند 

پراکندگی نقاط جمعتی که در وسعت زیـادي از منطقـه پـراکنش    

 .باعث صرف وقت زیادي شد ،داشتند

 گیرينتیجه 
پرداختن به موضوع آسـیب پـذیري اجتمـاعی جوامـع در برابـر      

مخــاطرات محیطــی مــی توانــد بــه کــاهش مخــاطرات بهداشــتی، 

مطالعه حاضر با هـدف محاسـبه    اجتماعی و اقتصادي بیانجامد.

) بـراي  SVIآسیب پذیري یکپارچه اجتماعی بر اساس شـاخص ( 

گردوغبار که آسیب پذیري را در نظر می گیـرد انجـام پـذیرفت.    

دشت سیستان از جمله کانون هاي بحرانی مواجه بـا ریزگردهـا   

روزه و  120در کشـــور مـــی باشـــد. خشـــکی هـــوا، بادهـــاي 

شدید آلودگی هـاي هـوا ناشـی از    خشکسالی هاي مداوم باعث ت

ریزگردها در مناطق شـهري و روسـتایی منطقـه مـورد مطالعـه      

منطقـه   از قسـمتهایی  و نـواحی  شـدن  مشـخّص  گردیده است. با

 برابـر  در کمتـرین آسـیب پـذیري    و باالترین که داراي سیستان

 در نـواحی  این براي برنامه ریزي به میتوان هستند آلودگی هوا

نمـود. مـدیران برنامـه     اقـدام  آسـیب پـذیري   میزان جهت کاهش

ایـن    و کمبودهـاي  مشـکالت  شـناخت  با بایستی ریزي سیستان

 اجتمـاعی  آسیب هـاي  میزان رفتن باال سبب تواندنواحی که می

برنامـه ریـزي    این کمبودها رفع براي شود آلودگی هوا از ناشی

 اجتمـاعی  پـذیري آسـیب  ارزیـابی  .دهنـد  انجـام  را الزم هـاي 

 یکـی  عنوان به طبیعی، مخاطرات برابر در انسانی اههايسکونتگ

 در ویژهاي جایگاه از خطر، ارزیابی در اساسی هاياز شاخص

 اوضاع آگاهی از بدون و است برخوردار بحران مدیریت چرخه

 خصـوص  در گیـري  تصـمیم  سـاکنان،  اقتصـادي  و اجتمـاعی 

 امکان پذیر نمی باشد. آنها پذیريآسیب ارزیابی

 قدردانیو  تشکر 
 ینا رشنگا حلامر در که اديفرا کلیه از ننویسندگا بدینوسیله

 .نددار را نیرداقدو  تشکر لکما ،نددکر ريهمکا مقاله

 تضاد منافع 
در این پژوهش هیچ گونه تعـارض منـافعی توسـط نویسـندگان     

 گزارش نشده است.

 مشارکت نویسندگان:
 اـی ،اـه داده يآور عـجم یا ،مطالعه حیاطر و دازيپر ممفهو) 1(

نیره پورمالیی، علی محمدي،  :اـه داده یرـتفس و لـتحلی و تجزیه
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ــوك       ــرم المل ــان، اک ــس بذرافش ــژاد، ادری ــمعیل ن ــی اس مرتض

 الهیجانیان

ــب یا مقاله نویس پیش تهیه )2( ــجه آن بینیزاـــ ــت تـــ  ینودـــ

نیـره پـورمالیی، علـی محمـدي، مرتضـی      : نهاندیشمندا ايوـمحت

 بذرافشان اسمعیل نژاد، ادریس

ــب لساار از پیش ستنوشتهد نهایی تایید )3( ــمجل هــ ــره : هــ نیـ

ــس      ــژاد، ادری ــمعیل ن ــی اس ــدي، مرتض ــی محم ــورمالیی، عل پ

 بذرافشان، اکرم الملوك الهیجانیان
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   Abstract 

 Background & Aim: The Sistan region with over 320 dry days is one of the focal 
points of the rainstorms, and every year the number of days with dust increases, which 
results in socio-economic consequences for more than 400,000 people in the region. 
This study investigated the social vulnerability of the population to air pollution with a 
different perspective. 

Methods: The present study is a descriptive-analytical investigation conducted using 
Social Vulnerability Index (SVI) and related indices to assess social vulnerability to air 
pollution. The population and housing census data of 1395 were used to perform the 
indexing. Finally, by using Copras model and Decision Oven software, social 
vulnerability ratings of Sistan County cities were calculated. 

Results: Our results indicated that the three most important factors influencing SVI or 
social indicators are number of educated and graduated individuals, number of 
physicians in hospitals and hospital beds and income level. Sensitive conditions are 
socially vulnerable. In addition, all cities have high social vulnerability, but Hirmand 
and Nimroz cities still have sensitive conditions in terms of social vulnerability. 

Conclusion: It can be concluded that population areas such as urban and rural centers 
are vulnerable to air pollution in terms of social vulnerability and Nimroz and Hamoon 
counties have the highest social vulnerability. 
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