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 چکیده

 ا  در اینی اطالعابزار گردآور. می باشدگرد و غبار در استان فارس  یکانون ها بندیتیو اولو ییحاضر شناسا قیهدف از تحق

ها  دهی شاخصوزناستخراج و پرسشنامه ، AHPبا استفاده از روش . باشد( میSWOTو  AHPپژوهش دو نوع پرسشنامه )

روی پیش فرصت و تهدیدهای، ضعف، نقاط قو ، SWOT پرسشنامه. از اساتید و کارشناسان تیمیل گردید توسط بیست نفر

زیاد ، متوسط، کم، های خیلی کمای لییر  با گزینهدرجه 5سوال با مقیاس  40های گردوغبار در قالب استان فارس در زمینه کانون

ه پرسشنام. دشهای گردوغبار استان فارس استفاده مناسب در زمینه کانونو خیلی زیاد تنظیم شد؛ که در نهایت تعیین استرتژی 

SWOT ،وذ اخص نفنه عامل شامل ش. توسط سی نفر از کارشناسان و اساتید خبره و مسلط به شرایط استان تیمیل گردید

های نفراوانی توفا، نی(های انساخاک )شاخص های انسانی تخریبشاخص، بارش ییکارا بیضر، تغییرا  تولید اولیه، انسانی

ربوط به منتایج . خشیسالی و دما )شاخص های طبیعی( مورد بررسی قرار گرفت، بارش، خصوصیا  فیزییی خاک، گردوغبار

یاد از نظر زدرصد از مساحت استان در کالس  48/19، درصد از مساحت استان در کالس خیلی زیاد 31/3، تحقیق نشان داد

 سهوجی مقایزاستان فارس بصور   (نقاط قو  و ضعف)عوامل درونی. انون گردوغبار قرار دارندمستعد بودن برای ایجاد ک

برابر  استاننی برای امتیاز نهایی عوامل درو. باشدمی 763/0و وزن نسبی نقاط قو   237/0، وزن نسبی نقاط ضعف. اندشده

زن نسبی وو  345/0، وزن نسبی تهدیدها. ه استبصور  زوجی مورد مقایسه قرار گرفتعوامل خارجی همچنین . است 296/3

  .شد 152/3برابر  نیزامتیاز نهایی عوامل خارجی . باشدمی 655/0، هافرصت

 گرد و غبار، AHPمدل ، SWOTمدل، کلیدواژگان: استان فارس
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 مقدمه

های اخیر در ایران افزایش لخشک است که وقوع آن در سا گرد و غبار ییی از فرآیندهای مهم مناطق خشک و نیمه

-وفانت .رودهای تولیدکننده این پدیده اولین گام در مدیریت و کنترل آن به شمار میشناسایی کانون. پیدا کرده است

-زمین و کشورهای منطقه و ایران را تحت تاثیر قرار میه ای همواره مناطق مختلفی از کرهای گردوغبار و ماسه

  زیست الهای اخیر آلودگی ناشی از ذرا  گردوغبار به ییی از مشیدر سال. (1396، )جاللی و همیاراندهند

 فیتعر طبق. (1395، است)برومندی و  بختیارپور شده تبدیل عهمحیطی به خصوص در کشورهای در حال توس

 از یناش یقو یبادها و یدیهمد دیشد یبادها جهینت، گردوغبار یهاوفانت، (1WMO)یجهان یهواشناس سازمان

، عیوس یباالبرده و با گسترش آنها در نواح یابانیاز گردوغبار را از سطوح ب یادیهستند که ذرا  ز یهمرفت یهاانیجر

( که امروزه مناطق مختلف جهان را با 1395، همیاران و یرجی)ادهندیم کاهش لومتریک کی از کمتر به را دید مقدار

آن خارج از  رییو تغ، (2010، 2ی)جانسون پی فیلداراض یکاربر دیدرو به رو ساخته و در کنار آن تش یجد یمعضل

در این میان ، شودیم خشک مناطق هاینیاز زم یاریگردوغبار در بس دیتول شیافزا موجب، طیمح کیتوان اکولوژ

خشک  در مناطق خاورمیانه مناطقاز طرفی . ای در معرض تهدیدا  بزرگی قرار داردخاورمیانه با شرایط خاص منطقه

های اکثر بیابانزایی و فقدان منابع آب دائمی از ویژگی، خشیسالی، باشندو نیمه خشک بیشترین وسعت را دارا می

میانگین دما در خاورمیانه در  2050پیش بینی شده تا سال . (1389، و همیاران یمنطقه است)خسرو این کشورهای

یابد که این امر باع  افزایش درجه سانتی گراد افزایش می 1/3تا  5/2و در زمستان بین  7/3تا  5/2فصل گرم بین 

از میزان  2020تا سال  IPCC و همینطور بر اساس سناریو ودشیمی گرما و خشیی بیشتر در این محدوده طول دوره

ی و شود)خسروپس به دنبال آن این منطقه در آینده گرمتر و خشیتر می. کاسته خواهد شد %20بارش در این منطقه تا 

گردوغبار که نماد  دهیپد یو گسترش میان یفراوان ریاخ یهاسال دراست که  نیا نیمب خود که، (1389، همیاران

 ، (2016، 3)شیپهرد و همیارانداشته است شیافزا یریاست به طور چشمگ یباد شیفرسا ینیع

 از، نییپا یهاعرض در یریگقرار و ییایجغراف تیموقع علت به آن یمرکز و یجنوب ینواح ژهیو به فارس استان

ز ا ید و در بعضقرار داشته باشن دهیپد نیتا همواره در معرض ا سبب شده است و برده بهره کمتر رطوبت یرهایمس

تواند به دو دسته کوتاه مد  و اثر ریزگردها را می. (1392، یدیو ام دواری)امشودیم زیاوقا  سال دچار خسار  ن

وط توان به اختالل در خطیاز جمله اثرا  کوتاه مد  ریزگردها بر جوامع انسانی م. گرددبندی اثرا  بلند مد  طبقه

ا و زا به همراه ریزگردهها و سایر عوامل بیماریمشیال  بهداشتی بدلیل انتقال ویروس، حمل و نقل بدلیل کاهش دید

کاهش تولیدا  . باشدزیست میمحیط اثر بلند مد  این پدیده نیز بر اقلیم و، کاهش تولیدا  کشاورزی اشاره کرد

تلف ، نها برای کشاورزان در نتیجه تشدید انگیزه مهاجر  جوامع روستایی و کشاورزاکشاورزی و افزایش هزینه

تالل در اخ، ی ریزگردهاتعطیلی نیروی کار در اثر وقوع پدیده، شدن دام در اثر مصرف علوفه آلوده به ریزگردها

رگذاری تأثی، های تنفسی و مشیال  عفونی و بیناییشیوع بیماری، ایی و زمینی و دریاییهای حمل و نقل هوسیستم

 . باشدهای شهری از دیگر مشیال  وقوع پدیده ریزگردها در این منطقه میبر ساختمان

 

 

                                                           
1 - World Meteorological Organization 

2 - Jason P Field 

3 - Shepherd et al 
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 محدوده مورد مطالعه

 نیچهارم، رانیا آمار مرکز یدیخورش 1395 سال یتیبر طبق برآورد جمع، نفر 4851274 معادل یتیجمع با فارس استان

گذشته از و شودیم محسوب کشور مرکز و جنوب فاصل حد یپل عنوان به که رودیم شماربه رانیا تیپرجمع استان

و   27˚02 یمدارها بین حدوداً استان این. است بوده ایران یمرکز فال  به ییابدست حلقه و مهم یهاراه از دور یها

شهرستان  22که شامل  است قرارگرفته یشرق طول 55˚ 38تا  50˚  42  یهاالنهار فنص و یشمال عرض 31˚  42

 . (1 شیلباشد )می

 

 مطالعهمورد  منطقه تیموقع: 1 شکل

 داده اختصاص خود به را کشور وسعت از درصد 4/7 مربع کیلومتر هزار 133 یتقریب مساحت به فارس استان

 ییهوا و آب هیناح سه، کیتوپوگراف یهایژگیو ریتأث تحت، فارس استان در. (1394، همیاران و قالهری )فالحاست

 و معتدل سرد یهازمستان یدارا استان باخترباختر و  شمال، شمال ؛یکوهستان هیناح: است شده داریپد مشخص

 شده گزارش سال در متر یلیم 600 تا 400 حدود در هیناح نیا یبارندگ زانیم. باشدمی توجه قابل یاهیگ پوشش

 که یمرکز هیناح. اندمرودشت در این ناحیه قرار گرفته، سپیدان، ممسنی، اقلید، بیدخرم، های آبادهکه شهرستان است

 نیا یآب و هوا. دارد خشک و گرم ییهوا، هاو در تابستان یمعتدل توأم با بارندگ نسبتاً یآب و هوا، هازمستان در

 نیباران ا زانیم، کامالً متفاو  دارد یتیبت به شمال و شمال باختر وضعنس، ارتفاعا  ینسب یبه علت بارندگ هیناح

 در روزآبادیو ف استهبان، ریزنی، ارسنجان، فسا، کازرون، رازیش یشهرها. متر در سال است یلیم 400تا  200 نیب هیناح

 و ییایجغراف یپهنا و عارتفا کاهش علت به که یخاور جنوب و جنوب هیناح تینها در و اندگرفته قرار هیناح نیا

 هیناح نیا یهوا. باشدمی ترکم زییپا و بهار فصل دو به نسبت زمستان فصل در آن یبارندگ زانیم، هاکوه استقرار نحوه

 هایشهرستان. متر است یلیم 200تا  100ساالنه آن  یبارندگ زانیگرم و م اریبس هاتابستان در و معتدل هازمستان در

-یم شمار به خشک هیناح نیا جزواوز و خنج ، فراشبند، داراب، قیروکارزین، زرین دشت، المرد، رمجه، مهر، ستانالر
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 که است متر یلیم 45/48منطقه  ماهانه یبارندگ زانیدرجه و متوسط م 85/16استان  نیا مرکز حرار  متوسط. روند

و  دواریمهر و آبان است)ام، ریت یهاماه در متر یلیم صفر با آن حداقل و آذرماه در متر یلیم 2/184 با آن حداکثر

از ، دهدمی لیتشی یو صنعت ییدارو اهانیو گ یاستان فارس را درختان جنگل یاهیپوشش گ. (1394، فرد ینارنگ

 یصنعت و ییدارو اهانیاز گ یو برخ بلوط و بنه، یبادام کوه به توانیعبارتند مآن  یدرخت یهاگونه نیترمهم

 هیتار ونیلیم 2/2 همچنین این استان. هستند هاگونهنیاز ا یبرخ گون و آنغوزه، رایکت، گاوزبان گل، انیب نیریش که

، جنگل زانیم نیا. است پرتراکم و یغن مراتع آن هیتار ونیلیم کی و ریفق مراتع آن هیتار ونیلیم 1/2 که دارد هاجنگل

هزار هیتار مساحت تاالبی و  181را بودن بیش از ستان با داا .استگرفته فرا را استان سطح درصد 17/9 حدود در

، پریشان، المللی ارژنهای بینالمللی در رده پنجم کشور قرار گرفته است و تاالباهمیت بین تاالب حائز 5ثبت 

ای شده در کنوانسیون رامسر هستند که در حال حاضر با تهدیدا  عدیده های ثبتبختگان و کمجان از تاالب، طشک

های بروز ریزگرد عنوان کانونهای الزم و عدم مدیریت صحیح در آینده بهو بوده و در صور  عدم تأمین حقابهرروبه

که خود بیانگر بیش از پیش تعیین مناطق مستعد شوندای میدر سطح استان عمل کرده و منشأ ایجاد ریزگردهای منطقه

 . باشدتوفان گردوغبار می

 مواد و روش

 AHP ارهیچند مع يریگمیتصم روش

 ق از روشدر این تحقی. باشد( میSWOTو  AHPابزار گردآوری اطالعا  در این پژوهش دو نوع پرسشنامه)

حتی ، عاتی است که همواره بشرترین موضوگیری ییی از اساسیتصمیم. استفاده شد AHPگیری چند معیاره تصمیم

مواجه  های مختلفینهممین است ما با گزی، ام یک کار خاصبرای انج. باشددر زندگی روزمره خود با آن روبرو می

ینه از هترین گزانتخاب ب به چگونگی، گیریدر واقع تصمیم. ها باید بهترین گزینه را انتخاب نماییمباشیم که از بین آن

-به .ته باشدداش همراه طوری که گزینه منتخب بتواند بیشترین سود و موفقیت را بهبه. پردازدهای ممین میبین گزینه

نها آاز بین . شوندهای چند شاخصه تقسیم میهای چند هدفه و مدلگیری به دو دسته مدلهای تصمیمطور کلی مدل

، منعطف ستا یروش، یمراتب سلسله لیفرآیند تحل(: AHPی )مدل سلسله مراتباشاره کرد:  AHP توان به مدلمی

ها را با مشیل گزینه نیب انتخاب، متضاد یریگمیتصم یارهایمع که یشرایط در یریگمیتصم یبرا که ساده و یقو

بعد ( AHP)مراتبی  سلسله لیدر فرآیند تحل. (Bertolini et al. , 2006گیرد)میمورداستفاده قرار ، سازدیمواجه م

ها برای وعهجمم نیب یمقایسه زوج، هاگزینه و ارهایمع زیر، ارهایمع، هدف شامل، یمراتب سلسله سطوح نییاز تع

-ساختن سلسله - 1ارتند از: عب( AHP)مراتبی کار در مدل سلسله انجام مراحل به طوری که  شودیدهی انجام موزن

 . هاهگزین یو نهای ینسب یهامحاسبه وزن -4 ستمیس یسازگار -3 یانجام مقایسا  زوج – 2مراتب 

 SWOT يلیمدل تحل

ا د مد  و یکه کاربرد آن تعیین استراتژی و راهبرد بلن گیری استهای تصمیماز سری مدل، SWOT یلیمدل تحل

آن  ار اصلیکای طراحی شود که کوتاه مد  برای یک سازمان یا یک منطقه جغرافیایی خاص و یا موضوع و مسئله

ه ستراتژیک است کا یریزیک ابزار برنامه، SWOTماتریس . باشدتعیین راهبرد برای بهبود کارایی یا وضعیت می

-یمکاربرده  به آن یرویارو یطیمح یها و تهدیدهایک سازمان و فرصت یهاضعف، هاقو  یارزیاب یبرا

  :به شرح زیر است یدو مؤلفه اصل یدارا SWOT لیتحل. (1389، رنجبر و دیشود)خورش
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 :شوندیم فیموجود توص تی:که توسط نقاط قو  و ضعف در وضع)1IFAS)یشرایط درون یهاشاخص( الف

 آرام یطیمح، یگردعتیطب نهیزم در یگذارهیسرما یهانهیوجود زم، رینظبی و بایز ی: وجود چشم اندازها2قو  اطنق

 . کندیمکمک  دهایو مبارزه با تهد هافرصت از استفاده به منطقه قو  نقاط عنوان به رهیغ و نینشدل و

امیان  ایاندازد و یمنطقه را به خطر م کی یبترقا تیکه موقع یگونه نقص داخل هر ای یدرون طی: شرا3ضعف نقاط

 عوامل یسازمانده یبرا روش، یداخل عوامل لیتحل هیتجز خالصه جدول. دهدمی کاهش را هااستفاده از فرصت

 . (1385، یموسو و اینحیمت)است قو  و ضعف نقاط مقوله دو در هاآن یبندطبقه و یداخل

 :شودیم فیتوص ناشناخته یهافرصت و موجود دیتهد قیطر از که: )4EFAS(یرونیب یهاشاخص( ب

 . باشد نظر مورد موضوع یتقاضا جهت در که یخارج یژگیو ای تیموقع هر: 5فرصت

 موضوع تیموقع بر نامساعد یصورت به که است یخارج طیشرا هر ای نامطلوب روند از حاصل یها: چالش6دیتهد

 . (1385، یو مهدو ی)افتخار گذاردیم ریتاث

 بر شمرد: ریتوان به صور  ز یرا م SWOT زیانجام آنال مراحل

 روش از استفاده -3 کار انجام مراحل و جلسه هدف یاجمال حیتوض -SWOT 2 لیو تحل هیجلسه تجز لیتشی -1

 -5 یخارج و یداخل عوامل یبند تیاولو -4 دهایتهد و هافرصت، ضعف، قو  نقاط ییشناسا یبرا یذهن وفانت

 و یداخل عوامل سهیمقا -6 یبندتیاولو به توجه با آن به شده انتخاب عوامل کردن وارد و SWOT سیماتر لیتشی

-یاستراتژ انجام جهت ازین مورد اقداما  نییتع -WT 9 7 و So 7 ،WO8 یهایاستراتژ نییتع و گرییدی با یخارج

. مناسب یزمان فواصل در SWOT سیاترم یروزرسان به -9 آنها جینتا یبررس و اقداما  انجام -8 شده نییتع یها

 یاستراتژ نیتدو به آنها اساس بر تا شده ییشناسا موجود دا یتهد و فرصت، ضعف، قو  نقاط هیکل تینها در

عوامل درونی و بیرونی موثر بر آن ، ابتدا در جهت تعیین پتانسیل و ظرفیت یک موضوع و یا یک میان. شود پرداخته

در این مدل با استفاده از فرآیند . راهبردهای مختلف را تعریف نموده است، ه از این نتایجرا بررسی و سپس با استفاد

ها و نقاط ضعف و قو  و فرصت، ایکارشناسان و صاحبنظران سازمان یا منطقه، وجو از مسئولینمصاحبه و پرس

ونی و بیرونی که تعیین شده به هریک از عوامل در، تهدیدها تعیین شد سپس از طریق یک پرسشنامه از کارشناسان

بر اساس میزان ارزش  4تا  1ها و عوامل از این شاخص، سپس از طریق پرسشنامه. ارزش و یا ضریب داده شد، بود

ها و جمع ارزش. ارزش نهایی هر عامل تعیین گردید، آنها رتبه بندی شدند و در نهایت با ضرب رتبه در ضریب

هر چند . ها( محاسبه گردیدفرصت، تهدیدها، چهارگانه )نقاط ضعف و قو  ارزش نهایی هر یک از عوامل، نمرا 

عامل در هر  10عامل بوده و بهتر است بیشتر از  10محدودیت قانونی در تعداد عوامل وجود ندارد ولی استاندارد آن 

ضریب به هر یک از معیارها ارزش و . فرصت و تهدید( نباشد، بخش)چهار بخش جداگانه نقاط ضعف و قو 

عوامل . شداین کار از طریق پرسشنامه حاصل . خاصی را اختصاص دادیم تا میزان اثرگذاری عوامل مشخص گردد

تعیین شده را نوشته و از پرسش دهنده درخواست نمودیم که به هریک از عوامل تعیین شده یک ارزش و ضریب 

 . ه نمودیمتعیین نمایند و برای تعیین این این ضرایب از طیف لییر  استفاد

                                                           
1 -  Summary Analysis Factor Internal 

2 - Strengths 

3 - weaknesses 

4 -  External Factors Analysis Summary 

5 - Opportunities 

6 - Threat 

7 - Strenght-Opportunities 

8 - Weakness Opportunities 

9 - Weakness-Threats 
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 .داستفاده ش Excell2010افزار  وانی در نرمارفهای گردآوری شده از آمار توصیفی جهت تجزیه وتحلیل داده

برای انجام مقایسا    EXPERTCHOICE11افزار  محیط نرم های گردآوری شده از طریق کارشناسان درداده

ز اپرسشنامه  6ها تعداد ط به هر یک از پرسشنامهپس از تعیین ضریب ناسازگاری مربو .دودویی تجزیه و تحلیل شد

ها از طریق بود که نسبت به تصحیح مجدد آن 1/0شده دارای نرخ ضریب ناسازگاری بیش از  پرسشنامه تیمیل 30

ی بند ویتاول، پس از تصحیح ضریب ناسازگاری و کاهش آن به میزان قابل قبول. کارشناس مورد نظر اقدام شد

در . مشخص گردید هاو عوامل شناسایی شده در هر یک از این بخش (فرصت و تهدید، عفض، قو )عوامل اصلی

اج کردیم را در الیه ها ضرب کردیم و در استخر EXPERT CHOICE11 افزارهایی را که از نرممرحله بعد وزن

انجام  ARCMAP10. 3 در Raster calculateدار نمودیم این کار را با استفاده از دستور ها را وزناصطالح الیه

ارس فار استان های گرد و غبدار شده را با هم تلفیق کردیم و نقشه نهایی کانونهای وزندادیم و در مرحله آخر نقشه

 . آمدرا بدست 

 نتايج

گیری چند تصمیم در تحقیق حاظر پس از تعیین شاخص های موثر در کانون های گرد و غبار  با استفاده از روش

داد ست؛ که تعاالزم به ذکر . ها  توسط بیست نفر از اساتید و کارشناسان تیمیل گردیددهی شاخصوزن AHPمعیاره 

اد نه یق تعددر این تحق. پرسشنامه در این مرحله با توجه به اشباع رسیدن شاخص های تحقیق ادامه یافته است

ابتدا نه عامل ، (1380-1394ره زمانی)طی دو. شاخص که در دو گروه عوامل انسانی و طبیعی است تقسیم شده است

، بارهای گردوغفراوانی توفان، عوامل انسانی، ضریب کارایی بارش، های انسانی تخریب خاکشامل شاخص

ه هر های مربوط بدر نهایت نقشه. خشیسالی و دما مورد بررسی قرار گرفت، بارش، خصوصیا  فیزییی خاک

ا بآنها را  توانمیکه با توجه به عدم ییسان بودن عوامل از نظر اهمیت نشاخص بدست آمده با ییدیگر ترکیب گردند 

( 2در شیل). استفاده شد AHPگیری چند معیاره تصمیم در این تحقیق از روش. وزن ییسان با ییدیگر تلفیق نمود

 . توزیع میانی شاخص های مربوط به تحقیق را نشان می دهد

 

 
 (1380-1394طي دورزماني) وقايع خشکسالي در( 1380-1394)يدوره زمان يفصل سال در ط نيگرمتر يدما نیانگیم      



  07                                                                   فارس اولويت بندی و شناسايی کانون های گرد و غبار در استان   

 
   خصوصیات فیزيکي خاک                  ( 1380-1394)ترين فصل سال در طي دوره زمانيمیانگین بارش خشک   

 
 (1380-1394شاخص نفوذ انساني در طي دوره زماني)              ( 1380-1394) هاي گردوغبار در طي دوره زمانيفراواني توفان    

 
 (1380-1394ضريب کارايي بارش در طي دوره زماني)            ( 1380-1394تغییرات تولید اولیه خالص در طي دوره زماني)         
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 هاي انساني تخريب خاکشاخص

 شاخص هاي انساني و طبیعي مربوط به تحقیق:  2شکل

 غبارها و تعیین مناطق مستعد توفان گردوفیق نقشه شاخصتل

ییک هر به تف، عد توفان گردوغبار در استان فارسنقشه مناطق مست، آوری هر مجموعه داده با وزن خاصپس از جمع

صور   های گردوغبارز کانونبازدید میدانی ا، های گردوغبارسنجی کانونهمچنین برای صحت. شهرستان تهیه گردید

همان طور که . دهدهای گردوغبار در استان فارس را نشان میدهی کانوننشاندهنده وزن، (4( و شیل)3شیل). رفتگ

های جنوب غربی و جنوب شرقی هایی در قسمتدر شیل مشخص است بیشترین وزن در این شاخص بصور  لیه

رصد د 57/37با ، کالس متوسط، دهدمی ن فارس نشانهای گردوغبار استاهمچنین بررسی کانون .شوداستان دیده می

. گیرندر بر میدرصد از کمترین مساحت از سطح استان را د 06/10با ، از مساحت استان بیشترین و کالس خیلی کم

 . دهدهای گردوغبار به تفییک شهرستان را در استان فارس نشان میطبقا  کانون، (1جدول)

 
 هاار به تفکیک شهرستانهاي گردوغبدهي کانوننقشه وزن  :3شکل
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خيلي كم كم متسسط زياد خيلي زياد

كيلسمترمربع -مساحت 11952.42 35148.50 44645.25 23149.11 3927.78

درصد -مساحت 10.06 29.58 37.57 19.48 3.31
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 هاي گردوغباردهي کانونوزن  :4شکل

درصد از مساحت استان در کالس زیاد از نظر مستعد  48/19، درصد از مساحت استان در کالس خیلی زیاد 31/3

. کالس متوسط قرار دارددر ، (57/35بیشترین مساحت استان). بودن برای ایجاد کانون گردوغبار قرار دارند

فراشبند با ، کیلومتر مربع 44/736المرد با ، کیلومتر مربع 57/848مهر با ، کیلومتر مربع 56/1648های المرد با شهرستان

کیلومتر مربع دارای به ترتیب دارای بیشترین مساحت در کالس خیلی زیاد از  32/56کیلومتر مربع و داراب با  35/405

 . باشندرای ایجاد گرد و غبار مینظر مستعد بودن ب

 SWOTتعیین وزن عوامل 

ها و فرصت، ضعف، نقاط قو  SWOTبا استفاده از مدل تحلیلی ، پس از تعیین نقاط مستعد تولید گردوغبار

وجود مطالعا  انجام شده در زمینه بیابان  "نقطه قو  ، (5در شیل). تهدیدهای پیش روی این مناطق مشخص گردید

ها نقاط قو  و وزن آن، (5شیل). مهمترین نقطه قو  استان شناسایی شد "ری در اکثر مناطق استان فارس و آبخیزدا

. ها در استان شناسایی شدمهمترین نقطه ضعف و وزن آن "کمبود بارندگی  ". دهددر استان فارس را نشان می

فرهنگ سازی در رابطه با  "و   "دم نهاد تشییل سازمانهای مر ". دهدنقاط ضعف استان فارس را نشان می، (6شیل)

، (7شیل). های استان شناسایی شدبه عنوان مهمترین فرصت "منابع طبیعی و جلب مشارکت برای احیائ آن 

ناکافی بودن یاعدم وجود مدیریت مناسب جهت حفظ  ". دهدها در استان فارس را نشان میها و وزن آنفرصت

ها در استان فارس را نشان تهدیدها و وزن آن، (8شیل) .در استان فارس انتخاب شدمهمترین تهدید  "واحیای مراتع 

 . دهدمی
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 ها در استان فارسنقاط قوت و وزن آن : 5 شکل

 

 ها در استان فارسنقاط ضعف و وزن آن:  6شکل

 

 
 ها در استان فارسها و وزن آنفرصت  :7شکل
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 فارس ها در استانها و وزن آنتهديد:  8 شکل

 SWOTوزن نهايي عوامل 

همانطور که از  .( نشان داده شده است3( و جدول)2دهی شده و نتایج آن در جدول)عوامل داخلی و خارجیِ وزن

وجود مطالعا  انجام شده در زمینه بیابان و آبخیزداری در اکثر مناطق  "شود مشاهده می، (2جدول)، (IFEماتریس)

 .مهمترین نقطه ضعف استان فارس انتخاب شد "کمبود بارندگی  "  استان و مهمترین نقطه قو "استان فارس 

فرهنگ سازی  "و   "تشییل سازمانهای مردم نهاد  "شود مشاهده می، (3جدول)، (EFEهمچنین با توجه به ماتریس)

دن یاعدم وجود ناکافی بو "های استان و مهمترین فرصت "در رابطه با منابع طبیعی و جلب مشارکت برای احیائ آن 

  .مهمترین تهدید در استان فارس انتخاب شد "مدیریت مناسب جهت حفظ واحیای مراتع 

 تعیین استراتژي

  EFEو IFE تالقی امتیازا . است 152/3و  296/3به ترتیب برابر   EFEو IFE امتیازا  حاصل از ماتریسهای

 ماتریس ، (9شیل). شد IE ی تهاجمی در ماتریسیا استراتژ SO منجر به قرارگیری موقعیت استان فارس در بخش

IEدهدهای گرد و غبار نشان میرا برای استان فارس در زمینه مستعد بودن برای کانون . 
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 هاي گرد و غباررا براي استان فارس در زمینه مستعد بودن براي کانونIE ماتريس :  9شکل

ها و تهدیدها تلفیق و فرصت، ضعف، نقاط قو ، پس از شناسایی عوامل محیطی، هااستراتژیجهت تعیین راهبردها یا 

شده در چارچوب پس از تلفیق عوامل شناسایی. های عمده فراروی توسعه استان بررسی شدندی شده و چالشجمعب
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های گردوغبار استان فارس ها برای کانونمهمترین استراتژی، و مقایسه دو به دو عوامل با همدیگر SWOT ماتریس

 . تدوین شد

 نتیجه گیري

دهد و پیامدهای ناگوار آن از قبیل تأثیر سوء روی هایی که امروزه در مناطق خشک و نیمه خشک رخ میییی از پدیده

پدیده گردوغبار ، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گریبانگیر بشر شده است، خسارا  اقتصادی، سالمتی انسان

نشأ طوفانهای گردوغبار بیشتر شامل مناطقی است که اقلیم آنها بسیار خشک بوده و میانگین بارندگی سالیانه م. است

به منظور شناسایی کانون های بالقوه گرد و غبار نیاز است . (2001، میلیمتر است)گودی و میدلتون 100آنها کمتر از 

در این مطالعه پس از تعیین شاخص های موثر در . مناطقی که دارای پتاسیل فرسایش پذیری هستند مشخص شوند

ها  توسط بیست نفر از دهی شاخصوزن AHPگیری چند معیاره تصمیم کانون های گرد و غبار  با استفاده از روش

طی . اساتید و کارشناسان انجام شد و تعداد نه شاخص که در دو گروه عوامل انسانی و طبیعی در نظر گرفته شده است

عوامل ، ضریب کارایی بارش، های انسانی تخریب خاکابتدا نه عامل شامل شاخص، (1380-1394مانی)دوره ز

در . خشیسالی و دما مورد بررسی قرار گرفت، بارش، خصوصیا  فیزییی خاک، های گردوغبارفراوانی توفان، انسانی

ا توجه به عدم ییسان بودن عوامل از های مربوط به هر شاخص بدست آمده با ییدیگر ترکیب گردند که بنهایت نقشه

درصد از مساحت استان در  31/3نتایج نشان داد که  . توان آنها را با وزن ییسان با ییدیگر تلفیق نمودنظر اهمیت نمی

درصد از مساحت استان در کالس زیاد از نظر مستعد بودن برای ایجاد کانون گردوغبار قرار  48/19، کالس خیلی زیاد

، کیلومتر مربع 56/1648های المرد با شهرستان. در کالس متوسط قرار دارد، (57/35شترین مساحت استان)بی. دارند

کیلومتر مربع به ترتیب دارای بیشترین مساحت در کالس خیلی زیاد  35/405کیلومتر مربع و فراشبند با  57/848مهر با 

( نیز نشان داد 1392مربوط به تحقیق امیدوار و همیاران) نتایج. باشنداز نظر مستعد بودن برای ایجاد گرد و غبار می

افتد و های جنوب و مرکز استان فارس در فصل بهار و تابستان اتفاق میاکثر روزهای همراه با گرد و غبار در ایستگاه

دهد و ص میهای مرکزی استان یعنی شیراز و فسا ماه اردیبهشت بیشترین فراوانی ماهانه را به خود اختصادر ایستگاه

همچنین میانگین . بیشترین فراوانی ماهانه آنها مربوط به تیر ماه است( المرد و داراب، الر)های جنوبی استاندر ایستگاه

و ایستگاه شیراز  3/30فسا ، 54داراب ، 39ایستگاه المرد ، 1/88های الر روزهای همراه با پدیده گرد و غبار در ایستگاه

های منتخب که ایستگاه الر بیشترین میانگین ساالنه روزهای گرد و غبار را در بین ایستگاه باشدروز درسال می 1/56

های سینوپتیک جنوب و مرکز استان فارس از های اصلی ایجاد کننده گرد و غبار در ایستگاهداشته است و سامانه

و شمال آفریقا در سطح دریا و به عراق ، فشار بر روی عربستانشرایط همدیدی زیر پیروی مییند: وجود مراکز کم

، های عراق و عربستانهای گرم و خشک شدید از روی بیابانها همچنین وزش بادعلت عدم رطوبت کافی این سامانه

هیتوپاسیال و  500های کم فشار با ناوه سطح همراهی این سامانه. شودموجب انتقال گرد و غبار به جو منطقه می

گردو غبار بیابان های عربستان را ، های شدید و وجود هوای خشکناوه به علت ناپایداری قرارگیری منطقه در جلوی

کند همچنین قرارگیری این منطقه در جلوی پشته ای که با پایداری هوا همراه بوده است زمینه به جو استان منتقل می

، ( نیز نشان داد1394زیدی و همیاران)نتایج حاصل از تحقیق م. کندماندگاری گردو غبار در جو منطقه را فراهم می

از نظر فراوانی ماهانه تیر ماه باالترین . باالترین درصد فراوانی رخداد گرد و غبار در ساعا  قبل از ظهر رخ میدهد

، درصد 2/69الر ، درصد 1/71همچنین میانگین روزهای غبار آلود در ایستگاه های المرد ، درصد فراوانی را دارا است

روز در سال می باشد که ایستگاه المرد بیشترین و ایستگاه فسا کمترین میانگین ، درصد5/49درصد و فسا  5/58داراب 

با استفاده از مدل ، پس از تعیین نقاط مستعد تولید گردوغبار. ساالنه روزهای غبارآلود را به خود اختصاص داده اند

وجود مطالعا   ". ی این مناطق مشخص گردیدها و تهدیدهای پیش رو فرصت، ضعف، نقاط قو  SWOTتحلیلی 
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کمبود  ". مهمترین نقطه قو  استان شناسایی شد "انجام شده در زمینه بیابان و آبخیزداری در اکثر مناطق استان فارس 

فرهنگ  "و   "تشییل سازمانهای مردم نهاد  ". ها در استان شناسایی شدمهمترین نقطه ضعف و وزن آن "بارندگی 

. های استان شناسایی شدبه عنوان مهمترین فرصت "رابطه با منابع طبیعی و جلب مشارکت برای احیائ آن سازی در 

 . مهمترین تهدید در استان فارس انتخاب شد "ناکافی بودن یاعدم وجود مدیریت مناسب جهت حفظ واحیای مراتع  "
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