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و عوامل مؤثر بر  بهبود  91-یداز کوو یناش زیستییطاثرات مح یابیارز

 و بلوچستان یستانمکران، استان س یمناطق ساحل یآورتاب
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 چکیده

 لفهای مختدر بخششد، اما رفته رفته تبدیل به یک تهدید تهدیدی برای سالمت عمومی شناخته می ،پیش از هر چیز 51بحران کووید 

شهرهای زیستی در پرداخته شده است، بخش  محیطدر آن  51هایی که در این پژوهش به بررسی اثرات کووید یکی از بخششده است. 

 یزیستحیطمأ ها منشو بسیاری از آن کند، متنوعرا تهدید می این نقاطکه استان سیستان و بلوچستان است که از جمله خطراتی  ساحلی

نجام اسواحل مکران  زیستیمحیط یآورعوامل مرتبط با بهبود تاب یمنظور بررسو به یاز نوع کاربرد ،پژوهش بر اساس هدف نیا .دارند

منظور به است. ستیزطیفعاالن مح شیالت وکارشناسان  ساکنان مناطق ساحلی )چابهار، کنارک و دشتیاری(، شامل یآمار ةشده است. جامع

مورد مطالعه  ةمحدود یستیزطیمح یآورتاب یابیمنظور ارزو به یل عاملیاز روش تحل ،زیستیمحیط یعوامل مرتبط با بهبود تاب آور نییتع

کنترل "گذاری شدهامنعوامل مؤثر  ،یعامل لیتحل جیاستفاده شده است. بر اساس نتا یمراتبسلسله لیتحلترکیبی حداکثر آنتروپی و از روش 

 نییتب صددر نیشتریها بیعامل کنترل آلودگ انتخاب شدند که " دسترسی به خدمات و حفاظت از منابع"و  "مدیریت پسماند"، "یآلودگ

در  سواحل مکران محیط زیستی یآورعنوان عامل نخست که در بهبود تابو به خود اختصاص دادبهسواحل را  یمرتبط با آلودگ یرهایمتغ

در  575/0و  375/0ترتیب با وزن مدیریت پسماند و دسترسی به خدمات و حفاظت از منابع بهنقش دارند، شناخته شد.  51برابر کووید 

آوری مراتبی نشان داد که در مجموع سطح تابتحلیل سلسله  گرفتند. همچنین نتایج روش ترکیبی حداکثر آنتروپی وقرار  یبعدهای رتبه

 زیستی را را به خود احتصاص داد.  آوری محیطبیشترین تاب 74/0این مناطق پایین بوده و از بین شهرهای ساحلی، کنارک با مقدار  
 

 انو بلوچست یستاناستان س ی،مراتبسلسله یلتحل ی،حداکثر آنتروپ ی،عامل یلتحل زیستی،یطمح یآورتاب :واژگان یدکل
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 مقدمه

 51 دیکوو با عنوان یبحرانبود که  0000مارس  57از  باًیتقر

 از. ادد قرار خود عواقب ریتأث تحت را ایدن کل باًیظهور و تقر

 مخاطرات جادیباعث ا یارمنتظرهیکه هر گونه اتفاق غ آنجا

 نیهم از ا مخاطره نیشود، ایمختص خود م یامدهایو پ

ر بخشد ینبوده و باعث بروز اثرات مثبت و منف یامر مستثن

شده   یستیزطیو مح یاجتماع، یاقتصاد مختلف یها

 .   (Gholi pour peyvandi et al., 2020)است

محسوب شده  یماریب ینوع 51 دیاگر چه بحران کوو

است. در  انیقابل ب یعیعنوان مخاطرات طباما اثرات آن به

از مخاطرات  یدی، ابعاد جد51 دیحال حاضر وقوع بحران کوو

 ،یساحل شیفرسا ،یستیزطیمح یهایمانند آلودگ

 اترییکه موجب تغ یمارستانیو ب یپسماند یهایآلودگ

از معضالت  یکیطور مثال بر جامعه خواهد داشت. به میمستق

 ادهاستفاست.  ندهیمصرف آب و مواد شو شیافزا دهیپد نیا

 نیه اشود کیم شتریفاضالب ب دیاز آب موجب تول هیرو یب

بع و کاهش منا ینیرزمیمنابع آب ز شتریب دیامر باعث تهد

م عد گریاز مشکالت د یکیخواهد شد.  زین یدنیشامآآب 

 یضدعفون ،یآورجمع یهادستورالعملمراکز به  یتوجه برخ

 تیماه سطهوابه یمارستانیو ب یپزشک یهازباله یو امحا

 دیگاز مونواکس نیآن است. همچن یبهداشت ریکننده و غآلوده

معمول  یهابا سال سهیدر مقا شود،یم دیکربن که تول

 یاست. از طرف افتهیدرصد کاهش  70 باًی( تقرییرکرونای)غ

 نیزم ةکر شدنگرم  قیکربن که از طر دیاکسیگاز د دیتول

 ییکرونا  یدر روزها زیدارد، ن سهم ییآب وهوا راتییدر تغ

 جنبه در کوتاه مدت اثرات نیاز ا نیاست. بنابرا داشتهکاهش 

 نیداشته است. از آنجا که اصل مهم در مواجهه با ا یمثبت

اثرات   به لیدل نیهمها بوده است، بهحفظ جان انسان یماریب

در حد کمال توجه نشده  51 -دیکوو از یناش یستیزطیمح

 بهپژوهش  نیرو در ا نی(. از اAzra et al., 2021) تاس

 یشهرهادر  ستیزطیمحمخاطره بر  نیا اثرات یبررس

 روسیو برابر در شهرها نیا یآورتاب زانیو م یساحل

در حال  یساحل یپرداخته شده است. شهرها 51 -دیکوو

هیو انباشت سرما یتیتمرکز جمع یهابه کانون لیحاضر تبد

 نیاند که اشده یو مل یامختلف منطقه یهارساختیها و ز

طور گسترده تحت تأثیر شهرها به نیامر سبب شده است تا ا

طور روزافزون و به رندیقرار گ یعیطبریو غ یعیمخاطرات طب

 انیتر شوند. از مریپذبیمخاطرات آس نینسبت به ا

 یستیزطیمحمخاطرات  ،یساحل یمخاطرات مختلف شهرها

تمسیدارا بودن اکوس ریشهرها نظ نیا ژهیساختار و لیدلبه

ها در آن ژهیو گاهیجا زیدر مجاور هم و ن یو خاک یآب یها

 شیشدت در حال افزامنطقه و کشور، به یساختار اقتصاد

شهرها در برابر انواع  نیا یریرپذیرفت از تأثاست و راه برون

 یآور(. تابKochi, 2021است ) یمخاطرات ارتقاء تاب آور

از  یساحل یشهرها یریرپذیسبب کاهش تأث ستیزطیمح

 ادانیصکننده سالمت دیو عوامل تهد یستیزطیمحخطرات 

با  51 دیکوو رینظ یعیطب یایدر ارتباط با بال هاآن خانوادةو 

و عملکرد  یاتیح یستیزطیمحبازگرداندن خدمات  لیتسه

با  یریگادی ندیآو استفاده از فر بحرانستم پس از یمطلوب س

 بیکاهش آس یبرا وستهیاز حوادث به وقوع پ یریگبهره

 از(. Belton et al., 2021است )  ندهیها و خطرات آیریپذ

 آن بر یسع پژوهش نیا در فوق، مطالب به توجه با رونیا

طیمح یآورتاببر بهبود  مؤثر عوامل یبررس به تا است

 نیا رد کمتر که شود پرداخته کرونا بحران برابر در یستیز

 انجام شده است. یپژوهش نه،یزم

بحران  یریگاثرات همه نةیزمکه در  یجمله مطالعات از

 لیذ شرح به است، شده انجام ستیزطیمح و 51–دیکوو

(، در  به 0000همکاران ) و Gholi pour peyvandi :است

 ستیزطیاثرات آن بر مح یکرونا و بررس یدمیاپ یبررس

طینشان داد که جمله اثرات مثبت مح هاآن جی. نتاپرداختند

ندهیکاهش آال قیاز طر هوا یآلودگ کاهش مشهود، یستیز

 یدهایاکس کرون،یم 50و  7/0مانند ذرات معلق با قطر  یها

کاهش  ،یاگلخانه ی، کاهش انتشار گازهاCO2 تروژن،ین

کاهش  ،یصوت یکاهش آلودگ اها،یرودخانه و در یآلودگ

ومب ینقاط گردشگر یمیو ترم یلیفس یهامصرف سوخت

 حجم کاهش وحش، اتیو اثرات مثبت بر ح یشناخت
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 همچون یمنف اثرات و یعموم و یشهر جامد یپسماندها

 یمنابع آب یآلودگ شی، افزاO3  ،SO2ندهیآال غلظت شیافزا

 یحجم پسماندها شیافزا ،ینفوذ مواد ضدعفون قیاز طر

توان اشاره نمود. یم یعفون یخانگ یهاو زباله یمارستانیب

)دما،  یطیعوامل مح یرگذاریدال بر تأث یشواهد نیهمچن

 یطور کلکرونا مشهود است. به روسیرطوبت و ... ( بر و

شده  یستیزطیمثبت مح راتیتأث جادیباعث ا روسیکرونا و

 طیشرا نیمنظور حفظ ابه یداریپا یهایاست که استراتژ

 ,.Gholi pour peyvandi et al) است شده شنهادیپ

2020) Malekian .(0000در بررس ،)ها و فرصت ی

 دکردن گزارش ستیز طیمح یکرونا برا روسیو یدهایتهد

منظور ها در خانه، بهو الزام به ماندن انسان نهیکه قرنط که

 و، واناتیح تیانتقال کرونا، موجب احساس امن رةیقطع زنج

 یشهر یهامحدوده به ورودو  خود یعیخروج از از قلمرو طب

هوا و  یو آلودگ یصوت ید. کاهش آلودگوشیم ییو روستا

واسطه کاهش تردد خودروها و هب یاگلخانه یانتشار گازها

 کرونا وعیش مثبت اثرات گریها، از دموقت کارخانه یلیتعط

 ةشدن کرگرم تبعات کاهش و هوا تیفیک بهبود به که است

 کاهش مثبت، آثار نیا کنار در. است کرده کمک نیزم

از مناطق،  یکرونا در برخ امیدر ا یحفاظت یهاتیفعال

داده است.  شیرا افزا رمجازیها و شکار غستگاهیز بیتخر

 شیاافز ،یمارستانیو ب یخانگ یپسماندها دیتول شیافزا

 افتیو کاهش باز کبارمصرفیو مواد  کیمصرف پالست

کرونا است که با از  سرویو یریگهمه یپسماند از آثار منف

 شیشود. افزایم ستیزطیبردن منابع، باعث فشار بر مح نیب

کننده اثرات مخرب  یها و مواد ضدعفونندهیمصرف شو

ینظر مبه ،یطور کلخواهد داشت. به ستیز طیبر مح یادیز

قت و مو ستیز طیکرونا بر مح روسیرسد که اثرات مثبت و

از  یمدت ناش یبا تبعات طوالن سهیکوتاه مدت بوده و در مقا

وباره با غلبه بر کرونا، بر ساختن د دیبا نیآن اندک است. بنابرا

جامعه و اقتصاد سالم تمرکز کرده و با شناخت کامل از 

 یستیزطیمح یرفتارها روس،یو نیا یهادیها و تهدفرصت

 .(Malekian, 2020) داد آموزش آگاهانه را

 Taleb Beidokhtiو  ی(، در بررس0000همکاران ) و

 روسیو یمنف و مثبت میرمستقیغ و میاثرات مستق یابیارز

 که با وجود آثار که کردند انیب ستیز طیبر مح ،51 دیکوو

هوا،  تیفیمانند بهبود ک ستیز طیکرونا بر مح روسیمثبت و

 ةیو ثانو هیاول یهاجنبه ،یصوت یو کاهش آلودگ زیسواحل تم

ها و زباله افتیآب، کاهش باز هیرویمانند مصرف ب یمنف

 یدگآلو به منجر که دارد وجود یرآلیغ و یآل عاتیضا شیافزا

رود یم انتظار نکهیشده است. ضمن ا یها و خشکآب هوا،

راه کشورها اکثر در ندهیآ یهادر ماه یجهان یاقتصاد تیفعال

 یط یاگلخانه یکاهش غلظت گازها نیشود، بنابرا یانداز

هب ستیز طیمح یپاکساز یبرا داریپا یکوتاه، راه یدورها

 است نهیزم نیدر ا یجد یهااقدام ازمندین و دیآیشمار نم

(Taleb Beidokhti et al., 2020).  

  Morad talab و Danesh yazdi (0000 ،)ه ب

-COVID روسیهوا در نرخ ابتال به و یآثار آلودگ یبررس

 انگریب ریاخ مطالعات جینتا اند.از آن پرداخته یو مرگ ناش 19

 یهاندهیآال غلظت نیب یداریمعن و مثبت، ،یقو یهمبستگ

 دارد، وجود روسیو از یناش مرگ و ابتال نرخ و شده ذکر

 ریتأث آلوده، یهوا معرض در بلندمدت حضور که یطوربه

 داشته است. از روسیو از یناش مرگ شیافزا در یریچشمگ

 از سرد یهافصل در ساله هر رانیبزرگ ا یآنجا که شهرها

 رند،یگیم قرار ناسالم تیوضع در هوا یهاندهیآال غلظت نظر

 شورک گذاراناستیس و رانیمد تواندیم حاضر پژوهش جینتا

 وعیش از حاصل بحران بهتر چه هر تیریمد ریمس در را

 Morad talab and Danesh) رساند یاری روسیو

yazdi, 2020.) 

 Alang(0005به بررس ،)شیو افزا 51-دیکوو ی 

اخته پرد ایساحل و در ستیزطیدر مح یکیپالست یهازباله

ت علّبه هاکیآمده است که پالست قیتحق نیاست. در ا

طور گسترده در و در دسترس بودن به یمتعدد، ارزان یایمزا

 کیپالست یجهان دیو تول ردیگیجامعه مورد استفاده قرار م

. است دهیرس سال در تن ونیلیم 371به  0058در سال 

 یماریکرونا عامل ابتال به ب روسیو ،یجهان بهداشت سازمان
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 نیدر ووهان چ 0051را در اواخر دسامبر  51-دیکوو

استفاده  51-دیکوو یماریب یریفراگ یکرد. در ط ییشناسا

 یحل براراه نیترمصرف ساده کباریصورت  یهااز ماسک

 شی. افزادیگرد هیتوص 51-دیاز انتقال کوو یریجلوگ

چالش  کیها ها و دستکشو استفاده از ماسک دیتول سابقهیب

 یهازباله شیاست که باعث افزا دیجد یستیزطیمح

شده است.  ییایدر ستیزطیدر معابر و مح یکیپالست

 81 باً یدر هر ماه تقر ،یسازمان بهداشت جهان برآوردبراساس 

 ازیمورد ن 51-دیواکنش به کوو یبرا یماسک پزشک ونیلیم

ها اقالم باعث ورود آن نیاست. دفع نادرست و دور انداختن ا

 نیرواناب و همچن قیاز طر ییایو در یساحل ستیزطیبه مح

 بارکیصورت  یهاشده است. ماسک یساحل دکنندگانیبازد

به  توانندیهستند و م یکیپالست یهامصرف، ماکروزباله

سط شکسته و تو کیکروپالستیتر به نام مقطعات کوچک

مناسب پسماند،  تیریشوند. مد دهیبلع ییایموجودات در

اقالم محافظت  نیا حیو آموزش مردم درباره دفع صح یآگاه

 ییقابل شستشو، راهکارها یهااستفاده از ماسک ،یشخص

 در هازباله نیا حضور کاهش به تواندیاست که م

 .(Alang, 2021) کند فایا یمؤثر نقش ستیزطیمح

Mofijur  ریبه تأث (،0005)همکاران  و COVID-19 

و  یستیزطیمح ستیز ،یاقتصاد ،یاجتماع یهابر حوزه

 وعیش ریجامع از تأث لیتحل کیبا هدف ارائه   یانرژ

COVID-19 جامعه و  ،ی، بخش انرژیشناختبوم ةبر حوز

 یراانجام شده ب یجهان رانهیشگیاقدامات پ یاقتصاد و بررس

 لیو تحل هیتجز نی. اشد انجام COVID-19کاهش انتقال 

 یابتکارات فعل ی، اثربخشCOVID-19به  یدیکل یهاپاسخ

 عنوانبه را شده آموخته یهادرس و کندیرا باز م

و کار و  کسب مقامات، یبرا موجود اطالعات یروزرسانبه

 50 رینشان داد که تأخ یبررس نی. اکندیصنعت خالصه م

آلوده و مراکز  یهاخانه یهاو دفع زباله یآورساعته در جمع

حران مهم است. ب اریبس روسیو وعیکنترل ش یبرا نهیقرنط

 رییرا تغ یانرژ بخشدر  یگذارهیسرما یاقتصاد-یاجتماع

تیمحدود لیدلهب یگذارهیسرما یهاتیفعال شتریداده و ب

 ریتاخ رودیتحرک با اختالل مواجه شده است. انتظار م یها

 یهاسال در نانیاطم عدم جادیا باعث یانرژ یهاپروژه در

 (.Mofijur et al., 2021) شود ندهیآ

 Dediدر  یآورتاب ی(، به بررس0000همکاران ) و

پژوهش  نی. در اپرداختند 51-دیدر عصر کوو یمناطق ساحل

در  یجوامع ساحل COVID-19 یریگآمده است که همه

 ایحفاظت از در یبرا کردیرو رییتغ بهسراسر جهان را مجبور 

 نی. ااست کرده ییایمناطق حفاظت شده در تیریو مد

 ریخااثرات ذ کیستماتیس اتیادب یمطالعه بر اساس بررس

ر د یواکاتوب یدر پارک مل یدانیکار م تیبا حما ییایدر

. دهدیرا نشان م COVID-19در طول بحران  یاندونز

 یبرا یزیرنشان داد که برنامه یبررس نیا جینتا

 دیاب ییایمناطق حفاظت شده در تیریدر مد یریپذانعطاف

 ستمیس تحول لیپتانس تا شود همگام یمحل یهاتیا واقعب

 ییایدر شده حفاظت مناطق تیریمد تیظرف مجدد تصور و

 Dedi et) کند درک را یمحل جوامع به بهتر خدمت یبرا

al., 2022.) 

 Abhijitنهیقرنط ریتأث یبررس به(، 0000همکاران ) و 

 در. اندپرداخته یریگیماه ةو جامع یساحل طیبر مح روسیو

 دیتهد کی 51-دیکوو یریآمده است که همه گ قیتحق نیا

 یاقتصاد-یاجتماع راتیاست که تأث تیبشر یبرا یجد

ناگوار با  دادیرو کیعنوان حال، به نیدارد. با ا یاگسترده

 در حال عتیکه طب ییدر جا یستیزطیاثرات مثبت مح یبرخ

شود. گزارش شده است که شاخص یم یاست، تلق یابیباز

ود بهب نهیدر طول قرنط جهانآب در نقاط مختلف  تیفیک

پشتها، الکیماه یخود روند بازساز ةاست که به نوب افتهی

ند. ک یم عیرا تسر یو پرندگان آبز ییایپستانداران در ،ها

 یهامانند صخره یستیزطیمحمناطق حساس  ن،یعالوه بر ا

. شوندیم یسازجوان 51-دیدر طول مهار کوو زین یمرجان

 شیافزا رایهستند ز یمطلوب موقت یامدهایپ نیاما ا

تیبه شکل ک یکیپالست یهازباله دیدر تول یارمنتظرهیغ

 زاتیتجه ری، ماسک صورت، دستکش و ساPPE یها

 ریگههم یماریب نیا وعیش ن،یوجود دارد. عالوه بر ا یبهداشت
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 و کاهش یریگیماه یهاتیکامل فعال یلیمنجر به تعط

کننده فمصر حاتیترج رییبازار و تغ راختالل د د،یص ندیفرآب

 یریگهمه یاثرات چند بعد نیبه ا یدگیرس یشد. برا

مقامات  ریو سا یردولتیو غ یدولت یهاسازمان، 51-دیکوو

 نهیاثرات مثبت قرنط تیتقو یخود را برا تیحما دیبا ربطیذ

 بخش قیحال تشو نیو در ع یبعد یو کاهش سطح آلودگ

 (.Abhijit et al., 2022) دهندگسترش  را التیش

 Kumarاثرات انتقال  ی(، به بررس0000همکاران ) و

COVID-19 و سالمت انسان  ستیز طیمح یداریبر پا

ال و انتق ییایپژوهش آمده است که پو نیپرداخته است. در ا

طور به روسیکروناو ریهمه گ یماریب یخطرات بهداشت

 طیهوا و شرا یآب و هوا، آلودگ ط،یبا مح یریناپذییجدا

 یم روسیرو، گسترش عفونت ونیمرتبط است. از ا یجو

 یآلودگ یو مکان یزمان راتییبر تغ ریتواند با اعمال تأث

 یبندتیرا مختل کند. اولو شتیسالمت و مع ،یطیمح

 یجد یدیتهد یبهداشت یهاتوسط بخش مراقبت روسیو

 یها براحال تالش نیبوده و در ع یاقتصاد شرفتیپ یبرا

 یداریپا یبرا ملل سازمان داریپا ةبه اهداف توسع یابیدست

 ,.Kumar Rai et alکند )یم فیرا تضع یستیزطیمح

 جانبهههم مطالعة تیتوجه به موارد فوق و اهم با(. 2022

 راتیتأث یرو به بررس شیپ قی، تحق51-دیکوو یماریب

ن مکرا سواحل یستیز طیبخش مح در یماریب نیابحران 

 بهبود رب مؤثر عواملو بلوچستان و برآورد  ستانیس استاندر 

 یبیبا استفاده از روش ترک سواحل یستیز طیمح یآورتاب

 پردازد.یم یمراتبسلسلهو  یحداکثر آنتروپ

Jiatong ستیزطیمح یبررس به(، 0003) همکاران و 

پژوهش آورده شده است  نیپرداخته اند. در ا روسیو بروز و

 یب یبهداشت بحران کی روسیکروناو ریگهمه یماریکه ب

(. Jiatong et al., 2023) است جهان سراسر در سابقه

 ای کیارتباط آن را با  یقبل یقاتیاز مطالعات تحق یاریبس

اند. کرده یبررس یانسان ای یعیطب یطیاز عوامل مح یبرخ

 یطیو عوامل مح روسیوبروز  نیارتباط متقابل ب یبررس نیا

 یطیدهد که عوامل محینشان م جیکند. نتایرا خالصه م

طور خاص، تعامالت دارند. به روسیوبر بروز  یاثرات متقابل

-SARS یبر بقا یرگذاریبا تأث تواندیم یعیعوامل طب

CoV-2 انسان، بر انتقال  یتحرک و رفتارها نیو همچن

COVID-19 باشد رگذاریخرد و کالن تأث یهابه روش  .

 نیدر ا ستیز طیبر مح COVID-19 وعیش ریتأث نیهمچن

 COVID-19از  یناش یهانهینهفته است که قرنط تیواقع

 یوحش و افسردگ اتیح راتییهوا، تغ تیفیباعث بهبود ک

ود ش یم هیتوص نیبنابراشده است.  یاقتصاد-یاجتماع

 یطیمح راتیکه تأث ابدیگسترش  یابه گونه ندهیآ قاتیتحق

-COVIDاز  یناش راتیو تأث COVID-19 یریگهمه بر

 را پوشش دهد. ستیز طیبر مح 19

 

 مواد و روش ها

 و انستیاستان سنمونه مورد مطالعه:  وضعیت جمعیت

 که استاست شده واقع رانیا یشرق جنوبدر   بلوچستان

 کرمان، از پس و باشدیم نفر 0٬557٬057 تیجمع یدارا

 یبزرگ که یطوربه رودیم شماربه رانیا پهناور استان نیدوم

 شپوش در تنوع بروز باعث ،ییهوا و آب یگوناگون و استان

 ستیز طیمح و شونده دیتجد یعیطب منابع یغنا و یاهیگ

 اردد خشک و گرم یهوا و آب شتریب استان نیا. است شده

 یاژهیو یمیاقل و ییهوا و آب یگوناگون از حال نیع در اما

در  زین یو باتالق یجنگل ،یکوهستان مناطق و است برخوردار

تراکم  ،یتی. به لحاظ ساختار جمعخوردیاستان به چشم م نیا

که بخش  یاریدر سه شهر چابهار، کنارک و دشت تیجمع

 نییپا ،اندمکران را به خود اختصاص داده ةاز منطق یاعظم

آمار منتشر شده در  نیکه، براساس اخر یطوراست، به

چابهار و کنارک و  یهاکشور، شهرستان یآمار یهاسالنامه

 و ستانیاستان س تیدرصد از کل جمع 57حدود  یاریدشت

 Population and) دهندیم لیتشکرا بلوچستان 

housing census, 2015.) 

نفوس و مسکن سال  یاساس اطالعات سرشمار بر

سواحل را  نیساکن در ا تیدرصد جمع 47به  کی، نزد5317

 تیداده است. باالبودن جمع لیتشک ییروستا تیجمع
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 یروین تیفیمنطقه سبب شده است که ک نیدر ا ییروستا

بهار شهرستان چا تیباشد. جمع نییمناطق پا نیدر ا یانسان

 تیجمع نیدرصد از ا 43به  کینفر بوده که نزد 083017

 نیساکن شهر هستند. همچن هیبقو  ییساکن مناطق روستا

برابر  بیترتبه زین یاریو دشت کنارک یهاشهرستان تیجمع

 نیا تیجمع از یمین از شیبوده که ب 51155  و 18050با 

 است بوده ییروستا مناطق ساکن زین شهرستان دو

(Population and Housing Census, 2016.) انیاز م 

 شامل یساحل شهر سه بلوچستان، و ستانیاستان س یهاشهر

 مطالعه مورد نمونة عنوانبه یاریدشت و کنارک چابهار،

ترساخیدارا بودن ز لیبنا به دل شهرها، نیا. شدند انتخاب

 یو تردد باال یالزم صادرات و واردات محصوالت تجار یها

مخاطرات  ریثأشدت تحت تبه یادیو ص یتجار یها یکشت

 و  51 -دیکوو ةقرار دارند که با وقوع فاجع یستیزطیمح

 نیا م،یلاق رییرفتن بحران تغ هیو به حاش سمیتوقف اکوتور

 با رونیا. از است افتهی گسترش یستیزطیمخاطرات مح

 نبود نییها مانند پااز چالش یفوق و برخ لیدال به توجه

 تیفیک کشور، کل متوسط از یافتگیتوسعه یهاشاخص

 ،یستیزطیمحنامناسب منابع  تیریو مد یانسان یروین نییپا

مورد هدف پژوهش حاضر است  جامعه یمناطق ساحل نیا

 ،5 جدول مطابق یاطبقه یتصادفگیری نمونهاز  پسکه 

 قیاز طر قینفر انتخاب شدند. اطالعات تحق 030 تعداد

. دیگرد لیو تکم یآورجمع یحضور مصاحبةپرسشنامه و 

محتوایی و بر -صورت رواییمحاسبه روایی پرسشنامه به

منظور و به رفتکارشناسان صورت پذیمبنای نظر خبرگان و 

 30بر روی از روش آلفای کرونباخ  زیی آن نیاپای نتعیی

استفاده SPSS افزار در نرم پرسشنامه به روش پیش آزمون

که  دست آمدبه 88/0برابر شد که مقدار آن 

یی ادهندةهماهنگی درونی مناسب برای پرسشنامه و پاینشان

ها نیز به دو صورت مد نظر پرسشنامههمچنین روایی آن بود. 

ها از قرار گرفته است. ابتدا اینکه تالش شده عمده شاخص

 50مطالعات نظری پیشین استخراج شود و در ادامه به تأیید 

افزون بر آن ربط رسید. نفر از کارشناسان و متخصصان ذی

های مورد مطالعه، از منظور بررسی نرمال بودن شاخصبه

رد ضرایب چولگی و کشیدگی استفاده شده خطای استاندا

است. با توجه به آن که هرچه مقدار چولگی و کشیدگی کمتر 

ها +(  احتمال نرمال بودن توزیع داده7/5تا  -7/5باشد)بین 

+ 0تر از و یا بزرگ -0تر از بیشتر و هرچه مقدار خطا کوچک

ه ب ها کمتر خواهد بود. با توجهباشد، احتمال نرمال بودن داده

ورد های متوان بیان نمود که کلیة شاخصنتایج حاصل می

ل منظور تحلیل نتایج حاصدر ادامه به باشند.مطالعه نرمال می

نسخة  Excelافزارهای آماری، ها نیز از نرماز پرسشنامه

 
 (.               Sistan and Baluchestan Governor's Portal, 2020) مطالعه مورد منطقة -9 شکل
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0054، SPSS   و  04نسخةMatlab  استفاده  0058نسخة

 گردید.

در سیستان  91وضعیت مقایسه ای ابتالی به کووید 

ا که ز آنجا :و بلوچستان در مقایسه با استان های دیگر

است،  افتهیدر سراسر جهان گسترش  51 دیکوو یریگهمه

 اد،یبا افراد سالخورده ز یمناطقاست که  نیاستدالل بر ا

مواجه خواهند شد. با در نظر  یو مشکالت یاحتماالً با سخت

دهد که ینشان م هیشواهد اول ها،استان یگرفتن ساختار سن

 یهاگروه نیدر ب 51 دیواز کو یناش ریموارد ابتال، مرگ و م

همزمان  یماریمردان و افراد با چند ب انیم ،یخاص قوم

 تیجمع یاست. ساختار سن شتریب یطور نامتناسببه ،یانهیزم

عنوان مثال آموزش، )به گرید ریپذبیبا عوامل آس قاًیدق زین

 طیرا، شمسکن تیوضع و یزندگ سبک ،یاقتصاد تیوضع

 دارد ارتباط( یانهیزم همزمان یماریب چند و موجود شیپ از

(Dowd et al., 2020 .)و  51 دیبه کوو یابتال تیوضع

استان ریسا با سهیمقا در بلوچستان و ستانیاثرات آن در س

 دیاستان شا نیدر ا تیجمع یجوان نرخ لیدلبه کشور یها

 یهارساختیکمتر بوده اما به جهت آموزش، امکانات و ز

 تیخانواده، وضع یو از همه مهمتر تراکم اعضا یبهداشت

از  یوجود برخ مسکن، تیوضع و یزندگ سبک ،یاقتصاد

 از یافتگیتوسعه یهاشاخص بودن نییها مانند پاچالش

 تیریمد و یانسان یروین نییپا تیفیک کشور، کل متوسط

 شتریب هااستان ریبه سا نسبت یستیزطیمحنامناسب منابع 

اند که نشان ارائه داده یشناسان شواهد تی. جمعباشدیم

دارند  یتریقو یکه مردم روابط اجتماع ییشهرها در دهدیم

 مشاهده 51 دیکوو موارد از یشتریرسد که تعداد بینظر مبه

(. در استان Mogi and Spijker, 2020) است شده

 سواحل) مطالعه مورد منطقة و بلوچستان و خصوصاً ستانیس

منطقه، اقامتگاه  یآداب و فرهنگ سنت لیدلبه(  مکران

 ریمراقبت غ یهاستمیس ،ینسل نیب یهامشترک و تماس

 دیوکو یدمیاپ شتریدر  معرض ب یتعامالت اجتماع ،یرسم

یم شتریبه آن ب مبتال عوارض و یبوده  و اثرات  منف 51

 .باشد

 یبرا ییبه توانا ،یاستراتژ یدر معن یآورتاب آوری:تاب

تر، و مطلوب دیبه حالت جد ایخود  هیبازگشت به حالت اول

 ترشیاجتناب از وقوع شکست اشاره دارد. ب وپس از اختالل 

 یمحتوا کیبه  دنیمنظور رسراهبردها به نییها بر تعتالش

و  ددایکاهش اثر رو ن،یمتمرکز است، بنابرا آورتاب یاستراتژ

بل از ق هیرد اولبازگشت به سطح عملک یبرا ازیزمان مورد ن

 یآوربه تاب یابیمنظور دستباشد. بهیم مهموقوع اختالل 

خود را به سمت بهبود تاب یهاتالش دیها باشرکت شتر،یب

از عوامل  یو آگاه یمجدد، همکار ی،مهندسی، چابکیآور

 .نمونه حجم و یساحل یشهرها -9 جدول
 حجم نمونه بندر شهرستان

 37 هفت تیر چابهار

 07 تیس

 30 رمین

 00 کنارک کنارک

 57 پزم

 57 تنگ

 57 زرآباد

 57 گالک

 07 پسابندر دشتیاری

 00 بریس

 57 گواتر

 030 جمع
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طیمح یآورتاب .کنند تیهدا سکیر تیریدر مد لیدخ

وک و در برابر ش یستادگیجهت ا ستمیس ییتوانا ،یستیز

 (.Holling, 1973) شودیم فیحفظ در برابر بحران تعر

با استفاده از پرسشنامه و ، 0مطابق جدول   ی:سازشاخص

، پیشینة تحقیق، نظر کارشناسان، خبرگان مصاحبه حضوری

زیستی آوری محیطهای بهبود تابو اساتید، شاخص

 شناسایی شده است.

شافی و استفاده از روش تحلیل عاملی اکت

گفته  یآمار کیتکن ینوعبه یعامل لیتحل:  9واریماکس

مختلف که آن  یهابه دسته رهایشود که در آن متغیم

 ندیدر فرآ گر،ید انیبشوند. بهیم میتقس ،نامندیم عامل را

 یهاو دسته ابدییکاهش م رهایتعداد متغ ،یعامل لیتحل

اساسی  ةلأشود. مسیم جادی)عامل( ا رهایاز متغ یمختلف

تعیین این مطلب است که آیا تعداد زیادی متغیر اصلی را می

کوچکتری از متغیرها، با کمترین میزان  ةتوان به مجموع

، یاکتشاف یعامل لیریزش اطالعات تبدیل کرد. در تحل

 و عامل در رهایمتغ یبنددسته یبرا یقبل یمبنا چیمحقق ه

یم لیوارد تحل رهایمتغ حالت، نیا در. ندارد خود دسته ای

 ردیگیم میتصم یآمار لیافزار تحلشوند و سپس خود نرم

 لی( قرار دهد. کاربرد تحلی)عوامل یرا در چه ابعاد رهایکه متغ

                                                      
1Varimax 

 شیپ یتئور که دیجد قاتیدر تحق شتریب یاکتشاف یعامل

ت اس لیمراحل ذ یاست و دارا ادیز اریبس ندارد، وجود ساخته

(Kalantari, 2006 :) 

ها یاز همبستگ یسیماتر رها،یتمام متغ یبرا -5

 .شودیم لیتشک

را که همان  یاصل یاجزا ،یهمبستگ سیاز ماتر -0

 .شودیفاکتورها هستند، استخراج م

 ةشود تا رابطیم دورانعامل ها )محورها(  -3

 هب فاکتورها از یبعض و رهایمتغ نیب یهمبستگ

 مرحله، نیا در روش نیتریکه عموم برسد حداکثر

 ت.اس ماکسیموسوم به وار یروش

 یدارا 51 دیموضوع کوو نکهیبا توجه به ا ق،یتحق نیا در

اخته وجود س شیپ یتئور نهیزم نیبوده و در ا یکوتاه نةیشیپ

 یآورتاب زانیو م 51 دیاثرات کوو یبررس به نیبنابرا ندارد،

پرداخته  آن بهبودبر  مؤثر عوامل و مکران یساحل مناطق

 با یستیزطیمح یهاشاخص یبررسبهشده است. در ابتدا 

 از تفادهاس با سپس و پرداخته نیمتخصص و کارشناسان نظر

-5مختلف  ةدسته 3به  رهایمتغ ،یاکتشاف عامل لیتحل

 از حفاظت -3 و پسماند تیریمد -0 ،یآلودگ کنترل عامل

ت و شده اس میتقس یبهداشت خدمات به یدسترس و منابع

 .ساحلیزیستی مناطق آوری محیطتابی معیارها -2جدول 

 کد معیار

 F1 کنترل آلودگی سواحل و  آب دریا ناشی از فعالیت کشتیرانی

 F2 مدیریت پسماند صنعتی و کارخانجات اطراف سواحل

 F3 کنترل آلودگی های خاک

 F4 دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی در مقابل مخاطرات ناشی از کرونا   

 F5 ها سواحل دریایی ناشی از حضور گردشگرانکنترل آلودگی

 F6  51ها ناشی از وقوع کووید مدیریت پسماند مراکز درمانی و بیمارستان

 F7 داشتن برنامه و بهبود ساختار دفاع ساحل در برابر مخاطرات ناشی از کرونا   

 F8 ای(های فسیلی و انتشار گازهای گلخانههای هوا )مصرف سوختکنترل آلودگی

 F9 دسترسی به خدمات ایمنی و  بهداشت در مقابل مخاطرات ناشی از کرونا   

 F10 زیستی و اکوسیستم در برایر مخاطرات ناشی از کرونا   توانایی و مدیریت حفظ تنوع

 F11 مدیریت پسماند خانگی  

 F12 های ناشی از  استخراخ فعالیت صنایع وابسته کنترل آلودگی
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و  یمراتبسلسله لیتحل یبیسپس با استفاده از مدل ترک

 یستیزطیمح یآورتاب ازیامت یبه بررس یحداکثر آنتروپ

 ستا شده پرداخته یاریدشت و کنارک چابهار، یساحل مناطق

 ةمحدود ،یآورایجاد شاخص تاب ةو با توجه به نوع و نحو

 .است ریقابل تفس 3 جدولاین شاخص در قالب 

 مراتبی:مدل ترکیبی حداکثر آنتروپی و تحلیل سلسله

 نیچند است ممکن یریگمیتصمدر مسائل  نکهیتوجه به ا با 

به  رونیا از باشد، داشته وجود متفاوت ینسب تیاهم با اریمع

که  یطوربه شودیمداده  یوزن کی هاشاخصاز  کیهر 

 درجةدر واقع  هاوزن نیباشد. ا کیمجموع اوزان برابر 

را نسبت به  هاشاخصاز  کیهر  ینسب تیو اهم تیاهم

 ی. براکندیممشخص  یریگمیتصم یبرا هاشاخص ریسا

که در  شودیماستفاده  یمختلف یهاروشاز  هاوزن یابیارز

 هاوزن یابیشانون جهت ارز یاز روش آنتروپ قیتحق نیا

 (: Saati, 1980استفاده شده است ) ریز مراحلمطابق 

(5) 

𝑃𝑖𝑗 =
𝑅𝑖𝑗

∑ 𝑅𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

                       ∀ 𝑖  .  𝑗 

 شود. برایبعد شاخص عدم اطمینان را محاسبه می ةدر مرحل

محاسبه  0 رابطةصـورت به 𝑬𝒋 این منظور ابتدا ارزشی به نام 

کند که بیان می 𝒅𝒋 و سپس عدم اطمینان و یا درجه انحراف

یری گشاخص مربوطه چه میزان اطالعات مفید برای تصمیم

ن شود. ایدهد، محاسبه میگیرنده قرار میدر اختیار تصمیم

 .به دست می آید  3رابطة عدم اطمینان مطابق با 

(0) 

𝐸𝑖𝑗 = −𝑘 ∑ 𝑃𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

∗ 𝐿𝑛𝑃𝑖𝑗        ∀ 𝑗  .  𝑘    𝑖

= 1.2.3 … . 𝑚 
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𝒅𝒋

∑ 𝒅𝒋
𝒏
𝒋=𝟏

   

(7) 

𝑾𝒋
∗ =

𝜸𝒋𝑾𝒋

∑ 𝜸𝒋𝑾𝒋
𝒏
𝒋=𝟏

   

فرآیند تحلیل  روشبا کمک   𝜸𝒋 که در این پژوهش مقادیر 

 .له اضافه خواهد شدأمراتبی محاسبه و به مسسلسله

 

 و بحث نتایج

بر  اساس نظرات نمونة مورد مطالعه بیانگر  51 یداثرات کوو

 یهااز آن بر شاخص یناش هاییتکرونا و محدود یرتأث

. ( استیادر یهوا، پسماند و آلودگ ی)آلودگ یستیز یطمح

 57چابهار،  یاداندرصد ص 44گفت که  توانیطور مثال مبه

 یاریدشت یاداندرصد ص 4/80کنارک و  یاداندرصد ص

ه داشت یرها تأثبرداشت آن یزانبر م 51 یدکه که کوو قدندمعت

درصد  47چابهار،  یاداندرصد ص 4/44 یناست همچن

د نمودن یانب یاریدشت یاداندرصد ص 5/88کنارک و  یادانص

 یاآب در یاز آن بر آلودگ یناش هاییتو محدود51 یدکه کوو

 دو موا کیپالست ینکهبا توجه به ا یراتأثیر گذاشته است ز

 مدهاییاو پ شوندینم یهتجز زیستیطبار مصرف در مح یک

خواهند داشت، استفاده از  زیستیطبر مح یدراز مدت

 یهاابزار یگرمانند ماسک، دستکش و د یمحصوالت حفاظت

 ت،یسز یطهـا در محو رهـا کـردن آن یکیپالسـت یپزشک

 (.7)جدول  شوندیهـا ممواد بـه آب ینموجب ورود ا

قبل از  : KMOبارتلت و آمارة  یتآزمون کرو نتایج

 .یآورتابشاخص  یفیتوص فیط -0 جدول

 توصیف شاخص محدوده سطح
 آورپایدار و تاب > 8/0- 5  5
 پذیرپایدار اما آسیب > 7/0- 8/0  0
 بی ثبات و همگرا >0 -8/0  3
 تابو بیبی ثبات  0 7
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 ایحاصل کرد که آ یناناطم یدابتدا با ی،عامل یلانجام تحل

مناسب هستند یا ی عامل یلتحل یموجود برا یهاتعداد داده

و آزمون بارتلت  KMO هایخیر؟ برای این منظور از شاخص

 مشخص شدداری ی. با توجه به مقدار سطح معنشداستفاده 

 گیری مناسب هستندهای مورد نظر برای نمونهادهکه د

اگر  .صفر تا یک متغیر است ةمقدار این شاخص در بین دامن)

های ( داده4/0مقدار شاخص نزدیک به یک باشد )حداقل 

نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند. در غیر این مورد 

( نتایج تحلیل عاملی برای 4/0 کمتر از صورت )معموالً

(. با توجه به مقدار شاخص های مورد نظر مناسب نیستندداده

های مورد دادهدهد که نشان می 7، نتایج جدول 84/0برابر با 

 ةرضیآژمون بارتلت ف .نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند

 .مطالعه مورد ةنمونبر  اساس نظرات   91 دیکوو اثرات -0جدول 
 
 اثرات
 

 دشتیاری کنارک چابهار

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
 ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد

 55 01 77 58 57 07 40 00 7/43 4/34 75 33 آلودگی هوااثر بر 

میزان اثر بر 
 پسماند

47 07 0/50 8/05 77 37 0/74 8/73 77 55 7/50 7/05 

 3/55 5/88 5 77 37 47 08 70 7/33 4/44 30 40 آلودگی دریااثر بر 

 

 بارتلت. یتآزمون کرو یجو نتاKMOآمارة    -2جدول 
ر ا م زمون/هآ ر آ ا  مقد

 KMO 0/86 مارة  آ

 
 بارتلت تآزمون کروی

 3438/37 کی دو

 66 درجه آزادی

 0/00 مقدار معنی داری

 

 .ماتریس همبستگی -6جدول 
 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 

F1 1 0/78 0/70 0/73 0/11 0/10 0/16 0/05 0/02 -0/01 0/03 0/65 

F2 0/78 1 0/73 0/79 0/16 0/16 0/25 0/12 0/03 -0/02 0/10 0/64 

F3 0/70 0/73 1 0/61 0/11 0/14 0/19 0/05 0/01 -0/06 0/06 0/55 

F4 0/73 0/79 0/61 1 0/08 0/10 0/16 0/07 0/04 -0/08 0/08 0/76 
F5 0/11 0/16 0/11 0/08 1 0/66 0/73 -0/04 -0/11 -0/06 0/04 0/06 
F6 0/10 0/16 0/14 0/10 0/66 1 0/81 0/16 0/08 0/08 0/14 0/13 

F7 0/16 0/25 0/19 0/160 0/730 0/81 1 0/12 0/00 0/04 0/09 0/13 

F8 0/05 0/12 0/05 0/07 -0/04 0/16 0/12 1 0/58 0/58 0/57 0/06 

F9 0/02 0/03 0/01 0/04 -0/11 0/08 0/00 0/58 1 0/77 0/55 -0/0 

F10 -0/01 -0/02 -0/06 -0/08 -0/06 0/08 0/04 0/58 0/77 1 0/522 -0/11 

F11 0/03 0/10 0/06 0/08 0/04 0/14 0/09 0/57 0/55 0/52 1 -0/0 

F12 0/65 0/64 0/55 0/76 0/06 0/13 0/13 0/06 -0/05 -0/11 -0/04 1 
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را  ”ماتریس همبستگی متغیرهای مشاهده شده واحد است“ 

کند که متغیرها این آزمون تایید می دهد.مورد آزمون قرار می

ن کای داری آزمومعنیبا توجه به با یکدیگر ارتباط ندارند که 

ماتریس همبستگی، ، درصد 7آزمون بارتلت کمتر از و دو 

واحد نخواهد بود یعنی بین متغیرها ارتباط وجود دارد و فرض 

ماتریس همبستگی را  4 جدول .صفر آماری رد خواهد شد

هستند و سطر و ستون برابر دارای دهد که نشان می

که تعدادی از متغیرها تا حدودی دهد نشان میهای آن درایه

 .دارند مناسبی ةهم رابط با

ماتریس  ةمربوط به مقدارهای ویژ ، ستون سوم5در جدول 

همبستگی است. مقدار ویژه، مقداری از واریانس آزمون کل 

واریانس . شود است که توسط یک عامل خاص برآورد می

ژه ( است. مقدار وی500برای هر آزمون برابر با )%نیز کل 

باشد. سایر مقادیر ویژه برای می 03/7برای عامل اول برابر با 

 چهارمآمده است. ستون  سوم های بعد نیز در ستونعامل

درصد سهم واریانس آن عامل از واریانس کل می باشد که 

دست ها بهآن عامل بر تعداد آزمون ةقدار ویژماز تقسیم 

دارند تنها  5تر از بزرگة ای که مقدار ویژلفهؤم سه .آیدمی

که برای  کرده استدرصد از واریانس کل را برآورد  54 /55

ین هر چه اطور کلی بهباشد. می قابل قبولیمقدار  هلفؤم 3

 ها بهترتفسیر تعداد عامل ،نزدیک تر باشد 500مقدار به 

 نیز نمایریزه( ای )سنگنمودار صخره. گیردصورت می

های استخراج شده نشان لفهؤمقدار ویژه را در هریک از م

 ؛شودترین مقدار ویژه شروع میدهد که چون از بزرگمی

های بعدی مقدار ویژه با استخراج عامل .همواره نزولی است

ل عام ةمقدار ویژبا توجه به اینکه کند. سرعت افت میبه

، بنابراین تنها سه عاملی که دارای است 5کمتر از  چهارم

ول شوند. در جدز یک هستند، انتخاب میمقادیر ویژة باالتر ا

بارهای عاملی ، با استفاده از چرخه واریماکس، 3و شکل  8

بهمانده پس از چرخش عامل باقی سههریک از متغیرها در 

هر چقدر مقدار قدر مطلق این ضرایب بیشتر باشد،  دست آمد.

عامل مربوطه نقش بیشتری در کل تغییرات )واریانس( متغیر 

ر ثؤعوامل م ،یعامل لیتحل جیبر اساس نتا. مورد نظر دارد

مدیریت "، "ی )آب و هوا(کنترل آلودگ"گذاری شدهنام

خاب انت "دسترسی به خدمات و حفاظت از منابع"و  "پسماند

مراتبی تحلیل سلسه حاصل از مدل جیبا توجه به نتا. شدند

(AHP)یمورد بررس ارهایعنوان معکه به یعوامل نی، در ب 

ها یوزن مربوط به عامل کنترل آلودگ نیشتریب ،قرار گرفتند

 .عامل استخراج شده سهمربوط به  یهاآماره  -7 جدول

 درصد واریانس بعد از دوران مقدار ویژه بعد از دوران درصد تجمعی واریانس   درصد واریانس ویژه مقدار ویژه عامل ردیف

  31/82  3/81  33/64  33/64  4/03 اول 5

  23/63  2/83  57/37  23/73  2/84 دوم 0

  20/71  2/48  76/17  18/80  2/25 سوم 3

 

 
 (.قیتحق یهاافتهی: منبع )( زهیر)سنگ یانمودار صخره -2 شکل
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با توجه به وقوع کووید عامل  نیاست. ا 753/0 با وزن برابر

 و مناطق صیادی زیستیمحیطدر حفاظت  ینقش اساس، 51

افزایش بار میکروبی شامل  هاآن نیتردارد که عمده یساحل

های ناشی از ضعف در مدیریت پسماندها و فاضالب

وبی فزایش بار میکرابیمارستانی در بعضی از مراکز درمانی، 

 ةیتصف ةافزایش هزین ،در پسماندهای عادی و بیمارستانی

دلیل مصرف بیش از اندازه مواد شوینده و فاضالب به

توقف تفکیک پسماندها از مبدأ، توقف  ،هاکننده ضدعفونی

خطوط تبدیل پسماندهای آلی به کمپوست و افزایش کمی 

زیستی در مراکز دفن های محیطپسماندها و افزایش چالش

 های مناسب برای دفندلیل فقدان زیرساختزباله شهری به

اثرات منفی ضدعفونی کردن ، ها و بازیافتبهداشتی زباله

یک عدم توان تفک، ها بر تنوع زیستیها و پارکمعابر، خیابان

 یهایلودگآ ،پسماندهای آلوده به ویروس با سایر پسماندها

 ها سواحل دریایی ناشیهای فسیلی، آلودگیسوختاز  یناش

 های، آلودگیتیحضور متراکم جمعاز حضور گردشگران و 

 تیخاک است که در نها یها، آلودگیکشت تی، فعالساحلی

 طیمح بیسبب تخر ،یاقتصاد یمنف مخاطراتعالوه بر 

 .نتایج حاصل  روش واریماکس -8جدول 
 بارعاملی گویه کد لفهؤم عامل

عامل 
 سوم

 0/88 مدیریت پسماند صنعتی و کارخانجات اطراف سواحل F2 مدیریت پسماند
F6  0/87  51ها ناشی از وقوع کووید پسماند مراکز درمانی و بیمارستانمدیریت 

F11   0/80 مدیریت پسماند خانگی 
عامل 

 اول
 

 کنترل آلودگی 
F1 0/15 کنترل آلودگی سواحل و  آب دریا ناشی از فعالیت کشتیرانی 
F5 0/13 ها سواحل دریایی ناشی از حضور گردشگرانکنترل آلودگی 
F3 0/88 کنترل آلودگی های خاک 
F8 های فسیلی و انتشار گازهای های هوا )مصرف سوختکنترل آلودگی

 ای(گلخانه
0/10 

F12 0/85 وابسته عیصنا تیاز  استخراخ فعال یناش یهایکنترل آلودگ 
عامل 
 دوم

دسترسی به خدمات و 
 حفاظت از منابع 

F4    0/83 دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی در مقابل مخاطرات ناشی از کرونا 

F9    0/80 دسترسی به خدمات ایمنی و  بهداشت در مقابل مخاطرات ناشی از کرونا 

F10  توانایی و مدیریت حفظ تنوع زیستی و اکوسیستم در برایر مخاطرات ناشی از
 کرونا   

0/85 

F7    0/55 داشتن برنامه و بهبود ساختار دفاع ساحل در برابر مخاطرات ناشی از کرونا 
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 .ماهیگیری ةزیستی مناطق سه گانآوری محیطامتیاز تاب -1 جدول

 دشتیاری کنارک چابهار شهر

 58/0 74/0 37/0 یزیستآوری محیطامتیاز تاب
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ه بمدیریت پسماند و دسترسی  عوامل سایر  .گرددیم ستیز

 575/0و  375/0ترتیب با وزن خدمات و حفاظت از منابع به

 زیستیآوری محیطمیران تاب. قرار دارند یبعد هایرتبهدر 

سواحل مکران استان سیستان و  ةدر مناطق سه گان

بر . (7و شکل  1)جدول  بلوچستان نشان داده شده است

 شود بین شهرهایطور که مشاهده میهمان اساس نتایج

کنارک، چابهار و  ةترتیب منطقمورد مطالعه به ساحلی

خاطرة م در برابر زیستی باالتریآوری محیطدشتیاری از تاب

مناطق نسبت به شاخص  ینا یرابرخوردار هستند ز 51 یدکوو

آن که عامل مهم بهبود  یریتو مد "هایکنترل آلودگ"

 یشتریاهتمام ب رود،یشمار مبه زیستییطمح یآورتاب

 اند.داشته

 

 گیری نتیجه

 ودهبد، متنوع نکنیم دیرا تهد یساحل مناطقکه  یمخاطرات

حران با وقوع ب دارند که زیستیمحیطها منشأ از آن یاریو بس

ها نآ نیتراز مهم کرونا به این تهدیدات افزوده شده است که

آب  دیشد راتییشهرها از تغ نیا یریرپذیتوان به تأثیم

ابع من ریبر سا طراتمخا نیا ریتأث زیو ن های و آلودگیوهوا

اره اش مناطق نیا یو سازگار یستیکاهش تنوع ز ،یعیطب

مچون ه ریفراگ یهایماریب ةدیپد  زیستی،کرد. از نظر محیط

مثل  یستیزطیمح یعیگروه مخاطرات طب ءجز 51کووید 

شوند. یم یبندآن طبقه ریزلزله و نظا ل،یس م،یاقل راتییتغ

را  انانس حیات به طور مستقیمنه تنها  ریفراگ یهایماریب

ا چالش ( را بستمیبوم )اکوسستیکند، بلکه کل زیم دیتهد

 یاز مخاطرات یکی 51 دیبحران کوو ةلأمس کند.یروبرو م

 ،یاثرات اقتصاد ییایمناطق جغراف شتریاست که در ب

خود را به جا گذاشته است.  یستیزطیو مح یاجتماع

 لیدلبه زیخصوص سواحل مکران نهو ب یساحل یشهرها

ه سفانأاست که مت یاز مناطق یکی ،یطیمح یها تیظرف

بنابراین با توجه به مطالب است.  دهش بحران نیثر از اأمت

محیط بر  51ذکر شده، در این پژوهش به اثرات کووید 

زیست سواحل مکران پرداخته شد و به جهت تعدیل این 

زیستی این شهرها بر اساس آوری محیطاثرات، میزان تاب

مدیریت "، "ی )آب و هوا و خاک(کنترل آلودگ"عوامل 

ورد برآ "دسترسی به خدمات و حفاظت از منابع"و  "پسماند

 یاحلس یشهرها ةسیپس از مقاگردید و نتایج نشان داد که 

مرتبط  از عوامل کیهر یبر مبنا سیستان و بلوچستانتان اس

سطح  یشهرها دارا نیا ،زیستیمحیط یآوربا بهبود تاب

 آوری اینو در مجموع میزان تاب هستند یمتفاوت یآورتاب

عبارتی باشد بهپایین می 51شهرها در برابر مخاطرة کووید 

ند. تثبات هسزیستی بیآوری محیطاین شهرها از نظر تاب

 های الزم برای بهبودشود زیر ساختبنابراین پیشنهاد می

هبود ها و بیابی بهینة اسکلهزیستی )مکانآوری محیطتاب

ها و توسعة فضای بهداشت شهری و ....( فراهم زیرساخت

 گردد.
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 تشکر و ریتقد

 یبررس "از رساله تحت عنوان یمقاله حاصل بخش نیا 

بخش  در Covid-19 یدمیاپ یستیز طیمح-یاثرات اقتصاد

 یدر مقطع دکتر "و بلوچستان ستانیاستان س التیش

باشد که با  یم  74703و کد   5705در سال   یتخصص

مشهد اجرا شده  یدانشگاه فردوس یمعاونت پژوهش تیحما

است.
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