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  چكيده:

واقـع شـده و از شـمال بـه      كرمان شهرستان سيرجان در قسمت جنوب غربي استان

رفسنجان و شهربابك از جنوب به استان هرمزگـان از شـرق بـه شهرسـتان بافـت و      

  بردسير و از غرب به استان فارس محدود مي شود.

دليل موقعيت خاص جغرافيايي و قرار گيـري بـر سـر راههـاي ارتبـاطي       سيرجان به

كرمان، يزد، بندرعباس و شيراز و نيز وجود زمين هاي كشاورزي حاصـلخيز و منـابع   

معدني از دير باز تا كنون پذيراي مهاجران مختلف بوده است كه همگي ايـن عوامـل   

  در رشد و توسعه شهرستان مؤثر بوده اند.

ينكه شهرستان سيرجان در نزديكي بندر تجاري بندر عباس قرار دارد يك با توجه به ا

شهر انباري به شمار مي رود كه منطقه ويژه اقتصادي سيرجان اين امـر خطيـر را بـر    

عهده دارد. با گذشت زمان در اين منطقه شركت ها و واحدهاي توليدي و صنعتي نيز 

و براي صـادرات انجـام مـي     ساخته شد كه چون اغلب توليدات را در سطح وسيعي

جنـوب شـرقي)    -دهند و با توجه به اينكه در جهت وزش باد غالب (شـمال غربـي  

  بيشتر آلودگي خود را وارد شهر مي كند.

شهرك هاي صنعتي سيرجان تا اندازه اي در اين مقدار آلودگي دخيل هستند. شـهرك  

ري شهر مـي باشـد   كيلومت 2) كه در جنوب شرقي شهر و ظاهراً در 1صنعتي شماره (

(با توسعه فيزيكي و افقي شهر امروزه جزئي از شهر بـه شـمار مـي رود.) در جهـت     

شـمال   –وزش بادي است كه از اواسط تيرماه تا اواخر شهريور ماه (جنـوب شـرقي   

غربي) مي باشد، اما چون بيشتر واحـدهاي توليـدي آن كارگـاهي و كوچـك بـوده      

  )54ص 79 -عباسلو .(آلودگي زيادي ندارند

در كل بايد گفت شهرستان سيرجان نسبت به شهرهاي بزرگ آلودگي چنداني نـدارد،  

اما اگر همين ميزان آلودگي و فعاليت واحدهاي توليدي شهر در شهرك هاي صـنعتي  

و منطقه ويژه اقتصادي كنترل نشود سيرجان هم در اينده اي نه چنـدان دور بـه يـك    

  شهر آلوده تبديل مي شود.
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  مقدمه:

دگي هوايي كه تنفس مي كنيم از زمان هاي گذشته آغاز شـده اسـت. هـر انـدازه     آلو

جمعيت و صنعت پيشرفت كند مقدار بيشتري از ذرات زغال سـنگ و نفـت مصـرف    

شده از فضا باقي مي ماند و در نتيجه ميزان آلودگي هوا به سبب وجود اين گونه مواد 

  .آلوده كننده جامد و بخار در هوا افزايش مي يابد

در سال هاي اخير در همه نقاط جهان نسبت به اين موضوع توجه زيادي مبذول مـي  

گردد و بيشتر دقت مسئوالن امر مستقيماً متوجه منابع آلودگي مي شود. ليكن بـا ايـن   

حال نتوانسته اند تغييرات كافي در تركيب جو هوا بدهنـد. منـابع آلـودگي بيشـتر در     

ي از منابع فراوان مانند اتومبيل ها، اتوبـوس هـا و   هواي طبقه پايين است. محققاً بعض

  باركش ها در مجاورت سطح زمين قرار گرفته است.

بيشتر لوله هاي خارج كننده مواد كارخانه هاي صنعتي در يك متري سطح زمين واقع 

شده اند. منابع مهمي كه در باالي سطح محل زندگي انسان كشيده مي شود، دودكش 

بگوييم حتي دودكش هاي خيلي بلند هـم قـادر بـه جلـوگيري از     ها هستند ولي بايد 

  ريختن مواد آلوده كننده به سطح زمين نمي باشند.

هر زماني كه سوالي درباره يك منبع اصلي آلودگي پيش مي آيد بايستي عوامل زيادي 

در نظر گرفته شود مثاً چه مقدار، از كدام ماده و به چه شكلي در هوا آزاد مي شـود.  

جا نسبت به اجتماع انسان و حيوان يا نبات آزاد مي شود و از چه نـوع مـوادي   در ك

است، به عالوه در چه موقع و در چه شرايط جوي اين مواد آلوده كننده در هـوا آزاد  

شده است. مردم اغلب اوقات اتمسفر را به صورت سطل زبالـه اي بـه وسـعت بـي     

  نهايت تصور مي كنند.

ن تصور اشتباه بزرگي است. طبقه مواد زائد را نبايد بـه  در صورتي كه واضح است اي

هيچ عنوان به صورت زباله دان زمين به حساب آورد. مقدار مواد آلوده كننده اي كـه  

مي توانند به طوري بي خطر در هوا بماند منوط به مشخصات و خصوصيات اتمسـفر  

زيـادي دود ممكـن   در موقع آزاد شدن و پس از ان مي باشد. در بعضي مواقع مقادير 

است كم خطر باشد. در زمان ديگيري اضافه شدن مواد آلوده كننده بايستي قطعـاً در  
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حداقل نگاه داشته شود. براي حصول اطمينان از اينكه آيا آزاد شدن مقادير زياد مواد 

آلوده كننده خطرناك يا بي خطر اسـت بايسـتي از خـواص و مشخصـات اتمسـفر،      

منطقه اي كه اين مواد در آن پخش و منتشر مـي شـود   وسعت، عمق و عرض و طول 

  )1ص 79-مفيديان  .(اطالع حاصل كرد
مسأله آلودگي هوا در كشورهاي در حال توسعه حادتر است و اين امر بيشتر در شهرهاي بزرگ و 

  توسعه يافته آنها ديده مي شود. شهرستان سيرجان هم از اين مسأله مستثني نيست.
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 بيان موضوع و تشريح ابعاد آن: -1- 1

 

امروزه دود ناشي از احتراق ناقص اتومبيل ها و فعاليت هـاي كارخانـه اي و مراكـز    

توليدي و خدماتي كوچك پراكنده در سطح شهرها، آلودگي هاي بي شـمار صـوتي،   

ر آن داشته تا نيـك  تنفسي و... سامان زندگي شهر نشيني را بر هم زده و انسان ها را ب

تر و معتدل تر به مسئله بنگرند و خود را نجات داده و نسل آتي را از خطرهـايي كـه   

  امروزه براي آنان پيش مي آيد، مصون بدارند.

از اين روست كه به تدابيري چون توسعه پايدار، توسعه پايدار انساني، طرح آسـايش  

  )   1ص 82–زارع اشكذري  .(سرزمين، طرح كنترل آلودگي و... روي آورده اند

سيرجان يكي از شهرستان هاي استان كرمان است كه در جنوب غربـي اسـتان جـاي    

  )17ص85-اسدي (گرفته و داراي آب و هوايي خشك مي باشد. 

بنـدرعباس) قـرار    –شهرستان با توجه به اينكه در مسير راه ارتباطي جنوب (تهـران  

واند مراحل توسعه و رشد را طي كنـد و  گرفته، مانند هر شهر گذرگاهي ديگري مي ت

  در حال طي كردن هم مي باشد.

با توجه به توسعه فيزيكي و افقي شهر و افزايش جمعيت، اسـتفاده از وسـايل نقليـه    

  -موتوري و نياز به صنايع كوچك توليدي و خدماتي در سطح شهر بيشتر احساس

اهم مي كند. به طـوري  مي شود كه اين خود مقدمات آلودگي شهر را در هر مقطع فر

جنوب شرقي مي باشـد و بـا    –كه با توجه به جهت وزش باد غالب كه شمال غربي 

توجه به محل قرار گيري شهرك صنعتي (جنـوب شـرقي) و منطقـه ويـژه اقتصـادي      

صنعتي را در خود جاي داده اسـت   –سيرجان (شمال غربي) كه انواع صنايع غذايي 

  و غبار ، دود و مواد شيميايي را وارد هوا مي كند.مي توان گفت كه انواع ذرات گرد 

منابع آالينده هواي شهر سيرجان با تأكيد بر شـهرك  «اين طرح پژوهشي تحت عنوان 

به بيان بررسي ايـن موضـوع مـي پـردازد و     » صنعتي و منطقه ويژه اقتصادي سيرجان

  م مطرح نمايد.سعي دارد كه در پايان بعد از شناسايي منابع، راهكارهاي مناسبي را ه

  بنابراين مسايل اساسي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرند عبارتند از: 
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آيا موقعيت جغرافيايي شهرك صنعتي و منطقـه ويـژه اقتصـادي در آلـودگي      .1

 هواي شهر سيرجان مؤثر است؟

  ايا جهت باد در الودگي شهر سير جان موثر است؟ .2

 ر آلودگي شهر مؤثر است؟باغات منطقه زيد آباد د سم پاشي آيا .3

  

  

 اهداف تحقيق: 1 -1

  

 هداف اساسي كه اين تحقيق دنبال مي كند عبارتند از:-

 بررسي مواضع آالينده محيط يك شهر در حال توسعه -

ارائه راهكارهاي مناسب جهت سالم سازي محيط زيست شـهري و حفـظ سـالمت    -

 ساكنان آن.

گيري از ورود مـواد آالينـده   توجه به جنبه هاي كيفي و كمي صنايع جهـت جلـو   -

 (آلوده) در هواي شهر.

بهبود بخشيدن به ارتباط صنايع و ساكنان شهر كه بـراي   –حفظ محيط زيست شهر  -

  بوجود آوردن و سازماندهي يك زندگي سالم شهري الزم و ضروري است.

  اين تحقيق به دنبال بررسي اين موراد مي باشد.

  

  اهميت و ضرورت تحقيق 3-1
  

اخير با پيشرفت هايي كه در زمينه ي صنايع و وسايل نقليه و گسترش آنها در  در قرن

شهرها و بسته شدن فضاهاي شهري صورت گرفته، آلودگي مهم ترين مسئله اي است 

كه امروزه در بيشتر محافل و مجامع علمي مطرح است كـه گـاهي اوقـات از آن بـه     

  عنوان معضل ياد مي كنند.
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مشخص مي شود كه بدانيم شـهرها مكـاني بـراي زيسـتن      اهميت اين موضوع زماني

انسان مي بشاد و امروزه با از بين بردن محيط هاي طبيعي و فضـاي سـبز و افـزايش    

بلوك هاي ساختماني و صنعتي در اطراف آنها امكان يك زندگي سالم از انسـان هـا   

  .گرفته شده كه اين آينده ي بسيار بدي را براي نسل آينده ايجاد مي كند

وضعيت بشر براي آينده نامعلوم خـود كـه در هالـه اي از دود و دم اتومبيـل هـا و      

  كارخانه ها شكل گرفته، جاي بسي تأمل دارد.

هم چنين با توجه به اين كه امروزه با افزايش گازهاي گلخانه اي، اليه ازن نازك شده 

شـده   و در پي آن ذوب يخ هاي قطبي باعث به زير آب رفتن بعضي از خشـكي هـا  

است، توجه و مطالعه آلودگي و ارائه راه حل هايي در طي اين رابطه اهميت بيشـتري  

پيدا مي كند. خصوصاً اينكه بسياري از شهرهاي كوچك نيز بـا ورود تكنولـوژي بـه    

شهرهاي آلوده مبدل شده اند. اين تحقيق در نظر دارد با برررسي منابع آلودگي هوا به 

  حل هايي مناسب را براي حل اين معضل مطرح كند.خصوص در شهر سيرجان ، راه 

  

  :پيشينه تحقيق 4-1

  

آلودگي هوا، يكي از پديده هاي زندگي مدرن امروزي و ناشي از پسماندهايي اسـت  

  كه در اثر فعاليت هاي شبانه روزي بشر به وجود مي آيد.

اسـت.  اين پسماندها ناشي از توليد مواد غذائي، صنعتي، كاالهاي مختلـف و انـرژي   

شايد بتوان علل اصلي آلودگي هوا را در احتراق ناقص جستجو كرد كه طـي آن، بـر   

اثر عدم سوخت رساني كامل و يا نسبت نامناسب هوا و سـوخت، پـس از احتـراق،    

موادي نظير منوكسيد كربن، اكسيد سولفور، اكسـيد نيتـروژن ، ذرات خاكسـتر و يـا     

ي شوند. از آن جايي كه اين مواد بروي هيدروكربورهايي كه سوخته نشده وارد هوا م

  كل حيات اثر سوء مي گذارند به عنوان آلوده كننده هوا از آنها ياد مي شود.
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مـيالدي، ادوارد يكـم    1272آلودگي هوا تنها پديده قرن حاضر نيست؛ بلكه در سـال  

پادشاه انگليس سعي نمود با وضع قانون منع استفاده از زغال سنگ هاي نا مرغـوب ،  

  واي دود زده و آلوده شهر لندن را سالم نمايد.ه

) گام هايي در جهت تنظيم 1314-22ريچارد سوم و بعد هانري پنجم ( 1377در سال 

  مقدار تي براي نحوه استفاده از زغال سنگ مولد انرژي برداشتند.

ميالدي توسط جان اولين بـه رشـته    1661اولين مقاله در مورد آلودگي هوا، در سال 

  در آمد و در اين مقاله پيشنهادهايي در زمينه چگونگي مبارزه عليه آلودگي تحرير 

  )    8ص79-عباسپور  هوا عنوان گرديد.(

طي مقاله اي كه در ژورنال آلودگي هوا منتشـر سـاخت    1970در سال  ل.ر. يابكوك

پيشنهاد نمود كه بايد ميزان آلودگي در يك ضريب تصحيح ضـرب شـود تـا بتـوان     

     )82ص79-عباسپور  عي اثر كل مواد آلوده كننده در محيط را بدست آورد.(اندازه واق

 E.KELLER , D.BOTKINكتاب مسائل محيط زيست كـه نويسـندگان آن    -

توسط مهندس يونس كريم پور عضو هيئت علمي دانشگاه  1379مي باشند و در سال 

نش بـه رشـته   توسط نويسـندگا  1998اروميه ترجمه شده است اين كتاب كه در سال 

تحرير در امده به بررسي علل و پيامدهاي اليه ازن ، گرم شدن زمين و الـودگي هـوا   

مي پردازد و پس راهكارهايي براي بهبود وضع موجود ارائه داده است. ضمن اينكـه  

در پايان استانداردهاي هواي سالم، آئين نامه هواي پاك و هزينه كنترل هوا نيز مطرح 

  كرده است.

يست انسان و جلوگيري از آلودگي آن عنوان كتابي است از غالمعلي بنـان  محيط ز -

  تأليف شده است. 1351كه رد سال 

  در اين كتاب به بررسي آلودگي هاي هواي تهران ، علت وجودي آن و 

  راهكارهايي براي حل آن ارائه شده است. مثالً استفاده از سوخ گاز، آموزش افراد

ترل وسايل نقليـه و هـم چنـين اقـدامات جنگلـداري و      و مردم در مقاطع مختلف، كن

مرتعداري در زمينه ثابت نگه داشتن ماسه هاي روان در مناطق بياباني (مثـل يـزد) و   

  كاشت بوته درخت در اطراف شهرها. 
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 1371كتاب مهندسي محيط زيست (جلد يك ) كه توسط مجيد عباس پور در سال  -

 –منـابع آلـوده كننـده     –به آلودگي هـوا  به چاپ رسيده است. فصل اول اين كتاب 

كنتـرل آلـودگي هـوا و در نهايـت      -اثرات بارندگي بر الودگي هـوا  –وارونگي هوا 

پيشنهاداتي براي كاهش آلودگي هوا و طراحي سيستم هاي تهويه صنعتي مطـرح مـي   

  كند. 

كتاب انرژي و محيط زيست كه توسط افـرادي مثـل عبدالرضـا كرباسـي، نسـترن       -

محمد علي عبدلي، بهمن جباريان، رضا صمدي، فـرود آذري، دهكـردي در    رحيمي،

  نوشته شده است. 72سال 

اين كتاب درباره انرژي هاي محيط زيست و منابع آلوده كننده آن بحث مي كند و در 

ديگر مباحث، بخش هايي از كتاب ه موضوعاتي مثل الودگي هوا ناشي از بخش  ركنا

ليد و حذف آالينده هاي هوا، انواع آالينده ها، جنبـه هـاي   امنرژي ، منابع الودگي، تو

  اقتصادي آلودگي هوا، اثرات آلودگي هوا بر سالمتي انسان اختصاص دارد.

آلودگي محيط زيست عنوان كتابي است از خانم مينو دبيري كه چـاپ   -

، انجام گرفته است. در اين كتـاب نويسـنده بـه    1375اول آن در سال 

منابع آلوده كننده آن پرداخته است و در گوشه  اهميت محيط زيست و

هايي از كتاب به ويژه در دو، سه فصل آن آلودگي هوا را تشريح كرده 

است. منابع آلوده كننده آن را منعرفي مي كند و درباره باران اسيدي و 

  راه هاي كنترل آلودگي هوا سخن مي راند.

كامبيز بهـرام   آلودگي محيط زيست عنوان كتاب ديگري است از آقاي -

به زير چاپ اول رفته است. نويسـنده ايـن    1376سلطاني كه در سال 

كتاب نيز به معرفي آلودگي هوا، منابع آلوده كننـده آن راه حـل هـاي    

جلوگيري از آلودگي آن و تأثيري كه بر سالمتي انسان ها مـي گـذارد   

 بحث مي كند.
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يان نامه كارشناسي ) از دانشگاه آزاد ايران در پا1375محمد ملكوتيان ( -

اين پيده را بيشـتر بـا تاكيـد بـر     » آلودگي هوا«ارشد خود بات عنوان 

 خصوصيات شيميايي توصيف نموده است. 

) از سازمان هوا شناسي كشور در پايـان نامـه   1366ذات ا... محسني ( -

تأثير عوامل جـوي بـر روي آلـودگي    «كارشناسي ارشد خود با عنوان 

يه مرزي ، هواي پايدار و سيستم هاي جـوي  به تشريح ال» هواي تهران

حاكم در روزهاي اوج آلودگي پرداخته و توضيحاتي نيز در خصوص 

 جزيره گرمايي در شهر تهران ارائه داده است.

) در پايان نامه كارشناسي ارشد خود از دانشـگاه  1372مهناز پروازي ( -

به » يطيآلودگي هواي تهران و اثرات زيستي مح«آزاد اسالمي با عنوان 

بررسي روابط متقابل زيست محيطي، هواشناسي و آلودگي پرداختـه و  

 نتايج تحليلي آماري را در ايم خصوص ارائه نموده است.

) فـارغ التحصـيل رشـته جغرافيـا از     1375اشرف السادات عزيزيـان (  -

آلودگي محيط زيسـت  «دانشگاه تهران در پايان نامه خود تحت عنوان 

ن نتيجه رسيده است كه توسعه ناموزون و بـي  به اي» جنوب شهر تهران

قواره شهر نشـيني ، نبـود سـاختار و اصـول صـحيحي شـهر سـازي        

 مخاطرات جدي بر محيط زيست وارد ساخته است.

) در تحقيقي تحت عنوان 1381رحمان خوش اخالق و مرتضي شاهي ( -

تخمين خسارات وارده به ساكنان شيرراز بـه دليـل آلـودگي هـوا در     

همان معكوس كيفيت هوا از ديدگاه محيط زيست مي باشـد  شيراز كه 

به اين نتيجه رسيده است كه به طـور متوسـط هـر شـهروند شـيرازي      

 2927حاضر است براي جلوگيري از بدتر شدن كيفيـت هـوا، سـاالنه    

ريال از ماليات هايش هزينه گردد. در حالي كه در وضعيت فعلي مبلغ 

% از مبلغ 30ال است كه تنها ري 90سرانه مصرف شده جهت اين هدف 

 مورد تمايل واقعي شهروندان است.
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) در پايان نامه كارشناسي ارشد خود 1382سيد محمد زارع اشكذري ( -

بررسي كمي و كيفيـف بعضـي از آالينـده هـاي هـوا و      «تحت عنوان 

وسايل نقليه شهري( در شهر يزد و برنامه ريزي شهري )بـراي كنتـرل   

صيفي و تحليلي و استفاده از نـرم افزارهـاي   با روشي تجربي، تو» انها

رايانه اي به بررسي ميزان الودگي وسايل نقليـه شـهري در شـهر يـزد     

 پرداخته است.

) در مقالـه اي تحـت عنـوان    1365دكتر محمد حسـن گنجـي (سـال     -

كه در مجلـه تحقيقـات   » مالحظاتي درباره آلودگي هوا و باران تهران«

است به بررسي آلودگي هاي هـواي   جغرافيايي تهران به چاپ رسانده

شهر تهران پراداخته و براي مبارزه با آن اجراي يك برنامه آموزشـي را  

 در دستور كار قرار داده است. اين مقاله از دو بخش: 

بخش اول مختصري درباره اقليم شناسي شهري و بخـش دوم مالحظـاتي   

آمـدن آن و  ساله تهران و اثـر آلـودگي هـوا در بوجـود      14درباره باران 

 مشكالت ناشي از ان مي باشد.

و در آخر با نتيجه گرفتن از اينكه همه افراد، درآلودگي هواي شهر تهـران  

سهيم هستند راهكارهايي جهت آموزش افراد براي جلـوگيري از آلـودگي   

 هواي تهران ارائه مي كند.

عنـوان  » 77-78بررسي ميزان سرب هواي شـهر كرمانشـاه در سـال (   « -

ت كه توسط حاج علي ياربنده و علي الماسي تهيـه شـده   پژوهشي اس

 است.

اين تحقيق به منظور اندازه گيري سرب هواي شهر كرمانشاه طي سـال   -

صورت گرفت كه طي اين تحقيق يافته ها نشان داد گرچه  77-78هاي 

 5/1برخي از نمونه ها در بعضي فصول غلظت بيش از حد استانداردها 

ا داشت ولـي ميـانگين سـاليانه و فصـلي     ميكروگرم در متر مكعب هو

) در فصـل  P<0/0001سرب هوا كمتر از استانداردهاي مذكور بود (



 ١٢

تابستان آلودگي بيشتر از ساير فصول و كمترين ميزان الودگي در فصل 

زمستان مشاهده شد و هم چنين ارتباط آماري معني داري بين آلـودگي  

 ي مشاهده مي شود.سرب هوا با وضعيت ترافيك و شرايط شبانه روز

شبيه سـازي مكـانيزم پخـش گازهـاي آلـوده در محـيط و بررسـي        « -

 78از دكتر ولي كالنتر چاهوكي كـه در سـال   » پارامترهاي اين پديده 

 انجام گرفته است.

به منظور آشنايي با نحوه پخش گازهاي سمي در اتمسفر يك برنامه جامع كـامپيوتري  

اساس مدل توده بوده كه از مـدل هـاي تحليلـي    تهيه شده است. مبناي اين برنامه بر 

پخش گويي مشتقش ده است. اين برنامه در برابر شرايط لحظه اي و غير دائم اتمسفر 

كامالً انعطاف پذير بوده و قادر است تكيـه پارامترهـاي ديناميـك و غيـر يكنواخـت      

فاع گازهـاي  اتمسفر را مدل نمايد. لذا در اين برنامه اثرهاي تنش برش باد افزايش ارت

گرم به علت نيروي شناوري، تأثير حالت هاي مختلف پايداري اتمسفر، انرژي زبـري،  

تغيير ناگهاني زبري، وجود موانع نظير ساختمان و تپه، روي پيده پخش در نظر گرفتـه  

شه است. اين برنامه قادر است انتشار گازهاي سبكتر و سـنگين تـر از هـوا را مـدل     

حقيقي نيز كار، بايد در اين جا، تأثير كليه عوامل ذكر شـده  نموده و به صورت زمان 

بر روي انتشار گازهاي سبك مورد بررسي قرار گرفته است و نتايج تأمل از آن در هر 

  حالت شامل نمودار و تغيير فيزيكي نتايج ارائه شده است.

تعيين پروفايل غلظت ذرات معلق در هواي شهر شيراز به روش فعـال   -

كـه نويسـندگان آن    78-79و جذاب اتمـي در سـال    سازي نوتروني

سيمين مهدي زاده، كمال حداد، شهرزاد، درخشان و مصطفي سـهراب  

  پور

در اين تحقيق چهار ايستگاه نمونه برداري از هواي شهر شـيراز بـه منظـور بررسـي     

پروفايل غلظت ذرات معلق در هواي اين شهر در شمال، جنوب، شرق و غرب شيراز 

در دست بررسـي   79انجام و نمونه هاي سال  79يد. كه بررسي نتايج سال ، بر پا گرد

بـا جـذب اتمـي و     pb, mn, Al , k , clقرار گرفت. در اين بررسي هـا عنتاصـر :  
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با روش فعال سازي نـوتروني آنـاليز    SC, Ca , Br, Cr, Zn , V , Mn , عناصر 

در شـوق شـيراز و نتيجتـاً    گرديده است. نتيجه ي اين آناليز مؤيد باال بودن ترافيـك  

  آلودگي باالي سرب در اين منطقه مي باشد.

هم چنين باال بودن فعاليت ساختمان و ، وجود كارگاهها و كارخانجات در جنـوب و  

  غرب شيراز با ، باال بودن مقدار كلسيم و آمونيم در اين منطقه متناسب مي باشد.

الـه اي اسـت از   عنـوان مق » نقش پارامترهاي اقليمي در آلودگي هـوا « -

آقايان ناصر جاوداني خليفه و سهراب محمد نيا قرائي و تحت حمايت 

  .79مركز ملي اقليم شناسي سازمان هواشناسي كشور در سال 

در اين مقاله با توجه به اين موضوع سعي گرديده از طريـق شـناخت توزيـع زمـاني     

گر بـه نقـش پارامترهـاي    پارامترهاي اقليمي و آالينده ها و تطابق زماني آنها با يكـدي 

اقليمي در الودگي هوا پي برد. در اين بررسـي كـه وضـعيت پارامترهـاي اقليمـي و      

ارتباطي آنها با يكديگر، از ارتباط پارامترهاي اقليمي و آالينده ها و وارونگي دما مـي  

باشد سعي شده تا به هدف مورد نظر كه همان تعيين عامل عمـده در ميـزان غلظـت    

  ه شهر مشهد مي باشد تا حدودي نزديك شود.آلودگي هوا ب

بررسي آلودگي هوا ناشي از صنايع بزرگ در شهرستان سـمنان و راه  « -

عنوان مقاله اي است از سيد جمال الدين دريابـاري  » هاي مقابله با آن

  .79در سال 

 –در اين مقاله سـه كارخانـه بـزرگ سـمنان؛ كارخانـه گـچ سـمنان         -

كارخانه سليس و ضايعات مربوطه مـورد  مازندران، كارخانه سفالين و 

بررسي و مطالعه قرار گرفته است و هم چنين بدون فيلتر بودن دودكش 

ها و اندازه گيري گاز و ذرات خروجي از دودكش ها، محيط را مـورد  

بررسي قرار داده است و در اخر هم براي كاهش آلودگي راهكارهـايي  

 را ارائه داده است.

عنوان مقالـه اي اسـت از   » سنگي تخت جمشيداثرات آلودگي بر آثار  -

 نوشته شده است. 79سودابه سورعلي كه در سال 
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در اين تحقيق و مقاله، آالينده هايي را كه در تخريـب و فرسـايش آثـار تـاريخي و     

فرهنگي نقش دارند مورد بررسي قرار گرفته است كه به طور مثال دي اكسيد حاصـل  

  يلي باعث آسيب به سنگ هاي آهكي مي شود.از پااليش نفت خام و سوخت هاي فس

عنوان مقالـه اي اسـت از   » بع عمده آالينده هوا در استان تهرانبررسي وضعيت منا« -

  تهيه شده است. 79دكتر كريم پور فرهادي كه در سال 

هدف و بررسي وضعيت كلي منابع آالينده هواي استان تهران است كه ايـن منـابع در   

ستقيم و غير مستقيم مورد بررسي قرار مي گيرند، كـه طـي آن   دو بخش منبع آالينده م

عالوه بر تعيين نوع پارامترهاي آالينده هوا، نسبت به شناسايي و معرفي مراكز عمـده  

صنعتي آالينده هاي هوا و همچنين محل استقرار هر يك از اين قبيل منابع آلوده كننده 

ي قرار گرفته و ميزان متوسـط  را مشخص و چگونگي آلوده سازي آنها را مورد بررس

غلظت آلوگي خروجي حاصل از فعاليت واحدهاي موصوف تخمين و بـرآورده شـه   

است. پس به شناسايي و بررسي مراكز صنعتي مجتمع، مانند شهرك هـاي صـنعتي و   

نواحي مختلف صنعتي هستند در سطح استان مبادرت نموده و ايـن زمينـه چگـونگي    

  ه مورد مطالعه قرار گرفته است.توليد و انتشار آلودگي حاصل

بررسي ميزان آالينده هاي هواي نيروگاه حرارتي بيستون كرمانشـاه در  « -

كه توسط مهندس سيد محمد عزيزي ، دكتـر منصـور غيـاث     80سال 

  الدين ، دكتر يحيي ناصري، دكتر جعفر نوري نوشته شده است.

در تمـام   no, nox, co, so2در اين پژوهش اندازه گيري آالينده هي  -

طول سـال و در فصـول و ماههـاي مختلـف از دود كـش هـا و دود       

خروجي از اكونومايزر انجام گرفت. نتايج حاصل از اين مطالعه نشـان  

مي دهد كه در هنگام گاز سوز بودن نيروگاهها ميزان ميـانگين آالينـده   

بسيار كمتر از زماني اسـت   ppmبر حسب   no, nox , co, so2هاي 

 خت هاي فسيلي انجام گرفت.كه بر اثر سو

با توجه به منابع فوق تا كنون در خصوص مطالعه منابع آلوده كننـده هـوا   

منابع آلوده كننـده هـوا در اسـتان     هدر استان كرمان به خصوص در مطالع
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مه ريزي شهري براي كـاهش  كرمان و به خصوص در شهر سيرجان و برنا

شناخت بهتر از وضـعيت  صورت نگرفته است. لذا به منظور  آن پژوهشي  

منطقـه ويـژه و راه    -آلودگي هاي ناشي از منابع مختلف ( شهرك صنعتي

مورد فوق براي مطالعـه   .جنوب) در شهر سيرجان و راهكارهاي كاهش آن

 در پايان نامه انتخاب گرديد.

  

  فرضيات تحقيق 5-1
گي در آلـود  سـيرجان  . موقعيت جغرافيايي شهرك صنعتي و منطقه ويـژه اقتصـادي  1

  هواي شهر سيرجان مؤثر است.

  . جهت وزش باد، در ميزان آلودگي شهر سيرجان مؤثر است.2

  اد، در آلودگي شهر سيرجان تاثير چنداني ندارد.بباغات منطقه زيد آ سم پاشي .3

  

  تعاريف عملياتي 6-1

  اصالحات مهم به كار رفته در اين تحقيق كه نياز به تعريف دارند عبارتند از: هاز جمل

  الف) آلودگي هوا:

  

هر گونه تغيير در ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي عناصر تشكيل دهنده هوا در آلـودگي  

  ) يا به عبارت بهتر:18ص84-يار احمدي  (هوا را مي گويند.

هواي آلوده پديده اي است كه از تركيب يا اختالط هوا و مواد يـا ذرات خاصـي در   

ت تداوم، بيماري ها يـا اختالالتـي بـراي    مدت زمان معيني توليد مي شود و در صور

انسان ، حيوانات و گياهان ايجاد مي كند. و به ميزان قابل مالحظه اي زندگي بشـر را  

  )13ص79-عباسپور .(به خطر مي اندازد

  ب) وسايل نقليه:

در وسايل نقليه كه تأكيد بر اتومبيل مـي باشـد بايـد گفـت مهمتـرين وسـيله نقليـه        

در آلودگي محيط زيست شهري بيشـترين سـهم را دارد. در   خصوصي است، اتومبيل 
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درصد آلودگي هوا ناشي از وسـايل نقليـه موتـوري مربـوط بـه       90بعضي از موارد 

  )18ص82زارع اشكذرياتومبيل است.(

  

  ج) شهرك صنعتي:

محدوده اي است كه به وسيله ارگانهاي زيربط جهت استقرار صـنايع در نظـر گرفتـه    

ناطق در طرح هايي نظير جامع و هادي شهري، جامع ناحيه اي شده است. اين گونه م

كيـواني  و طرح هاي ساماندهي فضاها و سكونت كارگاهها روستايي تعيين مي گرداند.(

  )105ص82 –

  

  د) منطقه ويژه اقتصادي:

گسترش روابط تجـاري   برايمناطق ويژه اقتصادي ، مناطق حراست شده اي هستند كه 

رداخت عوارض گمركي بوجود مي آيند و در حقيقـت بـه   و صنعتي كشورها، بدون پ

 (عنوان محركه اي در جهت تشويق صادرات صنعتي و غير نفتي عمـل مـي نماينـد.   
  )2ص79-عباسلو

  

  موانع و مشكالت تحقيق: 7-1
در انجام اين تحقيق مشكالت و موانع و محدوديت هاي فراواني وجود داشت كه 

طالعات الزم در سازمان هـاي مربوطـه بـه    در درجه اول مي توان به عدم وجود ا

ويژه سازمان حفاظت محيط زيست ياد كرد كه معموالً اين تحقيقات و اطالعـات  

توسط مشاورين و مهندسين سازمان حفاظت محيط زيست در مركز اسـتان انجـام   

گرفته است، و باعث شد بسياري از مطالب درباره كارخانه ها و صنايع بر اسـاس  

  ك تجزيه و تحليل انجام گيرد.مشاهده و به كم

در درجه دوم، مي توان به عدم همكاري برخي از سازمان ها و نهادهاي ذيـرربط  

  ياد كرد.
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  فصل دوم

  

  مباني نظري تحقيق
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  هوا 1-2

هوا به عنوان يك تعريف مصطلح براي توصيف مخلوطي از گازهايي كه هر يـك  

  آورند به كار برده مي شود.قشر نسبتاً نازكي را در اطراف زمين بوجود مي 

اتمسفر كره زمين بر اثر پيدايش تعادل ميان قوه جاذبه زمين و حركت مولكولهاي 

زيرا نيروي جاذبه زمـين    .)2-1(جدول گازهاي موجود در هوا بوجود آمده است

همانگونه كه بر روي ساير اجسام مؤثر است بر روي مولكول هـاي مختلـف نيـز    

رت نبودن اين نيروي مؤثر به طـور حـتم مولكـول هـاي     تأثير مي گذارد. در صو

گازهاي موجود، در اتمسفر در فضاي خارج از اتمسفر ، يعني در حقيقـت تمـام   

  فضاي پراكنده شده به اين ترتيب اتمسفر به وجود نمي آيد.

مرز پاييني اتمسفر يعني سطح زمين و اقيانوس ها به خوبي مشخص ولـي كـامالً   

قاني به خوبي مشخص نيست. دانستيه اتمسـفر بـا افـزايش    ناهموار است. مرز فو

ارتفاع كمتر مي شود تا به تراكم ناچيز دور دست مي رسد. نيمي از جرم اتمسـفر  

مـايلي از سـطح زمـين قـرار      20درصد آن تـا  99مايلي از سطح زمين و  4/3در 

  )86ص82-زارع اشكذري(دارد.
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  تميز) تركيب اصلي موجود در هواي خشك و  2-1جدول شماره (

  اشكذري : پايان نامه كارشناسي ارشد  زارع منبع

  

  

  مفهوم جامع آلودگي: 2-2

  

آلودگي عبارت است از هر گونه تغيير دو ويژگي ها و اجزاء تشكيل دهنده محيط 

به طوري كه استفاده بيش از آنها ممكن نمي گردد و به طور مستقيم يا غير مستقيم 

  )83ص65-دبيري (اطره مي اندازد.منافع و حيات موجودات زنده را به مخ

  

  

  

  

  

  به حجم هوا نسبت درصد  عالمت شيميايي  نوع گاز  

  N2 08/78  نيتروژن

  O2  94/20  اكسيژن

  Ar  0934/0  ارگن

  Co2  035/0  دي اكسيد كربن

  Ne  00182/0  نئون

  He  00052/0  هليوم

  CH4  00015/0  متان

  Kr  00011/0  كريپتون

  H2  00005/0  هيدروژن

  NZO  00005/0  اكسيد نيترو
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  آلودگي هوا: 3-2

براي آلودگي هوا، تعاريف گوناگوني ارائه شده كه در يك جمع بندي علمي، مـي  

هد دست يافت. حساس ترين تعريفـي كـه   «توان به نكات و مفاهيم مشتركي در ا

  جامع نكات علمي مي باشد به شرح زير است:

تركيب يا اختالط هوا و مواد يـا ذرات خـاص،    هواي آلوده پديده اي است كه از

در مدت زمان معيني توليد مي شود و در صورت تداوم ، بيماري ها يا اختالالتـي  

براي انسان، حيوان و گياه ايجاد مي كند و به ميزان قابل مالحظه اي، زندگي بشـر  

  )13ص79-عباسپور (را به مخاطره مي اندازد.

اظت محيط زيست اغلب كشورها يافت مي شـود.  نظير اين تعاريف در قوانين حف

منـابع   انواعبراي فهميدن آلودگي هوا تنها تعريف آن كافي نيست بلكه الزم است 

و اثرات آن را نيز مورد بحث و بررسي قرار دهيم كه به منظور تكميـل سـخن در   

  زير مي آيند.

  

  : انواع منابع آلودگي هوا 4-2

  

  منابع طبيعي آلودگي هوا: 1-4-2

عوامل طبيعي آلوده كننده هوا ، همـواره بـا گـرد و غبـار، مقـدار زيـادي دود و       

گازهاي مضر را وارد هوا مي كنند. البته ايـن گازهـا خيلـي خطرنـاك و كشـنده      

نيستند و در شرايط طبيعي در مدت كوتاهي جذب مي شوند. به چند مورد آن در 

  زير اشاره مي شود:

باال رفتن غلظت ذرات معلق در  باد و طوفان هاي شن و ماسه، موجب -

  هوا مي شوند. 

فعاليت آتشفشان ها موجب ورود گازهاي آلوده كننده مانند دي اكسيد  -

)، متان و غيـره بـه هـوا مـي     h2s)، سولفيد هيدروژن (SO2گوگرد (

  شود.
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آتش سوزي خود به خود جنگل ها، دود، هيـدروكربورهاي نسـوخته،    -

 وارد مي كند.اكسيدهاي ازت و خاكستر را به هوا 

چشمه هاي آب معدني با ايجاد گازهاي گوگردي موجب آلودگي هـوا   -

 مي شوند. 

تخمير مواد، در طبيعت اگر بدون وجود هـوا باشـد، گـاز متـان و دي      -

اكسيد كربن و اگر با وجود هوا باشد، دي اكسيد كربن توليد مي كنـد  

 كه مجب آلودگي هوا مي شود.

سيت مي كنند نيز جزء االينده ها هوا گرده هاي گياهاني كه ايجاد حسا -

 محسوب مي شوند.

برخورد امواج دريا به ساحل، قطرات ريز (آئروسل) آب حاوي نمـك   -

 را وارد هوا مي كنند.

 

  منابع انساني آلودگي هوا 2-4-2

هر ساله مقدار زيادي گازهاي سمي و ملياردها تن دي اكسيد كربن به دليـل اسـتفاده   

سيلي (نفت، زغال سـنگ، گازوئيـل و بنـزين) در صـنايع ،     نامناسب از سوخت هيا ف

وسايل خانگي، تجاري و وسايل نقليه موتوري، وارد جو مي شود. به طـوري كـه در   

  چند مورد مطرح مي شود:

مصرف سوخت فسيلي در نيروگاههاي توليد برق، كارخانه ها و صنايع  -

و  موجب توليد دي اكسيد كربن، دي اكسيد گوگرد، اكسـيدهاي ازت 

  منوكسيد كربن مي شود. 

فرايند مواد، در صنايعي مانند توليد سيمان، موجب انتشار ذرات سيمان  -

و در كارخانه اسيد سولفوريك سازي موجب انتشار گازهاي گوگردي 

 در هوا مي شود.

مصرف سوخت هاي فسيلي در آشپزخانه و وسايل گرم كننده خـانگي   -

 موجب افزايش آلودگي هوا مي شود.
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اي تجاري مانند : گرمابه ها، نانوايي ها، هتل ها و رستوران هـا  واحد ه -

با مصرف سوختهاي فسيلي ، گازهاي دي اكسـيد گـوگرد، منوكسـيد    

 كربن و غبار، را در هوا منتشر مي كنند. 

وسايل نقليه موتوري مانند هواپيما، كشتي ، اتومبيـل، اتوبـوس، مينـي     -

ـ   ودگي هـواي شـهرها   بوس، و موتور سيكلت از مهم ترين عوامـل آل

 هستند.

وسايل نقليه موتوري با مصرف سوخت هاي فسيلي موجب رها شـدن   -

گازهاي منواكسيد كربن، اكسيدهاي ازت، هيـدروكربونها و سـرب در   

 )22-19صص84-يار احمدي (هوا مي شوند.

با توجه به مواردي كه در باال به آنها اشاره شد مي توان گفت مهم ترين منبع آلودگي 

خـراب و  شهرهاي بزرگ، وسايل نقليه موتوري هستند به ويـژه اتومبيـل هـاي     هوا در

  فرسوده كه با مصرف زياد بنزين، مقدار زيادي آالينده به جو وارد مي كنند.

  مي كند. حدر زير جدولي آمده كه انواع منابع و آالينده هاي منتشره توسط آنها را مطر

  

  شر شده در هوا توسط آن) انواع صنعت و آالينده هاي منت2-2جدول (

  نوع آالينده  نوع صنعت

 SO2,COذرات معلق   ذوب آهن

 SO2,COذرات معلق   ذوب فلزات غير آهني

  ،فلوئورSO2، هيدروكربونها،COذرانت معلق،  صنايع شيميايي

  ذرات معلق  صنايع ريخته گري

 SO2,NO2،هيدروكربونها،COذرات معلق،  صنايع سيمان

  ،فلوئورSO2,NO2هيدروكربونها،CO,ذرات معلق  كوره آجر

  SO2,NO2، هيدروكربونهاCOذرات معلق  نيروگاه حرارتي

  هيدروكربونها،CO,ذرات معلق  پااليشگاه

  منبع : مجله دانستني هاي زيست محيطي هوا
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  منابع آلودگي هوا در شهرها: 5-2

  

ر از آلودگي هوا در نواحي شهري به دليل تنوع در منشاء آلودگي ها به مراتـب بيشـت  

نواحي روستايي و غير صنعتي است. فراينند صنعتي شدن در مقياس وسيع و افـزايش  

جمعيت منجر به احداث كارخانه هاي بشتر و مصرف بيشـتر سـوخت هـاي فسـيلي،     

ترافيك متراكم تر، استفاده از انواع كاربري ها و سيستم هاي خنك كننـده در منـاطق   

ر در جو شده است. رها سازي اين گازهـا  شهري مجموعاً به ايجاد انواع گازهاي مض

و مواد آالينده مضر در فراز شهرهاي صنعتي باعث افزايش روزهاي پر دود و مه آلود 

  شده است.

مهمترين و مؤثرترين منابع آلودگي هـوا توسـط وسـايل نقليـه عبارتنـد از: گازهـاي       

حاصـل از  خروجي از اگزوز، بخارهاي دفع شده از منبع سوخت و كاربراتور، ذرات 

سايش قطعات متحرك، موتور، گرد و غبار حاصل از سايش الستيك، لنـت، ترمـز و   

  صفحه كالج.

گازهايي كه از اگزوز وسايل نقليه خارج مي شوند، معموالً از تركيباتي تشكيل شـده  

اند چون دي اكسيد كربن، بخار آب، بنزين يا گازوئيل نسوخته، تركيبات آلي حاصـل  

ــيد ــزين، منواكس ــد    از بن ــرب و ذرات جام ــات س ــيدهاي ازت، تركيب ــربن، اكس ك

كربن(دوده)، گاهي تركيبي از مواد و گازهاي ياد شده مـواد خطرنـاك و ناخوشـايند    

  ديگري توليد مي كند.

از مهمترين اين نوع تركيبات شناخته شده مه دود فتوشيميايي است كـه مشـهورترين   

راسر دنيا مشاهده مي شود كه گاه نمونه آلودگي هوا بوده و در بسياري از شهرهاي س

(مخفف لوس آنجلس) يـا قهـوه اي مـي گوينـد و مـه دود       L.Aبه آن مه دود تيپ

گوگردي كه گاه هر دو تيپ لندن يا مه دود خاكستري يا صنعتي نيز گفته مي شود. در 

اين زمان اضافه شدن گازهاي حاصل از سوخت هاي فسيلي به خصوص اتومبيـل در  

صل از سوخت هاي فسيلي به خصـوص اتومبيـل در مجـاورت    مجاورت رطوبت حا

رطوبت حاصل از مـه و همچنـين تشعشـعات خورشـيدي، يكسـري واكـنش هـاي        
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فتوشيميايي را به وجود مي آورد كه نتيجه اين واكنش ها تشكيل يكسي واكنش هاي 

  مي باشد كه به آن اشاره گرديد.  PANفتوشيميايي به نام 

وسايل نقليه بنزيني و گازوئيلي تقريباً مشابه است. ولـي  نوع گازهاي خروجي از گذر 

اين دو وسيله در ميزان توليد گاز با هم متفاوتند. آلودگي حاصل از گازهاي اگزوز مو 

تورهاي بنزيني سوز(مو تورهاي ديزلي) به مقـدار قابـل تـوجهي كمتـر از آلـودگي      

يم صحيح مـو تورهـاي   گازهاي اگزوز مو تورهاي بنزيني است ولي متأسفانه عدم تنظ

ديزلي باعث توليد مقدار نسبتاً زيادي دود و بوي ناخوشايند مي شود. با وجـود ايـن   

صرف نظر از ذرات جامد كربن ميزان آلودگي اين گونه موتورها از موتورهاي بنزيني 

  )93ص82-زارع اشكذري كمتر است.(

  

  اثرات آلودگي هوا 6-2

قابل مالحظه اي در محيط زيست به جا مـي   آلودگي هوا از جنبه هاي مختلف ، آثار

گذارد. تهديد سالمتي انسان، گياهان و جانوران، كاهش كيفيت آب و خاك و از بـين  

رفتن آثار و ابنيه تاريخي و كاهش ميزان ديد از جمله آثار سوء آلودگي هوا هسـتند.  

ه هـاي  كاهش ميزان ديد و از بين رفتن وضوح اشياء پيراموني در اثـر وجـود آالينـد   

  مختلف در هوا باعث بجود آمدن احساس بد و نامطبوع در انسان مي شود.

آسيب ديدن بافت هاي گياهي ، كـاهش ميـزان رشـد و نمـو و يـا توقـف افـزايش        

حساسيت در برابر آفات و بيماري هاي گياهي از جمله آثار زيان بـار آلـودگي هـوا    

  روي گياهان است.

نيز تأثيرات ناگواري دارد به طوري كه مي تـوان  آلودگي هوا روي جانوران عهده دار 

استخوان ها و  آب ريزش چشم ها و همـين   –دندان ها  -آسيب ديدن سيستم تنفسي

طور افزايش حساسيت آنها در برابر بيماريهاي مختلف و ديگر تنش هـاي محيطـي و   

  كاهش منابع غذايي و توليد مثل را از اثرات زيان بار آلودگي هوا روي

  انوران به حساب آورد.اين ج 



 ٢٥

آلودگي هوا روي كيفيت آب و خاك نيز تأثير سوئي داشته و به سعي شدن آنها منجر 

  مي شود.

شسته شدن خاك و مواد غذايي ، بوسيله آالينده هـاي اسـيدي روي حاصـل خيـزي     

  خاك تأثير مي گذارد.

فرسايش و زدوده شدن رنگ سازه هـاي مختلـف و آثـار و ابنيـه هـاي       –خوردگي 

تاريخي نيز از اثرات سوء آلودگي هوا روي اين قبيل تأسيسات مي باشد و همه سـاله  

  .)73ص80-كريم پورد كشورهاي مختلف تحميل مي نمايد(هزينه هاي زيادي را به اقتصا

  

  اثر آلودگي هوا بر روي انسان 1-6-2

  

ير آن آلودگي هوا به طرق مختلف بر  سالمتي انسان تأثير مي گذارد كه مهمتـرين تـأث  

  بر دستگاه تنفس است.

بعضي از مواد آالينده با اثرات شديد به پوست مي چسبند، برخي ديگر مانند فلـزات  

سنگين و مواد آلي پس از ورود به خاك وارد محصوالت كشاورزي شده و از طريـق  

  مواد غذايي وارد بدن انسان مي شوند. مواد مضر در هوا كه اثرات 

هاي مخاطي بدن مانند بيني، گلـو، نـاي و كيسـه هـاي      فيزيولوژيك دارند بر پوشش

هوايي تأثير مي گذارند. كه از مهمترين آنها مي تواتنيم به دي اكسـيد گـوگرد، ذرات   

-كرباسي(شيميايي و منواكسيد كربن نام برد.جامد، اكسيدهاي نيتروژن، اكسنده هاي فتو

  )122ص76

  

  اثر آلودگي هوا بر گياهان 2-6-2

  

) و تركيبات فلوئور بـه ويـژه   SO2ه هاي هوا، تأثير دي اكسيد گوگرد (در بين آاليند

  ) بر روي گياهان حائز اهميت مي باشد.HFفلوئوريد هيدروژن (



 ٢٦

) در اثر فعل و انفعاالت سوختي بوجود مي آيـد. ايـن   SO2گاز دي اكسيد گوگرد (

ركيب شده گاز قادر است از طريق روزنه ها وارد گياه شود كه در آن با آب موجود ت

موميت هاي موضعي ) مي نمايد. اين اسيد سببب مسso2و توليد اسيد سولفوريك(  

و لبه هاي برگ و فواصل رگبـرگ هـا دچـار     )103ص67-بهرام سلطاني (در گياه مي گردد.

  آسيب مي شود.

رد لبه هاي گياهان با دي اكسيد گوگرد موجب بروز عارضه كلروز يعنـي سـفيد يـا ز   

  )103ص71-فردوسي -نوري برگ مي شود.( شدن قسمت هاي سبز

 

كـامالً   SO2هر چند اين مسأله حائز اهميت است كه عكس العمل گياهان در مقابـل  

از ايـن گـاز را   متفاوت است و مسلم است كه هر گياهي فقط تا غلظت به خصوصي 

  )107ص67-بهرام سلطاني مي تواند تحمل كند.(

 HFاهان بدين ترتيب است كه: بخش اعظم ) بر گيHFو اما تأثير فلورئيد هيدروژن (

وارد شده از طريق روزنه به صورت هيدوفوليك مي باشد كه بـا اسـيد سـيليك وارد    

  )15ص71-فردوسي -نوري نش شده و به گياه آسيب مي رساند.(واك

  

  اثر آلودگي هوا بر شهرها 3-6-2

ستند از آنجـايي  يكي از مرادكزي كه در ارتباط مستقيم با آلودگي قرار دارد شهرها ه

كه شهرها محل زندگي انسان ها و محل فعاليت آنها هستند بنـابراين بيشـترين تـأثير    

  آلودگي ها به ويژه آلودگي هوا را مي توان در شهرها جستجو كرد.

درجـه   5تا  3يكي از تأثيرات ايجاد جزاير گرمايي است. سطوح تيره زمين در شهرها 

ر، گرماي خورشيد را روزانه جذب مي كنند و از سانتي گراد بيش از زمين هاي مجاو

  درصد از آلودگي هاي هوا سهيم مي باشند. در بخش هاي   30اين راه در 

كه ساختمان ها و سيستم هاي لوله كشي سـطح بيشـتر زمـين را     –فاقد درخت شهر 

چرخه هاي طبيعي كوتاه هستند و اختالل در جابه جايي انرژي آنها را به  -پوشنده اند
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اير گرمايي تبديل كرده است كه به نوبه خود باعث افـزايش آلـودگي شـهر مـي     جز

  )41ص83-سعيد نيا (د.شو

يكي ديگر از اثرات آلودگي هوا بر شهرها باران هاي اسيدي است. باران هاي اسيدي 

  از پر هزينه ترين اشكال آلودگي هوا به شمار مي روند.

د و نيتروژن است كه به امسـفر وارد  عامالن اصلي باران هاي اسيدي اكسيدهاي گوگر

مي شوند و به اسيدهاي سولفوريك و نيتريك تبديل مي شوند، اين اسيدها همـراه بـا   

باعث ريزش نـزوالت اسـيدي مـي     اسيد كلريدريك ناشي از انتشار كلري هيدروژن

كه از مهمترين اثرات آن مي توان به تخريب و فرسايش  )72ص71-فردوسي -نوري شوند. (

 شتاريخي و فرهنگي اشاره كرد چون به طور مثال دي اكسـيد حاصـل از پـاالي    آثار

ب بـه سـنگ هـاي آهكـي مـي      نفت خام و ساير سوخت هاي فسـيلي باعـث آسـي   

هم چنين در بعضي موارد ديده شده كه رنگ اتومبيل ها را نيز تغيير  )79-سـورعلي (شود.

  )85-(حاجي زاده ميمنديكمي دهد.
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  فصل سوم

  
  اقليمي  و طبيعي خصوصيات

  سيرجان نشهرستا
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  پيشينه تاريخي سيرجان:3-1

  
شهر سيرجان يكي از قديمي ترين شهرهاي استان كرمان و حتي ايراناست كه قـدمت  

تاريخي آن مربوط به دوره بالش اشكاني و حتي قبل از ان بر مي گردد. بـه وري كـه   

رجان واقع در قلعه سنگ نيز عبور اسكندر در مراجعت از هندوستان از شهر قديم سي«

در واقع شهعهر قديم سيرجان قبل ». كرده و از طريق بواناات به پاسارگارد رفته است

از اسالم پايتخت واليت كرمان بوده و اين اهميت تا قرن چهارم هجري نيز باقي مانده 

است. در مورد وجه سيستم اين شهر مـي تـوان گفـت كـه نـام سـيرجان در زمـان        

شيان (شهريگان) و در دوره ساسانيان (سـيرگان) بـوده اسـت و بعـد از قفـتح      هخامن

سيرجان توسط مسلمانان (شهريجان) ناميده شده است. به جهت وجود قنوات زيـادي  

كه از زمان هاي پيش در اين شهر آباد بوده و هم چنين از حيث كان و كـاريز بـه آن   

ه و سـيرجان ناميدنـد. ايـن نـام از     سيرگان گفته اند. مسلمانان سيرگان را معرب كرد

  گذشته هاي دور بر اين شهر اطالق مي شود. 

  علل وجودي شهر را مي توان در چند عامل زير بررسي كرد:

اوالً موقعيت ويژه تاريخي و قدمت آن كه مربوط به دوره هخاممنشي و حتي قبـل از  

  آن مي باشد.

ل اتصال ايلـت هـاي مهـم آن    دوماً موقعيت مناسب ارتباطي آن، به طوري كه در مح

  زمان از جمله كرمان، فارس و اصفهان قرار داشته است.

سوماً دشت پهناور و وسيع، آب فراوان، كاريز زياد و زمين هاي حاصلخيز كه هموراه 

  در طول تاريخ بر اهميت آن افزوده اشت.

ـ    ري اين شهر كه بر اساس منابع تاريخي در قبل از اسالم و تا قرن پـنجم هجـري قم

مهمترين شهر كرمان و مركز اين ايلت بوده است در طول دوران تاريخي خود تغيير و 

  تحوالت جمعيتي زيادي را به خود ديده است.

در عصر هخامنشي هنگامي كه آراييها از شمال به جنوب در حال حركـت بودنـد در   

  اين شهرستان ساكن شده و باعث افزايش جمعيت آن شدند. (عامل مهاجرتي)
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بازگشت اسكندر از حمله به هندوستان به ميمنت بازگشت خود بخشي بـزرگ در  در 

در سيرجان به پا كرد و به اعتبار اين شهر افزود. فتح سـيرجان توسـط مسـلمانان در    

سال ه.ق باعث سكونت تعداد زيادي از اعراب در اين شهر شده و در عـوض تعـداد   

ت بـه هندوسـتان شـدند (پديـده     زيادي از زرتشتيان اين شهرستان مجبور به مهـاجر 

  فرستي) رمهاجر پذيري و مهاج

بعد از فتح سيرجان به دست مسلمانان در دوره هاي مختلف از جمله عهد صـفاريان،  

دوران حكومتي آل بويه و آل الياس، عهد ديلميـان، عهـد بنـي اميـه و بنـي عبـاس،       

حكومت صـفويان،   سلجوقيان، آل مظفر در كرمان، دوره گوركانيان، تيموريان، دوران

افشاريان، زنديه، قاجاريه و پهلوي اين شهرستان تغيير و تح.الت گوناگوني را به خود 

ديده است اما تنها دوره اي كه باعث رشد بيش از حد جمعيتي مواجه هسـتيم. شـهر   

كيلـومتري   9ه.ق آباد بوده كه محـل اسـتقرار آن در    796قديم سيرجان تا سال هاي 

سـردار  » ايركـو «ي سيرجان مي باشد. در اين سال شهر توسط جنوب شرقي شهر فعل

» بـاغ بميـد  «هر در محدوده نابود گرديد و مردم ش تيمور محاصره شده و شهر به كلي

  واقع در شمال شهر فعلي سيرجان ساكن گرديدند.

سال سكونت كرده كه با هجوم محمود افغان ايـن شـهر    400در اين منظقه نيز حدود 

از دست اد و به كلي نابود گرديد و مـردم مجبـور بـه سـكونت در      نيز رونق خود را

ه.ق 1211محدوده فعلي شهر سيرجان گرديدند كه توسط ميرزا سعيد كالنتر در سـال  

  )103ص82-عباسلو (بنيان گذاري گرديد.
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 ادوار مختلف تاريخي درسيرجان  جابه جايي شهر  3-1نقشه 

.   

  يت، حدود و وسعت:موقع 2-3

  
سرآغاز شناخت جغرافيـايي شـهر ارزيـابي مـوقعيتي اسـت كـه شـهر در محـدوده         

جغرافيايي محلي و ناحيه اي مي توئاند داشتته باشد. موقـع جغرافيـايي شـهر بيـانگر     

وضعي است كه شهر نسبت به طرق ارتباطي، راهها، معابر طبيعي و حتـي نسـبت بـه    

روي انساني موجود در محل مي تواند داشته باشـد. ايـن   مواد اوليه ، منابع انرژي و ني

موقعيت جغرافيايي شهر سيرجان را نسبت به مرزهاي پيراموني را در منطقه باال بـرده  

  است.

شهرستان استان كرمان است كه از نظر تراكم جمعيتـي   11شهرستان سيرجان يكي از 

جغرافيايي در موقـع   دومين شهر بزرگ استان محسوب مي شود. اين شهرستان از نظر

  دقيقه عرض شمالي قرار دارد. 27درجه و  29دقيقه طول شرقي و  40درجه و  55
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  موقعيت سيرجان در استان كرمان 3-2نقشه  
 

   
  

  

متر مي باشد كه بر پهنه دشت سيرجان جاي  1743ارتفاع اين شهرستان از سطح دريا 

كيلومتر)  70متر) و شهربابك (كيلو 230دارد، و از شمال به شهرستان هاي رفسنجان (

كيلـومتر) و بردسـير،    129، جنوب به استان هرمزگان، مشرق به شهرستان هاي بافت(

 1848100حتي حـدود  مغرب به استان فارس محدود است كه در اين محـدوده مسـا  

  )112ص82-عباسلو(هكتار مي باشد.
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كوههايي كه  دشت سيرجان در لبه هاي شمالي ، شمال شرقي و جنوب غربي با رشته

  دنباله رشته زاگرس به شمار مي روند محصور شده است. بخش هاي وسيعي از 

پهنه دشت در غرب و جنوب غربي ، زير پوشش كفه هاي نمك و باتالق هاي نمكـي  

در هزار در جهت شمال شرقي  7تا 5است و تمامي دشت از شيب ماليمي در حدود 

  جنوب غربي برخوردار است. –

متر از سطح دريا  1743كم شيب ترين بخش دشت در ارتفاع حدود  شهر سيرجان در

قرار دارد. بلندترين نقطه ي بافت شهري در گوشه ي شمال شرقي، مجـاور جـاده ي   

  كرمان و پست ترين نقطه ي آن در جنوب غربي مكي آباد ديده مي شود.  –سيرجان 

كيلـومتري اسـت.    8تـا   5/6متر در يـك فاصـله ي    50اختالف ارتفاع اين دو نقطه 

جنوب غربي، پيچي  –بنابراين، زمين زير پوشش بافت شهري، در جهت شمال شرقي 

ي زمـين  جنوب نيز، شيب عمود –درصد دارد. در جهت شمال  8/0تا 6/0نزديك به 

  )18ص85-اسدي (درصد است. 5/0تا  4/0حدود 

  

  خصوصيات اقليمي شهرستان سيرجان: 3-3
  باران 1-3-3

منطقه ، به دليل تأثير مستقيم آن بر منابع آبـي ارزش زيـادي دراد.    ميزان بارش در هر

شهرستان سيرجان در فصول مختلف سال از جهت هاي جغرافيايي، تحت تأثير تـوده  

هاي هوا قرار مي گيرد. بعضي از اين توده هاي هوا فعال تـر و مـؤثر تـر از بعضـي     

  ديگرند. 

ه فصل بارش، به صورت زير طبقه بندي توده هاي باران زا را در شهرستان سيرجان بب

  مي كنند:

توده هواي غربي (مديترانه اي و اقيانوس اطلس شمالي) در زمسـتان، پـاييز و    .1

  بهار موجب بارندگي در استان مي شود.

توده هواي شرقي (بادهاي موسمي) كه در تابستان موجب بـارش در نـواحي    .2

 شهرستان مي شود.
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و خليج فارس) كه به دليـل برخـورد بـا     توده هواي سوداني (از درياي سرخ .3

كوههاي زاگرس بيشتر رطوبت خود را از دست مي دهد و بارش كمـي را رد  

فصل زمستان ايجاد مي كند. تأثير اين توده هوا در ساير فصـول كـاهش مـي    

 يابد.

كمبود بارندگي و باال بودن ميزان تبخير شهرستان سيرجان را در رديف شهرسـتان  

رار داده است. متوسط بارندگي ساالنه در شهرسـتان سـيرجان   هاي خشك ناحيه ق

ميلـي متـر در سـال     2306حـدود  ميلي متر بوده و متوسط تبخير بـالقوه در   150

  )8ص84-جغرافياي استان كرماناست.(

  

  75-85بارندگي شهرستان سيرجان در سال هاي  3-1جدول

  85  84  83  82  81  80  79  78  77  76  75  ماه/  سال

  8/25  2  6/9  7/47  30  8/3  -  -  6/4  8/28  51  فروردين

  7  4/0  6/1  -  6/7  2  -  -  4/8  6/16  -  ارديبهشت

  -  2  3  -  6/0  6/3  -  -  -  4/2  4  خرداد

  -  2/0  -  -  4/4  -  -  8  -  8/2  4/0  تير 

  -  2/3  -  -  2/2  -  -  -  -  -  -  مرداد 

  -  -  -  4/1  -  -  -  -  6/1  -  -  شهريور

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2/0  مهر 

  4/6  34  6/01  4/0  -  -  14  4/0  -  9/13  -  آبان

  4/39  -  2/49  9/3  3/23  7/21  18  2/4  -  4/28  4/4  آذر

  1/8  2/29  6/57  9/8  4/60  17  6/4  6/34  29  9/28  8/27  دي

  7/38  4/13  11  6/15  6/18  2/15  7  4/0  38  9/40  48  بهمن

  1/4  18  2/25  2/16  2  5/7  2/8  -  5/94  6/19  8/9  اسفند

  5/123  4/102  8/164  1/94  1/149  8/70  8/50  6/47  1/176  3/182  6/145  جمع كل

  منبع: سازمان هوا شناسي شهرستان سيرجان
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  75-85نمودار باران شهر سيرجان سال 

باران
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  باد ٣-٣-٣
باد غالب در شهر سيرجان و حوزه نفوذ مستقيم باد هـاي موسـمي اسـت كـه در دو     

بهشـت و نوبـت دوم از نيمـه    اول از نيمه ي اسفند ماه تـا نيمـه اردي   نوبت مي وزد.

گـره،   16تـا   8شهريور ماه تا پايان مهرماه، سرعت متوسط سرعت متتوسط اين بادها، 

روز و جهت اصلي آن جنوب شرقي بـه شـمال غربـي     90مدت وزش آن نزديك به 

  است.

 28تـا   16عالوه بر اين، باد مزاحمي در منطقه مي وزد كه نامنظم بوده و بـا سـرعت   

ك كويري را به همراه دارد. اين باد از شمال غربي به جنوب غربـي و  گره، گرد و خا

  )21ص85-اسدي ( گاه نيز جنوب غربي به شمال شرقي است.

  

  .نشان مي دهد 75-85جهت و سرعت باد را در سال هاي  3-3و 3-2جداول
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  75-84جهت باد در سال  3-2جدول 

  84  83  82  81  80  79  78  77  76  75 ماه/سال

  240  220  240  240  310  280  230  230  220  230  فروردين

  310  170  300  220  270  270  320  240  350  290  ارديبهشت

  270  270  220  260  060  040  020  360  340  320  خرداد

  030  310  120  180  360  040  030  330  350  360  تير 

  330  360  090  360  330  350  330  310  120  060  مرداد

  130  280  360  360  280  360  360  140  310  350  شهريور

  230  320  310  360  330  240  240  330  280  270  مهر

  230  210  220  230  210  220  330  320  150  320  آبان

  300  240  310  240  210  150  320  130  330  310  آذر

  210  350  210  230  130  190  240  220  220  220  دي 

  240  210  240  300  220  220  160  360  230  350  بهمن 

  330  230  200  190  210  240  240  150  240  230  اسفند

  240  170  200  190  280  040  020  140  290  290  ميانگين

  منبع: سازمان هواشناسي شهرستان سيرجان
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    84 -75در سال هاي جدول تعداد باد در هر جهت
  تماه/جه  فروردين  ارديبهشت  خرداد  تير  مرداد  شهريور  مهر  آبان  آذر  دي  بهمن  اسفند

          1  4  2  2  1      N 

              2  3  3      NE 

                        E 

2  1  2  2  1    2  1  1    1    SE  

                1        S  

7  6  7  4  6  3    1    2  2  8  SW 

          1        2  2    W 

1  2  1  4  3  5  4  4  3  2  5  2  NW 

  
 

  با بررسي جدول آماري ده ساله جهت باد نتايج زير بدست مي آيد:

شمال شرقي دارد وبه طور پراكنده –جهتي جنوب غربي  باد غالب در فروردين ماه-1

  شمال غربي  .–جنوب شرقي  در بعضي سال ها نيز

شهريور ومهر جهت بـاد شـمال   –مرداد –تير  –در ارديبهشت ماه و ماههاي خرداد -2

شمال شـرقي و جنـوب    -جنوب شرقي است البته در مسيرهاي جنوب غربي–غربي 

  هايي وزيده ميشود .شمال غربي وغرب نيز باد -شرقي

جنـوب  –باد غالب در ماه هاي ابان واذر وفصل زمستان اصوال جهتي شمال غربي -3

جنـوب   -شرقي داشته  كه موجب بارندگي  مي شود ودر جهت هـاي شـمال شـرق   

  شمال شرق نيز بادهايي مي وزد.  –غرب وجنوب غرب 
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  75-84ي سرعت وزش باد (بر حسب كيلومتر ساعت) طي سال ها 3-3جدول 

  84  83  82  81  80  79  78  77  76  75  ماه/سال

  0/82  5/1  6/1  6/1  0/1  5/1  2/2  7/1  9/1  1/1  فروردين

  5/1  8/1  2/1  7/1  5/1  5/1  7/1  9/1  6/1  2/2  ارديبهشت

  5/1  2/1  4/1  0/1  5/1  2/1  5/2  5/1  5/1  5/1  خرداد

  2/1  5/1  6/1  1/1  2/1  7/1  6/1  4/1  5/1  3/1  تير 

  5/1  5/1  6/1  2/1  4/1  4/1  1/1  9/1  5/1  7/1  مرداد

  2/1  5/1  2/1  1/1  5/1  3/1  2/1  0/2  5/1  4/1  شهريور

  0/1  0/1  5/1  0/1  3/1  6/1  9/0  5/1  9/1  5/1  مهر

  0/1  0/1  0/1  1/1  4/1  8/0  0/1  9/0  0/1  4/1  آبان

  7/0  2/1  2/1  0/1  9/0  9/0  0/1  8/0  0/1  0/1  آذر

  2/1  6/1  4/1  0/1  2/1  0/1  0/1  5/1  5/1  2/1  دي 

  2/1  7/1  6/1  5/1  1/1  6/1  6/1  5/1  4/1  5/1  بهمن 

  3/1  3/1  8/1  2/2  5/1  5/1  5/1  5/1  5/1  7/1  اسفند

  0/2  8/1  8/1  2/2  5/1  7/1  5/2  0/2  9/1  2/2  ميانگين

  منبع: سازمان هواشناسي شهرستان سيرجان

  

  

د دما و پارامترهاي طبيعي ديگري كه در شهرستان بايد مور بررسي و مطالعه قرار بگير

  رطوبت مي باشد:

  

  

  دما 3-3-3

لذا دمـاي  درجه ي عرض شمالي واقع است.  32تا  26استان كرمان بين عرض هاي حدود 

اسـت و   هوا در نواحي جنوب استان به دليل نزديكي به مدار رأس السرطان شمالي بيشـتر 



 ٣٩

اين هالـه  ) شهرستان سيرجان در جنوب غربي استان قرار دارد بنـابر 3-3طبق نقشه شماره (

اي از گرما بر شهر سايه انداخته است ميانگين دماي ساالنه شهرستان نسـبتاً كـم و حـدود    

درجه ي سانتيگراد تخمين زده مي شـود. ميـزان حـداقل و حـداكثر دمـاي ماهانـه        2/16

  آمده است. 3-5و  4-3شهرستان در جداول 

  

  

  75-84حداقل دماي ماهانه شهرستان سيرجان بين سال هاي  3-4جدول  

  84  83  82  81  80  79  78  77  76  75  ماه/سال

  7/6  8  10  8/8  8/7  8  2/8  9  6  7  فروردين

  5/11  6/12  7/12  3/12  5/13  3/13  2/12  5/12  7/10  9/10  ارديبهشت

  2/15  17  18  2/16  5/18  1/20  5/16  1/71  2/16  2/16  خرداد

  3/21  3/20  4/22  3/21  8/22  4/17  5/20  1/21  2/21  3/19  تير 

  9/19  3/21  5/20  7/20  7/18  5/17  7/19  3/20  1/21  1/18  دمردا

  5/18  8/17  5/17  7/17  18  8/10  17  7/16  2/15  6/15  شهريور

  11  8/9  6/11  1/12  4/10  7/5  1/10  1/11  3/10  10  مهر

  8/5  6  7/5  3/6  2/5  5/1  3/5  5/3  4/6  9/0  آبان

  8/0  -6/3  8/0  9/1  5/3  -7/1  2/0  -7/0  4/1  -2  آذر

  -3/1  -9/0  2/3  -7/3  5/0  -2/1  -½  1  -1/1  -6/2  دي 

  5  -8/0  1  6/1  -3/1  -2/2  8/0  2/1  5/1  -6/2  بهمن 

  8/3  8/5  9/4  7/5  9/4  4  4/1  4  9/2  3/5  اسفند

  منبع: سازمان هوا شناسي سيرجان
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  نمودار حداقل دماي شهر سيرجان

حداقل دماي شھرستان سيرجان بين سالھاي 75-84
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  75-84حداكثر دماي ماهانه شهرستان سيرجان بين سال هاي  3-5جدول 

  84  83  82  81  80  79  78  77  76  75  ماه/سال

  9/23  6/0  8/23  6/22  7/24  4/25  2/24  4/24  2/20  3/20  فروردين

  6/28  6/6  0/28  30  5/31  6/31  5/30  3/29  4/25  9/27  ارديبهشت

  7/32  11  9/33  8/36  5/34  7/34  8/34  8/33  6/33  2/33  خرداد

  6/38  15  8/37  8/37  1/38  5/36  8/36  2/37  8/36  5/34  تير 

  5/35  6/4  4/36  2/36  1/35  1/34  1/35  36  38  3/34  مرداد

  8/34  12  9/33  8/34  2/34  34  2/34  8/33  6/33  5/34  شهريور

  29  6  5/28  2/29  8/28  8/27  4/28  6/29  7/28  4/27  مهر

  8/20  2  22  6/21  1/23  9/20  6/22  6/23  4/19  2/22  آبان

  1/18  -6/4  5/15  9/15  5/17  9/15  3/17  21  6/13  4/16  آذر

  2/11  -4/7  3/13  1/13  3/13  8/14  7/14  5/15  12  9/14  دي 

  1/17  -9  9/14  7/14  9/14  8/13  9/13  6/13  7/13  5/11  بهمن 

  8/18  -6/6  5/21  8/18  5/21  7/19  8/18  4/15  6/15  4/16  اسفند

  منبع: سازمان هواشناسي شهرستان سيرجان
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  نمودار حداكثر دماي شهر سيرجان 

حداكثر دماي شھرستان سيرجان بين سالھاي 75-84
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 موقعيت سيرجان در استان كرمان)3-3( نقشه 
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  رطوبت 4-3-3

  :ر حداقل و حداكثر آن مطرح مي شودبراي معرفي اين پارامت

  

  

  

  75-84حداقل رطوبت شهرستان سيرجان در سال هاي  3-6جدول 
    84  83  82  81  80  79  78  77  76  75  ماه/سال
  16  19  21  23  16  12  13  20  18  28  فروردين

  12  14  17  13  12  11  12  19  16  19  ارديبهشت
  11  11  14  11  13  9  11  15  11  16  خرداد

  11  12  16  13  13  10  15  15  14  10  تير 
  13  15  14  16  11  10  15  17  10  9  مرداد

  13  15  15  17  14  12  11  15  12  8  شهريور
  14  15  15  19  14  18  13  15  18  10  مهر
  26  25  19  27  17  29  18  14  39  10  آبان
  21  32  29  31  34  29  22  14  40  17  آذر
  27  39  42  27  34  26  28  28  33  23  دي 

  24  26  26  28  26  26  22  32  31  30  بهمن 
  18  33  16  23  23  19  13  33  27  21  اسفند

  17  21  20  21  19  18  16  20  22  17  ميانگين

  منبع: سازمان هوا شناسي شهرستان سيرجان
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  نمودار حداقل رطوبت شهر سيرجان

حداقل رطوبت
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  75-84حداكثر رطوبت شهرستان سيرجان در سال هاي  7-3ول جد
    84  83  82  81  80  79  78  77  76  75  ماه/سال
  57  62  70  74  49  41  41  64  68  68  فروردين

  47  44  48  41  34  36  36  53  61  63  ارديبهشت
  40  32  34  28  35  24  24  36  41  50  خرداد

  35  33  40  33  36  27  27  35  42  366  تير 
  38  36  43  37  29  28  28  40  42  31  مرداد

  42  39  38  44  41  39  39  41  36  32  شهريور
  40  39  41  43  37  46  46  42  46  49  مهر
  63  59  55  60  53  67  67  47  82  42  آبان
  68  77  72  75  76  77  77  49  90  59  آذر
  75  85  81  72  82  75  75  73  86  68  دي 

  69  77  75  78  73  69  69  85  84  83  بهمن 
  63  82  52  71  65  62  62  85  82  69  نداسف

  53  55  54  55  51  49  49  54  63  54  ميانگين
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  منبع: سازمان هوا شناسي شهرستان سيرجان

  

  75-84نمودار حداكثر رطوبت شهر سيرجان

حداكثر رطوبت
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  )زلزله –مسايل كلي زمين شناسي (جنس خاك  4-3

  

  جنس خاك: 1-4-3

ـ يرجان فاقد ممنطقه سيرجان و از آن جمله شهر س يلي مـي  طالعات خاك شناسي تفض

توسـط مؤسـه خـاك     1365باشد. مطالعات قابليت اراضي در دشت سرجان در سال 

   ايران انجام گرفته است.

هكتاري مطالعه شده ي دشت سـيرجان ، زمـين    309800به طور كلي در محدوده ي 

 درصد از اراضي را تشكيل مي دهد كه محدوديت هاي عمـده ي  15هاي باير تقريباً 

 30آن مربوط به توپوگرافي ، جنس خاك و سيل گيري اراضـي مـي باشـد. حـدود     

درصد از اراضي براي كشت محصوالت و باغات نيز قابل استفاده اند و بيش از نيمي 

از اراضي در صورت پوشش گياهي به عنوان چرا گاه هـاي فصـلي و اتفـاقي قابـل     

  استفاده اند.

  



 ٤٥

  زمين شناسي منطقه: 2-4-3

  

سيرجان كه شهرستان سيرجان نيز بخشي از ان است بـه   – سته كوير ابركوهحفره ي ب

ت جنـوب خـاوري و بـين ارتفاعـا     –شكل مستطيل بزرگي با راستاي شمال باختري 

ي زاگرس در باختر و ارتفاعات ايـران مركـزي در    ناحيه شكسته شده و روانده رشته

بزرگي وجود داشـته كـه   خاور واقع شده است. در گذشته در اين ناحيه درياچه هي 

سرتاسر حوزه را مي پوشانده و به احتمال زياد با نواحي شمالي (حوزه ي باتالق گاو 

  خوني) در ارتباط بوده است. 

به علت تغييرات آب و هوايي، كاهش ميزان ريزش هاي جوي، تبخير شـديد و سـاير   

اچه ارتفـاع  عوامل زمين شناسي درياچه رفته رفته خشك شده و از ان جا به كف دري

يكساني نداشته و فعاليت مسيل ها و رودهايي كه به آن منتهي مي شوند مختلف بوده 

 پس خشك گرديده است. كويرهاي ابركـوه است، درياچه ابتدا به چند پاره تقسم و س

  مروست و سيرجان بقاياي آن درياچه بزرگ قديم است. –

  

  لرزه خيزي و لرزه زمين ساخت 3-4-4

يمنن دو بلوك سخت اوراسيا در شمال و عربسـتان در جنـوب قـرار    فالت ايران كه ب

گرفته است، از دير باز تحت يك رژيم تكنوتيك فشاري قرار دارد. بنابراين ژيم كوتاه 

شدگي، چين خوردگي و گسلش فالت ايران عمدتاً ناشي از جنـبش هـاي كـوهزايي    

گواه اراي اين جنـبش   پيشين اسست. فراواني آثار كواترنري –كواترنر  -نئوژن پسين

  هاست.

شواهد موجود، در فالت ايران مركزي، دال بر حركت دوباره ي گسـل هـا رورانـده    

دارد و اين در حالي است كه نبود داده هاي لرزه اي مهمي در پهنه ي مزبـور وجـود   

  دارد.

فروافتادگي سيرجان در حد فاصل دو گسل كواترنر ده شير و شـهربابك مـي    - 1

 -2ل قوي در اثر عملكرد گسل ده شير ايجاد گرديده است. وباشد كه به احتما



 ٤٦

فروافتادگي رفسنجان نيز به احتمـال قـوي در اثـر عملكـرد گسـل كـواترنر       

 )23ص85-اسدي (رفسنجان  ايجاد شده است.

  پوشش گياهي: 5-3

سيماي طبيعي سيرجان بسيار متنوع بوده و از كوير شـروع و بـه جنگـل هـاي پسـته      

ختم به طوري كه به عرصه هاي مختلف جنگل و مرتع و بيابـان   كوهي و بادام كوهي

 230مشهور است از كل مساحت شهرستان مساحت جنگـل هـاي آن   « به خوبي در ا

هزار هكتار مي باشد كه داراي وشش جنگلي از نوع پسته كوهي، بادام كوهي، ارچين 

راتع بيابـاني،  هكتار بوده كه شامل م 1215000و تربيت مي باشد و مساحت مراتع آن 

 كوهستاني و جلگه اي مي باشد.

  وپوشش مرتعي قالب شهرستان از نوع درمنه، گون ، قيچ، كرقيچ و... مي باشد و 

هكتار كه شامل كوير، و شنزارها بوده و باغات  403100مابقي مساحت شهرستان كه 

ـ  وع ، زمين هاي زراعتي و مناطق مسكوني را شامل مي شود كه پوشش گياهي آن از ن

  )86-منابع طبيعي شور، شوره و سالسوال مي باشد.(
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  مفصل چهار

  
  آلودگي هواي شهر سيرجان

بر شهرك صنعتي و منطقه  دبا تأكي

  ويژه اقتصادي
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فصل مد نظر است شهر سيرجان و آلودگي هواي آن و منابع آالينـده  آنچه كه در اين 

نطقه ويژه اقتصادي سيرجان بـه عنـوان   آن مي باشد. در اين فصل شهرك صنعتي و م

  منابع آالينده مورد بررسي قرار مي گيرند.

  

  منابع آالينده شهر سيرجان 1-4

  

  شهرك صنعتي: 1-1-4

درصد مساحت شهر را در بر  20تا  5طبق ضوابط منطقه بندي ، منطقه صنعتي حدود 

در جايـابي    مي گيرد و اهميت آن به اندازه اهميت منطقه مسـكوني اسـت. لـذا بايـد    

مراكز صنعتي دقت زيادي در منطقه صنعتي شهر به كار بسته شـود. بـه عنـوان يـك     

قانون اين منطقه بايد بدور از مناطق ديگر باشد ودر حاشيه خارجي شهر جايايي شود 

تا گازهاي خطرناك از فراز شهر عبور نكنند. منطقه صنعتي خود به مناطق كـوچكتري  

  توسط و سنگين تقسيم مي شود.همچون صنايع كوچك، سبك، م

  

  الف) صنايع كوچك:

عبارتند از نانوايي ها، كارخانجات توليد لبنيات، رختشويي خانه ها و نظاير آن كه بـه  

  منظور رفاه حال ساكنان شهر در مجاورت مناطق مسكوني قرار دارند.

  

  ب) صنايع سبك:

نجات يخ سـازي و  ي نظير شيشه سازي، چيني سازي، كارخاكارخانجات و كارگاههاي

... است كه تنا از نيروي برق اسـتفاده مـي كننـد ( نـه از سـوخت هـاي فسـيلي) و        

مزاحمت جدي ايجاد نمي كنند. بنابراين در هر نقطه اي از پيرامون شهر مكـان يـابي   

  مي شوند.
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  ج) صنايع متوسط:

عبارتند از كارخانجات پنبه پاك كني ، روغن كشـي، كارخانجـات قنـد سـازي كـه      

  حيطي پر سر و صدا را به وجود آورده و ضايعات نامطلوبي ايجاد مي كند.م

  

  د) صنايع سنگين:

اين صنايع توليد كنننده سيمان، آهن، فـوالد و مـواد ديگـري هسـتند كـه گازهـا و       

بخارهاي سمي از خود متصاعد مي سازند. اين صنايع بايد در حاشـيه خـارجي و در   

  )77ص83-زياري(. اطق پشت به باد شهر ايجاد شوندمن

ر ديوار به منظور ايجاد سرپناهي براي اصنعت، صرفاً بنايي متشكل از يك سقف و چه

ماشين آالت و نيروي كار نيست، بلكه يك برنامه ريزي ابتكاري است كـه در اثـر آن   

ادارات، كارگران ، انبارها مجموعه هاي اداري، كارگري، تسهيالت رفاهي، فرايندهاي 

  اي و ... با هماهنگي و نظم خاصي كه منجر به پويايي  توليد كارخانه 

صنعتي مي گردد؛ به كار گرفته مي شوند. غالوه بر اين كارخانجات بايد براي تسهيل 

در امر تخليه و بارگيري انبارهاي بزرگ نيز داشته باشند. در رابطـه بـا شـهرك هـاي     

  صنعتي دو مطلب قابل توجه است:

  

  .تجمع صنايع:1

در شهرك هاي صنعتي امكان ارائه تسهيالت رفـاهي و خـدماتي نظيـر    تجمع صنايع 

اغذيه فروشي سيار، زمين بازي، مدرسه، مركز بهداشت، پايانه اتوبوس، شيرخوارگاه، 

پارك، تئاتر و ديگر تسهيالت تفريحي را به گونه اي بسيار اقتصادي فراهم مـي آورد.  

و تحقق كوشش هاي جمعي را در  اين گونه شهرك ها، هم چنين امكان تبادل ايده ها

  جهت فروش و صادرات كاالهاي توليد شده فراهم مي كند.

  

  .مساكن كاركنان صنعتي: 2
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فقدان مسكن مناسب اثري زيانبار در بازدهي توليد و مسايل اخالقـي كراگـران بهـع    

دنبال دارد. از اين رو، براي ايجاد مسكن كاركنـان بخـش صـنعت بايـد توجـه الزم      

. اين وظيفه تا حدي بر عهده مديريت شهرك هاي صـنعتي اسـت كـه در    مبذول شود

فاصله اي معتدل نسبت به محل كارخانه ، مسكن متعارف را بـراي كاركنـان فـراهم    

كنند. هم چنين بايد كارگران از تسهيالت خدماتي نظير آب آشاميدني، برق، فاضالب 

، مدارس، مراكز مـذهبي،  و تسهيالت رفاهي شهري نظير: فروشگاهها، مراكز بهداشتي

  تئاتر و ديگر تسهيالت رفاهي برخوردار باشند.

چنين شرايط زيست سالم و شرايط كاري مناسب، مطمئناً از ارتقاء روابـط انسـاني و   

حساب شده ميان كارفرما و كارگران متأثر مي بشد. بدون شك اين وضع نه فقـط در  

بلكه در كل رفاه اقتصادي ملت را  كارائي و افزايش استانداردهاي توليدي مؤثر است،

نيز تضمين مي كند. در راستاي چنين نگرشي در حال حاضر دولت با توجه به قـانون  

) براي احداث مسكن كمك مالي در اختيار كاركنان S.I.H.Sتأمين مسكن كاركنان (

  )113ص83-زياري( بخش صنعت مي گذارد.

ومـين شـهري اسـت كـه داراي     در استان كرمان، سيرجان بعد از شهرستان كرمـان د 

شهرك صنعتي است. اين شهر داراي دو شهرك صنعتي يا ناحيه كارگاهي مـي باشـد   

) آن در شـمال غربـي   2) آن در جنوب شرقي و شهرك شماره (1كه شهرك شماره (

كيلومتري از شهر قرار گرفته اند. البته بـه   5و  2شهر قرار دارد و به ترتيب در فاصله 

) به شهر نزديـك شـده   1وسعه فيزيكي و افقي شهر، شهرك شماره (مرور زمان و با ت

  كه گوئي امروزه جزئي از شهر به شمار مي رود.

صنعتي  -واحد توليدي 260هكتار  162) اين شهرك با وسعت حدود 1اره (واحد شم

) نيـز بـا مسـاحت    2را به خود اختصـاص داداه اسـت و شـهرك صـنعتي شـماره (     

  د. صنعتي مي باش –ليدي واحد تو 5هكتار داراي 715
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 موقعيت شهرك صنعتي سيرجان)4-1نقشه(

  
  

  

 63صنعتي وجود دارد كه از اين حدود  –واحد توليدي  265در اين شهرك ها حدود 

  ) آمده است.4-1واحد آن فعال مي باشد كه در جدول (
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  صنعتي واقع در شهرك صنعتي –هاي توليدي  واحد)4-1جدول (

  نوع فعاليت  توليد  نام شركت

  شيميايي   روكش الستيك  صنايع الستيك سيرجان

  شيميايي  كاغذ سمباده  شركت آرش سيرجان

  شيميايي  تابلو برق  سيرجان ولتاژ

  شيميايي  كفي تريلر  الماس كاران سمنگان

  شيميايي  حنا  حناسايي

  خدماتي  خوراك دام و طيور  آذر رشد
 

  نوع فعاليت  توليد   شركت 

  شيميايي  روكش الستيك   الستيك سرد جنوب

  خدماتي -غذايي     كيك و كلوچه  صنايع غذايي ميناي سيرجان

  خدماتي -غذايي     كيك و كلوچه  نان سمنگان

  خدماتي  خوراك دام و طيور  تعاوني مرغداران

  شيميايي  دانه بندي دولوهيت و سليس  كاني پارس 

  شيميايي  دولوهيت كيسه شده  كاني ارا

  يمياييش  نايلون  كاني جو

  شيميايي  قطعات پيش ساخته بتني   سيرجان نايلون

  شيميايي  گوني و كيسه  افسري

  شيميايي  ظروف يكبار مصرف  پلي اتلين تك سيرجان

  خدماتي  تابلوي برق صنعتي  غالمعباس عربي محمود آبادي

  شيميايي  پفك  الكترومكانيك رضا

  منبع: آمار و اطالعات دفتر اداري شهرك صنعتي
 



 ٥٣

 

  سيرجان كروكي شهرك صنعتي)4-2(نقشه

  
  

واحد سـنگبري ،   12بر اساس بررسي هاي انجام گرفته در اين شهرك ها حدود 

موزائيك زني وجود دارد، اين واحد ها عالوه بر اينكه بر آلودگي صوتي در شهر 

ايجاد مي كنند و با توجه به جهت وزش باد، ذرات معلق ناشـي از خـرد شـدن    

ت باد وارد هواي شهر مي شوند و مشكالسنگ ها در هوا پخش شده و همراه با، 

-2در جـدول (  80تنفسي براي افراد ايجاد مي كنند. كه اطالعات مربوط به دهه 

  ) آمده است.4
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) بيماران تنفسي مراجعه كننده به مركـز درمـاني كـه مشـكوك بـه      4-2جدول (

  مسموميت بودند.
  85  84  83  82  81  80  ماه/سال
  7  8  2  4  -  -  فروردين

  3  5  3  -  -  -  شتارديبه
  4  2  1  2  -  -  خرداد

  -  -  -  -  -  3  تير 
  1  6  3  -  3  -  مرداد

  2  -  -  7  -  -  شهريور
  6  4  2  5  3  2  مهر
  1  13  8  -  -  4  آبان
  5  2  10  4  7  3  آذر
  11  9  1  8  2  1  دي 

  8  3  3  7  -  4  بهمن 
  23  14  11  10  5  2  اسفند

  71  66  43  47  22  19  ميانگين

  بهداشت شهرستان سيرجانمنبع: مركز 

  

جدول فوق آمار بيماران تنفسي مراجعه كننده به مراكز درماني را كـه مشـكوك   

  .به مسموميت بودند را نشان مي دهد

البته اين قضيه ارتباطي مستقيم با سرعت و جهت باد دارد كـه در جـدول زيـر    

  آمده است:
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  80-84)  سرعت وزش باد در طول سال هاي 4-3جدول (
    84  83  82  81  80  سالماه/

  0/2  5/1  6/1  6/1  0/1  فروردين
  5/1  8/1  2/1  7/1  5/1  ارديبهشت

  5/1  2/1  4/1  0/1  5/1  خرداد
  2/1  5/1  6/1  1/1  2/1  تير 

  5/1  5/1  6/1  2/1  4/1  مرداد
  2/1  5/1  2/1  1/1  5/1  شهريور

  0/1  0/1  5/1  0/1  3/1  مهر
  0/1  0/1  0/1  1/1  4/1  آبان
  7/0  2/1  2/1  0/1  9/0  آذر
  2/1  6/1  4/1  0/1  2/1  دي 

  2/1  7/1  6/1  5/1  1/1  بهمن 
  3/1  3/1  8/1  2/2  5/1  اسفند

  0/2  8/1  8/1  2/2  5/1  ميانگين

  منبع سازمان هواشناسي شهرستان سيرجان
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  80-84جهت وزش باد در طول سال هاي  4-4جدول
    84  83  82  81  80  ماه/سال
  240  220  240  240  310  فروردين

  310  170  300  220  270  ارديبهشت
  270  270  220  260  060  خرداد

  030  310  120  180  360  تير 
  330  360  090  360  330  مرداد

  130  280  360  360  280  شهريور
  230  320  310  360  330  مهر
  230  210  220  230  210  آبان
  300  240  310  240  210  آذر
  210  350  210  230  130  دي 

  240  210  240  300  220  بهمن 
  330  230  200  190  210  اسفند

  240  170  200  190  280  ميانگين

  منبع سازمان هواشناسي شهرستان سيرجان

  

براساس انچه كه از مشاهده  آمار تعداد بيماران در ماهها وسـال هـاي مختلـف    

كـه  ميـد  ميتـوان فه  بدست مي ايـد   وجهت وسرعت باد در همين سالها وماهها

تعداد بيماران تنفسي در فصل زمستان و فروردين ماه بيشـتراز ماههـا و فصـول    

  جنوب شرقي است.   –يعني زماني كه جهت باد شمال غربي  ديگر سال است .

  

با توجه به اينكه منطقه ويژه اقتصادي سيرجان در اين مكان قرار دارد  بايد گفت 

در اين فصول و ماههـا  مـي شـود    عمده عاملي كه باعث تشديد بيماري تنفسي 

آلودگي  ناشي از واحدهاي توليدي وصنعتي اين   منطقه است كه به طور كامل 
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  در خصوص آن بحث مي شود. 

. طبق بررسي هاي انجام گرفته اين موارد، در منطقه زيد آباد و محلـه ي پرسـي   

جان گاز بيشتر ديده شده است، يعني مناطقي كه به منطقه ويـزه اقتصـادي سـير   

  .(گمرك) نزديكترند

  

  

  

)مكان يابي محله پرسي گاز و زيداباد  4 -3نقشه(
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از طرف ديگر بر اساس اظهار نظر كارشناسان و مسئوالن شهرك ها و بر اسـاس  

مشاهدات انجام شده، سه كارخانه كاني پارس، كاني جـو و كـاني آرا كـه بـه     

يت و سـليس توليـد   دولومتيب: پودر معدني، دانه بندي دولوميت و دانه بندي تر

وجـه بـه   و مزاحم به شمار مي روند كه بـا ت مي كند، از جمله منابع آلوده كننده 

اينكه از فيلتر استفاده مي كنند اما باز هم مقداري ذرات معلق را در هـوا پخـش   

  است. مي كنند، كه تا كنون در چندين مرحله به آنها اخطار داده شده

  )     4-2)و(  4-1عكس شماره(
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) كه نزديكتر به شهر مـي باشـد، بيشـتر واحـدهاي     1در شهرك صنعتي شماره (

توليدي، كارگاهي، و كوچك بوده و توليداتشان فقط به اندازه نياز شهر و حومه 

  هاي آن مي باشد نه براي صادرات.

ن آلودگي زيادي وارد هواي شهر نمي كننـد . البتـه وجـود سـنگبريها در     بنابراي

رات سنگ در فضاي شهر توسط باد را نمي توان ناديده گرفت شهرك و پخش ذ

ولي آلودگي اين واحد ها در مقايسه با آلودگي سه شركت : كاني پارس، كـاني  

  .جو و كاني آرا ناچيز مي نمايد 

و شـركت هـاي مـورد     ها مقادير ذرات معلق وارد شده در هوا توسط سنگبري

قادير استاندارد ورود اين ذرات ) آمده است، و هم چنين م4-5بحث در جدول (

  ) آمده است.4-6در هوا در جدول (
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) مقادير ذرات معلق وارد شده در هوا توسط واحدهاي سـنگبري و  4-5جدول (

  )mg/m3جو) بر حسب ( –پارس  –شركت هاي (آرا 

  85  84  83  82  81  80  نام واحد/ سال

  192  192  180  172  150  140  كاني پارس

  190  186  176  161  147  132  كاني جو

  196  190  186  183  146  121  كاني آرا

  واحد هاي سنگبري

  
126  1470  231  241  245  260  

  منبع: سزمان حفاظت زيست سيرجان

  

) مقادير استاندارد ذرات معلق وارد شده در هوا توسـط واحـدهاي   4-6جدول (

  سنگبري و شركت هاي توليدي دولوهيت و سليس 
درجه   1درجه   واحد   3درجه   2درجه   1درجه   نام واحد/ سال

2  

 FILBRE  -  10  10  كاني پارس

CM3 
10  10  

 FILBRE  -  10  10  كاني جو

CM3  
10  10  

 FILBRE  -  10  10  كاني آرا

CM3  
10  10  

 FILBRE  -  -  -  واحد هاي سنگبري

CM3  
150  75  

  محيطي منبع: كتاب ضوابط واستانداردهاي زيست 

  

دو جدول اختالف ورود ذرات و آلودگي آن ها در محيط زيسـت  با مقايسه و مطالعه 

) اين امر بديهي است كه بـه مـرور   4-5مشخص مي شود خصوصاً با مطالعه جدول (

زمان كه فعاليت اين واحدهاي صنعتي افزايش يافته مقادير ذرات وارد شده توسط اين 

  است. واحد ها هم افزايش يافته
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  تصادي سيرجانتاريخچه منطقه ويژه اق 2-1-4
آشنايي با چگونگي تشكيل سير و تكامل منـاطق ويـژه اقتصـادي كشـورمان از     

جهات سياسي ارزشمند و مفيد اسـت. همچنـين شـناختي مـي توانـد بـه درك       

ضرورت تداوم حمايت هاي قانوني از اين منـاتطق منجـر شـود و راه را بـراي     

  گسترش و شكوفايي مناطق مذكور هموار سازد.

د مناطق آزاد تجاري صنعتي در ايران در گذشـته هـاي  دور شـكل    انديشه ايجا

گرفت ولي اقدام اساسي و زير بنايي در اين راستا عمالً تا قبل از انقالب اسالمي 

قـانوني بـه    18/12/1358صورت نپذيرفت با پيروزي انقالب اسالمي در تـاريخ  

به مناطق تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد كه به موجب آن كاالي وارداتي 

آزاد از حقوق و عوارض گمركي معاف شد و يا اين با اقـدام جزيـره كـيش از    

ديدگاه بازرگاني مورد توجه واقع شد و نقش سياحتگري آن تحت الشعاع قـرار  

  گرفت و اين منطقه اولين منطقه آزاد تجاري در كشور شناخته شد. 

به وقوع  68ي در سال بعدها اقدام اساسي و بنيادي براي ايجاد مناطق آزاد تجار

قانون برنامه اول توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و     19پيوست و به موجب تبصره 

فرهنگي جمهوري اسالمي ايران به دولت اجازه داده شد كه حداكثر سـه منطقـه   

آزاد تجاري در نقاط مرزي كشور تأسيس شود و در اين راستا مجلـس شـوراي   

ا نمنطقه آزاد تجـاري صـنعتي تعيـين    اسالمي سه منطقه كيش، قشم و چاهبهار ر

  كرد.

ذكر اين مقدمه زمينه اي براي شرح چگونگي شكل گيري متاطق ويژه اقتصـادي  

كشور و قابل تعمق اسـت كـه در برنامـه اول توسـعه اقتصـادي ، اجتمـاعي و       

كه مجوز مناطق آزاد  19فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در فاصله بعد از تبصره 

همان قانون ، گمرك ايران و سازمان بنادر  20موجب تبصره  به شمار مي رود به

ماه از تصويب قانون ويژه حراسـت شـده    6كشتيراني موظف شدند حداكثر تل 

اي را در ميادي ورودي و يا گمركات داخلي جهت نگهداري كاال و قطعـات و  
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  )11/11/68مواد اوليه كه از بيرون وارد مي شود تأسيس نمايد (

مه پنج ساله دوم و نيز مناطق ويژه حراست شـده در عنايـت واقـع    از قانون برنا

به منظـور پشـتيباني از توليـدات داخلـي و      25تبصره » د«شده و بر اساس نبرد 

توسعه صادرات غير نفتي و ايجاد تحرك و اقتصاد منطقه اي قانون ايجاد منـاطق  

يني كرده ويژه حراست شده اي را در مبادي ورودي و يا گمركات داخلي پيش ب

  است.

ه و با عنايت به محدوديت هاي ايجاد مناطق آزاد تسـهيالت ايجـاد منـاطق ويـژ    

مناطق آزاد تجاري و صنعتي با اهداف سه گانـه  بررسي و مقايسه اهداف تشكيل 

ايجـاد تحـرك در    –توسعه صادرات غير نفتـي   –(پشتيباني از توليدات داخلي 

ويژه اقتصادي مي تواننـد در منـاطقي   اقتصاد منطقه اي) پيش بيني شده و مناطق 

كه امكان قانوني براي ايجاد مناطق آزاد نيسـت براحتـي جـايگزين منـاطق آزاد     

  صنعتي و مناطق ويژه حراست شده مشاهده مي شود. –تجاري 

(الزم به توضيح است كه مناطق ويژه حراست شده در بيسـت و دومـين جلسـه    

مناطق ويـژه اقتصـادي تغييـر نـام      صنعتي به –شوراي عالي مناطق آزاد تجاري 

  دادند.)

بعد از تشكيل شوراي عالي مناطق آزاد منطقه ويژه اقتصادي سيرجان بـه عنـوان   

اولين منطقه ويژه حراست شده كشور در نظر گرفته شد و براي بهره گيري بيشتر 

اد صنايع كشور از تسهيالت منطقه ويژه اقتصادي سيرجان در زمينـه واردات مـو  

ه و لوازم يدكي و كاالهاي نيمه سـاخته بـا   ماشين آالت ، قطعات منفصلاوليه و 

  سازمان عمران كرمان هماهنگي الزم به عمل آوردند.

شروع شده يعنـي در شـهريور    72عمليات تجاري اين منطقه در حقيقت از سال 

گمرك منطقه ويژه اقتصادي سيرجان شروع به كار كرده است  و ايـن   1372ماه 

هكتار احداث شده كه فاصـله ايـن منطقـه تـا      1350ني به وسعت منطقه در زمي

شهرستان سيرجان سه كيلومتر مي باشد و اين منطقـه در قسـمت شـمال غربـي     

تهران و هـم چنـين در مسـير     –شهرستان در مسير راه آهن سراسري بندرعباس 
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 تهـران احـداث گرديـده    –بنـدرعباس و سـيرجان    –جاده ترانزيتـي سـيرجان   

-نشـان مـي    درشهر را سيرجان منطقه ويژه اقتصادي موقعيت )4-4است.نقشه (

  دهد.

  

  سيرجان منطقه ويژه اقتصادي موقعيت  )4-4نقشه (  

  
  

  

  قانون برنامه دوم 25با شروع برنامه پنجساله توسعه و با تصويب بند دال تبصره 

 اين مناطق اهداف جديد تر و تكميل تر و با در نظر گـرفتن  73توسعه در سال  

اهداف قبلي به منظور پشتيباني از توليدات داخلي و توسعه صادرات غير نفتي و 
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ايجاد تحرك در اقتصاد منطقه اي تحت عنوان منطقه ويـژه اقتصـادي سـيرجان    

شروع به كار نموده و با پيگيري مراحـل قـانوني نسـبت بـه رفـع مشـكالت و       

اجراي كار بوجود  معضالت كه در اجراي قانوني و آئين نامه اجراي آن در طول

  مي آيد و يا همچنان وجود دارد اقدام نمائيم.

( اين منطقه همان طوري كه بيان شد زير نظر سازمان عمران كرمان انجام وظيفه 

مي نمايد و تأسيس و راهاندازي آن در ابتداي كار بـه عهـده مهندسـين مشـاور     

  منطقه ويژه گذاشته شده بود.)

مناطق ويژه اقتصادي مورد توجه برنامـه ريـزان    در كشور ما در دهه اخير ايجاد

  قرار گرفته و ايجاد اينگونه مناطق در راس برنامه كار دولت مي باشد.

مناطق ويژه اقتصادي از جمله منطقه ويژه اقتصادي سيرجان پس از شكل گيـري  

به عنوان يك قطب بزرگ اقتصادي نقـش هـاي اساسـي در نظـام اقتصـادي و      

  زرگاني داخلي و خارجي ايفا مي نمايد. اجتماعي، سياسي و با

ايجاد منطقه ويژه اقتصادي سيرجان سبب خواهد شد تا نه تنها زمينـه هـاي الزم   

جهت جذب صنايع مورد نياز استان و سرمايه گذاري اسـتاني و ايجـاد اشـتغال    

فراهم مي شود بلكه اين منطقه به دليل شرايط خاص استراتژيكي بزرگترين بازار 

ي صنعتي كشور محسوب مي شود. به عبـارت ديگـر اهـداف ايجـاد     سرمايه ها

  منطقه ويژه اقتصادي سيرجان را چنيني بيان مي كنيم:

افزايش درامدهاي ارزي كشور از طريق ارتقاء سطح بازرگاني كشـور و   .1

  صادرات مجدد

فرصت هاي شغلي جديد و تربيت نيروي انساني   دافزايش اشتغال و ايجا .2

 ماهر براي كشور

 سرمايه هاي داخلي و خارجي جلب .3

 جلب تكنولوژي پيشرفته .4

 افزايش سطح مهارت نيروي كار در اثر به كار گيري تكنولوژي پيشرفته .5

 تنوع بخشيدن به اقالم صادراتي و در نتيجه توسعه صادرات كشور .6
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ارتقاء سطح منطقه و كارآئي هر چه بيشتر آن در زمينـه هـاي اقتصـادي     .7

 كشور

مشكالت و موانع موجود در صنايع واقع شده در ايجاد نقش مهم در رفع  .8

 استان كرمان و شهرستان سيرجان

ايجاد رابطه اقتصادي ميان كشورهاي آسـياي ميانـه و اقيـانوس هنـد از      .9

 طريق منطقه ويژه اقتصادي سيرجان

گسترش روابط بازرگاني با كشورهاي حاشيه خليج فارس و هـم چنـين    .10

 ن، قزاقستان، روسيه و آذربايجانكشورهاي آسياي ميانه مانند تركمنستا

كمك به گسترش نقش فعال تر كشور در بازرگاني منتطقـه خاورميانـه و    .11

 خليج فارس

 ايجاد انبار و انجام فعاليت هاي انبارداري .12

آماده سازي اراضي و تأمين زير بناهاي الزم براي جذب سرمايه گـذاري   .13

 هاي صنعتي به منطقه

 افزايش ترانزيت كاال از مسير ايران ارائه خدمات ترانزينتي مطلوب جهت .14

 25تبصـره  » د«الزم به توضيح است كه اهداف از پيش تعيين شده از طرف بنـد  

بر سـه محـور زيـر     68قانون كشور تشكيل مناطق ويژه اقتصادي ايران در سال 

  تعيين گريده است:

  پشتيباني از توليدات داخلي  .1

 توسعه صادرات غير نفتي .2

 منطقه اي ايجاد تحرك در اقتصاد .3
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) با توجه به تعاريف بايد اهداف منطقه ويژه اقتصـادي سـيرجان   الف 

  مي توان گفت:

  
هدف قانون اين است كه در راستاي پشتيباني از توليد و هم چنـين توليـد كـاال    

براي مصارف داخلي كشـور و توسـعه صـادرات و ايجـاد تحـرك در اقتصـاد       

صنايع و جامعه فارغ از شمول مقـررات  شهرستان سيرجان كليه نيازهاي وادراتي 

اداري حاكم بر گمركات كشور بدون محدوديت خريد ارز تحت شرايطي معـين  

و آسان توسط فروشندگان و توليد كنندگان خارجي و يـا شـركاء ايرانـي آنهـا     

بذراي توليد و تجارت به اين منطقه ويژه وارد شود تا مديران صنايع و بازرگانان 

همسايه امكان يابنـد بـا سـاده تـرين تشـريفات و كمتـرين        ايراني و كشورهاي

نيازهاي اساسي خود را از اين منطقه خريداري كنند و اين مكان به يـك منطقـه   

بين الملللي براي واردات و صادرات و هم چنـين انبـار عظيمـي از همـه نـوع      

كاالهاي وارداتي و صادراتي براي داخل كشور و كشورهاي مجاور به خصوص 

  اي آسياي ميانه تبديل شود.كشوره

  

  اولويت هاي انتخاب منطقه ويژه اقتصادي سيرجان: )ب

هـا  «مزاياي عمده در مناطق ويژه كشورمان بسيار وسيع است و بهـره گيـري از ا  

تامين اهداف توسعه اي اين مناطق را به امري عملي تبديل خواهد كرد. از جمله 

جان را مي تـوان در ايـن مـوارد    اولويت هاي انتخاب منطقه ويژه اقتصادي سير

  جستجو كرد:

داراي امكانات زير بنايي كافي از قبيل آب، برق، گاز، راههاي ارتباطي و  .1

  فرودگاه بوده و يا دسترسي به هر كدام سهل است.

در فاصله كمي از آبهاي آزاد قرار گرفته است (فاصله زميني سيرجان تـا   .2

تا ساعت طـي   4ليه عمومي كيلومتر است كه با وسيله نق 300بندرعباس 
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 مي شود.

نزديكي با بندر شهيد رجايي و با هند (بنادر صادراتي جنوب كشـور ) و   .3

 سهولت دسترسي به اين بنادر در امر توليد توسعه

از ذخاير معدني، نيروي انسـاني و اسـتعدادهاي طبيعـي بـه حـد كـافي        .4

 برخوردار است.

 با مشكل روبرو نمي سازد.مالكيت اتباع بيگانه بر تأسيسات آن منطقه را  .5

در صورت بروز حوادث غير مترقبه قبل از جنگ و تجاوز خارجي آسيب  .6

پذير نيست و نياز به تخصيص نيروي نظامي خاص در منطقه نيست و هم 

چنين حد مطلوب زير ساختارهاي مورد نياز جهـت ايجـاد قطـب هـاي     

 صنعتي و تجاري در آن فراهم است.

ن زمينه رفع محدوديت ها و اجراي سياسـت  منطقه ويژه اقتصادي سيرجا .7

هاي عدم تمركز و توزيع متعادل امكانات توسعه اي كشـور را در خـود   

 مهيا دارد.

ايجاد تحرك در فعاليت هاي اقتصادي سـيرجان و كمـك بـه عمـران و      .8

 )236ص82-عباسلو (آباداني منطقه محروم سيرجان نقش مهمي دارد.

عال در منطقه در جدول زير آمـده  واحدهاي توليدي ، صنعتي، خدماتي ف .9

 است:
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) نام شركت واحدهاي توليدي ، صنعتي، خدماتي فعال در منطقه در 4-7جدول (

  جدول زير آمده است:

  محصول توليدي  نام شركت  رديف

  نوار چسب  بي نظير كار  1

  بلندگوي اتومبيل  دوران الكتريك  2

  مستريچ  رنگدانه  3

  روغن خوراكي  فريكو   4

  دروي دامي  دارو سازي وتاك  5

  ورق الستيك   بهينه آور  6

  نشاسته صنعتي  آهاران جنوب  7

  دمپايي  پوشينه  8

  چسب هات ملت  تكاب شيمي  9

  تراكتور گلدوني  تراكتور سازي عمران  10

  سنگ مرمريت  حامد سنگ  11

  روغن موتور  آهن ماشين توان  12

  گرانول پي وي سي  مرواريد  13

  پيكاغذ ك  نوپا  14

  قند –شكر   تصفيه شكر  15

  فرم وبكوك فرمي  كاراپالستيك  16

  اسانس  روبرته  17

  تابلوي راهنمايي رانندگي  سردار سيرجان  18

  كيس كامپيوتر  آينده سيما  19

  تلويزيون رنگي  گلدايران  20

  رنگي نتلويزيو  الكترونيك سيرجان  21
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  ماشين ظرفشويي  فراگامان صنعت  22

  چسب  پاياپالست  23

  المپ كم مصرف  يوسف زادگان  24

  محصوالت فومي  كوثر جام  25

  شمش قنداق تفنگ  نگين افق كوير  26

  روغن محافظ فلزات  اطلس ميكال  27

  شكر  تصفيه شكر  28

  بسته بندي خشكبار  خضر كوير  29

  فلزات تزييني استيل  آروين  30

  ظروف يكبار مصرف  سيرجان همگام  31

  سنگهاي تزئيني  مرمر سنگ  32

  گوگرد  شايان كار  33

  HTTP//SIRJAN. ORG. COMمنبع: سايت 

  

  آلودگي منطقه ويژه اقتصادي) ج

از آنجائي كه منطقه ويژه اقتصادي سيرجان در فاصله سه كيلومتري شمال غـرب  

اين شهرستان در مسير بندرعباس به تهران ايجاد شده، امات بنا بهچند دليل مـي  

ي شهر به تاين سمت ناشي از احداث منطقـه  توان گفت كه توسعه و رشد فيزيك

للي سيرجان در شمال شـهر  وده چرا كه احداث فرودگاه بين المويژه اقتصادي نب

با وسعت زياد، ريل گذاري مسير راه آهن و احداث ايستگاه آن ، احداث شـبكه  

كيلو وات سراسري و پست انتقال شبكه فشـار   400و  230هاي برق فشار قوي 

  عدم گسترش و توسعه فيزيكي شهر به اين سمت شده است.قوي از داليل 

با توجه به اين كه عوامل آلوده كننده صوتي مثل پروازهاي هوايي، صداي قطار 

و آلوده كننده هاييي مانند كوره هاي آجر پزي ، كارگاههاي گچ سازي و كـوره  



 ٧٠

هاي گچ پزي در شمنال و شمال غربي اين شهرسـتان واقـع شـده انـد مـانع از      

  وسعه شهر به اين سمت مي شود.ت

بنابراين مي توان گفت هر چند كه منتطقه ويژه اقتصـادي در شـنال غربـي ايـن     

شهرستان و در فاصله كمي واقع شده اما توسعه شهر جدا از عامل احداث منطقه 

ويژه بوده و با توجه به اينن كه منطقه ويژه اقتصادي مكاني صنعتي بـا آلـودگي   

  سعه شهر را به سمت خود مانع مي شود.هاي خاص خود است تو

اين مسئله درست است كه منطقه ويژه اقتصادي مانع از گسترش شهر به سـمت  

 –خود شده تا ميزان بسيار زيادي اين امر را مرهون وجود راه ترانزيتـي تهـران   

  بندرعباس مي باشد. اما نبايد نقش باد را در اين جا ناديده گرفت.

  

  :دهاي آلوده كننده منطقه ويژهمروري بر بعضي از واح
  شركت حامد سنگ: .1

اين شركت توليد كننده سنگ مرمريت مي باشد كه توليدي فرا مرزي را دار مـي  

باشد.. اين شركت مانند سنگبري هاي شهرك صـنعتي اسـت كـه هـم آلـودگي      

صوتي زيادي را دارد و هم آلودگي هوا، اما به دليل اينكه از شـهر فاصـله دارد   

ي آن چندان مورد توجه قرار نمي گيرد. اين كارخانه با توليـدي در  آلودگي صوت

طول شبانه روز و فعاليت شبانه روزي مقداري زياد سنگ مرمر توليد مي كنـد و  

  معلق وارد هوا مي كند. به همان نسبت هم ذرات 
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  ذرات خروجي داستاندار 4-8جدول  

  ذرات داستاندار  استاندارد گازها  

رجــه د  نوع واحد

1  

  واحد  2درجه    1درجه   واحد  2درجه 

واحد هـاي  

  سنگبري

-  -  -  150  150  Mg/

m3 

  منبع سازمان حفاظت زيست

  

  مقادير ذرات خروجي 4-9جدول 

  ذرات داستاندار  استاندارد گازها  

درجــه   نوع واحد

1  

  واحد  2درجه    1درجه   واحد  2درجه 

واحد هـاي  

  سنگبري

-  -  -  210  167  Mg/

m3 

  ن حفاظت محيط زيست شهرستان سيرجانمنبع:سازما

  

  

با توجه به اينكه شركت در گوشه شمال غربي منطقه قرار گرفته و جهـت وزش  

جنوب شرقي) در طول شبانه روز مقادير زيادي ذرات معلـق   –باد (شمال غربي 

(خرده هاي سنگ) را وارد هوا مي كند. اين شركت عالوه بر وارد نمودن ذرات 

خـود جمـع نمـوده كـه منظـره       فت سنگ را نيز در اطراسنگ در هوا، ضايعا

  .نازيبايي را به وجود آورده است كه در عكس مي توانيد ببينيد

 ضايعات سنگ در اطراف كارخانه )4 -4(و ) 4- 3( عكس
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  مشابه اين شركت مرمر سنگ مي باشد كه سنگ هاي تزئيني توليد مي كند.

  

  شركت فريكو:  .2

ه عمده روغن نباتي در سطح استان و كشور مي باشد كـه  اين شركت توليد كنند

عالوه بر آلودگي هوا باعث آلودگي ذخاير آب زير زمينـي هـم مـي شـود ايـن      



 ٧٣

  

  مقادير فاضالب توليد شده توسط شركت فريكو 4-11جدول

  منبع: حفاظت محيط زيست سيرجان

  
 

  شركت مرواريد : .3

اين شركت توليد كننده چسب پي . وي . سي مي باشد كه توليدات آن بـه خـارج از   

كشور صادر مي شود. اين شركت آلودگي هوا را با ورود گاز كلر و روي به جـو بـه   

ليد شده اين گـاز در جـداول   وجود مي آورد. استاندارد ورود اين گارها و مقادير تو

  زير آمده است.

شركت به دليل نداشتن سيستم فاضالب و استفاده از فاضالب بـه سـبك سـنتي    

باعث آلودگي آبهاي زير زميني و آبهاي سطحي منطقه مي شود كه از اين نمونـه  

وان به شركت هاي آهن توان (توليـد كننـده روغـن موتـور) و اطلـس      هم مي ت

 ميكال (توليد كننده روغن محافظ فلزات) مي توان اشاره كرد.

  در زير استاندارد ورود مواد روغني به فاضالب ها آمده است
 

  خروجي فاضالبها داستاندار 4-10ول  جد

ــاي     مواد آلوده كننده ــا آبه ــه ب تخلي

  mg/Iسطحي

اه جاذب تخليه به چ
mg/I 

مصارف كشـاورزي  

mg/Iو آبياري 

  10  10  10  چربي روغن

  منبع: كتاب ضوابط واستانداردهاي حفاظت محيط زيست

  

ــاي     مواد آلوده كننده ــا آبه ــه ب تخلي

  mg/Iسطحي

تخليه به چاه جاذب 
mg/I 

مصارف كشـاورزي  

  mg/Iو آبياري 

  -  26  15  بي روغنچر



 ٧٤

  

 ورود گازهاي توليدي به هوا داستاندار 4-12جدول 

  ذرات داستاندار  استاندارد گازها    
درجه    1درجه   واحد  2درجه   1درجه   نام گاز  نام واحد

2  

  واحد

تهيه چسـب  

  پي وي سي

HCL 67  201  PPM  -  - - 

  محيط زيستمنبع : كتاب ضوابط و استانداردهاي حفاظت 

  

 مقادير ورود گازهاي توليد شده توسط واحد توليدي 4-13جدول 

  ذرات داستاندار  استاندارد گازها    
درجه    1درجه   واحد  2درجه   1درجه   نام گاز  نام واحد

2  

  واحد

تهيه چسـب  

  پي وي سي

HCL 75  216  PPM  -  -  - 

 منبع : حفاظت محيط زيست سيرجان

  

به بي نظير كار (توليد كننده نـوار چسـب) تكـاب     از نوع شركت هاي فوق مي توان

  شيمي ( چسب هات ملت ) پايا پالست(توليد كننده چسب اشاره كرد.

  

  شركت شايان كار: .4

بيشتر مصرف خـارجي و صـادرات مـي     كهاين شركت توليد كننده گوگرد مي باشد 

 به هوا باعث آلودگي هواي شـهر   H2Sو  SO2رسد اين كارخانه با ورود گازهاي 

  مي شود. مقادير آن در جداول زير آمده است:

  



 ٧٥

  گاز در هوا  د) استاندارد ورو4-14جدول (

  ذرات داستاندار  استاندارد گازها    
درجه    1درجه   واحد  2درجه   1درجه   نام گاز  نام واحد

2  

  واحد

  شايان كار

  

SO2 800  1000  PPM  -  -  - 

H2S 20  30  

  حفاظت محيط زيست و استانداردهاي منبع : كتاب ضوابط

  

  ) مقادير ورود گاز در هوا4-15جدول (

  ذرات داستاندار  استاندارد گازها    
درجه    1درجه   واحد  2درجه   1درجه   نام گاز  نام واحد

2  

  واحد

  شايان كار

  

SO2 1000  1200  PPM  -  -  - 

H2S 37  51  

  منبع : حفاظت محيط زيست سيرجان

  

  ادباغات پسته منطقه زيد اب 3-1-4

اين شهرسـتان بـه    تابعقرار دارد و يكي از  سيرجانشهرستان  شمالشهر زيد آباد در 

شمار مي رود و جزء شهرهاي پسته خيز استان است باغات شهر يزد آبـاد در شـمال   

شرقي اين شهر و در شمال شهرستان سيرجان واقع شده است بر اساس مطالعاتي كـه  

زيد آباد كه عمدتاً در نيمه فروردين آغاز و انجام گرفت سم پاشي باغات پسته منطقه 

  تا اواخر شهريور ادامه دارد هيچ اشكالي در آلودگي شهر وارد نميكند. 

سموم مورد استفاده كشاورزان اين منطقه عموماً دستي و مايع بوده و اين گونه سموم 

هيچ عارضه اي را به وجد نمي اورنـد در صـورت اسـتفاده پميـپ از سـموم آنهـا       



 ٧٦

اك بوهده و مشكالت زيادي براي افراد به وجود مي آورد بنابراين نمـي تـوان   خطرن

  سم پاشي باغات پسته منطقه زيد اباد را آلوده كننده شهرستان سيرجان دانست.

ند ممكن است آلـودگي هـوا را   رالبته سمومي كه مورد استفاده كشاورزان قرار مي گي

  را در آلودگي آب و خاك ناديده گرفت.ا ته باشند اما نمي توان نقش آنهبه دنبال نداش

 بهاي زير زميني و سطحي شده وشور  شدن خاكهاي منطقهسموم باعث آلودگي آاين 

  را به دنبال دارد.

بحث درباره آلودگي آب و خاك منطقه زيد آباد در اين مقاله نمي گنجد و آنچه مـي  

 آلـودگي هـواي   زيـدآباد هـيچ اثـري در    توان فهميد اينكه سم پاشي باغات منطقـه 

  شهرستان سيرجان ندارد
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  فصل پنجم

  

نتيجه گيري و ارائه 

  پيشنهادات
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   بحث و نتيجه گيري1-5
شهرستان سيرجان يكي از يازده شهرستان استان كرمان مي باشد كه بعد از شهرسـتان  

  ومين شهر پر جمعيت استان  است.كرمان د

شيراز و يزد مي  -كرمان –بندرعباس  –ران شهرستان سيرجان بين راههاي ارتباطي ته

باشند و يك شهر چهارراهي است و اين خود بـه توسـعه شـهر و جلـب شـركتهاي      

توليدي و صنايع كمك كرده است از طرف ديگر به دليل نزديكي شهرستان بـه بنـدر   

  .يك شهر خدماتي و انبار داري تبديل شده است بهتجاري (بندرعباس) اين شهر

اينكه شهرستان سيرجان در نزديكي بندر تجاري بندر عباس قرار دارد يك با توجه به  

شهر انباري به شمار مي رود كه منطقه ويژه اقتصادي سيرجان اين امـر خطيـر را بـر    

عهده دارد. با گذشت زمان در اين منطقه شركت ها و واحدهاي توليدي و صنعتي نيز 

ي و براي صـادرات انجـام مـي    ساخته شد كه چون اغلب توليدات را در سطح وسيع

جنـوب شـرقي)    -دهند و با توجه به اينكه در جهت وزش باد غالب (شـمال غربـي  

  بيشتر آلودگي خود را وارد شهر مي كند.

شهرك هاي صنعتي سيرجان تا اندازه اي در اين مقدار آلودگي دخيل هستند. شـهرك  

تري شهر مـي باشـد   كيلوم 2) كه در جنوب شرقي شهر و ظاهراً در 1صنعتي شماره (

(با توسعه فيزيكي و افقي شهر امروزه جزئي از شهر بـه شـمار مـي رود.) در جهـت     

شـمال   –وزش بادي است كه از اواسط تيرماه تا اواخر شهريور ماه (جنـوب شـرقي   

غربي) مي باشد، اما چون بيشتر واحـدهاي توليـدي آن كارگـاهي و كوچـك بـوده      

  )54ص 79( -عباسلو .(آلودگي زيادي ندارند

در كل بايد گفت شهرستان سيرجان در مقايسه با شهرهاي بـزرگ شـهري اسـت بـا     

آلودگي كم اما اگر همين مقدار آلودگي نيز كنترل نشود سيرجان نيز يك شـهر آلـوده   

  خواهد شد.
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  فرضيات تحقيق2-5
 -كرمـان  –بنـدرعباس   –شهرستان سيرجان بين راههاي ارتباطي تهران فرضيه اول :  

شهر و  و يك شهر چهارراهي است و اين خود به توسعه و يزد واقع شده است شيراز

كمك كرده است از طرف ديگر به دليـل نزديكـي    جلب شركتهاي توليدي و صنعتي

يـك شـهر خـدماتي و انبـار داري      بهشهرستان به بندر تجاري (بندرعباس) اين شهر

 ن نقش به وجود آمده است.تبديل شده است و منطقه ويژه اقتصادي نيز براي انجام اي

الب شهرستان واقع شده مقدار زيادي ژه اقتصادي در مسير جهت وزش باد غمنطقه وي

نـد  شهر شده و هواي شهر را آلوده مـي ك از ذرات معلق و گازهاي آلوده وارد هواي 

  كه بعضي از صنايع آالينده مستقر در منطقه در فصل چهارم مورد بررسي قرار گرفت.

ان سيرجان و افزايش جمعيـت شـهركهاي صـنعتي هـم مـورد توجـه       شهرست هوسعت

يان قرار گرفتند و در اين راستا دو شهر صنعتي به وجود آمد كه بيشتر صـنايع  اكارفرم

مزاحم را در خود جاي دادند كه از آن جمله مي توان به كارخانه هاي موزائيك زني، 

 –توليـدي  يع تعـدادي صـنا   بلوك زني و سنگبريها اشاره نمود در كنار اين واحد ها

تعدادي از اين واحـدها از  هم به وجود آمد كه نيازهاي شهر را رفع مي كردند.غذايي 

جمله سنگ بريها و موزائيك زني ها اشاره كرد كه عالوه بر آلودگي صوتي ، آلودگي 

  سنگ) را نيز به دنبال داشتند.هوا، (ورد ذرات 

ده هواي شهر سيرجان در اين شهرك هـا  از مهمترين واحدها و شركت هاي آلوده كنن

مي توان به سه شركت كاني پارس(توليد كننده دانه بندي دولوميت و سـيلس) كـاني   

آرا(توليد كننده دولوميت كليسه شده) و كاني جو (تو.ليد كننده دولوميت)اشاره كـرد  

لب در در هوا وارد مي كند كه اغ ارفاده از فيلتر هنوز ذرات بسياري كه عالوه بر است

كـه جـا دارد    .بـا شـد  اطراف كارخانه ها به صورت اليه اي سفيد قابل رؤيت مـي  

  الزم را بر اين امر مبذول دارند.مسئولين حفاظت محيط زيست نظارت 

  



 ٨٠

 توسط سه شركت توليد كننده دولوميتاليه سفيد توليد شده )  5-1عكس شماره(  

   
سوم به آنها اشاره شد بايد گفت   فرضيه دوم: براساس جدولهاو اطالعاتي كه در فصل

جنـوب   -شمال غربينيمه ارديبهشت تا اواخر آذر باد غالب منطقه درنيمه سال يعني 

بوده كه اين باد چون در جهت منطقه ويژه اقتصادي مي وزد  عمـده آلـودگي    شرقي

منطقه را وارد شهر مي كند. از طرف ديگر باد ديگـري نيـز  در دي  تانيمـه نخسـت     

دگي شهرك صنعتي را وارد شهر مي كند بنابراين مي تـوان  وت مي وزد كه آلارديبهش

  گفت جهت باد نيز در آلو دگي شهر سيرجان موثر است.

طبق بررسي هاي انجام گرفته باغات پسته منطقه زيدآباد هيچ آلـودگي  فرضيه سوم :  

مومـاً  سموم مورد استفاده كشـاورزان ايـن منطقـه ع   . در هواي شهر ايجاد نمي كنند 

ـ   و د نمـي اورنـد در   دستي و مايع بوده و اين گونه سموم هيچ عارضه اي را بـه وج

ده و مشكالت زيادي بـراي افـراد   اين سموم آنها خطرناك بواز صورت استفاده پمپي

به وجود مي آورد بنابراين نمي توان سم پاشي باغات پسته منطقه زيد ابـاد را آلـوده   

  كننده شهرستان سيرجان دانست.

بته سمومي كه مورد استفاده كشاورزان قرار مي گيرند ممكن است آلـودگي هـوا را   ال

  به دنبال نداشته باشند اما نمي توان نقش آنها را در آلودگي آب و خاك ناديده گرفت.



 ٨١

اين سموم باعث آلودگي آبهاي زير زميني و سطحي شده وشور  شدن خاكهاي منطقه 

  نمي گنجيد به آن پرداخته نشد. چون در اين مقاله ورا به دنبال دارد

  

  پيشنهادات 5-2
. با آنچه كه مي توان مشاهده كرد بايد گفت شهرستان سيرجان فاقد يـك مـديريت   1

سـازمانها و ارگانهـاي خـاطي     د بازيست محيطي قوي است و وجود ارگاني كه بتوان

ـ   دبرخورد جدي نمايد احساس مي شود بنابراين بـا دا  ت ن اختيـارات الزم بـه حفاظ

  محيط زيست و منابع طبيعي مي توان تا حدي اين جاي خالي را پر كرد.

.سازمان حفاظت محيط زيست شهرستان سيرجان عمالً كاري در مورد صنايع آالينده 2

شهرك و منطقه ويژه انجام نمي دهد بنابراين با قرار دادن مسئولين مجرب و مسئوليت 

  حيطي شهرستان سيرجان را كم كرد.پذير مي توان تا حد زيادي از مشكالت زيست م

. سازمان حفاظت محيط زيست شهرستان سيرجان فاقد هر گونه دستگاه اندازه گيري 3

مواد آالينده از صنايع و شركت ها مي باشد با قرار دادن دستگاههاي الزم در اختيـار  

مسئولين حفاظت محيط زيست تا حد زيادي از ورود آلودگي در شهر جلوگيري مـي  

  شود.

انـواع روغـن تـا حـدي از      ن.نظارت بر سيستمهاي فاضالب صنايع توليد كنند گـا 4

  آلودگي هاي ديگر (آب و خاك ) نيز جلوگيري مي شود.

د و گازهاي خطرناك وارد هـواي  يلتر در صنايع و شركت هايي كه دو. استفاده از ف5

  شهر مي كنند مي توان تا حد زيادي از آلودگي هوا جلوگيري كند.
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