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  چکیده
خاک در  گرد و غبار یک فرایند طبیعی در مناطق بیابانی و صحراهاست که در اثر عملکرد بادهای قوی بر سطح خاک رخ داده و سبب معلق شدن ذرات ریز

های مداوم، کاهش بارندگی و رطوبت نسبی محیط به همراه تشدید  طبیعی همانند خشکسالی های اخیر، تاثیر عوامل در سال. شود فضای نزدیک سطح زمین می
های  های بیابان ها و دریاچه شدن تاالب رویه از منابع آبی مناطق بیابانی، از بین رفتن نیزارها و وقوع جنگ موجب خشک فاکتورهای محیطی نظیر استفاده بی

نتیجه چنین وقایعی گسترش شدید . تنک شدن یا از بین رفتن کامل پوشش گیاهی در این مناطق گردیده است های جنوبی کشورمان و شرق عراق و عرصه
زیست،  غربی و مرکزی ایران بوده و توانسته در کوتاه مدت اثرات نامطلوبی بر محیط های غربی، جنوب در بخشام ریزگرد معروف هستند، نکه به گرد و غبار 

 .بر جای گذارد کرمانشاه استان کشور به ویژه شهرهای مرزی  همانند اهواز و  17اقتصاد و سالمت ساکنین 

  
   عراق ؛شهرهای مرزی ؛خشکسالی ؛بیابان ؛گرد و غبار: های کلیدیواژه

  
Abstract 
Dust is a natural phonemnon in deserts and fields that is created by powerful wind, s action on the ground surface and cause the little 
fraagrants of soil be somersault near the earth surface. In recent years, the influence of natural factors such as countinous drought and 
reducing of rain and moisture of environment with aggravation of environmental factors such as irregular use of water sources of desert areas, 
destoring of reed-beds and war couse to dry the wetlands and lakes in the east deserts of Iraq and southern areas of our country and reduction 
or destroying of plant covering in these areas. The result of these happenings is extenstion of dust that is knowed haze, in west, western south 
and central areas of Iran and has undesired influences on wnvironment, economy and health of inhabitants in 17 provinces in Iran and 
espacially in frontier cities such as Ahvaz and Kermanshah. 

   
Key words: dust; desert; drougt; frontier cities; Iraq 

   
 مقدمه -1

  
، همواره هوا، آب و خاک به عنوان سه فاکتور اصلی سازنده محیط زیست پیرامون ما، به دلیل اهمیتی که در حیات موجودات زنده به ویژه انسان دارند

. شگران داشته استها جایگاه خاصی در مطالعات و تحقیقات دانشمندان و پژوه های پدید آمده در آن مورد توجه بوده و بررسی مخاطرات و آلودگی
های حیاتی خود نیاز به هوائی پاک و عاری  ها وجود دارد، برای ادامه حیات و انجام فعالیت های که در خلقت آن موجودات زنده بنا به سرشت خود و سیستم

های زیستی و سالمت موجودات زنده  فعالیتتواند به شدت  از آلودگی دارند، چرا که آلودگی هوا با تاثیرگذاری شدید بر دو پارامتر دیگر محیط زیست، می
 .)www.eia.doe.gov(ها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مخاطره اندازد  ن از جمله انسا

ی درپی و طوالن های پی های اخیر به دنبال توسعه شهرها و گسترش و پیشرفت تکنولوژی در دنیای صنعتی و تغییرات شدید اقلیمی و وقوع خشکسالی در دهه
آلودگى هوا به معناى مخلوط شدن هوا با گازها، . مدت، آلودگی هوا روند رو به رشدی را طی کرده و یکی از همراهان دائمی جوامع بشری شده است
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عامل طبیعی و  در بین عوامل مختلف پدید آورنده این آلودگی عوامل جغرافیایی و اقلیمی به عنوان. دهند قطرات و ذراتى است که کیفیت هوا را تغییر مى
  . گیرند آیند، به عنوان عامل مصنوعی و قابل کنترل مورد بررسی قرار می های نادرست انسانی به وجود می ساز که در اثر فعالیت بینی و عوامل انسان غیرقابل پیش

ایم، پدیده گرد و غبار یا به بیان  آن بودهغربی و اخیرا مرکز ایران شاهد  های اخیر گاهی در مناطق غرب، جنوب های هوا که در سال یکی از آلودگی
و هوایی به دلیل کاهش بارندگی و خشکسالی در مناطق صحرائی اکثر کشورهای دنیا  این پدیده که در اثر تغییرات آب . تر طوفان گرد و غبار است درست

توان نام برد، در چند سال اخیر در  عنوان یک فرایند طبیعی جغرافیایی میدهد و از آن به  در فصول گرم سال رخ می...  مانند عراق، عربستان، ایران، پاکستان و 
ریز در کشور عراق، سوریه و  ها و جابجائی توده عظیمی از خاک دانه ها و دریاچه های انسانی که سبب خشک شدن تاالب ها و فعالیت اثر گسترش بیابان

  .)1388منش، کاظمی(ای از ایران گردیده است  لودگی شدید هوا در مناطق گستردهعربستان شده و به صورت جبهه عظیمی از گرد و غبار باعث آ
های مرزی کشور بود، اکنون به هشت ماه از سال راه پیدا کرده و با دامن  ماه و استان پدیده ریزگرد که تا همین چند سال پیش ویژه روزهای فروردین

غربی کشورمان که سبب مختل  گرد و غبار شدید در هوای بیشتر مناطق ایران به ویژه غرب و جنوب وقوع. های کشور رفته است گستردن به سراغ همه استان
ها گردیده، ما را بر آن داشته تا در این مقاله به علل و نحوه پیدایش طوفان گرد و غبار ،  های روزمره مردم و به مخاطره افتادن سالمت انسان شدن فعالیت

  .آمیز بپردازیم های جلوگیری از این فرایند مخاطره زیست و سالمت انسان و نهایتا بررسی راه بر محیط چگونگی گسترش آن ، تاثیر آن
    

  بحث و بررسی -2
  

 علل و نحوه پیدایش گرد و غبار  -1-2
ای محیطی نیز در بروز این پدیده دهد که در کنار عوامل طبیعی به وجود آورنده توده گرد و غبار، فاکتوره بررسی فرایند گرد و غبار در ایران نشان می

های واقع در  های اصلی سرزمین وجود مناطق بیابانی با پوشش گیاهی تنک و بارندگی کم از مشخصه .آمیز و پایداری و تداوم طوالنی آن دخیل هستند مخاطره
و پیدایش بادهای موسمی در فصول گرم سال  های پائین جغرافیایی است که موجب ایجاد شرایط آب و هوای بسیار گرم و خشک در این مناطق عرض
توانند ذرات حاصل از فرسایش  آیند، می این بادها که در اثر اختالف فشار و اختالف شدید دمای شب و روز مناطق بیابانی و صحراها به وجود می. شود می

شود تا این ذرات معلق در هوا به حرکت درآمده و  یی موجب میهای هوا ثیر جریانأت. بادی خاک را از سطح زمین بلند کرده و به حالت معلق در آوردند
  . ها ایجاد گردد های شن و گرد و غبار در مناطق صحرائی و حواشی آن طوفان

 های جنوبی ها و صحراهای دنیا از جمله صحراهای عربستان، عراق، کویت و بخش این یک فرایند طبیعی است که منشاء سطحی داشته و در تمامی بیابان
آید، تداومی دراز مدت و چندروزه دارد به طوری  گرد و غباری که بدین ترتیب به وجود می. دهد ایران به صورت موسمی به ویژه در فصول گرم سال رخ می

متری  15تا ارتفاع  را از سطح زمین) mm35/0 – 15/0(گیرد و برخالف طوفان شن که بیشتر ذراتی به بزرگی ماسه  روز از سال را دربرمی 20–50که حداکثر 
بلند نموده و  m 1800 – 900آورد، باد به وجود آورنده گرد و غبار ذراتی بسیار ریز را تا ارتفاع  کیلومتر در ساعت به حرکت در می 16بلند کرده و با سرعت 

کیلومتر در ساعت در یک منطقه  40 – 80و با سرعت ها را به حالت معلق نگه داشته  تواند مدت زمان بسیار طوالنی، آن به دلیل ریز و سبک بودن ذرات، می
  .)www.arl.noaa.gov() 1شکل (بسیار وسیع پراکنده سازد 

های مداوم چند سال اخیر سبب شده که مناطق بیابانی در سطح تمامی کشورهای یاد شده، افزایش یافته و پدیده گرد و غبار با شدت و تداوم  خشکسالی
به طوری که در اکثر کشورهای خاورمیانه به ویژه . ن میان دخالت عوامل محیطی نیز موجب گسترش وسیع آن گردیده استبیشتری ظاهر گردد که در ای
 .)Marcal, 1980(آمیز و آالینده تبدیل شده است  ای مخاطره ایران، گرد و غبار به پدیده

  
 
 
 
  
  
 

  )1388منش، کاظمی(نیروی باد  نحوه بلند شدن ذرات فرسایش یافته از سطح خاک تحت تاثیر - ) 1شکل 
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های شن مخصوصا گرد و  در عراق انجام داده است، عامل اصلی شدت یافتن طوفان NOAAهایی که مرکز پژوهش هوایی آمریکا  بر اساس پژوهش

بغداد و در بین دو رودخانه فرات و این منطقه در نزدیکی ). 2شکل (جزیره است  های شرقی عراق به ویژه منطقه آل غبار در ایران، گسترش بیابان در بخش
در این مناطق  1990 – 91های مداوم که از سال  اما خشکسالی. های بیشماری بوده است ها و دریاچه دجله قرار گرفته که در روزگاران گذشته دارای تاالب

فته در باالدست رودخانه فرات توسط سوریه، ایجاد سد آغاز شده به همراه کاهش بارندگی و درصد رطوبت و عوامل محیطی همانند تقسیمات آبی انجام گر
ها برای مصارف کشاورزی سبب  ها و حتی تاالب ها، دریاچه ها از آب رودخانه رویه عراقی در چندین نقطه از رودخانه دجله توسط دولت ترکیه، استفاده بی

 ).www.arl.noaa.gov(ه کامال خشک شود جزیر های مناطق بیابانی مخصوصا منطقه آل ها و تاالب شده تا تمامی دریاچه

های پی در پی، استفاده احشام و از همه  از سوی دیگر به همراه خشک شدن منابع آبی موجود، پوشش گیاهی و نیزارهای این مناطق نیز در پی خشکسالی
) در حد رس(ها که بسیار ریز  ها و تاالب رات بستر دریاچهمهمتر عوارض ناشی از جنگ عراق و آمریکا تقریبا به طور کامل از بین رفته است و بدین ترتیب ذ

  ).Henley, 1990(اند  آمده قرار گرفته و به حالت معلق در) Shamal(هستند، به راحتی در مسیر حرکت بادهای قوی موسمی عراق به نام باد شمال 
  
  
  
  
  
  
  

  جزیره در کشور عراق موقعیت جغرافیایی منطقه آل -)2شکل
  

شود با توده هوای سرد قطبی وارد شده  وفترین باد موسمی عراق است که در اثر تداخل توده هوای گرمی که از سمت جنوب وارد عراق میاین باد معر
کرده تواند حجم عظیمی از ذرات ریز را از سطح زمین بلند  آید و به خاطر قدرت دینامیکی زیادی که دارد، می از سمت شمال و اروپا به کشور عراق، پدید می

، )SiO2(دهنده چنین گرد و غباری شامل کوارتز  ذرات تشکیل. آورد رسد، به حالت معلق در هم می m 3000-2400و تا ارتفاع بسیار زیادی که گاهی به 
 ,Henley(روز در اتمسفر حالت تعلیق خود را حفظ کند  10تواند در صورت پائین بودن رطوبت تا  است که می) CaSo4(و ژیپس ) CaCO3(کلسیت 

1990(.  
   

  چگونگی گسترش گرد وغبار در ایران -2-2
 

تواند مسافت طوالنی آن را حمل کند و این مهم توسط  آورد اما نمی همانطوری که گفته شد، باد شمال عراق اگرچه ذرات ریز را به حالت معلق در می
گیرد که به خاطر  ران با توده هوای تشکیل شده در ارتفاعات عربستان، انجام میبادهای حاصل از تداخل توده هوای بزرگ شکل یافته در ارتفاعات ترکیه و ای
های غربی و جنوبی ایران، جهت بادهای ایجاد شده به سمت مناطق غربی ،  وقوع گرادیان یا اختالف فشار موجود بین مناطق بیابانی شرق عراق با بخش

ساعت، توده عظیمی از  48-72ساعت و در زمستان در عرض  12-24تواند در تابستان در عرض  میو ) 3شکل (فارس تغییر یافته  غربی و حواشی خلیج جنوب
البته در این گسترش، عوامل محیطی و انسانی نظیر تنک شدن و از بین رفتن پوشش . )Draxler et al., 2001() 4شکل (گرد و غبار را به ایران منتقل کند 
های مناسب جهت جلوگیری  ها و پیشگیری ریزی های چند سال اخیر و عدم برنامه به دلیل وقوع جنگ و خشکسالی غربی ایران گیاهی مرزهای غربی و جنوب

  .زائی در این مناطق، نقش مهمی را ایفا نموده است از بیابان
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  های شرق عراق به مناطق مرزی ایران نمائی از گسترش طوفان گرد و غبار از بیابان -)3شکل
 )Draxler et al., 2001.(  

  
  
  

  
   تصویری از نحوه گسترش گرد و  غبار در یک زمان بسیار کوتاه  - )4شکل

  
  زیست و سالمت انسان ثیر گرد و غبار بر محیطتأ -3-2
 

لیت حرکت در هوا شوند، به دلیل ریز و سبک بودن به راحتی قاب ذرات گرد و غباری که از مناطق خالی از سکنه عراق، عربستان و جنوب ایران منتشر می
استان کشورمان شاهد این پدیده  17و گسترش وسیع در یک مدت زمان بسیار کوتاه را دارند که همین امر سبب شده در طی چند ماه اخیر بیش از 

زیست،  نامطلوبی بر محیطتواند تاثیرات  این پدیده با توجه به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی که دارد، در کوتاه مدت و درازمدت می. آمیز باشد مخاطره
ها،  ها در مقابل آفات و بیماری بروز و تشدید برخی بیماریها، کاهش رشد گیاهان و تضیف سیستم دفاعی آن. سالمت افراد و اقتصاد شهرها برجای گذارد

از جمله عوارض ... ها و مواد غذایی و های پشت سد ها، آلوده شدن آب دریاچه کوهستان  اختالل در کسب و کار و تردد سکنه شهرها، افزایش ذوب برف
 ,Kumar(بندی نمود  توان بدین گونه طبقه کننده این اثرات سوء را می عوامل تعیین. مستقیم و غیرمستقیم بروز پدیده گرد و غبار در مناطقی از کشورمان است

1992(:  
  

 اندازه ذرات -1

 250ای کوچکتر از  این ذرات اندازه% 56دهد که بیش از  ستان صورت گرفته، نشان میآنالیزی که بر روی ذرات گرد و غبار پدید آمده در عراق و عرب
ها نفوذ کنند و از آنجا که قدرت دفاعی بدن را  توانند در اثر استنشاق از سد دفاعی طبیعی بدن عبور کرده و به طور عمقی به ریه میکرون دارند و به راحتی می

ها نخواهد بود و در مدت زمان کوتاهی جذب خون شده و همانطوری که  در به خارج کردن این ذرات از برونشدهند حتی عطسه و سرفه هم قا کاهش می
ریز بودن ذرات گرد و غبار عالوه بر تاثیری که بر سالمت . )www.pezeshk.us() 5شکل (شود  شود، سبب بیماری یا تشدید آن می در نمودار دیده می

های برق، اختالل در  ها و پست تواند سبب از کار افتادن تهویه و فیلتر نیروگاه ها، می ی اشیاء و نفوذ آن به کوچکترین روزنهگذارد، با نشست بر رو افراد می
ها شده و آلودگی شدید  ها در مقابل آفات و بیماری ها و در نتیجه توقف رشد و کاهش قدرت دفاعی آن فرایند فتوسنتز گیاهان و کاهش سرعت شیره آن

 .)Kumar, 1992( های راکد را سبب شود ذایی و آبمواد غ

   
  
  
  
  
  www.pezeshk.us)(احتمال ابتال به بیماری با توجه به غلظت گرد و غبار نمودار   -)5شکل 
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 غلظت گرد و غبار -2

واهد کرد و از آنجا که سرعت حرکت ها با بروز گرد و غبار، هوا را آلوده خ دهنده گرد و غبار ریز باشند، مطمئنا حجم عظیمی از آن وقتی ذرات تشکیل 
حد مجاز ذرات معلق در هوا طبق استاندارد . متری زمین بسیار بیشتر خواهد بود 2-3رسد بنابراین تراکم ذرات در فاصله  ذرات در سطح زمین به صفر می

ر افزایش یافته و حتی در برخی شهرهای مرزی ایران نظیر میکروگرم در مترمکعب است که با بروز پدیده گردو غبار این مقدا 240-260ها  المللی در شهر بین
غلظت ذرات گرد و غبار به این حد، عالوه . )1388منش، کاظمی() 6شکل (برابر حد استاندارد هم رسیده است  15خرمشهر و اهواز به کرمانشاه، ایالم، آبادان، 

 .آورد بلکه در درازمدت نیز شاهد عوارض ناشی از این پدیده خواهیم بود جود میای برای ساکنان شهرها به و بر این که در کوتاه مدت مشکالت عدیده

  
  
  
  
  
  
  

  تصویری از بروز گرد وغبار شدید در اهواز و تهران - )6شکل 
  

 ترکیب گرد و غبار -3

ذرات ریز گرد و غبار زمانی . باشد یزیست به ویژه سالمتی افراد م ساختمان شیمیایی ذرات معلق در هوا مهمترین عامل در تعیین خطرات آن برای محیط 
شوند که به دلیل آغشته شدن به مواد آلی حالت چسبندگی پیدا کرده و به راحتی بر  می) haze(های شهری ترکیب شوند، تبدیل به ریزگرد  که با آالینده
های عفونی و  ر صنعتی و الکتریکی شده و همچنین شیوع بیماریتوانند سبب آلودگی و از کار افتادن وسایل و ابزا چسبند و به این طریق نیز می سطح اشیاء می

ها یا مواد رادیواکتیو همراه شوند، برای سالمت افرادی که به مدت چند روز و مکررا در  این ذرات در صورتی که با ویروس. ها را افزایش دهند آلرژی
های جنوبی ایران و مناطق شرقی عراق و  سفانه به دلیل وقوع جنگ در بخشتواند بسیار خطرناک باشد که متا گیرند، می معرض گرد و غبار قرار می

کتیو مشاهده های شیمیایی، نه تنها خاک این مناطق به انواع عناصر سنگین آلوده است بلکه در اتمسفر مناطق یاد شده نیز هنوز آثاری از عناصر رادیوا بمباران
 .)www.pezeshk.us(ها بسیار باالست  حمل شده به مناطق شهری ایران به این آالینده به همین دلیل احتمال آلودگی ریزگردهای. گردد می

  
 آمیز راهکارهای جلوگیری از این فرایند مخاطره -4
  

الزم از  های های به موقع و مناسب و پیشگیری ریزی توان با برنامه آید، اما می پدیده گرد و غبار با اینکه تحت تاثیر عوامل طبیعی و محیطی به وجود می
  :توان به کار برد، عبارتند از  های که در این خصوص می راهکاری. گسترش و تشدید آن جلوگیری نمود

کند نظیر کاشت درختان مقاوم در شرایط آب و هوای گرم و خشک،  زائی جلوگیری می هایی که عموما از فرسایش خاک و بیابان به کار بردن روش
های روان از طریق ایجاد منطقه سبز  ها یا هر عاملی که بتواند فرسایش بادی خاک را در مناطق بیابانی کنترل کند، تثبیت شن توسعه کشاورزی در حواشی بیابان

غربی کشورمان برای جلوگیری از گسترش نفوذ گرد و غبار منتشر  ایجاد کمربند سبز در مرزهای غربی و جنوب. ها رطوبتی و کاشت نهال در اطراف بیابان
  . )Kumar, 1992(های عراق و عربستان  بیابانشده از 

های ورزشی در فضای باز و استفاده  ها، خودداری از قدم زدن و انجام دادن فعالیت ها و به خطر افتادن سالمت انسان و نهایتا برای جلوگیری از بروز بیماری
پاشی  دانند اما مالچ ها را راهکار مهار ریزگرد عربی می پاشی بیابان برخی مالچ باید خاطر نشان کرد که. تواندراهکار مناسبی باشد های استاندارد می از ماسک

ای نفتی همانند قیر است، به  به معنی پوشش ماده  مالچ. ای نظیر صحراهای عراق تواند باشد نه برای مناطق گسترده های محدود روش مناسبی می تنها برای دشت
یی است، از این رو اگر در گستره وسیع پاشیده شود گرمای زیادی ایجاد کرده و تراز انرژی محیط را برهم رنگ تیره که دارای ضریب جذب حرارت باال
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. شود، دیگر برای کشت قابل استفاده نیست جایی که مالچ پاشیده می.  آن است ها از پیامدهای  تر تپه شود که جابجائی بیش ریزد و سبب پیدایش گردباد می می
 . دهد شود، شانس جذب باران و نفوذ آب را از دست می پاشی می خاکی که مالچ. لچ بیش از یک سال نیستدوام و پایداری ما

   
  گیرینتیجه -5

  
ذرات خاک معلق در ارتفاع چند متری سطح زمین است که در اثر تاثیر بادهای قوی موسمی در مناطق بیابانی و صحراها  dust hazeگرد و غبار هوا یا      

گردد و تا چند سال گذشته محدود به  های جنوبی ایران نیز ایجاد می های عربستان، کویت، شرق عراق و بخش این فرایند به طور طبیعی در بیابان. دده رخ می
غرب و جنوب  بهای وسیعی از غرب، جنو های اخیر به ویژه امسال پدیده گرد و غبار گسترش بسیار زیادی یافته و بخش همین مناطق بوده است، اما در سال

های  جزیره در نزدیکی بغداد و نیز عرصه های شرق عراق به خصوص منطقه آل های انجام گرفته، بیابان منشاء اصلی آن طبق پژوهش. ایران را فرا گرفته است
بین رفتن پوشش گیاهی در درپی، کاهش رطوبت نسبی محیط و از  های پی جنوبی ایران است که تحت تاثیر برخی عوامل طبیعی همچون وقوع خشکسالی

های مناطق بیابانی  ها و دریاچه ها، وقوع جنگ و از بین بردن تاالب رویه از منابع آبی بیابان ساز نظیر استفاده بی مناطق بیابانی به همراه فاکتورهای محیطی و انسان
، اهواز، خرمشهر و ایالم کرمانشاهژه شهرهای مرزی همانند و تنک شدن پوشش گیاهی مناطق مرزی کشور، گسترش وسیع و شدیدی در شهرهای ایران به وی

های خشک شده را به حالت معلق  ها و دریاچه است، ذرات ریز خاک بستر تاالب "باد شمال"ها  وقوع بادهای قوی موسمی عراق که معروفترین آن. یافته است
شود و  غربی ایران به سمت کشورمان هدایت می شرق عراق با مناطق غرب و جنوب گرد و غبار حاصل به دلیل اختالف فشار بین مناطق بیابانی. آورد در می

ها و مواد  ذرات ریز معلق به دلیل همراه داشتن ویروس. شود بسیاری کوتاهی، گرد و غبار غلیظی را در شهرهای ایران موجب می  بدین ترتیب در مدت زمان
اند، بلکه سالمت ساکنین شهرهای در معرض گرد و غبار را نیز به خطر  دی را در کشور موجب شدهسمی مختلف، عالوه بر اینکه مخاطرات محیطی و اقتصا
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