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 چکیده
 

 نامطلوب پیامدهایو  گیرد می شکل نیمه خشک و خشک درمناطق که است طبیعی رویداد یک طوفان گردوغبار زمینه و هدف:

انسانها،  سالمت و زیست برمحیط آنها اثرات و گذشته درسالهایاین پدیده  های دوره و تعداد افزایش به دارد. باتوجه همراه به را بسیاری

تصاویر  استفاده از خارجی آن با داخلی و ایران، بررسی منشا مقاله حاضر باهدف تحلیلی پیرامون ریزگردها وطوفان های گردوغباری در

 است.  پرداختهماهواره ای و روشهای کنترل آن 

 بر ریزگردها، گردوغبار، آلودگی هوا، اثرات آلودگی هوا اتی مانندجستجوی کلم و با باشد مطالعه حاضر، مقاله مروری می روش کار:

  ,Google scholar, Magiran , SID اطالعاتی های محیط زیست درپایگاه بر اقتصاد، اثرات آلودگی هوا بر انسان، اثرات آلودگی هوا

Iranmedex , sciencedirect  در طوفان های گردوغبار مقاالت مرتبط با ها، است، ازمجموع مقاالت موجود دراین پایگاه شده تدوین 

 گرفته شده است. MODISاین مطالعه ازماهواره ی  در حاضر گرفت. همچنین تصاویر استفاده قرار ایران مورد

 طبیعی پدیده گردوغبار عامل ترین مهم عنوان درمنطقه به خشکسالی های اخیر، تغییرات اقلیمی و پدیده گرمایش جهانی یافته ها:

غبار،  مستعدگردو دربرخی مناطق گیاهی پوشش پایین درصد ونابودی آنها، منطقه های تاالب خشکاندن دیگرازقبیل عوامل برخی و ودهب

 پدیده وسعت و برشدت ،فارس خلیج منطقه ویرانی های و  جنگ ازمسئله ناشی ناپایدار توسعه ساخت سدهای بزرگ توسط کشور ترکیه،

 است. ایران گردیده براکثرمناطق آن گسترش باعث و غبارافزوده گرد و

کلیه دستگاه همکاری  نطقه ای باکشورهای همسایه را داشته وتالش بیشتر و هماهنگی بین میده نیاز به :کنترل این پدنتیجه گیری

 های اجرایی را می طلبد.

 

 

 طوفان گردوغبار، منشا داخلی و خارجی، تصاویر ماهواره ای، ایران کلید واژه ها:
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 … یبررس منظور به رانیا در یغبار و گرد یطوفانها و زگردهایر یا ماهواره ریتصاو لیتحل       04

 

 مقدمه 

افزایش ذرات جامد  به معنایگرد و غبار  طوفان های

به طوری که موجب تیرگی نسبی  می باشد معلق در جو

میزان دید افقی یا دید عمودی کاهش یابد و ، هوا شده 

این .  (1شود ) درصد 08رطوبت نسبی هوا نیز کمتر از 

در مناطق مجاور بیابان ها و نواحی خشک  پدیده  که

 عنوان شایع هستند  به سال گرم فصول در جهان ایران و

شناخته شده است و        جغرافیایی طبیعی فرایند یک

می توانند اثرات زیادی را بر روی محیط زیست و زندگی 

 مشکالت بشراز طریق بروز رخدادهای بهداشتی مثل

داشته  عفونی بیماریهای و بینایی ریوی، مشکالت و تنفسی

اقلیمی و بروز خشکسالی های مداوم  (. تغییرات 2باشند)

تواند  و دخل و تصرف غیر اصولی انسان در طبیعت می

(. 3احتمال بروز طوفان های گرد وغباری را افزایش دهد)

احتمال بروز این پدیده در فصول بهار و تابستان نسبت به 

و یکی از عوامل  فصول پاییز و زمستان بیش تر می باشد

 این فراوانی . (4باشد) می سرعتبروز این پدیده  در مهم

 باال، باد جمله سرعت از عواملی به منطقه یک در رخدادها

 خشک، رطوبت خاک، هوایی شرایط پوشش، بدون خاک

 کوتاه بارش بیرونی، و محلی گیاهی، سیستم هوای پوشش

 مدت، بلند های زدایی، خشکسالی جنگل وسعت مدت،

نی بستگی های انسا فعالیت و زمین کاربری تغییرات

 . هنگام تشکیل طوفان گردوغبار در یک منطقه(5)دارد

 در %28 و رسوب میکنند نزدیکی منبع، در ذرات38%

 به آن از %58 از بیش و منتشر میشوند، محلی مقیاس

گردد. ساالنه  می منتقل کیلومتر( 0588)تا دور فواصل

 انتقال هوا قابل اندازه در که ذرات تن میلیارد 5 تا 5/8بین 

 جهان دیگر نقاط به گردوغبار طوفانهای توسط هستند

زمانیکه پوشش گیاهی در مناطقی  (.0گردد) می منتقل

که احتمال وجود گردوغبار در آن زیاد است، وجود نداشته 

هوای باالی این مناطق به سرعت گرم شده و به ، باشد

و زمانیکه به بادهای با سرعت  سمت باال حرکت میکند

باعث بروز جریان ی برخورد نماید، پوسفروباالی تر

، عمدتاً رخ می دهدگرد و غباری  چرخشی شده و پدیده

میلی متر در سال  58میزان بارشها در این مناطق کمتر از 

میلی گرم  188و البته برخی از محققین به کمتر از  است

 با (. طوفان های گردوغبار 7در لیتر نیز اشاره کرده اند )

 اثرات تواند می خود،  ذرات اتیذ خصوصیات به توجه

 های سیستم در اقلیمی متعددی وتغییرات محیطی زیست

 داشته پی در را قاره ها و اقیانوسها اتمسفر، مختلف

به دلیل قرار گرفتن در منطقه خشک و  ایران باشد.کشور

نیمه خشک و همجوار بودن با بخش وسیعی از پهنه های 

یده قرار می گیرد. از بیابانی تحت اثرات نامطلوب این پد

مهمترین مناطق ایران که تحت تاثیر پدیده گردوغبار قرار 

 (. در0گرفته است، شهرهای جنوبی و غربی کشور است)

 رخداد این پدیده به شدت میزان گذشته، های سال طول

 و مشکالت شرایط موجب بروز این .است یافته افزایش

 و تزیس محیط از جمله تخریب متعدد نارسایی های

جمله نارسایی  از یها بیمار انواع به ابتال منطقه، اکوسیستم

 شهروندى و اجتماعى نارضایتمندى ، تنفس و قلبى های 

 نهایت در و اجبارى مهاجرت ورى، بهره تولید و کاهش و

 عدم دلیل به رسمى ههاى دستگا به منفى نگاه ایجاد

عداد (. با توجه به افزایش ت9می شود) مسأله درحل توانایى

و دوره های طوفان های گردوغبار و اثرات این ریزگردها 

بر محیط زیست و سالمت انسان ها، این مقاله به صورت 

مروری و با هدف تعیین تحلیلی پیرامون ریزگردها و 

طوفان های گردوغباری در ایران و بررسی منشا داخلی و 

خارجی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و روش های 

 آن انجام شده است.کنترل 

 

 روش کار

مطالعه حاضر، یک مقاله مروری می باشد و به صورت 

جستجوی کلماتی مانند ریزگردها، گردوغبار، آلودگی هوا، 

اثرات آلودگی هوا در انسان، اثرات آلودگی هوا بر اقتصاد، 

 اطالعاتی های پایگاه اثرات آلودگی هوا بر محیط زیست در

Google scholar, Magiran , SID,  Iranmedex 
, sciencedirect  ع مقاالت است، از مجمو شده تدوین

، مقاالت مرتبط با طوفان های موجود در این پایگاه ها

گردو غبار به خصوص رخداد ریزگردها در ایران مورد 
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استفاده قرار گرفت. همچنین تصاویر حاضر در این مطالعه 

 گرفته شده است. MODISاز ماهواره ی 

 ن های گردوغبار در جهانطوفا

 از زیادی محققان جوی پدیده این اهمیت به توجه با

 تحقیق به گوناگون اهداف و دیدگاهها با امروز به تا گذشته

 جابجایی، مسیرهای ویژگیها، ماهیت، منشا، درباره

 از ناشی پیامدهای و آثار طوفانها، این در موجود ترکیبات

     روستاها و اشهره فراز بر ریزگردها این گسترش

. در حقیقت می توان بیابان ها و دریاچه های اند پرداخته

خشکی که به علت تغییرات اقلیمی منطقه ای به بیابان 

های کوچک مبدل گشته اند را از جمله فعال ترین منابع 

تولید کننده گردوغبار دانست. این مناطق معموال دارای 

بوده و به لحاظ میلی متر  258تا288بارش ساالنه کمتر از

 (. بیابان18توپوگرافی در منطقه ای پست واقع شده اند)

 گرد کننده تولید منبع بزرگترین آفریقا در ساهارا صحرایی

 تن میلیون 155 ساالنه که است جهان در خاکی غبار و

وقوع این  اصلی منابع. میکند اتمسفر وارد را غبار گرد و

 مالی، غربی اطقمن بودله، چاله شامل ساهارا در پدیده

از  (. بیش11) باشند می موریتانی شرق و الجزایر جنوب

بیابان  از که طوفان هایی به غباری و گرد طوفانهای از 78%

 1(. شکل 12میشود) داده نسبت میگیرد نشات آفریقا های

 طوفانهای موقعیت منطقه ساهارا را نشان می دهد. مطالعه

 بیشترین کهمیدهد  نشان مغولستان کشور گردوغبار

 که دارد قرار غرب مغولستان در ها طوفان این وقوع فراوانی

 غرب بزرگ و دریاچه های گبی بیابان تاثیر تحت

 رخ بهار در طوفانها بیشتر این نوع. باشد می مغولستان

 مطالعه (. در13خشک هستند) و خاک هوا که میدهد

 کشور انجام این طوفانهای گردوغباری درباره که دیگری

 این شده است که علت تشکیل داده است نشان فتهگر

 و داشته چین فعالیت شمال در که است سیکلونی طوفان

 و گبی بیابانهای چین و شمال بین فشاری شیب اختالف

(. 14است) بوده غرب مغولستان و جنوب زارهای ماسه

)در شمال غرب  طبق مطالعات بررسی شده بیابان صحرا

(. 15ید گرد و غبار جهانی دارد)افریقا( نقش زیادی در تول

تان بعنوان دومین غرب چین و  بخش هایی از مغولس

 (.  10غبارهای بیابانی مطرح می شوند)منبع بزرگ گردو

 

 . بیابان ساهارا و موقعیت آن در آفریقا1شکل                

 خاورمیانه در غبار و گرد های طوفان

    شمال، لفمخت نوع برسه خاورمیانه عمدتا طوفانهاى

 این نوع ترین اصلی. تقسیم می شود همرفتى و اى جبهه

 و کویت عراق، برروى است که  آن شمالى طوفان ها، نوع

 سالهای (. طی17می افتد) اتفاق عربستان جزیره شبه

 در به خصوص و خاورمیانه در غبار و های گرد طوفان اخیر

 ایبر را زیادی زیانبار اثرات عراق و عربستان صحرای

 عمده شهرهای تا آن که دامنه داشته همراه به کشورمان

تحلیل جریانات و بررسی های تصاویر  .است شده کشیده

ماهواره ای منطقه خاورمیانه، نشان می دهد که صحرای 

به علت عاری بودن از   "ربع الخالی"ماسه ای جهان به نام

      پوشش گیاهی و خشکسالی های اخیر، یکی از 

بروز پدیده گردوغبار در این منطقه خاورمیانه  چشمه های 

می باشد که در کشورهای عربستان سعودی، یمن، عمان و 

 (2(. شکل )10امارات متحده عربی استقرار یافته است)

نشان  منطقه ربع الخالی و موقعیت آن در خاورمیانه را

 میدهد.

 

 .موقعیت منطقه ربع الخالی در خاورمیانه2شکل

وغباری در ایران، جنوب شرقی عراق و طوفان های گرد

سوریه، خلیج فارس و جنوب عربستان سعودی در تابستان 
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بیشترین تکرار را دارند. این طوفان ها در غرب عراق و 

سوریه، اردن، لبنان، شمال عربستان سعودی  و جنوب 

مصر بیشتر در بهار رخ می دهند. در حالیکه در جنوب 

شمال مصر در بهار و  اسراییل و نواحی مدیترانه ای

نشان دهنده تصاویر  3(. شکل 19زمستان اتفاق می افتند)

ماهواره ای از این مناطق می باشد. طبق مطالعه ای که 

خاورمیانه  در گردوغبار بر روی طوفانهای Kutiel توسط

 سودان، ،ایران کشورهای انجام شده است، نشان میدهد که

 خلیج حوزه کشورهای تمام و سعودی عراق، عربستان

باالترین  نشانگر که میگیرند قرار اول، دسته فارس در

 مورد مطالعه منطقه در گردوغبار طوفانهای وقوع فراوانی

 فراوانی است که واقعیت این بیانگر همچنین مطالعه. است

 بیشتر سال دوره گرم طی کشورها این در طوفانها وقوع

 (.28)  است

 

 2815ورمیانه در سال . منشا ریزگردهای مناطق خا3شکل

 طوفان های گرد وغبار در ایران

کشور ایران به دلیل قرار گرفتن  در نواحی خشک و نیمه 

همجواری با صحراهای وسیعی از  خشک جهان و

کشورهای همسایه همواره تحت تاثیر گردوغبارهای 

العه (. در مط21گیرد) منطقه ای و غیر منطقه ای قرا می

 بندی پهنه و عنوان تحلیلبا  آقای جهانبخش و همکاران

 ازخوشه استفاده با ایران غباری و گرد های فانطو فراوانی

    مشاهده شده است که   1393فازی در سال  بندی

مناطق غربی و  ها در این مطالعه، طوفان عمده ترین

طوفان ها  کمینه هسته جنوب غربی کشور می باشد و

       رقشمالی و شمال ش های نواحی شهرستان شامل

باشد. علت اینکه شهرستان های آبادان و اهواز نسبت  می

به سایر شهرستان های منطقه غرب در مطالعه آقای 

   جهانبخش دارای فراوانی طوفان های باالتری هستند، 

مربوط به موقعیت جغرافیایی آنها، قرارگیری در  می تواند

مسیرهای اصلی ورود سیستم های جوی، دوری یا نزدیکی 

به منابع گردوغباری، ویژگی های فیزیکی، طبیعی منطقه 

 ،گردوغبارهای ورودی به غرب ایران باشد. منابع اصلی

نواحی بیابانی نسبتا نزدیک به آن منطقه مثل صحرای 

عراق، سوریه و صحرای شمال شبه جزیره عربستان است. 

درصد  72/07 همچنین در این تحقیق مشاهده شد که

درصد طوفان های  71/95ری آبادان وطوفان های گردوغبا

(. در مطالعه ی 5اهواز منشأ فرامحلی دارد )گردوغباری 

دیگر توسط آقای میری و همکاران با عنوان تحلیل آماری 

 پدیده گردوغبار در نیمه غربی ایران نشان همدیدی –

 در نواحی غربی و شده است که پدیده گردوغبار داده

و از صحرای  ی داشتهب غربی بیشتر منشا فرامحلجنو

بزرگ عربستان، کشور عراق نشات می گیرد. بررسی 

ماهانه این پدیده گردوغبار نشان داد که بیشترین فراوانی 

             رخداد آن در غرب ایران در ماه های تابستان

 ( 4(. )شکل 22می باشد.)

.. 

. پدیده گردوغبار در صحرای عربستان و عراق در 4شکل

 2815سال

 ترکیه، کشورهای مطالعات انجام شده، سدسازی طبق

فرات که شاهرگ های  و دجله روی بر عراق و سوریه

است که آب  شده باعث حیاتی عراق محسوب می شوند

آن رود کاهش یابد و در نتیجه باعث خشکی زمین شود. 

به دنبال خشکی زمین، ذرات ریز خاک از سطح زمین جدا 

 حرکت معینی ارتفاع در جوی جریانهای تاثیر و تحت شده

همچنین خشک شدن  .می آید ایران غرب سمت به و
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 و حورالهویزه شماری از تاالب ها از جمله در مناطق

 نوار بین هایتاالب و کربال اطراف ، هورالعظیم،الحمار

 شرق شمال و عراق غربی شمال و سوریه و عراق مرزی

در  می تواند از عوامل تشدید پدیده گرد و غبار سوریه

 خاک در کشور عراق و گرد تولید های چشمه ایران باشد.

 سال 28 در بحرانی کانون دویست از بیش به شش از

 بر فشار گذشته به دالیل کاهش نزوالت آسمانی، افزایش

زیرزمینی و به عالوه وقوع جنگ های متمادی  آب منابع

در منطقه و حضور جنگ افزارهای نیروهای نظامی 

مله آمریکا که بیشتر در مناطق بیابانی و فرامنطقه ای منج

ها تردد دارند، افزایش یافته طح جاده خارج از س

(. منطقه جنوب شرق کشور از جمله مناطقی 23است)

است که ساالنه طوفان های گردوغبار فراوان در این 

استان 1304-1370منطقه رخ می دهد. در طی سال های 

ستان به ترتیب به خوزستان، کرمانشاه و کرد های لرستان،

روز پدیده گردوغبار  7/53و 03، 04، 3/05طور میانگین 

با توجه به اینکه منشا این پدیده  اتفاق افتاده است.

کشورهای عراق و سوریه و عربستان سعودی می باشد، 

        بیش ترین تعداد گردوغبار در این استان ها اتفاق

 بررسی وانعن با ذولفقاری آقای تحقیق (. در0می افتد)

 درسال ایران غربی مناطق در گردوغبار طوفانهای همدید

 پدیده  این تراکم مقدار که داد نشان کرمانشاه در 1307

 برابر 12 از بیش یا مترمکعب بر میکرومتر 3158 به

 بر میکرومتر 9302 به اهواز و آبادان در و استاندارد

 این. درسی آلودگی استاندارد برابر 48 از بیش یا مترمکعب

 به همدان در ریزگردها تراکم که دهد می نشان تحقیقات

 به کرمانشاه در مترمکعب، بر میکروگرم 1888 از بیش

 به آباد درخرم و مترمکعب بر میکروگرم 3888 از بیش

. است بوده مکعب متر بر میکروگرم 2588 از بیش

 پیامدهای از که افقی دید توان شرایط این در همچنین

 و آباد خرم در و متر 788 همدان در است یجو گردوغبار

 و فشارجوی پر های سیستم (.24)است بوده188 کرمانشاه

 اندازی دام به تواند می سطحی بادهای پایین سرعت نیز

. کند تسهیل شدت به دمایی وارونگی توسط را ها آلودگی

 باد باالی سرعت بعلت بیابانی مناطق در ریزگردها حرکت

 بدون توانند می براحتی کوچکتر ذرات و است سریع بسیار

 وارد کشور غربی مرزهای از غلظت در چشمیگیری کاهش

 به سرعت به و براحتی زاگرس سد از عبور با و شده

 و یزد طبس، خاش، جمله از کویر غربی حاشیه شهرهای

، به دلیل تغییراتی در سال های اخیر (.25)برسند کرمان

ف، ظهور گروه های به علت جنگ های مختل که در منطقه

تروریستی و درگیر شدن دولت های سوریه و عراق در 

فرصت برای ترکیه پیش آمد  مبارزه با آنان به وجود آمده،

تا با ایجاد بزرگ ترین طرح های سدسازی بر این منابع 

آبی که نقش تعیین کننده ای در زندگی مردم سوریه و 

چین هم. عراق دارند هرچه بیشتر کنترل داشته باشد

این کاهش . ساخته شددر سوریه و عراق و ایران  سدهایی

شدید آب ورودی به عراق موجب خشک شدن باتالق ها و 

ایجاد شرایط برای تولید گرد و غبار و هجوم آن به ایران 

(. بررسی های مربوط به فراوانی روزهای 20شده است)

 ارزیابی" گرد وغباری کشور در مطالعه ای که با عنوان

 محیطی زیست بحران یک عنوان به غبار و گرد هایطوفان

توسط آقای رفعت پور و  "انسان سالمتی بر آن تاثیر و

همکاران انجام گرفته است، نشان داد که چاله های 

.     مرکزی ایران بیش ترین روزهای گردوغباری را دارند

 این در رخداده گردوغباری های طوفان از درصد 99/ 7

 دشت منطقه در خشکسالی وعدالیل وق به منطقه

         خشک شدن گیاهی، پوشش کاهش سیستان،

 و ریگستان مارگو، های بیابان هامون، وجود های دریاچه

 همچنین و پاکستان و ایران، افغانستان بین مرز خاش

 محلی روزه 128 بادهای با وجود همراه ایران لوت بیابان

 ین مطالعهدر ا .است گرفته نشأت منطقه خود از و بوده

 درصد 58/74و کنارک گردوغباری های فانطو درصد95

  .دارد محلی منشأ زاهدان گردوغباری های وفانط

 8/  29)  جزئی بسیار نقش منطقه از خارج گردوغبارهای

 خوشه این گردوغباری های فراوانی طوفان در( درصد

(. طبق مطالعه دیگری توسط آقای 11است)  داشته

عنوان تحلیل آماری همدیدی طوفان  لشکری و همکاران با

های گرد وغبار استان خراسان رضوی در فاصله 

مشخص شد که طوفان های گردوغبار  2885تا1993زمانی

در جنوب استان خراسان رضوی پدیده ای متداول است و 

از شمال به جنوب بر تعداد آنها افزوده میشود که عوامل 

(. 17ده است)محلی بیش تر در تشدید طوفان ها موثر بو

گردوغباری  های وفانط منشأ دهد که نتایج ها نشان می
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ایران و منطقه سیستان به علت وجود دریاچه بزرگ  شرق

 نمک خشک )هامون( و دلتای رودخانه هیلمند، عمدتا

(. تفسیر تصاویر ماهواره ای نشان 27باشد) می محلی

میدهد که عمده ترین محل برداشت و مرکز طوفان ها بر 

دریاچه هامون سابوری به دلیل نزدیکی به کشور روی 

افغانستان قرار دارد و پس از آن هامون پوزک و هامون 

                      هیرمند در درجات بعدی اهمیت قرار 

 (.20()4گیرند)شکل می

 

.موقعیت دریاچه جازموزیان در استان سیستان و 4شکل

 بلوچستان

ستان و همچنین احداث سد ذخیره ای در کشور افغان

خشکسالی های رخ داده در این منطقه از عوامل دیگر در 

بروز پدیده گردوغبار در منطقه جنوب شرقی کشور می 

 شمال تا منطقه این در غالب بادهای (. جهت20) باشد

و  مرداد تیر، خرداد، ماههای در و است غربی شمال

روزه ی  بیست و صد بادهای وقوع با همزمان( شهریور

شدت  و فراوانی سال دیگر ماههای به نسبت )انسیست

است  آن از حاکی طوفانها فراوانی بررسی . دارد بیشتری

را  طوفان وقوع میزان بیشترین زابل شهرستان ایستگاه که

 بررسی  "(. در مطالعه با عنوان 29داراست) ایران در

 شاخص براساس زابل شهرستان هوای بهداشتی کیفیت

AQI ریزگردها از ناشی میر و مرگ انمیز و محاسبه ی" 

که توسط آقای گودرزی و همکاران انجام گرفته ، نشان 

به عنوان آالینده ی مسوول  18PMداده شده است که 

شناخته شده است و متوسط سالیانه، متوسط تابستان و 

و 520، 435متوسط زمستان این آالینده به ترتیب برابر با 

 (.38ن شده است)میکروگرم بر متر مکعب تعیی 348

 مروری بر اثرات ریزگردها بر انسان

ریز گردها می توانند خسارات جبران ناپذیری به سالمت 

که یکی از مهمترین  نگرانی ها در زمینه  بشر وارد سازند

شناخته شده است.  جهانی معضل یک و بهداشت بوده

میکرون  100طوفان گرد و غبار از ذراتی با قطر کمتر از 

است که از میان این ذرات، ذراتی با قطر  تشکیل شده

میکرون بدلیل اندازه کوچک نسبت به  5/2و 18کمتر از 

سایر ذرات و سطح ویژه زیاد تمایل به ایجاد پیوند با 

دارند که برای سالمت  راآالینده هایی مانند فلزات سنگین 

(.  31) دانسان و محیط زیست بسیار خطرناک هستن

ت طیف وسیعی از اختالالت و حقیقات نشان داده است

عوارض آلودگی هوا بر دستگاه تولید مثل، بارداری، جنین 

گذارد. میزان مواجهه ماده با گروهی از ذرات و نوزاد اثر می

معلق یا هیدروکربن در هشتمین ماه بارداری بر رشد 

. این اتفاق بیشتر در نواحی می گذاردجنین اثر مستقیم 

وصاً در زمستان رخ صنعتی و شهرهای بزرگ مخص

 پدید غبار و گرد ذرات روی بر که (. آنالیزی32)دهدمی

 که میدهد نشان گرفته، صورت عربستان و عراق در آمده

 میکرون258از  کوچکتر ذرات اندازهای این %50بیش از 

 دفاعی سد از استنشاق اثر در توانند می راحتی به و دارند

 نفوذ ریه ها هب طور عمقی به و کرده عبور بدن طبیعی

 میدهند، کاهش را بدن دفاعی قدرت که آنجا از و کنند

 از این ذرات کردن خارج به قادر هم سرفه و عطسه حتی

 و شده خون جذب کوتاهی مدت در و بود نخواهد برونشها

 مطالعات (. طبق11شود) می آن تشدید یا بیماری سبب

 از ناشی در تهران میرها و مرگ %78 تهران زیست محیط

 مشکالت ارتباط این که است قلبی و تنفسی مشکالت

 دارد. رشد تهران هوای آلودگی با مستقیم غیر یا مستقیم

 یک برنامه فقدان و اخیر دهه چند در ها شهر رویه بی

و  ها خیابان طراحی و شهر توسعه برای مدون ریزی

 و ها کوه کارخانجات، و صنایع قرارگیری موقعیت مساکن،

 در خصوص به شدید های آلودگی ایجاد سبب جهت باد،

 آلودگی .است شده دمایی شدید های وقوع وارونگی زمان

   جای بر انسان  سالمت  بر ای گسترده بسیار   اثرات  هوا

 و مرگ با هوا آلودگی بین بیشترین همبستگی .گذارد می 

 علت باشد می(  نوامبر و اکتبر)پاییز  فصل به مربوط میر

 فصل این در هوا و آلودگی دما وارونگی افزایش امر این

(. در تحقیقی که در طی دوره ی زمانی 33باشد ) می
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نشان داده  در شهر اصفهان انجام گرفته،1309-1398

شده است آلودگی هوا در این شهر به افزایش ساالنه ی 

 (.34میر منجر شده است ) مورد مرگ و 512

 مروری بر اثرات ریزگردها برمحیط زیست

 مقیاس در اقلیم تغییرات به منجر تواند می غبار و گرد

 شناسی، زمین بیولوژیکی، چرخه در تغییر محلی، و جهانی

 از یکی(. 11گردد ) انسان زیست یا محیط و شیمیایی

 دراز تغییرات و اقلیمی تغییرات اقلیم، مهم های جنبه

میلیون سال  5/2. در است زمین سیاره مشخصه مدت

 بین و دما کاهش نتیجه در دانیخبندوره  22گذشته،

 طی پس است، داشته وجود دما افزایش نتیجه در یخبندان

 گراد سانتی درجه چندین زمین دمای متوسط مدت، این

قاضی فرد به  2880در سال (. 35رفته است) پایین و باال

مقایسه رابطه بین غلظت فلزات سرب، روی و کادمیوم در 

نتایج وی نشان داد خاک و هوای شهر اصفهان پرداخت. 

باالترین غلظت این سه فلز در هوای شهر اصفهان 

همبستگی باالیی با غلظت آنها در خاک ها دارد و این در 

برابر مقادیر  4تا  1حالی است که غلظت این فلزات در هوا 

ی جهان از جمله لندن و گزارش شده در سایر شهرها

فلزات در محقق باال رفتن میانگین این  است. این منچستر

فرونشست جوی در خمینی شهر و فالورجان را به دلیل 

باال بودن غلظت این فلزات در خاک منطقه و حاصل 

 (.30)فعالیت معدن سرب و روی دانسته است 

 مروری بر اثرات ریزگردها بر اقتصاد

تغییرات آب وهوایی از دغدغه های سده بیست و یکم 

محیط زیست  میالدی است. رشد اقتصاد جهانی و کیفیت

از سده گذشته هم در کانون توجه و بررسی کارشناسان 

دهند  محیط زیست قرار داشت. شواهدتجربی نشان می

اقتصادی و تخریب زیست محیطی رابطه ی  که بین رشد

معنی داری وجود دارد. سطح توسعه ی اقتصادی کشورها 

و رعایت موازین زیست محیطی از عوامل تاثیر گذار بر 

ن رابطه هستند. در مطالعه خانم نصراللهی چگونگی ای

 به و هوا آلودگی های شاخص و سرانه درآمد بین رابطه

 20در سطح  COو SO2 ،NOx گاز نوع سه تفکیک

مورد بررسی قرار  1301-1305استان کشور در دوره 

گرفتند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه کوزنتس برای دو 

رابطه ی  نشان دهنده NOxو COنوع گاز آالینده 

افزایشی میان نشر آلودگی و افزایش تولید ناخالص ملی 

نتیجه بررسی  کند. سرانه در دوره مورد بررسی داللت می

 (.37تا حدی متفاوت بوده است ) SO2در مورد  

 راه های کنترل طوفان های گردو غباری 

الزم به ذکر است پدیده گردوغبار هم مشابه دیگر 

عی بوده و مقابله و مدیریت مخاطرات زیست محیطی، طبی

آن مانند سایر مخاطرات شامل مدیریت ریسک و مدیریت 

  .باشدبحران می

با توجه به مدیریت نابخردانه سرزمین در خشکاندن  -1

تاالب های مهم منطقه، از جمله هورالعظیم و هورالهویزه ، 

به نظر می رسد یکی از شایع ترین راهکارها جهت کنترل 

شور راضی کردن کشورهای ترکیه، عراق و ریزگردها در ک

ایران باشد تا حقآبه طبیعی تاالب های یاد شده را مجددا 

برقرار سازند. در این مورد نقش فعال سیاست های خارجه 

و سازمان های مسوول می تواند کارساز باشد. کنترل 

 و کاهش سرعت باد در سطح زمین فرسایش از طریق 

ت خاک موثرند مثل کنترل عواملی که بر خصوصیا

تواند تاثیر گذار باشد  نیز می حفاظت رطوبت و شخم

(10.) 

استفاده از مالچ  های نفتی برای تثبیت ماسه های  -2

 شده پاشی عرصه های مالچ مشاهده و (. بررسی24روان)

بیدگل در مطالعه ی آقای کردوانی و  و آران منطقه در

 مناطق در ینفت مالچ از که استفاده داد نشان همکاران 

چند سال  از بعد که ماده این عمر کوتاه دلیل به مختلف

 اثر درنتیجه و شود می خاک و وارد تجزیه شده

 تثبیت سبب تنها دهد، می را ازدست خود چسبندگی

 دائم تثبیت وضعیت ایجاد برای و ها شده ماسه در موقت

 نیاز بیولوژیک های روش از روش این در کنار است الزم

 با شرایط سازگار ع گیاهان انوا وسیله به و شوداستفاده 

از  شدید مراقبت و حفاظت نیز و مناطق این و هوایی آب

و  مستمر طور به شده احیاء و احیاء حال عرصه های در

نتایج تحقیق مجدی و (. 30)نمود حفاظت آنها از دقیق

 فرسایش میزان بر رسی مالچ انواع همکاران با عنوان  تأثیر
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 مقاوم باد ی نشان داد که مالچ های رسی در برابرباد یافته

 در جریان موجود ذرات بمباران زیر زمانیکه ولی هستند،

 دست به (. نتایج 39می یابند) فرسایش قرارگیرند، باد

ی  تیمارها که میدهد تحقیق ارنانی با عنوان نشان از آمده

 288 نسبت با ویژه به آهک و رس ترکیب از حاصل مالچ

        آب، لیتر یک در آهک گرم 18 به همراه رس گرم

 الیه یا سله ایجاد از نظر قبولی قابل شرایط توانند می

 مقاومت مقاومت فشاری، پذیری، فرسایش میزان سطحی،

 ای های ماسه تپه سطح در سایشی مقاومت و ضربه به

 .(48نمایند) ایجاد

شناسایی کانون های داخلی و مهار آنها با روش های  -3

لمی نظیر تثبیت ماسه های روان با مالچ باشی ع

کشت درختان اکالیپتوس و توسعه کشاورزی  بیولوژیکی،

تواند در کاهش پدیده گردوغبار موثر  در آن نواحی می

 (.41باشد )

سال پیش به  15با توجه به آنکه کشور ایران از  -4

عضویت کنوانسیون های جهانی مبارزه با بیابان زایی 

متحد درآمده است و مطابق مفاد این سازمان ملل 

و تمامی  کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی حدومرز ندارد

کشورها در تعاملی منسجم و هماهنگ باید به مبارزه با 

 راهکار ترین بیابان زایی و طوفان های شن بپردازند. مهم

 همکاری و رایزنی ریزگردها بحران با برای مقابله عملی

 تا باشد می و عراق عربستان نظیر هاییکشور با چندجانبه

 از جلوگیری منظور به الزم گیرانه پیش های فعالیت

 و گرد جریانات گیری شکل و ریز ای ذرات ماسه برخاستن

 پذیرد  انجام کشورمان سوی به غبار

جهت مطالعه پدیده ی ریز گردها، استفاده از تصاویر -5

عالوه بر  ماهواره ای می تواند تاثیر گذار باشد، چون

 مشخص کردن پدیده های گردوغباری و میزان حجم و

گردوغبار، شناسایی نواحی منشا این پدیده را غلظت 

 (.10امکان پذیر می سازد)

 در باد وزش مسیر در صنعتی احداث کارخانجات -0 

 درختکاری و سبز فضای ایجاد و سو از یک شهرها مبادی

دگی موثر شهردر کاهش آلو داخل به باد وزش سمت در

 (.10باشند) می

فعال کردن اکوسیستم های باتالقی از طریق تغذیه با  -7

 همراه به کانی نوع دیاسپور. این یک نوع کانی به نام بنام

 نقشی می تواند و میشود یافت آن در معادن و بوکسیت

عالوه . باشد داشته ها باتالق مناسب بستر احیاء در کلیدی

 رژیم تقویت در نیز کاه ی پایه گیاخاکی بر های بر آن کود

 .(25است ) ضروری ها احیا باتالق نمو برای خاک

 ازاستفاده از یکی از راه های کنترل گردوغبار استفاده -0

 شرایط به های بیولوژیکی  می باشد. بسته بادکشن

 منظور به را مختلف گیاهان توان می منطقه هر اکولوژیکی

 معتدله مناطق برای مثال عنوان به گرفت نظر در بادشکن

 برای افرا، انواع و توسکا صنوبر،کاج، سرو، از بیشتر مرطوب

 سنجد نارون، اقاقیا، بید، از استپی و خشک معتدله مناطق

 اکالیپتوس، از خشک گرمسیری مناطق برای صنوبر، و

 اسکنبیل، تاغ، گز، از بیابانی مناطق آکاسیا وبرای و کنار

 (.10شود) می استفاده کوما و سبد

 بحث 

 سطح متری چند ارتفاع در معلق ریز گردوغبار هوا، ذرات

 مناطق در موسمی قوی بادهای به دنبال که است زمین

 و گرد کننده تولید ذرات .دهد می رخ  صحراها و بیابانی

 کیلومتر 0888 مسافت تا و صعود کیلومتر 0 ارتفاع تا غبار

   کاهش ترم 183 تا  184به را افقی دید و یافته، انتقال

 جدی صورت به میکرون 5/2کوچکتر از  دهند. ذرات می

 بیماریهای از ناشی مرگ و گذاشته تاثیر سالمتی بر

 افزایش را ریه سرطان بیماری و عروقی و قلبی و تنفسی

 در دهند. به طور کلی این پدیده به طور عمده می

 جنوبی بخشهای و عراق شرق کویت، عربستان، صحراهای

 طی  آن غلظت و گردد و فراوانی وقوع می دایجا ایران

 رسیده مترنیز 58 زیر به دید باعث افت گاهی اخیر سالهای

خشکسالی های اخیر، تغییرات اقلیمی و پدیده  است. وقوع

 عامل ترین مهم عنوان منطقه به در گرمایش جهانی

 اصولی غیر های و دخالت عوامل برخی و بوده طبیعی

  خشکاندن در ریت نابخردانهمدی نقش قبیل از انسانی

 پوشش پایین درصد نابودی آنها، و منطقه مهم های تاالب

ساخت سدهای  غبار، مستعد گردو برخی مناطق در گیاهی

 مسئله از ناشی ناپایدار توسعه بزرگ توسط کشور ترکیه ،

 و شدت بر ،...و فارس خلیج منطقه ویرانی های و جنگ
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 بر آن گسترش باعث و افزوده غبار گرد و پدیده وسعت

بررسی تصاویر ماهواره ای  .است ایران گردیده مناطق اکثر

نیز نشان می دهد که رویدادهای اخیر از پدیده های نادر 

بوده است که دامنه عمل وسیعی داشته و منبع اولیه 

تولید گردوغبار آن بیابان شمال آفریقا می باشد و دیگر 

هورالعظیم  بیابان های منطقه منجمله بستر خشکیده

عراق، در تشدید این پدیده به عنوان یک منطقه تغذیه 

گردوغبار موثر بوده و بر وسعت غبار سامانه های مذکور 

 افزوده اند. 

 

 نتیجه گیری

استان کشور را در برگرفته  17پدیده گردوغبار بیش از 

کنترل چنین پدیده ای که تاثیرات مضر بدون شک است. 

قلبی و  ریوی، زیادی از جمله بیماری های و باعث بروز

به تالش بیشتر و همکاری بین  ،شود عروقی، سرطان می

 منطقه ای با کشورهای همسایه نیاز دارد.
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Abstract 
Background and objectives: Dust storm is a natural event that occurs in arid and semi-arid and  

There are many adverse consequences. according to the increased number and duration of dust  

storms and their effects on the environment and human health, present article is to Analysis of dust  

and dust storms in Iran,Investigation Internal and external origin of dust storms in Iran using satellite  

images  and Control methods. 
 

Methods: This study is a review search and  has been developed,  with words such as dust, dust, air 

pollution, the effects of air pollution on humans, the effects of air pollution on economic and 

environmental effects of air pollution on the environment in databases Google scholar, Magiran, SID, 

Iranmedex, sciencedirect.Total number of articles in these sites, articles related to dust storms in Iran 

were used. MODIS satellite images taken in this study  

Results: According to studies,Recent drought, climate change and global warming as the most 

important factor in natural phenomena such as the draining of wetlands dust and some finds of the 

area and destroy them, Low percentage of vegetation in some areas, construction of large dams by 

Turkey, unsustainable development and the destruction caused by the war in the Persian Gulf region, 

increased severity and extent of the phenomenon of dust and spreading it on most parts of Iran. 

Conclusion: Undoubtedly control this phenomenon require more effort and coordination between 

regional and neighboring countries. And also very harmful effects on human health has given all 

executive agencies are required. 

Key words: Dust storm, Internal and external origin, satellite images, Iran 
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