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  چکیده 

% آن 75که  شود یم لیتن گرد و غبار گس 2000کند. ساالنه  یمتاثر م یرا از جهات مختلف نیکره زم يرو اتیرد و غبار حگ

گرد و غبار از پدیده گذارد.  یاثر م هاي بیوشیمیاییچرخه  يرو ندیفرآ نیاشود  یم نیته نش انوسیاق ي% آن رو25خاك و  يرو

 يها يماریکه موجب ب ياز گرد و غبار، انتقال مواد یناش يها يماریانسان موثر است: تصادفات، ب یسالمت يجهت رو نیچند

گرد و  يطوفان ها نیدر کره زم ییزا ابانیشود و به دنبال روند رو به رشد ب یم گرید يها يماریاز ب یو انواع مختلف یتیحساس

و مطالعات گرد و غبار  ریاخ ياست. در سال ها افتهی شیافزا زیلزوم مطالعه آن ن بیترت نیاند و به هم افتهی شیافزا زیغبار ن

 يارهابا گرد و غب ریاخ يدر سال ها رانیبوده است. ا نیکره زم ستمیس قاتیتحق یاصل ياز محورها یکمنشا آنها ی بررسی

شروع شده و  یشمال يقایآفر یآن قرار گرفتن در پهنه کمربند گرد و غبار است که از کرانه غرب لیرو به رو شده است دل يمتعدد

معموال در  يگرد و غبار يدهد که طوفان ها ینشان م قاتیادامه دارد تحق نیتا چ یو جنوب يمرکز يایو آس انهیبا عبور از خاورم

از مناطق کشور  ياریافتد و بارش ساالنه بس یمتر اتفاق م یلیم 200_100با بارش ساالنه کمتر از  شکخ مهیخشک و ن یمناطق

ی به اثرات و روش هایی که براي پایش گردوغبار در این بررسی سعی شده است بصورت اجمال  کمتر از مقدار ذکر شده است

  استفاده می شود، پرداخته شود و راهکارهایی ارائه گردد. 

  : پایش، گردو غبار، زیست محیطیکلیدي واژگان

 

  مقدمه: - 1

پدیده در این   )1.(دهدیجهان رخ م خشک  مهیاست که در مناطق خشک و ن ییدههایاز پد یکیگردوغبار  يطوفانها

ساختار رخدادهاي گرد و ) 2(باشدیاخیر یکی از مهمترین چالشهاي زیست محیطی در ایران، غرب و جنوب غرب آسیا مدهه 

)  2009پوشش سطح است (لی وسونگ،  سامانه هواي محلی، بارندگی، رطوبت خاك و تغییرات غبار بسیار پیچیده و وابسته به

وفانهاي گرد و غبار با تغییر تابش ودرنتیجه طکیلومتر،  1از  کمترمحیطی و کاهش دید به مقادیر  خسارتهاي زیست جز به

بنابراین، دیدبانی روزانه و  اي و جهانی از خود به جا میگذارند. مقیاس ناحیه انرژي رسیده به سطح زمین، اثرهاي اقلیمی در

خصوص براي هواویزهاي با تغییرپذیري  هب هواویزها، از جمله گرد و غبار، و بررسی تغییرات آنها هاي جهانی ذرات مرتب توزیع

زمـانیکه سرعت باد در بیابانها از حد   )2010بزرگ زمانی ومکانی مانند رخدادهاي گرد و غبار مفید است (ژائو وهمکاران، 

پوشش گیـاهی، بافـت  می شود، بسته به زبري عناصر سطوح، رطوبت خاك، اندازه دانه، متـر بـر ثانیـه) 8آستانه بیشتر (

چسبندگی ذرات خاك) و پستی و بلندي هاي زمین،ذرات ریز وارد جریان اتمسفري  بانـدهاي انـرژي (نشـان دهنـده خـاك،

صعود کنند و تا مسافت  این ذرات ممکن است تا ارتفاع شـش کیلـومترمی شوند و گردوغبار اتمسفري تولید می کنند. 

قابلیت رویت و شدت بر اساس تأثیر گرد و غبار برد. هش میدان دید گردنباعث کا یابند و در نتیجـهل کیلومتر انتقا 20000

  ان، سه دسته طوفان گردوغبار،گردوغبار وزشی،گردوغبار معلق داریم.
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  اهمیت موضوع: -2

 يزیر و برنامه دهیپد نیا یبررس لیدل نیو به هم باشند یم ییایجغراف يفراتر از مرزها يا گرد و غبار مسئله يطوفانها

 قیدق يها داده ازمندیغبار در منطقه و کنترل آن ن ياست. کاهش رخدادها يا منطقه اسیدر مق ینگاه ازمندیکنترل آن ن يبرا

هدف الزم است  نیبه ا دنیرس يمنطقه است. در گام اول برا يبلندمدت کشورها عاملو ت يدر کنار همکار یمحل يها لیو تحل

 نیا تیفعال یمکان- یزمان يالگوها لیو سپس با تحل ردیقرار گ یابیآنها مورد ارزانتقال  يرهایو مس يا منطقه يها تا کانون

  شود. يریگ میکنترل آن تصم يمختلف برا يها در کشورها کانون

میلیارد تن ذرات، در اندازه منقله از طریق هوا،توسط طوفان هاي گردوغباري به  5/0-5گردوغبار درجهان : ساالنه بین 

%از طوفان هاي گردوغباري به طوفان هایی که از بیابان هاي آفریقا نشات می 70منتقل می شوند.بیش از نقاط دیگرجهان 

  گیرد نسبت داده می شود.

افزایش یافته و باعث صدمه به سـلولهـاي  % 17افزایش طوفانهاي گرد و غباري، بیماري آسـم بـه میـزان  همزمـان بـا

 DNAشـده از ذرات گـرد و غبـار باعـث تخریـب  آوري هاي جمع عصاره نمونه .میگرددژنهاي این سلولها  تغییـر در پوسـت

  سـلولهـاي

آلودگی آب آشامیدنی و در نتیجه بیماریهـاي گوارشـی از  گـرد و غبـار باعـث )10.(ماکروفاژ و ریه مـوش گردیـده اسـت

تولید کننده گرد و غبـار شـدید  عنوان یکی از پنج منطقهگرد و غبار در خاورمیانه: عربستان به  )11.(طریـق مـیگـردد ایـن

گرد و غبار منطقه  شنهاي منطقه وابی کشور عمان یکی از منـاطق تولیـد کننـده در جهـان شـناخته شـده اسـت.

ه عوارض مناطق اصلی تولیـد کننـده گـرد وغبار در خاورمیانه شناخته شده است ک کشور عراق به عنوان یکی از )12د.(میباش

بیابانهاي منـاطق غربـی و جنـوبی  .است را تحــت تــأثیر قــرار داده کشــور بــه میــزان زیــادي ایــران گرد و غبار ایـن

بین دجله و فرات که به دالیل  موجود زمینهاي باتالقی)13( .کشور عراق را تشکیل میدهد 14 %از مسـاحت 40بـیش از 

گرد و غبار در  طبیعی و انسان ساز درحال خشک شدن هستند،به عنوان یکی از مناطق بالقوه ایجادکننده گردوغبار هستند.

مناطق خشک  %از مساحت این کشـور را 30خشک قرار گرفته است و بیش از  ایران: کشور ایران در یک منطقه با آب و هواي

در بسیار از منابع  سالیان گذشته با پدیده طوفانهاي گرد و غبار روبرو بوده اسـت. ایـن کشـور از.ر بر میگیردو نیمه خشک د

بسیاري از  روزه سیستان اشاره شـده اسـت. در 120خصوص وقوع بادهاي  علمی به روزهاي گرد و غباري در ایـران و بـه

  .منــاطق اصــلی گــرد و غبــار در جهــان شــناخته شــده اســت منابع علمی، جنوب شـرق ایـران بـه عنـوان یکـی از

درصدي روبرو بوده است. عالوه  70درمانی اهواز با رشد  در زمان پدیده گرد و غبار، مراجعـات بیمـاران ریـوي بـه مراکـز

پیشبینی گردیـده اسـت. درصد  20تا  15بین  میزان خسارت گرد و غبار بر محصوالت جـالیزي، ذرت و گنـدم بر ایـن

هـزار  4فرودگاهها و ادارات و... بیش از  خسارت ناشی از شرایط نامناسـب بهداشـتی، تعطیلـی مـدارس، همچنـین میـزان

  .برآورد گردیده است میلیـارد تومـان در سـال

ه گیري مورد بحث در این پروژه سعی شده است روشهاي کاهش گردوغبار و میزان انتشار آن توسط روش هاي انداز

  قرارگیرد.

  روشهاي بکارگرفته شده براي  پایش پدیده گردوغبار:

و انتقال گردوغبار در  لیتشک يبه دو دهه گذشته، الگو کینزد یدر بازه زمان يا ماهواره ریپردازش تصاواز طریق  

و انتقال گردوغبار  لیتشک ياز الگوها يا نمونه 1است. شکل  شده قرار داده یابیمورد ارز انهیموجود در منطقه خاورم يها کانون

که در آن  دهد یرا نشان م انهی) در منطقه خاورم2016آگوست و سپتامبر سال  يها  (ماه 1395مردادماه سال  یدر بازه زمان

  شده است. داده شیانتقال و پخش و تمرکز نما ریاست، مس دهیاز دو روز به طول انجام شیکه ب ییرخدادها يبرا
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و  يریگ شکل يالگو نییتع تیقابل ،يا ماهواره ریتصاو شیپا هاي تمیاز محصوالت و الگور یعیوس فیاز ط يریگ با بهره

و  یداخل يها ق سهم کانونیدق کیو تفک انهیدر منطقه خاورم هیهمسا ياز کشورها رانیگردوغبار به کشور ا دهیانتقال پد

  .گسترش آنها را دارا است یمکان يبر اساس الگو یخارج

ها و  توسط سازمان ياقدامات متعدد ریاخ يها و کنترل گردوغبار در کشور، در سال يریشگیپ تینظر به ضرورت و اهم

قرق کردن  ،یپاش و مالچ يدرختکار ،یاهیپوشش گ جادیمانند ا یمختلف یدانیم اتیمختلف صورت گرفته است؛ عمل ينهادها

و  ییکارا زانیکه الزم است پس از گذشت مدت زمان مشخص، م یالبتا یدر نواح ژهیو حفظ رطوبت خاك به و یمرتع یاراض

  . ردیقرار گ یابیگردوغبار مورد ارز يها کانون تیفعال  اقدامات در کنترل نیا یاثربخش

گردو غبار  یکیپت نویس يها ستمیس یبه  بررس یوقوع طوفان ها و برخ یو زمان یمکان لیاز مطالعات به تحل يدسته ا

دهد. پر فشـار  ینشان م رانیا یدر مناطق، غرب ژهیبه و ر،یوقوع طوفان ها را در سال اخ شیآنها افزا شتریب جهیپرداخته اند. نت

گردو غبار منطقه غرب  يها ستمیگذار در س ریتاث کیپت نویعامل س نیمهم تر یغرب يهامهاجر باد  يها ستمیآزور همراه با س

  )1389(رسولی و همکاران،رود یبشمار م رانیا

گردو غبار در  يوقوع طوفان ها نیشتریکند .  ب یم فایا يدر شدت وقوع گردو غبار نقش موثر زین یاهینوع  و پوشش گ

روز در سال و چمن زار  20_30با  يبوته ا اهانیروز در سال ،مناطق با پوشش گ60_80لخت با  نیخشک با زم اریمناطق بس

که دو عامل تراکم و ساختار  دندیرس جهینت نیبه ا 2005،و همکاران  تا). 2000(سوان،ردیگ یروز در سال صورت م2_4 ها با

  غبار دارد.گرد و  يدر کنترل وقوع طوفان ها ینقش اساس یاهیپوشش گ

 يدر سال ها ا،یگردو غبار در اس يدر وقوع طوفان ها نیاثار باد و پوشش سطح زم یبا بررس 2002لی و همکاران،

موثر در وقوع طوفان  يپارامتر ها نیاز مهم تر یکیکه  دندیرس جهینت نیسنجش از دور به ا ي،با استفاده از داده 1998_2006

  هاي مغولستان است. فعالیت گرد و غبار انهیسال یموسم يگردو غبار باد ها يها

ي استرالیا همراه با فرودهاي سطح باال و  گرد و غبارهاي قاره ،گرد و غبارهاي تروپوسفري استرالیا ي  بر اساس مطالعه

میتواند تا هزاران کیلومتر فراتر  بیابانهاي مرکزي استرالیا گـرد و غبارهـايبه طوریکه سرد سیکلونهاي زمینی است  هايه جبه

مسیرهاي انتقال ذرات  یی و تغییربینی، جابجا هاي پیش با استفاده از مدلو  پخش شود ي جنـوبی از ایـن قـاره در نیمکـره

  )2001کرد(هامیش و همکاران،ي جنوبی بررسی  هو غبار را در نیمکر گرد

  گردوغبار يدادهایرو کیپارامتر شیپا -2

هر چه از  طوریکهمنطقه خاص دارد. به  کیغبار در  يریگ در شکل ییبه سزا ریباد و رطوبت خاك تأث يپارامترها بیترک

مسئله در  نی. اابدی یم شیافزا زیگردوغبار ن دهیاحتمال وقوع پد ابد،ی شیرطوبت خاك کاسته شود و سرعت باد افزا زانیم

مانند  یآب يها . حال اگر کاهش رطوبت خاك در پهنهخورد یبه چشم م گرید ناطقاز م شتریب ف،یضع یاهیمناطق با پوشش گ

از نوع خاك سبک است، احتمال بلند شدن  زیجنس خاك ن نکهیبا توجه به ا افتد،یها و در اثر کاهش سطح آب اتفاق ب تاالب

  .ابدی یم شیافزا زیگردوغبار ن يریگ خاك و شکل

و بلوچستان در جنوب  ستانیرطوبت خاك و شدت گردوغبار روزانه در منطقه س تینشان دهنده وضع ریز يها شکل

، 2015 يها خاص از سال یینبودن روزها ایسرعت باد، رطوبت خاك و غبارآلود بودن  تیوضع زیبوده و نمودار ن رانیا یشرق

و  12/06/2016 ایو  07/04/2017و  23/04/2016 يادر روزه تیوضع سهی. از مقادهد یرا نشان م 2017و  2016

از وقوع  تواند یرطوبت خاك م یدرصد کم شیافزا کسان،یکه در سرعت باد  دیرس يجمع بند نیبه ا توان یم 16/09/2016

در  تواند یگردوغبار م يها دو پارامتر با وقوع طوفان نیا یبلندمدت همبستگ یکند. لذا بررس يریگرد و غبار جلوگ دادیرو

  گشا باشد. گردوغبار راه يها طوفان جادیا يبرا رهایمتغ نیاستخراج حدود آستانه ا
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قرمز نشان دهنده منشأ غبار و محدوده مورد مطالعه  رهیدا کیلومتر  9 با رزولوشن SMAP ریمستخرج از تصاونقشه رطوبت خاك 

  .است

 
بدون غبار  يغبار و نمودار سبز نشان دهنده روزها يدادهاروی دهنده نشان زرد نمودار –سرعت باد و رطوبت خاك  بیمودار ترکن

  .کرده است يریدر اکثر موارد از طوفان غبار جلوگ کسان،یرطوبت خاك با سرعت باد  شافزای –است 
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  نتیجه گیري -4

  مهم ترین عوامل ایجاد گرد و غبار و فرسایش بادي

  .رسوبات آبرفتی و سیالبی 1

جوانی اســت که توســط رودخانه هاي  همان گونه که ذکر شــد دشت وسیع خوزستان پوشیده از رسوبات آبرفتی

به علت  منطقه آورده اند. ناگفته نماند که در اثناي فازهاي یخچالی (آناگلیشیال)کواترنر، کواترنر به اینزاگرس، به خصوص در 

و نیمه مرطوب شــدن منطقه می انجامید فرسایش  پسروي خلیج فارس و هم چنین تغییرات اقلیمی که به مرطوب شدن

بسیار مالیم آن به  ودخانه ها در دشــت خوزستان به علت شیبامروز بوده اســت. از طرف دیگر ر رودخانه اي بسیار بیشتر از

حجم بســیار زیادي از رســوبات خود را در این منطقه بر جاي  شعبات زیادي تقسیم می شوند و به خاطر همین افت شیب،

قبلی رودخانه خشک و و بستر  رودخانه ها در زمانی نه چندان طوالنی بستر یا بسترهاي خود را عوض مى کنند می گذارند. این

  )1382معتمد،(فرسایش بادي می شود  بدین ترتیب، با رسوبات آبرفتی فراوان، مستعد

یکی از عوامل اصلی ایجاد فرسایش  بیابان زایی .عــاري بودن کانون هاي فرســایش بادي از پوشــش گیاهی و رشــد 2

بادرفتی  مطالعاتی ما پوشــیده از رســوبات ریز آبرفتی و اســت. از آن جا که منطقه ى بادي، به اصطالح لخت بودن زمین

توجه به گرما و خشکی منطقه و عاري بودن منطقه از  اســت و همه ســاله نیز به این رسوبات اضافه می شود و با کواترنري

 عاري بودن منطقه از پوشــش گیاهی، زمینه ى مناســبی را براي بیابان  براي فرسایش بادي مهیاست. گیاهی، شرایط پوشش

حاره اي، عامل بري بودن، عدم صعود و جابه  زایی فراهم می کند. به عالوه، عواملی نظیر اســتقرار سلول هاي پرفشار جنب

در منطقه  متعددي  سالی هاي گرم و سوزان و استقرار کم فشار حرارتی، باعث وقوع خشک جایی شــدید هوا، وزش بادهاي

  می شود که به پیشرفت بیابان در منطقه کمک می کند.

  .فرسایش آنتروپیک 3

تغییرات زیســت محیطی بوده اســت. این امر  در ســده ى اخیر، دخالت نادرســت انســان همواره یکی از عوامل اصلی

هوا در  سال آمار سنجش آلودگی 50حدود بیش از  شــدت فراوانی صادق است. طی در مسئله ى مورد بحث ما نیز با

گزارش .(نبوده است 1387ماهه ي نخست سال  هیــچ گاه میزان آلودگی و تــداوم آن به اندازه ي چهار ایســتگاه اهواز،

  .)5/6/1387زیست خوزستان به صداوسیماى مرکز خوزستان، ارسالی سازمان حفاظت محیط

  پدیده گرد و غبار در منطقه عبارت اند از:چند راهکار مناسب براي مهار 

  .استفاده از کنوانسیون هاي زیست محیطی بین المللی و ایجاد هم گرایی 1

  منطقه اي براي بیابان زدایی.

  مطالعاتی. .تسریع در برنامه هاي بیابان زدایی و مهار فرسایش بادي در منطقه ى 2

  .جلوگیري از دخل و تصرف در حریم رودخانه ها. 3

  .جلوگیــري از برداشــت بی رویه از آب هــاي زیرزمینی به خصوص در 4

  مناطق بحرانی.

  .آموزش کشــاورزان براي اســتفاده از شــیوه هاي اصولی آبیاري مانند 5

  سیستم آبیاري تحت فشار و دادن تسهیالت به آن ها.

  ا.جلوگیري از ورود سیالب هاي فصلی به منطقه با انحراف مسیر آن ه 6

  به پشت سدها
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Dust influences life on the planet in many ways. Annually, 2000 tons of dust are released, of 
which 75% is deposited on the soil and 25% on the ocean. This process affects biochemical 
cycles. Dust phenomenon is effective in many ways on human health: crashes, dust-related 
diseases, the transfer of substances that cause allergic diseases and various types of diseases, 
and follow the growing trend of desertification in Korea The earth's dust storms have also 
increased, and the need for study has also increased. In recent years, dust studies and the study 
of their origin have been one of the main axis of the Earth's research system. Iran has faced 
numerous dust storms in recent years, due to its location in the dust belt zone that began in the 
western coast of North Africa and continues to cross the Middle East and Central and South 
Asia to China. It says that dust storms usually occur in dry and semi-arid areas with an annual 
rainfall of less than 100-200 mm, and the annual rainfall in many parts of the country is less 
than the amount mentioned. The study attempts to give an overview of the effects and 
methods that are used to monitor dusts should be addressed and solutions presented. 
Key words: monitoring, dust, environmental 

  

  

  

 
  

 

 


