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چکیده 
امــروزه وقــوع پدیــده گــرد و غبــار ناشــی از فرســایش 
ــد.  ــا می باش ــاط دنی ــر نق ــج در اکث ــری رای ــاک، ام خ
بســیاری از دســتاوردهای بشــری از قبیــل تأسیســات 
بهداشــت  تاریخــی،  اماکــن  صنایــع،  شــهری، 
مخــرب  اثــرات  تأثیــر  تحــت  محیط زیســت  و 
ــن  ــدف از ای ــرار دارد. ه ــار ق ــرد و غب ــای گ طوفان ه
مطالعــه بررســی چالش هــای گــرد و غبــار در منطقــه 
ــای 120  ــر باده ــت تأثی ــه تح ــد ک ــتان می باش سیس
روزه بــوده و از اواســط اردیبهشــت شــروع شــده و تــا 
ــت و  ــد جمعی ــد. رش ــه می یاب ــهریور ادام ــر ش اواخ
فشــار بیــش از حــد بــر زمیــن و بهــره بــرداري غلــط از 
خــاک موجــب وارد آمــدن خســارات زیــادي بــه ایــن 
منبــع مهــم در طبیعــت شــده اســت و باعــث گردیــده 
کــه بیــش از یــک ســوم کل اراضــی دنیــا در معــرض 
ــد. جدایــش ذرات  ــرار گیرن ــادي ق فرســایش شــدید ب
ــتقیم  ــه مس ــوان نتیج ــه عن ــاک ب ــار از خ ــرد و غب گ
فرســایش بــادي، فرآینــدي طبیعــی اســت امــا 
ــال  ــد انتق ــان می توان ــز انس ــالل آمی ــاي اخت فعالیت ه

ذرات را در مقیاس هــاي ناحیــه اي و محلــی افزایــش 
دهــد. طوفان هــاي گــرد و غبــار در کشــور مــا ایــران 
ــه صــورت بحــران جــدي  ــر ب ــد ســال اخی طــی چن
اســتان هاي شــرق و جنــوب شــرقی کشــور از جملــه 
زابــل را درگیــر نمــوده اســت و پیامدهــاي خطرناکــی 
و  بهداشــتی  محیط زیســتی،  زمینه هــاي  در  را 
ــار  ــه ب ــق ب ــن مناط ــاکنین ای ــراي س ــادي ب اقتص
آورده اســت. کاهــش حاصلخیــزي خــاک و خســارت 
بــه محصــوالت کشــاورزي، کاهــش تشعشــعات 
خورشــیدي، آلودگــی هــوا، ایجــاد یــا افزایــش 
بیماری هــاي تنفســی از جملــه مهمتریــن پیامدهــاي 
وقــوع طوفان هــاي گــرد و غبــار می باشــند. بــا 
ــال  ــده و احتم ــن پدی ــاد ای ــارت زی ــه خس ــه ب توج
جهــت  آتــی  ســال هاي  در  آن  وقــوع  افزایــش 
ــاک،  ــع خ ــب مناب ــی از تخری ــالت ناش ــع معض رف
ــتان  ــاور سیس ــت پهن ــی در دش ــش گیاه آب و پوش
ــاالب  ــاء ت ــد و احی ــه هیرمن ــه رودخان اســترداد حق آب
ــردد. ــوب می گ ــی محس ــر حیات ــون ام ــی هام بین الملل
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مقدمه
مســیر ایــن طوفان هــای گــرد و غبــار تابعــی از 
ــور  ــت. بط ــه اس ــای منطق ــب باده ــای غال جریان ه
کلــی پهنــه کشــور ایــران تحــت تأثیــر چندین ســامانه 
ــرد و  ــامانه گ ــرار دارد: اول س ــی ق ــار خارج ــرد و غب گ
غبــاری کــه تحــت تأثیــر بادهــای غربــی تولید شــده و 

ــرار  ــر ق ــت تأثی ــی را تح ــی و غرب ــتان های جنوب اس
ــوریه،  ــرق س ــأهای ش ــامانه از منش ــن س ــد. ای می ده
ــن  ــن النهری ــه بی غــرب عــراق، مرکــز عــراق و منطق
بارگیــری کــرده و در صــورت داشــتن انــرژی الزم، وارد 
ایــران شــده و ضمــن تأثیرگــذاری بــر اســتان های غرب 
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کشــور در برخــی مواقــع تــا ایــران مرکــزی و تهــران 
نیــز ادامــه پیــدا می کنــد. دوم ســامانه جنوبــی اســت 
کــه معمــواًلً حاصــل تغییــر جهــت جریان هــای 
شــمالی و شــمال غربــی در داخــل خــاک عربســتان 
ــل  ــار را از داخ ــرد غب ــت گ ــن عل ــه همی ــوده و ب ب
ــورت  ــرده و در ص ــل ک ــران منتق ــه ای ــتان ب عربس
مســاعد بــودن شــرایط از جنــوب اســتان خوزســتان، 
اســتان هرمــزگان و بوشــهر نیــز بارگیــری می نمایــد 
ــه  ــت ک ــرقی اس ــرقی و جنوب ش ــامانه ش ــوم س و س
اغلــب بــا زمــان وقــوع بادهــای 120 روزه سیســتان 
ــتان  ــمال اس ــان از ش ــن جری ــت. ای ــراه اس ــز هم نی
سیســتان و بلوچســتان وارد و پــس از بارگیــری 
سیســتان  و  اســتان  شــمال  هامــون  تــاالب  از 
ــی  ــرار داده و در برخ ــر ق ــت تأثی ــتان را تح بلوچس
مواقــع تــا خلیــج فــارس و کشــورهای ســاحل 
ــرد  ــامانه های گ ــد. س ــدا می کن ــه پی ــی آن ادام جنوب
و غبــاری دیــاری در نواحــی ایــران مرکــزی و جنــوب 
ــامانه  ــن س ــای ای ــرد. زبانه ه ــکل می گی ــان ش کرم
ــری  ــان بارگی ــه جازموری ــان و منطق ــوب کرم در جن
کــرده و طوفان هــای گــرد و غبــار جنــوب کرمــان را 
شــکل داده و بــه ســمت جنــوب اســتان امتــداد پیــدا 
ــاد از روی کویرهــای  ــور ب ــن در عب ــد. همچنی می کن
ــران همــواره غبارهــا و توفان هــای گــرد  مرکــزی ای
ــاد در  ــدی و جهــت ب ــه تن و خــاک و شــن، بســته ب
ــه  ــود ک ــه می ش ــد. گفت ــود دارن ــر وج ــیه کوی حاش
یــک سیســتم گــرد و غبــار هــم بــه کمــک سیســتم 
ــرد  ــکل می گی ــوم ش ــرای قره ق ــمالی از صح ــاد ش ب
ــه  ــواًل ب ــاد معم ــت ب ــر جه ــه تغیی ــه ب ــا توج ــه ب ک
ــب  ــد و اغل ــدا میکن ــزر شــیفت پی ــای خ ســمت دری
ــد.  ــور نمی رس ــمال کش ــرزی ش ــتان های م ــه اس ب
ــتان و  ــتان گلس ــه، اس ــای اولی ــاس گزارش ه ــر اس ب
ــف تحــت  ــور خفی ــاص بط ــی خ ــدران در مواقع مازن

ــد. ــرار می گیرن ــار ق ــرد و غب ــن گ ــر ای تأثی
پدیــده گــرد و غبــار یــک معضــل منطقــه ای و 
بین المللــی اســت کــه از آن بــه عنــوان یکــی 
ــام  ــز ن ــي نی ــت محیط ــای زیس ــن بالی از مهمتری
می برنــد )پروســپر و لمــب، 2004(. طوفان هــای 
گــرد و غبــار بــا منشــأ طبیعــی کــه اغلــب در نواحــی 
می دهنــد  روی  جهــان  نیمه خشــک  و  خشــک 
)ریدجــول، 2003( قادرنــد حجــم بســیار زیــادی 

ــد و  ــول روالن ــد )ری ــل کنن ــود حم ــا خ ــواد را ب از م
همــکاران، 2006(. در بیــش از یــک دهــه اخیــر 
امــواج گــرد و غبــار نیمــه غربــي ایــران را در 
ــده آن  ــن پدی ــار ای ــرات زیان ب ــه اث ــده و دامن نوردی
را بــه مهمتریــن معضــل زیســت محیطی کشــور 
ــر  ــالوه ب ــق ع ــن ذرات معل ــرده اســت. ای ــل ک تبدی
ــکاران، 2002(  ــگ و هم ــوا )زان ــت ه ــش کیفی کاه
مانــع از نفــوذ نــور خورشــید شــده )لیــو و همــکاران، 
بــر تشــکیل و خصوصیــات  و می تواننــد   )2004
ــگ  ــد )وان ــر بگذارن ــزوالت جــوی اث ــزان ن ــر و می اب
و همــکاران، 2005(. بطــور کلــی پدیــده گــرد 
و غبــار بــا منشــأ طبیعــی می توانــد منجــر بــه 
ــر در چرخه هــای  ــن تغیی ــرات اقلیمــی و همچنی تغیی
گــردد  محیط زیســت  و  شــیمیایی  بیولوژیکــی، 
)کروجــر و همــکاران، 2004(. ذرات گــرد و غبــار 
ــی  ــود توانای ــت خ ــیر حرک ــأ و مس ــه منش ــته ب بس
باالیــی در حمــل فلــزات ســنگین دارنــد )خوزســتانی 

و همــکاران، 2013(. 
ــوص  ــده درخص ــام ش ــای انج ــی از پژوهش ه برخ

ــد:  ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــون ب ــاالب هام ت
یافته هــای پژوهــش ارزیابــی اثــرات اقتصــادی، 
و  غبارهــا  و  گــرد  زیســت محیطی  و  اجتماعــی 
خســارات حاصــل از آن هــا حاکــی از آن اســت کــه 
ــث  ــادی باع ــه اقتص ــا در زمین ــرد و غباره ــوع گ وق
ــش  ــان، کاه ــه درم ــش هزین ــد، افزای ــش درآم کاه
ســطح زیرکشــت و ... می شــود، همچنیــن در زمینــه 
اجتماعــی باعــث افزایــش بیــکاری، طــالق و ... شــده 
ــد  ــث تهدی ــت محیطی باع ــه زیس ــت و در زمین اس
ســالمت جســمی و روحــی، آلودگــی محیــط شــهری 
می شــود.  زیســت محیطی  تهدیــدات  و  خانــه  و 
ــرات  ــن تأثی ــه بی ــان داد ک ــاری نش ــای آم یافته ه
اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی و گــرد و 
ــن  ــود دارد. همچنی ــی داری وج ــه معن ــا، رابط غباره
بیــن متغیرهــای بیــکاری، کاهــش درآمــد و افزایــش 
طــالق، ســالمت روحی و جســمی، ســطح زیرکشــت 
اراضــی و ... رابطــه معنــاداری وجــود داشــته اســت. 
افــزون بــر آن نتایــج حاصــل از تحلیــل نشــان داد که 
مســأله گــرد و غبارهــا تأثیــر مثبــت و معنــی داری بــر 
افزایــش اعتیــاد و بیــکاری و ... در شهرســتان زابــل 

ــکاران، 1398(. ــی و هم ــته اســت )آهن داش
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اقتصــاد  بــر  ریزگردهــا  اثــرات  ارزیابــی  نتایــج 
گــرد  کــه  می دهــد  نشــان  سیســتان  منطقــه 
اقتصــادی،  فعالیت هــای  می تواننــد  غبارهــا  و 
اجتماعــی و حتــی زیســت محیطی را در معــرض 
ــد،  ــش دی ــث کاه ــد و باع ــرار ده ــدی ق ــر ج خط
ــی و خشــک  ــای زراع ــزی زمین ه کاهــش حاصلخی
ــود  ــن خ ــد. ای ــون و ... می گردن ــاالب هام ــدن ت ش
ــش  موجــب کاهــش محصــوالت کشــاورزی و افزای
مهاجــرت خواهــد شــد. از جملــه راهکارهــای مقابلــه 
ــت  ــتان مدیری ــه سیس ــا در منطق ــرد و غباره ــا گ ب
دیگرکانون هــای گــرد و غبــار در داخــل حــوزه 
سیســتان )خــارج تــاالب( مدنظــر و بیابان زدایــی 

قــرار گیــرد )شــهرکی و همــکاران، 1398(.
نتایــج بررســی و ارزیابــی اثــرات زیســت محیطی 
خشــک شــدن تــاالب هامــون بــر منطقــه سیســتان 
حاصــل از مــدل )AHP( نشــان داد کــه سلســله 
اثــرات  شــاخص های  اولویت بنــدی  و  مراتــب 
ــر  ــون ب ــاالب هام ــدن ت ــک ش ــت محیطی خش زیس
 D>C>B>A>E ــورت ــن ص ــه ای ــتان ب ــه سیس منطق
نشــان مــی دهــد. کــه از میــان 5 شــاخص از 
زیســت محیطی  اثــرات  شــاخص های  مهمتریــن 
خشــک شــدن تــاالب هامــون بــر منطقــه سیســتان، 
شــاخص )D( افزایــش گــرد و غبارهــا و آلودگــی هــوا 
ــه اول، و در شــاخص  ــار )0,132( در رتب ــا وزن معی ب
ــار  ــا وزن معی ــه ب ــی منطق ــرات آب و هوای )E( تغیی
)0,0,9( در رتبــه پنجــم قــرار می گیــرد )اویســی 

.)1393(
نتایــج شناســایی کانون هــای بحرانــی فرســایش 
بیــن  کــه  داد  نشــان  سیســتان  دشــت  بــادی 
شــدت  و  هامــون  دریاچــه  ســطح  خشــکیدگی 
مســتقیمی  رابطــه  غبــار  و  گــرد  طوفان هــای 
)r=0,82( وجــود دارد و منشــأ برداشــت گــرد و غبــار 
بــا تغییــرات ســطوح آبــی جابجــا می گــردد بطــوری 
کــه ایــن تغییــرات معمــواًل از طــرف هامــون 

ــری و هامــون  ــه دو ســمت هامــون صاب برینــگک ب
پــوزک می باشــد. در نتیجــه در فصــول مختلــف 
منشــأ برداشــت گــرد و غبــار در ایــن منطقــه متفاوت 
ــرات در مناطــق تحــت  ــن باعــث تغیی می باشــد و ای
ــه طــوری کــه شــدت  ــده اســت ب ــار گردی ــر غب تأثی
ــادی از  ــات ب ــت جریان ــه جه ــه ب ــا توج ــا ب طوفان ه
مناطــق شــرقی سیســتان بــه ســمت مناطــق غربــی 
در طــول دوره تابســتان تــا پاییــز گســترش می یابــد 

)راشــکی ، 1398(.
ــال 1396، 37860  ــرداد س ــان داد، در خ ــج نش نتای
هکتــار از تــاالب هامــون دارای آب بــوده امــا در اثــر 
ــن  ــاالب در ای ــال 1397، ت ــع ورودی آب در س قط
دوره زمانــی کامــال خشــک بــوده و پوشــش گیاهــی 
ــی  ــت. بررس ــرده اس ــدا ک ــش پی ــن کاه ــطح زمی س
ــال 1397 و  ــاک در س ــرد و خ ــای گ ــار طوفان ه آم
ــد،  ــار ســال 1396، نشــان می ده ــا آم مقایســه آن ب
ــتان  ــار و تابس ــا در به ــان ه ــدت طوف ــدار و ش مق
ــای  ــدیدتر از طوفان ه ــب ش ــه مرات ــال 1397 ب س
ســال 1396 بــوده اســت بــه گونــه ای کــه در ســال 
ــر از  ــی کمت ــد افق ــا دی ــان ب ــا 3 روز طوف 1396 تنه
1000 متــر و تــا مهــر ســال 1397، تعــداد روزهــای 
ــرودگاه  ــی ف ــتگاه هواشناس ــی 16 روز در ایس طوفان
ــر  ــه تأثی ــج مطالع ــت. نتای ــده اس ــت ش ــل، ثب زاب
ــدت  ــش ش ــون در افزای ــاالب هام ــدن ت ــک ش خش
طوفان هــای گــرد و غبــار در منطقــه سیســتان 
نشــان دهنــده تأثیــر مســتقیم خشــک شــدن تــاالب 
هامــون بــر افزایــش ســطح برداشــت خــاک از ســطح 
تــاالب هامــون و افزایــش شــدت طوفان هــای گــرد 
ــر ســالمت انســان و  ــرات منفــی آن ب ــار و تأثی و غب
ــداری  ــد )راه ــی می باش مســائل اقتصــادی و اجتماع

و همــکاران، 1397(.
ــرد  ــای گ ــی طوفان ه ــه بررس ــن مقال ــدف از ای ه
ــردم  ــاد م ــی و اقتص ــر زندگ ــر آن ب ــار و تأثی و غب

می باشــد. سیســتان 

مواد و روش
منطقه موردمطالعه

ــه و 3  ــن 25 درج ــتان بی ــتان و بلوچس ــتان سیس اس
ــمالي  ــرض ش ــه ع ــه و 28 دقیق ــا 31 درج ــه ت دقیق
ــه  ــه و 19 دقیق ــا 63 درج ــه ت ــه و 47 دقیق و 58 درج

ــرار دارد.  ــران ق ــرقي ای ــوب ش ــرقي در جن ــول ش ط
وســعت آن 187052 کیلومتــر مربــع بــوده و متجــاوز 
ــود  ــه خ از 11/4 درصــد از مســاحت کل کشــور را ب
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اختصــاص داده اســت. حــدود 15197 کیلومتــر مربــع 
ــع  ــر مرب ــتان و 172305 کیلومت ــه سیس ــوط ب مرب

ــه بلوچســتان اســت.  ــوط ب مرب
 اســتان سیســتان و بلوچســتان از لحــاظ طبقه بنــدي 
اقلیمــي درناحیــه اقلیمــي بیابانــي و خشــک مي باشــد.

در یــک تقســیم بنــدي کلــي مي تــوان گفــت 
مناطــق ایرانشــهر، زابــل و باهــوکالت ، آب و هــواي 
بیابانــي و ناحیــه زاهــدان در مــرز بیــن اقلیــم بیابانــي 
و نیمــه بیابانــي قــرار گرفتــه اســت. مناطــق ســراوان، 
خــاش، چابهــار، آب و هــواي نیمــه بیابانــي و ناحیــه 
کوهســتاني بــم پشــت در جنــوب ســراوان و امتــداد 
تــا کوه هــاي بشــاگرد،  بــه طــرف مشــرق  آن 
آب وهــواي نیمــه بیابانــي معتــدل دارنــد. اقلیــم 
مشــرق، ارتفاعــات و فالت هــاي مرتفــع و کــم 
ــتان هاي  ــا زمس ــي ب ــه بیابان ــان آن، نیم ــعت می وس

ــت.  ــرد اس س
ــن  ــواًلً بی ــف معم ــزوالت در مناطــق مختل ــزان ن می
130-70 میلــي متــر مي باشــد. در ســال بارندگــي گاه 
ــردد  ــدید مي گ ــارت ش ــیل و خس ــاد س ــب ایج موج
ــعه  ــکان توس ــیالب ها ام ــار س ــورت مه ــي در ص ول

ــد.  ــش مي یاب ــت افزای کش
در تابســتان حداکثــر حــرارت شهرســتان هاي ایرانشــهر 

مي رســد.  ســانتیگراد  درجــه   50 بــه  زابــل  و 
ــد.  ــري دارن ــرارت پایین ت ــر ح ــتان هاي دیگ شهرس
حداقــل درجــه حــرارت زمســتان در زاهــدان و 
ــر  ــر صف ــانتي گراد زی ــه س ــواًلً 7-8 درج خــاش معم
و هــر چنــد ســال یکبــار تــا 18- درجــه ســانتي گراد 
ــزول مي کنــد. زاهــدان ســردترین و ایرانشــهر  نیــز ن

ــت.  ــتان اس ــهرهاي اس ــن ش گرمتری
در نواحــي جنوبــي و ســاحلي اســتان یعنــي تــا 
ــا در  ــاحل دری ــري از س ــدود 150 کیلومت ــعاع ح ش
ــن 10-25  ــب و روز بی ــرارت ش ــه ح ــتان درج زمس
درجــه ســانتیگراد متغیــر بــوده و ایــن ویژگــي همــراه 
ــال  ــول س ــت نســبي 95-50 درصــد در ط ــا رطوب ب
ــیري و  ــوالت گرمس ــد محص ــراوان تولی ــتعداد ف اس
ــت.  ــوده اس ــم نم ــل را فراه ــر فص ــبزیجات غی س
همچنیــن ایــن نوســانات رطوبــت و وجــود بادهــاي 
موســمي همچــون بادهــاي معــروف بــه 120 روزه و 
بــاد هفتــم یــا گاوکــش و ریــزش جــوي و اختــالف 
ــدل  ــي معت ــتثناي نواح ــه اس ــاعت ب ــا در 24 س دم
ــي،  ــاص اقلیم ــرایط خ ــان ش ــاي عم ــواحل دری س
ــه  ــي را ب ــر بدیع ــوري مناظ ــي و جان ــش گیاه پوش

ــت.  ــود آورده اس وج

نتایج 
اثرات فرسایش بادی و پیامدهای ناشی از آن 

بادهــای 120 روزه سیســتان کــه معروفیــت خاصــی 
در کشــور ایــران دارنــد بــا همراهــی خــاک رســوبی 
ــاد، پوشــش  ــر زی ــز، درجــه حــرارت و تبخی ــه ری دان
ــل  ــالی های دوره ای و عوام ــدک، خشکس ــی ان گیاه
ــاک و  ــدید خ ــایش ش ــث فرس ــانی باع ــدد انس متع
ــار  ــرد و غب ــا ذرات گ ــراه ب ــای هم ــوع طوفان ه وق
ــا از  ــاد طوفان ه ــت زی ــم اهمی ــه رغ ــد. ب می گردن
ــد  ــی ذرات روی خــاک مانن نظــر برداشــت و جابجای
هومــوس، رس و امــالح خــاک کــه می توانــد عــالوه 
بــر کاهــش حاصلخیــزی اراضــی کشــاورزی، موجــب 
آلودگــی هــوا، مشــکالت تنفســی و کاهــش میــدان 
دیــد گــردد، تحقیقــات محدودتــری در ایــران انجــام 
شــده اســت )اشــتری مهرجــردی و همــکاران، 

.)1380
ــل  ــتگاه زاب ــاد در ایس ــت ب ــرعت و جه ــي س بررس

نشــان داد کــه، ســرعت بــاد از حداقــل 43 تــا 
ــوده  ــاوت ب ــاعت متف ــر در س ــر 108 کیلومت حداکث
منطقــه  در طوفان هــاي  بادهــا  و جهــت  اســت 
سیســتان، عمدتــًا بیــن 339 تــا 346 درجــه مي باشــد 
ــم  ــش مي روی ــرب پی ــه غ ــرق ب ــه از ش ــر چ ــه ه ک
ایــن زاویــه بیشــتر مي شــود. مطالعــات نشــان 
ــوده  ــران ب ــر از ای مي دهــد کــه منشــأ رســوبات فرات
بطــوري کــه در خشکســالي ها ابعــاد ایــن پدیــده بــه 
مراتــب زیادتــر مي شــود. تصاویــر ماهــواره اي نشــان 
مي دهــد وســعت ایــن محــدوده از افغانســتان در 
ــتان  ــس از سیس ــده و پ ــروع ش ــتان ش ــمال سیس ش
ــاره کشــورهاي افغانســتان و پاکســتان را تحــت  دوب
ــرار مي دهــد و بعــالوه نشــان مي دهــد کــه  ــر ق تاثی
ــروع  ــون ش ــه هام ــمال دریاچ ــت ذرات از ش برداش
شــده و تــا داخــل سیســتان ادامــه دارد. البتــه ســایر 
ــد،  ــهم دارن ــار س ــرد و غب ــد گ ــز در تولی ــق نی مناط
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ولــي اهمیــت آن هــا در مقایســه بــا هامون هــا 
ــر  ــر ب ــن بررســي هاي دیگ ــد. همچنی ــز مي نمای ناچی
ــي  ــه، تفاوت های ــان داد ک ــر MODIS نش روي تصاوی
از نظــر تراکــم و غلظــت مــواد حمــل شــده در 
هــر واقعــه وجــود دارد. بطوریکــه داالن هایــي از 
ــط  ــگ زرد توس ــه رن ــظ ب ــیار غلی ــار بس ــرد و غب گ
ــگ  ــه رن ــر و ب ــا غلظــت کمت داالن هــاي دیگــري ب
ــده اي  تیــره از هــم جــدا شــده اند. وجــود چنیــن پدی
در کلیــه طوفان هــاي مــورد نظــر بــه وقــوع پیوســته 
و امتدادشــان از شــروع تــا پایــان طوفــان ادامــه دارد 

)راشــکی و گنجعلــی، 1386(.
علل و نحوه پیدایش گرد و غبار

بررســی فراینــد گــرد و غبــار در ایــران نشــان 
ــود  ــه وج ــی ب ــل طبیع ــار عوام ــه در کن ــد ک می ده
آورنــده تــوده گــرد و غبــار، فاکتورهــای محیطــی نیــز 
ــداری و  ــز و پای ــره آمی ــده مخاط ــن پدی ــروز ای در ب
ــل هســتند. وجــود مناطــق  ــی آن دخی ــداوم طوالن ت
ــا پوشــش گیاهــی تنــک و بارندگــی کــم  ــی ب بیابان
از مشــخصه های اصلــی ســرزمین های واقــع در 
ــب  ــه موج ــت ک ــی اس ــن جغرافیای ــای پایی عرض ه
ایجــاد شــرایط آب  وهــوای بســیار گــرم و خشــک در 
ایــن مناطــق و پیدایــش بادهــای موســمی در فصــول 

ــود. ــال می ش ــرم س گ
ــالف  ــالف فشــار و اخت ــر اخت ــه در اث ــا ک ــن باده ای
شــدید دمــای شــب و روز مناطــق بیابانــی و صحراهــا 
بــه وجــود می آینــد، می تواننــد ذرات حاصــل از 
فرســایش بــادی خــاک را از ســطح زمیــن بلنــد کرده 
ــای  ــر جریان ه ــد. تأثی ــق در آوردن ــت معل ــه حال و ب
ــق در  ــن ذرات معل ــا ای ــود ت ــب می ش ــی موج هوای
هــوا بــه حرکــت درآمــده و طوفان هــای شــن و گــرد 
و غبــار در مناطــق صحرائــی و حواشــی آن هــا ایجــاد 

گــردد.
ــبب  ــر س ــال اخی ــد س ــداوم چن ــالی های م خشکس
تمامــی  در ســطح  بیابانــی  مناطــق  شــده کــه 
کشــورهای یــاد شــده، افزایــش یافتــه و پدیــده گــرد 
ــردد  ــر گ ــداوم بیشــتری ظاه ــدت و ت ــا ش ــار ب و غب
ــز  ــی نی ــل محیط ــت عوام ــان دخال ــن می ــه در ای ک
ــه  ــت. ب ــده اس ــیع آن گردی ــترش وس ــب گس موج
طــوری کــه در اکثــر کشــورهای خاورمیانــه بــه ویــژه 
ــز و  ــده ای مخاطره آمی ــه پدی ــار ب ــرد و غب ــران، گ ای

 .)Marcal, 1980( ــت ــده اس ــل ش ــده تبدی آالین
عوامل اقلیمی مرتبط با گرد و غبار ها

ــن  ــا، میانگی ــر دم ــن حداکث ــا، میانگی ــن دم میانگی
ــاد شــش عنصــر  ــت و ب ــارش، رطوب ــا، ب حداقــل دم
ــز گرد هــا گــزارش  ــده ری ــر پدی اقلیمــی تأثیرگــذار ب
از   .)1390 همــکاران،  و  )بحیرایــی  اســت  شــده 
ــار  ــار در کن ــرد و غب ــاد گ ــرایط ایج ــن ش مهم تری
ــت  ــود رطوب ــدم وج ــا ع ــود ی ــدار، وج ــوای ناپای ه
ــدار،  ــوای ناپای ــر ه ــه اگ ــوری ک ــه ط ــوا اســت، ب ه
رطوبــت کافــی داشــته باشــد، بــارش طوفــان و 
ــان  ــد، طوف ــت باش ــد رطوب ــر فاق ــرق و اگ ــد و ب رع
ــرد  ــی ذرات گ ــد. فراوان ــار ایجــاد می  نمای ــرد و غب گ
ــاد و  ــرعت ب ــدت، س ــر ش ــالوه ب ــو، ع ــار در ج و غب
ــز بســتگی  ــه قطــر ذرات نی خشــکی ذرات خــاک، ب
ــوع  ــز در شــدت وق ــی نی ــوع و پوشــش گیاه دارد. ن
گــرد و غبــار نقــش مؤثــری ایفــا می کنــد )عابــدزاده 

و ذوالفقــاری، 1384(.
آثار مخرب گرد و غبار ها

ــق  ــل ذرات معل ــدن در مقاب ــی ب ــد دفاع ــن س • اولی
ــور  ــکان عب ــت. ام ــی اس ــره بین ــای درون حف مو ه
برخــی از ذرات معلــق کــه قطــر کمتــری دارنــد وجود 
دارد. بــه طــوری کــه ایــن ذرات در نایژه هــا ته نشــین 
کیســه های  وارد  آن هــا  از  تعــدادی  و  می شــوند 
ــق وارد ریه  هــا  ــد شــد. اگــر ذرات معل هوایــی خواهن
ــق  ــد طری ــه چن ــد، ب ــی بمانن ــا باق ــوند و در آنج ش
می  تواننــد اثــرات ســمی خــود را اعمــال کننــد. 
ــد در  ــوا می  توان ــق در ه ــت ذرات معل ــش غلظ افزای
بیماری هایــی همچــون عفونت هــای  دراز مــدت 
ــی، برونشــیت و ...  ــالالت قلب دســتگاه تنفســی، اخت
را بــه وجــود بیاورنــد. اگــر ایــن ذرات معلــق بــا مــواد 
حــاوی کربــن همــراه شــوند بــرای ســالمتی بســیار 
ــات  ــاس مطالع ــر اس ــد. ب ــد ش ــن خواهن ــر آفری خط
ســازمان بهداشــت جهانــی، افزایــش 10 میکروگــرم 
ــق در  ــاالنه ذرات معل ــن س ــب در میانگی در مترمکع
هــوا، یــک درصــد میــزان مــرگ و میــر را افزایــش 
می دهــد. همچنــن 3/4 درصــد از مــرگ و میر هــای 
ــه  ــر مواجه ــه خاط ــی ب ــکالت تنفس ــی از مش ناش

ــت. ــا آالینده هاس ــتمر ب مس
• کاهــش قــدرت دیــد یکــی از ویژگی هــای اصلــی 
پدیــده گــرد و غبــار اســت. عــالوه بر آثــار ناخوشــایند 
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بهداشــتی ماننــد مشــکالت تنفســی و ریــوی بــرای 
ــان ها،  ــی انس ــط زندگ ــردن محی ــوده ک ــان و آل انس
اختالالتــی را در سیســتم های حمــل و نقــل زمینــی و 
ــه وجــود مــی  آورد. ــژه لغــو پرواز هــا ب ــه  وی هوایــی ب

• پدیــده گــرد و غبــار در مناطــق مربوطــه عــالوه بــر 
کاهــش ظرفیــت تنفســی باعــث تغییــر اقلیــم منطقــه 

و نیــز موجــب افزایــش ســیالب نیــز می شــود.
ــت  ــت و کمی ــا باعــث کاهــش کیفی ــرد و غباره • گ
ــن  ــده و همچنی ــی ش ــاورزی و باغ ــوالت کش محص
ــا  ــرد و غبار ه ــود. گ ــان می ش ــکی درخت ــث خش باع
بــر محصــوالت دامــی نیــز تأثیــرات مخربــی دارنــد 
ــش  ــه کاه ــوان ب ــرات می ت ــن تأثی ــه ای ــه از جمل ک
ــر  ــا تأثیــرات آن ب تولیــد عســل توســط زنبور هــا و ی
مراتــع و محــل چــرای دام  هــا اشــاره کــرد. در ایــن 
ــوده  ــوردار نب ــی برخ ــه کاف ــا از تغذی ــورت دام ه ص
ــا  ــد. ریزگرده ــره وری ندارن ــی به ــدازه کاف ــه ان و ب
زنبــور  صنعــت  و  زنبورســتان ها  بــه  می تواننــد 
عســل آســیب برســانند. گــرد و غبار هــا روی گل هــا 
ــا خشــک کــردن منبــع شــهد آن هــا  می نشــینند و ب
ــش  ــل کاه ــت عس ــزان برداش ــود می ــث می ش باع
پتانســیل  کشــور  زنبــورداری  صنعــت  در  یابــد. 
ــود دارد  ــال وج ــل در س ــن عس ــزار ت ــد 70 ه تولی
ــت  ــن صنع ــه ای ــد ب ــکالتی می توان ــن مش ــه چنی ک
ــتان  ــا در لرس ــا تنه ــرد و غبار ه ــاند. گ ــیب برس آس
ــوده  ــب نم ــرس را تخری ــای زاگ 15 درصــد جنگل ه
ــور عســل عمــاًل در  ــدگان زنب ــرورش دهن اســت و پ
آســتانه از دســت دادن شــغل خــود هســتند. شــدت 
ــان  ــتان همزم ــل تابس ــژه در فص ــار بوی ــرد و غب گ
ــه حــدی  ــا ب ــا رســیدن و برداشــت محصــول خرم ب
اســت کــه شــماری از نخــل داران خرمــای مصرفــی 
ــد.  ــته  بندی می کنن ــو بس ــس از شست وش ــود را پ خ
ایــن درحالــی اســت کــه ایــن شــیوه فقــط در چندیــن 
ــار  ــاب شــده اســت. اینکــه گــرد و غب ــر ب ســال اخی
ــت و  ــش داده اس ــز کاه ــا را نی ــد خرم ــزان تولی می
ــای  ــدی خرم ــده بســته بن ــه عم ــه اینک ــه ب ــا توج ب
اســتان بوشــهر در کارگاه هــای خانگــی و بــه صــورت 
ــرای  ــاال ب ــود شســتن حجــم ب ــام می ش ــنتی انج س
ــا  ــا ب ــدی خرم ــدور نیســت. بســته بن نخــل داران مق
ــت  ــول را تح ــت محص ــاک کیفی ــرد و خ ــود گ وج
ــرد و غبار هــا  ــی کــه گ ــرار داده اســت. زمان ــر ق تأثی

ــد، »دی  ــور می کنن ــی عب ــق صنعت ــای مناط از فض
ــود در  ــروژن« موج ــید نیت ــولفور« و »اکس ــید س اکس
ایــن مناطــق را بــه ســادگی جــذب کــرده و بــا خــود 
بــه مناطــق دیگــر می برنــد. نشســتن گــرد و خــاک 
ناشــی از هجــوم گــرد و غبــار روی بــرگ گیاهــان و 
ــرژی  ــان، باعــث کاهــش فتوســنتز، کاهــش ان درخت
ــم گیــر  ــورد نیــاز گیــاه و نهایتــا کاهــش چش م

ــود. ــاورزی می ش ــول کش محص
• گــرد و غبار هــا از مخرب تریــن مشــکالت زیســتی 
ــر تمــام گونه  هــای  محســوب می  شــوند، چــرا کــه ب
گیاهــی و جانــوری تأثیــر داشــته و بــا تهدیــد 
گونه هــای نــادر جانــوری و گیاهــی ارزش اکولوژیکی 
ــد.  ــد می کنن ــا را تهدی ــادی آن ه ــا ارزش اقتص و ی
ــر روی  ــا ب ــرد و غبار ه ــی گ ــرات منف ــه تأثی از جمل
گیاهــان می تــوان بــه کاهــش پدیــده فتوســنتز 
ــور  ــیدن ن ــل نرس ــه دلی ــاق ب ــن اتف ــرد. ای ــاره ک اش
ــز پوشــیده شــدن  ــان و نی ــرگ گیاه ــه ب خورشــید ب
ــده  ــار رخ داده و پدی ــرد و غب ــا از گ ــطح برگ ه س
ــرد.  ــی گی ــرار م ــر ق ــت تاثی ــان تح ــنتز گیاه فتوس
ــع  ــدن مرات ــک ش ــریع در خش ــث تس ــر باع ــن ام ای
ــال  ــه دنب ــه ب ــده ای را ک ــود و پدی ــا می ش و جنگل ه
ــه  ــرد ب ــورت می گی ــز ص ــوا در پایی ــدن ه ــک ش خن
تابســتان منتقــل کــرده و باعــث افزایــش حریــق نیــز 

می شــود.
• از دیگــر تأثیــرات مخــرب گــرد و غبار هــا کاهــش 
ــر  ــار ب ــرد و غب ــود گ ــت. وج ــد ها اس ــم آب س حج
ــه  ــه ب ــده ک ــث ش ــور باع ــاط کش ــی نق روی برخ
دنبــال یــک بارندگــی، گــرد و غبار هــا و غبــار 
ــه  ــا ریخت ــه آب رودخانه ه ــوا ب ــده در ه ــته ش شس
ــود  ــن خ ــه ای ــود ک ــل ش ــدها منتق ــه س ــپس ب و س
ــود  ــود. وج ــد ها می ش ــت س ــش ظرفی ــث کاه باع
گــرد و غبار هــا در آب رودخانــه و ســد ها باعــث 
ــه  ــرای تصفی ــیمیایی، ب ــواد ش ــرف م ــش مص افزای
ــه  ــاری را ب ــان ب ــرات زی ــود اث ــه خ ــده ک ــا ش آب ه
دنبــال دارد. در حــال حاضــر بــه ازای هــر مترمربــع، 
22 گــرم رســوب ناشــی از گــرد و غبار هــا در خلیــج 

می شــود. ته نشــین  فــارس 
باکتری هــا،  قارچ  هــا،  چــون  عواملــی،  وجــود   •
ویروس هــای بیمــاری زا و فلــزات در گــرد و غبار هــا 
از دیگــر عوامــل تأثیرگــذار و مخــرب ناشــی از ایــن 
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ــا از  ــرد و غبار ه ــایان، 1384(. گ ــت )ش ــده اس پدی
ترکیبــات پیچیــده ای از عناصــر شــیمیایی ماننــد 
ــر  ــی دیگ ــیم و برخ ــیم، پتاس ــن، کلس ــیلیس، کرب س
ــت.  ــده اس ــکیل ش ــاک تش ــی و خطرن ــر آل از عناص
ــر ســالمتی، محیط زیســت،  ــرات ســوء بســیاری ب اث
ــاک دارد. ــات خ ــاد و تلف ــی، اقتص ــش های گیاه پوش

• بــه دلیــل اینکــه گــرد و غبار هــا جــزو آالینده  هــای 
ــوری محســوب می شــوند، ممکــن اســت  ــد فاکت چن
باعــث کاهــش طــول عمــر شــده و همچنین بســتری 
بازپدیــد  و  نوپدیــد  بیماری هــای  شــیوع  بــرای 
ــد(  ــاز می  گردن ــی کــه منقــرض شــده و ب )بیماری  های
هســتند. مخاطــره  آمیــز بــودن بــرای گروه هــای 
حســاس جامعــه مثــل کــودکان و ســالمندان و بیمــاران 
ــه  ــد ب ــش امی ــی و کاه ــت زندگ ــر کیفی ــر ب و تأثی
زندگــی در دراز مــدت از دیگــر آثــار مخــرب آن بــر 

ــه اســت.  جامع
ــاعات  ــش س ــث کاه ــا باع ــرد و غبار ه ــود گ • وج
ــاد  ــر اقتص ــه ب ــده ک ــراد ش ــد در اف کاری و کار مفی

ــت.  ــذار اس ــیار تأثیرگ ــر بس ــق درگی مناط
ــرد و  ــوی گ ــرای شست و ش ــرف آب ب ــش مص • افزای
ــزل و  ــل من ــای داخ ــا و فضا ه ــار از روی خودرو ه غب
ــازل از  ــرای جاروکشــی من ــرق ب افزایــش مصــرف ب
دیگــر اثــرات منفــی ناشــی از پدیــده گــرد و غبار هــا 
بــر رفــاه و اقتصــاد جامعــه اســت. ایــن پدیــده تقریبــا 
ــای زندگــی مــردم  ــر تمــام زوای ــاری ب ــرات زیان ب اث

مناطــق تحــت تأثیــر دارد. 
• از جملــه تأثیــرات ایــن پدیــده بــر صنعــت بــوده چــرا 
ــرار  ــر ق ــع را تحــت تأثی ــه صنای ــده هم ــن پدی ــه ای ک
می  دهــد. امــا تأثیــر آن بــر صنایــع دارویــی و غذایــی 
ــدادی از  ــت. تع ــهود اس ــع مش ــایر صنای ــش از س بی
ــواد  ــد م ــا تولی ــوالد و ی ــع ف ــون صنای ــع، چ صنای
غذایــی بایــد از هــوای پــاک اســتفاده کننــد و وجــود 
ــش  ــا کاه ــد ی ــف تولی ــث توق ــا باع ــرد و غبار ه گ

ــد شــد. ــا خواه ــدات آن ه ــت تولی کیفی
• گــرد و غبار هــا موجــب مشــکالتی در فیلتــر 
خودرو هــا شــده و بــا ورود گــرد و غبار هــا بــه بنزیــن 
ــش  ــودرو و افزای ــر خ ــت فیلت ــش ظرفی ــث کاه باع
ســوخت خــودرو نیــز می شــوند. گــرد و غبار هــا 
باعــث می شــوند کــه سیســتم ســرمایش خــودرو نیــز 
بــه درســتی عمــل نکنــد و در نتیجــه بــازده سیســتم 

ــد. ــش یاب ــودرو کاه ــی خ خنک  کنندگ
راهکارهــای مقابلــه با پدیــده گرد و غبــار و کاهش 

خسارات:
روش هــا و سیســتم هاي پیــش بینــي، هشــدار و 
ــا  ــارج از مرزه ــل و خ ــار در داخ ــده غب ــش پدی پای

ــاک ــت خ حفاظ
تثبیت شن هاي روان

بیابان زدایي
تقویت پوشش گیاهي و ایجاد کمربند سبز

ــي  ــاي عمران ــازگاري طرح ه ــازي و س ــگ س هماهن
ــت محیطي و  ــرایط زیس ــا ش ــع آب ب ــعه مناب و توس

اکوسیســتم مناطــق
حفاظــت و احیــاي منابــع آبــي مؤثــر در کنتــرل و کاهــش 
گــرد و غبــار بویــژه تاالب هــا و دریاچه هاي واقــع درمناطق 

تحــت نفــوذ گــرد و غبار
پاشیدن مالچ نفتی

کاشت ردیفی گیاهان و بوته ها
جلوگیری از کندن بوته ها

نقش بندی مرتعی و زراعی
جلوگیری از چرای دام ها در مناطق مستعد بیابان زایی

اســتفاده از مالــچ ســنتزی ســازگار بــا طبیعــت از طرق 
جدیــد مقابلــه باگــرد و غبــار اســت کــه بــرای مبــارزه 
ــن های روان،  ــت ش ــار و حرک ــرد و غب ــده گ ــا پدی ب
ــرار  ــوندگی تک ــت ژل ش ــا قابلی ــازگار ب ــی س ترکیب
ــد  ــی و تولی ــی طراح ــلولزی محل ــع س ــر از مناب پذی
شــد کــه بــه عنــوان یــک جایگزیــن طبیعــی و ارزان 
ــه  ــد ب ــه مالچ هــای نفتــی می توان ــر نســبت ب قیمت ت
شــیوه ای بســیار آســان و ســریع در فرآیندهــای تثبیــت 

بــکار گرفتــه شــود )قهفرخــی و همــکاران، 1390(.
یکــی از مؤثرتریــن راه هــای جلوگیــری از آلودگی و بهبود 
هــوا آگاه ســاختن مــردم بــه چگونگــی ایجــاد آلودگی به 

خصــوص راه هــای جلوگیری از آن اســت.
می تــوان از گونه هــای گیاهــی در کنتــرل فرســایش 
بــادی و جلوگیــری گــرد و غبــار اســتفاده کــرد. ســیاه 
ــوذ  ــاک نف ــق خ ــق در عم ــا ریشــه های عمی ــاغ )ب ت
ــکی و  ــه خش ــادی ب ــت زی ــد و دارای مقاوم می کن
ــرات  ــر تغیی ــاوت در براب ــت(، گز)مق ــی اس ــم آب ک
ــی  ــور و قلیای ــای ش ــل خاک ه ــنان )تحم ــا(، اش دم
را دارد(، اســفناج وحشــی )مقــاوم در مقابــل خشــکی 
ــب در  ــه اغل ــه ای پای ــاه بوت ــی(، نســی )گی ــم آب و ک
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ــی در  ــد خوب ــچ )رش ــا گســتر دارد(، قی ــام خاک ه تم
خاک هــای شــور و قلیایــی دارد (، قــره داغ )مقــاوم به 

ــکنبیل  ــاقه(، اس ــا س ــنتز ب ــز )فتوس خشــکی(، ریش ب
ــی، 1389(. ــی اســت( )صفای ــت خوب )جــاذب رطوب

نتیجه گیري
امــروزه تخریــب ســرزمین بــا توجــه بــه رونــد رو بــه 
ــن  ــای آن و همچنی ــن نیازه ــت و تأمی ــد جمعی رش
ــر  ــر علمــی و غی ــرداری غی توســعه اقتصــادی، بهره ب
ــن رو  ــت. از ای ــر اس ــاب ناپذی ــع اجتن ــی از مناب منطق
پایــش و شناســایی عوامــل مؤثر بــر تخریب ســرزمین 
دریــک منطقــه بــرای مهــار و مدیریــت آن ضــروری 
ــورد  ــر م ــات کمت ــن موضوع ــه ای ــال آن ک اســت. ح
توجــه متخصصیــن و مدیــران قــرار گرفتــه اســت. بــا 
ــی در دشــت سیســتان،  ــه بررســی های میدان توجــه ب
عوامــل اصلــی محیطــی و انســانی از عوامــل عمــده 
ــع موجــود آن محســوب  ــب ســرزمین و مناب در تخری
خشکســالی های  محیطــی  عوامــل  می گــردد. 
ــر  ــی پایین ت ــر، کاهــش بارندگ ــاله اخی ــی 21 س متوال
ــر و  ــش تبخی ــا، افزای ــش دم ــال، افزای ــطح نرم از س
ــامل  ــدید را ش ــای ش ــرق پتانســیل وزش طوفان ه تع
ــری  ــر کارب ــامل تغیی ــانی ش ــل انس ــود. عوام می ش
اراضــی بخصــوص تغییــر کاربــری اراضــی کشــاورزی 
ــای  ــادن برداشــت خــاک رس و بهره برداری ه ــه مع ب
ــع طبیعــی می باشــد.  ــی مناب ــر مجــاز در اراضــی مل غی
ــغل های  ــه، ش ــالی در جامع ــوع خشکس ــان وق در زم
وابســته بــه کشــاورزی کمتــر می شــوند و ســرمایه ها 
ــا  ــیل آن ه ــیله پتانس ــن وس ــی رود و بدی ــدر م ــه ه ب
بــرای ورشکســتگی افزایــش می یابــد. در بخــش 
تلفــات  از  ناشــی  خســارت ها  عمــده  شــیالت 
نتیجــه  در  آب زی  موجــودات  دیگــر  و  ماهــی 
زیســتگاه  بــه  خســارت  آب،  جریــان  کاهــش 
ماهیــان و انقــراض گونه هــا، افزایــش بیماری هــا 
ــاد  ــده و صی ــرورش دهن ــل پ ــاغلی مث ــذف مش و ح

ــی  ــتغال اهال ــی اش ــای اصل ــی از زمینه ه ــت. یک اس
ــد  ــا صی ــط ب ــای مرتب ــادی و فعالیت ه ــتان صی سیس
ــداد  ــال 1376 تع ــت. در س ــان اس ــرورش آب زی و پ
ــون  ــاالب هام ــد از ت ــه صی ــال در زمین ــادان فع صی
ــال 96  ــداد در س ــن تع ــه ای ــد ک ــوده ان ــر ب 3700 نف
ــا فــرض ارزش هــر شــغل  صفــر نفــر بــوده اســت. ب
معــادل 60 میلیــون تومــان، میــزان خســارت وارده بــه 
ایــن بخــش از نظــر حــذف شــغل 222 میلیــارد تومان 
ــد  ــی صی ــزان ماه ــر می ــوی دیگ ــت. از س ــوده اس ب
شــده در ایــن ســال 13872 تــن بــوده اســت کــه بــا 
عنایــت بــه صفــر شــدن صیــد در ســال 96 خســارت 
وارده بــه ایــن بخــش 291312 میلیــون تومــان بــوده 
ــالی  ــر خشکس ــارت وارده در اث ــوع خس ــت. مجم اس
بــه بخــش صیــد )از تــاالب هامــون( در ســال 
ــت.  ــوده اس ــان ب ــون توم ــغ 513312 میلی 1396 مبل
ــه  ــارت های وارده ب ــه خس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــارت های  ــن خس ــادی و همچنی ــکله ها، ادوات صی اس
ــر و آســیب های  ــکاری و فق ــر بی ــر مســتقیم در اث غی
اجتماعــی و نیــز خســارات وارده بــه تنــوع گونه هــای 
مختلــف آب زیــان در ایــن بررســی قیــد نشــده اســت 
ــور  ــل مذک ــر عوام ــذا در اث )خســروانی زاده، 1398(. ل
بخــش وســیعی از دشــت سیســتان تبدیــل بــه مناطق 
ــت  ــت. جه ــده اس ــادی گردی ــایش ب ــت فرس برداش
ــع خــاک، آب  رفــع معضــالت ناشــی از تخریــب مناب
و پوشــش گیاهــی در دشــت پهناور سیســتان اســترداد 
حق آبــه رودخانــه هیرمنــد و احیــاء تــاالب بیــن المللی 

هامــون امــر حیاتــی محســوب می گــردد.
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