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 چکیده

 عرصه های وسیعی از جهان م صوصا در

شمالی جـزو مـنـاطـق خشـک و     کره نیم

ی   آیـنـد. پـدیـده می  خشک به حساب نیمه

گردوغبار بعنوان یکی از فرآیندهای بادی از 

آفرین در این مناطق  مسائل اساسی و مشکل

هـای  شود. این پدیده در دوره می محسوب 

گر  سال به علـت کـمـبـود 

بارش و نبود رطـوبـت بـیـن 

ذرات خا  که عامل مهـمـی 

در چسبندگی ذرات خـا  

افـتـد.  است، بیشتر اتفاق مـی

شدت آن گاهـی بـه عـلـت 

مناسب بودن شرایط محیطی 

و باال بودن سرعت بـاد، بـه 

قدری زیاد است کـه حـجـم 

عظیمی از ذرات گرد و غبار تا 

ارتفاع باالیی از تروپوسفر بلند 

شده و پز از طی مسـافـتـی 

طوالنی، مناطق وسیعی را تحت تاثیر قـرار 

هـای  دهد. همچنین این رویداد خسـارت می

 آورد. ناپذیری را نیز به بار می جبران

 

 کلمات کلیدی:

 زایی. گردوغبار، ریزگرد، بیابان

 مقدمه

تـریـن  ی گـردوغـبـار جـزو بـزرگ  پدیده

زیستی در مناطق م تلـف  مشکالت محیط

آید. درصد بسیار باالیی  جهان به حساب می

از گردوغبار موجود در جـو را ذرات ریـز 

دهند که این دسته از ذرات در  تشکیل می

خشـک جـهـان از  مناطق خشک و نیمـه

فراوانی باالتری برخوردار هسـتـنـد. ذرات 

موجود در اتمسفر شهرها، بیـشـتـر از دو 

های گردوغبـار و  منبع اصلی شامل طوفان

شوند که در این رابـطـه  احتراق حاصل می

طوفان های گردوغبار بیشترین نقش را در 

تولید و افزایش غلظت ذرات معلق هوا ایفـا 

 کنند. می

ی گردوغبار در   در چند سال گذشته، پدیده

مناطق وسیعی از کشور )خصوصا غـرب و 

هـای  غربی ایران( موجب بروز نگرانی جنوب

های عـمـومـی  گسترده و عمدتا نارضایتی

. منابع اصلی گردوغبـار ورودی  است شده  

به ایران، صحرای عراق، سوریه و شـمـال 

. در واقع هنگامی که سرعت  عربستان است

متر بر ثانیه بـیـشـتـر  1ها از  باد در بیابان

شود، با توجه به عوامل م تلفی مـثـل  می

میزان رطوبت خا ، تراکـم و سـاخـتـار 

پوشش گیاهی، بافت خا ، چسـبـنـدگـی 

ذرات خا  و توپوگرافی زمین، ذرات ریـز 

شـود، در نـتـیـجـه  وارد جریان هوا مـی

گردوغبار و غبارهای اتمسفری را ایـجـاد 

  کنند. می
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هـای گـردوغـبـار  ذرات ایجادکننده طوفان

کیلومتر صعود کنند و  3توانند تا ارتفاع  می

تا مسافت های بسیار طوالنی منتقل شونـد، 

نظیر در ذرات عـالوه بـر  این توانایی کم

تاثیری که بر سالمتی انسان دارد، دید افقی 

دهد.  را نیز به میزان بسیار زیادی کاهش می

بر اساس تحقیقات علمی صـورت گـرفـتـه 

های اصلی هوا  شده، ذرات معلق جزو آالینده

آیند که اثرات منفی متعـددی  به حساب می

بر بهداشت و سالمت عمومی جـامـعـه بـه 

 دنبال خواهند داشت.

 

 تاریخچه

میـکـرون،  81ذرات گردوغبار کوچک تر از 

های جوی تا صدها کیلومـتـر  توسط حرکت

دورتر از منشاء خود قابلیت حرکت دارند. از 

بـرداری از مـنـاطـق  تحقیقاتی که با نمونه

گرینلند و قطبین به دسـت آمـده اسـت، 

هـا  تاری چه حمل ونقل گردوغبار به میلیون

های به دست  گردد. از نمونه سال قبل باز می

توان  می  آمده از قطعات یخ موجود در قطب،

هـزار  311حرکت گردوغبار در اتمسفر را تا 

 سال پیش مشاهده نمود. 

شناسی قدیمی به وجود برخی  سوابق زمین

ها و قارچ ها در رسوبـات سـنـگـی  باکتری

اشاره نموده است. این گـردوغـبـارهـا در 

عصری بندان بسیار مشاهده شده و نیز در 

های ی بـنـدان مـیـزان پـراکـنـش  دوره

گردوغبار چندین برابر زمـان حـال بـوده 

است. در عصر جدید حرکـت گـردوغـبـار 

های جغرافیایی قابل بررسـی  توسط ماهواره

 باشد.  می و مشاهده 

بیشترین گردوغبار در حـال حـرکـت در 

اتمسفر در منطقه آفریقای شـمـالـی بـه 

خصوص در ترکیبات گردوغبـار صـحـرای 

باشد. این گردوغبارهـا بـا  بزرگ آفریقا می

درصد  4درصد سدیم،  1.28ترکیباتی مثل 

درصـد  8.39درصد کلسیم،  3.1پتاسیم، 

 1.113درصد گوگرد و  1.1138منیزیم، 

هایی همـچـون  درصد فسفر و میکرو المنت

مـنـگـنـز،  ppm321درصد آهـن،  5.2

ppm824 است. ساختار  روی تشکیل شده

شیمیایی این گونه گردوغبار متـعـلـق بـه 

صحرای بزرگ آفریقا را کوارتز، کلـسـیـت، 

دولومیت، فلدسپات و ژیـپـز تشـکـیـل 

 دهد.  می
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 منابع عمده تولید ریزگرد در جهان 

ترین منابع طبیعی تولید ریـزگـردهـا  عمده

مناطق حاره، نیمه حاره و مناطق بـیـابـانـی 

است. در بررسی توزیع جهانی گردوغبـار از 

ــی کمربند غبار ــن  نا  برده م ود. ای ــ ش

ی شمالـی واقـع شـده   کره کمربند، در نیم

است. در خارج از این کمربند پوشش غـبـار 

کم است. به طور کلی منابع عـمـده غـبـار 

عبارت است از سرزمین های کم ارتـفـاع و 

 431کم بارانی که از میانگین بارش کمتر از 

 باشند.  می متر برخوردار  میلی

ریزگرد به طور قابل توجهی برحسب توزیـع 

اندازه ذرات، چسبندگی سطحـی خـا  و 

کند. این ذرات بـه  می  پوشش گیاهی تغییر

کنند. در طـول  مرور زمان، زمین را گر  می

میزان کاهش نـور  8991تا  8931سه دهه 

خورشید در اثر غبار ناشی از فعالیت انسانی، 

است. گـردوغـبـار  گیری شده درصد اندازه 2

شـود،  می مانع رسیدن نور خورشید به زمین 

دهـد، کـالهـک  سیکل آب را کاهـش مـی

های قطبی را ذوب کرده و به این ترتیـب  یخ

 کند.  زایی را تسریع می روند بیابان

کننده ریزگرد بسیارکـوتـاه مـدت  اثر خنک

ای است کـه در آن  بوده و م تص منطقه

کـنـنـده آن،  افتد؛ اما اثـر گـر  اتفاق می

شـدن  درازمدت و جهانی است و باعث گـر 

تـوان  شود؛ بنابراین می آب و هوای زمین می

ریزگرد را به عنوان یکی از دالیل گسـتـرش 

بیابان در جهان، در طول چند دهه گذشتـه 

زایـی پـدیـده  به شمار آورد. از طرفی بیابان

کند. بـرای مـثـال،  زایی را تشدید می غبار

های گر  عربستان و آفـریـقـا نـقـش  بیابان

بســزایــی در گســتــرش 

 ریزگردهای دنیا دارند.

منطقه شناخته شده  9در میان 

هـای  دنیا به عـنـوان کـانـون

طبیعی تولید ذرات ریـزگـرد، 

شمال آفـریـقـا بـه عـنـوان 

ترین کانــون مـحـسـوب  اصلی

شود که به تنهایی بیـش از  می

هـای  درصد از کل کـانـون 31

تولید ذرات ریزگرد را به خـود 

اختصاص داده است. تانـاکـا و 

اعـال   4113چیبا در سـال 

35 

38 

اغ
ی ت
اع
تم
اج
ی، 
نگ
ره
، ف
ی
لم
 ع
یه
شر
ن

 
ی تاغ

ی، اجتماع
ی، فرهنگ

شریه علم
ن

 

  پتانسیل های منابع گرد و غبار در منطقه خاورمیانه

درصـد از  31نمودند که صحرای آفریقا 

ی زمـیـن را   انتشار ریزگردهای کل کـره

شود. به ذرات ریزگردی کـه در  شامل می

هایی از مـغـولسـتـان  غرب چین و قسمت

گفـتـه  ریزگردهای آسیاییشوند،  تولید می

شود که به عنوان دومین کانون جهانـی  می

انـد،  تولید ذرات ریزگرد شـنـاخـتـه شـده

سومین کانون اصلی تولید ذرات ریـزگـرد، 

ذراتی هستند که از شبه جزیره عربستان و 

کشورهای عربی هم جوار بـا عـربسـتـان 

گیرند. این ریـزگـردهـا بـه  سرچشمه می

معروف بوده و در  ریزگردهای عربی

ایران نیز این نوع ذرات ریزگردها هستـنـد 

مـی  که معموالً باعث ایجاد آلـودگـی هـوا

شوند. در گذشته سه کشور ایران، عـراق و 

هـای  عربستان به صورت مشتر  هـزیـنـه

می کردنـد  ها را تامین مالچ پاشی این زمین

و تما  زمین ها در فصل خاصی از سـال، 

  می شدند. مالچ پاشی



تحقیقات اندکی توسط محققین انجا  شـده 

 4118است، دراکسلر و همکاران در سـال 

اعال  نمودند که در کویـت و عـربسـتـان 

میانگین غلظت سالیانه ذرات به بـیـش از 

میکروگر  بر مترمکعب نیز رسـیـده  5111

است. برای سنجش کیفیت هـوا از سـال 

به بعد سازمان حفـا ـت مـحـیـط  8999

بـرحسـب    (USEPA)زیست آمـریـکـا

معیاری به نا  ضـریـب کـیـفـیـت هـوا، 

دهد. این شـاخـص  بندی را انجا  می درجه

میزان اُزن در سطح زمین و ذرات معلـق را 

سنجد. در این شاخص غـلـظـت ذرات  می

میکروگر  بر مترمکعـب  811معلق کمتر از 

بر اساس سطوح مربوط بـه سـالمـتـی را 

اعال  نموده است و باالتر از ایـن  “ متوسط” 

مقدار شرایط ناسالم بـرای افـراد حسـاس 

 باشد.  می

Griffin   وKellogg   4113در سـال 

زای مـوجـود  اعال  نمودند که عوامل بیماری

توانند بر روی اکوسیستم و  می  در ریزگردها

 .جوامع انسانی اثرات سوء ایجاد نـمـایـنـد

های بـــیـولـوژیـکـی شـــــامـل  آیروسل

هایی که از طریق هوا منتشر  میکروارگانیسم

شده و ممکن است برای انسـان و سـایـر 

 موجودات مضر باشند. 

ها در فصـل  در مورد کشورمان، این بیابان

غـربـی  های غرب و جـنـوب تابستان قسمت

آورنـد و  مـی  کشور را تحت نفوذ خود در

جریانی که به خاطر اختالف دمـا از شـرق 

ترکیه و شمال غرب عراق به سمت خـلـیـج 

کنـد.  می وزد، این پدیده را تشدید  می فارس 

رشته کوه های البرز و زاگرس همانند سدی 

در برابر جریانات هوا قرار دارند و ایـن امـر 

شـود.  موجب بروز بارندگی در ارتفاعات مـی

ها در فـالت  شود، اگر این کوه بینی می پیش

ایران وجود نداشت، هجو  ریزگردها، کشـور 

 کرد.  ما را به یک کویر مبدل می

های فالت ایران که الـبـتـه  بیشتر بارندگی

بسیار انـد  اسـت، بـه صـورت بـارش 

زمستانی برف در ارتفاعات کوهستان اسـت 

های بزرگ کشور از  و به نحوه تما  رودخانه

قبیل سپیدرود، کرخه، کارون و سیروان از 

گـیـرنـد؛  مـی  های زاگرس سرچشمـه کوه

های البرز و زاگـرس از  بنابراین، رشته کوه

عوامل اصلی جلوگیری از پیشرفت صعودی 

 روند. می زایی در ایران به شمار  بیابان

39 

51 

اغ
ی ت
اع
تم
اج
ی، 
نگ
ره
، ف
ی
لم
 ع
یه
شر
ن

 
ی تاغ

ی، اجتماع
ی، فرهنگ

شریه علم
ن

 

  منابع اصلی گردوغبار ایران در کشورهای اطراف



 ی عوامل تشدید کننده

 پدیده گردوغباری :

ی گردوغبار در منـاطـقـی کـه   چون پدیده

نسبتا پوشش گیاهی ندارنـد مـوثـرتـرنـد، 

ی گردوغباری   طبیعی است که رخداد پدیده

خشـک از سـایـر  در مناطق خشک و نیمه

مناطق بیشتر است. بنابراین در مـنـاطـق 

خشکی که با کمبود بارندگـی  خشک و نیمه

باشند، هر جا که عملیات کاربـری  می  مواجه

زمین تحت شرایط نامطلوب صورت گیرد و 

سطح زمین آشفته و باز بمـانـد، خـطـرات 

 گردد.  گردوغبار شدیدتر می

بدون شک عواملـــی که منجر بـــه پدیده 

زایی گردد، به طور غـیـرمسـتـقـیـم  بیابان

نـمـایـد؛  مـی  ی گردوغبار را تشدیـد  پدیده

بنابراین عالوه بر عوامل اقلیمی و طبـیـعـی، 

هـای  های انسانی از قـبـیـل روش فعالیت

نادرست کشاورزی، رانندگی در خـارج از 

ها، عملیات وسیع نظامی با تکـیـه بـر  جاده

خاکریزی و خاکبرداری در سطح وسیع در 

 ی گردوغبار موثر است.   تشدید پدیده

تاثیر گردوغبارهای بیابانی در جهان امروزی 

بر همگان مش ص است، امـا فـقـط ایـن 

حرکت گردوغباری در اتمسفر را به صـورت 

دهند  گردوغبار خشک مورد بررسی قرار می

و به خاطـر ایـنـکـه مشـاهـده حـرکـت 

گردوغبارها در آسمان به علت وجـود ابـر 

باشد، چندان مورد تحقیـق قـرار  می  دشوار

نگرفته است. ضمناً از آنجایی که رصدکردن 

گردوغبارهای معلق در آسـمـان تـوسـط 

ها بسیار دشوار است، ترجیحا حرکت  ماهواره

گردوغبارهای خشک را مورد بررسـی قـرار 

 دهند.  می

دانشمندان در خصوص حمل گردوغبار بـه 

صورت خشک یا مرطوب تحقیقات فراوانـی 

اند. گردوغـــبارهای اتمسـفـری  انجا  داده

همراه با دیگر عوامل موجود در اتمسفر بـه 

هـای  کننده ترین منعکز عنوان یکی از مهم

شود. ترکـیـبـات  نور خورشید محسوب می

متفاوت شیمیایی و معدنی این گردوغبارها 

در میزان جذب و انعکاس نور خـورشـیـد 

 بسیار موثر است. 
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 گسترش ریزگرد در

 خاورمیانه و ایران :

فراوانی پدیده گـردوغـبـار در بـرخـی از 

کشورهای خاورمیانه از جمله عـراق، اردن، 

سوریه، شبه جزیره عربستان و کویت قـابـل 

مالحظه بوده است؛ به طوری کـه نـاچـار 

ها سال قبل این پدیده را مورد  اند از ده شده

توجه قرار دهند. وجود غبار به ویژه یکی از 

مشکالت هوانوردی در این کشـورهـاسـت. 

منابع عمده تولیدکنـنـده گـردوغـبـار در 

خاورمیانه مـنـاطـق کـوچـک مـجـزا و 

ای هستند. اگرچه ایـن مـنـاطـق  ناپیوسته

وسعت کمی از خاورمـیـانـه را تشـکـیـل 

دهند، اما پتانسیل بسیار باالیـی را بـه  می

لحاظ تولید گردوغبار دارنـد. گـردوغـبـار 

برخاسته از این نواحی ابـتـدا بـه صـورت 

های فشرده و متراکم از گردوغبار بـه  ستون

هوا بلند شده و سپز با طـی مسـافـتـی، 

دهـنـد.  وسعت زیادی را تحت تأثیر قرار می

گردوغبار حاصل از این مناطق هـرچـه از 

هـا  نواحی منشا فاصله بگیرند از شـدت آن

ی متـاثـر از   کاسته شده و بر وسعت منطقه

شود. خشکسالی، تغیـیـرات  ها افزوده می آن

آب وهوایی و نبود همکاری تنگاتنگ ایران و 

افغانستان در خصوص جاری شدن آب بـه 

شدن دریـاچـه  دریاچه هامون، باعث خشک

شده است و این پدیده در تشدیـد پـدیـده 

 گردوغبار نقش فراوانی دارد. 

مطالعاتی که در ارتباط با فراوانـی روزهـای 

گردوغبار کشور انجا  گرفته است، نشان داد 

های مرکزی ایران بیشترین روزهای  که چاله

گردوغباری را دارند. برای مثال در منـاطـق 

روزه در استان سیستـان  841وزش بادهای 

و بلـوچسـتـان فـراوانـی وقـوع روزهـای 

مـی  روز 831گردوغباری در سال به بیش از 

 رسد. 

در مناطق غرب و جنوب غرب کشور که در 

باشـنـد نـیـز  می  های بزرگ مجاورت بیابان

تعداد روزهای بروز گردوغبار قابـل تـوجـه 

است. میانگین روزهای گردوغبـار در ایـن 

باشـد کـه  می  روز 83ب ش از ایران حدود 

فراوانی وقوع آن در مرداد مـاه بـیـش از 

هـای  می باشد. مطالعه سیستـم های دیگر ماه

گردوغبار در غرب کشور از چنـد جـنـبـه 

دارای اهمیت است؛ در وهـلـه اول ایـن 

های طبیعی  منطقه به خاطر داشتن ویژگی

از جمله مرتفع و کوهستانی بودن بیـشـتـر 

آن، به جز ب ش کوچـکـی در مـحـدوده 

های خوزستـان و ایـال ، داشـتـن  استان

بارندگی سالیانه بیشتر از متوسط کشـوری 

و همچنین وجود پوشش گیاهی جنگلی و 

مرتعی که در مجموع آن را از مـنـاطـق 

کند، به عنـوان یـک  می  خشک کشور جدا

رود و  نمـی  منطقه منبع گردوغبار به شمار

در نتیجه بیشتر گردوغبارهای فـراگـیـر و 

ای که در این منطـقـه مشـاهـده  گسترده

شود، فرا محلی بوده و از نواحی دور و  می

گیرد. دو  اینکه ایـن  می نزدیک دیگر منشا 

هـا و  منطقه در مسیـر ورود سـیـکـلـون

های آورنده گردوغبار به کشور قـرار  سیستم

های کشـور  گرفته است و با توجه به بیابان

های گردوغبـاری  مجاور، در معرض سیستم

  باشد. می  متعددی
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 آیا تاثیرات پدیده ریزگرد

 مثبت است یا منفی؟! 

هـای  پدیده ریزگرد به عنوان یکی از بحـران

محیطی باعث تاثیرات نامطلـوب مـحـیـط 

ها عبارتنـد  گردد که برخی از آن زیستی می

ها در زیر  از: مدفون ساختن روستاها و آبادی

ها و مـزارع  ماسه و خا ، از بین بردن زمین

های  ها و کانال کشاورزی، مسدود شدن قنات

های سطحی، گستـرش  نمودن آب آبی، آلوده

ها و نواحی خشک، ایجاد مشکالتی در  بیابان

رفت وآمد ب اطر کاهش دید افقی، تصـادف 

و برخورد وسایل نقلیه با یکدیگر، تشـدیـد 

بیماری هـای چشـم و گـوش، ایـجـاد 

های تنفسی مانند برونشیت و آسـم،  بیماری

هـای هـرز،  انتقال آفات گیاهی و بذر علـف

حمل مواد شیمیایی و ذرات سمـی، آلـوده 

 نمودن دریاها و... . 

ها آنی و  عالوه بر موارد فوق که تاثیرات آن

بردن پوشش گیاهی  باشد، از بین زودگذر می

ها نه تنها روی اکـولـوژی  و گسترش بیابان

گذارد، بلکه اقتصاد محلی و  منطقه تاثیر می

زندگی مرد  را متاثر نموده و چه بسا منجـر 

ی بـرخـی از  به مهاجرت مرد  و ت ـلـیـه

گردد. وجـود  روستاها و مناطق مسکونی می

روستاهای خالی از سکنه در ایران مرکزی و 

  دشت سیستان گواه روشنی بر این مسئـلـه

باشد. این نوع آلودگـی هـوا در اکـثـر  می

شهرهای مستقر در مناطق خشک و نیـمـه 

خشک ایران وجود دارد که به عنوان یکی از 

های محیطی باعث تاثیرات نامطلـوب  بحران

 گردد. می محیط زیستی 

 گیری  نتیجه

زایـی در  پدیده ریزگرد و به تبع آن بیـابـان

ابعاد بسیار گسترده و دفعات مـتـعـدد در 

ها، حجم وسیـعـی  ها و در مجاورت آن بیابان

ها و ترکیبات زیسـتـی را  از ذرات، آلودگی

دهد. این  می های طوالنی انتقال برای مسافت

تـر  پدیده در برخی از مناطق جهان متداول

 است.

 

کنند کـه  می بینی  جمعی از محققین پیش

این امر در پاسخ به روند افزایشی استـفـاده 

از اراضی و کاهش رطوبت خا  در نتیجـه 

تغییر اقلیم ادامه خواهد یافت. تعـدادی از 

های صورت گـرفـتـه در نـواحـی  پژوهش

م تلف به ویژه در شرق آسیـا بـه وجـود 

ارتباط میان این پدیده و مسائل مربوط بـه 

حوزه سالمت، اشاره نموده است. بـا ایـن 

  حال در برخی مناطق از جمله حوزه خلیـج

فارس و خاورمیانه و کشورهـای واقـع در 

هـای انـدکـی  شمال و غرب آفریقا پژوهش

ی   انجا  گرفته است که با توجه به گسـتـره

باالی آن در این مناطق، انجا  تحقیقات به 

خصوص در حوزه سالمت عمومی بسـیـار 

 باشد. می مورد نیاز 
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