
 1394) 2)، شماره (4برداري از منابع طبیعی جلد ( حفاظت و بهره نشریه

107 

  
 برداري از منابع طبیعی نشریه حفاظت و بهره

  1394، دوم، شماره چهارمجلد 
http://ejang.gau.ac.ir 

  
  غبار در ایران و ، اثرات و راهکارهاي پدیده گردمنشاءبررسی 

 
  2زاده رئوف مصطفی* و 1دیمن غفاري

  ،، ایرانریدانشگاه مال ،زیست ی و محیطعیدانشکده منابع طب ،يزداریارشد آبخ یآموخته کارشناس دانش1
 ایران ،دانشگاه محقق اردبیلی ،کشاورزي و منابع طبیعی علوماستادیار گروه مرتع و آبخیزداري، دانشکده 2

  01/09/1394 :پذیرش تاریخ؛  18/03/1394 :دریافت تاریخ
  

  چکیده
 هاي گرد طوفان هستند. خشک نیمهاطق خشک و هاي رایج من یکی از پدیدهگرد و غبار رویدادهاي   

. هدف این مقاله مروري بر هستنداي بر جامعه از جمله سالمت انسان  داراي آثار زیانبار گسترده غبار و
در  ها آن پیامدهاي و اثرات علل، ،شامل منشاء، فراوانی غبار و هاي گرد طوفان مطالعات اخیر بر ماهیت

 قرار پدیده این تأثیر تحت متفاوت، هاي ضعف و شدت با کشور استان 22 حاضر حال در. ایران است
گرد و هاي اخیر  در سال هستند. غبار و گرد تولید عمده مناطق از النهرین بین در واقع دارند. مناطق

 داراي تیر و مردادماه در ویژه به و گرم فصول در و است داشته گسترش سال طول تمام درغبار 
 را ایران غرب در ویژه به غبار و گرد پدیده وقوع علل ترین عمدهاست.  بوده وقوع فراوانی ترین بیش 

 با متوالی هاي خشکسالی وقوع سوریه، و کویت عراق، عربستان، صحراهاي در جوي ناپایداري توان می
 و انسانی هاي فعالیت با اقلیم پدیده ترکیب دانست. گیاهی پوشش فقدان در باال وسعت و شدت

 مغذي مواد تخریب زایی، بیابان بادي، یشفرسا خاك، تخریب افزایش موجب ها آن سکونت الگوهاي
 عملیات زمین، مدیریت هاي شیوه. گردد می غبار و گرد هاي طوفان تشدید موجب گیاهان نیاز مورد

 اجراي چنین، هم .غبار هستند و هاي کنترل گرد  روش گیاهی موانع ایجاد ویژه به مکانیکی خاکورزي،
 هاي روش و زیربنایی امکانات بهبود جهت در مدت دبلن و کوتاه هاي استراتژي و ها سیاست برخی

 یک غبار و گرد طوفان از ناشی پیامدهاي نتیجه در. است ضروري کشور حساس مناطق در مدیریتی

                                                             
 Raoofmostafazadeh@yaho.com: مکاتبه مسئول*
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 نامطلوب آثار کاهش و کنترل جهت جانبه همه و جامع حلی راه نیازمند که است بعدي چند مشکل
  .است خطر معرض در مناطق در غبار و گرد هاي طوفان وقوع از ناشی

  

  راهکارهاي مدیریتی کاهش اثراتغبار، سالمت انسان، مواد معلق،  و هاي گرد طوفان واژگان کلیدي:
  

  مقدمه
 و شده پخش جو در که استاي از ذرات جامد ریز غبار و گاه دود  توده 1یا ریزگرد غبار و گرد  
ي رخدادهاي طبیعی غبار و گردهاي  یدهپد. )2008 ،(میلر و همکاران کند می محدود را افقی دید

(گودي،  دهند اي رخ می ارهح هاي جنب ویژه در عرض بهو  خشک در مناطق خشک و نیمههستند که 
هاي فشار، ابر،  پدیده و ترکیبی ازفرد  یک پدیده مخرب منحصر به طوفان ،از دیدگاه سینوپتیکی .)2009

هر ساله سبب خسارات زیادي  اه با بادهاي شدیدماسه همر وگرد و غبار  طوفاناست. باد  و بارندگی
 عبارت خاك طوفان، جهانی هواشناسی سازمان تعریف براساس. گردد میایران مختلف در نواحی 

 و گرد از متراکمی ابر آن وزش اثر بر و بوده خشک نیمه و خشک نواحی مخصوص که بادي از است
 چنین در، رسد می متر 3000 تا آن ارتفاع و یردگ می کامالً را دید جلويو  شود ایجاد فضا در غبار

 قابلیت برگرد و غبار  تاثیر اساس بر .دارد وجودگرد و غبار  تن 4000 حدود هوا، کیلومتر هر در حالتی
 معلقگرد و غبار  وزشی، غبار و گرد ،غبار و گرد طوفان نوع 3 ترتیب به، گردوغبار شدت و رویت
 15 از باد سرعت ایستگاهی در هرگاه هواشناسیجهانی  سازمان عملدستورال اساس بر .شوند می تقسیم

گرد و غبار  طوفان .برسد کیلومتر 1 از تر کم بهگرد و غبار  علت به افقی دید و نماید تجاوز در ثانیه متر
 و یطوفان شرایط ایجاد در متري 10 ارتفاع در ثانیه بر متر 7 از بیش هاي سرعت .شود می گزارش

مقدار زیادي خاك را  ،اي حفرهگرد و غبار بادهاي شدید و  .دارند مهمی نقشد و غبار گر گیري شکل
گرد انتشار نمایند.  تاریک میبا خود بلند نموده و هوا را  بدون پوشش گیاهیهاي خشک  از روي زمین

، زمان و غلظت ذرات متفاوت است در جو زمین رخ که در اندازه صورت وقایعی پراکنده بهو غبار 
سونگ و ؛ 2014 ودي،گ(باشد  متر می 1800 تا 900 بینگرد و غبار  طوفانارتفاع  متوسط .دهد یم

  )2014تان و همکاران،  و 2014مدي و همکاران، ص ؛2007 همکاران،
بـر روي افـق دیـد     هـا  آنبر حسـب میـزان اثـرات     معموالًگرد و غبار گرد و غبار: بندي انواع  تقسیم
 تـر  کمشود اما قابلیت دید تا  در شعاع دید ناظر مشاهده میوزشی: رد و غبار گ )1 :شوند میبندي   دسته

گـرد و غبـار    )3 رسد. متر می 1000از  تر کمکاهش دید به : غبار و گرد طوفان )2 متر نیست. 1000از 
                                                             
1- Dust 
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ي که از وسایل غبار و گردزودگذر: گرد و غبار  )4 رسد. کیلومتر می 11از  تر کماتفاقی: کاهش دید به 
گـرد و غبـار    )5 آینـد.  مـی  وجود به، عبور و مرور در جاده خاکی یا عملیات استخراج معادن مکانیکی

  .کند محلی است که فاصله زیادي طی نمی صورت ستونی هشیطان: دوام زیادي ندارد و ب
به چهار دسـته اصـلی    1اساس قدرت دید غباري را بر و  ي گرد ها سازمان جهانی هواشناسی رویداد  
کیلـومتر.   10از  تـر  بیشبا گسترش وسیع و قدرت دید  (DIS)معلق گرد و غبار  )1کند.  می بندي طبقه

تا  1بلند شده در زمان مشاهده رویداد و قدرت دید گرد و غبار یا  شن و (BD) وزشیگرد و غبار  )2
ـ  1000 ي قـوي و قـدرت دیـد    هـا  وزش به همراه باد (DS)گرد و غبار  طوفان )3کیلومتر. 10  )4ر. مت

به هوا و قدرت دیـد  گرد و غبار صعود حجم بسیار بزرگی از ذرات  (SDS)گرد و غبار شدید  طوفان
  ).2006متر (شائو و دونگ،  200از  تر کم

فراوانـی   ینتـر  بیشکه  است داده  نشان مطالعات: غبار و گرد طوفان وقوع روزهاي فراوانی و مدت زمان،
از آن منـاطق بـا   ، پـس  روز در سال) 60- 80با زمین لخت ( یار خشکدر مناطق بسگرد و غبار  طوفانوقوع 

(آنتـونی و   باشـد   روز در سـال) مـی   2- 4زارها ( روز در سال) و سپس چمن 20 - 30ي (ا پوشش گیاهان بوته
هـایی ماننـد    از نظـر ویژگـی   ایـران چند سال اخیر در اتفاق افتاده در گرد و غبار ي ها طوفان .)2006 ،نوبیالو

طـوري کـه در گذشـته     بـه  ندازه ذرات معلق و تداوم دوره زمانی از موارد مشابه قبلی متمایز اسـت. غلظت، ا
تـر   روز و یا بـیش  100روز یا کمتر بود، ولی در حال حاضر در حد  15متوسط ساالنه رخداد حدود  معموالً

ولی در  بود،بوشهر  خوزستان و محدود به مناطقی ازوسعت منطقه تحت تأثیر هم ابتدا  شود. هم گزارش می
 گسترش پیدا کرده اسـت مناطق مرکزي غرب کشور و  غرب، غرب، و شمال هاي اخیر به مناطق جنوب سال

(عزیـزي و   هاي متفاوت، تحت تأثیر این پدیده قرار دارند استان کشور با شدت و ضعف 22در حال حاضر 
سـال   چنـد شـد، ولـی در    ل محدود میبه فصل گرم ساگرد و غبار وقوع پدیده  چنین هم ).2012 همکاران،

بر گسترش منـاطق تحـت    در دهه اخیر عالوه اخیر در فصل زمستان هم وقوع این پدیده گزارش شده است.
 عنـوان  بهافزایش یافته است،  اي هم به نحو قابل مالحظه ها آنثیر پدیده ریزگردها در کشور، تعداد و شدت أت

 مـورد  55 بـه  مـورد  10 از خوزسـتان  درگرد و غبـار   طوفان دهايرخدا تعداد 87 الی 81 هاي سال بین مثال
گرد و غبـار   همراه روزهاي تعداد 88 الی 81 سال از چنین هم .)2012 همکاران، و زلقی( است یافته افزایش

 افـزایش  مـورد  149 بـه  17 از ذهـاب  سرپل شهرستان در و مورد 108 به مورد 25 از کرمانشاه شهرستان در
 نشان غباري و  گرد ي ها گروه بررسی .)2014گودرزي و همکاران،  و 2012همکاران،  و زيعزی( است یافته
 شـدت  بـا  وزشـی گرد و غبار  ي ها گروه جز شده گزارشگرد و غبار  پدیده درصد 98 از تر بیش که دهد می

                                                             
1- Visibility 
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ه داشـت  گسـترش  سـال  طـول  تمـام  که در ایستگاه از خارج منشا داراي درصد 60 از بیشتر و (BD) متوسط
  ).2014، غفاري( است بوده وقوع فراوانی ترین بیش  داراي تیرماه در ویژه به و گرم فصول در است و

در زمان خاصی از روز گرد و غبار  طوفان ،در مناطق مختلف: يغبار و گرد طوفان بندي و تدام زمان
مـانی توسـعه   غبـاري ز  و گـرد  طوفانیک  .دهد صبح و بعدازظهر رخ میدر  تر بیشو  شود متمرکز می

با توجه به شرایط  طوفانمدت زمان پایداري  یابد که یک سیستم به سمت ناحیه بیابانی حرکت کند. می
ي در استان غبار و گردي ها طوفانتعداد روزهاي توام با ، باشد میمنطقه بین چند ساعت تا سه روز متغیر 

 2005-1996هـاي   لیل آماري سالروز در سال است. نتایج حاصل از تح 15بیش از  معموالًخوزستان 
تعـداد   و باشـد  ره گرم سال نسبت به دوره سرد مـی ي در دوغبار و گردروزهاي  تر بیشبیانگر فراوانی 

 و 2010(لشـگري و کیخسـروي،    یابد میي از غرب منطقه به سمت شرق کاهش غبار و گردروزهاي 
گرد و غبار  روز 8/42، ± 89/34 معیار انحراف و میانگین با ،1388 سال در .)2014صمدي و همکاران، 

 سال در غباري و گرد روزهاي تعداد ینتر بیش. است داده رخ کشور درگرد و غبار  ینتر بیش سال، در
 رخ روز 102 تعداد به خوزستان استان در 1388 سال در و روز 107 تعداد به کرمانشاه، استان در 1387

 1388 الی 1386 يها سال طی در خوزستان استان در علقم ذرات کل حداکثر غلظت میانگین. است داده
 144 اهـواز  درگرد و غبار  رخداد ترین طوالنی. است بوده مکعب متر در میکروگرم 7576 ± 1615 برابر

). 2012 است (شاهسونی و همکاران، داشته دوام ساعت 6/32± 98/22گرد و غبار  رخداد هر و ساعت
. اقلیم در باشد میبستر خشک هامون  ،ها طوفان مواد معلقمنبع تغذیه  ترین مهمدر جنوب شرق ایران نیز 

رش و خشکی روزه و قطع منابع با 120دشت سیستان با باال بودن درجه حرارت طی دوره وزش بادهاي 
این عوامل باعث مهیا شدن شرایط جوي مناسب وزش بادها گردیده و بـا  . فیزیکی محیط همراه است

اختالف فشار بین  سازد. ي را فراهم میغبار و گردي ها طوفانامکان تغذیه  وجود کاهش رطوبت خاك
کننده ورنده و تشدیدآ به وجودافغانستان و دشت سیستان، وجود مراکز فشار قوي در سیبري از عوامل 

از ارتفاعات شمال شـرق بـه    ها طوفاناین  .باشند ي در دشت سیستان میگردوغباري ها طوفانبادها و 
در دشت سیستان به یک بـاد گـرم و خشـک تبـدیل      ها بیابانرق ایران پس از عبور از طرف جنوب ش

اما در بعضی منـابع زمـان    باشد میماه  از نیمه خرداد تا نیمه مهر معموالًزمان وزش این بادها  .شوند می
 30از سرعت این بادهـا متغیـر اسـت و     .اند خر شهریور نیز ذکر نمودهآرا از اول خرداد تا  ها آنوزش 

  .)2013اختصاصی و گوهري، ( رسند کیلومتر در ساعت می 120داکثر به کیلومتر در ساعت شروع و ح
هاي گـرد و   بودن تغییرات مکانی و زمانی وقوع طوفان  فصلی: يغبار و گرد ي ها طوفانتوزیع مکانی 

  ) نشان داده شده است.1غبار از افریقاي غربی تا آسیاي مرکزي در شکل (



 1394) 2)، شماره (4برداري از منابع طبیعی جلد ( حفاظت و بهره نشریه

111 

  
  ارسالف) م

  
  الف) ژانویه

  
  د) ژوالي

 
  ج) می

  ه) سپتامبر  و) نوامبر
 .)2002فریقاي غربی تا آسیاي مرکزي (پروسپرو و همکاران، آگرد و غبار از  هاي بودن تغییرات وقوع طوفان  فصلی - 1شکل 
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 و ردهاي گرد و غبار در نـوار گـ   ، وابستگی شدید فراوانی وقوع طوفان1بر اساس اطالعات شکل   
 وقـوع  فراوانـی ). 2002فریقاي غربی تا آسیاي مرکـزي وجـود دارد (پروسـپرو و همکـاران،     آغباري 
هاي شرقی  هاي مرکزي مانند دشت لوت و دشت کویر و چاله در چالهایران  در غبار و گرد هاي طوفان

 150ي به غبار و گردي ها طوفاندر منطقه بین زاهدان و کرمان تعداد روزهاي  .رسد به حداکثر خود می
و بـه لحـاظ    در نواحی خشک و بدون پوشش گیاهی ها طوفانمحل بیشینه این  .رسند در سال می روز

. )2012شاهسـونی و همکـاران،    و 2012، عزیزي و همکـاران ( افتد ماه اتفاق میتوزیع زمانی در مرداد
 183زابل با میانگین فراوانی نشان داده است که ایستگاه ایران در گرد و غبار تحلیل مکانی وقوع پدیده 

هـاي زاهـدان، بوشـهر، طـبس،      و پـس از آن، ایسـتگاه  غبـاري   و گـرد ترین تعداد روزهـاي   روز، بیش
زاده اصـل و   ترین فراوانی را دارنـد (فـرج   ترتیب، بیش بندرعباس، جاسک، ایرانشهر، همدان و اهواز به

  ).2011علیزاده، 
بـا دمـا و رابطـه     رابطـه مسـتقیم  گـرد و غبـار   داد روزهاي تع: ي در ایرانغبار و گردتعداد روزهاي 

 خشـک خاص مناطق گـرم و  گرد و غبار معکوس با روزهاي بارانی دارد. این بدان معناست که پدیده 
هـاي   دلیـل ریـزش   شرق ایران در خرداد بـه کاهش روزهاي غباري در جنوب طوري که   به .ایران است

. میانگین روزهاي شود مین تعداد روزهاي غباري با باد دیده ارتباط مستقیمی بی پراکنده موسمی است.
ي کشور در مرکز غبار و گردروزهاي  ینتر بیش که در حالی باشد میروز در سال  35ایران گرد و غبار 

 و گـرد در مناطق جنوب غربی و غرب کشور نیـز میـانگین روزهـاي     چنین همباشند،  و شرق ایران می
لشـگري و  ( هاي سال اسـت  ماه بیش از سایر ماهراوانی وقوع آن در مرداداست که في قابل توجه غبار

  .)2012شاهسونی و همکاران،  و 2012عزیزي و همکاران، ؛ 2010کیخسروي، 
به شدت باد، میـزان آب جـاري،    توسط باد شدت فرسایش خاك: غبار و پدیده گرد تشکیل مکانیسم

وسیله باد  به خاك فرسایش یافته دارد.بستگی ح شیب سط  اقلیمی، خواص خاك و طول و زاویه شرایط
حرکت به یکی از سه طریق تعلیق، خریـدن و جهـش    ،ه ذراتزکه بر حسب اندا شود میحرکت داده 

ذرات  .شـوند  جـا مـی   صورت غلتیـدن جابـه   ذرات درشت معموالً به. )2015وانگ و همکاران، ( است
علت سبک بودن تا ارتفاع  ه مانند ذرات رس بهذرات ریزدان .شوند جا می صورت جهشی جابه متوسط به

مانده و پس از طی مسافتی طوالنی  شوند و مدت زیادي در هوا معلق باقی زیادي از سطح زمین بلند می
 هاي مدت دورانی هاي جریان و تالطم اثر در و است 1/0 از تر کم معلق ذرات قطر غالباً نشینند. فرو می
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بسیار ریـز خـاك پـس از برخاسـتن از      در حرکت تعلیقی ذرات . مانند می باقی تعلیق حالت به طوالنی
و در  ماننـد  ها در هوا باقی می علق مدتصورت م العاده و سطح ویژه زیاد، به زمین به سبب سبکی فوق

کننـد و تـا    وجود جریانات مساعد جوي، گاهی صدها یا هزاران کیلومتر مسـافت را طـی مـی   صورت 
آنچه که امروز به نام پدیـده ریزگردهـا    .یابند متر از سطح زمین گسترش می ارتفاعی بیش از چند هزار

هـا   دهنده خـاك  یی و حرکت ذرات ریز و بسیار ریز تشکیلجا جابهدر کشور ما مصطلح شده، ناشی از 
 .)2012(عزیزي و همکاران،  و جریانات هوایی است ها طوفانصورت معلق تحت تأثیر  به

و شن شروع به گرد و غبار و  د قوي شروع به وزشافتد، با اتفاق میي غبار و گرد  طوفانکه  زمانی  
 دنبـال آن  بـه  یابـد  میطور ناگهانی کاهش  هشار هوا بالفاصله افزایش و دماي هوا بکند و ف باال رفتن می

 10متر بر ثانیه در ارتفـاع   7هاي بیش از  سرعت. یابد میافزایش  درصد 10رطوبت نسبی نیز به میزان 
گردوغبـاري   طوفـان یـک   .نقش مهمی دارنـد گرد و غبار گیري  شکل ی وطوفانري در ایجاد شرایط مت

اختصاصی و گوهري، ( کندفشار به سمت ناحیه بیابانی حرکت  کم یابد که یک سیستم زمانی توسعه می
2013.( 

نقـش دارنـد    گـرد و غبـار  از عواملی که در ایجاد : گرد و غبار پدیده تشدید و ایجاد در ثرؤم واملع
، ) ناشی از حرکـت وضـعی زمـین   (کوریولیس نیروي شتاب عرضی، دید فشار هواتغییرات شتوان  می

وقـوع  ، خشکسالی شـدید ، فقر پوشش گیاهی منطقهاپایدار در صحاري کشورهاي همسایه، ن تأثیر خط
وپتیکی وزش هاي سین الگو، یدر اثر توپوگرافات هوا جریانکانالیزه کردن ، بافت و ترکیب خاك، جنگ

هـاي   اقلـیم بـا فعالیـت   تغییر . ترکیب پدیده اشاره نمودفرسایش بادي شدید ، بادهاي شدید و ناگهانی
 تخریـب  ،زایـی  خاك، فرسایش بادي، بیابـان  موجب افزایش تخریب ها آنانسانی و الگوهاي سکونت 

و تـوده  زیبین رفـتن   که ادامه این روند موجب از گردد مینیاز گیاهان  خواص خاك و مواد مغذي مورد
. )2013(رضازاده و همکـاران،   گردد میگرد و غبار ي ها طوفانو موجب تشدید  شدهکربن آلی خاك 

فراوانـی   باشـد.  اپایداري در الگـوي سـینوپتیکی مـی   نو غباري حاصل وزش بادهاي  و هاي گرد پدیده
قطر ذرات نیز بستگی دارد.  به اندازهبر شدت باد و خشکی ذرات خاك  در جو عالوهگرد و غبار ذرات 

هـا بـا    خشک شدن بسـترهاي آبـی و رودخانـه   ، وزش بادهاي شدید و ناگهانی، بار بستري معلق کافی
گرد و ثر در تشکیل پدیده ؤنیز از دسته عوامل م فرسایش شدید، دخالت انسان و یا سیکل طبیعی اقلیم

حرکت صعودي هوا موجب  ،و خشک ي با خاك نرمها ناوزش بادهاي شدید بر روي بیابهستند. غبار 
شـود، انتقـال ذرات معلـق توسـط      اك معلق به ترازهاي بـاالتر جـو مـی   عمودي ذرات گرد و خانتقال 
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دیگر  هستند. ازگرد و غبار لی در ایجاد پدیده عوامل اصاز  جریانات سطوح فوقانی جو به نقاط دورتر
 ي شدید الیه زیرین تروپوسـفر اسـت  ها انجریثر در تکوین و ایجاد ناپایداري سرعت باد و ؤعوامل م

ي کـه تحـت   گردوغبـار ي ها طوفان. )2013اختصاصی و گوهري،  و 2007و همکاران،  (کاسکاوتیس
جوامـع   اًاخیـر  باشند بـه دالیلـی   یرات آب و هوایی در حال گسترش میمستقیم تغیثیر مستقیم و غیرأت

ر الگوهـاي خشکسـالی، گسـترش    تغییـر د  .انـد  دهرا در معرض تهدیـد قـرار دا   ها آنانسانی و سالمت 
زایی و تغییر در پوشش گیاهی زمین که به نوعی به تغییر اقلیم وابسته است از سویی و تغییـرات   بیابان

قـوع  و .انـد  داشـته انسان ساخت اراضی از عواملی هستند که در تشدید این معضـل محیطـی دخالـت    
روي بیابان، حرکت صـعودي هـوا و وجـود    هاي مساعد، وزش بادهاي شدید  وجود زمینه ،خشکسالی

 است. گرد و غبار می تشدیدکننده وقوع نیز از عوامل جوي و اقلیهاي فوقانی  ناجری

غبارهاي دنیا از نواحی محدودي ماننـد بیابـان بـزرگ     و اکثریت گرد :در دنیاگرد و غبار منابع عمده 
ی از قـاره اروپـا و آمریکـا    یها ستان و بخشافریقا، خاورمیانه، آسیاي جنوب غربی، مرکز استرالیا، مغول

در نیمکره شمالی واقع شـده  که  شود نام برده می عنوان کمربند غبار بهکه از این منطقه  گیرند منشاء می
گـرد و  طور کلی منابع عمـده   در منطقه خاورمیانه از شمال آفریقا تا چین گسترده شده است. به است.
متـر   میلـی  250تـر از   بارانی که از میانگین بارش سالیانه کم رتفاع و کما هاي کم عبارتند از سرزمینغبار 

از سـواحل شـمال غربـی     بزرگترین منابع تولید غبار در کرة زمین در نیم کرة شمالی برخوردار هستند.
 70بـیش از  رسـند.   آفریقا آغاز شده و ضمن عبور از خاورمیانه، آسیاي مرکزي و جنوبی به چـین مـی  

گیرنـد نسـبت داده    هاي افریقـا نشـات مـی    هایی که از بیابان به طوفانگرد و غبار هاي  ناز طوفا درصد
  )2013گودي،  و 2002(پروسپرو و همکاران،  شود. می

عنـوان بخشـی از    منشأ ظهور پدیده ریزگردها در جهان بـه : ایران درگرد و غبار  عمده منابع و ءمنشا
خشک است، اگرچه دامنه اثرات آن  طق خشک و نیمهي، عموماً مختص مناآثار و عوارض فرسایش باد

 گسترش یابد. مرطوب هم  حتی مناطق مرطوب و نیمهو  تر هاي وسیع بخشبه ممکن است 

دلیل قـرار گـرفتن بـر روي کمربنـد خشـک و بیابـانی        از مساحت کشور ایران به درصد 25حدود   
غباري وارد شده به غرب  و منبع گرد ترین مهم باشند. غباري می و هاي گرد طوفانجهان، تحت سیطره 

هـاي جنـوب عـراق     کشور، صحراي سوریه، صحراي نفوذ در شمال شـبه جزیـره عربسـتان و بیابـان    
هاي انجام شـده   نتایج بررسی باشد. باشند و نقش صحراي بزرگ افریقا در این میان بسیار ناچیز می می
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هاي اخیر در جنـوب غـرب و    گردهاي سالترین منشأ به وجود آورنده ریز ست که عمدها حاکی از آن
هاي کشور عراق، سوریه و عربستان  هایی از سرزمین غرب کشور، عموماً مبدأ خارجی داشته و قسمت

که اغلـب منشـأ داخلـی دارد هـم     گرد و غبار هاي  طوفاناگرچه کشور ما با پدیده ریزگردها یا  .است
کانون  چهارنظر زمانی هم نسبتاً کوتاه مدت است.  ست، ولی این پدیده بیشتر محلی بوده و ازا رو هروب

در عراق و دو کانون آن در شمال شـرق سـوریه و سـمت شـرقی عربسـتان اسـت.       گرد و غبار پدیده 
طـور جـدي    زدایی و همـین  کشورهاي عراق و عربستان به خاطر رها کردن طرح توسعه پایدار و بیابان

بـه کشـورهاي دیگـر    گرد و غبار صادر کننده آلودگی  ،زیست  ها و محیط نگرفتن حفاظت از اکوسیستم
  . )2014حمیدي و همکاران،  و 2013و همکاران،  بلورانی درویشی( هستند منطقه از جمله ایران

غربی ایران، شناسایی شده که  همسایه منطقه در کشورهاي  شش درگرد و غبار کانون اصلی بحران   
یگري در عربستان است. کشور عراق عامل اصلی بیش از چهار کانون آن در عراق، یکی در سوریه و د

 حرکت مسیر و منشا) مودیس ماهواره(اي  ماهواره تصاویر. محیطی است درصد این پدیده زیست 70
ایران  مختلف مناطق در آن گسترش و ایران جنوبی و غربی حاشیه کشورهاي ازگرد و غبار  هاي طوفان

 سعودي، اردن، کویت عراق، سوریه، عربستان درگرد و غبار  ي ندهتولیدکن هاي دهند. کانون را نشان می
 که هستند هایی طوفان بر ثیرگذارأت و مهم هاي کانون از ترتیب به ترکیه جنوب و ایران از کمی مناطق و
 عمده مناطق از النهرین بین در واقع مناطق .گذارند می ثیرأت ایران غربی جنوبی، جنوب مناطق بر

 شود می تغذیه هایی سرشاخه وسیله به النهرین بین واقع، در هستند.گرد و غبار  تولید در کننده مشارکت
 هاي سد ساخت و کشور این دار شتاب توسعه که گیرد می سرچشمه ایران و سوریه ترکیه، کشور از که

 و 2014مدي و همکاران، ص(است  کرده کمکگرد و غبار  سامانه ایجاد به که است عواملی از متنوع
 اما آورد می در معلق حالت به را ریز ذرات اگرچه عراق شمال باد .)2012 ،عزیزي و همکاران

 بزرگ هواي توده تداخل از حاصل بادهاي توسط مهم این و کند حمل را آن طوالنی مسافت تواند نمی
 گیرد می معربستان، انجا ارتفاعات در شده تشکیل هواي توده با ایران و ترکیه ارتفاعات در یافته شکل

 و غربی هاي بخش با عراق شرق بیابانی مناطق بین موجود فشار اختالف یا گرادیان وقوع خاطر به که
 خلیج حواشی و غربی غربی، جنوب مناطق سمت به شده ایجاد بادهاي ایران، جهت غربی جنوب
 منتقل ایران به رار گرد و غبا از عظیمی توده و زمستان تابستان در تواند می و است یافته  تغییر فارس

ویژه در غرب ایران را  بهگرد و غبار ترین علل وقوع پدیده  عمده .)2013حمیدي و همکاران، ( کند
هاي متوالی با  خشکسالیوقوع  توان ناپایداري جوي در صحراهاي عربستان، عراق، کویت و سوریه می
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ش بارندگی و میزان رطوبت بر آن کاه  عالوهدانست و شدت و وسعت باال در فقدان پوشش گیاهی 
و وزش باد شدید  کشورهاي منطقه، تغییرات فشار هوا تخریب مناطق جنگلی و مرتعی در هوا و خاك،
 اراضی، تغییر در مدیریت منابع آب سطحی و کاربريهاي عراق و عربستان، تغییر  نااز سمت بیاب

نوع عملکرد در  ها افزود. زیرزمینی (خصوصا در مناطق مرزي) و رخداد جنگ را هم باید به آن
تواند  مینیز رویه آب  احداث سد، انحراف مسیر رودخانه و برداشت بیمدیریت اراضی و منابع آب، 
  کاهش شدید رطوبت خاك بر اثر کاهش شدید بارش در دهه چنین هم .در ایجاد این پدیده مؤثر باشد

باشد و نیز افزایش النهرین می بزرگ بین تغذیه رودهاي  ویژه در شمال خاورمیانه که منطقه گذشته به
ي منطقه ها طوفانباد مداري قوي از دالیل اصلی وقوع   لفهؤفرکانس عبور امواج کوتاه و سریع با م

اي روي عربستان باعث افزایش سرعت امواج کوتاه  فشار جنب حارهرسد تقویت پر نظر می به هستند.
سبب کاهش  گردد که میهاي جنوبی باالي عرضسطوح میانی و کاهش فرارفت رطوبتی از سطوح 

النهاري شده  ات نصفجریاناي و نیز باعث تشدید شرایط باد مداري و تضعیف  عمق فرود مدیترانه
هاي باالتر و باال آمدن یی آن به سمت عرضجا جابهي و ا انهبا ضعیف شدن فرود مدیتر چنین هماست. 

بحیرایی د (یی منشا غبار به سمت شمال باشجا جابهگري بر تواند دلیل دیمرکز پرارتفاع جنب حاره می
  )2011الفقاري و همکاران، وذو  2011و همکاران، 

هـاي   سنجش از دور یکی از ابزارهایی اسـت کـه در سـال    :غبار و گرد طوفان مطالعه و بررسی ابزار
. براي این گیرد میمورد استفاده قرار گرد و غبار  طوفاناخیر براي شناسایی، ردیابی و تجزیه و تحلیل 

کـه در نهایـت    شود میاستفاده  یصورت ترکیب هاي مختلف به تنهایی یا به سنجندهکار طیف وسیعی از 
گـرد و   طوفانهاي  تکنیک از فعالیت . ایندهد میگرد و غبار  طوفانهاي  یک تصویر جهانی از فعالیت

گـرد و غبـار   اسی وجود ندارد، با ردیابی ذرات و منـابع  که براي آن هیچ اطالعات ایستگاه هواشنغبار 
و اطالعات را بر روي پارامترهایی مانند ضخامت نور و ارتفـاع ذرات   دهد میارائه یک تصویر جهانی 

و  2006اسـماعیلی و همکـاران،    و 2002پروسـپرو و همکـاران،   ( کند میتجزیه و تحلیل گرد و غبار 
  .)2013بلورانی و همکاران، درویشی 

آب  لفه مهمی از هواي کره زمین و سیسـتم ؤهاي جوي م آئروسل: هوا کیفیت روي برگرد و غبار  اثر
از جملـه  بسـتگی بـه عوامـل متعـددي     گـرد و غبـار   تمسفر زمین، نقش ا. در شوند میو هوا محسوب 

 عمـودي ذرات دارد. در مقیـاس  ، و توزیـع  توزیع اندازه ،ضریب انکسار)شناسی ( ترکیب کانی ،غلظت
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و بـا الگوهـاي    ندگی و جذب تـابش خورشـیدي و زمینـی   از طریق پراک تواتد میگرد و غبار ، جهانی
اي،  تصاویر مـاهواره  اساس برثیر قرار دهد. أبودجه تابشی زمین را تحت تبیالن آشفتگی گردش جوي، 

حـاره کـه   یک اثر تابشی قوي در مناطق دریایی کمربند حاره و جنب گرد و غبار ، اي در مقیاس منطقه
هـاي تـراکم    عنوان هسته جوي بهگرد و غبار  .کند می ایجاد ،اند دهدر مسیر بادهاي مناطق بیابانی واقع ش

فعالیت انتقال عمودي گرد و غبار عنوان یک نتیجه،  هکنند. ب و فرآیند تشکیل ابر را تسهیل می عمل کرده
ـ   تعدیل اندازه قطرات باران و مقد چنین همهوا و تشکیل ابر و   دهـد  مـی ثیر قـرار  أار بـارش را تحـت ت

  .)2009(ارهمی و همکاران، 
 و گـرد ي هـا  طوفـان هاي اصـلی   کاهش دید یکی از ویژگی: غبار و گرد طوفان محیطی زیست اثرات

باعث  آورد میوجود  نقل زمینی و هوایی به و  بر اختالالتی که در سیستم حمل وهکه عال باشد میي غبار
هاي عفونی  و ریوي، مشکالت بینایی و بیماري مشکالت تنفسی چون همداشتی بروز آثار ناخوشایند به

؛ رشـکی  2014(گودي،  گردد می ها ناباعث آلودگی محیط زندگی انس که ینضمن ا شود میبراي انسان 
این پدیده بر میزان کوچ و زادآوري پرندگان، شرایط زیستگاهی حیات وحـش و  . )2015و همکاران، 

چنین گردو غبار باعث کـاهش کیفیـت    هاي علفی و تنوع گیاهی اثرگذار است. هم کاهش میزان رویش
آب و سالمت هوا شده، بر روند رشد گیاهان تأثیر منفی داشته و شـرایط رویشـگاهی را بـا تنگناهـاي     

 مضر اغلب ترکیبات این غبار، و گرد  پدیده در مختلف منابع وجود به توجه با سازد. متعددي روبرو می
گـرد و غبـار   روز توام با ). 2014شوند (گودرزي و همکاران،  می محسوب انسان براي تهدیدي و بوده

   .)2014الماسی و همکاران، ( باشد میهاي اصلی آلودگی در کشور  از کانون
عنـوان یـک    بـه گـرد و غبـار   در نواحی با فرسایش خـاك زیـاد   : انسان سالمت برگرد و غبار  اثرات
گـرد و   ذرات .انـدازد  را به خطر مـی  ها نادهد و سالمتی انس ت هوا را کاهش میکننده عمده، کیفی آلوده
 و شـده  تنفسی دستگاه انتهایی هاي بخش وارد بنابراین دارند میکرون 10 حد در ریزي بسیار ابعادغبار 
 قلبـی  هاي بیماري موجب رساند و می آسیب بدن مختلف هاي ارگان به و شده خون جریان وارد سپس

 هستند آسم قبل، از تنفسی مشکالت داراي که مردم از برخی حال این با. شود می تنفسی هاي يبیمار و
 طوفـان  یـک  در سـالمت  روي بـر  عالئـم  تـرین  شـایع  .کنند تجربه است ممکن را يتر بیش مشکالت
 مسـن  افراد و کودکان نوزادان، افراد پذیرترین آسیب و است تنفسی مجراي و چشم سوزش گردوغبار،

 در تـنفس  بـار  17 وروزانه  فعالیت ساعت 10 متوسطدر  فرد هر). 2007بنیون و همکاران، ( شند با می
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گرد و طور متوسط در یک طوفان  گرم در هر فوت مکعب هواي تنفسی) به 0368/0 متوسط( دقیقه هر
ـ  هـم  .نمایند می خود هاي ریه واردرا گرد و غبار  گرم 624/6 ساعت، مقدار 10با تداوم غبار   بـه  ینچن
 کـل  1میکـرون  10 مسـاوي  و کوچکتر ذرات غلظت در مترمکعب هر در گرم میکرو 10 افزایش ازاي
بـه افـزایش    منجـر گـرد و غبـار    .)2011 همکـاران،  و شاهسونی( یابد می افزایش درصد 1 میر و مرگ

 DNAهـاي ویروسـی و صـدمه بـه      هاي چشمی، بیمـاري  هاي مننژیت، تب دره، آسم، عفونت بیماري
  .شود هاي پوست و ریه می سلول

 ممکن آهن. باشند میگرد و غبار  ذرات با همراه ترکیبات جمله از منیزیم و آلومنیوم آهن، کلسیم،  
 طوالنی تنفس طریق زا بدن به آهن ورود ،این بر عالوه شود؛ شبکیه آماس و ملتحمه ورم موجب است

 گرفتگی کلیه، سنگ بروز موجب مکلسی گرم 5/2 از بیش وجود .شود می موجب را سیدرویس مدت،
 بدن، تضعیف باعث بدن، به منیزیم حاوي ذرات ورود. شود می بدن خونی هاي رگ و کلیه مجاري

 تنفس و ها شش تحریک و سرفه به منجر آلومینیوم مدت کوتاه تنفس .شود می فرد گیجی و افسردگی
گرد و  هاي طوفان در ذرات باالي غلظت .گردد می ها شش به رساندن آسیب موجب مدت، طوالنی
 افزایش به منجر که ماکروفاژها دفاعی عملکرد به صدمه آلرژي، و آسم سینوزیت، باعثغبار 

  .گردد می بیمارستانی هاي عفونت
طـور   بـه گـرد و غبـار   ذرات ): رطوبـت  و دما بارندگی، ابر،( اقلیمی هاي لفهؤم باگرد و غبار  ارتباط

ـ  زایش جذب و یا انعکاس تابش موج بلند یا کوتاهاز طریق اف مستقیم مستقیم و غیر ثیر أدر آب و هوا ت
 چرخـه  در تغییـر  چنـین  هـم  و محلی و جهانی مقیاس در اقلیم تغییرات به منجرگرد و غبار گذارد.  می

 کـه  اسـت  شـده  اثبـات  چنـین  هم. گردد می انسان زیست محیط و شیمیایی و شناسی زمین -بیولوژیکی
 گـذارد  مـی  ثیرأت جوي نزوالت میزان و ابر خصوصیات ،ابر تشکیل برو غبار گرد  معدنی هاي آئروسل

گرد ترین شرایط ایجاد  از مهم .یابد میي افزایش گردوغباري ها طوفانها،  با افزایش خشکسالیچنین  هم
کـه اگـر هـواي ناپایـدار      در کنار هواي ناپایدار، وجود یا عدم وجود رطوبت اسـت بـه طـوري   و غبار 

ایجاد گرد و غبار ی داشته باشد بارش و طوفان رعد و برق و اگر فاقد رطوبت باشد طوفان رطوبت کاف
باعـث ایجـاد بـارش و     . در واقع تغییر در ویژگی عناصر دما، فشار، نم نسبی)1997(علیجانی،  کند می

  شود. غباري می و هاي گرد طوفان رعد و برق و یا سیستم

                                                             
1- PM10 
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سزایی را در کنترل  هزمستانه و پاییزه نقش ب هاي بهاره، هکه بارش باران در دوره است مشخص شد  
نتایج تحلیل همبستگی وجود میانگین دماي ماهانه با شاخص غبـار   .ها ایفا کند ذرات معلق در ایستگاه

بـین میـانگین   وجـود دارد ولـی رابطـه    آلودگی نشان دادند که همبستگی مستقیمی بین این دو پـارامتر  
  .)2012(ساویدرا و همکاران،  همبستگی معکوس استاخص غبار آلودگی رطوبت نسبی ماهانه و ش

ي هـر سـاله خسـارت زیـادي بـه مـزارع،       غبـار  و گـرد  طوفان: غبار و گرد پدیده از ناشی خسارات
و باعث افزایش میـزان تبخیـر   تواند  میگرد و غبار ي ها طوفان نماید. و زندگی بشر وارد می ساتسیأت

نهایت عریان شدن سطح زمین  عث از بین رفتن پوشش گیاهی و درخشک شدن قشر سطحی خاك با
از دیگـر   هـاي سـطحی   آلـودگی آب و  گسترش نواحی بیابانی، هاي کشاورزي از بین رفتن زمین .شود 

تعطیلی عمومی شـهرها و تعطیلـی   چون  مواردي هم باشد. میگرد و غبار ي ها طوفانتاثیرات نامطلوب 
هـاي متعـدد    افـزایش بـروز بیمـاري   ، ها، کارخانجات، صنایع فرودگاه لیتعطی، مدارس به دفعات مکرر

تخریـب   است. از طرفـی  گرد و غبار ي ها طوفاناز جمله اثرات منفی  تنفسی، ریوي، چشمی و پوستی
کـاهش تولیـدات محصـوالت    ، هاي ناحیـه زاگـرس   ویژه جنگل ها به اراضی کشاورزي، مراتع و جنگل

از مواردي اسـت کـه بـه شـدت      از مناطق تحت تأثیر به نقاط دیگر کشاورزي، تشدید انگیزه مهاجرت
  ثیر قرار خواهد داد. أجوامع روستایی و کشاورزي را تحت ت

 .باشد میمدت نیاز  مدت و دراز هاي کوتاه به برنامهگرد و غبار  طوفانبراي مقابله با : غبار و کنترل گرد
که از اهـم   مدت است. در حالی هاي کوتاه از نوع برنامه هاي روان ده از مالچ نفتی براي تثبیت ماسهاستفا
هـاي آمـاري    هـاي هواشناسـی در دوره   با داده ها طوفانبررسی علل وقوع توان  می مدت هاي بلند برنامه

هاي علمی و عملی کنترل  ها و روش براي جستجوي تکنیک تحقیقاتی ویژه مرکز سیسأت، چندین ساله
   اشاره نمود. محیطی منطقه وایی و بررسی دقیق تغییرات زیستشن و پایش مداوم شرایط آب و ه

مهم است. تقویت پوشـش  گرد و غبار فصلی آن در کنترل توسعه  تغییرات پوشش گیاهی و الگوي  
شـود. گیاهـان زبـري     میگرد و غبار گیاهی موجب پایداري سطح و در نتیجه کاهش فرسایش بادي و 

دهند؛ سیستم ریشه گیاهان ذرات خاك را بـه   باد را کاهش می سطح را افزایش داده و در نتیجه سرعت
باعث تثبیـت   دهند و طور موقت افزایش می هم چسبیده نگه داشته و با ایجاد سایه، رطوبت خاك را به

  شوند. خاك می
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هـاي   شـیوه شامل غباري صورت گرفته است که  و هاي گرد طوفانهاي مختلفی براي کنترل  تالش  
منظـور   ها بـه  همه این روشهستند.  موانع گیاهیو ایجاد  مکانیکی، یات خاکورزيعمل، مدیریت زمین

گیرد تا سرعت آستانه براي شروع حرکـت ذرات توسـط    کاهش سرعت باد در سطح خاك صورت می
باد افزایش یابد. هنگامی که پوشش گیاهی به اندازه کافی باال و متراکم باشد از فرسایش خاك توسـط  

هاي مکانیکی کنترل فرسایش باد ایجاد موانع بر سر راه جریان باد  آورد. روش عمل میباد جلوگیري به 
  باشد. می
  

   هاي ترویجی رهیافت
 براي مقابلـه بـا ریزگردهـا    یراهکارهایغبار، دولت  و در راستاي کاهش وقوع و اثرات پدیده گرد

 بـر  مـؤثر  جـوي  الگوهاي ها، تعیین آبه آن مین حقأها و ت تاالب ارائه نموده است. بر این اساس، احیاي
آگـاهی،   پـیش  سـازي  مـدل  سـامانه  ارتقـاي  و مؤثر، توسعه هاي کانون بندي اولویت وگرد و غبار  تولید

 هـاي  کانون کنترل و زدایی بیابان عملیات موقع، اجراي به بینی پیش براي فناوري هاي زیرساخت ارتقاي
در دستور کار قرار داده شـده اسـت.    بیابانی کاشت دست هاي جنگل ایجاد و کاري نهال بحران، توسعه

 وگـرد و غبـار    استنشـاق  از ناشـی  هـاي  بیمـاري  مراقبتـی  و تشخیصی خدمات مراکز چنین تجهیز هم
هایی  البته تالش رسیده است. وزیران هیأت تصویب به ها برنامه این اجراي نیاز مورد اعتبارات بینی پیش

 راهکارهـاي فـوق،   تصویب با هایی از کشور، صورت گرفته است، همزمان کنده در استانصورت پرا به
 دولـت  هیأت به تومان میلیارد هزار 5 معادل اعتباري 1394در سال  مراتع، و ها جنگل سازمان مقام قائم
بـردي  در مجموع دو دسته اقدامات آنی و راه. پیشنهاد شده است خوزستان در ها ریزگرد با مقابله براي

  توسط کارشناسان ارائه و پیشنهاد شده است.گرد و غبار در سطح کان براي کنترل پدیده 
  

  اقدامات آنی شامل موارد زیر هستند: 
 پژوهشـی  اي منطقـه  کـز امر اضطرار و تقویـت  شرایط در گیري دائمی، تصمیم و ویژه ستاد تشکیل 

  درگیر هاي استان در در ریزگردها
 درگیر مناطق ساکنان براي بحران این عواقب و آثار مورد در شفاف و دقیق علمی، رسانی اطالع  
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 و پاشـی  مـالچ  طریـق  از آن مهـار  و ریزگـرد  شـروع  بـالقوه  و بالفعـل  هـاي  کانون سریع شناسایی 
ـ  ارتـش  و سپاه و بسیج مقاومت نیروي بومی، مردمی نیروهاي توسط مصنوعی کاري جنگل  صـورت  هب
  ضربتی

 از اسـتفاده  و حفاظت آب و خـاك و  سدها، مهار سیالب آب رهاسازي با داخلی هاي کانون تثبیت 
  پاشی مالچ و شیمیایی بیولوژیک، چون تثبیت هایی هم روش

 درگیر شهرهاي حاشیه سبز کمربند ایجاد براي الزم بودجه مینأت   
 نرایگـا  شـیر  و استاندارد هاي ماسک بهداشتی، توزیع اقالم با بحرانی هاي استان احمر هالل تجهیز 

  بحرانی ایام در
 در مـردم  حضـور  کـاهش  الکترونیـک بـراي   شـهر  و دولـت  مناسب هاي زیرساخت آوردن فراهم 

  متعدد هاي تعطیلی واسطه ها به زیرساخت تقویت براي آموزشی اداري و نیز مراکز -عمومی هاي مکان
 هاي مهشداردهنده و سیست آگاهی پیش هاي سیستم نیز و جوي وضعیت پایش هاي ایستگاه تقویت 

   درگیر مناطق هاي فرودگاه ناوبري
 آزاد مشاغل سایر و گران صنعت کشاورزان، به پدیده این از ناشی خسارات پرداخت 

 خـاص و تخفیـف تعرفـه     بیمـاران  و تنفسی بیماران براي ویژه بیمارستانی هاي زیرساخت تقویت
 هوا آلودگی منشاء با هایی بیماري به مبتال بیماران

  
  اند:  ي نیز در موارد زیر خالصه شدهراهبرد اقدامات

 زایـی  بیابان کانون ترین بحرانی در مقام قائم یا زدایی بیابان امور در جمهوري ریاست معاونت ایجاد 
  کشور

 هاي پروژه اجراي از آب، جلوگیري منابع سدسازي، مدیریت هاي پروژه همه در اساسی تجدیدنظر 
 ها البتا حقابه اي و افزایش حوزه بین آب انتقال

 کشت الگوي تغییر و کشاورزي بخش توسعه راهبردهاي در تجدیدنظر 

 پژوهشـی  هـاي  گـروه  اجـرا توسـط   حـال  در کالن هاي در پروژه محیطی زیست مطالعات بازنگري 
   دانشگاهی

 ملی امنیت شوراي در خشکسالی و زایی بیابان بحران کمیته تشکیل  
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 تدوین در مساله این به ویژه توجه و زدایی بیابان و ریزگردها مهار براي سنواتی بودجه ردیف تعیین 
  توسعه ششم برنامه

 ایـن  در فعـال  هاي کانون تثبیت براي سوریه و سعودي عربستان عراق، کشورهاي با فعاالنه رایزنی 
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Abstract 
 Dust events are common phenomena in arid and semi-arid areas. The dust 
storms have harmful impacts on human health. The purpose of this paper is to 
review recent studies on the nature of dust storms including their main sources 
areas, frequency, causes, effects and consequences in Iran. At present, 22 provinces 
of Iran are affected by dust storm phenomenon with different intensities. Some 
areas in Mesopotamia are the main regions in dust production. In recent years, dust 
storms occur all year round with the highest frequency at June and July. The main 
causes of the dust events especially over the western parts of Iran can be 
atmospheric instability in the deserts of Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, and Syria, 
successive and intensive droughts along with the lack of vegetation cover. The 
combination of climate and human activities and their habitation patterns which 
increase soil degradation, aeolian erosion, desertification and degradation of 
nutrients required for plants, intensify dust storms. Dust control methods are land 
management practices, tillage and mechanical operations particularly creation of 
plant barriers. Also, some short- and long-term policies and strategies are needed to 
improve the infra-structure facilities and management actions in the vulnerable 
areas of the country. It can be concluded that the consequences of dust storm is a 
multi-dimensional issue and comprehensive solution is needed to control and 
mitigate the unwanted effects of dust storm events in vulnerable areas. 
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