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چ یک ده

محیط زندگی انسان همواره دستخوش حوادث طبیعی ناگواری بوده که محيط زیست او را با خطر مواجه ساخته است .یکی از این

حوادث و بالیای طبیعی بروز مستمرتوفانهای گرد و غبارمي باشد .بیشترین گرد و غبار موجود در جو با منشأ ذرات ریز دانه اتفاق
یباشند .هدف از این پژوهش شناخت
یافتد و این ذرات ریز در مناطق خشک و نیمه خشک جهان از فراوانی باالتری برخوردار م 
م 
و تحلیل عوامل بسترساز و تشدیدکننده پدیده گردو غبار در نقاط مبدا و همچنین اثرات این پدیده در استان کرمانشاه به عنوان یکی

از نقاط مقصد این پدیده میباشد .رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی-تحلیلی است .روش جمع آوری اطالعات و دادهها به

بهای جنوب
یدهد ،تاال 
صورت کتابخانه ای ،مصاحبه با مسئوالن و استفاده از نظرات کارشناسان میباشد .نتایج پژوهش نشان م 

تها واقدامات عمرانی اخیر ترکیه و همچنین ایران در جهت مهار
عراق به طور روز افزونی کاهش یافته اند که در این راستا سیاس 

آبهای سطحی و بهره برداری بهینه از منابع آبی باعث کاهش دبی آب رودخانههای دجله و فرات شده است .از نتایج آن خشک

یباشد .البته تحوالت سیاسی و نظامی چند ساله ی
بهای هورالعظيم و هورالهویزه و افزايش عرصه بياباني جنوب عراق م 
شدن تاال 
اخیر کشور عراق نیز در تشدید پدیده موثر بوده است .عدم وجود ثبات سیاسی باعث کم توجهی به مسائل زیست محیطی عراق

کهای
شده است .همچنین تردد بیش از حد وسایل نقلیه اعم از نظامی و غیرنظامی در کشور عراق باعث به هم خوردن سطح خا 

حساس به فرسایش و شدت گرفتن توفانهای گرد و غبار شده است .خسارت و یا کاهش درآمد در بخش کشاورزی از عمده

زیانهای اقتصادی پدیده گرد و غبار در استان کرمانشاه بوده است .در حوزه ی اجتماعی اختالل در ناوگان هوایی ،تعطیلی مراکز
آموزشی و اداری و بویژه اثرات سوء آن بر سالمت انسان از اثراتی بوده است که برای استان کرمانشاه به دنبال داشته است.

واژگان کلیدی :پدیده گرد و غبار ،منشاء گرد و غبار ،اثرات گردو غبار ،استان کرمانشاه.
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مقدمه

گسترش توفانها 
ي گرد و غبار 1در سالهاي اخير تبديل به يكي از عمده ترين مشكالت زيست محيطي ،به ويژة در
یباشند که هر ساله
مناطق خشك و نيمه خشك جهان شده است .توفانهای گرد و خاک نوعی از پدیدههای جوی م 
یدهند(میلر و
مقادیر عظیمی از گرد و خاک را از سطوح بیابانی بلند کرده و دید را تا کمتر از یک کیلومتر کاهش م 
همکاران .) 113 ،3002 ،مدفون شدن شهرها و مساكن در زیر ماسهها ،از بین بردن زمینهای کشاورزی و گسترش
بهای سطحی ،ایجاد بارشهای رنگین ،کاهش
نواحی بیابانی ،تخريب کانالها و سيستمهاي آب رساني و آلودگي آ 
دید ،ایجاد اخالل در سیستم حمل و نقل ،آفت زدگی مزارع کشاورزی و باغات میوه ،آلودگی هوا و بروز مشکالت
یباشند.
یهای تنفسی ،عفونی و قلبي از عوارض توفانهای گرد و غباری م 
و بیمار 
مطالعه بر روی توفانهای گرد و خاک در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است .مطالعات زیادی در داخل و
خارج از کشور بر روی توفانهای گرد و خاک صورت گرفته است .براساس مطالعات (پروسپرو ) 1981 ،چنین به
یباشد ،اما
یهای موجود در گرد و غبار م 
یرسد که اگرچه زمینشناسی منطقه منشأ عامل اصلی تعیین کننده کان 
نظر م 
یهای مسیر و سنگ شناسی 2مسیر ،در انتقال گرد و غبار دخیل
فاکتورهای دیگر از جمله تهنشینی گرانشی کان 

کهای نرم و آبرفتی به خصوص ذرات رس که با قطری بین  2تا 50
یباشند.در مناطقی از سطح زمین که از خا 
م

میکرون 3تشکیل شدهاند( ،مانند بستر خشک شده دریاچهها و بیابانهایی از قبیل عراق و عربستان ،بیابان صحرا در
آفریقا ،صحرای گوپی ،مغولستان ،شمال چین و غيره ،گرد و غبار به صورت ابرهای فشرده و متراکم تا ارتفاع چند
یکنند (مولین.)201 ،7991 ،
یشوند و فاصله بسیار زیادی را تا تهنشینی طی م 
کیلومتری از سطح زمین بلند م 

رویدادهای گرد و خاک میتوانند مشکالت محیطی و بومشناختی 4را با خود به همراه آورند (یی و همکاران،0002 ،

یتوانند بر روی خاک
یگیرد .توفانها م 
شهای مختلفی صورت م 
 .) 55اثرات توفانهای گرد و خاک روی بشر به رو 
و محصوالت کشاورزی ،حمل و نقل هوایی و زمینی و ارتباطات رادیویی تاثیرگذار باشند (توبئیهای نجف آبادی،
.) 1384
یشوند .در نوامبر  1991در 5
این طوفانهای گرد و خاک باعث کاهش دید در خطوط هوایی ،ریلی و جادهای م 
ایالت آمریکا  164وسیلة نقلیه با هم برخورد کردند (پیولی .) 77 ،6991 ،گرد و غباری که در اطراف دریاچه اونز در
یباشد (رالف،
تهای باالی آرسنیک ناشی از معدن کاری در مناطق مسیر طوفان م 
کالیفرنیا وجود دارد حاوی غلظ 
یها در شرق آفریقا همهگیر است و عمدتًاًا دارای ارتباط تنگاتنگی با وقوع طوفان گرد و
 .) 160 ،1002برخی بیمار 
یش و د و
یزای قارچی به وسیله گرد و خاک منتقل م 
یباشد (سلطان و همکاران .)9002 ،برخی علل بیمار 
خاک م 
بومی بخش جنوب غرب ایاالت متحده (در کالیفرنیا ،جنوب آریزونا ،جنوب نیومکزیکو و غرب تگزاس) و شمال
مکزیکو است (گابریل.) 38 ،9991 ،
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مطالعات نشان میدهند که گستره وسیعی از رویدادهای گرد و خاک ارتباط نزدیکی با افزایش روزانة مرگ و میر
یهای مرتبط به قلب بوده و صدمات زیادی را به بار
تایوان (چن )4002 ،دارند که بر اثر مشکل تنگی نفس و بیمار 
آورده است (یانگ.)5002 ،
در ايران نیز مطالعاتی بر روی این توفانها صورت گرفته است .در استان خوزستان براساس مطالعات زراسوندی
(  ) 1388اثرات این پدیده بر روی محصوالت کشاورزی ،دامی ،زنبورداری و عرصههای منابع طبیعی و مراتع و
آلودگی آب رودخانهها ،چشمهها و منابع آب سطحی به همراه تعطیلی واحدهای صنعتی و خدماتی و اداری بخش
یشود.
تها م 
خصوصی و دولتی عالوه بر خسارات فراوان اقتصادی باعث افزایش روند مهاجر 
يكي از محققین توفانهای گرد و خاک را در منطقه اصفهان مورد تحلیل آماری و همدیدی قرار داده است و به این
یدهد و دوره توفانهای گرد و
نتیجه رسیده که بیشترین توفانهای گرد و خاک ،در اوایل بهار و اواخر تابستان رخ م 
یدهد .وی با
خاک با دورههای خشکسالی (بارش کم جوی) و دماهای باال در منطقه هماهنگی خوبی را نشان م 
مطالعه همدیدی مواردی از توفانهای گرد و خاک شدید ،دریافت که این توفانها در حضور جبهه رخ داده است .به
خصوص همراهی جبهه سرد با ناپایداری شدید روزانه ،باد اصطحکاکی الزم برای صعود ذرات ریز گرد و خاک را
یکند(توبئیهای نجف آبادی.) 1384 ،
فراهم م 
کشور ایران به دلیل همجوار بودن با بخش وسیعی از پهنههای بیابانی تحت اثرات نامطلوب پدیده گرد و غبار قرار
دارد .از مهمترین نواحی ایران که تحت تأثیر این پدیده قرار گرفته است شهرهای جنوبی و غربی ایران است .عالوه
یسازد ،پدیده گرد و غبار که در
بر پدیدههایی که به دلیل تأثیر سیستمهای جوی بارانزا این شهرها را متأثیر م 
مواردی با غلظت قابل مالحظه همراه بوده ،در اکثر مواقع سال به خصوص در فصول گرم این استانها را با
مشکالت جدی مواجه کرده است .این پدیده عمدتًاًا مشکالتی را با خود به همراه داشته و موجب بروز عوارض
تمحیطی و اقتصادی گردیده است.
نامطلوب بهداشتی ،زیس 
هدف از این پژوهش شناخت و تحلیل عوامل بسترساز و تشدیدکننده پدیده گردو غبار در نقاط مبدا و همچنین
یباشد.
اثرات این پدیده در استان کرمانشاه به عنوان یکی از نقاط مقصد این پدیده م 
روش تحقيق
با توجه به مولفههای مورد بررسی ،ماهیت موضوع و اهداف تحقیق ،رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی-تحلیلی
است چون عالوه بر این که به تصویرسازی وضع موجود پرداخته شده است به تشریح و تبیین دالیل چرایی و ابعاد
مساله نیز پرداخته است .طرح مساله و چارچوب نظری اولیه زمینه ایی را برای مطالعه موردی استان کرمانشاه فراهم
یکند زیرا مسائل ناشی از پدیده گرو غبار در این استان وجود داشته و به دلیل موقعیت جغرافیایی به طور ویژه
م
یباشد .عالوه بر منشاء پدیده گرد و غبار مولفههای اصلی مورد
تحت تاثیر کانونهای ایجاد پدیده گرد و غبار م 
یباشد .روش جمع آوری
بررسی شناخت اثرات این پدیده در امور اجتماعی ،بخش کشاورزی و سالمت ساکنان م 
اطالعات و دادهها به صورت کتابخانه ای ،مصاحبه با مسئوالن ،استفاده ار نظرات کارشناسان و تشکیل جلسات
یباشد .آمارهای مورد نیاز از سازمان مربوطه(اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه) گردآوری شده
کارگروه م 
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است .شناخت منشا و عوامل اصلی ایجاد کننده پدیده گرد و غبار ،آثار زیانبار آن بر زندگی ساکنان استان کرمانشاه و
یدهد.
ارائه راهکارهای درجهت مقابله با پدیده گرد و غبار چارچوب اصلی این تحقیق را تشکیل م 
پژوهش حاضر بر مبناي سواالت و فرضیات زيرانجام شده است:

یباشد؟
 منشاء پدیده گرد و غبار در استان کرمانشاه چه م  پدیده گرد و غبار چه اثراتی بر استان کرمانشاه داشته است؟تهای غیرمسئوالنه انسان در طبیعت کشورهای حاشیه خلیج فارس سبب توفانهای گرد و غبار در استان
 دخال یباشد.
م
 پدیده گرد و غبار خسارات فراوانی را در زمینههای اجتماعی و اقتصادی برای استان کرمانشاهداشته است.
باد
یشود .فشار هوا در مناطق گرم کم
یگیرد باد نامیده م 
حرکت افقی هوا که از کانونهای پرفشار به کمفشار صورت م 
یکند .این مناطق
یباشد در نتیجه هوا از منطقه با فشار زیاد به منطقه با فشار کم جریان پیدا م 
و در مناطق سرد زیاد م 
یگویند .مقدار فشار از منطقه فرابار به فروبار کاهش پیدا
گرم و سرد شده سطح زمین را به ترتیب فروبار و فرابار م 
یکند این تغییر فشار بر حسب فاصله را که جهت آن از مراکز پرفشار به مراکز کم فشار است و شیب تغییرات
م
یدانند (کاویانی و علیجانی.) 1374 ،
فشار نام دارد را عامل ایجاد حرکت هوا به صورت باد م 
یباشند .بادهای محلی بر اثر
بادها از نظر مقیاس عملکرد به سه دسته محلی ،منطقهای و سیارهای قابل تقسیمبندی م 
تغییرات روزانه فشار شکل میگیرند .بادهای منطقهای در اثر تغییرات درازمدت فشار در مقیاس ماه و فصل به وجود
یآیند و عامل اصلی ایجاد بادهای سیارهای ،نابرابری در توزیع انرژی خورشید در سطح کره زمین است .گردش
م
عمومی هوا عامل اصلی تمام تغییرات آب و هوایی در سطح زمین است و باعث حرکت هوا در سه جهت مداری،
یشود .منظور از حرکت عمودی هوا ،جریان هوا در جهت عمود بر سطح زمین است.
فالنهاری و عمودی م 
نص 
پدیده گرد و غبار به عنوان یک فرایند بادی
یباشد .پدیده گرد و
پهنههای وسیعی از دنیا به خصوص در نیمکره شمالی در جزء مناطق خشک و نیمه خشک م 
یباشد .این پدیده در
غبار به عنوان یکی از فرایندهای بادی یکی از مسائل اساسی و مشکل آفرین این مناطق م 
دورههای گرم سال (فصول بهار و تابستان) به علت کمبود بارش و نبود رطوبت بین ذرات خاک که عامل مهمی در
یافتد .شدت این پدیده گاهی به علت مناسب بودن شرایط محیطی و
یباشد ،بیشتر اتفاق م 
چسبندگی ذرات خاک م 
باال بردن سرعت باد به قدری زیاد است که حجم عظیمی از ذرات گرد و خاک تا ارتفاع باالیی از تروپوسفی بلند
یآورد
شده و پس از طی مسافتی طوالنی مناطق وسیعی را تحت تأثیر قرار داده و خسارت جبران ناپذیری را به بار م 
(گودرزی نژاد.)1 378 ،
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يافتههاي پژوهش
یباشد که نه تحت سلطه ی محیط طبیعی و نه اسیر جبر
دانش جغرافیا به عنوان پلی میان علوم طبیعی و انسانی م 
یدهد.
یگیرد ،بلکه هر دو را در تعامل و همکاری عقالیی با هم پیوند م 
اجتماعی قرار م 
یکند ،قبل از آنکه ناشی از
آنچه پدیده گردو غبار را در ایران و همین طور استان کرمانشاه به عنوان تهدید مطرح م 
عدم شناخت محیطی طبیعی باشد ،حاصل فرهنگ حاکم بر جامعه انسانی است؛ وجود این فرهنگ غلط بخش عمده
ای از مشکالت ناشی از پدیده گرد و غبار را باعث شده است .رسالت جغرافیا در این برهه از زمان ،بیشتر از سایر
رشتهها ،در تعیین اصول شناختی ترکیبی از پدیده گرد و غبار است؛ زیرا حتی هنگامی که سایر علوم شناخت کمتری
از نظریه سیستمها داشت ،در تعریف جغرافیا تبیین رابطه انسان و محیط تقریر شده بود .براین اساس در این پژوهش
به تحلیل منشاء و اثرات پدیده گرد و غبار در استان کرمانشاه از دو منظر طبیعی و انسانی پرداخته شده است.
منشاء پدیده گرد و غبار در استان کرمانشاه:
مناطق تولید گرد و غبار در منطقه جنوب و غرب ایران و کشور عراق در بین سالهای  1363تا  1367توسط
(ویلکرسون )1991 ،شناسایی شدهاند .این بررسي يكي از جامع ترین مطالعاتی است که در این زمینه صورت گرفته
است .وی  14منشأ منفرد برای توفانهای گرد و غبار در ناحیه شناسایی کرده است که  9منبع آن در عراق بوده
است.

شکل -1موقعیت استان کرمانشاه نسبت به منشاء گرد و غبار
منبع :برنامه محیطی سازمان ملل1002 ،

جفارس و كشورهاي
براین اساس منشاء طبیعی پدیده گرد و غبار ایران بيابانها و صحراهاي كشورهاي حاشيه خلي 
یباشد (به شکل  -1توجه شود) اما در چند سال اخیر تشدید شده و در چند مرحله زندگي
غربي ايران بویژه عراق م 
مردم در چندین استان غربی ،جنوبی ،جنوب غربی و مرکزی كشور را مختل كرده است .در برخی مواقع شدت
پدیده منجر به تعطیلی ادارات ،مراکز آموزشی و فرودگاهها شد .حتی اين پديده به تدریج در تهران و شهرهای شرق
بهای
یشود تاال 
زاگرس و جنوب البرز نیز گسترده شد .طی چند دهه ی اخیر همانگونه که در شکل -2مشاهده م 
تها واقدامات عمرانی اخیر
جنوب عراق به طور روز افزونی کاهش یافته اند که از منظر منشاء انسانی پدیده سیاس 
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ترکیه و همچنین ایران در جهت مهار آبهای سطحی و بهره برداری بهینه از منابع آبی باعث کاهش دبی آب
بهای هورالعظيم و هورالهویزه و افزايش عرصه
رودخانههای دجله و فرات شده است .از نتایج آن خشک شدن تاال 
یباشد.
بياباني جنوب عراق م 

بهای جنوب عراق و افزايش عرصه بياباني
شکل -2خشک شدن تاال 
منبع :برنامه محیطی سازمان ملل1002 ،

یگیرند
یشود که از کشورهای ترکیه ،سوریه و ایران سرچشمه م 
نالنهرین به وسیله سرشاخههایی تغذیه م 
در واقع بی 
یآید که توسعه شتابناک این کشور و ساخت سدهای متعدد از عواملی است که
و بیشترین آب آن از کوههای ترکیه م 
به ایجاد این سامانه کمک کرده است .استراتژیهای اخیر کشور ما نیز بر این است که آبهای مرزی که از کشور
بهای
یشوند مهار شود و همین مسأله موجب خشک شدن پایاب این رودخانهها و تغییر چشم انداز تاال 
خارج م 
جنوب عراق شده است(به شکل -3توجه شود).

شکل -3تغییر چشم انداز تاالب هور العظيم
منبع :برنامه محیطی سازمان ملل1002 ،

البته تحوالت سیاسی و نظامی چند سالهی اخیر کشور عراق نیز در تشدید پدیده موثر بوده است .عدم وجود ثبات
سیاسی باعث کم توجهی به مسائل زیست محیطی عراق شده است .همچنین تردد بیش از حد وسایل نقلیه اعم از
کهای حساس به فرسایش و شدت گرفتن
نظامی و غیرنظامی در کشور عراق باعث به هم خوردن سطح خا 
یشود.
توفانهای گرد و غبار م 
اثرات پدیده گرد و غبار بر استان کرمانشاه
اثرات پدیدههای گرد و غبار ممکن است تا فاصله چند صد کیلومتری از منبع اصلی تداوم داشته و سبب بروز اثرات
نامطلوب زیستی و بروز خسارات فراوان در زمینههای اجتماعی و اقتصادی گردد.
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پدیده گرد و غبار در چند سال اخیر بخشهای وسیعی از کشور ما را تحت تاثیر قرار داده و در پاره ای از موارد منجر
به مختل شدن کلیه فعالیتهای انسانی شهرهای جنوبی و غربی گردیده است .این پدیده آب و هوائی اگرچه منشاء آن
کشورهای عربی خلیج فارس و عراق است لیکن به سرعت زندگی شهری را در استان کرمانشاه تحت تاثیر قرار داده
است .در بعضی مواقع وقوع این پدیده منجر به تعطیلی ادارات ،مراکز آموزشی و فرودگاهها استان گردیده است.
جدول -1ميانگين روزهاي همراه با گرد و غبار استان کرمانشاه
سال

1387

1388

1389

روز

117

118

92

ميانگين  10ساله

09 13
 4روز (تا تاريخ ) 90 /1/ 25

53

منبع :اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه09 13 ،

یشود ،مجموع روزهاي همراه با گردوغبار در طي سالهاي  88 ، 87و  89نسبت به
همانگونه در جدول  1مشاهده م 
ميانگين  10ساله استان 601 ،درصد افزايش داشته است.
براساس آمار موجود ،مجموع روزهاي همراه با گردوغبار بسیار شدید در طي سالهاي  88 ، 87و  89نسبت به
ميانگين  10ساله استان 180 ،درصد افزايش داشته است .همچنین مجموع روزهاي همراه با گردوغبار نسبتًاًا شدید در
طي همین سالها نسبت به ميانگين  10ساله استان 52 ،درصد افزايش داشته است .تعداد روزهاي همراه با گردوغبار
متوسط در طي سالهای مذکور نسبت به ميانگين  10ساله استان 94 ،درصد افزايش داشته است .عالوه براین
روزهاي همراه با گردوغبار رقیق استان کرمانشاه در طي سالهای  88 ، 87و  89نسبت به ميانگين  10ساله 114 ،درصد
افزايش داشته است.
جدول  -2شدت گرد و غبار استان کرمانشاه طی سالهای مختلف
سال

1387

1388

1389

09 13

ميانگين  10ساله

شدت
بسيار شديد

14

19

9

 4روز (تا تاريخ ) 90 /1/ 25

5

(ديد بين  001تا  0001متر)
نسبتًاًا شديد

11

21

9

-

7

42

32

25

-

17

(ديد بين  0001تا  0002متر)
متوسط
(ديد بين  0002تا  0005متر)
رقيق

50

55

49

-

24

(ديد بين  0005تا 00001متر)
منبع :اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه09 13 ،

از نظر مباحث مربوط به بهداشت و سالمت استان در سال  1388تعداد  37 91نفر(  1741نفر سر پا يي و 691نفر
يهاي تنفسي ،آسم و برونشيت
يهاي ناشي از اثرات گرد و غبار از جمله «:سرگيجه ،بيمار 
بستري) به علت بيمار 
مزمن ،بيماريهاي قلب و عروق و سرطان ريه و » ...تحت مداوا قرار گرفته اند .البته در سال  1389تعداد  673نفر
(006نفر سرپا يي و  73نفر بستري) تحت مداوا قرار گرفته اند که نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری داشته است.
همچنین در سال  09 13بر اساس آمار موجود تا تاريخ  90 /1/ 26تعداد مراجعين به مراکزدرمانی به علت پدیده گرد و
غبار  528نفر بوده اند که  18نفر از آنها بستري شده و  803نفر به صورت سرپایی درمان شده اند که با توجه به
زمان محدود سپری شده از سال افزایش ناگهانی در تعداد مراجعین داشته است.
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از منظر اثرات طبیعی قرار گرفتن گرد و غبار بر روی سطح برگ گیاهان (محل تنفس و ساخت غذا) باعث مسدود
شدن روزنهها شده که احتما ًالًال منجر به کاهش سوخت و ساز و تنفس گیاهان گردیده و حالتی شبیه مسمومیت ایجاد
یتواند باعث لطمه وارد شدن به محصوالت
ینماید .همچنین جذب نور خورشید توسط ذرات گرد و غبار م 
م
گلخانه ایی استان شود .با قرار گرفتن گرد و غبار بر روی علوفه دامها زمینه ایجاد انواع بیماری در دام فراهم
یگردد و این شاید از علل کاهش  10درصدی تولیدات شیر و گوشت استان کرمانشاه باشد .در طی چند سال اخیر
م
وقوع پدیده گرد و غبار خسارات جبران ناپذیری را به بخش کشاورزی استان وارد ساخته است که در جدول زیر به
بخشی از این موارد اشاره شده است:
لهای  88 - 87بر حسب نوع فعالیت
جدول -3میزان خسارات وارده بر بخش کشاورزی استان کرمانشاه طی سا 
نوع فعالیت

میزان خسارت(برحسب تن)

درصد خسارت

مبلغ خسارت(میلیارد ریال)

زراعت

% 15

0000 45

135

باغبانی

% 20

00 0 68

47

دام(شیر و گوشت)

% 10

00005

50

طیور

% 15

6300

6/21

زنبورستانها

% 50

005

9/ 73

گلخانه

% 10

960

0 48
728

جمع
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در برخی موارد شدت و غلظت پدیده گرد و غبار به گونه ای است که امور روزانه زندگی ساکنان استان را با مشکل
یشود که در جدول
ینماید و حتی در بعضی موارد به تعطیلی مدارس ،ادارات و لغو سفرهای هوایی منجر م 
مواجه م 
 4به آنها اشاره شده است.
جدول-4تاثیرات پدیده گرد و غبار بر برخی از جنبههای امور اجتماعی استان کرمانشاه
امور اجتماعی

1388

لغو پرواز

1389

(09 13تا  25فروردین)

32

6

21

تعطیلی مدارس

1

1

1

تعطیلی ادارات

2

1

1

منبع :اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه09 13 ،

بحث
درحال حاضر پایداری پدیده گرد و غبار بعد از ظهور در محیط جغرافیایی مستلزم همخوانی یا برقراری بسیاری از
روابط موجود بین طول موج و غلظت محیطی است که آن پدیده در آن ایجاد شده است؛ به عبارت دیگر ،هر پدیده
یتوان یک شوک به محیط آبی تلقی کرد .در محیط آبی راکد ،به محظ ایجاد شوک ،امواجی در سطح
جغرافیایی را م 
ییابند و تا چه زمانی محیط را از خود متاثر خواهند ساخت،
یشود .حال این امواج با چه سرعتی انتشار م 
ایجاد م 
طبق قوانین فیزیک ،به عواملی چند ،چون غلظت(ویسکوزیته محیط) ،طول موج ،دامنه و خود موج بستگی دارد.
طها و فضاهایی متعددی مجبور به زندگی بوده و هست و ناچار
بدون تردید ،انسان در مقاطع مختلف زمانی ،در محی 
تعریف روابط جدید او با محیط براساس شناخت بیشتر او از فرهنگ و فضاهای ایجاد شده به دست انسان امکان
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پذیر خواهد بود .براین اساس در این تحقیق سعی شده است روابط جدید انسان و پدیده گرد و غبار در قالب نگاه
ترکیبی علم جغرافیا مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به مطالعات انجام شده توسط ویلکرسون( )1991که قب ًالًال ذکر شد ،منشاء طبیعی پدیده گرد و غبار در ایران
ي
یباشد .از دید انسانی فعاليت سدساز 
جفارس و كشورهاي غربي ايران م 
بيابانها و صحراهاي كشورهاي حاشيه خلي 
در كشورهاي تر يك ه ،اردن ،سوريه و ایران ،كاهش محسوس دبي آب رودخانههاي دجله و فرات در پا يي ن دست،
خشك شدن تاالبهای هورالعظيم و هورالهویزه ،افزايش عرصه بياباني جنوب عراق ،به هم خوردن سطح خاکهای
حساس به فرسایش به علت تردد بیش از حد وسایل نقلیه اعم از نظامی و غیرنظامی در کشور عراق و به طور کلی
یتواند سبب شدت گرفتن توفانهای گرد و غبار در استان کرمانشاه
دخالتهای غیرمسئوالنه انسان در طبیعت م 
یباشد.
م
بعضی نواحی برای فرسایش مستعدترند .بنابراین آنها نواحی تولید گرد و غبار هستند .در بسترهای خشک شده
یگذارد و جریانهای فصلی اتفاقی پوشش
بهای عراق ،تبخیر اغلب پوسته نازکی از نمک در سطح باقی م 
تاال 
یدارد
یآورد که خاک را نگه م 
یکند .پوشش گیاهی ریشههای پیچیده و درهمی را فراهم م 
گیاهی اندکی را حفاظت م 
یآورد .گیاهان با کاهش سرعت بادها به
و منطقهای از اصطکاک بین زمین و بادهای در حال وزش بر آن فراهم م 
یکنند .در نواحی دارای
وسیله افزایش اصطکاک ،ناحیه خشک را از بلند شدن خاک خشک توسط باد حفاظت م 
پوشش گیاهی معمو ًالًال گرد و غبار وزشی تنها با بادهای قوی ایجاد شده یا بعد از یک دوره خشک طوالنی ،اتفاق
یافتد .همه این نواحی منابع عمدهای برای توفانهای گرد و خاک هستند ،زمانی که سرعت الزم (ضروری) برای
م
بلند کردن گرد و خاک از سطح فراهم شود.
اخیرًاًا تأثیر گرد و خاک بر سالمتی انسان موضوع بسیار جدی و قابل توجهی شده است (گاریسون5 ،3002 ،؛
گریفین .)1002 ،متاسفانه طی چند سال اخیر میزان مراجعات به مراکز درمانی در استان کرمانشاه به علت بروز یا
یها
یحالی ،ناراحتی چشمی) و آلرژ 
یهای تنفسی ،قلبی ،سردرد ،استفراغ ،ب 
یهای مختلف (مانند بیمار 
تشدید بیمار 
بسیار باال بوده است .به علت استنشاق ذرات گرد و غبار و تهنشست آنها در ریه به فاکتورهای متعدد بستگی دارد.
یباشند .ذرات درشتتر در مناطق نزدیک به منشأ
اما اندازه و ترکیب ذرات وارد شده به شش مهمترین فاکتور م 
یکنند .این ذرات در زمان بازدم و اخالط
فراوانتر هستند و در همان فاصلههای نزدیک به منشأ سریع تهنشست م 
گتر از  10میکرون وارد شده به
یشوند ،با این حال با تنفس عمیق بسیاری از ذرات بزر 
بیشتر از ریهها خارج م 
ریهها ممکن است بسیار سمی باشند .ذرات ریزتر که قطر آنها کمتر از  10میکرومتر است برای مدت زمان طوالن
یمانند (ذرات قابل تنفس) ،در بین این ذرات ،ذراتی که قطر آنها بیشتر از 5
در هوا به صورت تعلیق باقی م 
شها
یباشند ،در اثر سرفههای عمیق از ریه خارج میشوند .ذرات کوچکتر از  5میکرومتر به اعماق ش 
میکرومتر م 
یشوند .از اثرات
یهای ریوی م 
یمانند و باعث بروز بیمار 
وارد شده و تا زمانهای طوالنی در اعماق ششها باقی م 
مهمی که گرد و غبار روی سالمت انسانها دارد شامل :ایجاد آلرژی ،حملههای آسم ،مشکال یسفنت تالالتخا و ت
یباشند .در حوزه ی اجتماعی نیز اختالل در ناوگان هوایی ،تعطیلی مراکز آموزشی و اداری از اثراتی بوده است که
م
برای استان کرمانشاه به دنبال داشته است.
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یباشد .خسارت و یا کاهش درآمد در
از مهمترین استانهای کشور در زمینه ی تولیدات کشاورزی استان کرمانشاه م 
بخش کشاورزی از عمده زیانهای اقتصادی پدیده گرد و غبار در استان کرمانشاه بوده است .در مجموع این پدیده
طی سالهای  728 ، 87 - 88میلیارد ریال به استان کرمانشاه خسارت وارد کرده است .ذرات گرد و غبار موجب
یگردد که منجر به افت کمی عسل تولیدی گردد؛ یا از طرفی وجود ذرات گرد و غبار
کاهش جمعیت زنبور عسل م 
یگردد.
بر روی گیاهان و جلوگیری از وضعیت طبیعی گل و گیاه موجب کاهش و افت کیفی عسل تولیدی م 
نتيجه گيري
پدیده چالش آفرين گرد و غبار از جمله مسائلي است كه موجب دل مشغولي جغرافيدانان گرديده و رسالت آنان را
در تح يك م روابط انسان و محيط به منظور بهره برداري بهينه از فضاهاي جغرافيا يي و تعامالت منطقي بين انسان و
ینمايد .در این پژوهش نیز با دید ترکیبی علم جغرافیا به بررسی پدیده از جنبههای
طبيعت بيش از پيش گوشزد م 
طبیعی و انسانی پرداخته شده است.
محیط زندگی انسان همواره دستخوش حوادث طبیعی ناگواری بوده که زیستن او را با خطر مواجه ساخته است.
یافتد و این ذرات ریز در مناطق خشک و نیمه
بیشترین گرد و غبار موجود در جو با منشأ ذرات ریز دانه اتفاق م 
یتواند نوعی واکنش به تغییر
یباشند .در واقع ایجاد گرد و غبار م 
خشک جهان از فراوانی باالتری برخوردار م 
طهای جغرافیایی
تهای انسانی را در کنار شرایط طبیعی محی 
پوشش گیاهی زمین باشد که در این رابطه نقش فعالی 
نباید در نظر دور داشت
کشور ایران به دلیل این مشکل و همجوار بودن با بخش وسیعی از پهنههای بیابانی تحت اثرات نامطلوب این پدیده
یگیرد .در سالهای اخیر پدیده گرد و غبار به یکی از مشخصههای زندگی شهری در جنوب و غرب ایران
قرار م 
تبدیل شده که مستمرًاًا در حال گسترش است و حتی بعضی مواقع اين پديده به تدریج در تهران و شهرهای شرق
زاگرس و جنوب البرز نیز گسترده شده است.
نتایج پژوهش نشان داد که منشاء طبیعی پدیده گرد و غبار در ایران و استان کرمانشاه بيابانها و صحراهاي
ي
تهای انسانی از جمله سدساز 
یباشد .در این راستا فعالي 
جفارس و كشورهاي غربي ايران م 
كشورهاي حاشيه خلي 
در كشورهاي تر يك ه ،اردن ،سوريه و ایران ،كاهش محسوس دبي آب رودخانههاي دجله و فرات در پايين دست،
بهای هورالعظيم و هورالهویزه ،افزايش عرصه بياباني جنوب عراق و به هم خوردن سطح
خشك شدن تاال 
کهای حساس به فرسایش به علت تردد بیش از حد وسایل نقلیه اعم از نظامی و غیرنظامی در کشور عراق و به
خا 
طور کلی دخالتهای غیرمسئوالنه انسان در طبیعت سبب تشدید این پدیده در نقاط مبدا شده است.
از دیدگاه انسانی اختالل در ناوگان هوایی ،تعطیلی مراکز آموزشی و اداری بخشی از اثراتی بوده است که برای استان
کرمانشاه به دنبال داشته است .از نظر مباحث مربوط به بهداشت و سالمت استان به عنوان یکی از مهمترین اثرات
اجتماعی این پدیده ،در سال  1388تعداد  37 91نفر(  1741نفر سر پا يي و 691نفر بستري) به علت بيماريهاي ناشي
يهاي قلب و عروق و
يهاي تنفسي ،آسم و برونشيت مزمن ،بيمار 
از اثرات گرد و غبار از جمله «:سرگيجه ،بيمار 
سرطان ريه و » ...تحت مداوا قرار گرفته اند .البته در سال  1389تعداد  673نفر (006نفر سرپا يي و  73نفر بستري)
تحت مداوا قرار گرفته اند که نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری داشته است .همچنین در سال  09 13بر اساس
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آمار موجود تا تاريخ  90 /1/ 26تعداد مراجعين به مراکزدرمانی به علت پدیده گرد و غبار  528نفر بوده اند که  18نفر
از آنها بستري شده و  803نفر به صورت سرپایی درمان شده اند که با توجه به زمان محدود سپری شده از سال
افزایش ناگهانی در تعداد مراجعین داشته است.
خسارت و یا کاهش درآمد در بخش کشاورزی از عمده زیانهای اقتصادی پدیده گرد و غبار در استان کرمانشاه
بوده است .قرار گرفتن گرد و غبار بر روی سطح برگ گیاهان (محل تنفس و ساخت غذا) باعث مسدود شدن
روزنهها شده که منجر به کاهش سوخت و ساز و تنفس گیاهان گردیده و حالتی شبیه مسمومیت ایجاد مینماید.
پيشنهادها
دراین پژوهش در راستای مقابله با مسائل ناشی از پدیده گرد و غبار راهکارهایی اندیشیده شده است که به دو دسته
سهای بین المللی ،ملی و محلی) و راهکارهای سخت
ی کلی تقسیم شده است :راهکارهای نرم افزاری(در مقیا 
افزاری(شامل اقدامات بیولوژیکی و مکانیکی).
راهکارهای نرمافزاری شامل
نالمللی
در مقیاس بی 

 -تنظیم تفاهمنامه دو و چند جانبه (منطقهای) بین کشورهای منطقه خلیج فارس در خصوص چگونگی مقابله با آثار

زیانبار گرد و غبار و گنجاندن تعهدات الزام آور برای هر کشور؛

نالمل از جمله برنامه توسعه سازمان ملل ،1کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی سازمان ملل ،2
 -درگیر نمودن سازمانها بی 

یهای علمی ،فنی ،اعتباری و ...به منظور مقابله با آثار زیانبار گرد و
برنامه محیطی سازمان ملل 3و ...در انجام پشتیبان 
غبار؛

 -مطالعه امکان سنجی ایجاد مرکز منطقهای بیابانزدایی و مبارزه با گرد و غبار در خاورمیانه با هدف تحقیق ،مطالعه

و آموزشهای مرتبط با مقابله با فرسایش بادی ،بیابانزایی ،تغییر اقلیم ،پدیده گرد و غبار و ...؛
 -استقرار سیستم هشدار و پیش آگاهی در زمینه گرد و غبار در کشورهای منطقه ؛

نالمللی از آسیبدیدگان حقیقی و حقوقی پدیده گرد و غبار.
تهای بی 
 حمای در مقیاس ملی

 تهیه یک طرح جامع به منظور پیشگیری ،مقابله و کنترل گرد و غبار و طوفانهای شن؛شهای صورت گرفته؛
 -بهرهگیری از نتایج مطالعات و پای 

تخانههای راه ،نیرو ،کشاورزی و سازمان محیط زیست
 -یکپارچه عمل کردن همه دستگاههای مربوطه مانند وزار 

در سطوح مختلف؛

بتر پروژهها و طراحها؛
 افزایش دقت در برآورد مقادیر فرسایش بادی در کشور و امکان برنامهریزی مناس  -اشاعه و فرهنگ مبارزه و کنترل با فرسایش بادی در بین مسئولین و کارشناسان کشور؛

1

-United Nations Development Programme
- United Nations Convention to Combat Desertification
3
- United Nations Environment Programme
2
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 -شناسایی مناسبترین کانونهای بحران فرسایش بادی کشور؛

بترین ابزارها و وسایل اندازهگیری مستقیم فرسایش و رسوب بادی؛
 -انتخاب و معرفی مناس 

 -پیشنهاد سازمان کار مدیریتی و اجرایی جهت راهاندازی شبکه سنجش و مطالعه فرسایش بادی در ایران؛

شگیری ،حفاظت و تحدید عوامل ایجاد یا تشدید گرد و غبار و کاهش خسارت حاصل از این پدیده.
 -پی 

در مقیاس محلی

 -ارائه آموزشهای فراگیر به منظور ارتقای آگاهی عمومی (در شهرها و روستاها) در جهت حفظ سالمتی و کاهش

یهای ناشی از گرد و غبار؛
آسیبها و بیمار 

 -واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی؛

 -جلب مشارکت بومیان به ویژه زنان روستایی؛

 -پرداخت تسهیالت بانکی ،امنیت سرمایهگذاری ،پرداخت یارانههای دولتی؛

حهای عمرانی و توسعه منابع آب با شرایط زیست محیطی و اکوسیستم مناطق؛
 -هماهنگ سازی و سازگاری طر 

تهای مرتبط با احداث ایستگاههای سنجش و مطالعه فرسایش بادی ،اعم از
تها و محدودی 
 -شناسایی سایر قابلی 

تهای مکانی (قابلیت دسترسی ،مالکیت و)...؛
تهای نیروی انسانی (ماهر و تخصصی) ،محدودی 
محدودی 

 -تهیه شناسنامه اولیه و طرح اجرایی برای احداث هر کدام از ایستگاهها اعم از روش اجرا و برآورد هزینه؛

 آمادگی و مقابله با پدیده گرد و غبار و کاهش خسارت.راهکارهای سختافزاری
اقدامات بیولوژیکی

یتوان به
 -نهالکاری ،بوتهکاری ،قلمکاری ،بذرکاری و استفاده از ساقه غالت که در جهت افزایش راندمان آنها م 

شیوه زیر عمل نمود؛
برای افزایش راندمان نهالکاری:

 -انتخاب تپههای ماسهای جوان  3-6متر (گاهًاًا بیش از  6متر)؛

 -انتخاب تپههای ماسهای فاقد پوشش گیاهی طبیعی؛

چپاشی شده به دلیل ممانعت الیههای مالچ از نفوذ رطوبت؛
 انتخاب تپههای ماسهای بدون عملیات مال  -استفاده از نهالهای استاندارد فاقد سرمازدگی؛

 استفاده از نهالهای  2ساله شده با حجم ریشهدهی باال و رشد رویشی مناسب؛برای افزایش راندمان بذرکاری:

 -کشت بذر در گلدانهای پالستیکی؛

 حجم آوری بذر در اواسط بهار و انبار کردن مناسب بذور؛ -خیساندن  48ساعته بذور؛

 -پوشش چاله؛

یمتری و با فواصل  3×2متر.
 -کپه کاری در چاله  3-5سانت 
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نهای روان:
برای افزایش راندمان استفاده از ساقه غالت به ویژه برنج برای تثبیت ش 

 -تأمین و حمل بستههای ساقه غالت به منطقه اجرایی در فصل اجرایی (پاییز و اوایل زمستان)؛

 ایجاد خط پروژه به صورت ایجاد شیار یا خط کشی به شکل شطرنجی با فواصل یک در یک متر؛ -تأمین ابزار کار نظیر بیل ،تراکتور ،تریلر ،کارگر و ...؛

 پخش الیهای از ساقهها بر روی خطوط ایجاد شده به صورت شطرنجی و عمود بر جهت باد غالب؛ -فرو کردن ساقهها توسط بیل در عمق  15 - 20سانتیمتری ماسههای روان؛

 فشرده کردن دو طرف ساقهها با بیل؛ -نهالکاری در ابعاد مورد نیاز؛

 -ارتفاع دیوارهای ایجاد شده از ساقههای برنج حدود  20سانتیمتر باید باشد.

از دیگر اقدامات بیولوژیک برای مقابله با فرسایش بادی عبارتند از:

یهای مناطق بیابانی؛
 -افزایش تنوع گونههای گیاهی مقاوم به خشکی ،شوری ،کمآبی و سایر ویژگ 

 -بذر کاری اسکنبیل (کپه کاری) قبل از مالچ پاشی

شکل  -3ایجاد افزایش تنوع گونه ای با استفاده از گونه اقاقیا افرا 1در عرصههای بیابانی ماهشهر شهریور 386 1
منبع :اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان09 13 ،

 انتقال تجارب و اجرایی نمودن تجارب سایر کشورها مانند استفاده از ساقه غالت و کشت قلمههای طویل درماسههای روان؛

 -استفاده از گونههای جدید اقاقیا افرا به منظور افزایش تنوع گونهای؛

 عملیات ایجاد بادشکن زنده در بیابانها دارای امکانات آبرسانی و در اطراف مزارع با مشارکت مردم و ساکنینمحل؛

 -توسعه فضای سبز درون شهری ،تکمیل و افزایش فضای سبز موجود و ایجاد پوشش سبز در بالاستفاده خیابانها،

یشود ،از ایجاد گرد و غبار جلوگیری و موجب کاهش
کوچههای اصلی و فرعی که سطوح وسیعی را شامل م 
آلودگی ناشی از آن در درون شهرها و مناطق مسکونی خواهد شد؛
 -کمربند فضای سبز فرودگاهها با رعایت حریم فرودگاهها؛

1

- acacia maple
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 ایجاد کمربند سبز در نوار مرزی جنوب غربی کشور.اقدامات مکانیکی

شبینی ،هشدار و پایش پدیده گرد و غبار در داخل و خارج از مرزها؛
 -به کار گیری روشها و سیستمهای پی 

بها و دریاچههای واقع در مناطق
 حفاظت و احیای منابع آبی موثر در کنترل و کاهش گرد و غبار به ویژه تاال تحت نفوذ گرد و غبار؛

یهای
 آمادهسازی بخش پزشکی و سالمت (توسعه و تجهیز مراکز پزشکی ،تحقیق و شناسایی عوارض و بیمار ناشی از گرد و غبار و ...؛

نهای مکانیکی و غیر زنده در ماسهزارها و مناطق مستعد گرد و غبار؛
 ایجاد بادشک  -ایجاد حریم ایمنی  150متری برای راهآهن و جادههای بین شهری؛

 تعیین ضخامت باد بردگی خاکی از طریق نصب میلههای فوالدی و یا اندازهگیری عمق باد بردگی خاک از پایریشهها؛

 پروژه مالچ پاشییکی از کارآمدترین و موثرترین و در عین حال پر هزینهترین پروژههای تثبیت ماسههای روان است که توأم با
یشود معنی عالم مالچ پوشش است .انواع آن کاه و کلش ،خاک ،سنگریزه ،مشمع ،مواد نفتی و...
نهالکاری انجام م 
یباشد .جهت تثبیت تپه و ماسههای متحرک ،حفاظت از اراضی کشاورزی ،مناطق مسکونی ،تأسسات ،راهها و...
م
یشود .اجرای این پروژه مستلزم ایجاد انواع کمپ مانند کمپ مادر ،حرارتی و تخلیه است .زمان اجرای آن
انجام م 
یباشد .میزان مصرف آن  8- 10تن در هکتار
همزمان با شروع سرد شدن هوا و پس از بارندگی و آبیاری کافی م 
اندازه ذرات ماسه و رطوبت تپه ماسهای بستگی دارد.
یهای مالچ نفتی:
از ویژگ 

یخطر است؛
 -برای تولیدات کشاورزی ب 

 -باید پروژهها در طول پیشانی ماسههای روان انجام شود؛

یدهند در معرض خطر نیستند؛
 افرادی که مالچ پاشی را انجام م یباشد؛
 -دارای بوی بد نم 

یگذارد و
 بر فرایند ریشهزنی گیاه تأثیر منفی نم  -باران و هوا در آن قابل نفوذ است.
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حفاظت محیط زیست خوزستان.
کاویانی ،محمدرضا و علیجانی ،بهلول(  ،) 1374مبانی آب و هواشناسی ،تهران ،انتشارات سمت.
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