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 شهر اهوازدر پدیده ریزگردها ناشی از معضل آلودگی هوای  

 

 مسیح اله احمدی اصفهانی

 ، ایرانآزاد اسالمی واحد بین الملل، کیش، دانشگاه شهرسازی دانشجوی دکتری  

 

 چکیده

اقلیمی به شمار شده و از جمله تغیییرات  یای طبیعی شناختهالهای جوی و یکی از بترین پدیدهعنوان یکی از مهمریزگردها به

هد تعداد روزهای بیشتر وقوع آن در کشور بخصوص مناطق اشده و ش اخیر از سیر طبیعی خود خارج لآید که در چند سامی

های فراوانی در ارتباط با وقوع پدیده گرد و خاک در مناطق مختلف جهان وجود اگرچه گزارش .باشیمغرب می غرب و جنوب

ر اقلیم در اکثر مناطق جهان و تشدید این پدیده، تنها در دو دهه گذشته ریزگردهای معلق در هوا دارد، اما به دلیل وقوع تغیی

ها در عراق، مشکل ریزگردها را برای ایران در پی چنانکه خشک شدن تاالب. وع مهم زیستی شده استضتبدیل به یک مو

د ماهیت جهانی مسائل زیست محیطی را در نظر ها دست کم برای حفظ امنیت داخلی خود بایداشته است. بنابراین دولت

گرایی برای حل داشته باشند. با وجود این تنش و درگیری در میان کشورهای خاورمیانه توانسته است تأثیر منفی خود را بر هم

دت مسائل زیست محیطی گذارده و در نهایت خود این کشورها را متضرر کند. کشورهای عراق و سوریه در حال حاضر به ش

های داخلی خود هستند. عربستان نیز اخیرا از مشکالت این چنینی بی بهره نبوده است. بدیهی ها و بی نظمیدرگیر آشفتگی

ها نخواهد بود. ضمن اینکه بیشترین میزان ضرر و زیان در ی ریزگرد در اولویت کار این دولتاست در چنین وضعیتی مسأله

ی ریزگردها احتیاج به اعتبارات و منابع مالی کافی دارد که غربی ایران است. حل مسألههای جنوب حال حاضر دامن گیر استان

 تأمین آن برای یک کشور، به تنهایی، دشوار خواهد بود.

 آلودگی هوا، ریزگرد، اهواز، طوفان گرد و غبارهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

شده و از جمله تغیییرات اقلیمی به شمار  یای طبیعی شناختهالی از بهای جوی و یکترین پدیدهعنوان یکی از مهمریزگردها به

هد تعداد روزهای بیشتر وقوع آن در کشور بخصوص مناطق اشده و ش اخیر از سیر طبیعی خود خارج لآید که در چند سامی

خشک است و زمانی  هبه عبارتی رویداد ریزگردها یک پدیده هواشناسی در مناطق خشک و نیم .باشیمغرب می غرب و جنوب

 طحکند و شن و ماسه و ریزگردها را از سمی لدار آستانه اعماقگذرد یا باد نیروی بیش از مهه تندباد میبدهد که یک جرخ می

های فراوانی در ارتباط با وقوع پدیده گرد و اگرچه گزارش (.2413)ملکوتیان، کندکرده و به سایر مناطق حمل می بلند خشک

ق مختلف جهان وجود دارد، اما به دلیل وقوع تغییر اقلیم در اکثر مناطق جهان و تشدید این پدیده، تنها در دو خاک در مناط

زیست بر  کارشناسان هواشناسی و محیطت. وع مهم زیستی شده اسضدهه گذشته ریزگردهای معلق در هوا تبدیل به یک مو

بنابراین اگر  .یابدان و عراق به سمت ایران گسترش میجزیره عربست ریزگردها از شبه دهیشدن هوا، پد ماین باورند که با گر

وه بر جنوب ایران، سایر الشدند با روند افزایشی دمای کره زمین عها در غرب ایران پدیده ای نادر قلمداد میتاکنون این طوفان

اط ایران دچار چالش می قدر بسیاری از نرا  مدهند و زندگی مردمناطق غربی ایران را نیز به طور مکرر تحت تأثیر قرار می

های انسانی، در فعالیت اللانی و خشک، سبب اختبپدیده ریزگردها به عنوان پدیده بارز مناطق بیا(. 2411)اکبری، نمایند

ت والخیزی خاک، تخریب محصکاهش دید، کاهش حاصل (.2410)فالح و همکاران، ل و صنایع می گرددقکشاورزی، حمل و ن

های تنفسی را به عنوان تبعات های مکانیکی و افزایش بیماریل در ارتباطات و سیستمالاهش تابش خورشید، اختک، کشاورزی

 .مخرب ریزگردها معرفی نمود

رویه درختان و نابودی علفزارها و از بین بردن  شود. قطع بیمحیطی محسوب میزیست بزرگترین مشکالت از پدیده ریزگردها 

تواند احتمال بروز این پدیده را افزایش دهد. با توجه به اینکه نظرات های خشکسالی طوالنی، میزراعت و شروع دوره

باشد استفاده از روشی که بتواند ما را در مبارزه با ریزگردها، متفاوت می نههای مختلف در زمیکارشناسان و مسئولین سازمان

 ار یاری دهد ضروری خواهد بود. زمینه انتخاب بهترین معیار و گزینه مقابله با گردوغب

دلیل موقعیت جغرافیایی و  های کشور را بهیند و بالهای طبیعی که استان خوزستان و دیگر استانشاهای ناخویکی از پدیده

دهد، پدیده گرد و غبار است. پدیده گرد و غبار از جمله تغییرات اقلیمی و تأثیر قرار می همجواربودن با مناطق بیابانی تحت

محیطی نامطلوبی است که در چند سال اخیر از سیر طبیعی خود خارج شده و جهان شاهد تعدد وقوع آن  پیامدهای زیست

 هاى تخریب محیطها در حوزههاى متعددی را ایجاد کرده که برخى از این نارساییباشد. این پدیده مشکالت و نارساییمی

ورى، مهاجرت اجبارى و در  نارضایتی اجتماعی و شهروندى و کاهش تولید و بهره ها وزیست و اکوسیستم، ابتال به انواع بیماری

پور و هاشمی، شود)خسرویهاى رسمى به دلیل عدم توانایى در حل این مسأله را شامل مینهایت، ایجاد نگاه منفى به دستگاه

1330.) 

طریق کشورهای اطراف همچون عراق و  ت که ازدرصد علت بروز آن عوامل خارجی اس 88تا  84 که در معضل هجوم ریزگردها

چون کشورهای همسایه درگیر مسائل امنیتی هستند به نسبت بروز چنین نابسامانی نیز دور شود. افغانستان وارد کشور ما می

م عملیاتی را شرایط حاکم بر کشور عراق هر گونه اقدا ،زیست محیطی المللیهای بین هاز انتظار نیست. با وجود انعقاد تفاهم نام

تالش زیادی با دولت عراق برای مهار ریزگردها انجام  ،های گذشته دولتدر سال .برای مهار گرد و غبار ناممکن ساخته است

تفاهم کاشت درخت منعقد شده است. با این  داده عملیاتی با کشور عراق برای مالچ پاشی و تاکنون نیز چندین نامه همکاری و

المللی برای مهار ریزگردها در منطقه بسته شده است. در واقع ناامن بودن بین ن تاکنون چندین قطعنامه وجود به پیشنهاد ایرا

عراق نمی تواند کاری را از را برای مهار ریزگردها  ناکام گذاشته است و در شرایط کنونی دولت ها اقدامات و طرح  عراق عمالً

  پیش ببرد.

 



 شهری مدیریت و عمران جغرافیا، مطالعات

 1 -13، صفحات 1041 ابستانت ،2 شماره ،8 دوره

3 

 

 ادبیات تحقیق -2

 یزگرد(گرد و غبار)ر -2-1

-شود که در اثر فرسایش بادی و بیابانای اتالق میگردوغبار یا ریزگرد به ذراتی بسیارکوچک و سبک سیلتی و رسی یا ماسه

ی وقوع پدیده(.  1333یابند)سازمان حفاظت محیط زیست، زایی توسط باد تا مسافت بسیار طوالنی جابجا و انتقال می

های تاریخی مشاهده که در همه دوره باشدواحی خشک و نیمه خشک و مناطق بیابانی میگردوغبار از جمله وقایع معمول در ن

های گردوغبار در کشورهایی نظیر چین به دهد که پیشینه وقوع پدیدهاست. اسناد تاریخی موجود در این رابطه نشان می شده

اوتی دارد، برای مثال در شمال شرق هند هابوب ن پدیده در کشورهای مختلف نامهای متف. ایرسدبیش از سه هزار سال نیز می

و دربعضی مناطق دیو  در افریقا و کشورهای عربی به نام شبح  (.1383)نگارش و فالحیان، شودمی امیده نیا بادهای موسمی 

 (. 1384نامیده می شود)کردوانی، 

بندی بر اساس نوع  ها تقسیمکی از این روشکنند، یبندی میهای مختلفی دستهناشی از فرسایش بادی را به شیوهطوفان های 

 (.1388)اسماعیلی، دشونبندی می ها به دو دسته تقسیم وفانطذرات گردوغبار است که بر این اساس 

 ایهای ماسهوفانط -1

 های گردوغبار وفانط -2

 های انتشار ریزگرد در ایرانكانون -2-2

  هستند: توجه قابل بخش دو در هاکانون این ست؛ا زیر هایکانون شامل ایران در ریزگرد بروز هایکانون

 داخلی های کانون الف(

  شادگان مانند شده خشک های تاالب -1

 همراه به و جراحی و زهره هایرودخانه مانند ریختند می حوزه این به که هاییرودخانه روی بر سد ها ده احداث دلیل به

 باالدست از دز تونل و است ساخت حال در که 33 کوهرنگ تونل یزن و 2 و 1 کوهرنگ تونل مانند آب انتقال های طرح

 توسعه بر منطبق نیازسنجی سدها از بسیاری که آنجا از اصفهان. و قم کاشان، مانند مرکز خشک مناطق طرف به هارودخانه

اخیر ز سوی دیگر  هایسال در بارندگی کاهش نیز و ها رودخانه بستر از مناسب الیروبی عدم و سو یک از اند، نداشته پایدار

 متعدد مشکالت این تاالب شدن خشک که هستیم شادگان مانند منطقه هایتاالب شدن خشک شاهد سبب شده که

 با فارس استان در بختگان مانند شده خشک هایدریاچه همچنین آنهاست. از یکی ریزگردها که داشته همراه به اکولوژیکی

 چهارمین عنوان به 1382 سال در دریاچه این آید. می شمار به ایران بزرگ دریاچه یندوم هکتار ۴0828با  برابر مساحتی

 سد ساخت دلیل به مانده( باقی آن از درصد 12 حاضر حال است)در رسیده ثبت به جهانی های تاالب فهرست در ایران تاالب

 شدن خشک است. شده خشک حال رد و شده فصلی هایسیالب به منحصر به دریاچه آب ورودی کر رود روی بر درودزن

 (.1331 ،همکاران و تالی )قهرودی گردد می ریزگرد پدیده بروز به منجر ها دریاچه و ها تاالب

  مرکزی فالت های بیابان -2

 افزایش به تنها نه مرکزی فالت های بیابان شدن خشک زایی، بیابان مهار برای جدی اقدام عدم و خشک سالی افزایش با

  کند. می تبدیل کویر و زار شوره به را مرکزی حالت از بیشتری هایزمین نمک پراکنش با بلکه کند، می ککم ریزگردها
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  گیاهی پوشش و بافت تخریب -3

 و زمین تخریب کنند،می عمل طبیعی فیلترهای مانند هم هوا غبار و گرد جذب در اکسیژن تولید بر عالوه گیاهان که آنجا از

 گشته منطقه در غبار پدیده بروز به منجر خشک سالی و آبی بی یا انسانی عوامل اثر بر هاجنگل اتع،مر از اعم گیاهی پوشش

 دارد. مستقیم اثر گیاهان تخریب روند در و شده گیاه فتوسنتز مانع هوا در غبار و گرد وجود دیگر سوی از است،

  خارجی هایکانال ب( 

  عراق در هورالعظیم تاالب و النهرین بین منطقه -1

 با نیز ایران کردند. احداث فرات و دجله رودخانه روی بر بزرگ سد 122 از بیش عراق و سوریه ترکیه، در گذشته سال 04 در

 شده و صدمات کارون شدن خشک باعث برق نیروگاه احداث برای لرستان در سیمره سد و خوزستان در کرخه سد احداث

 خشک همین تبعات اقتصادی و اجتماعی مسائل سایر و ریزگرد پدیده که رده اندک وارد بزرگ تاالب این به ناپذیری جبران

 پیامدهای ها، آثار سوء و آالینده از یکی عنوان به در جو غبار و گرد (.1331است)قهرودی تالی و همکاران،  هورالعظیم شدن

 بروز از ناشی خسارات تشدید کشاورزی، محصوالت زدهی با و رشد کاهش به توان می ها آن بین از که دارد گوناکونی منفی

 آن، از ناشی مالی های خسارت و پروازها لغو دید، قدرت کاهش علت به ای جاده تصادفات افزایش گیاهی، بیماریهای و آفات

 شستشو، برای آب مصرف افزایش خانوار، درمان هزینه سرانه افزایش آبی، تاسیسات در کدورت افزایش درمان، هزینه افزایش

 در اختالل آب، منابع آلودگی بنزین، مصرف افزایش وارده، مالی های زیان و آموزشی خدماتی و صنعتی، واحدهای طیلیتع

 به خورشیدی فوتولئاتیک هایسیستم بازدهی افت آنها، مفید عمر کاهش و بناها فرسایش افزایش رسانی، برق هایسیستم

  نمود. اشاره دید قدرت کاهش اثر در هاانسان روانی و روحی مشکالت و هوا کدورت دلیل

  عربستان( بزرگ )بیابان الخالی ربع -2

 فصل اوایل و زمستان اواخر در دما افزایش با دهد. می جریان شمال سمت به را ریزگردها شمالی باد عالوه به منطقه اقلیم این

 در باد وزش و تالطم موجب بروز افزایش این و کند می پیدا افزایش خاک سطح مجاور هوای دمای عربستان جزیره شبه در بهار

 از خاک ذرات توجهی قابل مقادیر گیرد، فزونی فرسایش آستانه سرعت از باد وزش سرعت اگر شود. می اتمسفر زیرین های الیه

  شود. می وارد جو داخل به غبار و گرد صورت به هاآن ریز ذرات و شده جدا خود بستر

  عمان( دریای و فارس خلیج اطراف )مناطق گیاهی پوشش بدون و خشک اراضی -3

 پوشش نظر از فارس خلیج منطقه اراضی شده باعث شیرین آب کمبود و باال رطوبت مناطق برخی و در هوا گرمی و خشکی

 (.1332 ،همکاران و زند )لشنی باشند ویژه یا فقیر گیاهی

 منطقه مورد مطالعه -3

 224اهواز با مساحت حدود . آوری اطالعات انتخاب شدجمع برای منطقه مورد مطالعه  عنوان برای تحقیق حاضر، شهر اهواز به

کیلومتر به عنوان پنجمین شهر بزرگ ایران پس از تهران، مشهد، اصفهان و تبریز شناخته می شود. این شهر از سمت شمال به 

ستان رامهرمز؛ از غرب به دشت آزادگان و شهرهای شوشتر، دزفول، شوش، شیبان، ویس، مالثانی و شوشتر، از شرق به شهر

این شهر در یک موقعیت  .حمیدیه و از سمت جنوب به شهرهای خرمشهر، آبادان، بندر ماهشهر و شادگان، محدود می شود

متر از دریا واقع  18ای و در مرکز استان خوزستان بوده و بر سطح رسوبات جوان ترشیاری گسترده شده و با ارتفاع  جلگه

طول   دقیقه 84 درجه 08 دقیقه تا  34و  08 دقیقه عرض شمالی و بین 31- 28درجه تا  31ه است. این محدوده بین گردید

 خاصی شهر اهواز در مرکز جلگه خوزستان قرار گرفته و مکان استقرار آن مسطح فاقد ناهمواری بـا ارتفاع .باشدشرقی واقع می
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 می شناخته ایران کیلومتر است که به عنوان بلندترین رود 384انه ای به طول ین ویژگی طبیعی شهر اهواز رودخترمهم. است

  .شود
های فراوانی را در این شهر پدید آورده است. این رود از رود کارون شهر اهواز را به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم کرده و جاذبه

 می وارد شوشتر شهرستان به سپس و پورعباس سد ردوا  گیرد و پس از دریافت جریانات فرعیارتفاعات زاگرس سرچشمه می

 طبیعی منبع این اهواز، در منابع درست مدیریت عدم و هوایی و آب خاص شرایط دلیل به اخیرهای متاسفانه در سال .شود

 و زاهوا شهر برای را زیادی مشکالت که است شده بدبویی و طعمی بد و کیفیت افت آبی، کم جمله از مشکالتی دچار مهم

االب هورالعظیم بخشی از تاالب دائمی آب شیرین در ت .شدند پدید آورده استیه میتغذ کارون آب با که کشاورزی هایزمین

النهرین سفلی است که میان دو کشور ایران و عراق واقع است. حد شرقی هور در خاک ایران، در شمال غرب بستان و در  بین

باشد. این تاالب از شمال نیز دقیقه غربی می 11درجه و  0۴دقیقه شرقی و  8۴درجه و  0۴نزدیکی روستای چزابه به مختصات 

درجه قرار  01دقیقه در مجاورت روستای سوله و از سمت جنوب در عرض جغرافیایی  0۴درجه و  31در محدوده جغرافیایی 

 . گرفته است

های موجود در این منطقه ها و دشتچنین وجود تاالببا توجه به موقعیت جغرافیایی اهواز و همسایگی با کشور عراق و هم

شهر اهواز با توجه به نزدیکی به و ریزگردهای موجود در هوا نقش داشته باشند.   باعث شده تا این عوامل طبیعی در آلودگی هوا

ن، پیشرفت صنایع و عالوه بر ای باشد.تاثیر گردوغبار می های جنوب عراق، بیشتر تحتهورالعظیم و هور شادگان و بیابان

های فسیلی، وجود چاه های نفت و گاز اطراف فناوری، افزایش و تراکم جمعیت، افزایش وسایل نقلیه، افزایش مصرف سوخت

ر اهواز و در نهایت عدم مدیریت مناسب، اهواز را به یکی از کالنشهرهای با ضریب باال آلودگی هوا تبدیل کرده است. گرد و غبا

محیطی تبدیل شده است. این موضوع عالوه بر کاهش نرخ بارش، تغییر اقلیم، آسیب به مسئله مهم زیستدر اهواز به یک 

های عظیمی نظیر مشکالت تنفسی، بیماریهای بهداشتی برهم زدن تعادل زیست محیطی آسیب ها وها نظیر تاالببومزیست

 د. ل دارپوستی، عوارض ریوی جبران ناپذیر، اختالالت ژنتیکی را به دنبا

 آمارهای ثبت شده و استانداردهای تعریف شده برای ذرات معلق -4

 )سالنامه های آماری سازمان آمار كشور(1411تا  1331آمار هواشناسی بازه سال  .1جدول 

 دما )درجه سلسیوس( اهواز

بارندگی 

ساالنه 

 متر(  )میلی

بیشینه 

بارندگی در 

یک روز 

 )میلی متر(

میانگین 

رطوبت 

نسبی 

 رصد()د

تعداد 

روزهای 

 یخبندان

تعداد 

روزهای 

همراه با 

گرد و 

 *غبار

بیشینه 

سرعت وزش 

باد )متر بر 

 ثانیه(

  
میانگین 

 بیشینه

میانگین 

 کمینه
 میانگین

پایین 

ترین 

 کمینه

باالترین 

 بیشینه

1334 18/33  38/18  48/21  2/1-  1/81  3/83  3/1۴  83/04  1 180 21 

1331 3/33  33/13  30/21  2/2  81 3/214  3/01  83/01  4 32 11 

1332 8۴/32  18/13  11/28  2/1  0/84  3/228  1/2۴  84/03  4 ۴3 38 

1333 3/33  18/13  ۴۴/21  0 1/84  ۴/131  0/21  83/00  4 243 1۴ 

1330 3/30  0/24  3/2۴  2 0/84  ۴/213  8/33  ۴8/01  4 ۴3 11 
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1338 3/33  88/18  3۴/21  1/۴  0/84  8/143  23 33/33  4 84 24 

1331 88/38  24 ۴۴/2۴  8/3  ۴/83  2/34  1/13  ۴8/23  4 13 13 

133۴ ۴3/38  82/18  12/2۴  0/82  3/0  332 83 08 4 12 20 

1338 3/30  1/13  3/21  2/1-  84 3/381  ۴/۴3  38/03  4 14 14 

1333 ۴/30  8/13  1/2۴  8/3  8/81  8/134  2/01  38/02  4 14 10 

1044 1/30  81/13  38/21  2/0  1/82  ۴/1۴1  8/30  80/03  4 03 18 

* در هواشناسی، گرد و غبار سه تعریف متفاوت )سرعت وزش باد، دیدافقی، محل برخاستن ذرات( دارد که در این جدول هر سه تعریف در 

 نظر گرفته شده است.

 

استنباط  های به عمل آمده از داده های آماری ثبت شده در سازمان آمار کشور و اداره کل هواشناسی خوزستان چنیناز بررسی

می گردد که در شهر اهواز بیشترین روزهای دارای گرد و غبار معموال در حدفاصل زمانی ابتدای اسفندماه تا پایان مهرماه هر 

افتد. عوامل متعددی در شکل یشتر در این بازه زمانی اتفاق میسال مشاهده گردیده و افزایش غلطت ذرات معلق در هوا ب

ذرات معلق از کانون های ریزگرد دخیل هستند که با توجه به کاهش بارندگی و رطوبت هوا و  گیری گرد و غبار و برخاستن

های تاالب شادگان و هورالعظیم در ماهخشک شدن زمین های اطراف منطقه و همچنین تاالب های داخلی و خارجی همچون 

های حامل ریزگردها ایش میزان ذرات معلق و طوفانپایانی زمستان، فصل بهار و تابستان و ماه های ابتدای فصل پاییز شاهد افز

درصد  88تا  04هستیم. از مجموع روزهای دارای گرد و غبار در هر سال بر اساس آمار اداره کل هواشناسی استان خوزستان، 

مترمکعب بوده م بر میکروگر 184مقادیر اندازه گیری شده ذرات معلق بیشتر از مقدار استاندارد غلظت ذرات در هوا که معادل 

 باشند. در واقع حد چالش میزان غلظت ذرات معلق در هوا به شرح زیر است:است، می

 

 1331 استانداردهای هوای پاک ایران مصوب .2جدول 

 میکروگرم بر متر مکعب زمان نوع آالینده

µg/m
3 

 PM10ذرات معلق 
 - سالیانه

 184 ساعته 20حداکثر 

 PM2.5ذرات معلق 
 12 سالیانه

 38 ساعته 20حداکثر 
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 متحده( ایاالت زیست محیط از حفاظت شاخص كیفیت هوا)آژانس  .3جدول

طبقات 

 شاخص
 دستورالعمل احتیاطی رنگ توصیف كننده

 ندارد سبز خوب 84-4

 های طوالنی مدت خارج از منزل رامحدود کنند.معموال افراد حساس باید فعالیت زرد متوسط 144-81

های طوالنی مدت خارج از های تنفسی هستند باید فعالیتکودکان و بزرگساالن فعال و افرادی که دچار بیماری نارنجی های حساسم برای گروهناسال 184-141

 منزل رامحدود کنند.

مدت خارج  های طوالنیهای تنفسی هستند باید از فعالیتکودکان و بزرگساالن فعال و افرادی که دچار بیماری قرمز ناسالم 244-181

 از منزل اجتناب کنند.

های طوالنی مدت خارج از های تنفسی هستند باید فعالیتکودکان و بزرگساالن فعال و افرادی که دچار بیماری ارغوانی بسیار ناسالم 344-241

 منزل خود را حذف کنند.

 اری کنندکلی افراد باید از هرگونه فعالیت در خارج از منزل خودد زرشکی خطرناک 844-341

 

همچنین نتایج ساالنه توزیع وزش باد در منطقه حاکی از آن است که در روزهای بروز گرد و غبار با غلظتی فراتر از میزان 

های انجام شده در زمینه باشد. با توجه به پژوهششمال غرب و جنوب می استاندارد اغلب جهت وزش باد از سمت شمال،

های مختلف تعیین شده جهت اندازه گیری در شهر اهواز اختالفی در حدود علق بین ایستگاهاندازه گیری میزان غلظت ذرات م

های اندازه گیری از قبیل جهت باد، سرعت میگروگرم مشاهده می شود که این امر ناشی از وجود شرایط متفاوت ایستگاه 84

 باشد. ی و پوشش گیاهی منطقه میافیایهای انسانی، موقعیت جغرباد، میزان بارندگی، دما، رطوبت، فعالیت

 

 (1411تا  1331در سال)بازه زمانی  PM10 و PM2.5میانگین غلظت ذرات معلق  .4جدول 

 PM2.5 PM10 سال

1331 81/81 1/113 

1331 42/03 8/103 

1332 11/0۴ ۴/103 

1333 41/83 3/1۴3 

1334 31/8۴ 1/188 

1331 02/88 8/118 

1331 11/88 3/111 

1331 31/80 0/102 

1331 13/84 8/113 

1333 83/03 ۴/141 

1411 08/81 3/108 
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میکروگرم بر  12که برابر با مقدار مجاز ساالنه آن    PM2.5مقایسه میزان میانگین ساالنه ذرات معلق  0با توجه به جدول 

 PM10باشد. در مورد ذرات معلق ها میجاز تعریف شده در استانداردبرابر حد م 8تا  3باشد نشان دهنده غلظتی مترمکعب می

باشد در بسیاری از میکروگرم بر مترمکعب می 184ابر حد مجاز ساالنه تعریف نشده اما به نسبت میزان مجاز روزانه که بر

دهنده  اندازه گیری شده است. میزان این دو پارامتر در هوای شهر اهواز نشان ،های اشاره شده میزانی باالتر از این حدمیانگین

 وضعیت بحرانی این شهر از نظر غلظت ذرات معلق و ناسالم بودن هوای شهر برای زندگی و فعالیت مردم است.  

  

 
 1411تا  1331میزان غلظت ساالنه ذرات معلق در بازه زمانی  -1شکل 

 

 
 1411تا  1331میزان بارندگی ساالنه در بازه زمانی  -2شکل 
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 1411تا  1331با گرد وغبار در بازه زمانی  تعداد روزهای همراه -3شکل 

 

 

 

 

 

 1411تا  1331روزهای همراه با گرد وغبار فراتر از حد استاندارد در بازه زمانی  تعداد -4شکل 

 پیامدهای ریزگردها -1

را به زندگی  ی ریزگرد پیامدهایی را با خود به همراه خواهد داشت که گاه صدمات و خسارات جبران ناپذیریعدم کنترل پدیده

گیرند. در آورد. مهم ترین پیامد آن، آسیب مستقیم به سالمتی کسانی است که در معرض ریزگردها قرار میانسان وارد می

فلزات سمی جیوه و  تگردد. همچنین غلظبرابر می 3ی گرد و غبار غلظت بعضی از فلزات سنگین از جمله سرب زمان پدیده

هم چنین گرد و غبارهای موجود در جو تاثیر زیادی بر وضعیت (. 1388یابد )ندافی، فزایش میآرسنیک نیز به میزان زیادی ا

توانند از طریق جذب و پخش تشعشعات خورشیدی بر تغییر دمای هوا موثر باشند. این گرد و غبارها آب و هوایی دارند. آنها می

های طوالنی زیر قرمز تشعشعات را به منتقل کنند و موجهای کوتاه تشعشعات خورشیدی را به سرتاسر زمین توانند موجمی

ها( و مواد تشکیل اندازه ریزدانه شکل و)ه عبارتی با توجه به شرایط فیزیکی ذرات (. ب2441، میدلتون و )گودیفضا ساطع کنند

خنک شدن سطح زمین و با ها این ذرات توانایی آن را دارند که با انعکاس نور خورشید به فضا موجب ی هر کدام از آندهنده

شود یکی ی ریزگرد در آب و هوا به حدی است که گفته میتاثیر پدیده. جذب نور خورشید موجب گرم شدن یک منطقه شوند

از دالیل انقراض دایناسورها بوده است. زیرا این پدیده در موارد بحرانی با جلوگیری از تابش نور خورشید به زمین موجب 

یند مهم فعل و انفعاالت آی فرشود. گرد و غبارهای موجود در جو که منشأ زمینی دارند و نشان دهندهزمستانی جهانی می

های خاک و ها و هم چنین ویژگیی بیوژئوکمیکال اکوسیستمتوانند بر چرخهها میی طوفاناتمسفر هستند به وسیله -زمین
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)واشنگتون و توانند حمل شوندیلومتر دورتر از منبع اصلی خود میهزاران کتا  به خصوص اینکه .اقیانوس و هوا تأثیر بگذارند

های حامل ریزگردها از طریق آسیب زدن به پوشش گیاهی و مراتع، دامداری را در مناطق تحت نفوذ طوفان(. 2443همکاران، 

را در پی داشته است. ایجاد  ها آسیب به مشاغلی چون زنبور داریریزگرد با ضرر و زیان همراه کرده است. هم چنین این طوفان

کاهش توان  نظر اقتصادی، بیابان زایی منجر به از نقطه .ی فرسایش خاک و در نهایت بیابان زایی استریزگردها توأم با پدیده

عالوه بر کاهش قابلیت تولید نواحی خشک، بیابان زایی بر روی (. 1388 ویتفورد،)شودی تخریب منابع میمدیریتی در نتیجه

در  .گذاردی حرارت، بارش، رطوبت خاک، فرسایش بادی و آبی نیز تأثیر میی متغیرهای بیوفیزیکی نظیر آلبدو، درجهبرخ

ی خود موجب شود. کاهش پوشش گیاهی نیز به نوبهمناطق نیمه خشک، تخریب سرزمین موجب کاهش پوشش گیاهی می

های درنتیجه، جریان. کندهوای اتمسفر فوقانی را تسریع می هایافزایش آلبدو و سرد شدن سطح زمین شده و فرونشست توده

ی از دیگر عواقب اقتصادی و اجتماعی وقوع پدیده. یابدهمرفتی و تشکیل ابر به حداقل میزان خود رسیده و بارش کاهش می

اخیر نیز پیامدهای های کشاورزی و مهاجرت به مناطق دیگر است که مورد ریزگرد کاهش تولیدات کشاورزی، رها کردن زمین

هاست میدان دید را به های گرد و غبار که بخش قابل توجهی از فرسایش مربوط به آناجتماعی خاص خود را دارد. طوفان

 .شودکاهش قدرت دید منجر به افزایش تصادفات، لغو پروازها و خسارات ناشی از آن می. دهندکمتر از یک کیلومتر کاهش می

توان به افزایش کدورت در تأسیسات آبی، افزایش مصرف آب برای شست و شو، تعطیلی ع ریزگرد میاز دیگر پیامدهای وقو

های های مالی وارده، افزایش مصرف بنزین، آلودگی منابع آب، اختالل در سیستمواحدهای صنعتی، خدماتی، آموزشی و زیان

های فتوولتائیک خورشیدی به دلیل کدورت هی سیستمبرق رسانی، افزایش فرسایش بناها و کاهش عمر مفید آنها، افت بازد

 (.1334 و همکاران، ها در اثر کاهش قدرت دید اشاره نمود )ذوالفقاریهوا و مشکالت روحی و روانی انسان

 نتیجه گیری -1

ین باورند که ی ریزگردها و پیامدهای ناگوار آن، تنها یک کشور را مورد هدف قرار نداده است. امروز کارشناسان بر اهمسأل

تواند امنیت جهانی را به خطر بیاندازد. لذا حل مسائل و مشکالت این چنینی نیازمند همکاری مشکالت زیست محیطی، می

های وارده به محیط زیست، در یک منطقه، قابل رویت ی بین المللی است. نتایج آسیبمیان کشورها و قانون گذاری در عرصه

ها در عراق، مشکل ریزگردها را برای ایران در پی داشته است. بنابراین که خشک شدن تاالبدر مناطق دیگر هم هست. چنان

ها دست کم برای حفظ امنیت داخلی خود باید ماهیت جهانی مسائل زیست محیطی را در نظر داشته باشند. با وجود این دولت

گرایی برای حل مسائل زیست محیطی د را بر همتنش و درگیری در میان کشورهای خاورمیانه توانسته است تأثیر منفی خو

ها و بی گذارده و در نهایت خود این کشورها را متضرر کند. کشورهای عراق و سوریه در حال حاضر به شدت درگیر آشفتگی

ی های داخلی خود هستند. عربستان نیز اخیرا از مشکالت این چنینی بی بهره نبوده است. بدیهی است در چنین وضعیتنظمی

ها نخواهد بود. ضمن اینکه بیشترین میزان ضرر و زیان در حال حاضر دامن گیر ی ریزگرد در اولویت کار این دولتمسأله

ی ریزگردها احتیاج به اعتبارات و منابع مالی کافی دارد که تأمین آن برای یک های جنوب غربی ایران است. حل مسألهاستان

. عراق هم که بیشترین میزان گرد و غبار صادره به ایران را دارد، با مشکالت اقتصادی مواجه کشور، به تنهایی، دشوار خواهد بود

بوده و نمی تواند از این بابت چندان مورد اتکای دولت ایران باشد. بر همین اساس شاهد پیچیدگی روز افزون مسأله و در نهایت 

 های دولت ایران هستیم. اندک تالش بازدهی

ظت سالیانه ذرات معلق در شهر اهواز نشان دهنده تاثیر میزان رطوبت خاک در کاهش میزان پراکندگی ذرات بررسی میزان غل

های کم باران تعداد روزهای های پر باران به نسبت سالمعلق در هوا است به صورتی که با توجه به آمارهای موجود سال

اند. عوامل متعددی در شکل ان و اوایل پاییز با این معضل مواجه بودهکمتری را درگیر پدیده گرد و غبار بوده و غالبا در تابست

های ریزگرد دخیل هستند که با توجه به کاهش بارندگی در منطقه طی سال گیری گرد و غبار و برخاستن ذرات معلق از کانون

داخلی و خارجی همچون های اخیر و کاهش رطوبت نسبی هوا و خشک شدن زمین های اطراف منطقه و همچنین تاالب های 
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تاالب شادگان و هورالعظیم این پدیده در منطقه افزیش یافته است و از مجموع روزهای دارای گرد و غبار در هر سال بر اساس 

درصد مقادیر اندازه گیری شده ذرات معلق بیشتر از مقدار استاندارد  88تا  04آمار اداره کل هواشناسی استان خوزستان، 

میکروگرم بر مترمکعب بوده است، می باشند. این مسئله به چالشی بزرگ برای سالمتی  184هوا که معادل غلظت ذرات در 

مردم منطقه تبدیل شده است و در چند سال اخیر این پدیده به اغلب شهرهای بخش غرب، جنوب و جنوب غربی، بخش 

با میزان  1041ر اهواز طی روزهای آغازین سال مرکزی و جنوب شرقی کشور نیز سرایت پیدا کرده است. به گونه ای که شه

کیلوگرم بر متر  0318برابر حد استاندارد و به میزان  33غلظتی معادل  12/2/1041باالیی از ریزگردها مواجه بوده و در تاریخ 

 مکعب را تجربه کرده است.

میگروگرم بر متر مکعب درنظر  144تا  4 توان حد چالش و آستانه قابل قبول ذرات معلق در هوای اهواز را ازدر نهایت می

-میکروگرم بر مترمکعب برای گروه 184تا  144گیرد. حد غلظت ذرات بین گرفت که در محدوده هوای پاک  و سالم قرار می

های تنفسی ناسالم بوده اما برای افراد دارای سالمت جسمانی مشکل خاصی را به وجود نمی آورد. های حساس و دارای بیماری

های خارج از منزل محدود گردند و ها ناسالم است و باید فعالیتمیکروگرم بر مترمکعب نیز برای تمامی گروه 184قدار باالی م

 های غیرضروری در خارج از منازل خودداری گردد. حتی االمکان از انجام فعالیت
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Abstract 
Dust is known as one of the most important atmospheric phenomena and one of the natural disasters and is one 

of the climate change that has gone out of its natural course in recent years and is witnessing more days of its 

occurrence in the country. We are especially in the western and southwestern regions. Although there are many 

reports of dust in different parts of the world, but due to climate change in most parts of the world and the 

intensification of this phenomenon, only in the last two decades, airborne dust has become an important 

biological issue. Has been. As the drying up of wetlands in Iraq has caused the problem of fine dust for Iran. 

Therefore, governments must at least consider the global nature of environmental issues in order to maintain 

their internal security. Despite this tension and conflict among the countries of the Middle East, it has been able 

to have a negative impact on convergence to solve environmental problems and ultimately harm these countries. 

The countries of Iraq and Syria are currently deeply involved in their internal turmoil. Saudi Arabia has not been 

without such problems recently. Obviously, in such a situation, the issue of dust will not be a priority for these 

governments. Meanwhile, the highest amount of losses is currently affecting the southwestern provinces of Iran. 

Solving the particulate matter problem requires sufficient credit and financial resources, which will be difficult 

for a country to provide on its own. 
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