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 متن اصلی .۸

غبار عبارت است از افزایش ذرات جامد معلق در جو به طوریکه موجب تیرگی نسبی هوا شده و میزان دید 
افقی یا دید عمودی کاهش یابد. آلودگی هوا با کاهش شدید باروری زنان و افزایش عقیمی مردان همراه 

عفونی نیز از مهمترین عوارض  مشکالت بینایی و بیماریهای تنفسی مثل آسم و بیماریهای. [4]است 
طوفان های گرد و غبار به شمار میروند. ذرات گرد و غبار از طریق کاهش فعالیت آنزیم 

)به عنوان شاخصی  TBARSسوپراکسیددسموتاز و میزان گلوتانیون در ریه ها و کبد و نیز افزایش سطح 
ب های اکسیداتیو در این اندامها می از میزان پراکسیداسیون چربی ها( در ریه ها، قلب و کبد باعث آسی

از  یناش یکاهش خسارت ها یراهکارها یناز مهمتر یکیتواند  یم یمیاقل یها یدهشناخت پد [ 6] شود.
 یاکثر استان ها یرگ یبانگر یراخ یکه در سال ها یمخاطرات یناز مهمتر یکیباشد.  یعیمخاطرات طب

منشأ و اثرات  یت،باشد. شناخت ماه یم یزگردر ی یدهشده است پد یرانمرکز ا یکشور و حت یغرب
از عناصر  یا یچیدهپ یباتاز ترک یزگرددارد. ر ییکنترل آن نقش به سزا یروش ها یینزگرد ها در تعیر
 یزگردر [۲]شده است یلخطرناک تشک یمواد آل یو برخ یمپتاس یم،کربن، کلس یلیس،مانند س یمیاییش

 یباشند که دارا یمتر م یلیم 1,11۸متر و ذرات رس با قطر  یلیم1,۸غبار با قطر کمتر از  ها ذرات گردو
باال رفته و تا مسافت شش  یلومترک6ذرات ممکن است تا ارتفاع  ینهستند. ا یینپا یاندازه کوچک و چگال

احسان   و یروح اهلل سلحشور [۸۸]شوند یدد یدانباعث کاهش م یجهو در نت یابندانتقال  یلومترهزار ک
نرخ فرونشست گردو غبار متناسب با روند باد  ینو کمتر یشترینب دریافتند که ۸۸۷4در سال جوانمرد 

مرطوب با  یو در ماهها یو شمال شرق یشرق یادخشک سال با جهت  یغالب منطقه مربوط به ماه ها
 یابانیب طقگرد و غبار از منا یبر منشآ احتمال یلیاختصاص دارد که دل یو جنوب غرب یجهت باد غرب

 یانم یدار منف یمعن یها یباشد همبستگ یم ینوگاو ختاالب  رود و یندهشرق اصفهان و خشک شدن زا
 یم یهمثبت با دما در تمام ماهها را توج هو رابط یبارش و رطوبت نسب یزانم، نرخ فرونشست گرد و غبار 

 یغرب قطدر منا و یمودهپ ار یشتریو غبار از شرق اصفهان مسافت ب یزگردخشک ذرات ر یدر ماه ها .کند
 ینحمل باد ات ذرات خاک و کاهش قدر یچسبندگ یلمرطوب بدل یدر ماه ها و یندنش یشهر فرو م

 ۸۸۷۸ در سال یدیمحمد مز یعل و یاکبر جمال یپور ،  عل یگازر یدرضاحم [۷] ذرات درشت تر هستند.
 یراه کارعمل یهو ارا یابانیب یاراضبه یزد استان  یفضع یمرتع یاراض یلبرتبد یخشکسال یرتاث یبررسبه 

 یرسال اخ۸۸در یروند کاهش بارندگ یبررس بهمقاله  ینا در پرداختند .روند  یناز ا یریجهت جلوگ
با منشا  یزگردهار یدهو شروع پد ینسرزم یبتخر،  یابانبرتوسعه ب یبروز خشکسال یرتاث،  یزددراستان 

 یها یبا بررس پرداخته اند. یبصورت علم یاهواره ام یرو تصاو ییهوا یعکسها یرتفس یقازطر یمحل
تا متوسط وجود دارد با توجه به بروز  یفضع یمرتع یهکتار اراض یلیونم ۸/۸ یزدصورت گرفته دراستان 

روند ادامه دارد  ینا وشده است  یلتبد یابانبه ب یاراض ینهکتار ازا یلیونم ۸/1 یراخ یهایخشکسال
پوشش  یتدرجهت حفظ و تقو یبارندگ یزانم ینازکمتر ینهبه یجهت بهره بردار یروش عمل یشنهادپ
و دیگران در سال   Jason C [۸۸]باشد یپژوهش م ینا دستاوردهای از یزددرسطح مراتع استان  یاهیگ

ارتباطات متقابل بین فرسایش بادی و پویایی اکوسیستم ها از مقیاس گیاهان و فضای به بررسی  ۸۸۷۸
با ارائه مثال هایی به این نکته  در ادامه. پرداخته انداطراف آن تا مقیاس های منطقه ای و جهانی 

ه وجب شدکه چگونه آشفتگی، این ارتباطات متقابل را تحت تاثیر قرار داده و چه پیامدهایی را م ندپرداخت
. احتماالً، تغییرات اقلیمی و تنش در کاربری اراضی به افزایش تولید ریزگردها از اراضی خشک منجر است

خواهد شد. با بیان این مباحث، بایستی متخصصان محیط زیست، مالکان و مدیران اراضی، و سیاستگذاران 
سجاد  [۸] ی خود لحاظ کنند.بیش از پیش فرسایش بادی و انتشار ریزگردها را در تصمیمات مدیریت

 مطلب چکیده

هدف از این تحقیق باشد.  یم یزگردر ی یدهشده است پد یرانمرکز ا یکشور و حت یغرب یاکثر استان ها یرگ یبانگر یراخ یکه در سال ها یمخاطرات یناز مهمتر یکی

 ینان% اطم۷۸( نشان داد که داده ها با  Shapiro-Wilk's test)  یتهآزمون نرمالمقایسه و رتبه بندی میانگین اثرات بالفصل ، مستقیم و غیر مستقیم ریزگردها می باشد. 

=  ۲/1 یر اجرا شد و خ یابود ریزگردها  اثرات مستقیممتفاوت از اثرات بالفصل ریزگردها نمره  یاآ ینکها یینتع یبرا  One Sample T testتست آماری نرمال بوده است . 

Test Value ۲/1تا  1۸/1) -4/1 دار یمعن یبود، اختالف آمار ۲/1ریزگردها  ( کمتر از میانگین اثرات مستقیم4/1 ± 4/۸)ریزگردها  اثرات بالفصل میانگینشد.  یفتعر- 

95% CI:  )p=.063 t(29)= -1/93مقدار . وجود داشت t اثرات نمره  .( است۲/1از مقدار فرض شده ) اثرات بالفصل ریزگردها کمتر یانگیندهد که م ینشان م منفی

 ( کمتر از میانگین اثرات غیر مستقیم۲/1 ± ۷/۸)ریزگردها  اثرات مستقیم مقایسه شد. میانگین Test Value=  ۷/۸ ریزگردها با اثرات غیر مستقیم مستقیم ریزگردها با

اثرات  یانگیندهد که م ینشان م منفی t مقدار . وجود داشتp=.00  t(29)= -5/5 (  :CI %95 -۸/۸تا  - ۸/۸) -۷/۸ دار یمعن یبود، اختالف آمار ۷/۸ریزگردها 

اثرات غیر  مقایسه شد. میانگین Test Value=  4/1 ریزگردها با اثرات بالفصل ریزگردها بااثرات غیر مستقیم نمره  .( است۷/۸از مقدار فرض شده ) مستقیم ریزگردها کمتر

وجود p=.00  t(29)= 5/5 (  :CI %95 ۸/۸تا  ۸) ۸/۸ دار یمعن یبود، اختالف آمار 4/1ریزگردها  ( بیشتر از میانگین اثرات بالفصل۷/۸ ± ۸/۸)ریزگردها  مستقیم

نتایج تحقیق نشان میدهد که میانگین اثرات غیر . ( است4/1از مقدار فرض شده ) اثرات غیر مستقیم ریزگردها بیشتر یانگیندهد که م ینشان م مثبت t مقدار . داشت

 یها خواص و مشخصه ، تغییر یدکردن و جذب نور خورش ی ، پراکندها گلخانه یجذب گازهامستقیم حاصل از ریزگردها بیشتر از سایر اثرات می باشد. این اثرات شامل 

به  یناز فرار حرارت از زم ، جلوگیریدما   یشاز افزا بینی ، جلوگیری یشپ یرقابلغ ، تغییراتحرارت جو  یمدر تنظ ، اختالل و فقر یقحط یی،قضا یتامن  ، عدمابرها  ینور

 ، رشد ها یانوساق یستیز یبکردن ترک ، دگرگونوجود عنصر آهن  یلبه دل ایانوسهآب اق یدر مواد مغذ یجد ، نقصاناتصال به ابرها و اختالل در عملکرد ابرها ،  فضا

ی ، کاهش محصوالت کشاورز یتوکم یفیتک کاهشیان ، از آبز یاریبس ، مرگکربن موجود در آب  اکسید ید یزانم ، افزایش  ها یتوپالنکتونف یرها و تکث جلبک رویه یب

 نقل کاال و مواد می باشند.ارزش تولیدات کشاورزی ، افزایش هزینه حمل و 
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 یمشکالت یناز مهم تر یکیبه بررسی  ۸۸۷۸در سال   یدعطارفاطمه س  و ییشهرو ی،  محمدعل یطاهر
پرداخته اند. شن  یبا آن روبرو هستند، مشکل طوفان ها یجنوب یاستان خوزستان و شهرها ینکه ساکن

از آن  یراخ یبوده و در سال ها یمضرات یاست که خود دارا یراهکارها استفاده از مالچ نفت یناز ا یکی
شده است تالش دارد  ینتدو یولیتز یتاسناد و منابع با محور یبررس یوهبه ش پژوهش شود. یاستفاده نم

آن بر کاهش طوفان  یرراهکار و تاث یها( به بررس یژگیو و یات)ساختار، خصوص یولیتز یپس از معرف
مسعود   و یرروشن ضم ی،  محمدعل یان،  محمود وفائ یشالکوه یعطا جعفر [۸1] شن بپردازد. یها
در پژوهش پرداخته اند.  سایش بادی و معضالت مربوط به آنفربه بررسی  ۸۸۷4در سال  یرمحمدصادقیم

 عوامل تاثیرگذار بر فرسایش بادی از جمله اثر اندازه ذرات، نوع مواد پلیمر، ارتفاع ریزش مواد و اثر زمان بر
روی تثبیت ذرات خاک در برابر فرسایش پذیری و میزان عمق نفوذ محلول های پلیمری مورد ارزیابی قرار 

ک مرتبط با اندازه ذرات خاک و . همچنین پدیده فرسایش موضعی و عمومی بر روی سطح خاه استگرفت
ارتفاع ریزش محلول . نتایج نشان داد که با افزایش ه استنواختی سطح پوشش نمونه ها بررسی شدیک

های پلیمری به دلیل افزایش میزان عمق نفوذ درخاک، میزان فرسایش پذیری خاک کاهش یافت و با 
گذشت زمان اثر تثبیت کنندگی این محلول ها بر روی خاک های درشت دانه تر بیشتر از خاک های 

 یزههو یها تاالببه بررسی  ۸۸۷۸در سال  یشان یگرج ینرام و یغالم عباس باران  [۸] .ه استریزدانه بود
از مساحت خود را از دست  یمیخود خارج شده و بخش عظ یهاز حالت اولاین تاالب ها . پرداخته اند 

در  است.  شده یلدر سطح منطقه تبد یزگردهاکانون ر ینمناطق خشک به بزرگتر ینتا آنجا که ا  اند. داده
نشان داد که عوامل  یجنتا .شده استساس روش جامع محاسبه برا یزه،هو یها تاالب یآب یازپژوهش ن

موصل و سد کرخه  یثرثار، سد خاک یمصنوع یاچهاحداث در یببه ترت یزههو یتاالب ها یدگیخشک یاصل
متر مکعب محاسبه  یلیاردم 4/۸۸ تامتر مکعب در سال  یلیاردم 6/۸۸دریاچه هویزه از  یآب یازن باشد. یم

و  یجداساز به ۸۸۷4در سال  ینیحس یمنس یدهس  و یانیکاو یهلباب پور ،  مرض یدعبدالمج [۸] .یدگرد
متحرک  یوتیگونه پروکار ینا یها یکومتر پرداخته اند. یهخاک منطقه عسلو یها یزجلبکر ییشناسا

کند، حرکت رفت  یمحافظت م یطیسخت مح یطمشاهده شدند و در درون غالف که آنها را درمقابل شرا
 یم یجادفوتوسنتز را در آنها ا ییدر سلولها مشاهده شد که توانا یلداشتند. رنگدانه سبز کلروف یو برگشت

از  یجهان نشان یابانیمناطق ب یگرو د یهگرم و خشک منطقه عسلو یها یاباندر ب یهسو ینوجود ا کند.
در سال  لباب پور  یدعبدالمج [۸۸] .یزگردهاستخاک و مقابله با ر یدر مقاوم ساز یزجلبکهار ینا ییتوانا

از رشد  یناش یستیتر مدل و مواد ز یچیدهگوناگون پ یحالتها یه،ال یستمدل ساده ز به بررسی ۸۸۷۸
 یمحل یعتوز یزانم یزها و ن یزسازوارهداده ها در مورد ر ینا . با دانستنپرداخته استخاک  یزسازوارهایر

شود که خود  یم یرخاک امکان پذ یستز یهال یابیباز سرعت ینیب یشخاک، امکان پ یستیز یهآنها در ال
 و یمیکر یدحم [۸4] رود.ببه کار یزگردهامقابله با انتشارر یخاک برا یبازساز یها یتواند در فناور یم

پدیده ی گردوغبار وارده به استان کردستان با استفاده  به بررسی ۸۸۷۸در سال فر  ینمت یدرضاحم
طبق نتایج بدست آمده با استفاده  پرداخته اند. TERRAاز ماهواره ی  MODISازتصاویر سنجنده ی 

ازداده های منتج از ترکیب باند های مرئی و مادون قرمز سنجنده های چند طیفی، امکان تشخیص و 
 ی،عل یزراسوند یرضاکاظم رنگزن ،عل [۸۸] شناسایی توده های گردوغبار با دقت باال فراهم می گردد.

پرداخته  PM10سنجنده مودیس و  AODهای دادهبه بررسی  ۸۸۷4در سال  یبرات مجرد  و یعبدالخان
رابطه مستقیم دارد. اما میانگین ساعتی PM10با تغییرات  AODتایج نشان داد که تغییرات زمانیناند. 

نسبت به رطوبت  AODنسبت به میانگین روزانه همبستگی مثبت باالتری نشان می دهد. بعد از تصحیح 
ماه  4کیلومتر در  ۸1بی معلوم شد که در این منطقه و با استفاده از داده های مودیس با قدرت تفکیک نس

رطوبت عامل مهم تاثیرگذار بر این رابطه  در جنوب غرب ایران و بویژه در استان خوزستاناول سال 
در  یدهقان یرضاعلو محمد جعفر ناظم السادات  یدروستا ،  س یرضا، عل یاکبر صفو یعل یدس [۸] نیست.
به ساخت مدلی از آالینده های گوناگون به کمک شبکه های عصبی و با استفاده از داده های  ۸۸۷1سال 

، که در آن داده های ماهواره ای باند درخور برای هر اندزمینی و داده های ماهواره ای نمونه پرداخته 
 [۷]برده شده اند  آالینده برای ورودی و داده های زمینی برای خروجی بکار

 
هدف از این تحقیق مقایسه و رتبه بندی میانگین اثرات بالفصل ، مستقیم و غیر مستقیم ریزگردها می 

 باشد. 

 

 ابزار و روش ها .۸

 تجزیه و تحلیل داده ها .۸,۸

نرمال بوده است .  ینان% اطم۷۸( نشان داد که داده ها با  Shapiro-Wilk's test)  یتهآزمون نرمال

 استفاده شده است .ریزگردها  دامنه اثراتبرای مقایسه میانگین  One Sample T testآنالیز آماری 

 

 

  ریزگردها  اثراتارزیابی  .۸,۸

،  و تنفسی یقلب یها یبآسشامل  یلومترک ۸,۸تا شعاع  ایجاد ریزگرد: اثرات بالفصل: شامل محل الف

التهاب در نسوج بدن ،  تأثیرات سرطانی،  آسم یدو تشد بروز،  ای های دفاعی و تصفیه تأثیرات بر مکانیسم

 کشت و زرع یاتعمل کاهش، زخم بافت ها ، ها(  )بخصوص شش

ایجاد محل در  یلومتریک ۸۸ یال ۸1که در فاصله  یمناطقاثراتی هستند که در : شامل مستقیم  اثرات: ب

کاهش ،  یکرونغلظت ذرات معلق بخصوص ذرات معلق کمتر از ده م یشافزا  قرار دارند. مانند: ریزگردها

آسیب به ابنیه تاریخی و ،  آسیب به مواد و خواص آنها،  آسیب به حیوانات و گیاهان، دید عمودی و افقی 

 جنوب کشور ینخلستانها یژه( بو یاهیرفتن ) پوشش گ ینب از،  فرهنگی

 تغییر،  یدکردن و جذب نور خورش پراکنده،  یا گلخانه یجذب گازهاج(: اثرات غیر مستقیم ریزگردها: 

، حرارت جو  یمدر تنظ اختالل،  و فقر یقحط یی،قضا یتامن  عدم، ابرها  ینور یها خواص و مشخصه

اتصال ،  به فضا یناز فرار حرارت از زم جلوگیری، دما   یشاز افزا جلوگیری،  بینی یشپ یرقابلغ تغییرات

، وجود عنصر آهن  یلبه دل یانوسهاآب اق یدر مواد مغذ یجد نقصان، به ابرها و اختالل در عملکرد ابرها 

 افزایش،   ها یتوپالنکتونف یرها و تکث جلبک رویه یب رشد،  ها یانوساق یستیز یبکردن ترک دگرگون

محصوالت  یتوکم یفیتک کاهش،  یاناز آبز یاریبس مرگ، کربن موجود در آب  اکسید ید یزانم

 ، افزایش هزینه حمل و نقل کاال و مواد کاهش ارزش تولیدات کشاورزی،  یکشاورز

 

 نتایج .۸

 یینتع یبرا  One Sample T testتست آماری . نشان می دهد ریزگردها را اثرات دامنه  ۸جدول 

          واجرا شد  یرخ یابود ریزگردها  اثرات مستقیممتفاوت از ریزگردها اثرات بالفصل نمره  یاآ ینکها

۲/1  =Test Value میانگین اثرات ( کمتر از 4/1 ± 4/۸)ریزگردها  اثرات بالفصل میانگینشد.  یفتعر

              ( :CI %95 -۲/1تا  1۸/1) -4/1 دار یمعن یبود، اختالف آمار ۲/1ریزگردها  مستقیم

p=.063   t(29)= -1/93مقدار . وجود داشت t اثرات بالفصل  یانگیندهد که م ینشان م منفی

 .( است۲/1از مقدار فرض شده ) کمترریزگردها 

 میانگینشد.  مقایسه Test Value=  ۷/۸ ریزگردها با اثرات غیر مستقیم اثرات مستقیم ریزگردها بانمره 
بود، اختالف  ۷/۸ریزگردها  مستقیمغیر میانگین اثرات ( کمتر از ۲/1 ± ۷/۸)ریزگردها  مستقیماثرات 

 منفی t مقدار . وجود داشتp=.00  t(29)= -5/5   (:CI %95 -۸/۸تا  - ۸/۸) -۷/۸ دار یمعن یآمار
 .( است۷/۸از مقدار فرض شده ) ریزگردها کمتر مستقیماثرات  یانگیندهد که م ینشان م

 
 مقایسه شد. میانگین Test Value=  4/1 ریزگردها با اثرات بالفصل اثرات غیر مستقیم ریزگردها بانمره 

بود، اختالف  4/1ریزگردها  بالفصلمیانگین اثرات از بیشتر ( ۷/۸ ± ۸/۸)ریزگردها  مستقیمغیر اثرات 
نشان  مثبت t مقدار . وجود داشتp=.00  t(29)= 5/5 (  :CI %95 ۸/۸تا  ۸) ۸/۸ دار یمعن یآمار

 .( است4/1از مقدار فرض شده ) ریزگردها بیشترمستقیم غیر اثرات  یانگیندهد که م یم
 

شرکت دریافت کننده مدرک  ۸۸نتایج آماری مقایسه میانگین شاخص های مدیریت سبز در  ۸جدول 
 مدیریت سبز را نشان می دهد . 

 

 Sig. (2-tailed) t دامنه اثرات

 -۷۸4/۸ 16۸/1 اثرات بالفصل

 -۸۸۷/۸ 11/1 اثرات مستقیم

 4۸4/۸ 11/1 اثرات غیر مستقیم

 
 

بیشتر از بالفصل و بالفصل کمتر از اثرات نشان می دهد که میانگین اثرات غیر مستقیم  ۸نتایج جدول 
  مستقیم است .

 غیر مستقیم >بالفصل >مستقیم 
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 رپایدا توسعه و زیست محیط مدیریت

 
 

 
 اثرات ریزگردها بر محیط زیست .1جدول

 

 غیر مستقیم اثر مستقیم اثر بالفصل شرح اثر نوع اثر

 

   * آسیب های قلبی و تنفسی

 

   * ای های دفاعی و تصفیه تأثیرات بر مکانیسم

   * بروز و تشدید آسم سالمت و بهداشت

 

   * تأثیرات سرطانی

 

   * ها(  التهاب در نسوج بدن )بخصوص شش

 

   * زخم بافت ها 

 

  *  افزایش غلظت ذرات معلق بخصوص ذرات معلق کمتر از ده میکرون 

  *  دید عمودی و افقی کاهش  آلودگی هوا

 

 *   ای جذب گازهای گلخانه

 

 *   پراکنده کردن و جذب نور خورشید 

 

 *   های نوری ابرها  تغییر خواص و مشخصه

 

 *   عدم  امنیت قضایی، قحطی و فقر

 *   تنظیم حرارت جو اختالل در  اقلیم

 

 *   بینی تغییرات غیرقابل پیش

 

 *    جلوگیری از افزایش دما 

 

 *   فرار حرارت از زمین به فضاجلوگیری از 

 

 *   اتصال به ابرها و اختالل در عملکرد ابرها 

 

 *   وجود عنصر آهن نقصان جدی در مواد مغذی آب اقیانوسها به دلیل 

 

 *   اقیانوس هاترکیب زیستی دگرگون کردن 

 *    ها  تکثیر فیتوپالنکتونها و  رویه جلبک رشد بی آلودگی آب

 

 *   موجود در آب کربن اکسید  دیافزایش میزان 

 

 *   مرگ بسیاری از آبزیان

 

  *  آسیب به حیوانات و گیاهان

  *  آسیب به مواد و خواص آنها سایر اثرات

 

  *  ابنیه تاریخی و فرهنگی آسیب به

 

   * کشت و زرع یاتعملکاهش 

 *   یمحصوالت کشاورز یتوکم یفیتک کاهش فرسایش خاک

 

  *  جنوب کشور ینخلستانها) پوشش گیاهی ( بویژه رفتن  یناز ب

 *   کاهش ارزش تولیدات کشاورزی اقتصادی

 

 *   و موادافزایش هزینه حمل و نقل کاال 
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 رپایدا توسعه و زیست محیط مدیریت

 
 

 بحث و نتیجه گیری .4

نتایج تحقیق نشان میدهد که میانگین اثرات غیر مستقیم حاصل از ریزگردها بیشتر از سایر اثرات می 

خواص و  تغییر،  یدکردن و جذب نور خورش پراکنده،  یا گلخانه یجذب گازهاباشد. این اثرات شامل 

 تغییرات، حرارت جو  یمدر تنظ اختالل،  و فقر یقحط یی،قضا یتامن  عدم، ابرها  ینور یها مشخصه

اتصال به ابرها و ،  به فضا یناز فرار حرارت از زم جلوگیری، دما   یشاز افزا جلوگیری،  بینی یشپ یرقابلغ

 دگرگون، وجود عنصر آهن  یلبه دل یانوسهاآب اق یدر مواد مغذ یجد ننقصا، اختالل در عملکرد ابرها 

 یزانم افزایش،   ها یتوپالنکتونف یرها و تکث جلبک رویه یب رشد،  ها یانوساق یستیز یبکردن ترک

،  یمحصوالت کشاورز یتوکم یفیتک کاهش،  یاناز آبز یاریبس مرگ، کربن موجود در آب  اکسید ید

 ، افزایش هزینه حمل و نقل کاال و مواد می باشند. کشاورزی کاهش ارزش تولیدات

 یداآنها گسترش پ یاسمق یانسان های یتهستند اما به خاطر فعال یو عاد یعیطب یدهپد یک یزگردهار

داخل کشور  یحطیم یستبلکه مشکالت ز یستن یعوامل خارج یلها فقط به دل یزگردوجود ر است.  کرده

تنها  دارند. ییها در هوا نقش به سزا یزگردر یجاددر ا یاصول یرغ یها یتاالب ها و سد ساز یخشک یرنظ

داده  یگاهپا یک یجادا است. یمطالعات یها و گسترش طرح یها، هماهنگ و مقابله با چالش یشرفتراه پ

 یمیو اقل یجو یتآنها در وضع یرو تاث یندهآ یها در سال یزگردهار یتو جامع در رابطه با وضع یعوس

به  یشترروزها ب ینکه ا یمهورالعظ خشک یمهدر خوزستان تاالب ن .می تواند همچنین مفید باشد ایران

اند  باعث شده یگرد یفکه از سو ینسرزم یا ماسه یها سو و تپه یکاز  ماند، یم یمو مرداب هورالعظ یابانب

 از گرد و غبار فرو رود. یخوزستان در انبوه یننه چندان پر سرعت، سرزم یتا با گرم شدن هوا و وزش باد

 یبرا یجد یخطر بوده است کهباالتر از حد معمول  یها در مدت زمان یزگرددر تهران مقدار ر همچنین

 یها یستگاهو ا ینرها شده قزو یها را، دشت ها یزگردر ینباشد. کارشناسان علت وجود ا یساکنان آن م

 یشاست که به افزا یاز موارد یکی زایی یابانب دانسته اند یعمران یاتعمل ینشن و ماسه و همچن یدتول

و  یماقل ییرتغ خواهد داشت. یدما را در پ یشافزا یزگردها،ر یشو افزا دهد یسرعت م یزگردهاحجم ر

که بذر کشت بدون شخم  یاتعمل .گذارند یم یرهستند و بر هم تاث یکدیگرهر دو علت و معلول  یزگردهار

خاک  یرطوبت و مواد آل یگیرد،انجام م یمحصوالت قبل یایدر داخل کاه و کلش بقا یمبه طور مستق یپاش

که می تواند یکی از راههای جلوگیری از  ماند یم یباق ییرو ساختمان خاک بدون تغ دهد یم یشرا افزا

 همچنین بادشکن های مصنوعی ربند سبز و بادشکن در منطقهکمایجاد  .ایجاد ریزگردها استفاده شود

ه شد یدهبر یشده از شاخه ها یهته یها یوارهد یا ی،پالستیکی،حصیریچوب ی،فلز ی،سنگ یوارهایشامل د

 می تواند مفید باشد.از درختان موجود در منطقه 
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 مقاله،  یزگردهاخاک و مبارزه با ر یتبا هدف تقو یهخاک منطقه عسلو یوتیپروکار یها

 گرد و غبار  یالملل ینکنفرانس ب ینکنفرانس: اول

به منظور  یهال یستز یاضیر یمدل ها یقیتطب یبررس، ۸۸۷۸ ، یدلباب پور عبدالمج [.۸4]
کنفرانس:  مقاله،  یزگردهاخاک و مقابله با ر یستیز یهال یبازساز یفناور یستدر ز یکاربر
  یرانا یستز یطو مح یعیمنابع طب ی،علوم کشاورز یدانش و فناور یمل یشهما

 با آن  یستیز یمقابله  یو راه ها یزگردهار،  ۸۸۷۸ محبوبه ، ید،  وح یهزاده مرض یموس [.۸۸]
 هوا  یو آلودگ یزگردهامقابله با ر یمل یشکنفرانس: هما مقاله
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