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 چکیده

ها در فضای کشور است. زیرا بدون دارا بودن بنیادی حکومتوضوعات مهم و م یکی ازتامین امنیت مسئله 

ز جمله ای در کشور حاصل نخواهد شد. در این میان جنوب غرب کشور اامنیت هیچ نوع پیشرفت و توسعه

های مختلف تحت تأثیر مسائل امنیتی قرار دارد و این موضوع چه به فضاهای جغرافیایی است که به صورت

عنوان یک عامل اولیه و چه به عنوان عامل ثانویه بر توسعه فضایی این بخش از کشور تأثیرگذار بوده است. در 

ه در جنوب غرب کشور که در مقاله حاضر شهرستان مقاله حاضر نگاه به امنیت و ناامنی به عنوان یک عامل ثانوی

 ترینمهماهواز در نظر گرفته شده است و با روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این سوال است که 

جامعه آماری تحقیق  .چیستاهواز شهرستان  ویژهبهپیامدهای امنیتی ریزگردها بر مناطق جنوب غرب کشور 

افزار نرم ازتحلیل  به منظور تجزیه واند و سی ارشد جغرافیا بودهی و کارشنااساتید، دانشجویان دکتر شامل

SPSS  موردن فریدمن در پنج بعد واز آزم آمدهدستبهنتایج  استفاده شده است. بندی فریدمنآزمون رتبهو 

امد عبارت بود از پی ترینمهمکه در بعد اجتماعی فرهنگی نشان داد امنیتی آن بر منطقه اهواز  تأثیرات و بررسی

مهاجرت از منطقه، در بخش اقتصادی کاهش بازدهی محصوالت کشاورزی، در بخش سیاسی افزایش نارضایتی 

میزان  افزایشکاهش حاصلخیزی خاک و در بخش دفاعی امنیتی نیز  محیطیزیستبخش از عملکرد دولت، در 

 شناخته شدند. موردمطالعهزگرد در منطقه پیامدهای امنیتی بحران ری ترینمهم عنوانبه غیرمجازترددهای 

 اهواز ،امنیت ،بحران زیست محیطی ،ریزگرد :کلیدی واژگان
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 مقدمه -1

و در  محیطیزیست هایبحران ،کندمی تهدیدرا  هاملت تمامیو  نوردددرمیرا  هازمر کنونی عصردر  آنچه

-طی سال های اخیر، بحث طوفان های جویست. ا ییاهوآب و ت اتغییرآن،  تبعبهو  اهو گیدلوآن، آ رأس

به عنوان یکی از پارامترهای اصلی آب و هوایی به دلیلی اثرات منفی آن در فضای جغرافیایی  گرد وغباراقلیمی 

 چه به لحاظ طبیعی و چه به لحاظ انسانی، به یکی از چالش برانگیزترین مباحث علمی در بین جغرافیدانان نیز

در  سالیخشکو امواج گرما  مانند ییوهواآب یهااز افراط یادی، تعداد زریاخ یهادهه در تبدیل شده است.

 ازجملهو با تشدید گرمایش جهانی، بسیاری از مخاطرات جوی  است شدهمشاهده نیارتباط با گرم شدن کره زم

. بر این اساس (Guo et al, 2016) اندپیداکردهنیز تغییر ها و گردبادهای گرد وغباری شدت و مسیریابی طوفان

 گرد وغباری تریقو یهاطوفان آمدنوجود ( گرمایش جهانی را عامل به Nakamura et al, 2016توان )می

در واقع، د. کننیرا برجسته مو افزایش دما  ندهیآ ییوهواآب راتییاز تغ یخطرات ناش وضوحبهتلقی کرد که 

 مناطق، یبرخبه دنبال آن، در  ی بوجود آورده است کهبارندگ میرژ اتی دررییتغ درجه دمای زمین، 5/1افزایش 

 هایطوفان(. IPCC, 2007و خشکسالی نیز طوفان های شدید گرد وغباری را ایجاد نموده است ) یکم بارش

است که  یاآشفته و بادآورده یهاستمی، حاصل ساقلیمی-جوی هایطوفانیکی از انواع به عنوان  گردوغبار

های گسترده و در ابعاد مختلف و باعث ایجاد خسارات در مقیاس کندیرا به هوا وارد م گردوغبارذرات 

( که در وهله اول، Qian et al, 2002شوند )، سیاسی و نیز سایر ابعاد میمحیطیزیستاقتصادی، اجتماعی، 

و  محلی، تغییر در  از نظر اقلیمی، می تواند منجر به تغییرات اقلیم و میزان نزوالت جوی، در مقیاس جهانی

طبق مطالعات  . (Engelstaedter et al, 2006) شناسی و محیط زیست طبیعی گرددچرخه بیولوژیکی، زمین

مورد مطالعه  ایپنج منطقه در آس یفرکانس طوفان گرد و غبار را برا یفصل راتییتغ (Littmann, 1991جهانی)

عراق،  یهاابانیبشامل  گردوغبار دیتول یمنبع عمده سهبا  ریجواهم لیبه دل رانیاکشور ، در این میانقرار داد. 

و نیز قرار  مجاور یکشورها در داخل کشور و نینامناسب از زم یورو بهره سالیخشک ،و عربستان هیسور

مناطق مرزی . باشدمیمواجه  گردوغبارریزگرد و  مشکل همواره با جهان، خشکنیمهگرفتن در منطقه خشک و 

ی سمت غرب و جنوب غرب، یکی از محسوس ترین مناطق بحرانی به لحاظ طوفان های گرد و غبار ایران از

در  ویژهبهغلظت آن در هوا  رفتنو باال  گردوغبارتعداد وقوع  گیرچشم شیافزا ریاخ هایسالدر باشند. می

 ازنظر .(1398، رانیا ییسازمان فضا) گذاشته است تأثیر هیناح نیمردم ا یبر زندگ رانیغرب اغرب و جنوب 

عراق و  ریبا هایدشت و نیز به دلیل خشک هستند های منطقه خاورمیانهابانیباکثر چون یی وهواآبشرایط 

 گردوغبارتالطم، باد و  طیشرا عربستان، هایدر دشت هاسالیخشکسرشار از خاک بدون رطوبت و تداوم 



 4شماره 3، دوره1400 بهارجغرافیا و روابط انسانی،                       

158 

 

در فصل گرم سال ، درواقع. شوندیم دهیکش ی ایرانغربغرب و جنوب  مناطق مرزی که به سمت شودیم جادیا

 یهاو پرفشار هافشار باکمبرخورد در اثر  شوند،یم دهیباالتر کش هایبه سمت عرض یحرارت فشارهایکمکه 

در منطقه  گردوغبار دهیشده و پدبر علت  دیمز زیمنطقه ن دیشد یو خشک شدهحاصل، اختالف فشار یفوقان

جز  رانیجنوب غرب ا ینواح کهازآنجایی و با توجه به این مسئله(. 1389 ،یو احمد ییعطا) ابدییشدت م

، قرارگرفته ی(جوکاهش نزوالت )هوا  یداریو پا ینیدر محدوده فرونششود و یمحسوب م ایحارهمناطق 

 زانیم دیشد کاهشکه  داردقرار ی گردوغبارهای ر نواحی غربی کشور در معرض طوفانبیشتر از سای درنتیجه

کم شدن  م،یالعظهور ازجملهباد  انیجر ریمس هایاز تاالب یادیز هایمتدر منطقه، خشک شدن قس یبارندگ

خواهد داشت،  یپرا در  در این منطقه ستمیاکوس رییتغ مرورزمانبهدجله و فرات که  هایرودخانه ریمس رییو تغ

در پی وقوع این  (.1389و قناد،  ی)فتاح دارند یساسنقش ا فوق دهیپد تشدیدهستند که در  یعوامل ازجمله

 یکاهش منابع آببه دلیل استان خوزستان به صورت خاص پدیده گرد وغباری، در منطقه جنوب غرب ایران، 

بیشترین درصد روزهای دارای طوفان های گرد وغبار با غلظت باال را به خود اختصاص داده است  ،و رطوبت

و  ی)مهراب را در داشته و دارند با طوفان گرد و غباربیشترین تعداد روزهای همراه  ازآبادان و اهوکه و شهر 

. علت اینکه این دو شهرستان نسبت به سایر شهرستان های غرب کشور دارای فراوانی (69-80 :1394 همکاران،

لی ورود سیستم های طوفان های باالتری هستند، مربوط به موقعیت جغرافیایی آنها، قرارگیری در مسیرهای اص

باشد که از جوی، نزدیکی به کانون های گرد وغبار خارجی و نیز همجواری با تاالب های خشک شده می

تاثیرات سوء این (. در ارتباط با 39-66: 1397 باشند )آرامی وهمکاران،عوامل اصلی تشدید گرد وغبار می

 روندمی نیخاک از ب یمواد آل ،یگرد وغبار یهانطوفا جادیدر زمان اپدیده ی مخرب بر امنیت زیست محیطی، 

 یاز فضا هازگردیکه ر ی(. زمان1389 و همکاران، یگردد )شاهسونیم یکشاورز یبهره ورآمدن  نییکه باعث پا

مناطق را جذب و با خود  نیاموجود در  "تروژنین دیاکس"و  "سولفور دیاکس ید" کنند،یعبور م یمناطق صنعت

و درختان،  اهانیبرگ گ یرو زگردیراز هجوم  ینشستن گرد و خاک ناشبرند. همچنین یم گریبه مناطق د

و  هاامر باعث خشک شدن مراتع و جنگل نیاشود که یم اهیگ ازین وردم یباعث کاهش فتوسنتز، کاهش انرژ

استان در  (573-587: 1394 جعفری،)دانشطبق بررسی های  .(1397 شود )مومنی،یم زین قیحر شیافزا

درصد پیش  20تا 15خوزستان، شهر اهواز میزان خسارت گرد وغبار بر محصوالت جالیزی، ذرت و گندم بین 

 بینی گردیده است. در محیط زندگی انسان ها، پیامدهای این پدیده مخرب، طبق مطالعات )رضویان و کوشکی،

شد که منجر به آفت زدگی مزارع و ( مدفون شدن شهرها و آبادی ها در زیر ریزگردها می با135-121: 1392

باغات میوه در اثر گسترش نواحی بیابانی، تخریب کانال ها و سیستم های آب رسانی در اثر آلودگی آب های 



 عباسی                     

  

 

159 

 

باعث آلودگی آب آشامیدنی و همچنین غبار  و گردشود. همچنین در منطقه جنوب غرب کشور، سطحی می

  (.15-33: 1396 ،یانی)ترکاشوند و ک شود در نتیجه بیماری های گوارشی از این طریق می

باشد. بر این اساس، طبق ، یکی از پیامدهای منفی گرد وغبار، مهاجرت می(1396 پور،ی)کاظمطبق مطالعات 

مهاجرت ها در منطقه جنوب غرب کشور،  ریاخ یهادر سال یو خشکسال یآبکماز  یوجودآمده ناش مسائل به

در  یطیمح ستیتوسعه ز (61-72: 1393 همکاران،و  ی)ملک. طبق گفته های کرد خواهد دایهم گسترش پ

بوده و با توجه به نابرابر  داًیشد ییایاستان خوزستان از نظر جغراف ی مرزی جنوب غرب، خصوصاهاشهرستان

و  باشدینم داریتوسعه پا یدر راستا همگام با تشدید ریزگردها استان خوزستانی، افتگیتوسعه  ییفضا ینابرابر

به دنبال گسترش ریزگردها در  درنهایتپیامدهای سوء در این منطقه مرزی، افزایش بیشتری خواهد یافت. 

هایی که به لحاظ امنیتی در ابعاد اقتصادی، و با توجه به آسیبجنوب غربی کشور غرب و  مناطق مرزی

 یپدیدهاین  د، مطالعه و بررسیآورنبه وجود می دفاعی-و امنیتی محیطیزیستفرهنگی، سیاسی، -اجتماعی

 .است قرارگرفتهکه هدف این پژوهش  ستافراوانی منطقه حائز اهمیت  درمخرب 

 

 مبانی نظری تحقیق -2

 )ریزگردها( گردوغبار 1-2

مشکالت محیطی در نواحی  ترینبزرگبالیای طبیعی و اقلیمی است که در ردیف  ازجملهو ریزگرد  گردوغبار 

یکی (. 1389کند )طاووسی و همکاران، ان قرار دارد و همواره مشکالتی را ایجاد میجه خشکنیمهخشک و 

. در واقع  تغییر اقلیم به از عوامل اصلی بروز پدیده ی ریزگردها، شرایط آب و هوایی و تغییرات آن است

 رفتاری هایاریناهنج و هاآشفتگی بروز باشد که باعثاقلیم می سامانه سامانمند تعادل خوردن هم معنای بر

 کم سرعت و قدرت دارای که گیاهان خصوصبه و طبیعی زیست محیط بر آن آثار بیشترین که است شده

گرم شدن کره زمین (. یکی از جنبه های تغییر اقلیمی، 1390اسماعیلی و همکاران، )هستند نیز دارد  سازگاری

 یهاوجود آمدن طوفانکره زمین( عامل به  گرمایش جهانی )گرم شدندر واقع ، باشد. )گرمایش جهانی( می

را و افزایش دما  ندهیآ ییوهواآب راتییاز تغ یوضوح خطرات ناشبهشود که گرد وغباری تلقی میتر یقو

طبق تعاریف علمی صورت گرفته در اتباط با پدیده ریزگردها، (. Nakamura et al, 2016د )کنیبرجسته م

 آید.های شهری به وجود میبا آالینده گردوغبارست که از ترکیب ذرات ریز و ای اریزگرد پدیدهآمده است که 
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از  معموالنهای ریزگرد توفان دهد که تندبادی با سرعت بیش از آستانه فرسایش بوزد.این پدیده زمانی رخ می

رکت نموده و و در ارتفاع بسیار زیادی از سطح زمین ح شدهتشکیلمتر( میلی 1/0تا  5/0ذرات بسیار ریز )

در تعریفی دیگر، ریزگردها به ذرات بسیار کوچک و سبک  .(1397 ،مؤمنی) دیمایپهای طوالنی را میمسافت

زایی توسط باد تا مسافت بسیار طوالنی شود که در اثر فرسایش بادی و بیابانمی اطالقای سیلتی و رسی یا ماسه

باشد که نقطه می 70افتد هایی که در دنیا اتفاق میگردوغبار منشأ (.1387، پور دهقان)یابند جا و انتقال میجابه

است. پس  شدهواقعنقطه در کشور عراق  7دارند. از این تعداد،  گردوغبارتری در ایجاد نقطه آن نقش مهم 14

شور عربستان، ک بعدازآنافتد. هایی است که اتفاق میگردوغباربیش از نیمی از  منشأتوان ادعا نمود که عراق می

شود، از نوع ی که از کشور عربستان ایجاد میگردوغبارها دارند. بسزایی در ایجاد ریزگرد نقشسوریه و اردن 

 .(1397 ،مؤمنی) استتر روی عراق از نوع رسی است که خطرناک ایجادشده گردوغبارماسه نرم است. ولی 

باعث  ازجمله، بگذارند تأثیربر محیط اطراف غیرمستقیم  مستقیم و یا صورتبهقادرند که  گردوغبارریزگردها و 

دهند، های دولتی را افزایش میکنند، هزینههای اقتصادی را دچار اختالل میشوند، فعالیتها میافزایش بیماری

 ؛(1389 ،شاهسونی و همکاران)کنند دیگر را ایجاد می مسائلو نیز بسیاری از  شدهآبباعث افزایش مصرف 

را تحت  ساختانسانو محیط  اتمسفر ،ای است که تعامالت زمینی گردوغبار، فرآیند پیچیدهین پدیدهبنابرا

 کند.فضا را از حالت مناسب خود خارج می نوعیبه و ؛(1398 )سازمان فضایی ایران، دهدمیقرار  تأثیر

 

 امنیت 2-2

واحد، خود را در برابر  پرتو آن، فرد یا امنیت، احساس برخاسته از وجود ساختارها و فرایندهایی است که در

امنیت،  مایهدرونمتناسب با مرجع و  ، پایدار و ماندگار تلقی کند. بر این اساس،ذهنیهرگونه گزند عینی یا 

متناسب با پارادایم حاکم، تعریف و تفسیر  هرکدامکه  شودمیاستوار  آن برمختلفی  هایترکیبپسوندها و 

های ها و انگیزهکشش ترینمهمامنیت از  وجویجست (120: 1390راد، کاویانی) کندخاص خود را طلب می

ترین انسانی است. این کشش با جوهر هستی انسان پیوندی ناگسستنی دارد. حفظ ذات و صیانت نفس از اساسی

شوند و یها در پی برآوردن نیازهای زیستی با یکدیگر وارد مناسبات گوناگون مهای انسان است. انسانمیل

به  یاجتماع یدوام زندگ یعامل برا ترینمهمجوامع و  ازین نیتریادیبن ،تیامن، درواقعدهند. تشکیل جامعه می

)آقاجانی و  بوده است پردازانهیو نظر نظرانصاحب موردتوجهدور،  یهااز گذشته رویازاینو  رودیشمار م

امنیت در لغت، حالت فراغت از هرگونه تهدید، حمله  .(27: 1383 افتخاری و نصیری، (82: 1390 عسگری،
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(. از دیدگاه ولفرز، امنیت به 38: 1391گویند )آشوری، یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله را می

معنای نبود تهدید علیه منافع اساسی کشور است. در تعریف دیگری، امنیت به معنای داشتن یا به دست آوردن 

، موجودیت و مالکیت، اعتبار، موقعیت و نسبت به همه آنچه تحت حمایت منافع ملی سالمتبه اطمینان نسبت

از دیدگاه آرنولدولفرز، امینت، در مفهومی عینی، فقدان تهدید  (.131: 1389گیرد، است )مجتهدزاده، قرار می

جان مروز نیز امنیت  است.هقرار گرفتن ارزش موردحملهها و در مفهوم ذهنی، فقدان ترس از برای حفظ ارزش

توان گفت می طورکلیبه (.1379کند )میر عرب و سجادی، را آزادی نسبی از تهدیدهای خطرناک تعریف می

امنیت  ازجملهازهای فردی و جمعی انسان موجودیت، نی یکنندهتضمینامنیت از حفظ تعادل کارکردی سیستم 

امنیت دارای ابعاد گوناگونی  (.1385نیا، آید )حافظه وجود میمانع از ایجاد نگرانی و ترس شود، ب کهنحویبه

ی درآمدی مطمئن و مداوم رسد. امنیت اقتصادی، جز بر پایهحیاتی به نظر می هاآناز  هرکداماست که توجه به 

ی مردم در تمام اوقات امکان دسترسی فیزیکی و یابد. امنیت غذایی، به معنای آن است که همهتحقق نمی

محیط طبیعی و سالم  یکنندهتضمین، محیطیزیستتصادی به مواد غذایی اصلی را داشته باشند. امنیت اق

امنیت اجتماعی، این امکان را حفظ سالمت جسمی اشخاص است.  یکنندهتضمینباشد. امنیت بهداشتی، می

که از هویت فرهنگی و  هایی مثل خانواده، حزب و سازمانآورد که افراد با عضویت در گروهبه وجود می

مواردی مانند برابری جنسی،  یکنندهتضمینارزشی خاصی برخوردارند احساس امنیت کنند. امنیت فردی، 

از ابعاد  هرکدامامنیت در  تأمین، عدم درنهایتآزادی داشتن دین و مذهب خاص، شکنجه نشدن و ... است. 

این پدیده  دیگرعبارتیبه در فضاهای جغرافیایی شود.های متعدد تواند باعث بروز نابسامانیمختلف آن، می

 اندازد.جوی امنیت را در ابعاد مختلف آن در نواحی و مناطق جغرافیای به خطر می

 

 داده ها و روش کار  -3

 موردمطالعهمنطقه  3-1

خط درجه عرض شمالی از  33دقیقه تا  57درجه و  29بین  کیلومترمربع 64057استان خوزستان با وسعت 

گرینویچ در جنوب غربی ایران  النهاردقیقه طول شرقی از نصف 32درجه و  50دقیقه تا  38درجه و  47استوا و 

های چهارمحال و بختیاری و واقع است. این استان از شمال با استان لرستان، از شمال شرقی و مشرق با استان

وب شرقی با استان بوشهر، از مغرب با کشور عراق کهگیلویه و بویراحمد، از شمال غربی با استان ایالم، از جن

 24(. این استان دارای 1397الدین افتخاری و مرید سادات، باشد )رکنمی مرزهم، فارسخلیجو از جنوب با 
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ها شامل آبادان، باشد. این شهرستانآبادی مسکونی می 4055دهستان و  130شهر،  62بخش،  55شهرستان، 

، باوی، بندر ماهشهر، بهبهان، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، ملکباغمشک، اهواز، ایذه، امیدیه، اندیکا، اندی

باشند که ، هفتگل، هندیجان و هویزه میمانیمسجدسلرامشیر، رامهرمز، شادگان، شوش، شوشتر، گتوند، اللی، 

باشد. این ان میشهرستان و همچنین مرکز است ترینبزرگ، کیلومترمربع 6835شهرستان اهواز، به مساحت 

 معروفاست ) کیلومترمربع 295باشد، مساحت محدوده طرح جامع آن منطقه شهرداری می 8شهرستان شامل 

درجه  3/38 آنگراد و میانگین حداکثر دمای درجه سانتی 8/32(. میانگین ساالنه دمای شهر اهواز 1394، نژاد

 205گراد است. میزان بارندگی سالیانه در حدود درجه سانتی 2/17گراد و میانگین حداقل دمای آن سانتی

گیرد )سلطانی کویانی و که با توجه به اقلیم بندی دومارتن در ناحیه خشک قرار می شدهگزارشمتر میلی

و تا آبان ماه پایان  آغازشده ماهبهمنبارندگی از  ازنظرماه خشک است.  10(. شهر اهواز دارای 1394جعفری، 

 4531720، جمعیت استان برابر 1390(. بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1386، ادنژ معروفیابد )می

درصد در نقاط روستایی ساکن بوده و مابقی غیر  7/28درصد در نقاط شهری،  02/71نفر بوده که از این تعداد 

 اند.ساکن بوده

 

 

 : منطقه موردمطالعه1شکل 
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 روش تحقیق 3-2

 برای .تحلیلی است-گردآوری اطالعات، توصیفی حیث روش ردی و ازهدف کارب ازلحاظ پژوهش حاضر

بر پرسشنامه  در بخش میدانی از روش پیمایش مبتنی گردآوری اطالعات در بخش نظری از روش اسنادی و

ابتدا با مراجعه به  به انجام رساندن این تحقیق در شش مرحله بوده است. در مرحله اولشده است. بهره گرفته

اند نگاشته شد، این های نظری تحقیق که در بخش اول تحقیق آورده شدهای بنیاننادی و کتابخانهمنابع اس

آشنایی و درک مسئله و مسائل مرتبط با موضوع تحقیق بود، سپس در مرحله دوم با مراجعه به  منظوربهمرحله 

مکانی این  منشأغرب کشور و نیز  جنوببر روی مناطق  گردوغبارای مرتبط با پراکندگی ذرات ها ماهوارهنقشه

دارا بودن  ازنظرشناخت مناطق بحرانی کشور  منظوربهذرات در کشورهای همسایه نشان داده شد، این مرحله 

بوده است. در  گردوغبارذرات  ترینشیبها شهرستان اهواز دارای بوده و بر اساس یافته گردوغبارمقدار ذرات 

باید ابتدا درک و شناختی  درواقعو تشدید شدن این پدیده شناسایی شد  دنآمدر پدید  مؤثرمرحله سوم عوامل 

آن را  آمدندر پیدایش و تشدید این پدیده به دست آید تا بتوان پیامدهای تشدید و به وجود  مؤثراز عوامل 

شناخت در مرحله چهارم با مراجعه به اسناد و مطالب مختلف پیامدهای مختلف آن بر روی ابعاد امنیت 

در مرحله  .شناسایی شدند ی(تیامن-یدفاع و محیطیزیستی، تیحاکم-یاسیسی، اقتصاد ی،فرهنگ-یاجتماع)

 توجه باگانه لیکرت طراحی و  5های در طیف سنجشقابلای پرسشنامه صورتبههای بخش قبل را پنجم یافته

 صورتبهرسشنامه به شرایط موجود )مشکالت ناشی از عدم مراجعه حضوری به دلیل شیوع کرونا( پ

طراحی و برای جامعه آماری تحقیق فرستاده شد، این مرحله یکی از مراحل مهم و  نیآنالالکترونیکی و 

ها توسط جامعه آماری( برای دریافت جواب پرسشنامه وقتبهبه دلیل عدم دریافت ) استبر زمان حالنیدرع

جواب به دست آمد  71 درنهایتگذاشته شد و  های کافی برای انجام این تحقیق بیش از یک ماه وقتجواب

را بر روی  تأثیراتبیشترین  گردوغباراصلی پرسشنامه بدین صوت بوده که پیدایش و تشدید پدیده  سؤالو 

اهواز( داشته است. در مرحله ششم نتایج ) موردمطالعهدر پرسشنامه را در منطقه  شدهانیباز متغیرهای  کیکدام

که  شد، در این تحقیق با توجه به رویکرد اصلی تحقیق لیوتحلهیتجز spssافزار از نرمپرسشنامه با استفاده 

به دلیل غیر  Fبندی بر روی ابعاد مختلف امنیت است از آزمون رتبه گردوغبار تأثیرات ترینمهمشناسایی 

یی پرسشنامه از طریق است. روا شدهگرفتههای تحقیق بهره بودن نتایج پرسشنامه برای تحلیل یافتهپارامتریک 

 .از پایایی باالیی برخوردار است 0.790آلفای کرونباخ با میزان 
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 شرح و تفسیر نتایج -4

 یی آنوهواآب منشأو  شهرستان اهوازبر روی  غبار و گردبررسی پراکندگی پدیده  4-1

 گردوغبارتری در ایجاد قش مهمنقطه آن ن 14باشد که نقطه می 70افتد هایی که در دنیا اتفاق میگردوغبار منشأ

بیش از نیمی  منشأتوان ادعا نمود که عراق است. پس می شدهواقعنقطه در کشور عراق  7دارند. از این تعداد، 

ها بسزایی در ایجاد ریزگرد نقشکشور عربستان، سوریه و اردن  بعدازآنافتد. هایی است که اتفاق میگردوغباراز 

روی  ایجادشده گردوغبارشود، از نوع ماسه نرم است. ولی ز کشور عربستان ایجاد میی که اگردوغباردارند. 

تواند با افزایش ساعات تابش می گردوغبارپدیده  .(1397 ،مؤمنی) استتر عراق از نوع رسی است که خطرناک

مچنین عامل مرتبط باشد. ه بعدازظهرهاهای محلی در روزانه خورشید، گرمایش سطحی و وقوع ناپایداری

ها و محیط ، با توجه به خشک بودن جریانموردمطالعههای مجاور منطقه تر عبور امواج غربی از روی بیابانمهم

 یمنشأهاصحرای عربستان یکی از این شود و نفوذ آن به غرب ایران می گردوغباربیابانی منطقه سبب ایجاد 

توانند از دالیل عمده در حال خشک شدن عراق نیز می هایها و باتالقعمده این پدیده است. همچنین کویر

ساهارا صحرا آسیایی مرکزی )مغولستان(، چین، خاورمیانه، جنوب غربی آسیا، استرالیا و آمریکای  درواقعباشند. 

منبع  ترینبزرگباشند. صحرا در آفریقا در جهان می گردوغبار تولیدکنندهمناطق اصلی  ازجملهشمالی، 

 کند.را وارد اتمسفر می گردوغبارمیلیون تن  700خاکی در جهان است که ساالنه بیش از  ردوغبارگ تولیدکننده

ها های عربستان، ریزگردها در دشتسالیهای بایر عراق و سرشار از خاک بدون رطوبت و تداوم خشکدشت

 وجود بهرا  گردوغبارپدیده  کند وکشور هدایت می یغرب جنوبهای غربی و را در جریان باد به سمت استان

شود ها در مقابل وزش باد به مناطق دوردست هدایت میدریاچه گونهنیاحجم زیادی از رسوبات بستر  آورد.می

های باالدستی های سطحی در عراق از محل احداث سدکاهش آب واسطهبهو این درست همان اتفاقی است که 

و تبعات آن بر روی نواحی غربی  دادهیروهای جنوب این کشور های دجله و فرات و خشکیدن هوررودخانه

در استان  گردوغبار یتودهاصلی این  منشأبا توجه به نقشه زیر،  .(1397 ،مؤمنی) گذاشته است تأثیرایران 

شمالی کشور عربستان هم کشیده  یهابخشاین توده تا  یهازبانهخوزستان، همچنان کشور عراق است که 

این پدیده، کشور عراق، عربستان  منشأدر غرب ایران، در فصل بهار است و  گردوغبارشترین میزان شده است. بی

 آمدهعملبههای بررسیباشد. در استان خوزستان می گردوغبارو بیشترین گستردگی این  باشدمیو نیز سوریه 

ها دارای دهد که ریزگردنشان می های گردشیای و الگوها بر اساس تصاویر ماهوارهریزگرد منشأبرای تعیین 

ا ب (.1389باشد )عطایی و احمدی، دو کانون اصلی در غرب بغداد و موصل تا بحرالملح و هورالعظیم می

 هایساخت سدهای متعدد توسط ترکیه و سوریه برای مهار آب رودهای دجله و فرات، آب ورودی به تاالب
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ها و تولید منبع جدید برای ریزگردها شده است. این تاالبو منجر به خشکیدن  افتهیکاهش یدستنییپا

 است دادهازدستاز وسعت خود را  یتوجهقابلتاالب بزرگ هورالعظیم/ هورالهویزه، بخش  کهیطوربه

شود، محسوب می ایحارهنواحی جنوب غرب ایران جز مناطق  کهازآنجایی(. 93 :1388و همکاران،  مختاری)

پایداری،  دهندهنشانو طبق اصول دینامیکی جو، فرونشینی هوا  قرارگرفتهی و پایداری هوا در محدوده فرونشین

های ها و کاهش نزوالت جوی است. کاهش شدید میزان بارندگی در منطقه، خشک شدن قسمتاز بین رفتن ابر

های دجله و فرات که هور العظیم، کم شدن و تغییر مسیر رودخانه ازجملههای مسیر جریان باد زیادی از تاالب

عواملی هستند که در بروز پدیده فوق نقش اساسی  ازجملهتغییر اکوسیستم را در پی خواهد داشت،  مرورزمانبه

 دارند.

 

سازمان فضایی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری منبع: . MODISبا  گردوغبار یاماهواره شیپا -2شکل 

 (1398اطالعات )

 

کشور ایران، عراق و عربستان و روند  3یرات مساحت این نواحی روند مشابهی را در تغیزیر نمودارهای 

 منشأغبار در این سه کشور و وجود  منشأحاکی از یکسان بودن  تواندمیکه  دهدمیمتفاوتی را در سوریه نشان 

در سال است،  شدهمشخصکه در نمودارها  طورهمان .غالب خارجی برای رویدادهای غبار ایران باشد

کیلومتر  400را به خود اختصاص داده است و بیش از  گردوغبار(، کشور عربستان، بیشترین میزان 1393)2014

کشور ایران، عراق و عربستان، بیشترین درصد  3(، در 1394) 2015از مساحت آن را پوشانده است. سال 

کیلومتر از مناطق استان  40یش از را به خود اختصاص داده است. در ایران، ب گردوغبارمساحت تحت پوشش 

کیلومتر و در  300. در عراق بیش از اندداشتهشدید قرار  گردوغبار، تحت پوشش 2015خوزستان، در سال 
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. در سوریه با توجه به اندداشتهقرار  گردوغبارکیلومتر از مساحت مناطق تحت پوشش  800عربستان بیش از 

، روند تغییرات 2017تا  2016از سال  کیلومتر(. 50است ) گرفتهکلشزیادی  گردوغبارمساحت کم این کشور، 

در ایران، عربستان و عراق، روندی مشابه بوده است و نوسان زیادی نداشته  گردوغبارمساحت تحت پوشش 

 روند صعودی داشته است. 2107تا  2014از سال  گردوغبار تغییراتاما در کشور سوریه، روند  ؛است

 

 

ملی سامانه  منبع: هیعراق و عربستان و سور ران،یکشور ا 4در  گردوغباری مساحت نواح رییتغ یرهانمودا -3شکل 

 (1396) گردوغبارپایش 

 

 اهوازشهرستان بر  گردوغبارپیامدهای امنیتی پدیده  4-2

ن از آزمو بر منطقه جنوب غرب کشور گردوغبار دهیپد یتیامن یامدهایپبندی اولویت منظوربهدر این بخش 

 ،یتیحاکم-یاسیس ،یاقتصاد ،یفرهنگ-یاجتماع هایمؤلفهفریدمن استفاده شد، نتایج حاصل از آزمون به ترتیب 

من در دیاند. در این بخش نتایج آزمون فرشدهبیانهای زیر ی است که در قسمتتیامن-یو دفاع محیطیزیست

بیشترین امتیاز را ) آزموناز  آمدهستدبهمعیارهای  ترینمهماست. در جداول  شدهدادهقالب جدول نشان 

 اند( آورده شده.داشته

 

 اجتماعی ناشی از ریزگردها –پیامدهای امنیتی فرهنگی  ترینمهمبندی رتبه 1-2-4

پدیده ریزگردها در بعد اجتماعی  تشدیدبندی پیامدهای امنیتی بروز و اولویت منظوربه 1نتایج جدول شماره 

عبارت بود از افزایش  اهوازفرهنگی ریزگردها بر منطقه  –تماعی پیامد اج ترینهممدهد که فرهنگی نشان می
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های قلبی و ریوی با ، افزایش بیماری4.02تشدید پدیده فقر با امتیاز ، 4.93ها از این منطقه با امتیاز مهاجرت

های ، افزایش ناامنی3.49امتیاز ، تعطیلی ادارات و مدارس با 3.56ای با امتیاز ، افزایش تصادفات جاده3.74امتیاز 

پیامدهای امنیتی در بعد اجتماعی فرهنگی بروز و  ترینمهمبه ترتیب  3.16اجتماعی همانند سرقت با امتیاز 

 بوده است. اهوازتشدید پدیده ریزگرد در منطقه 

 

 زگردهایاز ر یناش اجتماعی – یفرهنگ یتیامن یامدهایپنتایج آزمون فریدمن برای  -1جدول 

 امتیاز گویه رتبه

 4.93 هاافزایش مهاجرت 1

 4.02 تشدید پدیده فقر 2

 3.74 های قلبی و ریویافزایش بیماری 3

 3.56 ایافزایش تصادفات جاده 4

 3.49 تعطیلی ادارات و مدارس 5

 3.16 های اجتماعیافزایش ناامنی 6

 

 

 از ریزگردهای ناشی اقتصادپیامدهای امنیتی  ترینمهمبندی رتبه 2-2-4

در  موردبررسیمتغیر  8از دهد آورده شده که در آن نشان می 2نتایج این بخش از امنیت در جدول شماره 

در جایگاه اول، کاهش درآمد  4.63با امتیاز  کاهش بازدهی سطح محصوالت کشاورزیبه ترتیب  اهوازمنطقه 

در جایگاه سوم،  3.822ی با امتیاز و درمان یبهداشت یهانهیهز شیافزادر جایگاه دوم،  4.55ها با امتیاز خانواده

گذاری خارجی در کاهش سطح سرمایهدر جایگاه چهارم،  3.79با امتیاز  عصنای و هابنگاه تیاختالل در فعال

در  3.31در جایگاه پنجم، کاهش مقدار گردشگران ورودی به شهرستان با امتیاز  3.38سطح شهرستان با امتیاز 

های در جایگاه هفتم و پیامد آسیب به زیرساخت 3.16ای با امتیاز های جادهلغو پروازها و ترانزیت جایگاه ششم،

 است. قرارگرفتهدر جایگاه هشتم  2.99ارتباطی با امتیاز 
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 زگردهایاز ر یناش اقتصادی یتیامن یامدهایپنتایج آزمون فریدمن برای  -2جدول 

 امتیاز گویه رتبه

 4.63 محصوالت کشاورزیکاهش بازدهی سطح  1

 4.55 هاکاهش درآمد خانواده 2

 3.82 و درمانی های بهداشتیهزینهافزایش  3

 3.79 ها و صنایعاختالل در فعالیت بنگاه 4

 3.38 ها در شهرستانگذاریکاهش میزان سرمایه 5

 3.31 تعداد گردشگران ورودیکاهش مقدار  6

 3.16 یاهای جادهلغو پروازها و ترانزیت 7

 2.99 های ارتباطیآسیب به زیرساخت 8

 

 حاکمیتی ناشی از ریزگردها -پیامدهای امنیتی سیاسی  ترینمهمبندی رتبه 3-2-4

از  یناش یتیحاکم - یاسیس یتیامن یامدهایپبندی حاصل از نتایج آزمون فریدمن برای اولویت 3نتایج جدول 

در منطقه از ریزگردها  ایجادشده یامدهایپ ترینمهمی تحقیق جامعه آمار ازنظردهد که نشان می زگردهایر

در رده اول، کاهش  3.71با امتیاز  افزایش میزان نارضایتی عمومی از دولتتحقیق عبارت بود از  موردمطالعه

های افزایش اعتراضات خیابانی و شورشدر رده دوم،  3.52با امتیاز  شهروندان با دولت همبستگی اجتماعی

در رده چهارم، افزایش  3.18ها و نارضایتی بیشتر آنان با امتیاز در رده سوم، تحریک قومیت 3.3امتیاز  شهری با

در رده  2.4متیاز اهای امنیتی با های سنگین بر دستگاهو افزایش هزینه در رده پنجم 2.9امنیتی با امتیاز  جرائم

 است. قرارگرفتهششم 

 

 زگردهایاز ر یناش یتیحاکم - یاسیس یتیامن یامدهایپنتایج آزمون فریدمن برای  -3جدول 

 امتیاز گویه رتبه

 3.71 میزان نارضایتی عمومی از دولت شافزای 1

 3.52 شهروندان با دولت همبستگی اجتماعیکاهش  2

 3.3 های شهریاعتراضات خیابانی و شورشافزایش  3

 3.18 ها و نارضایتی بیشتر آنانتحریک قومیت 4

 2.9 امنیتی جرائم افزایش 5

 2.4 های امنیتیهای سنگین بر دستگاهافزایش هزینه 6
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 ناشی از ریزگردها محیطیزیستپیامدهای امنیتی  ترینمهمبندی رتبه 4-2-4

پیامدهای امنیتی ریزگردها در بعد  ترینمهمبندی رتبه منظوربهمن حاصل از آزمون فرید 4نتایج جدول 

 از اندعبارتبه ترتیب  اهوازدر منطقه  محیطیزیستپیامدهای امنیتی  ترینمهمد که دهنشان می محیطیزیست

با امتیاز  اهانیرشد گ کاهش، 4.77با امتیاز  و کاهش منابع آب یآلودگ، 5.1با امتیاز  کاهش حاصلخیزی خاک

با  مصرف آب شیافزا ،3.4ی با امتیاز اهیگ هاییماریآفات و ب شیافزا، 3.52ی با امتیاز ستیتنوع ز کاهش، 4

هستند که امنیت  محیطیزیستپیامدهای  ترینمهمبه ترتیب  2.94با امتیاز  دما شتریب شیافزاو  3.22امتیاز 

 اندازد.را به مخاطره می اهوازشهروندان 

 

 زگردهایاز ر یناشمحیطی زیست یتیامن یامدهایپنتایج آزمون فریدمن برای  -4جدول 

 امتیاز گویه رتبه

 5.1 هش حاصلخیزی خاککا 1

 4.77 آلودگی و کاهش منابع آب 2

 4 کاهش رشد گیاهان 3

 3.52 کاهش تنوع زیستی 4

 3.4 های گیاهیافزایش آفات و بیماری 5

 3.22 افزایش مصرف آب 6

 2.94 افزایش بیشتر دما 7

 

 

 اناشی از ریزگرده امنیتی -دفاعی پیامدهای امنیتی  ترینمهمبندی رتبه 5-2-4

 دفاعیپیامدهای امنیتی ریزگردها در بعد  ترینمهمبندی رتبه منظوربهحاصل از آزمون فریدمن  5نتایج جدول 

 زانیم شیافزا از اندعبارتبه ترتیب  اهوازپیامدهای امنیتی دفاعی در منطقه  ترینمهمدهد که امنیتی نشان می –

 یرویدر تردد ن اختالل، 3.83ی با امتیاز تیامن هایروزنه آمدنوجود  به، 4.39ی با امتیاز مرز رمجازیغ یترددها

ی با بانیدر آماد و پشت اختالل، 3.38از یتبانی با ام، کاهش میدان دید و توان دیده3.44با امتیاز  گشت زن یانسان

عی بحران پیامدهای امنیتی دفا ترینمهمبه ترتیب  2.71های مخابراتی با امتیاز و اختالل در شبکه 3.26امتیاز 

 اند.بوده اهوازدر منطقه  زگردهایر
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 زگردهایاز ر یناش یتیحاکم - یاسیس یتیامن یامدهایپنتایج آزمون فریدمن برای  -5جدول 

 امتیاز گویه رتبه

 4.39 افزایش میزان ترددهای غیرمجاز مرزی 1

 3.83 های امنیتیروزنه آمدنبه وجود  2

 3.44 زن اختالل در تردد نیروی انسانی گشت 3

 3.38 بانیکاهش میدان دید و توان دیده 4

 3.26 اختالل در آماد و پشتیبانی 5

 2.71 های مخابراتیاختالل در شبکه 6

 

 نتیجه گیری-5

بحران ریزگرد پیامدهای مختلف امنیتی را به همراه داشته این بحران که ریشه در مسائل اقلیمی و ناشی از 

عربستان است. این  مکانی آن در کشورهای همسایه ایران یعنی عراق و منشأه عملکرد انسان در طبیعت بود

های ن است که حل این بحران مستلزم همگرایی و رسیدن به یک تفاهم مشترک در مورد بحرانمسئله بیانگر آ

ره ی را نیز به مخاطای است که در منطقه به وجود آمده که در صورت تداوم بیشتر امنیت جهانمحیطیزیست

 خواهد انداخت. 

گاهی امنیت پژوهانه در مناطق ر این شد که مسئله ریزگردها از نسعی ب شدهانجامبر این اساس در تحقیق 

به شرایط فعلی جهانی که همه توجهات  با توجهبررسی شوند،  اهوازدر منطقه  ژهیوبهجنوب غرب کشور و 

هوای  یجابههای که ک شدن به فصل تابستان و روزو نیز نزدی متمرکزشدهبه حل بحران شیوع بیماری کرونا 

ده را که دارای ذرات معلق خاک است استشمام خواهیم کرد ضرورت توجه بیشتر به این صاف، هوای آلو

ای در تحقیق حاضر با استفاده از تصاویر ماهواره کند.نمایان می شیازپشیب اندیشی برای حل آن رابحران و چاره

در ایران شناسایی شدند و در آن مناطق جنوب غربی که در  گردوغبارهای کانون شدهمانجاو مطالب علمی 

بنابراین  ؛اندد داشتهگرزمخاطره را در ارتباط با بحران ریهمسایگی دو کشور عراق و عربستان هستند بیشترین 

جنوب غرب کشور و پیامدهای امنیتی ریزگرد در مناطق  ترینمهمدر گام اول  طورکلیبهسعی بر آن بود ک 

مدهای بحران ریزگرد در پنج بعد های تحقیق مرتبط با پیابررسی شود. یافته اهوازخاص در مورد منطقه  طوربه

شناسایی  منظوربهی( بوده است. تیامن-یو دفاع محیطیزیست ،یتیحاکم-یاسیس ،یاقتصاد ،یفرهنگ-یاجتماع)

 فریدمن بهره گرفته شد. یبندرتبهز آزمون پیامدهای امنیتی هر یک از این ابعاد ا ترینمهم
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در بعد  اهوازپیامدهای امنیتی ریزگردها در منطقه  ترینمهمبندی رده منظوربهنتایج حاصل از آزمون فریدمن  

 درواقعاین مسئله است.  یفرهنگ –پیامد اجتماعی  ترینمهمفرهنگی نشان داد که مهاجرت از منطقه  –اجتماعی 

بر زندگی سالم و معیشت پایدار مردم، سبب شده  زگردهایرمستقیم  تأثیرگذاریم این بحران و تداو هبا توجه ب

های اقلیمی به سایر مناطق کشور تشدید شود. بر کسی پوشیده نیست که مهاجرت اهوازکه مهاجرت از منطقه 

هم  مبدأهم بر مناطق  را مشکالت کشور ایران است که در چند سال آینده نتایج اسفناک خود ترینمهمیکی از 

با توان گفت می اهوازبر منطقه این تحقیق  زبه تمرک با توجهبر مناطق مقصد خواهد گذاشت، اما در این زمینه 

دلیل آن را باید  نیترمهمبه روند مهاجرتی که در چند سال گذشته در کل استان خوزستان اتفاق افتاده که  توجه

واکنش به عدم حل بحران  ترینمهمتوان گفت می روازایننست. دا محیطیزیستهای مشکالت و بحران

 جرت مردم از این منطقه بوده است. مها ریزگرد

پیامدهای امنیتی شیوع و تداوم بحران ریزگرد در  ترینمهمبندی رده منظوربهنتایج حاصل از آزمون فریدمن 

بخش  ترینمهمتقیمی بر روی بخش کشاورزی که مس تأثیراز بعد اقتصادی نشان داد که این بحران  اهوازمنطقه 

 70هزار هکتار اراضی آبی،  32، 1393تا  1386های طی سال دیگرعبارتبهاست، داشته   اهواز هاقتصادی منطق

شدید  گردوغبارسال در معرض  3 الی 1هزار هکتار از مراتع خوزستان که بین  115هزار هکتار اراضی دیم و 

تولید  هایقطبخوزستان از این مسئله با توجه به اینکه استان  .انددیدهآسیب یدارمعنیبوده به شکل 

پیامد اقتصادی این پدیده بر روی کاهش بازدهی و راندمان  ترینمهم، رودمحصوالت کشاورزی به شمار می

ه بودن بودن اقتصاد مردم و وابست بعدیتکاقتصادی به دلیل  ازلحاظمحصوالت کشاورزی است و این مسئله 

  امنیتی بیشتری را در پی خواهد داشت. تأثیراتبه بخش کشاورزی  هاآن

 –سیاسی  بخشبیانگر آن بود که در  اهوازنتایج آزمون فردیمن در مورد پیامدهای امنیتی ریزگردها در منطقه 

یز دارای پیامدهای ها از عملکرد دولت بوده، این مسئله خود نپیامد آن افزایش سطح نارضایتی ترینمهمحاکمیتی 

کاهش همبستگی و اعتماد به دولت، افزایش اعتراضات خیابانی و کاهش همکاری با عوامل  ازجملهمختلفی 

های جویی مناسب دولتبا تداوم این بحران و عدم چاره دیگرعبارتبهانتظامی و قانونی را در پی خواهد داشت. 

های عمومی از عملکرد دولت در این یش سطح نارضایتیمختلف حاکم در ایران طی این چند سال باعث افزا

ت و مسائل مختلفی را برای دولت در همراهی مردم و مشکال شدهدادهزمینه شده و به سایر موارد نیز تعمیم 

  سازد.یان میاجویی سریع را نمکه لزوم چاره این منطقه با خود داشته است
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وده از کاهش پیامد امنیتی ریزگرد آن عبارت ب ترینمهماد که نیز آزمون فردیمن نشان د محیطیزیستدر بخش 

 ترینمهمکه در بخش اقتصادی هم گفته شد کشاورزی  گونههمانبوده است.  حاصلخیزی خاک در منطقه اهواز

 درواقعمستقیمی بر کاهش مقدار حاصلخیزی آن داشته است.  تأثیرده که ریزگرد ومنبع درآمد مردم این مناطق ب

که بر کاهش سطح  تأثیراتیه به اهمیت حیاتی خاک در رشد محصوالت کشاورزی تداوم این بحران و با توج

 گذارد.می تأثیربر روی معیشت شکننده مردم این منطقه  مستقیماًحاصلخیزی خاک دارد، 

 غیرمجازی به مرزی بودن اهواز، افزایش میزان ترددها با توجه دگرزو پیامدهای ری تأثیراتدفاعی نیز در بعد  

های تروریستی را بیشتر همشکالت ناشی از عدم کنترل دقیق مرزها ورود اشرار، قاچاقچیان و گروآن  تبعبهو 

روی کاهش مقدار سطح دید دارد، که بر  تأثیراتیذرات در هوا و  اینبا توجه به غلظت  درواقعخواهد کرد. 

زمینه را برای افزایش ناامنی در سطح شهرستان و یا کنترل مرزها را برای نیروهای نظامی سخت خواهد کرد و 

ریزگردها  ازجمله محیطیزیستهای توان گفت مسائل و بحراندر پایان می کل کشور در پی خواهد داشت.

و پیامدهای  شمسی جزو الینفک زندگی مردم مناطق جنوب غرب کشور شده است 80از اوایل دهه  تقریباً

در افزایش  نوعیبهتحقیق  هایمؤلفهدر این تحقیق آن است که کلیه  ذکرقابلنکته  مختلفی را در پی داشته است،

تر درک بهتر و مناسب منظوربه صرفاًبندی صورت گرفته و تقسیم گذارندمیزیادی  تأثیرو یا کاهش همدیگر 

 ابعاد امنیتی این پدیده بوده است.

 

 منابع -6     

 (،1397) زراسوندی علیرضا اکبری، مهری محمدیان بهبهانی،علی  اونق، آرامی، سید عبدالحسین؛ مجید .1

فصلنامه تحلیل  ،(2017-1996ساله ) 22ران در دوره در جنوب غرب ای گردوغبارتحلیل مطالعات مخاطره 

 .66-39ص  ،1شماره ، ی مخاطرات محیطیفضای

 دیدگاه از اقلیمی تغییرات میزان بندی پهنه (،1390) امیر گندمکار، حسنعلی غیور ؛رضا ،یلیاسماع .2

 ریزی برنامه و جغرافیا مجله ،)مطالعه موردی: استان خراسان رضوی( آینده اقلیمی دوره در کشاورزی

 .66-55ص  ،22شماره محیطی، 

ت اقلیمی تجزیه و تحلیل وضعیت آلودگی هوا ناشی از اثرا (،1396) یانیکمهرداد  حمدقاسم؛م ترکاشوند، .3

تکنولوژی محیط زیست، علوم و  هینشر ،مناطق جنوبی استان همدانریزگردها و توفان های گردو غبار در 

 .15-33 ص، 19شماره 



 عباسی                     
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انجمن  انتشاراتتهران:  .(هانظریه اصول، مفاهیم،)مرزی  مطالعات به نو نگرشی .(1396) محسن جانپرور، .4

 .ایران ژئوپلیتیک

بندی طوفان در پهنه NDDIبررسی کارایی شاخص (، 1394) نی کویانیسلطاسعید جعفری، رضا؛  .5

 ،4شماره م بیابان، مجله علمی پژوهشی مهندسی اکوسیست، استان خوزستان( :)مطالعه موردی گردوغبار

 .10-1ص 

عوامل سیاسی  تأثیر (،1396) نژادکرمی حسینفرج زاده اصل، منوچهر طاهری، احمد نیا، محمدرضا؛ حافظ .6

رافیای انسانی، های جغفصلنامه پژوهش ،ای دجله و فراتدر حوزه رودخانه گردوغباری دید پدیدهدر تش

 .868-857 ص ،49شماره 

بررسی همدید (، 1390) احمدی محمد مهر،شایگانشاپور پور سماکوش، معصومجعفر ذوالفقاری، حسن؛  .7

موج فراگیر تیرماه )مطالعه موردی:  1388تا  1384های در مناطق غربی ایران طی سال گردوغبارهای توفان

 .34-17ص  ،22شماره ریزی محیطی، مجله جغرافیا و برنامه ،(1388

واکاوی راهبردی توسعه پایدار کشاورزی با ( 1397) مرید ساداتپگاه الدین افتخاری، عبدالرضا؛ رکن .8

-31 ص ،8 شماره ای،قهمنطفصلنامه برنامه ریزی ، ی )مطالعه موردی: استان خوزستان(رویکرد کارآفرین

50. 

فصلنامه  ،بررسی منشا و اثرات گرد وغبار در استان کرمانشاه(، 1392) رضویان، محمد تقی؛ فردین کوشکی .9

 .121-135ص  ،6شماره  ،یانسان یاینو در جغراف ینگرش ها یپژوهش-یعلم

محمد حسین  عیم آبادی،ن ابوالفضل جعفرزاده حقیقی فرد،نعمت اهلل  یاراحمدی،مریم  باس؛شاهسونی، ع .10

های  اثرات طوفان(، 1389ی )ندافکاظم سلیمانی، زهرا  صولت،محمد حسین  صاکی،حامد  محمودیان،

-56ص  ،2شماره  ،مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،مت و محیط زیستالگرد وغبار بر س

45. 

شناخت و (، 1392) مریم احمدیآخورمه خداقلی، مرتضی مرادی، حمیدرضا طائمی سمیری، سیاوش؛  .11

-1ص   ،11شماره ، زیستمحیطمجله انسان و  ،در غرب ایران گردوغباربر پدیده  مؤثربررسی عوامل 

10. 

ی ریزگردها بر اثرات اقتصادی و اجتماع(، 1395) مرادی اکرم لطفی، فرشته  محمدی،سارا عزمی، آئیژ؛  .12

 .44-35ص  ،95-94 شمارهلمی و ترویجی نیوار، مجله ع ،شهروندان کرمانشاه

گرد و غبار بعنوان یکی از معضالت زیست محیطی جهان  (.1389) یاحمد فریبرز وشهنگ؛ه ،ییعطا .13

 ، زاهدان.چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم .اسالم مطالعه موردی استان خوزستان

های گرد و خاک در منطقه جنوب تحلیل الگوهای سینوپتیکی توفان .(1389) قناد براهیم؛ همافتاحی، ا .14

 المللی علوم جغرافیایی، شیراز.اولین کنفرانس بین .غرب ایران



 4شماره 3، دوره1400 بهارجغرافیا و روابط انسانی،                       
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تبیین امنیت معیشت کشاورزان  (،1396) برادرانمسعود  پناه،یزدان مسعود نظری،مرضیه  فروزانی، معصومه؛ .15

-153ص  ،13ه شمارکشاورزی ایران،  علوم ترویج و آموزش ،در شهرستان شوش گردوغباردر شرایط 

169. 

ا )مطالعه های اجتماعی ریزگردهبررسی اثرات و آسیب (.1395ی )محمدی صادقسعید فیروزیان، سارا؛  .16

سی، علوم و تکنولوژی، آتن، المللی پژوهش در مهندچهارمین کنفرانس بین .موردی شهرستان سیستان(

 یونان.

پایدار؛ مطالعه موردی دریاچه  و توسعه حیطیمزیستنسبت ژئوپلیتیکی امنیت (، 1390) راد، مرادکاویانی .17

 .116-147ص  ،14شماره ، فصلنامه مطالعات راهبردی، ارومیه

 /هورالعظیم در تاالب دهیخودسازمان(، 1388) یاوری احمدرضاسلطانی فرد، هادی  ؛مختاری، سحر .18

 .95-103 ص ،70شماره جغرافیای طبیعی،  هایپژوهش ،لوژی سیمای زمیناکو هورالهویزه با تأکید بر

دانشگاه آزاد  .نامه کارشناسی ارشدپایان شهر اهواز.ریزی نقش دما در برنامه (.1386) ، عباسنژاد معروف .19

 اهواز. واحد اسالمی

موردی: شهر های شهری در ایجاد جزایر حرارتی )مطالعه نقش کاربری(، 1390) ، عباسنژاد معروف .20

 .111-90ص ،3 شماره زاگرس، اندازچشمهری ریزی شفصلنامه جغرافیا و برنامه ،اهواز(

 ریزگردها وقوع و اقلیمی پارامترهای بین رابطه بررسی (،1394) یجعفررضا  ،یسلطانسعید  شهباز؛ ،یمهراب .21

شماره علوم آب و خاک،  ،یعیمنابع طبو  یمجله علوم و فنون کشاورز ،(خوزستان استان: موردی مطالعه)

 .69-80ص ،19

بررسی پایداری توسعه زیست محیطی  (،1393) معتوگیمحمد منفرد، سجاد احمدی،  رضا سعید؛ ملکی، .22

عات الپژوهشی اط -صلنامه علمی ف ،با استفاده از آزمونهای آماری در شهرستانهای استان مرزی خوزستان

 .61-72 ص ،23شماره ، جغرافیایی

 


