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 چكيده

ز و غبار مشكالت عمدهدهيپد بارانيامروزه آثار بهنيساكنيرا برااي گرد  منطقه به وجود آورده كه كنترل آن
تغشوديم تلقيها دولتيروشيپ هاي چالشنتري از مهميكي عنوان تغمياقلريي. ياراضينشده كاربريابيارز راتييو

مدهيپدنيايعوامل اصل ردهيپددياز علل تشد افتنيي. آگاهندآييبحساب و و غبار ورياخ هاي سالدرها زگرديگرد
ايقانون هاي اطالع از چارچوب طورنيهم ملنيكه در بيخصوص در سطوح م المللينيو تا كنديوجود دارد؛ كمك

ب هاييبتوان در قالب همكار مد هاي بخشنيمؤثر و غبار دستييو اجرايرتيمختلف داخل كشور به كاهش گرد
سوافتي ميآگاهنيا گر،يديي. از دريحتايييايمنطقه جغرافكيمختلفيتا كشورها شوديموجب همه كشورها

ايدر راستايدتريمف هاييهمكارگريكديبايجهانسايمق و غبار داشته باشند. در تانيكاهش گرد متن تالش شده
درو گرددهيپدديعوامل مبنا در تشديبا معرف بيمليقانون هاي چارچوبر،ياخ هاي سالغبار با المللينيو مرتبط

مدهيپد و غبار كه كشورها خود را متعهد به انجام آن و بررس دانند،يگرد .رديگ قراريمورد بحث

و غبار، قانون، تغ كلمات كليدي: واراضيكاربررييگرد .مياقلرييتغي

 مقدمه
و غبار، امروزه به حدي افزايش يافته، كه اين پديده را در رده تريني مهم روند تغيير در روزهاي همراه با گرد

و جنوب غرب كشور قرار داده است، ليكن نه تنها منطقه مشكالت زيست و اجتماعي منطقه غرب محيطي، اقتصادي
اند. روند افزايش دماي كرهي درگير با اين پديده شدهاي از كل مساحت كشور امروزه به نوع ذكر شده بلكه بخش عمده

و وجود مدل و تغيير اقليم، قرارگيري ايران روي كمربند بياباني جهان تر شدن هاي مختلفي در خصوص خشك زمين
( هاي سالمنطقه در  دنبال)، نگراني زيادي را مبني بر شديدتر شدن فرسايش بادي در منطقه به IPCC 2007آينده

و مدون هستيم. شته است. از اين رو ما جهت مواجهه با اين پديده نيازمند تدارك برنامهدا  اي منظم
بي اي از علل پراكنش ريزگردها در هوا به گردن فعاليت بر كسي پوشيده نيست كه سهم عمده و هاي برنامه

از غيراصولي است؛ به گونه و غبار موجود در اتمسفر درصد50تا30اي كه در منابع مختلف ذكر شده بيش از گرد
( ناشي از فعاليت جاست كه بحث اهميت وجود ). اينV. Ramaswamy et al., Tegen and Fung 1995هاي انسان است

مي هاي زيست قانون و مجريان طرح محيطي به منظور كنترل اين پديده به ميان هاي تأثيرگذار آيد. آگاهي كارشناسان
و صحيح اين امور بر اين قانون و نظارت مجريان قانون بر اجراي دقيق ها از يك سو، از طرف ديگر ضرورت پيگيري

مس كمك مي و مؤثر، در جهت كنترل هرچه بيشتر پيامدهاي اين پديده گام برداريم. اين كند تا در يري قانونمند
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و سپس با استناد به مواد  و غبار در منطقه پرداخته و تشديد پديده گرد مطالعه به معرفي عوامل تأثيرگذار در ايجاد
و چارچوب و بين قانوني ميالمللي، عوامل حقوقي مؤثر بر پديده گرد هاي ملي و بررسي قرار  دهد.و غبار را مورد مطالعه

و عوامل مؤثر بر آن و غبار  معرفي پديده گرد
و غبار شامل ذراتي در اتمسفر است كه از منابع مختلفي از جمله بلند شدن ذرات خاك بوسيله باد گرد

و آلودگي منشاء مي ((فرسايش بادي)، انفجار آتشفشان گونه كه از اين ). همانKathleen Hess-Kosa, 2002گيرد
و غبار را مي و عوامل انساني دسته تعريف مشخص است علل ايجاد پديده گرد بندي كرد. توان به دو گروه عوامل طبيعي

و تشريح  و غبار منطقه به طور خالصه معرفي در ادامه به طور كلي دو عامل مهم از مجموعه عوامل مؤثر برگرد
 گردند: مي

 تغيير اقليم
و هوايي در يك دوره اقليم عبارت از تغييرات معني تغيير ي زماني بين يك دهه دار در توزيع آماري الگوهاي آب

هاي هواشناسي ها سال است كه ممكن است شامل تغيير ميانگين يا توزيع در اطراف وضعيت ميانگين مؤلفه تا ميليون
اند يمي كه در طي يك زمان طوالني مشخص شدههاي اقل باشد. به عبارت ديگر تغيير در مشخصات آماري سامانه

)Houghton and John Theodore, 2001 (مي  تواند در محدوده محلي يا در مقياس جهان صورت پذيرد. كه اين امر
درجه6/0به بعد حدود 1976و 1945تا 1910ي گرمايي دماي هواي جهان در صد سال گذشته بين دو دوره

ا گراد گرم سانتي (تر شده ,.Gian_Reto Walther and et alست ابهام ). امروزه گرم شدن اقليم زمين امري بي2002
و  يخ هايآباست، آشكار است كه ميانگين دماي هوا و اقيانوسي در حال افزايش است، ها در حال ذوب شدن هستند

و سطح آب درياها در حال باال آمدن است. تغيير در الگوي پراكنش بارندگي در سراسر جهان منجر به كاهش بارندگي
و جاري شدن سيل در مناطق ديگر گرديده است( و از طرفي افزايش بارندگي  ,IPCCخشكسالي در برخي از مناطق

2007.( 
تواند در مقياس محلي نيز رخ دهد، براي مثال افزايش دماي هوا ناشي از كاهش تغيير در پارامترهاي اقليمي مي

و از بين رفتن تاالب پهنهرطوبت خاك، كاهش  اي ها پوشش گياهي در يك محدوده نمونه هاي آبي، كاهش فضاي سبز
تواند بر زيستگاه ساير جانداران از تغيير اقليم محلي است. افزايش دماي ناشي از تغيير كاربري اراضي در يك محل مي

)  ).Jonathan A. Patz and et al., 2005ساكن در آن محل تأثيرگذار باشد

 تغيير كاربري اراضي
و شكل ترين عوامل مؤثر در بيابان از مهم و ارزيابي نشده زايي و غبار تغيير غيراصولي ي كاربري گيري پديده گرد

و غبار، ناشي از تغيير كاربري اراضي50تا30اراضي است، برخي از محققان معتقدند كه بيش از درصد از جرم گرد
) و غبار اين موضوع بسيار حائز V. Ramaswamy et al., Tegen et al 1996است ). در بررسي عوامل مؤثر بر پديده گرد

(زمين اهميت است؛ چرا كه از يك سو مي و طبيعي خاك و سنگ فرش سطحي هاي باير توانند با تخريب پوشش
و و.....)، خاك را در معرض هرچه بيشتر فرسايش بادي قرار دهد و يا آيش بر غيرقابل كشت از سوي ديگر با تأثيري كه

و زمينه را براي خشك تغيير اقليم محلي برجاي مي و گذارد به صورت يك بازخور مثبت عمل كرده تر شدن منطقه
مي- ترين عامل در كنترل فرسايش بادي عنوان مهمبه-نابودي هرچه بيشتر پوشش گياهي   كند. فراهم
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و بحث  نتايج
ميبه طور كلي محدوده حقو و غبار را و قي تأثيرگذار بر پديده گرد توان به دو گروه قوانين با تأثير مستقيم

(شكل ).1غيرمستقيم تقسيم كرد

و غبار. بندي قوانين حقوقي مرتبط با پديده . نمودار درختي تقسيم1شكل ي گرد

و غبار  قوانين مستقيم در زمينه پديده گرد
و قانون ها شامل مباحث اين دسته از قانون و پيوسته براي حقوق، معاهدات هايي هستند كه به طور مستقيم

و غبار ارائه شده و كنترل پديده گرد  اند كه در ادامه به اهم موارد آن اشاره خواهد شد. جلوگيري
زيست مكلف سازمان حفاظت از محيط"ساله پنجم توسعه كشور بيان شده كه: برنامه پنج 193، ماده"ب"در بند

انتشار هاي كانونتمهيدات الزم را براي كاهش آلودگي هوا تا حد استانداردهاي جهاني با اولويت شناسايي است
و كاهش ميزان گازهاي گلخانه و مهار آن، كنترل به . اين"اي را فراهم آورد ريزگردها بند هم از نظر مستقيم با توجه

و هم از حيث غير هاي كانونشناسايي  و غبار و تأثيرات گازهاي گلخانهبحران گرد بر مستقيم از دو منظر آلودگي هوا اي
 پردازد. تغيير اقليم به پيگيري كنترل پديده مذكور مي

بنا به پيشنهاد 21/4/1388در جاي ديگر يك سال قبل از تصويب بند فوق، هيئت وزيران نيز در جلسه مورخ
به سازمان حفاظت محيط و ا 138استناد اصل زيست و مقابله آيين«ساسي جمهوري اسالمي ايران قانون نامه آمادگي

(ريزگرد) در كشور با آثار زيان و غبار و برنامه را تصويب نمود. اين آيين» بار پديده گرد ها تقسيم نامه به دو فصل كليات
و غبار شود كه در بخش كليات مسئوليت تصميم مي و آمادگي جهت مقابله با پديده گرد برعهده گيري، مديريت

هاي ها را به سه بخش برنامه كارگروهي با مسئوليت معاون اول رئيس جمهور گذاشته شده است. در ادامه برنامه
و بلندمدت تقسيم نموده مدت، ميان كوتاه  اند. مدت

و آموزش هاي كانونمدت شامل تقسيم كار بين نهادهاي دولتي به منظور شناسايي هاي كوتاه برنامه و غبار گرد
با هاي ميان همگاني به جهت مقابله با آثار زيانبار اين پديده است. برنامه و غبار مدت به دنبال حل مشكل پديده گرد

و در نهايت در بخش برنامه تثبيت شن و ..... است و ايجاد كمربند سبز از هاي بلندمدت به دنبال ريشه ها كني اين پديده
و رايزني طريق احياي مراتع در هاي بينو همچنين گسترش روابط المللي است. قوانين متعدد ديگري نيز در اين زمينه

و بين چارچوب در هاي ملي و غبار است المللي موجود است كه به دليل راحتي كه در ارتباط اين مفاد با كنترل گرد
 اينجا فقط به مورد ذكر شده بسنده شده است.
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و غبارقوانين غيرمستقيم   مرتبط با پديده گرد
و معاهدات بين در واقع اين بخش مهم آن ترين بخش مطالعه قوانين و غبار است كه هدف المللي در زمينه گرد

و بين كشف جايگاه اين پديده در موارد مختلف به هدف پي المللي در اين زمينه گيري ادعاهاي قانوني در محدوده ملي
 است.

م در شهر نيويورك برگزار گرديد، 1992لل متحد در خصوص تغييرات اقليم كه در سال در كنوانسيون سازمان
به، جلوگيري بيني پيش جهتاي پيشگيرانه اقدامات بايستمي"كشورها متعهد شدند كه   دالئل رساندن حداقل يا

و كاهشآب تغييرات آنو هوا به اثرات سوي يا جدي هاي بروز آسيب احتمالكه كار گيرند. در مواردي را
 گونه اين انداختن تعويقبه براي دليلي عنوانبه علمي قطعيت از فقدان بايست باشد نمي ناپذير وجود داشته برگشت
و اين استفاده اقدامات و اقداماتي سياستكه را بايد در نظر داشت نكته نمود و هوا وجودآب با تغييرات در رابطهكه ها

در"نمايند تضمين ممكن هزينه را با حداقل جهاني باشند تا منافع توجيه قابل مالي از لحاظ بايست دارند مي يا
تا برگزار گرديد، تمامي كشورها متعهد شدند كه ميزان انتشار گازهاي گلخانه 1998پروتكل كيوتو كه در سال  اي را

در- سرحد مجاز آن  و موارد متعدد اين- مفاد پروتكل ذكر شدهكه به كاهش دهند. وجود چنين قوانين چنيني ديگر،
مي گونه و غبار معرفي  كند. اي تمام كشورهاي خاطي از اين مفاد را پاسخگو در مقابل پديده گرد

و غبار هاي كانونترين گونه كه روشن است مهم وجود اين قوانين صرفاً خاص تغييراقليم نيست. آن بحران گرد
و جنوب غربي كشور تاآل خشك شده در كشور عراق هستند كه در اين زمينه نيز قوانين مدوني هايبمنطقه غرب

 وجود دارد:
( المللي حفاظت از تاالب در كنوانسيون بين و فعلبه با توجه") بيان شده 1971ها معروف به كنوانسيون رامسر

به تاالب اكولوژيك اساسي انفعاالت بهآب رژيم كننده تنظيم عنوان ها و و زيستگاه بومي رشد نباتات محل عنوان ها
به آبزي پرندگان باالخص مناطق اينبه مخصوص حيوانات و، علمي، فرهنگي ها از نظر اقتصادي تاالب اينكه، با اعتقاد
ها تاالب اينبه از تجاوز تدريجي جلوگيريبه . با تمايل ناپذير است ها جبرانآن انهدامكه است پرارزشي منبع تفريحي
و در آينده ها در زمانآنو انهدام از مرز است ممكن فصلي هاي مهاجرتطي آبزي پرندگانكه اينبهو با علم حاضر

و بدين به لحاظ كشورها عبور نمايند . بر اين اساس تمام كشورهاي"گردند تلقي المللي بينعمنبيك عنوان بايد
و نگهداري تاالب همسايه دري عراق به نحوي موظف به همكاري با اين كشور در حفظ ها هستند. اما متأسفانه آنچه كه

از اخير شاهد هستيم در كشور تركيه با سدسازي هاي سال و ارزيابي نشده به منظور جلوگيري خروج هاي غيراصولي
و از اين رو باعث هاي پايين دست وتاالب آبه زمين آب از مرزهاي سياسي اين كشور به نحوي حق ها را زير پا نهاده

مي خشك شدن اين تاالب و با تغيير كاربري گردد، از سوي ديگر اين قوانين در خود عراق نيز چشم ها پوشي شده
و يا حتي با آتش كشيدن تاالب بزرگ هورالع ظيم توسط رژيم بعث عراق در جنگ عراق عليه ايران، زمينه را اراضي

مي تر شدن هرچه بيشتر تاالب براي خشك  كنند. ها فراهم
و شادگان هايباين فاجعه خاص كشور عراق نيست در منطقه خوزستان نيز تاآل اما متعددي از جمله بامدژ

ر وجود دارد كه متأسفانه به دليل سدسازي حق هاي منتهي به اين تاالب ودخانههاي متعدد بر روي آن آبه ها ها زيرپاي
به گذاشته شده كه اين امر باعث خشك شدن تاالب، كاهش رطوبت خاك، افزايش زمين و طور كلي باز شدن هاي باير

مي دروازه و غبار در بخش آنچه كه در بررسي پديدهشود.ي ورود بيابان به خوزستان و جنوب غربي گرد هاي غرب
و حجم شود. خشك كشور مشاهده مي و كاهش رطوبت خاك سطحي موجود در منطقه است. هايآبتر شدن منطقه

در شايد در بدو امر به نظر برسد كه اين رخداد به سبب تغيير اقليم جهاني است، ليكن مشاهده مي شود كه افزايش دما
ميانگين دما در خاورميانه 2050بيني شده تا سال منطقه بسيار پيشروتر از افزايش ميانگين دماي جهان است، پيش 

مي درجه سانتي1/3تا5/2و در زمستان بين7/3تا5/2در فصل گرم بين  يابد كه اين امر باعث افزايش گراد افزايش
مي طول دوره و خشكي بيشتر در اين محدوده . به وضوح (Oli brown and  Alec crewford, 2009)شودي گرما
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حق خشك توان مي و زمين آبه تاالب تر شدن منطقه را به گردن عدم رعايت و تغيير كاربري اراضي ها هاي پايين دست
 گذاشت.

و ايران را موظف مي با تمام اين موارد كليه كشورهاي منطقه از جمله تركيه، سوريه، عراق، اردن، عربستان دارد تا
و رعايت قوانين درجهت ريشه ب توجه آن يابانكن كردن پديده و غبار در منطقه تالش كنند، و گرد در زايي گونه كه

(ريو اصل سيزدهم بيانيه كنفرانس سازمان ملل متحد درمورد محيط و توسعه كشورها بايد قوانين") آمده: 1992زيست
و قربانيان اين آلودگي تدوين كنند. به عالوه ملي به منظور تعقيب عادالنه عامالن آلودگي محيط كشورها بايد به زيست

و با قاطعيت جهت تنظيم يكسري قوانين بين و پيامدهاي منفي آلودگي سرعت المللي با تنظيم جبران خسارات
و متعهد به جبران خسارات آثار خارجي فعاليت محيط هاي كه براساس موازين قانوني زيست با يكديگر همكاري كنند

مي به عمل مي ميترو از همه مهم"باشند آورند، با كشورهايي كه به عنوان كانون بحران در منطقه تلقي شوند، مطابق
و دوم بيانيه كنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محيط مي اصل بيست و انسان كه بيان ها بايد دولت"دارد زيست

و ديگر صدم المللي، درباره در توسعه بيشتر قوانين بين و يا خسارات قربانيان آلودگي زيستي منتج ات محيطي مسئوليت
و يا مناطق تحت كنترل خود، در نواحي ماوراء قلمروشان همكاري كنند به"از فعاليت داخل محدوده قانوني . موظف

ي كنترل اين پديده هستند. همكاري در زمينه
و غبار در حقوق بين ق آنچه كه تاكنون به اختصار از آن سخن رفت جايگاه گرد وانين الملل بود اما در مجموعه

و عوامل مؤثر بر آن رقم خورده است. در بند حقوقي كشور نيز جايگاه ويژه برنامه 187، ماده"الف"اي براي اين پديده
و بهره پنج و تنوع برداري پايدار از محيط ساله پنجم توسعه كشور دولت به منظور حفاظت، احياء زيست، منابع طبيعي

و اجراي برن و بهره امه مديريت يك پارچه زيستزيستي موظف است كه تدوين و برنامه عملياتي حفاظت برداري بومي
و شكننده كشور را در دستور كار خود قرار دهد. در بند بوم پايدار از تنوع زيستي زيست ماده"د"و"ج"هاي حساس

و شكنندگي اكوسيستم تاالب 193 ب همين برنامه با تأكيد به شرايط ويژه، پيچيدگي و هرهها هرگونه برداري صنعتي
(بند معدني جديد از آن و دولت مكلف به سامان"ج"ها ممنوع و بهره دهي سازمان) برداري هاي مختلف در حفظ

(بند صحيح از اين اكوسيستم قانون چهارم67به نوعي تأكيد بر ماده"د"). قابل ذكر است كه بند"د"ها شده است
 برنامه نيز تكرار گرديده است.توسعه كشور است كه بار ديگر در اين 

(مصوب سازي محيط در قانون حفاظت به و ممانعت از هرنوع اقدامي كه منجر به 28/3/1353زيست ) پيشگيري
و اين سازمان با عنوان برهم زدن تعادل طبيعت شود از شرح وظايف سازمان حفاظت محيط زيست برشمرده شده

و پاسخگو در قبال هر عاملي  مينهادي مسئول و تشديد اين پديده در منطقه شود، معرفي كه به نحوي منجر به ايجاد
(مصوب11شده است. در ماده  و ساحلي و 29/4/1354قانون اراضي مستحدث ) هم جرائم سنگيني در خصوص دخل

مي تصرف در تاالب  شود. ها تعريف شده كه مجازاتي از سه سال حبس تا خلع يد را شامل
ي قوانين حقوقي كشور به چشم هاي غني در مجموعه از ديدگاه آلودگي هوا نيز قانون با بررسي اين پديده

(مصوب مي مي3/2/1374خورد، مطابق ماده دو قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا توان به عنوان ) ريزگردها را نيز
و از اين سو مشمول قوانين مرتبط به اين نوع آلودگي در مي آالينده هوا در نظر گرفت در كشور شوند. از سوي ديگر

و نسل در ايران حفاظت محيط"اصل پنجاهم قانون اساسي ذكر شده  هاي بعد بايد در آن حيات زيست كه نسل امروز
با گردد. از اين رو فعاليت اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي و غيره آن كه هاي اقتصادي

. اين امر همانند يك صافي عمل"يب غيرقابل جبران آن مالزمه پيدا كند ممنوع استزيست يا تخر آلودگي محيط
و همچون سدي قانوني در مقابل پروژه مي هاي سدسازي، انتقال حوزه به حوزه اي از جمله پروژه هاي ارزيابي نشده كند

و همه مي و تغيير كاربري اراضي كه همه ميتر شدن منطقه كمك كنن توانند به خشك آب  نمايد.د عمل
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و غبار در كشور بود ليكن قوانين متعدد ديگري نيز قوانين فوق بيشتر مؤثر بر عوامل شكل گيري پديده گرد
وجود دارد كه به نوعي در محدوده اقدامات كنترلي در تعديل آثار زيانبار اين پديده نقش دارند كه به طور خالصه 

 عبارتند از:
و بهره1 (تصويبي از جنگلبردار . قانون حفاظت و مراتع )30/5/1346ها
و ذخاير جنگلي كشور ( تصويب2 و حمايت از منابع طبيعي )5/7/1371. قانون حفظ
(تصويب3 و گسترش فضاي سبز در شهرها )3/3/1359. اليحه قانوني حفظ
(تصويب4 و.....16/12/1361. قانون توزيع عادالنه آب (

ميكه هر يك به نوبه خود نقشي و تأثيرگذار در تكميل قوانين مربوط به كنترل اين مهم در كشور را ايفا  كنند. كليدي

 گيري نتيجه
و غبار مطرح است حركت به سمت توسعه آنچه كه به عنوان مهم ي پايدار است، ترين راه نجات از آثار زيانبار گرد

تغ3ماده4گونه كه در بند همان (نيويورك كنوانسيون سازمان ملل در خصوص و هوا ) ذكر 1992مي9ييرات آب
زيست شوراي عالي محيط 156شده: اعضا اين كنوانسيون را به توسعه پايدار تشويق نموده است. وجود مصوبه شماره 

(مصوب محيطي پروژه نامه ارزيابي اثرات زيست پيرامون آيين ) نشان از وجود بستر قانوني مناسب در 23/1/1373ها
 نيل به توسعه پايدار دارد.كشور در جهت 

و غبار به چشم مي در برداشتي كه از بررسي قوانين تأثيرگذار بر پديده گرد و منسجم خورد وجود قوانيني پربار
و بين محدوده ميي ملي شود، المللي جهت مبارزه با اين رويداد است. اما آنچه كه در اين بين مانع رسيدن به هدف

و اجراي دقيق  ميعدم توجه و مجريان از مفاد موارد قانوني است كه به نوبه خود تواند به دليل عدم آگاهي كارشناسان
و يا عدم ارزيابي دقيق در خصوص طرح و پروژه دقيق اين قوانين آن ها برنامه62گونه كه در ماده هاي اجرايي باشد.

م و فرهنگي كشور، دولت مكلف به كاهش يزان آلودگي هواي شهرهاي تهران، اهواز، چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي
و اصفهان در حد استاندارد مصوب شوراي زيست شده بود؛ اما عالي حفاظت محيط اراك، تبريز، مشهد، شيراز، كرج

متأسفانه نه تنها اين امر محقق نشد بلكه شاهد افزايش آلودگي روز افزون در اين شهرها بوديم، شايد بتوان بخش 
به گردن ريزگردهاي ورودي به كشور گذاشت ولي اين امر باز هم شكست اجراي اين قانون را توجيه كوچكي از آن را

به هاي زيست اي نه چندان دور با گسترش هر چه بيشتر آگاهي كند. باشد كه در آينده نمي محيطي در پرتوي نيل
غ توسعه پايدار بتوان گام و و گرد  بار در سطح منطقه برداشته شود.هاي مؤثري در خصوص كنترل فرسايش بادي

 منابع
.www.dolat.ir. . قانون برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمي ايران1383. پايگاه اطالع رساني دولت.1

و مقررات محيط1382زيست. . سازمان حفاظت از محيط2 و منابع طبيعي در ايران، جلد اول، انتشـارات . قوانين زيست
 زيست، تهران، ايران. سازمان حفاظت از محيط

و مقررات محيط1382زيست. . سازمان حفاظت از محيط3 و منابع طبيعي در ايران، جلد دوم، انتشـارات . قوانين زيست
 سازمان حفاظت از محيط زيست، تهران، ايران.

ح. . شفيعي4 و مرادي م. و عوامل موثر بر 1390زاده و غبار در استان خوزستان آن. اولـين همـايش . بررسي پديده گرد
و منابع طبيعي كشور،  و تغيير اقليم، مركز تحقيقات خشكسالي در كشاورزي  ارديبهشت، كرج.28ملي خشكسالي

ح.5 و چارچوب محيطي پروژه . اثرات زيست1389. مرادي و بين هاي سدسازي المللي، اولـين همـايش هاي قانوني ملي
 ارديبهشت، اصفهان.29ان، هاي سدسازي، دانشگاه صنعتي اصفه ملي ناگفته
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Abstract 
 

Todays, dust emission has caused many problems which the governments are in challenge 
to control it. Climate change and landuse changes are the most important causes of the dust 
emission. Knowing about the causes of the recent increasing in dust emission will help the 
managers, land owners and policy makers in the country to reduce the local dust emission. In 
the other hand, this can help different countries in the same region or in the global scale to 
achieve effective international incorporation and reducing the dust emission. In this paper, we 
are describing the fundamental causes of the recent dust emission; as well as the related legal 
basis in national and international scale which the countries are committed to consider them in 
their national policies and plans. 
 
Keywords: Dust, Law, Land use change and Climate change. 


