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عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على اإللتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، اإدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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ملخص
لطاملا شكلت ظاهرة الغبار أو ذرات الغبار إحدى الكوارث الطبيعية يف املناطق اجلاّفة مبا 
فيها إفريقيا والصني وأسرتاليا وإيران والعراق. ويف املاضي كانت أغلب احملافظات اليت تتعرض بشكل 
كبري لتأثري الرايح ملدة 120يوماً مثل سيستان وبلوشستان وكرمان وخراسان اجلنوبية ويزد يف إيران 
والبصرة وميسان يف العراق، تواجه أزمًة تتمثل يف الغبار. بيد أنه يف الوقت الراهن وبسبب ارتفاع 
الكثافة واتساع النطاق واالستمرارية، حتولت ظاهرة الغبار إىل أزمة وطنية وإقليمية ودولية. وخالل 
العقد املاضي تقريباً تعرضت كافة حمافظات البالد لتأثري هذه الظاهرة اليت خّلفت أضراراً اقتصادية 

واجتماعية وثقافية متعددة.
اإلصابة  وترية  تصاعدت  الغبارية،  العواصف  يف  الدقيقة  الغبار  جزيئات  وجود  وبسبب 
ابألمراض التنفسية والعينية واجللدية السيما يف احملافظات اليت شهدت ارتفاعاً يف كثافة الغبار. ومن 
بني العوامل العديدة املتسببة بوقوع ظاهرة الغبار ميكن اإلشارة إىل اجلفاف املستمر وتدمري الغطاء 
النبايت، تغيري استخدام األراضي وإنشاء السدود الكبرية يف املناطق املشار إليها آنفاً. وابلنظر إىل 
أنه قرابة 90% من ظاهرة الغبار يف البالد يرجع منشؤها إىل خارج احلدود )مثل العراق والسعودية(. 
مستخدمة كافة  الغبار  ظاهرة  مواجهة  عن  الرئيس  املسؤول  ابعتبارها  البيئة  محاية  منظمة  تعمل 
املنطقة  تتعاون مع دول  البالد وكذلك  التابعة هلا يف داخل  املؤسسات  املنظمة وسائر  إمكاانت 

ملواجهة هذه األزمة1.
متأثراً  يزال  ما  والذي  والتحكم ابملياه،  اإلدارة  إىل  مرّده  يرجع  الغبار حبثاً  يشّكل موضوع 
ابألفكار السائدة خالل العقود السابقة وإنشاء السدود والتحكم ابملياه واملنافسة عرب احلدود بغية 
التحكم ابملياه يف مناطق املنبع وممارسة ضغوطات على الدول اليت تقع يف أراضيها مناطق املنبع. 

1. موسوي، علي صاعب، عبد احلسن أبو رحيل، غبار العراق، جامعة الكوفة، الطبعة الثالثة، 2019.
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وابلتأكيد تُعدُّ إيران والعراق من الدول اليت تتأثر إىل حدٍّ كبري هبذا األمر، وهذا يشري إىل ضرورة 
املسارعة لوضع قوانني ورسم قواعد يف معادالت هذه القضية، وتنفيذ املشاريع واخلطط الوطنية يف 

سياق مصاحلنا الوطنية بعيدة األمد واستدامة بيئتنا.
اهلدف الرئيس

يتمثل اهلدف الرئيس هلذا البحث يف تناول حلول إدارية للتخلص من اآلاثر السلبية للغبار.
فرضية البحث

إدارية  حلول  طرح  جلهة  للغاية  مناسباً  أسلوابً  يُعدُّ  وأثره  الدويل  التعاون  فاعلية  أنَّ  يبدو 
للتخلص من مشكلة الغبار، حيث ميكن من خالل االستفادة من فاعلية التعاون الدويل بني إيران 
والعراق، طرح نظام إداري بيئي أكثر كفاءًة وأتثرياً جلهة محاية البيئة والتخلص من مشكلة الغبار.

أسئلة البحث
1-ما هي التدابري املتخذة داخل إيران والعراق حيال ظاهرة الغبار؟

2-ماهي اإلجراءات املتبعة من الناحية اإلقليمية والدولية حول ظاهرة الغبار؟
النطاق اجلغرايف املراد دراسته                                                                                 

تتمثل املنطقة املراد دراستها يف هذا البحث يف املدن الواقعة جنوب غرب إيران؛ األهواز، 
البصرة والناصرية وميسان. فظواهر اجلفاف  العراق؛  الواقعة يف جنوب  إيالم، كرمانشاه. وكذلك 

والفيضاانت والغبار تعدُّ من أهم األخطار املناخية اليت تتهدد هذه املناطق.
طريقة العمل

الوطنية  املقاالت  عن  والبحث  املكتبية  األحباث  أساس  على  بناًء  البحث  هذا  تدوين  مت 
العراق  )التعاون بني  الغبار  التخلص من حتدي  الدويل يف  التعاون  فاعلية  املعتربة حول  واألجنبية 
وإيران( وهو يفتقد ملعاجلة البياانت. وبُذلت مساٍع لتحليل التغيريات الزمنية واملكانية بشكل عام يف 
جنوب وجنوب غرب إيران من خالل استخدام مصادر الدراسات املتوفرة واملتاحة وحتدايت هذه 
الظاهرة يف املاضي واحلاضر، بغية طرح مشهد جديد حول كيفية تطبيق اإلدارة الشاملة يف البلدين 

وإدارة املخاطر البيئية واملشاكل والقضااي اليت ختلقها هذه الظاهرة يف الوقت الراهن.
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اتفاقية
وتقدمي  البلدين  بني  اقتصادي  تعاون  إقامة  إىل  هتدف  والعراق  إيران  بني  اتفاقية  إقرار  مت 
تسهيالت للقطاعات اخلاصة الناشطة يف اجملاالت التجارية واالقتصادية وكذلك يف جماالٍت تفضي 

إىل تعزيز تعاون اهليئات احلكومية والربامج واملشاريع املرتبطة ابألجهزة احلكومية. 
ومتت متابعة اجتماعات اجللسة املشار إليها من قبل أربع جلان متخصصة ترتبط ابخلدمات 

اهلندسية الفنية واألمور القنصلية والقضااي املالية واملصرفية والتجارية أيضاً.
أسباب تشّكل الغبار

للكرة  اجلاف  احلزام  يف  ووقوعهما  اجلغرايف  موقعهما  بسبب  ابستمرار  والعراق  إيران  تتأثّر 
األرضية آباثر التعرية الرحيية سواء كان منشؤها داخلياً أو خارجياً. وعلى الرغم من أنه مثة دالئل 
عديدة مثل االحتباس احلراري واجلفاف األخري على الصعيد العاملي تعدُّ عنصراً يف تشّكل الغبار، 
لكْن ميكن تلخيص أهم األسباب لظاهرة الغبار السيما يف غرب إيران وجنوب العراق ويف املنطقة 

َوفق ما يلي:
عوامل خارجية

تقلبات الطقس يف صحارى السعودية والعراق والكويت وسورية.. 1
االخنفاض احلاد ملعدل هطول األمطار وحصول جفاف شديد متواصل وعلى نطاق واسع . 2

يف املنطقة.
افتقاد وجود الغطاء النبايت املناسب واخنفاضه السريع فضاًل عن اخنفاض معدل هطول . 	

األمطار ومعدل رطوبة اهلواء والرتبة، تدمري املناطق احلرجية واملراعي يف دول املنطقة، حدوث تغريات 
يف الضغط اجلوي وهبوب رايح شديدة من جهة صحارى العراق والسعودية.

العظيم وهور اجلزيرة على احلدود اإليرانية . 	 جفاف أكثر من 80% من مستنقعات هور 
العراقية بسبب إنشاء أكثر من سّدين كبريين خالل 0	 عاماً على هنري دجلة والفرات يف تركيا 

والعراق.
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احلرب، انعدام األمن وحدوث تغيري يف ثقافة العمل وحياة الشعب العراقي أفضت إىل . 	
جتاهل القضااي البيئية.

عدم تعاون السعودية جلهة السيطرة على ذرات الغبار والتحكم ابلغبار.. 	
عوامل داخلية

حدوث تغيري يف استخدام األرض، وإدارة موارد املياه السطحية واجلوفية السيما يف املناطق . 1
احلدودية.

إدارة موارد املياه مثل بناء سدود، حرف مسار النهر وسحب املاء اجلائر وعدم مراعاة حق . 2
املياه للبيئة املنخفضة.

الظروف اجلوية واملناخية مبا فيها وجود عوامل مواتية حلدوث اجلفاف، هبوب رايح عاتية . 	
على الصحارى، حركة اهلواء األفقية ووجود تيارات هوائية أفقية.

و مع اخنفاض معدل هطول األمطار وما يتبعه من اخنفاض يف معدل رطوبة الرتبة، تفقد 
العاتية على  الرايح  املواتية هلبوب  العوامل  تتوفر  الرتاب متاسكها وانسجامها، ويف احملصلة  ذرات 

الصحارى وحركة اهلواء األفقية ووجود تيارات أفقية.
الغبار يف جنوب البصرة وميسان والناصرية: وضع املناخ والرتبة يف احملافظة

يتباين بشكل كامل مناُخ حمافظة البصرة ومناخ ميسان عن بعضهما بسبب اتساع املنطقة 
ووجود مرتفعات ومنخفضات وظروف مناخية خاصة يف مناطق خمتلفة2. حيث تتأثر هذه املناطق 
مبختلف التيارات املناخية املتنوعة وختضع هذه املناطق لتأثري تيارات هوائية متنوعة، وقرهبا من ظواهر 
مثل الصحراء )يف الشرق( والنهر )يف اجلنوب( واليت متتلك مساٍت وظروفاً مناخيًة متنوعة. و بشكل 

عام متتلك هذه احملافظات ثالث مناطق مناخية متباينة وهي:
مناخ نصف استوائي.. 1
مناخ صحراوي.. 2
مناخ معتدل وابرد.. 	

2.لواساين، سيدة زينب، االقتصاد املقاوم على امتداد اجلهاد االقتصادي، اقتصاد تبيان، اتريخ 2012/9/1.
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الصحراوية  املناطق  تشكل  اجلافة. كما  األراضي  من  قسماً كبرياً  احملافظات  هذه  وتشمل 
قسماً كبرياً للغاية من أراضي احملافظة. وتفتقد هذه املناطق لوجود أيِّ نوع من املرافق احليوية والغطاء 
النبايت أيضاً. وبسبب اخنفاض معدل هطول األمطار السنوي وافتقاد املقدرة على حفظ الرطوبة 
الكافية يف تربة احملافظات، ليس مثة كثافة كبرية للغطاء النبايت يف مناطق هذه احملافظات، وأّدى 
الرعي اجلائر لقطعان املاشية جراء ازدايد عددها إىل تدمري أو تدهور حالة جزء كبري للغاية من 

مراعي هذه احملافظات.
اهلادف الستغالل  واملناسب  الصحيح  التخطيط  أنَّ  الذكر إىل حقيقِة  اآلنفة  املوارد  تشري 
أراضي هذه املنطقة أمر ال ميكن تفاديه، ويف حال متَّ التهاون يف تنفيذ هذا األمر فلن ميرَّ وقت 

طويل حىت يزيَد هذا األمُر أيضاً  اتساَع رقعة الصحارى يف البالد	 4 5.
ُتشّكُل أهواُر اجلبايش أهمَّ بؤرة لتشكُِّل الغبار يف حمافظة ذي قار ومشال غرب البصرة

تقع هذه األهوار شرق مدينة الناصرية ومشال غرب مدينة البصرة وابلقرب من هنر الفرات	. 
ويُعدُّ عدُم مراعاِة حّق املياه من أهم أسباب جفاف هذه األهوار املفيدة، ويضاف إىل هذا السبب، 
السماُت املورفولوجية لنطاق األهوار )ارتفاع منخفض وافتقاد الغطاء النبايت(، والظروف املناخية 
اخلاصة )جفاف وتصّحر املنطقة ووجود أنظمة رحيّية قوية( وكذلك خصائص علم الرواسب )حبيبات 
ذرات فائقة الصغر يبلغ حجمها حجم الطمي أكثر من الغضار، ضعف الذرات وانفصاهلا ووجود 
شبكة واسعة من التشققات الطينية على سطح الرواسب واليت تساهم يف تسريع التعرية الرحيّية(. 

يشّكل استمرار مسار جفاف األهوار مصدراً هاماً للرسوبيات الرحيّية والعواصف الرملية يف 
جنوب إيران والعراق و يف جنوب آسيا أيضاً. وكّلما ازدادت مساحة أراضي املستنقعات املتمّلحة 
بشكل أكرب،انتشرت عناصر ومركبات خمتلفة يف اهلواء مع هبوب أيِّ رايح، وفضاًل عن مسامهة هذا 

	.درويشي بلوراين، علي ونبوي، اميد وعزيزي، رسول ودهقاين، م –)2011م(. حتديد بؤر تشكل الغبار يف غرب وسط إيران من 
خالل استخدام تقنية االستشعار عن بعد، ورصد وتتبع الرايح ودراسة خصائص املنطقة البيئية. املؤمتر الدويل األول حول ظاهرة 

الغبار والتعامل مع آاثرها الضارة. األهواز، الصفحات 18-7.
	. حكيمي ابفقي، مسية السادات وأفضلي، سيد فخر الدين )2011( أتثري الغضار املصنوع من خملفات قص احلجارة على معدل 

التعرية الرحيية. املؤمتر الدويل األول حول ظاهرة الغبار والتعامل مع آاثرها الضارة. األهواز، الصفحات 	982-97 
	.حبيبيان، أمحد؛ جورابيان، حممود )2011(. ظاهرة الغبار وآاثرها على صناعة املياه والكهرابء يف األهواز. املؤمتر الدويل األول 

حول ظاهرة الغبار والتعامل مع آاثرها الضارة )0	1 - 11	PP 11(. األهواز.
	.جاسم، هنلة حممد وحبيب، إميان شالل وحنتوش، طاهر حسن )2020( التحول يف ظاهرة الغبار يف العراق، جملة علوم العراق، 

جامعة بغداد.



8

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

األمر يف تدمري الرتبة واحملاصيل الزراعية، فإنه سيشكل هتديداً جدايً لسالمة اجملتمع أيضاً. وحبسب 
الدراسات اجليوكيميائية اليت ُأجريت يف نطاق أهوار اجلبايش، وابلنظر إىل تواجد أمالح الكالسيوم 
السرتونشيوم والصوديوم مبعدل كبري واملنغنيزيوم والزئبق والكروم والرصاص وعدد آخر من العناصر 
األخرى مبعدل أقل، فثمة احتمال لتواجدها يف العواصف الغبارية وكلٌّ من هذه العناصر ميكن أْن 

يهدد بدوره سالمة اإلنسان7 8 9 .  
طرق الوقاية والتصّدي للغبار

البيئة  الغبار تُعدُّ ظاهرًة طبيعيًة تشبه املخاطر األخرى اليت تتهّدد  جيدر ابلذكر أنَّ ظاهرة 
والتصدي هلا وإدارهتا مثُل إدارة سائر املخاطر تشمُل إدارة املخاطر وإدارة األزمات10. ويف دورة 
إدارة األزمات أثناء وقوع احلوادث، يتم اللجوء إىل اسرتاتيجيات اإلنقاذ وإعادة اإلعمار وتعويض 
اخلسائر، وبتعبري آخر ال تبذل مساٍع لتقليص حجم األضرار ودرجة املخاطرة على الناس. يف حني 
أنَّ دورة إدارة املخاطر هتتم وتؤكد بشكل رئيس على إجراءات ميكن اختاذها قبل وقوع احلادثة، 
املطاف ستنخفض  ُمعامل األضرار ويف هناية  ويتقلص  الناس  يتصاعد معدل أتّهب  ويف احملصلة 
درجة املخاطر. وبطبيعة احلال ال ميكن أبيِّ شكل من األشكال منُع وقوع احلوادث لكْن يف دورة 
إدارة املخاطر إذا ما وقعت حادثة فحينذاك سيكون فقدان املوارد البشرية واملالية أقلَّ بكثري، ويف 
حال الضرورة سيتم اختاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة اإلعمار ومساعدة الناس أيضاً. لذا فإنَّ مبادئ 
النواقص والفرص وطرح حلول مناسبة. وتتمثل  العمل مثل سائر املخاطر طبيعية. وينبغي معرفة 
االسرتاتيجية الرئيسة يف هذا السياق يف تقدمي املساعدة للناس وختفيض معدل األضرار الالحقة هبم. 
وميكن يف حمافظة البصرة و ميسان، ومع حتديد النقاط املأزومة، اختاذ إجراءات مفيدة ووقائية 

جلهة إدارة التحكم ابلغبار وختفيض تشّكله ومن مجلة هذه اإلجراءات التايل:
معرفة نطاق البؤر واملصادر الرئيسة للغبار يف احملافظة.. 1

7. سرلك، منصوره، سهراب بور، مصطفى )2011(. منذجة انبعاث ذرات الغبار املعلقة يف هواء مدينة أراك الصناعية عن طريق 
AERMDD وقياس النتائج وفق معايري INAA و AAS يف الظروف العادية وأثناء وصول الغبار. املؤمتر الدويل األول حول 

ظاهرة الغبار والتعامل مع آاثرها الضارة. األهواز، الصفحات 1	7-11	11.
لألنباء، اتريخ  املادة 		، وكالة خانه ملت  تطبيق  املقاوم يكمن يف صميم  االقتصاد  تبلور  8.  حوار مع محيد رضا فوالدكر، 

.2021/8/	
9.  صحيفة ملت، املقاومة االقتصادية من خالل االقتصاد املقاوم. اتريخ 2021/9/8م.

10 . حسني زاده، حممد، متطلبات عام اإلنتاج الوطين، موقع ألف اإللكرتوين. 
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حتديد األجزاء املنتجة للغبار يف مسار اإلنتاج بشكل منفصل ويف كل مصدر من املصادر . 2
املختلفة.

حتديد مسامهة خمتلف مواقع أقسام حمافظة البصرة وميسان يف َتشكُّل الغبار. . 	
احللول التخصصية للتعامل مع الغبار

تتمُّ مراحل تنفيذ حلول التعامل مع الغبار واتساع نطاقه َوفق التايل:
استعادة احلقوق املائية لألهوار ذات الصلة، حىت ميكن إحياؤها لتكون عائقاً أمام الغبار11. . 1
إجراء دراسات معمقة، وكشف بؤر الغبار وعمليات استصالح األراضي وتثبيتها بسبب . 2

حمدودية املوارد املائية واجلفاف.
دراسة وضع الزراعة واالرتقاء ابلنموذج الزراعي وحتسينه.. 	
النبااتت كثرية . 	 واستبدال  املزارعني  تثقيف  خالل  من  املياه  استهالك  حتسني كفاءة   

االستهالك أبنواع نباتية ذات كفاءة عالية وفرتة إنتاج أقصر واستخدام أصناف مقاومة للجفاف.
القنوات واجلداول . 	 الري وجتهيز األراضي وجتديدها وجرف  الري وشبكات  حتسني طرق 

واملصارف وتوسيع نطاق الزراعات احملمية.
إدارة املوارد املائية وزايدة كفاءة اإلنتاج. 	

11. فقيهي نيا، مائدة وأفضلي، سيد فخر الدين ومسعودي، مسعود وفالح مشسي و س.ر. )2011(. أتثري التعرية الرحيية على 
فقدان الكربون العضوي يف الرتبة )دراسة حالة حوض دجكاه، مدينة فراشبند، حمافظة فارس( املؤمتر الدويل األول حول ظاهرة الغبار 

والتعامل مع آاثرها الضارة. األهواز، الصفحات 1	10- 9	10.
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طرق التعامل مع الرمال املتحركة وتشكل الغبار
وضع برامج من أجل التشجري يف احملافظات مع إمكانية إنتاج الغبار: فلمكافحة التصّحر 
حاًل  يشكل  )النشارة(  العضوي  الغطاء  موضوع  وإذا كان  وجامع،  شامل  برانمج  تنفيذ  يتعني 
إسعافياً، فينبغي أْن تعقبه دراسة الظروف البيئية ابلنسبة إىل زراعة األشجار ابستخدام األصناف 
املقاومة للحرارة وجفاف الصحراء وشّح املياه يف مناطق جنوب وجنوب غرب إيران والعراق َوفق 

التايل12 	1 14 15. 
على الصعيد اإلقليمي

الكيميائي . 1 التثبيت  والطبيعية(،  االصطناعية  )النفطية،  العضوية  األغطية  أنواع  استخدام 
واحملافظة على املساحة املفروشة ابلغطاء العضوي.

استخدام غطاء الغضار وتثبيت التالل يف األراضي الزراعية.. 2
التثبيت البيولوجي )زراعة الشتول وتعزيزها(.. 	
إنشاء مصدات رايح على جوانب األراضي.. 	
إدارة وإعادة إحياء الغطاء النبايت من خالل زراعة أصناف حملية أو أصناف خمتارة مالئمة.. 	
اإلدارة الصحيحة ملصادر املياه واستغالهلا جلهة زايدة رطوبة الرتبة.. 	

12. زلقي، إهلة، كودرزي، غالم رضا )2011(. حتليل ذرات الغبار وآاثرها الصحية على سكان األهواز. 
	1.شاهسوين، عباس؛ ايرأمحدي، مرمي؛ مصداقي نيا، علريضا؛ يونسيان، مسعود؛ جعفر زاده، حقيقي فرد، نعمت هللا؛ صولت، 
حممد حسني؛ سليماين، زهراء؛ ندايف، كاظم. )2012( آاثر العواصف الغبارية على الصحة والبيئة. املؤمتر الدويل األول حول ظاهرة 

الغبار والتعامل مع آاثرها الضارة. الصفحات 8	11-	112.
	1. فقيهي نيا، مائدة وأفضلي، سيد فخر الدين ومسعودي، مسعود وفالح مشسي و س.ر. )2011(. أتثري التعرية الرحيية على 
فقدان الكربون العضوي يف الرتبة )دراسة حالة حوض دجكاه، مدينة فراشبند، حمافظة فارس( املؤمتر الدويل األول حول ظاهرة الغبار 

والتعامل مع آاثرها الضارة. األهواز، الصفحات 1	10- 9	10.
	1.وزارة البيئة )2018( بيئة العراق، التقرير األول، بغداد، العراق.
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النتيجة
الفيزايئي  التحكم  جلهة  شاملة  مساٍع  وبذِل  الصحيحة  اإلدارة  توظيِف  خالل  من  ميكن 
والكيمائي ابلرمال املتحركة والتحكم البيولوجي )زراعة أغطية نباتية حملية( يف مناطق تشكل الغبار، 
وتطوير النظام البيئي األخضر والصحي يف مناطق جنوب البالد ويف حال توفرت اإلمكانية يف دول 
اجلوار اليت متتلك ظروفاً مشاهبًة، ميكن احلدُّ من األضرار النامجة عن ظاهرة الغبار بشكل دائم، ألنه 
يف اقتصاد البالد ومع ظروف العقوابت املفروضة، يكون من الضرورة مبكان جتنب خروج أصول 
ومصادر البالد املالية هبدف أتمني املواد الغذائية والدواء وكذلك احلد من إنفاق تكاليف ابهظة مبا 

خيص األدوات الصحية والعالجية واليت تثقل كاهل الدولة وتكبدها أعباًء ماليًة ثقيلة.

رابط املقال:
https://civilica.com/doc/1256753/


