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تغيير اقليم دارند. همچنين اقتصاد جامعه و  و اثرات مضري بر سالمت گرد وغبار

کنترل آن نقش بسزایي  در تعيين روشهايریز گردها شناخت ماهيت، منشاء و اثرات 

، تقسيم بندی آن، پارامترهای تشدید خاکهای گرد و توفاندارد. عوامل ایجاد کننده 

 در مقياس جهانی، خاورميانه و ایران،خاک های گرد و توفانکننده و منشاء ایجاد 

در این مقاله مورد اقتصاد  بر محيط زیست، سالمتي،های گرد و غباری توفاناثرات 

 بحث و بررسی قرار گرفته است. 

گرد و  توفانكلمات كليدي جستجوی با گرد وغبار  تاثيربر این تحقيق مروري است 

حوادث مرتبط با گرد و  و اثرات زیست محيطی، اثرات سالمت، کنترل کيفی هوا ،خاک

 . شده استمرتبط استفاده مقاله  93 ازست و ا 1884تا  1888از سال خاک در خاورميانه 

 9تا ارتفاع گرد وغبار توليد كننده معلق ذرات طبق بررسی های بعمل آمده 

 کيلومتر انتقال یافته و دید افقي را به  18888صعود و تا مسافت و بيشتر  کيلومتر

مانع از نفوذ نور خورشيد و  جویغبار  دهند.کاهش ميو در بعضی موارد صفر متر  8888

تب ، از جمله مننژیت یمنجر به افزایش بيماریهایو  کاهش توليدات کشاورزي گردیده

گردد. به ازاي ، صدمه به سلولهاي پوست و ریه ميبيماریهاي ویروسي ،آسم، دره

ميكرون در  88ميكروگرم در متر مكعب در غلظت ذرات معلق كوچكتر از  88افزایش هر 

 افزایش مي یابد. درصد ميزان مرگ و مير 8الی  5/8بين پدیده گرد و غبار،  طی وقوع

 
ریز گرد، کيفيت ، سالمت، اثرات زیست محيطی، ایران، خاکگرد و  توفانكلیدي:  کلمات

  هوا، اهواز
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 مقدمه

 تحقيقات دانشمندان بر

رسوبات کف اقيانوسها نشان مي 

هاي گرد و غبار توفانکه  دهد

 از دوره کرتاسه زمين شناسيپيش 

در کره زمين ميليون سال(  08)

زمانيکه سرعت است. رخ می داده 

باد در بيابانها از حد مشخصي 

گردد بيشتر  متر بر ثانيه( 0)

به زبري عناصر سطوح، با توجه 

رطوبت خاک، اندازه دانه، پوشش 

گياهي، بافت خاک، باندهاي 

ه چسبندگي انرژي )نشان دهند

ذرات خاک( و پستي و بلندي هاي 

زمين، ذرات ریز وارد جریان 

اتمسفري مي شوند و توليد گرد و 

مي نمایند. بعلت فقدان  غبار

پوشش گياهي در مناطق مستعد گرد 

و غبار هواي باالي این مناطق 

شروع به گرم شدن کرده و به سمت 

باال حرکت می کند، و زمانيکه به 

باالي ترپوسفري بادهاي با سرعت 

برخورد نماید، در نتيجه یک 

جریان چرخشي متمایل به سمت 

این و با برخورد پایين ایجاد 

با سطح زمين  بادهاي با شدت باال

هاي گرد و توفانباعث ایجاد 

در مقياس محلی و موقتی غباري 

، عمدتًا ميزان بارشها گرددمي 

ميلي  58در این مناطق کمتر از 

ا در صورت ، اممتر در سال است

برخورد جبهه های کم فشار و 

جبهه پرفشار ایجاد بادهای قوی 

می نماید که منجر به ایجاد گرد 

و غبار در مقياس جهانی می 

 . گردد

 

 مکانیسم تشکیل گرد و غبار

ه از شد گرد و غبار منتقل

منبع طبيعی و  1طریق هوا از 

انسان ساز ایجاد می گردد. منبع 

درصد از  03طبيعی بيش از 

انتشار را در مقياس جهانی در 

ذرات جدا از بر می گيرد. 

یکدیگر در یک سطح بعلت وزن و 

نيروهاي بين ذره ایي در کنار 

هم قرار گرفته اند. در سرعت 

پایين باد هيچگونه نشانه ایي 

ذره وجود ندارد، اما  از حرکت

زماني که نيروي باد به حد 

آستانه مي رسد تعدادي از ذرات 

شروع به ارتعاش مي کنند. با 

افزایش سرعت باد تعدادي از 

ذرات از سطح وارد جریان هوا مي 

زماني که این ذرات  گردند،

دوباره به سطح برخورد مي کنند، 

ذرات بيشتري وارد جریان هوا مي 

ات به جریان باد شوند. ورود ذر

به اندازه، شکل و دانسيته آنها 

روشهاي بطور کلی بستگي دارد. 

، معلق شدنشامل  انتقال ذرات

مي باشد. روش  ، خزشهش ناگهانج

معلق شدن در برگيرنده ذرات گرد 

 18و غبار با قطر کمتر از 

باشد، که داراي ميميکرون 

اندازه کوچک و چگالي پایين 

ت ممکن تا )سبک( هستند. این ذرا

کيلومتر باال رفته و  9ارتفاع 

کيلومتر انتقال  18888تا مسافت 

یابند و در نتيجه باعث کاهش 

مي شوند کاهش ميدان  ميدان دید

دید حاصل جذب و تفرق نور بوده 

که ناشي از مواد جامد و مایع 

منتقله توسط هوا مي باشد. تفرق 

حاصل از ذرات را تفرق ماي مي 

نامند. ميدان دید بشدت متاثر 

 8/8-8از ذرات با اندازه 

ميکرومتر است. ذرات با قطر 

به روش ميکرون  08بزرگتر از 

ت بزرگتر از ذراو جهش ناگهاني 

به روش خزش انتقال  کرونمي 588

مي یابند. این ذرات خيلي بزرگ 

بنابراین بصورت پرش  ،هستند

ناگهاني از سطح جدا و بصورت 

غلطک مانند در امتداد باد حرکت 

مي کنند. به علت ماهيت این روش 

 98ارتفاع حمل بندرت بيش از 

سانتيمتر و مسافت انتقال بندرت 

مي باشد.  بيشتر از چند متر

محققان معتقدند كه دليل جهش 

ناگهاني ذرات توليد كننده گرد 

و غبار، كسب بار الكتریكي منفي 

بوسيله اصطكاك توسط ذرات شن مي 

 باشد.

اگر سرعت حرکتی که در آن 

نيروهای گرانشی که ذره را به 

( wt)سرعت حد  سمت سطح می کشند

مساوی و یا کمتر از متوسط 

ه ذره سرعتی هوایی باشد ک

بعنوان جزئی از آن است پس ذره 
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 از طریق جریانهای متالطم اتمسفر

به سمت  )سرعت عمودی الگرانژی

باال منتقل و سپس ذره معلق 

گردد. در الیه سطحی اتمسفر که می

از لحاظ حرارتی خنثی است سرعت 

بيان می  κu*عمودی الگرانژی بصورت

 ثابت وان کارامن κگردد. که 

. می باشد و  /4است، برابر با 

*u باشد. در می یسرعت اصطکاک

انتقال ذرات  wt | /κu∗<<1 |صورتيکه 

از طریق مکانيسم معلق شدن 

اتفاق می افتد، اما در شرایطی 

انتقال ذرات از  wt | /κu∗>>1 |که 

طریق مکانيسم جهش ناگهانی و 

 خزش اتفاق می افتد.  

 

 تقسیم بندی گرد و غبار

 (WMO)سازمان هواشناسی جهانی 

گرد و غبار را بر اساس تاثير 

آن بر قابليت رویت و شدت گرد و 

گرد و  توفاندسته  4غبار به 

گرد و  ،خاک وزنده گرد و، خاک

تقسيم تنوره دیو و  معلقخاک 

 خاک گرد و توفاننماید. بندی مي

خاک به ميزان قابل توجهي گرد و 

بادهاي قوي به سمت باال را توسط 

پدیده  حمل مي نمایند. این

شدیدترین نوع گرد و غبار بوده 

و باعث غبار آلود شدن کامل هوا 

 و کاهش دید افقي به کمتر از

هاي توفانمتر مي گردد. هزار 

شدید قابليت رویت را  خاکگرد و 

تا حد صفر نيز کاهش مي دهند. 

از لحاظ شدت  گرد و خاک وزنده

در بين پدیده هاي گرد و غبار 

پدیده حد متوسط مي باشد، این 

بوسيله بادهاي با ارتفاع متوسط 

که مقداري گرد و غبار و شن را 

حمل مي نمایند ایجاد مي گردد. 

هزار  این پدیده دید افقي را به

 تر کاهش مي دهد. تا ده هزار م

گرد و غبار معلق پدیده ایي با 

حداقل شدت مي باشد که در این 

پدیده گرد و غبار ریز در بخش 

سفر معلق مي زیرین )پایين( ترپو

ده  گردد و دید افقي به کمتر از

محدود مي گردد، البته هزار متر 

در بعضی از منابع گرد و غبار 

گرد وغبار مه عنوان ه معلق را ب

   .در نظر گرفته اند

ستونهای چرخنده از تنوره دیو 

که همراه با است  گرد و غبار

باد حرکت می کنند و متوسط 

 متر، ولی در 98ارتفاع آنها 

متر نيز  988بعضی از موارد تا 

می باشد، ابعاد این ستون باریک 

می باشد. در بعضی از منابع از 

های توفانو  خاک های گرد وتوفان

اشتباه بجای هم بکار ه شن ب

های توفانارتفاع برده شده است. 

و عمدتا از مواد کمتر است شن 

شنی شکل تشکيل شده اند. اما 

دارای  خاکهای گرد و توفان

رتفاع زیاد بوده و مسافتهای ا

طوالنی جابجا شده و مواد تشکيل 

دهنده آن عمدتا سيلت و رس می 

هاي توفانباشد. متوسط ارتفاع 

 8088تا  388گرد و غباري بين 

 متر مي باشد. 

بر اساس دیدگاه گروهی از 

در خاک گرد و  توفانمحققان 

نتيجه بادهای مواقع بيشتر 

باشد متالطم مانند جریانهای می 

که مقادیر زیادی از گرد و غبار 

را از سطح بيابان به فواصل دور 

منتقل و باعث کاهش ميدان دید 

به کمتر از یک کيلومتر می 

گردند. در حالتهای شدید غلظت 

ذرات در گرد و غبار به بيش از 

ميکروگرم در متر مکعب و  9888

رسد تقسيم بندی دیگر بيشتر می

دید،  گرد و غبار بر اساس ميدان

بر حسب  10PMسرعت باد، و غلظت 

در ساعت ميکروگرم در متر مکعب 

آورده  8می باشد که در جدول 

 شده است.

 

و سرعت  PM10تقسيم بندی گرد و غبار بر اساس ميدان دید، غلظت  (8)جدول شماره 

 (88)باد

 )10PM(h 3g/mµ غلظت (m/sسرعت باد) (mميدان دید) طبقه بندی

 غبار
 5888کمتر از 

 متر
- 188-58 

 188-588 - 1888کمتر از  گرد و غبار 
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 588-1888 80باالتر از  8888کمتر از  خاک گرد و  توفان

 1888-5888 18باالتر از  188کمتر از    خاک گرد و توفان شدید 

توفان بسيار شدید گرد 

 5888باالتر از  15باالتر از  58کمتر از   وخاک 

 

عوامل تاثیر گذار در تولید 

 خاکگرد و 

عوامل تاثير گذار در ایجاد 

توفان های گرد وخاک بسيار 

متععد هستند و از مهمترین 

آنها می توان به موارد زیر 

 .اشاره نمود

 
همراه با خاک های گرد و توفان

 جهبه هوای سرد

عبور جریانهای کم فشار یکی 

از مهم ترین دالیل ایجاد 

های گرد و غباری بخصوص توفان

در خاورميانه، آمریکا و 

سامانه های این استراليا است. 

کم فشار گرادیان فشار شدیدی 

دارند که افزایش بادهای قوی 

همراه با افزایش رطوبت نسبی و 

افت دما همراه است. همانطور 

ین هوای گرم که جبهه سرد جایگز

می شود، باعث افزایش 

ناپایداری و افزایش حرکت 

عمودی هوا و این تالطم باعث 

می خاک گرد و  توفان ایجاد

گردد. نشانه عبور جبهه سرد 

تغيير ناگهانی در جهت باد می 

باشد. گرد و غبار همراه با 

تواند به ارتفاعات جبهه سرد می

تا صعود نموده و  جوباالی 

. حرکت نماید نیهای طوالمسافت

 1888)کمتر از  در سطوح پایين

متر( جبهه سرد می تواند یک 

چند با طول  خاک نوار گرد و

صدها و عرض دهها کيلومتر 

نماید که در سرعتهای توليد 

متر بر ثانيه  98تا  18باد بين 

 ایجاد می گردد. 

نمونه ای از گرد و غبار 

ایجاد شده توسط جبهه سرد در 

تراليا ایجاد که در اس 1881سال 

 1488 خاکطول این توده گرد و 

کيلومتر  488کيلومتر و عرض آن 

کيلومتر بود  5/8-5/1و ارتفاع 

و در بعضی از مناطق ميدان دید 

متر کاهش  588را به کمتر از 

داد. تخمين زده می شود که 

ميليون تن بار گرد و  50/4-95/9

غبار در این پدیده انتقال 

 داده شد.  

 

همراه با خاک های گرد و توفان

   توفان تندری 

اغلب  خاکهای گرد و توفان

همراه با جریانهای قوی رو به 

پایين از هوای سرد شده که به 

آرامی از ابرهای کومولونيمبوس 

آیند. این جریانهای رو فرود می

به پایين باعث ایجاد بادهایی 

متر بر  58با سرعت بيش از 

د گردند.که باعث صعوثانيه می

این پدیده گردند. گرد و غبار می

در آفریقای شمالی بعنوان هابوب 

شناخته می شود. که یک دیواره 

متراکمی از گرد و غبار را 

کنند و هم عرض زمين ایجاد می

حرکت می نماید. این نوع گرد و 

 غبار در آفریقای شمالی

)سودان(، شبه جزیره عربستان، 

جنوب غربی آمریکا و استراليا 

 رخ می دهد.  

 

سامانه گرد و غبار همراه با 

 کم فشار های 

در فصل بهار در نيمکره 

شمالی تفاوت دمایی بين دمای 

دریا و سطح بيابان قابل توجه 

است. این تفاوت در آفریقای 

شمالی منجر به توليد توده هوای 

و  صحراسمت شرق  کم فشار که به

جنوب مدیترانه حرکت می کند. 

عبور این جریان کم فشار همراه 

با بادهای خشک و گرم که منجر 

به توليد گرد و غبار شدید و 

 گسترده می گردد.

مهمترین شرایط هواشناسی که 

در  خاکباعث افزایش گرد و 

خاورميانه می گردد، توده هوای 

کم فشاری است که از مدیترانه 

می شود و به سمت شرق و در شروع 

امتداد ترکيه و شمال عراق حرکت 

بادهای شمال گرد و غبار کند. می

را از عراق، ایران و نواحی 
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مجاور بلند کرده و معموال همراه 

با توده کم فشار دائمی در جنوب 

ایران که باعث ایجاد یک 

گرادیان کم فشار قوی با یک 

آنتی سيکلون نسبتا دائمی در 

بستان می گردد. تقارب و شمال عر

سيستم فشاری  1همگرایی این 

متالطم  و باعث ایجاد بادهای شدید

در مناطق توليد کننده گرد و 

 گردد.  غبار می

 

های گرد توفانانتقال دور برد 

 خاکو 

فواصل طی شده بوسيله ذرات 

گرد و غبار به فاکتورهای زیادی 

بستگی دارد. از جمله سرعت باد 

و تالطم، خصوصيات دانه گرد و 

بستگی دارد.  نهشتغبار و سرعت 

گرد و غبار قادر به  توفان

انتقال مواد به فواصل بسيار 

دور در بعضی از موارد هزاران 

از  خاککيلومتر می باشد. گرد و 

سمت جنوب کارائيب، ه ب صحرا

برمودا و آمریکا انتقال می 

یابد. در تگزاس آمریکا، پدیده 

ی ذرات ریز اگرد و غبار با محتو

روز در سال رخ می دهد  9تا  9

که بيشتر در ماههای ژوئن و 

روز  9تا  8آگوست و بين 

روز طول  84الی  88ماندگاری و 

می کشد تا از منبع به تگزاس 

همچنين  صحرا برسد. گرد و غبار

 )اروپا( بسمت شرق بسمت شمال

)خاورميانه( و حتی فواصل بسيار 

دور مانند چين انتقال می یابد. 

گرد و غبار از آسيای مرکزی و 

چين بطور مرتب به کشورهای کره، 

ژاپن،هنگ کنگ و شمال آمریکا 

انتقال می یابد. بيشترین 

مسافتی که ذرات گرد و غبار 

ن یافت بيابان دور از منبع شا

هزار  18888شده اند، بيش از 

کيلومتر بود. گرد و غبار چين 

پس از عبور از اقيانوس اطلس و 

ساعت به کوههای  989آرام پس از 

هایی  نمونهآلپ اروپا رسيدند. 

از انتقال گرد و غبار به فواصل 

آورده شده  (1)طوالنی در جدول 

 است.

 

غییرات روزانه و زمانی گرد و ت

 غبار

مشاهدات گوناگون ثابت کرده 

در  خاکهای گرد و توفاناست که 

مشخصی از روز بيشتر  ساعتهای

افتد، نتایج مطالعات اتفاق می

های گرد و توفاندهد که نشان می

بيشتر در اواخر صبح و بعد  خاک

از ظهر رخ می دهد که حداکثر 

سرعت باد در این ساعات اتفاق 

 افتد و عالوه بر این خاکها درمی

این ساعات روز خشکتر هستند. در 

بيابان گبی در مغولستان بيشتر 

گرد و غبار در ساعات بعد از 

ظهر و نسبت کمی در ساعات شب 

 اتفاق می افتد.
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در  8309طالعات ميدلتون در سال 

خاورميانه نشان می دهد که 

های گرد و غباری توفانحداکثر 

در ساعات روز زمانی که پرتوهای 

شدید سطح زمين را گرم می کند، 

باعث توليد درجه باالی تالطم و 

گرادیان فشار بسيار قوی در 

مقياس محلی ایجاد می نماید، در 

درصد گرد  58کشور کویت بيش از 

رخ  80الی  81و غبارها در ساعت 

هاي گرد و غباري توفانمی دهد. 

در فصول بهار و تابستان عمدتًا 

و با توالي کمتري در پایيز و 

زمستان رخ مي دهد. همچنين 

بيشترین زمان وقوع این پدیده 

در روز، فاصله زماني بعد از 

)با فراواني  ظهرها تا غروب

( در مناطق مختلف دنيا بروز 95%

 توفانمی یابند. قبل از ایجاد 

گرد و غباري فشار هوا خيلي 

وا خيلي باال و پایين و دماي ه

هوا آفتابي و سرعت باد پایين 

گرد و  توفاناست، زمانيکه 

غباري اتفاق مي افتد، باد قوي 

شروع به وزش و گرد و غبار و شن 

شروع به باال رفتن، و فشار هوا 

بالفاصله افزایش و دماي هوا 

 بطور ناگهاني کاهش مي یابد

درجه سانتيگراد( و  5)حدود 

 %88زان رطوبت نسبي نيز به مي

 .افزایش مي یابد

 

 دوام گرد و غبار 

های گرد و غباری بطور توفان

کلی مدت زمان زیادی دوام 

ندارد، در کشور ترکمنستان 

های گرد و غبار توفانفراوانی 

ساعت و بيشتر فقط  81با دوام 

در 

است. اگرچه در بعضی  ٪ 9حدود 

روز  9از موارد دوام بيشتر از 

بيابان در نيز مشاهده شده است. 

گبی در مغولستان متوسط دوام 

ساعت است. در 9/8-9گرد و غبار 

های گرد و غبار توفانکشور چين 

ساعت دوام  4تا  1شدید بين 

دارند، بطور کلی وانگ در سال 

 58داده است که  پيشنهاد 1885

های گرد و غباری توفاندرصد از 

ساعت دوام  1در چين کمتر از 

 دارند.  
 

 جهانگرد و غبار در 

مناطق اصلی توليد کننده گرد 

و غبار در جهان عبارتند از 

 )صحرا(، آسيایی مرکزی صحرا

)مغولستان(، چين، خاورميانه، 

جنوب غربی آسيا، استراليا و 

 مناطقآمریکای شمالی می باشند، 

های گرد و غباری در توفاناصلی 

 آورده شده است.   (8)شکل 

در زمانيکه پدیده گرد وغبار 

در  %98ع ایجاد مي شود، در منب

درصد  18نزدیکي منبع رسوب، 

دوباره در مقياس محلي منتشر مي 

شود، و بيش از نيمي از آن به 

کيلومتر(  18888) فواصل دور

 5/8-5ساالنه بين  .منتقل مي شود
ميليارد تن ذرات که در اندازه 

هستند توسط  منتقله از طریق هوا

هاي گرد و غباري به نقاط توفان

دیگر جهان منتقل مي شوند. بيش 

هاي گرد و غباري توفاناز  %08از

هایي که از بيابانهاي توفانبه 

آفریقا نشات مي گيرد نسبت داده 

  . مي شود

 

 یبیفاصله تقر محل تشخيص منبع ایجاد گرد و غبار

 )کيلومتر(

 9588 باربادوس صحرا

 0888 ميامی صحرا

 88888 چين صحرا

 88888 آالسکا آسيای مرکزی

 89888 آمریکا و کانادا چين

 >18888 آلپ چين

اتحادیه جماهير  خاورميانه

 شوروی

8588 
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 گرد و غبار در صحرا

در آفریقا  بيابان صحرا

بزرگترین منبع توليد کننده گرد 

و غبار خاکي در جهان است که 

ميليون تن گرد  088حداقل  ساالنه

. کندو غبار را وارد اتمسفر مي

 صحرامنابع اصلي گرد و غبار در 

شامل چاله بودله، مناطق غربي 

رق شمالي، جنوب الجزایر و 

  . موریتاني مي باشند

وقوع  در بعضي موارد در زمان

گرد وغبار آفریقایي تعداد ذرات 

ذره در هر متر مکعب  9/1×988از 

ذره در هر متر مکعب  8/19×988به 

از این ذرات  %33رسيده است. که 

ميكرومتر  9/8-8در محدوه بين 

 5/1جزء کوچکتر از . است

ميکرومتر تا قسمتهاي عميق ریه 

در مدت  مي تواند نفوذ کند.

اکتبر تا  زمان فصل خشک از

آوریل صحرا در معرض بادهای 

شرق که در مقياس محلی شمال به 

ناميده می شود، قرار  هارماتان

 می گيرد. در اواخر فصل باران

خيلی ناپایدار و فعاليت  جو

همرفت قوی هوا اتفاق می افتد، 

تندری توسعه یافته همراه  توفان

با ابرهای کومولونيمبوس جریان 

عمودی قوی به سمت پایين ایجاد 

می نماید، که توليد جریان سرد 

به جلو و گرد و غباری  قوی رو

که رو به سمت باال می نماید. 

مهم ترین منبع گرد و غبار در 

این منطقه چاله بودله می باشد 

که در تمام طول سال فعال می 

باشد.

 

 
 

 مناطق اصلي توليد كننده گرد و غبار در جهان (8شماره ) شكل

 

 مرکزیگرد و غبار در آسیای 

در بخش های جنوبی اتحادیه 

جماهير شوروی سابق، مناطقی 

روز دارای چهل  که داردوجود 

، در است گرد و غباری در سال

روز  08بعضی از مناطق بيش از 

گرد و غبار وجود دارد، ماههای 

می تا آگوست بيشترین فعاليت 

و کشور قزاقستان  گرد و غبار

بيشترین فراوانی گرد و غبار در 

منطقه را دارد. فعاليتهای 

انسان از طریق کشت بيش از 

اندازه و شخم زدن چراگاهها و 

زمين های دست نخورده در دهه 

، بهمراه خشک کردن بستر 8358

دریای آرال باعث افزایش تعداد 

روزهای گرد و غباری در این 

 منطقه گردیده است.  

 

 د و غبار در چین گر

در کشور چين زمانيکه سرعت 

متر بر ثانيه و ميدان  58باد 

متر شود،  188دید کمتر از 

ناميده مي شود شن شدید توفان

متر  15اما زمانيکه سرعت باد 

بر ثانيه و ميدان دید به کمتر 

شن بسيار  توفانمتر برسد  58از 

در بعضي از مناطق بنام )شدید 

  شود.ميسياه( ناميده  توفان

 خاک در شمال شرق آسيا گرد و 

عنوان گرد و ه هاي شن بتوفانو 

ه و در ژاپن ب غبار آسيایي
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زرد شناخته  توفانعنوان 

در شمال غرب کشور چين شوند. مي

ایستگاههایی وجود دارد که با 

ميلی  058وجود خطوط هم بارش 

روز و بيشتر  98متر ساليانه، 

و غباری وجود دارد.  گردروزهای 

منبع  1مطالعات نشان می دهد که 

چين  کشور اصلی گرد و غبار در

باداین  -1تاکالماکان و  -8

 باشند.  جاران می

 

 استرالیاگرد و غبار در 

منبع  نیبزرگتر اياسترال

کننده گرد و غبار در  ديتول

 19باشد. در  یم یجنوب مکرهين

 نیبزرگتر اي، استرال1881اکتبر 

را گزارش داد خاک گرد و  توفان

کشور  یشرق یکه سرتاسر بخش ها

 دیشد یماه خشکسال 81را پس از 

متوسط دما  شیکه همراه با افزا

رطوبت خاک و پوشش  دیو کاهش شد

. همراه بود را در برگرفت یاهيگ

در فصل بهار  و غبار عمدتاً  گرد

 افتد. یو تابستان اتفاق م

از  یکی  رهیا اچهیرسوبات در

کننده گرد و غبار  ديمناطق تول

 . باشد یم ايدر استرال

 

 گرد و غبار در آمریکای شمالی

بررسی اطالعات هواشناسی نشان 

می دهد که بيشترین فراوانی گرد 

و غبار مربوط به ایالت های 

تگزاس، نبراسکا، جنوب کانزاس، 

شرق کلرادو، دره رودخانه قرمز 

در داکوتای شمالی و شمال 

ترکيب مواد ا می باشد. مانتان

قابل فرسایش با اقليم نسبتا 

خشک و سرعت باالی باد از عوامل 

ایجاد گرد و غبار در مناطق فوق 

می باشد. بيشترین فعاليت گرد و 

غبار در این مناطق در ماههای 

فصل بهار رخ می دهد. سالهای 

گرم و خشک و دمای غير عادی سطح 

دریا، باعث از بين رفتن پوشش 

ی و تبدیل به زمين هایی که گياه

به اندازه کافی مستعد فرسایش 

بادی بودند، گردید. اثرات این 

خشکسالی با چرای بيش از اندازه 

دام ها و عدم تکنيک های صحيح 

کشاورزی تشدید گردید. به نظر 

محققان دليل اصلی این پدیده 

گسترش کشت گندم در دشت های 

هنوز گرد و غبار آمریکا بود. 

مختلف  یبخش ها در یدمشکل ج

. باشد یم کایمتحده آمر التیا

 خاک گرد و توفانبطور مثال در 

در منطقه دره  8300که در سال 

سن کویين کاليفرنيا رخ داد، 

باعث خسارات خاک گرد و  توفان

 1888گسترده و فرسایش بيش از 

کيلومتر مربع از زمين ها 

ميليون تن  15گردید. بيش از 

خاک از زمين های چراگاه در مدت 

ساعت حذف گردید، چرای  14زمان 

بيش از اندازه و فقدان باد شکن 

در اطراف زمين های کشاورزی و 

 988سرعت باد باال)بيش از 

مل کيلومتر در ساعت( از عوا

 ایجاد این فرسایش شدید بودند. 

 

 گرد و غبار در خاورمیانه

گرد و غبار پدیده ایی مهم 

در مناطق خشک و نيمه خشک 

در واقع در خاورميانه می باشد. 

عربستان سعودی توسط  8309سال 

منطقه  5یدسو به عنوان یکی از ا

توليد کننده گرد و غبار شدید 

در جهان شناخته شد. بر اساس 

آناليزهای ميدلتون در سال 

، جنوب عراق و کویت 8309

بيشترین تعداد روز گرد و غباری 

را دارند. در کویت و عراق 

بيشترین فعاليت گرد و غبار در 

ماههای آوریل تا آگوست اتفاق 

 8330سا در سال می افتد. پيا

پيشنهاد می نماید که شن های 

یکی از  عمانکشور  هيبامنطقه وا

مناطق توليد کننده گرد و غبار 

 های گرد وتوفانمنطقه می باشد. 

در پایتخت عربستان یک  خاک

پدیده معمول هستند که بطور 

روز در سال در شهر  48متوسط 

کمتر از  بهریاض ميدان دید 

. متر کاهش می یابد 8988

شدیدترین گرد و غبار ها در 

ماههای آوریل، می، ژوئن و جوالی 

در منطقه عربستان سعودی و عمان 

رخ می دهد. تشدید گرد و غبار 

در بخش های جنوبی در ماههای 

تابستان می تواند وابسته به 
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فاکتورهای متنوعی از جمله ورود 

باشد،  صحراگرد و غبار از 

تشدید گرد و غبار در این ماهها 

همزمان با افزایش فعاليت گرد و 

های شمالی صحرای غبار در بخش

 آفریقا می باشد. 

 

 گرد و غبار در عراق 

این کشور بعنوان یکی از 

مناطق اصلی توليد کننده گرد و 

غبار در خاورميانه شناخته شده 

کشور  که عوارض گرد و غبار این

به ميزان زیادی کشورهای منطقه 

خصوصا ایران را تحت تاثير قرار 

 داده است. 

مناطق بيابانی در غرب و 

درصد  48جنوب این کشور بيش از 

. شود میشامل از مساحت آن را 

مناطق مرکزی و جنوبی عراق از 

دشتهای آبرفتی و وادی های 

بيابانی تشکيل شده است. 

 ن دجلههای باتالقی موجود بيزمين

فرات که بدالیل طبيعی و انسان  و

ساز در حال خشک شدن هستند، 

بعنوان یکی از مناطق بالقوه 

ایجاد کننده گرد و غبار می 

درصد از  98 باشند. تقریباً 

مساحت عراق از دشتهای آبرفتی 

که از ترکيب دلتاهای بين 

رودخانه های دجله و فرات تشکيل 

شده است، که از شمال بغداد 

و بسمت جنوب و مرزهای شروع 

ایران گسترش می یابد، که این 

مناطق بميزان زیادی بوسيله سد 

سازی و انحراف آب فرات و دجله 

در کشورهای ترکيه و سوریه و 

عمليات زهکشی عمدی در مقياس 

بزرگ در عراق تحت تاثير قرار 

 گرفته است. 

سد بزرگ بر  91، 8330تا سال 

روی رودخانه های دجله و فرات 

سد در  0احداث گردید، بيش از 

 89حال احداث و حداقل بيش از 

سد در مرحله طراحی بودند. کل 

ظرفيت ذخيره سدهای احداث شده 

بر روی رودخانه فرات در ترکيه 

ميليارد متر مکعب  38بيش از 

است، با توجه به سدهای در حال 

ميليارد  34/ 00احداث به ميزان 

متر مکعب افزایش می یابد، 

ت ذخيره سازی سدهای سوریه ظرفي

 00/11و عراق با یکدیگر 

ميليارد متر مکعب است. بر روی 

هم ظرفيت خالص ذخيره سازی تمام 

پروژه های آبی موجود بر روی 

ميليارد  83/849رودخانه فرات 

 5متر مکعب است، که بيش از 
برابر متوسط جریان ساالنه این 

رودخانه است. کشور عراق 

حرافی بنام بزرگترین مخزن ان

ميليارد  09تارتار را به ظرفيت 

متر مکعب را بر رودخانه دجله 

احداث نمود، سدهای طراحی شده 

ترکيه به تنهایی قادر به 

 ٪890نگهداری حجم معادل با 

درصد  31متوسط ساليانه فرات و 

از کل جریان رودخانه دجله می 

-8309دوره  باشند. هيدروگراف

سدها قبل شروع احداث شدید  8390

نشان می دهد که حداکثر دبی آب، 

 متر مکعب در ثانيه 1534

می باشد، حداکثر  (اردیبهشت)

در  8304-8330دبی در دوره 

متر مکعب در  098اردیبهشت به 

ثانيه کاهش می یابد، در حاليکه 

از فصل با گذر زمان حداکثر دبی 

بهار به فصل زمستان کاهش می 

یابد، بعضی از متخصصان پيش 

کرده اند که این تغييرات بينی 

به تنهایی منجر به کاهش قابل 

توجه در مساحت زمين های باتالقی 

 و احتماال نابودی آنها می گردد. 

از طریق باتالق ها مرگ این 

زهکشی عمدی رژیم عراق تسریع 

 واردهگردید. از طرفی خسارات 

به تاسيسات زیر بنایی عراق در 

و  8338جنگ خليج در سال 

ضعيف این زمين ها نگهداری 

بوسيله مسوالن باعث تشدید از 

بين رفتن زمين های کشاورزی 

گردید. مطالعات نشان می دهد که 

درصد از مناطق آبياری  4بيش از 

درصد  58شده عراق بشدت شور، 

درصد تا حدی  18نسبتا شور و 

شور می باشند. و این امر باعث 

از بين رفتن کشاورزی این کشور 

زمين ها و تبدیل  و لم یزرع شدن

این زمين ها به بيابان گردیده 

است. ساحت وتلندهای بين دجله و 
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 شاهسونی و همکارانعباس 

هزار کيلومتر مربع می  18فرات 

باشد، زهکشی های زیاد و عمدی 

و اوائل دهه  8308در اواخر دهه 

همراه با سدهای باال دست  8338

درصد از  38بزرگ باعث کاهش 

 مساحت این وتلندها گردیده است. 

)ژانویه تا  زمستاندر فصل 

مارس( جبهه قطبی به سمت جنوب 

عراق گسترش می یابد و می تواند 

با جنب حاره ایی نزدیک عراق 

ترکيب شود. گرد و غباری که 

احتماال در این فصل در اهواز رخ 

می دهد، همراه با بادهای است 

که به سمت جنوب شرقی عراق و در 

امتداد سيستم های کم فشار 

 زند.سينوپتيک می و

)آوریل الی  در فصل بهار

ژوئن( شرایط جوی عراق از شرایط 

زمستانی به سمت شرایط گرم 

تابستان در حال گذر است، سيستم 

های کم فشار در اواخر بهار در 

گردند. در فصل عراق ایجاد می

)جوالی الی سپتامبر(  تابستان

 این کشور تحت تاثير ناوه

)فرود( کم فشار گرمی است که از 

پاکستان به سمت شمال غرب  سمت

گسترش یافته و همراه با بادهای 

باشد. ترکيب آسيایی می موسمی

فرازهای کم ارتفاع ناشی از 

دریایی مدیترانه با کم فشار 

پاکستان منجر به ایجاد بادهای 

قوی که به سمت شمال غربی می 

وزند می گردد که معروف به 

بادهای شمال می باشد، سرعت این 

نات می رسد.  58الی  48بادها به

دوام این بادها ممکن از چند 

 شدیدترینساعت تا چند روز و 

 آنها در بعد از ظهر رخ می دهد.

 

 گرد و غبار در ایران 

کشور ایران که در یک منطقه 

با آب و هوای خشک قرار گرفته و 

درصد از مساحت این  98بيش از 

کشور را مناطق خشک و نيمه خشک 

ن کشور از ای. در بر می گيرد

ساليان گذشته با پدیده 

گرد و غبار روبرو  هایتوفان

بوده است. در بسيار از منابع 

علمی به روزهای گرد و غباری در 

 818ایران و بخصوص وقوع بادهای 

روزه سيستان اشاره شده است، در 

بسياری از منابع علمی جنوب شرق 

ایران بعنوان یکی از مناطق 

اصلی گرد و غبار در جهان 

شناخته شده است. ميدلتون در 

تعداد روزهای گرد و  8309سال 

غباری در زابل، آبادان، دزفول، 

بندرعباس و یزد را به ترتيب 

روز در سال  14، 19، 48، 49، 08

گزارش نموده است. آمارهاي 

سازمان هواشناسي کشور نشان مي 

غبار  ميانگين روزهايدهد که 

ساله گذشته در  58در طي  آلود

شهرهاي اهواز، آبادان، بوشهر و 

کرمانشاه به طور ميانگين به 

روز در  10و 05، 09، 90ترتيب 

  طول سال بوده است. 

 خاک در زمان پدیده گرد و

بيماران ریوي به مراکز ه مراج

 درصدي 08درماني اهواز با رشد 

روبرو بوده است. عالوه بر این 

غبار بر ميزان خسارت گرد و 

محصوالت جاليزي، ذرت و گندم بين 

درصد پيش بيني گردیده  18تا  85

در زمان بروز این پدیده  است.

دید افقي در بعضي از مناطق 

متر مي  88اهواز به کمتر از 

 9رسد. به گونه ایي كه در طي 
سال گذشته در چندین نوبت، غلظت 

ميكروگرم  3998كل ذرات معلق تا 

یافته است.  در متر مكعب افزایش

این پدیده در دوام حداكثر 

 ساعت بوده است.  844خوزستان، 

 

 اثرات گرد و غبار بر محیط زیست

گرد و غبار مي تواند منجر 

به تغييرات اقليم در مقياس 

جهاني و محلي، تغيير در چرخه 

بيولوژیکي، زمين شناسي، 

شيميایي و یا محيط زیست انسان 

گردد. آئروسل هاي معدني حاصل 

از گرد و غبار مي تواند بر 

تشکيل ابر، خصوصيات ابر و 

ميزان نزوالت جوي اثر گذارد. 

مانع از نفوذ نور  جوی غبار

خورشيد شده و مي تواند منجر به 

کاهش توليدات کشاورزي به ميزان 

   درصد گردد.   98-5

ذرات گرد و غبار در اتمسفر 

تاثير مستقيم و غير مستقيم بر 
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نشان می دهد. روی تغيير اقليم 

تاثير غير مستقيم شامل اثر گرد 

و غبار بر روی چرخه زیست زمين 

شيميایی می باشد. همچنين بر 

روی سطح دی اکسيد کربن اتمسفر 

تاثير غير مستقيم دارد. البته 

باید به این نکته توجه داشت که 

ارتباط بين گرد و غبار و اقليم 

 یک ارتباط دو سویه می باشد. 

قادرند خاک  رد وهاي گ توفان

که به صورت غير مستقيم و از 

پالنکتون های موجود  تحریکطریق 

در سواحل افزایش برخی نوترینت 

ها )به ویژه آهن( را موجب شوند 

این امر در نهایت پدیده 

شکوفایي جلبک و به وجود آمدن 

موج هاي قرمز رنگ در سواحل را 

تسهيل می نماید، همچنين آئروسل 

ریق کاهش ميزان هاي معدني از ط

فتوليز )تجزیه شيميایي بر اثر 

نيروي تابشي( باعث تغيير اقليم 

  زمين می گردند.

ذرات گرد و غبار باعث 

انعکاس نور خورشيد به سمت فضا 

و در نتيجه خنک شدن هوا مي 

گردند که این پدیده به دو شکل 

مستقيم و غير مستقيم انجام مي 

گيرد. ذرات گرد و غبار مستقيمًا 

همچنين از طریق تشکيل ابر به  و

صورت غير مستقيم باعث انعکاس 

پرتوهاي خورشيدي مي گردند. در 

هاي گرد و  توفانزمان ایجاد 

غباري، مواد مغذي و مواد آلي 

خاک از بين رفته كه باعث پایين 

گردد. وري کشاورزي ميآمدن بهره

همچنين گرد و غبار باعث آلودگي 

 آب آشاميدني و بيماري هاي

گوارشي از این طریق مي گردد. 

تحقيقي که در کشور ژاپن انجام 

 شد نشان داد که گرد و غبار

 890سيایي باعث افزایش سزیوم آ

در هوای آن شده است. منشاء 

سزیوم موجود در گرد و غبار 

آسيایي بيابان هاي کشور چين و 

 مغولستان مي باشد.  
گرد و غبار نقش بسيار مهمی 

رسوبات در  در انتقال و نشست

اقيانوسها دارد. تحقيقات نشان 

درصد از  58می دهد که بيش از 

رسوبات دریای مدیترانه در 

علت گرد ه فواصل دور از ساحل ب

و غبار می باشد. نقش گرد و 

غبار در رسوبات اقيانوس اطلس 

های گرد و غبار توفانشرقی بعلت 

می   اهميتنيز بسيار حائز  صحرا

باشد. اهميت آن در رسوبات قطب 

شمال نيز مورد توجه قرار گرفته 

 است. 

 

 وردسپهریو ازن خاک گرد و 

از طریق  جوذرات گرد و غبار 

نقش شان در توليد ازن 

را تحت تاثير  جوفتوشيميایی 

قرار می دهند، به نظر می رسد 

که مواد معدنی گرد و غبار از 

طریق کاهش ميزان فتوليز باعث 

کاهش توليد ازن ترپوسفری 

درصد از طریق فراهم  58بميزان 

نمودن محل های واکنش برای 

ملکولهای ازن و نيتروژن گردند. 

زمانيکه گرد و غبار از طریق 

گرد و اتمسفر انتقال می یابد، 

غبار بميزان زیادی حاوی 

نيتروژن و سولفات می باشد که 

با گذشت زمان افزایش می یابد، 

آئروسل های معدنی ممکن یک سطح 

واکنش که قادر به فراهم نمودن، 

فرایندهای غير همسان گازهای 

 کمياب را بوجود آورد. 
 

 

 

رابطه گرد و غبار و اکوسیستم 

 های دریایی 

در  بانحرکت گرد و غبار بيا

عناصر مختلف به جو موجب می شود 

اقيانوسها رسيده و باعث تغيير 

در خواص نوری و زیست زمين 

گردد. گرد و غبار شيميایی می

غنی از آهن که از بيابانهای 

گبی منشاء می گيرد، دليل 

افزایش قابل توجه در رشد 

فيتوپالنکتونهای دریایی در 

اقيانوس آرام شمالی می گردد. 

 1881همکاران در سال گيووه و 

پيشنهاد کردند که وقوع گرد و 

درصد از  48تا  98 صحراغبار 

جریان فسفر را در مدیترانه 

بيشتر شرقی تامين می نماید. 

جریان آلومينيم در دریای عرب 

از ته نشينی گرد و غبار تامين 
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 شاهسونی و همکارانعباس 
می گردد. مطالعات سوبا روا و 

نشان می  8333همکاران در سال 

ار عربستان دهد که گرد و غب

سعودی ميکرو نوترینت های ضروری 

برای رشد فيتوپالنکتونها در 

خليج فارس را فراهم می کند. 

)موجهای قرمز( در  شکوفایی جلبک

دریای عرب و خليج فارس ممکن 

است نتيجه ایی از پخش نوترینت 

ها بوسيله گرد و غبار باشد. دی 

متيل سولفيد رها شده از 

یجاد هسته ها باعث افيتوپالنکتون

های متراکم ابر در ترپوسفر 

محيط های دریایی، و در نتيجه 

ابر و خنک  آن افزایش انعکاس

 شدن هوا می گردد. 

هم زمان با پدیده گرد و 

غبار غلظت برخي از فلزات سنگين 

برابر افزایش  9از جمله سرب تا 

مي یابد. همچنين غلظت فلزات 

سمي جيوه و آرسنيک نيز به 

افزایش خواهد ميزان زیادي 

یافت. آناليز ذرات گرد و غبار 

نشان مي دهد که غلظت عناصري 

همچون آلومينيم، آهن، پتاسيم، 

منيزیم، گوگرد، فسفر و سدیم 

ميكرو گرم در متر  588بيش از 

مكعب است و غلظت عناصر منگنز، 

 888-588باریم و وانادیوم بين 

ميكرو گرم در متر مكعب قرار 

لزات سنگين دارد همچنين غلظت ف

 روي، نيکل، سرب، کروم، کبالت

ميكرو گرم در متر مكعب  888-8

 مي باشد. 

 

 اثرات گرد و غبار بر اقتصاد

 خسارات مستقیم

منجر  خاکهاي گرد و  توفان

به تعطيلي مدارس، لغو پرواز 

الل در عملکرد تهواپيماها، اخ

نيروگاه هاي برق، کاهش منابع 

آب )از بين رفتن منابع آب(، 

تالل در سيگنال هاي اخ

تلویزیوني، افزایش تعداد 

مراجعات به کلينيک ها به دليل 

مشکالت تنفسي و غيره مي گردد. 

در سال توفان شن خسارات مستقيم 

ميليون دالر  08در چين،  8339

برآرود شده است که در طي این 

ميليون نفر را تحت  81پدیده 

نفر کشته و  05تاثير قرار داد، 

نفر زخمي  194د و نفر ناپدی 98

شدند )اکثر کشته شدگان كودكان 

هزار راس حيوان  818بودند(. 

 909کشته و ناپدید شدند. همچنين

هزار هکتار زمين کشاورزي 

هکتار باغات ميوه و  89988و

صدها گلخانه و پوشش پالستيکي 

محصوالت از بين رفتند. همچنين 

تاسيسات زیر بنایي، بزرگراهها 

و تاسيسات  و ریل هاي راه آهن

ميليون دالر(  88انتقال برق )

 90دچار آسيب جدي شدند، همچنين 

روز راه  4مدت  پرواز لغو و به

 .آهن تعطيل گردید

 

 خسارات غیر مستقیم

همچنين ميزان خسارتي ناشي 

از شرایط نامناسب بهداشتي، 

تعطيلي مدارس، فرودگاه ها و 

و ... بيش از در اهواز  ادارات

تومان در سال هزار ميليارد  4

مناطق . برآورد گردیده است

نسبت به مناطق شهري  روستایي

بيشتر در معرض خطر ناشي از گرد 

و غبار قرار می گيرند. فرسایش 

خاک و تحميل کردن خسارت به 

محصوالت دامی و کشاورزی مي 

تواند باعث از بين رفتن اقتصاد 

  شود.مناطق روستایي 

کاهش ميدان دید بوسيله 

اثرات  خاکهای گرد و توفان

خطرناک بر صنعت هوایی، ریلی و 

جاده ایی دارد، و حتی در بعضی 

از موارد منجر به سقوط 

هواپيماهای مسافربری شده است. 

در  8900گرد و غبار در سال 

اهواز منجر به کنسل شدن بيش از 

ر دپرواز گردیده است.  190

استراليا هزینه آسم ناشی از 

 58ا ت 88گرد و غبار بين 

ميليون دالر در سال برآورد می 

در  سهم تميز کردن منازلو شود. 

هاي گرد  توفانپس از این کشور 

 9توسط ساکنين بيش از  خاکو 

ميليون دالر خواهد بود. گرد و 

هاي شن باعث  توفانغبار و 

به  یميليارد دالر 9تحميل ضرر 

 گردید.  1889اقتصاد چين در سال 
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کاهش ميدان دید بوسيله 

اثرات  خاکهای گرد و توفان

خطرناک بر صنعت هوایی، ریلی و 

جاده ایی دارد، و حتی در بعضی 

از موارد منجر به سقوط 

مسافربری شده است.  هواپيماهای

خسارات وارده به صنایع 

الكترونيك كشور كره جنوبي ناشي 

از گرد و غبار آسيایي چندین 

ميليون دالر برآورد گردیده است. 

 خاکگرد و  توفانخسارات مالي 

ژانویه   5-88شدید كه در تاریخ 

در جزایر قناري اتفاق  8333سال 

ميليون یورو  805افتاد بيش از 

ها و ها، بندرگاهصدمه به جاده

در محصوالت برآورد گردیده است. 

ایي كه شهر زابل در كشور مطالعه

ایران انجام گرفت هزینه 

 8333بيماریهاي تنفسي از سال 

ميليون دالر  08بيش از  1884تا 

 تخمين زده شده است.

 

-00)سال آثار و تبعات گرد و غبار در استان خوزستان( 9)جدول شماره                   

08) 

 سال

حداکثر دوام 

 گرد

 و غبار)ساعت(

تعداد لغو 

 پرواز

 تعطيلی

 مدارس)روز(

 تعطيلی

 ادارات)روز(

08 40 4 8 - 

08 40 4 8 - 

01 48 9 1 - 

09 99 9 8 - 

04 40 5 9 8 

05 40 9 8 - 

09 01 40 5 8 

00 04 191 9 8 

00 844 801 4 8 

 

بطور کلي مهمترین زیانهایی که 

پدیده گرد و غبار در استان 

 خوزستان داشته است عبارتند از:

 -قلبی افزایش بيماریهای  -8

عروقی و تنفسی در بين مردم 

خوزستان بویژه سالمندان و 

 کودکان

افزایش نارضایتی های عمومی  -1

 در بين مردم

آسيب های وارده به بخش حمل  -9

و نقل استان بویژه لغو شمار 

)جدول  زیادی از پروازهای استان

9 ) 

کاهش تعداد توریست در منطقه  -4

بدليل وقوع مکرر پدیده گرد و 

ار بویژه در فصل بهار و غب

 تابستان

هزینه های وارده بر متوليان  -5

بهداشت و درمان خوزستان بدليل 

 افزایش ميزان بيماریها

اثرات اقتصادی بر صنایع در  -9

اثر تعطيلی اجباری ناشی از 

 بروز پدیده گرد و غبار 

پدیده افت تحصيلی دانش  -0

 آموزان به واسطه تعطيلی مدارس

 (. 9)جدول 

همچنين این سازمان برآورد 

ي نموده است كه هزینه ساليانه

صرف شده براي بخش سالمتي و 

بهداشت ناشي از آلودگي هوا در 

 98اتریش، فرانسه و سوئيس حدود 

 9ميليارد پوند بوده و معادل 
درصد از كل مرگ و ميرهاست. 

ي آمریكا، تنها در ایاالت متحده

ي بهداشتي ساليانه غلظت هزینه

ميليارد پوند  19ي ذرات، باال

 برآورد شده است.

 

 اثرات گرد و غبار بر سالمتي  
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اندازه ذرات منتقل معمواًل 

 888/8-588شده در محدوده 
ميكرومتر هستند كه بخش عمده ي 

-88آن را مواد ذره اي در رنج 

ميكرومتر تشكيل مي دهند.  8/8

ذراتي كه داراي  %48تقریبا 

تند ميكرون هس 8-1اندازه بين 

در برونش ها و كيسه هاي هوایي 

باقي مي مانند. ذراتي كه 

 8تا  15/8اندازه اي آنها بين 
ميكرون باشد، در سيستم تنفسي 

كمتر باقي مي مانند. ذراتي كه 

 15/8اندازه آنها كمتر از 
ميكرون است به دليل حركت 

براوني در دستگاه تنفسي بيشتر 

باقي مي مانند. از طرفي هر 

ساعت فعاليت  88توسط فردي با م

بار تنفس در هر دقيقه و  80و 

گرم گرد وغبار در  8990/8متوسط 

هر فوت مکعب هواي تنفسي بطور 

متوسط در زمان پدیده گرد وغبار 

گرم گرد و  9148/9ساعت(  88)

غبار را وارد ریه هاي خود مي 

 نماید.   

 

 تاثیر گرد و غبار بر بیماریها 

هاي توفانغلظت باالي ذرات در 

باعث سينوزیت، خاک  گرد و

برونشيت، آسم و آلرژي و صدمه 

به عملکرد دفاعي ماکروفاژها که 

منجر به افزایش عفونتهاي 

تنفس غلظت . بيمارستاني مي گردد

باالي کلسيت )کربنات کلسيم( 

موجود در ذرات گرد و غبار منجر 

به عطسه، سرفه گردد. در معرض 

قرار گرفتن طوالني مدت کلسيت و 

رود آن به بدن از طریق بلعيدن و

گردد، یکي باعث آلکلوزیس مي

دیگر از اجزاء ذرات گرد و غبار 

کوارتز )دي اکسيد سيليس( 

باشد که تنفس این ترکيب در مي

ذرات گرد و غبار به مدت طوالني 

باعث بيماري سيليکوزیس مي 

گردد، همچنين تنفس آن باعث 

صدمه به کليه و کبد نيز 

از جمله ترکيبات (. 51گردد)مي

دیگر موجود در ذرات گرد و غبار 

کلسيم، آهن، آلومنيم، منيزیوم 

و غيره مي باشند. در صورت 

گرم کلسيم  5/1استفاده بيش از 

منجر به سنگ کليه و تصلب مجاري 

کليه و رگهاي خون مي گردد. آهن 

ممکن است منجر به ورم ملتحمه و 

آماس شبکيه چشم گردد. همچنين 

ني مدت آهن باعث تنفس طوال

سيدروزیس مي گردد، و تنفس 

طوالني مدت ذرات گرد و غبار 

حاوي منيزیم منجر به افسردگي و 

گيجي و ضعيف شدن بدن مي گردد. 

تنفس کوتاه مدت ذرات حاوي 

آلومنيم منجر به سرفه و تحریک 

شش ها مي گردد. و تنفس طوالني 

مدت آن باعث صدمه به شش ها مي 

ه توسط در تحقيقي ك گردد.

سازمان جهاني بهداشت در برلين، 

كپنهاك و رم صورت گرفته است كه 

 88خطرات ذرات كوچكتر و مساوي 

ميكرون خطر مرگ تنفسي در 

كودكان زیر یك سال را افزایش 

داده، بر عملكرد شش ها اثر 

گذاشته و آسم را تشدید نموده و 

باعث بروز عالئم تنفسي دیگر مثل 

كان مي سرفه و برونشيت در كود

 شود.

، گروگوري  1889در سال 

ولينيوس و همكاران طي یك بررسي 

ارتباط بين آلودگي هواي ناشي 

از ذرات و پذیرش بيماران دچار 

شهر ایاالت  0سكته قلبي را در 

متحده بيان كردند. نتایج حاصل 

از این تحقيق نشان داد كه سطوح 

 افزایش یافته آلودگي هوا

شده  )پایين تر از حدود تعيين

ط سازمان حفاظت محيط زیست توس

( باعث افزایش ميزان آمریكا

پذیرش بيماران دچار سكته قلبي 

در بيمارستان ها مي شود. در 

این تحقيق نشان داده شد كه اگر 

 88غلظت ذرات كوچكتر و مساوي 

ميكروگرم  88ميكرون، به ميزان 

در متر مكعب افزایش یابد. 

 %88پذیرش بيماران در همان روز 

 افزایش خواهد یافت.   

سازمان جهاني بهداشت در سال 

اعالم نمود كه فعاليت  1881

هاي گرد و غبار در مناطق توفان

بيماري باعث  صحراپایين دست 

در  .باكتریایي مننژیت مي گردد

هاي گرد و غبار توفان 8338دهه 
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باعث اپيدمي بيماري تب دره كه 

عامل آن قارچ كوكسيدویس 

ایالت متحده امریكا ایميتيس در 

  گردید.

، آنيته پيتر وجود  1885در سال 

ارتباط بين بيماریهاي قلبي و 

ذرات معلق هوا را با استناد به 

مدارك اپيدميولوژیكي بيان 

نمود. بر اساس نتایج این تحقيق 

ارتباط تنگاتنگي بين تغييرات 

ي غلظت هاي ذرات معلق روزانه

هواي آزاد و مرگ و مير ناشي از 

عروقي، پذیرش  -بيماریهاي قلبي

بيمارستاني، تشدید عالئم 

 -بيماران دچار بيماریهاي قلبي

رس هاي زودعروقي و واكنش

 فيزیولوژیكي وجود دارد.    

گروهي از محققان با مطالعه 

مدرسه  058بر روي دانش آموزان 

در امارات متحده عربي به این 

نتيجه دست یافتند كه در بين 

ميزان شيوع آسم دانش آموزان 

 %09ميزان شيوع آلرژي  و 9/89%

بود. و ارتباط قابل توجهي بين 

در معرض گرد و غبار قرار گرفتن 

و شيوع این بيماریها وجود 

داشت. در مطالعه ایي كه در 

جزایر كارائيب بر روي شيوع آسم 

همزمان  8339الي  8309هاي در سال

هاي گرد و توفانبا افزایش 

ت، نتایج نشان غباري انجام گرف

داد كه در طي این دوره زماني 

 %80بيماري آسم به ميزان 

در مطالعه  افزایش یافته است.

در كشور  1888ایي كه در سال 

جمهوري كره بر روي تاثير گرد و 

غبار آسيایي بر روي سلولهاي 

پوست انجام گرفت، كه نتایج 

نشان مي دهد گرد و غبار آسيایي 

ت و با صدمه به سلولهاي پوس

ژنهاي این سلولها مي تغيير در 

محققان چيني در سال  .گردد

، تاثير نمونه هاي جمع 1880

آوري شده از ذرات كوچكتر از 

( ناشي از گرد 2.5PM) ميكرون 5/1

 DNAبر   و غبار آسيایي را

سلولهاي ماكروفاژ و ریه موش 

آزمایش كردند و نتایج آین 

تحقيق نشان داد كه عصاره این 

این  DNAذرات باعث تخریب 

 گردد.  ميسلولها 

در مطالعه اي كه در جزایر 

بر روي  1888ویرجينيا در سال 

ميكروارگانيسمهاي گرد و غبار 

انجام گرفت نتایج نشان مي دهد 

جدا  كه از  ميكروارگانيسمهاي

براي گياهان بيماریزا  %15شده 

براي انسان جزء  %88و 

ي فرصت طلب بودند. یبيماریزاها

اما در مطالعه اي دیگري كه در 

بر روي  1884كشور مالي در سال 

شناسایي ميكروارگانيسمهاي در 

نمونه هاي جمع آوري شده در 

زمان وقوع پدیده گرد و غبار 

 %88انجام گرفت نشان مي دهد كه 

باكتریهاي تعيين شده جهت از 

جهت  %5حيوانات بيماریزا، 

جزء  %10گياهان بيماریزا و 

باكتریهاي بيماریزاي فرصت طلب 

براي انسان مي باشند، تفاوت 

جمعيت ميكروبي و باكتریهاي 

شناسایي شده در این مطالعات به 

علت منبع متفاوت گرد و غبار در 

این مناطق مي باشد. باكتریهاي 

كشور مالي شامل  جدا شده در

گونه هاي زیادي از باسيلوس كه 

بعضي از این گونه ها باعث 

بيماریهاي گوارشي و بعضي باعث 

سپتي سمي )عفونت خون( مي 

 گردند، بودند.

 

تاثیر گرد و غبار بر مرگ و  

 میر

تحقيقات علمي انجام گرفته 

طي دو دهه ي اخير، نشان داده 

است كه ذرات از آالینده هاي 

دیدگاه  مخاطرات  اصلي از

باشد. بهداشت عمومي و سالمتي مي

برآورد  سازمان جهاني بهداشت

 588888نموده است كه ساليانه 

نفر بر اثر مواجهه با ذرات 

معلق هوابرد موجود در هواي 

آزاد دچار مرگ زودرس مي شوند. 

همچنين ثابت شد كه ذرات كوچكتر 

ميكرون به صورت  5/1و مساوي 

جدي بر سالمتي تاثير گذاشته، و 

مرگ ناشي از بيماریهاي تنفسي،  

یه را قلبي و عروقي و سرطان ر

افزایش مي دهد و در مواجه هاي 
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درصدي  9طوالني مدت باعث افزایش 

 88مرگ و مير به ازاي افزایش هر

ميكروگرم در متر مكعب در غلظت 

آن مي شود. به ازاي همين ميزان 

عروقي  -افزایش، بيماریهاي قلبي

و سرطان ریه نيز  %81به ميزان 

افزایش مي یابد.  %84به ميزان 

ت انجام شده نشان همچنين مطالعا

 خاک هاي گرد و توفانمي دهد که 

مرگ و مير   %0/8باعث افزایش 

مي گردند. یک مطالعه 

اپيدميولوژیکي که ارتباط بين 

مرگ و مير و ابتال روزانه و 

 88غلظت ذرات كوچكتر و مساوي 

ميكرون را بررسي کرده است. 

ميکروگرم در  88نشان مي دهد که 

ذرات  متر مکعب تغيير در غلظت

 ميكرون 88ذرات كوچكتر و مساوي 

افزایش کل مرگ و  %5/8همراه با 

مير است. البته نتایج تحقيقات 

دیگران نشان مي دهد که به ازاي 

ميکروگرم در متر مکعب  88افزایش

در غلظت ذرات ذرات كوچكتر و 

 %8همراه با ميكرون،   88مساوي 

 افزایش کل مرگ و مير است.   

که در اک خهاي گرد و توفان

در ایالت هاي  1889سال 

 -نيومکزیکو -کاليفرنيا

تگزاس رخ داد منجر به  -واشنگتن

مورد مصدوميت  38مورد مرگ و  1

نتایج مطالعه ایي كه در  .گردید

تایوان و كره انجام گرفت نشان 

مي دهد كه به ازاي افزایش هر 

ميكروگرم در متر مكعب در  88

 88غلظت ذرات معلق كوچكتر از 

( در زمان پدیده 10PMكرون )مي

گرد و غبار، ميزان مرگ و مير 

 . افزایش مي یابددرصد  8نيز 

 

تاثیر گرد و غبار بر بار 

 میکروبی 

بعضي از محققان اعتقاد 

ها ارگانيسم دارند كه همه ميكرو

در توده هاي گرد وغبار بوسيله 

پرتوهاي ماوراء بنفش خورشيد، 

ها و خشك شدن در فقدان نوترینت

سفرهاي چند روزه از بين مي 

روند. اما بعضي از گونه هاي 

باكتریایي از جمله باسيلوسها و 

اغلب قارچها مي توانند از طریق 

ایجاد فرم اسپور دار نسبت به 

خشكي، گرما، تابش ماوراء بنفش 

و شرایط ضعيف مواد مغذي مقاومت 

کنند. باید توجه داشت كه بعلت 

تفاوت در محيط كشت هاي بكار 

رفته و عدم وجود روش 

ميزان شمارش ، استاندارد

باكتریها و گونه هاي تعيين شده 

 متفاوت هستند. 

هر گرم از خاک بياباني حاوي 
نوع  488باکتري با تنوع  088

باکتري گوناگون است. هر گرم از 

قارچ  988خاک بياباني حاوي 

است. بيشترین تعداد اسپور 

هاي گرد و توفانقارچها که در 

 988اندازه گيري شده است غباري

اسپور در  نواحي گرمسيري  در 

هر متر مکعب بوده است. که از 

باشند که گونه مي 188جنس و  44

 .باشدمي گونه غالب آسپرژیلوس

البته تحقيقات گروهي از محققان 

بيانگر این است كه در هر گرم 

باكتري وجود دارد و یك  488خاك 

ميليون تن از خاك منتقله از 

ساالنه به اطراف  طریق هوا

اتمسفر حركت مي كند كه در 

باكتري منتقله از  8988نتيجه آن 

در هوا وجود  طریق گرد و غبار

دارد )البته این تخمين شامل 

جمعيت قارچها و ویروسها نمي 

 شود(. 

مطالعات کالگ و همکاران در 

شان می دهد که تعداد ن 1884سال 

ها در شرایط گرد و کلنی باکتری

 85088-018 (3CFU/m) غبار در مالی

این در حالی است که غلظت زمينه 

 (3CFU/m)تعداد کلنی باکتری 

مطالعات هو و باشد. می 8888-188

در تایوان  1884همکاران در سال 

دهد که تعداد کلنی قارچ نشان می

منشاء در پدیده گرد و غبار که 

 باشدآن صحرای گبی چين می

(3CFU/m )9800  باشد. مطالعات می

واو و همکاران در سال در سال 

در تایوان نشان می دهد که  1885

تعداد کلنی قارچ در پدیده گرد 

و غبار که منشاء آن صحرای گبی 
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می  13890 (3CFU/m) چين می باشد

 باشد. 

در تحقيقي كه توسط محققين 

ميكروبي گرد و غبار بر روي بار 

انجام گرفت، در نمونه هاي 

و  پدیده گرد 1گرفته شده از 

غبار در سرزمينهاي اشغالي 

فلسطين جمعيت قارچهاي غالب 

آلترناریا  -8عبارتند از: 

آسپرژ یلوس  -1آلترناتا 

آسپرژیلوس نایجر  -9فوميگاتوس 

 -5آسپرژیلوس تامي  -4
کلستردیوم کالدوسپوریدس و 

هاي ت، بيشتر قارچپنسيليوم اس

شناخته شده آلرژیک هستند و 

التهاب  -پتانسيل ایجاد آسم

پنوموني آسمي و غير آسمي  -چشم

را مي دهند و غلظت باکتریهاي 

برابر مقدار اندازه  3مرئي 

گيري شده در روزهاي عادي بود. 

)قارچها و  کل غلظت ميکروب مرئي

باکتریها با هم( در مدت پدیده 

و در روزهاي  8188 گرد و غبار

كلني در هر متر مكعب  199 عادي

 بوده است.   

اي که در دانشگاه در مطالعه 

 1880هيروشيماي ژاپن در سال 

انجام گردید. در این تحقيق 

باکتریهاي باسيلوس سابتيلوس، 

باسيوس ليچنيفورميس، 

استافيلوکوک اپيدرميس، گراسي 

باسيلوس و غيره با استفاده از 

از گرد و   PCR(16S rRNA)روش 

غبار جدا گردید. و با 

هایي که از خاکهاي بيابان نمونه

چين جدا گردید بين  (Gobi) گبي

 ( مشابهت وجود داشت.   888-0/33%)

 

 نتیجه گیری

در  با افزایش سرعت باد

و با توجه به رطوبت بيابانها 

خاک، اندازه دانه، پوشش گياهي، 

بافت خاک، چسبندگي ذرات خاک و 

 بلندي هاي زمينپستي و 

ایجاد مي  خاکهاي گرد و توفان

ورود ذرات به جریان باد گردد. 

آن  چگالیبه اندازه، شکل و 

بستگي دارد. ذرات توليد كننده 

تا می توانند  پدیده گرد و غبار

کيلومتر صعود كرده و  9ارتفاع 

کيلومتر انتقال  18888تا مسافت 

مي یابند. این پدیده دید افقي 

 دهد.کاهش مير را تا حد صف

در آفریقا  صحرابيابان 

بزرگترین منبع توليد کننده گرد 

غبار . می باشد و غبار در جهان

منجر به کاهش توليدات  جوی

می درصد  5-98کشاورزي به ميزان 

هاي گرد و توفانهمچنين . گردد

منجر به افزایش بيماریهاي  خاک

 تنفسي و مرگ و مير مي گردند.

ميكرون  88ذرات كوچكتر و مساوي 

خطر مرگ تنفسي در كودكان زیر 

یكسال را افزایش داده، بر 

عملكرد شش ها اثر گذاشته و آسم 

را تشدید نموده و باعث بروز 

عالئم تنفسي دیگر مثل سرفه و 

برونشيت در كودكان مي شود. 

 5/1ذرات كوچكتر و مساوي 
ميكرون به صورت جدي بر سالمتي 

تاثير گذاشته، و مرگ ناشي از 

يماریهاي تنفسي،  قلبي و ب

عروقي و سرطان ریه را افزایش 

بي شك كنترل این پدیده  مي دهد.

استان كشور را در  80كه بيش از 

بر مي گيرد، نياز به تالش بيشتر 

و هماهنگي بين منطقه ایي با 

كشور هاي همسایه را دارد. و 

همچنين با توجه به تاثيرات 

سالمت ساكنين  بسيار مضري كه بر

و جنوب غربي كشور دارد،   غرب

تالش جدي كليه دستگاههاي اجرایي 

 را مي طلبد. 
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