
بسم هللا الرحمن الرحیم



پدیده گرد وخاک شهرستان اردستان

داود صداقت
دبیرکارگروه توسعه پیش بینی و پژوهش 

با همکاری
ای اداره هواشناسی اردستان آقای جواد رمضان پور و اعضمسئول

کارگروه
علیرضا ملکی-رضا لقایی زاده 

1395اردیبهشت 



تعریف ریزگردها

مياطالقميكرون5ازكمترقطرباايماسهيارسيسبكوبسياركوچكذراتيبهغباروگرد

30ارتفاعتاگاهيريزگرداين.كندميمحدودكيلومتر1-2راافقيديدذراتاين.شود

.رودميباالكيلومتري

ريزتا(تنفسقابلغير)درشتذراتازوهستندمتفاوتكامالاندازهنظرازوغبارگردذرات

بيني،اخلدبهتوانندميحداكثروغبارگرددرشتذرات.شوندميبنديطبقه(تنفسقابل)

ايمجرحساسنواحيوبيشتراعماقبهتوانندميريزذراتاماكنندپيداراهحلقودهان

ندگذارميانسانسالمتبرمهمينسبتاًاثراتريزترذرات.كنندنفوذريهوتنفسي



اثرات مخرب گرد وخاک
ط محياثر بر

فرهنگي

ط بر محياثر 
فيزيكي و
شيميايي

ط محيبر اثر 
اقتصادي و
اجتماعي 

كاهش كيفيت هوا •
ي كاهش كيفيت شيمياي•

ش منابع آب سطحي و افزاي
مواد معلق در آب

ک، تغييردر حاصلخيزي خا•
خاکفرسايش و آلودگي 

اثر بر جانوران و گياهان •
وزيستگاه 

تمايل به مهاجرت نيروهاي •
متخصص و متمول جامعه

روحيه و انگيزه كاري درافت •
شهروندان واخالل در برنامه 

هاي روزانه شهروندان 
كاهش راندمان آموزش و •

اخالل در نظم و انضباط كاري

تمايل به مهاجرت نيروهاي •
متخصص و متمول جامعه

افت روحيه و انگيزه كاري در•
شهروندان واخالل در برنامه 

هاي روزانه شهروندان 
كاهش راندمان آموزش و •

اخالل در نظم و انضباط كاري

كاهش توليدات كشاورزي•
افزايش هزينه هاي درمان و بهداشت •
لغو سفرهاي هوايي ودريايي•
افزايش مصرف آب وانرژي•
ركود صنعت گردشگري •
اغتشاش و بروز تصادفات در جاده هاي •

ديدبرون شهري به دليل كاهش ميدان 
•



بیماری های احتمالی ناشی از ریزگردها
هوایدرموجودمعلقذراتبامواجههاثربرنفر500000سالیانهکهاستنمودهبرآوردبهداشتجهانیسازمان•

.شوندمیرسزودمرگدچارآزاد
پوستیاگزاماهایایجادیاوتشدیدماننددهندهآزارپوستیهایبیماریبرخیافزایش•
استرخورداربباالتریحساسیتازافرادسایربهنسبتسالمندانوکودکانریهمعموالهاایمونولوژیستنظراز•

.شودمیتحریکسرعتبههواییوآببدشرایطبامواجههصورتدرافرادگروهدواینمتاسفانهو
تنگی)آلرژیآسم،برونشیت،جملهازتنفسیمشکالتباعثغباریوگردهایطوفاندرذراتباالیغلظت•

ارستانیبیمهایعفونتافزایشبهمنجرکهشدهماکروفاژهادفاعیعملکردبهصدمهو(سینهخسخسونفس
میعطسهوهسرفبهمنجرغباروگرددرموجود(کلسیمکربنات)کلسیتباالیغلظتتنفسهمچنینشود،می

.گردد
خطربهراچشمسالمتتوانندمیکههستندویروسیومیکروبیهایآلودگیانواعحاویریزگردهاازبرخی•

.بیاندازند
ورتصدر.باشندمیغیرهومنیزیمآلومنیم،آهن،کلسیم،غباروگردذراتدرموجوددیگرترکیباتجملهاز•

نممکآهن.گرددمیخونهایرگوکلیهمجاریتصلبوکلیهسنگبهمنجرکلسیمگرم2/5ازبیشتنفس
بهمنجرممنیزیحاویغباروگردذراتمدتطوالنیتنفس.گرددچشمشبکیهآماسوملتحمهورمبهمنجراست

تحریکوهسرفبهمنجرآلومنیمحاویذراتمدتکوتاهتنفس.گرددمیبدنشدنضعیفوگیجیوافسردگی
.گرددمیهاششبهصدمهباعثآنمدتطوالنیتنفسوگردد،میهاشش



مؤثر در تولید و انتشار پدیده گرد و غبارعوامل 

ايجادخشكنيمهوخشكهوايوآببامناطقازبسياريدركههستندهواييوآبهايپديدهغبار،وگردهايطوفان

آبمهاراهديدگازآبمنابعنيزوكوهستانتاثيرخاک،رطوبتگياهي،پوششخاک،نوعنظراززمينوضعيت.شوندمي

الزمشرايطوجودسالي،خشكوبارشيكمرودخانه،مسيرانحرافوسدهاايجادآن،ازرويهبيبرداشتوسطحيهاي

وهواصعوديحركتخشك،ونرمخاکباهايبيابانرويبرشديدبادهايوزشمعلق،ذراتانتقالوايجادبرايجوي

عموميهايويژگيوشرايطدورتر،نقاطبهجوفوقانيسطوحجرياناتتوسطمعلقذراتانتقالمعلق،ذراتقائمانتقال

كاهشرايددعمقوهواكيفيتكهپديدهاين.استخاکوگردپديدهايجادبرموثرمستقيمعواملاز،منطقهاقليموجوي

.باشدداشتهتنفسيمشكالتدارايافرادخصوصبهانسانسالمتبرسويياثراتتواندمي،دهدمي

دهدميرخزمستانوپاييزدركمتريتواليباوتابستانوبهارفصولدرغباريوگردهايطوفان



منشاء تولید 
گرد وخاک
شهرستان 

اردستان

چشمه 
داخلی

چشمه 
خارجی

ایجاد کانونهای گرد وخاک 

از سمت کویر مرکزی و 

کویر سمنان

ایجاد کانونهای گرد وخاک از 

سمت کشورهای عراق و 

عربستان و جنوب ایران



از سمت جنوب وجنوب 
غرب کوهستانی

از سمت شمال وشمال 
شرق کویری

ایجاد باد دشت کوه و 
کوهدشت

تولید چشمه های 
گرد وخاک 

داخلی و خارجی

ایجاد کانونهای گرد 
وخاک از سمت کویر  

سمنان و قم

وجود گرد وغبار حاصل 
از کشور عراق و عربستان



خاک وضعیت شهرستان اردستان از لحاظ پدیده گرد و

سالهای اخیردر 
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اردستان1389نمودار گرد وخاک سال 
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اردستان1390نمودار گردوخاک سال 
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اردستان1391نمودار گردوخاک سال 
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اردستان1392نمودار گردوخاک سال 
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اردستان1393نمودار گردوخاک سال 
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اردستان1394نمودار گردوخاک سال 

0

2

4

6

8

10

12

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

وز
 ر

اد
عد

ت

SA

DU

DS



1388-1394گلباد گرد وخاک 



1388گلباد گرد وخاک سال 



1389گلباد گردوخاک سال 



1390گلباد گردوخاک سال 



1391گلباد گردوخاک سال 



1392گلباد گردوخاک سال 



1393گلباد گردوخاک سال 



1394سالگردوخاک گلباد 



راهکارهای مقابله با پدیده گرد وخاک

روشها و سیستم های پیش 
بینی

هشدار و پایش پدیده 
در داخل و غبار گرد و

خارج از مرزها 

نشتثبیتوخاکحفاظت
روانهای

تقویت -بیابان زدایی 
پوشش گیاهی و ایجاد 

کمربند سبز

-پاشیدن مالچ نفتی 
کاشت ردیفی گیاهان و 

جلوگیری از -بوته ها
کندن بوته ها

و زی ساهماهنگ 
سازگاری طرحهای 

ب عمرانی و توسعه منابع آ
و با شرایط زیست محیطی

اکوسیستم مناطق

کاهشوکنترلدرمؤثرآبیمنابعاحیایوحفاظت
قدرمناطواقعهایدریاچهوتاالبهابویژهغباروگرد

غباروگردنفوذتحت



روشها و سیستم های پیش بینی
غبار در داخلگرد وهشدار و پایش پدیده 

از مدلهای در بحث پیش بینی گرد وخاک میتوان  با استفاده
و همچنین ماهواره های WRFپیش بینی عددی مانند 

ساعت قبل پدیده گرد  وخاک را 48تا 24هواشناسی از 
.پیش بینی کرد

در بحث هشدار و پایش گرد وخاک استفاده از دستگاه
BAM-1020الزم و ضروری است تا بتوان میزان غلظت و

میکرو گرم بر متر   10تا 2/5تراکم ریزگردهای با قطر
ناشی از پدیده گرد و خاک را شناسایی ( PM10)مکعب

ان و کرده و در غالب اطالعیه و اخطاریه، ستاد بحران شهرست
.  دستگاههای زیربط و عموم  مردم را آگاه نمود



BAM-1020



:عملکرد
منبع ثابتی از الکترون های با انرژی باال ( 14کربن ) 14Cابتدای هر ساعت نمونه برداری، یک عنصر کوچک 

این اشعه بتا توسط یک آشکارساز .را از طریق یک نقطه از نوار فیلتری تمیز ساطع می کند( موسوم به اشعه بتا)

این نقطه از نوار را به سمت BAM-1020.جرقه زن حساس و به منظور تنظیم صفر تشخیص و پاسخ داده می شود

یرون را نازل نمونه گیری پیش می برد ، جایی که در آن یک پمپ خالء مقدار اندازه گیری و کنترل شده ای از هوای ب

، این محل در پایان ساعت نمونه برداری. از طریق نوار فیلتر می کشد  ، آن را با گرد و غبار محیط بارگذاری میکند

گردد که برای تعیین گرد و غبار بین منبع بتا و آشکارساز قرار می گیرد، در نتیجه باعث تضعیف سیگنال اشعه بتا می

تفاده این جرم برای محاسبه غلظت حجمی ذرات در هوای محیط اس. جرم ذرات بر روی نوار فیلتر استفاده می شود

.شودمی 



نمایش اندروید کیفیت هوا 



:جمع بندی

با توجه به نوع اقلیم شهرستان وبر اساس امارها و گلبادهای  هواشناسی در مبحث 
پدیده گرد وخاک همکاری همه جانبه تمامی اعضای ستاد بحران شهرستان در این 

امید است در آینده نزدیک در مورد پدیده گرد وخاک .زمینه حائز اهمیت می باشد
با نصب دستگاه پایش گرد و خاک وبا استفاده از مدلهای پیش بینی عددی و 

تصاویر ماهواره های هواشناسی بتوان از ایجاد خسارات های  جانی ومالی در 
مباحث  سالمت افراد و  تولیدات و کلیه زمینه های ذکر شده در فوق  در سطح 

.شهرستان تمهیدات الزم اجرا گردد



موفق و پیروز باشید


