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 چكيده
منجـر بـه افـزايش     ،گرد و غبـار . رندي گرد و غباري اثرات مضري بر سالمت و اقتصاد جامعه و تغيير اقليم داها طوفان :مقدمه
هدف از انجام . گردد ي پوست و ريه ميها سلول DNAصدمه به و ي ويروسي، ها بيماريي مننژيت و تب دره و آسم و ها بيماري

ي اخيـر و همچنـين اعتبارسـنجي    ها سالاين پژوهش بررسي غلظت، ماندگاري، تعداد روزهاي گرد و غبار و روند ايجاد آن در 
   .باشد شده سازمان محيط زيست ايران مي ارايهاي ه داده

غلظـت ذرات و  و از سـازمان هواشناسـي،   ) 1340- 1387( سال گذشـته  50آمار تعداد روزهاي گرد و غباري در  :كارروش 
مـاه  شـش   هـا، در  جهت اعتيارسنجي داده. شداز سازمان محيط زيست تهيه ) 1380- 1389(ي ها سالماندگاري گرد و غبار در 

در محـل   ،07/1 مـدل  Envirocheckو  PM10مدل  High Volume Air Samplerهاي  ، از طريق نصب دستگاه1389خست سال ن
و بـا  شد برداري  روز و همچنين روزهاي گرد و غباري اهواز نمونهشش  ملي تحقيقات سالمت در اهواز، در هر مؤسسهايستگاه 

   .پردازش گرديد SPSS16 و Excell افزارهاي با استفاده از نرم ها داده. هاي سازمان محيط زيست مقايسه گرديد داده
بيشترين گرد و غبار در كشـور رخ   ،لروز گرد و غبار در سا 8/42± 89/34ميانگين و انحراف معيار با  ،1388سال در  :ها يافته

استان  در1388سال  در روز و 107د به تعدا ،در استان كرمانشاه 1387بيشترين تعداد روزهاي گرد و غباري در سال . داده است
 1386ي هـا  سال يذرات معلق در استان خوزستان در ط كل غلظت حداكثر نيانگيم .روز رخ داده است 102به تعداد خوزستان 

هـر  و ساعت  144 در اهوازرخداد گرد و غبار  نيماندگارتر. بوده استدر متر مكعب  كروگرميم 7576 ± 1615برابر  1388الي 
   .داشته است دوام ساعت 6/32± 98/22رد و غبار گرخداد 
طـور قابـل تـوجهي    ه ي درگير بها استانغلظت ذرات در روزهاي گرد و غباري نسبت به روزهاي عادي در كليه  :گيري نتيجه

رات ميانگين و انحراف معيار غلظت ذرات در روزهاي گرد و غباري در اهواز نسبت به اسـتاندارد غلظـت ذ  . يافته استافزايش 
ثيرات مضر آن بر سـالمت سـاكنين منـاطق غـرب و     أباشد با توجه به شدت پديده گرد و غبار و ت برابر مي 5/16± 11در ايران 

   .تر اقدامات الزم را انجام دهند والن بايد هر چه سريعؤجنوب غرب كشور، مس
  

  نطوفان گرد و غبار، ايران، دوام، تعداد روز گرد و غباري، خوزستا :واژگان گل
  مقدمه

هـا نشـان    تحقيقات دانشمندان بر روي رسوبات كـف اقيـانوس  
قبـل از  (ميليـون سـال    70ي گرد و غبار از ها طوفاندهد كه  مي

   زمـاني ). 1-2( افتاده اسـت  در كره زمين اتفاق مي) دوره كرتاسه

  
  

) متـر بـر ثانيـه    8(بيشتر آستانه ها از حد  كه سرعت باد در بيابان
بري عناصر سطوح، رطوبت خاك، اندازه دانه، بسته به زمي شود، 

نشـان دهنـده   (پوشش گيـاهي، بافـت خـاك، بانـدهاي انـرژي      
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، ذرات ريـز  1هاي زمـين  و پستي و بلندي) چسبندگي ذرات خاك
توليـد  و گـرد و غبـار اتمسـفري    شـوند   ميوارد جريان اتمسفري 

كيلـومتر  شـش   تا ارتفاعاست اين ذرات ممكن ). 3- 4(كنند  مي
و در نتيجـه  بند كيلومتر انتقال يا 20000و تا مسافت نند كصعود 

گرد و غبار بر  تأثيربر اساس  ).3( گردندباعث كاهش ميدان ديد 
،گـرد و  2دسته طوفان گـرد و غبـار  ، سه قابليت رويت و شدت آن

   .)5(داريم  4گرد و غبار معلقو  3غبار وزشي
ذرات، در  ميليارد تـن  5/0- 5ساالنه بين : گرد و غبار در جهان

ي گرد و غبـاري بـه   ها طوفان، توسط 5اندازه منتقله از طريق هوا
ي گرد ها طوفاناز % 70بيش از. شوند نقاط ديگر جهان منتقل مي

گيـرد   هاي آفريقا نشات مـي  يي كه از بيابانها طوفانو غباري به 
در آفريقـا   6بيابان صـحرايي سـاهارا   .)6- 7( شود نسبت داده مي

توليد كننده گرد و غبار خاكي در جهان است كه ترين منبع  بزرگ
ميليـون تـن گـرد و غبـار را وارد اتمسـفر       700ساالنه بـيش از  

منابع اصـلي گـرد و غبـار در صـحرا شـامل چالـه       . )8( نمايد مي
، مناطق غربـي مـالي، جنـوب الجزايـر و شـرق موريتـاني       7بودله
در  %30 در زمان ايجاد پديده گرد وغبـار در منبـع،  . )9( باشند مي

در مقياس محلـي منتشـر، و بـيش از     %20نزديكي منبع رسوب، 
ي گرد ها طوفان. )10( گردد نيمي از آن به فواصل دور منتقل مي

هـاي جنـوب غربـي     هاي ساهارا در مناطق ايالت و غباري بيابان
در شمال . شود خوانده مي 8آمريكا، تگزاس و آريزونا به نام هابوب

عنوان گـرد و غبـار   ه ي شني بها طوفانشرق آسيا گرد و غبار و 
. )11( شـوند  طوفان زرد شناخته مـي  به عنوانو در ژاپن  9آسيايي
 كـا يبرمـودا و آمر  ب،يسمت جنوب، كارائه غبار از ساهارا ب گرد و

 شـمال  بـه سـمت   نيگرد و غبـار سـاهارا همچنـ    .ابدي يانتقال م
 نيچـ  دور ماننـد  اريفواصـل بسـ   يو حت) انهيخاورم( شرق ،)اروپا(

بيشـترين مسـافتي كـه ذرات گـرد و غبـار       ).12( ابـد ي يانتقال م
هـزار   20000انـد، بـيش از    بيابان، دورتر از منبع شان يافت شده

بار  17ساعت فعاليت و  10هر فرد با متوسط . )13( كيلومتر است
غبـار در هـر    گرم گـرد و  0368/0تنفس در هر دقيقه و متوسط 

 متوسط در زمان پديده گـرد و  طوره ب ،فوت مكعب هواي تنفسي
 هـاي  گرم گرد و غبار را وارد ريه 6240/6 ،)ساعت 10دوام (غبار 

                                                      
1 Topography 
2 Dust Storm 
3 Blowing dust  
4 Floating dust  
5 Air borne transmitted 
6 Sahara 
7 Bodélé Depression  
8 Haboobs  
9 Asian Dust  

ميكروگـرم در   10همچنين به ازاي افـزايش . )14( نمايد خود مي
 ميكـرون  10تـر يـا مسـاوي     مترمكعب در غلظت ذرات كوچـك 

)PM10( ، يابد افزايش مي% 1كل مرگ و مير )همزمـان بـا    .)15
% 17بيماري آسـم بـه ميـزان     ،ي گرد و غباريها طوفانافزايش 

ي پوسـت و تغييـر در   هـا  سـلول افزايش يافته و باعث صدمه به 
آوري  هاي جمع عصاره نمونه. )16( گردد مي ها سلولاين هاي  ژن

ي هــا ســلول DNAشــده از ذرات گــرد و غبــار باعــث تخريــب 
گـرد و غبـار باعـث    . )17( ماكروفاژ و ريه مـوش گرديـده اسـت   

هـاي گوارشـي از ايـن     گي آب آشاميدني و در نتيجه بيماريآلود
گــرد و غبــار آســيايي باعــث افــزايش   .)18( گــردد طريــق مــي

 . )19( در هواي ژاپن گرديده است) 137Cs( 137سزيوم
منطقه پنج  از يكيعربستان به عنوان : انهيگرد و غبار در خاورم

. ته اسـ در جهـان شـناخته شـد    ديكننده گرد و غبـار شـد   ديتول
كننـده   ديـ از منـاطق تول  يكي كشور عماني منطقه واب يها شن

گرد و  نيدتريشد قهمنطاين در . )20( اشدب يگرد و غبار منطقه م
  رخ  يژوئـــن و جـــوال ،يمـــ ل،يـــآور يهـــا مـــاهغبارهـــا در 

همزمـان بـا    ها ماه نيگرد و غبار در ا ديتشد). 21- 22( دهد يم
  ســاهارا  يمالشــ يهــا گــرد و غبــار در بخــش تيــفعال شيافــزا

شديدترين ناحيه ايجاد گـرد و غبـار در خاورميانـه    . )23( اشدب يم
اي بسيار خشك و با پوشش بسيار كم بين مرز عربستان و  منطقه

از ديگر نقاط ايجـاد گـرد و غبـار در ايـن ناحيـه      . باشد عمان مي
 .باشـد  مـي  12، سبخط ابـا راس 11، سميم10مناطق بزرگي مانند ام
در اما شدت گرد و غبار  تر بزرگت نظر وسعمنطقه ديگري كه از 

اگرچـه بيشـتر   . )24( باشد مي 13منطقه رب الخالياست كمتر آن 
افتد، مقداري  مقياس محلي اتفاق ميدر گرد و غبار در خاورميانه 

. )25( يابـد  از اين گرد و غبار از ساهارا به اين منطقه انتقـال مـي  
يـد كننـده گـرد و    يكي از مناطق اصلي تول به عنوانكشور عراق 

كه عوارض گرد و غبار ايـن  است غبار در خاورميانه شناخته شده 
ــ     ــت ت ــران را تح ــادي اي ــزان زي ــه مي ــور ب ــرار داده أكش   ثير ق

   ).1 شكل( است
از مسـاحت   %40ي منـاطق غربـي و جنـوبي بـيش از     ها بيابان

موجود  14هاي باتالقي زمين. )25(دهد  تشكيل ميكشور عراق را 
داليل طبيعي و انسان ساز در حـال  ه كه ب 16اتو فر 15بين دجله

يكي از مناطق بالقوه ايجاد كننده  به عنوانخشك شدن هستند، 
                                                      
10Umm  
11 Samim  
12 Sabkhat Aba ar rus  
13 Rub Al Khali  
14 Marshland  
15 Tigris 
16 Euphrates 
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رونـد   2003- 2010 هـاي  در سـال . )26( باشـند  گرد و غبار مـي 
و ميـزان  بـوده اسـت   ايجاد گرد و غبار در عراق رو بـه افـزايش   

ن ، كمتـرين ميـزا  2010در سـال  . بارش روند نزولي داشته است
. گزارش شـده اسـت  بارش و بيشترين تعداد روزهاي گرد غباري 
ي اوريل، ژوئن ها ماهبيشترين روزهاي گرد و غباري در عراق در 

  . )24( افتد اتفاق مي سو جوالي و سپتامبر و اواخر مار
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انتقال گرد و غبار از عراق به غرب و جنوب غربي ايران -1شكل 

ور ايران در يك منطقه با آب و هواي كش :گرد و غبار در ايران
از مساحت اين كشـور را   %30و بيش از است خشك قرار گرفته 

ايـن كشـور از   . )27( گيرد مناطق خشك و نيمه خشك در بر مي
. ي گرد و غبار روبرو بوده اسـت ها طوفانساليان گذشته با پديده 

ـ   ه در بسيار از منابع علمي به روزهاي گرد و غباري در ايـران و ب
در . روزه سيستان اشاره شـده اسـت   120خصوص وقوع بادهاي 
يكـي از   بـه عنـوان  جنوب شـرق ايـران    ،بسياري از منابع علمي

ــده اســت    ــناخته ش ــان ش ــار در جه ــرد و غب ــاطق اصــلي گ    من
فراوانـي   هاي مربوط بـه  بررسي. )28- 31و  25، 20، 12، 4، 2(

مركـزي  هاي  كه چاله دهد كشور نشان ميي روزهاي گرد و غبار
ـ  .بيشترين روزهاي گرد و غباري را دارند ،ايران مثـال   ه عنـوان ب

 150روزه در استان سيستان و بلوچستان به بيش از  120بادهاي 
شاخص اندكس آئروسل در . )32( در سال افزايش يافته استروز 

ميـدلتون در سـال   . )33( باشـد  مـي  21الـي   14اين منطقه بين 
ري در زابـل، آبـادان، دزفـول،    تعداد روزهـاي گـرد و غبـا    1986

روز در سـال   24، 23، 40، 43، 81بندرعباس و يزد را به ترتيـب  
 ،مناطق مركزي ايران از جملـه يـزد  در  .)34(كرده است گزارش 

به  .)11( افتد روز و بيشتر در سال پديده گرد و غبار اتفاق مي 25
 هـاي  بيابـان با  كشور غربي و جنوب مجاورت مناطق غرب دليل
قابل  غبار آلود در اين مناطقروزهاي  ،كشورهاي همجواررگ بز

بيشـتر  . ي اخيـر افـزايش يافتـه اسـت    هـا  سالاست، و در توجه 
ي گرد و غباري در اين منطقـه در تابسـتان و بهـار رخ    ها طوفان

دهـد   آمارهاي سازمان هواشناسي كشور نشان مـي  .)35( دهد مي

ه گذشـته در  سـال  50در طـي   غبـار آلـود   ميـانگين روزهـاي  كه 
شهرهاي اهواز، آبادان، بوشهر و كرمانشاه به طـور ميـانگين بـه    

  . )24( روز در طـول سـال بـوده اسـت     27و  75، 76، 68ترتيب 
بيمـاران ريـوي بـه مراكـز      اتمراجعـ  ،در زمان پديده گرد و غبار

عالوه بر ايـن  . روبرو بوده استدرصدي  70 با رشد اهواز درماني
بر محصوالت جـاليزي، ذرت و گنـدم   ر گرد و غباميزان خسارت 

همچنـين ميـزان   . گرديـده اسـت  بيني  درصد پيش 20تا  15بين 
ناشي از شرايط نامناسـب بهداشـتي، تعطيلـي مـدارس،      خسارت
هـزار ميليـارد تومـان در سـال      4بيش از ... ها و ادارات و فرودگاه

گونه تحقيقي بر روي  تاكنون هيچ. )24و  5( برآورد گرديده است
و آمـار رسـمي و   اسـت  و غبار ورودي به ايران انجام نشـده   گرد

هـدف از انجـام ايـن    . اسـت شـده  ن ارايـه دقيقي در اين ارتبـاط  
ي درگير اين پديده در ايران و بررسي ها استانشناسايي  ،پژوهش

غلظت، ماندگاري و تعداد روزهاي گرد و غبار، روند ايجـاد آن در  
شـده   ارايـه هـاي   ادهي اخيـر و همچنـين اعتبارسـنجي د   ها سال

  .باشد سازمان محيط زيست مي
  

  روش كار
ي درگيـر پديـده گـرد و غبـار، آمـار      ها استانبا توجه به وسعت 

روزهاي گرد و غباري و غلظت ذرات و مانـدگاري آن از طريـق   
در . هاي محيط زيسـت و هواشناسـي گـردآوري گرديـد     سازمان
سـنجي و بـا    غلظت گرد و غبار از طريق وزن ،هاي مذكور استان

و فيلتر از جنس فـايبر   17بردار با دبي باال استفاده از دستگاه نمونه
 يزريـ ل سـتم يساز  هـا  استاندر بعضي از . گردد گالس تعيين مي
Envirocheck  ـ   نمونـه . گردد استفاده مي 07/1مدل ه بـرداري ب

و نتايج كل ذرات معلق بر حسـب  شود  ميساعت انجام  24مدت 
ارسـنجي  بجهـت اعت . گـردد  مـي  ارايـه  ميكروگرم در مترمكعـب 

شـده سـازمان محـيط زيسـت، از طريـق نصـب        ارايـه ي ها داده
 ملـي تحقيقـات سـالمت    مؤسسـه هـاي فـوق در محـل     دستگاه

، فاصـله  1389مـاه نخسـت سـال    شش  ، در طي)ايستگاه اهواز(
و همچنين روزهاي گـرد  ) 18EPAاستاندارد ( روزشش  زماني هر

غلظـت ميـانگين   . )36( انجام گرديد برداري و غباري اهواز نمونه
كــل ذرات معلــق بــر حســب ميكروگــرم در مترمكعــب پــس از 

هشـت   برداري از سـاعت  نمونه( ساعت 24 به مدتبرداري  نمونه
. سنجي مشخص گرديـد  از طريق وزن) فردا صبحهشت  صبح تا
. متري از سـطح زمـين انجـام گرديـد     10ي در ارتفاع بردار نمونه

 07/1مدل  Envirocheck يزريل ستميساز همچنين با استفاده 
                                                      
17 High Volume Air Sampler 
18 Environmental Protection Agency (EPA) 
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سـاعت حـداكثر    24 بـه مـدت  دقيقـه و   30ساخت آلمان در هر 
غلظت گرد و غبار بر حسب ميكروگرم در مترمكعب در طي ايـن  

دستگاه با قواعـد   نيدر ا يريگ قواعد اندازه. مدت مشخص گرديد
ـ و اتحادسازمان محيط زيسـت آمريكـا    يو استانداردها اروپـا   هي

 مـداوم ذرات در هـوا از آن   گيـري  انـدازه  يكـه بـرا  بـود   منطبق
 جهـت  19تفـرق نـور   يدسـتگاه از تكنولـوژ   نيا. شود ياستفاده م

 در هـا  دادهآوري  پس از جمع .)37(كند  يشمارش ذرات استفاده م
ي هـا  دادهي حاصـله بـا   هـا  داده، 1389ماه نخسـت سـال   شش 

ها از طريق  و ميزان اعتبار دادهشد سازمان محيط زيست مقايسه 
و آناليزهــاي آمــاري مــورد  SPSS.16و  Excell يافزارهــا نــرم

هاي مـورد اسـتفاده در ايـن تحقيـق      دستگاه. بررسي قرار گرفت
هاي مزبور  ي از طريق نمايندگي شركتبردار نمونهپيش از شروع 

  . كردندو گواهي كاليبراسيون دريافت شدند در ايران كاليبره 
  

  نتايج
 الـي  1384ي هـا  سالگرد و غباري در طي  آمار تعداد روزهاي

  .آورده شده است 2استان كشور در شكل  17در  1389
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

هاي درگيـر پديـده    تعداد روزهاي گرد و غباري در استان -2شكل 
 )1384- 1389(گرد و غبار 

اسـتان كشـور در طـي     17در  20حداكثر غلظت كل ذرات معلق
بيشترين . آورده شده است 3در شكل  1389الي  1387ي ها سال

بـا غلظـت    1388غلظت گرد و غبار در استان بوشـهر، در سـال   
البتـه در طـي   . ميكروگرم در مترمكعب ثبت گرديده است 9900

. هـا در اهـواز ثبـت گرديـده اسـت      ها بيشترين غلظـت  اين سال
ميانگين غلظت حداكثر ذرات معلق در استان خوزسـتان در طـي   

  .باشد ميكروگرم در مترمكعب مي 7576ال برابر با سه ساين 
شاهد گسترش تعداد  80، شهر اهواز در طي دهه 2طبق شكل 

طبـق   .روزهاي گرد و غباري و غلظت گـرد و غبـار بـوده اسـت    
                                                      
19 Light Scattering  
20 Total Suspended Particles (TSP) 

 2010برابــر بــا  1380، غلظــت گــرد و غبــار در ســال 4شــكل 
ــال   ــب و از س ــرم در مترمكع ــزايش   1386ميكروگ ــد اف ــه بع ب

 .چشمگيري داشته است
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

 

هـاي   حداكثر غلظت ذرات گـرد و غبـار در مراكـز اسـتان     -3شكل 
 )1387- 1389( درگير گرد و غبار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــكل  ــواز    -4ش ــار در اه ــرد و غب ــت ذرات گ ــزايش غلظ ــد اف   رون
)1389-1380(  

 كه تعداد روزهاي گرد و غباري را در طي تقريبـاً  5طبق شكل 
، پديده گرد و غبار در طي سال اخير در اهواز نشان داده است 50

افتـاده   روز در سـال اتفـاق مـي    67طور ميانگين ه سال ب 50اين 
با فراواني  1371بيشترين تعداد روزهاي گرد و غبار در سال. است
و كمترين تعداد روز گـرد و غبـاري در    باشد روز در سال مي 153
 .روز گرد و غبار در سـال ثبـت گرديـده اسـت     12با  1378سال 

ي هـا  ماهفراواني تعداد روزهاي گرد و غباري را در ) الف( 6شكل 
شـهر اهـواز   در  1380الـي   1350ي ها سالمختلف سال در طي 

بيشترين تعـداد روز گـرد و   ، اهواز طبق اين شكل. دهد نشان مي
؛ خرداد و مرداد داشـته اسـت   ي تير،ها ماهغباري را به ترتيب در 
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شترين تعـداد روز  بي 1387الي  1381هاي  همچنين در طي سال
 .هاي تير، خرداد و ارديبهشت رخ داده اسـت  گرد و غباري در ماه

 درگيـر پديـده   هـا  سالي بيشتري در طي اين ها ماهطور كلي ه ب
ميانگين و انحراف معيـار غلظـت كـل ذرات     .اند گرد و غبار بوده

و دوام آن در طي پديـده گـرد و غبـار در اهـواز در     ) TSP(معلق
بـاالترين  . آورده شده است 1در جدول  1380- 1388هاي  سال

ميكروگـرم در متـر    3600و برابـر بـا    1382غلظت در مرداد ماه 
 48مكعب اتفاق افتاده است، و حداكثر دوام اين پديـده برابـر بـا    

ميكروگرم در متر مكعب اتفاق افتـاده   2108ساعت و در غلظت 
و ) TSP( معيار غلظت كـل ذرات معلـق   ميانگين و انحراف. است

هـاي مختلـف سـال در     دوام پديده گرد و غبار در اهـواز در مـاه  
   .آورده شده است 2در جدول  1380- 1388فواصل زماني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1340-  1387( تعداد روزهاي گرد و غبار در ايستگاه سينوپتيك اهواز - 5شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1380-  1387 )ب 1350-  1380) الف. هاي سال در ماهفراواني متوسط ماهيانه تعداد روزهاي گرد و غباري  - 6شكل 

  1380-1388هاي  و دوام آن در طي پديده گرد و غبار در اهواز در سال )TSP(ميانگين و انحراف معيار غلظت كل ذرات معلق  -1جدول 

  ماندگاري گرد و غبار غلظت ذرات تعداد روز گرد و غباري سال
  انحراف معيار ±ميانگين  انحراف معيار±ميانگين

1380 97 6/421±1801 19/12±8/30  
1381 45 5/783±2005 89/8±33  
1382 52 953±8/1874 3/8±7/26  
1383 106 643±2087 6/7±88/24  
1384 63 523±1780 4/12±3/28  
1385 100 518±1612 8/8±8/27  
1386 57 1906±6/2756 7/10±06/27  
1387 81 2467±3435 6/23±6/34  
1388 150 7/1511±2789 3/38±2/44  
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 )TSP( ميانگين و انحراف معيار غلظت كل ذرات معلـق  -2-جدول 
هـاي مختلـف سـال در     و دوام پديده گرد و غبار در اهواز در مـاه 

  1380- 1388فواصل زماني 

ماندگاري به ازاي هر  غلظت ذرات  ماه
 كل ساعات گرد و غباري رخداد گرد و غبار

 )ساعت(  )عبميكروگرم در مترمك(
 295 14/42±44/23  2301±1250 فروردين
 257 5/28±17  2910±2646 ارديبهشت
 620 3/41±7/31  2449±1580 خرداد
 744 2/57±4/35  3017±1870 تير
 343 3/34±30  2284±1486 مرداد
 383 3/27±2/14  3443±2341 شهريور
 390 26±8/7  2293±1016 مهر
 72 4/14±09/9  1920±619 آبان

 44 22±5/8  2362±1499 ذرآ
 - -  -  دي
 343 4/26±9/11  2191±1506 بهمن
 468 26±5/8  1841±1092 اسفند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تعيين ميزان همبستگي بين دو سـنجش صـورت گرفتـه     -7شكل 
  1389توسط محقق و سازمان محيط زيست در سال 

يكـي از اهـداف    :هاي سازمان محيط زيسـت  اعتبارسنجي داده
شـده از طـرف سـازمان     ارايـه هاي  عيين اعتبار دادهاين تحقيق ت

باشد، جهت آناليز آمـاري ايـن دو دسـته     محيط زيست كشور مي
هـا و ميـزان توافـق     تـوان از دو روش مقايسـه ميـانگين    داده مي

به علت متفاوت بودن واريانس، اين دو دسـته داده  . استفاده نمود
د ولـي  ممكن است برخي مواقع ميـانگين يكسـان داشـته باشـن    

سـت  ا منظور از ميانگين يكسان ايـن . توافق بااليي نداشته باشد
كه ميانگين چند قرائت انجام شده در هر ايستگاه توسط دستگاه 

با ميانگين چندين قرائـت انجـام شـده     21گريم قابل حمل ليزري
ولـي توافـق آن    ؛توسط شركت كنترل كيفيت هوا يكسان باشـد 

مقايسه اين دو دسـته داده بـا   ، 7با توجه به شكل . متفاوت باشد
دهـد كـه همبسـتگي قابـل      استفاده از آناليز رگرسيون نشان مي

   ).=R2 75/0(قبولي ميان اين دو دسته داده وجود دارد 
  

                                                      
21 Grimm 

  بحث
طور ميانگين در ه ب 89الي  87، در طي سال 2با توجه به شكل 

روز در سال پديده گرد و غبـار   3/75استان سيستان و بلوچستان 
دهـد كـه بيشـترين گـرد و      مطالعات نشان مي. افتاده استاتفاق 

. دهد غبار در نزديكي مرزهاي ايران، پاكستان و افغانستان رخ مي
دهنـد   يك گودي محصور بزرگ را تشكيل مي ،منابع گرد و غبار

كيلومتر مربع وسعت دارد، و از ايـن نظـر مشـابه     450 كه حدوداً
بسـتر درياچـه   . باشد قا ميمناطقي مانند چاله بودله در شمال آفري

منبـع گـرد و غبـار در منطقـه      ،هامون و دلتاي رودخانـه هلمنـد  
يافته از بستر درياچه و دلتاي  أتوده غليظ گرد و غبار منش. هستند

وزنـد و   وسيله بادهايي كه از سمت شـمال مـي  ه خشك هلمند ب
اين بادهـا از  . گردد روزه هستند ايجاد مي 120معروف به بادهاي 

و تـا اواخـر   شـود   مـي ارديبهشت و يا اواسط خرداد شـروع   اواخر
كيلـومتر در   120سـرعت ايـن بادهـا بـه     . يابد شهريور ادامه مي

در  سـال اخيـر  سـه   در طي ،2طبق شكل . )28( رسد ساعت مي
ه ي لرستان، خوزستان، كرمانشاه و كردستان به ترتيب بها استان

رد و غبار اتفاق روز پديده گ 7/53و  63، 64، 3/65طور ميانگين 
هاي ذكر شده در غرب و جنوب غـرب كشـور    استان. افتاده است
اين پديده كشورهاي عـراق   ألذا با توجه به اينكه منش ؛قرار دارند

باشد، بيشترين تعداد گرد و غبـار   و سوريه و عربستان سعودي مي
و  2005مطالعات وانـگ در سـال   . افتد اتفاق مي ها استاندر اين 

 170تـا   61نشان دهنده  2003و همكاران در سال  22نتسادگروج
ــي  ــاطقي از چــين م ــاري در من ــرد و غب ــات . باشــد روز گ مطالع

در ايالت تگزاس آمريكـا   2004و همكاران در سال  23نوردستورم
روز در طـول   47هايي از ايـن ايالـت    بخشدر دهد كه  نشان مي

  . )38-39( افتد سال گرد و غبار اتفاق مي
ترين غلظت گرد و غبار در استان بوشهر، در بيش ،3طبق شكل 

ميكروگرم در مترمكعب ثبت گرديده  9900با غلظت  1388سال 
ها  بيشترين غلظت )1387-1389( ها البته در طي اين سال. است

ميانگين غلظـت حـداكثر كـل ذرات    . در اهواز ثبت گرديده است
 7576سال برابر با سه معلق در استان خوزستان در اين طي اين 

باشد و ميـانگين حـداكثر كـل ذرات     ميكروگرم در مترمكعب مي
. باشـد  ميكروگرم در مترمكعب مـي  4896معلق در استان بوشهر 

ميانگين حداكثر كل ذرات معلق در استان سيستان و بلوچسـتان  
. باشـد  ميكروگرم در مترمكعـب مـي   5505سال سه  در طي اين

ي ايـالم،  هـا  ناسـتا غلظت ميانگين حداكثر كل ذرات معلـق در  
الي  87ي ها سالهرمزگان، لرستان و كرمانشاه به ترتيب در طي 

                                                      
22 Natsagdorj 
23 Nordstrom 
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ميكروگــــرم در  2301و  2319، 2963، 3034برابــــر بــــا  89
 ،ي درگير با پديده گرد و غبارها استاندر بين . باشد مترمكعب مي

ي چهار محـال و بختيـاري و   ها استانكمترين غلظت مربوط به 
. باشد مي )ميكروگرم در مترمكعب 472و  409به ترتيب (زنجان 
 2634بـا ميـانگين    1388، سـال  89الـي   87ي هـا  سالدر طي 

ميكروگرم در مترمكعـب شـديدترين گـرد و غبارهـا را از لحـاظ      
ايـن نتـايج   . ي درگير كشور ايران داشته استها استانغلظت در 

باشـد، در ايـن    مـي  2001در سال  24هاي دراكسلر مشابه با يافته
در كشورهاي كويت، عراق و عربستان سعودي انجـام   مطالعه كه

ميكروگـرم در   3000برابـر بـا   ) PM10(گرفت، حـداكثر غلظـت   
مقايسه در البته اين نكته شايان ذكر است كه . باشد مترمكعب مي

با مقـادير   ،غلظت كل ذرات معلق در طي پديده گرد و غبار ايران
بت شده در ايـران  شده در ساير نقاط جهان، مقادير ث گيري اندازه

   .)40( باالتر است
روند افزايش غلظت گرد و غبار در شهر اهواز از سـال   ،4شكل 

هـاي گـرد و    از پديده %5/52. دهد را نشان مي 1388الي  1380
الـي   1384ي هـا  سـال غبار رخ داده در استان خوزستان در طـي  

 ميكروگرم در مترمكعب، 2000تا  1000داراي غلظت بين  1388
ــا  2000داراي غلظـــت بـــين  2/35% ميكروگـــرم در  4000تـ

هاي گـرد و غبـار رخ داده داراي    از پديده %2/8 مترمكعب بوده و
از  %4ميكروگرم در مترمكعب بوده و  6000تا  4000غلظت بين 

 6000هـاي گـرد و غبـار رخ داده داراي غلظـت بـاالتر از       پديده
اكثر كـل  مقايسـه ميـانگين حـد   . اند ميكروگرم در مترمكعب بوده

دهـد   نشان مـي  1388الي  1380ذرات معلق گرد و غبار از سال 
 بـاالترين غلظـت ميـانگين    هـا  سـال در بين اين  1387كه سال 

را داشته است، بنابراين در سـال   )ميكروگرم در مترمكعب 3434(
بـا   1388شديدترين گرد و غبارها اتفاق افتاده است، سال  1387

. مكعب در رده بعـدي قـرار دارد  ميكروگرم در متر 2789ميانگين 
هاي  ميكروگرم در مترمكعب پديده 1611با ميانگين  1385سال 

مقايسـه  . باشـند  گرد و غبار رخ داده داراي غلظـت كمتـري مـي   
الـي   1380ميانگين حداكثر كل ذرات معلق گرد و غبار از سـال  

 شهريورماه با ميانگيندر دهد كه  از لحاظ شدت نشان مي 1388
 شديدترين گرد و غبارها رخ داده) روگرم در مترمكعبميك 3444(

 و ارديبهشـت مـاه  ) ميكروگرم در مترمكعب 3017( ، تيرماهاست
هاي بعدي  از لحاظ شدت در رده) ميكروگرم در مترمكعب 2910(

هـاي گـرد و غبـاري رخ داده در اسـفندماه بـا       پديـده . قرار دارند
ري را نسبت شدت كمت) ميكروگرم در مترمكعب 1841( ميانگين
غلظـت گـرد و غبـار در اهـواز از     . داشـته اسـت   هـا  مـاه به ساير 

                                                      
24 Draxler 

برابـر   8/2 )7780( طـور ميـانگين  ه ب 1389الي  1386ي ها سال
الـي   1380ميانگين غلظت كل ذرات معلق گرد و غبـار از سـال   

اين افزايش مطابق با افزايش تعداد روزهاي گرد . باشد مي 1385
تركيه . باشد مي ها در كشور عراق و غباري و كاهش ميزان بارش

هاي دجلـه و   شروع به احداث سد بر روي رودخانه 1977از سال 
ميليارد دالر بـر روي   32ي اخير بيش از ها سالدر و فرات نمود، 

از جملـه ايـن   . اسـت كـرده  گذاري  هاي سد سازي سرمايه هپروژ
) 25GAP(هـا پـروژه جنـوب شـرقي آنـاتولي بـه اختصـار         پروژه
سد بـر روي رودخانـه    14ه طي اين پروژه مقرر گرديد باشدك مي

كه هـدف  . د بر روي رودخانه دجله احداث گرددهشت س فرات و
 27رودخانـه و توليـد   دو  نيروگاه آبي بر روي ايـن  60آن احداث 

ميليـون هكتـار از    7/1 ميليارد كيلو وات سـاعت بـرق و آبيـاري   
ت بــا بــر طبــق مطالعــا. )24( باشــد هــاي كشــاورزي مــي زمــين
حجـم آب ورودي   ،برداري از پروژه جنـوب شـرقي آنـاتولي    بهره

ميليـارد   58/5 ميليـارد مترمكعـب بـه    72/16 ساليانه به عراق از
هفـت  دهـد كـه    مطالعات نشـان مـي  . يابد مترمكعب كاهش مي
هاي پـايين دسـت در عـراق و سـوريه در      ميليون هكتار از زمين

سد بـزرگ بـر    32، 1997تا سال . )24( معرض فرسايش هستند
سد هشت  هاي دجله و فرات احداث گرديد، بيش از روي رودخانه

. سد در مرحله طراحي بودند 13در حال احداث و حداقل بيش از 
كل ظرفيت ذخيره سدهاي احداث شده بر روي رودخانه فرات در 

ميليارد مترمكعب است، و با توجه به سـدهاي   91تركيه بيش از 
ميليـارد مترمكعـب افـزايش     78/94بـه ميـزان   ،در حال احـداث 

سازي سدهاي سوريه و عراق بـا يكـديگر    ظرفيت ذخيره. يابد مي
بـر روي هـم ظرفيـت خـالص     . ميليارد مترمكعب اسـت  88/22

هاي آبي موجود بر روي رودخانـه فـرات    سازي تمام پروژه ذخيره
برابـر متوسـط   پـنج   ميليارد مترمكعب است، كه بيش از 19/143

ترين مخـزن   كشور عراق بزرگ. ين رودخانه استجريان ساالنه ا
ميليـارد مترمكعـب بـر     73را بـه ظرفيـت    26انحرافي بنام تارتـار 

رودخانه دجله احداث نمود، سدهاي طراحي شده تركيه به تنهايي 
متوسط سـاليانه فـرات و    %137قادر به نگهداري حجم معادل با 

وردين سال در فر. )24( باشد از كل جريان رودخانه دجله مي 92%
قلمرو ( ، كشور ايران يك سد بزرگ بر روي رودخانه كرخه1380

هزار هكتـار   320احداث نمود، كه هدف آن آبياري ) حوضه دجله
عـالوه هـدف ديگـر ايـن پـروژه      ه ب؛ هاي كشاورزي بود از زمين

 540انتقال آب ايـن سـد بـه سـواحل جنـوبي كويـت از طريـق        
هــزار  760ن روزانــه باشــد، كــه از طريــق آ كيلــومتر لولــه مــي

  . )24( شود مترمكعب آب انتقال داده مي
                                                      
25 Guneydoga Anadolu Projesi 
26 Tharthar 
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 199 و همكارانعباس شاهسوني

سـاله در   50 تعداد روزهاي گرد و غبـاري دوره آمـاري تقريبـاً   
ميـانگين  . آورده شده اسـت  5ايستگاه سينوپتيك اهواز در شكل 

. باشـد  روز گرد و غباري در سال مي 68± 8/38اين دوره آماري 
زهايي كه ميدان ديـد بـه   بايد به اين نكته توجه داشت كه در رو

روز گـرد و   به عنوانيابد،  متر در اهواز كاهش مي 1600كمتر از 
ولي غلظت گرد . گردد غباري در آمار سازمان هواشناسي ثبت مي

و غبار و دوام آن طوري بوده كه باعث ايجـاد مشـكالت حـادي    
شهر اهواز با گرد و غبـار  . استگرديده  ي اخير نميها سالمانند 

دهـد روبـرو    در اوايل ظهر و اواخر شب رخ مـي  عمدتاً محلي كه
اما اين گـرد و غبـار محلـي غلظـت بسـيار پـايين و       . بوده است

در روزهاي عادي در اهواز هنوز . همچنين دوام كمي داشته است
  . افتد اين گرد و غبار محلي اتفاق مي

  ي سـال در  هـا  مـاه فراواني تعـداد روزهـاي گـرد و غبـاري در     
يي كه بيشـترين تعـداد   ها ماهبا مقايسه . شده است آورده 6شكل 

 بـا داشـته انـد    )1350- 1380( يها سالروز گرد و غباري را در 
گردد كـه تعـداد    ، مشاهده مي)1380- 1387( يها سالهاي  ماه
دهـد در   هـا رخ مـي   يي كـه گـرد و غبـار بيشـتري در آن    هـا  ماه
بيشتر  ي گذشته،ها سالنسبت به ) 1380- 1387( ي اخيرها سال

نشان دهنده ايـن اسـت كـه خشكسـالي     اين موضوع . بوده است
ي هـا  سـال ايـي كـه در    به گونه. باشد عامل اصلي اين پديده نمي

و ) زمسـتان ( ي بهمـن و اسـفند  هـا  ماهدر ) 1380- 1387( اخير
روزهاي گرد و غباري در مقايسه با  ،)بهار( فروردين و ارديبهشت

بنـابراين  . دي داشته اسـت افزايش زيا) 1350- 1380( يها سال
باشد و  گرد و غبار محدود به فقط اواخر فصل بهار و تابستان نمي

پس عامـل اصـلي   . افتد بيشتر سال اين پديده در اهواز اتفاق مي
هاي در معرض فرسايش بادي و كاهش  اين پديده افزايش زمين

ايي كه با كمترين سرعت باد اين  باشد به گونه پوشش گياهي مي
نتـايج ايـن مطالعـه بـا مطالعـات      . دهد در اين شهر رخ ميپديده 

در سـال   27مثال مطالعـات لئـون   به عنوانباشد،  ديگر مشابه مي
كـه بيشـترين   داد در مناطق اطراف اقيانوس هنـد نشـان    2003

ي تير، مرداد و شهريور ها ماهپديده گرد و غبار در اين مناطق در 
در  2005ســال در  28اورلوســكاي مطالعــات. )20( دهــد رخ مــي

دهد كـه بيشـترين پديـده گـرد و غبـار در       تركمنستان نشان مي
بـر اسـاس   . )31( دهـد  ي ارديبهشت، خرداد و مرداد رخ ميها ماه
و  راق، جنـوب عـ  1986در سـال   دلتونيتوسط م هياول يهازيآنال
ـ در كو. تعداد گـرد و غبـار را دارنـد    نيشتريب تيكو و عـراق   تي
ارديبهشـت  تـا   فـروردين  يها ماهدر گرد و غبار  تيفعال نيشتريب

در تابسـتان و در   البته نقش باد شمال كـه عمـدتاً   .افتد ياتفاق م
                                                      
27 Leon 
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. )28(باشد دهد بسيار مهم مي كشورهاي عراق و عربستان رخ مي
 ميــانگين و انحــراف معيـار غلظــت كــل ذرات معلــق  ،1جـدول  

)TSP (   ــواز را در ــار در اه ــرد و غب ــده گ و دوام آن در طــي پدي
دهـد كـه    نتايج نشان مي. دهد نشان مي 1380- 1388ي ها سال

غلظت كل ذرات معلق و ماندگاري آن در طـي روزهـاي گـرد و    
ي هـا  سـال نسبت بـه   1388الي  1385ي ها سالغباري در طي 

حداكثر غلظت . افزايش چشمگيري داشته است 1384الي  1380
 9360برابـر بـا    1387ذرات گرد و غبار در ارديبهشت ماه سـال  

مانـدگارترين رخـداد گـرد و    . يكروگرم در مترمكعب بوده اسـت م
ميكروگـرم   5250ساعت دوام و داراي غلظت  144غبار به مدت 

در شهر اهـواز از ابتـداي    2طبق جدول . در مترمكعب بوده است
ساعت گرد و غبار رخ داده است كه  3976، 1388الي  1380سال

اعت دوام داشـته  سـ  6/32طور ميانگين هر پديده گرد و غبار ه ب
هـاي گـرد و غبـار رخ داده     از پديده %2/32از لحاظ زماني . است

الـي   24بـين   %8/39و ) روز يك شـبانه ( ساعت 24بين يك الي 
اما از لحاظ . اند ساعت دوام داشته 48بيشتر از  %28ساعت و  48

هاي گرد و غبار رخ داده بـين يـك الـي     از پديده %6/51فراواني 
سـاعت و   48الـي   24بـين   %8/36و ) روز نهيك شبا( ساعت 24
  . اند ساعت دوام داشته 48بيشتر از  6/11%

ميانگين و انحراف معيار غلظت ذرات در روزهاي گرد و غباري 
، 5/16± 11در اهواز نسبت به استاندارد غلظـت ذرات در ايـران   

حداقل و حداكثر افزايش غلظت ذرات در روزهاي گرد و غبـاري  
 2طبق جدول . باشد برابر استاندارد ايران مي 4/62، 7/6در اهواز 
تـرين گـرد و    دوام فراواني بـا  1388الي  1380ي ها سالدر طي 

و ) ساعت 620( ماه و خرداد) ساعت 744( غبارها بيشتر در تيرماه
دي مـاه  در . باشد مي) ساعت 44( كمترين دوام مربوط به ماه آذر

دوام گـرد و غبـار در    .گونه گرد و غباري وجود نداشته است هيچ
توجيه كننـده بيشـترين تعـداد روز گـرد و غبـاري در       ها ماهاين 
مانـدگارترين   ،نكتـه قابـل توجـه   . باشـد  ي تير و خرداد ميها ماه

كـه  بـود  شـبانه روز  شش  به مدترخداد گرد و غبار در تيرماه و 
عداد زيادي از پروازهـاي  لغو تمنجر به تعطيلي ادارات، مدارس و 

   .اهواز گرديدفرودگاه 
با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن بـين حـداكثر غلظـت    

دو گرد و غبار و دوام گرد و غبار مشخص گرديد كـه بـين ايـن    
، و ضريب همبسـتگي  )=00/0p( متغير رابطه مستقيم وجود دارد

دهـد كـه بـه     آزمون رگرسيون نشان مـي . باشد مي 35/0برابر با 
ذرات معلق گرد و غبار ميـزان  ازاي هر واحد افزايش غلظت كل 

افــزوده  8/3×10-5لگــاريتم مانــدگاري گــرد و غبــار بــه ميــزان 
نتايج اين مطالعه در مورد دوام گرد و غبار بـا مطالعـات   . شود مي

وي گرد و غبـار چـين انجـام شـده     كه بر ر 2005وانگ در سال 
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مشابهت دارد و نشان دهنده اين است كه الگوي دوام گرد  است
گرد و غبار جنوب شـرقي آسـيا بـا گـرد و غبـار اهـواز        و غبار در

  . )39( مشابه است
افزار  علت تفاوت ضريب همبستگي در نرم: ها دادهاعتبارسنجي 

Excell  وSpss16 ي محقــق و هــا داده، نرمــال نبــودن توزيــع
 آزمـون زوجـي ويلكوكسـون   . باشـد  سازمان محـيط زيسـت مـي   

)05/0p=(، ي نتـايج  هـا  ادهددهـد كـه بـين ميـانگين      نشان مي
 ارايـه هاي كاليبره شده با نتايج  شده محقق با دستگاه گيري اندازه

بـديهي  . دار وجـود داشـت  اشده سازمان محيط زيست تفاوت معن
قابـل   75/0باالي  ICC31و  7/0بيشتر از  30است آلفاي كرونباخ

ي موجـود  هـا  دادهبر اسـاس  . قبول بوده و به مفهوم توافق است
 97/0- 94/0و  97/0بـه ترتيـب    ICCنبـاخ و  مقادير آلفاي كرو

ي هـا  دادهكه اين به معنـي اعتمـاد و اطمينـان در خصـوص      بود
هـاي ايـن    از جملـه محـدوديت  . باشـد  سازمان محيط زيست مي

ي درگيـر و كمبـود امكانـات الزم بـراي     ها استانمطالعه وسعت 
ي مـذكور توسـط محقـق    هـا  اسـتان دقيق در همـه   گيري اندازه
  .باشد مي

  

  گيري نتيجه
اسـتان   17طـور ميـانگين در   ه ، ب89الي  86هاي  در طي سال

روز بيشـترين و   8/42بـا متوسـط    1388درگير اين پديده، سال 
روز گرد و غبار، كمترين پديده گرد و غبار  5/18با متوسط  1386

بيشترين تعداد روز گرد و غباري در . در كشور ايران رخ داده است

غلظـت ذرات در  . افتـد  و خـرداد اتفـاق مـي    ي تيرها ماهاهواز در 
روزهــاي گــرد و غبــاري نســبت بــه روزهــاي عــادي در كليــه  

داليـل  . يابـد  طور قابل توجهي افزايش مـي ه ي درگير بها استان
تشديد پديده گرد و غبار در اهواز افزايش تعداد روزهـاي گـرد و   
غباري در كشور عراق و خشك شدن زمين هاي باتالقي موجود 

كـه از جملـه داليـل اصـلي آن     ؛ باشـد  لـه و فـرات مـي   بـين دج 
خصوص تركيه از سدهاي احـداث  ه برداري كشور سوريه و ب بهره

بـا توجـه بـه    . باشـد  هاي دجله و فرات مـي  شده بر روي رودخانه
ـ    غلظت بسـيار بـاالي گـرد و غبـار در اسـتان      ه هـاي غربـي و ب

خصوص خوزستان، همچنين اثرات مضر گرد و غبار بر سـالمت  
والن در ؤاكنين اين مناطق لزوم تحقيق بيشتر و پيگيـري مسـ  س

   .گردد رفع اين معضل زيست محيطي آشكارتر مي
 

   تشكر و قدرداني
ــر خــود الزم مــي  ــه ب ــد كــه از اعضــاي  نويســندگان مقال دانن

پژوهشــكده محــيط زيســت دانشــگاه علــوم پزشــكي تهــران و  
ـ  مؤسسهمسئوالن  خصـوص كاركنـان   ه ملي تحقيقات سالمت ب

يستگاه اهواز جهت همكاري در اجـراي ايـن تحقيـق قـدرداني     ا
اين تحقيق با حمايت مالي دانشگاه علوم پزشكي تهـران  . نمايند

   .انجام گرديده است 9742طي طرح تحقيقاتي شماره 
  

30 Cronbach's alpha 

31 Intraclass Correlation Coefficient (ICC) 
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Abstract 
 

Introduction: Dust storms which changes climate have harmful effects on health and economy. Dust 
can increase rate of meningitis, asthma, and virus-caused diseases. It also damages DNA of skin and lung 
cells. The purpose of this study was to depict the situation of the dust storms entering Iran. 
Methods: Data on dust phenomenon during past 50 years (1961-2007) were obtained from the Iran 
Meteorological Organization. Data on the concentration of suspended particles and dust during 2001-2009 
were obtained from the Environmental Protection Agency, Iran. To validate the data gathering instruments, 
the High Volume Air Sampler model PM10 and the Envirocheck model 1.07 were set up in the National 
Institute of Health Research, Ahvaz station. Data were gathered in six days and in dusty days of the first six 
months of 2010. Data obtained from the two organizations were compared with each other using the Excel 
and SPSS-16.  
Results: The year 2009 was the dustiest year with an average of 42.8 dusty days in the last three years. 
The dustiest days with 107 and 102 dusty days were seen in Kermanshah in 2008 and Khuzestan in 2009, 
respectively. The highest concentration of dust was recorded in Bushehr in 2009 with a concentration of 
9900 µg/m3. The average concentration of all floating particles in Khuzestan equaled 7576 µg/m3 during the 
three years. The longest dusty hours happening in Khuzestan lasted for 144 hours. The average hours for 
each dust event were 32 hours in this province.  
Conclusion: Concentration of dust particles in dusty days have significantly increased in all provinces. 
The mean and standard deviation of particle concentration in Ahvaz is 16.5±11 times more than the standard 
concentration rates in the country. Considering the severity of these phenomena and its harmful effects on 
health of dwellers in the region, policy-makers should take necessary measurements.  
 

Key words: dust Storm, Iran, duration, frequency, Khuzestan 
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