
 
 

 بسمه تعالي
 

 بر سالمت  پديده گرد و غبار و اثرات آن
بر سالمت انسان داشته  سويي  را كاهش مي دهد و ممكن است اثراتكيفيت هوا و عمق ديد  ،گرد و غبار

اين پديده، چگوني كاهش اثرات آن بر سالمت انسان  سالمتيآموزشي ضمن بيان خطرات  متندر اين  .باشد
 .استمورد توجه قرار گرفته 

 
 مقدمه

پديده گرد و غبار رويدادي طبيعي است و در بخش هايي از جهان كه داراي مناطق خشك و بياباني وسيع 
عربستان، عراق ، سوريه و ايران نمونه هايي از اين  هايوجود بيابان هاي وسيع در كشور .هستند ايجاد مي شود

مي تواند احتمال  اصولي در محيط زيست و دخالت هاي غير طوالني دوره هاي خشكسالي. مناطق هستند 
متر  5ين پديده كيفيت هوا را كاهش مي دهد و عمق ديد را كاهي به حدود ا. بروز اين پديده را افزايش دهد

داشته ،  مشكالت تنفسي  افراد دارايبخصوص انسان كاهش مي دهد و ممكن است اثرات سويي بر سالمت 
يا  اين پديده و چگونگي در امان ماندن از اثرات اين پديده سالمتيآشنايي با خطرات  متنهدف اين  .باشد

 .است  كاهش آن
 

 گرد و غبار و تنفس
 )تنفسقابل ( تا ريز ) تنفسغير قابل (درشت ذرات ذرات گرد و غبار از نظر اندازه كامال متفاوت هستند و از 

دهان و حلق راه پيدا كنند  اخل بيني، به د ذرات درشت گرد و غبار حداكثر مي توانند .طبقه بندي مي شوند
داراي  ترذرات ريز .اما ذرات ريز مي توانند به اعماق بيشتر و نواحي حساس مجراي تنفسي و ريه نفوذ كنند

از نوع درشت يا  ذراتي كه در پديده گرد و غبار حضور دارند بيشتر. مهمي بر سالمت انسان هستند نسبتًااثرات 
ولي ممكن است در افرادي كه سابقه  .م ايجاد نمي كندسالمت مرد هديد جدي برايتو غير قابل تنفس هستند

 .مانند مبتاليان به آسم و آمفيزم مشكالتي ايجاد نمايد دارندبيماري هاي تنفسي 
 
 
 



 تماس با گرد و غبار و اثرات آن بر سالمت
 و راههاي هوايي چشم هامتداولترين نشانه هايي كه طي يك پديده گردو غبار مشاهده مي شود تحريك 

 :معموال افراد زير ممكن است آسيب پذيري بيشتري داشته باشند. است فوقاني
 نوزادان، كودكان و نوجوانان •
 سالخوردگان •
 آسم و برونشيت و آمفيزمبيماري هاي تنفسي مانندافراد مبتال به  •

 بيماران قلبي •
  :ممكن است در معرض گرد و غبار اين افراد قرار گرفتن

 .كندتشديد و حمالت آسم را حساسيتينش هاي واك •
 .مشكالت تنفسي حادي را ايجاد كند  •
 .در ايجاد بيماري هاي قلبي و عروقي موثر باشد •
 .طول عمر را كاهش دهد •

قرار گرفتن طوالني در معرض ذرات منتقله توسط هوا ميتواند مشكالت تنفسي و ريوي و احتماال بيماري هاي 
 .قلبي ايجاد نمايد

 
 زمان بروز پديده گرد و غبار چه بايد كرد؟در 

نا گرد و غبار حفظ كنيد و اثرات  ءاقدامات احتياطي زير مي تواند به شما كمك كند تا خود را از اثرات سو
 .اين پديده را بر سالمت خود به حد اقل برسانيد مطلوب
 .خارج از منزل اجتناب كنيددراز فعاليت  •
 .فعاليت كنيد زمان آن را به حد اقل ممكن كاهش دهيد اگر الزاما بايستي در هواي آزاد •
 .از ورزش سنگين بويژه اگر داراي مشكالت تنفسي و آسم هستيد خود داري كنيد •
 .بمانيد و در ها و پنجره ها را بسته نگاه داريد يا محيط هاي بسته در خانه •
 .هويه مطبوع بمانيددرصورت امكان در اماكن داراي سيستم ت •
اگر داراي آسم هستيد يا نشانه هايي مانند كوتاهي تنفس، سرفه و خس خس كردن و درد قفسه سينه را  •

 .مشاهده نموديد بر نامه درماني خود را دنبال كنيد و اگر نشانه ها برطرف نشد با پزشك خود مشورت كنيد

 
 ايمني در شرايط بروز پديده گرد و غبار

ش اگر در چنين شرايطي در جاده هستيد و كاه. اين پديده ميزان ديد به سرعت كاهش مي يابددر زمان بروز 
يي ديد شما تاثير مي گذارد آهسته تر برانيد و در صورت لزوم با توجه كامل به عاليم اعمق ديد بر توان

 .ماييداتومبيل خود را در نقطه امني متوقف ن ،راهنمايي و رانندگي تا بر طرف شدن شرايط حاد
اگر اتومبيل شما داراي سيستم تهويه مطبوع است آن را در وضعيت چرخش مجدد هوا قرار دهيد تا گرد و 

 .غبار ورودي به اتومبيل شما كاهش يابد



 :توجه به اين موارد ميتواند در كاهش اثرات جانبي گردو غبار موثر باشد
ده از پوشش مناسب براي مواد غذائي براي جلوگيري ازآلودگي مواد غذائي  و آب آشاميدني استفا •

 .آماده مصرف ضروري است
 .الزم است مواد غذائي قبل از نگهداري در يخچال از ذرات و گرد و غبار زدوده شوند •
 .براي كاهش تماس با گرد و غبار در محيط زندگي ، نظافت روزانه توصيه مي شود •

 
 مك  مي كند؟آيا استفاده از ماسك در زمان بروز گرد و غبار به ما ك

ورود ذرات ريز گرد و غبار به سيستم تنفسي ما را  ينمي توانند جلودستمال  ماسك هاي كاغذي معمولي و
عرضه مي شود  P2و  P1اي كه با عنوان  ماسك هاي ويژه. بگيرند و بنابراين استفاده از آن ها توصيه نمي شود

 :ت زير توجه كردابايد به نك در استفاده از ماسك. براي اين شرايط تا حدي مناسب است 
  .پوشيدن آنها باعث احساس گرما شده و معموال راحت نيست •
و راه مثال براي افرادي كه محاسن بلندي دارند  ،اگر ماسك بطور كامل اطراف بيني و دهان را نپوشاند •

 .ندارد  چندانينفوذ براي هوا باقي باشد، تاثير
 .گيرد د  منوكسيد كربن را نمياين ماسك ها آالينده هاي گازي هوا مانن •
تنفس با استفاده از ماسك از حالت معمولي دشوار تر است و افراد داراي سوابق بيماري قلبي عروقي و  •

 .تنفسي بايد با پزشك خود مشورت نمايند

 ، مان بروز پديده گرد و غبار در بيرون بمانندزكه ناچاربايد در  از اين ماسك ها براي افراد سالميده استفا •
 .قابل توصيه است

 
 

 P2و    P1نمونه اي از ماسك هاي

 
 


