
توصیه های بهداشتی در زمان وقوع پدیده  

 گرد و غبارو وقایع ویژه آلودگی هوا



 مقدمه

•  دارای که جهان از هایی بخش در و است طبیعی رویدادی غبار و گرد پدیده

  در وسیع های بیابان وجود .شود می ایجاد هستند وسیع بیابانی و خشک مناطق

  . هستند مناطق این از هایی نمونه ایران و سوریه ، عراق عربستان، کشور

•  .دهد افزایش را پدیده این بروز احتمال تواند می طوالنی خشکسالی های دوره

  متر 5 حدود به کاهی را دید عمق و دهد می کاهش را هوا کیفیت پدیده این

  دارای افراد بخصوص انسان سالمت بر سویی اثرات است ممکن و دهد می کاهش

  .باشد داشته  ، تنفسی مشکالت

 



 گرد و غبار و تنفس

•  (تنفس قابل ) ریز تا (تنفس قابل غیر) درشت از و هستند متفاوت کامال اندازه نظر از غبار و گرد ذرات

  .شوند می بندی طبقه

•  می ریز ذرات اما کنند پیدا راه حلق و دهان  بینی، داخل به توانند می حداکثر غبار و گرد درشت ذرات

  .کنند نفوذ ریه و تنفسی مجرای حساس نواحی و بیشتر اعماق به توانند

• .هستند انسان سالمت بر مهمی بالقوه اثرات دارای ریزتر ذرات  

•  وتهدید هستند تنفس قابل غیر یا درشت نوع از دارند حضور غبار و گرد پدیده در که ذراتی بیشتر 

  .کند نمی ایجاد مردم سالمت برای جدی

•  آمفیزم و آسم به مبتالیان مانند دارند تنفسی های بیماری سابقه که افرادی در است ممکن ولی

نماید ایجاد مشکالتی  



 تماس با گرد و غبار و اثرات آن بر سالمت

• متداولترین نشانه هایی که طی یک پدیده گردو غبار مشاهده می شود تحریک چشم 

معموال افراد زیر ممکن است آسیب پذیری بیشتری . ها و راههای فوقانی هوایی است

:داشته باشند  

•  نوزادان، کودکان و نوجوانان

•  سالخوردگان

•  افراد مبتال به بیماری های تنفسی مانندآسم و برونشیت و آمفیزم

•  بیماران قلبی



 





 



 

• : برای این افراد ممکن است قرار گرفتن در معرض گرد و غبار  

• .واکنش های آلرژیک و حمالت آسم راتحریک کند  

• .مشکالت تنفسی حادی را ایجاد کند   

• .در ایجاد بیماری های قلبی و عروقی موثر باشد  

• .طول عمر را کاهش دهد  

• قرار گرفتن طوالنی در معرض ذرات منتقله توسط هوا میتواند مشکالت تنفسی و 
.ریوی و احتماال بیماری های قلبی ایجاد نماید  

 



 



 در زمان بروز پدیده گرد و غبار چه باید کرد؟

•  و کنید حفظ غبار و گرد سوء اثرات از را خود تا کند کمک شما به تواند می زیر احتیاطی اقدامات

.برسانید اقل حد به خود سالمت بر را پدیده این مطلوب نا اثرات  

• .کنید اجتناب منزل از درخارج فعالیت از  

• .دهید کاهش ممکن اقل حد به را آن زمان کنید فعالیت آزاد هوای در بایستی الزاما اگر  

• .کنید داری خود هستید آسم و تنفسی مشکالت دارای اگر بویژه سنگین ورزش از  

• .دارید نگاه بسته را ها پنجره و ها در و بمانید خانه در  

• .بمانید مطبوع تهویه سیستم دارای اماکن در امکان درصورت  

•  سینه قفسه درد و کردن خس خس و سرفه تنفس، کوتاهی مانند هایی نشانه یا هستید آسم دارای اگر

 خود پزشک با نشد برطرف ها نشانه اگر و کنید دنبال را خود درمانی نامه بر نمودید مشاهده را

.کنید مشورت  

 



 ایمنی در شرایط بروز پدیده گرد و غبار

•  .یابد می کاهش سرعت به دید میزان پدیده این بروز زمان در

 توانیی بر دید کاهعمق و هستید جاده در شرایطی چنین در اگر

 با لزوم صورت در و برانید تر آهسته گذارد می تاثیر شما دید

 شرایط شدن طرف بر تا رانندگی و راهنمایی عالیم به کامل توجه

.نمایید متوقف امنی نقطه در را خود اتومبیل حاد،  

•  در را آن است مطبوع تهویه سیستم دارای شما اتومبیل اگر

 به ورودی غبار و گرد تا دهید قرار هوا مجدد چرخش وضعیت

یابد کاهش شما اتومبیل  



:توجه به این موارد میتواند در کاهش اثرات جانبی گردو غبار موثر باشد  

•  پوشش از استفاده آشامیدنی آب و  غذائی مواد ازآلودگی جلوگیری برای

.است ضروری مصرف آماده غذائی مواد برای مناسب  

•  غبار و گرد و ذرات از یخچال در نگهداری از قبل غذائی مواد است الزم

.شوند زدوده  

•  توصیه روزانه نظافت ، زندگی محیط در غبار و گرد با تماس کاهش برای

.شود می  



آیا استفاده از ماسک در زمان بروز گرد و 
 غبار به ما کمک  می کند؟



 توجه

  و گرد طوفان و ریزگردها وقوع زمان در بهداشتی توصیه بهترین

  فرد چنانچه باشد می  فعالیت کاهش و بسته فضای در ماندن غبار

  تهیه و استفاده در زیر موارد باشد می ماسک از استفاده به ناگزیر

 میگردد توصیه مناسب ماسک



چنانچه فرد ناگزیر به استفاده از ماسک می باشد موارد زیر در  

 استفاده و تهیه ماسک مناسب توصیه میگردد

•  و اتوبوس با مسافرت اداره، یا مدرسه تا خانه از آمد و رفت مثل مدت کوتاه مواجهات برای

.ندارد ضرورتی  ماسک از استفاده داخل، محیط در و خرید برای توقف  

•  در هوا کیفیت که زمانی در و آزاد فضای در ساعت چندین برای است مجبور که سالم فرد یک 

 با را خود مواجهه میزان تواند می بماند (300 باالی شاخص)دارد قرار خطرناك محدوده

.دهد کاهش ماسک از استفاده  

•  فضای در فعالیت از باید باردار زنان و مسن، افراد مزمن ریوی و قلبی بیماریهای دارای افراد

 ماسک از هستند ساعت چندین برای بیرون محیط در فعالیت به مجبور اگر و کنند اجتناب آزاد

.نمایند مشورت خود پزشک وبا نمایند استفاده مناسب  

 

 



چنانچه فرد ناگزیر به استفاده از ماسک می باشد موارد زیر در  

 استفاده و تهیه ماسک مناسب توصیه میگردد

•  برای تواند می نماید ناراحتی احساس فرد اگر ماسک از استفاده زمان در

کنند استفاده دوباره و برداشته را ماسک لحظه چند  

•  آن با تنفس و نداده شکل تغییر و کثیف که زمانی تا توان می ماسک از

  مشترك صورت به ماسک یک از نمیتوان و نمود استفاده نشده سخت

.کرد استفاده  

 

 



چنانچه فرد ناگزیر به استفاده از ماسک می باشد موارد زیر در  
 استفاده و تهیه ماسک مناسب توصیه میگردد

•  نشده طراحی کودکان استفاده برای اغلب باشند می دسترس در حاضر حال در که ماسکهایی

 صورت روی بر مدت تمام در کامل طور به باید ها ماسک این کارایی، بودن موثر جهت .اند

 بر عالوه .باشد می مشکل کودکان برای امر این که گیرند قرار اطراف از نفوذی هیچ بدون

 صورت روی از آنرا و نموده ناراحتی احساس ماسک از استفاده هنگام در کودکان این

  .شود می آن مناسب کارایی عدم باعث که  برداشته

•  در آزاد محیط در بدنی فعالیت  زمان کاهش کودکان برای احتیاطی توصیه نهایت، در ولی

باشد می150 از باالتر شاخص  در آزاد محیط در فعالیت از اجتناب و  100 از باالتر شاخص  



:نکته  
•  مواد برابر در را فرد دهان و بینی توانند می جراحی نرمال های ماسک

 موثر ذرات جداسازی و فیلتر برابر در ولی کنند محافظت هوا محرك

  پوشیدن به مایل است ممکن حاد تنفسی عفونت به مبتال افراد .باشند نمی

  می فرد یا و باشند عفونت گسترش از جلوگیری برای جراحی ماسک

  هوای با ناپذیر اجتناب مواجهه در که کوتاه زمان مدت برای  تواند

BRT ایستگاه مثل بیرون آلوده  دارد قرار  مترو و عمومی نقل و حمل یا و 

نماید استفاده ماسک نوع این از  



وغبارانواع ماسکهای مناسب برای استفاده در زمان گرد   

•  .دارد کاربرد ها پارتیکل کنترل برای تنفسی های ماسک از استاندارد گروه 8 از بیش

 می فلزی گداخت های فعالیت از ناشی های فیوم تا گرفته میکروبی های پارتیکل از

 با ذرات از ناشی استنشاق با مقابله و کنترل برای که تنفسی های ماسک گروه در .باشد

 باشد می ریزگردها از ناشی هوا آلودگی پدیده با مشابه که فرسایشی و معدنی منشاء

3M , FFP1 , FFP2 گروه 3 در شوند می معرفی   

 

• Filtering Facepiece Particles 



انواع ماسکهای مناسب برای استفاده در زمان گرد 
 وغبار

• FFP نوع ماسکهای  در مناسب گزینه یك عنوان به توانند می
 بر ماسك این گیرند قرار استفاده مورد غبار و گرد زمان

  بندی طبقه گروه سه در هوا ذرات جداسازی توانایی اساس
گردها ریز جهت آنها مناسبترین که .شود می FFP2 باشد می   



 انواع ماسکهای مناسب برای استفاده در زمان گرد وغبار

• FFP1 ماسک  ریزگردها با مقابله در کوچکی بازه و پائین حفاظتی ضریب دلیل به 

FFP3 ماسک .دارد قرار دوم اولویت در معدنی و زمینی منشاء با  بازه دلیل به 

 و بیوشیمیائی ی ها آئروسل اکتیو رادیو مواد شامل که ریزگردها از وسیعی

FFP2 گروه انضمام به سنگین فلزات از گروهی  با مقابله برای انتخاب در 

ماسک باشد نمی اولویت در ریزگردها FFP2 استاندارد که  EN-149  از دارد را

یا محفاظتی ضریب ذرات، جداسازی قابلیت لحاظ  AFP  ماسک نوع این

(Protective factor باشد می 10 برابر (  



  در ریزگردها، با مقابله جهت منتخب ماسک جهانی های پروتکل طبق

 بایستی ماسک این از استفاده برای ولی .باشد می  FFP2 ماسک بزرگساالن

نمود رعایت را ها ماسک از استفاده به مربوط مالحظات به  



•  دهان روی بر ماسک کامل گرفتن قرار و بودن مناسب جهت از باید کننده مصرف

 از را آن و شود مطمئن باشد نداشته اطراف از نفوذی هیچ که طوری به بینی و

 از نشت بدون تنفس و دهان و بینی کامل پوشش و اندازه  بودن مناسب لحاظ

 برخی ماسک کاربری نوع و اقلیمی شرایط به توجه با .نماید چک اطراف

 و صورت روی شدن محکم و شدن فیکس برای ماسک باالی کلیپس مثل تمهیدات

 محیط در بخصوص کننده مصرف بیشتر راحتی برای تنفسی ماسک روی دریچه

.است گرفته صورت مرطوب و گرم های  

 





FFP1 FFP2 FFP3 

 AFP4 AFP10 AFP20 فاكتور حفاظتي

توانايي جداسازي در 
 ليتر در دقيقه 95جريان 

از % 80توانايي جداسازي 
 ذرات

 از ذرات% 99توانايي جداسازي  از ذرات% 94توانايي جداسازي 

سطح پايين گرد و   نوع كاربري
غبار يامايعات بر پايه  

 ميست

سطح متوسط گرد و غبار و ذرات  
ريز و ميست بر پايه آب يا 

سيمان، گرد و غبار چوب،  )روغن
عمدتاً بر پايه امالح و ( . ) گچ

ذرات معدني مي باشد كه تشابه 
قابل مالحظه اي با كيفيت  

 (   ريزگردها دارد 

سطح باالي ذرات گرد و غبار ريز، و  
  پودرهاي)آب ياميست بر پايه روغن 

، عوامل ميكروبي  داروييخطرناك
 (وبيولوژيك، فيبر

تشخيص آسان  
 نوع ماسك

 و يا حروف روي دريچه قرمزبند  يا يا حروف روي دريجه آبي بند رنگ زرد بند

شكل ماسك  
همه موارد مي )ها

تواند به صورت  
دريچه دار و بدون  
دريچه نوع فنجان  

و نوع پاكتي  
 (موجود باشد



• NIOSH  به خود سایت وب در را (سازنده کارخانه نام نوع،) تایید مورد ماسکهای از لیستی 

  است داده قرار زیر آدرس

• http://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/n95list1.html 

• :باشد داشته وجود  جعبه در زیرباید موارد اروپا تاییدیه دارای ماسکهای برای همچنین  

•  CE عالمت

• EN-149:2001  (FFP2 مثال عنوان به) استفاده مورد ماسک کالس :

• سازنده کارخانه نام  

•  دارو و غذا سازمان و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تاییدیه داخل تولید های ماسک برای

است نیاز مورد  
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• طبق قانون کار تهیه ماسک تنفسی به عنوان وسایل حفاظت فردی 

 برای افراد شاغل بر عهده کارفرما می باشد



 اپیدمی آسم مرتبط با بارندگی همراه با طوفان و رعد و برق

•  .دهد قرار خود تاثیر تحت را بزرگساالن و کودکان سالمتی تواند می که است تنفسی بیماری نوعی آسم

 ها حمله این شدن تر شدید صورت در که باشند می آسم ناگهانی حمله خطر معرض در آسمی بیماران

گردد می بیمارستان در بیمار فرد شدن بستری به منجر موارد برخی در و یافته افزایش اورژانس به مراجعات  

• باشد نمی مشخص هنوز آن علت که بوده افزایش به رو بیماری این اخیر سالهای در  

• ) برق و رعد و بارندگی همراه به طوفان پدیده وقوع زمان در  Thounderstorm  های حمله تندراسترم یا (

" را پدیده این که کند می پیدا افزایش آسمی حاد "thunder storm asthma  بیماری این عالئم .نامند می 

نماید می بروز سینه کردن خس خس و سرفه ، نفس تنگی تنفس، شدن کوتاه صورت به سریع خیلی  

• افتد می اتفاق تابستان و بهار فصول در معموال بیماری این اپیدمی  



آسم اپیدمیعلت ایجاد   

•  می اتفاق نیستند شده شناخته کامال آنها همه که مختلف عوامل از ترکیبی توسط اپیدمی این

 افتد

•   هواشناسی پارامترهای

• گیاهان گرده  

• ( ازن )هوا آلودگی  

• مواد شدن یونیزه  

• کشاورزی عملیات  

• قارچها اسپور  

• هوایی و آب تغییرات  



 جمعیت در معرض خطر

•  غیره و درمانی مراکز و ها بیمارستان به تندراسترم پدیده وقوع زمان در زیادی جمعیت

  هستند خطر معرض در بیشتر تر جوان افراد و کودکان.نمایند می مراجعه

• دارند حساسیت قارچها اسپور یا و گرده به نسبت که افرادی  

•  دیگرهستند تنفسی مشکالت یا و (حساسیت با همراه زکام) سرماخوردگی دچار که افرادی 

باشند مراجعین بیشترین است ممکن هستند تشخیص بدون آسم دارای که افرادی و  

•  نفس سختی به یا و شوند می آسمی حمله دچار پدیده این وقوع زمان در که افرادی تمام

 اورژانس با یا و کنند مراجعه خود زندگی محل نزدیک درمانی مراکز به ید با کشند می

بگیرند تماس  



 استفاده از سیستم های هشدار دهنده
• .باشد می مهم مردم سالمتی و آموزش برای شود می آسمی های حمله باعث که تندراسترمی وقوع بینی پیش  

•   سازی آگاه برای مناسب دهنده اطالع های استراتژی و بینی پیش برای مناسب دهنده هشدار سیستم بنابراین 

  سرماخوردگی و آسم به مبتال افراد شود می بینی پیش تندراسترم با مرتبط آسم که زمانی .شود می توصیه بیماران

  بزرگ مقیاس با تندراسترم هواشناسی سازمان که زمانی .نمایند استفاده پیشگیرانه داروهای از و بمانند خانه در باید

  حاصل تماس قارچها اسپور و گیاهان گرده و هوا کیفیت زمینه در ذیربط کارشناسان با باید نماید می بینی پیش را

.شود استفاده استرم تندر با مرتبط آسم دهنده هشدار سیستم از نیاز صورت در تا گردد  

•  هشداردهنده سیتم بهترین تهیه برای یکدیگر با باید سالمت و بهداشت های سیستم و هواشناسی سازمان کارشناسان  

برسند نظر اتفاق به  

•  الزم آمادگی باید تندراسترم با مرتبط آسم وقوع بینی پیش و رسانی اطالع از بعد بیمارستانها و درمانی مراکز.1

.باشند داشته را کنندگان مراجعه پذیرش جهت  

 



 کمک های اولیه جهت فرد مبتال به حمله آسم

را تنها نگذارید و به او اطمینان خاطر  بیمارآرامش خود را حفظ نموده، .1

 بدهید

استفاده از اسپری تنفسی.2  

تماس با اورژانس با شمار.3  



 با تشکر از توجه شما


