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 چکیده

ای در کشور دارد، بطوریکه در بخش صنعت باالترین میزان استان خوزستان به لحاظ موقعیت اقتصادی و سیاسی اهمیت ویژه

دها بوده است. های اخیر این استان درگیر پدیده ریزگردر سالها داراست. از طرفی تولید ارزش افزوده را در میان تمامی استان

های داخلی نیز افزایش قابل ی خارجی ریزگردها در خوزستان، کانونهادهد عالوه بر شدت گرفتن کانونها نشان میبررسی

حائز اهمیت بسیار  برای آن ایساز در ایجاد عوامل زمینهای یافته و در این بین نقش عوامل انسانی و به عبارتی انسانمالحظه

بوده بخش حیاتی و زیرساختی برق  ،که یکی از آنهای مختلف متأثر نموده هادها استان خوزستان را از جنبهپدیده ریزگر است.

 5931صنعت برق کشور نیز با اتخاذ راهکارهایی سعی در مقابله با اثرات این پدیده مخرب داشته است اما در بهمن  .است

ای بر شبکه ه ای با ابعاد وسیع را رقم زد که تأثیرات قابل مالحظهشرایط آب و هوایی حاکم بر استان و وجود ریزگردها حادث

های مختلف داشته است. در این تحقیق تالش شده است به بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد و تشدید این برق استان در بخش

اهمیت مقابله با این پدیده  پدیده در استان پرداخته و با تشریح حوادث بهمن ماه و نحوه تأثیرگذاری ریزگردها بر شبکه برق،

 شفاف و قابل درک شود.

  كلید واژه

 شبکه برق   -استان خوزستان - پدیده ریزگردها -تغییرات اقلیمی

 السادات پسندیده، ایرج پوركیوانی، غالمرضا حیدریریم كیقبادی، اشرفم
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 مقدمه -5

در  یاژهیو یو اقتصاد کیاستراتژ تیاستان خوزستان موقع

و  یعیطب یهالیپتانس یاستان دارا نیا. کشور دارد

 نیاست که مهمتر یدمختلف اقتصا یهادر بخش یابالقوه

 یسات فوالدینفت و گاز، تأس میها عبارتند از: منابع عظآن

 یمیمختلف و پتروش یهاو ذوب آهن، وجود کشت و صنعت

خوزستان از نظر ارزش افزوده در . همچنین استان [5]

 ،میلیون ریال 674.359.067با میزان ارزش  ،بخش صنعت

شور به خود ی کهارتبه نخست را در میان تمامی استان

 محصول ناخالص داخلیتولید از نظر  و اختصاص داده است

میلیون ریال،  5.555.653.491، با ارزش با لحاظ نفت نیز

میلیون  3.657.357.433با ارزش  رتبه دوم را بعد از تهران

همچنین در ارزش افزوده . به خود اختصاص داده است ریال

میزان  را با استان رتبه پنجمبخش کشاورزی، این 

ی فارس هابعد از استان ،ریالمیلیون  59.405.597

مازندران، کرمان و خراسان رضوی دارا می باشد. در بخش 

میلیون ریال  379.115.731خدمات نیز این استان با رقم 

میلیون ریال(، خراسان  3.467.459.344) هرانتبعد از 

 چنانکه ، البرز و فارس رتبه ششم را دارد. نرضوی، اصفها

این آمار نشان می دهد  موقعیت استان خوزستان از لحاظ 

ی مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات هااقتصادی در بخش

 .[3]استیک موقعیت ویژه در کشور 

از طرف دیگر مشخصات شبکه برق استان خوزستان نیز 

 053,54به وسعت با پوششی قابل توجه است. این شبکه 

با پوشش کشور و  مساحت در رتبه هفتممربع  کیلومتر

ششم قرار دارد. به لحاظ  نفر در رتبه 444,933,1 جمعیت

مگاوات در  537,59استان خوزستان با نیز قدرت منصوبه 

گیگاوات  451,95رتبه اول کشور، به لحاظ تولید انرژی با 

ساعت در رتبه دوم کشور، به لحاظ مصرف انرژی با 

ظ الح گیگاوات ساعت در رتبه دوم کشور و به 930,90

مگاوات در رتبه دوم کشور قرار دارد.  135,6ظرفیت بارها با 

شده و طول خطوط نیز با ی نصبهابه لحاظ ظرفیت پست

کیلومتر به ترتیب در  115,5مگاولت آمپر و  593,37

این شبکه همچنین های دوم و ششم کشور قرار دارد. رتبه

، در خدمت سایر خوزستانضمن خدمت رسانی به نیازهای 

  .[9]مناطق کشور هم می باشد

 اقتصادی یعنی اهمیت شد،با توجه به مالحظاتی که ذکر 

الزم است این شبکه تا حد  آن،شبکه برق  و خوزستان

بوده همچنین شرایطی فراهم شود آور امکان پایدار و تاب

ی مخرّب محیطی قرار هاکه شبکه برق تحت تأثیر پدیده

طی که این استان را در ی محیهانگیرد. اما یکی از پدیده

این  باشد.میریزگردها طی چندین سال درگیر نموده پدیده 

در ی مختلف هاای که در بخشضمن اثرات گسترده پدیده

بر روی شبکه برق استان  داشته است،زندگی مردم 

بطوریکه اوج این پدیده در بهمن  بودهخوزستان نیز اثر گذار 

ی برق هاطعیروز ق چندینرخ داد و طی  5931ماه 

اثرات نامطلوب و خسارات عمده ای را به اقتصاد  ،گسترده

با توجه به  بنابرایناستان و به نوعی کل کشور وارد نمود. 

اهمیت مخاطره گرد و غبار و نقش آن در ساختار اقتصادی، 

اجتماعی و سیاسی استان خوزستان، لزوم پرداختن به این 

 پدیده ضروری است.

تمرکز بر مبحث ریز گردها در استان با تحقیق، در این 

ب در ناحیه به علل و عوامل ایجاد این پدیده مخرّ ،خوزستان

گذاری أثیرجنوب و جنوب غرب کشور پرداخته و چگونگی ت

مورد 5931پدیده ریزگرد بر شبکه برق استان در بهمن 

 بررسی قرار گرفته است.

 ریزگرد و انواع آن -2

ی جوّی و اقلیمی است که هاپدیده ریزگردها یکی از پدیده 

وقوع آن پیامدهای اقتصادی، روحی و جسمی زیادی به 

همراه دارد. از طرفی با توجه به روند گرمایش جهانی، 

مدیریت و توسعه ناپایدار جهان کنونی، اقلیم شناسان و 

ها اعتقاد دارند که فراوانی پدیده ریزگردها و اکولوژیست

های هد یافت و در دههو غبار افزایش خوا ی گردهاطوفان

آینده به یکی از معضالت زیست محیطی در بسیاری از 

 . [0]کشورهای جهان تبدیل خواهد شد

 به هستند که هوا در معلق اتذرّریزگردها،  کلی طور به

ها از قطر یک مولکول آن اندازه بوده و مایع یا جامدصورت 

تر میکرون کوچک 144ون( بزرگتر و از میکر 4443/4)

 بسیار د. این مواد آالینده دارای تنوع و پیچیدگیباشن

 مانند -آنها شیمیایی ترکیب و اتذرّ اندازه و هستند زیادی

رود.  می شمار به این مواد مهم ویژگی از -هوا در غلظتشان

 شده استفاده مختلفی یهاواژه از مواد این بندی گروه در

 ذرات د(موا بودن جامد یا و حالت )مایع اندازه به اغلب که

 .[1]دارد بستگی

 ولی نیستند مشخصی شکل دارای معلق اتذرّ چه اگر

 معادل آیرودینامیکی قطر از طریق توان می را هاآن اندازه
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 تا5/4 بین معادل قطر دارای قمعلّ اتذرّ محاسبه کرد. اکثر

 سرعتی با میکرون 54 از بزرگتر اتذرّ .هستند میکرون 34

منابع مولد . کنند می شستن دقیقه در مترسانتی 34 حدود

ی بنددستهات معلق به دو دسته طبیعی و آنتروپوژنیک ذرّ

. منابع طبیعی در اثر فرآیندهای مختلف طبیعی شوندیم

حاصل می شوند در حالیکه منابع آنتروپوژنیک حاصل 

جریان باد با ی مختلف انسانی می باشند. هافعالیت

تعلیقات جامد ی )هافرسایش خاک منجر به تولید آئروسل

 .[7]شودیاولیه طبیعی میا مایع در هوا( 

مانند سوزاندن مواد، ذوب فلزات،  ی انسانیهاتیاکثر فعال

یا اسپری کردن منجر به تولید  خرد شدن، شخم زدن و

در هوا  آنهابخش قابل توجهی از  که شوندیمریزی ات ذرّ

ات حاصل از منابع ذرّ باقی خواهند ماند.ق بصورت معلّ

 می باشند نتروپوژنیک دارای اثرات محسوسی بر اتمسفرآ

زیرا در مناطق شهری و با تراکم باالی جمعیت، میزان 

منجر  ،در اتمسفرمدّت ها بیشتر بوده و در طوالنی نآتولید 

 .[7]شوندیات ریز ثانویه مبه ایجاد ذرّ

 ریزگردها در استان خوزستان  -9

روز، ریزگردها امتا به  5954در استان خوزستان از سال 

همچون پدیده شوری آب، زندگی مردم را مورد تهدید 

جدّی قرار داده است. افزایش مراجعین بیماران قلبی و 

در اثر آسم و آلرژی، خسارات شدید  هاریوی به اورژانس

اقتصادی بر مزارع کشاورزی و صنایع وابسته به آن و 

ست. افزایش مهاجرت از استان، از پیامدهای این پدیده ا

حتی به تدریج ریزگرد از شهرهای مرزی استان خوزستان 

ی دیگر نیز سرایت کرده است. هافراتر رفته و به استان

متأسفانه با گذشت زمان بر غلظت و پایداری آنها نیز افزوده 

استان  56ی اخیر بیش از هاشده به طوری که در سال

به میلیون نفر و گستره ای  13کشور با جمعیتی افزون بر 

وسعت بیش از یک میلیون کیلومتر مربع از کشور تحت 

  .[6]تأثیر آن قرار گرفته است

در  هاندهیغلظت ذرات گرد و غبار و آال زانیم ثرحداک

متفاوت بوده است، به خوزستان مختلف در استان  یهاسال

نوبت غلظت گرد  نیدر چند هاسال نیا یکه در ط یگونه ا

 نیکه ا دیر متر مکعب رسگرم دکرویم 3974و غبار به 

 5934اما از سال  ؛برابر حد مجاز بوده است 97مقدار 

قابل توجه داشته است.  شیافزا  زگردهایتاکنون، غلظت ر

تا  5954از سال  زگردهایآمار تعداد روز وقوع ر (5)شکل 

 نیا. دهدیدر استان خوزستان را نشان م 5939سال 

غلظت  نیشتریا بو ب 35روز در سال  69با تعداد  دهیپد

تاکنون در  53سال  بر متر مکعب از کروگرمیم 54444

 .[5]است وستهیاستان خوزستان بوقوع پ

 
در استان  5939تا  5954از سال  زگردهایتعداد روز وقوع ر (:5)شکل 

 [5]خوزستان

در  کروگرمیرا بر حسب م زگردهایغلظت ر نیز (3)شکل 

شهرستان اهواز در  5931تا سال  5954متر مکعب از سال 

  .[3]دهدینشان م

 
در شهرستان  5931تا سال  5954از سال  زگردهایغلظت ر (:3)شکل 

 [3]اهواز

ی شناسایی شده منشأ تولید گرد و خاک هاكانون -4

 در استان خوزستان

ی غربی های گرد و خاک که استانهاهر چند بیشتر طوفان

رند ولی کشور را تحت تأثیر قرار می دهند، منشأ خارجی دا

ی گرد و خاک با منشأ های اخیر نسبت طوفانهادر سال

داخلی  افزایش یافته است. تاکنون مطالعات زیادی در 

ی خارجی گرد و خاک انجام هاخصوص شناسایی کانون

ی ماهواره ای و هاشده که بیشتر آنها بر پایه داده

ی سنجش از دور انجام شده است. با تکیه بر این هاتکنیک

ی گرد و خاک در های خارجی اصلی طوفانهاکانونامر، 
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شمال غرب عراق و  :5استان خوزستان عبارتند از: منطقه 

و  هاتاالب :3شرق سوریه، دو طرف رودخانه فرات، منطقه 

ی خشک شده جنوب عراق )بین النهرین(، منطقه هازمین

ی اطراف و شمال دریاچه تارتار در عراق، منطقه هازمین :9

ی غرب عراق )استان االنبار( و شرق سوریه هازمین :0

شمال عربستان و مناطق مرزی  :1)استان حمص( و منطقه 

( نشان داده 9مناطق در شکل ) اینشرق اردن. 

 .[53-54]اندشده

ی ریزگرد های خارجی شناسایی شده مؤثر در طوفانهاکانون (:9)شکل 

 [53-54]در استان خوزستان

ی گرد و خاک در هاشأ طوفانی داخلی که منهاکانون

هزار هکتار، به  914خوزستان هستند، با مساحتی حدود 

طور عمده از شرق و جنوب شرق اهواز تا خاور هندیجان در 

جنوب شرق استان، گسترش دارند. عالوه بر این در غرب 

ی خشک شدۀ تاالب هورالعظیم در غرب هااستان نیز بخش

یی از شمال هاین بخشهویزه و نواحی پیرامون آن و همچن

خرمشهر نیز جزء مناطق منشأ می باشند. در بیشتر این 

کاهش رطوبت سطحی و شور شدن زمین و در  هاپهنه

ی زیرزمینی به خوبی دیده می شود. نفوذ هانتیجه نفوذ آب

ی زیرزمینی و تبخیر آن در اثر خاصیت مویینگی، هاآب

 سبب تبلور نمک در فضای خالی بین ذرات خاک و

متالشی شدن بافت خاک شده است. مناطق مذکور در 

( مشاهده می شود، قابل 0) شکلمحدوده  که در  6قالب 

  .[53-54]شناسایی هستند

ی گرد و خاک در غرب و هاشرایط تشکیل طوفان -1

 جنوب غرب ایران

خوزستان به دو  گرد و خاکی هابه طور معمول طوفان

ت اول به علّ صورت گسترده و محلی می باشند. در حالت

ایجاد گرادیان فشاری مناسب در مناطق غربی و جنوب 

تولید شده، گسترش یافته و وارد  هاکشور عراق، این طوفان

ایران می شوند. وجود گرادیان شدید فشاری روی 

صحراهای مرزی عراق و سوریه باعث ایجاد وزش بادهای 

نسبتاً شدید شده و این خود عامل مؤثری در برخاستن 

 .[59. 54]ی گرد و خاک در منطقه می باشدهاانطوف

ی گرد و خاک محلی خوزستان به طور معمول هادر طوفان

همزمان با ورود یک سامانه بارشی به استان خوزستان، به 

ت قرار گرفتن مرکز کم فشار سطح زمین در نزدیکی علّ

مرزهای خوزستان و در کشور عراق، جهت بادهای عبوری 

جنوبی تبدیل شده و به  -ه جنوب شرقیاز روی خوزستان ب

ت سرعت باالی وزش این بادها و عبور از روی علّ

ی گرد و خاک در استان های گرد و خاک، طوفانهاچشمه

تشکیل خواهد شد. به طور معمول در چند سال گذشته، 

ی گرد و خاک غلیظ خوزستان با هاهم زمانی وقوع طوفان

ا با رطوبت مناسب و ی دینامیک و بارش زهاورود سامانه

ی هابارش پیش بینی شده بسیار خوب توسط مدل

شده  هاهواشناسی، باعث کاهش میزان بارش این سامانه

و وزش  هات این پدیده جنوبی شدن جریاناست. علّ

ی استان و در نتیجه تولید هابادهای شدید روی کانون

ت صعود گرد ی گرد و خاک غلیظ می باشد. به علّهاطوفان

ی باالتر جو و ورود آن به درون های غلیظ به الیههاخاکو 

توده ابر، بارندگی قطع شده یا به میزان بسیار زیاد کاهش 

باعث  هامی یابد. در نتیجه، خشکسالی و تولید گرد و خاک

عدم بارش مناسب شده و کاهش یا عدم بارندگی باعث 

ی منشأ گرد و خاک و ایجاد هاخشکسالی و توسعه کانون

 .[54]شودد و خاک در استان خوزستان می ی گرهاوفانط

ی ریزگرد های داخلی شناسایی شده مؤثر در طوفانهاکانون (:0)شکل 

 [53-54]در استان خوزستان



 مللی انرژیدوازدهمین همایش بین ال

 ی گرد و خاک داخلی و خارجیهاتفاوت طوفان -6

ی گرد وخاک هابا منشأ عراق با طوفان یهاتفاوت طوفان

می باشد.  هاو غلظت آنات محلی، در ماندگاری و قطر ذرّ

ات گرد و خاک با منشأ عراق، ماندگاری ت قطر کم ذرّبه علّ

ساعت هم می تواند باعث  63باال بوده و حتی تا  هاآن

کاهش دید افقی در مناطق مختلف ایران شود. در صورتی 

ت وزش ی به طور معمول، به علّی محلّهاکه گرد و خاک

لت بزرگ تر بودن بادهای شدید ایجاد می شوند و به ع

ی خارجی، با اهات نسبت به گرد و خاکاندازه قطر این ذرّ

کاهش سرعت باد به سرعت ته نشین شده و دارای زمان 

ی گرد و خاک هاماندگاری کوتاهی هستند. غلظت طوفان

ی نسبت به نوع خارجی آن در اکثر موارد بسیار باال می محلّ

گرم بر متر  میکرو 54،444باشد، به گونه ای که غلظت 

برابر  77ه حدود مکعب نیز در شهر اهواز ثبت شده است ک

 .[50. 54]حد مجاز می باشد

ی گرد و غبار رخ هانکته بسیار مهم این است که طوفان

ی زیر هاسال اخیر در این مناطق از نظر ویژگی 1داده در 

 از موارد مشابه قبلی متمایز می باشد:

 ّا حدی که در بعضی ات بسیار باال بوده، تغلظت ذر

 برابر استاندارد گزارش شده است. 5444موارد 

 ّات با اندازه ق در طوفان، که در آن ذرّات معلّاندازه ذر

میکرون و یا کمتر از آن به میزان باالیی وجود  1/3

 دارد.

  1تداوم دوره زمانی بیشتر از موارد پیشین بوده و از 

 روز گزارش شده است. 54الی 

 روز در  51که پیشتر معموالً حدود  طول دورۀ وقوع

سال یا کمتر بوده، در حال حاضر در مواردی حتی 

 روز و یا بیشتر هم گزارش شده است. 544

 ی هاوسعت و منطقۀ تحت تأثیر که ابتدا استان

خوزستان و بوشهر بوده، اینک سطح وسیعی از دیگر 

 را شامل می شود. هااستان

 ًمحدود به فصل  زمان تحت تأثیر طوفان که معموال

در فصل  گرم سال بوده، اینک در سه سال اخیر

 .[51]زمستان هم گزارش شده است

ی گرد و خاک در غرب و هاعلل ایجاد طوفان -7

 جنوب غرب كشور

ی هابا بررسی آمار مربوط به شاخص خشکسالی و طوفان

ی مختلف استان خوزستان طی هاگرد و خاک در شهرستان

خص می شود که با تشدید سال اخیر به وضوح مش 31

ی گرد و هادر استان، شدت و فراوانی طوفان هاخشک سالی

 ت این امر را نیزخاک نیز به تبع آن افزایش یافته است. علّ

می توان در این مقوله جستجو نمود که با کاهش آبدهی 

ی این حوضه آبریز در درون و برون کشور، هارودخانه

کاهش یافته و با تشدید  های آبی و تاالبهارطوبت پهنه

ی منشأ هاو پدیدۀ بیابان زایی، کانون هاخشک شدن آن

 .[54]دی گرد و خاک توسعه می یابنهاطوفان

ی آبریز های حوضههای کاهش آورد رودخانهدر یک دید کلّ

ی هادجله و فرات و شاخهاروند رود )شط العرب( یعنی 

و در داخل کشور یعنی کارون و کرخه  هااصلی آن

ی زهره و جراحی را می توان به سه عامل هارودخانه

و تغییرات  های بیش از حد منابع آب، خشکسالیهابرداشت

 نست.مرتبط دا اقلیم

ی بیش از حد از منابع آب به خصوص منابع آب هابرداشت

شده و در  ها(، باعث کاهش آورد آنهاسطحی )رودخانه

، هابومنهایت باعث کاهش حجم آب ورودی به زیست 

ی آبی پایین دست شده که عاقبت این هاو پهنه هاتاالب

، بیابان زایی و برخاستن هاپدیده خشک شدن این پهنه

ست. شاید بتوان اصلی ترین هاگرد و خاک از این کانون

ی دجله و فرات هاعامل انسان ساخت کاهش آورد رودخانه

ه در توسط کشور ترکی هارا کنترل و مهار آب این رودخانه

)پروژه گاپ( به حساب آورد.  های این رودخانههاسرشاخه

ی دجله و فرات به ترتیب با هابه دلیل این پروژه، رودخانه

درصدی در آورد خود مواجه شده اند  77و  06ی هاکاهش

که این امر اثر بسیار چشمگیری را در پایین دست، یعنی 

د. یکی از کشورهای عراق، سوریه و ایران، ایجاد خواهد نمو

با منشأ خارجی به کشور  هادالیل اصلی ورود گرد و خاک

در . ایران را می توان پروژۀ گاپ کشور ترکیه محسوب کرد

ی کارون، کرخه، های رودخانههاداخل کشور نیز مهار آب

زهره و جراحی توسط زنجیره سدهای متعدد و همچنین 

که حقابۀ  ، باعث شدههااستفاده فزاینده از آب این رودخانه

ی پایین دست از جمله هازیست محیطی زیست بوم

ی منشأ های چشمگیر یافته و کانونها، کاهشهاتاالب

ی گرد و خاک شکل گیرند. این امر نیز جزء هاطوفان

. 54]عوامل طبیعی نبوده و انسان ساخت به شمار می رود

57]. 

ی گرد و خاک به هااز عوامل  طبیعی طوفان هاخشکسالی
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ر می روند. البته باید عنوان کرد که وقوع شما

ی موضعی و متناوب، جزء طبیعی چرخۀ هاخشکسالی

هیدرولوژیک می باشند و در منطقه سابقۀ تاریخی دارند. 

دوره، تناوب و طول دورۀ خشکسالی بسته به شدت آن 

ی متغیر می باشد. تغییرات اقلیم در مقیاس جهانی را نیز م

به شمار آورد. از آنجا  هان طوفانتوان دلیل دیگر وقوع ای

که علت اصلی تغییرات اقلیم ورود بیش از حد گازهای 

گلخانه ای توسط بشر به زمین است، این عامل نیز جزء 

عوامل انسان ساخت بوده، ولی در مقیاس جهانی محسوب 

نکته مهم دیگر که باید مورد توجه و واکاوی قرار  .می گردد

ی گرد و خاک در هاوانی طوفانت و فراگیرد، افزایش شدّ

 هامواقعی است که انتظار آن نمی رود. به دلیل وقوع بارش

، قاعدتاً در فصول بارش و پرآبی و رطوبت سطحی زمین

ی گرد و خاک کمتر می باشد، اما در هااحتمال وقوع طوفان

ی گرد و های اخیر در این مواقع از سال نیز طوفانهاسال

ند. با بررسی آمار مربوط به بارش و خاک به وقوع می پیوند

دما در فصل زمستان، به وضوح مشخص می شود که 

 .[57. 54]کسالی در استان خوزستان حاکم استخش

تفکیک دقیق سهم هر یک از عوامل ذکر شده در تشکیل، 

ی گرد و خاک به آسانی امکان هاتوسعه و تشدید طوفان

د از منابع پذیر نیست. از آن جایی که برداشت بیش از ح

ی موضعی و هاآب و تغییرات اقلیم در مقابل خشکسالی

موقتی، عواملی انسان ساخت بوده و از طرفی دیگر 

خشکسالی حاکم بر خاورمیانه خود می تواند ناشی از 

تغییرات اقلیم باشد تا یک خشکسالی طبیعی هیدرولوژیک، 

می توان گفت که در کل سهم عوامل انسان ساخت در 

ی گرد و خاک نسبت به هاسعه و تشدید طوفانتشکیل، تو

 عوامل طبیعی بیشتر است. 

 خوزستان استانبر شبکه برق  زگردهایاثرات ر -8

است. در  روین دیبخش صنعت برق، تول نیو مهمتر نیاول

شده نصب تیمگاوات ظرف 944,1از  شیاستان خوزستان ب

در  زگردهایر دهیوجود دارد. پد یو گاز یبخار یروگاهاین

شده که نتوان از حداکثر توان گذشته سبب یهالسا

 یهایآلودگ لیاستان به دل یهاروگاهیشده ننصب تیظرف

 .[56]و آب استفاده نمود واموجود در ه

به  زگردهایرنیز  عیتوزانتقال و فوق یهاشبکهدر بخش 

مختلف شبکه رسوب نموده و  یهاقسمت یرو جیتدر

 تاً یشوند که نهای م یباتیترک ایو  راتییتغ جادیموجب ا

 نیا یکیو مکان یکیمنجر به کاهش مشخصات الکتر

به  یشرج یبارش باران در هوا طیشده و در شرا زاتیتجه

ها دار شدن آنباعث حفره یدیاس یهاصورت باران

منجر به آلوده شدن  زگردهایر دهیپد. برای مثال گرددیم

 ژهیآن به و یجانب زاتیترانسفورماتور قدرت و تجه

آب و  طیشرا گشته وآن  یو خروج یورود یرهایگبرق

و رطوبت استان موجب شکست  یمه آلودگ ،یشرج ییهوا

. عالوه شودیها مشدن آن وبیمع تیها و در نهامقره یقیعا

از  یناش ینامناسب خوزستان همراه با آلودگ یهوابر این، 

 یکیو الکترون یکیالکتر یهاستمیبه س زگردهایر دهیپد

و  زاتیتجه نیرسانده و باعث عدم ارتباطات ب یادیز بیآس

 حضور. از طرفی گرددیاتاق فرمان پست انتقال م یتابلو

در  یقیها و کاهش سطح عامقره یباعث آلودگ زگردهایر

 یدر ابتدا دهیپد نی. اشودیو ولتاژ م انیجر یهاترانس

منجر  استانخاص  ییآب و هوا طیشرا زیو ن یفصل بارندگ

می و ولتاژ  انیجر یترانسفورماتورها یقیست عابه شک

 .[56]شود

 یو رطوبت از عوامل یآلودگنیز برق  یروین عیشبکه توزدر 

ها شبکه به خصوص مقره زاتیتجه هیکل یاست که بر رو

که شبکه نتواند  گرددیداشته و باعث م یاثرات نامطلوب

مسأله در مناطق  نیانجام دهد. ا یخود را به خوب فهیوظ

 یمناطق صنعت زیزارها و نو شوره ریبا یهاابانیب ،یاحلس

 زیشبکه ن نیدر ا. سازدیم انینما شتریب ااثرات خود ر

شدن  یدهامقره توأم با رطوبت، موجب یفیو کث یآلودگ

 .[55. 9]گرددیم یکیقوس الکتر یمقره و برقرار

حادثه قطعی برق استان خوزستان در  -8-5

 5931بهمن 

رنگ در استان خوزستان  یشکالت ییهوا، 5931در بهمن 

استان  نیباد، باران و خاک در احکمرانی حاکم شد و 

 37و  39، 3، 5قطعی برق گسترده ای را طی چند روز 

در  «سیگرد و غبار خ» دهیپدبهمن در این استان رقم زد. 

 یبرق در شهرها یو قطع دیاستان خوزستان بحران آفر

مردم  یبرا یدمتعدّ مشکالت  جادیمختلف استان باعث ا

 هارساختیز گریشبکه برق و د نیاز آنجا که ب. شد

برق باعث توقف  کهوجود دارد، قطع شب یعملکرد یوابستگ

 یشده و زندگ هارساختیز ریاختالل در عملکرد سا ای

 یقرار داد و آثار منف ریشهروندان را تحت تأث کیکایروزمره 

ر سیستم حمل ) قطعی آب، اختالل د به بار آورد یمتعدد
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ی ارتباطی یعنی موبایل و تلفن هاو نقل، اختالل در سیستم

( 5سیستم بانکی و...(. در جدول )همراه، اختالل در 

 5937ماه حوادث مختلف بهمن یبرا ییآب و هوا تیوضع

شامل، زمان شروع حوادث، درجه حرارت، نقطه شبنم، 

جهت وزش باد، سرعت باد و  د،ید دانیرطوبت هوا، م

مشاهده می شود. در ادامه برای درک عمیق عت تندباد سر

تر چگونگی وقوع این حوادث یکی از آنها که مرتبط با 

بیست و سوم بهمن ماه می باشد با جزئیات بررسی می 

شروع  بیست و سوم حوادث این روز از بامداد. شود

 .[53. 3]اندشده

 

 مختلفدر حوادث  ییمختلف آب و هوا طیشرا سهیمقا(: 5جدول )

 32/11/1931 39/11/1931 83/11/1931 80/11/1931 تاریخ

 81:10 بامداد 88:80 بامداد 81:33 ظهر 11:18 زمان شروع حوادث

 درجه حرارت
 گرادسانتی

 38الی  13
 در شروع 13

 13الی  3
 در شروع 11

 39الی  18
 در شروع 19

 33الی  0
 در شروع 18

 نقطه شبنم
 سانتی گراد

 10الی  2
 شروع در 19

 18الی  9
 در شروع 0

 19الی  3
 در شروع 18

 3الی  3
 در شروع 0

 رطوبت هوا
 درصد

 09الی  11
 در شروع 20

 00الی  90
 در شروع 03

 188الی  33
 در شروع 03

 39الی  30
 در شروع 03

 میدان دید
 کیلومتر

 18الی  8
 در شروع 8

 0الی  3
 در شروع 9

 0الی  1/8
 در شروع 0

 18الی  1/3
 شروعدر  0

 جهت وزش باد
 شرق تا جنوب شرقی و جنوبی
 جنوب و جنوب شرق در شروع

 شرق شمال شرق تا شمال شمال غرب
 غرب و جنوب غرب در شروع

 شرق تا شمال شمال غرب
 شرق و جنوب شرقی

شرقی و جنوب
 شرق

 شرقیشمال-شمال

 سرعت باد
 کیلومتر

 9/13الی  0/9
 در شروع 3/31

 11الی  8
 در شروع 0/9

 0/10الی  8
 در شروع 0/9

 1/11الی  8
 در شروع 0/9

 تندباد
 کیلومتر

 0/20الی  1/91
 در شروع 18

- - - 

 وضعیت آب و هوایی

ذرات شن و ماسه معلق در هوا و 
 گرد و غبار گسترده

طوفان همراه رعد و برق و باران 
 شدید در شروع

گرد و غبار گسترده و پراکنده، هوا ابری 
 و رطوبت باال

 غبار گسترده در شروعگرد و 

هوای ابری، مه و رطوبت باال گرد و 
 غبار گسترده

 مه شدید در شروع

هوای صاف در 
 ساعاتی مه

صاف در شروع 
 حوادث

 

 39در روز  درجه حرارت هوا و نقطه شبنم را( 9شکل )

  .[34]دهدماه نشان میبهمن

 
 [34]ماهبهمن 39( : درجه حرارت و نقطه شبنم در روز 9)شکل

 39تا  54مطابق با این منحنی دمای هوا در این روز بین 

گراد در ساعات مختلف متغیر بوده و در زمان درجه سانتی

درجه سانتی گراد  59شروع حوادث شبکه مقدار دمای هوا 

درجه سانتی گراد  59تا  3بوده است. نقطه شبنم نیز بین 

 باشد. متغیر می

 39درصد در روز ( میزان رطوبت هوا را بر حسب 0شکل )

تا  %33دهد. رطوبت هوا در این روز بین بهمن نشان می

بوده  %53متغیر بوده و در زمان شروع حوادث  544%

ماه به بهمن 39( میدان دید را در روز 1. شکل )[34]است

با این شکل میدان دید در  دهد. مطابقکیلومتر نشان می

در زمان  کیلومتر متغیر بوده که 5تا  5/4این روز بین 

  کیلومتر رسیده است. 0شروع حوادث این میزان به 

 



 مللی انرژیدوازدهمین همایش بین ال

 
 [34]ماهبهمن 39: رطوبت هوا در روز (0)شکل 

 

 
 [34]ماه بهمن 39: میدان دید در روز (1) شکل

 

جهت وزش باد را برای ساعات مختلف در روز  ( نیز7شکل )

دهد. در توضیح این شکل باید گفت ماه نشان میبهمن 39

درجه؛  974تا  4ر نظرگیری جهات جغرافیایی بین که با د

درجه قرار گرفته و سایر  974یا  4جهت شمال در زاویه 

  بود. ( خواهند3جهات جغرافیایی مطابق با جدول )

 
 .[34]ماهبهمن 39(: جهت وزش باد در روز 7) شکل

 هاهای جغرافیایی و زاویه این جهت(: جهت3)جدول 

 جغرافیاییجهت  زاویه بر حسب درجه

 N شمال 974یا  4

 NNE شمال شمال شرق 1/33

 NE شمال شرق 01

 ENE شرق شمال شرق 1/76

 E شرق 34

 ESE شرق جنوب شرق 1/553

 SE جنوب شرق 591

 SSE جنوب جنوب شرق 1/516

 S جنوب 554

 SSW جنوب جنوب غرب 1/343

 SW جنوب غرب 331

 WSW غرب جنوب غرب 1/306

 W غرب 364

 WNW غرب شمال غرب 1/333

 NW شمال غرب 951

 NNW شمال شمال غرب 1/996

 

بهمن و بر حسب  39( نیز سرعت باد را در روز 6شکل )

تا  4دهد که سرعت باد در این روز بین کیلومتر نشان می

  کیلومتر متغیر بوده است. 5/50

 

 

 .[38]ماهبهمن 39(: سرعت باد در روز 0) شکل

 

وزش باد و شرایط آب و هوا را در ساعات جهت  (5شکل ) 

همانطور که  .[34]دهدبهمن ماه نشان می 39تلف روز مخ

مشخص است در ساعات مختلف روز وضعیت آب و هوایی 

باشد و در زمان شامل هوای ابری، مه و رطوبت باال می

 شروع حوادث نیز مه شدید بر شهر اهواز حاکم بوده است.



 مللی انرژیدوازدهمین همایش بین ال

ف آب و هوایی را که در این ختلتعریف شرایط م (9جدول )

با توجه به  .[33. 35]دهداند را نشان میشکل استفاده شده

 37و  39، 3، 5شرایطی که از نظر آب و هوایی در روزهای 

در استان خوزستان حاکم بوده است، اتفاقات مختلفی با 

ی متفاوت، در شبکه برق استان به وقوع پیوسته هاگستره

.است

 .[34]ماهبهمن 39(: جهت وزش باد و شرایط آب و هوایی در ساعات مختلف روز 0)0شکل 

 

 [33. 35](: تعریف شرایط مختلف آب و هوایی 9) جدول

 شرایط آب و هوایی تعریف

ند. در این رودر این شرایط آب و هوایی ذرات شن و ماسه به وسیله باد از سطح زمین بلند شده و تا ارتفاع متوسطی باال می

 رسد.کیلومتر است می 55حالت دید افقی به کمتر از مقدار استاندارد آن که در حدود 
Blowing Sand 

 Clear شود.گفته می %54به شرایط آب و هوایی با پوشش ابری کمتر از 

ا کمتر از یک کیلومتر کند که دید را تشده که به سطح زمین نزدیک بوده و ابری از قطرات خیلی کوچک تولید میآب چگال

 دهد.کاهش می
Fog 

 Haze دهد.شرایط آب و هوایی که درآن گرد و غبار و یا ذرات نمک به وفور در هوا یافت شده و دید را کاهش می

 Light Rain متر در حال سقوط قرار دارند.میلی 9تا  3شرایط آب و هوایی که درآن قطرات آب کوچک با قطر 

باشد. در این حالت دید نسبت به حالت مه کمتر ایی شامل وجود قطرات میکروسکوپی آب معلق در هوا میاین شرایط آب و هو

 باشد.می
Mist 

 از آسمان به وسیله ابرها پوشیده شده است. %14شرایط آب و هوایی که در آن بیش از 
Mostly 

Cloudy 

 Overcast ده شده است.از آسمان از ابر پوشی %34شرایط آب و هوایی که در آن بیش از 

 Sand شود که ذرات شن و ماسه در هوا وجود داشته باشد.به شرایط آب و هوایی گفته می

 اند.از سطح آسمان را پوشانده %14تا  %95شرایط آب و هوایی که درآن ابرها بین 
Scattered 

Clouds 

 Thunderstorm دید، باران سنگین و گاهی تگرگ همراه است.شرایط آب و هوایی که در آن طوفانی همراه با رعد و برق، بادهای ش

 شرایط آب و هوایی مانند مورد قبلی که در آن حتماً باران شدید نیز وجود دارد.
Thunderstorm 

& Rain 

 شود که گرد و غبار در همه جا و به صورت گسترده منتشر شده باشد.به شرایط آب و هوایی گفته می
Widespread 

Dust 

S

     
W

9:00 PM-Mostly Cloudy

8:30 PM-Scattered Clouds

8:30 AM-Fog
2:54 PM-Haze
3:00 PM-Haze
3:29 PM-Haze

8:00 PM-Scattered Clouds
10:30 PM-Mostly Cloudy

8:00 AM-Fog
1:57 PM-Haze
2:00 PM-Haze
2:24 PM-Haze
2:30 PM-Haze
3:56 PM-Haze
4:00 PM-Haze
7:30 PM-Haze 12:30 AM-Mist

3:30 AM-Mist
4:30 AM-Mist

12:58 PM-Haze
1:00 PM-Haze
1:24 PM-Haze
1:30 PM-Haze
4:26 PM-Haze
5:30 PM-Haze
6:00 PM-Haze
6:30 PM-Haze
7:00 PM-Haze

9:30 PM-Mostly Cloudy
10:00 PM-Mostly Cloudy

9:00 AM-Partly Cloudy
12:30 PM-Haze 10:30 AM-Haze

10:50 AM-Haze
11:55 AM-Haze
4:56 PM-Haze
5:00 PM-Haze

9:30 AM-Scattered Clouds
10:00 AM-Scattered Clouds

11:30 AM-Haze
11:30 PM-Scattered Clouds

7:00 AM-Fog
7:30 AM-Scattered Clouds

11:00 PM-Scattered 
Clouds

1:30 AM-Mist
2:30 AM-Mist
5:30 AM-Mist
6:30 AM-Fog

12:00 AM-Haze
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حوادثی که در شبکه برق طی این روزها رخ  (،0در جدول )

تعداد  ده،یدحادثه یحوادث، نواح یبه لحاظ علت اصلداده 

 زانیمو  بار قطع شده زانیم و مدت زمان ،هایخاموش

 ع،یتوزفوقو  عیتوزبرای هر دو شبکه  نشدهعیتوز یانرژ

ی و سایر حوادث به وقوع پیوسته روگاهین یخروج واحدها

جدول هرجا  نیاند. الزم به ذکر است که در اشده سهیقام

نبود  یاستفاده شده است به معن رهیاز عالمت خط ت

 .باشدیم اطالعات در آن بخش

 3و  5 یهایخاموش سهیبا مقاطبق اطالعات جدول اخیر، 

روز  یهایکه اکثر خاموش گرددیماه مشخص مبهمن

 عیخش فوق توزدر بنهم در روز  یول عیدر بخش توزهشتم 

به نهم نیز در روز  یخاموش زانیمبصورت کلی  اند.بوده

 نشدهعیتوز یانرژ زانیمو  بودهقبل برابر روز  3 یلحاظ زمان

 نشان این آمارها کهبرابر بوده  9نیز در این روز تقریبا 

ذکر  به. الزم در این روز استبودن حوادث  دتریشد دهنده

پر  ن،یاز بزرگترغرب و شرق اهواز  یاست که نواح

 یاشرکت برق منطقه یهاپست نیترو مهم نیترمصرف

 ،ینواح نیمنصوبه در ا یهاخوزستان بوده که پست

سوسنگرد و  زه،یهو ه،یدیحم ،یاهواز، باو یهاشهرستان

اما عمق فاجعه در روز بیست و  .ندینمایرا برقدار م یمالثان

اعت کیلووات س 1393سوم به وقوع پیوست که میزان 

انرژی توزیع نشده در دو بخش توزیع و فوق توزیع به وقوع 

 روگاهیدر اثر بروز مشکل در ناین روز  درهمچنین  پیوست.

 کنندیم هیتغذ روگاهین نیکه از ا ییهایمیماهشهر، پتروش

از  یاند، الزم به ذکر است که بخششده یدچار قطع زین

ر و فج یهایمیصرف مصرف پتروش روگاهین نیا دیتول

 نیبر ا الوه. عگرددیم قیبه شبکه تزر زیاز آن ن گریبخش د

فوالد اهواز، نورد  عیصنا ن،یمارون، فوالد اکس یمیپتروش

هستند که  یصنعت یهابخش گریاهواز و فوالد شادگان از د

 .اندشده یروز دچار خاموش نیدر ا

با توجه و عنایت به این آمار و ارقام، می توان به وسعت 

مخرب ریزگردها در شبکه برق استان خوزستان پی   تأثیرات

 برد.

 جمع بندی -3

ی گرد و خاک در غرب و جنوب غرب کشور از دو هاطوفان

جنبه خارجی و داخلی قابل بررسی است. از منظر برون 

مرزی با توجه به این که این قسمت از کشور ایران جزء 

 حوضه آبریز بزرگ اروندرود )شط العرب( می باشد، قطعاً 

روندهای حاکم بر اقلیم و منابع آب در این حوضه آبریز که 

بین کشورهای ترکیه، عراق، سوریه، ایران و عربستان 

ی گرد و خاک ایران به طور هامشترک می باشد، بر طوفان

مستقیم و غیرمستقیم اثرگذار است. با عنایت به وجود 

خشکسالی شدید حاکم بر این منطقه و تغییرات اقلیم، که 

ش بینی می شود ادامه داشته باشد در کنار اقدامات پی

ی دجله و های رودخانههاکشور ترکیه در مهار آب سرشاخه

فرات )پروژه گاپ( و همچنین نیاز شدید کشورهای عراق و 

ی گرد و خاک هاسوریه به آب، به نظر می رسد که طوفان

با منشأ خارج از کشور ادامه داشته و یا تشدید شود. با 

ی آبریز کارون های روند خشکسالی حاکم بر حوضهبررس

جراحی و کاهش آبدهی -بزرگ، کرخه، مرزی غرب و زهره

و همچنین فراوانی و  های موجود در این حوضههارودخانه

ی گرد و خاک در این مناطق، کاماًل هاشدت طوفان

مشخص می شود که با تشدید خشکسالی و کاهش آبدهی 

الی، تغییر اقلیم و مهار آب آنها )به علل خشکس هارودخانه

ی گرد و خاک با منشأ داخلی هادر باالدست(، طوفان

نسبت به نوع خارجی  هاافزایش یافته است که این طوفان

آن معموالً دارای ماندگاری کمتر، غلظت بیشتر و دامنه اثر 

 محدودتر هستند. 

در استان، شبکه برق استان  دهیپد نیا دیبا توجه به تشد

متاثر از آن شده  یاتیمهم و ح رساختیبه عنوان ز زین

را بر شبکه برق کشور  ینیسنگ یهانهیامر هز نیاست. ا

 یهانهیهز شیتوان به افزا یوارد نموده که از جمله آن م

 هاز جمل دهیپد نیمقابله با ا یو طرحه ا یو نگهدار ریتعم

رابر و...  کونیلیس یهابا مقره یکیسرام یهامقره ضیتعو

به  ییاشاره نمود. هر چند صنعت برق به منظور پاسخگو

را آغاز   یاقدامات یکیالکتر یمختلف استان به انرژ یازهاین

رسد  یخصوص کرده اما به نظر م نیدر ا ییهانهیو هز

 زگردهایر یعنیموضوع  یاصل نهیدر زم دیرا با یراهکار اصل

است مخرّب جستجو کرد. لذا مناسب  دهیپد نیو مقابله با ا

که مطالعات  یعمل یو راهکارها یمنطقه ا -یعزم مل

درخصوص آنها انجام شده را در خصوص  یقیدق یکارشناس

 در منطقه به کار گرفت.  زگردهایر دهیکاهش پد
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 5931استان خوزستان در بهمن ماه  (: بررسی حوادث شبکه برق0جدول )

 32/11/1931 39/11/1931 83/11/1931 80/11/1931 تاریخ

 دادهعلت اصلی حوادث رخ
طوفان شدید و با 

 سرعت باال
 به عالوه بارش باران

رطوبت هوای باال و تشکیل 
 شبنم

 به عالوه وجود گرد و خاک
 ماهبهمن 0از طوفان روز 

رطوبت هوای شدید و تشکیل 
 شبنم

 به عالوه وجود گرد و خاک
 ماهبهمن 0از طوفان روز 

 رطوبت هوا
 از به عالوه وجود آلودگی پس

 39بهمن و  3حوادث مورخ 
 بهمن

 دیدهنواحی یا شهرهای حادثه
اهواز، بیشتر بخش 

 شرقی
 اهواز، بیشتر بخش غربی

 ،یاهواز، باو یهاشهرستان
 زه،یآزادگان، هودشت ه،یدیحم

 آبادان، جان،یماهشهر، هند
 شادگان و کارون خرمشهر،

 اهواز

میزان بار قطع شده بر حسب 
 مگاوات

- - 1988 - 

میزان بار قطع شده توزیع بر 
 حسب مگاوات

- - - - 

میزان بار قطع شده 
 توزیع بر حسب مگاواتفوق

- - 030 - 

میزان بار قطع شده 
فوالد بر حسب صنایع

 مگاوات
- - 003 - 

تعداد خاموشی در شبکه 
 توزیع

110 21 03 - 

تعداد خاموشی در شبکه 
 توزیعفوق

180 139 300 - 

نشده توزیعمدت زمان انرژی 
 در بخش توزیع به دقیقه

000,33 091,18 000,13 - 

نشده مدت زمان انرژی توزیع
 توزیع به دقیقهدر بخش فوق

000,30 081,111 008,108 - 

نشده در میزان انرژی توزیع
بخش توزیع به مگاوات 

 ساعت
093 320 092 1/118 

نشده در میزان انرژی توزیع
توزیع به مگاوات بخش فوق

 اعتس
290 9081 0089 13/90 

 خروج واحدهای نیروگاهی
نیروگاهی خارج 

 نشده است
 نیروگاهی خارج نشده است

(، %18(، خرمشهر )%01رامین )
(، %10ماهشهر ) (،%10آبادان )

( و نیروگاه افق %23زرگان )
(23%) 

 (%12رامین )

 - 1088 - - میزان تولید از دست رفته

های انتقال به طور پست
 برق شدهبیکامل 

- 
 جنوبیغرب، مهزیار، اهوازشمال

 شمیهاو شهید
 پست انتقال 31

 غرب، سوسنگرد، شوش،شمال
 ، رامین،1تپه، اهواز هفت
 راه و اهواز جنوبیملی

توزیع به طور های فوقپست
 برق شدهکامل بی

- 32 08 - 

 - 01 - - شدهتعداد خطوط انتقال قطع

توزیع تعداد فیدر فوق
 دهشقطع

- 13 01 - 

تعداد فیدر فشار متوسط 
 شدهقطع

- 998 - - 
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 عمراج -51

]5[ 

استان  ییو دارا یاداره کل امور اقتصاد یمعاونت اقتصاد

استان خوزستان  یگزارش اقتصاد” (.5933. )خوزستان

5933”. 

 .”5930استان خوزستان  یسالنامه آمار” .مرکز آمار کشور ]3[

]9[ 

کارنامه عملکرد شرکت ”(.5937). مهرداد ،یموسو یبالد

و  یزیرمعاونت برنامه .”5931خوزستان  یابرق منطقه

 .خوزستان یاشرکت برق منطقه قاتیتحق

]0[ 

گرد و  دهیپد”(. 5934محمود. ) ان،یاحمد، جوراب ان،یبیحب

کنگره  نیاول .”غبار و اثرات آن بر صنعت آب و برق خوزستان

 ،اهواز آن، انباریبله با آثار زگرد و غبار و مقا دهیپد یالملل نیب

5515-5574. 

]1[ 

 یسازمان نظام مهندس یو پژوهش یفن ،یمعاونت آموزش

آموزش و ” ( 5939) .استان همدان یعیو منابع طب یکشاورز

 .”زگردهایساکنان همدان در خصوص ر یآگاه ساز

]7[ 

 ،یعل ،زادهینق ،محمدصادقحسنوند،  .محسن ،یدریح

 .”هوا، منشأ و کنترل آن یآلودگ ”(.5937) کاظم. ،ینداف

 تهران: انتشارات نص. چاپ چهارم.

]6[ 

حادثه  یطیمح ستیز لیتحل ”(. 5937) .مهسا ،یقیصد

، پژوهشگاه 5931برق استان خوزستان در بهمن ماه  یقطع

 .روین

]5[ 
بر اثرات  یمرور” (.5930) .خوزستان یاشرکت برق منطقه

 .” (5930 بهشتیارد) ندر صنعت برق خوزستا زگردهایر

]3[ 

اثرات  یبررس (. ”5931. )توزیع نیروی برق اهوازشرکت برق 

برق و ارائه راهکار مقابله  عیتوز یهابر شبکه زگردهایر دهیپد

 ( ”.5931 اسفند) با آن

]54[ 

معاونت  ،یاسالم یمجلس شورا یهامرکز پژوهش

. ییربنایدفتر مطالعات ز ،یدیو امور تول ییربنایز یهاپژوهش

گردو خاک غرب و جنوب غرب کشور:  یهاطوفان”(. 5937)

 ”.ندهیآ تیوضع ینیب شیو پ هاعلل، منشأ، کانون

]55[ 

 تیریکشور، مد یو اکتشافات معدن یشناس نیسازمان زم

 تیو اولو ییشناسا” .(5930) .)اهواز( یمنطقه جنوب باختر

 ”.استان خوزستان زگردیر دیتول یهاکانون یبند

]53[ 

(. 5931) م،یمر زانلو،یالهام، ا ان،یطاهر د،یمج ،یکرمان

گرد و  یهاو طوفان زگردهایر یماهواره ا ریتصاو لیتحل”

 یو خارج یداخل یهامنشأ یبه منظور بررس رانیدر ا یغبار

، 3ره آورد سالمت، دوره مجله  ”.هاکنترل آن یهاو روش

 .5شماره 

]59[ 

علل  یبررس”(. 5933. )رهزه ،یبندر ده،یحم ،ینجف آباد

و  شیهما نیگرد و غبار استان خوزستان، اول یهادهیپد

  ”.و صنعت پاک یانرژ ست،یز طیمح یتخصص شگاهینما

 .تهران، دانشگاه تهران

]50[ 

 یروند گرد و غبار ورود لیتحل” (.5935. )عباس ،یشاهسون

 م،یحک یمجله پژوهش ”.بر استان خوزستان دیبا تأک رانیبه ا

 .9، شماره 51ره دو

]51[ 
علل  یبررسگزارش  ” (.5934. )رانیجامعه مهندسان مشاور ا

 ”.آن انباریو اثرات ز لیتعد یهاگرد و غبار و راه حل شیدایپ

]57[ 

(. 5930. )واحد خ،یش یبرد ن،یعبدالحس دیس ،یآرام

گرد و غبار و  دهیپد نهیمطالعات صورت گرفته در زم یبررس”

 نیاول ”.رانیدر جنوب و غرب ا دهیپد نیبروز ا لیدال

 دیگرد و غبار،  اهواز، دانشگاه شه یالملل نیکنفرانس ب

 .50-53چمران، 

]56[ 
 زگردهایبر اثرات ر یمرور ” (.5939. )نیمحمد ام، یانصار

 اهواز اتیانتشارات آ ”.در صنعت برق خوزستان

]55[ 
صنعت  یلیآمار تفص (. ”5931. )ریتوان یشرکت مادر تخصص

 ”.5930برق در سال  یرویانتقال ن ژهیو رانیبرق ا

]53[ 

 یبردارحوادث شبکه، معاونت بهره لیو تحل یگروه بررس

گزارش حوادث ”  .خوزستان یابرق منطقه یشرکت سهام

 ”.5931ماه بهمن 37و  39خوزستان در  یاشبکه برق منطقه

]34[ 
 یهاهداد”  کشور. یسازمان هواشناس ،یوزارت راه و شهرساز

 .”5931شهر اهواز در بهمن ماه  ییآب و هوا
The National Oceanic and Atmospheric 

Administration's (NOAA) National Weather 

Service 

[21] 

  www.wunderground.com/history [22] 
 

 

 


