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بررسی کیفیت بهداشتی هوای شهر تبریز در سال  1390با تکیه بر شاخص کیفیت هواAQI
یوسف محمدیان

1

محسن گرگانی فیروزجائی
اسماعیل جوادی کهریز

2

*3

E.j.kahriz@gmail.com
تاریخ پذیرش95 / 05 / 30 :

تاریخ دریافت95./01/07 :
چکیده

امروزه آلودگی هوای کالنشهرها تهدیدی برای سالمتی انسان تلقی میگردد که موجب بروز اثرات سوء سالمتی؛ همچوون بیمواریهوای للیوی-
عرولی و تنفسی و سرطان می شود .لذا پایش کیفیت هوای شهری جهت اتخاذ تصمیمات کنترلی توسط سازمانهای مربوطه و همچنین جهت
اطالع رسانی شهروندان ضروری می باشد .بنابراین هدف این مطالعه بررسی کیفیت بهداشتی هوای کالنشهر تیریز از نظور میوزان آنینوده هوای
معیار میباشد .در این مطالعه توصیفی-مقطعوی غلظوت هوای پون

آنینوده معیوار ،بوا مراجعوه بوه سوازمان یفازوت محویط زیسوت اسوتان

آذربایجانشرلی بدست آمد .سپس شاخص کیفیت هوا ( )AQIاز طریق روابط موجود براساس غلظتهای لحظه ای آنینده ها محاسیه شد و بر
مینای جدول استاندارد کیفیت بهداشتى هوا طیقه بندی گردید .تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرمافزار  SPSS20و  Excelانجام پذیرفت.
از  366روز %4/1 ،روزها کیفیت هوا خوب %65 ،متوسط %24/8 ،ناسالم برای گروه های یسواس %2/2 ،ناسوالم %3/3 ،بسویار ناسوالم و %0/6
خطرناک بوده است .همچنین  %30/87از روزها  AQIبانتر از یدمجاز بوده است .کربن منوکسید با بیشترین سوهم بعنووان آنینوده مسولول
شناخته شد .کیفیت هوای کالنشهر تیریز در سال  1390وضعیت مطلوبی نداشته است زیرا  112روز از سال سطح آنیندههای مسلول بانتر از
ید مجاز بوده است .باتوجه به رابطه معنادار فصل با تغییرات غلظت آنینده ها ،برای نیل به روشهای کنترلی موثر ،توجه بوه ایون متغیور موی
تواند مفید باشد .همچنین با افزایش تعداد ایستگاه های پایش آلودگی هوا ،اطالعات به دست آمده می تواند در محاسیه میوانگین آمواریق لابول
تعمیم برای کل شهر مورد استفاده لرار گیرد.
کلمات کلیدی :شاخص کیفیت هوا ،تیریز ،آنینده های معیار ،ایستگاه سنجش آلودگی شهری

 -1دانشجوی دوره دکترای تخصصی مهندسی بهداشت یرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت یرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران.
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت یرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران (مسلول مکاتیات).
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Abstract
Nowadays megacities air pollution has considered as a health problem, which caused various health
effects such as cardiovascular and pulmonary disease and cancers. Hence air quality monitoring is
needed for citizens informing as well as offering of new strategies for pollution control. Therefore, the
aim of this study is the evaluation of Tabriz megacity air quality according to criteria pollutant
concentration.
In this cross-descriptive study, five criteria pollutant concentrations were derived by referring to East
Azerbaijan environmental protection organization. Air quality index (AQI) was calculated by specific
equation with using moment concentration of criteria pollutants. Then according to air quality standard
level table, calculated indexes were categorized in relevant level. Statistical analysis was done with
SPSS20 descriptive tests and Excel 2010 software.
Of total 366 days, the air quality statue in 4.1% of days were good, 65% moderate, 24.8% unhealthy for
sensitive group, 2.2% unhealthy, 3.3% very unhealthy and 0.6% hazardous. Also in 30.87% of days the
AQI have been extreme standard level. CO with highest quota was responsible pollutant. Maximum level
of three main pollutants of PM10, CO and O3 was in March, October and June, respectively.
Tabriz air quality in 2011 was not desirable, as 112 days of year; pollutant levels were higher than
allowable limit. Seasonal variation has significant correlation with pollutant levels; theretofore
consideration of this factor probably can be useful to definition of control strategies. Increasing of
monitoring stations can be utilize for obtaining extensible statistics average for whole city.
Key words: AQI, Tabriz, criteria pollutant, air pollution monitoring station
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مقدمه
آلودگی هوا به شرایطی اطالق می گردد که مواد و ترکییاتی مضور

مطالعاتی بر مینای مضرات آنینده ها در کوتاه مدت صورت گرفته

اضافه بر ترکییات طییعی جو در هوا وجوود داشوته باشود( .)1کوه

است که نشان داد آلودگی هوا در کوتاه مدت تاثیر چشمگیری بور

منشاء آن عمدتاً فعالیت های انسانی و صونعتی در کوالن شوهرها

تشدید آسم و عالئم آن داشته است( .)6طیق گزارش اندرسوون و

بوده و همچنین در مرکز شهر هوا عموده علول آلوودگی ،ترافیو

همکاران افراد بطور میانگین  1ساعت از شویانه روز را در محویط

خودرو ها و مصرف سوخت های فسیلی بعنوان منیع اصلی توامین

بیرون سپری می کنند و این دریالی است که اغلب مشاغل درون

انرژی صنایع و منازل و ادارات و ...موی باشود( .)2پوس از انقوالب

شهری بیشتر از  10ساعت در مواجهه با آنینده های موی باشوند.

صنعتی موضوع آلودگی هوا مطرح شده و روز به روز نگرانی ها در

بر همین مینا در سال  1976سازمان یفازوت از محویط زیسوت

این زمینه بیشتر کرده است .بیش از  3000نوع ماده شیمیایی که

ایانت متحده امریکوا ( )EPAدر جهوت آگواهی عمووم موردم از

ناشی از فعالیت هوای بشوری موی باشود ،شناسوایی شوده اسوت،

میزان آلودگی شهرها ،شاخصی تحت عنوان شاخص آلودگی هوای

تخمین زده می شود که آنینده های محیط شهری غالب بر 500

شهری تعریف کرد( .)8 ,7شاخصوی کوه اموروزه بعنووان شواخص

نوع ماده شیمیایی می باشد که از این میان تنها اثرات  200مورد

از

کیفیت هوای مطرح اسوت در والوع بور اسواس غلظوت هریو

از آنها مورد بررسی لرار گرفته است( .)3بیماریها و اثرات نامطلوب

آنینده ها در محدوده زمانی  8ساعته ،یو

آلودگی هوا طیف گسترده ای را شامل می شود کوه بخشوی از آن

محاسیه می شود سازمان  5 EPAآنینده اصلی( ، NO2 ،PM10

اثرات مستقیم برروی سالمتی انسان می باشد مانند اثرات یواد و

 SO2 ، O3و  )COرا بعنوان آنینوده هوای معیوار معرفوی کورده

مزمن تنفسی ،جهش های ژنتیکی ،سورطان هوای متعودد ،اثورات

است که این  5آنینده سهم بیشتری از مورگ و میور را بوه علوت

پوستی و یتی سقط جنین و بخشوی از آن اثورات غیور مسوتقیم

اثرات للیی عرولی ،ریوی و دیابت به خود اختصوا

داده انود(-9

مانند بارانها اسویدی و تواثیر بور آبهوای زیور زمینوی و همچنوین

.)11

تاثیرات مخرب بر محویط زیسوت و موجوودات زنوده و در نهایوت

شهر تیریز یکی از کالن شهرهای ایران موی باشود کوه بوه دنیول

انسان می باشد(.)4

متعددی از جمله صنعتی شدن ،افزایش جمعیت و بالتیع افوزایش

مطالعات متعددی ارتیاط بین آنینده های شهری با میزان مرگ و

تردد وسایل نقلیه و  ...در لیسوت شوهرهای آلووده از نظور هووای

گزارش بیان شده است که

شهری لرار گرفته اسوت( .)12براسواس گوزارش سوازمان محویط

به ازای افوزایش  10میکروگورم برمترمکعوب در میوانگین غلظوت

زیست امریکا ،منابع آنینده هوا در کالنشهرها را می توان بوه سوه

موورگ و میوور روزانووه افووراد

دسته وسایل نقلیه موتووری ،منوابع ثابوت صونعتی ،منوابع ثابوت

میانسووال1درصوود افووزایش مووی یابوود .ذرات  PM10بعلووت لطوور

خانگی و تجاری دسته بندی کرد( .)13منابع ثابت آلودگی هووای

بزرگشان اغلب مجاری تنفسی را درگیر می کند .طیوق بوراوردی

شهر تیریز عالوه بر صنایع موجود شوهرک هوای صونعتی شوامل،

که در شانگهایی صورت گرفت نشان داده شد که بار مالی بهداشت

نیروگاه یرارتی تیریز ،پانیشگاه تیریز ،آجرپزی های جاده تیریز-

و درمان ناشوی از آلوودگی ذرات معلوق شوهری ،در سوال 2001

مرند ،آجرپزی های منطقه کجا آباد و وایدهای آسفالت پزی موی

یوودود 626ملیووون دنر بوووده اسووت( .)5همچنووین در لوورن 19

باشد( .)12شایان ذکر است که ایتراق گاز بخاری ها و اجاق گاز

میر را مورد بررسی لرار داده اند .دری
ذرات ، 1 PM10میووزان ریسوو

 -1ذراتی که لطر آئرودینامیکی آنها کمتر از  10میکرون می باشد.

سواعته و  24سواعته
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آشپزخانه هوا انوواعی از آنینوده هوا را منتشور موی کننود کوه از

باشد .همانطور کوه در جودول( )1نشوان داده شوده اسوت بورای

مهمترین آنها می توان به گاز ،NO ،NO2 ،COآلدئیودها ،انوواع

شاخص کیفیت هوا( )AQIی

گازهای آلی و ذرات معلق لابل تنفس اشاره کرد(.)14

دارد که لابل فهم و استنیاط برای عموم مردم می باشد .محودوده

شاخصهای آلودگی هوا از ابتودای سوال 1970تعریوف و تواکنون

عددی این شاخص بین  0-500می باشد و براساس غلطت شوش

استفاده می شود .امروزه رای ترین شاخص آلودگی هوا  AQIمی

آنینده اصلی محاسیه می شود(.)15

محودوده در شوش سوطح وجوود

جدول  - 1راهنمای شاخص کیفیت هوا()US-EPA
)Table1- the guidance of air quality index(US-EPA
مقدار AQI

اثرات بهداشتی

توصیه های بهداشتی

رنگ

خوب

ندارد

سیز

51- 100

متوسط

معمون افراد یساس باید فعالیت های طوننی مدت خوار از منوزل زرد

101- 150

غیربهداشتی برای گوروه

کودکان وبزرگسانن فعال و افرادی که بیماری هوای تنفسوی م ول نارنجی

های یساس

آسم دارند بایستی فعالیوت هوای طووننی مودت خوار از منوزل را

0- 50

رامحدود کنند

محدود کنند
151- 200

غیر بهداشتی

201- 300

بسیار غیر بهداشتی

301- 500

خطرناک

کودکان وبزرگسانن فعال و افرادی که بیماری هوای تنفسوی م ول لرمز
آسم دارند(بخصو

کودکان) بایود از فعالیوت هوای طووننی مودت

خار از منزل اجتناب کنند
کودکان وبزرگسانن فعال و افرادی که بیماری هوای تنفسوی م ول ارغوانی
آسم دارند(بخصو

کودکان) باید همه فعالیت های خوار از منوزل

را یذف کنند.
کلیه افراد بایستی از هرگونه فعالیت خار از منزل خودداری نمایند

زرشکی

تحقیقات اندکی در برخوی از شوهرهای ایوران در زمینوه آلوودگی

کیا و همکاران در سال  1387صورت گرفت نشوان داد کوه 323

شهری و شاخص  AQIصورت گرفته است .بعنوان نمونه در سوال

روز از سال  1387شاخص کیفیت هووا بوانتر از یود مجواز بووده

 1379توسط چراغی و همکاران انجام گرفت مشخص شد کوه در

است( . )18که این روند نشان از افزایش روزهای آلوده در طی این

شهر تهران در  329روز از سال غلظت آنینده ها از ید استاندارد

سالها داشته است.

تجاوز کرده اند( .)16در تحقیق صورت گرفتوه توسوط اردکوانی و

معمون شاخص کیفیای که در شهرها توسط شوهرداری محاسویه

همکاران در سال  1383و  1385مشخص شد که به ترتیب 262

شده و درمعرض دید عموم لرار می گیورد در برخوی مووارد یو

روز و  261روز از سوال ،کیفیوت هووای تهوران از یود اسووتاندارد

اختالف اساسی با مقدار والعی شاخص الودگی هووا دارد .بنوابراین

 EPAتجاوز کرده بود( .)17همچنین مطالعه ای که توسط فورزاد
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هدف از این مطالعه بررسی کیفیت هوای کالنشهر تیریز در سوال

ایستگاه بهداشت اطالعات مربوط به غلظت  SO2و  O3را گزارش

 1390بر اساس داده های  6ایستگاه می باشد.

نکرده بودند که در محاسیات وارد نشد .داده های بدست آمده که
شامل غلظت های لحظهای از آنینده های معیار در طوول شویانه
روز بودند با استفاده از نرم افزار  Excelو  SPSSو بوا توجوه بوه

روش بررسی:

جدول کیفیت هووای محویط آزاد( )NAAQSبوه غلظوت هوای

 -1ایستگاه های مورد مطالعه
در این مطالعه توصیفی -مقطعی داده های مربوط بوه  6ایسوتگاه

استاندارد تیدیل شدند .در این استاندارد(اسوتاندارد  )EPAبورای

سنجش آنینده های هووا در  6نقطوه از شوهر تیریوز ،از سوازمان

بیان غلظت  PM10و  SO2از میانگین غلظوت  24سواعته ،بورای

یفازت محیط زیست گرفته شود .شوهر تیریوز دارای  6ایسوتگاه

 COاز یداک ر غلظوت  8سواعته ،بورای  NO2و  O3از یوداک ر

سنجش آنینده های معیار است که شوامل ایسوتگاه راسوتاکوچه،

غلظت  1ساعته استفاده شد .با توجه به گایدنین هوای  EPAدر

آبرسان ،یکیم نظامی ،بهداشت ،باغشمال و راهآهن موی باشود .در

زمینه  AQIبعلت پایین بودن غلطت ماگزیمم ی

 5ایستگاه سیستم پایش آلودگی از نوع ثابوت و مودل – Enviro

غلظت ماگزیمم  8ساعته برای محاسیه شاخص آلوودگی اسوتفاده

مورد مدل  Ecotecمی باشد کوه بوا اسوتفاده از

شد .شایان ذکر است که برای گاز منواُکسوید کوربن در طوول 24

های اختصاصی میزان گاز ها و ذرات را سنجش می کنند.

ساعت  3بار میانگین غلظت 8ساعته محاسیه شده و از بوین آنهوا،

نزم به توضیح است که ایستگاه سنجش مربوط به مرکز بهداشوت

غلظت بیشینه انتخاب شد که باتوجوه بوه آن غلظوت ،زیرشواخص

و آبرسان دارای اطالعات نالصی از میزان  PM10بودند و همچنین

کیفیت هوا محاسیه می شود(.)20 ,19

 Techو در ی
تکنی

سواعته ازن ،از

از زیرشاخص ها(جدول )USEPA- NAAQS

جدول - 2محدوده غلظتی آنینده ها در هر ی

)Table2- Break point of criteria pollutant in each category (NAAQS-USEPA
شاخص

) 1, ppmساعته(O3

 24, µg/m3ساعته (PM10

) 8, ppmساعته(CO

)1, ppmساعته(NO2

)24,ppmساعته(SO2

)

AQI
0- 50

-

0-54

0-4/4

-

0/000-0/034

51- 100

-

55-154

4/5-9/4

-

0/035-0/144

101- 150

0/125-0/164

155-254

9/5-12/4

-

0/145-0/224

151- 200

0/165-0/204

255-354

12/5-15/4

-

0/225-0/304

201- 300

0/205-0/404

355-424

15/5-30/4

0/65-1/24

0/305-0/604

301- 400

0/405-0/504

425-504

30/5-40/4

1/25-1/64

0/605-0/804

401- 500

0/505-0/604

505-604

40/5-50/4

1/65-2/40

0/805-1/004

 - 2اساس تلوریکی محاسیات شاخص AQI

سپس با استفاده از جدول( )2که نقاط شکست آنینده ها را
از زیر شاخص ها نشان می دهد و رابطوه 1مقودار

با استفاده از میانگینگیوری متحورک سواده میوانگین هوای

در هری

ساعتی ،روزانه ،ماهیانه و فصلی ،به دست آمود و باتوجوه بوه

زیر شواخص روزانوه بورای هموه غلظتهوای اسوتاندارد شوده

غلطت های میانگین به دست آمده زیرشاخص ها محاسویه و

از  6ایستگاه تعیوین گردیود

آنینده ای مورد نظر در هر ی
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درنهایت بانترین مقدار از بین زیر شاخصهای محاسیه شوده
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یافته ها:

تمامی ایستگاهها به عنوان شاخص نهایی در نظر گرفته شد.

شکل ( )1طیقات ششگانه شاخص آلوودگی هووا را بریسوب

بنابراین آنینده ای کوه دارای بوانترین زیرشواخص بوود بوه

درصد روزهایی که شاخص در آن محدوده لرار داشته اسوت

عنوان آنینده مسولول( )Responsible Pollutantبورای

نشان می دهد ،از کول روزهوای سوال  ،1390در  15روز(4

شهر معرفی گردید.

درصد) کیفیت هوا در وضعیت خوب 238 ،روز (65درصد)در

I Hi - I Lo
رابطه )(Cp- BPLo ) + I Lo (1
BPHi - BPLo

یساس 8 ،روز(2درصود) ناسوالم 12 ،روز( 3درصود) بسویار

در این رابطه  IPشاخص کیفیت هوا( )AQIبرای آنینود، P

ناسالم و  2روز(تقرییا  1درصود) در شورایط خطرنواک بووده

 IHiمقدار AQIمنطیق با  ILO ،BPHiمقودار AQIمنطیوق

اسوت .همچنوین بطوور کلوی در  113روز از  366روز سووال

با  CP ،BPLOغلطت اندازه گیری شده یوا گورد شوده بورای

 1390شاخص آلودگی هوا بانتر از یدمجاز کشوری(<100

آنینده  BPHi ، Pنقطه شکستی که بزرگتر یا مسواوی  CPو

 )AQIمحاسیه شد

= Ip

وضعیت متوسط 91 ،روز( 25درصد) ناسالم برای گروه هوای

 BPLOنقطه شکستی که بزرگتر یا مساوی  CPاست(.)19
.

شکل - 1نمایش طیقات ششگانه شاخص آلودگی هوا بریس ب درصد روزهایی که شاخص در آن محدوده لرار داشته است
Fig1-Illustration of AQI six categories for each situation unto percent of days

از آنینده های معیار در تجاوز  AQIاز

 137( %37روز) و برای گاز دی اکسید نیتروژن  8( %2روز) بود و

ید مجواز بصوورت درصود آموده اسوت ،بورای ذرات معلوق %27

گاز دی اکسید گوگرد در هیچ ی

از روزها بانتر از ید مجاز نیود

(معادل  97روز) ،گاز ازن  124( %34روز) ،گواز کوربن منوکسوید

و بعنوان آنینده مسلول شناخته نشد.

در شکل ( )2سهم هری

بررسی کیفیت بهداشتی هوای شهر تیریز در....

شکل - 2سهم هری
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از آنینده های معیار در تجاوز  AQIاز یدمجازEPA

Fig2- The quota of each criteria pollutant in exceeding of AQI from EPA standard
همچنین با توجه به شکل ( )3که تعداد روزهای مربوط به هریو
از شاخص ها را نشان می دهد ،بیشترین روزهای هری

ناسالم برای گروه های یساس 7 ،روز با وضعیت ناسالم  6 ،روز بوا

از طیقه

های شش گانه به ترتیوب  8روز بوا وضوعیت خووب و  70روز بوا

وضعیت خیلی ناسالم و  2روز با وضعیت خطرناک مربوط به فصل
بهار بوده است.

وضعیت متوسط مربووط بوه فصول زمسوتان 33 ،روز بوا وضوعیت

شکل - 3تعداد روزهای مربوط به هری

از طیقات ششگانه  AQIدر چهار فصل سال 1390

Fig3- The number of 2011 days in each AQI six categories

از

1390بوده اند که به ترتیب منوکسیدبا  66روز در فصل پاییز ،ازن

شکل ( )4نیز تعوداد روزهوایی را نشوان موی دهود کوه هریو

آنینده های معیار بعنوان آنینوده مسولول شوهر تیریوز در سوال

بووا  59روز در فصوول تابسووتان ،ذرات معلووق بووا  38روز در فصوول
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زمستان و نیتروژن دی اکسید با  8روز در فصول بهوار بیشوترین

شکل - 4تعداد روزهایی که هری

محمدیان و همکاران

روزهای مسلولیت آلودگی را داشته اند.

از آنینده ها در فصول مختلف آنینده مسلول بوده اند

Fig4- The number of days that each criteria pollutant has been responsible pollutant
از آنینوده هوا بوا

توصیه شده سازمان یفازت از محیط زیست آمریکا بوده اند و گاز

در شکل ( )5یداک ر غلظت ثیت شوده هریو

میزان استاندارد توصیه شده از سوی سازمان  ،EPAمقایسه شده

گوگرد دی اکسید در هیچ ی

از روزها و ساعات بانتر از ید مجاز

است ،که از بین  5آنینده ،بوه ترتیوب ذرات معلوق ،گواز ازن،گواز

نیوده است.

نیتروژن دی اکسید و گواز کوربن منوکسوید بوانتر از یود مجواز

شکل - 5مقایسه یدک ر غلطت آنینده های معیار با مقادیر یدمجاز آنها
Fig5- Comparison of pollutants maximum level ant its standard limits
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از سه آنینوده  CO ،PM10و

شکل ( )6تغییرات ماهیانه سوه آنینوده مهوم از میوان  5آنینوده

درصدی استاندارد شده اند) هری

معیار را نشان می دهد ،کوه بیشوترین غلظوت های(کوه بصوورت

 O3به ترتیب در ماه های فروردین ،مهر و تیر می باشد.

شکل - 6نمایش روند تغییرات غلظت سه آنینده معیار در  12ماه سال 1390
Fig6- The illustration of three criteria pollutants concentration fluctuation in the entire of 2011
بحث و نتیجهگیری :
نتای بدست آمده یاکی از آن است که علی رغم تهمیدات به کار

روز شاخص کیفیت هوا بانتر از ید استاندارد بود و در  96درصد

رفته برای کنترل آنینده های هوای شهر تیریوز همچوون معاینوه

موارد منوکسید کربن آنینوده مسولول بووده اسوت کوه بوا نتوای

فنی خودروها ،طرایوی خودروهوای کوم مصورف ،بهیوود کیفیوت

مطالعه یاضر همخوانی دارد .در تحقیوق اردکوانی و همکواران در

سوخت خودروها و منازل ،طرح زو و فورد توردد خودروهوا و، ...

سال  262 ،1383روز از سال و در سال  261 ،1385روز از سوال

هنوز هم کیفیت هوا با آن چیوزی کوه در مصووبات لوانون هووای

شاخص کیفیت هوا از ید مجاز تجواوز کورده بوود .در هردوسوال

پاک  1سال 1970لید شده است( ،)21فاصولهای لابولتوجوه دارد.

آنینده مسلول کربن منوکسید بود و ماه های مورداد و شوهریور و

بگونه ای کوه  EPAبورای غلطوت بوانی یود مجواز آنینوده هوا

مهر آلوده ترین ماه ها بودند .که دلیقا با مطالعه یاضور همخووانی

روز هم نیایود

دارد( .)17ندافی و همکاران در سال  1385مشخص نمودند که در

غلظت آنینده های معیار ،از ید مجاز تجاوز کنند و این در یالی

 71/5درصد شاخص کیفیت هوا بیش از ید استاندارد و در 28/5

است که نتای به دست آمده نشان می دهد که  253روز از سوال،

درصد این شاخص کمتر از ید استاندارد سوازمان  EPAبوود .در

شاخص آلوودگی زیور  100بووده اسوت یعنوی  112روز از سوال،

سال  1386نیز مقادیر مذکور به  59/72درصود و  40/28درصود

آنینده ها بانتر از ید مجاز بوده اند و به ویوهه  2آنینوده PM10

رسیدند .و در هردوسال آنینده مسلول منوکسید کربن بود کوه از

و O3که غلظتی بیش از  3برابر ید مجاز را داشته اند.

این لحاظ با مطالعه یاضر همخوانی دارد ولیکن کاهش تعداد روز

در مقام مقایسه نتای این مطالعه با پهوهش هوای انجوام شوده در

های آلوده با نتای ایون مطالعوه مغوایرت دارد( .)23همچنوین در

کشور می توان به مطالعه چراغی و همکواران اشواره کورد کوه در

مطالعهی  Srinivasو همکاران در سال  2011در هندوستان نیز

سال  1387در شهر تهران صورت گرفت ،مشخص شد که در 329

میانگین غلظت ساننه آنینده های معیار بانتر از یودمجاز بوود و

محدودیت روزانه لرار داده است یعنی یتی دری

همچنین ذرات معلق  PM2.5بعنوان آنینده مسلول شناخته شد
1-Clean Air Act Agendum
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که باتوجه به اینکه ایستگاه های سنجش آلودگی شهر تیریوز ایون

بیمارستان ها ناشی از آلودگی هوا ،تنها جزء کوچکی از زیان هایی

آنینده اندازه گیری نمیکند نتوای مطالعوه یاضور از لحواظ نووع

می باشد که متوجه سالمت جسمی جامعه است.

آنینده مسلول با آن مطابقت نداشته ولویکن از ییوث تعوداد روز

در شهر تیریز هیچگونه مطالعه ای در این ییطوه صوورت نگرفتوه

های آلوده سال و همچنین آلوده ترین فصل یعنی فصل تابسوتان،

است و اغلب مطالعات مربرط به کوالن شوهر تهوران موی باشود از

همخوانی دارد(.)22

اینرو یکی از خالءهای موجود در میحوث آلوودگی هووای شوهری

بر اساس نتای به دست آمده کربن منوکسید اصلی ترین آنینوده

کمیود مطالعات و تحقیقات محلی در زمینه منشاءیابی آنینده ها

شهر تیریز می باشد که در تفسویر دنیول آن موی تووان بوه ایون

می باشد( .)24هرچند که با اتکاء به مطالعوات صوورت گرفتوه در

مطلب اشاره کرد که باتوجه به سردسیر بوودن ایون شوهر ،میوزان

تصمیم کنترلی عمومی دسوت یافوت

مصرف سوخت در بخش مسکونی بخصو

سطح جهان می توان به ی

در فصول سرد ،بسویار

ولیکن توجه به این نکته ضروری است کوه کوالن شوهر تیریوز در

زیاد می باشد و عمده آنینده ناشی از سوختن گاز شوهری کوربن

مقایسه با شهرهای کشورهای دریال توسعه ،فالد منوابع آلوودگی

منوکسید می باشد .با توجه به ایون نکتوه کوه گواز ازن درنتیجوه

مشابه آنها می باشد برای م ال مصورف سووخت جامد(کوه اصولی

واکوونش هووای شوویمیایی بووین اکسوویدهای نیتووروژن ) (NOxو

ترین منشاء آنینده های ذراه ای می باشد) در کشور ما و بویهه در

ترکییات آلوی فورار  1در یضوور نوور خورشوید ایجواد موی گوردد

کووالن شووهرها بووه نوودرت امکووان پووذیر اسووت در یووالی کووه در

بنابراین در تابستان با افزایش دمای تابشی در هوواکره ،بوه هموراه

کشورهایی همچوون هندوسوتان و چوین بوه وفوور اسوتفاده موی

افزایش آنینده های ترافیکی همچون VOCها ،میزان تولید ایون

شود( . )27-25بنابراین منابع آنینده های ایون شوهر نموی توانود

گاز نیز فزونی می یابد( .)23همچنین براساس نتای غلظوت ذرات

همچون کشورهای دریال توسعه للمداد شود اما از برخی جهوات

معلق در فصل بهار بیشتر بوده و رفته رفته کاهش یافته است کوه

همچون پایین بودن کیفیت سوخت مصرفی اک ر بخش ها ،به روز

این را نیز می توان به دلیول افوزایش توردد خودروهوا بوه دنیلوی

نیووودن اطالعووات و رعایووت نشوودن لووانون هوووای پوواک توسووط

همچون مسافرت هایی که به این کالن شهر صورت می گیرد و یا

کارخانجات ،طرایوان خودروهوا و همچنوین منوازل و اداره جوات

افزایش م یزان فعالیت واید های یمل و نقل و ساختمان سازی و

مشابه کشورهای دریال توسعه موی باشود .در هریوال اطالعوات

 ...نسیت داد .خشکی دریاچه ارومیه نیز یکی از فاکتورهوای مووثر

محلی و دلیق نیاز است تا کنترلی تخصصیتر بوا توجوه بوه منیوع

در میزان آنینده های ذره ای شهر تیریز می باشد.

انتشار آنینده صورت پذیرد که این مهم میتواند از طریق افزایش

از آنجایی که بطور تصاعدی روزانه صدها خودرو تولید و روانه بازار

کمی و کیفی ایستگاها در سطح شهر مهیا گردد.

می گردد و همچنین مصرف سوخت در بخش های مسکن و اداره

تاکید بر اجرای لانون هوای مصووب سوازمان یفاطوت از محویط

جات با افزایش لابل تووجهی روبورو موی باشود ،بنوابراین بوا یو

زیست آمریکا در کنار بهره جویی از نتای مطالعات داخلی اولین و

ارزیابی جامع و مدیریتی وسیع در سوطوح مختلوف موی بایسوتی

موثرترین گامی است که می توان در جهت کسب موفقیت در این

مساله آلودگی هوا روز به روز بیشتر مورد توجه لرار بگیرد چرا که

زمینه برداشت چرا که برخی از کشورهای توسوعه یافتوه همچوون

بار مالی ناشی از آلودگی هوا ضربه ای پنهان به التصاد کشور موی

لندن و مکزیکوسیتی در اواخر لرون18و  19با مشکل آلودگی هوا

باشوود ،شوویوع موورگ و میوور ،بیموواری هووا و مراجعووات بیشووتر بووه

بگونه ای وخیم تر از یال فعلی شهرهای آلوده جهان روبورو بووده

)1-Volatile Organic Compounds (VOCs

2

 -2سوخت های جامد همچون زغال ،چوب ،لیگنیت ،کُ
ییوانی در روستاها و صنایع لدیمی استفاده بیشتری دارد.

و فضونت
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 و لوانون هووای پواکEPA اند و تنها بوا رعایوت کامول الزاموات
 بعنووان.)29 ,28(توانستند بر مشوکل آلوودگی هووا غلیوه کننود
،پیشنهاد می توان گفت کوه توزیوع سووخت هوای باکیفیوت بوان
،جایگزینی سوخت های فسیلی با سوخت پاک و انرژی های برلی
اجرای الزامات میزان مصرف سوخت و ضریب انتشار آلودگی برای
 هموواره موی بایسوتی در راس اموور... صنایع و اماکن و،خودروها
.اجرایی لرار گیرد
با تفاسیر موجود اولین موضوعی که ضروری می نماید توجه خا
.به روند صعودی آنینده ها در فصول و ماه های مختلف می باشد
 اویول بهوار و همچنوین اوایول مهور،اواسط و اوایل فصل تابستان
مقاطعی هستند که آنینده ها با شودت بیشوتری از یودود مجواز
 بنابراین توجه به فصل می تواند در جهوت منشواء.تجاوز کرده اند
 همچنوین بورای پوایش. متغیری موثر باشد،یابی در مسیر کنترل
دلیق تر و اطالع از وضعیت والعی هوای شوهرتیریز موی بایسوتی
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