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چکيده
زمينه و هدف :ذرات از آالينده هاي اصلي از ديدگاه مخاطرات بهداشت عمومي ،سالمتي و همچنین زيست محیطي مي باشد .هدف از انجام اين پژوهش ،بررسي روند
ماهانه ،فصلي ،ساالنه  PM10و تعیین میزان تغییرات کیفیت هواي شهر تبريز با تکیه بر شاخص  AQIو ارتباط آن با خشکي درياچه ارومیه در سالهاي ،7831-09به-
منظور تدوين برنامهاي دانش بنیان در جهت مديريت کنترل ريزگرد ميباشد.
روش بررسی :اين مطالعه از نوع توصیفي -تحلیلي است .دادههاي مربوط به غلظت  PM10از سازمان محیط زيست شهر تبريز و دادههاي مربوط به تغییرات سطح
درياچه ارومیه از سازمان هواشناسي استان آذربايجان غربي جمعآوري شد .سپس دادهها براساس سال ،فصل ،ماه و شاخص کیفیت هوا بررسي و رابطه تغییرات سطح
درياچه ارومیه با غلظت آالينده توسط نرم افزار  SPSS ver.21تحلیل شد.
يافتهها :تغییرات غلظت  PM10در اين چهار سال اختالف معناداري داشته ولي روند ثابتي نداشته است ،بهطوري که در سال  31غلظت آن  38/78±19و در سالهاي
 30 ،33و 09بهترتیب به  31/29 ±29 ،09/80 ±18و 38/88 ±89/31میکروگرم بر مترمکعب بوده است .فصول بهار و زمستان و ماه هاي ارديبهشت و اسفند به ترتیب
با 798/73 ،03/97 ،33/37 ،07/71میکروگرم بر مترمکعب باالترين میزان ذرات را داشتهاند.
نتيجهگيری :در طي سالهاي  ، 7831-7809در بین ماه هاي سال ،اسفند و در بین فصول ،بهار و زمستان بدترين کیفیت هوا را از نظر آالينده  PM10داشتند که به
دلیل شرايط جوي در زمان هاي ياد شده از يک سو و شرايط ويژه درياچه ارومیه از نظر خشک ي و ورزش بادهاي غالب از طرف درياچه به شهر تبريز از سوي ديگر مي-
باشد .لذا چندين عامل در افزايش میزان ريزگردها ،به خصوص ذرات خطرناک نمک تاثیر دارند که نیاز به مديريت يکپارچه در جهت کاهش اين آالينده وجود دارد.
واژههای کليدی :کیفیت هوا ،PM10 ،شهر تبريز ،شاخص  ،AQIدرياچه ارومیه.

 -7دانشجوي دکتري گروه مهندسي بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي همدان ،همدان ،ايران.
( -*9مسوول مکاتبات) :استاديار گروه مهندسي بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي تبريز ،تبريز ،ايران.
 -8دانش آموخته کارشناسي ارشد گروه مهندسي بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه ،کرمانشاه ،ايران.
 -2دانش آموخته کارشناسي ارشد گروه مهندسي بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي تبريز ،تبريز ،ايران.
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Studying Air Quality Changes in Tabriz in Terms of PM10 Pollutant Density Using AQI
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Abstract
Background and Objective: Particles are main pollutants from view point of general health and environmental issue. The
aim of this research was to review the monthly, seasonal and annual trend of PM10 and to determine air quality using AQI
and its relation with drop of water level in Uremia Lake during 2008-2011 in order to present a knowledge base plan to
manage particles.
Method: This study is a cross-sectional typr. The data on PM10 were collected from Departement of Environment in Tabriz
and Meteorological Organization of West Azerbaijan Provence. Then, the obtained data were analyzed considering air
quality index using SPSS ver.21 software.
Results: During the four years (2008-2011), changes in concentration of PM10 were meaningful (P=0.001). The
concentrations in 2008, 2009, 2010, and 2011 were 86.13±70, 83.63±60.87, 87.40±42, and 92.69±73 microgram per cubic
meter, respectively. Spring, winter, May and March had the highest amount of partcles as 103.18, 98.01, 88.81, 95.57
microgram per cubic meter, respectively.
Conclusion: Among the studied months, March and among the studied seasons, spring and winter possessed the worst air
quality in terms of PM10. The reasons are intensity of particles entrance and environmental conditions during that period in
one hand, and the worsen condition of Uremia Lake on the other hand. Therefore, several factors increase the amount of
hazardous particles and salt particles effect. It can be condluded that there is a need for an integrated management to reduce
these emissions.
Keywords: weather quality, PM10, Tabriz, AQI Index, Uremia Lake.
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مقدمه
بررسي آلودگي هوا در نواحي شهري ،به خصوص کالن شهرها امرري ررروري

روش بررسی

ميباشد .تحقیقات علمي انجام گرفته طي دو دهه ي اخیرر نشران داده اسرت

اين مطالعه از نوع توصیفي -تحلیلي ميباشد .دادههاي مربوط به  PM10در

که ذرات از آالينده هاي اصلي از ديدگاه مخاطرات بهداشت عمومي ،سرالمتي

طي  2سال ،از پنج ايستگاه فعال اندازه گیرري آالينرده هراي هروا از سرازمان

و همچنین زيست محیطي مي باشرد( .)7برهطروري کره بره ازاي افرزايش 79

محیط زيست شهر تبريز و دادههاي مربوط به تغییرات سطح درياچه ارومیه از

میکروگرم در مترمکعب در غلظت ذرات کوچرک ترر يرا مسراوي  79میکررون

سازمان هواشناسي استان آذربايجان غربري جمرعآوري شرد .سرپس داده هرا

( ،)PM10کل مرگ و میر  %7افزايش مييابد( .)9افزايش قابرل توجره هفرده

براساس سال ،فصل و ماه تفکیک شد .رابطه تغییرات سطح تراز درياچه ارومیه

درصدي بیمارهاي تنفسي ،به خصوص بیماري آسم به دلیرل فلرزات سرنگین

با غلظت آالينده توسط نرم افزار  SPSS ver.21تحلیل ومرورد بررسري قررار

جذب شده توسط ذرات از جمله سرب( ،)8جیوه و آرسنیک( ،)2تغییر ژنهاي

گرفت .جهت تعیین کیفیت هوا از نظر میزان  PM10مطابق استاندارد سازمان

سلولهاي پوستي( )7افزايش بیماريهاي گوارشي از طريق آلرودگي آبهراي

حفاظررت محرریط زيسررت کشررور ،از ( 9-72μg/m3خرروب)77-772μg/m3 ،

آشامیدني ،از جمله مخاطرات بهداشتي ناشي از ذرات موجود در هوا اسرت(.)8

(متوسط)μg/m3،

-872μg/m3

از اثرات زيستمحیطي ذرات در هوا ميتروان بره تغییررات اقلریم در مقیراس

( 977ناسرالم)( 877-292μg/m3 ،خیلري ناسرالم) و 297-792 μg/m3بره

جهاني و محلي ،تغییرر در چرخره بیولروژيکي -زمرین شناسري و شریمیايي و

عنوان خطرناک در نظر گرفته شد .بر اين اساس محردوده  9-779μg/m3بره

محیط زيست انسان ،تاثیر بر تشرکیل ابرر ،خصوصریات ابرر و میرزان نرزوالت

عنوان محدوده استاندارد و باالتر از 779 μg/m3به عنروان محردوده خرارز از

جوي،کاهش اسیدتیه نرزوالت جروي( ،)1پديرده شرکوفايي جلبرک و کراهش

استاندارد در نظر گرفته شد.

میزان فتولیز و نور خورشید که باعث کاهش محصروالت کشراورزي بره انردازه

(777-972ناسالم براي گروههاي حسراس)،

براي انجام اين تحقیق که به صورت توصیفي -تحلیلي انجام شد ،در طري 2

 %7-89مي گردد ،اشاره کرد (.)79-3

سال مطالعه(سال هراي  )7831 -09در فصرول مختلرف سرال ،جمعرا 1923

روند رو به افزايش میزان گرد و غبار در سالهاي  9998-9979و نزولي برودن

نمونه از پنج ايستگاه اندازه گیري آالينده هاي هوا وابسته بره سرازمان محریط

میزان بارش در طي اين سالها ،گرد و غبار بیشتري را وارد کشور کرده است.

زيست واقع در شهر تبريز و دادههاي مربوط به تغییرات سطح درياچه ارومیه

به طوريکه مسئله گردو غبار به صورت يک معضل مهم مطرح است .در همرین

از سازمان هواشناسي استان آذربايجان غربي جمع آوري گرديد.

راستا بررسي روند تغییرات شاخص آلودگي هوا در کالن شهر تهران طي سال-
هرراي  37-07کرره توسررط دوسررتي و همکرراران انجررام يافررت ،نشرران داد کرره

يافتهها

مقادير  PM2.5روند افزايشي داشته است(.)77

نتايج حاصل از اين تحقیق نشان داد که تغییرات غلظت  PM10در اين چهار

غلظت  PM10در اتمسفر شهرها مي تواند متاثر از انتقال منطقه اي و وسعت

سال اختالف معناداري داشته ( )P< 9/997ولي روند ثابتي نداشته است ،بره-

زياد انتشار طبیعي يا مصنوعي باشد .با توجه به اين که شهر تبريرز بره عنروان

طوري که در طي چهار سال ،سال  33برا غلظرت  09/80 ±18بریش تررين و

مرکز استان آذربايجان شرقي در حرال حاررر يکري از مراکرز صرنعتي ايرران

سال  09با غلظت 38/88 ±89/99میکروگرم در مترمکعب ،کم تررين غلظرت

محسوب ميگردد و مراکرز صرنعتي مهمري نظیرر نیروگراه حرارتري ،مجتمرع

 PM10را داشتند .غلظت سرالهراي  31و  30نیرز بره ترتیرب  38/78±19و

پتروشیمي ،پااليشگاه ،ماشینسازي و تراکتورسرازي و غیرره را در خرود جراي

 31/29 ±29میکروگرم در مترمکعب بوده است(جدول .)7بیش ترين میانگین

داده است ،درنتیجه يکي از پرجمعیتترين و آلودهترين شهرهاي ايران بهشمار

غلظت  PM10در طي چهار سال ياد شده براساس فصل به ترتیب فصل بهار با

مرريرود .منشررا گرررد و غبررار شررهر تبريررز عررالوه بررر بادهرراي عررراا و شررمال

غلظت  07/71میکروگررم در مترمکعرب بریش تررين و فصرلهراي زمسرتان،

عربستان( ،)79نمکزارهاي درياچه ارومیه نیز ميباشد .روند صرعودي خشرک

تابستان و پايیز نیرز داراي غلظرتهراي 37/87 ،39/39 ،33/37میکروگررم در

شدن درياچه ارومیه طي سه دهه اخیر ،سربب انتشرار ذرات نمرک از شروره-

مترمکعب ميباشند(نمودار  .)9در بررسي آلودگي غلظت  PM10براساس مراه،

زارهاي ايجاد شده به محیط پیرامون ميگرردد و میرزان ايرن انتشرار متراثر از

ماه اسفند با میانگین غلظرت  799/73میکروگررم در مترمکعرب بریش تررين

تغییرات شدت بادها در فصول مختلف ميباشد( .)78منابع متعدد گررد وغبرار

غلظت را در چهار سال داشته است .مراه ارديبشرت ،آذر و تیرر بره ترتیرب برا

همچنین تغییرات میزان آن در فصول مختلف نیازمند برنامهاي دانشبنیان در

غلظتهاي  09/8 ، 07/31 ، 03 /97میکروگرم در مترمکعب جزء آلودهتررين

جهت مديريت کنترل ريزگرد ميباشد ،در همین راستا اين مطالعره برا هردف

ماه هاي سال بوده اسرت(نمودار  .)8همچنرین تغییررات کیفیرت هروا از نظرر

بررسي روند ماهانه ،فصلي ،ساالنه  PM10و تعیرین میرزان تغییررات کیفیرت

میانگین آالينده  PM10بر حسب ماه و فصل اختالف معنيداري را نشران داد

هواي شهر تبريز با تکیه برر شراخص  AQIو ارتبراط آن برا خشرکي درياچره

(.)P< 9/997

ارومیه در سالهاي 7831-09انجام گرفته است.

همچنین روزهاي خرارز از

اسرتاندارد()<779μg/m3

در سرال  ،33برا 99/7

درصد بیش ترين و در سال  09با  ،% 1/1کم تررين تعرداد روزهراي خرارز از
استاندارد را به خود اختصاص داده است (جدول.)9
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درگاهی و همکاران

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه 6927

 AQIشاخصي جهت گزارش روزانه کیفیت هوا مي باشد .اين شاخص مردم را

جدول% 2شاخص کیفیت روزانه هوا مربوط بره  PM10بره تفکیرک سرال در

از کیفیت هوا (پاک بودن يا آلوده بودن آن) آگاه مريسرازد و اثررات سرالمتي

دوره چهار ساله را نشان مي دهد.

مرتبط با آن را ارايه ميکند .اين شاخص براي پنج آالينده اصرلي هروا ( ذرات

اگر از بین پارامترهاي موثر در ايجاد گرد و غبار ،تغییرات سطح درياچه ارومیه

معلق ،دياکسد نیتروژن ،ازن سطح زمین ،منوکسیدکربن و دياکسید گوگرد)

مدنظر قرار گیرد ،مشاهده ميشود که طي سرالهراي  31-09رونردي نزولري

محاسبه ميشود.

داشته است .اگر اين روند با تغییرات غلظت  PM10در طي همین چهار سرال

نحوه محاسبه ( AQIمرکز سالمت و محیطکار) :

مقايسه شود ،معلوم ميگردد که از سال  31تا  33برا کراهش سرطح درياچره،

= IP

میزان گرد و غبار افزايش يافته است ،اما از سال  33ترا  09برا کراهش سرطح
درياچه ،میزان گرد وغبار افزايش نداشته است(نمودار .)2که دلیرل آن را مري-

 = IPشاخص کیفیت هوا ( )AQIبراي آالينده  PM10است.

توان در طي اين دو سال اخیر به کاهش وزش باد از درياچه ارومیه بره سرمت

 =CPغلطت اندازهگیري شده براي آالينده  PM10است.

شهر تبريز ارتباط داد.

 = BPHiنقطه شکستي که بزرگ تر يا مساوي  CPاست.
 = BPLOنقطه شکستي که کوچک تر يا مساوي  CPاست.
 = IHiمقدار  AQIمنطبق با BPHi
 = ILOمقدار  AQIمنطبق با BPLO
نتايج نشان مي دهد که در برین چهرار سرال مرورد بررسري ،از نظرر شراخص
آلودگي هوا ( )AQIسال  30با دارا بودن  % 8/0بیش ترين روزهرا و سرال09
فقط با  % 9/7کم ترين روزها را در شرايط خطرناک بوده است(جدول .)8

جدول شماره  -6ميانگين ،انحراف معيار و فاصله اطمينان ميانگين غلظت  PM10شهر تبريز طی سالهای 6955-24
Table 1- Mean, standard deviation and the confidence interval Tabriz average concentration of PM10 during 2008-2011

سال

ميانگين

انحراف معيار

فاصله اطمينان %27

7831

38/72

80/0

()39/27 – 30/38

7833

09/80

18/7

()09/92 – 07/88

7830

31/2

29/81

()37 - 30/3

7809

38/82

89/97

()39/82 – 38/08

جدول  -9درصد روزهای خارج از استاندارد غلظت  PM10شهر تبريز طی سالهای 6955-24
Table 2- % of the days outside of standard the city of Tabriz PM10 concentration of between 2008-2011

سال

درصد روزهای خارج از استاندارد

7831

3/0

7833

99/7

7830

77/2

7809

1/1
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جدول -9درصد شاخص کيفيت روزانه هوا مربوط به  PM10به تفکيک سال در دوره چهار ساله
Table 3- % daily air quality index of PM10 by year in four years

مقادير  PM10و

4-70

77-670

677-970

977-970

977-090

>097

تشريح کيفيت هوا

)(μg/m3

)(μg/m3

)(μg/m3

)(μg/m3

)(μg/m3

)(μg/m3

سال

خوب

متوسط

ناسالم برای

ناسالم

خيلی ناسالم

خطرناک

افراد حساس
7831

٪99/8

٪19/3

٪7/8

٪9/8

٪9/8

٪9/3

7833

٪98/0

٪78/9

٪79/7

٪2/1

٪7/8

٪7/1

7830

٪99/8

٪82/2

٪7/8

٪9

٪8/0

٪2/0

7809

٪93/7

٪82/7

٪2/0

٪7/2

٪9/7

٪9/7

نمودار -6ميانگين غلظت  PM10طی سالهای 24-55
Figure 1- The average concentration of PM10 during the years 2008- 2011

نمودار -9ميانگين غلظت  PM10بر حسب ماه طی سالهای 24-55
Figure 2- The average concentration of PM10 per mounth the years 2008- 2011
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نمودار -9ميانگين غلظت  PM10بر حسب فصل طی سالهای 55-24
Figure 3- The average concentration of PM10 per season the years 2008- 2011

نمودار -0روند تغييرات  PM10وتغييرات سطح تراز درياچه اروميه بين سالهای 24-55
Figure 4- The trend of PM10 and Urmia Lake level changes between the years 2008- 2011
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