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  خالصه
 یطو شـرا هاي توپـوگرافی محلـی   توانند تحت تأثیر ویژگیهوا می هاي یندهآال. دارد یرتأثآلودگی هوا بر سالمت جامعه : مقدمه
تعیین کمی و کیفی وضعیت آلودگی هوا و ارتباط آن با عوامل اقلیمی شهر بیرجند  ،ي حاضرمطالعه هدف. آیند به وجوداقلیمی 
  . باشدمی 1391ل در سا

صـلی بـا   یابی بـین غلظـت پـنج آالینـده ا    شاخص کیفیت هوا از طریق درون ،مقطعی -توصیفی در این مطالعه :هامواد و روش
مـورد تجزیـه و   ) ANOVA(آزمون آنـالیز واریـانس   و  17نسخه  SPSSافزار و با استفاده از نرم شاخص کیفیت هوا محاسبه شد

  .قرار گرفتتحلیل 
مسـئول   ،آالینـده  عنـوان  بـه  COو PM10 . روز از حد استاندارد تجـاوز کـرده اسـت    10ها نشان داد که آالیندهنتایج  :اهیافته 

با سرعت  PM10دار بین کننده رابطه مستقیم و معنیتجزیه و تحلیل آماري بیان. شوندآلودگی هواي شهر بیرجند محسوب می
  . باشدبا دما می COباد و 
ي شـود در آینـده  توجه به رشد سریع جمعیت و افزایش رفاه جامعه که عامل اصلی آلودگی هـوا محسـوب مـی   با  :گیرينتیجه

هاي حساس ماننـد کودکـان و افـراد مسـن تهدیـدي      تواند از نظر سالمتی افراد جامعه، به خصوص گروهنزدیک آلودگی هوا می
  .جدي باشد

  معلق، منواکسیدکربن دگی هوا، ذراتشاخص کیفیت هوا، آلو :هاي کلیديواژه
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  مقدمه

 .آسیب برسـاند تواند به انسان و محیط زیست آلودگی هوا می
فرآیندهاي تغییـر و   و هاي اولیهآالیندهبع از مناهاي هوا، آالینده

نویـه و پراکنـدگی   هاي ثاگیري آالیندهشکل جملهاز ول جويتح
وگرافی محلی و شرایط هواشناسی بـه  هاي توپثیر ویژگیأتحت ت

آلودگی هوا ممکن اسـت   گیري در معرضقرار .]1[آیندوجود می
ماه ( بلندمدت و یا) ساعت 24چند دقیقه تا ( مدت کوتاهثیراتی أت

علیخـانی  صـفوي و  ] 2[بر سالمت محـیط داشـته باشـد   ) تا سال
شهر تهران بررسی  هوا را در یو آلودگارتباط بین الگوهاي فشار 

داري بین فشـار و  نشان دادند که همبستگی معنی ها آن. اندکرده
 تحقیقات علمـی انجـام گرفتـه    .]3[سطح آلودگی باال وجود دارد

عامـل اصـلی    ت معلقارند که ذدهشان مین ي اخیرطی دو دهه
 سـازمان  .دنباشـ مـی سالمت جامعه  ومی ومخاطرات بهداشت عم

نفر بـر   500000برآورد نموده است که سالیانه جهانی،  بهداشت
-در هواي آزاد دچار مرگ زودرس مـی  اثر مواجهه با ذرات معلق

مرکـز اسـتان    عنـوان  بـه با توجه بـه اینکـه شـهر بیرجنـد      ،شوند
ـ  ه خراسان جنوبی تنها یک ایستگاه پایش آلودگی هوا دارد و تا ب

گونه تجزیه و تحلیلی در راستاي آن انجام نشـده اسـت   هیچ حال
تعیین کمی و کیفی وضعیت آلودگی هوا و به منظور  مطالعهاین 

طراحـی   1391ارتباط آن با عوامل اقلیمی شهر بیرجند در سال 
   .شده است

  هامواد و روش
ها از با دریافت داده .مقطعی است -از نوع توصیفیمطالعه این 

فاظت محیط زیست خراسان جنوبی و با استفاده از اداره کل ح
هاي ملی شاخص کیفیت هوا و جدول استاندارد Excel افزارنرم

ذرات معلق که مقدار مجاز آن سالیانه ( PM10 ،محاسبه گردید
با استفاده از همچنین ]. 4[)است مترمکعببر  یکروگرمم 50
هاي مسئول بین میزان آالیندهرابطه  17 نسخه   SPSSافزارنرم

با آزمون  و دما سرعت باد ازجملهپارامترهاي جوي  آلودگی هوا و
سنجیده درصد  99و ضریب اطمینان ) ANOVA( آنالیز واریانس

  .شد
  هایافته

 366روز از  218نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد کـه در  
، شـاخص کیفیـت هـوا در شـهر بیرجنـد در      1391روز در سال 

بخـش  در این شرایط کیفیت هـوا رضـایت  . بود 0-50ي محدوده
. باشدمیبوده و داراي ریسک خیلی کم و یا فاقد ریسک سالمت 

بوده که  51-100ي روز شاخص کیفیت هوا در محدوده 138در 
بوده اما ممکـن اسـت بـراي     قبول قابلکیفیت هوا در این شرایط 

ر افراد، مالحظات بهداشتی خاصی مدنظر قرا ی ازتعداد بسیار کم
اي نسـبت بـه   در این شرایط افـرادي کـه حساسـیت ویـژه    . گیرد

مشکل تنفسـی را بـروز   هاي هوا دارند ممکن است عالئم آالینده
) AQI<100(روز، شـاخص کیفیـت هـوا بـاالتر از      10در . دهند

، نتـایج  1جـدول   .]5[بوده و از حد استاندارد تجاوز نموده اسـت 
را نشـان   ت بـاد و سـرع  PM10بـین   )ANOVA( آنالیز واریانس

متـر از  ک Pvalue(درصـد   99دهد کـه بـا ضـریب اطمینـان     می
برقـرار  داري بین ذرات معلق و سـرعت بـاد   رابطه معنی) 001/0

دهنده تأثیر سرعت و جهـت بـاد بـر روي غلظـت     است، که نشان
 نتایج آنالیز واریانس ،1همچنین جدول  .ذرات معلق در هوا است

)ANOVA( ن بین میزاCO  دهد که با ضریب را نشان میو دما
داري معنـی  رابطه) 001/0متر از ک Pvalue( درصد 99اطمینان 

دهنده تـأثیر دمـا بـر    و دما برقرار است، که نشان COبین میزان 
 . است COغلظت 

 بر غلظت ذرات معلق )متر بر ثانیه( تأثیر سرعت باد -1جدول 
ت منواکسید با غلظ )گراد یسانت( و دما )مترمکعببر  گرم یلیم(
  ANOVAبا استفاده از آنالیز واریانس  ) مترمکعببر  گرم یلیم(کربن

  

              PM10  
   سرعت باد          

 P value انحراف معیار ±میانگین

1/2 -5/0 4/0 ±5/1 001/0 

7/5 -1/2 2/1 ±8/4 

8/8 -7/5  9/6 ±2/14 

CO  -     انحراف معیار ±میانگین  دما P value 

10-)5 -(  6/2 ±1/7 001/0  
  
 

15-10 7/1 ±4/5 

25-15  89/0 ±3/3 

  )ANOVA( آزمون آنالیز واریانس
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  بحث
مختلـف  نتایج این تحقیق نشان داد در فصـول  که  گونه همان

روز در سـال بـیش از    PM10  )AQI  6، به ترتیـب  1391 سال
بیشــترین  )100روز در ســال بــیش از  AQI  4( COو  )100

 و SO2 ،NO2انـد، و پارامترهـاي   هوا داشـته  نقش را در کیفیت
O3 تاندارد تر از حد اسپایین)AQI  5[باشندمی) 100کمتر از[. 

در شـهر   ،جمشـیدي و همکـاران   نتایج مطالعه مشـابهی توسـط  
گچساران انجام گردیده، نتـایج مطالعـه حـاکی از وجـود ارتبـاط      

 PM10 خطی مستقیم بین درجه حرارت هـوا و میـزان غلظـت    
رسد که تشابهات اقلیمـی از جملـه خشـکی    به نظر می. باشدمی

و  پراکندگی زیـاد ذرات گـرد و خـاك در منطقـه     وهواي منطقه 
لق از علل اصلی باال بودن غلظت ذرات مع ،بروز پدیده گرد و غبار

، بـا  مقایسه نتایج مطالعات انجام شـده  .]6[باشدمیگچساران  در
ـ    یافته  PM10د نقـش ویـژه   هاي حاصـله از بررسـی حاضـر، مؤی

که علت باشد میآالینده مسئول در شرایط غیراستاندارد  عنوان به
هـاي  در برخـی اسـتان  که  گردها یزروجود پدیده توان را میآن 

اي گردیـده  کشور از جمله اهواز نیز سبب بروز مشکالتی عدیـده 
، ایـن منطقـه   اخیر هاي یسال خشکعالوه بر  .]5[ذکر نمود است،

بادهاي  ،همچنین .قرار گرفته است خشک یمهنو  در اقلیم خشک
هاي روان کویر مرکزي ایران از عوامل روزه سیستان و ماسه 120

. باشداصلی افزایش ذرات معلق در هواي منطقه مورد مطالعه می
  COعامل اصلی تولیـد گـاز   ،یرناپذ یدتجدهاي استفاده از انرژي

 يهـا  کننـده  صـرف م ینتـر  بـزرگ ها و صنایع از باشد و خودرومی
بـر روي   اي کـه در مطالعـه  .شـوند نرژي در جهان محسوب مـی ا

کیفیت هواي شهر تهران و اصفهان توسـط گـل بـاز و همکـاران     
منـابع اصـلی انتشـار     عنـوان  بـه صورت گرفت، خودروها و صنایع 

در مقایسـه   اما .]7[در شهرهاي مذکور اعالم گردید  COآالینده
ــا شــهرهاي توســعه   تی کشــور، وســایل نقلیــه و یافتــه و صــنعب

هـاي صـنعتی در کیفیـت هـواي شـهر بیرجنـد از تـأثیر        فعالیت
  .باشدکمتري برخوردار می

 کیفیـت  دهنـده اگر چه نتایج این تحقیق نشان :گیرينتیجه
بـا توجـه بـه رشـد سـریع       امـا  باشدمیشهر بیرجند  يهوا خوب

ناپایـدار در حـال    صـورت  بـه جمعیت و افزایش رفاه جامعـه کـه   
توانـد از نظـر   مـی  ي نزدیـک آلـودگی هـوا   در آیندهتوسعه است 

هاي حساس مانند کودکان سالمتی افراد جامعه، به خصوص گروه
بایسـتی  ریزان و مدیران برنامه .ي جدي باشدتهدید و افراد مسن

سازي سیستم حمل و نقـل  هاي شهر و بهینهبراي کنترل آالینده
-هاي حرارتی براي بهینـه سازي استفاده از عایقعمومی، فرهنگ

سازي مصرف انرژي و افزایش فضاي سبز در داخـل و همچنـین   
  .ریزي کنندکمربند سبز برنامه عنوان بهبیرجند در خارج از شهر 

  تشکر و قدردانی
از مسئولین محترم دانشکده منابع طبیعـی و محـیط زیسـت    
دانشگاه بیرجنـد بـه دلیـل همکـاري صـمیمانه کمـال تشـکر و        
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Introduction: Air pollution has an adverse effect on the health of the whole society. The main 
objective of the present study was to investigate the effects of climatic factors on the quality of air in 
Birjand city in the year 2012. 
Materials and Methods: In this cross-sectional study, air quality index was calculated among the 
concentrations of 5 major pollutants. Statistical analysis was performed using the Statistical Analysis 
Software SPSS17 and ANOVA.  
Results: The results indicated that the pollutants had exceeded the standard limit in ten days. The study 
also showed that monoxide carbon and particulate matter are responsible pollutants for air pollution in 
Birjand city. Statistical analysis represents a significant direct relationship between wind speed with 
particulate matter and monoxide carbon with temperature.  
Conclusion: The increase in population, modern life style, login pollutants from the west, vehicles, 
increased use of fossil fuel and inversion in winter and autumn seasons and also the city of Birjand 
being surrounded by mountains are some of the main causes for accumulation of pollutants in the air.  
Keywords: Air quality index, Air pollution, Particulate matter, Monoxide carbon 
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