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 شهر کاشان بر اساس ي هوایت بهداشتیفی کنییتع
  1390ت هوا در سال یفیشاخص ک

  
  2مسعود عرب  فرد ،1یبیمحدثه مس ،*1ن دوستیغالمرضا حس ،1روزهی تخت فيد مهدیس ،1یروح اهللا دهقان

  

 اطالعات يگروه فناور2 ران،یا، کاشان  کاشان،یدانشگاه علوم پزشک ،ثر بر سالمتؤ و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مطیگروه بهداشت مح 1
  رانیاکاشان،   کاشان،یسالمت، دانشگاه علوم پزشک

  
  21/10/1392 :رشیخ پذی         تار22/7/1392: خ وصولیتار

  
  دهیچک
، سـالمت  یلی فـس ي سوخت هـا  افزون روزع و مصرفیت صنایه، فعال یل نقل یوسا از   ی ناش ي هوا یامروزه آلودگ  :نه و هدف  یزم

 ي بـرا ی اساسـ ي از راهکارهـا یکی منابع انتشار آنها ییها و شناسا ندهیش آالی پا .ست را به خطر انداخته است     یزط  یانسان و مح  
ت هـوا در  یفی شهر کاشان بر اساس شاخص کي هوایت بهداشتیفین کیین مطالعه تعی هدف ا.رود یمشمار ه   هوا ب  ینترل آلودگ ک

  . بود1390سال 
  

د گـوگرد،  ی اکـس يد کـربن، د ی ازن، مونوکـس ؛ هـوا شـامل    ينـده هـا   یغلظـت آال   ی مقطعـ  ـ یفین مطالعه توص  یادر   :یبررسروش  
 محاسـبه شـد و بـر    MATLAB R2007a نـرم افـزار   لهیبه وس ت هوایفیشاخص ک. ندشدي ریگ اندازه تروژن و ذرات معلقیدنیاکس يد

  .دی گرديبند  گروه طبقه شش هوا دریت بهداشتیفی آن، کيمبنا
  
ز حد استاندارد تجاوز ت هوا ایفی روز ک187  دری ول،روز در حد پاك و قابل قبول بود    179 ،1390ز در سال     رو 365 از :ها افتهی

 31  و ناسـالم یلـ ی روز خ32 روز ناسـالم،  38 حـساس،  يها  گروهي روز ناسالم برا 86ت هوا در    یفین اساس، ک  یر ا کرده است، ب  
  .خطرناك بودط یدر شراروز 

  
 شهر کاشان ي هواینده مسئول آلودگیعنوان آاله ن سهم را بیشتریب بید کربن به ترتینوکسولق و م ازن، ذرات مع :يریگ جهینت

 ها ندهیتواند وضعیت آال یمها در سطح شهر  ندهی سنجش آاليستگاه هایش تعداد ایافزا. ر استاندارد بر عهده داشتندیط غیدر شرا
  .تري نشان دهد  به طور روشنرا
  

  وات هیفیک  هوا، ازن ، مونواکسید کربن، ذرات معلق،یآلودگ :يدی کليها هواژ
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  مهمقد

ک ی اتمسفر در   ییایمیت ش یت هوا به وضع   یفیک

ز یـ ت هـوا ن   یـ فی ک ،زمان و مکان مـشخص اشـاره دارد       

ر قــرار یثأ عــوام را تحـت تـ  یت آب سـالمت یـ فیماننـد ک 

 شـکل و  ي گازيها  هوا شامل گونه  يها ندهی آال ،دهد یم

ا یـ جاد سـرطان و     یذرات هستند که ممکن است باعث ا      

 در   آن   بـه دنبـال    در هـوا و      به اثـرات نـامطلوب     منجر

 ي هوا در منـاطق شـهر      ی آلودگ دهیپد. )1(دنانسان شو 

صد ی است که از س  یب صنعت  انقال ي از ره آوردها   یکی

توسـعه   شـدن و  یبـا صـنعت  و  سال قبل شـروع شـده       

زان و شــدت آن روز بــه روز افــزوده یــشــهرها، بــر م

 ؛لیـ  از قبیلی فـس يانـرژ منـابع   ه بـر    یتکبا  . )2(شود یم

زاد شـــدن آت یـــزغـــال ســـنگ، نفـــت، گـــاز و در نها

 يهـا  ن مـواد، فـراورده    یـ  از احتراق ا   ی ناش يها ندهیآال

 مطالعـات   .)3(آورد یمان بخش را به همراه      یمضر و ز  

 يهـا  نـده یدهند که تماس حـاد بـا آال        یم نشان   يمتعدد

 ؛ موقــت ماننــدیهــوا باعــث بــروز مخــاطرات بهداشــت

 و مـرگ    ی عروقـ  ی، قلب یسوزش چشم، اختالالت تنفس   

 و یانــــــ  قرب ی بررسـ  یط. )4ـ9(زود رس خواهد شد   

  ســــاعته24ن یانگیــــش می افــــزا،) 2007(همکـــاران 

ش خطر سندرم حاد کرونر ی باعث افزادکربنیمونواکس

شتر از مـردان   یـ  زنان ب  ين خطر برا  یشود که ا   یمقلب  

ن عالوه بر تماس حاد، تمـاس مـزمن        یچن هم. )10(است

ب بـه  یز منجربـه مـرگ زود رس، آسـ   یـ هـا ن  نـده یبا آال 

. )11(د مثـل خواهـد شـد   یـ  و تولیینای، بیستم عصب یس

ش مرگ و   ی، افزا ی کودکان، کم خون   ی ذهن یعقب ماندگ 

، ی ژنـ يها ، جهشي و مغزی قلبيها  از سکته  یر ناش یم

گر ی د يمارین، کاهش وزن نوزادان و ده ها ب       یسقط جن 

 و ي و جــانوریاهیــ گيبــه همــراه انقــراض گونــه هــا

، ییرات آب و هـوا    ییـ تغ ،ی و فرهنگـ   يصدمات اقتصاد 

ز از جملـه اثـرات   یـ ند یـ دان دیـ  آب و کـاهش م   یآلودگ

ز یـ  که به عنوان عوارض هـراس انگ  هستند ییها ندهیآال

 مورد  ين متعدد ی محقق لهیبه وس  شهرها   ي هوا یآلودگ

  .)12(اند د قرار گرفتهییأت

ارد نفر از مردم   یلیک م یش از   یات ب یامروزه ح  

د واقـع  یـ  مورد تهدي شهر ي هوا یل آلودگ یجهان به دل  

 بانـک  لهیبـه وسـ   انجـام شـده   يبرآوردهـا . شده است 

 يانه ضـررها  ینـه سـال   یدهـد کـه هز     یمـ  نـشان    یجهان

 در  ي هـوا در کـشورها     یم آلودگ یر مستق یم و غ  یمستق

ــا    ــعه، ت ــال توس ــد تول5ح ــ درص ــالص ملــ ی  ید ناخ

 ین سـازمان بهداشـت جهـان      یطبـق تخمـ   . )13(رسد یم

 هوا  لهیبه وس  نفر در اثر ذرات منتقله       500000انه  یسال

ن یهمــن یطبــق تخمــ. شــوند یمــدچــار مــرگ زودرس 

ــه بهداشــتی هزســازمان ــودگی ســالین  هــوا در یانه آل

 درصـد مـرگ و      6که باعث   س  یش، فرانسه و سوئ   یاتر

از   یمـ ی ن،باشد یمارد پوند یلی م 30حدود  شود،   یمر  یم

کـا،  یدر آمر . ه اسـت  یـ ل نقل ی از وسـا   ی ناش ین آلودگ یا

 ذرات معلـق    ي بـاال  يها ظتانه غل ی سال ینه  بهداشت  یهز

 تعـداد  ن سازمانین اینچ هم. )14(رد پوند استایلی م 23

ش از ی هوا را بـ    ی از آلودگ  یر زود رس ناش   یمرگ و م  

 .)15( اعالم کـرده اسـت  2010ون نفر در سال     یلی م 3/1

 حفاظــت از ســالمت ي بــرایســازمان بهداشــت جهــان

، ینیه دستور العمل و قوانیاست با اریط ز یانسان و مح  

ن و ین قـوان  یـ ت ا یها را موظف به رعا     کشورها و دولت  
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ط یآژانـس حفاظـت محـ      .)16(دستور العمل کرده است   

 قانون ، انسانی حفاظت از سالمت  ي برا )1(کایست آمر یز

نده ی شش آال يبرا )3(طی مح يت هوا یفی استاندارد ک  یمل

 ي گـاز  ينـده هـا   ین آال یا. )11(ن کرده است  ییتعرا  هوا  

تـروژن،  ید ن ی اکـس  يد گـوگرد، د   ی اکس ي د ؛شکل شامل 

ــس ــر   یمونوکـ ــا قطـ ــرب و ذرات بـ ــربن، ازن، سـ د کـ

ــامیرودیآ ــر یکین ــی م10 و 5/2 يمــساوو  کمت ــر  یل مت

ثر بـر کنتــرل  ؤ از اقــدامات مهـم و مــ یکـ ی  .)1(هـستند 

ف یهـا و توصـ     نـده ی آال یزان واقع ین م ییت هوا، تع  یفیک

ط اسـتاندارد و اطـالع   یراسه بـا شـ    یـ ت هوا در مقا   یفیک

  .موقع به مردم استه  بیرسان

ماننـد   ییهـا تـوان از شـاخص    یمـ ن منظور   یبد

ج یه نتـا  یـ  استفاده کـرده و بـر پا       )2(ت هوا یفیشاخص ک 

ح به مردم، اقـدامات     ی صح یع رسان حاصله، ضمن اطال  

ــپ ــتیشگی ــا رانه را در حال ــع  يه ــوا وض ــامطلوب ه  ن

ست وزارت  یط ز ی طبق گزارش دپارتمان مح    .)17(نمود

، بـر اسـاس شـاخص    يست مالزیط زی و محیمنابع مل 

، بـه   ي مالز  مختلف ي شهرها يت هوا یفی هوا، ک  یآلودگ

، در 2009 سال ي درصد روزها3/98طور متوسط در    

ــرا ــود یش ــتاندارد ب ــاخص   . )18(ط اس ــاس ش ــر اس ب

، یت هـوا در هنـد، در منـاطق صـنعت          یـ فی ک یاختصاص

 و 85، 90ب در یـ  بـه ترت ی شهر دهلی و مسکون يتجار

ت هوا در مـورد  یفی ، ک2009 سال ي درصد روز ها  80

و  یی رضایبررس. )19(ر استاندارد بودیذرات معلق، غ

د کـربن در    یزان مونوکـس  یـ  م  با عنوان  )2000( یالماس

ت یـ فی کي تنهـا مقالـه موجـود بـرا     شـهر کاشـان    يهوا

 يهـا  افتهیرود، که طبق  یم شهر کاشان به شمار   يهوا

ک، ی پر تراف   نمونه برداشت شده در منطقه     64شان از   یا

 ساعته اسـتاندارد    8اکثر غلظت   د کربن از حد   یمونوکس

   .)20(تجاوز کرده است

 وجـود عوامـل   ت موضـوع و   یـ وجه بـه اهم   تبا  

 ی کمبـود بـاران و خـشک        هوا ماننـد   یساز آلودگ  نهیزم

  بودن فصل گرم و تـراکم  یط و طوالن  ی مح يماهوا، گر 

ــاال ــ جمعينــسبتاً ب ــ ی ــه بررس ــه مقول   یت، پــرداختن ب

 و ی بهداشـت  ي بـاال  يهـا  تیـ لوو هـوا را جـزء ا      یآلودگ

 یبررسـ .  شهر کاشان قـرار داده اسـت     یطیست مح یز

ن یدهــد کــه تــاکنون چنــ یمــد نــشان موجــواطالعــات 

ــ يا مطالعــه ــا   . اســتشده در شــهر کاشــان انجــام ن ب

 شهر کاشان بر    ي هوا یت بهداشت یفیمشخص نمودن ک  

نـده مـسئول    ین آال یـی ت هـوا و تع    یـ فیاساس شاخص ک  

زان یـ ر ران و برنامـه   یتـوان در جهـت کمـک بـه مـد           یم

 هـوا و    ينـده هـا   ی آال یش منـابع اصـل    ی پا ي برا يشهر

ت روزانـه   یه ساختن شـهروندان از وضـع      ن آگا یچن هم

ثر ؤ گــام مــآنــان ی محــل زنــدگی تنفــسيت هــوایــفیک

 یت بهداشـت  یـ فین ک یـی ن مطالعـه تع   یـ  هدف ا  . .برداشت

ت هـوا در    یـ فی شهر کاشان بر اساس شـاخص ک       يهوا

  . بود1390سال 

  
  یروش بررس

نـده  ی غلظـت آال یـــ مقطعـ   یفین مطالعه توص  یا

 سـال  یطـ   NO2 و O3 ،PM10 ، SO2، CO هوا شـامل  يها

واقع در ها   ندهیستگاه سنجش آال  یا. دست آمد ه   ب 1390

                                                             
1-Environmental Protection Agency (EPA) 
2-National Ambient Air Quality Standards (NAAQSs) 
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دسـتگاه  با  دان پانزدهم خرداد شهر کاشان      یستگاه م یا

دسـت آمـده   ه  ب اطالعات.بود  Enviro SAزوریمدل  آنال

 ی ملـ ي با توجه به جدول استاندارد ها از دستگاه فوق    

ت هـوا، بـه غلظـت      یـ فی آزاد و شـاخص ک     يت هـوا  یفیک

 ي بـرا  ،ن استانداردها یدر ا  .شدندل  ی تبد ین زمان ینگایم

 ي سـاعته، بـرا    24مم غلظـت    ید کربن از ماکز   یمونوکس

 ذرات ي ساعته و برا   1مم  یتروژن از ماکز  ید ن ی اکس يد

 سـاعت   24دگوگرد از متوسط غلظـت      یاکس يمعلق و د  

ر شـاخه  یـ با استفاده از اطالعات، مقدار ز   . استفاده شد 

ار، بـا اسـتفاده از      یـ  مع يهـا  هنـد ی همـه آال   يروزانه برا 

 بـا    و یرابطه غلظت و شاخص استاندارد آلودگ     جدول  

 ي بــر مبنــا.)21(شــدن یــی تعAQIفرمــول  اســتفاده از

 گروه خوب، 6 هوا در یت بهداشتیفی ، ک AQIشاخص 

 ، حـساس، ناسـالم      يهـا   گـروه  يمتوسط، ناسـالم بـرا    

 و در هـر  ندشـد   يبنـد  بقـه ط خطرنـاك   و  ناسـالم  یلیخ

ک سطح متفاوت از اثرات ینده یگروه با رنگ خاص، نما

در انتهـا بـا      .)17 و   21( اسـت  ی هوا بر سـالمت    یآلودگ

ــال    ــول س ــه در ط ــات روزان ــتفاده از اطالع ، 1390اس

 شهر کاشان، بر ي هوایت بهداشت یفیت ساالنه ک  یوضع

ت هـوا، از  یـ فی شـاخص ک ياساس محاسـبات روزانـه      

  .  انجام شدMATLAB R2007aق نرم افزار یطر

  
  ها افتهی

ن یانگر ا ی، ب ت هوا یفیج حاصل از شاخص ک    ینتا

 187،  1390 شده در سال     ی روز بررس  365که از    بود

ت هــوا در شــهر کاشــان از حــد اســتاندارد  یــفیروز ک

از ت هوا یفیگر شاخص کی دیانیتجاوز کرده است، به ب

 روز ناسـالم  86ت هـوا در   یفیک. شتر شده است  ی ب 100

 روز 32 روز ناســالم، 38 حــساس، ي گــروه هــايبــرا

 و  بــودخطرنــاكط یدر شــرا روز 31  و ناســالمیلــیخ

ور و بهمـن  یبهشت، مـرداد، شـهر  ی ارديها ن ماه یچن هم

 کمتـر از  يت هـوا یـ فی شـاخص ک  ین فراوانـ  یشتریـ با ب 

هــا  ر مــاهی نــسبت بــه ســايت ســالم تــری، وضــع100

   .)1نمودار(داشتند

ــر اســاس ــا ب ــه یی در روزهــاج حاصــله،ینت  ک

 ،O3 ت هوا از حـد اسـتاندارد فراتـر رفتـه،    یفیشاخص ک 

PM10، CO عنـوان  ه  روز بـ 50 و 64 ، 73ب در یـ  بـه ترت

ــودگ  یآال ــسئول در آل ــده م ــواین ــان  ي ه ــهر کاش  ش

نده ی، آال ط خارج از استاندارد   یدر شرا . )2نمودار(دندبو

مـه  ی بوده، امـا در ن PM10فقط مه اول سال  یمسئول در ن  

ه ب CO  وO3 آن، يجاه  داشته و بيدوم سال نقش کمتر 

ــوان ب ــعن ــناخته شــدند   ین آالیشتری ــسئول ش ــده م  ن

در نظـر   الزم به ذکر است که بـا توجـه بـه             .)3نمودار(

 ،1390 هوا در سـال      یفی ک يها يبند طبقه  یمگرفتن تما 

دگوگرد به یاکس يدکربن، ازن و دی اکسيذرات معلق، د  

ه نـده مـسئول بـ   یعنـوان آال ه ن سهم را بیشتریب ب یترت

 شـهر  ي مسئول هـوا   يها ندهی آال یفراوان .عهده داشتند 

ل و در فـص   1390سـال    مختلـف    يهـا  لکاشان در فص  

ــق،  ــابهــار و تابــستان ذرات معل ز ازن و در فــصل ییپ

  ).4نمودار (د کربن بوده است ی اکسمونوزمستان 
  

  

  



 روح اهللا دهقانی  همکاران

318 )87شماره پی در پی (1393تیر ـ 4 ـ شماره19مجله ارمغان دانش ـ دوره 

2
11

9

17

1

7

24

2

13

16

2

10

19

6

25

5

26

12

13

5

8

3

9

10

11

11

0

8

6

18

6

4

26
29

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32

وز
 ر

وردین
فر

دیبهشت
ار

رداد
خ تیر رداد

م
یور

شهر مهر آبان آذر دي
بهمن سفند

ا

ماه

خوب
متوسط  
ناسالم براي گروه هاي حساس   
ناسالم   
خیلی ناسالم 
خطرناك

  

   بر حسب روز1390 شهر کاشان در سال ي هوایت بهداشتیفی کيع طبقه بندیتوزسه یمقا: 1نمودار

13
7

15
12

3
3

2
3 8

2

20

8

12
22

1

7

16

3
1

27

2

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

وز
ر

وردین
فر

دیبهشت
ار

رداد
خ تیر رداد
م

ریور
شه مهر آبان آذر دي

بهمن سفند
ا

ماه

مونوکسیدکربن   ذرات معلق بزرگتر از    10 میکرون  ازن

  AQI>100ط یک ماه و بر حسب روز در شراینده مسئول به تفکینوع آال: 2ر نمودا



 کیفیت بهداشتی هواي شهر کاشان 

  )87در پی شماره پی (1393تیر ـ 4 ـ شماره19مجله ارمغان دانش ـ دوره 
 

319

1

30

2

29

2
3

26

3

28

3

28

2
6

20

3

8

2

20

15

21

12

7
1

22

3

11

16

27

3

27

2

0
2
4
6
810

12
14
16
18
20
2224
26
28
30
32

وز
ر

وردین
فر

دیبهشت
ار

رداد
خ تیر رداد

م
یور

شهر مهر آبان آذر دي
بهمن سفند

ا

ماه

مونوکسیدکربن   دي اکسید گوگرد ذرات معلق بزرگتر از    10 میکرون  ازن

  AQI=0-500 یفیط کیه شرایک ماه و بر حسب روز در کلینده مسئول به تفکیآالسه یمقا: 3نمودار 

85

2 0
6

76

5 3
9 4

23

70

9
16

57

0 00
10
20
30
40
50
60
70
80
90

وز
ر

بهار  تابستان     پاییز    زمستان  

ماه

ذرات معلق بزرگتر از    10 میکرون  مونوکسیدکربن   ازن دي اکسید گوگرد

  

 AQI=0-500ط ی در شرا1390ن در فصول مختلف سال  شهر کاشاي مسئول هواينده هایع آالیتوز: 4نمودار 

  بحث 

 ی و صـنعت ي هوا در مناطق شهر یده آلودگ یپد

باشـد کـه     یمـ  یطـ یست مح یـ ن مـشکالت ز   یتـر  از مهم 

ن یــاز جملــه ا. دیــنما یمـ د یــسـالمت انــسان هــا را تهد 

ش ی افـزا يباشد که به ازا  یمها، ذرات معلق هوا      ندهیآال

زان یـ ز آن در هـوا، م     کروگرم بر متر مکعب ا    ی م 10هر  

مطالعـه  . )22(ابدی یمش ی درصد افزا3 تا   1ر  یمرگ و م  
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 شـهر  ي هـوا یت بهداشـت یـ فی کیبررسحاضر با هدف    

  . شدنجام ت هوا ایفیکاشان بر اساس شاخص ک

ن مطالعـه نـشان داد کـه در         یج حاصله از ا   ینتا

ت هـوا در    یـ فی، شـاخص ک   1390 روز از سـال      کیتنها  

ط ین شرایدر ا.  بود 0 ـ 50 يشهر کاشان در محدوده     

 یسک سالمتی ري و دارا بخش بوده  تیت هوا رضا  یفیک

 روز، 177در .  اســتیسک ســالمتیــا فاقــد ریــز ینــاچ

 بـود کـه   51ــ 100 يت هـوا در محـدوده   یفیشاخص ک 

 امـا ممکـن     ،ط قابل قبول بـوده    ین شرا یت هوا در ا   یفیک

ــرااســ ــسيت ب ــداد ب ــار کی تع ــراد، مالح یم ت ظــااز اف

ط ین شـرا  یـ در ا . ردیـ گ مـدنظر قـرار      ی خاص یبهداشت

تـروژن  ید نی اکسيبت به ذرات معلق و د      که نس  يافراد

 یم تنفـس یـ  دارنـد ممکـن اسـت عال      يا ژهیـ ت و یحساس

 يز گردهـا یـ رچـون    هـم یعوامل .مربوط را بروز دهند 

 ،دگل، بـاال بودنـد  یر شهرستان آران و ب  ی از کو  يورود

ده یـ ، بروز پدي و موتورینیه ماشیل نقلیوساهم چنین   

د ی، شــایلی فــسيهــا  و اســتفاده از ســوختیوارونگــ

ازن را ذرات معلـق و  بتوانند عامـل بـاال بـودن غلظـت          

ده نـ یط خـارج از اسـتاندارد، آال      ی در شـرا   .ه کننـد  یتوج

 که در  بوده،PM10 فقط 1390مه  اول سال   یمسئول در ن  

ل یـ دله  شهر کاشان بـ ي طاقت فرساين فصول گرما یا

ن یـ  غالب دال بـر ا     يدن بادها یو وز  ری با کو  يجوار هم

 و  يدی جمـش  ی الزم بـه ذکـر اسـت بررسـ         .علت اسـت  

زان ی نشان داد که م در شهر گچساران)2007(همکاران

 شهر گچـساران در  ي هوانده ذرات معلق در یغلظت آال 

باشد کـه خـود    یمفصول گرم سال باالتر از حد مجاز       

 ي متعدد یطیست مح ی و ز  یطرات بهداشت تواند مخا  یم

 يگـر ی مطالعـه مـشابه د   در ،)22( داشته باشد  یرا در پ  

 بـر   )1999( پـور  ینـ ی احرام پـوش و ام     يله  یکه به وس  

زد انجام گرفته اسـت، بـاال   ی هوا در شهر ی آلودگ يرو

 کم و یزان بارندگیزان ذرات معلق در هوا با م یبودن م 

 ن شهر مرتبط شناخته شـده     ین در ا  ییار پا یرطوبت بس 

 یخوان  ها با مطالعه حاضر هم      ن مطالعه ی ا  که ،)23(است

از جملـه     یمـ یرسـد کـه تـشابهات اقل       یمنظر  ه  ب .دارند

ــشک ــوایخ ــود   ي ه ــه خ ــت ک ــود رطوب ــه و کمب  منطق

، اد ذرات گـرد و خـاك را بـه همـراه دارد            ی ز یپراکندگ

 در  یسات صـنعت  یـ سأط مشابه وجـود ت    یهمراه با شرا  

ذرات معلـق   باال بودن غلظت    یمنطقه از جمله علل اصل    

مـه اول سـال   یدر هر دو شهر کاشان و گچساران در ن   

 ي نقش کمتر ذرات معلق دوم ساليمه  ی اما در ن   .است

ــ ــCO و O3 آن، يجــاه داشــته و ب ــعنــوان به  ب ن یشتری

د ین را هـم شـا     یـ نده مسئول شـناخته شـدند، کـه ا        یآال

 يهـا  نـورژن ید و بـروز ا    ی شـد  يل سـرما  یـ دله  بتوان ب 

گــل بــاز و  . انــستد در ســطح شــهر  یگــاه صــبح

 ي هـوا  یت بهداشـت  یـ فیسه ک یـ  ، بـا مقا    )2012(همکاران

، PM10ادنـد کـه ازن،    تهران و اصفهان نشان د   يشهرها

ه ن بـ ین بـه کمتـر   یشتریب از ب  ید کربن به ترت   یمونوکس

نده مسئول شهر تهران بودند که بـا مطالعـه        یعنوان آال 

 شهر اصفهان  يت هوا یفی ک ی، ول  دارد یخوان حاضر هم 

نـده  یعنـوان آال ه ب بـ ی را به ترتPM10دکربن و   یمونوکس

 یخـوان   هـم حاضـر انـد کـه بـا مطالعـه       مسئول شناخته 

   .ندارد
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 یعنــوان منــابع اصــله ع بــیخودروهــا و صــنا

 مـذکور اعــالم  ي هـوا در شـهرها  يهـا  نـده یانتـشار آال 

   .)24(اند شده

 يات هـو  یـ فی و همکـاران، شـاخص ک      يخرسند

 شده ی روز بررس359 روز از 334ه را در یشهر اروم 

 25ا قابل قبـول و در     ی را در حد پاك و       1390در سال   

 يروز از حـد اســتاندارد تجـاوز کــرده اعـالم کــرد، و   

 ي روز بـرا   17ت هـوا را       یـ فین اسـاس ک   ین بر ا  یچن هم

 روز 3،  یر بهداشت ی روز به صورت غ    3گروه حساس،   

. )25(ز خطرناك اعالم کرد    رو 2 و     یر بهداشت ی غ یلیخ

 يا سهیـ  مقایبا بررس )2012( ي جعفريدیگل باز و جن 

 تهـران و  ي هـوا در شـهرها    یت بهداشـت  یـ فیشاخص ک 

شهرها به ن ی ا يت هوا یفیاصفهان مشخص کردند که ک    

ر ی، غ100تر از  بزرگ AQI روز با 299 و 323ب در  یترت

جـام شـده    نق ا یدر تحق . )17 و 24(استاندارد بوده است  

ــه وســ  ــدافلهیب ــاران ی ن ــوان   و همک ــا عن ــب  یبررس

 1376 يها  شهر تهران در ساليت هوایفی کییا سهیمقا

 1386 و 1385 يهــا   و متعاقــب آن در ســال 1377و 

 32ت هــوا در یــفی ک1376مــشخص شــد کــه در ســال 

 از روز هـا    درصـد  5 و   یر بهداشـت  یـ  روزهـا غ   درصد

ن مـوارد  ی که ای بوده است، در حال یشتر بهدا ی غ یلیخ

ش ی افـزا  درصـد 6 و 34ب بـه   یـ  بـه ترت   1377در سال   

ت هـوا در  یفی ، شاخص ک 1385ن در سال    یچن هم. افتی

در سـال  . ش از حد استاندارد بـوده اسـت       ی روز ب  261

ش از  ی روز بـ   218ت هـوا در     یفیز ، شاخص ک   ی ن 1386

ارد  روز کمتـر از حـد اسـتاند        147حد استاندارد و در     

 کـه تحـت عنـوان    يگـر یق دیـ تحق. )26 و27(بوده است 

ت هوا در اصـفهان  یفی کیابی هوا و ارز   ی آلودگ یبررس

 انجام گرفـت    )2008( و حسن زاده     يباری جو لهیبه وس 

ن و یدکری عمـــده مونوکـــسينـــشان داد کـــه گازهـــا

 که  ییها ستگاه، در ساعت  یتروژن در دو ا   ی ن يدهایاکس

شاهده رود، مـ   یمـ  يک شـهر  یـ ش در تراف  یانتظار افـزا  

ه یـ  اول يها ندهی سرد سال اغلب آال    يها در ماه . شود یم

ش یتروژن افزای نيدهایدکربن و اکس  یچون مونوکس  هم

 ی بـا بررسـ    )2000( و همکـاران   ییرضـا  .)28(ابندی یم

 64از   شـهر کاشـان ،       يد کـربن هـوا    یزان مونوکـس  یم

 نمونـه   64 و   ینمونه برداشت شده در منـاطق مـسکون       

جــه ین نتیــک، بــه ایــداشــت شــده در منــاطق پرترافبر

ــاطق پرترافیرســـ ــه منـ ــدند کـ ــاز یـ ــه گـ ک آلـــوده بـ

 9 ي سـاعته  8 حـداکثر غلظـت   ي بـاال دکربنیمونوکـس 

   .)20(ام است یپ یپ

  

  يریگ جهینت

ذرات معلق و    ، ازن مانندها   ندهی آال يغلظت باال 

ل یـ دله  بـ  تـوان  یمد کربن در شهر کاشان را       یمونوکس

ــه  نــدهیستگاه ســنجش آالیــقــرار گــرفتن ا هــا در منطق

قرار گرفتن که   نیک سطح شهر دانست، ضمن ا     یپرتراف

 شــهر کاشــان در شــمال اســتان ییایــت جغرافیــموقع

 ي و عبور و مرور خودروهـا      یتیاصفهان از نظر ترانز   

ــید ــنگیزل ــزانی و س ــت آالی، در اف ــدهیش غلظ ــا در  ن ه

ــا ا. ستیــنبــی تــأثیر ستگاه یــا  بــه منظــورن حــال یــب

ست و حفظ سالمت افراد یط زیب محی از تخريریجلوگ

ن منطقـه،  یـ  هـوا در ا يهـا  نـده یاد آالیدر برابر غلظت ز   

ت هـوا در تمـام منـاطق        یفیت ک یریشود مد  یمشنهاد  یپ
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 . توسـعه و عمـران شـود       يها  از برنامه  ی قسمت يشهر

 ینـه فنـ   یر معا یـ رانه تـر نظ   ی سـختگ  ین اقـدامات  یچنـ  هم

 کــردن خوردوهــا، يخودروهــا، گازســوز و انژکتــور

و اسـتفاده   یمه عمو یل نقل یتر وسا  عیه هر چه سر   توسع

 هـوا   یتواند در کاهش آلودگ    یم پاك   يها ياز تکنولوژ 

کـه    آنيشـود بـرا   یمـ شنهاد یـ ن پ یچن هم. ثر باشند ؤم

ه  سطح شهر ب   ي هوا یت بهداشت یفی از ک  يبرآورد بهتر 

 ســنجش يهــا ستگاهیــد، بهتــر اســت تعــداد ایــدسـت آ 

در سـطح شـهر     کنواخـت   یصـورت   ه  افته و ب  یش  یافزا

 .مستقر شود

  

  تشکر ر و یتقد

  مــصوب  تحقیقــاتیطــرحن مطالعــه حاصــل یــا

 یت مـال یـ بود که بـا حما دانشگاه علوم پزشکی کاشان    

از  داننـد  یم الزم   ن  اقمحق. انجام شد معاونت پژوهشی   

ست اسـتان اصـفهان، دکتـر       یـ ط ز ین اداره محـ   یمسئول

ط یان و اداره محـ ی و مهندس بابک صـادق     یوان نعمت یک

م ی ابــــراهست شهرســــتان کاشــــان، مهنــــدسیــــز

ار گذاشــتن اطالعــات و یــمــنش بابــت در اخت یرحمــان

  . نمایندیشان تشکر و قدردانی ايهمکار
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Abstract 
 
Background & aim: Nowadays air pollution from vehicles, industry and increasing consumption of 
fossil fuels threatens human health and the environment. Monitoring and identifying pollutant 
sources are one of the basic strategies for controlling air pollution. The aim of this study was to 
determine the quality of air of Kashan, Iran, based on the air quality index in 2011. 
 
Methods:  In the present descriptive - analytical study, the concentration of air pollutants, including 
O3, CO, SO2, NO2 and PM10 were determined. Index of air quality was calculated by the MATLAB 
R2007a software, which six groups were classified. 
 
Results:  The results indicated that the air quality index of 365 days in 2011, 179 days were clean 
and acceptable, but 186 days exceeded the air quality standards. Accordingly, the air quality was 
unhealthy for sensitive groups at 86 days, unhealthy 38 days, very unhealthy 31 days and 31 days 
were dangerous. 
 
Conclusions:  O3, PM10 and CO was responsible for the largest contingent air pollution in non-
standard conditions in Kashan city. Moreover, one suggestion for better estimate of the quality of 
the air in the city is to increase the number of pollutant measuring stations of the city. 
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