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  چکیده

 1095ال مطالعه در فصول مختلف سال، جمعاً س 3مدت  است. به هوا کیفیت شاخص تعیین در هاآالینده از یکی معلق ذرات
درصد از روزها  5/67 درآوري گردید. بر اساس نتایج هاي هوا، شهر کرمانشاه جمعگیري آالیندههاي اندازهنمونه از ایستگاه

هوا را از  کیفیتفصل بهار بدترین درصد از روزها کیفیت هوا خطرناك بوده است. فروردین ماه و  6/1کیفیت هوا متوسط و در 
 . استهاي مذکور که علت آن تواتر و شدت ورود ریزگردها در زمان ددار PM 10 نظر آالینده
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  دمهمق
ترین مشکالت  پدیده گرد و غبار از جمله بزرگ

 ).1( محیطی در نواحی مختلف جهان است جدي زیست
داشتن در  راردلیل موقعیت جغرافیایی و ق کشور ایران به

روي کمربند خشک کره زمین پیوسته از آثار فرسایش 
ثر بوده است أارجی متو چه خبادي چه با منشأ داخلی 

و این رخداد اغلب خسارات و صدماتی را به منابع 
اجتماعی و حتی فرهنگی وارد کرده  -زیستی، اقتصادي 

ویژه در قسمت انتقال ذرات  . شدت این امر به)2( است
و ریزگردها کامالً مشهود است و از این  خاك ریز

هاي فراوانی به کشور تحمیل شده است که رهگذر زیان
توان در تکرار غبار آلودگی هوا بارزترین وجه آن را می
ویژه در مناطق غرب کشور و  و افزایش شدت آن به

استان کرمانشاه  .)3( پیامدهاي ناشی از آن مشاهده کرد
 غرب در مربع کیلومتر 24500با مساحتی در حدود 

 اي است از نظر جغرافیایی منطقه ایران واقع گردیده و
هاي زاگرس وسیله رشته کوه هب کهکوهستانی  -اي دره
 .جنوب غربی پوشیده شده است -امتداد شمال غربی با 

درجه  15متوسط دماي سالیانه دشت کرمانشاه حدود 
ستند بادهاي غالب در منطقه غربی ه و سانتی گراد است

درصد منشاء گرد و  95). در استان کرمانشاه حدود 4(
هاي غبار از کشورهاي همسایه است. با بررسی

کانون  9گرفته توسط سازمان هواشناسی استان،  صورت
ثیر را در ایجاد گرد و غبار أشناسایی شده که بیشترین ت

ها عبارتند از: سه کانون بر روي استان دارند. این کانون
، چهار کانون در مرز سوریه و عراقیک  در سوریه،

کانون در شمال عراق و حوزه رود فرات و یک کانون 
هاي کانون ،کانون یادشده 9در مرکز عراق. عالوه بر 

گاهی اوقات باعث ایجاد گرد شرح ذیل،  هبدیگري 
که شوند وغبار بخصوص در زمستان بر روي استان می

منطقه  عبارتند از: سه کانون در جنوب عراق و
هورالعظیم، یک کانون در مرز عراق و دو کانون در 

). کرمانشاه داراي موقعیت جغرافیایی 5( شمال عربستان
 ت گرفته از خشکسالیأشرایط آب و هوایی خشک نش و

جمعیت قابل توجه، توسعه مراکز صنعتی نظیر  است.
استقرار دو کارخانه سیمان غرب در شرق شهر و سامان 

غربی  -محل تالقی بادهاي شرقی در جنوب غربی که
موقعیت خاصی از  ،مجاورت با کشور عراق و هستتند

براي شهر پدید  10PMهاي هوا باالخص نظر آالینده
بنیان در اي دانشمنظور نیازمند برنامه بدین اند. آورده
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یکی از نیازهاي اساسی جهت مدیریت کنترل ریزگرد 
ه با هدف در همین راستا این مطالع کرمانشاه است.

و تعیین PM 10ساالنه  و بررسی روند ماهانه، فصلی
  میزان کیفیت هوا انجام گرفت.

  
  هامواد و روش

مقطعی است، اطالعات مربوط  -این مطالعه توصیفی
سال مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا آمار مربوط به  3به 

 وقوع پدیده ریزگرد از نظر تکرار، تداوم و شدت از
 به وابسته هوا هايآالینده گیري زهاندا هاي ایستگاه
 کرمانشاه شهر در واقع زیست محیط سازمان

 هاي زیباپارك، استانداري و شهرداري) (ایستگاه
گیري غلظت ذرات معلق در  اندازه. گردید آوري جمع

صورت  ها براساس روش جذب اشعه بتا و بهایستگاه
که غلظت ذرات  است. با توجه به این ساعتی ثبت شده

بیشترین اثر را بر  )10PMمیکرون ( 10تر از  چککو
عنوان شاخص  سالمتی انسان دارد این دسته از ذرات به

). 6در مطالعه اثر ذرات مورد بررسی قرار گرفت (
  PSI(غلظت ذرات و شاخص فراوانی متغیر موردنظر

متناسب) بر اساس فصل، ماه و سال با استفاده از 
مورد بررسی قرار  ANOVAو آزمون  SPSS افزار  نرم

  AQIمنظور تعیین کیفیت هوا از شاخص  گرفتند. به
(Air quality index)  استفاده شده که براساس میزان

غلظت ذرات، کیفیت هوا به پنج دسته سالم، ناسالم براي 
هاي حساس، ناسالم، بسیار ناسالم و خطرناك  گروه
 2006). طبق استاندارد سال 7بندي شده است ( دسته
بهداشت جهانی و استاندارد سازمان حفاظت  انسازم

 10PM ،50ساعته  24محیط زیست ایران، میانگین غلظت 
ها با توجه به  میکروگرم بر مترمکعب است. حجم نمونه

هاي  این که سه ایستگاه سنجش آلودگی هوا در سال
  نمونه بود. 1095بررسی شد شامل  92-1390
  

  ها یافته
 ساله، 3 دوره طول مجموع در که دهدمی نشان نتایج

 باPM 10 غلظت نظر از هوا کیفیت فراوانی درصد
 وخطرناك ناسالم بسیار ناسالم، سالم، خوب، معیارهاي

 باشد؛ درصد می 6/1، 3/1، 5/11،  5/67، 2/17  ترتیب به

 از فراوانی موارد درصد ترین کم و بیشترین که طوري به

خوب  یارمع با ماه فصل و اساس ، بر10PM غلظت نظر
%) و 17/98( زمستان فصل به مربوط ترتیب به )50-0(

  ها نشان داد  یافته .)1(جدول  باشدمی %)5/78تابستان (
5/67در  AQIکه طی مدت سه سال با توجه به شاخص 

  
  سال مطالعه  3هواي شهر کرمانشاه، به تفکیک فصل، طی  مقادیر ریزگرد -1جدول

  نظر ا از اینو تشریح  کیفیت هو  pm 10مقادیر 
  فصل

  زمستان  پاییز  تابستان  بهار
  دامنه غلظت

10 Pm  
کیفیت هوا از نظر 

10 Pm 

تعداد 
 (روز)

  فراوانی
(%) 

تعداد 
 (روز)

  فراوانی
(%) 

تعداد 
 (روز)

  فراوانی
(%) 

  تعداد
 (روز)

  فراوانی
(%) 

  9/16  37  2/33  65  7/12  20  7/21  53  خوب  50-0
  25/81  178  50  98  8/65  104  4/57  140  سالم  150-51
  4/1  3  7/11  23  4/11  18  5/9  23  ناسالم  350-151
  45/0  1  5/3  7  9/6  11  4  10  بسیار ناسالم  420-351

  0  0  6/1  3  2/3  5  4/7  18  خطرناك  <420
  100  219  100  196  100  158  100  244  کل

Pvalue  001/0 P<  
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درصد از  6/1درصد از روزها کیفیت هوا متوسط و در 
هوا خطرناك بوده است. فصل تابستان با  روزها کیفیت

درصد، بیشترین تعداد روزهاي خارج از استاندارد  5/21
را داشته است اما در فصل زمستان تمامی روزها از 

در محدوده استاندارد قرار داشتند.  10PMلحاظ آلودگی 
در فصل بهار و  10PMمیانگین غلظت  ،در دوره مطالعه

به خود اختصاص داده است.  تابستان  بیشترین مقدار را
دار بود ااختالف غلظت در فصول مختلف معن

)001/0P<( )بررسی تغییرات براساس 1 نمودار .(
ترتیب   هاي مختلف سال نشان داد که خرداد و تیر به ماه
درصد از روزهاي خارج از استاندارد،  5/27و  30با 

ها و سه ماه فصل زمستان با قرار گرفتن ترین ماهآلوده
اند. هاي سال بودهترین ماهدر محدوده استاندارد، پاك

در فصول مختلف  10PM داري بین غلظتااختالف معن
  هاي مشاهده شد. همچنین گرد و غبار در طی سال

روند نزولی داشته  1392و سه ماهه اول  91-1390
و بهار  1391ال است. با توجه به اینکه بارندگی در س

توان این گیري داشته است میافزایش چشم 1392
  کاهش را به افزایش بارندگی نسبت داد.

       

126.52 125.41

100.95

60.078

0
20
40
60
80

100
120
140

بھار تابستان پاییز   زمستان
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  1390-92هاي سال
  ث بح

دهد وضعیت هوا از  نظر آالینده نشان می جنتای
10PM وره سه ساله از نظر فصل و ماهدر طول د، 

. این بدین معنی است که افزایش داردداري ااختالف معن
باشد. ها با توجه به ماه و فصل متفاوت میغلظت آالینده

همچنین تعداد روزهاي ناسالم در فصول بهار و تابستان 
که دلیل آن تغییر  بودنسبت به فصول سرد سال متفاوت 

رطوبت هوا، سرعت و جهت  شرایط آب و هوایی، میزان
باد و بارش و نزوالت جوي تواتر ورود ریزگردها از 

هاي کشورهاي همسایه به استان کرمانشاه در زمان
باشد. که در فصل بهار و اوایل تابستان به مذکور می

رسد. با توجه به وقوع خشکسالی در اوج خود می
غربی میانه و وقوع بادهاي ویژه در خاور هاي اخیر به سال

شرقی در اواخر زمستان و فصل بهار از نظر ظاهري بر  -
افزایش وقوع، تداوم و شدت پدیده ریزگرد اثر 

گذارد که نهایتاً پیامد آن منجر به تغییر کیفیت هواي  می
شهر شده است. درصد فراوانی روزهاي خارج از 

براساس فصل،  )<50میکروگرم بر متر مکعب(استاندارد 
افزایش و در تابستان رو به کاهش  در فصل بهار روبه

که در اواخر پاییز و اوایل زمستان به  طوري بوده است به
شود اختالف فشار حداقل خود رسیده است. استنباط می

در  10PMنیز در وقوع پدیده ریزگرد و به تبع آن افزایش 
همچنین افزایش رطوبت و داشته باشد. ثیر أفصل بهار ت

انشاه در فصول سرد سال وارونگی هوا در شهر کرم
تواند از عوامل تشدیدکننده پدیده ریزگرد و تداوم  می

آن باشد. وجود و تداوم وارونگی ناشی از کوتاهی طول 
نور خورشید نیز از  ابشثیر تأروز و عدم ت

هاي عدم انتقال ریزگرد و تداوم آن در هواي  محدودیت
قدم و م شود. این استنتاج با نتیجه مطالعه محمديشهر می

نیا و همکاران  ناصحی و )8( 1385همکارانش در سال 
) تطابق دارد. از نظر ماه، روند از بهمن 9( 1388در سال 

بوده تدریج کاهشی  تا خرداد افزایشی و از تیرماه به
. با توجه به غلظت بسیار باالي گرد و غبار در شهر است

کرمانشاه و اثرات مضر گرد و غبار بر سالمت ساکنین 
ه تمهیدات الزم در رفع این معضل ین شهر لزوم اراای

و  أه راهکارهاي عملی در مبدیمحیطی و ارا زیست
هایی از سال که این پدیده خصوص در ماه مقصد به

  باشد.  گردد ضروري میمشهودتر می
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  گیري  نتیجه
غلظت ریزگردها با توجه به فصل و ماه میزان 

تواتر متفاوت  لدلی هها بباشد، این تفاوتمتفاوت می
به  ورود ریزگرها از شمال غرب، غرب و جنوب غربی

استان کرمانشاه در اواخر فصل زمستان، بهار و اوایل 
  باشد.تابستان می

  تشکر و قدردانی
دانند مراتب تشکر و  نویسندگان بر خود الزم می

تقدیر خود از مدیریت سازمان حفاظت و محیط زیست 
در قالب پروژه  جهت تسهیل انجام این مطالعه

  دانشجویی بعمل آورند.
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