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هاي موجود در هواي شهر همدان در  بررسي غلظت بعضي از هيدروكربن

 0831يز يتابستان و پا
 **مهندس محمد جواد عصاري ؛*دكتر احمد جنيدي جعفري

 

 : چكيده

گارسس  با  ج  اآ باآ تادي جورياص سر   ا           ها   ها ز سوبا ي سا      ها  ز  ستا آ يندهاد     هيدروكربنسابقه و هدف: 

ها   ها ز     ز  غلظا  بعيا  هيادروكربن    سط لعاآ ا رار با  هادر بررتا  سر دباآ       ،همادزن ها  سر ها ز  را ر     سيززن ين

  زس  سوبن زنج ي رد  ي ر ر همدزن و روت    زس 

طاا ر  آبااهاا ز نم نااآ 411سر كااا ز  راا ر هماادزن  زتاا    زداان واا وه  دااع سط لعااآ ج  ااي     هووا:  موود و و شو 

 زس  سوباان كااآ  نم نااآ ز  هاا ز  روتاا    زساا ي  9 ،ر دبااآيز ( گر  ااآ رااد و باارز  سدج اا س   سر سو   ااا سج بباا  ن و واا  

و   كااربن  عاا ت زتاا   س  گرسدااد  ل لاااآ   مااآ يور  رااد  باارز  نم نااآ باارسزر  ز  ،واا    ساا  ب رااد سزرز  هاا ز  جررد اا ً

 ين ليز گرسدد   FIDسج ز بآ يرك ر ت    GC وتيلآ ست گ    آه  ب وس ز  زت خرزج يندهد 

هياادروكربن سر هاا ز  روتاا   ره تاا د  رااد     2هياادروكربن سر هاا ز  راا ر هماادزن و   8سر زداان بررتاا  هووا:  يافتووه

 سزرناادسزر  باا  هااا ج اا و    طاا ر سعهاا  آهاا  سر هاا ز  راا ر هماادزن و روتاا   باا    ن اا دن نناا ن سزس كااآ غلظاا  يندهااد    

3g/m ياا نگين غلظاا  بهاازن سر هاا ز  راا ر   س(  >P 14/1س
  برزباار ااادزكلر غلظاا  سجاا   9/8باا س كااآ بااي  ز  5/411 

جرجيا    آهگاززن ، بهازن و ج لا دن سر ها ز  را ر همادزن با        -س  ب راد  همجهاين ن ا دن ننا ن سزس كاآ سيا نگين غلظا  زن       

هياادروكربن زناادز   گياار    8ري باار س اار سكعاا  هاا ز ساا  ب رااد  سجماا       گااسيكرو 58/452و  18/423،5/411سعاا ست 

  >P) 14/1 رد س برز  كا هيدروكربن س  ب US EPAجه  د  بي  ز  زت  ندزرس  بآرد   

جاا زن ن يجااآ گر اا  كااآ وينااگير  ز  يلاا سگ  هاا ز باارز  راا ر هماادزن    باا  ج  ااآ بااآ ن اا دن زداان واا وه  ساا  بحوو : 

راارور  زتاا  و ني  سهااد بااآ طرزااا  دااع تيباا ا سااددرد  سه تاا ، برن سااآ ردااز   ااوي  و تااردآ ، راا كآ تيباا ا      

 تط  يگ ه  سرسي س  ب رد   ير  و زرجر گ زندز  

 

  ه   يروس جيع ،  همدزن يل سگ  ه ز ، هيدروكربن، هيدروكربن ها: كليد و ژه

 

 استاديار گروه بهداشت محيط دانشكده بهداشت و عضوهيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان. *

 اي و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان. مربي گروه بهداشت حرفه **

دانشگاه علوم پزشكي همدان ، دانشكده بهداشت، گروه بهداشت محيط ،  ،وبروي پارك مردمر ،خيابان مهديه –همدان دار مكاتبات:  عهده *

 66888881899تلفن:  ،986صندوق پستي 
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 مقدمه: 
 ،محيطي است له مهم زيستأآلودگي هوا يك مس

انجمن مشترك مهندسين   كه براساس تعريف طوري هب

وجود يك يا چند آالينده  ،آلودگي هوا و كنترل آن

هايي كه براي  يگهواي آزاد به مقدار، مدت و ويژدر 

و براي  استزندگي انسان ، حيوان و گياه خطرناك 

 ، بستگي دارد،باشد اشياء و متعلقات زندگي مضر مي

 كه باعث اختالل در رفاه نسبي انسان گردد طوري هب

هاي آروماتيك در هواي شهرها  . هيدروكربن(2)

بنزن، تولوئن، گزيلن  ولي معموالً ،دنتنوع زيادي دار

هاي  باشند. هيدروكربن بيشترين غلظت را دارا مي

ثيرات سمي مخصوص خود بر  أآروماتيك عالوه بر ت

دود –ند در توليد مهنتوا مي ، انسان، حيوان و گياه

 ( . 1-5د )نثر باشؤفتوشيميايي نيز م

وسائط نقليه  منابع متحرك در شهرها عمدتاً

اين گروه از  ،از موارد و در بسياري هستندموتوري 

هاي  منابع آالينده جو از نظر انتشار بسياري از آالينده

(. در بين 4، 4د)نهوا عامل اصلي محسوب مي گرد

ها چندين  هاي خروجي از اگزوز اتومبيل آالينده

 تر بوده ها شاخص آالينده نسبت به سايرآالينده

كه شامل: منواكسيدكربن، اكسيدهاي ازت، 

 باشند. ها و ذرات مي رد، هيدروكربناكسيدهاي گوگ

 ها از طريق حمل و نقل ميزان انتشار هيدروكربن

 (. مصرف7باشد) ميليون تن در سال مي 4/24

معادل  2831سال  سرانه بنزين در استان همدان در

 ليتر اعالم شده  137گاز معادل  ليتر و نفت 251

كه سرانه بنزين مصرفي در شهرستان  درحالي ،است

ليتر 817گاز معادل ليتر و نفت 745معادل  همدان

 (.3است) بوده

همدان شهري كوهستاني با آب و هواي بسيار متغير 

درجه و  87 آنباشد كه حداكثر درجه حرارت  مي

در طول  ي آنمتوسط دما وگراد  سانتي -18حداقل 

(. اين شهر، شهري بادگير 9) استدرجه  7/22سال 

الب آن بادهاي كه جهت بادهاي غ طوري هب ،بوده

روز در سال و  213شرقي است كه حدود -غربي

شمال -وزد و بادهاي جنوب غربي يز مييدر پا اكثراً

 وزد. حداكثر روز در تابستان مي 84شرقي كه 

باشد.  % مي7% و حداقل آن 99شهر مطلق رطوبت 

اي  حول مركزيت  صورت حلقه هطرح شهر همدان ب

هايي  وسيله خيابان هميدان امام طراحي شده است كه ب

گردد. روستاي  ها به يكديگر وصل مي اين حلقه

كيلومتري جنوب شرقي شهر  21زاده محسن در  امام

شدن  دليل واقع ههمدان واقع است . هواي اين روستا ب

در دامنه كوه الوند سرد و كوهستاني و داراي 

 باشد.  هاي معتدل مي هاي سردوبرفي و تابستان زمستان

هاي  ت بررسي غلظت هيدروكربننظر به اهمي

موجود در اتمسفر از نظر سالمتي و محيط زيستي و 

عدم تحقيق در اين خصوص در شهر همدان ضرورت 

چنين تحقيقي احساس شد و لذا در اين پژوهش  

ها در  سعي شده است  غلظت بعضي از هيدروكربن

زاده محسن كه  هواي شهر همدان با روستاي امام

پاك شناخته  با هواي تقريباً عنوان يك روستا هب

 گيري و با هم مقايسه گردد. شود اندازه مي

 

 ها: مواد و روش
اين مطالعه از نوع مطالعه توصيفي بوده و در تابستان 

انجام گرفته است. براي شروع  2831يز سال يو پا

قشه شهر نبرداري از هواي شهر  عمليات جهت نمونه
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نقطه  21قسمت تقسيم شد و سپس   15همدان به 

برداري انتخاب گرديد. از  نمونه برايطور تصادفي  هب

در  .نمونه جمع آوري شد 21هر نقطه انتخاب شده 

دليل كوچكي روستا سه  هزاده محسن ب روستاي امام

ازهواي شهر همدان و  نقطه انتخاب گرديد. كالً

نمونه   9و  255زاده محسن به ترتيب  روستاي امام

بردار  تفاده از پمپ نمونهآوري گرديد. با اس جمع

و Negretti ساخت شركت   NR346محيطي  مدل 

شده  لوله ذغال فعال از هواي مناطق تعيين

برداري انجام گرفت. براي تنظيم ميزان جريان  نمونه

هواي عبوري از لوله جاذب از يك اوريفيس در 

شرايط بحراني استفاده شد و دبي عبوري روي 

ml/min 111 برداري براي هر  ن نمونهتنظيم شد. زما

 ،شد لوله جاذب براساس آزمايش مقدماتي تعيين

كه در مناطقي كه احتمال آلودگي بيشتري  طوري هب

به منظور پيشگيري از ترك آالينده از بستر  ،رفت مي

ساعت و براي مناطق با احتمال  8جاذب جامد 

ساعت و براي مناطق با آلودگي  4آلودگي متوسط 

برداري براي هر لوله در  ان نمونهزم ،ساعت 3 كمتر

گيري دو طرف  نظر گرفته شد. بعد از انجام نمونه

هاي جاذب بسته شد و در محيط تاريك و خنك  لوله

است اين نكته الزم . ذكر گرديدبه آزمايشگاه منتقل 

مداوم  –برداري بصورت تصادفي  كه روش نمونه

 15 تا 11برداري  كه در هر نوبت نمونه طوري هب ،بوده

ساعت در طول روز و شب نمونه جمع آوري 

 شد.  مي

شهر از نظر ترافيكي به سه منطقه با ترافيك 

دستگاه در  1111نقليه بيش از  طسنگين)تردد وسائ

 2111-1111با ترافيك متوسط )بين  ،ساعت(

 2111دستگاه در ساعت( و با ترافيك سبك )كمتر از 

 دستگاه در ساعت( تقسيم بندي گرديد.

ها با استفاده از دستگاه  يز نمونهآنال

مجهز به  5411مدل Unicam گازكروماتوگرافي 

 اي  انجام گرفت. يك ستون شيشه  FIDآشكارساز 

 متر براي  سانتي 241طول  هاز نوع كروموزب ب

قرارگرفت و دماي  مورد استفاده ها آناليز آالينده

شروع گراد  درجه سانتي41شده  ستون از  ريزي برنامه

گراد بر  درجه سانتي 21دقيقه با سرعت  1س از و پ

ها  رسيد. براي بازيافت آالينده درجه مي 151دقيقه به 

از حالل   NIOSHاز جاذب براساس پيشنهاد 

(. هر لوله كربن 21) گرديد سولفيدكربن استفاده دي

مدت  هشد و ب مياي تخليه  فعال داخل يك ويال شيشه

گرفت و سپس  ميدقيقه در تماس با حالل قرار  81

نمونه تزريق تهيه و به دستگاه گازكروماتوگراف 

 گرديد. ميتزريق  

است كه با توجه به تغيير حجم اين نكته الزم ذكر 

منظور از  ههوا در شرائط دما و فشار متفاوت و ب

بردن خطا با استفاده از فرمول زير تمامي  بين

 گرديد ميط استاندارد محاسبه يهاي هوا در شرا حجم

 

 

 

برداري و  بودن مدت نمونه لذا با توجه به همسان

ط نمونه برداري و استاندارد كردن حجم هواي يشرا

مقايسه بين ميانگين غلظت   ،شده برداري نمونه

شده در هواي شهر و روستا با  هاي يافت هيدروكربن

 T   استفاده از ميانگين، انحراف معيار و آزمون آماري 

 .انجام شد

V= Vm x  
P bar 
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* 

 

273 + ts 

273 + tm 
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 ها: يافته
هاي  يانگين غلظت و انحراف معيار هيدروكربنم

موردآزمايش در مناطق مختلف شهر همدان در 

كه  بوداست. نتايج بيانگر اين  شده نشان داده 2جدول 

 g/ mغلظت تولوئن در ميدان امام 
 ، بنزن  534  3

g/ m
3 893 ،m, p  - گزيلن g/ m

گزيلن  o-و  291 3

 
 .هاي آروماتيك در نقاط مختلف شهر همدان بر حسب ميكروگرم بر متر مكعب نميزان غلظت هيدروكرب -2  جدول

 نوع آالينده

 محل

N-تتراكلرو  تولوئن بنزن گزانه

 اتيلن

Mو 

Pگزيلن 

O-

 گزيلن

 نفتالن فنول

 241 امام-م
(8/1) 

893 
(24/8) 

534 
(49/1) 

277 
(72/1) 

291 

(44/2) 

234 

(81/2) 

22 
(91/1) 

1 
(1) 

 245 آرمگاه بوعلي-م
(2/1) 

515 
(23/1) 

531 
(21/1) 

271 
(4/2) 

279 

(81/1) 

231 

(8/1) 

25 
(21/2) 

1 
(1) 

 23 جهاد-م
(2/2) 

35 
(21/1) 

33 
(4/2) 

11 
(99/1) 

22 

(73/1) 

28 
(1/2) 

14 

(94/1) 

1 
(1) 

 25 امامزاده عبداهلل
(94/1) 

15 
(4/1) 

27 
(8/2) 

1 
(1) 

3 

(4/1) 

8 
(2) 

4 

(11/2) 

21 
(1/2) 

 24 شهرك فرهنگيان
(44/1) 

25 
(97/1) 

11 
(4/1) 

1 
(1) 

7 

(51/1) 

4 
(49/1) 

9 

(48/1) 

1 
(1) 

 1 چهارراه سعيديه
(29/1) 

8 
(21/1) 

1 
(41/1) 

1 
(1) 

1 
(1) 

1 
(1) 

1 

(1) 

1 

(1) 

 71 ترمينال ميني بوس
(97/2) 

75 
(54/1) 

31 
(4/2) 

14 
(12/2) 

17 

(74/1) 

29 

(82/1) 

83 
(4/1) 

1 
(1) 

 51 شهدا-م
(11/1) 

88 
(2/2) 

87 
(5/2) 

1 
(1) 

22 
(14/2) 

21 
(4/1) 

81 

(44/1) 

1 

(1) 

 23 امام حسين) ع( -م
(25/8) 

24 
(44/1) 

15 
(2/1) 

1 

(1) 

3 

(2) 

4 

(9/1) 

9 
(71/1) 

1 
(1) 

 4 بار -م
(44/1) 

9 
(15/1) 

22 
(7/1) 

1 
(1) 

5 

(4/1) 

8 

(2) 

4 
(2/2) 

1 
(1) 

 974 فلسطين -م
(27/2) 

471 
(18/1) 

431 
(91/2) 

31 
(21/1) 

39 
(31/1) 

14 
(14/2) 

34 

(2/1) 

1 

(1) 

-كاشتتاني  آيتتت اهلل

 چهاراه شريعتي

8 
(51/1) 

3 
(23/1) 

8 
(21/1) 

1 
(1) 

2 
(1/1) 

1 
(1) 

1 

(1) 

1 

(5/1) 
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 g/ m

 مي باشد. 234 3

دست  ههاي ب ميانگين غلظت و انحراف معيار غلظت

نشان داده  1آمده از هواي شهر همدان در جدول 

كه ميانگين غلظت تولوئن   داد نشان شده است. نتايج

ميكروگرم  13/218هگزان -Nو 4/255، بنزن 43/241

 باشد كه داراي بيشترين غلظت  بر متر مكعب مي

شهر  است. مقايسه ميانگين غلظت بنزن در هواي

داري را اهمدان با استاندارد مربوطه تفاوت معن

هاي  يدروكربنه جبري غلظت (. جمع>12/1Pد)اد نشان

 g/ mد بررسيمور
 بود. 44/441 3

هتا   ميانگين  و انحتراف معيتار غلظتت هيتدروكربن    

 8جتتدول زاده محستتن در  درهتتواي روستتتاي امتتام

 نشتان  كته جتدول   طتوري  همتان  .است شده داده نشان

 و غلظتت فنتول   43/2دهد غلظتت بنتزن معتادل     مي

 

 يهتا  ميتانگين و انحتراف معيتار غلظتت هيتدروكربن      -1جدول 

هتواي شتهر همتدان برحستب ميكروگترم      در گيري شتده  اندازه

 .برمتر مكعب

 انحراف معيار ميانگين نوع آالينده

N- 19/175 13/218 هگزان 

 57/111 4/255 بنزن

 44/112 43/241 تولوئن

 39/44 43/89 تتراكلرو اتيلن

M  ،  P 18/71 74/55 گزيلن 

O – 24/43 4/87 گزيلن 

 22/15 4/29 فنول

 54/8 24/2 نفتالن

 تتتتت 44/441 جمع

ميكروگرم بتر متتر مكعتب هتوا بتود .       43/1معادل 

داري در غلظتتت بنتتزن ، تولتتوئن،   اتفتتاوت معنتت 

تتراكلتتترواتيلن ، ايزومرهتتتاي گتتتزيلن ،فنتتتول و 

نفتتتتالين در هتتتواي شتتتهر همتتتدان و روستتتتاي 

(.   مقايسته  >12/1Pزاده محستن مشتاهده شتد)    امام

 وضتتتتعيت ترافيتتتتك و ميتتتتانگين جمتتتتع   

نشتان   5متورد بررستي در جتدول     ايه هيدروكربن

دهتد كته مقتادير     شده است . نتتايج نشتان متي    داده

ها در منتاطق بتا ترافيتك ستبك      كلي غلظت آالينده

 اختتالف  مناطق بتا ترافيتك ستنگين داراي    نسبت به

رومتتاتوگراف ك >P)14/1باشتتد ) متتي  داريامعنتت 

حاصتتل از تجزيتته نمونتته هتتواي شتتهر همتتدان    

نشتتان  2ر شتتكل وستتيله گازكرومتتاتوگراف د  هبتت

 داده شده است.

 

هاي  هيدروكربنغلظت معيار  ميانگين و انحراف -8جدول 

زاده محسن بر حسب  هواي روستاي امامدر  شده گيري اندازه

 .يكروگرم بر متر مكعبم

 انحراف معيار ميانگين نوع آالينده

N- 1 1 هگزان 

 11/2 43/2 بنزن

 1 1 تولوئن

 1 1 تتراكلرو اتيلن

M ،   P 1 1 گزيلن 

O – 1 1 گزيلن 

 14/2 42/1 فنول

 1 1 نفتالن
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 .ها و وضعيت ترافيك در شهر همدان ميزان غلظت هيدروكربن -5جدول 

 جمع غلظت آالينده وضع ترافيك محل

(μg/m
3
) 

 معيار انحراف تردد خودرو در ساعت

 2421 1214 ترافيك سنگين -8244 امام خميني -م

 2432 2954 افيك سنگينتر -1953 آرامگاه -م

 1417 2973 سنگين ترافيك –8215 فلسطين -م

 884 714 ترافيك متوسط -2491 ترمينال ميني بوسها

 141 442 ترافيك متوسط -2441 جهاد -م

 242 341 ترافيك متوسط -2524 شهدا -خ

 1/35 449 ترافيك متوسط -2245 امامزاده عبداهلل -م

 78 591 ترافيك متوسط -2141 شهرك فرهنگيان

 7 94 ترافيك سبك -283 چهارراه سعيديه

 27 147 ترافيك سبك -511 شريعتي چهارراه-كاشاني اله آيت

 31 511 ترافيك سبك -121 امام حسين )ع(-م

 83 95 ترافيك سبك -274 بار -م

 

 بنزن، -5هگزان،  -ان -8 دي سولفيت كربن ، -1شهر همدان: هواي كروماتوگراف بدست آمده براي نمونه  -2شكل 

 .نفتالن -21فنول و  -9گزيلن ، – o-3گزيلن، -mو p -7تترا كلرو اتيلن، -4تولوئن،  -4 
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 بحث:
هاي  داد كه مجموع غلظت اين بررسي نشان

هاي مورد بررسي در شهر همدان باالتر  هيدروكربن

 از استانداردهاي موجود است. حداكثر غلظت مجاز 

US EPA ساعت براي كل  8 حداكثر براي

g/mها معادل  هيدروكربن
 .( 22باشد) مي  241 3

دهد كه جمع جبري غلظت  نتايج اين تحقيق نشان مي

g/mهاي شهر همدان  هيدروكربن
باشد  مي 44/441 3

برابر غلظت مجاز  42/8تنهايي بيش از  هكه ب

USEPA باشد.  مي 

نتايح اين پژوهش مبين اين امر است كه ميانگين 

شهر همدان بيش از استاندارد  يبنزن در هواغلظت 

باشد. اين استاندارد  ملي كيفيت هواي انگلستان مي

 يبراي بنزن موجود درهواي شهر حداكثر غلظت

g/mمعادل 
3 1/24(ppm4 را اعالم نموده است و )

بيني شده  پيش 1114غلظت مجازي كه براي سال 

(. در حاليكه 21باشد) مي ppm  2معادل  .است

برابر  9/3شهر همدان بيش از درت بنزن غلظ

 باشد. استاندارد مي ينا

و  Lopez-Mahiaنتايج اين بررسي با مطالعات 

در دو را ماهه  7( كه يك بررسي 28همكارانش )

 ،دادند منطقه شهري در شمال غربي اسپانيا انجام

ها  همخواني دارد و فقط اختالف درمقدار غلظت

هري و جغرافيايي، دليل موقعيت ش هباشد كه ب مي

. با توجه به اينكه شهر مورد استترافيكي و جمعيتي 

  ،گردد بررسي ايشان يك شهر متوسط محسوب مي

از بيش هاي موجود در اتمسفر آن  غلظت هيدروكربن

و از اين نظر تا حدي با شهر  است ساير شهرها بوده

 همدان مطابقت دارد.

نتايج پژوهش حاضر از نظر ترتيب غلظت 

مهم مورد بررسي با مطالعه بهرامي  هاي ندهآالي

همخواني  ه،(كه در خصوص شهر تهران انجام داد25)

 و mايشان نشان داد كه غلظت بنزن ، تولوئن، .دارد

 P-،گزيلنO - 1/112، 7/217معادل  ترتيب هگزيلن ب ،

باشد. در  مترمكعب ميرميكروگرم ب 4/47و 221/ 7

ميزان غلظت بنزن ( 24و همكارانش )    Clarkمطالعه 

Wester  (24 )و در مطالعه  81در شهر لندن معادل 

ميكروگرم بر متر  32/3در سانفرانسيسكو معادل 

 دست آمد. همكعب ب

ها  نتايج اين بررسي نشان داد كه غلظت آالينده

هاي با  با ميزان ترافيك همخواني دارد .در دسته محل

لظت ها داراي غ بوس ترمينال ميني ،ترافيك متوسط

بودن  دليل متوقف هتواند ب باالتري بود كه مي

و  Bonoبوسهاي روشن باشد كه با نتايج  ميني

ثير ترافيك همخواني دارد و أهمكارانش از نظر ت

(. البته غلظت 27)داردليكن از نظر عددي تفاوت 

ها در ميدان فلسطين با ترافيك سنگين كه در  آالينده

 ،ين قرار داردبرداري پمپ بنز نزديكي محل نمونه

اي نسبت به ساير نقاط نشان   افزايش قابل مالحظه

ثير پمپ بنزين در أاز نظر ت Bonoد كه با مطالعات اد

ها همخواني دارند و ايشان در  افزايش غلظت آالينده

ها در  دادند كه غلظت نمونه هايشان نشان بررسي

داري نسبت به ساير انزديكي پمپ بنزين تفاوت معن

 (.27برداري دارد) نمونهنقاط مورد 

شرقي  شمال-شرقي و جنوب غربي-بادهاي غربي

ها در چهاراه سعيديه  گردد تا غلظت آالينده سبب مي

زيرا جهت باد با محور  ،و ميدان جهاد كاهش يابد

 Bakeas. ستخيابانهاي اصلي اين دو محل موازي ني
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( در يك بررسي در آتن به اين 23و همكارش )

ين باد و يا باد در جهت يسرعت پانتيجه رسيدند كه 

ها بدترين حالت براي  موازي با محور خيابان

پراكندگي آلودگي هوا در پي خواهد داشت .در 

ها و  علت تردد زياد كاميون هب ،ميدان امام حسين

ها ميزان آلودگي نسبت به ساير مناطق  اتوبوس

ته داليل بال .باترافيك سبك آلودگي بيشتري دارد

هاي متعدد در اين محل  د وجود تعميرگاهديگري مانن

توان ذكر نمود.در بعضي از مناطق ممكن است  را مي

، ميزان سوخت مصرفي، وعالوه بر تعداد، نوع خودر

( و موقعيت 2نوع سوخت، يكنواختي حركت )

 ثير داشته باشد.أهاي محل ت خيابان در ميزان آالينده

نتايج تحقيق حاضر مبين آن است كه غلظت 

زاده محسن با شهر تفاوت  ها در روستاي امام ندهآالي

دليل ترافيك بسيار كم ،  هبتواند  ميفاحشي دارد كه 

جمعيت كم و موقعيت جغرافيايي آن باشد كه از نظر 

ولي از نظر ، همخواني دارد Bonoكلي با مطالعه 

باشد. مطالعات ايشان نشان داد كه  عددي متفاوت مي

ي نسبت به مناطق نواحي اطراف شهر غلظت كمتر

 .نددار مركزي شهر

گانه كاتاليزوري  كننده سه وجود سيستم كنترل عدم

ر روي خودروها، ميانگين باالي سني خودروها، د

كننده نظير معاينه فني  عدم وجود مقرارت كنترل

طعات يدكي، قخودرو، هزينه باالي تنظيم موتور و 

ريخت و پاش بنزين و قيمت باالي خودروهاي جديد 

تواند در ميزان آلودگي سهم  ز عواملي است كه ميا

جمعيت، تعداد خودروها و  تراكم لذا؛ دنداشته باش

صنايع اين شهرها نسبت به همدان مي تواند بيانگر 

 يك معضل اساسي براي آينده شهر همدان باشد و 

محيطي  مسائل زيست توجه به بدون شهر توسعه چنانچه

را  يمعضالت بزرگتر تواند در آينده انجام پذيرد مي

 تهران در بر داشته باشد. نسبت به 
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