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  چکیده
 ذرات ریزگرد ممکن است در انسان باعث ایجاد بیماري هایی چون آسم، ذات الریـه و عفونـت هـاي تنفـسی        :مقدمه         

نال وجود میکروارگانیسم هاي بیماري زا چون باسیلوس آنتراسیس، یرسینا پستیس، مایکوبـاکتریوم توبرکلـوزیس، لژیـو           . شوند
در فـصول گـرم سـال ایـن     . نئوفیال و ویروس آنفلوآنزا در ذرات ریزگرده موسوم به ریزگردهاي عربـی مـشخص شـده اسـت     

 هــوا در روزهــاي PM10هــدف از ایــن مطالعــه تعیــین ارتبــاط بــین غلظــت . ریزگردهـا گاهــاً وارد ایــران نیــز مــی گردنــد 
 و میکروارگانیـسم هـاي   ) PM10>150µg/m3(رد و غبار و در روزهاي با شرایط وقوع پدیده گ )PM10<150µg/m3(عادي

  . هتروتروف هوابرد می باشد
 نمونه برداري از ذرات ریزگرد در هنگام وقوع پدیده گرد و غبار و در حالت عادي بـا اسـتفاده از روش   :مواد و روش ها        

quick take لیتـر در دقیقـه و   3/28کشت بـا دبـی    پلیت حاوي محیط 30 به وسیله ایمپکتور تک مرحله اي اندرسون روي 
و شـرایط جـوي از   ) سنجش شده با دستگاه جذب اشعه بتا       (PM10داده هاي مربوط به غلظت      .  دقیقه انجام گرفت   5/2زمان  

 paired و ANOVA وارد و با آزمون هـاي آمـاري   SPSS vol.19داده ها در نرم افزار . سازمان هاي مربوطه اخذ شدند
sample T testآنالیز قرار گرفتند مورد  .  

 و میانگین تعداد کلنی هاي باکتري رشـد کـرده بـر        PM10اختالفی بین میانگین غلظت ذرات       :یافته هاي پژوهش         
ولی در هنگام وقوع پدیـده گـرد و غبـار ایـن اخـتالف معنـی دار              ) P<0.961(روي سطح پلیت در شرایط عادي وجود ندارد       

 و میانگین تعداد کلنی قارچ هاي رشد کرده بر سطح پلیت در هر PM10ین غلظت ذرات   میانگاختالف بین   ) P<0.000(است
 گونه غالب باکتري و قارچ در حالت وقوع گرد و غبـار ) P<0.000.(معنی دار است) عادي و شرایط وقوع گرد و غبار(دو حالت

بـه نـسبت   ) Micosporium sp(ریم درصد کل باکترها و مایکوسپو2/56به میزان ) Micobacterium sp(مایکوباکتریوم
  . درصد از کل قارچ ها می باشد6/28

 نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در هنگـام وقـوع پدیـده گـرد و غبـار عـالوه بـر        :بحث و نتیجه گیري       
ین اساس ذرات ریزگـرد  بر ا. افزایش می یابد) باکترها و قارچ ها( هوا، تعداد میکروارگانیسم هاي هوابرد PM10افزایش غلظت   

عالوه بر داشتن اثرات فیزیکی، به دلیل همراه داشتن میکروارگانیسم ها در هنگام وقوع پدیده گرد و غبـار مـی توانـد باعـث                 
 .  ایجاد اثرات زیست شناختی بر موجودات زنده به خصوص انسان داشته باشد
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  مقدمه
    

این . ایران سرچشمه اصلی ریزگردها باد شمال است در      
باد که از فروردین تا شهریور فعال است، در شمال خاورمیانه 

هاي ترکیه و شمال عراق،  کوه شکل می گیرد و با گذر از
ازیر می شود و تا هاي عراق و سوریه سر مانند قیفی به بیابان

   ،)1(،هاي آزاد پیش می رود خلیج فارس و رسیدن به آب
  

وزش باد شمال موجب برخاستن ریزگردها از منابع طبیعی 
عمده ترین منابع طبیعی تولید ریزگردها مناطق . می شود

 1 در شکل شماره ،)2(،حاره، نیمه حاره و مناطق بیابانی است
نشان داده ح کره زمین سطمنابع تولیدکننده ریزگردها در 

  ) 3(.شده است
 

  
  

  منابع تولید ریزگردها در سطح کره زمین . 1شکل شماره 
  
  
  

   
                 

  
  
  
  
  
  
  

          
  

 منطقه شناخته شده دنیا به عنوان کانون میان نه در       
هاي طبیعی تولید ذرات ریزگرد، شمال افریقا به عنوان 

 می شود که به تنهایی بیش ازاصلی ترین کانون محسوب 
 هاي تولید ذرات ریزگرد را به خود کل کانون درصد از 50

 اعالم 2006 سال در چیبا تاناکا و. اختصاص داده است
درصد از  Sahra Desert( 58(نمودند که صحراي آفریقا

به  ).4(،ریزگردهاي کل کره زمین را شامل می شود انتشار
 هایی از  قسمتغرب چین و ذرات ریزگردي که در

مغولستان تولید می شوند ریزگردهاي آسیایی گفته می شود 
که به عنوان دومین کانون جهانی تولید ذرات ریزگرد 

سومین کانون اصلی تولید ذرات ). 5(،شناخته شده اند
شبه جزیره  ریزگرد، ذراتی هستند که از

 شورهاي عربی همو ک) Arabian Peninsula(عربستان
این ریزگردها به . ان سرچشمه می گیرندجوار با عربست

این نوع  ایران نیز عربی موصوف بوده و درریزگردهاي 
 باعث ایجاد آلودگی هوا ذرات ریزگردها هستند که معموالً

   بهعربستانشور ایران، عراق، و کگذشته سه  در. می شوند

ها را   پاشی این زمین  هاي مالچ  صورت مشترك هزینه
ها در فصل خاصی از سال   کردند و تمام زمین  تأمین می

  نفتی است نوعی فرآورده چسبندهمالچ(شدند  پاشی می  مالچ
   استفاده میها  بیابان در هاي روان  شنکه براي تثبیت 

 2000 دهه ها در   و تغییر رویه این دولتجنگ عراق. )شود
 و در نتیجه افزایش ریزگرد میالدي سبب فراموشی این کار

، غرب ایران و سرانجام تقریباً در سراسر ایران خوزستاندر 
  )6(.ه استشد

خصوص ریزگردهاي ه خصوص ریزگردها و ب در       
. عربی تحقیقات اندکی توسط محققین انجام شده است

Draxler اعالم نمودند که 2001 و همکاران در سال 
ن کویت و عربستا  درPM10میانگین غلظت سالیانه ذرات 

  )7(. نیز رسیده استµg/m33000به بیش از 
  به بعد سازمان1999سال   کیفیت هوا ازشراى سنجب       

از معیارى به ) USEPA(حفاظت محیط زیست آمریکا
) Air Quality Index   AQI(»ضریب کیفیت هوا«نام

 که برحسب شدت آلودگى از صفر تا نموده است  استفاده
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 میزان ازن در  شاخص عمدتاًاین .بندي می شود  درجه 500
 را می) هاي گیاهی  گرده ه جزب(سطح زمین و ذرات معلق

 µg/m3 در این شاخص غلظت ذرات معلق کمتر از. سنجد 
 اعالم »متوسط«اساس سطوح مربوط به سالمتی  بر100

نموده است و باالتر از این مقدار شرایط ناسالم براي افراد 
بحث  هاي مهم دریکی از شاخص  .)8(،حساس می باشد

 در. در هوا می باشد )PM( کیفیت هوا، غلظت ذرات معلق
چندین طبقه  خصوص ذرات معلق در هوا یا ذرات ریزگرد

 ترین آن ه شده است که مهمئاساس اندازه ذرات ارا بندي بر
که نشان دهنده حد اندازه باالي   استPM2.5و  PM10ها 

ن اساس یا بر.  بیان می شودµmذرات بوده و برحسب واحد 
 10ها   ذراتی است که قطر آنPM10منظور از ذرات 

  )9(.میکرومتر یا کمتراست
ذرات ریزگرد ممکن است مشکالتی از نظر سالمتی       

ها  براي انسان ایجاد نمایند که عمومی ترین این بیماري
 ).10(،هاي مجاري تنفسی است آسم، ذات الریه و عفونت

به همراه ذرات ل میکروبی ممکن است عوام از طرف دیگر
اساس  بر. هاي طوالنی را طی نمایند رد مسافتریزگ

 هوا معموالً هاي موجود در  باکتري،تحقیقات محققین
 کیلومتر از کانون تولید خود را طی می 1کمتر از  مسافتی

ها با ذرات ریزگرد موجب  اما همراهی باکتري). 11(،نمایند
 کیلومتر می 5000از  بیش هایی ها به مسافت انتقال آن

ها می توانند  ها و گرده گل عوض قارچ در. )12(،شود
هزاران کیلومتر مسافت را همراه با ذرات ریزگرد و یا بدون 

  )13(.ها طی نمایند نآ
        Kellogg و Griffinاعالم نمودند2006سال   در  

 ریزگردها می توانند بر که عوامل بیماري زاي موجود در
 .جاد نمایندء ایم و جوامع انسانی اثرات سوروي اکوسیست

آیروسل هاي بیولوژیکی شامل میکروارگانیسم هایی است 
که از طریق هوا منتشر شده و ممکن است براي انسان و 

از عمده ترین مشکالتی که این . سایر موجودات مضر باشند
خصوص انسان ایجاد می کنند ه ذرات بر موجودات زنده و ب

این . سیت هاي تنفسی یا آلرژي اشاره کردمی توان به حسا
میکروارگانیسم ها ممکن است درریزگردهاي عربی نیز 

از جمله میکروارگانیسم هاي بیماري زا . وجود داشته باشند
توان به باسیلوس آنتراسیس، یرسینا پستیس،  می

هاي  مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، لژیونال نئوفیال و ویروس
 )14(.آنفلوآنزا اشاره کرد

هر چند خواص میکروارگانیسم هاف نمونه برداري و         
ها را مشکل می سازد اما جمع آوري و نمونه  نآآنالیز 

هاي  برداري از میکروارگانیسم هاي هوابرد با روش

ي هنوز داگر چه روش استاندار. مختلفی انجام می گیرد
جایی که  نآبراي این کار پیشنهاد نشده است اما از 

هاي زنده از جمله معمولی ترین  ها و قارچ يباکتر
ها آن میکروارگانیسم هاي هوابرد هستند براي تشخص 

  در. استفاده از محیط کشت آگاردار پیشنهاد شده است
باید به میکروارگانیسم هاي بحث کیفیت میکروبی هوا 

 گروه از این .اشاره نمود) باکتري و قارچ(هتروتروف هوابرد
توانند موادآلی بسازند بلکه مواد  خود نمی میکروارگانیسم ها

 مانند باکتري .آلی را بایستی از موجودات دیگر کسب نمایند
این  بر. و قارچ هاهاي ساپروفیت  باکتري، هاي انگل

اساس تعیین ارتباط میکروارگانیسم هاي شاخص کیفیت 
 به عنوان شاخص کیفیت هوا  PM10میکروبی هوا و

 )15(.اهمیت خاصی دارد
 و Goudieاساس تحقیقات   شهر اهواز بر،در ایران        

Middlton به عنوان اصلی ترین شهري 2006 در سال ،
که در معرض وزش باد شمال و بادهاي گرم شمال غربی و 

است،  در معرض ذرات ریزگرد عربی در طول فصل بهار
این شهر مقادیر زیادي از ذرات ریزگرد . شناخته شده است

  )16(.ا در طول سال دریافت می کندکشور عراق ر
در مطالعه دیگري در ایران که توسط شاهسونی و        

بر  انجام گرفت 2011در سال همکاران در شهر اهواز 
اهمیت ذرات ریز گرد در ایجاد بیماریهاي تنفسی تاکید شده 

به عالوه افزایش مرگ و میر در طول روزهایی که . است
، ز میزان استاندارد رسیده است هوا به بیش اPM10  میزان

  )1(.نیز از نتایج این تحقیق بوده است
این مطالعه به بررسی ارتباط بین غلظت ذرات  در       

ریزگرد موجود در هوا در شرایط عادي و در هنگام بروز 
هاي  ها و قارچ غبار با میانگین تعداد باکتري و پدیده گرد

  حاضرف از مطالعههد. رشد کرده بر روي پلیت پرداخته شد
این است که مشخص شود به همراه ذرات ریزگرد عربی 
میکروارگانیسم هاي هوابرد نیز وجود دارند و آیا تفاوتی بین 
میانگین تعداد این میکروارگانیسم هاي هوابرد در حالت 

نتایج . غبار وجود دارد ود عادي و در هنگام وقوع پدیده گر
حضور  ییدي برحاصل از این مطالعه می تواند تا

ذرات ریزگرد و اهمیت بهداشتی و  میکروارگانیسم ها در
روي سالمت انسان و اکوسیستم  ها بر زیست شناختی آن

  .طبیعی باشد
هاي  کلنی تعداد، PM10داده هاي مربوط به غلظت       

 SPSS vol.19باکتري، قارچ و شرایط جوي در نرم افزار 
 paired  وANOVA ي آمار آزمون هايوارد و با

sample T testگرفتند  مورد آنالیز قرار .  
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  ها مواد و روش
 PM10  ساعته ذرات24در این مطالعه میانگین غلظت       

که به کمک دستگاه جذب اشعه بتا در شرایط 
 شرایط وقوع پدیده گرد و در) PM10<150µg/m3(عادي

در طول شش ماهه اول  )PM10> 150µg/m3(غبار و
 درجه 47،02(درشهرسنندج ت روزانه به صور 1391سال 

مرکز استان کردستان، اندازه ) شمالی درجه 35،3 شرقی و
پلیت حاوي یک چنین  هم. جمع آوري گردیدو گیري 

هتروتروف پلیت کانت استریل محیط کشت 

در ایمپکتور ) Hetrotroph Plate Count Agar(آگار
درکنار دستگاه سنجش غلظت  اندرسون، تک مرحله اي

)  پلیت24 پلیت در هر ماه و در مجموع شش ماه 4(تذرا
به عالوه در هنگام . داده شدند  قرارمعرض ذرات ریزگرد در

غبار یک پلیت حاوي محیط  و پیش بینی وقوع پدیده گرد
 پلیت 6(در همان محلدر دستگاه ایمپکتور و کشت استریل 

 شکل در. قرار داده شد) غبار و  روز وقوع پدیده گرد6در 
گیري دستگاه سنندج و محل قرار نقشه شهر 2 ره شما

هوا و نمونه برداري نشان داده شده است  PM10سنجش 
 .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و نمونه برداري در ستاد مرکزي دانشگاه علوم پزشکی کردستانPM10 محل ایستگاه سنجش .2 شماره شکل

  
      

نجش جایی که دستگاه س از آن: تعیین محل نمونه برداري
میزان آلودگی هوا در ستاد مرکزي دانشگاه علوم پزشکی 
واقع در مرکز شهر سنندج مستقر شده است، سنجش میزان 

 پلیت. نیز در همین محل انجام شد  PM10غلظت ذرات 
 وهاي حاوي محیط کشت استریل نیز در همین محل 

ارتفاع معمول براي سنجی ( متري از سطح زمین2ارتفاع 
  .قرار داده شدند) ا و ارتفاع تنفسی انسانآالینده هاي هو

جایی که تعیین جنس و گونه همه  آناز : محیط کشت      
هاي هوابرد با یک محیط کشت امکان  ها و باکتري قارچ

 پذیر نبوده و جنس ها و گونه هاي مختلف نیاز به محیط
، بر این اساس از یک محیط هاي کشت افتراقی دارند

وتروف پلیت کانت آگار براي کشت عمومی به نام هتر
از جمله . هاي هوابرد استفاده شد ها و قارچ تعیین باکتري
انجام این آزمایشات محیط هاي الزم براي  محیط کشت

 گرم از 5/23است که  گارآکشت هتروتروف پلیت کانت 
این محیط را در یک لیتر آب مقطر ریخته و پس از حل 

هاي شیشه اي  نمودن محیط کشت در آن همراه با پلیت
در دستگاه اتوکالو استریل کرده و سپس به هر یک از این 

 میلی لیتر محیط کشت اضافه 10- 15 هاي استریل پلیت
  . شد

نمونه برداري از میکروارگانیسم : جمع آوري نمونه ها       
استفاده از   و با quick take روشقطبهاي هوابرد 

شسته  درصد  70ل با اتانو(ایمپکتور تک مرحله اي اندرسون
 با دبی High volumeو پمپ ) و با استون خشک شده

انجام  دقیقه براي هر پلیت 5/2 لیتر در دقیقه به مدت 2/28
در هفته در روزهاي  بارنمونه برداري یک . گرفت
هنگام اعالم شرایط نامطلوب آلودگی  و در) شنبهدو(عادي

 میکروگرم 150پیش بینی افزایش ریزگردها به باالتر از - هوا
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. انجام گرفت PM10کنار دستگاه تعیین  در-در مترمکعب
 ساعت 48 درجه سانتی گراد به مدت 35دماي   در،ها پلیت

 با استفاده از دستگاه در انکوباتور نگهداري شدند و در نهایت
میکروارگانیسم ) Colony Counter(شمارنده کلنی ها

ري و هاي رشد کرده بر روي سطح پلیت به تفکیک باکت

به کمک میکروسکوپ نوري چنین  هم. قارچ شمارش شدند
.  شدندنگ آمیزي، نوع باکتري یا قارچ تعیینهاي ر و روش

داده هاي مربوط به شمارش بشقابی  1در جدول شماره 
میکروارگانیسم هاي هتروتروف رشد کرده بر روي سطح 

 نشان داده شده است1391ها در شش ماهه اول سال  پلیت
 .  
  

  1391ها در شش ماهه اول سال  داده هاي مربوط به شمارش بشقابی میکروارگانیسم هاي هتروتروف رشد کرده بر روي سطح پلیت. 1  شمارهجدول
  

  ) در هر پلیتCFU(تعداد کلنی قارچ  ) در هر پلیتCFU*(تعداد کلنی باکتري
  ماه سال

  حداکثر   حداقل   میانگین  حداکثر   حداقل   میانگین
  66  9  49  95  78 87/3  فروردین

  96  6  1/72  148  80 110/1  اردیبهشت
  71  9  8/118  179  89 136/3  خرداد
  61  8  3/42  103  98 95/5  تیر

  63  7  6/39  96  88 92  مرداد
  46  6  2/27  97  71 79  شهریور

 
*- CFU( Colony Forming Unit ) 

 
  
  

ارچ ـري و قـاکتـاي بـلنی هـ، ک3 مارهـکل شـش در       
ود ـالت وجـح یت درـطح پلــروي س رـرده بـک دـرش
 و) g/m 3µ244 =PM10(ت ذراتـظـ غلتريـشـبی

وط ـربـم) g/m 3µ63=PM10(ت ذرات ـظـن غلـریـتـکم
ده ـان داده شـریور نشـت و شهـشـهـاي اردیبـه اهـه مـب

  تـاس
 .  
  
  
  

  
بر ) سمت راست (PM10کمترین و ) سمت چپ (PM10 بیشترین  حالتدرکرده بر روي سطح پلیت  هاي رشد کلنی باکترها و قارچ. 3  شمارهشکل

  میکروگرم در مترمکعبحسب 
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داده هاي مربوط به میزان : PM10داده هاي مربوط به      
مترمکعب که با   برحسب میکروگرم برPM10غلظت ذرات 

و شدند  جذب اشعه بتا اندازه گیري می استفاده از روش

مان حفاظت محیط زیست از سازکسب اجازه پس از 
این  2در جدول شماره . جمع آوري شدندداده ها  ،کردستان

 نشان داده شده است1391داده ها در شش ماهه اول سال 
.  

  
  1391مترمکعب در هواي شهر سنندج در شش ماهه اول سال   برحسب میکروگرم برPM10غلظت ذرات .  2 شماره جدول

  نحراف معیارا  میانه  بیشترین  کمترین متوسط ماه 
20/134 77/09 120/5 85/6 73/3  فروردین  

67/125 264/0 68/3 156/4  اردیبهشت  18/372  
16/63 326/4 90/2 191/7  خرداد  06/180  
40/48 125/3 80/6 115/4  تیر  35/143  

49/32 110/8 68/8 88/3  مرداد  21/96  
27/22 90/9 63/0 75/0  شهریور  97/65  

  
  
  

داده هاي : ويـرایط جـوط به شـاي مربـداده ه     
ت وزش باد و ـوص سرعـخصه وط به شرایط جوي و بـمرب
ی ـناســواشـازمان هـایت سـت وزش باد از سـسم

داده هاي  3در جدول شماره .  دریافت شد،)17(،کردستان
مربوط به شرایط جوي شهر سنندج در شش ماهه اول سال 

  .ه شده استئ ارا1391
  
  
  

  1391داده هاي مربوط به شرایط جوي شهر سنندج در شش ماهه اول سال .  3 شماره جدول

)ثانیه متر بر(سرعت متوسط ماه  
متر (حداکثر سرعت وزش باد

 سمت حداکثر باد  ) ثانیه بر
  )درجه سانتی گراد(میانگین دما

9/1  فروردین  14 200 8/11 
2/2  اردیبهشت  11 180 15/15 

7/2  خرداد  12 210 4/22 
5/2  تیر  9 190 27 

3/2  مرداد  10 210 7/22 
8/1  شهریور  9 190 55/23 

  
       

  
  

رداري در ـه بـونـمـام نـجـان انـا در زمـهه داد         
ان ـایـمع آوري و در پـ جExcel 2010زار ـرم افـن
 ونــزمآ  وارد و باSPSS vol.19رم افزار ـه در نـطالعــم
 Paired Sample T و ANOVAاري  ــاي آمـه

Test دـنـتـرفـرار گـز قـیـالـورد آنــم .  
  

  ي پژوهشیافته ها
 نمونه 6و عادي شرایط   نمونه در24این مطالعه  در        

 150(غبار و شرایط وجود ریزگرد یا اعالم شرایط گرد در
PM10>در . جمع آوري شدند)  میکروگرم در متر مکعب 

لنی باکتري ، تعداد کPM10  ماهانهتغییرات 1نمودار شماره 
  . ها نشان داده شده است و قارچ
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 ها در طول زمان نمونه برداري  ، تعداد کلنی باکتري و قارچPM10  ماهانه تغییرات.1 شماره نمودار

  
 ارچــا، قـه ريــنی باکتـکل  وPM10ن ـباط بیــارت      

 4 جدول شماره در :ا و سرعت وزش باد در شرایط عاديـه
 )µg/m3(لظتـوط به غـاي مربـز داده هـینالآایج ـنت

PM10ها و  ارچـها، ق تريـی باکـداد کلنـن تعـ و میانگی
میانگین سرعت وزش باد در شرایط عادي نشان داده شده 

  .است
  

  ها و میانگین سرعت ها، قارچ  و میانگین تعداد کلنی باکتريµg/m3( PM10(نالیز داده هاي مربوط به غلظتآنتایج  . 4 شماره جدول
 زش باد در شرایط عادي  و

  )µg/m3(آالینده  گزینه  واحد  میانگین  ضریب معنی داري
961/0  708/93  CFU باکتري  
000/0  917/41  CFU  قارچ  
000/0  29/2  m/s  باد  

PM10 

 
رتباط بین اساس نتایج حاصل از آنالیز داده ها ا بر      

 و میانگین تعداد کلنی هاي باکتري PM10ذرات میانگین 
در شرایط عادي و ) P<0.961( کرده بر سطح پلیترشد

به عبارت . غبار معنی دار نمی باشد و بدون وجود ذرات گرد
دیگر در شرایط عادي با افزایش یا کاهش تعداد ذرات 
ریزگرد در هوا تعداد باکتري هاي رشد کرده بر روي سطح 

میانگین ارتباط بین  اما .پلیت افزایش یا کاهش نمی یابد
ها  میانگین تعداد کلنی هاي قارچبا دو گزینه  PM10ذرات 

در  )P<0.000(.و سرعت وزش باد معنی دار می باشد
هاي  ها و قارچ هاي غالب باکتريگونه  2شماره نمودار 

رشد کرده بر روي سطح پلیت در شرایط عادي نشان داده 
  .شده است

 .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي رشد کرده بر روي سطح پلیت در شرایط عادي  قارچها و گونه هاي غالب باکتري. 2 شماره نمودار

 درصد
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در شرایط عادي ها  باکتري غالبی که بر روي سطح پلیت
 6/66به میزان ) Bacillus sp(رشد کرده بود باسیلوس
ند و گونه غالب قارچ از نوع درصد کل باکترها بود

 3/31به نسبت ) Cladosporium sp(کالدوسپوریم
   . تعیین شدندها  ارچدرصد از کل ق

ها و  ها، قارچ  و کلنی باکتريPM10ارتباط بین      
 در :غبار و سرعت وزش باد در شرایط وقوع پدیده گرد

نالیز داده هاي مربوط به آنتایج  5جدول شماره 
ها،   و میانگین تعداد کلنی باکتريµg/m3( PM10(غلظت

 وجود ها و میانگین سرعت وزش باد در شرایط اعالم قارچ
  نشان داده شده است غبار و گرد

.  
  

  ها و میانگین سرعت وزش ها، قارچ  و میانگین تعداد کلنی باکتريµg/m3( PM10(نالیز داده هاي مربوط به غلظتآنتایج .  5شماره جدول 
  غبار و  باد در شرایط اعالم وجود گرد

  )µg/m3(آالینده  گزینه  واحد  میانگین  ضریب معنی داري
000/0  167/141  CFU باکتري  
000/0  500/160  CFU  قارچ  
000/0  1/2  m/s  باد  

PM10 

 
ن ـیانگیـ و مPM10ن ذرات ـیانگیـن مـیـاختالف ب      

هاي رشد کرده بر  عداد کلنی هاي باکتري ها و قارچـت
می ) P<0.000 (سطح پلیت و سرعت وزش باد معنی دار

 عدادـردها ت با افزایش تعداد ریزگبه گونه اي که. باشند
طح ـکرده بر روي س دـارچ رشـها و ق اکتريـنی بـلک

چنین میانگین سرعت  هم. ت نیز افزایش می یابدـلیـپ
در .  نیز موثر استPM10ذرات غلظت میانگین وزش باد بر 

هاي  ها و قارچ گونه هاي غالب باکتري 3شماره نمودار 
 رشد کرده بر روي سطح پلیت در شرایط عادي نشان داده

  . شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  غبار و هاي رشد کرده بر روي سطح پلیت در شرایط وقوع پدیده گرد ها و قارچ گونه هاي غالب باکتري. 3 شمارهنمودار 
  

ها رشد  گونه باکتري غالبی که بر روي سطح پلیت     
به میزان ) Bacillus sp(کرده بودند از گونه مایباسیلوس

گونه غالب قارچی و  درصد کل باکترها 2/56
 درصد 6/28 به نسبت )Micosporium sp(مایکوسپوریم

  .ها می باشد از کل قارچ
  بحث و نتیجه گیري

مطالعه حاضر نشان داد که به همراه ریزگردهاي عربی       
نیز وجود دارند که ) ها باکترها و قارچ(میکروارگانیسم هایی

یز افزایش ها ن در صورت افزایش غلظت ریزگردها تعداد آن
هاي اردیبهشت،  ماه غلظت ذرات ریزگرده در. می یابد

از میزان استاندارد بیشتر شده ) دو بار در هر ماه(خرداد و تیر
تعداد  1 ها طبق نمودار شماره است که در همین ماه

 . ها نیز افزایش یافته اند ها و قارچ باکتري
ده بر به طور میانگین تعداد کلنی هاي باکتري رشد کر      

 50/1غبار  و روي سطح پلیت در هنگام وقوع پدیده گرد
نسبت میانگین . برابر بیشتر از شرایط عادي محاسبه گردید

 درصد
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ها در شرایطی که   رشد کرده بر روي پلیتيها تعداد قارچ
 برابر بیشتر از شرایط 82/3غبار حاکم است  و پدیده گرد

ر چنین میانگین سرعت وزش باد د هم. عادي می باشد
غبار تفاوت چندانی با  و حالت وقوع گرد حالت عادي و در

ها با غلظت ذرات  هم نداشته و در هر دوحالت ارتباط آن
PM10قابل مالحظه می باشد  .  
از ) Louis Pasteur(لویی پاستور 1861 سال در       

هایی را جمع آوري نمود  هواي کوهستان باکتري ها و قارچ
خصوص  اي فعالیت درکه این موضوع سرآغازي بر

 Dust-borne(میکروارگانیسم هاي هوابرد
Microorganisms ( در حوزه علوم زیستی و میکروب

 اعالم 2001 در سال Perkins ).18(،شناسی محیط بود
 تن خاك در سال در آتمسفر سطح 2×109 نمود که حدود
 و همکاران در Weir .)19(،به جا می شود کره زمین جا

نمودند که میکروارگانیسم هاي بیماي زا  اعالم 2000سال 
توسط ذرات ریزگرد در مقیاس وسیعی در سطح جهانی 

  )20(.منتشر می شوند
 بر )2003( و همکارانGriffinدر تحقیقی که توسط       

روي میکروارگانیسم هاي موجود در هواي دریاي کارائیب 
 هوابرد انجام گرفت، مشخص شد که میکروارگانیسم هاي

تواند تا اقیانوس اطلس نیز ز صحراي آفریقا می ناشی ا
 آگار R2Aدر این تحقیق از محیط کشت . شوند رمنتش

ها استفاده شده  ها و قارچ جهت سنجش تعداد باکتري
) باکتري و قارچ(تعداد میکروارگانیسم هاي رشد کرده. است

  برابر میزان آن در5غبار  و در شرایط وقوع پدیده گرد
، 2001 بود این شرایط در سال 2000ال شرایط عادي در س

در این تحقیق گونه غالب باکتري .  برابر محاسبه گردید9/4
باسیلوس و گونه غالب قارچ کالدوسپوریوم تعیین شده 

  )21(.است
 ,Kazutaka Haraط ـه توسـعه اي کـالـطـدر م        

Daizhou Zhang 

د  در ژاپن انجام گرفت مشخص شد که تعدا2011 در سال 
و در شرایط وقوع  درصد 76باکتري ها در شرایط عادي 

از کل میکروارگانیسم هاي  درصد 40 غبار و پدیده گرد
شمارش شده بر روي سطح پلیت را به خود اختصاص داده 

 اعالم نمودند 2010 در سال Kim and Chung).22(،اند
ثانیه   متر در8د به بیش از که هنگامی که سرعت وزش با

 انتقال ذرات ریزگرد از سطح خاك به اتمسفر  موجببرسد،
  )23(.شودمی 

در مطالعه اي که توسط شاهسونی و همکاران در        
 در PM2/5 و PM10خصوص تعیین غلظت   در2010سال 

 گرفت، مشخص شد که کشور عراق اصلی مشهر اهواز انجا
در . عربی به این استان است يریزگردهاترین منبع ورود 

غبار  و اعالم شد که موارد بیماري ناشی از گرداین مطالعه 
، 2010 روز آلودگی هواي شهر اهواز در سال 72در طول 

 مورد مرگ را 1131 مورد بوده است که از این تعداد 8157
  ) 1.(غبار دانست و می توان به دلیل تاثیر افزایش گرد

اثرات ذرات بر سالمتی   Meng Z 2007سال  در       
ها اعالم نمودند که به همراه آن . سی کردندانسان را برر

ذرات ریزگرد ممکن است میکروارگانیسم هاي بیماري زا 
که موجب بستري شدن در بیمارستان  نیز وجود داشته باشد

هاي مجاري فوقانی  به دلیل مشکالت تنفسی، عفونت
هاي غیر  تنفسی، پنومونی شوند به عالوه به سایر بیماري

د ذرات ریز گرد  از جمله پرفشارخونی و واگیر مرتبط با وجو
  ) 24.(هاي قلبی می توان اشاره کرد بیماري

  سپاسگزاري 
وسیله مراتب تشکر و قدردانی  نویسندگان مقاله بدین     

خود را از سرکار خانم حسین زاده کارشناس سازمان 
حفاظت محیط زیست کردستان و سرکار خانم فریبا بهمنی 

کروبیولوژي مرکز بهداشت کارشناس آزمایشگاه می
 . شهرستان سنندج ابراز می دارند
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Evaluating the effect of dust particles event on heterotrophic 
microorganisms plate count in   air borne dust particles 

 
 Kazembigi F1, Khoshniyat R2*, Hamidi S3, Nooshak MA4, Sharifi  F 5 

(Recived:  July 8, 2013       Accepted: January 1, 2014) 
 
Abstract 
Introduction: Dust particles could make di-
seases in human such as asthma, pneumonia 
and respiratory system infections.  Presence 
of pathogenic microorganisms such as Ba-
cillus anthrasis, Yersina pestis, Micobacter-
um toberclosis, Lezhonela neofila and Flu 
viruses have been determined in air dust 
particles, so called, Arabic dust particles. 
These particles sometime enter to Iran in 
warm seasons. The main goal of this study 
was to determine the relationship of PM10 
concentration in normal (PM10< 150µg/m3) 
and dusty (PM10> 150µg/m3) days with the 
count of airborne hetrotrophic microorg-
anisms. 
  
Materials & Methods: Air sampling was p-
erformed by means of Anderson single sta-
ge impactor as quick take method in normal 
and dust event conditions and the samples 
was cultured on 30 plates contained steri-
lized cultural medium. The flow of samp-li-
ng was 28.3 l/m for 2.5 minutes for each sa-
mple.  PM10 concentrations data (detected 
by Beta ray adsorption device) and climate 
condition data were obtained from the resp-
ective organizations. Data entered into SPS-
S19 and were analyzed through ANOVA 
and paired sample t-test. 

 Findings: There was no difference between 
the mean of PM10 concentration and CFUs 
(Colony Forming Units ) of bacterial colo-
nies in normal air condition (p< 0.961 ), but 
this difference was significant (p<0.000) in 
dusty air condition.   Differe-nces between 
the mean of PM10 conc-entration and CFUs 
of fungi growing on the plates surface in 
both conditions (normal a-nd dusty air con-
dition) were significant (p<0.000). Domin-
ant species of bacteria and fungi, in dusty 
air condition were My-cobacterium sp 
(2.56% of total bacteria) and Micosporium 
sp (28.6% of total fungi). 
 
Discussion & Conclusion: According to re-
sults of this study, the number of air borne 
microorganisms (bacteria and fungi) is sig-
nificantly increased in dusty air condition. 
In this way, dust particles, in addition to ha-
ving physical effects, because of microbial 
contamination, have   biological effects on 
living things and especially human being.   
  
Keywords: Heterotrophic microorganisms, 
dust particles, PM10, beta ray attraction det-
ectors. 
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