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  ، اثرات و هی مردم شهر کاشان نسبت به منابعبررسی میزان آگا 
   هاي کنترل آلودگی هوا روش

 
  5رضا وفایی، 4، ذبیح اله قارلی پور3حمیدرضا گیالسی ،2 فاطمه رنگرز جدي،1رضا حسین دوست  غالم،1محمدرضا رضایی مفرد

  
 ان گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاش) 1

  گروه فناوري اطالعات سالمت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان) 2
  گروه اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران) 3
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   آلودگی هوا، منابع آلودگی هوا، روش هاي کنترلآگاهی، آلودگی هوا :يکلیدي واژه ها    
 

                                                
 مرکز تحقیقات پروتئومیکس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران:  مسئولنویسنده  

Email: vafaeereza@gmail.com 
    

  چکیده
 بـه خطـر   حضور یک یا چند آالینده در هواي باز که بتواند سـالمت انـسان، حیـوان و گیـاه را    به آلودگی هوا    :مقدمه    

که آگاهی مردم نسبت به آلـودگی هـوا در پیـشبرد برنامـه ریـزي هـاي دسـت           با توجه به این   .  اطالق می گردد   ،بیاندازد
صوص منابع، اثـرات و  ی مردم شهر کاشان در خ    ــین آگاه ــ با هدف تعی   مطالعه این   ،اندرکاران بهداشت محیط موثر است    

  .هاي کنترل آلودگی هوا صورت پذیرفت راه
بـا روش نمونـه    ، که از ساکنین شهر کاشانينفر 400  نمونه روي بر   مقطعی-توصیفی این مطالعه    : ها د و روش  موا    

یی آن مورد  و پایاییرواپس از تعیین نامه محقق ساخته    پرسش. یدرسانجام   انتخاب شدند به      تصادفی سیستماتیک  گیري
تی و سواالت آگاهی در مورد منابع، اثرات و روش هـاي  این پرسش نامه داراي سواالت جمعیت شناخ      . استفاده قرار گرفت  

 درصـد  50-75 درصـد داراي آگـاهی ضـعیف،     50کنترل آلودگی هوا بود که براي سواالت بخش آگاهی، نمرات کمتر از             
 جمع آوري و با آمـار با استفاده از پرسش نامه   داده ها .  درصد آگاهی خوب در نظر گرفته شد       75آگاهی متوسط و باالتر از      

  . قرار گرفتتجزیه و تحلیلمورد توصیفی 
متاهـل  )  درصد58( نفر232 داشته، 20-40از افراد شرکت کننده سن بین )  درصد65( نفر260 :یافته هاي پژوهش     
 386از اثـرات و  )  درصـد 4/91( نفـر 365از منابع آالینـده هـوا،      )  درصد 4/87( نفر 349. دیپلم بودند )  درصد 66( نفر 264و  

افـراد از منـابع، اثـرات و    )  درصد75/91( نفر376در کل . از روش هاي کنترل آلودگی هوا آگاهی داشتند  ) رصد د 5/96(نفر
  .بود ) درصد65( نفر260 کمترین آگاهی مربوط به آالینده بودن صنایع نساجی .هاي کنترل آلودگی هوا آگاهی دارند راه
. بـود هاي کنترل آلودگی هـوا خـوب    نابع، اثرات و روشآگاهی مردم شهر کاشان نسبت به م   :نتیجه گیري بحث و       

محققین این مطالعه، تدوین و اجراي برنامه هاي آموزشـی بیـشتر در خـصوص آالینـده بـودن صـنایع نـساجی و انجـام                     
  .کنند توصیه می  و بین گروه هاي مختلف افراددر سایر شهرهامشابه تحقیقات 
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  مقدمه
 زیست محیط معضالت ترین بزرگ از یکی هوا آلودگی    

 .کند می تهدید را زنده جوداتمو سالمت که است در جهان
نتیجه  در یا طبیعی منابع از که گاز یا مایع جامد، مواد

 انسان، سالمت به شوند می آزاد هوا در انسان هاي فعالیت
 می آسیب ها اکوسیستم تعادل و گیاهان و جانوران
 مهم از یکی بشر سالمت بر هوا آلودگی تأثیر. )1(،رسانند
 جهانی معضل یک و نگرانی هاي بهداشتی ترین
 آالینده هاي هوا می تواند به صورت ذرات .)2،3(،است

جامد، مایع و فرم گازي آلی مثل هیدروکربن ها، آلدئیدها و 
نیتروژن،  سولفور، ستون ها و معدنی مثل اکسیدهاي کربن،

ذرات معلق در . )4(،سولفید و فلورید هیدروژن باشد آمونیاك،
انسان  رات بهداشتی درغلظت باال می تواند باعث مخاط

 میکروگرم در متر مکعب باعث 100شده و در غلظت 
شده و  سال 50افزایش میزان مرگ و میر در افراد باالي 

 افزایش پذیرش در بیمارستان براي بیماري هاي قلبی سبب
ذرات روي برگ ها باعث کاهش  .)6،5(،عروقی می شود

ن گیاهان فتوسنتز و رشد گیاه می شود و حیوانات با خورد
پوشیده از ذرات فلوراید، آرسنیک و سرب بیمار می 

هوا باعث تشدید بیماري آسم در ذرات موجود در  .)7(،شوند
انجام م برونشیت مزمن در مطالعات ئبچه ها شده و عال

 که در معرض ذرات آالینده قرار ییبچه هاگرفته بر روي 
در سال هاي اخیر . )8-13(،استداشتند گزارش شده 

دگی هوا به عنوان عامل مهم یا ریسک فاکتور براي آلو
 نگرانی هاي است و بهداشت تولید مثل به حساب آمده

اساسی درباره اثرات زیان آور آلودگی مربوط به نوزادان مثل 
. )14،15(،کاهش میزان رشد و نقص نوزاد وجود دارد

مونوکسیدکربن با هموگلوبین خون ترکیب شده تولید 
ین می کند و باعث کاهش قابلیت خون کربوکسی هموگلوب

در حمل اکسیژن می گردد، ترکیب هموگلوبین با 
 برابر بیشتر از ترکیب آن با اکسیژن می 200مونوکسیدکربن 

 درصد باعث اثر 2-5کربوکسی هموگلوبین در غلظت . باشد
بر سیستم اعصاب مرکزي، اختالالت بینایی و آسیب به 

 درصد به 5 و از رددعروقی و تنفسی می گ-سیستم قلبی
سولفور . )4(،کما و مرگ می شود ضعف، ،باال باعث سردرد

 باعث تنگی نفس، بسته ppm 5-1دي اکساید در غلظت 
تنفسی نسبت به عبور هوا می گردد شدن و مقاومت مجاري 

و افزایش سولفور دي اکساید در محیط باز خطر افزایش 
سرطان ریه عروقی و مرگ و میر در اثر -بیماري هاي قلبی

  )16- 18(.دارددر پی را 

 باعث ppm 7-2نیتروژن دي اکساید در غلظت      
منابع اصلی . افزایش بیماري هاي مزمن تنفسی می گردد

آلودگی هوا شامل حمل و نقل، احتراق سوخت در منابع 
ثابت، فرایندهاي صنعتی، دفع زباله و منابع متفرقه می 

 ن آگاهی مردم از منابع،که میزا با توجه به این. )4(،باشد
پیشبرد برنامه اثرات و کنترل آلودگی هوا نقش مهمی در 

کاران بهداشت محیط در کاهش ریزي هاي دست اندر
 لذا این پژوهش به منظور تعیین میزان .آلودگی هوا دارد

هاي   کاشان در مورد منابع، اثرات و روشآگاهی مردم
  . صورت گرفتکنترل آلودگی هوا

  ها مواد و روش
بر روي مردم شهر که مقطعی - توصیفیدر این مطالعه      

حجم نمونه بر اساس .  صورت پذیرفت90کاشان در سال 
 d ،5= درصد5که در آن   کوکرانحجم نمونهتعیین فرمول 

 به به دست آمد کهنفر  400 ،بود p= درصدα ،5=درصد
 نفر مرد 200 نفر زن و 200 صورت تصادفی سیستماتیک

نامه محقق ساخته اي در دو قسمت  پرسش. انتخاب شدند
آگاهی در مورد منابع، اثرات اطالعات دموگرافیک و سواالت 

نمرات . هاي کنترل آلودگی هوا، طراحی گردید و روش
 50-75 درصد داراي آگاهی ضعیف، 50 کمتر از آگاهی

درصد به عنوان آگاهی  75درصد آگاهی متوسط و باالتر از 
ا استفاده از نامه ب  پرسش پایایی.خوب در نظر گرفته شد

. مورد سنجش قرار گرفت) α=86/0(آزمون آلفاي کرونباخ
 ئت علمی هیء نظر متخصصین و اعضا،براي تعیین روایی

. شدنامه اصالح  دریافت گردید و متناسب با آن پرسش
شهر  ،نامه در سطح شهر براي تکمیل یکنواخت پرسش

 ، غربی و مرکزي؛ شمالی، جنوب، شرقی قسمت6کاشان به 
نامه   پرسش135در هر قسمت . بر روي نقشه تقسیم گردید

در اختیار ساکنین آن محله به تساوي بین زنان و مردان قرار 
 ساکنین سوال مستقیم ازطالعات به صورت  دریافت ا.گرفت

اطالعات جمع . به صورت چهره به چهره صورت پذیرفت
ار توصیفی مورد آمروش هاي آوري شده در جداول وارد و با 

  . تجزیه و تحلیل قرار گرفت
  یافته هاي پژوهش

 :توزیع سنی شرکت کنندگان در پژوهش عبارت بود از     
 260 سال20-40، )درصد 11( نفر44 سال 20کمتر از سن 

 60  بیشتر از) درصد21(نفر 84 سال 41-60، ) درصد65(نفر
که کمترین و بیشترین سن افراد )  درصد3( نفر12سال 

 232از نظر وضعیت تاهل  . سال بود18-68شرکت کننده 
  مجرد )  درصد42( نفر168 متاهل و ،افراد)  درصد58(نفر
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بی سواد، )  درصد4( نفر16از نظر سطح تحصیالت . بودند
باالي )  درصد30( نفر120دیپلم و )  درصد66( نفر264

  .دیپلم بودند
از ) دـ درص75/91(رـ نف367شان داد که ـتایج نـن      

اهی ـوا آگـودگی هـترل آلـاي کنـه رات و راهـ اث،نابعـم
دول ـطابق جــ م.دـی باشـوب مـح خـدارند که در سط

ورد ـونه مــاز نم)  درصد4/87(فرـ ن349ماره یک، ـش
وا ـده هـابع آالینـوص منـاهی در خصــآگطالعه، داراي ــم

وط به ـینه مربـن زمـاهی در ایـکمترین آگو  دـنبود
ود ـب)  درصد65( نفر260اجی با ـایع نسـودن صنـده بـالینآ

 388 نقلیه با لایـوط به وسـ مربیـآگاه ترینـبیشو 
  .بود)  درصد97(فرـن

  
   آگاهی مردم شهر کاشان در خصوص منابع آالینده هوا.1  شمارهجدول

  
  آگاهی

  منابع
  داراي آگاهی

  )درصد(تعداد
  فاقد آگاهی

  )درصد(تعداد
  )3( 12  )97( 388  وسایل نقلیه

  )35( 140  )65( 260  صنایع نساجی
  )16( 64  )84( 336  وسایل گرمایش خانگی

  )5( 20  )95( 380  و غبار گرد
  )4( 16  )96( 384   نقلیه گاز سوز نسبت به بنزین سوزلوسای

  )6/12( 4/50  )4/87( 6/349  جمع
  

      
 365 ،شماره دوخصوص اثرات آلودگی هوا مطابق جدول در 
 آگاهی در این آگاهی داشته که کمترین) درصد 4/91(نفر

 آگاهی از اثرات آلودگی هوا در تخریب  مربوط بهزمینه

و بیشترین )  درصد5/79( نفر318  باسنگ هاي ساختمانی
افزایش آگاهی از اثرات آلودگی هوا در  مربوط به فراوانی

  . بود)  درصد100( نفر400  بامیزان مرگ و میر
  

   آگاهی مردم شهر کاشان در خصوص اثرات آلودگی هوا.2 ه شمارجدول
  آگاهی

  اثرات
  داراي آگاهی

  )درصد(تعداد
  فاقد آگاهی

  )درصد(تعداد
  )13( 52  )87( 348  تخریب نماي ساختمان

  )1( 4  )99( 396  تشدید بیماري قلبی
  )5/4( 18  )5/95( 382  کاهش میدان دید

  )5/20( 82  )5/79( 318  تخریب سنگ ساختمانی
  )5/10( 42  )5/89( 358  تخریب بناهاي تاریخی
  )11( 44  )89( 356  کاهش رشد درختان

  )4( 16  )96( 384  تاثیر بر روي هوش کودکان
  )4( 16  )96( 384  تاثیر بر روي جنین زنان باردار

  )0( 0  )100( 400  افزایش میزان مرگ و میر
  )5/14( 58  )5/85( 342  تخریب لباس
  )5/8( 34  )5/91( 366  دگانتاثیر بر روي پرن

  )5/11( 46  )5/88( 354  هواي حومه شهر
  )58/8( 33/34  )42/91( 67/365  جمع

  
ترل ـهاي کن راهورد ـی در مـزان آگاهـمیصوص ـدر خ      

)  درصد5/96( نفر386، سه  شمارهآلودگی هوا مطابق جدول
ان داد ـایج نشـنت. تندـی داشـ آگاهصوصـاین خدر 
عله ـیز کردن شـاثیر تمـوط به تـی مربـگاهترین آـکم

 5/92(رـفـ ن370وا ـودگی هـنترل آلـدر کاز ـاق گـاج
 لایـفاده از وسـاستوط به ـاهی مربـآگرین ـشتـو بی) درصد

 99(رـ نف396وا ـی هـترل آلودگـ در کنومیـیه عمـقلـن
  .بود) درصد
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  کنترل آلودگی هواهاي   آگاهی مردم کاشان در خصوص راه.3  شمارهجدول

 
  آگاهی

  کنترلراه هاي 
  داراي آگاهی

  )درصد(تعداد
  فاقد آگاهی

  )درصد(تعداد
  )5/7( 30  )5/92( 370  تاثیر تمیز کردن شعله اجاق گاز
  )2( 8  )98( 392  نصب صحیح کالهک دودکش
  )1( 4  )99( 396  استفاده از وسایل نقلیه عمومی

  )5/3( 14  )5/96( 386  جمع
  

   و نتیجه گیريبحث
 اثرات و ،یافته ها نشان داد آگاهی مردم کاشان از منابع    
 به طوري که .هاي کنترل آلودگی هوا خوب می باشد راه

این نتایج با یافته هاي  داراي آگاهی می باشند که اکثر افراد
ر این خوانی الزم را دارد؛ د حاصل از برخی مطالعات هم

ه نشان دادنجام شده بر روي شهروندان قمی تحقیق اراستا، 
بوده ) درصد 8/80(ها در حد خوب  میزان آگاهی آناست که

نشان  واریسلی، توسط شده انجام پژوهش در. )19(،است
خصوص  در دختر دانش آموزان آگاهی میزان که شد داده

بوده  بیشتر پسر آموزان دانش از محیطی زیست مسائل
برخی مطالعات آگاهی در در حالی که در . )20(،است

. گی هوا در حد مطلوب و مناسب نبوده استخصوص آلود
تحقیق رایگان و همکاران در شهر یاسوج براي مثال، در 

یافته هاي به دست آمده از  و ،)21(،آگاهی پایین بوده
پرست و همکاران که روي دانش آموزان  پژوهش یزدان

 نشان داد که دانش آموزان مقطع شهر تهران انجام شده،
راهنمایی و دبیرستان در مجموع از آگاهی قابل قبولی در 

در مطالعه  .)22(،خصوص آلودگی هوا برخوردار نیستند
 مورد در تهرانی شهروندان مصداقی نیا و همکاران، آگاهی

 زمینه در که نهادهایی و محیطی موضوعات زیست از برخی
 دارند فعالیت کشور در یطیمح زیست هاي آلودگی کنترل

 )23(.پایین بوده است
 کشور در اکاوا ایالت در شده انجام مطالعه چنین نتایج هم

 در جا آن مردم اکثر نگرش و آگاهی نشان داد، نیجریه
بوده  ضعیف محیطی و بهداشتی زیست مسائل زمینه
به نظر می رسد علت این تفاوت ها به دلیل . )24(،است

اي متعدد و یا اطالع رسانی و آموزش نامه ه وجود پرسش
البته گروه هاي هدف نیز در مطالعات . هاي متنوع باشد

انجام شده متفاوت بوده و این خود می تواند دلیلی براي 
. اختالف در میزان آگاهی شرکت کنندگان در مطالعات باشد

نتایج تحقیق نشان داد کمترین آگاهی در خصوص منابع 
.  آالینده صنایع نساجی می باشدآالینده هوا مربوط به
کارخانه نساجی مازندران نشان می  تحقیق انجام شده در

ار قابل استنشاق در هواي دهد میانگین غلظت گرد و غب
 میلی گرم بر 43/3و کارخانجات نساجی مازندران کارگاه 

 43/3 و TLV برابر مجاز 17که معادل ، متر مکعب است
سیله کمیته فنی بهداشت برابر حد مجاز توصیه شده به و

که شهرستان  با توجه به این. )25(،حرفه اي کشور است
کاشان کارخانجات نساجی فراوانی دارد به نظر می رسد 

بیشتري در  برنامه هاي آموزشیمردم شهر نیاز به دریافت 
در این پژوهش،  .دارندزمینه آالینده بودن صنایع  نساجی 
ورد اثرات آلودگی هوا میزان آگاهی مردم شهر کاشان در م

باال بوده و بیشترین آگاهی مربوط به اثرات آلودگی هوا در 
 وپلوهر در این راستا، . افزایش مرگ و میر بوده است

 دانش در پژوهش خود که در خصوص آگاهی همکاران
سالمت  بر هوا آلودگی اثرات خصوص در مجارستانی انآموز

 انواع دانش آموزان، بیشترین، نشان داد که داده بودندانجام 
 را به آلودگی هوا ربط می آن آلرژي از پس و عفونت

 در مورد کانادا در شده انجام مطالعهچنین  هم .)26(،دادند
درصد  53 داد نشان ،انسان سالمتی روي هوا آلودگی اثرات

روي  قطعاً هوا آلودگی که بودند کرده اعالم ها کانادائی
 بودند کرده اعالم  درصد40 و گذارد می اثر انسان سالمتی

 می اثر سالمتی روي مواقع از برخی هوا که آلودگی
در مطالعه حاضر، میزان آگاهی شرکت کنندگان . )27(،گذارد

در مورد منابع آالینده هوا در حد مطلوب بوده و بیشترین 
به .  نقلیه بوده استلآگاهی در مورد آالینده بودن وسای

نیا و همکاران نشان داد نتایج مطالعه مصداقی طوري که 
 ترین مهم که اند کرده اعالم کننده شرکت که اکثر افراد

 .)23(،باشد می نقلیه وسایل، آلوده کننده مواد انتشار منبع
 دود، داد نشان دانمارك در شده انجام مطالعهچنین  هم

 معلق ذرات منابع ترین مهم چوب هاي خرده و ها اتومبیل
 در ذرات این با انسان مواجهه اصلی عامل و هستند هوا در

 این که باشد می ها آن زیاد بسیار تراکم دلیله ب آزاد محیط
 جمعیتی بیشتر تراکم از که شهري مناطق در ویژه به مسئله

در پژوهش حاضر،  .)28(،است شدیدتر خوردارند، بر نیز
میزان آگاهی شرکت کنندگان در مورد راه هاي کنترل 
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 و مطلوب بوده است و بیشترین آلودگی هوا در حد مناسب
آگاهی در این زمینه مربوط به استفاده از وسایل نقلیه 

در در این راستا، . عمومی در کنترل آلودگی هوا بوده است
 8/70(مطالعه مورد افراد مطالعه مصداقی نیا و همکاران اکثر

 منظور به کننده آلوده نقلیه وسایل کنترل خواستار) درصد
اگر چه  .)23(،بودند تهران شهر در هوا آلودگی کنترل مسئله

در این مطالعه میزان آگاهی مردم در مورد منابع، اثرات و راه 
 به توجه هاي کنترل آلودگی هوا در حد مطلوب بود، اما با

 و هاي محلی مقیاس در مخاطرات آالینده هاي هوا که این
هوا و  آلودگی ما کشور در و است افزایش حال در جهانی

 رشد جمله از مختلف دالیل خاطرات زیست محیطی بهم
 استاندارد وسایل نقلیه، افزون شمار روز افزایش جمعیت،

اهمیت  طرفی از و است افزایش حال در وسایل نقلیه نبودن
 شایسته جوامع، سالمتی در محیطی زیست عوامل نقش

 هاي پژوهش عوامل این کنترل و شناسائی است براي
چنین با همکاري هاي بین بخشی  هم. انجام گیرد بیشتري

وزه ـت اندرکار در این حـازمان هاي دسـو درگیر شدن س

 آلودگی هاي با مقابله براي راهکارهاي مناسب می توان
  .آلودگی هوا اتخاذ و عملیاتی کرد محیطی و زیست

آگاهی مردم شهر داد یافته هاي مطالعه حاضر نشان      
 هاي کنترل آلودگی هوا خوب کاشان از منابع اثرات و روش

ارائه آموزش هاي ببیشتر در که  این ، ضمن می باشد
 خصوص آالینده بودن صنایع نساجی توصیه می گردد، هم

 با توجه به عدم وجود تحقیقات مشابه که قابلیت چنین
 و با توجه به نتایج تحقیق را فراهم می نمایدبهتر مقایسه 

 مورد آالینده هاي هوااهمیت افزایش آگاهی هاي مردم در 
و بر این تحقیق در سایر شهرها مشابه پیشنهاد می شود 

رانندگان و روي گروه هاي خاص مانند زنان خانه دار، 
وسائل نقلیه که نقش بیشتري در کنترل آلودگی هوا و  

  . انجام گیردکاهش اثرات آن دارند
  سپاسگزاري

یط وسیله از دانشجویان کارشناسی بهداشت مح بدین   
 ، در تحقیق کنندگاننامه ها و شرکت  تکمیل پرسشجهت

  .تشکر و قدردانی می گردد
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The Knowledge of Kashan’s People on Air pollution and Its Effects, 
Sources and Controlling Method   

  
Rezaiimofrad M1, Hoseindoost GH1, Rangraz Jeddi F2, Gilasi HR3, Gharlipour Z4, Vafaee R5* 
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Abstract 
Introduction:  Air pollution is defined as the pr-
esence of one or more pollutants in outdoor air 
that put risk to human, animal and plant health. 
Given that the knowledge of people regarding 
air pollution would be effective to promote the 
environmental health related plans by pract-
itioners, therefore the current study aimed to 
determine the knowledge of Kashan’s people 
about air pollution and its effects, sources and 
controlling method. 
 
Materials & Methods: The current study was a 
descriptive cross-sectional study that was perf-
ormed through systematic random sampling on 
400 people living in Kashan city. A researcher 
made questionnaire was used after determining 
the validity and reliability. The questionnaire 
contained demographic   questions for know-
ledge of air pollution and its effects, sources 
and control methods. Knowledge scores were 
graded as 0-50% for weak, 50-75% for interm-
ediate and 75-100% for good scores. Data were 
collected from the questionnaires as well as 

from face to face interviewing and were anal-
yzed using descriptive statistics. 
 
Findings: Of participants, 26 people (65%) ag-
ed 20-40 years, 232(58%) married and 
264(66%) had diploma degree. 349(87.4%) had 
knowledge regarding sources, 365(91.4%) reg-
arding effects and 386(96.5%) regarding the 
controlling method of air pollution. Totally, 
376 people (91.75%) had knowledge of air 
pollution and the least knowledge was 
pertained to textile industry [260 (65%)]. 
  
Discussion & Conclusion: The knowledge of 
air pollution and its source, effects and contr-
olling method was good in Kashan city. The 
current study recommends more educational 
programs regarding the pollutants of textile, 
and similar studies in other cities, and among 
different groups of people.  
  
Keywords: knowledge, air pollution of control 
methods, air pollution sources  
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