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 چکيده
 يار اثرات منفران وارد شده اند. ذرات گرد و غبیا يمه غربياز ن يعيگرد و غبار مکرراً به مناطق وس هاي ر طوفانياخ هاي  در سال مقدمه: 

برد و غلظت کل  هوا هاي  سميکرو ارگانيم يانسان دارند. مطالعه حاضر با هدف بررس يزندگو ات پستانداران يست و حیط زيمح يور بر
 ماهه انجام شد. 0 يک دوره بررسی يالم در طیشهر ا يدر هوا ها ز گردیاز طوفان ر يذرات معلق و قابل استنشاق ناش

الم  انجام گرفت. جهت نمونه یدر شهر ا 1991باشد که در سال  مي  ي، از نوع مقطعيليتحل -يفين مطالعه توصیا :ها  مواد و روش

تا  µg/m31 يغلظت طيفم ذرات گرد و غبار در ي( از دستگاه قرائت مستقTSPر کل ذرات معلق گرد و غبار )یو قرائت مقاد يبردار
mg/m30566 تر از  ذرات قابل استنشاق با قطر کم يري، جهت اندازه گيه همراه پمپ نمونه بردارلتر بيکلون مجهز به فياستفاده شد. س

mµ 16 55/6ز یسا با پور يمتر يليم 97) يلتر ممبران سلولزيگرد و غبار از ف يکروبيت مين وضعيين جهت تعيچن استفاده شد. هم 
 ز قرار گرفتند.يمورد آنال 19نسخه  SPSSتوسط نرم افزار  ها  استفاده شد. داده يکرون( و پمپ نمونه برداريم

( در خرداد ماه به PM10( و ذرات قابل استنشاق )TSPن غلظت کل ذرات معلق )یش ترينشان داد که ب ها افتهی پژوهش: هاي  افتهي

قابل استنشاق و الم از نظر وجود ذرات یشهر ا يت هوايفيسه کیگرم بر متر مکعب ثبت شده است. مقا يليم 1/9و  00/5ب با مقدار يترت
ن يانگينشان داد که به جز در مرداد ماه که م يمورد بررس هاي  ک ماهي( به تفک < g/m3μ 156کل ذرات معلق با مقدار استاندارد ) رنج 

 است.  مقدار استاندارد بوده يو کل ذرات معلق باال ها  PM10غلظت  يمورد بررس هاي  ر ماهیر حد استاندارد بوده در سایز ها  TSPغلظت 
کرو يم ين حاويتر بوده و هم چن ر استاندارد باالیج مطالعه حاضر نشان داد که حدود غلظت ذرات از مقادینتا :يريجه گيبحث و نت

 رسد.   مي به نظر  يضرور يامر ها  ند، لذا لزوم کنترل آنید نمایانسان را تهد يتوانند سالمت  مي است که  هایي  سميارگان
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 مقدمه: 
 و مشکالت که است جوى ىها  پدیده از غبار و گرد

 این از برخى ،کند مى ایجاد را يمتعدد ىها  نارسایى

 اکو و زیست محيط تخریب ىها  حوزه در ها  نارسایى
 نا جمله از ها  بيمارى انواع به ابتال منطقه، سيستم
 نا ،يعموم سالمت تهدید و تنفسى و قلبى ىها  رسایى

 و توليد کاهش و شهروندى و اجتماعى مندى رضایت
 نگاه ایجاد نهایت در و اجبارى مهاجرت ورى، بهره

 در توانایى عدم دليل به رسمى ىها  دستگاه به منفى
 ر،ياخ هاي  سال در(. 1) شود  مي  شامل را مسأله حل

 مداوم، هاي  يسال خشک همانند يعيطب عوامل ريتاث

 دیتشد همراه به طيمح ينسب رطوبت و يبارندگ کاهش
 در غبار و گرد دیشد شگسترسبب  يطيمح هاي  فاکتور

 وشده  رانیا يمرکز و يجنوب غرب ،يغرب هاي  بخش
ط يمح بر يمطلوب نا اثرات مدت کوتاه در توانسته

 هاي استان يبرخ نيساکن سالمت و ست، اقتصادیز

و  کرمانشاه ،اهواز مانند يمرز هاي  شهر ژهیو به کشور
 اثرات شده، انجام مطالعات .(0،9) گذارد يجا الم بریا

 انسان سالمت بر ها گرد زیر ژهیوه ب هوا يبالقوه آلودگ

 به مراجعه شیافزا ر،يم و مرگ شیشامل افزا

 يکیلوژ ویزيف عملکرد در راتييتغ شیمارستان، افزايب
 نشان  را يعروق -يقلب و يتنفس عملکرد ه ویژهبدن ب

 االتیا در همکاران و Pope  مطالعه يط(. 5) دهد  مي

ذرات قابل  يباال هاي لظتغ که مشخص شد متحده
 مارانيشدن ب يبستر شیافزا سکیر با استنشاق

همراه  به مطالعه نیا (.5) است ارتباط در يقلب یينارسا
 با گرفتن قرار معرض در که افتندیدر مطالعات ریسا

است  ممکن زیر ذرات خصوصه ب هوا هاي  ندهیآال
 -يقلب هاي يماريب گرید و يقلب یينارسا دیتشد سبب

ن توسط يدر مطالعه انجام شده در چ (.0) شود يوقعر
Meng شدن در  يو همکاران گزارش شد که بستر

گرد و غبار  هاي  ، در طوفانيل پنومونيدله مارستان بيب
 نيچن هم (.7) افته استیش یافزا ينده ایبه طور فزا

 لوسيباس چون زا مارييب يها  سميارگان کرويم وجود

 س،یتوبرکلوز ومیباکتر کویما س،يپست نايرسی س،يآنتراس

 گرد زیر ذرات در آنفلوآنزا روسیو و اليونال نئوفیلژ

 یيجز عنوان به ها  آئروسل وي(. ب8است ) شده مشخص

 گرید از يناش يها گرد زیر به توانند مي  ها د گر زیر از

 داده نشان مطالعات يبرخ د.شون هیر وارد و جذب منابع

 05 حدود تا ستا ممکن کیلوژ ويذرات ب که است

 وي(. ب9) دهند ليرا تشک اتمسفر ذرات کل از درصد
 کرويم خصوصه ب يکیلوژ ويب معلق ذرات و ها  آئروسل

 اهان ويگ گرده (،ها  قارچ و ها  )باکتري ها  سميارگان

 آلرژي، لیدال توانند  مي  يکروبيم يها  تيمتابول

 باشند معرض در افراد در ها  و عفونت تيمسموم
و هزار نفر  019حدود  يتيالم با جمعیاشهر  (.16،11)

 يدر جنوب غربمربع  متر لويک 0105بالغ بر  يمساحت
ا به طور یواقع شده و ارتفاع آن از سطح درران یا

آلوده  يها از شهر يکیالم یااست.  متر 796متوسط 
ل متعدد از یر به دالياخ يها ران است که در سالیا

 به يکی، نزديو گرافو توپ یيايت جغرافيجمله موقع
 يها  کشورظهور در  عربستان و منابع نو يصحرا
در  هاي ن شهریتر ياز اصل يکیعنوان ه ه بیهمسا

زان ي. م(11) گرد شناخته شده است زیمعرض ذرات ر
ن شهر هر ساله رو یهوا و مقدار گرد و غبار در ا يآلودگ

مطالعه  رو این ازشود.  مي تر  دیش است و شدیبه افزا
برد و غلظت  هوا هاي  سميارگان کرويم مي کو  يفيک

 زیاز طوفان ر يکل ذرات معلق و قابل استنشاق ناش
قرار  يتر مورد بررس که کمالم یشهر ا يدر هوا ها گرد

 مطالعه حاضر قرار گرفت.  يموضوع اصلگرفته است 

 

 :ها  مواد و روش
ه است که ب يليتحل -يفيتوص از نوعمطالعه حاضر 

 انجام شد. 1991سال  اولماهه  0 در يمقطعصورت 
 مطابق ذراتاز  ينظر جهت نمونه بردار مورد محل

)جدول  کایست آمریط زياستاندارد سازمان حفاظت مح
ک ینزد مي پشت بادر  يمتر 10ارتفاع در  ،(19) (1

 . شد انتخاب المیام نور شهر ايراه پ چهار
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 جهت - کايرآم ستيز طيمح حفاظت سازمان استاندارد .1 جدول

 (11هوا) يآلودگ سنجش هاي  ستگاهيا يابي مکان

 استاندارد متر پارا

  <m06  ابانيفاصله از خ

 <m06 ن درختیتر کیفاصله از نزد

   <m 06 هوا يد آلودگيفاصله از منبع تول

 دو برابر ارتفاع مانع فاصله از موانع

 m 15-9  نيفاصله از سطح زم

 
در دو و  ها  گرد زیروز طوفان ردر زمان ب يرياندازه گ

ان شده توسط يب يطبق استراتژو عصر  نوبت صبح 
 .( صورت گرفت15و مطالعات مشابه )  EPA سازمان

 Casellaاز دستگاه  معلق کل ذرات يريجهت اندازه گ

USA, Microdust pro Particulate Monitor  

که قادر است تراکم کل ذرات  (1)شکل  شداستفاده 
mg/mن يب هاي  ( در غلظتTSPد و غبار )معلق گر

3 
0566-µg/m

 مشخص کند. را31

 
   Casella’s. Microdust pro Particulate Monitor :1شکل

  
امواج مادون  ازن غلظت ذرات يياین دستگاه براي تع

طور ه و بکرده لوژي تفرق نور استفاده  قرمز و از تکنو
 و  دینما مي  اتوماتيک مقادیر را در حافظه خود ذخيره

تواند ميانگين را در دقيقه و ساعت محاسبه نماید.  مي
، (PM10)  جهت نمونه برداري از ذرات قابل استنشاق

دبي در با  يپمپ نمونه بردار فرداز روش گراویمتري و 
و طبق  شداستفاده  Lit/min  5/0-7/1محدوده

غبار  و استاندارد موجود بسته به غلظت ذرات معلق گرد
 يش از حد ذرات بر رويب يريگ از بار يريجلوگ و جهت

نوع فيلتر با توجه به شد. لتر حجم هوا مناسب انتخاب يف
براي   NIOSHسازمان  6066روش نمونه برداري 

 05با قطر  PVC لتريفذرات گرد و غبار قابل استنشاق 

به منظور انتخاب گردید.  µm 5ز یمتر و پورسا يليم
قبل در داخل دسيکاتور قرار  این فيلتر یک روزاستفاده 

وزن نموده و  يتاليجیو سپس فيلتر را با ترازو د هگرفت
لتر داخل يسپس ف .شد( آن اندازه گيري 1Wوزن اوليه )

. گرفتکلون قرار يو درون سشد کاست آن قرار داده 
یک شيلنگ رابط به قسمت مکنده پمپ نمونه بردار 

تاندارد مطابق روش اس ي)که قبل از هر نمونه بردار
کلون يس يبره شده است( و سر دیگر به خروجيکال

این تجهيزات در ارتفاع  سپس (0)شکل  دیگردمتصل 
قرار داده  يجهت نمونه بردارن ياز سطح زم يمتر 10

ز قبل و بعد از روشن شدن ين يو زمان نمونه بردارشد 
 د.یگردادداشت یپمپ 
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 يفرد  ينمونه بردار پمپمتصل به کلون يس ي: مدار نمونه بردار2شکل

 

پس از مدت زمان مورد نظر و پس از خارج نمودن  
را به مدت آن لتر يکلون و جدا نمودن فيکاست از س

یک روز داخل دسيکاتور قرار داده، سپس با توزین 
( آن به دست آمد و با توجه به 0Wفيلتر، وزن ثانویه )

، غلظت آالینده مورد نظر مورد محاسبه قرار 1رابطه 
 .رفتگ

      1رابطه    
V

BBWW
C 1212 
 

W1ياصل = وزن اوليه فيلتر (gr)           
W2يه فيلتر اصلی= وزن ثانو (gr)            

 B1 وزن اوليه شاهد =(gr) 
B2ه شاهد ی= وزن ثانو(gr)     

 V حجم نمونه برداري =(m
3
)         

 Cغلظت آالینده =  (mg/m
3
) 

عنوان شاهد با ه مراه کاست آن بلتر به هيک نمونه فی
که در  نین روش آماده شد که بدون ایات مشابه ايعمل

رد، تنها به همراه کاست آن يقرار گ يمدار نمونه بردار
ط قرار يه در محيمدت چند ثانه ب يدر محل نمونه بردار

داده شد و سپس داخل پوشش مناسب قرار گرفت و  به 
 يکروبيت مين وضعييجهت تعد. یشگاه منتقل گردیآزما
 ينمونه بردار روشغبار در بهار و تابستان  و گرد
مورد استفاده قرار  ACGIHه شده سازمان يتوص

 يليم 97ممبران ) يلتر سلولزين منظور از فی. بدگرفت
 يکرون( و پمپ نمونه برداريم 55/6ز یبا پورسا يمتر
جداگانه  هاي  (، نمونهl/min 5-0 ي)در دب بره شدهيکال

لتر و ي. فشدو قارچ استفاده  ين باکترييعجهت ت
 شداستفاده  ها ر از آنيعنوان نمونه گه که ب يزاتيتجه

ک ساعت یبه مدت  cº 156 يقبالً در داخل فور و دما
 يگونه آلودگ زه شدن هريلیتا ضمن استر ندقرار گرفت

نمونه  يدر آن حذف شود. پس از نمونه بردار يکروبيم
ر مراحل کشت داخل یشگاه منتقل و سایبه آزما

. در گرفتآن انجام  يرو يکروبيم یيانکوباتور و شناسا
نوع و تعداد  يشگاهیآزما هاي  ت پس از انجام کارینها

و قارچ در متر مکعب هوا و جرم ذرات هوابرد  يباکتر
 هوا هاي  متر . اطالعات مربوط به پارادیگردن ييتع

 ي، سرعت باد و دمايچون رطوبت نسبر ينظ يشناس
 ينمونه بردار يماه اول سال همزمان با اجرا 0هوا در 

 براي د.یگرده يالم تهیااستان  يشناس از اداره کل هوا

 Excel يآمار هاي افزار نرم از ها  داده ليتحل و هیتجز
ن و يانگي)م يفيآمار توص هاي  شاخص و SPSSو 

 داده يبرا يو فراوان يفيک هاي  داده يار برايانحراف مع
 يبه منظور بررسن يچن هم. استفاده شد( يکم هاي

در  و قابل استنشاق ن غلظت کل ذرات معلقيارتباط ب
رسون استفاده يپ يهمبستگ آزموننوبت صبح و عصر از 

ن يانگين ميز بيطرفه ن کیانس یز واريآزمون آنالشد. 
ر ذرات قابل استنشاق و کل ذرات معلق در نوبت یمقاد

مورد استفاده  يررسمورد ب هاي  صبح و عصر در ماه
 >P  65/6 يدار قرار گرفت. در تمام موارد سطح معنا

 در نظر گرفته شد.

 

 پژوهش:  هاي  افتهي
زان رطوبت هوا، ارتفاع يهوا، م يدر مطالعه حاضر دما

در طول روز، حداکثر سرعت  ي، ساعات آفتابيبارندگ
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ر يآسمان و ارتفاع تبخ يبرناکاباد، جهت هوا، حداکثر 
مدت  يمد نظر در ط يشناس ي هواها  پارامتر عنوانه ب

(. براساس 0قرار گرفتند )جدول  يماه مورد بررس 0
مشخص شد حداکثر دما در  يآمار يها ج نمودارینتا

 ن ماه یزان رطوبت در فروردين میتر مرداد ماه و باال
ب در ماه يز به ترتيباشد، حداقل دما و رطوبت ن مي

 شيل مشاهده شد. بسا مين و سه ماه دوم نیفرورد

د در طول شبانه روز، به طور ين زمان تابش خورشیتر
ن ماه ثبت ین آن در فروردیتر ر و کمين در ماه تيانگيم

د یر، حداکثر دين ارتفاع تبخیتر شين بيچن شد. هم
 هاي  ب در ماهيبه ترت ين ارتفاع بارندگیتر و باال يافق

ر مورد یادن مقيانگين بوده است. میور و فروردیر، شهريت
 ارائه شده است. 0در جدول  يابیارز

 
 مطالعه يشده در ط يرياندازه گ يهواشناس هاي متر ر پاراين، حداکثر و حداقل مقاديانگيم .2جدول 

 حداقل حداکثر ن و انحراف استاندارديانگيم يهواشناس هاي متر پارا
 50/0 55/09 56/56 0/6 (c◦)هوا  يدما

87/07 بت هوا )%(زان رطويم 87/5  95 5 

57/6 (mm)يارتفاع بارندگ 57/0  96/00 6 

61/16 )ساعت( يساعات آفتاب 59/0  19 6 

98/9 (mm)ريارتفاع تبخ 55/9  56/77 96/0 

70/7 (m/s)سرعت باد 91/1  10 5 

 

و  (TSP)ر کل ذرات معلقی، مقاد9جدول شماره  در
مورد  يها ک ماهيبه تفک(PM10) ذرات قابل استنشاق 

داست يطور که از جدول پ همان .آمده است يبررس
ن غلظت از کل ذرات معلق و ذرات قابل یتر شيب

 1/9و   00/5ب با مقدار يماه به ترت استنشاق در خرداد

 ن کميچن گرم بر متر مکعب ثبت شده است. هم يليم
ور و یب در شهريبه ترتPM10 و  TSP يقدار بران میتر

گرم  يليم 69/6و  60/6ر یماه با مقاد ماه و مرداد خرداد
 شد.  يريبر متر مکعب اندازه گ

 
mg/mبر حسب  TSPو PM10 ر غلظت يمقاد .1جدول 

 يمورد بررس هاي  در ماه 3
 ور               یر          مرداد         شهريخرداد                 ت       بهشت  ین           اردیفرورد                                   

PM10 
 511/6           111/6        009/6               501/6            100/6              159/6ن                        يانگيم

 001/6            596/6        911/6                 1/9              058/6             789/6حداکثر                         
 57/6              69/6         607/6                69/6              99/6               59/6حداقل                           

TSP 
 151/6         195/6         970/6                995/6            099/6             001/6ن                        يانگيم

 509/6          881/6          51/1                  00/5              01/1               05/1حداکثر                         
 69/6          601/6          57/6                  59/6               00/6               16/6حداقل                          

 
ر ین مقاديرسون نشان داد که بيپ يهمبستگ آزمون

در نوبت  (PM10)شده ذرات قابل استنشاق يرياندازه گ
شده  يرياندازه گ (TSP)ر کل ذرات معلقیصبح با مقاد

از لحاظ  يدار مثبت و معنا يهمبستگ ،در نوبت عصر
 ين همبستگیو ا( > P-value 61/6) وجود دارد يآمار

 ( و هم=998/6r)به لحاظ شدت در حد کامل بوده 
ذرات  ریزان مقاديچه م گردد که هر مي ن استنباط يچن

تر باشد به همان  شيب قابل استنشاق در نوبت صبح

ش خواهند یافزاکل ذرات معلق در نوبت صبح زان يم
ظر وجود ذرات قابل الم از نیشهر ا يت هوايفيکافت. ی

g/mبا مقدار استاندارد ) رنج  (PM10) استنشاق
3μ 

سه شد. یمقا يمورد بررس هاي  ک ماهي( به تفک < 156
ن يانگيجز در مردادماه که مه ج نشان داد که بینتا

  ر ماهیر حد استاندارد بوده در سایز ها PM10  غلظت
 يباال ذرات قابل استنشاقغلظت  يمورد بررس هاي
 (. 1 نمودار) است گزارش شدهر استاندارد مقدا
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 يمورد بررس هاي براساس ماه PM10الم از نظر وجود ذرات يشهر ا يت هوايفيک .1 نمودار

g/m) رنج استاندارد
3

μ 151 > ) 

 

ز ين يابیمورد ارز يها  ک روزيجه حاضر به تفکينت
مورد  يها روز از روز 8و مشخص شد که در  يبررس
g/m) ا خوبت هويفيک يبررس

3μ 56- 6 ،)59  روز
g/mسالم )

3μ 156- 51 ،)10 نا يليسالم و خ روز نا 
g/m) سالم

3μ 506- 151 ت يروز در وضع 8( و
g/mخطرناک )

3μ 506>  ن يچن ( قرار داشته است. هم
ر ذرات قابل ین مقاديانگين ميانس بیز واريآزمون آنال

 هاي  استنشاق و کل ذرات معلق در نوبت صبح در ماه
ن ياما ب را نشان نداد يدار تفاوت معنا يمورد بررس

ها در نوبت عصر TSP و  ها PM10 ر ین مقاديانگيم
 (. > P-value 660/6) افت شدی يدار تفاوت معنا

ن یتر از مهم يکیکه  يد افقیدر مطالعه حاضر توان د
 0شود در  مي محسوب  يگرد و غبار جو يها  امديپ

رار گرفت و مشخص شد ق يماهه اول سال مورد بررس
 7/0زان يماه با م ريدر ت يد افقین توان دیتر که کم

ور ماه با یدر شهر يد افقین توان دیتر شيمتر و ب لويک
که  ين در بررسيچن هم متر بوده است. لويک 5/9زان يم

ت يگرد و غبار صورت گرفت جمع يکروبيبار م يبرو
ر،  جیلوس نایغالب عبارت بودند از: آسپرژ هاي قارچ

غالب  هاي  يت باکتريوم و موکور و جمعيليس يپن
 يل گرم مثبت و کوکسياستاف اورئوس و باس شامل:

 ر آنیو مقاد ها  يف تعداد کلنيتوصکه بود  يگرم منف
به  يلتر و نمونه برداريبا ف يبه دو روش نمونه بردار ها 

 آورده شده است. 5و  5 شماره ولات باز در جديروش پل

 
 لتريبا ف يباکتري، قارچ و کپک در متر مکعب هوا به روش نمونه بردار يف تعداد کلني: توص4جدول

 TSP PM10 پارامتر

 فصل تابستان فصل بهار فصل تابستان فصل بهار يريفصول اندازه گ
 يباکتر يتعداد کلن

(CFU/m3) 
7 - 9 - 

 قارچ و کپک يتعداد کلن
(CFU/m3) 

15 7 5 5 

 

 ت بازيباکتري، قارچ و کپک در متر مکعب هوا به روش پل يف تعداد کلني: توص5جدول

 TSP,PM10 متر پارا

 مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول يريمراحل اندازه گ
 يباکتر يتعداد کلن 

(CFU/m3) 
07 95 55 

 قارچ و کپک يتعداد کلن
(CFU/m3) 

15 99 15 
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 :يريجه گيو نتبحث 
 يسالمتاز نظر  يگرد ممکن است مشکالت زیذرات ر

  يمارين بین ایتر  ميند که عمویجاد نمایانسان ا يبرا
است.  يتنفس يمجار هاي  ه و عفونتیآسم، ذات الر ها 

غلظت ذرات قابل  نيانگيمج مطالعه حاضر، یبراساس نتا
g/m) در خرداد ماه (PM10) استنشاق

3μ 501،) شيب 
ر یمقادشتر از يبو  يمورد بررس هاي  گر ماهیتر از د

g/m) ارداستاند
3μ 156 >  )ياعالم شده از سو 

 (15) باشد مي  (EPA)ست یط زيسازمان حفاظت مح
در فاصله  و همکاران مي اسال ج مطالعهیکه با نتا

ن یشتريب متفاوت است ) 1991تا  1985 هاي سال
ماه  ريدر مطالعه فوق در ت غلظت ذرات قابل استنشاق

g/mزان يبه م
3μ 081 )اما با   .(15) گزارش شده است

که حداکثر غلظت  و همکاران یيعمارلو ج مطالعهینتا
ماه با مقدار  را در خردادقابل استنشاق ذرات  يساعت

g/m
3μ 708 و  يگيو مطالعه کاظم ب نشان داده اند

g/m) همکاران
3μ 900 )باال (11،10) دارد يخوان هم .

علت ه در ماه خرداد احتماال ب ها گرد زیزان ريبودن م
به کشور از  يگرد و غبار ورود هاي طوفان شروع وقوع

ن امر را یباشد که ا مي ه یهمسا يها کشورق یطر
و با مطالعات  ز اثبات نموده اندين يشناس هوا يها آمار

ن يچن . همباشد مي ک راستا ی( در 15-17) مشابه
از  ين بارندگیيساالنه و ارتفاع پا هاي  کاهش بارش

ز یزان ريش میافزا يحتمالگر علل ایل ماه خرداد از دیاوا
در مطالعه حاضر توان باشد.  مي در ماه مورد نظر  ها گرد

گرد و غبار  يها امدين پیتر از مهم يکیکه  يد افقید
ماهه اول سال مورد  0شود در  مي محسوب  يجو

ن توان یتر قرار گرفت و مشخص شد که کم يبررس
رماه با يدر ت يشش ماهه مورد بررس يط يد افقید
در  يد افقین توان دیتر شيمتر و ب لويک 7/0ان زيم

متر بوده است. در مطالعه  لويک 5/9زان يور ماه با میشهر
گرد و  هاي وفانط يدر بجنورد برو  و همکارانگل 
لومتر( و يک 0ماه )  يدر د يد افقین توان دیتر کم، غبار

 9زان يور ماه به میدر شهر يد افقین توان دیتر شيب
انس یز واريآزمون آنال. (18) ش شده استمتر گزار لويک

ن يانگين ميج در دسترس نشان داد که بینتا يبرا
ر ذرات قابل استنشاق و کل ذرات معلق در نوبت یمقاد

وجود  يدار تفاوت معنا يمورد بررس هاي  صبح در ماه
در نوبت TSP و  PM10ر ین مقاديانگين ميندارد اما ب

( > P-value 660/6وجود دارد ) يدار عصر تفاوت معنا
 دارد يخوان پور و همکارن هم ج مطالعه غالمیکه با نتا

ش و یدهنده افزا رات نشانيين تغیدار بودن ا (. معنا0)
باشد.  مي نده با توجه به ماه و فصل یکاهش غلظت آال

ن زمان یتر شيز بيو همکاران ن يدر مطالعه شاهسون
بعد ظهر تا  يده گرد و غبار در روز، فاصله زمانیوقوع پد

( که با 19) ابدی مي ا بروز يغروب در مناطق مختلف دن
 ين در بررسيچن همدارد.  یيج مطالعه فوق همسوینتا

  ک روزيبه تفک (PM10) غلظت ذرات قابل استنشاق
شش ماهه نخست سال  يط يمورد بررس يها

 يمورد بررس يها  روز از روز 8مشخص شد که در 
 يهاه  گرو يالم براس روز نا 59ت هوا خوب، يفيک

روز در  8سالم و  نا يليسالم و خ روز نا10حساس ، 
ر یتر از مقاد شيت خطرناک قرار داشته است که بيوضع

  1991در سال ( 10) یيلو گزارش شده در مطالعه عمار
 01: یيلو ر گزارش شده در مطالعه عماری) مقاد باشد مي

الم و س روز نا 9حساس،  يها  گروه يسالم برا روز نا
 ياز علل احتمال يکی. روز خطرناک( 5سالم،  نا يليخ
ط متفاوت انجام دو مطالعه یتوان شرا مي ن تفاوت را یا

 (15) مي در مطالعه انجام شده توسط اسال کرد.  ذکر
روز، در مجموع  0589دوره هشت ساله از کل  يط

با   PM10ت هوا از نظر غلظت يفيک يدرصد فراوان
 هاي  گروه يسالم برا وسط، ناخوب، مت يها اريمع

ب يسالم و خطرناک به ترت ار نايسالم، بس حساس، نا
% گزارش 59/9%، 80/10%، 90/08%، 10/10برابر با 

ن مطالعه که در آن درصد یج ایشده است که با نتا
 اريبراساس مع PM10ت هوا از نظر غلظت يفيک يفراوان

% 96/10%، 50/06%، 00/11ب يمورد نظر به ترت يها
در  دارد. يخوان با همیدست آمده تقره ب % 00/11و 

 يدر نمونه بردار ها  ر آنیو مقاد ها  يف تعداد کلنيتوص
ج آورده شده است یت باز که در جدول نتايبه روش پل

افت شده همراه یو قارچ  يباکتر هاي  يتعداد کل کلن
TSP  وPM10ش در دو فصل بهار یسه مرحله پا ي، ط

ه قارچ  ب يکلن 00و  يباکتر يکلن 117و تابستان، 
  ( در گزارش داده8) و همکاران يگيکاظم بدست آمد. 

 يها  سميارگان کرويم يبشقاب شمارش به مربوط هاي
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 شش در ها  تيپل سطح روي بر کرده رشد تروف هترو

 هاي يکلن يبرا يماه بررس 0 يط 91 سال اول ماهه
 55اقل قارچ حد يکلن يو برا يکلن 565حداقل  يباکتر

و  ينیدر مطالعه گودن يچن گزارش شده است. هم يکلن
( در شهر خرم آباد در دو فصل تابستان و 11) همکاران

 يکلن 51و  يباکتر يکلن 088ن يانگيز به طور میيپا
 قارچ ين مطالعه شمارش کلیدر اشده است.  افتیقارچ 

را نسبت به فصل  يتر شيدر فصل بهار مقدار ب ها 
ن در شرق يبوت دهد. در مطالعه ابو  مي تابستان نشان 

در فصل بهار  ها  ن شمارش قارچیتر شيز بيعربستان  ن
 از فاکتور يتواند ناش  مي ن امر ین شده است. اييتع
تر در فصل بهار در  مانند رطوبت باال يطيمح يها
انتشار و آزاد  يسه با فصل تابستان باشد که برایمقا
فر مناسب تر است. در در اتمس ها  اسپور قارچ يساز

ج نشان داد ی، نتا 0615و همکاران در سال  يمطالعه ک
ن یتر شيز بیيدر پا ها  آئروسل ويو ب ها  که غلظت قارچ

ن مقدار است که یتر مقدار و در تابستان و زمستان کم
ط یباشد لذا شرا  مي ج مطاله حاضر متفاوت یبا نتا
ع و یط و توزيدر مح ها  تواند بر غلظت قارچ  مي  يفصل

  در مطالعه انجام شده توسط (.17) موثر باشد ها  نوع آن
 هوا يها اثر فاکتور يور سون و همکاران بریرها

در هوا مشخص شد  ها  آئروسل ويبر غلظت ب يشناس
ذرات موثر  یيش سرعت باد در حذف و جابه جایکه افزا

گردد. در مطالعه فوق  مي هوا  يق سازيبوده و باعث رق
از  يان هوا و کاهش بارندگین عدم وجود جريچن هم

و آئروسل ذکر يبغبار و  ش غلظت ذرات گرد ویل افزاعل
 هوا يها  متر رااپ يکه با توجه به بررس (06) شده اند

ل فوق قابل اثبات بوده و یدر مطالعه حاضر دال يشناس
ج مطالعه یجه فوق با نتاي. نتاست يريجه گيقابل نت

ت يفيک يرات فصلييتغ يور بر و همکاران يالماس
و  PM10نده یغلظت آال شهر کرمانشاه از نظر يهوا

با (. 5،10) دارد يخوان و همکاران هم گراونديمطالعه 
کرد که  يريجه گيتوان نت مي  توجه به مطالعه حاضر

 ط نایجاد شرایگرد و به تبع آن ا زیحضور ذرات ر
 الم س نا يت هوايفيبا ک يها  به همراه روز يمساعد جو

. مردم را در معرض مخاطره قرار دهد يتواند سالمت  مي
سم، يارگان کرويبات مين با توجه به حضور ترکيچن هم

جاد یل ايبات و پتانسين ترکیتنفس و تماس مداوم با ا
 يانجام اقدامات فور از مواجهه يناش هاي  انواع عفونت

، آموزش و انجام اقدامات ها  گرد زیرفع مشکل ر يبرا
  برنامه ينيش بيپ ن يچن ده و همین پدیمقابله با ا يفرد

مواجهه  کاهشبلند مدت و کوتاه مدت جهت  هاي
 باشد. مي از يمورد ن افراد

 

 :يسپاسگزار
 همه الم ویاستان ا يشناس سازمان هوااز له ينوسیبد

 تشکر داشتند  يهمکارق ين تحقیدر انجام اکه  يکسان
 شود.  مي  يقدردان و
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Abstract 
 

Introduction: In recent years, dust storms 

frequently have occurred in large areas of 

the western half of Iran. Dust particles have 

negative effects on the environment and 

living animals, especially men's lives; 

hence, the current study was conducted 

with the aim of evaluation of airborne 

microorganisms and the concentrations of 

particulate and respirable matter causing 

from dust storm. 

 

Materials & methods: This cross - 

sectional study was done in Ilam city 

(2012). For sampling and reading of TSP 

amounts used from direct reading devices in 

concentration range of 1µg/m3-2500 

mg/m3. Cyclone was used for 

determination of respirable dusts with 

diameter less than ten microns. Also to 

determine microbial state of dusts used 

from the cellulose membrane filters (37 mm 

diameter). Finally, data were analyzed with 

spss software. 

 

Findings: Results showed that the highest 

concentration of total suspended particles 

(TSP) and respirable particles (PM10) have 

been recorded in June with the amount of 

22.5 and 1.3 mg per cubic meter. 

Comparison of Ilam air quality with 

standard values ( <150  μ g/m3) for 

respirable particles and total suspended 

particles showed that except in August that 

TSP concentration was below the standard 

value. In other months, the concentration of 

PM10 and total suspended particles were 

above the standard amount. 

  

Discussion & conclusions: The results of 

this study showed that particulate 

concentration levels were higher than those 

of standard values and also contained 

microorganisms which can threaten human 

health; therefore, it seems necessary to 

control them. 

 

Keywords: Dust storm, Airborne 

microorganisms, Sarticulate and respiratory 

mutters, Ilam 
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