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 چکیده
های بشر تبدیل شده است. کیفیت هوا در شهرها بستگی ترین دغدغهمحیطی امروزه به یکی از اصلیهای زیسترفع آلودگی

باشد ترین معضلات جوامع بشری میعنوان یکی از پیچیدهامروزه آلودگی هوا به ها دارد.شرایط جوی و میزان تولید آلایندهبه 

ن غلظت در این تحقیق میانگی خصوص انسان بر جای گذاشته است.که تأثیرات منفی بسیاری بر سلامت موجودات زنده و به

 هایزیست استان تهران در سالت محیطهای سنجش آلودگی هوای اداره کل حفاظهای هوا در ایستگاهماهانه و سالانه آلاینده

 مورد بررسی قرار گرفت.  19الی  11

گذشته داشته است.  روند نسبتاً کاهشی نسبت به سال 19های اصلی شهر تهران در سال نتایج نشاان داد غلظت بیشاتر آلاینده

ها و در اکثر ایستگاه 19در سال  COه دهد، میزان آلایندهای شااخ  نشان میای میانگین غلظت ساالانه آلایندهآمار مقایساه

ها نسابت به سال گذشته کاهش یافته است، للاز  به تویی  است که آلاینده ازن ایستگاه در تمامی ایساتگاه 3Oمیزان آلاینده 

در  2.5PMو  2NO ،2SO ،10PMبه ایسااتگاه وفوفیزیم منتقل گردیده اسااتت. متوسااط غلظت آلاینده  19شااکوفه در سااال 

ها در ویعیت نامطلوب و دهد، تمامی ایستگاهنشان می ت(WHOهای سانجش آلودگی هوا و مقایسه آن با استاندارد ایساتگاه

 بالاتر از حد استاندارد قرار دارد.
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 مقدمه
ها نفر را در سراسر جهان تحت آلودگی هوا زندگی میلیون

. مشکلات بهداشتی مرتبط در تأثیر خود قرار داده است

ها در مواجه با آلودگی هوا اغلب موجب تحمیل هزینه

شغل و موارد مراقبت بهداشتی، غیبت از کار، از دست دادن 

و پایگانه ( شودهای دائمی و مرگ میحادتری مانند ناتوانی

 آلودگی هوا، منظور برخورد با معضلبه. (3131همکاران، 

ترین که عمده است وجود داشته ختلفیهای مسیاست

در  های مؤثرهای کنترل ترافیك، سیاستها سیاستآن

 های تکنولوژینقل عمومی، سیاست عرضه سیستم حمل و

بیش از  (. Bascom, 2000) باشدریزی فیزیکی میو برنامه

یك پنجم جمعیت جهان در معرض مقادیر بیش از حد دی 

 ,WHO Website) دارنداکسید گوگرد و ذرات معلق قرار 

دهد، اثرات بالقوه های گسترده نشان میبررسی(. 2005

آلودگی هوا بر سلامت انسان شامل افزایش مرگ و میر، 

افزایش مراجعه به بیمارستان، افزایش تغییرات در عملکرد 

عروقی -فیزیولوژیك بدن بالاخص عملکرد تنفسی و قلبی

و  1PM ،2.5PM هایآلاینده .Website, 2007) (EPAاست 

10PM  به ترتیب ذرات معلق با قطر آئرودینامیکی کمتر از

 Airinfonow) گردداطلاق می میکرون 31و  5/2، 3

Website, 2007).  میکرون  31ذرات با قطر کوچکتر از

، ذرات کوچکتر بمانند قیقادرند چندین ماه در اتمسفر با

 یفو برخورد تصاد براونیمیکرون تحت تأثیر حرکت  3/1از 

میکرون تحت تأثیر  2الی  3/1گیرند و ذرات بین میقرار 

 Kaushik et) شوندمیو بارش باران حذف  بشوییپدیده آ

al., 2006.) 

ها ترین نگرانیامروزه کیفیت هوای شهرها به یکی از مهم

ویژه ارتباط بین آلودگی هوا و سلامت است، بهتبدیل شده

 & Pope) خود جلب کرده استرا به ها توجه زیادیانسان

2006 Dockery, .) طبق گزارشات سازمان جهانی بهداشت

(WHO)3  مرگ و میرهای دنیا ناشی از  %4-3سالانه حدود

ویژه ذرات با قطر آلودگی هوا و تنفس ذرات معلق به

 Ravindra, et) میکرون است 5/2آئرودینامیکی کمتر از 

al., 2004.) ند، در سیستم تنفسی تجمع تواناین ذرات می

                                                           
World Health Organization -1 

 پیدا کرده و اثرات سوء متعددی را بر سلامتی بگذارند

(López et al., 2005).  تماس با ذرات درشت موجب

 Dockery) شودهای تنفسی مانند آسم میتشدید بیماری

et al., 2003 .) درحالی که ذرات ریز بیشترین تأثیر را بر

ا و هاثرات بهداشتی از قبیل افزایش پذیرش بیمارستان

داشته و های قلبی و تنفسی دلیل بیماریها بهاورژانس

موجب افزایش علائم تنفسی، کاهش ظرفیت تنفسی و 

ذرات (. Halek et al., 2004) شودحتی باعث مرگ می

انعقاد اولیه و متراکم شدن معلق ممکن است، از طریق 

واسطه طور معمول بهبه. ذرات ریز گازها تولید شوند

های شیمیایی، یا سایر فرآیندهای نسبتاً آرام در واکنش

. بنابراین، (Gouveia et al., 2005) گیرنداتمسفر شکل می

 اندذرات ریز معمولاً ذراتی هستند که به تازگی شکل نگرفته

(Toledo et al., 2008). 5/2توانند با قطر کمتر از ذرات می 

میکروگرم بر مترمکعب باشد که در نواحی شهری، معمولًا 

رمز ای، آستر توسیله مواد جادهحالت مکانیکی تولید و بهبه

ای، گرد و غبار برخاسته توسط باد و و تایر، کارهای سازه

 انداغتشاشات ترافیکی و فرآیندهای صنعتی تشکیل شده

(Valleyair Website, 2005). 

 

 هامواد و روش
های در این تحقیق میانگین غلظت ماهانه و سالانه آلاینده

های سنجش آلودگی هوای اداره کل هوا در ایستگاه

الی  3133های زیست استان تهران در سالحفاظت محیط

چنین متوسط غلظت مورد بررسی قرار گرفت، هم 3131

آلاینده دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد، ذرات معلق 

میکرون و  ذرات معلق با قطر کمتر از  31با قطر کمتر از 

های سنجش آلودگی هوا بررسی و میکرون در ایستگاه 5/2

مقادیر رهنمودی سازمان  ((WHOنتایج با استاندارد 

نده انه برای آلایاستاندارد سالی مقایسه شد.بهداشت جهانی 

دلیل کوتاه بودن زمان ماندگاری( و منواکسید کربن )به

برای آلاینده ازن تعریف نشده است. استاندارد سالانه آلاینده 

(، استاندارد سالانه ppb 23دی اکسید نیتروژن )برابر با 

(، استاندارد سالانه ppb 1آلاینده دی اکسید گوگرد )برابر با 
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 3µg/mمیکرون )با  31ا قطر کمتر از آلاینده ذرات معلق ب

( و استاندارد سالانه آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 21

  ,Websiteباشد( می3µg/m 31میکرون )برابر با  5/2

2005) .(WHO  های سنجش پراکنش ایستگاه 3شکل

زیست استان تهران را آلودگی هوا اداره کل حفاظت محیط

 دهد.نشان می
 

 
 زيست استان تهرانهاي سنجش آلودگي هوا اداره كل حفاظت محيطپراكنش ايستگاه -1 شکل

 

هاي سنجش آلودگي هوا اداره ايستتگاه بنديطبقه

 زيست استان تهرانكل حفاظت محيط

هتای ستتتنجش آلودگی هوا اداره کل حفاظت ایستتتتگتاه

های دانشگاه علم و صنعت، زیستت شتامل ایستتگاهمحیط

فرمانداری شهر ری، پارک رازی، پاسداران، پارک سلامت، 

دانشتگاه شتهید بهشتتی، شهرک چشمه، سوهانك، پارک 

، ژئوفیزیك، 35شتتتکوفه، پارک قائم،  شتتتهرداری منطقه 

باشد. برخی ام خمینی )ره( میدانشتگاه تهران و میدان ام

( در شتتهرها و 3های شتتهری نو  ها )ایستتتگاهاز ایستتتگاه

اند، تعدادی از حوالی مناطق مستتکونی، تجاری واقع شتتده

( در حاشیه شهرها 2های شهری نو  ها )ایستگاهایستتگاه

های ترافیکی( ها )ایستتتگاهقرار دارند و گروهی از ایستتتگاه

های شلوغ و پرتردد قرار دارند. توبانها، ادر نزدیکی خیابان

های های ستتنجش آلودگی هوا غلظت آلایندهدر ایستتتگاه

، O)3(، ازن (CO)اصتتتلی هوا شتتتامل منو اکستتتید کربن 

، دی اکسید گوگرد X(NOو  NO) ،2NOاکستیدهای ازت 

)2(SO میکرون  31، ذرات معلق با قطر کمتر از)10(PM  و

 PM)2.5(میکرون  5/2ذرات متعتلتق بتتا قتطر کمتر از 

های مشتتخصتتات ایستتتگاه 3شتتود. جدول گیری میاندازه

زیست استان سنجش آلودگی هوا اداره کل حفاظت محیط

 دهد.تهران را نشان می
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 زيست استان تهرانحفاظت محيطهاي سنجش آلودگي هوا اداره كل مشخصات ايستگاه -1جدول 

 آدرس ايستگاه
طول و عرض 

 جغرافيايي

نوع 

 ايستگاه
 رديف نام ايستگاه مدل

 N "48.91'47°35 های آتی سازضلع غربی ساختمان-بلوار ارتش
51°31'21.10"E 

 3 آتی ساز Environment S.A 2شهری نو  

 N "08.65'41°35 ضلع شرقی پارک شکوفه-خیابان شکوفه
51°27'02.74" E 

 2 شکوفه Environment S.A ترافیکی

 N "02.86'45°35 مجتمع ورزشی غدیر-دهکده المپیك
51°15'38.69" E 

 1 چشمه Environment S.A 2شهری نو  

 N "22.79'47°35 انتهای کوهستان یکم-پاسداران
51°28'24.01" E 

 4 پاسداران Environment S.A ترافیکی

 N "3856.04°35 سلامتپارک -میدان بهاران
51°21'21.88" E 

 5 سلامت Environment S.A 3شهری نو  

 N"48.35'44°35 دانشکده ژئوفیزیك دانشگاه تهران-امیر آباد شمالی
51°23'12.06"E 

 6 ژئوفیزیك Environment S.A 3شهری نو  

 N "23.32'44°35 دانشگاه علم و صنعت
51°30'41.15" E 

 1 علم و صنعت Environment S.A 3شهری نو  

 N "27.87'38°35 مرکز راهنمایی و رانندگی-سه راه افسریه
51°28'47.87" E 

 3 35منطقه  Environment S.A ترافیکی

 N "29.58'39°35 ضلع شمالی پارک قائم-بلوار معلم
51°19'41.62" E 

 3 قائم Environment S.A ترافیکی

 N "12.15'48°35 دانشگاه شهید بهشتی
51°23'42.49" E 

 31 بهشتی Environment S.A 3شهری نو  

 N "12.57'40°35 ضلع غربی فرهنگسرای رازی-میدان قزوین
51°23'21.79" E 

 33 رازی Environment S.A 3شهری نو  

 دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران-خیابان قدس
35°42'12.08" N 

51°23'51.95" E 
 32 دانشگاه تهران Environment S.A 3شهری نو  

 N”12.19’41°35 ساختمان مدیریت بحران-میدان امام خمینی
51°25'20.71"E 

 31 امام خمینی )ره( Ecotech 3شهری نو  

 N"34.82'35°35 فرمانداری شهر ری
51°25'39.71" E 

 34 شهرری Environment S.A ترافیکی

 

 نتایج

های هوا در میانگین غلظت ماهانه و سالانه آلاینده

های سنجش آلودگی هوای اداره کل حفاظت ایستگاه

مورد بررسی  3131الی  3133های زیست در سالمحیط

چنین متوسط غلظت آلاینده دی اکسید قرار گرفت. هم

 31با قطر کمتر از  نیتروژن، دی اکسید گوگرد، ذرات معلق

میکرون در  5/2میکرون و  ذرات معلق با قطر کمتر از 

های سنجش آلودگی هوا بررسی و نتایج با ایستگاه

میانگین غلظت  2مقایسه شد. جدول  ((WHOاستاندارد 

را نشان  31الی  33های های هوا در سالسالانه آلاینده

دهد.می
 

 19الي  11هاي هاي هوا در سالآلايندهميانگين غلظت سالانه  -2 جدول

 نوع آلاينده         

 سال

منو اكسيد 

 (CO)كربن 

دي اكسيد 

 SO)2(گوگرد 

دي اكسيد 

 NO)2(نيتروژن 
 O)3(ازن 

ذرات معلق با 

 11قطر كمتر از 

 PM)10(ميکرون 

ذرات معلق با قطر 

 5/2كمتر از 

 PM)2.5(ميکرون 

3133 2445 23416 43 21411 12465 43434 

3132 2441 33416 42461 21423 14443 46431 

3131 2413 36435 41461 21431 13442 41461 

3134 2431 35416 43421 31432 66413 13443 

3135 2416 36463 51441 33446 66453 15461 

3136 2461 36424 42411 25461 12453 15416 

3131 2441 35421 - 36411 63451 23436 
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در  COمقتايستته ميتانگين غلظتت ماهانه آلاينده 

 1919الي  1911هاي سال

مقتایستتته میانگین غلظت ماهانه آلاینده  2 شتتتکتل      

دهد. نشان می 31الی  33های منواکسید کربن را در سال

روند کاهشی  31اکستید کربن در ستال میزان آلاینده منو

های گذشته داشته است. بیشترین میزان ستالنستبت به 

 شود.مشاهده می 34این آلاینده در آذر ماه سال 
 

 

 
 19الي  11هاي در سال COمقايسه ميانگين غلظت ماهانه آلاينده  -2شکل 

 

در  3Oمقتايستته ميتانگين غلظتت ماهانه آلاينده 

 1919الي  1911هاي سال

مقایستته میانگین غلظت ماهانه آلاینده ازن را در  1شتتکل 

دهد. میزان آلاینده ازن در نشان می  31الی  33های سال

داشته است.  36روند کاهشتی نستبت به ستتال  31ستال 

تیر سال های خرداد و بیشتترین میزان آلاینده ازن در ماه

 مشاهده شده است. 36

 

 

 
 91الي  11هاي در سال 3Oمقايسه ميانگين غلظت ماهانه آلاينده  -9شکل 
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در  2NOمقتايستته ميتانگين غلظتت ماهانه آلاينده 

 1916الي  1911هاي سال

مقایستتته میانگین غلظت ماهانه آلاینده دی  4شتتتکل    

دهد. نشان می 36الی  33های اکستید نیتروژن را در سال

در  2NOبه دلیل مشکلات فنی در آنالایزرهای  31در سال 

ها، مقایستته میانگین غلظت ستتالانه اعمال کلیه ایستتتگاه

 نشده است.

 

 
 61الي 11هاي در سال 2NOمقايسه ميانگين غلظت ماهانه آلاينده  -4شکل 

 

در  2SOمقتايستته ميتانگين غلظتت ماهانه آلاينده 

 1919الي  1911هاي سال

مقایسه میانگین غلظت ماهانه آلاینده دی اکسید  5شکل 

دهد. میزان نشتتان می 31الی  33های گوگرد را در ستتال

روند کاهشی نسبت  31آلاینده دی اکسید گوگرد در سال 

داشتته استت. بیشترین میزان این آلاینده در  36به ستال 

 شود.مشاهده می 33مرداد ماه سال 

 

 
 91الي  11هاي در سال 2SOمقايسه ميانگين غلظت ماهانه آلاينده  -5شکل 
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در  10PMمقتايستته ميتانگين غلظت ماهانه آلاينده 

 1919الي  1911هاي سال

مقایسه میانگین غلظت ماهانه آلاینده ذرات معلق  6 شکل

 31الی  33های میکرون را در ستتتال 31بتا قطر کمتر از 

دهد. میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از نشتتتان می

در مقایسه با سنوات گذشته روند  31میکرون در سال  31

کاهشی داشته است. بیشترین میزان این آلاینده در مرداد 

 شود.مشاهده می 31ال ماه س

 

 
 91الي  11هاي در سال 10PMمقايسه ميانگين غلظت ماهانه آلاينده  -6شکل 

 

 

در  2.5PMمقتايستته ميتانگين غلظت ماهانه آلاينده 

 1919الي  1911هاي سال

مقایسه میانگین غلظت ماهانه آلاینده ذرات معلق  1شکل 

 31الی  33های میکرون را در ستتتال 5/2با قطر کمتر از 

دهد. میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از نشتتتان می

روند کاهشتتی نستتبت به کلیه  36میکرون در ستتال  5/2

ستنوات گذشتته داشته است. بیشترین میزان این آلاینده 

 شود.مشاهده می 32 در دی ماه سال

 

 
 91الي  11هاي در سال 2.5PMمقايسه ميانگين غلظت سالانه آلاينده  -9شکل 
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 های شاخصای میانگین غلظت سالانه آلایندهآمار مقایسته

 31در سال  هادهد، اکثر آلایندهنشان می 3131 در ستال

 داشته است. 36روند کاهشی نسبت به سال 

در  COمقتايستته ميتانگين غلظت ستتالانه آلاينده 

 1919الي  1912هاي سال

مقایسه میانگین غلظت سالانه آلاینده منواکسید  3شتکل 

زیست در های اداره کل حفاظت محیطکربن را در ایستگاه

شاهده طور که مدهد. هماننشان می 31الی  32های سال

در  31شتتود، میزان آلاینده منواکستتید کربن در ستتال می

ایستتگاه پاسداران در بالاترین حد و در ایستگاه فرمانداری 

ترین حد قرار دارد. میزان در پایین 32شتتهرری در ستتال 

ها در اکثر ایستتتگاه 31آلاینده منواکستتید کربن در ستتال 

ه برای چنین استتتاندارد ستتالیانبوده هم 36کمتر از ستتال 

دلیتل کوتتاه بودن زمان آلتاینتده منواکستتتیتد کربن )بته

 ماندگاری( تعریف نشده است.

 باشد.می  CO*پارک قائم و پاسداران فاقد آنالایزر

 

 
 هايايستگاه در COمقايسه ميانگين غلظت سالانه آلاينده  -8شکل 

 1919الي  1912هاي سالزيست در اداره كل حفاظت محيط
 

در  3Oمقتايستته ميتانگين غلظت ستتالانه آلاينده 

 1919الي  1912هاي سال

مقایسته میانگین غلظت سالانه آلاینده ازن را در  3شتکل 

های زیستت در سالهای اداره کل حفاظت محیطایستتگاه

شود، مشاهده میطور که دهد. هماننشان می 31الی  32

ها نسبت در تمامی ایستگاه 31میزان آلاینده ازن در سال 

کاهش یافته است. برای آلاینده ازن استاندارد  36به ستال 

 سالانه تعریف نشده است.



 9-91، 9966 پاییز ،96شماره                                                            و توسعه فرابخشیمحیط زیست فصلنامه علمی 
 

1 
 

 
 هايايستگاه در 3Oمقايسه ميانگين غلظت سالانه آلاينده  -1شکل 

 1919الي  1912هاي زيست در سالحفاظت محيطاداره كل 

 

در  2NOمقتايستته ميانگين غلظت ستتالانه آلاينده 

 1919الي  1912هاي سال

مقایستتته میانگین غلظت ستتتالانه آلاینده دی  31شتتتکل 

های اداره کل حفاظت اکستتتیتد نیتروژن را در ایستتتتگاه

دهد. در نشان می 31الی  32های زیستت در ستالمحیط

 2NOبته دلیل مشتتتکلات فنی و نبود قطعات  31ستتتال 
اند. متوسط غلظت ها از رده خارج شدهتعدادی از ایستتگاه

های ستتتنجش آلاینده دی اکستتتید نیتروژن در ایستتتتگاه

آلودگی هوا و مقایسته آن با استتاندارد کشتتور )خط سیاه 

ها در دهد، تمامی ایستگاه( نشان میppb 23رنگ برابر با 

 وضعیت ناسالم قرار دارد.
 

 
 هايايستگاه در 2NOمقايسه ميانگين غلظت سالانه آلاينده  -11شکل 

 1919الي  1912هاي زيست در سالاداره كل حفاظت محيط
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در  2SOمقتايستته ميانگين غلظت ستتالانه آلاينده 

 1919الي  1912هاي سال

مقایستتته میانگین غلظت ستتتالانه آلاینده دی  33شتتتکل 

هتای اداره کل حفاظت اکستتتیتد گوگرد را در ایستتتتگتاه

دهد. نشتتان می 31الی  32های زیستتت در ستتالمحیط

های متوستط غلظت آلاینده دی اکسید گوگرد در ایستگاه

سنجش آلودگی هوا و مقایسه آن با استاندارد کشور )خط 

ها دهد، تمامی ایستگاه( نشان میppb 1سیاه رنگ برابر با 

 در وضعیت ناسالم قرار دارد. 

*ایستتتگاه پاستتداران و فرمانداری شتتهرری  فاقد آنالیزر 

 اند.اکسید گوگرد بودهدی

 

 
 هايايستگاه در 2SOمقايسه ميانگين غلظت سالانه آلاينده  -11شکل 

 1919الي  1912هاي زيست در سالمحيطاداره كل حفاظت 

 

در  10PMمقايستته ميانگين غلظت ستتالانه آلاينده 

 1919الي  1912هاي سال

مقایستته میانگین غلظت ستتالانه آلاینده ذرات  32شتتکل 

های اداره میکرون را در ایستتتگاه 31معلق با قطر کمتر از 

نشان  31الی  32های زیستت در ستالکل حفاظت محیط

دهد. متوسط غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از می

های سنجش آلودگی هوا و مقایسه میکرون در ایستگاه 31

( 3µg/m 21ارد کشور )خط سیاه رنگ برابر با آن با استاند

ها در وضعیت نامطلوبی قرار دهد، تمامی ایستگاهنشان می

 دارد.

بوده   10PMفاقد آنالایزر  31*ایستتتگاه چشتتمه در ستتال 

 است.
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 هايايستگاه در 10PMمقايسه ميانگين غلظت سالانه آلاينده  -12شکل 

 1919الي  1912هاي زيست در سالاداره كل حفاظت محيط
 

در  2.5PMآلاينده مقايستته ميانگين غلظت ستتالانه 

 1919الي  1912هاي سال

مقایستته میانگین غلظت ستتالانه آلاینده ذرات  31شتتکل  

های اداره میکرون را در ایستگاه 5/2معلق با قطر کمتر از 

نشان  31الی  32های زیستت در ستالکل حفاظت محیط

دهد. متوسط غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از می

هتای ستتتنجش آلودگی هوا و میکرون در ایستتتتگتاه 5/2

ندارد کشتتور )خط ستتیاه رنگ برابر با مقایستته آن با استتتا
3µg/m 31ها بالاتر از حد دهد، تمامی ایستگاه( نشتان می

 استاندارد قرار دارد.

 

 
 هايايستگاه در 2.5PMمقايسه ميانگين غلظت سالانه آلاينده  -91شکل 

 1919الي  1912هاي زيست در سالاداره كل حفاظت محيط
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 بحث
نتایج پژوهشتی با عنوان تحلیل و بررستی آماری شتتاخص 

و تغییرات  35الی  33های آلودگی هوای تهران طی ستتال

نشتتان داد، غلظت آلاینده منواکستتید کربن  AQIشتتاخص 

چنین های سال روند کاهشی داشته و همبرای بیشتتر ماه

به بعد  34اکستتتید نیتروژن از ستتتال غلظت آلاینده دی 

 (. نتایج3133)حسینی و همکاران،  افزایش داشتته است

 هایآلاینده فصلی تغییرات ای که با عنوان بررسیمطالعه

گرفت، نشان داد،  انجام تهران کلانشهر در 33 ستال در هوا

 نیتروژن، اکسید شاخص دی آلاینده پنج فصتلی تغییرات

 فصتتل در یکی غلظتی پیك دو دارای ازن و معلق ذرات

چنین باشتتد، هممی زمستتتان فصتتل در دیگری و تابستتتان

 دو آلتتاینتتده غلظتتت میتتانگین فصتتتلی تغییرات الگوی

 پیك یك دارای اکستتتیدگوگرد دی و کربن منواکستتتید

 رخ ستترد( )فصتتول ستتال دوم نیمه در بوده که غلظتی

 .,Shariepour) (2010 دهدمی

میانگین ، در این تحقیقدستتتت آمده براستتتاس نتایج به

های های هوا در ایستتتتگاهغلظت ماهانه و ستتتالانه آلاینده

زیستتتت ستتتنجش آلودگی هوای اداره کل حفاظت محیط

مورد بررسی قرار  31الی  33های استتان تهران در ستاال

گرفت. نتایج نشان داد، میزان آلاینده منو اکسید کربن در 

شته داشته های گذروند کاهشتی نسبت به سال 31ستال 

 34استتت. بیشتتترین میزان این آلاینده در آذر ماه ستتال 

شتود. میزان آلاینده ازن و دی اکسید گوگرد مشتاهده می

داشته است.  36روند کاهشی نسبت به سال  31در ستال 

 36بیشتتتترین میزان آلتاینده ازن در خرداد و تیر ستتتال 

دلیل مشکلات فنی در به 31مشتاهده شده است. در سال 

ها، مقایستتته میانگین در کلیه ایستتتتگاه 2NOایزرهای آنال

غلظت سالانه اعمال نشده است. میزان آلاینده ذرات معلق 

در مقایستتته با  31میکرون در ستتتال  31با قطر کمتر از 

سنوات گذشته روند کاهشی داشته است، بیشترین میزان 

شود. میزان مشاهده می 31این آلاینده در مرداد ماه سال 

میکرون در ستتتال  5/2قطر کمتر از  آلاینده ذرات معلق با

روند کاهشتی نستبت به کلیه ستنوات گذشتته داشته  36

 32استتت، بیشتتترین میزان این آلاینده در دی ماه ستتال 

ای میانگین غلظت سالانه شتود. آمار مقایستهمشتاهده می

ها در سال دهد، اکثر آلایندههای شتاخص نشان میآلاینده

داشته است. میزان  36روند کاهشتی نستبت به ستال  31

در ایستگاه پاسداران  31آلاینده منواکستید کربن در سال 

در بالاترین حد و در ایستتگاه فرمانداری شتهرری در سال 

ترین حد قرار دارد. میزان آلاینده منواکستتید در پایین 32

 36ها کمتر از ستتال در اکثر ایستتتگاه 31کربن در ستتال 

در تمامی  31ال بوده استتتت. میزان آلتاینده ازن در ستتت

کاهش یافته است. در سال  36ها  نسبت به سال ایستتگاه

تعدادی از  2NOدلیل مشتتکلات فنی و نبود قطعات به 31

 هایاند. متوسط غلظت آلایندهها از رده خارج شدهایستگاه

دی اکستتتید نیتروژن، دی اکستتتید گوگرد، ذرات معلق با 

کمتر از  میکرون و ذرات معلق بتتا قطر 31قطر کمتر از 

هتای ستتتنجش آلودگی هوا و میکرون در ایستتتتگتاه 5/2

دهد، تمامی نشتتان می ((WHOاستتتاندارد مقایستته آن با 

ها بالاتر از حد استتتتاندارد قرار دارند. با توجه به ایستتتتگاه

اینکه بخشتی از آلایندگی ذرات معلق ناشی از پدیده گرد 

ی ی مدونریزباشد، لازم است بر این اساس برنامهو غبار می

 تهیه و اجرا گردد.
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Abstract 
Removing environmental pollution has become one of the main concerns of mankind today. 

Air quality in cities depends on the weather and the amount of pollutants produced. Today, 

air pollution is one of the most complex problems in human societies, which has had many 

negative effects on the health of living things, especially humans. In this study, the average 

monthly and annual concentrations of air pollutants in the air pollution measuring stations of 

Tehran Environmental Protection Bureau were evaluated in 91 to 97 years. 

The results showed that the highest concentration of major pollutants in Tehran in 1997 had a 

relatively decreasing trend compared to the previous year. Comparative statistics of the mean 

annual concentration of indicator pollutants show that CO levels in all stations decreased in 

97 at most stations and O3 at all stations compared to the previous year, (it should be explained 

that the ozone pollutant at Shofuf station in 1997 to the geophysical station has been 

transferred). The average concentration of NO2, SO2, PM10 and PM2.5 pollutants in air 

pollution measuring stations and comparing it with the (WHO) standard indicates that all 

stations are in poor condition and above the standard level. 
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