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چکیده
 نتیجﻪی تﺤﻘیﻘاﺕ نشاﻥ می دهد کﻪ همواره. ﺑﻪ دﻟیﻞ اﺛر مستﻘیﻢ ﺁﻥ ﺑر سﻼمتی و ﺁسایﺶ انساﻥ اهمیت زیادی دارد،کیفیت هوای مﺤیﻂ داخلی
 درصد اوقاﺕ و ساعاﺕ زندگی انساﻥها80  و ایﻦ درﺣاﻟی است کﻪ، ﺑراﺑر ﺁﻟودهتر از مﺤیﻂهای خارجی مجاور خود هستند10  اﻟی۵ مﺤیﻂهای ﺑستﻪ
 اندازه گیری ذراﺕ در چهار منزل، در ایﻦ پژوهﺶ ﺑﻪ منظور ﺑررسی ذراﺕ معلق.)1391 .در مﺤیﻂهای ﺑستﻪ سﭙری میشود (اره جانی و همکاراﻥ
 ﺑا استفاده از اندازه.) انجام گرفتﻪ استparticle counter( مسکونی ﺑا شرایﻂ متفاوﺕ در شهر کرمانشاه ﺑﻪ وسیلﻪ ی دستگاه شمارنده ذراﺕ
 ﺑﻪ تاﺛیر رطوﺑت ﺑرای هر ایستگاه در شرایﻂ وضع هوای متفاوﺕ نیز پرداختﻪ، ایستگاه4  ضمﻦ مﻘایسﻪ غلظت ذراﺕ معلق در،گیری های ﺑعمﻞ ﺁمده
 نتایج ﺣاصﻞ ﺑیاﻥ می کند کﻪ در منزﻟی کﻪ از شوفاژ ﺑﻪ عنواﻥ سیستﻢ گرمایشی استفاده می شود ذراﺕ معلق از غلظت کمتری ﺑرخوردار.شده است
 همچنیﻦ تعداد افراد ساکﻦ در منزل ﺑر غلظت ذراﺕ معلق در مﺤیﻂ داخلی تاﺛیر. و وجود پنجره در منزل مانند یک تهویﻪ عمﻞ می کند.هستند
. و همچنیﻦ میزاﻥ رطوﺑت ﺑا ذراﺕ معلق مﺤیﻂ داخلی دارای یک راﺑطﻪ ی مستﻘیﻢ می ﺑاشند،داشتﻪ است
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" "شمارنده ی ذراﺕ،" "ﺁﻟودگی هوای داخلی،""ﺁالینده های هوا

Assessment of Indoor Air Quality of
Residential Homes in Kermanshah
Parisa Sohrabi Pirdosti1*, Dr. Jalil Sahraei2
*1-M.Sc.student of atmosphere physics,razi university Email: parisasohrabi92@gmail.com
2-Assistant Professor of physics department at razi university

Abstract
Indoor air quality is very important due to its direct impacts on human health and welfare.
According to surveys, a closed space has 5 to 10% higher pollutants compared to the adjacent open
spaces, People, on average, spend approximately 80 percent of their time in indoor environments.
(Are Jani .et at .2012) In this study, the particulate matter are measured through a particle counter
instrument in four different stations in city of Kermanshah in order to identify the indoor particles.
Comparing the concentration of particulate matter in 4 stations and the impact of humidity for each
station and under two different environmental conditions are discussed. The results imply that the
heating systems generate fewer pollutants in closed spaces, and windows can act as a ventilation
channel. Moreover, the number of residents impacts the number of particulates in the inner space
and the number of particulates has positive correlation with humidity.
Keywords:
"particulate matter", "indoor air quality", "particle counter"
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 -2فعاﻟیت های مختلف انساﻥ از قبیﻞ پخت و پز ،نظافت ،استفاده
از دستگاه های فتوکﭙی و چاپگرها ،وسائﻞ گرما زا ،سرمازا،
استفاده از انواع ضدعفونی کننده ها ،شوینده ها ،سفید کننده
ها ،ﺣﻼل ها ،اسﭙری ها ،ﺣشره کﺶ ها ،مصرف دخانیاﺕ و
غیره.
 -3نفوذ هوای ﺁﻟوده ﺑیروﻥ ،ذراﺕ معلق ،ترکیباﺕ ﺁﻟی فرار
( ، 1)VOCsاکسیدهای نیتروژﻥ(  ،)NOXاکسیدهای
گوگرد ( ،)SOxکرﺑﻦ منوکسید( ،)COازﻥ ،فرماﻟدئید ،گاز
رادیو اکتیو رادﻥ ،ﺁزﺑست ،هاگ ها ،کﭙک ها ،قارچ ها و
ویروس ها اصلی تریﻦ ﺁالینده ها در مﺤیﻂ های داخلی می
ﺑاشند (صﺤرایی .)1390 ،
نتایج مطاﻟعاﺕ در استاﻥ عجبشیر نشاﻥ داده است کﻪ ﺑﻪ دﻟیﻞ
استفاده از سوخت های فسیلی ،تنور های سنتی در داخﻞ منازل
روستایی ،سوخت های جامد ،اجاق های روﺑاز و فاقد دودکﺶ در
داخﻞ منازل ،عدم رعایت ﺑهداشت مﺤیﻂ و وجود کارگاه قاﻟی ﺑافی
در مﺤﻞ سکونت افراد خانوار میزاﻥ غلظت ﺁالینده ها ﺑاال می ﺑاشد
(عتاﺑی و همکاراﻥ .)1390 .
در سال ( )2003-2002در شهر اسلو اندازه گیری ذراﺕ معلق داخﻞ
و خارج منزل در فصﻞ تاﺑستاﻥ و زمستاﻥ صورﺕ گرفتﻪ است .اندازه
گیری های داخلی و خارجی نشاﻥ دهنده ی سهﻢ مهﻢ هوای فضای
خارجی در کیفیت هوای داخﻞ ساختماﻥ و تاﺛیر مناﺑع داخلی خاص
مانند سیگار کشیدﻥ و پخت و پز ﺑﻪ توﻟید و تجمع ذراﺕ
معلق (PM)2در داخﻞ منازل است ( Lazaridis.M et
.)al.2006
در ساااال 2017مطاﻟعاتی در جهت ﺑررسااای کیفیت هوا در داخﻞ
ساااختماﻥ های مسااکونی در نیجریﻪ صااورﺕ گرفتﻪ اساات .ایﻦ
مطاﻟعﻪ ﺑﻪ ارزیاﺑی کرﺑﻦ مونو اکسااید ،رطوﺑت نساابی داخلی و دما
داخلی پرداختﻪ اساات .تجزیﻪ و تﺤلیﻞ نشاااﻥ می دهدکﻪ غلظت
ﺑاالیی از ﺁالینده ها در مﺤیﻂ داخلی سااااختماﻥ وجود دارد ایﻦ
مطاﻟعﻪ رویکرد جدیدی از طراﺣی سااااختماﻥ های مساااکونی را
پیشنهاد می کند کﻪ تضمیﻦ ﺣذف فوری ﺁﻟودگی های هوای داخﻞ
سااااختماﻥ را از منبع توﻟید ﺁﻥ می دهد .طوالنی ﺑودﻥ مدﺕ زماﻥ
پخت غذا ﺁﻟودگی زیادی را در ساختماﻥ های م سکونی ایجاد می
کند ،کﻪ وجود ایﻦ ﺁﻟودگی ها در مﺤیﻂ داخلی ﺑاعث ایجاد عفونت
های تنف سی ﺣاد و مرگ در کودکاﻥ می شود ( Ezezue AM
.)and Diogu JO.2017

 -1مقدمه
ﺁﻟودگی هوا یکی از مشکﻼﺕ اساسی در مناطق شهری است .در
ﺑیشتر نﻘاط جهاﻥ ﺑﻪ خصوص کشورهای صنعتی ،مناﺑع انسانی
ﺁالینده ها و فعاﻟیت های ﺑشری تاﺛیر ﺑسزایی ﺑر ﺁﻟودگی هوا دارد.
تاﺛیر مستﻘیﻢ ﺁالینده های هوا ﺑر سﻼمتی ،نیاز ﺑﻪ اندازه گیری میزاﻥ
ﺁﻟودگی هوا ،توسعﻪ ی مدل های پیﺶ ﺑینی و کنترل ﺁالینده ها را
روزافزوﻥ کرده است .ﺁﻟودگی هوا سﻼمتی انساﻥ ،زندگی گیاهی،
میراث فرهنگی را تهدید می کند و ﺑرای مﺤیﻂ زیست زیانبار است
و همچیﻦ موجب از ﺑیﻦ رفتﻦ زیبایی مﺤیﻂ می شود.
ﺁﻟودگی هوا در مﺤیﻂ داخلی از اهمیت ویژه ای ﺑرخوردار است.
ﺁﻟودگی هوا در مﺤیﻂ های داخلی در اکثر کشورهای مختلف دنیا ﺑا
سوزنداﻥ سوخت های فسیلی سﻼمتی عموم مردم را تﺤت تاﺛیر
قرار می دهد.
کیفیت هوای مﺤیﻂ های داخلی ﺑﻪ دﻟیﻞ اﺛر مستﻘیﻢ ﺑر سﻼمتی و
ﺁسایﺶ انساﻥ اهمیت زیادی دارد .میزاﻥ ﺁالینده ها در مﺤیﻂ های
داخلی زیاد است ایﻦ امر از ﺁنجا ناشی می شود کﻪ در مﺤیﻂ های
داخلی ﺑرخﻼف مﺤیﻂ های خارجی امکاﻥ جاﺑجایی ﺁﻟودگی ها ﺑﻪ
دﻟیﻞ عدم وزش ﺑاد ﺑسیار پاییﻦ است .علت اصلی کیفیت ﺑد هوای
داخﻞ منازل ﺁزاد شدﻥ گازها و ذراﺕ معلق در داخﻞ مﺤیﻂ می ﺑاشد.
عدم استفاده از تهویﻪ مناسب می تواند میزاﻥ ﺁﻟودگی مﺤیﻂ منازل
را چند ﺑراﺑر افزایﺶ دهد .یکی از علﻞ مهﻢ ﺁﻟودگی فضای داخلی،
عدم جاﺑجایی و ورود هوای ﺑیروﻥ ﺑﻪ داخﻞ است کﻪ ﺑاعث رقیق
شدﻥ ﺁالینده های پخﺶ شده ناشی از مناﺑع داخلی می شود .از
طرفی ﺑدوﻥ خروج و انتﻘال کامﻞ هوای ﺁﻟوده داخﻞ ﺑﻪ ﺑیروﻥ غلظت
ﺁﻟودگی شدﺕ یافتﻪ و ماندگار می شود .مﻘدار رطوﺑت و دمای ﺑاال
نیز تاﺛیر گذار ﺑوده و ﺑاعث تراکﻢ ﺁالینده ها و افزایﺶ ﺁﻟودگی می
گردد (اره جانی و همکاراﻥ .)1391 .
امروزه ﺛاﺑت شده است کﻪ تاﺛیر ﺁﻟودگی هوا در مﺤیﻂ های داخلی
مانند اماکﻦ مسکونی و مﺤیﻂ های کاری ﺑیﺶ از ﺁﻟودگی هوا در
فضای شهری است ،زیرا مردم زماﻥ ﺑیشتری را در ایﻦ مﺤیﻂ ها
سﭙری می کنند .ﺁالینده های داخلی از گستره و تنوع ﺑیشتری
ﺑرخوردار هستند و منشا و مناﺑع ﺁﻥ ها عبارﺕ است از :
 -1تجهیزاﺕ و ﻟوازم موجود در ساختماﻥ مانند مبلماﻥ،
مصاﻟح و مواد ساختمانی مانند ﺁزﺑست ﺑﻪ کار رفتﻪ در
مواد عایق کاری و یا فرش ها و موکت ها.
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در م طاﻟ عﻪ ای ،ج هت ﺑررسااای کیف یت هوای دا خﻞ م نازل
مساااکونی منط ﻘﻪ ی 1و ۵تهراﻥ غل ظت  PM10در 20
ایستگاه مورد سنجﺶ قرار گرفتﻪ است .ﺑرای سنجﺶ ﺁالینده
های در نظر گرفتﻪ شاااد .ﺑا توجﻪ ﺑﻪ نتایج ﺣاصاااﻞ از اندازه
گیری ،منازﻟی کﻪ نسبت مساﺣت پنجره ها ﺑﻪ مساﺣت منزل
پاییﻦ تر ا ست دارای ﺁﻟودگی ﺑی شتری ه ستند .همچنیﻦ تمیز
کردﻥ منازل نیز در میزاﻥ ذراﺕ معلق موﺛر اساات ﺑطوری کﻪ
در ساااعاﺕ نظافت در منازل میزاﻥ غلظت ذراﺕ افزایﺶ می
یاﺑد .در منازل چند طبﻘﻪ ،طبﻘﻪ ی اول در ﺑیﻦ سااایر طبﻘاﺕ
ذراﺕ معلق  PM10ﺑیشتری دارد (منصور.)138۵ .
در راساتای ﺑررسای کیفیت هوای داخلی منازل مساکونی در
هنگ کنگ چند خانﻪ ﺑﻪ عنواﻥ ای ستگاه در نظر گرفتﻪ شد و
هر خانﻪ  2اﻟی  3ﺑار مورد پایﺶ قرار گرفت .نتایج ﺣاصاااﻞ
ﺑیانگر ایﻦ است کﻪ  :غلظت ذراﺕ معلق در داخﻞ منزل ﺑیشتر
از خارج ا ست .در منازل م سکونی غلظت افزای شی ذراﺕ ریز
ﺑﻪ مصاارف دخانیاﺕ و اسااتفاده از اجاق گاز ﺑرای پخت و پز
مرﺑوط می شاااود .عﻼوه ﺑر پخت و پز و مصااارف دخانیاﺕ،
ﺑع ضی از فعاﻟیت های داخﻞ منزل نظیر جارو ک شیدﻥ و تمیز
کردﻥ منجر ﺑﻪ افزایﺶ غل ظت ذراﺕ ز یادی در منزل می
شود .) Shun ChengLee) et al.2002
در ایﻦ تﺤﻘیق ﺑﻪ اندازه گیری ذراﺕ معلق در منازل مسکونی
توسﻂ دستگاه شمارنده ی ذراﺕ ()particle counter
پرداختﻪ شده و کیفیت هوای مﺤیﻂ داخلی ﺑررسی شده است.
ﺑا در نظر گرفتﻦ عواملی مانند :موقعیت منطﻘﻪ ،دما ،رطوﺑت،
نﻘشﻪ ساختماﻥ و نوع تهویﻪ در منازل مختلف و ﺑا استفاده از
دستگاه شمارنده ی ذراﺕ ،ذراﺕ معلق موجود در مﺤیﻂ اندازه
گیری شده است و ﺑا ﺑیاﻥ راهکار هایی ﺑرای ﺣذف و یا کاهﺶ
ﺁنها ،می تواﻥ مﺤیطی پاک در منزل ایجاد نمود.

اداری) در استاﻥ کرمانشاه ضرورﺕ دارد .ﺑا توجﻪ ﺑﻪ اینکﻪ استاﻥ
کرمانشاه یکی از استاﻥ های درگیر طوفاﻥ گرد و غبار است و
کیفیت هوای خارج کیفیت هوای داخﻞ را تﺤت تاﺛیر قرار می دهد،
ﺑناﺑرایﻦ در
ایﻦ پژوهﺶ ﺑﻪ ﺑررسی تعداد ذراﺕ معلق در قسمت های مختلف منازل
مسکونی ایﻦ استاﻥ پرداختﻪ شده است.
در ﺑررسی کیفیت هوای داخﻞ منازل مسکونی در استاﻥ کرمانشاه از نظر
ذراﺕ معلق 4 ،ایستگاه در مناطق مختلف شهری ﺑرای سنجﺶ در نظر
گرفتﻪ شده است .ایستگاه های انتخاب شده دارای شرایﻂ متفاوتی نسبت
ﺑﻪ یکدیگر از نظر میزاﻥ ترافیک و نوع منزل مسکونی می ﺑاشند .غلظت
ذراﺕ معلق موجود در هوای ایﻦ ایستگاه ها در شرایﻂ وضع هوای متفاوﺕ
نیز ﺑا یکدیگر مﻘایسﻪ شده اند.
 -2-2معرفی دستگاه اندازه گیری
 -2-2-1شمارنده ذرات ( )particle counterالیت هاوس
دستی

اندازه و قاﺑلیت ﺣمﻞ شمارنده های ذراﺕ دستی  3016ﺁﻥ ها را ﺑﻪ
یک وسیلﻪ ی ایده ﺁل ﺑرای ﺑررسی کیفیت هوای داخلی و تعییﻦ
مناﺑع ﺁﻟوده کننده تبدیﻞ کرده است .ﺑﻪ عﻼوه ایﻦ دستگاه ﺑرای
کنترل و سنجﺶ پاکیزگی هوا ﺑسیار مفید است .ایﻦ اﺑزار سبک
وزﻥ ،شﺶ کانال شمارش ذراﺕ در مﺤدوده  0/3اﻟی  2۵میکرومتر
(در اندازه های  )2۵ ،10 ،۵ ،1 ،0/۵ ،0/3را ﺑطور همزماﻥ اندازه
گیری و در ﺣافظﻪ خود ذخیره می نماید همچنیﻦ قاﺑلیت اندازه
گیری و نمایﺶ رطوﺑت نسبی و دمای مﺤیﻂ را نیز دارد .کﻪ ایﻦ
اطﻼعاﺕ ﺑﻪ ﺁسانی توسﻂ نرم افزار  LMS XChangﺑﻪ کامﭙیوتر
منتﻘﻞ می شود .ایﻦ وسیلﻪ می تواند  3000گزارش را در ﺣافظﻪ ی
خود ذخیره نماید .تمام اطﻼعاﺕ مهﻢ ﺑا استفاده از نرم افزار انتﻘال
داده شمارنده ذراﺕ ﺑﻪ راﺣتی قاﺑﻞ دانلود شدﻥ می ﺑاشند .دستگاه
شمارنده ی ذراﺕ معلق دستی الیت هاوس  3016دارای یک
صفﺤﻪ نمایﺶ اصلی است کﻪ یک تصویر ﻟﺤظﻪ ای از وضعیت
دستگاه ﺑﻪ کارﺑر ارائﻪ می دهد.
ﺑخﺶ نرم افزاری دستگاه دارای ایﻦ قاﺑلیت است کﻪ ﺑا رفتﻦ ﺑﻪ
قسمت منوی ﺁﻥ ﺑتواﻥ مدﺕ زماﻥ اندازه گیری ،تعداد دفعاﺕ اندازه
گیری و زماﻥ توقف ﺑیﻦ دو اندازه گیری را ﺑﻪ دﻟخواه تعییﻦ کرد .ﺑا
روشﻦ کردﻥ دستگاه ﺑا توجﻪ ﺑﻪ مدﺕ زمانی کﻪ از قبﻞ تعییﻦ شده
دستگاه شروع ﺑﻪ اندازه گیری ذراﺕ در مﺤﻞ مورد نظر کرده و ﺑا ﺑﻪ
اتمام رسیدﻥ اندازه گیری ،دستگاه ﺑرای مدتی متوقف و مجدداً

-2روش انجام تحقیق
 -2-1محدوده ی مورد مطالعه

نظر ﺑﻪ اینکﻪ امروزه ذراﺕ معلق ﺣاصﻞ از مناﺑع
مصنوعی(ترافیک ،نیروگاه های ﺑرق ،کارخانﻪ ها و )...و مناﺑع
طبیعی(طوفاﻥ گرد و غبار) در کﻼﻥ شهرهایی مانند کرمانشاه
یک تهدید کننده جدی ﺑرای سﻼمت انساﻥ مﺤسوب می
شود ،ﺑناﺑرایﻦ ﺑررسی فراوانی ذراﺕ معلق در فضای شهری و
مﺤیﻂ های داخلی ( ساختماﻥ های مسکونی ،ساختماﻥ های
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ﺑﻪ منظور انجام اندازه گیری ذراﺕ معلق از شمارنده ی ذراﺕ استفاده
گردیده است .اندازه گیری ﺑﻪ وسیلﻪ ی دستگاه شمارنده ی ذراﺕ در ﺑازه
های زمانی در قسمت های مختلف منازل مسکونی مانند :ﺁشﭙزخانﻪ ،هال،
اتاق خواب و اتاق خواب کودک انجام گرفتﻪ است .کﻪ مشخصاﺕ هر
یک در جدول ( )1نشاﻥ داده شده است.

اندازه گیری را شروع می کند .تا زمانی کﻪ چرخﻪ ی تعریف
شده ﺑرای ﺁﻥ ﺑﻪ اتمام ﺑرسد.
 -2-3مشخصات ایستگاه

ﺑا انتخاب ایستگاه ها ،پارامتر ها و فاکتورهای تاﺛیرگذار نظیر:
تعداد پنجره ها ،مساﺣت ساختماﻥ ،تعداد افراد ساکﻦ ،نوع
تهویﻪ ،سیستﻢ گرمایشی و سرمایشی ،میزاﻥ فضای سبز،
مﺤدوده ی ترافیکی مورد ﺑررسی قرار گرفتﻪ است.

جدول -1مشخصاﺕ ایستگاه های اندازه گیری

ایستگاه

مم منازل

سیستم گرمایشی

سیستم سرمایشی

تعداد افراد ساکن محدوده ترافیکی تعداد پنجره

نتت
تک واﺣدی

ﺑخاری

کوﻟر ﺁﺑی

 ۵نفر

کﻢ تردد

 2عدد ﺑزرگ

2

ﺁپارتماﻥ

شوفاژ

کوﻟر گازی

 3نفر

پر تردد

1عدد و تراس

3

تک واﺣدی

ﺑخاری

کوﻟر ﺁﺑی

 4نفر

پرتردد

 4عدد

4

ﺁپارتماﻥ

ﺑخاری

کوﻟرﺁﺑی و گازی

 4نفر

کﻢ تردد

1عدد

1

شکﻞ -1نﻘشﻪ ی ایستگاه های مورد مطاﻟعﻪ
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 999/ 610ﺑیشااتریﻦ فراوانی را ﺑﻪ خود اختصاااص داده اند و ذراﺕ ﺑا
اندازه  10میکرومتر ﺑا تعداد ) 413 (m3کمتریﻦ فراوانی را در مﺤیﻂ
داشاااتﻪ اند .ذراﺕ در اندازه های  1 ،0/۵و  ۵میکرومتر ﺑﻪ ترتیب ﺑا
تعداد )49/861 (m3) ،111/010 (m3و ) 4۵7 (m3در مﺤیﻂ یافت
شده اند.
نتایج ﺣاصااﻞ از اندازه گیری در ایسااتگاه  1نشاااﻥ می دهد کﻪ ،در
ﺁشااﭙزخانﻪ ذراﺕ معلق ﺑیشااتری نساابت ﺑﻪ سااایر مﺤﻞ های نمونﻪ
ﺑرداری وجود دارد کﻪ ﺑﻪ دﻟیﻞ اسااتفاده ی مداوم از اجاق گاز در تمام
روز اسااات .و ﺑﻪ ترتیب هال ،اتاق خواب و اتاق خواب کودک ذراﺕ
معلق ﺑیشتری را ﺑﻪ خود اختصاص داده اند .وجود پنجره ی ﺑزرگ در
اتاق خواب کودک کﻪ در عمﻞ یک تهویﻪ ی طبیعی اساات ایﻦ مﺤﻞ
را نسبت ﺑﻪ سایر مﺤﻞ ها پاک تر کرده است.
اندازه گیری های صورﺕ گرفتﻪ در ای ستگاه  2ن شاﻥ می دهد کﻪ در
ﺁشااﭙزخانﻪ ذراﺕ در اندازه  0/3میکرومتر ﺑا فراوانی 2/369/918در هر
مترمکعب ،ﺑیشاااینﻪ تعداد و ذراﺕ ﺑا اندازه  10میکرومتر ﺑا فراوانی
) 926 (m3کمینﻪ تعداد را در مﺤیﻂ داشااتﻪ اند .از طرفی در هال نیز
ذراﺕ  0/3ﺑا ت عداد ) 2/173/222 (m3و ذراﺕ ﺑا ا ندازه  10ﺑا ت عداد
) 810 (m3ﺑیشاااینﻪ و کمینﻪ تعداد را ﺑﻪ خود اختصااااص داده اند.
همچنیﻦ در اتاق خواب ذراﺕ  0/3ﺑا تعداد ) 2/617/168 (m3و ذراﺕ
ﺑا اندازه  10ﺑا تعداد ) 310 (m3ﺑیشاااینﻪ و کمینﻪ تعداد را در مﺤیﻂ
داشااا تﻪ ا ند و همینطور در ا تاق خواب کودک ذراﺕ  0/3ﺑا فراوانی
) 2/837/381 (m3و ذراﺕ  10میکرومتر ﺑا فراوانی ) 440 (m3ﺑیشینﻪ
و کمینﻪ تعداد در مﺤﻞ را ﺑﻪ خود اختصاص داده اند .ﺑا توجﻪ ﺑﻪ نتایج
ﺣاصﻞ در ایستگاه  2اتاق خواب کودک ذراﺕ معلق ﺑیشتری را نسبت
ﺑﻪ سایر نﻘاط نمونﻪ ﺑرداری ﺑﻪ خود اختصاص داده است .کﻪ می تواﻥ
علت ﺁﻥ را ﺑﻪ وجود یک پنجره در اتاق کﻪ ﺑدوﻥ شی شﻪ ﺑوده و رو ﺑﻪ
ﺁ شﭙزخانﻪ ا ست ن سبت داد .و هال کمتریﻦ ﺁﻟودگی را در ایﻦ ای ستگاه
داشتﻪ است کﻪ می تواﻥ ﺑﻪ سیستﻢ گرمایشی شوفاژ و سرمایشی کوﻟر
گازی ن سبت داد از طرفی ﺑاز ﺑودﻥ درب تراس در هنگام اندازه گیری
ﺑا ورود و خروج هوا ﺑاعث عدم تجمع ذراﺕ در مﺤیﻂ خواهد شد.
الزم ﺑﻪ ذکر اساات کﻪ ﺑاز ﺑودﻥ درب تراس ﺑاعث افزایﺶ ذراﺕ معلق
در اندازه  ۵و  10میکرومتر در مﺤیﻂ هال خواهد شااد .زیرا ایﻦ ذراﺕ
ناشی از اگزوز اتومبیﻞ ها و سوختﻦ می ﺑاشند.
ﺑا توجﻪ ﺑﻪ نتایج ﺣاصﻞ از نمونﻪ ﺑرداری ،فراوانی داده ها ،ایستگاه 3
مانند ایستگاه  1ﺑوده است و ﺑیشینﻪ ﺁﻟودگی در ایﻦ ایستگاه در مﺤﻞ
ﺁشﭙزخانﻪ و در اندازه  0/3میکرومتر ﺑا تعداد ) 3/816/648 (m3ﺑوده
است و همانطور کﻪ در ایستگاه 1ﺑیاﻥ شد ایﻦ مﺤﻞ ﺑطور دائﻢ فعال

-3نتایج
اندازه گیری ذراﺕ معلق در چهار روز در ﺁذر ماه سال  1397در اندازه
های  10 ،۵ ،1 ،0/۵ ،0/3و  2۵میکرومتر انجام گرفتﻪ است .در هر
چهار منزل مسکونی ،ﺁشﭙزخانﻪ ،هال ،اتاق خواب و اتاق کودک مورد
مطاﻟعﻪ قرار گرفتﻪ است و شرایﻂ وضع هوا یکساﻥ و ﺑﻪ صورﺕ ﺑارندگی
ﺑوده است.
در هر ایستگاه ،چهار نﻘطﻪ نمونﻪ ﺑرداری شده است .نتایج مطاﻟعاﺕ ﺑر
اساس اندازه گیری های صورﺕ گرفتﻪ در ایستگاه  1ﺑﻪ شرح زیر ﺑیاﻥ
می شود.
یکی از نﻘاط مورد اندازه گیری ،ﺁشااﭙزخانﻪ ﺑوده اساات .در ﺁشااﭙزخانﻪ
هنگام نمونﻪ ﺑرداری اجاق گاز روشااﻦ و هود خاموش ﺑوده اساات .ﺑا
توجﻪ ﺑﻪ داده های ﺑدست ﺁمده ،غلظت ذراﺕ در اندازه  0/3میکرومتر
ﺑا فراوانی ﺑیﺶ از ) 2/310/000 (m3در هر متر مکعب ﺑیشتر از سایر
ذراﺕ ﺑا اندازه های دیگر ﺑوده اساات و ﺑﻪ ترتیب ذراﺕ ﺑا اندازه های
 ۵ ،1 ،0/۵و 10میکرومتر تعداد )،11۵/499 (m3) ،243/913 (m3
) 1/199 (m3) ،2/213 (m3در هر متر مکعب را ﺑﻪ خود اﺣتصاااص
داده اند .ﺑاید توجﻪ دا شت کﻪ ذراﺕ ﺑا اندازه  2۵میکرومتر ﺛبت ن شده
ا ست ایﻦ ذراﺕ کﻪ "ذراﺕ در شت" نامیده می شوند عمدتاً از تجزیﻪ
ی ذراﺕ ﺑزرگتر ایجاد می شوند و شامﻞ نمک های دریا ،ذراﺕ گرد و
غبار ناشاای از فرایندهای کشاااورزی می ﺑاشااند( .جوانبخت امیری و
خاتمی)1391 ،
نﻘطﻪ مورد اندازه گیری دیگر در هر منزل ،هال ﺑوده اسااات  .در هال
نیز مان ند ﺁشاااﭙز خا نﻪ ذراﺕ معلق در ا ندازه  0/3ﺑا ت عداد )(m3
 1/677/930ﺑیشااای نﻪ م ﻘدار را دارد و ذراﺕ ﺑا اندازه  0/۵ﺑﻪ تعداد
) 1 ،200/660 (m3میکرومتر ﺑﻪ تعداد ) ۵ ،93/934 (m3میکرومتر
ﺑﻪ تعداد )1/111 (m3و  10میکرومتر ﺑا تعداد ) 7۵1 (m3را ﺑﻪ خود
اختصاص داده اند.
م کاﻥ نمو نﻪ ﺑرداری دیگر ،ا تاق خواب ﺑوده اسااات .در ا تاق خواب
ساایسااتﻢ گرمایشاای و دریچﻪ ی کوﻟر وجود ندارد .در ایﻦ مﺤﻞ نیز
غل ظت ذراﺕ ﺑا ا ندازه  ۵ ،1 ،0/۵ ،0/3و  10میکرومتر ﺑﻪ ترت یب
 483 ،۵4/762 ،12۵/244 ،1/064/114و  411مترمکعااب )(m3
ﺑوده اساات کﻪ در ایﻦ نﻘطﻪ نیز ذراﺕ ﺑا اندازه  0/3ﺑیشااینﻪ و ذراﺕ ﺑا
اندازه  10میکرومتر کمینﻪ فراوانی را داشتﻪ اند.
مﺤﻞ نمونﻪ ﺑرداری دیگر ،اتاق خواب کودک ﺑوده ا ست .در ایﻦ نﻘطﻪ
نمونﻪ ﺑرداری مانند سایر مﺤﻞ ها ذراﺕ ﺑا اندازه  0/3ﺑا تعداد )(m3
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گرمایشی و سرمایشی و مصنوعاﺕ چوﺑی مورد استفاده ذراﺕ معلق را
وارد مﺤیﻂ خواهد کرد .ایستگاه  3در مﺤﻞ های اتاق خواب و اتاق
کودک ﺑﻪ دﻟیﻞ وجود پنجره رو ﺑﻪ خیاﺑاﻥ خلوﺕ نسبت ﺑﻪ ایستگاه 2
ذراﺕ معلق کمتری را دارد.
ایستگاه  4کﻪ دارای یک مﺤیﻂ ﺑستﻪ و ﺑدوﻥ هواکﺶ و تهویﻪ است
در تمام مﺤﻞ های نمونﻪ ﺑرداری ذراﺕ معلق زیادی را ﺑﻪ خود
اختصاص داده است.
شکﻞ های  2اﻟی  6نشاﻥ می دهند کﻪ ،غلظت ذراﺕ ﺑا اندازه  ۵و 10
میکرومتر در ﺁشﭙزخانﻪ هر  4ایستگاه ﺑیشتر از سایر نﻘاط نمونﻪ ﺑرداری
است .ﺑا توجﻪ ﺑﻪ ایﻦ موضوع می تواﻥ ﺑیاﻥ کرد کﻪ ایﻦ ذراﺕ ناشی از
اﺣتراق ،سوختﻦ و اجاق گاز است .همچنیﻦ تعداد ایﻦ ذراﺕ در ایستگاه
 2کمتریﻦ غلظت را دارد ،زیرا ایستگاه  2مجهز ﺑﻪ سیستﻢ گرمایشی
شوفاژ ﺑوده است.
ﺑا توجﻪ ﺑﻪ نمودارها غلظت ذراﺕ ﺑا اندازه  ۵و  10میکرومتر در ﺁشﭙزخانﻪ
هر  4ایستگاه ﺑیشتر از سایر نﻘاط نمونﻪ ﺑرداری است،کﻪ ﺑا توجﻪ ﺑﻪ
ایﻦ موضوع می تواﻥ ﺑیاﻥ کرد کﻪ ایﻦ ذراﺕ ناشی از اﺣتراق ،سوختﻦ
و اجاق گاز است .همچنیﻦ تعداد ایﻦ ذراﺕ در ایستگاه  2کمتریﻦ
غلظت را دارد ،زیرا ایستگاه  2مجهز ﺑﻪ سیستﻢ گرمایشی شوفاژ ﺑوده
است.

3816684
3063520
2120455
2888318

2369919
2173222
2617168
2837381

ایستگاه4

ایستگاه3

ایستگاه2

2313645
1677930
1064114
999610

4523780
6556599
8366616
8689169

اتاق خواب کودک

اتاق خواب

هال

آشپزخانه

ایستگاه1

شکﻞ -2تعداد ذراﺕ معلق در اندازه  0/3میکرومتر
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تعداد ذرات معلق در اندازه  0/3میکرومتر

ﺑوده و ذراﺕ معلق را وارد مﺤیﻂ می کند .ایﻦ در ﺣاﻟی است کﻪ کمتریﻦ
میزاﻥ ﺁﻟودگی در مﺤﻞ اتاق خواب یافت شده است .در ایﻦ مﺤﻞ
ذراﺕ ﺑا اندازه  ۵ ،1 ،0/۵ ،0/3و  10میکرومتر ﺑﻪ ترتیب دارای فراوانی
 1/111 ،62/077 ،169/897 ،2/120/4۵۵و  89۵در هر مترمکعب
) (m3ﺑوده اند .کﻪ علت ﺁﻥ را می تواﻥ ﺑﻪ پنجره ی موجود در اتاق
کﻪ رو ﺑﻪ ﺣیاط است نسبت داد زیرا در ﺣیاط فضای سبز زیادی وجود
دارد.
داده های ﺑد ست ﺁمده در ای ستگاه  4دارای اختﻼف زیادی ن سبت ﺑﻪ
سایر ایستگاه ها ﺑوده است .در ایﻦ ایستگاه ﺁشﭙزخانﻪ کمتریﻦ میزاﻥ
ﺁﻟودگی را ﺑﻪ خود اخت صاص داده ا ست .زیرا ﺁ شﭙزخانﻪ روﺑروی درب
ورودی منزل می ﺑاشاااد .در ایﻦ مﺤﻞ ،فراوانی ذراﺕ ﺑا اندازه های
 ۵ ،1 ،0/۵ ،0/3و  10ﺑﻪ ترت یب ،70/۵93 ،3۵4/889 ،4/۵23/780
 2/127و 1/347در هر مترمکعب ) (m3ﺑوده است .و ﺑیشتریﻦ میزاﻥ
ﺁﻟودگی ﺑﻪ اتاق خواب کودک اختصاص داشتﻪ است .در ایﻦ مﺤﻞ نیز
ذراﺕ ﺑا اندازه  0/3ﺑا تعداد ) 8/689/169 (m3ﺑیشاااینﻪ و ذراﺕ ﺑا
اندازه  10میکرومتر ﺑا تعداد ) 6۵7 (m3کمینﻪ فراوانی را ﺑﻪ خود
اختصااااص داده اند .میزاﻥ ﺁﻟودگی ﺑاال در ایﻦ مﺤﻞ را می تواﻥ ﺑﻪ
عدم تهویﻪ در ایﻦ ایستگاه نسبت داد چرا کﻪ منزل مورد مطاﻟعﻪ ﺑدوﻥ
تهو یﻪ و هواکﺶ ﺑوده و هوا جر یاﻥ ندارد .ﺑ ناﺑرایﻦ ذراﺕ معلق در
مﺤیﻂ ایﻦ ایستگاه تجمع یافتﻪ و ﺑاعث افزایﺶ ﺁﻟودگی خواهد ﺑود.
ﺑا توجﻪ ﺑﻪ داده های ﺣاصﻞ از اندازه گیری در چهار ایستگاه در شکﻞ
های  6 ،۵ ،4 ،3 ،2و مﻘایسﻪ ی داده ها ﺑا یکدیگر ﺑیاﻥ می شود کﻪ
ایستگاه  1پاک تر از سایر ایستگاه است و تعداد ﺁالینده های کمتری
را نسبت ﺑﻪ سایر ایستگاه ها ﺑﻪ خود اختصاص داده است .ایستگاه  2ﺑا
وجود سیستﻢ گرمایشی شوفاژ و سیستﻢ سرمایشی کوﻟر گازی ذراﺕ
معلق ﺑیشتری را نسبت ﺑﻪ ایستگاه  1ﺑﻪ خود اختصاص داده است کﻪ
ناشی از ایﻦ است کﻪ مساﺣت ساختماﻥ کمتر ﺑوده و وسایﻞ مورد
استفاده در منزل نزدیک ﺑﻪ هﻢ قرار گرفتﻪ اند .مﺤیﻂ ﺁشﭙزخانﻪ ﺑدوﻥ
تهویﻪ ﺑوده است .از طرفی دیوار هال تا ارتفاعی از نما استفاده شده
است .در اتاق خواب وجود انباری ﺑاعث ﺁﻟودگی مﺤیﻂ شده است.
همچنیﻦ در اتاق خواب کودک ،پنجره رو ﺑﻪ ﺁشﭙزخانﻪ ﺑوده و ﺑاعث
وجود ذراﺕ معلق در مﺤیﻂ اتاق خواهد شد .الزم ﺑﻪ ذکر است کﻪ
پنجره ها در ایﻦ ایستگاه دو جداره ﺑوده و عدم ورود و خروج هوا ﺑاعث
تجمع ذراﺕ معلق در مﺤیﻂ داخلی خواهد شد.
ﺁشﭙزخانﻪ ایستگاه  3ﺑﻪ دﻟیﻞ سرویس ناهار خوری ،کاﺑینت های زیاد و
ﺑدوﻥ تهویﻪ ذراﺕ معلق ﺑیشتری نسبت ﺑﻪ ایستگاه 1و 2را ﺑﻪ خود
اختصاص داده است .در هال نیز وجود مبلماﻥ ،کفﭙوش ها ،سیستﻢ
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2131928
2251293

اتاق خواب کودک

1089711
354889

389661
297303
189897
28361

186017
178309
223018
253230

243913
200660
125244
111010

تعداد ذرات معلق در اندازه  0/5میکرومتر

1347
1460
496
657

921111

571412
620994
70593
266760

140227
101855
62077

67131
65712
72253
89296

115499
93934
54762
49861

تعداد ذرات معلق در اندازه 1میکرومتر

شکﻞ -4تعداد ذراﺕ معلق در اندازه  1میکرومتر

آشپزخانه

1245
1861

628
1041

1320
483
457

1683
1111
948

2127
2253

2940

2683

2213
1111

تعداد ذرات معلق در اندازه  5میکرومتر

ایستگاه4

ایستگاه3

ایستگاه2

1455

ایستگاه4

ایستگاه3

اتاق خواب کودک

945
895
665

-3-1آشپزخانه
ﺑر اساس نمودارهای رسﻢ شده در اندازه ذراﺕ مختلف ،می تواﻥ ﺑیاﻥ
کرد کﻪ ،ایستگاه  (1منزل تک واﺣدی) از تعداد ذراﺕ معلق کمتری
نسبت ﺑﻪ سایر ایستگاه ها ﺑرخوردار است.
الزم ﺑﻪ ذکر است کﻪ در زماﻥ اندازه گیری در هر چهار ایستگاه
ﺁشﭙزخانﻪ فعال ﺑوده است و در هیچکدام از منازل تهویﻪ استفاده نشده
است .ایستگاه( 1منزل تک واﺣدی) ﺑﻪ دﻟیﻞ وجود یک نورگیر در
ﺁشﭙزخانﻪ کﻪ یک تهویﻪ طبیعی است ،ﺑا وجود خاموش ﺑودﻥ هود ذراﺕ
معلق کمتری را ﺑﻪ خود اختصاص داده است .ایستگاه  2ﺑا ایﻦ مزیت
کﻪ مجهز ﺑﻪ سیستﻢ گرمایشی شوفاژ و سرمایشی کوﻟر گازی است ﺑاید
ذراﺕ معلق کمتری در مﺤیﻂ ﺁﻥ یافت شود وﻟی ﺑﻪ دﻟیﻞ ﺑاز ﺑودﻥ درب
تراس کﻪ در خیاﺑاﻥ اصلی قرار دارد میزاﻥ ذراﺕ معلق ﺑیشتر شده است.
ایستگاه  3فاقد تهویﻪ طبیعی ﺑوده است و وجود کاﺑینت های زیاد ﺑاعث
وجود ذراﺕ معلق ﺑیشتر نسبت ﺑﻪ ایستگاه 1و  2شده است .از طرفی
ایستگاه  ( 4ﺁپارتماﻥ) یک مﺤیﻂ ﺑستﻪ و ﺑدوﻥ هواکﺶ است .ﺑناﺑرایﻦ
ذراﺕ معلق در مﺤیﻂ داخلی تجمع یافتﻪ و ﺑاعث ﺁﻟودگی مﺤیﻂ خواهد
شد.
غلظت ذراﺕ در اندازه های  ۵ ،1و  10میکرومتر در ایستگاه  3ﺑیشتر
از سایر ایستگاه ها ﺑوده است .علت ایﻦ موضوع را می تواﻥ ﺑﻪ تعداد
افراد ساکﻦ در مﺤﻞ ایستگاه ها نسبت داد .زیرا در روز اندازه گیری
ایستگاه  (3تک واﺣدی) ،تعداد افراد ساکﻦ ﺑیشتر از سایر ایستگاه ها
در زماﻥ نمونﻪ ﺑرداری ﺑوده است.

آشپزخانه

ایستگاه2

اتاق خواب

926
810

شکﻞ -6تعداد ذراﺕ معلق در اندازه 10میکرومتر

ایستگاه1

هال

310
440

اتاق خواب کودک

اتاق خواب

هال

1199

شکﻞ -3تعداد ذراﺕ معلق در اندازه  0/۵میکرومتر

751

آشپزخانه

411
413

اتاق خواب کودک

اتاق خواب

هال

ایستگاه4

ایستگاه3

ایستگاه2

ایستگاه1

تعداد ذرات معلق در اندازه 10میکرومتر

ایستگاه4

ایستگاه3

ایستگاه2

ایستگاه1

اتاق خواب

هال

آشپزخانه

ایستگاه1

شکﻞ -۵تعداد ذراﺕ معلق در اندازه  ۵میکرومتر
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-3-2هال

-3-4اتاق خواب کودک

طبق نمودارها می تواﻥ ﺑیاﻥ کرد کﻪ ایستگاه  ،1در ذراﺕ ﺑا اندازه ،0/3
 ۵و 10میکرومتر پاک تر از ایستگاه  (2ﺁپارتماﻥ) می ﺑاشد ﺑا وجود
اینکﻪ انتظار میرفت ایستگاه (2ﺁپارتماﻥ) تمیز تر ﺑاشد .در ایستگاه
(2ﺁپارتماﻥ) مساﺣت هال کمتر است و مبلماﻥ در یک مکاﻥ کوچک
نسبت ﺑﻪ ایستگاه  (1تک واﺣدی) تجمع داشتﻪ اند از طرفی در ایستگاه
(2ﺁپارتماﻥ) درب تراس ﺑاز است و چوﻥ رو ﺑﻪ خیاﺑاﻥ اصلی است و
یک مکاﻥ پرتردد است ،ذراﺕ معلق  ۵و  10میکرومتر ﺑیشتری را وارد
مﺤﻞ کرده است .همانطور کﻪ قبﻞ گفتیﻢ ،در ایستگاه  (2ﺁپارتماﻥ)
دیوار های هال تا یک ارتفاعی دارای نما سنگ می ﺑاشد کﻪ قطعاً
ﺁالینده هایی را وارد مﺤیﻂ می کند.
ایستگاه  ( 3تک واﺣدی) کﻪ دارای ذراتی نزدیک ﺑﻪ ایستگاه های 1و2
می ﺑاشد وﻟی در اندازه  1میکرومتر نسبت ﺑﻪ ایﻦ دو ایستگاه ،ذراﺕ
افزایﺶ یافتﻪ اند کﻪ ﺑﻪ دﻟیﻞ ﺑزرگ ﺑودﻥ هال از دو ﺑخاری گازی
استفاده شده است ﺑناﺑرایﻦ ذراﺕ معلق ﺑیشتری را وارد مﺤیﻂ خواهد
کرد .ایستگاه  ( 4ﺁپارتماﻥ) ﺑﻪ دﻟیﻞ اینکﻪ مﺤﻞ ﺑدوﻥ هواکﺶ است و
مﺤیﻂ ﺑستﻪ است میزاﻥ ﺁﻟودگی در تمام مﺤﻞ های نمونﻪ ﺑرداری
ﺑیشتر از سایر ایستگاه هاست.

ﺑر اساس نمودارها ،ایستگاه ( 1تک واﺣدی) ﺑﻪ دﻟیﻞ وجود یک پنجره
ی ﺑزرگ رو ﺑﻪ ﺣیاط از تعداد ذراﺕ معلق کمتری نسبت ﺑﻪ سایر
ایستگاه ها ﺑرخوردار ﺑوده است ..در ایستگاه  (2ﺁپارتماﻥ) ﺑﻪ دﻟیﻞ وجود
یک پنجره رو ﺑﻪ ﺁشﭙزخانﻪ میزاﻥ ﺁﻟودگی زیادی ﺑﻪ خود اختصاص داده
است .در ایستگاه ( 3تک واﺣدی) اتاق کودک دارای یک پنجره است
کﻪ ﺑطور دائﻢ ﺑاز است ﺑناﺑرایﻦ میزاﻥ ﺁﻟودگی در ﺣد ایستگاه (2
ﺁپارتماﻥ) را داراست .همانطور کﻪ قبﻞ هﻢ ﺑیاﻥ شد ایستگاه  4ﺑﻪ دﻟیﻞ
عدم هواکﺶ و ﺑستﻪ ﺑودﻥ میزاﻥ ذراﺕ معلق ﺑیشتری نسبت ﺑﻪ سایر
ایستگاه ها را دارد .الزم ﺑﻪ ذکر است کﻪ در اتاق خواب کودک وجود
عروسک و اسباب ﺑازی ذراﺕ معلق را در اندازه های مختلف وارد
مﺤیﻂ خواهند کرد.
ﺑاید توجﻪ داشت کﻪ میزاﻥ ﺁﻟودگی مﺤیﻂ داخلی صرفاً ﺑﻪ دﻟیﻞ سیستﻢ
گرمایشی و تهویﻪ نیست ﺑلکﻪ عوامﻞ دیگری ﺑﻪ عنواﻥ مناﺑع ﺁﻟودگی
ﺑﻪ ﺣساب می ﺁیند ،از جملﻪ سرامیک کفﭙوش خانﻪ ،وجود سرویس
ﺑهداشتی در داخﻞ منزل ،دریچﻪ ی کوﻟر ،اسﭙری ها ،مبلماﻥ ،مصاﻟح
ساختمانی ،مواد شست و شو و ضدعفونی کننده و. ...
ﺑطور کلی می تواﻥ ﺑیاﻥ کرد تعداد ذراﺕ ﺑا اندازه های 1 ،0/۵ ،0/3
میکرومتر در مﺤیﻂ داخلی ﺑیشتر می ﺑاشند ایﻦ ذراﺕ ﺑﻪ" ذراﺕ ریز"
معروف هستند .کیفیت هوای داخلی مستﻘیماً تﺤت تأﺛیر غلظت ذراﺕ
ریز قرار می گیرد .مناﺑع داخلی اصلی ایﻦ ذراﺕ مصرف دخانیاﺕ ،پخت
و پز ،اﺣتراق سوخت ﺑرای گرمایﺶ و فعاﻟیت های انسانی است و ﺑطور
عمده از تبدیﻞ گاز ﺑﻪ ذره ﺑﻪ وجود می ﺁیند .گفتنی است کﻪ ﺑﻪ دﻟیﻞ
تبادل هوا ﺑیﻦ مﺤیﻂ داخﻞ و خارج از ساختماﻥ ،ترکیباﺕ شیمیایی
ذراﺕ ریز در مﺤیﻂ های داخلی ﺑا ترکیباﺕ و مناﺑع ﺁﻥ در مﺤیﻂ خارجی
نظیر انتشاراﺕ ،وسایﻞ نﻘلیﻪ ،اﺣتراق زغال سنگ و ﺑرخی فعاﻟیت های
صنعتی نیز در ارتباط است.
در اندازه گیری ذراﺕ معلق در مﺤیﻂ داخلی ذراﺕ ﺑا اندازه  ۵و 10
میکرومتر ﺑزرگتریﻦ ذراﺕ هستند و طی مطاﻟعاتی کﻪ در ایستگاه ها
صورﺕ گرفت همانطور کﻪ قبﻞ ﺑیاﻥ شد ذراﺕ ﺑا اندازه  2۵میکرومتر
در هیچکدام از ایستگاه ها ﺛبت نگردید.
ترکیباﺕ شیمیایی ،اندازه و طول عمر ذراﺕ معلق در میزاﻥ اﺛراﺕ ﺁﻥ
ها نﻘﺶ ﺑسزایی دارد .ذراﺕ ریز ﺑا داشتﻦ طول عمر ﺑیشتر (از چند روز
تا هفتﻪ) در مﻘایسﻪ ﺑا ذراﺕ درشت ( چند ساعت) و نیز ﺑﻪ دﻟیﻞ ریزتر
ﺑودﻥ ،اﺛراﺕ مخرب تری ﺑر سﻼمت انساﻥ دارند .ایﻦ ذراﺕ ،کﻪ
متاسفانﻪ تعداد نسبی ﺑاالتری دارند ،دارای ﺣداقﻞ نشست در مجاری
ﺑاالیی و ﺣباﺑچﻪ ﺑوده و ﺑﻪ مﺤض رسیدﻥ ﺑﻪ اعماق ریﻪ ﺑا راندماﻥ

-3-3اتاق خواب

ﺑر اساس نمودارها می تواﻥ ﺑیاﻥ کرد کﻪ ایستگاه  (1تک واﺣدی) ﺑﻪ
دﻟیﻞ نداشتﻦ سیستﻢ گرمایشی ،پاک تر از سایر ایستگاه ها می ﺑاشد.
در ایستگاه  ( 2ﺁپارتماﻥ) سیستﻢ گرمایشی شوفاژ است و تهویﻪ ای در
اتاق وجود ندارد خاطر نشاﻥ می شود کﻪ در ایﻦ مﺤﻞ انباری وجود
دارد ﺑناﺑرایﻦ ﺑاعث ایجاد ﺁﻟودگی خواهد شد .ایستگاه  (3تک واﺣدی)
دارای کمد دیواری ،سرویس خواب می ﺑاشد ،سیستﻢ گرمایشی
خاموش ﺑوده و وجود یک پنجره ی ﺑزرگ در اتاق کﻪ رو ﺑﻪ ﺣیاط کﻪ
دارای فضای سبز زیادی است در عمﻞ ،ﺣکﻢ یک تهویﻪ را دارد ﺑاعث
پاک تر شدﻥ اتاق نسبت ﺑﻪ ایستگاه ( 2ﺁپارتماﻥ) می شود .در ایستگاه
( 4ﺁپارتماﻥ) اتاق ﺑدوﻥ سیستﻢ گرمایشی است وﻟی چوﻥ در مجاورﺕ
سرویس ﺑهداشتی و دروﻥ یک راهروی ﺑستﻪ قرار دارد و هیچگونﻪ
پنجره ای در ﺁﻥ نیست ﺑیشینﻪ ﺁﻟودگی را در ایﻦ مﺤﻞ نیز ﺑﻪ خود
اختصاص داده است .پنجره ای در ﺁﻥ نیست ﺑیشینﻪ ﺁﻟودگی را در ایﻦ
مﺤﻞ نیز ﺑﻪ خود اختصاص داده است.
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داده های مرﺑوط ﺑﻪ ایستگاه ( 4کﻪ در جدول  3ﺁورده شده) و مشخصاﺕ
ایﻦ ایستگاه( ،کﻪ یک مﺤیﻂ ﺑستﻪ و ﺑدوﻥ تهویﻪ ﺑود) ،نشاﻥ می دهد
کﻪ راﺑطﻪ ی ﺑیاﻥ شده ﺑیﻦ رطوﺑت و تعداد ذراﺕ وجود ندارد .ﺑناﺑرایﻦ
می تواﻥ نتیجﻪ گرفت کﻪ ،در مﺤیﻂ ﺑا ﺁﻟودگی زیاد ،رطوﺑت ﺑر میزاﻥ
پخﺶ شدگی ذراﺕ معلق تاﺛیری نخواهد داشت.

آفتابی

26.2°

دما

52.7%

رطوبت

25.7°

دما

45.6%

رطوبت

اندازه ذرات
تعداد ذرات
اندازه ذرات
تعداد ذرات
0.3
4/523/780
0.3
1/817/361
0.5
354/889
0.5
248/041
1
70/593
1
79/395
5
2/127
5
1/319
10
1/347
10
3/084
جدول -4تاﺛیر دما و رطوﺑت ﺑر غلظت ﺁالینده ها -ایستگاه  ،4مﺤﻞ نمونﻪ ﺑرداری
ﺁشﭙزخانﻪ.

-3-6تاثیر پارامتر های هواشناسی در آلودگی هوا

در مطاﻟعاﺕ پخﺶ ﺁﻟودگی هوا ،مطاﻟعﻪ پارامترهای هواشناسی در الیﻪ
مرزی جو امری ضروری است .ایﻦ الیﻪ در واقع تﺤت تاﺛیر سطح زمیﻦ
است و عمده انتﻘال ﺑیﻦ جو و زمیﻦ از طریق اختﻼط تﻼطمی در ایﻦ
الیﻪ صورﺕ می پذیرد .عمق ایﻦ الیﻪ ﺑستﻪ ﺑﻪ میزاﻥ سرعت ﺑاد،
شرایﻂ مﺤیطی ،میزاﻥ رطوﺑت و  ...متفاوﺕ است ( جوانبخت امیری و
خاتمی.)1391.
در ایﻦ ﺑخﺶ داده های هواشناسی مانند میانگیﻦ سرعت ﺑاد ،رطوﺑت
نسبی ،دما و ...مرﺑوط ﺑﻪ ایستگاه های سینوپتیک هواشناسی شهر
کرمانشاه کﻪ ایﻦ ایستگاه دارای طول  34/3۵222و عرض 47/1۵33
می ﺑاشد ،ﺑر اساس ﺛبت روزانﻪ ،در روزهای اندازه گیری ذراﺕ معلق
در مﺤیﻂ داخلی ،دریافت شده است .طبق جداول ﺑخﺶ  ۵-3و جدول4
و مﻘایسﻪ ی ایﻦ داده ها ﺑا یکدیگر ﺑیاﻥ می شود کﻪ رطوﺑت نسبی و
دما مﺤیﻂ خارجی مجاور ﺑر غلظت ذراﺕ معلق مﺤیﻂ داخلی تاﺛیر می
گذارد .اما عواملی چوﻥ میانگیﻦ سرعت ﺑاد ﺑر غلظت ذراﺕ معلق در
مﺤیﻂ داخلی تاﺛیر ﺁنچنانی ندارد.

ﺑاالیی در ﺁنجا نشست کرده و ﺑﻪ راﺣتی از دیواره غشاء ریﻪ عبور خواهند
کرد .مطاﻟعاﺕ ﺑهداشتی ،ارتباط معناداری ﺑیﻦ قرار گرفتﻦ در معرض
ذراﺕ ریز و مرگ زودرس ناشی از ﺑیماری های قلبی و ریوی نشاﻥ
داده اند.
-3-5بررسی تاثیر رطوبت بر ذرات معلق

ﺑا مﻘایسﻪ اندازه گیری ذراﺕ معلق در شرایﻂ ،رطوﺑتی متفاوﺕ و دمایی
تﻘریباً ﺛاﺑت اﺛر رطوﺑت ﺑر غلظت ذراﺕ معلق مورد ﺑررسی و مطاﻟعﻪ
قرار گرفتﻪ است .اطﻼعاﺕ مرﺑوط ﺑﻪ مﺤﻞ نمونﻪ ﺑرداری ﺑا ماکزیمﻢ
غلظت ذراﺕ معلق ( ﺁشﭙزخانﻪ) را ﺑﻪ عنواﻥ نمونﻪ می ﺁوریﻢ .مﻘایسﻪ
ﺑر اساس داده های ایﻦ مﺤﻞ انجام گرفتﻪ است.
آفتابی

بارانی
24°

دما

25.42 °

دما

45.8%

رطوبت

37.66%

رطوبت

میانگین

میانگین رطوبت

میانگین سرعت

تعداد ذرات
3/816/684
389/661
140/227
2/940
1455

اندازه ذرات
0.3
0.5
1
5
10

تعداد ذرات
1/984/042
172/363
72/949
1/678
511

اندازه ذرات
0.3
0.5
1
5
10

دما)(C°

نسبی()%

باد ()Knot

3.9

64.375

2.125

7.7

85.125

1.25

جدول -2اﺛر رطوﺑت ﺑر تعداد ﺁالینده ها -ایستگاه  ،3مﺤﻞ نمونﻪ ﺑرداری ﺁشﭙزخانﻪ

6.2

80.7143

1.66667

طبق اطﻼعاﺕ ﺑدست ﺁمده از اندازه گیری ها ﺑیاﻥ می شود کﻪ ﺑا
افزایﺶ رطوﺑت میزاﻥ غلظت ذراﺕ معلق در مﺤیﻂ داخلی افزایﺶ می
یاﺑد .ﺑناﺑرایﻦ ﺑیﻦ رطوﺑت و غلظت ذراﺕ معلق یک راﺑطﻪ ی مستﻘیﻢ
وجود دارد.

9

79.5

3.25

جدول  -4داده هواشناسی سینوپتیکی روزانﻪ
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ایستگاه
ایستگاه
(2آفتابی)
ایستگاه
(2بارانی)
ایستگاه4
(آفتابی)
ایستگاه
(4بارانی)
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سرمایشی و دستگاه های رطوﺑتی ،و ﺣتی ﺑرخی از ذراﺕ معلق کﻪ از
مﺤیﻂ ﺑیروﻥ ساختماﻥ وارد می شود مانند ﺁفت کﺶ ها(ﻟﻘمانی و
همکاراﻥ .)201۵ ،در ایستگاه  (1تک واﺣدی) ،ایستگاه(3تک واﺣدی)
و ایستگاه  (4ﺁپارتماﻥ) سیستﻢ گرمایشی ﺑخاری گازی ﺑوده است و
قطعاً در مﻘاﺑﻞ ایستگاه  (2ﺁپارتماﻥ) کﻪ مجهز ﺑﻪ سیستﻢ گرمایشی
شوفاژ است ذراﺕ معلق ﺑیشتری را وارد مﺤیﻂ داخلی می کنند .وﻟی
ﺑاید توجﻪ داشت کﻪ وجود عوامﻞ دیگر از جملﻪ :کفﭙوش خانﻪ ،مواد
شوینده ،مبلماﻥ و  ...ﺑر میزاﻥ غلظت ذراﺕ معلق تاﺛیر داشتﻪ است .ﺑا
توجﻪ ﺑﻪ ایﻦ موضوع و مراجعﻪ ﺑﻪ شکﻞ های مرﺑوط ﺑﻪ تعداد ذراﺕ در
مﺤیﻂ داخلی منازل می تواﻥ ﺑیاﻥ کرد کﻪ ،ایستگاه  (2ﺁپارتماﻥ) ﺑا
وجود سیستﻢ گرمایشی شوفاژ ﺁالینده ی ﺑیشتری نسبت ﺑﻪ ایستگاه 1
( تک واﺣدی) ﺑﻪ خود اختصاص می دهد.

-3-7دالیل آلودگی ساختمان

ﺑناﺑرایﻦ می تواﻥ ﺑیاﻥ کرد کﻪ دالیﻞ اصلی ﺁﻟودگی ساختماﻥ ﺑﻪ شرح
زیر است:
 -1تهویﻪ نامناسب :ایﻦ عامﻞ ﺑاعث افزایﺶ سطح ذراﺕ معلق در
هوای داخلی می شود ،چوﻥ ورود هوا از مﺤیﻂ خارج ساختماﻥ ﺑاعث
رقیق شدﻥ انتشاراﺕ از مناﺑع داخلی شده پس در صورﺕ نامناسب ﺑودﻥ
تهویﻪ ،مانند منزﻟی کﻪ دارای پنجره ی دوجداره ﺑود ذراﺕ معلق از
مﺤیﻂ داخﻞ ﺑﻪ مﺤیﻂ ﺑیروﻥ منتﻘﻞ نمی شود و مرتباً در داخﻞ
ساختماﻥ تجمع پیدا می کنند .ﺑﻪ طورکلی ورود و خروج هوای ﺑیروﻥ
در یک منزل از طریق فرایندهایی مانند :نفوذ هوا ،تهویﻪ طبیعی و یا
سیستﻢ های مکانیکی تهویﻪ صورﺕ می گیرد .نفوذ هوا ﺑدیﻦ معنی
است کﻪ هوا از طریق درز و یا شکافی موجود در دیوار ،کف و یا ﺣتی
از میاﻥ در ها و پنجره ها وارد می شود .در تهویﻪ طبیعی ،هوا از طریق
ﺑاز ﺑودﻥ پنجره ها و یا درها ،ﺑﻪ علت اختﻼف دمای میاﻥ هوای دروﻥ
و ﺑیروﻥ جا ﺑﻪ جا می شود .ﺑا توجﻪ ﺑﻪ داده های ﺣاصﻞ از اندازه گیری،
ایستگاه  (1منزل تک واﺣدی) ﺑﻪ دﻟیﻞ وجود پنجره های زیاد و ﺑزرگ
کﻪ یک تهویﻪ طبیعی می ﺑاشند ،ﺑاعث ورود و خروج هوا می شود
ﺑناﺑرایﻦ ذراﺕ معلق تجمع نمی یاﺑند و مﺤیﻂ از ﺁﻟودگی کمتری
ﺑرخوردار است .از طرفی در ایستگاه ( 2ﺁپارتماﻥ) پنجره ها دوجداره
می ﺑاشد و نفوذ هوا ﺑﻪ صورﺕ دو طرفﻪ وجود نخواهد داشت .ﺑناﺑرایﻦ
شاهد افزایﺶ ذراﺕ معلق در ایﻦ مﺤیﻂ خواهیﻢ ﺑود .همچنیﻦ در
ایستگاه  ( 4منزل تک واﺣدی) منزل ﺑدوﻥ تهویﻪ می ﺑاشد و مﺤیﻂ
ﺑستﻪ است ﺑناﺑرایﻦ تجمع ذراﺕ در ایﻦ ایستگاه ﺑسیار زیاد است.
 -2سطح ﺑاالی رطوﺑت و دما :ایﻦ دو عامﻞ افزایﺶ غلظت یکسری
از ذراﺕ معلق را در پی دارد .نتایج ﺣاصﻞ از مﻘایسﻪ ی ایستگاه ها کﻪ
در شرایﻂ وضع هوای متفاوﺕ صورﺕ گرفت تاﺛیر رطوﺑت و دما ﺑر
غلظت ذراﺕ معلق مﺤیﻂ را ﺑیاﻥ می کند .شایاﻥ ﺑذکر است کﻪ ایﻦ
ادعا همیشﻪ ﺑرقرار نیست و در مورد مﺤﻞ هایی قاﺑﻞ قبول است کﻪ
سطح غلظت ذراﺕ معلق ﺑاال نباشد.
 -3وجود مناﺑع ﺁالینده در نﻘاط مختلف منازل :مهﻢ تریﻦ مناﺑع توﻟید
ﺁﻟودگی عبارﺕ است از :مناﺑع اﺣتراقی از قبیﻞ اجاق های خوراک پزی،
ﺑخاری و شومینﻪ کﻪ از سوخت هایی مانند گاز ،نفت ،چوب ،زغال
سنگ استفاده می کنند ،مصرف دخانیاﺕ ،مصاﻟح و کاالهای
ساختمانی ،پنبﻪ نسوز کﻪ ﺑرای عایق کاری ،کاﺑینت و مبلماﻥ هایی کﻪ
از چوب های فشرده شده خاص ساختﻪ شده ،مﺤصوالتی کﻪ ﺑرای
تمیز کردﻥ و تعمیراﺕ خانﻪ ها استفاده می شود (غلظت ﺑاالی ﺑرخی
از ایﻦ مواد تا مدﺕ ها ممکﻦ است در مﺤیﻂ ﺑاقی ﺑماند) ،سیستﻢ های

-4نتیجه گیری:
طبق نمونﻪ ﺑرداری در مﺤﻞ های متفاوﺕ سیستﻢ گرمایشی شوفاژ
نسبت ﺑﻪ ﺑخاری ذراﺕ معلق کمتری را وارد مﺤیﻂ می کند.
تعداد افراد ساکﻦ در منزل ،در غلظت ذراﺕ معلق تاﺛیر مثبتی داشتﻪ
است ایﻦ تاﺛیر در تمام اندازه ها نبوده ﺑلکﻪ در اندازه 1و  ۵میکرومتر
ﺑوده است.
وجود پنجره در مﺤیﻂ مانند یک تهویﻪ عمﻞ می کند زیرا پنجره قطعا
دارای درز و شکاف است .در مﺤﻞ های کﻪ از پنجره ی دو جداره
استفاده می کنند ایﻦ امر صادق نیست زیرا ﺑیﻦ مﺤیﻂ داخلی و خارجی
تبادل هوا صورﺕ نمی گیرد یا خیلی کﻢ است .ﺑناﺑرایﻦ هوا در مﺤیﻂ
داخلی تجمع یافتﻪ و ﺑاعث افزایﺶ ﺁﻟودگی در مﺤیﻂ داخلی خواهد
شد( .ایستگاه ( 2ﺁپارتماﻥ) پنجره دوجداره است ﺑا وجود سیستﻢ
گرمایشی شوفاژ نسبت ﺑﻪ ایستگاه  (1تک واﺣدی) ﺁﻟوده تر است).
زمانی کﻪ رطوﺑت در یک مﺤیﻂ ﺑستﻪ افزایﺶ یاﺑد غلظت ذراﺕ معلق
نیز افزایﺶ می یاﺑد ایﻦ در ﺣاﻟتی صادق است کﻪ مﺤیﻂ میزاﻥ ﺁﻟودگی
ﺑاالیی نداشتﻪ ﺑاشد چرا کﻪ اگر میزاﻥ ﺁﻟودگی مﺤیﻂ ﺑاال ﺑاشد رطوﺑت
تاﺛیری در پخﺶ شدگی ذراﺕ نخواهد داشت.
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