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  چکیده
هـا هاي موجود در هوا و تاثیرات این آالیندهرود. بررسی میزان غلظت آالیندهآلودگی هوا یکی از معضالت مهم در عصر حاضر به شمار می

کاهش ریزي و مدیریت در جهت برسالمت افراد در معرض آن، به یک امر مهم تبدیل شده است. این گونه مطالعات کمک شایانی به برنامه
اکسـیدنیتروژن در اکسـیدگوگرد، ديذرات معلق هوا، منواکسـیدکربن، دي و اندازه گیري کند. در پروژه حاضر به بررسیهاي وارده میآسیب

گیري در داخـل و خـارج از پارکینـگ مقایسـه داخل و خارج از فضاي پارکینگ حرم مطهر امام رضا(ع) پرداخته شده است. هـدف از انـدازه
هاي منواکسـیدکربن، ها در داخل و خارج از پارکینگ بوده است. با توجه بـه نتـایج بـه دسـت آمـده غلظـت آالینـدهت آالیندهاختالف غلظ

توانـد بـه دلیـل بـاال بـودن تـردد باشد که میاکسیدنیتروزن در داخل پارکینگ چهار تا ده برابر بیشتر از خارج آن میاکسیدگوگرد و ديدي
ات معلـق هـوا در رو ذ تروژنیدنیاکسيگوگرد، د دیاکس يکربن، د دیبه دست آمده از منوکس هاي غلظت ب باشد.ماشین و عدم تهویه مناس

 .یباشدمقدار م نیتر نییدهم پا ستگاهیمقدار و در ا نیششم باالتر ستگاهیدر ا ها ندهیآال نیاست که غلظت ا نیگواه ا نگیداخل پارک
 

  يکلمات کلید
  "اندازه گیري" ،"اکسید گوگرددي"، "اکسید نیتروژندي "،"مونواکسیدکربن"، "ذرات معلق هوا"

 

  مقدمه -1
آلودگی هوا عبارت است از حضور مواد نامطلوب در هوا به مقداري 
که بتواند اثرات مضر ایجاد نماید. گرچه در حالت عادي تنها به 

شود اما این تعریف آلودگی هوا اثرات سوء وارد بر انسان توجه می
توانند بر نامطلوب می نماید. موادرا تنها به این اثرات محدود نمی

انسان و گیاه، مواد و مصالح، یا محیط زیست جهانی تاثیر گذاشته 
و یا با مه آلود کردن هوا و ایجاد بوهاي نامطلوب مناظر و 

هایی وجود دارد که در هاي نامناسب ایجاد نمایند. آالیندهجلوه
 ایجاد کلیه موارد فوق دخیل هستند.

(خودرو،  هاي هوا منابع متحركیندهیکی از منابع مهم انتشار آال
نواع آالینده هاي منتشره موتور سیکلت، کشتی، قطار و ...) است. ا

 در ادامه آورده شده است: از خودرو

منواکسیدکربن یک محصول واسطه در  :مونو اکسیدکربن -1
درصورت اکسید نشدن کامل  باشد کهاحتراق می

از، در گازهاي خروجی ) این گاکسیدکربنمونواکسیدکربن به دي(
 ماند. باقی می

ها منتشره از ماشیننیتروژن  اکسیدهاي: اکسیدهاي نیتروژن -2
باشند. می اکسید نیتروژناکسید نیتروژن و دي صورتمعموالً به 

البته بسیاري دیگر از سایر اکسیدهاي نیتروژن در مقادیر کم 
اکسید  دي شوند، ولی سریعاً در شرایط متعارفی بهتولید می
 شوند.تجزیه می نیتروژن

رنگ که بی گازي است اکسیدگوگرددي دي اکسیدگوگرد: -3
 نفت ،سنگهاي حاوي گوگرد مانند زغالبیشتر از سوختن سوخت
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تواند اکسید شود اکسید گوگرد میآید. ديوجود می به و گازوئیل
 وجود آورد. اکسید گوگرد را بهتري اي مانندو آالینده ثانویه

عنوان ذرات معلق به گروهی از ذرات جامد یا  ذرات معلق: -4
مایع اطالق می شود که به اندازه کافی براي معلق ماندن در هوا 
سبک هستند.بسیاري از ذرات معلق نم گیر می باشند و وقتی 
الیه نازك اب روي این ذرات می نشیند اندازه این ذرات بزرگتر 

میکرون  10تا  1/0ت به می شود و هنگامی که قطر این ذرا
رسید اشعه ورودي خورشید را پخش می کنند که به اسمان 
ظاهري شیري رنگ می دهد.این ذرات معموال ذرات سولفات یا 
نیترات حاصل از احتراق موتنر هاي دیزل می باشند و هنگامی 
که با اب باران واکنش شیمیایی می دهند باران هاي اسیدي را 

 به وجود می اورند.

   روش انجام تحقیق -2
   مطالعه مورد محدوده 

ایستگاه اندازه 9محدوده می باشد که تعداد 4پارکینگ حرم شامل 
پارکینگ متناسب با رفت و امد بیشتر انتخاب و 4گیري در این 

یک ایستگاه در فضاي باز حرم به منظور مقایسه میزان غلضت 
 االینده ها در داخل و خارج از پارکینگ انتخاب شد.

  برداي نمونه روش 
ایستگاه انتخابی و در دو بازه زمانی  10در  هاندهیآالگیري اندازه

 1395اردیبهشت ماه  26تا 15و  1394اذر ماه سال  22تا 12
سري در هر ایستگاه که  6ها گیري آالیندهاست. اندازه گرفتهانجام

شامل سه سري در پاییز و سه سري در بهار انجام شده است.

 ها سنجش آالیندهنحوه  

برداري از ذرات معلق هوا اندازه گیري ذرات معلق هوا: جهت نمونه
ساخت کشور آمریکا  Metoneبردار مدل از دستگاه نمونه

گیري ذرات به تفکیک قطر آنها به استفاده گردید که قابلیت اندازه
روش جذب نور و قرائت مستقیم را دارد. این دستگاه قادر است 

را به  PM1, PM2.5, PM7, PM10, TSP پارامترهاي
 گیري کند.طور همزمان نمونه

 

 
 دستگاه نمونه برداري ذرات محیطی -1 شکل

گرم بر متر مکعب و پرتابل دستگاه بسیار دقیق با دقت یک میکرو
ساعت بصورت  24تواند با باتري شارژي حداقل براي که می

را به وسیله نازل  برداري انجام دهد. پمپ دستگاه هواممتد نمونه
دهد. باالي دستگاه مکش کرده و بر روي قسمت نوري عبور می

قسمت نوري دستگاه غلظت ذرات معلق هوا را به تفکیک قطر 
 دهدذرات مشخص کرده و هر دو دقیقه یکبار گزارش می

مونواکسید کربن، دي اکسید گوگرد و دي اکسید نیتروژن: براي 
 دي و گوگرد اکسید دي بن،مونوکسید کرگیري غلظتاندازه
 استفاده شد. 2001نیتروژن از دستگاه ایروکوآل سري  اکسید
و یک  2بدنه) نمایشگر( هاي اصلی این دستگاه یک پایهقسمت

قابل تعویض هستند. با تغییر سر حسگر، این دستگاه  3سر حسگر
ها مانند مونوکسید کربن، گیري انواع آالیندهقابلیت اندازه

کند. در هر اکسید گوگرد را پیدا میتروژن، ازن و دياکسید نیدي
، 4توان از روي نمایشگر مقادیر بیشینهشده، میبازه زمانی تعیین

ها را برحسب جز غلظت آالینده 1و مقدار کنونی 6، متوسط5کمینه
 گرم در مترمکعب قرائت کرد.یا میلی 2در میلیون

                    
1. Aeroqual Series 200 
2. Monitor Base 
3. Sensor Head 
4. MAX 
5. MIN 
6. AVE 
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 200يسر روکوآلیا دستگاه -2 شکل

 

 
 حسگر سرو  شگرینما بدنه-3 شکل

ساعته انجام شد و اعداد بدست  8اندازه گیري ها در بازه زمانی 
 ساعت می باشد. 8امده به صورت میانگین این 

 
  نتایج -3

میزان غلضت االینده هـا را مشـاهده مـی  6تا  1در نمودار هاي 
 کنید.

 
 و بهار 1394کربن در پاییز مقایسه میانگین غلظت مونواکسید -1 نمودار

1395 

                                                                                         
1. Current Reading; RD 
2. ppm 

 
و بهار  1394اکسید نیتروژن در پاییز مقایسه میانگین غلظت دي -2نمودار

1395 

 
1395و بهار  1394اکسید گوگرد در پاییز مقایسه میانگین غلظت دي -3 نمودار  

 

 
در  میکرومتر 5/2ذرات معلق با قطر کمتر از مقایسه میانگین غلظت   -4نمودار

 1395و بهار  1394پاییز 
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میکرومتر در  10مقایسه میانگین غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از  -5نمودار

 1395و بهار  1394پاییز 
 

 
و بهار  1394مقایسه میانگین غلظت کل ذرات معلق در پاییز  - 6نمودار 

1395 
 

 

 

 

 ي ریگجهینت -4

اکسـید اکسـید گـوگرد و ديغلظت آالینـده منوکسـیدکربن، دي
 باشد.داخل پارکینگ بیشتر از بیرون محوطه می نیتروژن در

هـا در فصـل پـاییز بیشـتر از ها در تمامی ایسـتگاهغلظت آالینده
 فصل بهار می باشد.

قسمت در میلیـون و  50استاندارد مونواکسیدکربن بر اساس اوشا، 
-قسمت در میلیـون مـی 9بر اساس سازمان محیط زیست ایران 

ــا در ــتاندارد اوش ــق اس ــد. طب ــتگاه باش ــامی ایس ــا غلظــت تم ه
باشـد در حـالی کـه طبـق مونواکسیدکربن در حد اسـتاندارد مـی

در حـد  1استاندارد  سازمان محیط زیسـت ایـران فقـط ایسـتگاه 
 استاندارد می باشد.

قسـمت در  3000اکسید نیتروژن بـر اسـاس اوشـا، استاندارد دي
قسـمت در  100میلیارد و بر اساس سازمان محیط زیسـت ایـران 

ها غلظـت باشد. طبق استاندارد اوشا در تمامی ایستگاهمیلیارد می
باشـد در حـالی کـه طبـق اکسید نیتروژن در حد استاندارد میدي

هـاي یـک، دو، استاندارد  سازمان محیط زیسـت ایـران ایسـتگاه
هفت و هشت در فصل بهار و ایستگاه یک در فصل بهار در  حـد 

 استاندارد می باشد.
قسـمت در  5000اکسـید گـوگرد بـر اسـاس اوشـا، استاندارد دي

قسـمت در  500میلیارد و بر اساس سازمان محیط زیسـت ایـران 
باشد. طبق اسـتاندارد اوشـا و سـازمان محـیط زیسـت میلیارد می

اکسـید گـوگرد در حـد هـا غلظـت ديایران در تمـامی ایسـتگاه
 باشد.استاندارد می

میکروگـرم بـر  5000 استاندارد کل ذرات معلق  بر اسـاس اوشـا،
ها از نظر متر مکعب می باشد. طبق این  استاندارد تمامی ایستگاه

 باشند. آلودگی به ذرات معلق کل در حد استاندارد می
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