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  چكيده
هاي بسته بيش از آلودگي هوا در فضاي شهري است و آالينده ذرات معلق حاصل از منابع تأثير آلودگي هوا در محيط امروزه

ر نظ. دهدكاهش مي به ميزان چشمگيري كيفيت هواي داخلي را، نظير طوفان گرد و غبار و تجهيزات اداريانساني طبيعي و 
با  معلق هاي گازي است، لذا در اين پژوهش به شمارش تعداد ذراتبه اينكه آثار زيانبار ذرات معلق بر سالمت بيش از آالينده

در شهر كرمانشاه پرداخته ) اماكن مسكوني و اداري(هاي داخلي استفاده از دستگاه شمارنده ذرات معلق اليت هاوس در محيط
هاي هاي داخلي داراي كولر آبي بيش از محيطاز آن است كه تعداد ذرات معلق در محيطنتايج تحقيقات حاكي . شده است
هاي فتوكپي و پرينتر در سطح ترين تعداد دستگاهاي با بيشها در چاپخانهگيرياندازه همچنين. كولر گازي استمجهز به 

نسبت به وضعيت خاموش بودن  پ و پرينتافزايش قابل توجهي در غلظت ذرات ريز در حين فرآيند چا، استان كرمانشاه
  .اندنشان داده ها در هواي چاپخانهدستگاه

  شهر كرمانشاهشرايط گرد و غبار،  ،چاپخانههاي سرپوشيده، محيطآلودگي هوا، ذرات معلق،  :هاي كليديواژه
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Abstract  
Nowadays devastating consequences of indoor air pollution is more than outdoor air pollution. The particulate 
matter pollutant emitted from natural and anthropogenic sources such as dust storm and office equipment 
reduces indoor air quality dramatically. Due to the detrimental effects of particulate matter on health, the present 
study aims to explore the indoor air quality using Lighthouse HANDHELD 3016 Particle Counter in residential 
and office buildings in Kermanshah city. The results of the research indicated that water air conditioners have 
brought much more particulate matters into the indoor environments rather than gaseous air conditioners. Also, 
the measurements in the printing office with the most number of photocopiers and printers in Kermanshah city 
have shown a significant increase in the concentration of fine particles during the printing process in comparison 
to off mode. 
Keywords: Air Pollution, Particulate Matter, Indoor Environments, Printing Office, Dusty Condition, 
Kermanshah City 

  مقدمه    ١
تهديد جدي  ،شود و اگر آلودگي آن از مقدار معيني تجاوز كندزنده محسوب مي هوا مهمترين عامل براي حيات موجودات

هاي اصلي هوا محسوب از آاليندهكه ايروسل . ها، جانوران، گياهان و بطور كلي محيط زيست خواهد بودبراي سالمت انسان
تر افراد جامعه شهري حدود بيش ر به اينكهنظ .شونداطالق مي) معموالً هوا(به ذرات جامد يا مايع معلق در يك گاز  شوند،مي
 ها هستند،هاي بسته سپري نموده و در معرض آلودگي هواي اين محيطدرصد اوقات كار و زندگي خود را در محيط ٩٠تا  ٨٠

-هاي مهمي به منظور بررسي كيفيت هوا در محيطپژوهش. حائز اهميت استهاي بسته بررسي كيفيت هواي محيطبنابراين 

غلظت ذرات معلق و گاز كربن گيري به اندازه) ١٣٩٢( روزيتا مقدمپور مطلق و شفيعمجيد  .داخلي انجام گرفته است هاي
روش  دواز با استفاده ) ١٣٩٢(خاني ولداني و همكاران  ).١( پرداختند به طور همزمان هاي باز و بستهدر محيط منواكسيد
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را  معلق ذراتر د موجودر عناصو  اهوازر لودگي هواي شهآوضعيت ، اهياتمي و فعالسازي نوتروني دستگطيف سنجي جذب 
در ي داخلي را هاآالينده به منظور بررسي كيفيت هواي داخلي، برخي از )١٣٩٤( فر و همكارانپاشايي ).٢(بررسي كردند 

ك رديابي ذرات م كوچيك سيست) ٢٠١٥(و همكاران سان  .)٣( مورد سنجش قرار دادند عجبشير شهرستان منازل روستاهاي
و چي  ).٤( را طراحي كردند) هيتر كوچك و يك خازن بين انگشتييك ايمپكتور مجازي، يك (معلق شامل سه بخش 

  ). ٥(كيفيت هواي داخلي پرداختند  نترلاي به طراحي و بررسي يك طرح جامع كدر مقاله) ٢٠١٦(همكاران 
  
  روش تحقيق    ٢

با استفاده از ميكرومتر  ٢٥و  ١٠، ٥، ١، ٥/٠، ٣/٠هاي قطر در محدوده داخلي ات معلقدر اين پژوهش به شمارش تعداد ذر
اندازه و قابليت حمل دستگاه . پرداخته شده است )Lighthouse 3016( ٣٠١٦اليت هاوس  دستي دستگاه شمارنده ذرات معلق

شمارشگر ذرات  .محيطي تبديل كرده استزيستكيفيت هواي داخلي و كنترل  آل براي بررسيايده ايوسيلهرا به  آنمذكور 
-هاي مختلف تفكيك و شمارش ميحجم معيني از هواي مورد آزمايش را مكش كرده و پس از تجزيه آن، ذرات را در اندازه

كند، در واقع به هنگام مكش هوا توسط دستگاه در حالي كه يك نور هالوژني ذرات را از پشت در يك سلول روشن مي. كند
هاي ويژگي LMS Xchangeنمايي و تفكيك باال ذرات عبوري را ثبت كرده و نرم افزار كامپيوتري وربين با قدرت بزرگ يك د

  . كندمي بررسي ذرات عبوري را
  
  گردوغبار و پاك در شهر كرمانشاه طيدر شرا يداخلهاي  طيمحي هوا تيفيك يبررس   -١-  ٢

كاهش و افزايش كيفيت هواي داخلي،  آبي وگازي در شرايط گرد و غبارو پاك بر به منظور بررسي تأثير استفاده از كولرهاي
 ٢٢هاي سيكل(اي دقيقه ٥هاي زماني در بازه موردي در شرايط پاك شرايط گرد و غبار و سه مطالعهموردي در  سه مطالعه

افزار كامپيوتري به كامپيوتر منتقل  از طريق نرموط به مطالعات موردي انجام گرفته اطالعات مرب. صورت گرفته است) تايي
با ) ميكرومتر(شده و به منظور مقايسه بهتر كيفيت هواي داخلي در دو شرايط متفاوت، نمودار تعداد ذرات بر حسب قطر ذرات 

  ).١شكل ( افزار اكسل رسم شده استاستفاده از نرم
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  )ب(                                                                                             ) الف(

شرايط گرد ) ب(و  ١٩/٠٥/١٣٩٥شرايط پاك در تاريخ ) الف(بر حسب قطر ذرات براي مطالعه موردي انجام گرفته در  تعداد ذرات معلقنمودار . ١شكل 
 ٠٢/٠٤/١٣٩و غبار در تاريخ 

  

ترين تعداد را به خود اختصاص بيشبه ترتيب  ميكرومتر ١و  ٥/٠، ٣/٠ذرات با قطر  تمام مطالعات موردي انجام گرفتهر د
ترين سهم را شوند، بيشهستند و ذرات ريز ناميده مي ميكرومتر ٥/٢آيروديناميكي كمتر از  اين ذرات كه داراي قطر ؛اندداده

كيفيت . اندهاي داخليترين ذرات معلق در محيطفراوان) > mμ١/٠(ز ذرات فراريز در جرم كلي ذرات معلق داشته و پس ا
منابع داخلي اصلي اين ذرات سيگار كشيدن، پخت و پز، . گيردقرار مي ذرات ريزهواي داخلي مستقيماً تحت تأثير غلظت 

گفتني است كه . آيندبه ذره به وجود مي هاي انساني است و به طور عمده از تبديل گازاحتراق سوخت براي گرمايش و فعاليت
هاي داخلي با تركيبات و منابع آن در در محيطذرات ريز  به دليل تبادل هوا بين داخل و خارج از ساختمان، تركيبات شيميايي

ت با ذرا. هاي صنعتي نيز در ارتباط استهاي خارجي نظير انتشارات وسايل نقليه، احتراق زغال سنگ و برخي فعاليتمحيط
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طي شش مطالعه موردي وجود ذرات با  گيري شده در اين مطالعه هستند وزهبزرگترين ذرات معلق اندا ميكرومتر ١٠و  ٥قطر 
) <١ μm(شوند ناميده ميذرات درشت اين ذرات كه . هاي داخلي مورد مطالعه ثبت نگرديده استميكرون در محيط ٢٥قطر 

هاي دريايي، ذرات گرد و غبار ناشي از فرآيندهاي كشاورزي، عمليات شوند و شامل نمكعمدتاً از تجزيه ذرات بزرگتر ايجاد مي
  . باشنداستخراج معادن و طوفان گرد و غبار مي

بيشتر از داراي كولر آبي  هايدر محيطر تعداد ذرات گردوغباحاكي از آن است كه  ها در شرايط گرد و غبارگيرينتايج اندازه
هاي هاي داراي كولر آبي نسبت به محيطبه طوريكه تعداد اين ذرات در شرايط گرد و غبار در محيط ؛كولر گازي بوده است

ه انجام گرفت پاكدر شرايط  كه هاييگيريدر اندازه .برابر نيز افزايش يافته است ٣داراي كولر گازي در برخي موارد حتي تا 
شكل ( داراي كولر آبي درمقايسه با شرايط گردوغبار بسيار كمتر استهاي سرپوشيده تعداد ذرات گردوغبار در محيطاست، 

هاي مجهز به كولر گازي در هر دو با اين حال دستگاه شمارنده ذرات معلق وجود تعداد ذرات معلق كمتري را در محيط. )٢
  . است شرايط به ثبت رسانده

  

  
و شرايط گرد غبار ) ٢٠/٠٥/١٣٩٥(هاي داخلي داراي كولر آبي براي دو مطالعه موردي در شرايط پاك طمقايسه تعداد ذرات معلق در محي. ٢شكل 

)٠٤/٠٥/١٣٩٥( 

  

با داشتن طول عمر بيشتر  ذرات ريز. است تعيين كنندهها اثرات آن ميزاناندازه و طول عمر ذرات معلق در تركيبات شيميايي، 
اين . تري بر سالمت دارندبودن، اثرات مخرب و نيز به دليل ريزتر) چند ساعت(ت درشت در مقايسه با ذرا) از چند روز تا هفته(

به محض رسيدن به  اي بوده ومجاري بااليي و حبابچه ، كه متأسفانه تعداد نسبي باالتري دارند، داراي حداقل نشست درذرات
مطالعات بهداشتي، ارتباط  .كرده عبور خواهند ه غشاء رينشست كرده و به راحتي از ديوار در آنجا با راندمان بااليياعماق ريه 

   ).٦( اندهاي قلبي و ريوي نشان دادهمعناداري بين قرار گرفتن در معرض ذرات ريز و مرگ زودرس ناشي از بيماري
كثر به بيني، حداها آنبا اين حال حجم زيادي از  دهند،را به خود اختصاص مي وسيعي از اندازهگرچه ذرات گرد و غبار طيف 

و با نشست در مجاري بااليي تنفسي، به ميزان چشمگيري در دهان و بيني به دام افتاده و از طريق دهان و حلق راه يافته 
ذرات ريزتر گرد و غبار نيز با نفوذ به نواحي حساس مجراي تنفسي و ريه منجر به آثار سويي نظير . شوندسازي ميمخاط پاك

ها در ناحيه گلو و خارش وآبريزش چشم و افزايش حساسيت، سوزشر سالمت جنين، چسبندگي ريه، تنگي نفس، سرفه، اثر ب
تهديد گردوغبار  طوفان موجود در بيشتر ذراتالزم به ذكر است كه . شوندمي افزايش ترشحات دستگاه تنفسي فوقاني گوش و

هاي تنفسي در افرادي كه سابقه بيماريالتي سبب بروز مشكممكن است با اين حال  شوند،محسوب نميي براي سالمت جد
  .شوند ،مانند مبتاليان به آسم و آمفيزم ،دارند

  هاي فتوكپي و پرينترانتشار ذرات معلق از دستگاه يبررس   - ٢-  ٢
تفاوت در دو حالت مهاي فتوكپي و پرينتر در سطح استان كرمانشاه ترين تعداد دستگاهاي با بيشتعداد ذرات معلق در چاپخانه

دهد نشان ميها گيرينتايج اندازه. استشده گيري اندازه )هاها و نيز در حين كار كردن دستگاهپيش از روشن كردن دستگاه(
در حين فرآيند چاپ و پرينت به ميزان چشمگيري در هواي چاپخانه افزايش يافته ، ميكرومتر ١و  ٥/٠، ٣/٠ذرات  تعدادكه 

برابر  ٥تا بيش از  راهاي فتوكپي و پرينتر به طور قابل توجهي غلظت ذرات در قطرهاي مذكور به عبارت ديگر دستگاه. است
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هاي ريه هاي تحتاني سيستم تنفسي و به داخل آلوئولبه قسمتبه دليل قطر كوچك خود اين ذرات . اندتحت تأثير قرار داده
  .شوندكنند و سبب اثرات قلبي و ريوي متعددي مينفوذ مي
اين . اما تأثيرات نامطلوبي بر كيفيت هواي داخلي خواهند داشتهاي فتوكپي و پرينتر كارايي بااليي داشته ستگاهاگرچه د

كنند، از هاي اداري با غلظت باالي آاليندها فعاليت ميافرادي كه در اين محيط تر خواهد شد كه بدانيماثرات منفي زماني بيش
   .دهنديستند و بنابراين معموالً اقدامات پيشگيرانه يا حفاظتي مناسبي نيز انجام نميهاي محيط خود با خبر نخطرات آالينده

  
  گيرينتيجه    ٣

هاي مسكوني و اداري به منظور بررسي كيفيت هواي داخلي به شرح زير هاي انجام گرفته در محيطگيرينتايج حاصل از اندازه
  :است

 در  گيريكلي ذرات معلق، بيشترين تعداد را در شرايط متفاوت اندازه ذرات ريز با دارا بودن باالترين سهم در جرم
  .اندبه خود اختصاص داده فضاهاي بسته اداري و مسكوني

 شوندهاي داخلي ميتري به محيطكولرهاي آبي موجب ورود ذرات گرد و غبار و به طور كلي ذرات معلق بيش.  

 هاي داخلي در شرايط گرد و غبار و پاك يفيت هواي محيطاي در كاهش كنحوه عملكرد كولرهاي آبي نقش عمده
هاي كولر آبي، در نتيجه قرار گرفتن كامل اين سيستم خنك كننده در معرض گرد و غبار و هواي آلوده، پوشالدارد؛ 

 يهاي داخلمحيطبا جريان هوا به داخل  ذرات گرد و غبار همراه ،به دليل وجود رطوبتو  شده غبار و مملو از گرد
  .يابند راه مي

  كولر گازي با كاهش سريع گرماي محيط و ايجاد تهويه مطبوع و نيز به دليل داشتن فيلتر، غلظت ذرات معلق در
  .گرددهاي داخلي را در شرايط مختلف كاهش داده و بدين طريق سبب بهبود كيفيت هواي داخلي ميمحيط

 هاي اداري باشندبراي انتشار ذرات ريز در محيطاي توانند منبع عمدههاي فتوكپي و پرينتر ميدستگاه.  
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