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امروزه آلودگي هوا يكي از مهمترين معضﻼت زيست محيطي به شمار ميرود و ساﻻنه شمار زيادي از مردم جان خود را بر اثر
آلودگي هوا از دست ميدهند .سهم آﻻينده كربن سياه يا دوده در اين ميان تا آن حد است كه ميتواند عاملي براي مرگ
مستقيم يا بيماريهاي سرطانزا و خطرناكي شود كه جز مرگ نتيجه ديگري ندارند .با توجه به اينكه وسايل نقليه و عوامل
ترافيكي عمدهترين عامل براي تغييرات غلطت آﻻينده دوده محسوب ميگردند ،بنابراين در اين مطالعه مقدار آﻻينده دوده در
محيطهاي كم ترافيك و پر ترافيك شهر كرمانشاه توسط دستگاه نورسنج جذب ذرات دوده در بازههاي زماني  ٣ساعته اندازه-
گيري شده است .در اين پژوهش غلظت دوده در حاشيه شهر براي سه روز متفاوت به ترتيب  ٠/٠٧٩ ،٠/٠٨٦و ٠/٠٧٢
ميكروگرم بر مترمكعب و در مركز شهر براي دو روز متفاوت  ١/٠٩و  ٠/٤٢ميكروگرم بر مترمكعب محاسبه شده است.
واژههاي كليدي :آلودگي هوا ،دوده ،كربن سياه ،ترافيك ،غلظت ،شهر كرمانشاه

The investigation of soot pollutant concentration in Kermanshah city
Jalil Sahraei 1, Parisa Kahrari 2
1

Assistant Professor of atmospheric physics department, Razi University
2
M.Sc. in atmospheric physics, Razi University

Abstract
Air pollution is one of the most recent and important environmental concerns. The health of millions of people
is affected by the detrimental impacts of air pollution every year. The portion of soot or black carbon pollutant
in this regard is so high that it can be a significant contributor to death rates or dangerous diseases that could
lead to human fatality. Since means of transportation and traffic factors are the most major elements in variation
of soot concentration, this study aims to measure the amount of soot pollutant in low and high traffic
environments over 3 hour periods in Kermanshah city by using Particle Soot Absorption Photometer. The soot
concentrations in the urban background (low traffic) for three different days was 0.086, 0.079, and 0.072 μg/m3
respectively, and in the street level (high traffic) for two different days were calculated at 1.09 and 0.42 μg/m3.
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 ١مقدمه
آﻻينده دوده كه يكي از اجزاء مهم ذرات معلق با قطر كمتر از  ٢/٥ميكرومتر )ذرات ريز( است ،به ذرات كربن اشباع شدهاي
اطﻼق ميشود كه با مواد قيري آميخته شده و از انواع فرآيندهاي احتراق و بيشتر از احتراق ناقص سوختهاي فسيلي )به ويژه
سوخت ديزل( و زيست توده در جو منتشر ميشود .با توجه به اينكه ذرات دوده در مقايسه با ساير اجزاء ذرات ريز ،آثار زيانبار
بيشتري بر سﻼمت انسان دارند و با جذب تابش خورشيد تاثيرات جوي مخربي نيز به بار مي آورند ،بنابراين در نقاط مختلف
جهان به اندازهگيري ،منشا يابي و مطالعه رفتار اين آﻻينده پرداخته شده است .پاكاننا و همكاران ) (٢٠٠٠جرم كربن سياه را
در هلسينكي ،مركز فنﻼند محاسبه كردند ) .(١هنسن و همكاران ) (٢٠٠١به اندازهگيري غلظت كربن سياه در ايستگاه
تحقيقاتي مكموردو قطب جنوب پرداختند ) .(٢راماچاندران و راجش ) (٢٠٠٧روند تغييرات روزانه و فصلي غلظت كربن سياه
در شهر احمدآباد هند را بررسي كردند ) .(٣بادارينات و همكاران ) (٢٠٠٨با استفاده از يك اتالومتر مدل  ،AE- 21جرم كربن
سياه را در نواحي شهري و روستايي هند اندازهگيري كردند ) .(٤وانگ و همكاران ) (٢٠١١به طراحي يك روش ديجيتال
تصويري براي اندازهگيري جرم كربن سياه پرداختند ).(٥

 ١٨لغايت  ٢٠ارديبهشت ماه ١٣٩٧

٧٤٣
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 ٢روش تحقيق
در اين پژوهش دستگاه نورسنج جذب ذرات دوده براي محاسبه جرم آﻻينده دوده در محيطهاي پرترافيك و كم ترافيك
شهركرمانشاه مورد استفاده قرار گرفته است .اين دستگاه با در نظر گرفتن خاصيت جذب نور توسط ذرات دوده ،با روشي
مبتني بر فيلتر كردن ،هوا را مكش نموده و مقدار ذرات دوده را كه بر روي فيلتر قرار ميگيرند اندازهگيري ميكند .دستگاه
مزبور داراي دو فيلتر ،يكي براي گير انداختن ذرات دوده و ديگري براي بازگشت ،است كه با يك ﻻمپ  ٥٢٥) LEDنانومتر(
روشن ميشوند و به ميزاني كه ذرات دوده بر روي فيلتر قرار ميگيرند ،شدت نور عبوري از ميان فيلتر به علت جذب و
پراكندگي توسط ذرات دوده كاهش مييابد .مقدار تغيير در شدت نور عبوري طي يك بازه زماني معين تحت عنوان ضريب
ميرايي توسط دستگاه ثبت خواهد شد.
با محاسبه مقدار ضريب جذب ،جرم كربن سياه تعيين مي شود .با اين حال ،دستگاه نورسنج جذب ذرات دوده ،ضريب ميرايي
را به صورت لحظهاي و نه تعيين ضريب جذب محاسبه خواهد كرد .با استفاده از تصحيح باند )رابطه  (١ميتوان ضريب ميرايي
را به ضريب جذب اوليه تبديل كرد ):(٦
)(١
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,
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𝜎 ضريب ميرايي K1 ،و  K2ثابت و 𝜎 ضريب پراكندگي ابرسنجي است كه در

طول موج مشابه دستگاه عمل ميكند .با توجه به اينكه رابطه ) (١تنها براي طول موجهايي معتبر ميباشد كه در آنها جذب
توسط كربن سياه غالب است ،بنابراين بايد ضريب جذب اوليه محاسبه شده از طول موج دستگاه ) (٥٢٥ nmبه طول موج nm
 ٦٣٧تبديل شود ):(٦
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 𝜎 ,ضريب جذب در طول موج دستگاه 𝜆 ،طول موج
 𝜎 ,ضريب جذب در طول موج ،٦٣٧ nm
در رابطه )،(٢
دستگاه 𝜆 = ٦٣٧ nm ،و  AAEضريب انگستروم است .به منظور به دست آوردن ضريب جذب بايد يك فاكتور تصحيح مورد
استفاده قرار گيرد )رابطه :(٣
)(٣
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در رابطه ) 𝜎 ،(٣ضريب جذب نهايي 𝜎 , ،ضريب جذب اوليه و  CFPSAPفاكتور تصحيح براي دستگاه است.
در نهايت براي محاسبه جرم كربن سياه در هوا بايد ضريب جذب را بر سطح مقطح جذب جرم تقسيم كرد ):(٦
)(٤

 ap
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𝜎 ضريب جذب و 𝐶𝐴𝑀 سطح مقطع جذب جرم

در رابطه ) 𝑚 ،(٤جرم كربن سياه بر حسب ميكروگرم بر مترمكعب،
براي طول موج معين  λاست.
در اين تحقيق ،جرم كربن سياه براي  ٣مطالعه موردي در محيطهاي كم ترافيك )حاشيه شهر( و  ٢مطالعه موردي در محيط-
هاي پرترافيك )مركز شهر( در بازههاي زماني سه ساعته )  (١٠:٠٠- ١٣:٠٠محاسبه شده است .همچنين به منظور بررسي
روند تغييرات ساعتي ضريب ميرايي در دو شرايط ،نمودار تغييرات ضريب ميرايي با زمان رسم و براي دو مورد در شكل ١
آورده شده است.
همانطور كه در شكل  ١مﻼحظه ميگردد ضريب ميرايي در كل زمان اندازهگيري در مركز شهر ،حول مقادير بزرگي افت و خيز
دارد كه حاكي از قرار گرفتن مقدار زياد ذرات دوده بر روي فيلتر دستگاه اندازهگيري است .ﻻزم به ذكر است توقف وسايل
نقليه مختلف )به دليل وجود چراغ قرمز چهار زمانه در محل اندازهگيري( و نيز عبور و مرور لحظهاي آنها يك دليل عمده
وجود پيكهاي قابل توجه است .در واقع افزايش تعداد وسايل نقليه در محيط مورد بررسي باعث افزايش مقدار ضريب ميرايي
شده است .اين در حالي است كه ضريب ميرايي در حاشيه شهر بين مقادير نزديك به هم )) (~١- ٤ (١/Mmنوسان كرده و
داراي پيكي )) ( ٦/٨٧٠٣٤٣ (١/Mmاست كه ناشي از تردد وسايل نقليه در ساعات اوج ترافيك ظهرگاهي است.
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براي محاسبه جرم كربن سياه براي مطالعات انجام گرفته در حاشيه و مركز شهر ،ابتدا ميانگين ضريب ميرايي ) 𝜎( براي كل
زمان اندازهگيري در هر مورد آزمايش ،محاسبه شده است .سپس تصحيح باند )رابطه  ،(١براي به دست آوردن ضريب جذب
اوليه )  ،(𝜎 ,بكار برده شده است .مقدار ثوابت  K1و  K2در رابطه ) (١با توجه به طول موجي كه دستگاه در آن كار مي-
كند ) K1 = ٠/٠٢ ،(λ = ٥٢٥ nmو  K2 = ١/٢٢در نظر گرفته شده و سه ضريب پراكندگي ) 𝜎( در رابطه ) (١بكار رفته
است.

١

𝑚𝑀 𝜎 = ٠؛ كه مربوط به عدم پراكندگي است،

١

𝑚𝑀  𝜎 = ٨/٩٣٧٣؛ كه ضريب پراكندگي ابرسنجي است كه

١

در دستگاه جذب دوده موجود استفاده شده است ،و 𝑚𝑀  𝜎 = ٣٣؛ كه يك ضريب پراكندگي بزرگ اندازهگيري شده در
اسپانيا است ) (٨كه داراي مقادير زيادي گرد و غبار است.
پس از آن با استفاده از رابطه  ،٢ضريب جذب اوليه محاسبه شده از طول موج دستگاه به طول موج  ٦٣٧ nmتبديل شده
است؛ در اين رابطه مقدار ضريب انگستروم  AAE = ١در نظر گرفته شده است .با استفاده از رابطه ،٣فاكتور تصحيح = ٢
 CFPSAPبه منظور به دست آوردن ضريب جذب دقيق 𝜎 ،مورد استفاده قرار گرفته است .در نهايت براي محاسبه جرم كربن
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جرم دوده براي دو مورد انجام گرفته در شرايط پر ترافيك در نواحي مركزي شهر كرمانشاه در مدت زمان اندازهگيري ٣
ساعته ١/٠٩ ،و  ٠/٤٢ميكروگرم بر مترمكعب محاسبه شده است ،به طوري كه كه حداكثر مقدار مجاز اين آﻻينده در ٢٤
ساعت ٥٠ ،ميكروگرم بر مترمكعب است .در صورت اندازهگيري در دورههاي زماني  ٢٤ساعته ميتوان تعيين كرد كه آيا مقدار
آﻻينده دوده در شهر پر ترافيك كرمانشاه در حد مجاز است يا خير.
ﻻزم است با شناسايي و كنترل منابع انتشار آﻻينده كربن سياه از اثرات مخرب آن بر سﻼمت و محيط زيست جلوگيري نمود.
كنترل فعاليتهايي كه منجر به احتراق ناقص سوختهاي فسيلي ،سوختهاي زيستي و زيستتودهها ميشود ميتواند در
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١٣٩٧  ارديبهشت ماه٢٠  لغايت١٨
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، به عنوان مثال كنترل نحوه عملكرد خودروهاي ديزلي و نيز كاهش تعداد آنها.كاهش انتشار آﻻينده دوده مفيد واقع شود
 كاهش سوختهاي فسيلي و، جلوگيري از سوزاندن چوب و آتشسوزي جنگلها،عدم استفاده از اجاقهاي آشپزي قديمي
.صنعتي ميتواند انتشار اين آﻻينده را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد
 نتيجهگيري٣
نتايج اندازهگيريهايي كه به منظور محاسبه جرم آﻻينده كربن سياه در حاشيه و مركز شهر كرمانشاه صورت گرفته است به
:شرح زير است
. افزايش تعداد وسايل نقليه و تردد باعث افزايش مقدار ضريب ميرايي و به تبع آن افزايش جرم آﻻينده دوده ميگردد
 محاسبه شده در نواحي مركزي شهر كرمانشاه نشان ميدهد كه غلظت كربن سياه ميتواند در١/٠٩ μg/m3  جرم
.مكانهاي پر ترافيك و خصوصاً طي ساعات اوج ترافيك در شهر زياد باشد
 مقادير متفاوت ضريب پراكندگي منجر به ايجاد اختﻼف نسبتاً كوچكي در محاسبه جرمهاي دوده گرديده است كه
.ميتواند ناشي از وابستگي بسيار كم منبع احتمالي پراكندگي )گرد و غبار( به طول موج باشد
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