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 یشزرو یاه هعومجم یطیحم تسیز یرادیاپ شجنس و یناکم یبایزرا
 رادیاپ هعسوت یاتسار رد :اوه یگدولآ یدنب هنهپ اب طابترا رد نارهت تاناریمش
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 ،دور اک ،دور اک دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یناسنا مولع هدکشناد ،یندب تیبرت هورگ ،یکزرو تیریدم یرتکد یوجشناد
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 ناریا ،دور اک ،دور اک دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یناسنا مولع هدکشناد ،یندب تیبرت رایداتسا
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 هدیکچ
       دادم ت یاریرما فملتخم لومصف رد همک دمناهدش عقاو تاناریمش هقطنم رد نارهت رهش زاب ور یشزرو یاه هعومجم زا یا هدمع شخب
     زا هژمیو همب رهمش طامقن ریاس هب تبسن هقطنم نیا رد نارهت رهش یاوه یگدنیالآ هک تسا یلاح رد نیا .دنتسه ناراکشزرو زا یدایز
     شجنمس و ینامکم یبامیزرا ،هملاقم نیا ماجنا زا فده .تسا رادروخرب یرتدب تی ضو زا نژورتین دیسکا  ید و نزا یاه هدنیالآ رظن
 نیا هلاقم یلصا لاؤس .تسا نارهت رهش یاوه یگدولآ یدنب هنها هب هجوت اب تاناریمش یشزرو یاه هعومجم یطیحم تسیز یرادیاا
    یاومه یگدوملآ یدمنب هنها هب تاناریمش یشزرو یاه هعومجم یطیحم تسیز یرادیاا شجنس و یبای ناکم رد هزادنا هچ ات هک تسا
   رمظن زا نارمهت رهش طاقن ریاس هب تبسن تاناریمش هقطنم یاوه تیفیک هک دهد یم ناین هلاقم نیا جیاتن ؟تسا هدش هجوت نارهت رهش
   یمشزرو یامه  همعومجم زا یدایز شخب ،ه لاطم دروم هقطنم رد هک تسا یلاح رد نیا و تسا رادروخرب یرتدب تی ضو زا یگدولآ
   هزامب یارمب ،گنیجیرک شور هب ،هقطنم نوماریا رد یگدولآ شجنس یاه هااتسیا یاه هداد شهوژا نیا ماجنا یارب .دنراد رارق زابور
     ممه یور .دمیدرگ هدافتمسا امه  هداد قمیبطت تهج ،درادناتسا ناونع هب (AQI) اوه تیفیک صخاش زا .دندش یبای نورد هلاس 0 ینامز
 .دش ماجنا ArcGIS, 9.2 رازفا مرن زا هدافتسا اب اه هیال یرارگ 

 .اوه تیفیک صخاش ،یشزرو یربراک ،یرهش رادیاپ هعسوت ،اوه یگدولآ :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
     رهب یئوهس تارهثا و ده د  یهم رارق ریثأت تحت ار ناسنا یگدنز تیفیک هک تسا یلماوع نیرت اهم زا یکی او  یگدولآ
     ههب تهیاهن رد ههک دهندرگ  یهم ندب رد یکیژولویزیف و ییایمیکویب تارییغت ثعاب تارثا نیا ندراذگ یم ناسنا تمالس
      اهب اوه  یگدوهلآ ،شهتآ ییاهپرب نامز زا ن(Arnesano et al., 2016: 228) دوک یم یهتنم گرم یتح و دیدک یرامیب
 60  نرهق رد ن     تهسا هدهک هداد تهیم ا یگدوهلآ زا یتواهفتم یا  هبنج هب فلتخم یا  نارود رد یلو تسا هدوب ناسنا
  دهب  یاه وب و مر نیگنس یاو  زا نم یتقو :دیوگ یم مر تیعضو زا یکرازگ رد 6اکِتنِتس مان هب یمور فوسلیف یدالیم
 دوخ تلاح رد رییغت ساسحا مدک جراخ دنتخیر یم او  هب ار هدود و از یرامیب تاراخب و دندیخرچ یم هک ا  شکدود
    رهییغت ،دوهب لهّصمحت لباقریغ مّصود یرنِت  رسم  رونیلا یارب ما  گنیکان رد 7یربتات خاک رد او  یگدولآ هک یتقو نمدومن
  لّصوا دراودا یدالیهم 6696    لاهس رد ههک یروهط   ههب دهک عونمم ندنل رد گنس لاغز تخوس دعب لاس 606 نداد ناکم
 ندنازوس تلع هب رگا هک دنکاب هاگآ دنونک یم ارم یادص هک یناسک مامت :تسا هدک هتفگ نآ رد هک درک رداص ینامرف
ِّوِبوِتا ناج 6006 لاس رد نداد دن اوخ تسد زا ار دوخ رس دنوک هتخانک رصقم لاغز  یم  وهف ناوهنع اب یروکورب رد 9نیل
  اه   نآ زا یرایهسب هک درک داهنشیپ او  یا  یگدولآ ش اک یارب ار ییا  لح هار دک رشتنم 7226 لاس رد هک 7مویجوف
 7736 زا و 7736   اهت اتهسیب نرق عورک ،یتعنص بالقنا یا  نارود رد یگدولآ تالکشم و لئاسم ندنراد دربراک زون 
 نتسا هدوب توافتم دعب هب یدالیم
  ههب 7296 لاس رد نارهت یاو  یگدولآ هرابرد یدج رطخ گنز نیتسخن ،تسیز طیحم ناسانکراک زا یخرب رظن رب انب

  یهپ رد  یزاهسرهک و ایفارغج ،تسیز طیحم ناسردم و ناسانکراک زا رفن دص  کی هب کیدزن ماگن  نآ رد ندمآرد ادص
  یارهب نآ رد  ههک  دهندرک  رهشتنم 72  نارههت یاو  هینایب هب موسوم ینتم ،نارهت رهک کراپ تاعامتجا نلاس رد یتسشن
 ندک هدرب مان ،تسا یلم مزع نآ اب هلباقم هار هک یلم نارحب کی ناونع هب تختیاپ یاو  یگدولآ زا راب نیتسخن
 لاککا هب و هدوب رشب تسد هتخاس ای یعیبط تسا نکمم ،دسر یم عون 616 زا شیب هب ا  نآ دادعت هک او  یا  هدنیالآ
   هدهمع هورهگ ود ن(Ghias-aldin, 2016; 41    ) دنهکاب هتهکاد دوهجو زاهگ ای و عیام تارطق ،دماج تارذ دننام فلتخم
  عباهنم زا  ههتفرگ  تأهشن  ًاامیقتهسم  ههک دنتس  ییا  نآ هیلوا یا  هدنیالآ نهیوناث و هیلوا یا  هدنیالآ زا دنا ترابع ا  هدنیالآ
 و درگ ،هدود)  لعم تارذ و ا  نبرکوردی  ،نژورتین یا دیسکا ،درگوگ دیسکا ی د ،نبرکدیسکونوم ریظن ندنتس  یگدولآ
  اهب  (اه   هدهنیالآ  ریاهس و  تهبوطر  ،دیهکروخ رون) یطیحم لماوع شنک ا  رب رثا رد هیوناث یا  هدنیالآ ن(دود هم و رابغ
 (PAN   ) تارهتین لیتهسا یهسکارپ و  کیروفلوهس  دیهسا  ،ا دهیئدلآ ،نزا یا  هدنیالآ لماک و هدک داجیا هیلوا یا  هدنیالآ
   ناهشن تاهعلاطم ن(Adams, 2010: 72  ) تهسا ههیوناث و هیلوا هدنیالآ عون ود ر  لماک ا رهک یاو  یگدولآ ندکاب یم
      ناطرهس و یهسفنت ،یهقورع یهبلق یاه   یراهمیب هب رجنم  لعم تارذ و نژورتین دیسکا ید دننام  ییا  هدنیالآ دنا هداد
 6  ههجرد یاز ناطرس تابیکرت ناونع هب  لعم تارذ و او  یگدولآ 9667 لاس رد (Bono et al, 2010: 11) ندندرگ یم
 و ایند رد  ستنم گرم یارب رطخ لماع نیمراهچ او  یگدولآ ن(IARC, 2013: 33-36) دنا هدک یدنب هقبط ناسنا یارب
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   لاهس ره  ،یناهج تکادهب نامزاس طسوت هدک ماجنا یا  یسررب  بط ندکاب یم ناریا رد رطخ لماع نیمتف  نینچم 
    رد لاه م ناوهنع ههب ن(WHO, 2017: 14)  دنوهک  یهم سردوز گرم راچد رفن نویلیم راهچ زا شیب او  یگدولآ رثا رد
  تهسا هدک هداد تبسن او  یگدولآ هب لاس 69 یالاب نالاسگرزب ریم و گرم لک زا دصرد 0 هسنارف و سیئوس ،شیرتا
(O’Reilly et al., 2015: 303)رتهشیب ناهکدوک و نادنملاهس یهنعی   ههعماج ساهسح رشق هب او  یگدولآ یلک روط هب ن     
 ر هب (Qu et al, 2015: 331) نددرگ هد اشم نانآ یگدنز رد زین هدنیآ رد نآ تارثا تسا نکمم یتح و دناسر یم  یسآ
    هعهسوت لاهح رد یا روهشک رد دکاب هتکاد دناوت یم تمالس رب او  یگدولآ هک یتارطخ ،یناهج کناب شرازگ ساسا
 ن(WB, 2015: 19-23) تسا نازیم نیرتشیب
   ههجاوم و ههتفای شیازفا یکیزیف تیلاعف شیازفا اب ناسنا رب او  یا  هدنیالآ وس تارثا هک دنا هداد ناشن ددعتم تاعلاطم
 :Campbell et al., 2005) دراد یفنم ریثأت ناراککزرو ییآراک و یویر درکراک رب شزرو ماگن  رد او  یا  هدنیالآ اب

27; Lippi et al., 2008: 696; Pierson, 1989: 213)دادهعت و  هلق نابرهض ،شزرو اهب ههک تسا نآ رما نیا لیلد ن      
   اهب اه   هدهنیالآ ،نژیسکا تفایرد یاج هب اما ،دنک یم ادیپ زاین یرتشیب نژیسکا هب ندب و هتفای شیازفا مدزاب و مد تاعفد
  ناراکهکزرو  ییاراهک  ش اهک رب نزا و نبرک دیسکونوم یا  هدنیالآ ریثأت ندوک یم ناراککزرو هیر دراو یرتدایز اجح
 ن(Carlisle & Sharp, 2001: 218) تسا هدک تابثا
   رد شزرو ندهک رهیگارف و ناریا رد تغارف تاقوا تاعاس نازیم ندوب الاب ،روشک ناوج تیعمج یالاب دصرد هب رظن
   ندهنراد شنکارهپ زین نارهت رهک حطس رد و هدوب رادروخرب یرایسب ددعت و عونت زا یکزرو یا اضف ،هعماج داحآ دزن
 فلتخم لوصف رد و دنکاب یم زابور (نارهت رهک زین و) روشک یکزرو یا  هعومجم زا یا هدمع شخب ،رضاح لاح رد
    یاوه  رد فهلتخم یاه   هدهنیالآ هک تسا یلاح رد نیا ندنتس  یا هفرح و روتامآ ناراککزرو زا یدایز دادعت یاریذپ
      زا یرایهسب رد و دهنرادروخرب یتواهفتم تهیفیک و تهیمک زا ،فلتخم یا  نامز اب  سانتم و هدوب هدنکارپ نارهت رهک
  یندهب تیلاعف هب مادقا نکاما و ا اضف هنوگ نیا رد هک یدارفا صوصخ هب و نادنورهک تمالس یارب یدیدهت ا  نامز
   ههک دهنا هدهک عقاو تاناریمک هقطنم رد نارهت رهک زاب ور یکزرو یا  هعومجم زا یا هدمع شخب ندنکاب یم ،دنیامن یم
   رد نارههت رههک یاو  یگدنیالآ هک تسا یلاح رد نیا ندنتس  ناراککزرو زا یدایز دادعت یاریذپ فلتخم لوصف رد
 رادروخرب یرتدب تیعضو زا نژورتین دیسکا  ید و نزا یا  هدنیالآ رظن زا هژیو هب رهک یاقن ریاس هب تبسن هقطنم نیا
   اهب تاناریمهک یکزرو یا  هعومجم یطیحم تسیز یرادیاپ شجنس و یناکم یبایزرا ،هلاقم نیا ماجنا زا فد  نتسا
  و یباهی       ناهکم رد هزادهنا ههچ اهت ههک تهسا نیا هلاقم یلصا لاؤس نتسا نارهت رهک یاو  یگدولآ یدنب هنهپ هب هجوت
    هدهک ههجوت نارههت رهک یاو  یگدولآ یدنب هنهپ هب تاناریمک یکزرو یا  هعومجم یطیحم تسیز یرادیاپ شجنس
 ن؟تسا
 یرظن درکیور
  طیهحم دیلوت یا  تیفرظ ش اک ،یا هیحان و یرهک طیحم یا  یگدولآ زا یریگولج یا  عوضوم ،یرهک رادیاپ هعسوت
 و  رهیقف  ناهیم  فاکهک ندرب نیب زا و روآ ن ایز ی هعسوت زا تیامح مدع ،ا  تفایزاب زا تیامح ،یلم و یا هیحان ،یلحم
   تهیم ا اه   یزهیر  ههمانرب  نهیا رد تلود شقن هب یدرب ار ی اگدید هبا م هب یرهک رادیاپ هعسوت ندنک یم حرطم ار ینغ
  ،یرههک رادیاپ هعسوت ندننک یاهبناج هم  تیامح یرهک تسیز طیحم زا دیاب ا  تلود تسا دقتعم و د د یم یرایسب



 1396 ناتسمز ،لوا هرامش ،متشه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 111

 ی هیحان  تارم هلسلس رد ار رهک زین و تخوس فرصم ی هنیمز رد لقنو لمح رثؤم یوگلا ،ا  هاگ تنوکس رادیاپ یوگلا
 ندناد یم نانیشنرهک تذل یارب طقف ار رهک داجیا اریز ،دنک یم یسررب یرهک
 :درک هراکا ریز یا هاگدید هب ناوت یم رادیاپ هعسوت دروم رد یرظن یا  هاگدید صوصخ رد
    ههک تهسا یهگن رف و یعامتجا – یداصتقا دوبهب و حالصا دنیارف رادیاپ هعسوت دنمشناد ود نیا سکاک و نمل رظن زا
    ندهنکن  هیرخت ار یهعیبط عبانم و هدولآ ار اتسیسوکا هک یقیرط هب دکاب یعامتجا تلادع اب هارم  و یروانف رب ینتبم
–  یداهصتقا  یاه   یدهنمناوت     شیازهفا تمهس ههب عهماوج  یزاهسدنمناوت - ناهسنا عبانم شیازفا ینعم هب رادیاپ هعسوت

  یاه   ناهکما  نتهکاد رظن رد و  یقد رکفت نودب دناوت یمن رادیاپ هعسوت نینچم  نتسا یگن رف و یروانف – یعامتجا
 دنچ و رادیاپ ،ایوپ یدنیارف تسا هدید دنیارف کی ار رادیاپ هعسوت هک تسا نیا هیرظن نیا زراب هتکن دتفا قافتا یناسنا
  دهتفیب  قاهفتا  هراهب کی هک تسین دادیور ای قافتا کی رادیاپ هعسوت نیاربانب تسا تلادع اب مأوت و یروانف رب هک یدعب
   تاهیح حطهس داقترا نآ فد  و دبای یم  قحت یزیر همانرب اب و نامز لوط رد هک تسا دنمفد  و ایوپ دنیارف کی هکلب
  یعاهمتجا  تلادهع  ههب هجوت هیرظن نیا اهم هتکن ندراد تیقالخ و تخانک -هبرجت – یدنمکو  هب زاین و تسا ناسنا
  ار یعاهمتجا  یاه  یرباربان و د د رارق رظن دم ار یعامتجا تلادع هراوم  دوخ دنور رد دیاب رادیاپ هعسوت ینعی تسا
  ههعماج  یزاهسدنمناوت و یناسنا عبانم شیازفا فیرعت نیا ییاغ هتکن ندیادزب دوخ ریسم رد یداصتقا و یگن رف رظن زا
  تهیبرت قالخ و دمآراک ،هاگآ ییا  ناسنا هک د د شیازفا ار یناسنا عبانم دیاب دوخ دنیارف رد رادیاپ هعسوت ینعی تسا
 ن(Islami, 1381: 45) دنک
  دهیمان»   هناهسانک موهب هعهسوت» ار    رادهیاپ هعهسوت گنارتهسا سیروم مان هب یدرف یدالیم 62 ه د رخاوا رد راب نیتسخن
  یو ندهکابن روآ  ناهیز   یناههج تهسیز   طیهحم یارهب هک دوب هعسوت یارب ییوگلا حرط یراذگ مان نیا رد تین نیرت اهم
   اهب  هسانتم هعسوت ناونع هب رادیاپ هعسوت دیدج موهفم زا و داد رارق لصا ار تسیز طیحم و تعیبط ،ناسنا هب مارتحا
        ههب صاهخ ههجوت اهب و یدهعب دهنچ موههفم ناونع هب هعسوت یدالیم 61 ه د لیاوا رد نیاربانب درب مان تعیبط و نأک
   هلئهسم ههک  دهک  یهم یعامتجا یا  تبسانم و داصتقا لماک اهنت هن رادیاپ هعسوت اذل دک فیرعت و یدنب لومرف یرادیاپ
 ,.Ibid)  درهیگ  یهم   رهب رد زهین ار تسیز طیحم رب لماوع نیا تاریثأت هژیو هب و یعیبط عبانم زا هدافتسا هویک ،تیعمج

 ن(50 :1381

  رادهیاپ   هدافتهسا اتهسار نیا رد و تسا یندکان دیدجت عبانم فرصم ندناسر لقادح هب رادیاپ هعسوت لوگوچ هیرظن رد
 :6196 ،یزهیزع) ده د یم ارق رظن دم ار رشب یا زاین هب ییوگخساپ و یلحم یا  تیفرظ بذج هدنوک دیدجت عبانم زا
    اهی یعاهمتجا یلهضعم  اهی  (کهیِبژولوکا) هناسانک موب ًاافرص یا هلئسم رگید هرک تسیز یرادیاپ هک دک هتفگ ینامز ن(7
   دهندروآ ناهیم هب نخس موهفم نیا ندوب یسایس زا پای و نیلود تسا 9 ر  زا یا هزیمآ هکلب تسین یداصتقا یا هلئسم
  ار نآ اهب طبترم ای افم و قالخا تلاخد زین ینادنمشیدنا ود رب د اوخن ییاج هب هار گن رف نودب هعسوت هک دنتفگ و
 هجوت دروم دک حرطم ا دعب هک لماع راهچ هژیو هب و هس یاج هب دسر یم رظن هب  یترت نیا هب ندنداد ارق هجوت دروم
  یمعت دنور هب هجوت اب دسر یم رظن هب دریگ رارق دیکأت دروم لیخد لماوع هم  زا یا هزیمآ دکاب مزال دیاک نتفرگ ارق
    ههب نیوهکت لاهح رد  زادهنا  اهشچ  ناوهنع  ههب دیاب ار رادیاپ هعسوت نانچم  زین هدنیآ لاس دنچ رد لقاال ثحابم عونت و
     ههجوت هاهگن عوهن نهیا یانبریز شقن رب هرظانم نیا رگن عماج زادنا اشچ رب دیکأت اب ناگدنسیون زا یخرب ندروآ باسح
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  زهین و فرصم -دیلوت - یگدنز - رکفت ی هویک رد یساسا ینوگرگد زا تسا ترابع رادیاپ هعسوت هاگن نیا زا ندندرک
  یهن ذ  ینوهگرگد»  کهی زا  تهسا  تراهبع  تهقیقح رد  اهنعم  نهیا  ههب ن ایهنک  یهم هاگن ا  ناسنا رگید هباشم هک یا هویک
  یهکی  ناوهنع هب اهنت هن ار دوخ تلوهس هب 67 هدس یا  لاس نیسپاو رد رادیاپ هعسوت ساسا نیا رب دوب د اوخ»یداینب
  یهمظن  یهب نارود رد دوجوم لئاسم زا یرایسب نوماریپ هرظانم یارب ینوناک یا هطقن ناونع هب هکلب یلصا یا  شلاچ زا
   تارظاهنم و ثهحابم رد رادیاپ هعسوت هب یوبرم ای افم شرتسگ رد تعرس رگید یا هیواز زا تسا هدرک حرطم ناهج
 ,Akrami) دراد 67   هدهس رد موههفم نیا ندوب یدیلک رب رتشیب ا  زاب یدیکأت یللملا نیب یا داهن رد هژیو هب یناهج

 ن(14 :1383

   ذاهختا و یهطیح   م تهسیز تالکهشم لهح یارب زبس یا  تسیژولوکا تسا هداد حرک (1336) یراب هک یروط نام 
   فالخرهب ندهننک   یهم لاهبند ار هنابلط جرم و جر  یتح و یطارفا یا  شور تسیز طیحم ظفاح یداصتقا یا  تسایس
  یاه      ههبنج ماهمت اهت دهننک  یهم یعس یرادیاپ شیازفا یارب یقطنم یا  هژورپ رب دیکأت اب یرهک هعسوت نارادفرط ا  نآ
  هعهسوت  ههب  یبایتهسد  یارهب عقاو رد دننک هاگن لئاسم هب هنایارگ عقاو و دنریگب رظن رد ار یتلود و یعامتجا – یداصتقا
 رد  دهیاب  یهتلود و  یداهصتقا– یندم تاحالصا ندوک هتفرگ رظن رد یداصتقا و یتلود – یندم طیارک مامت دیاب رادیاپ
  دهیاب و  دهنک یم قدص هلئسم نیم  زین رادیاپ یرهک هعسوت دروم رد ندریگب لکک یسایس و یعامتجا یا دنیارف  لاق
 ,Pugh)  درهیگب  تروهص یطیحم تسیز و یسایس – یداصتقا – یعامتجا تارظانم  لاق رد و یگدیجنس و  معت اب

 ن(26 :1383

   ههک یتاعوهضوم لوا ندرک یدنب هتسد راک روتسد ود ای هورگ ود رد ناوت یم ار یرهک تسیز طیحم هب یوبرم تالکشم
 و  (درهیگ   یهم رارهق یا     هوههق راهک روتهسد رد  هلغا ) دوهک  یهم تسیز یطیحم تکادهب ای یمومع تکادهب هب یوبرم
    دوهج و یگدهنز یارهب یتکادهبریغ طیارک لیبق زا یتالکشم دنرادراک ورس نآ اب نانیشنرهک هک تسا دیدم یا  تدم
  ندهنریگ یم رارق راک روتسد نیا هرمز رد دماج دئاز داوم یگتکابنا و یرهک یفرصم بآ و او  رد کانرطخ یا  هدنیالآ
  ههعماج دمآرد اک راشقا نیب رد صوصخب و دنراد تسیز طیحم تکادهب رب یدایز رایسب ایقتسم راثآ یتالکشم نینچ
     یا روهشک  هلغا) تهسیزطیحم نارادهفرط طسوت ریخا یا  لاس رد هک تسا یتاعوضوم هورگ نیمود ندننک یم زورب
 و  یهیارگ  فرهصم ،ا رهک رد هزادنا زا شیب دیلوت لیبق زا یلئاسم ندوک یم حرطم زبس راک روتسد  لاغ رد و (دنمتورث
    نهیا رتهشیب یناههج  یاوه و بآ  تارهییغت -   یهعیبط عباهنم یزاس یهت- اتسیسوکا رب ا  نآ لیمحت و دئاز داوم دیلوت
    دهیدهت ار یکیژوهلوکا یرادهیاپ تدم زارد رد و دنتفا یم قافتا نیمز ی هرک حطس رد زکرمتم ریغ تروص هب تالکشم
 هورگ ود نیا زا کی مادک هک تسا نیا رس رب دوک یم حرطم راک روتسد ود نیا نارادفرط نیب هک ییا  شلاچ ندننک یم
 یعیسو حطس و اقیرفآ نوچ یقطانم رد صوصخب تاضراعت نیا ندریگ رارق تیولوا رد دیاب یطیحم تسیز تالکشم
   رایهسب تهسیز طیحم تکادهب تالکشم  طانم نیا رد اریز دریگ یم دوخ هب یرت یدج لکک نیتال یاکیرمآ و ایسآ زا
 ناوت یم راک روتسد ود نیا  یقد یسررب اب دوک یم لامعا فیعض رایسب یلکک هب تسیز طیحم تیریدم و تسا یدج
 ندناسر نکمم لقادح هب ار تاضراعت نیا
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 هعلاطم دروم هقطنم یفرعم
 زا  ناتهسرهک  نهیا ن تهسا  هتفرگ رارق یبونج زربلا یا  هنماد رد هک تسا نارهت ناتسا یا  ناتسرهک زا یکی تاناریمک
  یاه  شخب و (7 هقطنم لامک و قرک و 9 هقطنم زا اظعا شخب ،نارهت یرادرهک 6 هقطنم یمامت لماک) ناریمک رهک
  رارهق نآ  قرهک لامک و لامک رد و نارهت رهک ترواجم رد ناریمک رهک ندوک یم لیکشت نارصق رابدور و تاناساول
 9 و 7 و 6   طاهنم  تراهظن  تهحت و  هدهک ماغدا نارهت رهک رد ناریمک ،نارهت رهک یجیردت شرتسگ تلع هب و دراد
 ندوک یم هرادا نارهت یرادرهک

 هشقن

 ناریا هشقن رد نارهت تیعقوم -1 هرامش
Reference: (ascelibrary.org( 

  نتهس ا راوناهخ 26606 دادعت اب رفن 32727 ربارب 7396 لاس نکسم و سوفن یرامکرس  سح رب ناتسرهک تیعمج
   تهیزکرم ههب یزکرم ناتسا تقو تلود ایمصت هب انب 7996 لاس رد هدیدرگ سیسأت 0996 لاس رد ناریمک ناتسرهک
   ناریمهک ناتهسرهک رگید راب نارهت ناتسا لیکشت اب نامز ا  ونزا هدیدرگ ماغدا نارهت رد ناریمک و یر و لحنم نارهت
 نتفای تیمسر لقتسم ناتسرهک ناونع هب ناریزو تئی  هبوصم اب 0096 لاس رد

  ناتهسرهک 76   نیهب رد و ؛تهسا ناتسا تحاسم دصرد 3/7 و عبرم رتمولیک 6666 دودح  یرقت هب ناتسرهک تحاسم
   و کهی ههقطنم لماک ناریمک رهک هب یوبرم عبرم رتمولیک 60 دودح ،تحاسم نیا زا ندراد ار اجنپ ماقم ،نارهت ناتسا
60 دودح ،گرزب نارهت یرادرهک راهچ هقطنم برغ  عبرم رتمولیک 667 دودح و ناساول شخب تحاسم عبرمرتمولیک 6
   ناتهسرهک تحاهسم (1296   :راهشتنا لاهس) 2296  لاهس نارهت ناتسا همانرامآ رد نتسا نارصق رابدور شخب تحاسم
 نتسا هدمآ عبرم رتمولیک 6666 ناریمک
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 :Reference (Scientific Research Publishing)  نارهت ناتسا هشقن -2 هرامش هشقن

  نتهسا دارگ یتناس هجرد 76/3 (9296–9796) هلاس 67 رامآ  بط دابآدعس یسانکاو  هاگتسیا رد ناریمک هنالاس یامد
 زا  هدهک  تهبث یامد نیرتشیب نتسا هدوب رتم یلیم 797/1 طسوتم روط هب 2667 ات 1136 لاس زا ناریمک یگدنراب نازیم
 77  زهین  ناریمهک  فرهب  شراهب اب هارم  یا زور دادعت نتسا هدوب دارگ یتناس هجرد 39/1+ یامد 2667 ات 1136 لاس
  ،ناهکوا  ،ناهساول  ،شیرهجت  رههک  راههچ و ناتس د هس و شخب ود زا ناریمک ناتسرهک نتسا هدک تبث لاس رد زور
 نتسا  هدک لیکشت کشمک و نوگیم ،اَشَف
  ناتهس وک ریثأت تحت هک نارهت لامک زا ریغ نتسا بونج رد تکد و لامک رد ناتس وک زا رثأتم نارهت یاو  و بآ
 درس یکدنا ا  ناتسمز رد و کشخ و مرگ ًاالک رهک هیقب یاو  و بآ ،تسا بوطرم و لدتعم یدح ات نآ یاو  و بآ
  ندهنزو     یهم برهغ تمهس زا ههک دنتس  یسلطا و یا هنارتیدم بوطرم یا داب رهک نیا رد شراب عبنم نیرت اهم نتسا
   هدهک ثهعاب هجیتن رد دنک یم یریگولج او  یا  هدوت زا یرایسب ذوفن زا یرثؤم وحن هب یدس نوچم  زربلا هوک هتکر
 ندکاب رادروخرب یبسن شمارآ زا رگید یوس زا و رت کشخ وس کی زا رهک یاو  هک تسا
      هدهک ثهعاب ریثأهت نهیا ندراد رارهق (یربیس) یلامک راشفرپ هناماس ریثأت تحت ناتسمز رد نارهت یاو  ،یلصف رظن زا
 یروط هب ،دکاب درس رهک یلامک یا  تمسق رد و لدتعم یبونج و یزکرم یا  تمسق رد او  لصف نیا رد هک تسا
  یهگنوراو  هدهیدپ لیلد هب لصف نیا رد نینچم  ندسر یم رفص ریز هب ا راب ناتسمز رد او  یامد ا  تمسق نیا رد هک
     بهس ههک تهسا    یزهکرم ریوهک یهت رارح راهشف اک اتسیس اهم لماع ا  ناتسبات رد نتسالاب یوج یگدولآ نازیم او 
     رد نتهسا مارآ اوه  تاهقوا دهصرد 69 و دزو یم یبرغ تهج زا نارهت رد  لاغ داب ندکاب کشخ و مرگ او  دوک یم
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  یاوه   ،یلهصف رظن زا نتسا مارآ او  تاقوا دصرد 10 و دوک یم یبرغ بونج هب لیدبت  لاغ داب تهج نارهت لامک
  لهصف  نهیا رد  ههک تسا هدک ثعاب ریثأت نیا ندراد رارق (یربیس) یلامک راشفرپ اتسیس ریثأت تحت ناتسمز رد نارهت
  اه   تمهسق نیا رد هک یروط هب ،دکاب درس رهک یلامک یا  تمسق رد و لدتعم یبونج و یزکرم یا  تمسق رد او 
  یگدوهلآ  نازهیم  اوه   یهگنوراو هدیدپ لیلد هب لصف نیا رد نینچم  ندسر یم رفص ریز هب ا راب ناتسمز رد او  یامد
 نتسالاب یوج

 
 :Reference (http://www.trudo.ir)    هعلاطم دروم هقطنم تیعقوم -3 هرامش هشقن

 اههداد یفیصوت )یلحت
 شور  ندهکاب    یهم یدربراهک عوهن زا ، اه     یهجورخ ظاهحل ههب و یعطقم عون زا ،حرط یارجا نامز ظاحل هب  یقحت نیا
   خاهک   هدهنیالآ 0 هب یوبرم یا  هداد نتسا ینادیم تکادرب و یا هناخباتک عون زا  یقحت نیا رد تاعالطا یروآدرگ
    یگدوهلآ شیاهپ زهکرم زا ماخ تروص هب ( لعم تارذ و نزا  ،تزا دیسکا ید ،درگوگ دیسکا ید ،نبرک دیسکاونم) او 
 9   یراهمآ یاه    هداد ،روهظنم نیدهب   ندهنتفرگ رارهق لیلحت دروم و یروآ عمج نارهت یاو  تیفیک لرتنک تکرک و او 
 7) فلتخم ینامز یا  هزاب رد هیسدقا و ردص ،7 هقطنم یرادرهک یا  هاگتسیا :لماک یتاعلاطم هقطنم رد لاعف هاگتسیا
    دروهم راهمآ و اه  هداد ،یقیقح تاعالطا و بولطم ،یاتن جارختسا روظنم هب ندندیدرگ یسررب و یروآدرگ ،(ریخا هلاس
  تروهص  اه      هداد ندوهمن ههصالخ و لیدهبت ،یزاهس هچراپکی ،یزاس ناسکی هک لکک نیدب ندنتفرگ رارق شزادرپ شیپ
   ، هیقحت نهیا رد ندک هتفگ رظن رد رتمولیک 7ن0 رطق هب یرفاب ا  هاگتسیا زا کی ر  یارب ،راک تلوهس روظنم هب نتفرگ
   روهظنم ههب       ندهنتفرگ رارهق یهسررب دروهم گرزهب اهت طسوتم سایقم اب یتاعلاطم هقطنم رد زابور یکزرو هعومجم 06
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   یاهقن ههب یکیدزن نآ رد هک تسا ییاضف شارپ ساسا رب شور نیا ندک هدافتسا گنیجیرک شور زا ،ا  هداد یبای نورد
 ,Arianfar & Haghighat ) دوهک  یهم هتخانک هلصاف زا یعبات ییاضف شارپ و ددرگ یم بوسحم نزو ناونع هب هنومن

    شور زا  هیقحت نهیا رد ههک دراد دوجو یفلتخم یا  شور گنیجیرک شور ساسا رب ریداقم دروآرب یارب ن(6 :2013
 :تساریز هلداعم ساسا رب گنیجیرک هبساحم یمومع شور نتسا هدک هدافتسا یلومعم گنیجیرک

(6)𝑍�� = ∑ 𝑊𝑖 𝑍𝑖�
𝑖=� 

   ههجرد ههب  اه   نزو نتهسا  ههن   ومن ریداهقم اهب رهبارب �Z و نزو اهب ربارب � 𝑊،هدک دروآرب ریداقم اب ربارب ��Zهلداعم نیا رد
  گهنیجیرک شور رد نتسا 6 اب ربارب ا  نآ عمج هشیم  و دراد یگتسب هدک دروآرب یاقن و هنومن یاقن نیب یگتسبم 
   عاعهک) یهصخشم هلصاف زا هک یطاقن نیاربانب ندور یم نیب زا ٌالاتیاهن و دوک یم فیعض ییاضف راتخاس ،هلصاف شیازفا اب
 نیمخت دنیآرف رد هک تسین مزال و هتکادن یریثأت نیمخت دروم هطقن یور ٌالالمع ،دنراد رارق نیمخت هطقن زا رترود (ریثأت
 ن(Bohling & Geoff, 2005) دنوک دراو هطقن نآ

 تاناریمش هقطنم رد زابور یشزرو یاه هعومجم -1 هرامش لودج

 سردآ هعومجم مان فیدر

 بالقنا یکزرو هعومجم ،لوئس نابایخ ،شیاین هارگرزب بالقنا هعومجم 6

 لالقتسا سینت یکزرو هعومجم ،دامادریم هارراهچ ،رصعیلو نابایخ لالقتسا سینت هعومجم 7

 یمیلست دیهک هعومجم ،نرتسن هچوک شبن ،یلامک یجابید ،هینامرف یمیلست دیهک هعومجم 9

 هاگکزرو هاگتسیا شحو تایح هزوم زا دعب ،دابآراد دابآراد 7

 نارواین هد ،6 هیرظنم نابایخ ،رن اب نابایخ نارواین یادهک 7

 ادهک نامتخاس  نج ،ربکا یلع هدازماما زا دعب ،رذیچ نابایخ (رذیچ) یلیقع دیهک هعومجم 0

 کدور یاتسور ،نارصق رابدور ،تاناریمک کدور 2

 هماما یاتسور ،ناکوا ی ار هس هب هدیسرن ،نارصق رابدور هماما 1

 ناگیاز هداج یادتبا ،ینیمخ ماما راولب ،نارصق رابدور اشف لابتوف 3

 یرون  ثاو نابایخ ،هیهلا تفن تکرک سینت نیمز هعومجم 66

 راولب یاهتنا ،ناکوا راولب ،کرگشل نابوتا دیهک نارادرس لابتوف نیمز 66

 یظعاو دیهک ناردارب نابایخ ،سدق نادیم هب هدیسرن ،دیهک خ (ینامیلس دیهک) شرورپ و شزومآ لابتکسب نیمز 76

 رفظ نابایخ ،شیرجت نادیم ،یتشهب دیهک یککزپ مولع هاگشناد ،یناقلاط ناتسرامیب  نج ،کجنلو یتشهب دیهک هاگشناد هعومجم 96

 کی هرامک ،هزوریف هچوک ،یتمعن شخ ،ینامیلس ناردارب شخ ،رذیچ نادیم دکر داینب 76

 0766 کالپ ،ینیمخ ماما راولب ،کچوک ناساول یراجیتسا یفقث یراکراوس هعومجم 76

 تارارآ نابایخ ،لوئس هارگرزب یادتبا تارارآ 06

(http://madresehnews.com) Reference: 

  ههب ArcGIS 9.3  رازهفا     مرهن طهسوت گهنیجیرک شور زا هدافتهسا اب ،ا  هدنیالآ یا  هداد تظلغ نیگنایم دروآرب زا سپ
    هاهگیاپ ههب یهسرتسد همانرب نیا ندیدرگ ماجنا یدنب هنهپ ا  هاگتسیا یمامت یارب (مود و لوا ه ام شک) یا  هام کیکفت
       رهسیم حوطهس و یوهطخ ،یاهقن یژوهلوپوت طهباور یرارقرب کمک هب ار یقطنم تابساحم ماجنا و یفیصوت یا  هداد
  هدهیدرگ ایظنت ،(6AQI) او  تیفیک  خاک ساسا رب ،ا  هدنیالآ نازیم شجنس یانبم ن(Sajadian, 2011: 80) دنک یم
    یتمالهس رهب شرهثا و رت هدولآ او  ،دکاب رتالاب  خاک هچ ر  نتسا ریغتم 667 ات 6 نیب  خاک نیا هدودحم نتسا
 ن(7 هرامک لودج) تسا رتشیب

 

 

                                                                                                                                                               
1 -Air Quality Index 
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 اوه تیفیک صخاش یامنهار -2 هرامش لودج
 اوه تیفیک صخاش یتشادهب تیمها حطس

 6-67 کاپ

 76-666 الاس

66-676 ساسح هورگ یارب الاسان 6 

 667-676 الاسان

7 الاسان رایسب 66-669 

 667-669 کانرطخ

(EPA, 2004) Reference: 

  یاه      ههیال و زاهبور یهکزرو یاه   ههعومجم یناکم تیعقوم هیال یراذگ ا  یور هب مادقا IO کینکت  یرط زا ،سپس
 ندیدرگ ا  هدنیالآ یدنب هنهپ
 جیاتن و اههتفای
  کهیکفت هب و  ختنم یا  هاگتسیا رد ار (73-6396 ینامز هزاب)  خاک یا  هدنیالآ تظلغ نیگنایم ؛9 هرامک لودج
   ند د یم ناشن لاس مود و لوا ه ام شک

 مود و لوا ههام شش ساسا رب بختنم یاه هاگتسیا رد اه هدنیالآ تظلغ نیگنایم -3 هرامش لودج
 ردص هاگتسیا هیسدقا هاگتسیا 7 هقطنم یرادرهک هاگتسیا 

 مود ه ام شک لوا ه ام شک مود ه ام شک لوا ه ام شک مود ه ام شک لوا ه ام شک نامز / هدنیالآ
CO 12ن9 7ن2 7ن70 7 7ن70 6ن 

 3 76 36ن7 07ن1 76ن7 77ن7 03
NO2 772 696 77ن7 07 62 166ن 
SO2 76 966 1 67ن77 26ن1 76ن 

PM10 07 7222 77 22 02 27ن 

PM2.5 777 07 106 69ن7 07ن77 06ن 

 ش وژپ یا  هتفای :عبنم

     تهیعقوم ههب ههجوت اهب و ینامز کیکفت هب نارهت رهک یاو   خاک یا  هدنیالآ یدنب هنهپ ،یرامآ یا  هداد ساسا رب
       رد نبرهک دیهسکاونم هدهنیالآ نازهیم ،تهسا  خهشم زین لکک رد هک روط نام  ندیدرگ ایسرت یکزرو یا  هعومجم
 نتسا ینامز هزاب نام  رد مود ه ام شک زا رتمک ،شجنس دروم یا  هاگتسیا یمامت رد لاس لوا ه ام شک
 نازیم ،شجنس یا  هاگتسیا یمامت رد هک یروط هب نتسا نبرک دیسکاونم سکعرب عاضوا ،نژورتین دیسکا ید دروم رد
  شیهب ردص و یرادرهک یا  هاگتسیا رد ،فالتخا نیا نتسا مود ه ام شک زا شیب ،لاس لوا ه ام شک رد هدنیالآ نیا
 نتسا هیسدقا هاگتسیا زا
    ناهشن دوهخ زا مود هه ام  شهک زا رتالاب یتظلغ ،شجنس یا  هاگتسیا یمامت رد لاس لوا ه ام شک رد زین نزا هدنیالآ
 و 76نppm 7      هیترت ههب) تهسا هدوهب ا  هاگتسیا ریاس زا شیب 7 هقطنم یرادرهک هاگتسیا رد فالتخا نیا نتسا هداد
    زا رهتمک لاهس لوا هه ام   شهک رد اه  هاگتسیا یمامت رد ،(PM10) نورکیم 66 رطق اب  لعم تارذ هدنیالآ نازیم ن(77ن7
 ن(22 و ppm 77     هیترت ههب) دهکاب یم ردص هاگتسیا هب یوبرم فالتخا نازیم نیرتشیب نتسا هدوب لاس مود ه ام شک
   هتهکاد لاهس لوا ه ام شک زا شیب یتظلغ لاس مود ه ام شک رد زین (PM2.5) نورکیم 7ن7 رطق اب  لعم تارذ هدنیالآ
 هدنیالآ دروم رد ن(106 و 69نppm 7  یترت هب) تسا هدوب هیسدقا هاگتسیا هب یوبرم زین فالتخا نازیم نیرتشیب نتسا
    نتهسا لاهس لوا هه ام   شهک زا شیهب مود ه ام شک رد هدنیالآ نیا نازیم هک تسا نآ رگنایب ،یاتن ،درگوگ دیسکا ید
 ن(67ن77 و 26نppm 1  یترت هب) تسا ردص هاگتسیا هب یوبرم فالتخا نازیم نیرتشیب



 911 ...یطیحم تسیز یرادیاپ شجنس و یناکم یبایزرا

   یاه زور دادهعت ،7396   لاهس رد ههک د د یم ناشن ،او  یگدولآ شجنس یا  هاگتسیا یرامآ یا  هداد لیلحت و هیزجت
 ن(1 لکک) تسا هدوب (677 ،619،706،79،6)  یترت هب کاپ و الاس ،ساسح یا  هورگ یارب الاسان  ،الاسان ،کانرطخ

 
 یشزرو یاه هعومجم تیعقوم و (هلاس 5 نیگنایم) لاس مود و لوا ههام شش رد (CO) نبرک دیسکاونم هدنیالآ یدنب هنهپ هسیاقم -4 هرامش هشقن

 ش وژپ یا  هتفای :عبنم

 یشزرو یاه هعومجم تیعقوم و (هلاس 5 نیگنایم) لاس مود و لوا ههام شش رد (NO2) نژورتین دیسکا ید هدنیالآ یدنب هنهپ هسیاقم -5 هرامش هشقن
 ش وژپ یا  هتفای :عبنم
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 یشزرو یاه هعومجم تیعقوم و (هلاس 5 نیگنایم) لاس مود و لوا ههام شش رد (O3) نزا هدنیالآ یدنب هنهپ هسیاقم -6 هرامش هشقن

 ش وژپ یا  هتفای :عبنم

 یشزرو یاه هعومجم تیعقوم و لاس مود و لوا ههام شش رد (PM10) نورکیم 11 رطق اب قلعم تارذ هدنیالآ یدنب هنهپ هسیاقم -7 هرامش هشقن
 ش وژپ یا  هتفای :عبنم



 111 ...یطیحم تسیز یرادیاپ شجنس و یناکم یبایزرا

 
 یشزرو یاه هعومجم تیعقوم و لاس مود و لوا ههام شش رد (PM2.5) نورکیم 5.2 رطق اب قلعم تارذ هدنیالآ یدنب هنهپ هسیاقم -8 هرامش هشقن

 ش وژپ یا  هتفای :عبنم

 
 یشزرو یاه هعومجم تیعقوم و (هلاس 5 نیگنایم) لاس مود و لوا ههام شش رد (SO2) درگوگ دیسکا ید هدنیالآ یدنب هنهپ هسیاقم -9 هرامش هشقن

 ش وژپ یا  هتفای :عبنم
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 ش وژپ یا  هتفای :عبنم   AQI اوه تیفیک درادناتسا ساسا رب 5931 لاس یاهزور دادعت هسیاقم -1 هرامش رادومن

     هزاهب رد ههک تهسا نآ رهگ ناشن  ،یتاعلاطم هقطنم رد او   خاک یا  هدنیالآ هب یوبرم یا  هیال یراذگ ا  یور ،یاتن
     ،ینوهماریپ رفاهب و شجنهس یاه    هاگتهسیا زا کهی  ی  رد ،ا  هدنیالآ تظلغ نیگنایم نتفرگ رظن رد اب و هلاس 7 ینامز
      ناهشن رطاهخ دهیاب ههتبلا نتهسا هتکاد رارق (666-67) الاس هدودحم رد هکلب ،هدوبن (67-6) کاپ دح رد او  تیفیک
 نتسا هدوب رت نییاپ لاس لوا ه ام شک هب تبسن یکدنا ،مود ه ام شک رد او  تیفیک هک تخاس

 
 ش وژپ یا  هتفای :عبنم  لاس لوا ههام شش رد صخاش یاه هدنیالآ تظلغ هلاس 5 نیگنایم -11 هرامش هشقن

۲ 
۱۴ 

۷۲ 

۱۷۰ 

۱۰۷ 

۰ 

۲۰ 

۴۰ 

۶۰ 

۸۰ 

۱۰۰ 

۱۲۰ 

۱۴۰ 

۱۶۰ 

۱۸۰ 

 ۱۳۹۵ لاس

 کانرطخ یاهزور

 ملاسان یاهزور

 ساسح یاههورگ یارب ملاسان یاهزور

 ملاس یاهزور

 کاپ یاهزور



 711 ...یطیحم تسیز یرادیاپ شجنس و یناکم یبایزرا

 
 لاس مود ههام شش رد صخاش یاه هدنیالآ تظلغ هلاس 5 نیگنایم -11 هرامش هشقن

  ش وژپ یا  هتفای :عبنم
 

 مود و لوا ههام شش ساسا رب بختنم یاه هاگتسیا رد (AQI) اوه تیفیک صخاش نیگنایم -4 هرامش لودج

 مود ه ام شک یارب AQI  خاک نیگنایم لوا ه ام شک یارب AQI  خاک نیگنایم هاگتسیا مان

 62ن71 67ن09 7 هقطنم یرادرهک

 02ن66 62ن37 هیسدقا

 61ن9 72ن7 ردص
Reference: (Research Finding) 

 
      ریاهس اهب ههسیاقم رد ینوهماریپ رفاهب و 7    ههقطنم یرادرههک شجنهس هاگتسیا ،تسا  خشم لودج زا هک روط نام 
  ناوهت یم هیسدقا و ردص یا  هاگتسیا دروم رد ندکاب یم رادروخرب لاس لوط مامت رد یرتهب یاو  تیفیک زا ا  هاگتسیا
     ناوهنع ،لاهس لوهط رد اه   هدهنیالآ تظلغ ندوب الاب لماع نیرت اهم ناونع هب ار ی اگماک و ی اگحبص دیدک کیفارت
 ندومن
 ،7       ههقطنم یرادرههک هاگتهسیا رد اوه  تهیفیک یاه   خاک ندوب رت بولطم دوجو اب هک تسا نآ تیم ا زئاح هتکن
    هدودهحم رد ههک یلاهح رد ندرادن دوجو هدودحم نیا رد گرزب و طسوتم سایقم رد زابور یکزرو هعومجم هنافسأتم
    زاهبور یهکزرو یاه    ههعومجم یناهکم تیعقوم هیال  یفلت هجیتن ندنراد رارق ا  هعومجم نیا زا یخرب ا  هاگتسیا ریاس
 نتسا هدک هئارا 7 هرامک رادومن رد هقطنم یاو  تیفیک  خاک هیال اب هقطنم سایقم گرزب و طسوتم
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  ش وژپ یا  هتفای :عبنم  اوه یاه هدنیالآ یدنب هنهپ اب طابترا رد یتاعلاطم هقطنم زابور یشزرو یاه هعومجم تیعضو -2 هرامش رادومن

 تبسن ،تاناریمک هقطنم هک تسا نآ رگنایب یتاعلاطم هقطنم و نارهت رهک نالک رد  خاک یا  هدنیالآ شنکارپ هسیاقم
       نتهسا رادروهخرب یرتدهب تیعهضو زا نژورهتین دیهسکا ید و نزا یا  هدنیالآ صوصخ رد ،نارهت رهک یاقن ریاس هب
 ندن د یم ناشن یتاعلاطم هقطنم و نارهت رهک رد ار ا  هدنیالآ شنکارپ هوحن ،ریز یا  لکک

 
 ش وژپ یا  هتفای :عبنم  11112 :1 سایقم – نارهت رهش نالک رد نزا هدنیالآ یدنب هنهپ -21 هرامش هشقن



 311 ...یطیحم تسیز یرادیاپ شجنس و یناکم یبایزرا

     11112 :1 سایقم – نارهت رهش نالک رد نبرک دیسکاونم هدنیالآ یدنب هنهپ -31 هرامش هشقن
 ش وژپ یا  هتفای :عبنم

 (11112 :1) نارهت رهش نالک رد نژورتین دیسکا ید هدنیالآ یدنب هنهپ -41 هرامش هشقن
 ش وژپ یا  هتفای :عبنم
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 (11112 :1) نارهت رهش نالک رد درگوگ دیسکا ید هدنیالآ یدنب هنهپ - 51 هرامش هشقن
 ش وژپ یا  هتفای :عبنم

 (11112 :1) نارهت رهش نالک رد (PM10) قلعم تارذ هدنیالآ یدنب هنهپ -61 هرامک هشقن
 ش وژپ یا  هتفای :عبنم

 
 
 
 
 



 191 ...یطیحم تسیز یرادیاپ شجنس و یناکم یبایزرا

 (11112 :1) نارهت رد (PM2.5) قلعم تارذ هدنیالآ یدنب هنهپ -71 هرامش هشقن
 ش وژپ یا  هتفای :عبنم

 یریگ هجیتن
     زا ار دوهخ لاهعف شهقن یرههک  یا اهضف ،یطیحم تسیز یا  یگدولآ عاونا شیازفا و رهک هعسوت و دکر تازاوم هب
    یرههک یگدهنز یاه     ترورهض زا یهکزرو یاه   ههعومجم یحارط و یبای ناکم هب هجوت موزل نیاربانب ؛دنا هداد تسد
    زا ،دنهکاب هتهکاد دهنناوت  یهم یعامتجا و یداصتقا ،یطیحم فلتخم یا  هبنج رب هک یریثأت اب ا  هعومجم نیا ندکاب یم
      یاه درکراک اهب و هداد اهقترا ار ا رههک یریذهپ  تهسیز و یگدنز تیفیک ،دنوک یم بوسحم یرهک یرادیاپ یا  هیاپ
    اهب هارهم  ههک تفگ ناوت یم رگید نایب هب ندنتس  رثؤم ا رهک یطیحم رت بولطم تیعضو هب ندیسر رد دوخ هناگدنچ
      گرزهب ىا رههک ،ینیهشنرهک یگدهنز زا یهکان یا  هغدغد و تالکشم نوزفازور شرتسگ و تیعمج دیدک شیازفا
       تاهقوا زا ىهشخب نیهنچم  و دهننک نیمأهت ار مدرهم یکزرو یا زاین دنناوتب هک دنتس  ىا هژیو یکزرو زکارم دنمزاین
 ندن د شکوپ ار نانیشنرهک تغارف
       و ناهحارط زا یرایهسب لابقتهسا دروهم یرههک یزهیر  ههمانرب رد یتیفرظ دنچ ای یدرکلمع دنچ نیون درکیور ،هزورما
      تهسد یرتهشیب یهشخبرثا ههب ناوهت یم ا اضف نامدیچ و ا  یربراک عون رد رییغت اب هک ارچ نتسا هتفرگ رارق نارامعم
      طاهنم رد ههک دهک دهیکأت 7236 لاس رد ییاپورا یتسیز طیحم ییام درگ نیتسخن رد ن(Padovan, 2002: 63) تفای
 هدافتسا اب ناسنا هافر و یتمالس زا تظافح شرتسگ هک دراد رارق تیولوا رد یطیحم تیفیک هعسوت و تظافح یرهک
      تالکهشم ش اهک ههک ییا رههک دادهعت ندور        یهم رامهک ههب نآ یهجیورت نومهضم ،یهعیبط عباهنم زا یقطنم و هنیهب
  اوه  یگدولآ هلمج زا ،یرهک تسیز طیحم هب یوبرم تالکشم نتسا کدنا رایسب هدک شرازگ ا  نآ رد یتسیز طیحم
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     ههب ار نادنورههک لغاهشم و هاهفر ،تداعس ،تمالس ،یرهک یا  هدودحم ندیدرون ا  رد اب ،عبانم مادهنا و  یرخت و
 ن(Saeidnia, 2013: 47) دنزادنا یم هرطاخم
   رارقتهسا و ههیلقن هلیسو نویلیم 7 هب کیدزن ددرت نینچم  و نآ ایلقا و یفارگوپوت طیارک هب هجوت اب نارهت رهک نالک
 یکی هب نآ رد او  یگدولآ هک تسا روشک گرزب رهک تش  زا یکی ،کچوک و گرزب یتعنص یا دحاو یدایز دادعت
  لاهس ات ناریا رد او  یگدولآ  هنالاس تاراسخ نتسا هدک لیدبت رهک نیا نیلوئسم و مدرم یورارف گرزب تالکشم زا
 ،7396    لاهس رد نارههت رههک (Bahmanpour, 2016: 22   ) تهسا هدهک دروآرهب رالد درایلیم 06 دودح یدالیم 0667
 Tehran   ) تهسا هدوهب ههعماج دارفا مومع یارب الاسان زور 3 و هعماج ساسح یا  هورگ یارب الاسان زور 61 یاراد

Air Quality Control Co, 2016: 55)(7396   ) یکهکزپ شزوهمآ و ناهمرد ،تکادهب ترازو یمسر رامآ ساسا رب ن، 
  رهفن 76  تعاهس 77  ره  یازا هب عقاو رد ؛دنریم یم او  یگدولآ رثا رب رفن 667 و راز  7 زا شیب نارهت رهک رد هنالاس
  ههک د د یم ناشن ا رامآ نرفن کی تعاس 7 ر  رد رت  یقد ترابع هب ندنور یم گرم ماک هب او  یگدولآ رثا رب نارهت رد
 ن(Asilian, 2016: 9 ) دهبای    یهم شیازهفا دهصرد 60  اهت یسفنت نارامیب رامک ،نارهت یاو  یگدولآ دیدشت یا زور رد
   ،درگوهگ دیهسکا  ید یاه     هدهنیالآ شیازهفا ،یوهیر و یقورع ،یبلق اتسیس یا  یرامیب دیدشت اب طبترم لماع نیرتشیب
 رمع زا لاس 7 ش اک  جوم طسوتم روط هب نارهت رد او  یگدولآ هک یروط هب ،تسا نبرک دیسکاونم و  لعم تارذ
  نهت 736 و راز ه  کی رب غلاب هنازور ا  ش وژپ نیاربانب ن(Mohaghegh & Hajian, 2013: 244) تسا  هدک ا  ینارهت
  رد نهت 730  راهشتنا اب درگوگ یا دیسکا هب یوبرم ا  هدنیالآ نیا نیرتشیب ندوک یم رشتنم نارهت یاو  رد هدنیالآ داوم
     هدهمع ،هدهشن هتخوهس یاه   نبرکوردهی  و نبرک دیسکاونم ،نژورتین یا دیسکا  یترت هب نآ زا دعب هک تسا زور ر 
 06  دهیاب ماقرا نیا رب ن(Bahmanpour, 2016: 29 & Asilian, 2016: 88) دنوک یم بوسحم نارهت یاو  یا  هدنیالآ
      ههچرگا ههک تهسا هدهیدرگ  خهشم نینچم  ندومن هفاضا لاس رد ار ا زمرت تنل تسبزآ نت 2 و کیتسال تارذ نت
   یگدوهلآ دهصرد 11  نکیهلو ،دنراد رهک نیا یگدولآ رد یگرزب اهس نارهت رد رقتسم یتعنص دحاو راز  661 زا شیب
      رهثا زهین نارههت رههک یهعیبط یا  یگژیو ن(Bahrami, 2016: 111) تسا هیلقن لیاسو یگدنیالآ زا یکان نارهت یاو 
     رارقتهسا هارهم  ههب ههک دکاب یم لاس درس لصف یا  یگژیو زا زین ییامد یگنوراو ندنراد نآ یگدولآ رد یدایز رایسب
   نارههت رد اه  هدنیالآ تظلغ یالاب نازیم لماوع زا یکی ا  رادیاپ طیارک و دنک یم داجیا رادیاپان یاو  ا  نولکیس یتنآ
 ن(Fathtabar Firoozjaei et al., 2011: 21-25) تسا
   ههجوت اهب تاناریمک یکزرو یا  هعومجم یطیحم تسیز یرادیاپ شجنس و یناکم یبایزرا ،هلاقم نیا ماجنا زا فد 
   شجنهس و یباهی      ناهکم رد هزادهنا ههچ اهت ههک دوب نیا هلاقم یلصا لاؤس نتسا نارهت رهک یاو  یگدولآ یدنب هنهپ هب
     ؟تهسا هدهک ههجوت نارههت رهک یاو  یگدولآ یدنب هنهپ هب تاناریمک یکزرو یا  هعومجم یطیحم تسیز یرادیاپ
  زا شیهب ،دراد تیدودحم هنالاس یگدنراب نازیم نآ رد هک یعیبط یا  یراوم ان رظن زا دننام هساک تسا یرهک ،نارهت
     و تهسا ههجاوم اوه  یهگنوراو هدیدپ اب لاس یا زور %62 زا رتارف دزو یمن نآ رد یداب  ی  ،لاس یا زور زا یمین
       ،تاناریمهک ههقطنم رد ههک تهسا نآ رگناهیب ،رهضاح  یقحت ،یاتن .دنک یم ددرت نآ رد هدوسرف یوردوخ یدایز دادعت
  یریذهپ       یهسآ ههب ههجوت اهب و دهنر  اد رارهق اوه  یا  هدنیالآ ضرعم رد ،زابور یکزرو یا  هعومجم زا یدایز شخب
     زا عوهن نهیا تهیفیک یاهقترا هب یتیریدم یا راک ار ذاختا اب ات تسا مزال ،او  دیدک یگدولآ طیارک رد ناراککزرو
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      هیهصوت کاهپ و الاهس یاوه  طیارهک رد ًاافرص یکزرو یا  تیلاعف ماجنا   هک ارچ نتکامگ تم  یرهک یا  یربراک
 ندوک یم

 ناراکشزرو و نادنورهش تمالس رب اهرهش یاوه صخاش یاه هدنیالآ یاهدمایپ -5 هرامش لودج
 عبنم یراذگرثا هدنیالآ فیدر

   شیازهفا دهصرد 9 ات 6  جوم  لعم تارذ شیازفا مرگورکیم 66 ر  (PM10 و PM 2.5)  لعم تارذ 6
   ههک تهسا یا هنوگ نیا هب تارذ نیا درکلمع ندک د اوخ ریم و گرم
 همضا  هاگتسد دراو ،دنوک یم هتفرگ  لح و ولگ تمسق رد هک یتارذ
    نوهخ دراو ههکنآ رهگم ،دندرگ یم عفد ی اتوک ًااتبسن تدم رد و هدک
 زا یاخم و ا دننام یوم هلیسو هب دنوک یم یان دراو هک یتارذ ندنوک
  هار همهضا  هاگتسد هب تیاهن رد و دنوک یم ادج یسفنت یاو  نایرج
 ندنوک یم فذح رتدنک یلیخ دنسرب ا  شنورب هب هک یتارذ ندنبای یم

Ghias-aldin, 2016; 
Tayebi Sani, 2012; Bahmanpour, 
2016; Asilian, 2016; 
Vedal et al., 2003; Leaderer et al., 
1999; 
Carlisle & Sharp, 2001; Holzer, 
2012; 
Hastings, 2010; 
Florida & James, 2004; 
Folinsbee, 2001; 
Blair et al., 2010; 
Hastings, 2010; 
Kim et al., 2001; 
Jones, 2000; 
Brunekreef & Holgate, 2002; 
Daiset et al., 2003; 
Campbell et al., 2005; Lippi et al., 
2008; 
Pierson, 1989; 
USEPA, 2004; 
Wu et al, 2015; 
Widodo, 2015; 

 

 ندوک یم ا  تفاب هب نژیسکا لاقتنا عنام ،نیبلگوم  یسکوبرک لیکشت اب (CO) نبرک دیسکاونم 7
 نیگنههس کههیفارت ترواههجم رد هههقیقد 69 تدههم هههب نیگنههس شزرو
   ههک ده د شیازفا ربارب 66 ات ار نیبلگوم  یسکوبرک تظلغ دناوت یم
       بذهج نازهیم ر کادهح ش اهک نتهسا راگیهس خن 66 ندیشک لداعم
 یراک هد نورب و نژیسکا

   دیدهشت ،یوهیر درکلمع ش اک ،یسفنت هاگتسد رازآ و کیرحت  بس (O3) نزا 9
  هههب لاههمتحا شیازههفا و هههیر  ههیرخت و باهههتلا ،اهه  یژرههلآ و اههسآ
 ppb 666      تهظلغ اهب نزا اهب ههجاوم ندوهک   یهم یهسفنت یا  تنوفع
  ،ههجرد 79  یاهمد شیازفا ندوک یویر درکلمع ش اک  بس دناوت یم
 ندوک یم نزا یفنم تارثا شیازفا  بس

7 NOx بس  ،تظلغ شیازفا اب نتسا سفن یگنت و هنیس ، لح ،اشچ کرحم  
 نددرگ یم یسفنت یا  تنوفع هب ندب تمواقم ش اک

7 SOx ناراهمیب نتهسا یسفنت هاگتسد و ینیب یا  یاخم و یراجم هدننازوس   
  ،دهنرت ساسح هدنیالآ نیا هب یمسآ ریغ دارفا زا رتشیب هبترم 66 یمسآ
  شیازهفا mg/m3 66   ره  دازا ههب  ًااهبیرقت  نشزرو ماهگن  رد هژیو هب
 یبلق رطخ نازیم ینعی ندبای یم شیازفا دصرد 7/6 رطخ نازیم تظلغ
  نازهیم نینچم  یبلق هتکس رطخ دصرد 70/6 و دصرد 1/6 یقورع و
 ندبای یم شیازفا دصرد 07/6 یویر نمزم دادسنا رطخ

Reference: (http://www.yazdfarda.com ( 

 ،7       ههقطنم یرادرههک هاگتهسیا رد اوه  تهیفیک یاه   خاک ندوب رت بولطم دوجو اب هک تسا نآ تیم ا زئاح هتکن
    هدودهحم رد ههک یلاهح رد ندرادن دوجو هدودحم نیا رد گرزب و طسوتم سایقم رد زابور یکزرو هعومجم هنافسأتم
    زاهبور یهکزرو یاه    ههعومجم یناهکم تیعقوم هیال  یفلت هجیتن ندنراد رارق ا  هعومجم نیا زا یخرب ا  هاگتسیا ریاس
 نتسا هدک هئارا 7 هرامک رادومن رد هقطنم یاو  تیفیک  خاک هیال اب هقطنم سایقم گرزب و طسوتم
 تبسن ،تاناریمک هقطنم هک تسا نآ رگنایب یتاعلاطم هقطنم و نارهت رهک نالک رد  خاک یا  هدنیالآ شنکارپ هسیاقم
   نتهسا رادروهخرب یرت    دهب تیعهضو زا نژورهتین دیهسکا ید و نزا یا  هدنیالآ صوصخ رد ،نارهت رهک یاقن ریاس هب
      هیهصوت ،ساهسا نهیا رهب ندهن د  یهم ناشن یتاعلاطم هقطنم و نارهت رهک رد ار ا  هدنیالآ شنکارپ هوحن ،ریز یا  لکک
    و الاهسان) اوه  دیدهک یگدولآ طیارک رد ناونع  ی  هب ،تاناریمک هقطنم نکاس نادنورهک و ناراککزرو هک دوک یم
  و زاهب یاضف رد یکزرو تیلاعف ماجنا دصق هک یتروص رد  ؛نینچم  ندنیامنن یکزرو تیلاعف ماجنا هب مادقا (کانرطخ
      ههعومجم ،اهشف لاهبتوف نیهمز ،ههماما یا  هعومجم زا ،دنراد ار (ساسح یا  هورگ یارب الاسان) او  یگدولآ طیارک
 ندننک هدافتسا کدور هعومجم ،یفقث هاگکاب ،دیهک نارادرس
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 اهداهنشیپ -
   ناوهنع ههب ریز یا داهنشیپ ،ناراککزرو تمالس یارب او  یگدولآ زا یکان یلامتحا یا   یسآ زا یریگشیپ روظنم هب
  :دندرگ یم هئارا ،یرهک رادیاپ هعسوت یاتسار رد ،یتیریدم یا راک ار
  ، طاهنم نآ رد او  تیفیک   خاک ای و هدوب یگدولآ دقاف هک ییا  هنهپ رد یکزرو نکاما و ا اضف هنیهب یبای ناکم •
 ؛دکاب بولطم
   هدافتهسا تهیلباق هک یروط هب (هدیکوپرس و زابور) هروظنمدنچ درکیور اب یکزرو یا  هعومجم تخاس و یحارط •
 ؛دنکاب هتکاد زین ار تسا دیدک او  یگدولآ هک یطیارک رد
 ؛لخاد یاو  تیفیک یاقترا روظنم هب او  هیوهت و هیفصت یا  اتسیس هب یکزرو یا  هعومجم و نکاما زیهجت •
  ؛دکاب یم نییاپ او  یگدولآ  خاک هک یقطانم رد یور هدایپ و هخرچود زا هدافتسا گن رف ،یورت •

   نهیا ،نوگاهنوگ  طانم یاو  تیفیک دروم رد ناراککزرو و نادنورهک هب زور هب و  یقد یناسر عالطا و یزاس هاگآ •
 ؛دنکاب هتکاد یرتشیب تقد ،رظندم یکزرو عون و هعومجم ناکم باختنا هب تبسن ناربراک ات ددرگ یم  بس رما
        رد ههک یقطاهنم و دیدهک یگدوهلآ یاه زور رد یرههک یاه   ناتهسوب رد ی اگحبص یا  شزرو ماجنا زا بانتجا •
 ؛دنرادن یبسانم تیعضو هدک هئارا یدنب هنهپ

 ؛یکزرو یربراک اب مأوت یا  هنهپ رد هدنیالآ یا دحاو درکلمع رب تراظن •
 ؛یجرفت و یکزرو یا اضف و ا  هعومجم رد ی ایگ شکوپ و زبس یاضف زا هدرتسگ هدافتسا •
 ؛ا  هدنیالآ یدنب هنهپ و فلتخم  طانم رد او  تیفیک یا هرود و اظنم شیاپ •

 عبانم
  ناتهسا یدروم هعلاطم) یلصف و هنالاس شراب نازیم دروآرب تهج ییاضف یبای لدم نیرتهب نییعت ن7396 ،دوعسم نتقیقح و نیمار نرف نایرآ

 ن6 – 76 نسراف یسانکاو  لک هرادا ن(سراف

 نص 776 ،موس پاچ ،ناحبس تاراشتنا ،او  یگدولآ ،6396 ،نسح ننایلیصا

 نص 969 ،ناروآ نف ،نارهت ،او  یگدولآ لرتنک یسدنهم یا  شور ،7396 ،نمحرلادبع نیمارهب

 یمدرم یا  تکراشم و شزومآ رتفد ،اتسور و رهک یمالسا یا اروک یاضعا هژیو تسیز طیحم شزومآ یاوتحم ،0396 ،نمو  نروپ نمهب
 نتسیز طیحم تظافح نامزاس

     یهنتبم کهیفارت زا یهکان یاوه  تیفیک تیریدم یانبم ناکم هناماس ن6396 ،دی ان ننایداجس و رایهم ننایداجس
 73 – 72 :(76) 1 نرو ار همانلصف نیگدولآ  خاک رب

96 ،دمحا نایندیعس  پاچ ،روشک یاهیرادرهک نامزاس ،نارهت ،مود دلج ،ا  یرادرهک یامن ار ،زبس باتک ،یکزرو و یگن رف یا اضف ،37
 نمود

    ،رههک رهشن پاهچ زکرم ،نارهت یرادرهک ،7396 نارهت یاو  تیفیک شرازگ ن0396 ،او  تیفیک لرتنک تکرک
 نص 707

 هلاسر ،ناربراک تکراشم نازیم اب یکزرو یا اضف یتکادهب و یطیحم تسیز تیعضو نیب یابترا یسررب ،6396 ،یفطصم دیس نیناث یبیط
 6396 ناتسبات ،زکرم نارهت دحاو ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یرتکد

 نص 619 ،نارهت هاگشناد تاراشتنا ،نآ لرتنک یا  شور و او  یگدولآ ،7396 ،روصنم ننیدلا ثایغ
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  یاه   لدهم زا هدافتسا اب او  یا  هدنیالآ یدنب هنهپ ،6396 ،ایحر نزادرپ ینیچ ،اظاک ننزگنر ،رغصا یلع نخیک لآ ،هیمس نییاجزوریف رابت حتف
 ننارهت ،تسیز طیحم یسدنهم یصصخت شیام  نیمجنپ ،(نارهت رهک) یدروم هعلاطم نGIS یا  کینکت و یرامآ

      هعهسوت روهشنم هعهسوت یارهب یهصصخت هاگراک تالاقم زا رادیاپ هعسوت هب هجوت اب اب یا اتسور یزاسزاب و یحارط ،(2004) غ ،یمرک
 .هناخ تاراشتنا ،نارهت ،یزاسرهک و نکسم ترازو ،اب رادیاپ

         یروههمج یکهکزپ ماهظن نامزاهس یهملع ههلجم ،اوه  یگدوهلآ و شزرو ،7396  ،ایرهم ننایجاح ،مارهک ن قحم
 297-377 :7396 زییاپ ،9 هرامک ،69 هرود ،ناریا یمالسا
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