
                                                                                                                    
 يازدمهين مهايش ملی هبداشت حميط 

  ١٣٨٧ آبان ماه ٧-٩زاهدان ، 

 

 46

 1386 و 1385بررسي مقايسه اي كيفيت هواي شهر تهران در سال هاي 
 

 2، منصور قادرپور2، مهدي فضل زاده 2، محمد صادق حسنوند2، محسن حيدري1كاظم ندافي

 دانشگاه علوم پزشكي تهران, دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي , ت محيط  استاد گروه مهندسي بهداش-1
 دانشگاه علوم پزشكي تهران, دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي ,  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط -2

 
 خالصه 

 شود، به صورت ت متوجه ساكنين اين شهر ميمدتهاسـت مـسئله آلودگـي هـواي شهر تهران و خطراتي كه از اين جه      

كند، به نحو شايسته     هـاي مختلف گوشزد شده است، اما خطرات ناشي از اين پديده كه زندگي شهروندان را تهديد مي                 
 . مورد توجه قرار نگرفته است

رل كيفيت هوا    كه توسط شركت كنت    1386 و   1385هاي   ها در سال   هاي مربوط به غلظت آالينده      در ايـن بررسـي داده     
 , CO براي پنج آالينده اصلي AQIدر اين بررسي .در شـهر تهـران ارائه گرديده است مالك محاسبه قرار گرفته است     

PM10 , SO2 , O3 و NO2محاسبه شده است . 
 درصد  5/71، در   1385 حاكي از آن است كه در كل سال          1385در سال   ) AQI( نـتايج حاصـل از شاخص كيفيت هوا         

نيز )  روز104( درصد موارد 5/28بود و در ) AQI < 100(شـاخص كيفيت هوا بيشتر از حد استاندارد       )  روز 261(مـوارد   
هم چنين نتايج حاصل از شاخص كيفيت هوا در . بوده است) AQI > 100(تر از حد استاندارد     شـاخص كيفـيت هوا كم     

شاخص كيفيت هوا   , ) روز 218(صد موارد    در 72/59 حدود   1386 حاكي از آن است كه از كل روزهاي سال           1386سال  
. تر از حد استاندارد بوده است نيز شاخص كيفيت هوا كم)  روز147( درصد موارد 28/40بيشتر از حد استاندارد بوده و در   

بوده است كه ) CO(در اغلب روزها آالينده مسئول مونوكسيد كربن , در مـوارد تجـاوز از حـد استاندارد در هر دو سال            
 .مي دهد اقدامات مديريتي جهت كنترل آلودگي هوا در شهر تهران بايد روي كاهش اين آالينده متمركز گرددنشان 

 
 آالينده مسئول, ) AQI(شاخص كيفيت هوا , آلودگي هوا : كلمات كليدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


