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  خالصه

آلودگی هوا یکی از مهمترین مقوله هایی است که نه تنها سالمت انسان را تهدید می کند بلکه بر کلیه عوامل محیط زیست تاثیر 

ز اهمیت بیشتري  پیدا کرده و به صورت بسیار نامناسب برجاي می گذارد. در این میان آلودگی هوا ناشی از وسایل نقلیه روز به رو

مقطعی بوده است. براي انجام این تحقیق  - یک موضوع مهم زیست محیطی و بهداشتی در آمده است. این مطالعه از نوع توصیفی

اتومبیل ساخت داخل وخارج کشور  به روش نمونه گیري سرشماري انتخاب شد.اندازه گیري پارامتر هاي خروجی از  207

HC, CO2انجام گردید.نتایج نشان داد که غلظت متوسط  Mexaبوسیله دستگاه   CO, CO2, HC)اگزوز( ,CO   و نسبتA/F  

بوده  53/14، 2/370، 3، 48/11، و در اتومبیل هاي داخلی به ترتیب 21/12، 28/73، 75/0، 28/14در اتومبیل خارجی به ترتیب 

%  اتومبیل هاي ساخت خارج کشور کمتر از CO 100داخل کشور و میزان  % اتومبیل هاي ساختCO2 100است. همچنین میزان 

در وضعیت  HCو  COاستاندارد بوده است. نتیجه بررسی نشان داد که اتومبیل هاي ساخت خارج کشور از نظر تولید آالینده هاي 

در  CO2ر از نظر تولید آالینده بسیار مطلوب تري نسبت به خودرو هاي داخل قرار دارند. ولی اتومبیل هاي ساخت داخل کشو

  وضعیت مناسبی نسبت به خودرو هاي خارجی قرار دارند. 

  آلودگی هوا، آالینده هاي خروجی از اگزوز، سالمت انسان، کرمانشاه واژگان کلیدي:

  

  مقدمه

یکی از مهمترین مسائلی که فکر مردم جهان را به خود معطوف 

شـدید   و کـاهش ساخته است مسئله آلودگی هوا از یک طـرف  

منابع سوختهاي فسـیلی از طـرف دیگـر اسـت. خودروهـا و بـه       

خصوص خودروهاي مجهـز بـه موتورهـاي درونسـوز بنزینـی و      

]. آلـودگی  1هوا هسـتند[  دیزل از مهمترین عوامل آلوده کننده

هوا یکی از مهمترین مقوله هایی است که نه تنها سالمت انسان 

محیط زیست تاثیر بسـیار   را تهدید می کند بلکه بر کلیه عوامل

آمدورفتشهرها،جمعیتنامناسب برجاي می گذارد. افزایش

گـرم وسـایل ازنادرسـت ياسـتفاده موتـوري، ينقلیهوسایل

اسـت حاضرعصرهايمشخصهازشدن شهرها،بزرگوکننده

مـرگ ]. این آالینده ها خطـر 2-3[شدههواآلودگیموجبکه

آسـم گذاشته،تأثیرهاششعملکردبرداده،افزایشراتنفسی

سـرفه،  مثـل تنفسـی عالئـم دیگـر بروزباعثونمودهتشدیدرا

اینکـه ضـمن شـوند، میبرونشیت، بیماریهاي قلبی عروقی و...

هـم راتنفسـی هـاي دیگربیمـاري بـه ابـتالء عوامل میزاناین

دهد. همچنین مطالعات دیگر نیز رابطه بـین سـطح   میافزایش

ي هوا و تشدید آسم را بررسی کرده اند.در ایـن بـین   آالینده ها

یکی از مطالعـات رابطـه مثبتـی بـین مـوارد اورژانسـی آسـم و        

سطوح آالینده هاي هوا مانند اکسید هاي نیتروژن ، مونوکسـید  



میکرومتـر در بـین کودکـان گـزارش      10کربن و ذرات کمتر از 

فـوق  عوامـل  ازناشـی هـواي آلـودگی با]. مواجهه4کرده است[

افـزایش مثـل خودي قلـب خود بههايواکنشباهمراهالذکر

بـی افـزایش وقلـب پـذیري انعطافمیزانکاهشقلب،ضربان

سکتهخطرافزایشمورد همچندینباشد.میقلبیهاينظمی

شـده گزارشآالینده ها نیزبامواجههباهمراهناگهانیقلبیي

اقـدامات فقـدان وجمعیتافزایشوشهرهاتوسعهبا .]5است[

محـیط بـر آنزیانبـار آثارتدریجبههواآلودگیدرکنترلکافی

]. ظرفیـت 6گـردد[ مـی آشـکار بیشـتر چـه هرانسانوزیست

موقعیـت نظیـر عـواملی بـه شـهري منطقهیکدرهواآلودگی

هـا آالینـده انتشـار میـزان ) ،....وشـیب ارتفـاع،  (جغرافیایی

 .]7دارد[بسـتگی بـاد طمتوسـ سـرعت وسـطح واحدبرحسب
کـالن درآلودگی%72ازبیشگرفتهصورتمطالعاتبراساس

ونقـل، حمـل کـه آنجاازوخودروهاست،ترددازناشیهاشهر

ازاسـتفاده دارد،شـهرها کالنهوايآلودگیدرايسهم عمده

هـوا، آلـودگی کنترلوبهبودجهتعمومینقلوحملوسایل

. منـابع آالینـده هـاي هـوا بسـیار      ]9رسـد[ نظر میبهضروري

متنوع و متغیرند، ولی می تـوان آنهـا را در چهـار گـروه اصـلی      

تقسیم بندي کرد: حمل و نقـل متحرك(شـامل وسـائط نقلیـه     

موتوري، وسائط نقلیه هوایی، ترنها، کشتی ها و هر نوع اسـتفاده  

ویا تبخیر بنزین)، احتراق ساکن( دربرگیررنـده تـامین انـرژي و    

ــرارت  ــنعتی)،    ح ــاري و ص ــکونی، تج ــد مس ــراي مقاص الزم ب

ــالوژي و      ــیمیایی، مت ــنایع ش ــد ص ــنعتی (مانن ــدهاي ص فراین

پالیشگاههاي تصفیه نفت)، دفع مواد زائد جامد (شامل بازیافـت  

ناشی از مصارف خانگی و تجاري، زایدات زغال سنگ و خاکستر 

]. در ایـن  10-13باقی مانـده از سـوزاندن بقایـاي کشـاورزي)[     

ن آلـودگی هـوا ناشـی از وسـایل نقلیـه روز بـه روز اهمیـت        میا

بیشتري  پیـدا کـرده و بـه صـورت یـک موضـوع مهـم زیسـت         

محیطی و بهداشتی در آمده است زیرا هم تعداد خـودرو هـا رو   

به افزایش است و هم مسافتی که هر خـودرو در روز طـی مـی    

بـه بعـد نـرخ رشـد تولیـد       1960کند، بیشتر می شود. از سال 

رو از نرخ رشد جمعیت در جهان بیشتر بوده است. در سال خود

میلیـارد جمعیـت    5/3میلیون خـودرو بـراي    50حدود  1950

 6میلیون خـودرو بـراي    600حهان وجود داشته است و اکنون 

میلیون وسیله در سال رو به افزایش  45میلیارد نفر که با تولید 

شـتی  سال گذشته تهدید زیست محیطـی و بهدا  50است. طی 

خودروها از منابع ثابت بیشتر شده است. منابع متحرك در شهر 

ها عمدتا وسائط نقلیه موتوري هسـتند و در بسـیاري از مـوارد،    

این گروه از منابع آالینده جو از نظر انتشار بسـیاري از آالینـده   

]. عامل انتشار 14-19هاي هوا عامل اصلی محسوب می گردند[

د کـربن، اکسـیدهاي نیتـروژن،    چهار آالینـده عمـده مونواکسـی   

هیدروکربن ها و ذرات معلق هوا وسایل نقلیـه هسـتند. وسـایل    

نقلیه بـه عنـوان مـوثر تـرین عامـل تخریـب محـیط زیسـت و         

مخاطرات بهداشتی ساکنان شـهري شـناخته شـده انـد. اثـرات      

اولیه و زیانبار آلودگی هوا، عمدتاً ناشی از غلظـت نسـبتاً پـایین    

هواي شهرها طی دورههـاي طـوالنی اسـت.     انواع مواد سمی در

محدود شدن جریان هوا در سطوح پایینی جو همـراه وارونگـی   

دمایی باعث افزایش غلظت آالینده ها در جو می شود و ممکـن  

محیطی بینجامد. وارونگی دمـایی یـا   است به یک فاجعه زیست

جوي موقعی اتفاق می افتد که تـوده هـاي هـواي گـرم بـاالي      

واي نسبتاً سرد قرار گیرد. ساکن شدن هوا کـه بـه   تودهاي از ه

دنبال این پدیده بروز می کند، تخلیه نشـدن گازهـاي آالینـده    

اثر جریان هاي باالروي جوي را به دنبال دارد و  هواي شهرها بر

انتشار مداوم گازهاي سمی از خودروها، کارخانـه هـا و منـازل،    

ژوهش بـه منظـور   هواي شهرها را به شدت آلوده می کند. این پ

بررسی میزان آالینده هاي خروجی از اگزوز اتومبیل هاي شـهر  

کرمانشاه و تأثیر آن بـر سـالمت انسـان بـر اسـاس مقایسـه بـا        

  استاندارد انجام گردید.

  مواد وروش ها

 1389مقطعی بوده که در سال  - این مطالعه از نوع توصیفی

خل اتومبیل ساخت دا 207انجام گرفته است. براي شروع 

وخارج به روش نمونه گیري سرشماري انتخاب شد. نمونه 

صورت گرفت.   Stableبرداري از خودرو در حالت روشن و

اندازه گیري پارامتر هاي خروجی از اگزوز بوسیله دستگاه 

Mexa  (ساخت کشور ژاپن) انجام شده است. خودرو هاي مورد

صحرا،  مطالعه در این تحقیق، پیکان، پاژن، پاترول، پژو، جیپ

پروتون، سواري کارنیوال، سورنتو، تویوتا، سیتروئن، انواع هیوندا، 

تاکسی ون، وانت مزدا، وانت نیسان، وانت تویوتا، وانت پیکان و 

)  A/Fو نسبت  (Co, HC, CO2آالینده هاي خروجی از اگزوز 

  بوده است. 

تک  T-Testدر نهایت داده هاي حاصله با انجام آزمون آماري 

توسط  نرم افزار     α=05/0استناد به سطح معناداري  گروهی با

SPSS    وExcel  .مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت  

  

  یافته ها

نشان داده شده  1- 8و نمودارهاي  1-2نتایج مطالعه در جداول 

)  میانگین غلظت آالینده هاي خروجی از اگزوز 1است. جدول (

و میانگین غلظت ) 2اتومبیل هاي ساخت خارج و جدول (

آالینده هاي خروجی از اگزوز اتومبیل هاي ساخت داخل را 

 CO2) مقایسه میانگین غلظت 1نشان می دهد. نمودار(



خروجی از اگزوز اتومبیل هاي ساخت خارج با استاندارد، نمودار 

خروجی از اگزوز اتومبیل هاي  HC) مقایسه میانگین غلظت 2(

) مقایسه میانگین غلظت 3ساخت خارج با استاندارد، نمودار (

CO  ،خروجی از اگزوز اتومبیل هاي ساخت خارج با استاندارد

خروجی از اگزوز  F/A) مقایسه میانگین غلظت 4نمودار (

) مقایسه 5اتومبیل هاي ساخت خارج با استاندارد، نمودار (

خروجی از اگزوز اتومبیل هاي ساخت  CO2میانگین غلظت 

 HC) مقایسه میانگین غلظت 6داخل با استاندارد، نمودار (

خروجی از اگزوز اتومبیل هاي ساخت  داخل با استاندارد، 

خروجی از اگزوز  CO) مقایسه میانگین غلظت 7نمودار (

) مقایسه 8اتومبیل هاي ساخت  داخل با استاندارد، نمودار (

خروجی از اگزوز اتومبیل هاي ساخت   A/Fمیانگین غلظت 

  داخل با استاندارد را ارائه می دهد. 

  

  

  : میزان متوسط آالینده هاي خروجی از اگزوز اتومبیل هاي ساخت خارج1جدول

A/FCO2%HC)ppm(CO%نوع ماشین

ون21/1401/1527/804/0

هیوندا1542/1477/1705/0

سیتروئن25/1445/14301/0

تویوتا91/1245/1395/5517/0

پروتون76/177/1366/002/0

سورنتو83/1312/1666/1002/0

کارنیوال83/1312/16002/0

وانت تویوتا35/12114907/5

  

  : میزان متوسط آالینده هاي خروجی از اگزوز اتومبیل هاي ساخت داخل2جدول

A/FCO2%HC)ppm(CO%نوع ماشین

پیکان66/1447/115/35835/3

پژو85/1459/1241/24202/2

آردي75/1195/1143045/5

وانت نیسان75/1451/126/20736/2

وانت مزدا56/1647/925/33234/2

پاترول36/1575/1150138/2



جیپ صحرا38/1393/1137363/2

پاژن9/1579/111/29235/2

وانت پیکان6/138/105952/4

  

  

  با استاندارد خروجی از اگزوز اتومبیل هاي ساخت خارج CO2 : مقایسه میانگین غلظت1شکل 

  

  

  با استاندارد خروجی از اگزوز اتومبیل هاي ساخت خارج HC : مقایسه میانگین غلظت2شکل 



  

  

  تانداردبا اس خروجی از اگزوز اتومبیل هاي ساخت خارج CO : مقایسه میانگین غلظت3شکل 

  

  

  

  با استاندارد خروجی از اگزوز اتومبیل هاي ساخت خارج F/A : مقایسه میانگین غلظت4شکل 



  

  با استاندارد خروجی از اگزوز اتومبیل هاي ساخت داخل CO2 : مقایسه میانگین غلظت5شکل 

  

  

  اردبا استاند خروجی از اگزوز اتومبیل هاي ساخت  داخل HC : مقایسه میانگین غلظت6شکل 

  



  

  با استاندارد خروجی از اگزوز اتومبیل هاي ساخت  داخل CO : مقایسه میانگین غلظت7شکل 

  

  

  با استاندارد خروجی از اگزوز اتومبیل هاي ساخت  داخل A/F : مقایسه میانگین غلظت8شکل 



  :بحث و نتیجه گیري

تک  T-Testبا توجه به نتایج ارائه شده و انجام آزمون آماري 

) می توان گفت α=0/05وهی با استناد به سطح معنا داري(گر

براي تمامی اتومبیل هاي CO2که میانگین بدست آمده 

ساخت خارج (به جزء تویوتا، پروتون، وانت تویوتا) با اختالف 

  Co ،HC  معنی داري از استانداردهاي محیط زیست کمتر،  

تویوتا) با براي تمامی اتومبیل هاي ساخت خارج (به جزء وانت 

اختالف معنی داري از استانداردهاي محیط زیست بیشتر، 

براي تمامی اتومبیل هاي ساخت خارج (به جزء  A/Fنسبت 

پروتون) با اختالف معنی داري از استانداردهاي محیط زیست 

  ). همچنین با توجه به نتایج ارائه شده، p<0/05بیشتر است(

ومبیل هاي ساخت براي تمامی اتCO2میانگین بدست آمده 

داخل با اختالف معنی داري از استانداردهاي محیط زیست 

براي تمامی اتومبیل هاي ساخت داخل (به جزء   HCکمتر،

آردي، پاترول، وانت پیکان) با اختالف معنی داري از 

براي تمامی اتومبیل   Coاستانداردهاي محیط زیست بیشتر، 

) با اختالف معنی هاي ساخت داخل (به جزء آردي، وانت پیکان

براي  A/Fنسبت داري از استانداردهاي محیط زیست بیشتر،

تمامی اتومبیل هاي ساخت داخل (به جزء وانت مزدا، پاترول، 

پاژن) با اختالف معنی داري از استانداردهاي محیط زیست 

  ). p<0/05بیشتر است(

HC, CO2نتایج نشان داد که غلظت متوسط ,CO   و نسبت

A/F  28/73، 75/0، 28/14مبیل خارجی به ترتیب در اتو ،

، 3، 48/11، و در اتومبیل هاي داخلی به ترتیب 21/12

% CO2 100بوده است. همچنین میزان  53/14، 2/370

%  اتومبیل CO 100اتومبیل هاي ساخت داخل کشور و میزان 

هاي ساخت خارج کشور کمتر از استاندارد بوده است. و 

% 3/33هاي ساخت خارج کشور و  %  اتومبیل5/12همچنین

بیشتر از  HCاتومبیل هاي ساخت داخل کشور از نظر میزان 

استاندارد بوده است. نتیجه بررسی نشان داد که اتومبیل هاي 

در  HCو  COساخت خارج کشور از نظر تولید آالینده هاي 

وضعیت بسیار مطلوب تري نسبت به خودرو هاي داخل قرار 

هاي ساخت داخل کشور از نظر تولید دارند. ولی اتومبیل 

در وضعیت مناسبی نسبت به خودرو هاي  CO2آالینده 

   خارجی قرار دارند.

با توجه به نتایج بدست آمده در جداول و نمودارهاي مربوطه 

می توان گفت که رشد روزافزون وسایل نقلیه موتوري و سواري 

ن در در شهر کرمانشاه دلیل اصلی باال بودن مونواکسید کرب

هواي شهر مربوطه در طول سالهاي مطالعه شده بوده است. 

بنابراین الزم است جهت بهبود وضعیت هواي شهر کرمانشاه در 

تمام طول سال و ایجاد شرایط بهداشتی بخصوص براي 

گروههاي حساس مثل بیماران قلبی و تنفسی، اقدام به گازسوز 

ن کارخانجات کردن کلیه وسایل نقلیه موتوري و جا به جا نمود

و صنایع آلوده کننده هوا از داخل و نزدیکی شهر به خارج و 

  فواصل دورتر نمود.
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