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Abstract 

 

Background and purpose: Air pollution is one of the most important environmental issues and 

its impact on human health has been proven in the 20th century. Many air pollutants such as CO, NO2, SO2, 

O3, particulate matter (PM10), heavy metals, radon, etc. could have negative health effects. The aim of this 

study was to determine the concentration of PM10, lead, and radon in the air of Spahanshahr, Isfahan, Iran. 

Materials and methods: This study was conducted in the summer of 2015. Sampling was 

performed using fiberglass filters by High volume sampler. Analysis of PM10, lead, and radon was carried 

out by weight discrepancy, ICP device, and CR- 39 detector, respectively. Geographic information system 

v10 and Inverse Distance Weighted (IDW) were used for interpolation and the spatial distribution of 

mean concentrations of pollutants in the stations. Data analysis was done in SPSS V16.   

Results: The mean concentrations of PM10, lead, and radon were 57.07±33.07 µg/m3, 0.41±0.23 

µg/m3, and 466.78±86.92 (Bq/m3), respectively. The concentration of PM10, lead, and radon in most 

sampling stations were higher than the WHO and EPA recommendations. The highest concentration of 

PM10, lead, and radon was observed in the Southeast, West, and West of the study area. 

Conclusion: This investigation showed that the high concentration of particulate matter in the 

Southeast of study area was mainly due to the vicinity of the confluence of two main highways in Isfahan 

and construction activities of the commercial center. But high concentrations of lead and radon in West 

Region and in stations near the lead mine could be due to the mining activities and the direction of the 

prevailing winds in summer (West-East). 
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 ـدرانــــازنــــي مـــكــــزشــوم پـــــلـــگاه عــشـــــه دانــــلـــمج

 (48-19)   9911سال    فروردین   951بيست و هشتم    شماره دوره 

 45        9911، فروردین  951ه مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                       دوره بيست و هفتم، شمار              

 پژوهشی

 سپاهان شهر، سرب و رادون در 10PM غلظت مکانی عیتوزتخمین 
 (GIS) ییایاطالعات جغراف ستمیبا استفاده از ساصفهان 

 
       1حسین فرخ زاده

       2نگار جعفری

       3مجتبی صادقی

       4مریم تالش علیپور

       5محمدمهدی امین

 6علی عبداله نژاد

 چكیده
هالا د  رالرن ی از موضوعات مهم زیست محیطی است که اثرات آن بر سالممت اسسالانآلودگی هوا یک و هدف: سابقه

، ذ ات معلال،، للالتات سالن،یر،  ادون و CO، 2NO، 2SO، 3Oهای هوا ماسند بیستم به اثبات  سیده است. بسیا ی از آالینده
د   ، سالر  و  ادون 10PM غلظالت پایش هدف با مطالعه ها داشته باشد. لذا ایرتواسد اثر سامطلوبی بر سممتی اسسانغیره می

 سپاهان شهر اصفهان اسجام گرلت. هوای اطراف
اسجام گرلت. سموسه بردا ی با اسالتفاده از لیلترهالای لالایبرگم   4931ایر تحقی، د  سه ماهه تابستان  ها:مواد و روش
و  ICPطریال، اتالتمف وزن، دسالت،اه ، سر  و  ادون به ترتیب از 10PMو آسالیت  High volumeبردا  توسط دست،اه سموسه

 د  بالیر هالاآالیندهمقایسه میاس،یر غلظت  صو ت گرلت. برای د ون یابی و توزیع مکاسی غلظت برای CR- 39آشکا ساز 
استفاده گردیالد. جهالت آسالالیت  41سسخه  GISسیستم اطمعات جغرالیای  IDWها از  وش آالینده ی مو د مطالعههاایست،اه

 استفاده شد. 41سسخه  SPSSداده ها سیت از 
و  3g/mµ )10/99± 10/70  ،3g/mµ) 39/1± 14/1، سالالر  و  ادون بالاله ترتیالالب  10PMمیالالاس،یر غلظالالت  ههها:یافتههه

 3Bq/m )33/61± 06/111  10بود، به طو ی که غلظتPMهالای سموساله بالردا ی بالاالتر از ، سر  و  ادون د  اکثالر ایسالت،اه
تالریر د  جنو  شرری، سر  و  ادون سیت د  غر  منطقاله مالو د مطالعاله بالیش 10PMبود. غلظت  EPAو  WHOاستاسدا د 

 مقدا   ا داشتند.
تر باله دلیالم مجالاو ت د  ستایج ایر مطالعه سشان داد باال بودن غلظت ذ ات معل، د  جنو  شرری منطقه بیش استنتاج:

سیتی سنتر بوده ولی باال بودن غلظت  محم تمری دو اتوبان اصلی و تروجی شهر اصفهان و ساتت و ساز د  مرکت تجا ی
های معدسی و جهت باد تواسد به دلیم لعالیتمی های ستدیک به معدن سر سر  و گاز  ادون د  غر  منطقه و د  ایست،اه

 .شرری( باشد -غالب اصفهان د  تابستان  غربی
 

 GIS ، معدن سر  باما،، سر ،  ادون10PMغلظت، کلیدی: واژه های 
 

 مقدمه
 دگی هوا هم،ام با پیشالرلت صالنایع د  کشالو هایآلو

مهم زیسالت محیطالی یکی از موضوعات  د  حال توسعه
ها د  ررن بیسالتم باله است که اثرات آن بر سممت اسسان
 التایش مرگ و میراثبات  سیده است و جتء ده عامم مهم 

 
 :a_abdolahnejad@ssu.ac.ir E-mailکده بهداشت                                                      یتد: داش،اه علوم پتشکی شهید صدوری، داسش -مولف مسئول: علی عبداله نژاد

 مرکت تحقیقات محیط زیست، داسشکده بهداشت، داسش،اه علوم پتشکی اصفهان، اصفهان، ایران ،کا شنا  ا شد مهندسی بهداشت محیط .4

 تحقیقات محیط زیست، داسشکده بهداشت، داسش،اه علوم پتشکی اصفهان، اصفهان، ایرانمرکت  ،مهندسی بهداشت محیط داسشجوی دکتری. 3

 . کا شنا  ا شد لیتیک، آزمایش،اه لیتیک سازمان اسرژی اتمی، اصفهان، ایران9
 مهندسی بهداشت محیط، داسشکده بهداشت، داسش،اه علوم پتشکی اصفهان، اصفهان، ایران . داسشجوی کا شناسی1
 مرکت تحقیقات محیط زیست، داسشکده بهداشت، داسش،اه علوم پتشکی اصفهان، اصفهان، ایران ،هندسی بهداشت محیطم ،استاد. 7
 مهندسی بهداشت محیط، داسشکده بهداشت، داسش،اه علوم پتشکی شهید صدوری یتد، یتد، ایران داسشجوی دکتری .1
 : 3/6/4931تا یخ تصویب :                3/7/4931 حات :تا یخ ا جاع جهت اصم            34/4/4931 تا یخ د یالت 
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 در اصفهان ، سرب و رادونPM10غلظت  يمكان عیتوز
 

 9911، فروردین  951ره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                        دوره بيست و هفتم، شما         49

طو ی که طب، آما  . به(4-9 د  جهان شناتته شده است

سالالازمان بهداشالالت جهالالاسی، د  سرتاسالالر جهالالان سالالالیاسه 

هالای رلبالی، تنفسالی و سالرطان سفر بر اثر بیما ی 611111

میرسد که تعداد ستدیک باله  یه مرتبط با آلودگی هوا می

. (1 التالدها د  جنو  آسیا اتفاق می د از آنمو 471111

، CO، 2NO، 2SO، 3Oهای هالوا ماسنالد بسیا ی از آالینده

تواسنالد ذ ات معل، و غیره د  هوا وجالود دا سالد کاله مالی

هالالا  ا تهدیالالد کالالرده و باعالال  مشالالکمت سالالممتی اسسالالان

د   .(7،1 تنفسی، سرد د، سرگیجه و حممت رلبی شالوسد

ای ( اهمیالت ویال هPM ات معلال،  ها، ذمیان ایر آالینده

تواسند هم منشا طبیعی و هم منشا مصالنوعی دا سد. که می

دهالد ذ ات سشالان مالی WHO. گتا شات (0 داشته باشند

هالای تنفسالی میکرون می تواسد عامم بیما ی 41تر از کم

هالای رلبالی، حملاله و رلبی عروری ماسند آسم، بروسشالیت،

کاله د  طو یبهکاهش عملکرد  یه و مرگ و میر باشد، 

میکروگالرم  41برتی شهرهای ا وپا به ازای التایش هالر 

میکالرون،  41تالر از د  متر مکعب غلظت ذ ات کوچک

. چالون (6-41 یابدد صد التایش می 1میتان مرگ و میر 

ها سطح وی ه بسیا  باالیی داشته و می تواسنالد ایر آالینده

 هالای آ وماتیالکمواد آلی گوساگوسی ماسند هیالد وکربر

 SPAH ،)هالای آ وماتیالکسیتروهید وکربر  SPAH-nitro،) 

 ا به  مواد ادیواکتیو و هاللتات سن،یر، آزبست، پاتوژن

تود جذ  و به عم،  یه سفوذ کرده و وا د جریان تون 

شده و باع  اثالرات سالامطلو  از جملاله جهالش ژستیکالی 

. للتات سن،یر کا بردهای متعدد صالنعتی، (44-41 شوسد

زی، پتشکی و تکنولوژی دا سد که ایالر تاس،ی، کشاو 

موضوع منجر به توزیع گسترده آن ها د  محالیط زیسالت 

هالا د  محالیط و التایش س،راسی د  مو د اثرات بالقوه آن

گالردد. بعیالی از للالتات هالا مالیزیست و سممت اسسالان

سن،یر ماسند آ سنیک، کادمیوم، کروم، جیالوه و سالر  

تالری ومی بیشبه دلیم سمیت دا ای اهمیت بهداشت عم

للتات سن،یر موجود د  گرد و غبا  شالهری  .(47 هستند

ممکر است از منابع ثابت و متحالر  د  منالاط، شالهری 

هالا و شامم معادن، صنایع، ترالیالک، بازسالازی سالاتتمان

هالای شالهری،  سالوبات اتمسالفری و سازی، لعالیتجاده

یکی از  .(41 لرآیندهای ژئوشیمیایی طبیعی سشات ب،یرسد

تواسالد لتایش غلظت للالتات سالن،یر د  هالوا مالیعوامم ا

تریر استشا ات ایر های معدن کا ی باشد که مهملعالیت

و للالالتات سالالن،یر  PM ،2NO، 2SOلعالیالالت هالالا شالالامم 

ها، کیفیت هالوا  ا کالاهش داده و بالر هستند. ایر آالینده

 طالالرق از اسسالالان .(40 گذا سالالدهالالا اثالالر مالالیسالالممت اسسالالان

 از یکالی باشالد،مالیسالن،یر  للالتات معالر  د  مختلال 

 گرد اسسان، بدن به سن،یر للتات و ود های اه تریرمهم

 اسسالاسی منشاء با للتی ترکیبات حاوی که است غبا ی و

 .(46 باشدمی طبیعی و

 موسساله زایسالرطان ترکیبالات 2Bگالروه  د  سر 

 آثا  و است شده بندیطبقه تحقیقات سرطان المللی بیر

  ژیالم و الالراد بولیکیمتا هایبه وی گی بست،ی آن سمی

 موضالالع چهالالا  د  بالالدن، د   ا ایالالر آثالالا . دا د ایالالی غالالذ

 اعصالا  مرکالتی، عصالبی دسالت،اه ،گالوا ش دسالت،اه

 .(43 شودمی دیده ساز تون سیستم و محیطی

 واسالطه باله کاله اسالت بیرسال  و بالوبی گازی  ادون

 گالاز .شالودایجاد مالی زمیر د  موجود او اسیوم لروپاشی

 ایجالاد باعال  تواسالدمالی هوا د  لفاآ پرتو استشا  با  ادون

 اثالر علمالی گالتا ش کمیتاله طبال، .(31 شالود  یاله سرطان

 میمدی، مقدا  3111 د  سال ملم سازمان اتمی پرتوهای

 منابع تمام از مؤثر( سالیاسه اسسان  دوز پرتوگیری متوسط

 برآو د سال د  سیو تمیلی 1/3 حدود طبیعی، پرتوزای

 استنشالاق از ساشالی آن د صالد 73 حالدود که است، شده

 شدن ترطوالسی با گاز ایر استنشاق .(34 است  ادون گاز

 باعال  و سمالوده وا د  یه به جدی صدمات تنفس، مدت

 بالروز سهایت د  و لیبروزیس و آمفیتم هایبیما ی ایجاد

 عنالوان باله سالی،ا  از بعالد  ادون .(33 شودمی  یه سرطان

 شالالده شالالناتته دسیالالا کالالم د   یالاله سالالرطان عامالالم دومالالیر

 .(39 است

د   3149و همکا اسش د  سالال  Masseyد  مطالعه 

سشالان داد کاله  2.5PMهند، بر سی غلظت للالت سالر  د  

وجود ایر للالت سالرطان زا مالی تواسالد منجالر باله تطالرات 
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 حسین فرخ زاده و همکاران     

 41        9911، فروردین  951ه مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                       دوره بيست و هفتم، شمار              

 پژوهشی

بهداشتی جدی شود و لذا پالایش اثالرات سالمی و کنتالرل 

  .(31 آن الزم است

 3141و همکالا ان د  سالال  Zhengد  مطالعه دی،الری 

 2.5PMلالالتات سالالن،یر سالالر  و کالالادمیوم  ا د  غلظالالت ل

بر سی کرده و ستیجه گرلتند که مقادیر ایر للتات باالتر 

  .(37 از استاسدا د بوده است

 و بر سالی 3141د  سالال  García-Ordialesد  مطالعه 
 سالالوبات موجالالود د  مسالالیر یالالک معالالدن سشالالان داد کالاله 

های معدن کا ی سبب التایش آلودگی به للتات لعالیت
 .(31 شودیر از جمله سر  میسن،

د   3147و همکالالا اسش د  سالالال  Chenد  مطالعالاله 

با للالت سالن،یر سالر  مالو د  2.5PMچیر آلودگی ذ ات 

بر سی ررا  گرلت که سشان داد میتان سر  موجالود د  

 .(30 حد استاسدا دهای کیفیت هوای بیروسی چیر بود

غلظالالت للالالتات  3147د  مطالعالاله دی،الالری د  سالالال 

 وم، کروم، مس، آهر، من،نت، سیکم، سالر ،سن،یر کادمی

هالای بالر  وی سموساله 10PMتیتاسیوم، واسادیوم  وی ذ ات 

هوای محیطی بر سالی شالد و مشالخد شالد کاله شالرایط 

و للالالتات سالالن،یر اثالالرات  10PMهواشناسالالی د  غلظالالت 

هالالای زیالالاد بالالاد و کالاله د  سالالرعتطالالو یزیالالادی دا د. بالاله

  شالود، دمشالاهده مالی 10PMهالای کالم با سدگی، غلظت

هالالای کالالم بالالاد و شالالرایط پایالالدا  حالالالی کالاله د  سالالرعت

تالالر از  البتالاله کالالم 10PMهالالای بالالاالی اتمسالالفری، غلظالالت

 .(36 شود( دیده می3µg/m 7/4 استاسدا د

د  ستدیکالالی  3147د  مطالعالاله اسجالالام شالالده د  سالالال 

از سظر  2.5PMو  10PMصنعت ذو  آهر و استیم، ذ ات 

بالاالی هالای میتان للتات سن،یر بر سی شدسد و غلظالت

من،نت، سیکم، آ سنیک، کادمیوم و سر  سشالان داد کاله 

  .(33 باشدهای صنعتی منشا ایر للتات میلعالیت

ای د  جنالالو  لبنالالان جهالالت مطالعالاله 3141د  سالالال 

بر سی سطح  ادون د  محیط بیرون و د ون منازل اسجام 

تالالر از گرلالالت کالاله غلظالالت  ادون د  محالالیط بیالالرون بالالیش

 .(91 محیط داتم گتا ش گردید

هکتالا   111سپاهان شهر اصفهان با مساحتی بیش از 

های پرجمعیت شهر اصفهان است که د  یکی از شهر 

جنو  شهر اصفهان و د  کنا  اتوبان شالهید دسالتجردی 

ررا  گرلته است. سالپاهان شالهر از سالمت شالمال بالا کالوه 

کیلالالومتری معالالدن  7صالالفه و از سالالمت غالالر  د  لاصالالله 

. هدف ایر (4ر شما ه  تصوی سر  و  وی باما ررا  دا د

مطالعه بالا توجاله باله لعالیالت اسالتخرا  سالر  و  وی د  

معدن باما و جهت باد غالب و احتمال پراکنالدگی ذ ات 

(، 10PMمعل، و للت سالر ، تعیالیر غلظالت ذ ات معلال،  

 سر  و  ادون د  سپاهان شهر بود.
 

 
 

 عهبردا ی ومنطقه مو د مطال های سموسهمورعیت ایست،اه :1شماره تصویر

 

 مواد و روش ها
 مطالعه سوع و زماسی محدوده

مقطعی بوده که د  ایر  -ایر مطالعه از سوع توصیفی

بردا ی که عمدتاً بالا توجاله ایست،اه سموسه 7مطالعه تعداد 

به امنیت دست،اه سموسه بردا  و با توجه به جهت باد غالب 

از غالالر  بالاله شالالرق، مالالدا   سالالطح سالالپاهان شالالهر بالالرای 

، سالالر  و  ادون استخالالا  شالالدسد. 01PMبالالردا ی سموسالاله

، 6/1، 1/7به ترتیب به لاصله  7و  1، 9، 3، 4های ایست،اه

 کیلومتری از معدن ررا  دا سد. با توجاله 3/1و  6/7، 7/1

آمریکالالا و  زیسالالت محالالیط سالالازمان حفا الالت  هنمالالود بالاله

بالردا ی، جمعالاً دسالتر  و محالدویت سموساله د  امکاسات

 37باله لاصالله  4931ن سموسه د  سه ماهه تابسالتا 37تعداد 

 آو ی گردید.ایست،اه مو د مطالعه جمع 7 وز یکبا  از 
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 سموسه بردا ی وآسالیت سموسه ها
از  10PMبالردا ی غلظالت د  ایر مطالعه برای سموساله

 PQ200مالدل   High volumeپمپ سموسه بردا  محیطی 

لیتالر د  دریقاله باله  0/41ساتت کشالو  آمریکالا( بالا دبالی 

متر بالاالتر از سالطح زمالیر  41فاع ساعت د  ا ت 31مدت 

متالری مالو د میلالی 10استفاده شد. لیلترهای لالایبرگم  

بردا ی به مالدت استفاده برای سموسه بردا ی ربم از سموسه

گالالراد و د جالاله سالالاستی 419سالالاعت د  لالالو  بالالا دمالالای  31

سپس د  دیسیکاتو  ررا  گرلت. پس از سرد شدن وزن 

بردا ی د  داتم پمالپ اولیه لیلتر ثبت شده و برای سموسه

High volume  31ررا  گرلت. لیلترهالا بعالد از گذشالت 

ساعت از سموسه بردا ی مجالدداً د  داتالم لالو  بالا دمالای 

گالالراد رالالرا  گرلتالاله و سالالپس وزن آن د جالاله سالالاستی 419

گیری شده و از اتتمف وزن اولیه و ثاسویه لیلترها، اسدازه

 .(94،93 محاسالبه گردیالالد 3µg/mبرحسالالب  10PMغلظالت 

سصال  با  وش هیم اسالیدی، جهت تعییر غلظت سر  

تفلالوسی  یختاله  بشالرترد و د  داتم   یتلیلتر به رطعات 

لیتالر اسالید میلالی 4لیتر اسید سیتریالک، میلی 9شد و سپس 

میلی لیتر اسید هید و للوئو یک باله آن  4/1پرکلرات و 

د جالالاله  401سالالالاعت د  دمالالالای  1اضالالالاله و بالالاله مالالالدت 

سرد شدن،  زرا  گرلت. پس اگراد د  داتم لو  ریساست

گالالراد ید جالاله سالالاست 37محلالالول بالالر  وی هیتالالر د  دمالالای 

لیتالر اسالید کلریالد یک باله آن اضالاله و میلالی4تشک و 

 41سالپس باله وسالیله آ  مقطالر دو بالا  تقطیالر باله حجالالم 

لیتر  ساسده شد و سپس محلول از لیلترهالای واتمالر میلی

عبو  داده شالد و د  داتالم  الروف پمسالتیکی تالا زمالان 

گراد د  یخچال ید جه ساست 1ائت للت سر  د  دمای رر

به منظو  کالیبراسیون دست،اه با  .(99،91 س،هدا ی گردید

 گرممیلی 4111، از محلول ICPاستفاده از محلول استاسدا د 

میکروگالرم د   711تا  4/1های بیر د  لیتر سر ، غلظت

هالا بالا لیتر ساتته شد و سپس غلظت سر  د  سموسهمیلی

سالالاتت  Varian مالالدل OES- ICPتفاده از دسالالت،اه اسالال

غلظت  ادون بالا اسالتفاده  کشو  امریکا تعییر مقدا  شد.

جامالد از سالوع  حالالت ی هسالته پالای  د دتکتو هالای از

SSNTDs  93آشکا  سازCR-  د  سالازمان اسالرژی اتمالی

 Excelاصفهان سنجیده شد. برای تهیه سمودا ها از برسامه 

سرمالال بالودن  بالرای SPSSآما ی التا  سرم 41و از سسخه 

مقایساله  و بالرای آزمون کولموگروف اسمیرسوفها داده

 بالا  هنمالود سالازمان بهداشالت هالاآالیندهمیاس،یر غلظت 

تک  tاز آزمون جهاسی و سازمان حفا ت محیط زیست 

مقایساله میالاس،یر  ( و بالرایone sample t-testای  سموسه

 ی مالالالو د هالالالاایسالالالت،اه د  بالالالیر هالالالاآالینالالالدهغلظالالالت 

غیرپا امتریک کروسالکالوالیس  آزمون آما یمطالعه از 

 kruskal-wallis test) از آزمالون آمالا ی اسالتفاده شالد .

هالا تعییر همبست،ی بیر آالینالدههمبست،ی اسپیرمر برای 

های مختلال  اسالتفاده گردیالد و مو د مطالعه د  ایست،اه

مقایساله  برای د ون یالابی و توزیالع مکالاسی غلظالت بالرای

ی مالو د ایسالت،اه هالا د  بالیر هالاآالینالدهمیاس،یر غلظت 

سیسالالتم اطمعالالات  IDWآالینالالده هالالا از  وش  مطالعالاله

 استفاده گردید. 41سسخه  GISجغرالیای 
 

 ه هایافت
حدارم، حداکثر و میاس،یر غلظالت  4جدول شما ه 

10PM  ا د  ایست،اه های سموسه بالردا ی سشالان مالی دهالد 

باله  10PMتالریر غلظالت که با توجه به ایر جالدول، بالیش

تالریر و کالم 7و  3هالای شالما ه ترتیب مربوط به ایست،اه

بالوده اسالت. جالدول  1مقدا  مربوط باله ایسالت،اه شالما ه 

 ا د   ر و میاس،یر غلظالت سالر حدارم، حداکث 3شما ه 

دهد. با توجاله باله آن، بردا ی سشان میهای سموسهایست،اه

هالای تریر غلظت سر  به ترتیب مربوط به ایسالت،اهبیش

بود. جدول  3تریر غلظت مربوط به ایست،اه و کم 1و  4

سیالالت حالالدارم، حالالداکثر و میالالاس،یر غلظالالت گالالاز  9شالالما ه 

دهد که ا ی سشان می ادون  ا د  ایست،اه های سموسه برد

تالریر غلظالت گالاز  ادون باله ترتیالب د  تریر و کمبیش

  ثبت شده است. 3و  4های ایست،اه

میالالاس،یر پا امترهالالای هواشناسالالی  1جالالدول شالالما ه 

هالای  دما،  طوبت، لشالا  و سالرعت بالاد(  ا د  ایسالت،اه

  دهد.سموسه بردا ی سشان می
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 پژوهشی

 3g/mµ )10PM حدارم، حداکثر و میاس،یر غلظت  :1جدول شماره 

 د  ایست،اه های سموسه بردا ی
 

 شما ه ایست،اه سموسه بردا ی حدارم حداکثر میاس،یر  اسحراف معیا 

 4شما ه  11/33 77/11 14/13 41/41

 3شما ه  03/91 97/363 437 30/60

 9شما ه  71/40 3/14 17/33 41/6

 1شما ه  07/44 01/11 99/39 36/41

 7شما ه  14/39 74/01 36/70 96/46

 میاس،یر کم 96/39 10/413 10/70 06/30

 
( 3g/mµحدارم، حداکثر و میاس،یر غلظت سر    :2جدول شماره 

 د  ایست،اه های سموسه بردا ی
 

 شما ه ایست،اه سموسه بردا ی حدارم حداکثر میاس،یر  اسحراف معیا 

 4شما ه  97/1 63/1 16/1 46/1

 3شما ه  110/1 16/1 17/1 143/1

 9شما ه  97/1 0/1 73/1 43/1

 1شما ه  3/1 6/1 14/1 34/1

 7شما ه  49/1 3/1 41/1 137/1

 میاس،یر کم 34/1 79/1 14/1 44/1

 
حدارم، حداکثر و میاس،یر غلظت گاز  ادون  :3جدول شماره 

 3Bq/mد  ایست،اه های سموسه بردا ی ) 
 

 موسه بردا یشما ه ایست،اه س حدارم حداکثر میاس،یر اسحراف معیا 

 4شما ه  39/994 31/396 63/717 63/349

 3شما ه  49/419 79/116 3/306 70/30

 9شما ه  17/931 16/701 3/174 1/03

 1شما ه  13/491 19/337 19/796 17/493

 7شما ه  79/33 06/333 6/746 19/316

 میاس،یر کم 11/343 99/019 06/111 14/470

 
 امترهای هواشناسی  دما،  طوبت، لشا  میاس،یر پا :4جدول شماره 

 و سرعت باد( د  ایست،اه های سموسه بردا ی
 

 (˚Cدما   (% طوبت   (mmHgلشا    (m/hسرعت باد  
 ایست،اه 

 سموسه بردا ی

 4شما ه  3/91 1/43 133 7/3

 3شما ه  4/91 1/43 194 1/3

 9شما ه  3/33 6/43 191 1/3

 1شما ه  0/30 1/49 194 3/3

 7شما ه  3/36 07/49 193 7/3

 میاس،یر کم 3/33 19/49 1/191 76/3

 

با  هنمود  10PMمقایسه بیر غلظت  4شما ه سمودا  

WHO دهد کاله بردا ی  ا سشان میهای سموسهد  ایست،اه

د   10PMبا توجه به شالکم مالو د سظالر، میالاس،یر غلظالت 

 WHOبردا ی بالاالتر از  هنمالود های سموسهاکثر ایست،اه

ای سشان داد که تک سموسه tد، اما ستایج آما ی آزمون بو

از سظالر غلظالت  9و  3، 4های شما ه لقط د  بیر ایست،اه

PM10  با اسالتاسدا دWHO دا ی وجالود اتالتمف معنالی

  (.p > 17/1داشت  

 

 
 های د  ایست،اه WHOبا  هنمود 10PMمقایسه غلظت  :1شمارهنمودار 

 سموسه بردا ی

 

قایساله غلظالت سالر  بالا  هنمالود م 3شما ه  سمودا 

WHO  و استاسدا دEPA بردا ی  ا های سموسهد  ایست،اه

لوق، میاس،یر غلظالت  تصویردهد که با توجه به سشان می

بردا ی بالاالتر از  هنمالود ها سموسهسر  د  اکثر ایست،اه

WHO  وEPA .بوده است  

 

 
و  WHOمقایسه میاس،یر غلظت سر  با  هنمود  :2شماره نمودار 

 د  ایست،اه های سموسه بردا ی EPAاستاسدا د 

 

ای سشالان داد کاله تالک سموساله tستایج آما ی آزمون 

باله جالت ایسالت،اه  WHOبیر غلظالت سالر  بالا اسالتاسدا د 

دا ی وجود های اتتمف معنید  سایر ایست،اه 4شما ه 

امالالا مقایسالاله بالالیر غلظالالت سالالر  بالالا  (،<17/1pسالالدا د  

د  سایر  7ایست،اه شما ه سشان داد به جت  EPAاستاسدا د 

  (.p >17/1دا  است  ها اتتمف معنیایست،اه
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مقایساله غلظالت  ادون بالا  هنمالود  9شالما ه سمودا  

WHO دهالد. ستالایج بیالاس،ر آن اسالت کاله بالا  ا سشان مالی

های که غلظت  ادون د  محیط WHOتوجه به  هنمود 

بکرل د  متر مکعب تعییر شده  47تا  7بیرون اماکر بیر 

هالالای لالالوق بسالالیا  بالالاالتر از  هنمالالود ایالالر غلظالالت اسالالت،

 سازمان است.

 
،اه های الا د  ایستالاز  ادون بالر غلظت گالالمیاس،ی :3اره ـشمودار ـنم

 سموسه بردا ی

 

د   WHOمقایسه غلظالت گالاز  ادون بالا اسالتاسدا د 

های مختلال  بالا اسالتفاده از محیط بیروسی د  بیر ایست،اه

داد کالاله د  همالاله  ای سشالالانتالالک سموسالاله tآزمالالون آمالالا ی 

 (.p >17/1دا ی وجود داشالت  ها اتتمف معنیایست،اه

چنیر ستایج آزمون کروسکالوالیس سشالان داد د  بالیر هم

بردا ی از سظر میاس،یر غلظت سر  و های سموسهایست،اه

10PM دا ی وجود دا د، اما از سظر اتتمف آما ی معنی

ف هالالا اتالالتمغلظالالت گالالاز  ادون بالالیر ایسالالت،اهمیالالاس،یر 

 دا ی وجود سداشت.معنی

، سالر  و 10PMندی غلظالت ب، پهنه3شما ه تصویر 

دهد که با توجه شکم  ا سشان می GIS ادون با سرم التا  

مو د سظر، ال،وی پراکندگی غلظالت سالر  و  ادون د  

ایست،اه استهایی و ستدیک به معدن سالر  بامالا د  منطقاله 

کاله طالو یمو د مطالعه شباهت زیادی به هم داشالت، باله

تریر غلظت  ا د  هر دو آالینده بیش 1و  4های ایست،اه

 هایسشان داد. آزمون آما ی همبست،ی اسپیرمر بیر آالینده

 (p >17/1مو د مطالعه سشان داد که بیر سالر  و  ادون بالا  

دا  وجالود دا د. ا تباط معنی 141/1و ضریب همبست،ی 

ب ( و ضالالریp >14/1بالالا   10PMچنالالیر بالالیر سالالر  و هالالم

دا ی وجالود داشالت کاله ا تباط معنی -749/1همبست،ی 

باالست،  10PMهایی که غلظت دهد د  ایست،اهسشان می

تالری برتالو دا  اسالت. همبسالت،ی سر  از غلظالت کالم

چنیر سشان داد که بیر سایر پا امترها ا تبالاط اسپیرمر هم

 دا ی وجود سداشت.معنی

 

د   ، سر  و گاز  ادون01PMپهنه بندی میاس،یر غلظت  :2شماره  ریتصو

 ایست،اه های سموسه بردا ی

 

 بحث
سشالان داده شالده  4گوسه که د  جدول شالما ه همان

ثبت گردید.  3د  ایست،اه  10PMتریر غلظت است، بیش

 3شالما ه  تصویرسیت د   10PMبندی غلظت چنیر پهنههم

بیاس،ر آن است غلظت ایر آالینده د  جنو  شرری ایالر 

که دلیم آن  ا عموه بر ساتت و ساز د  منطقه باال بوده 

 مرکت تجا ی سیتی سنتر به ررا گیری ایر ایسالت،اه د  محالم

های شهید دستجردی و ذو  آهر داسسالت. تمری اتوبان

تالریر مسالیرهای و ودی اتوبان شهید دستجردی از اصلی

هالا و و تروجی شهر اصفهان به سمت شالیراز، شهرسالتان

باله دلیالم رالرا  گیالری  شهرهای اطراف بوده و هم چنالیر

مرکت تجا ی سالیتی سالنتر، ایسالت،اه  اه آهالر اصالفهان و 

ترمینال صفه د  ایر مسیر، باال بودن غلظت ایالر آالینالده 

د  ایر محالدوده دو  از استظالا  سیسالت. میالاس،یر غلظالت 

10PM  د  تمامی ایست،اه های  4شما ه سمودا  با توجه به

 ر از  هنمالودبالاالت 1گیری به جالت ایسالت،اه شالما ه اسدازه
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WHO  3g/mµ 11باشد. به طو ی که غلظالت ایالر ( می

میکروگالالرم بالالر  437بالالا مقالالدا   3آالینالالده د  ایسالالت،اه 

بالوده اسالت. د   WHOبرابر اسالتاسدا د  43/9مترمکعب، 

د   وستاهای وارع د   2.5PMو  10PMای، غلظت مطالعه

مناط، سیمه تشک آگرای هند مو د مطالعه ررا  گرلالت 

ها د  ایالر منالاط، بسالیا  غلظت ایر آالینده که سشان داد

هالالم چنالالیر ستالالایج  .(31 اسالالت WHOبالالاالتر از اسالالتاسدا د 

مطالعه سبحان ا دکاسی و همکا ان سشان داد کاله غلظالت 

ذ ات معل، د  اطالراف کا تاساله سالیمان بسالیا  بالاالتر از 

ستالایج مطالعالات  .(9 استاسدا د های ملی و بیر المللی بود

 حاضر همخواسی دا د. لوق با ستایج مطالعه

ستایج آما ی سیالت سشالان داد کاله بالیر مقالادیر غلظالت 

10PM  بالالا اسالالتاسدا دWHO 7و  3، 4هالالای د  ایسالالت،اه 

ای . مطالعالاله(p >17/1  دا ی وجالالود دا داتالتمف معنالالی

های اسجام شد سشان داد لعالیت 3110که د  هند د  سال 

 10PMاسساسی د  معدن زغال سن  باع  التایش غلظت 

اما د  مطالعه  .(97   مناط، اطراف ایر معدن شده استد

 تالریکالم 10PMهای ستدیک به معدن غلظت حاضر ایست،اه

هالای ستدیالک باله اتوبالان،  اه آهالر و  ا سسبت به ایست،اه

 توان دلیم آن  ا عاممسنتر دا سدکه میمجتمع تجا ی سیتی

تالر د  ستدیالک ای و ساتت و سالاز بالیشحمم سقم جاده

 دا سد، داسست. 10PMایی که غلظت باالی ایست،اه ه

سشالالان داد کالاله بالالاالتریر میالالاس،یر  3جالالدول شالالما ه 

بالوده  1و  9، 4غلظت سر  به ترتیالب د  ایسالت،اه هالای 

بیالاس،ر آن اسالت کاله  3شالما ه سمالودا  است. هم چنالیر 

باالتر از استاسدا د  1و  9، 4های غلظت سر  د  ایست،اه

EPA  3g/mµ 47/1 و )WHO  3g/mµ 7/1 بالالالود، بالالاله )

 7/1به ترتیالب  1و  4طو ی که غلظت سر  د  ایست،اه 

برابالر اسالتاسدا د  3/4و  91/4و  EPAبرابر اسالتاسدا د  1و 

WHO 7باشد. از سظر ستایج آما ی سیت به جت ایست،اه می ،

بردا ی و اسالتاسدا د ها سموسهبیر غلظت سر  د  سایر ایست،اه

EPA 17/1  دا ی وجود داشتا تباط معنی< p.) 

غلظت سر  د  غر  سالپاهان شالهر کاله منتهالی باله 

باشند باالتریر پراکندگی غلظت  ا سشان معدن سر  می

( کاله بیالاس،ر آن اسالت کاله بالا 3شالما ه  ریتصالودهد  می

های سموسه بردا ی تا معالدن، کاهش لاصله طولی ایست،اه

توان دلیم آن  ا به لاصله  ود. میغلظت سر  باالتر می

ر منطقه و جهت باد غالالب شالهر اصالفهان کم معدن تا ای

 تر به صو ت غر  به شرق اسالت،د  لصم تابستان که بیش

چنیر ستایج آزمون آما ی سیت سشان داد که د  داسست. هم

بالردا ی از سظالر میالاس،یر غلظالت هالای سموسالهبیر ایست،اه

 .(p >17/1دا ی وجود دا د  سر  اتتمف آما ی معنی

للالالتات سالالن،یر د  ستالالایج مطالعالاله ای کالاله غلظالالت 

اطراف معدن جیوه آلمادن اسپاسیا  ا مالو د بر سالی رالرا  

داد حاکی از آن بود که غلظت للتات سن،یر آ سنیک، 

کبالت، جیوه و سر  به دلیم لعالیت ایر معالدن د  ایالر 

که ستایج آن بالا مطالعاله حاضالر  (31 مناط، باال بوده است

اد کاله و همکا ان سشان د Csavinaمطابقت دا د. مطالعه 

بردا ی از معادن سقش مهمالی  ا د  لعالیت معدسی و بهره

تولید و پخش ذ ات معلال، و للالتات سالن،یر باله محالیط 

تواسنالد بالا تجمالع د  تالا ، آ  و زیست  ا دا سد و می

هالالا تطرسالالا  باشالالند و سالالبتیجات بالالرای سالالممتی اسسالالان

 زده و باع  کاهش ضالریبآسیب جدی به سیستم عصبی

ای کاله د  جنالو  یر د  مطالعالهچنهم .(91 هوشی شوسد

هند، جهت بر سی غلظالت آالینالده هالای هالوا و للالتات 

سالالن،یر د  منالالاط، اطالالراف معالالدن ذغالالال سالالن  اسجالالام 

، آهر، مس،  وی و سر  د  ایالر 10PMگرلت، غلظت 

مناط، بسیا  باالتر از سایر مناط، گتا ش شد و باد غالب 

جنو  شالرری باله شالمال غربالی د  الالتایش غلظالت ایالر 

کاله ستالایج  (40 تریر تالاثیر  ا داشالته اسالتها بیشهآالیند

مطالعه لوق بالا مطالعاله حاضالر مطابقالت دا د. د  مطالعاله 

 و للتات سن،یر د  اطراف مراکالت 52PM.دی،ری، غلظت 

( د  EWasteهالای الکتروسیالک  غیرمجاز بازیالت زبالاله

، سالر  و 52PM.چیر بر سی شد کاله سشالان داد غلظالت 

هد بود، به طو ی که با توجه به کروم باالتر از مناط، شا

 سرطان به ابتم تطر بالقوه اثر تطرات بهداشتی، ا زیابی

 محالدوده از د  ایالر منطقاله کودکالان و بت گساالن برای

  محالیط حفا الت سالازمان توسالط شالده ربول توصیه رابم
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 .(37 بسیا  باالتر بوده است متحده ایاالت زیست

ی مطالعه مشالابه دی،الری د  مکتیالک جهالت بر سال

 للتات سن،یر و ذ ات معل، اسجام گرلت که سشالان داد بالاال

 بودن غلظت للتات کادمیوم، سر  و مس د  هالوا باله دلیالم

بالردا ی وجود شهر  صنعتی د  ستدیکالی محالم سموساله

 .(36 باشدمی

د  مطالعالاله ای غلظالالت للالالتات سالالن،یر  ا د  منالالاط، 

مسکوسی و تجا ی که د  مجاو ت معالدن ذغالال سالن  

هند ررا  داشتند مو د بر سی رالرا  دادسالد استان جا تند 

که ستایج ایالر مطالعاله سشالان داد غلظالت آهالر، کلسالیم و 

آلومنیوم بسیا  باالتر از سایر للتات ماسند کالروم، سالر ، 

هالا د  منالاط، سیکم و  وی بالوده و غلظالت ایالر آالینالده

 .(90 تر از مناط، تجا ی بوده استمسکوسی بیش

سشالالان داد بالالیر ستالالایج آمالالا ی همبسالالت،ی اسالالپیرمر 

 بردا ی باهای سموسهد  بیر ایست،اه 10PMغلظت سر  و 

14/1< p  دا  ا تبالاط معنالی -749/1و ضریب همبست،ی

دهالالد د  امالالا معکوسالالی وجالالود داشالالت کالاله سشالالان مالالی

باالست، سر  از غلظالت  10PMهایی که غلظت ایست،اه

و همکا ان  Szabóتری برتو دا  است. ستایج مطالعه کم

و سالر  ا تبالاط مسالتقیم و  10PMر غلظالت سشان داد بالی

دلیم عدم همخالواسی مطالعاله  .(96 دا ی وجود دا دمعنی

توان به عاملی به جالت لعالیالت لوق با مطالعه حاضر  ا می

معدن کا ی ماسنالد سالاتت و سالاز و استشالا ات ساشالی از 

چنالیر ها داسسالت. هالمتود وها د  مجاو ت ایر ایست،اه

هالای ستدیالک ایسالت،اه دلیم پاییر بودن غلظت سر  د 

اتوبالالان  ا بالاله حالالذف سالالر  از بنالالتیر تود وهالالا سسالالبت 

 .(93 داد

دهد باالتریر غلظالت گالاز سشان می 9جدول شما ه 

چنیر مقایسه بود. هم 1و  4های  ادون مربوط به ایست،اه

گیالری های اسالدازهمیاس،یر غلظت گاز  ادون د  ایست،اه

گالاز د  دهالد غلظالت ایالر سشالان مالی 9شما ه سمودا  د  

بکالرل د  مترمکعالب  63/717با مقالدا   4ایست،اه شما ه 

 WHOبوده است. با توجه به مقالدا   هنمالود پیشالنهادی 

د  محالالیط بیروسالالی، ( 3Bq/m 47-7 بالالرای گالالاز  ادون 

 تر از  هنمالودغلظت ایر گاز د  تمامی ایست،اه بسیا  بیش

WHO  بوده و از سظر ستایج آما ی سیالت بالیر غلظالت گالاز

 دا ی وجود داشتاتتمف معنی WHOهنمود  ادون با  

 17/1< p با توجه به گتا ش .)WHO ،41-9  د صالد از

شیوع سرطان  یه د  هالر کشالو  مربالوط باله گالاز  ادون 

بکالرل د   411باشد. به طو ی که به ازای التایش هر می

مترمکعب غلظت گاز  ادون د  تمالا  طالوالسی مالدت، 

بد و ایر تطالر یاد صد التایش می 41شیوع سرطان  یه 

تر از الراد غیر سی،ا ی برابر بیش 37برای الراد سی،ا ی 

 .(11 است

ستالالایج آمالالا ی بالالیر غلظالالت گالالاز  ادون و سالالر  د  

دا ی  ا سشالان بردا ی همبست،ی معنالیسموسه هایایست،اه

 .(p >17/1داد  

، غلظت گاز  ادون د  WHOبا توجه به گتا شات 

 ن ایالالر منالالاط، تالالر از بیالالروداتالالم منالالاط، مسالالکوسی بالالیش

کاله د  ایالر مطالعاله غلظالت ایالر گالاز د  است. د  حالی

 1و  4هالای گیری به ویال ه د  ایسالت،اههای اسدازهایست،اه

اسالالت. دلیالالم  WHOتالالر از سالالطح پیشالالنهادی بسالالیا  بالالیش

تالوان باله هالا  ا مالیاصلی التایش ایر گاز د  ایر ایست،اه

 ی بالرداهای سموسهستدیکی منطقه مو د مطالعه و ایست،اه

 کیلالومتری 7به مجتمع معدسی سر  و  وی بالام  د  لاصالله 

،  ادون WHOایر منطقه( داسست، زیرا براسا  گتا ش 

یک گالاز  ادیواکتیالو طبیعالی اسالت و از تجتیاله طبیعالی 

کالاله د  بسالالیا ی از طالالو یشالالود، بالالهاو اسیالالوم ایجالالاد مالالی

. مطالعالات سشالان (11 شالودها یالالت مالیها و تا سن 

 یاله و معالادن او اسیالوم و سالر   دادسد کاله بالیر سالرطان

 ا تباط مستقیمی وجود دا د و میالتان گالاز  ادون د  معالادن

تر از معالادن او اسیالوم زغال سن  و سر  به مراتب بیش

لذا بالا توجاله باله غلظالت بالاالی گالاز  ادون د   .(14 است

هالای تواسد از طری، سیسالتممحیط بیروسی، گاز  ادون می

هالالا وا د داتالالم جالرهتهویاله، شالالکاف دیوا هالالا، د   و پن

منازل شده و مخاطرات بهداشتی برای شالهروسدان ایجالاد 

چنیر ال،وی پراکندگی غلظت گالاز  ادون سیالت کند. هم

دهد که غلظالت گالاز  ادون سشان می 3شما ه  ریتصود  
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 پژوهشی

د  لاصالله هالایی کاله د  غر  سپاهان شهر و د  ایسالت،اه

ر از سالای تالرتری سسبت به معدن سر  ررا  دا سد، بیشکم

مناط، بوده و با توجه به ستایج مطالعات مشابه بیر معالادن 

 سر  و او اسیوم و التایش غلظت  ادون ا تباط مسالتقیمی

 وجود دا د که با ستایج مطالعه حاضر همخواسی دا د.

د  لبنالالان جهالالت بر سالالی  3141مطالعالاله ای د  سالالال 

غلظت گالاز  ادون د  داتالم و تالا   منالاط، مسالکوسی 

اد غلظالت گالاز  ادون د  تالا   از اسجام شد که سشالان د

تر از داتم منالاط، مسالکوسی اسالت مناط، مسکوسی بیش

که دلیم ایر امر  ا به ستدیک بودن آشکا ساز باله زمالیر 

 .(91 سسبت دادسد

سالوتا  میناله و مطالعه ای کاله د  ایالالت هالای آیالووا

 امریکالالا اسجالالام گرلالالت، غلظالالت گالالاز  ادون د  محالالیط 

ملالالالی امریکالالالا گالالالتا ش بیالالرون  ا بالالالاالتر از اسالالالتاسدا د 

ستالالایج مطالعالالات لالالوق بالالا مطالعالاله حاضالالر  .(13 کردسالالد

 همخواسی دا د.

چنالیر مطالعاله دی،الری د  برزیالم اسجالام شالدکه هم

 71هالای بیالرون  ا حداکثر غلظت گالاز  ادون د  محالیط

با مقایسه  ادون  .(19 بکرل د  مترمکعب گتا ش کردسد

د  محالالیط بیالالرون د  سالالایر مطالعالالات بالالا مطالعالاله حاضالالر 

توان ستیجه گرلت که غلظت ایر گاز د  ایالر مطالعاله می

بسیا  باالتر از مقادیر سایر مطالعات است کاله مالی تالوان 

آن  ا به معدن سر  و تابش طبیعی  ادون، سالوع تالا  

منطقه و سمای سن،ی و آجری ساتتمان ها سسبت داد. به 

 لروپاشی محصوالت از یکی 333-طو ی که گاز  ادون

 تولیالد زمالیر هالایالیه د  طبیعی طو  هب و است او اسیوم

شالود. ایالر غلظالت از گالاز  ادون مالی تواسالد از منالابع می

 سالاتتمان، زیر بستر ماسند سیستم تهویه، سن  مختلفی

دیوا ها  د  سامرئی های تر  مصالح و سمای ساتتمان،

وا د شده و  داتم ساتتمان به آبی زمیر و منابع ک  و

سممتی ساکنیر داشته  د  طوالسی مدت اثرات مخربی بر

، سر  10PMستایج ایر مطالعه سشان داد غلظت  .(31 باشد

و  ادون د  اکثر ایسالت،اه هالای سموساله بالردا ی بالاالتر از 

د  جنالو   10PMبود. غلظالت  EPAو  WHOاستاسدا د 

شرری منطقه مو د مطالعه به دلیم ستدیکی به اتوبان شهید 

سالنتت دستجردی و سالاتت و سالاز مرکالت تجالا ی سالیتی 

چنیر ال،الوی پراکنالدگی تریر مقدا  بوده است. همبیش

غلظت  ادون و سر  د  منطقاله مالو د مطالعاله مشالابهت 

زیادی به هم داشته و د  غر  سپاهان شالهر د  ایسالت،اه 

های منتهی به معدن سر  دا ای باالتریر غلظالت  ادون 

، سالر  و 10PMو سر  بودسد. با توجه به غلظت بالاالی 

نطقه و تطرات بهداشتی ساشالی از آن هالا  ادون د  ایر م

بر سممتی ساکنیر ایر منطقه پیشنهاد می شود مطالعالات 

هالا و ا تبالاط تری جهت پالایش مالداوم ایالر آالینالدهبیش

 ها با سممتی ساکنیر سپاهان شهر اسجام گردد.آن
 

 سپاسگزاری
 333441طرح پ وهشی باله شالما ه  حاصم مقاله ایر

 معاوسالت طریال، از پ وهش رای بوده و تمامی هتینه های

 .گردیالد اصالفهان تالیمیر پتشکی علوم داسش،اه پ وهشی

همکا ی های  از تا داسندمی الزم تود بر لذا سویسندگان

اصالفهان، ادا ه  پتشالکی علوم داسش،اه پ وهشی معاوست

آموزش و پرو ش شهر اصفهان و سالازمان اسالرژی اتمالی 

 سمایند. رد داسی و تشکر
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