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Abstract 

Background: Poor air quality has a lot of damage on the environment and humans. 
Awareness of the air quality situation reduces health effects of air pollution. This study was 
performed with the aim of the comparative investigation of Air Quality Health Index (AQHI) 
and its application in seven major cities of Iran in 2011. 

Materials and Methods: This study was a descriptive–analytic one. First, the required 
data of four criteria pollutants were taken from Department of Environment in seven major 
cities of Iran. The data were validated by the World Health Organization criteria. The air 
quality health index was measured based on the instructions and classified into low, medium, 
high and very high degrees according to the air quality standard tables. 

Results: The results demonstrate that according to air quality health index, the level of 
air pollution in seven major cities of Iran has been undesirable and air quality has exceeded 
the standard level in Ahvaz 85%, Arak73%, Tehran70%, Esfahan60%, Shiraz 47%, Tabriz 
43% and, Mashhad 29% of days. 

Conclusion: Due to poor air quality and health consequences resulting from it, 
importance of Air Quality Health Index is explored in planning to control and reduce air 
pollution and awareness of peoples from daily status of air quality and its health effects. 

Keywords: Air pollution, Air Quality Health Index, Health effects 
 
 
 
 
 
 
 
*Corresponding Author: 
Address: Research Center for Environmental Health Technology, Iran University of Medical Sciences, 
Tehran, Iran 
Email: mohsendowlati.69@gmail.com 

78  



 

٧٩ 

  مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك  مقاله پژوهشی                                                                                                                 
  78-88، 1395 اسفند)، 117(شماره پیاپی  12، شماره 19سال                                                                                                                       

 
هر ششاخص بهداشتی کیفیت هوا و کاربردهاي آن در هفت  بررسی

  90ایران در سال 
 

  6، سیما کریم زاده5ل، فرشاد بهرامی اص4، مینا آقائی3، سودا فالح جوکندان*2، محسن دولتی1مجیدکرمانی

  

دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات تکنولوژي بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط،  ،دانشیار .1
  تهران، ایران

 . مرکز تحقیقات تکنولوژي بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران2

  حیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایرانکارشناس ارشد مهندسی بهداشت م .3
  دانشجوي دکتري مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 4
  دانشجوي دکتري مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران .5
 رشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایرانکارشناس ا .6

  
 27/10/95تاریخ پذیرش:  22/8/95تاریخ دریافت: 

 

  چکیده
کند. آگاهی از وضعیت کیفیت  هاي فراوانی بر محیط زیست و انسان وارد می هوا خسارتپایین کیفیت  زمینه و هدف:

اي شاخص بهداشت کیفیت  دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه ودگی هوا را کاهش میهوا اثرات بهداشتی آل
  .انجام شد 90اصلی ایران در سال  شهر ) و کاربردهاي آن در هفت کالنAQHIهوا(

ز ابتدا اطالعات ساعتی مربوط به چهار آالینده معیار ا .باشد تحلیلی می -این مطالعه از نوع توصیفی :ها مواد و روش
هاي سازمان جهانی  سپس به وسیله معیار. محیط زیست هفت کالن شهر ایران جمع آوري گردید سازمان حفاظت

شاخص بهداشت کیفیت هوا محاسبه شد و بر مبناي جداول ، ها بهداشت اعتبار سنجی گردیده و با توجه به دستورالعمل
   اد و خیلی زیاد طبقه بندي گردید.هاي خطر کم، متوسط، زی استاندارد کیفیت بهداشتی هوا در گروه

شهر کشور در  بر اساس شاخص بهداشت کیفیت هوا میزان آلودگی هوا در هفت کالننتایج نشان داد که  ها: یافته
به مشهد و  شهرهاي اهواز، اراك، تهران، اصفهان، شیراز، تبریزدر کیفیت هوا وضعیت نا مناسبی قرار دارد و بر این اساس 

  .از حد استاندارد تجاوز کرده است ها از روزدرصد  29و  43، 47، 60، 70، 73، 85ترتیب در 
با توجه به کیفیت نامطلوب هوا و پیامدهاي بهداشتی ناشی از آن، اهمیت شاخص بهداشت کیفیت هوا در  گیري: نتیجه

ت بهداشتی آن آشکار لودگی هوا و آگاهی شهروندان از وضعیت روزانه کیفیت هوا و اثراآریزي کنترل  جهت برنامه
 گردد. می

 اثرات بهداشتیآلودگی هوا، شاخص بهداشت کیفیت هوا،  واژگان کلیدي:

 
  
  
  
 

 محیطمرکز تحقیقات تکنولوژي بهداشت ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، نویسنده مسئول:*
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  مقدمه
آلودگی هوا یکی از جمله تبعات رشد جمعیت، 

هاي  صنعتی شدن، افزایش شهرنشینی، استفاده از سوخت
هاي آلودگی هوا مانند هجوم ریزگردها و...  فسیلی، پدیده

هاي به عمل آمده آلودگی  باشد. طبق مطالعات و بررسی می
موجب کرده و  تهدید طور جديه هوا سالمت مردم را ب

هاي مختلف  ایجاد طیف وسیعی از اثرات بهداشتی و بیماري
 بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ).1- 9(شود می

)WHO ساالنه در سراسر جهان حدود هفت میلیون نفر در (
هاي منتسب به آلودگی هواي آزاد داخلی و  اثر بیماري

. بر اساس )10دهند( خارجی جان خود را از دست می
در  )IARCوسسه بین المللی تحقیقات سرطان(گزارش م

آلودگی هوا و ذرات معلق آن به عنوان ترکیبات  2013سال 
). 11زا براي انسان(گروه یک) طبقه بندي شده است( سرطان

هاي هوا، ذرات معلق از دیدگاه مخاطرات  در بین آالینده
اغلب بهداشت عمومی و سالمتی، تاثیرات بیشتري دارد. 

 10ولوژیکی بر اساس تحقیقاتی است که از شواهد اپیدمی
PM عنوان شاخص تماس با ذرات معلق استفاده شده ه ب

هاي پایش شده در حال حاضر نیز در  ترین داده است و بیش
بسیاري از باشد.  میPM 10 گیري این زمینه بر اساس اندازه

شواهد مستحکمی  هاي اخیر مطالعات اپیدمیولوژیکی در دهه
ه ذرات معلق با میزان باالیی از مرگ و میر کفراهم آورده 

ذرات  ).12(هاي بلند و کوتاه مدت مرتبط هستند در مواجهه
به صورت جدي بر  میکرون 5/2تر و مساوي  معلق کوچک

هاي تنفسی و  سالمت تاثیر گذاشته و مرگ ناشی از بیماري
دهد. از این رو  قلبی و عروقی و سرطان ریه را افزایش می

طور قابل ه ت آلودگی هوا بر بهداشت عمومی بتعیین اثرا
اي مورد بحث و توجه قرار گرفته است. نتایج مطالعه  مالحظه

هاي ناشی ازآلودگی هوا توسط  برآورد بار جهانی بیماري
کل  از درصد 89دهد که  سازمان جهانی بهداشت نشان می

هاي ناشی  هاي منتسب به آلودگی هوا مربوط به مرگ مرگ
سازمان جهانی ). 13(هاي قلبی و تنفسی بوده است از بیماري

نفر بر اثر  500000بهداشت برآورد نموده است که سالیانه 
مواجهه با ذرات معلق هوا برد موجود در هواي آزاد دچار 

گرم  میکرو 10 شوند. به ازاي افزایش هر مرگ زودرس می

درصد افزایش  3تا  1 ذرات معلق، میزان مرگ و میر
هاي  از جمله اثرات حاد بهداشتی در غلظت .)14(یابد می

، افزایش شدت مرگ و 5/2PMباالي ذرات ریز از جمله 
هاي سیستم تنفسی، شروع آسم و  میر، افزایش میزان عفونت

باشد. این ذرات عالوه بر این، به طور مستقیمی  برونشیت می
در لوله تنفسی سایش ایجاد کرده، مسیرهاي عبور هوا را 

ند و به مسیرهاي موکوسی در ریه آسیب وارد کن مسدود می
 10نسبت به PM 5/2 اعتقاد بر این است که ).15(کنند می

PM  تهدید سالمتی بزرگتري باشد چرا که احتمال رسوب
تر در اعماق پایین تر ریه بیشتر است. به عالوه  ذرات کوچک

تر تا این اندازه  اند که ذرات کوچک مطالعات نشان داده
ه ها نیز نفوذ کنند و سالمت را ب داخل ساختمانقادرند به 

دي اکسید  ).15(تري تحت تأثیر قرار دهند طور جدي
باشد. این  اي می نیتروژن گازي به رنگ قرمز متمایل به قهره

گاز خورنده، اکسیدان قوي و از نظر فیزیولوژکی محرك 
 NOمجاري تحتانی تنفسی است و سمیت آن چندین برابر 

هاي  ن آالینده بر انسان شامل تغییرات بافتاست. اثرات ای
 15ساعت تماس با غلظت  2کلیه و کبد و قلب پس از 

ppmهاي  ، کاهش وزن، کاهش مصونیت در برابر بیماري
هاي  ها و احتماالً عفونت عفونی و حساسیت در برابر باکتري

 ویروسی نیز از عوارض آلودگی به دي اکسید ازت است.
از  ppm 5-7/0با غلظت هاي اشخاص سالم در تماس 

2NO  هایی در  دقیقه دچار ناهنجاري 15-10براي مدت
هاي موجود  . به هر حال در غلظت)16(شوند مسیر تنفسی می

تنها به صورت بالقوه تحریک کننده  2NOدر اتمسفر، 
دي  باشد و با بیماري انسداد مزمن ریوي مرتبط است. می

وتوشیمیایی، در سطح اکسید نیتروژن عالوه بر تشکیل ازن ف
اي است، اثرات حاد دي  زمین داراي اثرات بهداشتی ویژه

باشند.  اکسید نیتروژن به صورت مستقیم و غیر مستقیم می
اثرات مستقیم آن شامل صدمه به غشاي سلولی بافت ریه و 

باشد. افراد مبتال به آسم  نیز محدود کردن مسیر عبور هوا می
گیرند. اثرات غیر مستقیم  ار میتحت تاثیر این اثرات حاد قر

دي اکسید نیتروژن بروز ادم یا پر شدن فضاهاي بین سلولی با 
هایی که عفونی  شود و ممکن است در بخش سیاالت می

ترین ترکیبات  . ازن یکی از سمی)17(شده، رخ دهد
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باشد. راه ورود ازن به بدن  فتوشیمیایی در هواي آلوده می
تواند در  بسته به غلظت اولیه می بیشتر از طریق تنفس بوده و

درصد از  40. حدود)18(هر قسمت از بافت ریه نفوذ کند
درصد آن به اعماق  60ازن در بینی و حنجره جذب شده و 

ها در  ترین مقدار آن در سطح بافت کند. بیش ریه نفوذ می
و اندکی نیز به جریان  ها بوده ي بین نایژه و حبابچه منطقه

ر اي که اکثرا ب . مطالعات کنترل شده)19(شود خون وارد می
اند که تماس  روي بزرگساالن سالم صورت گرفته، نشان داده

و  )20(هاي باالي ازن باعث بروز پاسخ التهابی با غلظت
توانند  گردد که این اثرات نیز می آسیب به اپی تلیال ریه می

هاي تنفسی فراهم کنند. ازن  شرایط را براي ابتال به عفونت
هاي پیش التهابی ناشی  تواند باعث افزایش تولید سیتوکین می

) شده و RV16( 16هاي آلوده به رینو ویروس  از سلول
هاي تحتانی و  التهاب ویروسی مجاري هوا را در بخش

باعث کاهش . عالوه بر این ازن )21(فوقانی ریه تشدید کنند
توان به تغییر  هاي آن می گردد که از مشخصه عملکرد ریه می

در حجم و دبی ریه، افزایش حساسیت و مقاومت مجاري 
هوا اشاره نمود. تضعیف عملکرد و واکنش ریه چند روز بعد 

. یکی از اقدامات مهم )22(گیرد از تماس با ازن صورت می
و موثر جهت کنترل و پایش کیفیت هوا تعیین میزان واقعی 

ها و توصیف وضعیت کیفی هوا در مقایسه با شرایط  آالینده
استاندارد و اطالع رسانی به موقع و صحیح به مردم و 

گیرانه جهت مواردي  چنین وضع اقدامات احتیاطی و پیش هم
که کیفیت هوا نامطلوب و آلودگی از حد استاندارد فراتر 

توان از شاخص کیفیت هوا  بدین منظور می .باشد می رود می
(AQHI) .شاخص  استفاده نمودAQHI  براي گزارش

باشد که در کشور کانادا بسط و  روزانه کیفیت هوا می
اظت محیط گسترش داده شده است و مورد تائید سازمان حف

زیست ایاالت متحده آمریکا نیز قرار گرفته است. این 
ها روي سالمت متمرکز شده است  شاخص بر اثرات آالینده

شود و در چهار  محاسبه می که براي چهار آالینده معیار
بیشتر  AQHIگردد. هر چقدر میزان  گروه دسته بندي می

مرتبط  هاي باشد و نگرانی باشد، سطح آلودگی هوا باالتر می
در  2013در سال  ).23(با آلودگی هوا بیشتر خواهد شد

اي تحت عنوان شاخص بهداشت کیفیت  تورنتو کانادا مطالعه

دهد که در  هوا و عوارض آسم انجام شده است که نشان می
تعداد  AQHIیک روز مشخص با افزایش یک واحد در 

مراجعه کننده گان آسم به مراکز خدمات درمانی ویژه آسم 
چنین  درصد افزایش یافته است هم 6/5ر آن روز مشخص د

درصد  2/1تعداد افراد بستري شده در بیمارستان در آن روز 
اي  در شهر شانگ هاي چین مطالعه). 24(افزایش داشته است

در جهت رابطه بین  AQHIانجام شده است که از شاخص 
خطرات آلودگی هوا و ارتباط آن با سالمت عموم مردم 

ث قرار گرفته است. که نشان داده شده است که با مورد بح
مرگ و میر و تعداد بیماران  AQHIافزایش در مقدار 

نیز  2008تا  2001هاي  بستري شده در بیمارستان بین سال
توسط فالح و  94اي در سال  مطالعه). 25(افزایش یافته است

هاي  همکاران تحت ارزیابی اثرات سالمتی مرتبط با آالینده
و  در هواي شهر اصفهان AQHIبر اساس شاخص هوا 

نشان داد که کیفیت هواي شهر اصفهان  1390اهواز در سال 
روز بیش از حد استاندارد  84روز و اهواز  66

(AQHI>10)  درصد 0و  درصد 35/0بود که به ترتیب 
و  درصد 37خطر متوسط،  درصد 16و  درصد 39خطر کم، 

خطر خیلی  درصد 60و  درصد 23خطر زیاد و  درصد 24
مطالعه دیگري که توسط کرمانی و  ).26(زیاد بوده است

تحت عنوان بررسی آلودگی هواي  94همکاران در سال 
کالنشهر تهران بر سالمتی شهروندان با تکیه بر شاخص 

صورت  93و  92هاي  ) در سالAQHIبهداشت کیفیت هوا(
 از روزها درصد 99/51در  92گرفت نشان داد که در سال 

کیفیت هوا از حد استاندارد تجاوز کرده است که به ترتیب 
سطح خطر  درصد 82/6سطح خطر زیاد و  درصد 17/45

درصد از روزها  6/52در  93خیلی زیاد بوده است. در سال 
 64/41کیفیت هوا از حد استاندارد تجاوز کرده است که در 

 درصد 96/10از روزهاي سال سطح خطر زیاد و  درصد
اي که در  ). مطالعه27(یلی زیاد بوده استسطح خطر خ
توسط کرمانی و همکاران انجام شد نشان  94تهران در سال 

، 57، 65، 73، 92، 95به ترتیب در  86-93 داد طی سالهاي
کیفیت هواي شهر تهران از  از روزهادرصد  46و  52 ،65

). امروزه هواي بسیاري 28(حد استاندارد تجاوز کرده است
ایران به ویژه کالنشهرهاي با جمعیت باال، از هاي  از شهر



 انی و همکارانمجید کرم                                                                             ...                      شاخص بهداشتی کیفیت هوا و کاربردهاي آن بررسی

 ٨٢                                                                                                  1395، اسفند 12مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك، سال نوزدهم، شماره 

از آنجا که کیفیت هوا  باشد. کیفیت مطلوبی برخوردار نمی
مستقیما بر سالمت مردم تاثیرگذار است و اطالع از کیفیت 

شود، یکی از اقدامات مهم  هوا از حقوق اولیه مردم تلقی می
و موثر به منظور کنترل کیفیت هوا، تعیین میزان واقعی 

ها و توصیف کیفیت هوا در مقایسه با شرایط  الیندهآ
استاندارد است. این مطالعه با هدف بررسی روند وضعیت 
بهداشتی کیفیت هواي هفت کالنشهر صنعتی ایران و تاثیر 

به وسیله شاخص  90آن بر سالمت شهروندان توسط در سال 
AQHI  انجام شد، تا بدین ترتیب با مشخص نمودن کیفیت

واي این کالنشهرها بتوان در جهت کمک به بهداشتی ه
مدیران و برنامه ریزان شهري براي پایش منابع اصلی آالینده 

چنین آگاه ساختن شهروندان از وضعیت روزانه  هوا و هم
  کیفیت هواي تنفسی محل زندگیشان گام موثري برداشت.

  
  ها مواد و روش

تحلیلی  –این مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی 
 معیار آالینده به چهار مربوط ساعتی . ابتدا اطالعاتباشد می

از سازمان حفاظت محیط زیست شهرهاي مود مطالعه 
هاي سازمان  ها با توجه به معیار داده آوري گردید. این جمع

هایی که داراي  ایستگاه .جهانی بهداشت اعتبار سنجی گردید
ط اعتبار بودند با توجه به دستور العمل سازمان حفاظت محی

هاي  به غلظت  Excelزیست و با استفاده از نرم افزار
استاندارد (غلظت میانگین سه ساعنه) تبدیل شده و در نهایت 

 10و  5/2PMبراي دو آالینده  AQHIمقدار شاخص روزانه 
PM  به صورت جداگانه،  2و  1با استفاده از رابطه شماره

نظر  هاي مورد هاي استاندارد شده آالینده براي همه غلظت
هاي ذکر شده محاسبه گردید. میانگین مقادیر از  در ایستگاه

هاي محاسبه شده به عنوان شاخص نهایی انتخاب  بین شاخص
 مبناي بر (AQHI)شد. شاخص بهداشتی کیفیت هوا

خطر  گروه هوا در چهار بهداشتی کیفیت استاندارد جداول
بندي شده است که هر  طبقه زیاد و خیلی زیاد متوسط، کم،

دسته را به سطوح خطرات مرتبط با سالمت انسان مربوط 
چنین این  هم. )29آورده شده است( 1سازد و در جدول  می

.جمعیت 1شود:  شاخص براي دو جمعیت هدف تعریف می
.جمعیت در معرض خطر. جمعیت در معرض خطر 2عمومی 

-عالوه بر کودکان و سالمندان شامل بیماران تنفسی و قلبی
ن مبتال به آسم، دیابت، انسداد مزمن ریوي یا عروقی (بیمارا

باشد. شاخص بهداشتی کیفیت هوا بر  نارسایی قلبی) می
هاي دي اکسید  اساس غلظت میانگین سه ساعته آالینده

)، ذرات معلق 3O، ازن سطح زمین( 2NO نیتروژن
میکرون  10تر از  میکرون یا کوچک 5/2تر از  کوچک

)5/2PM 10 یاPMد که واحد ازن و دي شو ) محاسبه می
 (µg/m3)و واحد ذرات معلق  (ppm)اکسید نیتروژن 

باشد. این شاخص بر اساس اطالعات یک جامعه محاسبه  می
  شود. می

  
)1( 

PM	2/5	AQHI =

.
× [100 × ([℮ . × − 1] + [℮ . × − 1] + [℮ . × . − 1])]  

)2( 

PM	10	AQHI =

.
× [100 × ([℮ . × − 1] + [℮ . × − 1] + [℮ . × − 1])]) 

AQHI= Air Quality Health Index کیفیت هوابهداشت شاخص  

2NO  = 2ساعته 3میانگین غلظتNO )واحدppb (   
3O  = 3 ساعته 3میانگین غلظتO )واحدppb (  
5/2PM  =5/2 ساعته 3میانگین غلظتPM )دواحµg/m3 (  

10 PM  = 10 ساعته 3میانگین غلظت PM )واحد(µg/m3 e  = است. 71/2عدد نپر که مقدار آن برابر با  
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هاي بهداشتی براي جمعیت عمومی  . طبقه بندي شاخص بهداشتی کیفیت هوا، سطح خطرات بهداشتی مرتبط با آلودگی هوا و پیام1جدول 
 و جمعیت در معرض خطر

 کیفیت صشاخ بهداشتی هاي پیام
 هوا

 

 *خطر  در جمعیت عمومی جمعیت سالمت براي خطر

 بیرونی هاي فعالیت براي آل ایده هواي کیفیت
 لذت خود معمول بیرونی هاي فعالیت از

 .ببرید
  خطر کم 1- 3

نیازي نیست فعالیت هاي بیرونی معمول خود را 
تغییر دهید مگر آنکه دچار عالئمی نظیر سرفه یا 

 سوزش گلو شوید.

 می شوید فعالیت بیماري عالئم اگر دچار
طاقت فرساي خود را  و سخت بیرونی هاي

 ریزي برنامه را آنها کاهش دهید یا مجدداً
 کنید.

  خطر متوسط 4- 6

اگر دچار عالئمی مانند سرفه یا سوزش گلو می 
شوید، فعالیت هاي بیرونی سخت و طاقت فرساي 

ه ریزي خود را کاهش دهید یا مجددا آنها را برنام
 کنید.

 طاقت فرساي و سخت بیرونی هاي فعالیت
 ریزي برنامه مجدداً یا دهید کاهش را خود

کنید. کودکان و سالخوردگان نیز باید فعالیت 
 دهند. انجام مالیمی هاي

10-7 

 
  خطر زیاد

فعالیت هاي بیرونی سخت و طاقت فرساي خود را 
ه کاهش دهید یا مجددا آنها را برنامه ریزي کنید، ب

ویژه اگر دچار عالئمی مانند سرفه یا سوزش گلو 
 می شوید.

از فعالیت هاي بیرونی سخت و طاقت فرسا 
خودداري کنید. کودکان و سالخوردگان نیز 

باید از فعالیت هاي جسمی بیرونی خودداري 
 کنند.

  خطر خیلی زیاد 10 باالي

هاي پزشک خود را در خصوص ورزش و ساماندهی  ري قرار دارند. توصیههاي قلبی یا تنفسی در معرض خطر بیشت *افراد مبتال به بیماري
  وضعیت خود دنبال کنید.

  
  

 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ایران نقشه در مطالعه شهرهاي مورد موقعیت. 1 شکل
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  ها یافته
شامل متوسط  AQHIمقادیر محاسبه شده شاخص 

دول سالیانه، متوسط فصل بهار، تابستان پاییز و زمستان در ج
کیفیت بهداشتی هواي  2شکل  نمایش داده شده است. 2

هفت کالنشهر را طبق شاخص کیفیت هوا در هر یک از 

 3دهد. جدول  طبقات چهار گانه بر حسب روز نشان می
کیفیت بهداشتی هواي هر یک از هفت کالنشهر را طبق 
شاخص کیفیت هوا در هر یک از طبقات چهار گانه بر 

  .دهد حسب روز نشان می

  
  90هفت کالنشهر ایران در سال  AQHIمقادیر میانگین شاخص  .2جدول 

  تبریز  شیراز  مشهد  اهواز  اصفهان  اراك  تهران سال

05/8 متوسط سالیانه  59/8  43/8  84/14  36/3  34/7  58/7  

94/7 متوسط بهار  22/8  97/9  56/13  66/5  43/7  12/10  

21/8 متوسط تابستان  59/9  65/7  32/14  66/5  49/8  45/6  

99/7 متوسط پاییز  36/9  84/8  20/20  17/6  31/3  63/6  

07/8 متوسط زمستان  17/9  62/9  - 13/8  11/7  07/7  

  
  
  

  
  90. کیفیت بهداشتی هواي هفت کالنشهر ایران در سال 2شکل
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  کیفیت بهداشتی هواي هفت کالنشهر ایران با استفاده از شاخص کیفیت هوا  .3جدول 
    تعداد روز هاي سال  ح اهمیت بهداشتیسط  شاخص کیفیت هوا

  تبریز  شیراز  مشهد  اهواز  اراك  اصفهان  تهران

 16 4 28 0 0 1 3 خطر کم  1- 3

 189 185 224 15 60 110 104 متوسطخطر   4- 6

 108 141 79 58 123 107 217 خطر زیاد  10-7

 52 32 29 27 45 66 41 خطر خیلی زیاد  <10

 365 362 365 100 228 284 365  اده معتبر وجود داشتتعداد روزهایی از سال  که د

باالتر از حد  AQHIتعداد روز هایی از سال  که 
  استاندارد بود

258 173 168 85 108 173 160 

  
  بحث 

با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه مشخص شد 
روز از روزهاي سال کیفیت  3که در شهر تهران تنها 

از  درصد 70باشد و در  طر میبهداشتی هوا در سطح کم خ
کیفیت هوا از حد استاندارد تجاوز کرده است که به  روزها

سطح خطر  درصد 11سطح خطر زیاد و  درصد 59ترتیب 
) 28خیلی زیاد بوده است. طبق مطالعه کرمانی و همکاران(

روز در سال کیفیت  6تنها  90در شهر تهران در سال 
از  درصد 57در بهداشتی هوا در سطح کم خطر بوده و

کیفیت هوا از حد استاندارد تجاوز کرده است که به  ها روز
سطح خطر  درصد 10سطح خطر زیاد و  درصد 47ترتیب 

ترین شهرهاي  خیلی زیاد بوده است. اراك یکی از صنعتی
هیچ یک  90در سال در شهر اراك شود.  کشور محسوب می

 از روزهاي سال کیفیت بهداشتی هوا در سطح کم خطر
کیفیت هوا از حد  از روزها درصد 73باشد و در  نمی

علت آلودگی هواي شهر اراك  استاندارد تجاوز کرده است.
توان وجود کارخانجات و صنایع مختلف و انتشار  را می

در ها به صورت مداوم دانست. طبق مطالعه حاضر  آالینده
شهر اصفهان تنها یک روز از روزهاي سال کیفیت بهداشتی 

از روزها کیفیت  درصد 60سطح کم خطر بوده و در  هوا در
از  درصد 23هوا از حد استاندارد تجاوز کرده است که در 

سطح خطر خیلی  درصد 37روزهاي سال سطح خطر زیاد و 

) نیز نشان داد در 27زیاد بوده است. مطالعه فالح و همکاران(
شهر اصفهان تنها یک روز از روزهاي سال کیفیت بهداشتی 

از روزها کیفیت  درصد 60در سطح کم خطر بوده و در هوا 
هوا از حد استاندارد تجاوز کرده است. بر اساس مطالعه 
حاضر با توجه به شاخص بهداشتی کیفیت هوا در شهر اهواز 

درصد از روزها کیفیت هوا از حد مجاز عبور کرده  85
است. نتایج مطالعه فالح و همکاران در رابطه با برآورد 

باشد.  گر این موضوع می شهر اهواز نیز بیان AQHIشاخص 
شهر اهواز به دلیل قرار گرفتن در همسایگی کشورهاي منشا 

باشد  گرد و غبار، همواره مورد هجوم پدیده ریزگردها می
که این امر باعث شده است که شهر اهواز از جمله شهرهاي 

  بسیار آلوده قرار گیرد.
  

  گیري نتیجه
در هفت  AQHIاخص با توجه به محاسبه ش

کالنشهر بزرگ ایران و در نظر گرفتن استانداردهاي سازمان 
گردد که وضعیت کیفیت  جهانی بهداشت مشاهده می

شهرها در وضعیت بسیار نامناسبی  بهداشتی هواي این کالن
قرار داشته و از نظر حفظ سالمتی افراد جامعه به ویژه افراد 

ان با مشکالت حساس مثل کودکان، افراد مسن و بیمار
عصبی و قلبی عروقی از کیفیت مطلوبی برخوردار  تنفسی،

 به هوا کیفیت کنترل و جوامع، نظارت تمام در .باشد نمی
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 مطرح ملی مسائل در رأس ناپذیر اجتناب امري عنوان
گزاران، مسئولین اجرائی، متخصصین و  سیاست ).30باشد(

ت کنترل کارشناسان امر، عالوه بر برنامه ریزي مناسب جه
هایی از قبیل هجوم ریزگردها  آلودگی هوا و مقابله با پدیده

از غرب و جنوب کشور، بایستی در جهت آموزش، آگاه 
سازي و فرهنگ سازي مردم نیز اقدامات علمی و کاربردي 

  مناسبی انجام دهند.
  

  تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل بخشی از طرح تحقیقاتی با عنوان 

) بـا  AQHIشاخص بهداشت کیفیت هوا( اي بررسی مقایسه
) و ارتباط آنها بـا میـزان مـرگ و    AQIشاخص کیفیت هوا(

، 1390ها در هفت شهر صـنعتی ایـران در سـال     میر و بیماري
، بـه کـد   1392مصوب دانشگاه علوم پزشکی ایـران در سـال   

باشد کـه بـا حمایـت معاونـت پژوهشـی دانشـگاه        می 24221
  ست. علوم پزشکی ایران اجرا شده ا
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