بررسی غلظت ذرات معلق کوچکتر از  2/5ميکرون ،فلزات سنگين و
هيدروکربنهای آروماتيک چند حلقهای مرتبط با آنها در هوای
محدوده بيمارستان سينای تهران
مجيد کرماني1و ،2حسين ارفعي نيا* ،3رامين نبي زاده ،3محمود عليمحمدی،3
2و 5

علي اصغر علم الهدی ،4فرشاد بهرامي اصل ،3عباس شاهسوني

 .8گروه مهندسي بهداشت محيط ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي ایران ،تهران ،ایران
 .2مرکز تحقيقات آلودگي هوا ،پژوهشكده محيط زیست ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ایران
 .3گروه مهندسي بهداشت محيط ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ایران
 .4مرکز تحقيقات آب و انرژی ،دانشگاه صنعتي شریف ،تهران ،ایران
 .5گروه مهندسي بهداشت محيط ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز ،شيراز ،ایران
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چکيده
زمينه و اهداف :طی چند دهه اخیر مطالعات گستردهای اثرات بهداشتتی کوتتاه بننتد متدت متعتددی از ذرات را نشتا
دادهاند .عال ه بر ذرات معنق هیدر کربنهای آر ماتیک چند حنقهای ) (PAHsفنزات سنگین موجتود در ذرات هتوا نیتز
به دلیل خاصیت کارسینوژنیکوموتاژنیک خود ازجمنه آالیندههای مهم هوا محستو متیشتوند .لتاا هتدا ایتن مطالعته،
بررسی غنظت  7 ،PM2.5فنز سنگین  31هیدر کربنهای آر ماتیک چند حنقهای مترتط بتا ذرات معنتق کتوچکتر از 2/5
میکر

در محد ده بیمارستا سینای شهر تهرا میباشد.

مووداو و شو هو  :ایتن مطالعتته توصتتی ی-مقطعتی در هتتوای محتتد ده بیمارستتا ستینای تهتترا انمتتا گرفتتت.غنظتتت
PM2.5ازطریق ز سنمی محاسطه گردید .غنظت فنزات سنگین نیز پس از هضم نمونههتای جمت آ ری شتده از طریتق
تزریق به دستگاه  ICP-AESتعیین گردید.سپس در هر یک از نمونهها ترکیطات  PAHsبه ر ش ا لتراسونیک استخراج
برای آنالیز به دستگاه GC-MSتزریق غنظت هریک از ترکیطات قرائت گردید.
ي فتهه  :میانگین غنظت ر زانه ذرات  PM2.5در طول مطالعه  13/31میکر گر بر متتر مکعت بتود.مقتادیر غنظتت بترای
ر ی ،سر  ،کادمیو  ،کر  ،نیکل آرستنیک بته ترتیت برابتر 3/11 1/31 ، 1/21 ،33/2 ،13/55 ،91/12نتانو گتر بتر
مترمکع بهدست آمد برای جیوه نیز مقداری تشخیص داده نشتد .میتانگین غنظتت هیتدر کربنهتای آر ماتیتک چنتد
حنقهای از  5/57نانو گر بر متر مکع برای کرسن تا  3/23نانو گر بر متر مکع برای دی بنز ( )a,hآنتراسین متغیر
بود.

نتيجهگيري :میانگین غنظت ر زانه ذرات PM2.5باالتر از استانداردهای هوای پاک ایرا

سازما جهتانی بهداشتت (25

میکر گر بر مترمکع ) سازما ح اظت محی زیست آمریکا (15میکر گر بر مترمکع ) بود .غنظتت فنتزات ستنگین
در مطالعه حاضر از مقادیر گزارش شده در مطالعات قطنی پایین تر بود .بیشترین غنظت در بین ترکیطتات  PAHsمربتو
به ایند ( )cd1,2,3پایر  ،دی بنز ( )a,hآنتراسین ،بنز ( )bفنتورانتین بنتز ( )kفنتورانتین بتود کته منشتم تمتامی ایتن
ترکیطات انتشار از سایل نقنیه میباشد.
کلم ت کليدي:ذرات معنق ،هیدر کربنهای آر ماتیک چند حنقهای ،فنزات سنگین ،تهرا
* دانشجوی دکترای مهندسي بهداشت محيط ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي ایران ،تهران ،ایران
ایميل -arfaeiniah@yahoo.com :تلفن128-88997888 :
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موجود در واکهنش بسهتگي دارد86.و 89ایهن ترکيبهات در دواهاز

مقدمه

گههازی و ذرهای وارد اتمسههفر مههيشههوند .بههدین صههورت ک ه

بررسي های گسترده اثرات بالقوه آلودگي هوا به صوهو
و ميهر،

ارارترین آنها (دارای 2حلق بنزنهي) در اهاز گهازی و ترکيبهات

اازایش مراجع به بيمارسهتان ،ااهزایش تغييهرات در عملكهرد

دارای 3و 4حلق بنزني هم در اهاز گهازی وههم در اهاز ذرهای

ايزیولوژیكي بدن باالصص عملكهرد تنفسهي و قلبهي -عروقهي

ممكن است وجود داشت باشند وترکيبات با  5و  6حلق بنزنهي

ذرات معلق را بر سالمتي انسهان شهامل ااهزایش مهر

نشان ميدهد 4-8.این ذرات ميتوانند در سيستم تنفسهي تجمه
پيدا کرده و اثرات متعددی را بر سهالمتي بگذارنهد 2.تمها

غالباَ مرتبط با ذرات معلق به صوهو

ذرات PM2.5مهيباشهند.

بها

ب دليل حضور وسایل نقلي باالترین غلظت اتمسهفری ترکيبهات

ذرات درشت موجب تشهدید بيمهاریههای تنفسهي مثهل آسهم

 PAHsدر نزدیک سایتههای صهنعتي بهزر

و منهااق شههری

ميشود 5 ،درحاليک ذرات ریز بيشهترین تهأثيرات بهداشهتي از

است 21-88.مطالعات آماری نشان مهيدهنهد که ااهرادی که در

قبيههل ااههزایش پههذیرش بيمارسههتاني و اورژانهه ههها بههدليل

معههرغ غلظههت بههاالیي از هي هدروکربنهههای آروماتي هک چنههد

بيماری های قلبي وتنفسي را دارند وهمچنهين موجهب ااهزایش

حلق ای بودهاند مبتال ب تومهور ریه  ،سهراان پوسهت ،مثانه و

عالئههم تنفسهي ،کههاهش فرايهت تنفسهي وحتهي باعههم مههر

احتما بروز سایر بيماریها شدهاند .سراان ری از شهای تهرین

ميشوند6.و 9تعهدادی از مطالعهات ااهزایش سهراان ریه را به

تومورهایي است ک در اارادی ک در معرغ هوای حاوی ایهن

با PM2.5و PM10مرتبط ميدانند8 ،و 7درحهاليکه برصهي

ترکيبات از اریق تنفسي بهودهانهد ایجهاد مهيشهوند .به عهالوه

PM2.5

سراانزایي این ترکيبات با آزمایش برروی حيوانات به اثبهات

وسههولفات ربههط مههيدهنههد3.و  82-81عههالوه بههر ذرات معلههق

رسيدهانهد28.و 22عهالوه بهر هيهدروکربن ههای آروماتيهک چنهد

هيهدروکربنهههای آروماتيهک چنههد حلقه ای )(PAHsو الههزات

حلق ای مطالعات زیادی بر روی ميزان سرب ،کادميوم ،جيهوه و

سنگيني مثل سرب ،کادميوم ،جيوه ودیگر الزات سنگين موجود

دیگر الزات سنگين موجود در ذرات معلق و اثرات سهمي آنهها

در ذرات معلق نيز ب دليل صاصيت کارسهينوژنيک و موتاژنيهک

صورت گرات است .غلظت بهاالی الهزات سهنگين موجهود در

صود ازجمل آالیندهههای مههم ههوا محسهوب مهيشهوند.85-83

ذرات معلق هوا مثل سرب ،کادميوم وآالینده آلي مقهاوم ممكهن

هيدروکربن های آروماتيک چنهد حلقه ای ترکيبهات آلهي نيمه

است باعم اثرات عوبي و راتاری در کودکهان شهوند23.و 24بها

اراری هستند ک در اثر احتراق نهاقص مهواد آلهي نظيهر ذغها ،

توج ب اینك شهر تهران در معرغ مناب وسي آلودگي هوا از

چوب ،نفت ،بنزین و...توليد ميشوند.شهرایهط مطلهوب جههت

قبيل صنای مورف کننده سهوصت ههای اسهيلي ،اعاليهتههای

تشكيل این ترکيبات شامل احتهراق نهاقص در درجه حهرارت

تجاری وساصتماني مختلف ،سيستمهای گرمهایش صهانگي و از

نسبتاَ بهاال (بهاالی  511درجه سهانتيگهراد) و اکسهيژن ناکهااي

هم مهمتر تعداد عظيم اتومبيل هایي که مجههز به ايلتهر ههای

ميباشد.در این شرایط در اثر شكست شدن پيونهدهای  C-Cو

ذرات وکاتاليست های ب روز ومناسب نيستند قرار گرات اسهت

 H-Cرادیكا های آزاد توليد ميشود واین رادیكا ههای آزاد بها

وهمچنين ااالعات کم و ومحدود در زمينه هيهدروکربن ههای

یكدیگر واکنش داده وترکيبات  PAHsرا توليد مهيکننهد .ميهزان

آروماتيک چند حلق ای و الزات سنگين موجود در ذرات معلق

 PAHsتوليدی بستگي ب درج حرارت ارایند و ميزان مواد آلي

هوای شهر تهران ،انجام مطالع ای در این زمين ضروری ب نظر

تما

مطالعههات دیگههر ااههزایش بيمههاریهههای تنفس هي را بهه

 ♦ 69مجله مهندسی بهداشت محيط ،س ل اول ،شم شه  ،2زمست ن 2962

برشسی غلظت ذشات معلق کدچکتر از  2/5ميکرون ،فلزات سنگين و هيدشوکربنه ي آشوم تيک چند حلقهاي مرتبط ب آنه وش هداي محدووه ...

ميرسيد .با توج به اینكه مطالعهاتي که قهبالَ در ایهن زمينه
صورت گرات بيشتر بر روی  TSPو PM10بوده است 24،در ایهن
مطالع ب بررسي غلظت  83ترکيب  PAHsمرتبط با ذرات معلق
ریز ( )PM2.5-boud PAHsک در ليست آالیندههای اولي آژان
حفافت محيطزیست آمریكا قرار دارد و  9الز سنگين (سهرب،
کادميوم ،روی ،کروم ،نيكل ،جيوه و آرسهنيک) در ذرات معلهق
ریز ( )PM2.5پرداصت شده است.

مواد و روشها
مکان و روش نمونهبرداری

این مطالع توصيفي -مقطعي بود و نمون برداری در ماههای

شکل  :1موقعيت جغراايایي ایستگاه نمون برداری (بيمارستان سينا)

اروردین ،اردیبهشت و صرداد  8372در ههوای یكهي از منهااق

قبههل از نمون ه بههرداری ،ايلترههها بهها تههرازوی سههارتوریو

مرکزی شهر تهران (در هوای محوا بيمارستان سهينای تههران)

) (Sartorius 2004 MPوزن شده و بعهد از قهرار گهراتن درون

انجام گرات .نمون برداری مطابق با تقویم نمون برداری سهازمان

ايلتر هولدر دستگاه ،نمون بردار  OMNIدرپشت بهام سهاصتمان

حفافت محيطزیست آمریكا در سا  2183و هر  3روز یكبهار

نگهباني بيمارستان سينا در ارتفهاع  5 -4متهری از سهط زمهين

25

نوب ميشد .محل نمون برداری در یكي از منااق مرکزی شهر

جهت نمون برداری ذرات  PM2.5از دستگاه نمون بردار با دبهي

و با تراکم باالی راهت وآمهد مهردم و تراايهک شههری بهين دو

مكش  5ليتر در دقيقه ()frmOMNITMAmbient Air Sampler

ميدان بزر

شهر (ميدان امام صميني و ميهدان حسهن آبهاد) بها

و ايلتر  PTFEبا قطهر  49ميلهيمتهر و پهور سهایز 1/5ميكهرون

مراکز اداری و تجاری زیاد قرار گرات است (شكل .)8

انجام شد .بدین ترتيب در مجموع  38نمونه برداشهت شهد.

استفاده شد .ايلترها قبل و بعد از نمون بهرداری  48سهاعت در
دسيكاتور نگهداری ميشدند.

مدت زمان نمون برداری 24ساعت(از  8صهب تها  8صهب
اردا) و حجم هوای عبوری در این مدت  9211ليتهر بهر دقيقه
بود .ايلترهای حاوی ذرات بالااصل بعد از اتمهام مهدت زمهان
نمون برداری درون پليتهایي قرار ميگراتند .داصل این پليتها
با اویلهای آلومينيومي پوشانده شده بود ک ب مهدت 2سهاعت
در دمای 551درج سانتي گراد قرار گراته بودنهد تها هرگونه
مواد آلي ویا آالینده آن از بين رات باشد .ااهراف پليهت نيهز بها
همان اویل آلومينيومي پوشانيده شده بود تها از تهابش هرگونه
نور ب داصل آن و تجزی مواد آلي جلهوگيری شهود.په

از آن

پليتها شماره گذاری شده ودر کنار یهخ به آزمایشهگاه حمهل
شده و نمون ها تا زمان هضم و اسهتخرا آنهها درون اریهزر در
دمای  -21درج سانتيگراد قرار ميگراتند.
مجله مهندسی بهداشت محيط ،س ل اول ،شم شه  ،2زمست ن 69 ♦ 2962

مجيد کرم نی و همک شان

برای هر الهز بطهور جداگانه رسهم گردیهد .همزمهان بها تمهام
آزمایشات یک نمون از ايلتر تفلوني ااقد نمون ب همهان روش

تعيين غلظت ذرات  2/5ميکرون ()PM2.5
قبل از نمون برداری ايلترهای PTFEبا قطر  49ميلهي متهر و
پور سایز  ./5ميكرون با ترازوی سارتوریو

وزن شهده و بعهد

درون ايلتر هولدر دستگاه قرار ميگراتند .پ

از نمون بهرداری

نيز وزن شده و با توج ب اصتالف وزن اولي و ثانویه وحجهم
هوای عبوری و از اریق معادل  8غلظت ذرات PM2.5محاسهب

هضم ايلترهای حاوی نمون انجام و ب عنهوان شهاهد هضهم و
آناليز شد.
استخراج و تعيين غلظت ترکيبات PAHs

جهت استخرا وتعيين مقدار هيهدروکربن ههای آروماتيهک
چند حلق ای ( ،)PAHsنوف ازهریک از ايلترهای حاوی نمون

گردید.

ب قطعات صيلي ریز صرد و در داصل ویا های  81ميلهيليتهری
()8

=

قرار داده شد.سپ

در این رابط  PM2.5نشان دهنده غلظت ذرات معلق با قطهر
آئرودینههاميكي کههوچكتر و مسههاوی  2/5ميكههرون بههر حسههب

 5ميلي ليتر دیکلرومتهان HPLC-gradeبه

هرکدام از نمون ها اضاا شد .سپ

به مهدت  31دقيقه درون

حمام اولتراسونيک ) (Elmasonic S 80 Hقرار گراهت و بهرای

 wf ،µg/m3نشان دهنده وزن ايلتر در پایهان نمونه بهرداری بهر

دستيابي ب حداکثر راندمان استخرا این پروس برای هرنمونه

حسههب  wi ،grنشههان دهنههده وزن ايلتههر قبههل از شههروع نمونه

دو بار تكرار شد .در نهایت نمون ها از اریق ايلترسهر سهرنگي

برداری بر حسب  grو  vحجم ههوای عبهوری بهر حسهب

m3

ميباشد.

 )Schleicher & Schuler(PTFEبههاپور سههایز  1/22ميكههرون
ايلتر و ب حجم  2ميلهيليتهر رسهيد .بعهد از ایهن مرحله یهک
ميليليتر از نمون های اسهتخرا شهده بهرای آنهاليز به دسهتگاه

هضم و تعيين غلظت فلزات سنگين

کروماتوگرااي گازی مجهز به اسهپكترواتومتری

جرمهي (GC-

جهت تعيين غلظت الهزات سهنگين ،یهک چههارم از ايلتهر

)MSمد  Agilent 7890با ستون  Hp-5تزریق شد .گهاز حامهل

تفلوني ( ،)PTFEب قطعات ریز صرد شده و درون بمب تفلوني

در این پروس گاز هليم با جریان 1/5ليتر بر دقيقه بهود .جههت

قرار گرات .سپ

 5ميليليتر اسيد نيتریهک غلهيظ()HNO3و 5

ميلي ليتراسيد پرکلریک )(HClO4ب آن اضاا شهد و سهپ
آب مقطر دو بار تقطير ب حجم رسانده شد26و.29سپ

بها

از نمون

تشههخيص و شناسههایي ترکيبههات  PAHsاز اسههتاندارد مههيك
صریداری شده از شهرکت سهاپلكو

(Supelco-EPA 610 PAH

 mix, Supelco, USA).استفاده شد.

آماده شده ب دسهتگاه  ICP-AESمهد آرکهوز سهاصت کشهور
آلمان تزریق شده و الزات سنگين سرب ،کادميوم ،روی ،کروم،
نيكل ،جيوه وآرسنيک قرائت گردید .قبل از تزریهق نمونه هها،
براسا

جرم مولكولي محلو مهادر و جهرم مولكهولي عنوهر

مورد نظر ،مقدار معيني از محلهو مهادر را برداشهت و محلهو
 8111ppmاز آن ساصت شد .سهپ

اسهتانداردهای (،511 ppm

 )8 ،4 ،21 ،51 ،811 ،251و (،25 ،51 ،811 ،211 ،411 ppb
 )1 ،8 ،81از محلو 8111 ppmساصت شد و منحني اسهتاندارد
 ♦ 69مجله مهندسی بهداشت محيط ،س ل اول ،شم شه  ،2زمست ن 2962

یافتهها
غلظت  PM2.5و فلزات سنگين مرتبط با آن

غلظت ذرات  PM2.5و الزات سنگين مرتبط با آن در جدو
 8ارائ شده است.همانطور ک در جهدو  8مشهاهده مهيشهود
دامن غلظت ذرات  PM2.5دراین مطالعه در محهدوده 89/78تها
96/45ميكروگرم بر مترمكعب با ميانگين 48/87ميكرو گهرم بهر

برشسی غلظت ذشات معلق کدچکتر از  2/5ميکرون ،فلزات سنگين و هيدشوکربنه ي آشوم تيک چند حلقهاي مرتبط ب آنه وش هداي محدووه ...

متر مكعب بوده است.
جدول  :1غلظت  PM2.5و الزات سنگين مرتبط با آن
ترکيب
PM2.5
)(µg/m3

ميانگين ±
انحراف معيار
48/87±88/7

ميانه

رنج

39/78

89/78 -96/45

الزات سنگين ()ng/m3
روی

63/72±87/74

68/33

22/24-817/29

سرب

38/15±88/76

39/78

84/78-66/58

کادميوم

88/21±6/83

87/14

5/79-33/26

کروم

4/24±8/44

4/43

8/41-9/81

نيكل

4/87±8/38

4/33

8/35-9/47

آرسنيک

8/34±1/77

8/23

1/82-3/65

جيوه

غير قابل تشخيص غير قابلتشخيص

غير قابلتشخيص

شکل  :2تغييرات غلظت  PM2.5نسبت ب غلظهت سهرب موجهود در آن در
او دوره نمون برداری

غلظت الزات موردنظر در این مطالع حدود  1/3درصد کل
غلظت جرمي ذرات  PM2.5بوده است ک کسر صيلهي کهوچكي
از غلظت ذرات را ب صود اصتوا

داده اند .ميهانگين غلظهت

الزات سنگين ب ترتيهب از بهزر

تها کوچهک به شهكل زیهر

حاصل شد:
Zn >Pb> Cd > Cr > Ni>As

همانطور ک در جدو هم مشاهده ميشود بيشترین غلظهت
مربوط ب الز روی و سرب ميباشد ک ب ترتيب دارای غلظهت
 63/75و  39/22نانوگرم بهر متهر مكعهب مهيباشهد و کمتهرین

شکل  :3تغييرات غلظت  PM2.5نسهبت به غلظهت روی موجهود در آن در
او دوره نمون برداری

غلظت ها ب ترتيب کاهشي مربوط به کهرم ،نيكهل و آرسهنيک
ميباشد ک هم آنها دارای غلظت کمتر از 5نهانو گهرم بهر متهر

غلظت هيدروکربن های آروماتيک چند حلقه ای مرتبط

مكعب ميباشد .قابل ذکر است ک در این مطالعه جيهوه یااهت

با ذرات PM2.5

PM2.5

غلظت و برصي مشخوات ترکيبات مختلف  PAHsمهرتبط

نسبت ب غلظت سرب موجود در آن در او دوره نمون گيهری

با ذرات  PM2.5شهامل انهانترین ،آنتراسهين ،پهایرن ،الهورانتين،

با  r =1/565ب صورت صطي بوده و این ارتباط بها  p<0.05از

بنزو)(aآنتراسين ،کرسن ،بنهزو ( )eپهایرن ،بنهزو ( )bالهورانتين،

لحاظ آماری در حهدود اامينهان  75درصهد معنهادار مهيباشهد

بنزو ( )kالورانتين ،بنهزو ( )aپهایرن ،دی بنهزو ( )ahآنتراسهين،

(شكل .)2

بنزو ( )ghiپریلين و اینهدئو ( )cd -3 ،2 ،8پهایرن در جهدو 2

نشد .نتایج این مطالعه نشهان داد که تغييهرات غلظهت

ولي مطابق با شكل  3ارتبهاط ضهعيفي بهين غلظهت
نسبت ب غلظت روی موجود در آن حاصل شد.

PM2.5

ارائ شده است.
همانطور ک در جدو  2مشاهده ميشود ميهانگين غلظهت
ترکيبات PAHsدر 38نمون مطالع شهده از  1/19نهانو گهرم بهر
مجله مهندسی بهداشت محيط ،س ل اول ،شم شه  ،2زمست ن 66 ♦ 2962

مجيد کرم نی و همک شان

ای هن مطالع ه همچن هين نشههان داد ک ه ای هن هفههت ترکي هب

مترمكعب برای کرسن تا  8/28نانو گرم بهر متهر مكعهب بهرای
دیبنزو ( )ahآنتراسين متغير بوده است .ترتيب غلظت برای هفت

بيششترین غلظت از ترکيبات مختلهف ( PAHsدو سهوم از کهل

ترکيب سراانزای  PAHsدر این مطالع ب شكل زیر ميباشد:

دادهاند .شكل  4درصد توزی ههر

 )PAHsرا ب صود اصتوا

دی بنزو ()ahآنتراسين>بنزو()kالورانتين>اینهدئو(-3 ،2 ،8
)cdپههایرن>بنههزو ( )bالههورانتين> بنههزو ( )aپههایرن>بنههزو

)(a

کدام از ترکيبات  PAHsبراسا

تعداد حلقه ههای بنزنهي را در

ذرات  PM2.5نشان ميدهد.

آنتراسين> کرسن
جدول :2غلظت و برصي مشخوات ترکيبات مختلف  PAHsمرتبط با PM2.5

ترکيبات

فرمول

تعداد حلقه

انانترن

C14H10

3

آنتراسن

PAHs

وزن

دمای

دمای

ميانگين غلظت ±انحراف

 %از

مولکولي

ذوب(̊)c

جوش(̊)c

معيار)(ng/m3

کلPAHs

1/58±1/79

6/4

C14H10

3

898

285

341

1/25±1/55

3/8

پایرن

C16H10

4

212

858

414

1/37±1/9

4/7

الورانتين

C16H10

4

212

818

384

1/88±8/28

88/8

بنزو)(aآنتراسن

C18H12

4

228

258

448

1/2±1/56

2/5

کریسن

C18H12

4

228

869

435

1/19±1/48

1/74

بنزو)(eپایرن

C20H12

5

1/83±8/37

81/49

بنزو)(bالورانتين

C20H12

5

252

868

-

1/93±8/23

7/2

بنزو)(kالورانتين

C20H12

5

252

289

481

8/14±8/88

83/8

بنزو)(aپایرن

C20H12

5

252

899

475

1/28±1/98

3/49

دی بنزو)(a,hآنتراسن

C22H14

6

298

291

524

8/28±8/59

85/28

ایندئو)(1,2,3-cdپایرن

C22H12

6

296

864

-

1/69±8/12

8/48

بنزو)(ghiپریلن

C22H12

6

296

298

-

1/87±8/38

88/2

∑PAHs

-

-

-

-

-

9/72±9/18

811

898

252

77/2

893

341

228

مولكولي پایين (با 2و 3حلق بنزني) بها  %7کمتهرین وترکيبهات
با وزن مولكولي باال (4و 6حلق بنزني) ک ب انتشارات وسهایل
نقلي ارتباط داده ميشوند با حدود  ،%91بيشهترین درصهدها را
ب صود اصتوا

دادهاند .آناليز رگرسهيون صطهي بهين غلظهت

 PAHsو ذرات  PM2.5در شكل  5ارائ شده است .همانطور که
در این شكل مشاهده ميشود یک ارتباط متوسطي (

Moderate

 )Correlationب هين غلظههت  PAHsو ذرات  PM2.5یااههت شههده
شکل  :4درصد توزی ترکيبات  PAHsبراسا

تعداد حلق های بنزني

همانطور ک در شكل  4مشاهده ميشود ،ترکيبهات بها وزن
 ♦ 211مجله مهندسی بهداشت محيط ،س ل اول ،شم شه  ،2زمست ن 2962

است.
در نهایت نيز تحليل عاملي ( )Correlation Matrixدر مورد

برشسی غلظت ذشات معلق کدچکتر از  2/5ميکرون ،فلزات سنگين و هيدشوکربنه ي آشوم تيک چند حلقهاي مرتبط ب آنه وش هداي محدووه ...

ترکيبات مختلف PAHsانجام و نتایج آن در جدو  3ارائ شده
است.

شکل  :5تغييرات غلظت  PM2.5نسبت به غلظهت  PAHsموجهود در آنهدر
او دوره نمون برداری
جدول  :3ماتریك

ترکيبات مختلف PAHsو ارتباط بين این ترکيبات

Inp

Bgp

Dba

Bap

Bkf

Bbf

Bep

Chry

Baa

Pyr

Fluo

Anth

1.00

1.00
0.96

1.00
0.82
0.71

1.00
0.8
0.79
0.94

1.00
0.96
0.83
0.96
0.93

1.00
0.96
0.95
0.84
0.97
0.92

1.00
0.97
0.96
0.96
0.73
0.74
0.93

1.00
0.81
0.76
0.79
0.83
0.64
0.79
0.74

1.00
0.93
0.76
0.83
0.82
0.81
0.69
0.82
0.81

1.00
0.71
0.73
0.63
0.64
0.62
0.59
0.51
0.66
0.62

1.00
0.92
0.53
0.61
0.38
0.52
0.51
0.34
0.38
0.42
0.47

1.00
0.66
0.59
0.21
0.31
0. 24
0.28
0.26
0.21
0.19
0.28
0.21

همانگون ک در جدو  3مشاهده ميشود ارتباط صوبي بين

Phen
1.00
0.71
0.54
0.39
0.13
0.21
0.09
0.13
0.13
0.06
0.08
0.12
0.10

Phen
Anth
Fluo
Pyr
Baa
Chry
Bep
Bbf
Bkf
Bap
Dba
Bgp
Inp

آمد.

ترکيباتي از PAHsک وزن مولكولي مشابهي دارنهد وجهود دارد.
ب اور کلي ترکيبات با وزن مولكولي باال ارتباط بهتری بها ههم
دارند.ضریب پيرسون ( )Pearson correlation coefficientنيهز

بحث
مشاهده ميشود ک در بعضي ازروزها غلظهت

ذراتPM2.5

برای این ترکيبات محاسب شد ک ایهن ضهریب بهرای ترکيبهات

باالتر و در بعضي روزها غلظت پایينتهر از اسهتانداردههای 24

3حلق ای برابر  ،1/16 -1/98بهرای ترکيبهات 4حلقه ای -1/73

ساعت هوای پاک ایران سازمان و حفافت محيط زیست آمریكها

 1/87و برای ترکيبات  5و 6حلق ای برابر  1/98-1/73ب دسهت

ميباشد 28.در مقایس با سایر مطالعات این غلظتها در رنج کم
مجله مهندسی بهداشت محيط ،س ل اول ،شم شه  ،2زمست ن 212 ♦ 2962

مجيد کرم نی و همک شان

تا متوسط قرار ميگيرد 38-27.غلظهت الهزات مهوردنظر در ایهن

زیادی از اریق انتشارات مرتبط با سوزاندن نفت و زغا توليهد

مطالع حدود  1/3درصد کل غلظت جرمهي ذرات  PM2.5بهوده

ميشوند .الز روی نيز ب مقهدار زیهادی از اریهق صهوردگي و

اسهت که کسهر صيلهي کهوچكي از غلظهت ذرات را به صههود

سوزاندن الستيکها وهمچنين سهوزاندن روغهن موتهور انتشهار

دادهاند .همانطور ک در جهدو 8مشهاهده مهيشهود

ميیابد .سرب نيز در هوای شهری بيشهتر مهرتبط بها انتشهارات

بيشترین غلظت در بين الهزات مربهوط به الهز روی و سهرب

وسایل نقلي و همچنين مواد ساصتماني مثل آجر ،الزات ،چوب

ميباشد ک ب ترتيب دارای غلظت  63/75و  39/22نانوگرم بهر

و نقاشي است 35.مطابق جدو  2ک غلظت و برصي مشخوات

متر مكعب ميباشد وکمترین غلظتها ب ترتيب کاهشي مربوط

ترکيبات مختلف  PAHsمرتبط با ذرات PM2.5را نشان مهيدههد

ب کرم ،نيكل و آرسنيک ميباشد که همه آنهها دارای غلظهت

رنج غلظت ترکيبات PAHsاز  1/19نانوگرم بر متر مكعب برای

کمتر از 5نانو گرم بر متر مكعب ميباشد .قابل ذکر است که در

کرسن تها  8/28نهانوگرم بهر متهر مكعهب بهرای دیبنهزو ()ah

این مطالع جيوه یااهت نشهد.ایهن نتيجه همچنهين در مطالعه

آنتراسين متغير بوده اسهت .غلظهت دیبنهزو ( )ahآنتراسهين در

راویندرا و همكاران نيز گزارش شده است .در مطالع آنهها نيهز

مطالعه هالههک وهمكههاران در سهها  8385که در مههورد ذرات

کمترین غلظت مربوط ب کرم و نيكل بودک دارای غلظت کمتر

 PM10بررسي شده بود ،در سطوح کمتری گهزارش شهده بهود.

از81نانو گرم بر متر مكعب بودند 32.ميانگين غلظهت سهرب به

برای مثا غلظت گزارش شده برای دیبنزو ( )ahآنتراسهين به

عنوان الزی ک برای آن استاندارد تعيهين شهده اسهت کمتهر از

عنوان اراوانترین گون  PAHsدر این مطالع تقریباَ  2/3مقداری

استاندارد تعيين شده توسهط سهازمان حفافهت محهيط زیسهت

است ک توسط هالک و همكهاران بهرای  PM10گهزارش شهده

اصتوا

28

آمریكا( )EPAو همچنين کمتر از رهنمهود تعيهين شهده توسهط

است .ابق شكل  4هفت ترکيهب سهراانزای دیبنهزو ()ah

سازمان جهاني بهداشت ( )WHOبهود33.و 34مطهابق شهكل 2و3

آنتراسين ،بنزو ( )kالورانتين ،ایندئو ( )cd -3 ،2 ،8پایرن ،بنهزو

تغييرات غلظت  PM2.5نسبت ب غلظت سرب موجود در آن در

( )bالورانتين ،بنزو ( )aپایرن ،بنزو ) (aآنتراسين ،کرسن تقریبها

او دوره نمون گيری با  r=1/565ب صورت صطي بوده و ایهن

دو سههوم از کههل  PAHsرا ب ه صههود اصتوهها

دادهانههد .ای هن

ارتباط با  p<0.05از لحاظ آماری در حدود اامينان  75درصهد

ترکيبات بيشتر ب انتشارات وسایل نقليه ربهط داده مهيشهوند.

معنادار ميباشد ولي ارتباط ضعيفي بهين غلظهت  PM2.5نسهبت

ترکيبات با وزن مولكولي پهایين (بها 2و 3حلقه بنزنهي) بها %7

ب غلظت روی موجود در آن حاصل شد .نتایج مشابهي توسهط

کمترین وترکيبات با وزن مولكولي باال (4و 6حلقه بنزنهي) که

مطالعههات قبل هي در ای هران و دیگههر نقههاط دني ها گههزارش شههده

ب انتشارات وسایل نقلي ارتباط داده ميشهوند بها حهدود ،%91

است35.و 36بطور کلي غلظهت الهزات سهنگين مهرتبط بها ذرات

بيشترین درصدها را ب صود اصتوا

دادهاند .با مقایس نتهایج

معلق کوچكتر مساوی  2/5ميكرون( )PM2.5-related metalsبها

ب دست آمده درارتباط با درصد و ترکيبات با وزن مولكولي باال

مطالعات انجام شده در دیگر نقاط دنيا نيز مقایس شد .بر همين

( 4و 6حلق بنزني) در این مطالع بها مطالعهات دیگهر مشهاهده

وهمكهاران در شههر

ميشود ک نتایج مشابهي توسهط ليهو و همكهاران در چهين 39و

آتن یونان انجام گرات غلظت باالی سرب وغلظتههای پهایين

سينگ وهمكاران در هند گزارش شهده اسهت 38.مطهابق آنهاليز

آمهد.

رگرسيون صطي ک در شكل  5ارائه شهده اسهت یهک ارتبهاط

آرسنيک و الزات ب مقدار زیادی توسط صهنای ذوب اهوالد و

متوسطي ( )Moderate Correlationبين غلظهت  PAHsو ذرات

آهن توليد مي شوند .عالوه بر صهنای  ،ایهن الهزات به مقهدار

PM2.5یاات شده است .نتایج این مطالع بها یااته ههای مطالعه

اسا

ابق مطالع ای ک توسط تومایدی

دیگر الزات شامل نيكهل ،آرسهنيک و کهادميوم به دسهت

 ♦ 212مجله مهندسی بهداشت محيط ،س ل اول ،شم شه  ،2زمست ن 2962

برشسی غلظت ذشات معلق کدچکتر از  2/5ميکرون ،فلزات سنگين و هيدشوکربنه ي آشوم تيک چند حلقهاي مرتبط ب آنه وش هداي محدووه ...

آتاالنتا متفاوت ميباشد .ب اوری ک در مطالع آتاالنتها ارتبهاط

تهران گهزارش کردنهد .نتهایج همچنهين نشهان داد که غلظهت

بهتری بين غلظت ذرات  PM2.5و  PAHsگهزارش شهده اسهت.

هي هدروکربنهههای آروماتي هک چنههد حلق ه ای مههرتبط بهها ذرات

این اصتالف را ميتوان ب تنوع مناب آالینده و همچنين شهرایط

PM2.5در این مطالع بيشتر از مقهادیری بهود که بهرای چنهدین

جوی شهر تهران با شهر آتاالنتا نسهبت داد 37.ضهریب پيرسهون

نقط دیگر جهان گزارش شده بود .همچنهين مشهاهده شهد که

( )Pearson correlation coefficientنيهز بهرای ایهن ترکيبهات

بيشترین غلظتها مربوط ب دیبنزو ( )ahآنتراسهين ،اینهدئو (،8

محاسب شد ک ایهن ضهریب بهرای ترکيبهات  3حلقه ای برابهر

 )cd -3 ،2پایرن ،بنزو ( )kالورانتين ،بنزو ( )bالورانتين و بنزو

 ،1/16 -1/98بههرای ترکيبههات  4حلق ه ای  1/87-1/73و بههرای

( )ghiپریلين ميباشد ک ترکيباتي با وزن مولكولي باال هستند و

ترکيبات  5و 6حلق ای برابر  1/98-1/73به دسهت آمهد .نتهایج

وجود آنها در هوای شهری ب انتشارات حاصل از وسایل نقليه

مشابهي توسط وو و همكاران در سا  2115در چهين گهزارش

مرتبط ميشود.

شده است.41
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ABSTRACT
Background:In recent decades, extensive studies have shown a number of short and long-term health
effects of particle matters. In addition to particle matters, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH s)
and heavy metals in airborne particles due to their mutagenic and carcinogenic properties are
considered major air pollutants. So, the aim of this study was to evaluate the concentration of
PM2.5particulate, 7heavy metal concentrations and 13 PAHs compound associated with fine particles
(PM2.5-boud PAHs) in the district of Sina hospital, Tehran.
Methods: This cross-sectional study was carried out in air of Sina Hospital district in Tehran.
Concentrations of fine particulate matter (PM2.5) were determined by gravimetric. Also heavy metal
concentrations in samples after digestion were determined with ICP-AES instrument through
injection. Then the PAHs compounds from each sample were extracted by ultrasonic method. After
this step, extracted sample was injected for analysis by GC-MS and concentration of each compound
was read.
Results: The daily average concentration of PM2.5 during the study was 41.19
µg/m3.Concentration values for zinc, lead, cadmium, chromium, nickel and arsenic, were 92/69,
05/38, 2/18, 24/4, 19/4 and 34/1 ng/m3 respectively but mercury not found in this study. Average
concentrations of PAHs compounds have been variable from0.07 ng/m3 for Chrysene to 1.21ng/m3
for Dibenzo(ah)anthracene.
Conclusion: In this study, the daily average of PM2.5 concentrations was above the Iranian
National PM, WHO (25 µg/m3) and EPA (35 µg/m3) standards established for PM2.5 particles. Heavy
metal concentrations in this study were lower than values reported in previous studies in Tehran. The
highest concentrations among PAHs compounds belonging toIndeo(cd 1,2,3)pyren, Dibenzo(ah)
anthracene, Benzo (B) flouranthin and Benzo (K)flouranthin that all of these compounds are related
to vehicle emissions.
Keywords: Particulate Matters, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, Heavy Metals, Tehran
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