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سابقه و هدف :ذرات معلق موجود در هوا شاخص مهمی در کیفیت هوای خارجی است .غلظتهای باالی این ذرات منجر به بسیاری از مشکالت
بهداشتی میشود .تماس با آلودگی ناشی از هواویزهای زیستی تقریباً در زندگی شهری در سراسر جهان اجتنابناپذیر است .حضور
میکروارگانیسمهای بیماریزا در ذرات گردوغبار منجر به بیماریهای دستگاه تنفسی ،آسم و ذاتالریه میشود .جمعیت میکروبی موجود در ذرات
گردوغبار در روزهای عادی و روزهای غباری و نیز تطابق بین افزایش ذرات  PM10و افزایش جمعیت میکروبی در این تحقیق بررسی شده است.
مواد و روشها :نمونهبرداری توسط نمونهبردار میکروبی هوا  1و در ارتفاع  1/5الی  2متری از سطح زمین با جریان  L/min3/14و به مدت
 5دقیقه انجام شد .شناسایی جمعیت میکروبی با رقیقسازیهای متوالی تا  10-5از نمونههای گردوخاک در سرم فیزیولوژیک و کشت در
محیطهای کشت مربوطه و به مدت  3-5روز در دمای محیطی  C 2±25گرمخانهگذرای انجام شد.
نتایج و بحث :در طوفانهای غباری بر فراز شهر اهواز در فصول گرم (فروردین الی شهریورماه) سال  1390هر نوع افزایش در غلظت ذرات
 PM10حاضر در هوا در تطابق با افزایش غلظت باکتریایی و قارچی بوده است .در ماههای خرداد ،تیر و مرداد سال  1390غلظت ذرات
 PM10بهطور مداوم بیشتر از حد استاندارد بوده است .افزایش غلظت باکتریایی در شهر اهواز به دلیل طوفانهای غباری در روزهای غباری
 5برابر و غلظت قارچی نیز در روزهای غباری  1/7برابر روزهای عادی افزایشیافته است .در روزهای غباری غلظت میکروارگانیسمهای غالب
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ذرات گردوغبار شامل میشود .نتایج حاصل افزایش جمعیت میکروبی حاضر در ذرات گردوغبار در روزهای غباری را نشان میدهد .هر نوع
افزایش در جمعیت میکروبی حاضر در ذرات گردوغبار میتواند منجر به تأثیرات منفی بر سالمتی انسان شود.
نتیجهگیری :با بررسی روند تغییرات سالیانه و فصلی پارامترهای هواشناسی و استفاده از نرمافزار  HYSPLITمیتوان دریافت که منشأ
احتمالی این ذرات در شهر اهواز ،کشورهای همسایه در جنوب غرب ایران بهویژه مناطق شمال غرب کشور عراق و شرق کشور سوریه است.
واژههای کلیدی :آلودگی هوا ،طوفانهای غباری ،ذرات  ،PM10باکتری ،قارچ.
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مقدمه
از عوامل اصلی طوفانهای غباری در ایران بهویژه

این ذرات معلق میتوانند محل مناسبی برای استقرار

در غرب ایران باد شمال است که هرسال از ماه اردیبهشت

عوامل بیماریزا ،بهویژه باکتریها شوند و همراه با تنفس

شروع میشود و تا شهریور ادامه دارد .باد شمال در نواحی

وارد مجاری تنفسی افراد میشوند .بدینوسیله

شمالی شرق میانه شکل میگیرد و بعد از عبور از کوههای

آالیندههای هوا بهراحتی تا اعماق برونشهای ریه نفوذ

ترکیه و شمال کشور عراق به ایران میرسد ( Shahsavani

میکنند .با افزایش غلظت ذرات معلق هوا ،غلظت ذرات

 .)et al., 2012اهواز واقع در  31/32درجه عرض

بیولوژیکی هم به اوج خود میرسد و تعداد عوامل

جغرافیایی 48/68 ،درجه طول جغرافیایی و با جمعیتی

بیماریزای زنده ،بهویژه تعداد باکتریها در هر مترمکعب

معادل یک میلیون نفر مرکز استان خوزستان است .اخیراً

هوا نیز تحت شرایط مختلف به بیشترین حد میرسد)

طوفانهای گردوغبار بر فراز جنوب غرب ایران یک منبع

 .)Abdelhameed et al., 2009حجم عظیمی از گردوغبار

آلودگی هوای غیرطبیعی برای این شهر ایجاد کرده است.

نشاتگرفته از زمینهای لمیزرع و خشک میتوانند تا

یک انسان بهطور متوسط اغلب  10m3هوا در هر روز

ارتفاعات زیاد باال روند و میتوانند میکروارگانیسمها را تا

استنشاق میکند .باکتریهای موجود در آن نیز میتوانند

مسافتهای دور حمل کنند .مشکالت زیستمحیطی ،لغو

وارد بدن شده و ایجاد عفونت و یا عوارض آلرژیک کنند،

پروازها ،ضررهای اقتصادی و بار روانی ایجادشده در جامعه

که این مهم به نوع و تعداد باکتریهای موجود در هوا

از مهمترین مضرات قابلمشاهده پدیده گردوغبار هستند

بستگی دارد .هوا ،محیطی نامساعد برای زندگی میکروبها

( .) Kellogg and Griffin,2006بررسیهای زیادی

است .فقدان ماده غذایی ،عدم رطوبت کافی ،درجه حرارت

مشخص کردند که پخش شدن قارچها در هوا شاید با

نامناسب ،اثر مرگآور نور خورشید و عمل خشککنندگی

اثرات سمی حاد ،آلرژی و تورم پوستی مربوط باشد.

آن محیط را برای میکروبها غیرقابل زیست میکند اما

همچنین قارچها در ایجاد و تشدید بیماریهایی مثل

برای انتقال و سرایت بیماری راهی مناسب و با اطمینان

قلبی-ریوی ،حمالت آسمی (تنگی نفس) و آنفارکتوس،

است PM10 .ها میتوانند باعث اثرات مخربی بر سالمت

نقش دارند .در پژوهشی)Shahsavani et al. (2012

ازجمله آسم ،ذاتالریه و عفونت دستگاه تنفسی شوند

گزارش کردهاند که طوفانهای گردوغبار سبب افزایش

( .)Sandstrom and Forsberg, 2008از سوی دیگر عوامل

بیماریهای تنفسی و افزایش تعداد مرگومیر در روزهای

میکروبی (باکتریها و قارچ) میتوانند مسافتهای طوالنی

گردوغباری اهواز شده است .هاگ قارچها میتوانند تا

را ( 5000کیلومتر) به همراه ذرات موجود در هوا طی

هزاران کیلومتر در حضور یا غیاب گردوغبار انتقال یابند.

کنند ( ; Nourmoradi et al., 2015; Bovallius, 1980,

خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی ذرات

Roffey and Heningson, 1980; Prospero et al.,

گردوغبار بهطور کامل وابسته به منابع گردوغبار هستند

 .)2005; Griffin, 2007هواویزهای زیستی حدود 25

( .)Soleimani et al., 2013بهطور مثال بررسیهای

درصد حجمی ذرات منتقلشونده توسط هوا را تشکیل

گذشته بیولوژیکی گردوغبار ،نشان دادند که قسمت اعظم

میدهند .اغلب آنها از منابع طبیعی مانند خاکها ،دریاها،

آسپرژیلوس میتواند از صحرای عربستان صعودی نشأت

حیوانات و انسانها ناشی میشوند .تحقیقات زیادی نشان

گرفته باشد .در این پژوهش تطابق بین پارامترهای

داده است که باکتریهای مستقر روی ذرات بیولوژیکی،

هواشناسی و رخداد روزهای گردوغباری در شهر اهواز طی

شباهت زیادی به باکتریهای مجاری تنفسی انسان دارد.

 21سال اخیر بررسی خواهد شد .همچنین با استفاده از
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مدلسازی عددی  HYSPLITنیز منشأ ذرات طوفانهای

( .)Kim, 2009نمونهبرداریها در روزهای غباری و عادی

گردوغبار رخداده در بازه زمانی  1390بررسی خواهد شد.

دو بار صورت گرفته است .در روزهای عادی

عالوه بر آن جمعیت میکروبی حاضر در ذرات گردوغبار

نمونهبرداریها هر شش روز یکبار تکرار شده است .طی

در روزهای عادی و غباری به همراه تطابق مابین افزایش

روزهای غباری تکرار نمونهبرداری در همان روز انجام شده

ذرات  PM10و افزایش جمعیت میکروبی در این تحقیق

است ( .)EPA, 2006تعداد نمونهها در روزهای  62و در

بررسی خواهد شد.

روزهای غباری  40است .در بازه زمانی نمونهبرداری
متوسط دمای شهر اهواز  ،34 Cمتوسط رطوبت نسبی

مواد و روشها

هوا  ،30%متوسط سرعت باد حداکثر  12/3 m/secاست.

توصیف منطقه مورد بررسی ،نحوه نمونهبرداری

برای شناسایی جمعیت میکروبی حاضر در ذرات گردوغبار

و آنالیز بیولوژیکی ذرات گردوغبار

از روشهای شناسایی روتین آزمایشگاه میکروبیولوژی

در این پژوهش نمونهبرداری گردوخاک در شهر

استفاده شده است .بعد از تهیه و رقیقسازیهای متوالی

اهواز ( 31/20 Nو  )48/40Eطی فصول گرم سال

تا  10-5از نمونههای گردوخاک در سرم فیزیولوژیک ،آنها

(فروردین -شهریور)  1390انجام شده است .اطالعات

را در محیطهای «مولر هینتون آگار »2و «بالد آگار»3

دادههای هواشناسی ،تعداد روزهای توأم با گردوغبار و

برای جداسازی و کشت باکتریها و «سابرو دکستروز

غلظت ذرات  PM10مورد استفاده در این پژوهش از

آگار »4برای شناسایی قارچها ،کشت داده شدهاند .بعد از

سازمان هواشناسی کل و اداره کل حفاظت محیط زیست

جداسازی به کمک آزمونهای بیوشیمیایی و مورفولوژی

استان خوزستان تهیه شده است .پارامترهای هواشناسی

نمونههای جداشده تا حد جنس تشخیص داده شدند.

دمای بیشینه ،رطوبت نسبی ،بارندگی ،سرعت و جهت باد

روش کشت در همه محیطها ،به دو روش «پورپلیت »5و

به دلیل داشتن بیشترین نقش در ایجاد طوفانهای

سطحی 6انجام شد .محیطهای کشت در دمای محیطی

گردوغبار انتخاب شدهاند .ارتباط و روند سالیانه و فصلی

 ،2±35 Cبه مدت  3-5روز گرمخانهگذاری شدند.

بین تعداد روزهای به همراه گردوغبار و پارامترهای

کشتها دو مرتبه تکرار شد .نتایج بر اساس فراوانی تعداد

هواشناسی فوقالذکر به دلیل اینکه مستعدترین شرایط

کلنیهای تشخیص دادهشده ،محاسبه شدهاند.

برای بلند شدن ذرات گردوغبار زمانی است که خاک
خشک میشود (کاهش بارندگی و به دنبال آن کاهش

مسیریابی ذرات گردوغبار با استفاده از

رطوبت و افزایش دما) و سرعت باد به حد آستانه میرسد،

نرمافزار HYSPLIT.4

بررسی شد .نمونهبرداری از هوا برای تشخیص حضور

یکی از روشهای شناسایی کانونهای غباری عالوه

میکروارگانیسمها توسط نمونهبردار میکروبی هوا 1و در

بر تصاویر ماهوارهای استفاده از نرمافزارهای مسیریاب

ارتفاع  1/5الی  2متری از سطح زمین که معموالً بیشترین

است که با تقریب خوبی قادر به تشخیص منابع تولید

تراکم میکروبی را دارد و ارتفاع تنفسی افراد محسوب

گردوخاک است .در مدل  7HYSPLITبا روش الگرانژی

میشود صورت گرفت .نمونهبرداری طی روزهای عادی و

پس از انتخاب ذره در موقعیت مکانی و زمانی خاص،

غباری به ترتیب به مدت  5و  2دقیقه انجام شد و میزان

حرکت آن با گامهای زمانی دلخواه به سمت زمانهای

جریان نمونهبرداری  14/3L/minبوده است .نمونهبرداری

گذشته یا به سمت آینده امکانپذیر است .برای مسیریابی

از هوا به روش  Air trappingبه داخل پلیت صورت گرفت

پسگرد ،ذرات در ایستگاه اهواز در زمان اوج هر یک از
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طوفانهای گردوغباری در نظر گرفته شده است .در این

به سالهای  1374تا  1377بسیار بیشتر بوده است .از سال

پژوهش ذرات در سطح  500تا  1000متری از سطح

 1385تا  1388تعداد روزهای همراه با گردوغبار

زمین و در حدفاصل زمانی  6ساعته تا  24ساعت قبل از

افزایشیافته بهطوریکه در سال  1388به ماکزیمم مقدار

وقوع طوفان گردوغباری ردیابی شدهاند .در اجرای مدل از

خود طی  21سال اخیر ( 160روز) میرسد.

دادههای 8 FNLکه درواقع اطالعات پردازششده
توسط آزمایشگاه هوا وابسته به

10NOAA

9NCEP

میانگین سالیانه درجه حرارت ،میزان بارش و

هستند،

استفادهشده است (.)Draxler, 1998

رطوبت نسبی
متوسط سالیانه سه پارامتر هواشناسی در شکل  2برای

نتایج و بحث

ایستگاه اهواز طی یک دوره  21ساله نشان داده شده است

بررسی پارامترهای هواشناسی

( .)IR.DOE, 2016با توجه به شکل 2پارامتر درجه حرارت و

تعداد روزهای همراه با گردوغبار

رطوبت نسبی روند خاصی را با تغییرات بسیار کم دنبال

تعداد روزهای همراه با گردوغبار در شکل  1برای

میکنند .این امر کامالً برخالف تغییرات شدید مشاهدهشده

ایستگاه اهواز طی یک دوره  21ساله نشان داده شده است

در تعداد روزهای همراه با گردوغبار در بازه زمانی ثبتشده

( .)IR.DOE, 2016منظور از روزهای توأم با گردوغبار زمانی

است .همچنین با توجه به شکل  2میتوان دریافت که میزان

است که غلظت ذرات گردوغبار ( )PM10به باالی

بارش تغییرات بیشتری را نسبت به دو پارامتر قبلی تجربه

 100µg/m3در روز برسد ( .)Givehchi et al., 2013از سال

کرده است .بهطوریکه کمترین میزان بارش ثبتشده طی

 1377به بعد تعداد روزهای همراه با گردوغبار افزایش

بازه زمانی موردنظر مربوط به سالی است که بیشترین تعداد

چشمگیری را تجربه کرده است .بهطوریکه در سال 1379

همراه با گردوغبار را تجربه کرده است (سال  .)1388در سال

تعداد این روزها در این ایستگاه به  97روز در سال میرسد.

 1388که با بیشترین روزهای توأم با گردوغبار همراه بوده

از سال  1384تا سال  1386دوباره یک روند کاهشی

است متوسط حداکثر جهت باد  230درجه و میانگین سرعت

مشاهده میشود ،اما تعداد روزهای همراه با گردوغبار نسبت

به  23متر بر ثانیه رسیده است.
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شکل  -1تعداد روزهای همراه با گردوغبار طی دوره  21ساله در اهواز
Fig. 1- Number of dusty days over the 21 year period in the city of Ahvaz
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شکل -2میانگین سالیانه رطوبت نسبی برحسب درصد ،درجه حرارت برحسب درجه سانتیگراد و
میزان بارش برحسب میلیمتر در ایستگاه اهواز
Fig. 2- The annual average relative humidity (%), maximum temperature (°C) and rainfall (mm) in Ahvaz station

بررسی فصلی تعداد روزهای همراه با گردوغبار

بیانگر بیشینه رخداد روزهای همراه با گردوغبار در

با بررسی فصلی تعداد روزهای همراه با گردوغبار،

ایستگاه اهواز مشابه ایستگاه اهواز ( ;Abdovis et

بیشترین رخداد روزهای همراه با گردوغبار در اهواز در

Nastagdori et al., al.,2012; Mehrabi, et al., 2015

فصل بهار مشاهدهشده است .در سال  1388بیشترین

 )2002در فصل بهار است ،درحالیکه بیشترین تعـداد

روزهای همراه با گردوغبار در فصل بهار  60روز است؛ و

روزهای همراه با گردوغبار بنا به پژوهشهای مشابه

در فصل پاییز به کمترین میزان خود ( 12روز) رسیده

( )Mehrabi et al., 2015برای سایر ایستگاههای استان

است.

خوزستان ازجمله امیدیه ،دزفول و مسجدسلیمان در
تابستان رخ داده است .نتایج همچنین نشان داد که در

بررسی فصلی پارامترهای هواشناسی

ایستگاه اهـواز فصل همراه با بیشترین روزهای طوفانی

با بررسی فصلی پارامترهای هواشناسی بیشترین

(بهار) با فصل دارای کمترین مقدار بارندگی (تابستان)

میزان رطوبت نسبی در فصل زمستان مشاهده شده است.

مطابقت ندارد که به نظر میرسد دلیل اصلی این موضوع،

بیشترین مقدار درجه حرارت به همراه کمترین میزان

تفاوت ویژگیهای اقلیمی منطقه رسوبگذاری و منطقه

بارش در فصل تابستان مشاهده شده است .جهت وزش

منشأ است .درحالیکه رخ دادن طوفانهای گردوغبار در

باد غالب برای فصل بهار که به همراه بیشترین روزهای

تابستان در ایستگاههای دیگر نشاندهنده امکان محلی و

طوفانی در اهواز است 266/67° ،و نشانگر جهت وزش

دروناستانی بودن منشأ طوفانهای این منطقه است

بادهای غربی و جنوب غربی است .میانگین فصلی حداکثر

( .)Abdovis et al., 2012بیشـترین میزان رطوبت نسبی

سرعت باد غالب در اهواز ،در فصل بهار به میزان m/sec

در ایستگاه اهواز مربوط به فصـل زمسـتان اسـت کـه

 10/34ثبت شد که با نتیجه بیشترین روزهای همراه

نشـان میدهد فصل همراه با کمترین تعداد روزهای همراه

گردوغبار در فصل بهار مطابقت دارد (شکل  .)3نتایج

با گردوغبار بـا فصـل همراه با بیشترین میزان رطوبت

فصلنامه علوم محیطی ،دوره شانزدهم ،شماره  ،2تابستان 1397

53

تأثیر طوفانهای گردوغباری بر کیفیت میکروبی هوا در شهر اهواز...

نسبی در اهواز تطابق نـدارد .درواقع این نتیجه میتواند

مرکز و شرق استان (ازجمله امیدیه ،مسجدسلیمان و

فرامرزی بودن قسمت عمده طوفانهای گردوغبار را تأیید

دزفول) با توجـه بـه تطابق فصل با کمترین میزان

کنـد .از طرفـی درجـه حـرارت نیز در این ایستگاه

بارندگی و بیشترین تعداد روزهای توأم با گردوغبار ،نواحی

بیشـترین میـزان خـود را در فصـل تابسـتان تجربـه

داخلی استان در فصل تابستان رطوبت خاک خود را

میکند ،درحالیکه بیشترین تعـداد روزهای همراه با

ازدستداده و قابلیـت بلند شدن ذرات را پیداکرده و

گردوغبار مربوط به فصل بهار اسـت .این نکته نیز میتواند

میتوانند بهعنوان منشـأهای داخلـی شناسایی شوند

دلیلی دیگر برای این ادعـا باشـد کـه منشأ قسـمت اعظم

( .)Abdovis et al., 2012ازآنجاکه میزان فرسایش بادی

طوفانهای این شهر فرامرزی است .از طرفی دیگر با توجه

تابعی از فرسـایندگی بـاد و فرسایشپذیری خـاک اسـت

به سایر بررسیها در دو ایستگاه شرقیتر استان یعنی

هـر عامـلی کـه باعـث افـزایش فرسایندگی و

امیدیه و مسجدسلیمان فصـل همراه با بیشـترین تعـداد

فرسایشپذیری شود میتواند عـاملی باشـد بـرای تشدید

روزهـای توأم با گردوغبار و بیشـترین درجـه حرارت باهم

فرسایش بادی و به دنبال آن افـزایش طوفانهای

تطابق دارد که شاید دلیل این امر را بتوان ناشی از بیشتر

گردوغبار ( .)Nastagdori et al., 2002بنابراین در هر

شدن منشأ داخلی این ذرات در شرق استان دانست :زمانی

منطقه که خاک خشک و سرعت باد به حد آستانه برسد

که طوفان وارده به غرب و جنوب غـرب اسـتان روی

ذرات خاک بلند شده و در هوا معلق میشوند .بنابراین

نواحی غرب و شـرق رود کرخه و مناطق خشکشده

کمبود بارندگی موجب کاهش رطوبـت خـاک ،افـزایش

تاالبی استان تشدید میشود و ذرات با منشأ داخلی را به

فرسایشپذیری و حرکت آن میشود .حال هـرچـه کـه

ایستگاههای واقع در مناطق مرکزی و شرقی استان وارد

میـزان بارندگی و به دنبال آن رطوبت کمتـر باشـد

میکند ( .)Abdovis et al., 2012در ایستگاههای واقع در

فراوانـی طوفانها افزایش مییابد.
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شکل -3میانگین فصلی جهت باد غالب ( ،)°سرعت باد غالب ( ،)m/secمیزان بارش ( ،)mmرطوبت نسبی ( )%و درجه حرارت بیشینه
( ،)°Cدر ایستگاه اهواز
Fig. 3- The seasonal average of prevailing wind direction (°), prevailing wind speed (m/sec), rainfall (mm), relative humidity (%),
and maximum temperature (° C) in Ahvaz
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مسیریابی طوفان گردوغبار به کمک مدل

میشوند) .با بررسی نتایج حاصل از مدلسازی میتوان

الگرانژی HYSPLIT.4

دریافت که در بازه زمانی موردبررسی رخداد طوفانهای

خروجیهای بهدستآمده از این مدل میتواند

مسیر شمالغرب-جنوبشرق مسیر اصلی پراکنش ذرات

مبنای خوبی برای تعیین دوره زمانی مناسب و نیز منشأ

گردوغبار در شهرستان اهواز است .درحالیکه مسیر اول

طوفانهای گردوغبار باشد (شکل  .)4در این پژوهش

که از مناطق مرکزی کشور عراق نشست میگیرد از

ارتفاع  500متری از سطح زمین انتخابشده است .یکی

فراوانی کمتری برخوردار است (.)Mehrabi et al., 2015

از مهمترین دالیل انتخاب این ارتفاع ردیابی مسیر حرکت

نتایج حاصل از بررسیهای مشابه ( Broomandi

ذرات  24ساعت قبل از ورود اولین طوفان گردوغبار

)and Bakhtiarpour, 2016; Ataee and Ahmadi, 2011

رخداده در شهرستان اهواز است .با توجه به نتایج حاصل

نیز منشأ اصلی طوفانهای گردوغبار ایران را ناشی از

از مدل میتوان دریافت که ذرات گردوغبار طی دو مسیر

مناطق فوق میداند که طی مسیرهای مشخصشده

به منطقه مورد بررسی منتقل میشوند )1( :مسیر غرب

حاصل از مدل وارد ایران شده و منطقه مورد بررسی را

به شرق (از مرکز کشور عراق ذرات گردوغبار به غرب و

تحتتأثیر قرار میدهند .درحالیکه در برخی تحقیقات از

جنوبغربی کشور وارد میشوند).؛ ( )2مسیر شمال غرب-

قبیل ( Ataee and Ahmadi )2011کانونهای اصلی

جنوبشرق (ذرات از مناطق شمالغرب کشور عراق و

طوفانهای گردوغباری در جنوبغربی ایران ،دو منطقه

شرق کشور سوریه به غرب و جنوبغربی کشور وارد

غرب بغداد و هورالعظیم معرفیشده است.

شکل  -4مسیریابی طوفان گردوغبار به کمک مدل الگرانژی  ،HYSPLIT.4از چپ به راست به ترتیب  21فروردین 17 ،خرداد 31 ،تیر
و  8مردادماه سال  1390اهواز
Fig. 4- HYSPLIT Back trajectory simulation, Ahvaz on (from left to right) 10 June, 7 June, 22 June and 30 June 2011

فصلنامه علوم محیطی ،دوره شانزدهم ،شماره  ،2تابستان 1397

55

تأثیر طوفانهای گردوغباری بر کیفیت میکروبی هوا در شهر اهواز...

آنالیز میکروبی ذرات گردوغبار

در شهر اهواز در کنار غلظت ذرات ) PM10(µg/m3است.

در جدول شماره  1غلظت ذرات ) PM10(µg/m3و

با توجه به شکل  5میتوان دریافت که جمعیت باکتریایی

پارامترهای هواشناسی طی فصول گرم سال (فروردین الی

مشاهدهشده از ذرات جمعیت قارچی موجود بیشتر است.

شهریور) در سال  1390در شهر اهواز نشان داده شده است .با

میانگین غلظت باکتریها دارای محدوده ×103 CFU/ml

توجه به نتایج میتوان دریافت که بیشینه مقادیر ذرات  PM10در

 1/7×103 -3/1و میانگین غلظت قارچها CFU/ml

خردادماه سال  )517/7µg/m3( 1390و کمینه مقادیر  PM10در

 4/3×102 -8/1×102است .با توجه به شکل  5میتوان

شهریورماه سال  )279/4 µg/m3(1390رخ داده است.

دریافت که رخداد بیشترین غلظت باکتریها و قارچها در
خردادماه که به همراه بیشینه غلظت ذرات

شکل  5بیانگر جمعیت باکتریایی و قارچی حاضر

) PM10(µg/m3بوده است ،دارای تطابق است.

در ذرات گردوغبار جمعآوریشده در بازه زمانی مطالعاتی

جدول  -1غلظت ذرات ) PM10 (µg/m3و پارامترهای هواشناسی در بازه زمانی مورد بررسی (فصول گرم سال  )1390در شهر اهواز
Table 1. PM10 concentrations (µg/m3), meteorological parameters during studied period (warm period in 2011) at Ahvaz city

متوسط دمای ماهیانه سرعت باد حداکثر

انحراف معیار

متوسط غلظت ذرات

بیشینه غلظت ذرات

کمینه غلظت ذرات

()°C

()m/sec

Mean monthly
temperature
()°C

Max. wind speed
()m/sec

Standard
deviation

24.5

13

80.83

221

31.3

21

104.5

215

62.1

36.6

21

124.8

323.1

128.4

517.7

38

9

113.9

276.3

103.1

449.4

39.1

9

108.9

209.7

25.4

393.9

34.9

10

70.2

152.6

25.8

279.4

)Fungi (CFU/m3

3

3

3

) PM10 (µg/m

) PM10 (µg/m

) PM10 (µg/m

Mean PM10
concentration
)(µg/m3

Min. PM10
concentration
)(µg/m3

Max. PM10
concentration
)(µg/m3

84.8

357.4
367.5

)Bacteria (CFU/m3

زمان
Time

فروردین
Mar-Apr

اردیبهشت
Apr- May

خرداد
May- Jun

تیر
Jun- Jul

مرداد
Jul- Aug

شهریور
Aug- Sep

)PM10 (µg/m3

Shahrivar

Mordad

Tir

Khordad

Ordibehesht

مقدار
Value

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Frarvardin

ماه
Month
شکل  -5غلظت باکتریها برحسب  ،CFU/mlغلظت قارچها برحسب  CFU/mlحاضر در ذرات گردوغبار در روزهای غباری و متوسط
غلظت ذرات  PM10برحسب  µg/m3در فصول گرم سال (فروردین الی شهریورماه) سال  1390در اهواز
Fig. 5- Bacterial concentration (CFU / ml), fungi concentration (CFU / ml) presented in dust particles, and the average PM10
concentrations (μg / m3) during the warm season (March to September) in Ahvaz in 2011
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 مقایسه غلظت باکتریها و قارچهای مشاهدهشده در ذرات گردوغبار در روزهای عادی و غباری طی فصول گرم سال-2 جدول
 در شهر اهواز1390 (فروردین الی شهریورماه) سال
Table 2. Comparison of bacterial and fungal concentrations observed in dust particles on normal and dusty days during the
warm season (March to September) in Ahvaz in 2011

شرایط

آالینده

)CFU/ml( مقدار متوسط

Condition

Pollutant

Average amount (CFU/ml)

نرمال

باکتریها

Normal

Bacteria

4.6 × 102

نرمال

قارچها

Normal

Fungi

گردوغبار

باکتریها

Dusty

Bacteria

گردوغبار

قارچها

Dusty

Fungi

3.7 × 102
2.3 × 103
6.2 × 102

Other fungi
Penicillium sp.
Cladosporium sp.

Aspergillus sp.
Clostridium sp.
Corynebacterium sp.
Staphylococcus sp.
Bacillus sp.
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درصد
Percent
 میزان حضور میکروارگانیسمهای باکتریایی و قارچی برحسب درصد در ذرات گردوغباری در روزهای غباری طی فصول- 6 شکل
 در شهر اهواز1390 گرم سال (فروردین الی شهریورماه) سال
Fig. 6- Percentage of bacteria and fungi presented in dust particles on dusty days during the warm season (March to September)
in Ahvaz in 2011

Other fungi
Penicillium sp.
Alternaria sp.
Other bacteria
Actinomycess sp.
Staphylococcus sp.
Bacillus sp.
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 میزان حضور میکروارگانیسمهای باکتریایی و قارچی برحسب درصد در ذرات گردوغباری در روزهای عادی طی فصول گرم- 7 شکل
 در شهر اهواز1390 سال (فروردین الی شهریورماه) سال
Fig. 7- Percentage of bacteria and fungi present in dust particles on normal days during the warm season (March to September)
in Ahvaz in 2011
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در جدول شماره  2غلظت باکتریها و قارچها طی

میکروبی حاضر در ذرات گردوغبار را مشاهده کردند .نتایج

روزهای عادی و غباری نمونهبرداری ومقایسه شده است.

حاصل از این پژوهش نشان میدهد که غلظت باکتریها

طبق این جدول جمعیت میکروبی حاضر در ذرات

در روزهای غباری بهطور متوسط  5برابر غلظت آنها در

گردوغباری طی روزهای غباری افزایش چشمگیری را

روزهای عادی در بازه زمانی مورد بررسی در شهر اهواز

تجربه میکند .همچنین در اشکال  6و  7میتوان

است .همچنین غلظت قارچی در این بازه زمانی در

گونههای میکروبی غالب در ذرات گردوغباری را طی

روزهای غباری  1/7برابر روزهای عادی بوده است.

روزهای عادی و غباری مشاهده کرد .با توجه به نتایج

( Hara and Zhang )2011نشان دادند که غلظت

جمعیت غالب باکتریایی در روزهای عادی و غباری متعلق

باکتریایی در روزهای غباری  1الی  2برابر مقادیر مشاهده

به  Bacillus sp.است .همچنین جمعیت غالب قارچی در

در روزهای عادی است .همچنین (Nourmoradi )2015

روزهای عادی و غباری متعلق به  Aspergillus sp.است.

 et al.با پژوهشی در شهرستان سنندج دریافتهاند که

با توجه به اینکه متوسط غلظت ذرات  PM10در ماههای

میزان غلظت باکتریایی در روزهای غباری در حدود1/5

خرداد ،تیر و مرداد سال  1390از مقدار استاندارد (µg/m3

برابر روزهای عادی و میزان غلظت قارچی نیز با افزایشی

 )100بیشتر بوده است ،لذا غلظت باکتریها و قارچهای

در حدود  3/83برابر مواجه بوده است .میکروارگانیسمهای

حاضر در ذرات گردوغبار نیز با افزایش قابلتوجهی روبهرو

باکتریایی و قارچی ،توسط جریان باد قابلحمل از منابع

بوده است (شکل  .)5در پژوهشی (Wier et al. )2000

گردوغباری طی مسافتهای طوالنیاند .باد و تالطم هوا

دریافتند که میکروارگانیسمهای بیماریزا با استفاده از

از عوامل مهم انتقال میکروارگانیسمها از منابع گردوغباری

ذرات گردوغبار در سطح جهان پخش میشوند .طی

به سایر مناطقاند ( .)Lacey and West, 2007برخی از

بررسیهایی ( Nourmoradi et al. )2015نشان دادند که

میکروارگانیسمهای جداشده ،بهصورت بالقوه میتوانند

بین غلظت  PM10با جمعیت باکتری ،قارچها در روزهای

منجر به حساسیت یا بیماریهای خطرناکی شوند.

عادی و نیز غباری (بهجز جمعیت باکتری در روزهای

بیشترین تعداد در بین باکتریهای تشخیص دادهشده طی

عادی) رابطه چشمگیری وجود دارد .با توجه به نتایج

روزهای غباری Bacillus sp. ،با حدود  45%فراوانی است.

جمعیت باکتری و قارچ غالب در روزهای عادی و غباری

خوشبختانه اکثر گونههای این باکتری قدرت بیماریزایی

به ترتیب  % 56/2 -66/6( Bacillus sp.کل جمعیت

باالیی ندارند ،اما گونه بسیار خطرناک

باکتریها) و  % 31/3( Cladosporium sp.کل جمعیت

 anthracisدر این جنس وجود دارد .البته در این تحقیق

قارچها) و  % 28/6( Mycosporium sp.کل جمعیت

نوع گونه این باکتری مشخص نشد ،اما اگر درصد کمی

قارچها) است .طی بررسیهای صورت گرفته توسط

نیز متعلق به آن باشد ،میتواند بسیار خطرناک باشد.

( Nourmoradi et al. )2015در سنندج ،بسیاری از

 Bacillus anthracisعامل بیماری سیاهزخم است .هاگ

میکروارگانیسمهای باکتریایی و قارچی در طوفانهای

این باکتری همواره در خاک به فراوانی وجود دارد .در

عربی دیده شدهاند و غلظت ذرات  PM10و نیز جمعیت

صورت استنشاق مقادیر زیاد هاگ این باکتری ،فرد ممکن

قارچی و باکتریایی در ماههای اردیبهشت ،خرداد و تیر

است دچار عفونتهای خطرناک سیاهزخم ریوی و یا

بیشتر از حد استاندارد بوده است .همچنین (Jeon )2011

عفونت خونی شود .میزان مرگومیر طی این عفونت

 et al.با تحقیقی در کشور کره جنوبی ،همبستگی قوی

بهویژه در بین افراد کهنسال و نوزادان بسیار باالست .در

مثبتی را میان غلظت ذرات  PM10و میزان جمعیت

تحقیقی ( Christina et al. )2004در بررسی میکروبی
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Bacillus

پریا برومندی و یوسف رشیدی
گردوغبار غرب آفریقا ،توانستند بین سویههای Bacillus

باکتریایی گرم منفی ( )%15شناسایی کردند .در بررسی

 sp.جداشده ،هاگ این باکتری را نیز تشخیص بدهند .در

دیگر در سال  2013توسط (،Khatun and Surrey )2013

بین سایر جنسهای باکتریایی جداشده نیز گونههای

تعداد کل باکتریها و قارچهای قابلکشت موجود درون

بیماریزا و آلرژیک دیده میشود .بهطور مثال هاگ

گردوغبار شهر سنندج را طی شش ماه مشخصشده است.

 Actinomycetes sp.با فراوانی حدود  3%درون نمونه

نمونههای پاییز بیشترین میزان آلودگی میکروبی را

گردوغبار ،عالوه بر خاصیت آلرژیک مقادیر زیاد میتوانند

داشتهاند .آنها نیز دو جنس Bacillus sp.

وsp.

عفونت تنفسی نیز ایجاد کنند .این نوع عفونتها در بین

 Staphylococcusرا بهعنوان فراوانترین نمونههای

برخی کشاورزها دیده میشود .در بین سویه های

باکتریایی مشخص کردهاند.

 Corynebacterium sp.با حدود  4%فراوانی نیز گونه

در پژوهشی دیگر ،فقط تعداد کل باکتریهای

بیماریزای تنفسی  Corynebacterium diphtheriaممکن

رشتهای  Actinomycetes sp.درون گردوغبار اهواز توسط

است وجود داشته باشد .یکی دیگر از باکتریهای

( Khodarahmi et al.)2012مورد بررسی قرار گرفت .آنها

جداشده ،باکتریهای گرم مثبت و کروی جنس

مشخص کردند میزان فراوانی این باکتریها در هنگام

 Staphylococcus sp.و  Micrococcus sp.هستند .عمده

گردوغبار حدود  2/5برابر نسبت به شرایط هوایی سالم

تفاوت اینها در متابولیسم قند گلوکز در شرایط هوازی و

افزایش مییابد .بررسی تحقیقات انجامشده بر روی

بیهوازی است .فراوانی این دو جنس حدود  23%محاسبه

کشورهای مجاور نیز نشان میدهد که آلودگی با

شد .دراینبین  Staphylococcus aureusبهصورت

سویههای جنس  Bacillus sp.بیشتر از بقیه بوده است.

فرصتطلبانه بیماریزا است .بهویژه عفونتهای ناشی از

بررسی منابع نشان میدهد ،متأسفانه بررسیهای

نمونههای مقاوم این باکتری به آنتیبیوتیکها میتوانند

محدودی درون کشور روی باکتریهای درون گردوغبار

بسیار خطرناک باشند .هاگ  Clostridium sp.نیز با

انجامشده است .درتحقیقی Griffin et al.)2007( ،در

حدود  3%فراوانی درون گردوغبار مشاهده شد .در این

بررسی گردوغبار سواحل مدیترانه در ترکیه مشخص

جنس بالقوه باکتریهای خطرناکی وجود دارند ،منتهی

کردند که بیش از  77%نمونههای باکتریایی قابلکشت

مسیر ایجاد عفونت توسط آنها کمتر از طریق هواویزهای

متعلق به  Bacillus sp.است .پژوهشی که بر روی

هوازی صورت میگیرد .در پژوهش (Valizadeh )2013

گردوغبار مناطق مختلف عراق توسط (Moutaz et )2011

 et al.با بررسی نمونههای گردوغبار مناطق غربی کشور،

 al.انجام شد ،از بین  310کلنی میکروبی رشد کرده در

بهخصوص شهرهای مرزی استان کرمانشاه توانستهاند

شرایط آزمایشگاهی ،مشخص شد که بیشترین نمونه با %

فراوانی برخی باکتریها و قارچهای قابلکشت موجود در

 40/6فراوانی متعلق به  Bacillus sp.بوده است .بقیه

گردوغبار را مشخص کنند .اما آنها فقط باکتریهای

میکروارگانیسمهای قابل رشد جداشده نیز به ترتیب با

 Bacillus sp.را مورد شناسایی قرار دادهاند .فراوانی سایر

حدود  14/7%فراوانی متعلق به باکتریهای گرم مثبت

نمونههای باکتریایی ،بهصورت کلی و بر مبنای تفاوتهای

کروی  22/%82 ، Staphylococcus sp.متعلق به

مورفولوژی و ساختار دیواره سلولی آنها گزارش شده است.

باکتریهای خانواده  Enterobacteriaceae sp.و حدود

در این تحقیق آنها از بین بیش از  555کلنی باکتریایی

 %3از کلنیهای رشد کرده Pseudomonas sp. ،تشخیص

رشد کرده ،حدود  350کلنی 110 ،)%62( Bacillus sp.

داده شدهاند .در مورد فراوانی سویههای قارچی نیز

کلنی گرم مثبت کروی ( )%20و حدود  80کلنی

مشخص شد که جنس Aspergillusبا حدود  44%فراوانی
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تأثیر طوفانهای گردوغباری بر کیفیت میکروبی هوا در شهر اهواز...

بیشترین کلنی رشد کرده در محیطهای اختصاصی است.

این شهر در سال  2009در حدود  1165نفر است.

 Aspergillusیک قارچ فرصتطلب بوده و در افراد حساس

همچنین  %13از میزان مرگومیرهای ناشی از

میتواند باعث عفونتهای تنفسی شود .در بررسی

بیماریهای تنفسی در این سال به علت غلظت باالی

گردوغبار اهواز Soleimani et al. )2013( ،در بیشترین

ذرات  PM10بیشتر از مقدار  20µg/m3در هوا در شهر

منطقه آلوده (دانشگاه) قارچ  Aspergillusرا با حدود 42%

اهواز گزارششده است .در پژوهشی مشابه توسط ()2012

آلودگی فراوانترین نمونه تشخیص دادهاند .بعد از آن به

 Shahsavani et al.میزان مرگومیر ناشی از غلظت باالی

ترتیب  Cladosporiumبا حدود  36%فراوانی،

ذرات  PM10در هوای غباری و آلوده شهر اهواز طی 72

 Rhizopus ،%13Penicilliumحدود  5%و درنهایت

روز 1131 ،نفر در سال  2010است .تحقیقات

 Alternariaحدود  2%فراوانی جدا شدند .همچنین

اپیدمیولوژیک نسبتاً کمی در رابطه با حوادث گردوغبار و

( Valizadeh et al. )2013با بررسی آلودگی نمونههای

تأثیرات بهداشتی آنها منتشر شده است .در حال حاضر

گردوغبار استان کرمانشاه ،مشخص کردند ،قارچهای

دسترسی بیشتری به اطالعات در مورد اوانی فراوانی

 Alternariaو  Penicilliumبا حدود  75%و 38%

رخداد گردوغبار ،مسیر حرکت و مواد حاضر در ذرات با

فراوانترین جنسهای تشخیص دادهشده هستند .در عراق

استفاده از دادههای حسگرهای حملشده توسط ماهواره

( ، Moutaz et al. )2011نیز با روشهای کالسیک مبتنی

امکانپذیر است ،این امر بیانگر پتانسیل و اشتیاق بیشتری

برکشت فقط دو نمونه قارچی جدا کرد .میزان فراوانی آنها

برای بررسی اثرات بهداشتی ذرات گردوغبار است.

نیز به ترتیب  14/5 %و  7/7 %برای  Aspergillusو

همچنین ،فنهای محیط کشت تنها مؤید حضور

 Candidaاست .در ترکیه نیز ( Griffin et al. )2007قارچ

میکروارگانیسمها در ذرات گردوغبار بوده و تنها درصد

 Alternariaرا با حدود  55%فراوانی در ماه اکتبر تشخیص

کمی از این میکروارگانیسمها در محیط کشت قادر به

دادهاند .ازآنجاییکه بررسیهای میکروبی مؤید حضور

رشد هستند؛ بنابراین بسیاری از باکتریها و قارچها

جمعیت میکروبی چشمگیری در نمونهها است که همین

بیمیل به محیط کشت انتخابی و همچنین تمام ویروسها

امر منجر به ایجاد مشکالتی در قشر حساس جامعه

با این روش قابلشناسایی نیستند .در گام بعدی باید با

ازجمله افراد مسن ،کودکان ،زنان باردار و افراد با

استفاده از فن استخراج  DNAمستقیم بقیه

بیماریهای خاص مانند دیابت ،سرطان ،آسم یا

میکروارگانیسمهای حاضر در ذرات گردوغبار را ارزیابی

ناهنجاریهای دستگاه تنفسی و سیستم ایمنی میشود.

کرد.

ازآنجاکه میکروارگانیسمهای شناساییشده اغلب بیماریزا

نتیجهگیری

و حساسیتزا هستند ،میتوانند تأثیر بسزایی در سالمتی
انسان داشته باشند .بررسیهای (Goudarzi et al. )2016

نتایج حاصل از این تحقیق میتواند در بررسی

بیانگر میزان مرگومیر ناشی از قرار گرفتن در معرض

تأثیرات طوفانهای گردوغبار عربی بر سالمت انسان و

ذرات  PM10در شهر اهواز در سال  2009است .در این

محیطزیست بهکاربرده شود .با توجه به روند تغییرات

پژوهش نشان دادهشده است که در حدود  %3مرگومیرها

سالیانه و فصلی پارامترهای هواشناسی میتوان دریافت

و بیماریهای تنفسی در شهر اهواز ناشی از غلظت باالی

که منشأ احتمالی این ذرات در شهر اهواز ،کشورهای

ذرات  PM10بیشتر از مقدار  50µg/m3در هوا است .تعداد

همسایه در جنوب غرب ایران است .نرمافزار HYSPLIT

کل مرگومیرهای ناشی از غلظت باالی ذرات  PM10در

نیز منشأ مهم ذرات طوفانهای گردوغبار رخ داده را
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پریا برومندی و یوسف رشیدی

ً تقریبا،ژنتیکی از نمونههای گردوغبار و توالییابی آنها

مناطق شمالغرب کشور عراق و شرق کشور سوریه نشان

بهطور کامل کلیه میکروارگانیسمهای موجود در آنها را

 با توجه به نتایج این پژوهش.داده است

.مشخص کرد

Bacillus sp. میکروارگانیسمهای غالب در روزهای عادی

 بهطوریکه در،) هستند32%( Aspergillus ) و39%(

سپاسگزاری

روزهای غباری غلظت این میکروارگانیسمهای غالب

این مقاله حاصل بخشی از طرح پژوهشی با عنوان

Aspergillus ) و45%( Bacillus sp.( افزایش مییابد

«مطالعه توزیع و شکل اندازه ذرات گردوخاک تهنشین

 و جمعیتPM10  تطابق مابین غلظت ذرات.))44%(

شده در شهرستان مسجدسلیمان و بررسی ترکیبات

 بهطوریکه هرگونه،میکروبی نیز مشاهدهشده است

شیمیایی حاضر در آن و تأثیر آن بر سالمت انسان» در

 حاضر در هوا در تطابق باPM10 افزایش در غلظت ذرات

 است که با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی1394 سال

 غلظت.افزایش غلظت باکتریایی و قارچی بوده است

.واحد مسجدسلیمان اجرا شده است

باکتریایی در شهر اهواز به دلیل طوفانهای غباری در
 برابر و غلظت قارچی نیز در روزهای5 روزهای غباری

1 Quick

پینوشتها

 با توجه. برابر روزهای عادی افزایشیافته است1/7 غباری

take 30 equipped with a single-stage sampler
2 Mueller – Hinton Agar
3 Blood Agar
4 Saboraud Dextrose Agar
5 Pour Plate
6 Spread Plate
7 Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory
8 Final analysis data
9 National centers for Environmental protection
10 National oceanic and atmospheric administration

به اینکه در این تحقیق از روشهای کالسیک مبتنی
 امکان دارد که بسیاری از گونههای،برکشت استفادهشده
قارچی و حتی باکتریایی قابل جداسازی و شناسایی
نباشند؛ بنابراین میتوان با بهرهگیری از روشهای
متاژنومیک و غیر مبتنی برکشت و با استخراج ماده
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Introduction: Airborne particles are considered to be an important indicator of air quality and high concentrations
of these particles cause many health problems. Around the world, it is impossible to avoid contact with bio-aerosol
contamination in urban life. The presence of pathogenic microorganisms in dust storms can cause diseases such as
pneumonia, asthma, and other respiratory infections. The aim of this study was to investigate the relationship
between airborne particles with airborne microorganisms in normal and dusty days.
Materials and methods: The sampling method was quick take 30 equipped with a single-stage sampler at the
elevation of 1.5 to 2 meters above the ground. Air flow was 14.3 L/min and its duration was 5 min. The original
samples were diluted several times (10-5 - 10-4) to reduce the microbial population sufficiently to obtain separate
colonies upon plating. All cultures were incubated at environmental temperature (25 ± 2 °C) for 3 to 5 days
and repeated twice. Any increase in PM10 concentrations were in agreement with an increase of bacterial and
fungal concentrations during dusty days in Ahvaz city during the warm period (April to September) in 2011.
Results and discussion: The concentration of particles in June, July and August was greater than the standard
value. The results of the present study illustrated that the average number of bacteria and fungi, respectively,
in dusty days was 5 and 1.7 times that of normal days. Also, the predominant species of bacteria and fungi
during the occurrence of dust storms were Bacillus sp. (45% of total bacteria) and Aspergillus sp. (44% of total
fungi), respectively. Therefore, any increase in the number of airborne microorganisms (bacteria and fungi)
during dust storms can cause biologically harmful effects on human health.
Conclusion: Based on the annual and seasonal changes in meteorological parameters and HYSPLIT, it can be
seen that the probable origin of airborne particles are neighbouring countries to southwestern Iran, especially
the northwestern parts of Iraq and the eastern parts of Syria.
Keywords: Air pollution, Dust storms, PM10 particles, Bacterial, Fungi.
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