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 نیتروژن اکسیددی آالینده سطوح تغییرات بر آن از ناشی اجتماعی هایمحدودیت و 19-کووید گیریهمه بروز اثر تعیین هدف با مطالعه این
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 در و شد دریافت 2020 ژوئن 01 تا فوریه 19 برای چنینهم و 2019 ژوئن 01 تا فوریه 19 زمانی فاصله در ناسا اطالعات پایگاه از جوی
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 این مقدار کهطوریبه است داشته توجه قابل کاهشی اثر مشهد شهرکالن نیتروژن اکسیددی مقدار روی بر 19 کووید بیماری از ناشی اجتماعی

 تواننمی حیدری پناهگاه مورد در اطالعات کمبود دلیلبه اما است یافته کاهش درصد 44 میانگین طوربه مطالعه مورد ماهه سه بازه در آالینده
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 ولی است داشته محسوسی کاهش 19 کووید بیماری اثر در نتروژن اکسیددی مقدار ماه، فروردین 24 با زمانهم آوریل 13 روز تا شیراز شهر در

 اثرات شناسایی برای تربیش مطالعات انجام است. بوده قبل سال از تربیش 19 ویدکو بیماری وجود با آالینده این مقدار بعد، به آوریل 13 از
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 مقدمه

مجموعه  باعث 19-کووید بیماری جهانی گیریهمه گسترش و شیوع       

 چنین اعالم وضعیت آمادهالمللی در کشورها و هماقدامات ملی و بین

جهانی شده است که  بهداشت توسط سازمان المللی سالمتبین باش

 هایمحدودیت یرندهدر برگ جهان کشورهای از بسیاری این اقدامات در

 ترینمهم و شدیدترین شهرها است. نیز قرنطینه و در خانه ماندن سفر،

، Woodyattو  Griffiths) چین در هوبئی استان به مربوط هاقرنطینه

 همراه هاآن اجرای بوده است و (Horowitz ،2020) ایتالیا و (2020

 است منجر ممکن کشورها سایر در داوطلبانه هایبرخی محدودیت با

 بروز خطر حتی و اقتصادی و اجتماعی هایفعالیت در اختالل ایجاد به

 )xNO( نیتروژن (. اکسیدهایLeggett ،2020شود ) جهانی رکود

 علت نقشبه )2NO(و دی اکسید نیتروژن  )NO(شامل اکسیدنیتروژن 

فرار  آلی سازهای ترکیباتو پیش جوی ازون در تشکیل کاتالیزور

هوا در شهرها و مناطق  عوامل اصلی کاهش کیفیت نوانعثانویه به

ترین مقدار بیش .(2018و همکاران،  Atkinson) صنعتی مطرح هستند

های انسانی مانند احتراق سوخت در اکسید نیتروژن در اثر فعالیتدی

درصد انتشار اکسیدهای نیتروژن  65شود که حدود خودروها تولید می

ها، جنگل سوزیاثر آتش آالینده در قادیر اینمابقی م دهد.را تشکیل می

 شود. دررعد و برق و متصاعد شدن این گاز از خاک به هوا وارد می

انسانی  هایفعالیت ارتباط مستقیم این آالینده با دلیلکشورها، به اکثر

را  تغییرات هفتگی چرخه اکسید نیتروژن یکسطوح دی در شهرها،

ثبت شده است  رسمی تعطیل روزهای آن در دهد که حداقلنشان می

(Beirle  ،آالینده2003و همکاران .)اکسید های جوی ازجمله دی

وحش هستند و از ترین ظرفیت در اثر بر حیاتنیتروژن دارای بیش

و همکاران،  Newman) شوندمی تقسیم چهار گروه نحوه اثرشان به لحاظ

نده اولیه از های جوی شامل گازهای منتشر شوآالینده -1(: 1992

اکسید نیتروژن، آمونیاک، کلر و مشتقات اکسید گوگرد و دیجمله دی

های غیرفلزی، عناصر کمیاب و ترکیباب آلی فرار، یون -2 ،اسیدی آن

های های فتوشیمیایی شامل آالیندهاکسیدکننده -3ذرات رادیو اکتیو 

آلی دیگر ترکیبات  -4، هاسازهای آن( و پیشPANثانویه )ازون و 

 نیتروژن و گوگرد های شمیایی هوازاد. اکسیدهایکشمانند آفت

 کل از درصد 31 حدود هستند و هوا کننده اسیدی اصلی هایآالینده

 .دهندمی تشکیل را متحده ایاالت در شده ساطع گازی هایآالینده

سازهای های جوی پیشمحصول واکنش فتوشیمیایی هایاکسیدکننده

دی اکسید نیتروژن خارج شده از خودروها و منابع جمله منتشر شده از

هستند. مسیرهای  صنعتی( )مناطق فسیلی هایسوخت ساکن سوزاننده

ها از طریق تنفس، جذب و خورده اولیه تماس حیوانات به این آالینده

مسیرهای  و شیمیایی پیچیده ها تحوالتآالینده این هستند. )بلع( شدن

خود در جانوران و اجزای  گیرنده هایسایت به یا طوالنی و کوتاه انتقال

طریق  از هوا هایآالینده جذب .وحش را دارا هستنددیگر حیات

 قرنیه به مثال عنوانبه غشاها یا خارجی سطوح به هاآن چسبندگی

(. 1992و همکاران،  Newmanشود )پستانداران انجام می در چشم

 است جانوران مضر سایر انسان و تنفس برای (2NO) نیتروژن اکسیددی

 در سطح زمین ازون بارزیان سطوح تشکیل برای ضروری ماده یک و

=OMI( ازون  ایهای حاصل از سنجش از راه دور ماهوارهداده. است

Instrument Ozone Monitoring( ملی در پایگاه اطالعات سازمان 

یالدی م 2004 سال از  فضایی ایاالت متحده امریکا )ناسا( و هوانوردی

 کاربردهای از مختلفی انواع در که این اطالعات آغاز کرده است

پس از آن، . است گرفته قرار استفاده مورد هوا کیفیت و سالمتی

 اندازیراه 2017 سال در TROPOMI-Sentinel-5P پردازنده دستگاه

به  نسبت چشمگیری پیشرفت مکانی لحاظ وضوحبه که شده است

 ابل توجه دی اکسید نیتروژن جوی در شهرهاکاهش ق. دارد OMI ابزار

 است شده گزارش چینی نو سال مانند عمومی تعطیالت چنین درهم

(Tan  ،به2009و همکاران )انتشار مضر بر سالمت انشان، اثرات دلیل 

دارای  کشورها از بسیاری در هاآالینده سایر و اکسید نیتروژندی

در  این گاز هایستون مدتبلند ایماهواره پایش. خاص است مقررات

 بلندمدت اثربخشی راهبردهای کاهش ارزیابی برای تحقیقات دیگری

و همکاران،  Bauwens) است گرفته استفاده قرار مورد شهری هایآالینده

(. 2016و همکاران،  Duncan؛ 2016و همکاران،  De-Foy؛ 2020

 وحشتحیا ملی پناهگاهکنگره امریکا در کتاب  1987در اولین بار 

اکسید نیتروژن شهرهای که سطوح دی کرد آالسکا گزارش شمال، قطب

تر از ترتیب شش برابر و چهار برابر بیشآنجلس و نیویورک بهلس

منطقه حفاظت شده خلیج پرودهیو واقع در آالسکا است. در آن زمان، 

استاندارد ملی حد بحرانی دی اکسید نیتروژن در این کشور معادل 

م دی اکسید نیتروژن بر متر مکعب بوده است و میانگین میکروگر 100

آنجلس، نیویورک و واشنگتن و ساالنه این آالینده برای شهرهای لس

بوده  15و  74، 68، 118میزان پناهگاه حیات وحش قطب پرودهیو به

در کتاب  (2002)و همکاران  Sherwood(. Anonymous ،1987است )

به بیان مخاطرات آالیندگی  ،ولوژیکیاک اثرات: هاجاده و وحش حیات

 آلی ترکیبات اکسید نیتروژن، ذرات معلق،خودروها ازجمله دی ناشی از

و چنین نوشت  گوگرد و سرب پرداخت اکسیددی ،کربن اکسیدفرار، دی

تواند برای که غلظت دی اکسید نیتروژن در فواصل نزدیک شهرها می

ها موثر باشد و این آسیب های حساس زیستگاهاثر نامطلوب بر جمعیت

منحصراً مربوط به اثر مستقیم آن بر پوشش گیاهی نیست بلکه از 

های قارچی آفات، آلودگی حساسیت در آلودگی به خسارت طریق ایجاد

های محیطی است. در جنوب انگلستان، و حساسیت به استرس

Gadsdon وPower  (2009 )را  ندی اکسید نیتروژ غلظت

      (DOI): 10.22034/aej.2020.120799     
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 هایراه شبکه از مختلف هایمسافت شده دراظتحف منطقه یک در

 کنار مناطق همه در تقریباً مقادیر این آالینده. کردند گیریاندازه محلی

 داد این محققان نشان مطالعه. بود بحرانی سطوح از ترها بیشجاده

در افزایش سطوح این  توجهی قابل میزانای بهجاده ترافیک که

صورت ها بهو بنابراین پایش آالینده ثر استمو وحشحیات ها درآالینده

 Gautamاست.  وحش ضروریهای حیاتدر هر منطقه پناهگاه اینقطه

را بر کیفیت هوای چند شهر در کشورهای  199-اثرات کووید( 2020)

وضعیت Yigit-Avdan (2020 ) و Kaplan کرد. گزارش و اروپایی آسیایی

 19-گیری کوویداول ظهور همه اکسید نیتروژن را در ماهآالینده دی

 برای چند شهر بزرگ ترکیه گزارش کرد. هدف از این تحقیق مطالعه

های اجتماعی ناشی از آن و محدودیت 19-گیری کوویداثر بروز همه

اکسید نیتروژن در پنج پناهگاه حیات بر تغییرات سطوح آالینده دی

رند و مقایسه وحش اصلی ایران که در نزدیکی شهرهای بزرگ قرار دا

 مشابه در سال گذشته است.    ها با اطالعات دورهاین داده

 

 هامواد و روش 

اکسید نیتروژن: ( دیColumn Dataهای ستونی )داده       
 TROPOMI= Troposphericتروپومی ) پایش جوی نیاز مورد هایداده

Monitoring Instrumentزمانی  ( از پایگاه اطالعات ناسا در یک فاصله

و  2019ژوئن  01فوریه تا  19) 2020و  2019های مشابه برای سال

 تروپومی یک شد. ( دریافت2020ژوئن  01فوریه تا  19چنین برای هم

نور  بنفش، ماوراء چندطیفی )اشعه کننده گیریاندازه سنجطیف

گیری از اندازه که است کوتاه(موج قرمز مادون قرمز و نزدیک مادون مرئی،

سطح زمین و جو  شده یا منتشر شده از شعات خورشیدی منعکستشع

مقادیر گازهای مختلف جوی ازجمله  بازیابی )اتمسفر( به فضا برای

 ذرات و جوی گازهای گیریاندازه .رودکار میبه اکسید نیتروژندی

 جو کامل عمق هاآن که معنی این به است ستونی داده ،هوا در معلق

 ابزار تروپومی به مجهز Sentinel-5P کوپرنیک وارهماه .دهندمی پوشش را

 تروپومی هر. شده است به فضا پرتاب موفقیت با 2017 اکتبر 13 در

مربع است. کیلومتر 7×5/3آن  وضوح دارد و کامل جهانی پوشش روز

 هاآالینده غلظت برآورد برای تروپومی مشاهدات مناسب، وضوح دلیلبه

ها سوزیآتش ها،نیروگاه کوچک، شهرهای اسمقی در هاآالینده انتشار و

های اولین داده. است برخوردار ایویژه اهمیت از مهم هایزیرساخت و

  اند.شده عرضه 2018 ژوئیه میدانی دی اکسید نیتروژن از

های از بین مجموعه پناهگاهبرداری: موقعیت و زمان داده       

ی شامل حیدری، میانکاله، پنج پناهگاه اصل ایران، شده ثبت وحشحیات

ترین فاصله جغرافیایی کم دارای ترتیبکه به بختگان و شادگان قمیشلو،

به شهرهای بزرگ مشهد، ساری، اصفهان، شیراز و اهواز هستند،  نسبت

پناهگاه به همراه  مرکز هر مختصات جغرافیایی (.1 )جدول انتخاب شدند

های یافت دادهمختصات جغرافیایی مرکز شهرهای بزرگ برای در

 تروپومی مورد استفاده قرار گرفت.    

 

 هاشهرهای نزدیک آنوحش و کالنهای حیات: اطالعات پناهگاه1جدول 

 

اکسید نیتروژن برای دوره زمانی های سنجش از راه دور ستون دیداده

 01فوریه تا  19ی از تاریخ در ایران یعن 19-گیری کوویدبروز همه

)قبل از نوشتن و انتشار این مقاله( از  2020و  2019های ژوئن سال

مشتمل بر مختصات  netCDF (nc)پایگاه اطالعات ناسا با فرمت 

منظور حذف گیری دریافت شد. بهجغرافیایی و تاریخ و زمان اندازه

های شهری اثرات ناشی از تغییرات ساعات اداری و تغییر تعداد سفر

اکسید نیتروژن در طی هر شبانه روز، فقط از داده بر میزان آالینده دی

 ساعت استفاده شد.    1 ±صبح  09:00متعلق به بازه زمانی  

های دی در ابتدا دادهها: تبدیل و تحلیل داده، روش تجزیه       

تنها متعلق به کشور ایران )شکل  netCDFاکسید نیتروژن با فرمت 

در  2020و  2019های ژوئن سال 01فوریه تا  19بازة زمانی  ( در1

خوانش شد. سپس  7/3نسخه  (Python Version 3.7) افزار پایتوننرم

 (MATLAB) افزار متلبها یک به یک به نرممنظور تحلیل، این دادهبه

های سنجش از راه دور ستون دی منتقل شدند. داده R2014aنسخة 

گرفت، ساعتی از روز که باید تحت تحلیل قرار میاکسید نیتروژن برای 

های دلیل محدودیتبه بدین صورت بود که مقادیر دی اکسید نیتروژن

گیری، برای تمامی نقاط از پهنة کشور ایران در دسترس سامانة اندازه

 شهر از مرکز پناهگاه )کیلومتر(فاصله مرکز کالن عرض جغرافیایی )درجه( طول جغرافیایی )درجه( شهر مجاورکالن پناهگاه حیات وحش

 91 36.51654 58.65009 مشهد حیدری

 87 36.91474 53.93602 ساری میانکاله

 67 32.99381 51.06863 اصفهان قمیشلو

 145 29.24769 54.02728 شیراز بختگان

 72 30.70349 48.41603 اهواز شادگان
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صبح، مقادیر  09ساعت  2020فوریة  19طور مثال در تاریخ نبود به

زار نقطة جغرافیایی مختلف از کشور ه 90اکسید نیتروژن برای دی

گیری و ثبت شده بود که ممکن است برای نقاط دقیق ایران اندازه

گیری نشده جغرافیایی مورد نظر این تحقیق، مقدار این آالینده اندازه

دست آوردن مقادیر آالیندة دی اکسید نیتروژن برای منظور بهباشد. به

، Cubic Interpolationمکعبی )یابی نقاط مدنظر، از الگوریتم درون

ای های مرسوم برای تعیین مقادیر بین بازه( که یکی از روش3درجة 

های (. در مکانTurner ،2001؛ De Boor ،2004شد )است، استفاده 

ای در پیرامون که هیچ دادهدلیل آنها بهتحلیل در بعضی از زمان مورد

اکسید نیتروژن ار آالینده دیبود، مقد نشده گیریو اندازه ثبت منطقه آن

افزار طرفه در نرمواریانس یک روش تجزیهنشد. تحلیل آماری به گزارش

Minitab-19 چنین ها و همبرای مقایسه سطوح آالینده در بین پناهگاه

 انجام شد.  2020و  2019های شهرها در طی سالدر بین کالن

 

 
 راه دور آالیندگی در پایگاه اطالعات ناسا به مختصات جغرافیایی ایراناطالعات سنجش از  انتخاب محدوده :1شکل 

 نتایج
تغییرات مقدار ستون دی اکسید نیتروژن برای پناهگاه  ،2شکل        

حیات وحش میانکاله و کالنشهر نزدیک به آن یعنی شهر ساری در 

را نشان  2020و  2019های ژوئن سال 01فوریه تا  19بازة زمانی 

اثر  19-شود که کوویددهد. با توجه به این شکل دیده میمی

محسوسی را در کاهش مقدار دی اکسید نیتروژن برای پناهگاه 

 3چنین در این بازة زمانی حدوداً میانکاله و شهر ساری داشت. هم

ماهه، بیشینه مقدار آالیندة دی اکسید نیتروژن برای پناهگاه میانکاله 

فروردین  17مقارن با  2019آوریل  06 و شهر ساری هر دو در روز

 2020ل آوری 06سال بعد در همین روز یعنی رخ داد. اما یک 1398

، مقدار دی اکسید نیتروژن برای پناهگاه 1399فروردین  18مقارن با 

درصد کاهش یافته  87و  84ترتیب حدوداً میانکاله و شهر ساری به

غییرات مقدار آالیندة شود که تچنین در این شکل دیده میاست. هم

 کند.اکسید نیتروژن برای پناهگاه میانکاله از شهر ساری تبعیت میدی

وحش اکسید نیتروژن برای پناهگاه حیاتتغییرات مقدار ستون دی

 19شهر نزدیک به آن یعنی شهر اهواز در بازة زمانی شادگان و کالن

ن داده نشا 3، در شکل 2020و  2019ژوئن سال های  01فوریه تا 

طور شده است. در روزهای مشابه، مقدار آالیندة دی اکسید نیتروژن به

تر از کم 2020میانگین برای پناهگاه شادگان و شهر اهواز در سال 

اکسید نیتروژن برای پناهگاه است. تغییرات مقدار ستون دی 2019

شهر نزدیک به آن یعنی شهر اهواز در وحش شادگان و کالنحیات

، در شکل 2020و  2019ژوئن سال های  01فوریه تا  19نی بازة زما

اکسید نشان داده شده است. در روزهای مشابه، مقدار آالیندة دی 3

طور میانگین برای پناهگاه شادگان و شهر اهواز در سال نیتروژن به

تغییرات مقدار ستون دی اکسید  ،4شکل  است. 2019تر از کم 2020

شهر نزدیک به آن ات وحش حیدری و کالننیتروژن برای پناهگاه حی

 2019ژوئن سال های  01فوریه تا  19یعنی شهر مشهد در بازة زمانی 

گیری مقادیر دی که اندازهدهد. با توجه به اینرا نشان می 2020و 

طور محدودتری انجام شده است، دیده مناطق به اکسیدنیتروژن در این

 نشده است. گزارش از این آالیندهشود که در برخی از روزها مقداری می

وحش اکسید نیتروژن برای پناهگاه حیاتتغییرات مقدار ستون دی

 19شهر نزدیک به آن یعنی شهر شیراز در بازة زمانی بختگان و کالن

نشان داده  5، در شکل 2020و  2019های ژوئن سال 01فوریه تا 

سید نیتروژن شود که مقدار دی اکشده است. در این شکل مشاهده می

تغییر محسوسی  2020و  2019پناهگاه بختگان در سه ماهة سال 

فروردین  24آوریل مقارن با  13. برای شهر شیراز تا روز نداشته است

 13است ولی از  داشته محسوسی کاهش اکسیدنتروژندی ماه، مقدار

ترین به بیش 2020ژوئن  01آوریل به بعد، مقدار این آالینده در روز 

 درصد رسید. 95ر خود یعنی مقدا
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 2020و  2019های نمودار تغییرات ستون دی اکسید کربن پناهگاه میانکاله و کالنشهر ساری در بازة زمانی سه ماهة سال :2شکل 

 

 

 2020و  2019های شهر اهواز در بازة زمانی سه ماهة سالنمودار تغییرات ستون دی اکسید کربن پناهگاه شادگان و کالن :3شکل 

 

 

 2020و  2019های شهر مشهد در بازة زمانی سه ماهة سالنمودار تغییرات ستون دی اکسید کربن پناهگاه حیدری و کالن :4شکل 
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تغییرات مقدار ستون دی اکسید نیتروژن برای پناهگاه ، 6شکل        

شهر نزدیک به آن یعنی شهر اصفهان در وحش قمیشلو و کالنحیات

را نشان  2020و  2019های ژوئن سال 01فوریه تا  19زمانی  بازة

مقدار دی اکسید نیتروژن  کهشود دهد. در این شکل مالحظه میمی

شدت کاهش یافت ولی برای پناهگاه قمیشلو اثر برای شهر اصفهان به

فروردین،  24با  زمانهمآوریل  13کاهشی محسوسی نداشت. در روز 

مول بر مترمربع  00039/0ر صفهان از مقدانیتروژن شهر ا ددی اکسی

 کاهشدرصد  60حدود یعنی مول بر مترمربع معادل  00016/0 به

چنین با توجه به روند نمودار تغییرات دی اکسید نیتروژن یافت. هم

شود که روند تغییرات این آالینده برای ، دیده می2019برای سال 

ر اصفهان تبعیت کرده پناهگاه قمیشلو از روند تغییرات آالیندة شه

 است. 
 

 
 2020و  2019های شهر شیراز در بازة زمانی سه ماهة سالنمودار تغییرات ستون دی اکسید کربن پناهگاه بختگان و کالن :5شکل 

 

 
 2020و  2019 هایشهر اصفهان در بازة زمانی سه ماهة سالنمودار تغییرات ستون دی اکسید کربن پناهگاه قمیشلو و کالن :6شکل 

 مجاور یکالنشهرها نیب و وحش تایح یها پناهگاه نیب طرفه کی انسیوار هیتجز آزمون جینتا: 2 جدول       

p-value f-value df سال مقایسه 

 هابین پناهگاه 4 63/2 048/0
2019 

 شهرهابین کالن 4 63/2 049/0

 هابین پناهگاه 4 03/1 409/0
2020 

 شهرهابین کالن 4 00/1 428/0
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نشان  2020و  2019 هایسال طی آالینده سطوح هایداده تحلیل       

شهرها کالن دو هر میانگین سطوح آالینده در بین 2019که در سال  داد

در سال  کهحالیدر بود دارمعنی ها دارای اختالفهای مجاور آنپناهگاه و

شهرها کالن بین در چنینهم و هاپناهگاه بین داریمعنی تفاوت 2020

 (.2مشاهده نشد )جدول 
 

 بحث 

های حمل و دنبال اِعمال محدودیتاین تحقیق نشان داد که به       

وحش مجاور های حیاتنقل و سفر در شهرهای بزرگ ایران و پناهگاه

 . دی اکسید نیتروژن رخ داده است ستون استثنایی کاهشها، آن

در بازة تغییرات مقدار ستون دی اکسید نیتروژن که بررسی طوریبه

برای پناهگاه  2020و  2019های ژوئن سال 01فوریه تا  19زمانی 

نشان شهر نزدیک به آن یعنی شهر ساری حیات وحش میانکاله و کالن

اکسید نیتروژن اثر محسوسی را در کاهش مقدار دی 19-کوویدکه داد 

چنین در این . هم(2)شکل  برای پناهگاه میانکاله و شهر ساری داشت

اکسید نیتروژن ماهه، بیشینه مقدار آالیندة دی 3بازة زمانی حدوداً 

 2019آوریل  06برای پناهگاه میانکاله و شهر ساری هر دو در روز 

دلیل سفر و طبیعت رخ داد که احتماالً به 1398دین فرور 17مقارن با 

سال بعد در همین روز باشد. اما یکگردی مردم در روز طبیعت می

که کشور ایران  1399فروردین  18مقارن با  2020آوریل  06یعنی 

اکسید نیتروژن برای پناهگاه بود، مقدار دی 19درگیر بیماری کووید 

درصد کاهش یافته  87و  84حدوداً  ترتیبمیانکاله و شهر ساری به

شود که تغییرات مقدار آالیندة چنین در این شکل دیده میاست. هم

 کند.اکسید نیتروژن برای پناهگاه میانکاله از شهر ساری تبعیت میدی

 19تغییرات مقدار ستون دی اکسید نیتروژن در بازة زمانی بررسی 

در روزهای شان داد که ن، 2020و  2019ژوئن سال های  01فوریه تا 

طور میانگین برای پناهگاه مشابه، مقدار آالیندة دی اکسید نیتروژن به

 یاست بدین معن 2019تر از کم 2020شادگان و شهر اهواز در سال 

اثر کاهشی بر روی مقدار دی اکسید نیتروژن شهر اهواز  19که کووید 

)شکل  ته استداشته ولی برای پناهگاه شادگان تفاوت چندانی نداش

. البته شهرهای جنوبی کشور نظیر اهواز با تأخیر نسبت به شهرهای (3

احتماالً دهد نشان میشدند که  19کووید  گیریکشور، دچار همه دیگر

اکسید نیتروژن ، کاهش مقدار دی2020ژوئن  01در بازة زمانی پس از 

 تغییرات تر خواهد شد.نسبت به زمان مشابه در سال قبل محسوس

وحش حیدری و اکسید نیتروژن برای پناهگاه حیاتمقدار ستون دی

فوریه تا  19شهر نزدیک به آن یعنی شهر مشهد در بازة زمانی کالن

های اجتماعی محدودیتکه  داد نشان 2020و  2019 هایسال ژوئن 01

شهر اکسید نیتروژن کالنبر روی مقدار دی 19بیماری کووید ناشی از 

که مقدار این طوریبه(، 4)شکل مشهد اثر کاهش چشمگیری داشته 

درصد کاهش یافته  44طور میانگین ماهه به سهآالینده در این بازة 

دلیل کمبود اطالعات پناهگاه حیدری، است. شایان ذکر است که به

تغییرات مقدار ستون دی  توان در این خصوص اظهار نظر کرد.نمی

شهر نزدیک وحش بختگان و کالنرای پناهگاه حیاتاکسید نیتروژن ب

های ژوئن سال 01فوریه تا  19به آن یعنی شهر شیراز در بازة زمانی 

نیتروژن پناهگاه بختگان اکسیدکه مقدار دی نشان داد، 2020و  2019

 19کووید  گیریتحت تاثیر همه 2020و  2019در سه ماهة سال 

 13. برای شهر شیراز تا روز (5)شکل  تغییر محسوسی نداشته است

نتروژن در اثر بیماری اکسیدفروردین ماه، مقدار دی 24آوریل مقارن با 

آوریل به بعد،  13کاهش محسوسی داشته است ولی از  19کووید 

حتی بیش از سال قبل  19مقدار این آالینده با وجود بیماری کووید 

ترین مقدار بیشبه  2020ژوئن  01شده است که این افزایش در روز 

دلیل قرارگیری این روز در درصد رسید که احتماالً به 95خود یعنی 

وجود این بیماری  رغمعلی که بوده است 1399 خردادماه هفتة تعطیالت

های پر ازدحامی اتفاق افتاد در برخی مناطق کشور، مسافرت خطرناک،

تغییرات  بررسی که البته شهر شیراز نیز از این موضوع مستثنی نبود.

مقدار ستون دی اکسید نیتروژن برای پناهگاه حیات وحش قمیشلو و 

فوریه تا  19شهر نزدیک به آن یعنی شهر اصفهان در بازة زمانی کالن

که در اثر بیماری کووید داد نشان  2020و  2019های ژوئن سال 01

شدت کاهش یافت اکسید نیتروژن برای شهر اصفهان بهمقدار دی 19

. در (6)شکل  ی پناهگاه قمیشلو اثر کاهشی محسوسی نداشتولی برا

شهر اصفهان  نیتروژنداکسیفروردین، دی 24با  زمانهمآوریل  13روز 

چنین با توجه به روند نمودار یافت. هم کاهشدرصد  60حدود 

شود ، دیده می(6)شکل  2019اکسید نیتروژن برای سال تغییرات دی

آالینده برای پناهگاه قمیشلو از روند تغییرات که روند تغییرات این 

شهر اصفهان آالیندة شهر اصفهان تبعیت کرده است. بنابراین کالن

اکسید تواند یکی از مؤثرترین عوامل در تعیین مقدار آالیندة دیمی

با توجه به نتایج تحلیل آماری انجام  نیتروژن پناهگاه قمیشلو باشد.

های اعمال محدودیت از وح آالینده ناشیسط کاهش رسدنظر میبهشده 

و ها مقادیر میانگین آالیندهباعث نزدیک شدن  2020شده در سال 

ی مجاور هاپناهگاهکالنشهرها و در بین  هاآندار نشدن اختالف معنی

مشابهی  وضعیت (2020) همکاران و Bauwens تحقیقات است. بوده هاآن

 سال آوریل تا ژانویه در متحده ایاالت و جنوبی کره اروپا، چین، در را

. نشان داده استای ی ماهوارهباال وضوح با هایداده براساس 2020

 حین در و قبل این آالینده سطح مقایسه از تنها نه کاهش این

در سال  وح آنسط مقایسه در بلکه است آشکار های قانونیمحدویت

 این. است 2019 سال در مشابه مدت در آنمدت مشابه  با 2020

 گسترش علیه انسانی هایفعالیت کنندهمحدود اقدامات به عمدتاً کاهش
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 هایفعالیت و ترافیک شدید کاهش باعث که مرتبط است 19-کووید

دی  ستون کاهشاز  کوچکی بخش کهجاییاز آن. ه استشد صنعتی

 کاهش و هواشناسی تغییرات ساالنه از ناشی تواندمی نیزنیتروژن اکسید

 باشد محیطیزیست هایسیاست مقررات از ناشی گازهای انتشار

محدودیت  اقدامات تأثیر کردن جدا برایای جداگانه مطالعات بنابراین

 .بود خواهد نیاز مورد مؤثر عوامل دیگر ازگیری کننده ناشی از همه

 اغلبدر همه شهرهای مورد مطالعه،  ایران نوشتن این مقاله، زمان در

 کرده برطرف راو استفاه از خودروها  ی تردد شهروندانهامحدودیت

 بهبا احتیاط  متحده ایاالت و اروپابرخی کشورها در  کهدرحالی است

 موقت تأثیرات ارزیابی برای. روندمی پیش اقدامات کاهش این سمت

های پناهگاه یهوا کیفیت برشهری و صنعتی  و نقل حمل هایمحدودیت

وضعیت  تدریجی بازگشتگونگی چو محیط زیست و  وحش تحیا

 تریبیش مطالعات ،گیریهمه از قبل وضعیت بههای جوی آالینده

 .بود خواهد الزم
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Abstract 
 The aim of this study was to determine the effect of Covid-19 pandemic and the resulting 

social restrictions on changes in nitrogen dioxide levels at five Iranian wildlife refuges, including 

Heydari, Miankaleh, Qomishlu, Bakhtegan and Shadegan, and five large cities close to them 

including Mashhad, Sari, Isfahan, Shiraz and Khuzestan, respectively. A comparison between 

these data was made with similar periodic to the year before the pandemic. The data required for 

atmospheric monitoring were gained from the NASA database between February 19 and  

June 1, 2019, as well as from February 19 to June 1, 2020, and were analyzed in Python, 

MATLAB, and MINITAB softwares. The results of statistical analysis showed that the average 

levels of pollution in 2019 were significantly different between large cities and between wildlife 

refuges, while in 2020 there was no significant difference. Also, results showed that covid-19 

had a significant effect on reducing the amount of nitrogen dioxide in Sari and Miankaleh 

wildlife refuge. The amount of this pollutant for Shadegan and Ahvaz city in 2020 was less  

than 2019, but it was not much different for Shadegan. The social restrictions have had a 

significant reduction on the levels of nitrogen dioxide in Mashhad, so that the amount of this 

pollutant has decreased by an average of 44% during the three-month period, but due to lack of 

information in The Heydari Shelter cannot be judged for the entire three-month period. Nitrogen 

dioxide in the Bakhtegan has not been changed significantly in the three month of 2019  

and 2020. Although in Shiraz until April 13, along with April 15, the amount of nitrogen dioxide 

due to covid-19 decreased significantly, but from April 13 onwards, the amount of this pollutant 

has been higher than in the previous year. Further studies will be need to identify the restrictive 

effects of Covid-19 pandemic on the status of other atmospheric pollutants in Iranian wildlife 

refuges. 
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