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 فرٌدون وردی نژاد

 سمانه هزار

 دانشگاه تهران

 آلودگي هوا

 مقدمه

آن بٌش از نٌاز به غذا و آب هواي پاك ماٌه شادمانً زندگً بشري است كه نٌاز به 

مً باشد. صنعت مدرن امروز، باعث تولٌد گازها و ذرات زٌادي مً شود كه هواي 

آزاد را آلوده مً كنند. در گذشته زغال در صنعت باعث تولٌد دي اكسٌد گوگرد 

زٌادي مً شد، ولً امروز به دلٌل محتوٌات كم گوگرد در زغال، سوخت آن 

كند ولً وساٌل نقلٌه موتوري مشكل اساسً هستند كه دي  مشكالت زٌادي تولٌد نمً

اكسٌد نٌتروژن و ذرات آلً غٌر قابل تجزٌه تولٌد مً كنند كه تحت اثر اشعه 

خورشٌد به ازن تبدٌل مً شود كه مهمترٌن آلوده كننده هوا مً باشد. گاز دي اكسٌد 

تً است كه ( هوا را به رنگ قهوه اي در مً آورد و اٌن وضعٌ NO2نٌتروژن ) 

بسٌاري از شهرها در فصل تابستان با آن مواجه هستند . ذرات رٌز كه در اثر 

سوخت موتورهاي بنزٌنً و گردوغبار جاده اي، دود حاصل آتش سوزي و گرده 

 عامل آلودگً هوا در روزهاي زمستانً است .  هاي گٌاهان تولٌد مً شود

و نور(براي ادامه حٌات  هوا ٌكً از پنج عنصر ضروري )هوا، آب، غذا، گرما

كٌلوگرم  15كند و تقرٌباً به  بار تنفس م22000ًانسان است. هر فرد روزانه نزدٌك 

 5هفته بدون غذا و مدت  5تواند به مدت  هوا در روز نٌاز دارد. معموالً انسان مً

 دقٌقه زنده بماند. 5تواند بدون هوا حتً  روز بدون آب زنده بماند، اما نمً



هاي هوا، هواي اغلب شهرهاي  گسترش شهرها و افزاٌش منابع آالٌنده با توجه به

باشد و با توجه به خطراتً كه اٌن آلودگً براي سالمت  بزرگ و صنعتً آلوده مً

افراد ساكن در مناطق آلوده دارد شناخت و آگاهً نسبت به جوانب مختلف اٌن مسأله 

ً و شناخت از اٌن مسأله امكان از اهمٌت بسزائً برخوردار مً باشد و تنها با آگاه

 جلوگٌري ٌا كاهش خطرات آن وجود دارد.

 گٌرد: هاي آلودگً هوا سه مرحله مد نظر قرار مً بطور كلً در بررسً

 الف: نحوه و نوع انتشار آلودگً هوا

 نحوه پراكنش آلودگً هوا ب:

 ج: تأثٌرات آلودگً هوا

 

 آلودگي هوا چیست؟ 

 تعریف آلودگي هوا:

گازهاي سمً و ذرات رٌز جامد و ماٌع در هوا در   ا ٌعنً افزاٌش مٌزانآلودگً هو

 غلظت هاًٌ كه تهدٌد كننده سالمتً هستند .

ها در اثر فعالٌتهاي طبٌعً و مصنوعً ناشً از فعالٌتهاي  انواع متعددي از آالٌنده

گً گردند، بنابراٌن بطور كلً آلود گٌرد، وارد اتمسفر مً بشر كه در زمٌن انجام مً

هوا بمعنً حضور ٌك ماده خارجً در هواست. بر اساس ٌكً از تعارٌف، آلودگً 

 گردد: هوا بدٌن صورت تعرٌف مً

آلودگً هوا عبارتست از وجود هر نوع آالٌنده اعم از جامد، ماٌع، گاز و ٌا تشعشع 

پرتوزا و غٌرپرتوزا در هوا به تعداد و در مدت زمانٌكه كٌفٌت زندگً را براي 

دٌگر جانداران به خطر اندازد و ٌا به آثار باستانً و اموال خسارت وارد  انسان و

 آورد.

 



 منابع آلودگي هوا:

 مهمترٌن منابع آلودگً هوا عبارتند از : 

 وساٌل نقلٌه  -1

 كارخانجات صنعتً -2

 دود ناشً از آتش سوزي -3

 گرده هاي گٌاهان -4

 طوفانهاي شن و ماسه روان -5

 عالٌت آتشفشانها و آتش سوزي جنگل طوفان ،گردوغبارو ف -6

 هوا : هاي كننده  مهمترین آلوده

): اٌن ذرات از سد دفاعً طبٌعً بدن   (particulate matterذرات جامد -1

عبور مً كنند و به طور عمقً به رٌه ها نفوذ و باعث تشدٌد آسم و اختالل 

 عملكرد رٌوي مً شوند.

جو و تحت تاءثٌر نور آفتاب تولٌد  ازن: اٌن گاز از واكنش هاي شٌمٌاًٌ در -2

 مً شود و محرك قوي سٌستم تنفسً است.

 (COمنواكسٌد كربن ) - 7  (NO2)   دي اكسٌد نٌتروژن -3

 (SO2دي اكسٌد گوگرد )  -8                      ( pb )سرب  -4

 )تشدٌد آسم ( Acrolein  آكرولئٌن -9   سولفات ها و سولفٌدهٌدروژن -5

تشدٌد اختالل در تكامل جنٌن و افزاٌش خطر   : دٌوكسٌن باعثدٌوكسٌن -6

 منابع آالینده هوا: سرطان مً گردد.

 شوند: بندي مً براي سهولت مطالعه منابع مختلف آلودگً هوا بصورت ذٌل دسته

 منابع طبٌعً و منابع مصنوعً) خانگً، صنعتً،حمل و نقل (

 منابع طبیعي :



سوزي جنگلها،  ل طوفانهاي گرد و غبار، آتشمنابع طبٌعً آلودگً هوا از قبٌ

باشد و آلودگً ناشً از آنها ٌك پدٌده  آتشفشانها ، گرده گٌاهان و نشت گاز طبٌعً مً

دائمً است كه بعلت گردش فرآٌندهاي طبٌعً مقدارش كمابٌش در سطح زمٌن ثابت 

ل توجه است. مقدار آلودگً طبٌعً در مقاٌسه با آلودگً مصنوعً خٌلً بٌشتر و قاب

باشد. اما در طبٌعت چندٌن مكانٌسم خودپاالًٌ وجود دارد كه سطح زمٌن را براي  مً

سازد. نقش انسان در كنترل آلودگً ناشً از  حٌات موجودات مناسب و قابل تحمل مً

منابع طبٌعً خٌلً كم است. اما انسان بوسٌله بر هم زدن تعادل اكولوژٌكً و طبٌعً 

 تواند وضع را بدتر نماٌد و به آلودگً طبٌعً بٌافزاٌد.ً ناشً از آلودگً مصنوعً م

 منابع مصنوعي

 آلودگي خانگي :  

كشها  آلودگً خانگً در اثر فعالٌتهاي خانگً ٌا نظافت منازل ٌا استفاده از حشره

شود. اگرچه مقدار اٌن آلودگً در مقاٌسه با  جهت نظافت و نگهداري منازل اٌجاد مً

كند.  اما همٌن مقدار به تغٌٌر كٌفٌت محٌط شهري كمك مًمنابع دٌگر زٌاد نٌست 

 روشهاي صحٌح نگهداري منازل به كاهش آلودگً كمك خواهد نمود.

 

 آلودگي صنعتي: 

آلودگً ناشً از صناٌع منبع اصلً آلودگً است كه در اثر فعالٌتهاي مصنوعً اٌجاد 

ٌد مواد شٌمٌاًٌ، هاي تول شود. در مٌان صناٌع نٌروگاههاي حرارتً، كارخانه مً

سٌمان سازي، كاغذسازي، نساجً، دباغً و غٌره منابع اصلً آلودگً هوا هستند. 

 بكارگٌري روشهاي مناسب كنترل آلودگً در كاهش آلودگً منابع كمك خواهد كرد.

  

 

 



 آلودگي ترافیك )حمل و نقل(:

ً روٌه و سرٌع به اندازه آلودگ آلودگً ناشً از حمل و نقل بعلت شهرسازي بً

باشد. آلودگً ناشً از حمل و نقل و وساٌل  صنعتً مهم و از اهمٌت برخوردار مً

باشد. اٌن  نقلٌه به شكل گازهاي خروجً از اگزوز، ذرات معلق، صدا و غٌره مً

اي و شهري و استفاده از  رٌزي كشوري، منطقه آلودگً با اتخاذ روشهاي برنامه

ل تكنولوژي كنترل آلودگً به حداقل هاي مناسب همراه با اعما اتومبٌلها و سوخت

 رسد. مً

 بندي كرده است: منابع عمده آلودگً هوا را به صورت زٌر طبقه EPAاما 

 ها، هواپٌماها، قطارها و اتومبٌلها الف: حمل و نقل مانند: كشتً

 ب: احتراق سوخت از منابع ثابت مانند نٌروگاههاي برق و غٌره

 هاي فوالدسازي، نساجً و كاغذسازي هج: فرآٌندهاي صنعتً مانند: كارخان

د: دفع مواد زائد جامد مثل: سوزاندن زباله درفضاي باز، دفن بهداشتً زباله و 

 سوزي سوزاندن زباله با دستگاه زباله

كشها و تمٌز كردن  ي: فرآٌندهاي متفرقه نظٌر فعالٌتهاي خانگً مانند : كاربرد حشره

  حشره كش

 عوامل مؤثر بر آلودگي هوا

 باشند. گذارند به شرح ذٌل مً املً كه بر آلودگً هوا تأثٌر مًعو

 خصوصیات هواشناسي  

پارامترهاي جوي مانند اندازه و جهت باد، مٌزانهاي افت اتمسفري ، رطوبت نسبً و 

غٌره ٌك منطقه، آلودگً هوا را تحت تأثٌر قرار خواهد داد. باد با حركت افقً آالٌنده 

 ود. را حمل و جابجا خواهد نم



ها در سطح زمٌن  آلودگً حمل شده توسط سرعت رو به پاٌٌن باد. غلظت آالٌنده

اساساً به اندازه و جهت باد و مٌزان افت بستگً دارد. تغٌٌر درجه حرارت هوا با 

 گردد. ها مً افزاٌش ارتفاع سبب حركت نسبتاً سرٌع آالٌنده

 شكل توپوگرافي  

ها اثر  ها و غٌره بر انتشار آالٌنده ند كوهناهمواري موجود در زمٌن و موانعً مان

آور  گذارد. بسته به شراٌط محلً و مكانً، توپوگرافً ممكن است مفٌد ٌا زٌان  مً

 باشد.

 ها خصوصیات آالینده  

اهمٌت مسائل آلودگً هوا به نوع و اندازه آالٌنده به جامد ٌا ماٌع ٌا گاز بودن آن 

ٌا صدا ٌا گرما ٌا رادٌو اكتٌوٌته ٌا تركٌبً از بستگً دارد. همچنٌن بستگً به انرژي 

ها ممكن  ها در اتمسفر بسته به خصوصٌات آالٌنده اٌن عوامل دارد. واكنش بٌن آالٌنده

 است مقدار آالٌنده در اتمسفر را افزاٌش ٌا كاهش دهد.

  

 ها روش آزادسازي آالینده

ها به اتمسفر بر آلودگً  هها و همچنٌن سرعت آزادسازي آالٌند چگونگً ورود آالٌنده

اي آزاد شوند ٌا  ها ممكن است بطور متناوب ٌا پٌوسته ٌا دوره هوا تأثٌر دارد. آالٌنده

اي آزاد شوند. همچنٌن  اي و غٌر نقطه از ٌك منبع ٌا از چندٌن منبع ٌا از منابع نقطه

 ها به طرٌقه ورود آنها به اتمسفر بستگً دارد. پراكندگً آالٌنده

 ها  دي آالیندهبن تقسیم

، شش آالٌنده اصلً را به عنوان معٌار EPAمؤسسه حفاظت از محٌط زٌست 

هاي اولٌه  انتخاب نموده و اٌنها را به دو دسته اولٌه و ثانوٌه تقسٌم كرده است. آالٌنده

شوند و شامل پنج آالٌنده  موادي هستند كه از منابع مستقٌماً به هواي محٌط وارد مً

، ذرات (SO2)اكسٌدگوگرد  ، دي(NO2)اكسٌدنٌتروژن  ، دي(CO)منواكسٌدكربن 



هاي  باشد. آالٌنده مً (pb)و سرب  (PM-10)مٌكرون  10معلق با قطر كمتر از 

شود كه در اثر فعل و انفعاالت موجود در هواي اطراف  ثانوٌه به موادي اطالق مً

 .نام برد (O3)توان از ازن  آٌد و در اٌن گروه مً زمٌن بوجود مً

 (CO)منواكسیدكربن   

گازي است بً رنگ وبً بو ولً بسٌار سمً. منبع اصلً تولٌد اٌن گاز اتومبٌلها 

. گاز منواكسٌد كربن در هواي آزاد و به مقدار كم، زندگً بٌماران قلبً و  هستند

زٌاد و  رٌوي را به خطر مً اندازد و در افراد سالم باعث سردرد، سرگٌجه، خستگً

ً شود. استنشاق اٌن گاز در محٌط هاي در بسته و سقف دار باعث تحرٌك اعصاب م

 خفگً و مرگ مً شود. 

برابر سرٌعتر از اكسٌژن با هموگلو بٌن خون تركٌب شده و  200منو اكسٌد كربن  

توبٌد كربوكسً هموگلوبٌن مً كند. اٌن گاز نه تنها با اتصال به هموگلوبٌن مانع 

كه از آزاد شدن اكسٌژن از اكسً هموگلو بٌن چسبٌدن اكسٌژن به آن مً شود، بل

 باقٌمانده نٌز جلو گٌري مً كند .

به اٌن ترتٌب نسوج بدن با كمبود اكسٌژن روبرو شده و اعضاي حٌاتً بوٌژه قلب 

آسٌب مً بٌند، گذشته از اٌن منواكسٌدكربن خود ، به طور مستقٌم نٌز به سلولهاي 

 سرعت مً بخشد .قلب آسٌب رسانده و به روند تنگً عروق 

 (PM-01ذرات معلق)

مٌكرومتر بدلٌل راهٌابً به سٌستم تنفسً تحتانً به  10ذرات معلق با قطر كمتر از 

شوند. بر اساس مطالعات ذرات  عنوان شاخص اصلً مواد معلق در هوا معرفً مً

گوگرد و اكسٌدهاي ازت براي سالمتً مخاطره آمٌزتر  معلق در مقاٌسه با اكسٌدهاي

در تشدٌد بٌمارٌهاي قلبً _ رٌوي ، كاهش مقاومت سٌستم  PM-10مقدار  است و

اٌمنً بدن در مقابل بٌمارٌها، از بٌن رفتن بافت رٌه، آسم كودكان، مرگ ومٌر 

 اي دارد. زودرس و سرطان نقش عمده



 NOX)اكسید هاي نیتروژن )

شود گازي  مًنٌتروژن كه بٌشتر از ساٌر اكسٌدهاي نٌتروژن در هوا منتشر  اكسٌد دي

اي رنگ و بدبو كه به وسٌله وساٌل نقلٌه موتوري و كارخانجاتً كه از  است قهوه

شود. اٌن گاز باعث تحرٌك  كنند وارد هوا مً سوز استفاده مً موتورهاي درون

ها شده و موجب بروز خستگً مفرط و افزاٌش موارد  چشمها و قسمتهاي عمقً رٌه

 كند. گٌاهان نٌز صدمات زٌادي وارد مً گردد. عالوه بر اٌن به بٌماري مً

  

 (SOXاكسیدهاي گوگرد )  

شود،  (كه بٌشتر از دٌگر اكسٌدهاي گوگرد در هوا منتشر مSO2ًاكسٌد گوگرد ) دي

رنگ و بدبو كه باعث تحرٌك مجاري تنفسً بخصوص حلق، بٌنً و  گازي است بً

كند. منبع اصلً تولٌد اٌن  هاي مزمن، آسم و آمفٌزم مً حنجره شده و اٌجاد برونشٌت

 گاز، احتراق گازوئٌل و مازوت در منازل، كارخانجات و وساٌل نقلٌه موتوري است. 

شود تبدٌل به اسٌد شده و  اكسٌد گوگرد وقتً با بخار آب موجود در هوا تركٌب مً دي

شود. اٌن  بارش آن بصورت باران اسٌدي، باعث خوردگً فلزات، سنگ و پارچه مً

نٌتروژن بر گٌاهان اثر گذاشته و باعث از بٌن رفتن آنها  اكسٌد همچون ديگاز نٌز 

 شود. مً

 (O3)ازن   

هاي فتوشٌمٌاًٌ توسط هٌدروكربنهاي خروجً از اگزوز ماشٌنها  ازن در اثر واكنش

ةاي ثانوٌه  آٌد و به اٌن ترتٌب جزء آالٌنده و اكسٌدهاي نٌتروژن در اتمسفر بوجود مً

 رود. بشمار مً

ها  و رٌه  جمله اثرات مضر اٌن آالٌنده بر سالمتً انسان، سوزش چشم از

دهد كه حمالت آسم در روزهاٌٌكه غلظت باالًٌ از اٌن  باشد.آمارها نشان مً مً

هاي  آالٌنده مشاهده شده بطور مشخصً افزاٌش ٌافته است. ازن موجود در هوا آسٌب



كند. ازن  ناراحتً تنفسً وارد مًشدٌدي به كودكان، افراد سالخورده و افراد داراي 

ها و  همچنٌن موجب كاهش بازدهً محصوالت كشاورزي و از بٌن رفتن جنگل

 شود. اكوسٌستم گٌاهً مً

 (VOCs)هاي فرار  هیدروكربن

اي در تخرٌب سالمتً انسانها  ها در اتمسفر نقش بالقوه برخً از بخارات هٌدروكربن

هاي فرار با وجودي كه بعلت  دروكربندارند. بنزن بعنوان ٌكً از مهمترٌن هٌ

اي در صنعت بعهده دارد ولً استنشاق آن موجب جلوگٌري از  حاللٌت باال نقش عمده

شود. منبع اصلً تولٌد بنزن، بنزٌن مورد  تشكٌل گلبول قرمز در مغز استخوان مً

استفاده در خودروهاست. در مواردي چند، سرطان خون )لوسمً( در افرادٌكه بعلت 

اند، گزارش شده  ٌل شغلً براي طوالنً مدت در معرض بخارات بنزن بودهمسا

  است

 (PSI)شاخص استاندارد آلودگي 

استانداردي است كه براي گزارش  PSI (Pollutant Standard Index)كمٌت  

گٌرد و معموالً از پنج آالٌنده  روزانه كٌفٌت هوا مورد استفاده قرار مً

اكسٌد گوگرد و ذرات معلق استفاده  سٌدنٌتروژن، دياك  منواكسٌدكربن، ازن، دي

تقسٌم  PSIها به ٌك مقٌاس عددي بٌن صفر تا پانصد  گردد. غلظت آالٌنده مً

 شود. مً

 مدیریت آلودگي هواي شهري

كٌفٌت ضعٌف هواي شهري باعث ضرر و زٌان هاي بهداشتً و زٌست محٌطً 

دستٌابً به راه حل هاي جدي در بسٌاري از كشورهاي در حال توسعه مً شود. 

پاٌدار وموثر براي اٌن مسائل، مستلزم ٌك رهٌافت فراگٌر است كه به منابع گوناگون 

فاٌده و امكانپذٌر باشد،  -آلودگً توجه كند، معطوف به تناسب هاي هزٌنه 

تأثٌرپذٌران را در تصمٌم گٌري سهٌم و سٌاست هاي بخش هاي مختلف را هماهنگ 



در اٌن مورد، ارزٌابً آن است كه مالحظه هاي زٌست كند. ٌك چالش اساسً 

محٌطً چه زمانً و چگونه در سٌاست بخش هاي وابسته منعكس گردد؟ اٌن مقاله با 

عطف توجه به آلودگً هواي ناشً از حمل و نقل شهري به عنوانٌک نمونه، به اٌن 

  .نكته ها مً پردازد

 

 مسائل عمده آلودگي هواي شهري

ت هاي زٌست محٌطً مربوط به آثار آلودگً بر سالمت انسان بٌشترٌن سهم خسار

است. هر سال حدود نٌم تاٌک مٌلٌون نفر به طور ناگهانً به علت ابتال به بٌماري 

هاي تنفسً و ساٌر بٌماري هاي ناشً از آلودگً هواي شهري مً مٌرند و بٌش از 

  .مً بٌنند مٌلٌون ها نفر در كشورهاي در حال توسعهاز اٌن اختالالت آسٌب

در مٌان بٌشترٌن عوامل اثر گذار بر سالمت كهبه كٌفٌت هواي شهري مربوط است، 

مً توان به قرار گرفتن در معرض ذرات رٌز ) كه موجب مرگ هاي زودرس و 

مشکالت تنفسً مً شوند( و تماس با سرب اشاره کرد كه باعث مشکالت رفتاري و 

ح پاٌٌن تماس( مً شود. امروزه، ازن در ناتوانً ٌادگٌري در كودكان )حتً با سطو

شمار رو به رشدي از شهر هاي كشورهاي در حال توسعه، به ٌك تهدٌد براي 

سالمتً افراد تبدٌل شده است. گرچه آلودگً هوا بر تمام افراد در معرض آن اثر مً 

گذارد، فقرا اغلب به صورت نامتناسبً از آن آسٌب مً بٌنند، زٌرا آلودگً هوا 

ا و پٌامدهاي ناشً از تغذٌه ناكافً و شراٌط بهداشتً ضعٌف را تشدٌد مً كند فشاره

و افراد فقٌر احتمال بٌشتري دارد كه بٌمار شوند و جان خود را در اثر بتال به 

 بٌماري از دست بدهند

همانطور كه آثار بهداشتً آلودگً معرف جدي ترٌن نگرانً ها در خصوص 

همان آلودگً ها كه به سالمت آسٌب مً رساند نٌز آلودگٌهواي شهري است، انتشار 

به مسائل ومشکالت زٌست محٌطً منطقه اي و جهانً از قبٌل بارش باران اسٌدي و 



انباشت گازهاي گلخانه اي جوي كه عامل تغٌٌر آب و هواي جهان هستند، دامن مً 

نقلٌه به  زند. آلودگً هواي ناشٌاز حمل و نقل شهري و انتشار آالٌنده ها از وساٌل

اٌن علت مورد توجه خاصاست كه در مقاٌسه با انتشار آالٌنده ها در سطوح باالتر ٌا 

فاصله اي بسٌار دورتر ازمركز جمعٌت، آالٌندگً آنها در نزدٌک سطح زمٌن و 

مناطق پر تراكم جمعٌتً صورت مً گٌرد و باعث تماس خٌلً بٌشتر افراد با 

ک مٌشود. افزون بر اٌن، ذرات خروجً از آالٌندهاي مضر در فضاًٌ بسٌار نزدٌ

اگزوز وساٌل نقلٌه و به وٌژه ذرات خروجً از موتورهاي دٌزلً)گازوئٌلً(، از 

بٌشترٌن ذرات آسٌب رسان به سالمت و بهداشت عمومً هستند، زٌرا اٌن ذرات 

  .كوچكند و شواهد فزاٌنده اي مبنً بر سرطان زا بودن برخً از آنها وجود دارد

كلً، به علت آنكه با افزاٌش درآمد، موتورٌزه شدن نٌز به طور عمومً به طور 

درشهرها پدٌد مً آٌد، در سال هاي آٌنده كاهش آالٌندگً در بخش حمل و نقل 

همچنان ٌك بخش بسٌار مهم از مدٌرٌت كٌفٌت آلودگً هواي در شهرهاي كشورهاي 

 .در حال توسعه باقً خواهد ماند

 كنترل آلودگی هوابررسی راهكارهای كاهش و 

طراحی شبكه های ارتباطی حمل و نقل و اصالح شبكه موجود حجم تردد  -1

 خوروها در اٌن منطقه 

 اٌجاد ٌك سٌستم حمل و نقل عمومی با كٌفٌت مطلوب -2

 اصالح سٌستم مصرف سوخت در موتورها  -3

 تعوٌض ناوگان حمل و نقل موجود  -4

 گازسوز نمودن خودروها  -5

 راكز معاٌنه فنی خودروها اٌجاد م -6

 احداث مونورٌل در منطقه  -7

 رعاٌت استانداردهای الزم در ساختمان سازی  -8



 استفاده از لوازم دارای برچسب انرژی در ساختمان ها  -9

 احداث فضای سبزمورد نٌاز منطقه  -10

تغٌٌر در ساختار مصرف سوخت صناٌع مستقر در جنوب بزرگراه تهران _  -11

 كرج 

 هوا  تغٌٌر در فراٌند تولٌد كارخانه های آالٌنده -12

 تالش در جهت ارتقای فرهنگ حفاظت از محٌط زٌست در منطقه  -13

 تالش در جهت ارتقای فرهنگ مصرف بهٌنه انرژی  -14

استفاده از انرژی های تجدٌد پذٌر به منظور صرفه جوٌی در مصرف سوخت  -15

 ا آلودگی هو های فسٌلی و كاهش انتشار

  

 عوارض آلودگي هوا:

آلودگً هوا در دراز مدت مً تواند براي انسان كشنده باشد در ٌك تجربه تلخ ، طً 

نفر فوت كردند  4700در شهر لندن حدود  1952ٌك هفته آلودگً هوا در دسامبر 

كه بٌشتر آنان مبتالٌان به بٌمارٌهاي قلب و رٌه و افراد مسن بودند. آلودگً هوا 

جاري هوائً و تشدٌد آسم مً شود و هرچه مٌزان ازن هوا بٌشتر باعث تحرٌك م

از افراد، مبتال به آسم مً شوند تماس دراز مدت با آلودگً هوا   باشد، تعداد بٌشتري

بروز برونشٌت مزمن و آمفٌزم مٌگردد. آلودگً هوا با گاز رادون ) ناشً از   باعث

ن رٌه مً شود . همچنٌن سوخت موتورهاي دٌزلً و صناٌع سنگٌن ( باعث سرطا

آلودگً هوا باعث مرگ و مٌر حٌوانات شده و براي گٌاهان مضر مً باشد و عالوه 

بر آن باعث افزاٌش عفونت هاي تنفسً مً شود. آلودگً هوا اثرات غٌر قابل 

 جبرانً بر آثار باستانً و مٌراث فرهنگً دارد . 

 

 



 تاثیرات آلودگي هوا بركودكان:

نسبت به بزرگساالن در معرض خطر بٌشتري از آلودگً هوا  كودكان به دالٌل زٌر

 قرار مً گٌرند:

باعث افزاٌش   كودكان و شٌرخوارگان با سرعت بٌشتري تنفس مً كنند و اٌن -1

 تماس با مواد آلوده كننده هوا مً شوند .

كودكان اكثرا" تنفس دهانً دارند كه به اٌن ترتٌب فٌلتر بٌنً كه قسمتً از  -2

 هوا را مً گٌرد بطور موءثر نمً تواند عمل كند. آلودگً 

كودكان بٌش از بزرگساالن در محٌط آزاد به سر مً برند بخصوص در فصول  -3

 گرم و تابستان كه سطح آلودگً شدٌدتر است.

سٌستم اٌمنً و ارگانهاي وابسته در كودكان هنوز نارس است و نسبت به آلودگً  -4

ستخوان هاي درحال رشد رسوب مً كند. آلودگً مثل سرب كه در ا  حساس تر است

هوا باعث تحرٌك انسداد راههاي هوائً و تشدٌد آسم مً شود و برنمو سٌستم عصبً 

و تنفسً و اٌمنً و غدد داخلً تاثٌر مً گذارد و مً تواند خطر سرطان را در سال 

 هاي بعدي زندگً افزاٌش دهد .

 اخل ساختمان ها:دي اكسید كربن و اهمیت آن در كیفیت هواي د

علً رغم اٌنكه دي اكسٌد كربن ٌك گاز آالٌنده نبوده و بر سالمتً انسان هٌچگونه 

تاءثٌري ندارد ولً همواره به عنوان ٌك عامل مهم در بررسً كٌفٌت هوا داخل 

ساختمانها و به عنوان شاخصً جهت نحوه عملكرد سٌستم تهوٌه مد نظر قرار مً 

باشد افرادٌكه در معرض  ppm 1000باالتر از  CO2گٌرد . در صورتٌكه غلظت 

اٌن هوا باشند احساس عدم تازگً و ساكن بودن هوا مً نماٌند. كٌفٌت بد هوا در اتاق 

ها منجر به خستگً ، عدم تمركز و عدم رضاٌت افراد مً شود، كه اغلب ناشً از 

لذا در  دارد، CO2تهوٌه نامناسب ساختمان مً باشد كه رابطه مستقٌمً با غلظت 



به عنوان  CO2تهوٌه اتوماتٌك استفاده مً نماٌند از غلظت   برخً سٌستم ها كه از

 معٌاري جهت تنظٌم مٌزان هواي تازه ورودي به سٌستم استفاده مً شود. 

 (AQIشاخص هاي كیفي هوا )

AQI   .ٌا شاخص كٌفٌت هوا( ٌك شاخص براي گزارش كٌفٌت هواي روزانه است(

PSI   (Pollution Standard Index  )شاخص قبلً اٌن شاخص جاٌگزٌن 

 گردٌده است . 

AQI  هشدارهاي الزم در رابط با تاثٌر هواي آلوده بر سالمتً شما را نشان ،     

 مً دهد.

نوع آلوده كننده هوا محاسبه مً  5را با  AQIسازمان هاي حفاظت محٌط زٌست، 

 كنند:

 منواكسٌد كربن -2                                  ازن روي سطح زمٌن -1

 دي اكسٌد نٌتروژن -4                                      دي اكسٌد گوگرد -3

 گردوغبار  -5

براي هر ٌك از اٌن موارد ، سازمان هاي فوق استانداردي را جهت حفظ سالمت 

 تعرٌف كرده است :

 شاخص هاي استاندارد آلودگً  شاخص استاندارد آلودگً وضعٌت

Pollution Standard Indices (P.S.I) 

 (COمنوكسٌد كربن )  0-50 پاك

 (O3ازن )  50-100 سالم

 (SO2دي اكسٌد گوگرد )  100-200 ناسالم

 (NO2دي اكسٌد نٌتروژن )  200-300 بسٌار ناسالم

 (10PMذرات معلق )  300-500 خطرناك

 



 آموزش حفاظت در مقابل آلودگي هوا :

ه كننده هاي هوا در محٌط آزاد كه از حد كنترل ساالنه مٌزان آلود .1

 استاندارد خارج شود.

ارزٌابً مٌزان آلودگً در محٌط مدرسه تا كودكان فرصت رشد و تكامل . 2

  در محٌط سالم داشته باشند.

در روزهاًٌ كه اخبار، آلودگً هوا را شدٌد و بحرانً اعالم مً كند، بٌماران  .3

اگر مجبور به خروج باشند ، نباٌد فعالٌت قلبً و عروقً باٌد در خانه بمانند و 

 زٌادي انجام دهند و ٌا باٌد از شهر خارج شوند.

در روزهاي اعالم بحرانً آلودگً هوا از حضور خود و فرزندان در .  4

 محدوده هاي با آلودگً هوا پرهٌز نمائٌد. 

 

  مروري بر پیشینه آلودگي هوا ، منابع و راههاي پیشگیري

هر پدٌده دٌگري داراي پٌشٌنه اي است كه مطالعه آن از دٌدگاه  ندآلودگً هوا مان  

بخش قابل توجهً از پژوهش هاي كارشناسً را در برمً  متخصصاِن محٌط زٌست،

مشاغلً چون پزشكان، مسئوالن و متولٌان شهري،  گٌرد. عالوه بر اٌن، صاحبان

محٌط و افراد  فسٌلً، مسئوالن بهداشت صاحبان صناٌع، تولٌدكنندگان سوخت هاي

هوا مساٌل آن در ارتباط هستند،  متعدد دٌگري كه مستقٌم ٌا غٌرمستقٌم با آلودگً

و در موارد بسٌار راه  آلودگً هوا را از زواٌاي گوناگون مورد بحث قرار داده

 .حلهاًٌ براي اٌن بالي فراگٌر ارائه داده اند

ر مخرب آن به نكات حاضر ضمن مروري بر تارٌخچه آلودگً هوا و آثا در مقاله

پرداخته شده و راهكارهاًٌ براي كاهش اٌن پدٌده مطرح شده  متعددي در اٌن زمٌنه

 .است



توان مربوط به دوران حاضر و ٌا ٌك عصر خاص دانست. حتً  آلودگً هوا را نمً

به كشف آتش شود، ٌعنً بتواند با برهم زدن دو سنگ  قبل از اٌنكه بشر اولٌه موفق

اصطكاك سرٌع بٌن دو قطعه چوب خشك، آتش  كدٌگر و ٌا اٌجادبر ٌ» آتش زنه«

آتش سوزي طبٌعً جنگل ها وجود  تولٌد كند، آلودگً هوا بر اثر دود حاصل از

 .داشته است

به طبٌعت بكر و دست نخورده آن  اما آلودگً هاي هوا در اعصار كهن نسبت

اٌل قرن بٌستم وبا ورود در او دوران، بسٌار اندك و حتً قابل چشم پوشً بود تا اٌنكه

اشكال تازه اي از  به دنٌاي صنعتً، بر اثر كشف زغال سنگ و سوخت هاي فسٌلً

 .آلودگً هوا پدٌد آمد

 اعدام آلوده كنندگان هوا

در گزارشً از  (Seneca) مٌالدي، فٌلسوف رومً به نام سنكا 61در قرن

كش ها كه مً از هواي سنگٌن رم و بوي بد دود وقتً من«وضعٌت رم مً گفت: 

هوا مً رٌختند خارج شدم تغٌٌري در  چرخٌدند و بخارات بٌماري زا و دوده را به

 Tutbury) تاتبري وقتً كه آلودگً هوا در كاخ» حالت خود احساس كردم

Castle) بود، تغٌٌر  در ناكٌنگهام براي الٌنور همسر ِهنري دوم غٌر قابل تحمل

 در لندن ممنوع شد، به طوري كه درسال بعد سوخت زغال سنگ  160مكان داد.

تمام كسانً كه «مٌالدي ادوارد اول طً صدور فرمانً اعالم كرد:  1300سال

شنوند آگاه باشند كه اگر به علت سوزاندن زغال مقصر شناخته شوند  صداي مرا مً

در  (John Evelyn) جان ِاِولٌن 1661در سال». خواهند داد سر خود را از دست

راه حل هاًٌ را براي كاهش  (Famifugium) فوجٌوم ان فومًبروشوري با عنو

 .بسٌاري از آنها كاربرد دارند آلودگً هاي هوا پٌشنهاد كرد كه هنوز

از ابتداي قرن بٌستم تا ) مسائل و مشكالت آلودگً در دوران هاي انقالب صنعتً

 .است به بعد( با ٌكدٌگر متفاوت بوده 1925و از سال 1925سال



 آلودگي هوا حوادث جهاني

رابطه با آلودگً شدٌد هوا در  به بعد، حوادث نگران كننده اي در 1925از سال

 .مً كنٌم شهرهاي بزرگ دنٌا اتفاق افتاد كه به سه مورد آن اشاره

و  نفر انسان و تعداد زٌادي گاو 60حدود 1930حادثه دره مٌوز بلژٌك: دسامبر

ٌنده هاي خروجً از صناٌع، سازنده گوسفند به علت وجود وارونگً هوا و تراكم آال

روز  5سولفورٌك، شٌشه سازي و تهٌه روي، تلف شدند. حالت وارونگً حدود اسٌد

بٌشتر مرگ و مٌرها در روزهاي چهارم و پنجم دسامبر گزارش شده  طول كشٌد و

 .قسمت در مٌلٌون بوده است 38روزهاي ٌاد شده تا هوا طً So2 است. غلظت

حالت پاٌداري بر فراز شهر دونورا مستقر  1948اكتبر 31آمرٌكا: -دونورا پنسٌلوانٌا

هزار نفر  6صناٌع فوالد ناشً مً شد، باعث بٌماري شد و تراكم آالٌنده هاًٌ كه از

 .تعداد زٌادي از آنان بستري شدند هزار نفري شهر شد كه 12از جمعٌت

ت، اٌن پدٌده از لندن را فرا گرف دود ٌا اسماگ شهر -مه 1952دسامبر 9تا 5لندن: 

هزار مرگ و مٌر  4حدود معروفترٌن حوادث ناگوار آلودگً هواست. در آن روزها

ذرات و انٌدرٌد  به علت آلودگً هوا گزارش شده است. در اٌن حادثه نٌز تراكم

مرگ و مٌر  سولفورو كه به علت پدٌده وارونگً هوا افزاٌش ٌافته بود، علت اصلً

قربانٌان  وارد ٌاد شده و ساٌر حوادث مشابه بٌشترشناخته شده است. در تمامً م

 .افراد مسن، بٌماران رٌوي و اطفال خردسال بوده اند

مشابه در نٌوٌورك، لوس آنجلس، پوزارٌكاي مكزٌك و غٌره  اٌن حوادث و حوادث

استانداردهاًٌ شد كه از آن زمان تا به حال چندٌن  منجر به وضع قوانٌن، مقررات و

 .استبار تجدٌد شده 

 1374گذاري در اٌران از سه دهه تجاوز نمً كند. آخرٌن قانون در سال سابقه قانون

سال در  5شوراي اسالمً رسٌد كه آٌٌن نامه اجراًٌ آن پس از به تصوٌب مجلس

 .وزٌران رسٌد و ابالغ شد به تصوٌب هٌات 1379شهرٌور



 منابع آلودگي هوا

كرده اند. گروه  ه ثابت و متحرك تقسٌمبه دو گرو منابع انتشار آالٌنده هاي هوا را

مً شوند و منابع متحرك  مراكز تجاري و مسكونً ثابت شامل صناٌع، نٌروگاهها و

 .تا هواپٌما و كشتً را در برمً گٌرند انواع وساٌل نقلٌه از موتور سٌكلت

است و هم نوع فراٌند، در حالٌكه  آلودگً هوا در صناٌع هم به علت مصرف سوخت

به صورت گازهاي  متحرك آلودگً هوا حاصل احتراق سوخت بوده و در منابع

منبع را با وزن  آالٌنده و ٌا ذرات، وارد هوا مً شود. مقدار آلودگً تولٌد شده از

به آن  آلودگً به واحد وزن مواد خام مصرفً ٌا محصول تولٌدي بٌان مً كنند و

 .مً گوٌند ضرٌب انتشار

 آثار آلودگي هوا

انسان، حٌوان، گٌاهان و همچنٌن تخرٌب مواد،  ودگً هوا بر سالمتآثار مضر آل

طً چند دهه اخٌر مساله باران هاي  .موضوع بررسً و مطالعات زٌادي بوده است

اكوسٌستم و انسان نٌز مورد  اسٌدي، الٌه اوزن و گرماٌش زمٌن و پٌامدهاي آن بر

 .مطالعه و بحث دانشمندان قرار گرفته است

A.V. Kneese  :در «از كارشناسان برجسته سازمان جهانً بهداشت مً گوٌد

آنجا كه ». همان وضعً هستٌم كه ماهً ها در آب آلوده مورد آلودگً هوا، تقرٌباً در

بر سالمت انسان موثرند اثبات آثار آلودگً هوا  عوامل زٌادي در تاثٌر آلودگً هوا

زٌادي وجود دارد كه مً  اٌن حال، اطالعات بر سالمت انسان مشكل خواهد بود. با

 .توان به آنها استناد كرد

اپٌدمٌولوژي در جرٌان حوادث ناگوار لندن، دونورا و غٌره، مطالعات  مطالعات

هاي كار و همچنٌن مطالعات روي حٌوانات آزماٌشگاهً،  انجام شده در محٌط

د. در هوا بر سالمت انسان را به خوبً نشان مً ده بسٌاري از آثار نامساعد آلودگً

غٌرمعمول آلودگً مطرح بوده اند. در سال  اٌن موارد به طور عمده غلظت هاي



بزرگ و آلوده انجام گرفته است كه  هاي اخٌر نٌز مطالعاتً در بعضً از شهرهاي

ذرات معلق( و مٌزان مرگ و  بر اساس آنها به روابطً بٌن غلظت آلودگً )مٌزان

 .مٌر دست ٌافته اند

 

 آن تقسیم بندي تعریف آلودگي هوا و

ترٌن  آلودگً هوا مانند هر پدٌده دٌگر، داراي تعارٌف گوناگونً است.بر اساس ساده

به  تعرٌف، آلودگً هوا عبارتست از وجود ٌك ٌا چند ماده آلوده كننده در هواي آزاد

 مٌزانً كه در مدت زمان معٌن بتواند كٌفٌت هوا را به ضرر انسان، حٌوان، گٌاه و

 .هداشٌاء تغٌٌر د

مشهد، شٌراز و  در حال حاضر، تهران و چند شهر بزرگ اٌران از جمله اصفهان،

 (برخً دٌگر از شهرهاي كوچكتر در معرض آلودگً هوا )با درجه هاي متفاوت

 .هستند كه در موارد متعدد به نقطه اوج خطر مً رسد

نتشار، در دو كننده هاي هوا با توجه به منبع تولٌد و ا در ٌك تقسٌم بندي كلً، آلوده

شوند. آلوده كننده هاي طبٌعً مانند آتش فشانها،  دسته طبٌعً و مصنوعً تعرٌف مً

گرده افشانً گٌاهان و گازهاي حاصل از فساد  گردوغبار حاصل از فرساٌش طبٌعً،

كنندگان مصنوعً، وساٌل نقلٌه، صناٌع،  و تخمٌر مواد آلً هستند. اما منشاء آلوده

آلودگً هاي ثانوٌه نٌز بوجود مً  تً است كه در اٌن بخشواحدهاي تجاري و خدما

هوا با مواد دٌگر تركٌب شده و  ورود به آٌد، زٌرا برخً از مواد آلوده كننده پس از

مً شوند كه به آنها آلوده  تبدٌل» دود-مه«و » ازن«به مواد زٌانبار جدٌدي مانند 

 .كنندگان ثانوٌه گفته مً شود

شهرهاًٌ مانند تهران باعث بوجود آمدن پاٌداري هوا و  شراٌط جغرافٌاًٌ نٌز در

 .هوا را تشدٌد مً كند مً شوند كه آلودگً» اٌنورژن«

 



 راه چاره چیست؟

است كه مشاركت هماهنگ مردم و  كاهش آلودگً هوا نٌازمند ٌك حركت همگانً

برخً از راهكارهاي  دست اندركاران را به طور مستمر مً طلبد. در اٌنجا به

 :آلودگً هوا اشاره مً كنٌمكاهش 

اعتال و ارتقاي فرهنگ زٌست محٌطً جامعه، محدودٌت  آموزش حفظ محٌط زٌست،

در خٌابانها و توسعه وسٌله نقلٌه عمومً، عدم  استفاده از تردد اتومبٌل هاي شخصً

سرانه فضاي سبز، انتقال صناٌع و  تمركز كارهاي اداري در پاٌتخت، افزاٌش

گسترش فرهنگ استفاده از  هاي آالٌنده هوا به خارج شهر، كارخانجات و كارگاه

تولٌد زباله، اٌجاد آب نما  مترو، تبدٌل سوخت بنزٌن به گاز طبٌعً، به حداقل رساندن

طرحهاي عمرانً و  و فواره براي جذب گردوغبار، ارزٌابً محٌط زٌستً تمامً

 ص برايتوسعه شهري، استفاده از بنزٌن بدون سرب، نصب *****هاي مخصو

جلوگٌري از انتشار دود و گردوغبار در كارخانه ها، اٌجاد كمربند سبز در اطراف 

معاٌنه فنً اتومبٌل ها هر سه ماه ٌكبار و تعوٌض اتومبٌل هاي فرسوده با  شهرها،

 .جدٌد از عوامل كاهش آلودگً هوا هستند اتومبٌل هاي

 :دارندبه شرح زٌر  در همٌن زمٌنه كارشناسان توصٌه هاي دٌگري

 باد پرهٌز از گاز دادن اتومبٌل هنگام خاموش كردن آن، تنظٌم

الستٌك هاي اتومبٌل به طور استاندارد كه موجب كاهش مصرف سوخت مً شود، 

كردن وساٌل نقلٌه عمومً در توقفگاه هاي عمومً. همچنٌن توجه و رعاٌت  خاموش

خواهد داشت. براي  در كاهش هرچه بٌشتر آلودگً تاثٌر فراوانً دستورالعمل زٌر

كٌلومتر اول را به آهستگً و در دنده پاٌٌن رانندگً كنٌد. از  گرم كردن خودرو چند

كردن خودرو استفاده كنٌد. تعوٌض زودهنگام روغن موتور  ساسات فقط براي روشن

دادن وقت و هزٌنه شخصً مً شود و به همٌن  موجب اتالف سرماٌه ملً و هدر

هدر مً رود، بنابراٌن در تعوٌض به  ن لٌتر روغن تولٌديدلٌل ساالنه دوٌست مٌلٌو



داشته باشٌد كه باز كردن  موقع روغن دقت الزم را به كار برٌد. باٌد توجه

شود. همچنٌن  ترموستات خودرو موجب افزاٌش مصرف سوخت و آلودگً هوا مً

 سرعت بٌشتر، مصرف سوخت را بٌشتر مً كند. سرعت زٌاد و ترمز ناگهانً،

درصد افزاٌش مً دهد. قبل از حركت براي سفرهاي  50سوخت را تامصرف 

خود را مشخص و ردٌف كنٌد. انتخاب مسٌرهاي كوتاه و كم  درون شهري كارهاي

هزٌنه شخصً و كاهش ترافٌك و آلودگً مً  ترافٌك موجب صرفه جوًٌ در وقت،

ل در كاهش گٌاهان زٌنتً در مناز شود. تهوٌه مستمر و استفاده بٌشتر از گلدان و

 .آلودگً موثر است

 

 معرفي آلوده ترین شهرهاي دنیا 

چندٌن قرن است که مً دانٌم محٌط زٌست سالم براي بقاي انسان و سالمت او 

ضروري است. چندٌن قرن است که مً دانٌم آلودگً محٌط زٌست با فلزات سنگٌن، 

د سبب بٌماري مٌکروارگانٌسم ها، عوامل فٌزٌکً و برخً ترکٌب هاي آلً مً توان

شدٌد ٌا مرگ شود. امروزه مً دانٌم بسٌاري از مشکالت بلندمدت زٌست محٌطً را 

نمً توان با کمک تکنولوژي مدرن، به سرعت حل کرد و اثرهاي آنها ممکن است 

سال ها بعد بروز کند و بسٌاري از آنها نٌز همچنان نامشخص باقً مً مانند. با 

( 1986آورٌل  26رآکتور هسته ًٌ چرنوبٌل )در وجود آنکه بٌست سال از انفجار 

مً گذرد، اما اٌن شهر همچنان در صدر ده شهر آلوده جهان قرار دارد. امروز 

محدوده سً کٌلومتري دور رآکتور، همچنان غٌرقابل سکونت است و چهار هزار 

مورد گزارش سرطان تٌروئٌد مٌان کودکان روسً، اوکراٌنً و بالروس در فاصله 

شاٌد فقط ٌکً از ٌادگارهاي اٌن فاجعه باشد. با توجه به  2002تا  1992ي سال ها

نقش آلودگً هوا در بروز انواع بٌماري هاي جسمً و روانً و لزوم داشتن هواًٌ 



پاک براي زندگً سالم تر، ضمن بررسً ده شهر آلوده جهان، عوامل موثر در 

 .آلودگً هواي شهرهاي صنعتً را بررسً مً کنٌم

ٌک گروه مستقل مدافع  Blacksmith Institute) «بلک اسمٌت»سسه مو    

محٌط زٌست در امرٌکا( در نٌوٌورک هرساله فهرستً از آلوده ترٌن شهرهاي جهان 

را منتشر مً کند. اٌن شهرها داراي مناطقً هستند که از نظر آلودگً به مواد 

دي است که داراي خطرناک، شهره آفاق هستند. منظور از مواد آلوده خطرناک موا

مواد رادٌواکتٌو، از نظر شٌمٌاًٌ فعال ، خورنده ٌا به شدت سمً هستد. اٌن مواد در 

کشورهاي مختلف با تعبٌر هاي دقٌق تري که داراي بار حقوقً و محٌط زٌستً 

منتشر « بلک اسمٌت»هستند، تعرٌف شده اند. در صدر فهرستً که توسط موسسه 

سٌه، چٌن، هند، پرو، زامبٌا و برخً کشورهاي عضو شده است، نام شهرهاًٌ در رو

اتحاد جماهٌر شوروي سابق دٌده مً شود. نکته جالب در اٌن مٌان، کشور روسٌه 

شهر آلوده، از اٌن نظر باالتر از دٌگر  10است که با داشتن سه شهر از مٌان 

ر کشورهاي جهان قرار گرفته است. در واقع اٌن نقاط به عنوان شاخص آلودگً د

مٌان شهرهاي جهان انتخاب شده اند و هر ٌک بنا به دلٌلً به اٌن فهرست راه ٌافته 

    .اند

، آلودگً شدٌدي که به طور عمده توسط «بلک اسمٌت»بر اساس گزارش موسسه 

مٌلٌون  12صناٌع تولٌد مواد شٌمٌاًٌ، فلزات و معادن اٌجاد مً شود، زندگً تقرٌباً 

است. در گزارش اٌن موسسه از بٌماري هاي مزمن و  نفر را تحت تاثٌر قرار داده

مرگ زودرس به عنوان پٌامدهاي زندگً در چنٌن وضعٌتً مطرح شده است. در 

منتشر شد، نام شهرها بر اساس  2006اٌن گزارش ساالنه که اولٌن بار در سال 

حروف الفبا مرتب شده و هٌچگونه رده بندي بر اساس مٌزان آلودگً اٌن شهرها 

دلٌل اٌن مساله را تفاوت موجود در « بلک اسمٌت»نگرفته است. موسسه  صورت

جمعٌت و ماهٌت آلودگً نقاط مختلف عنوان کرده است. اٌن گروه حامً محٌط 



نقطه در جهان را بررسً کرده است که البته به جهت مشخص نبودن  300زٌست 

ر اٌن فهرست جاي استانداردها و اطالعات زٌست محٌطً بسٌاري از آنها، نام شان د

» در اٌن باره گفت: « بلک اسمٌت»، رئٌس مرکز «رٌچارد فولر»نگرفته است. 

مسلماً ٌک راه حل مطمئن براي اطالع از مراکز آلوده جهان، سنجش دائمً مٌزان 

آالٌنده هاي زٌست محٌطً نقاطً است که در آنجا فعالٌت هاي تولٌدي انجام مً 

ولٌد صنعتً سهم چشمگٌري دارند، بنابراٌن شود: ٌعنً مراکزي که در چرخه ت

کارخانه هاي بزرگ صنعتً در اٌن شهرها بٌشترٌن سهم را در آالٌندگً اٌن مناطق 

اٌن موسسه هر ساله فهرست آلوده ترٌن مناطق جهان را بازبٌنً مً کند.      .دارند

 براٌن اساس آلوده ترٌن شهرهاي جهان بر اساس ارزٌابً هاي انجام شده توسط

 :به قرار زٌر است« بلک اسمٌت»موسسه 

     

در « سومقاٌت»در جمهوري آذرباٌجان: شهر  (Sumgayit) «سومقاٌت»شهر . 1

جمهوري آذرباٌجان جدٌد ترٌن شهري است که به اٌن فهرست ده شهره افزوده شده 

است. اٌن شهر که مٌراث دار بزرگ آلودگً هاي صنعتً دوران سوسٌالٌستً است، 

هزار نفر جمعٌت دارد. اٌن شهر که زمانً مرکز توسعه واحدهاي  275حدود 

شٌمٌاًٌ بود آلودگً هاًٌ از نوع فلزات سنگٌن و مواد شٌمٌاًٌ سنتزي دارد. حاصل 

 51تا  22اٌن آلودگً ها آن است که انواع گوناگون سرطان در اٌن شهر به مٌزان 

ر نوزادانً که در اٌن درصد بٌشتر از اهالً روستاهاي اطراف همٌن شهر است. د

شهر به دنٌا مً آٌند انواع متفاوتً از بٌماري هاي ژنتٌکً)از عقب ماندگً هاي 

ذهنً تا مشکالت استخوانً( گزارش شده است. آمار دقٌقً از مٌزان مواد دفع شده 

خطرناک در اٌن شهر وجود ندارد، ولً برخً از کارشناسان مٌزان مواد دفع شده 

زارتن انواع مواد سمً )ازجمله نقره( گزارش کرده اند. ه 120ساالنه را تا 

در نٌوٌورک مً گوٌد که مقادٌر بً « بلک اسمٌت»رئٌس موسسه « رٌچارد فولر»



نهاٌت زٌادي از پسماندهاي خطرناک در اٌن شهر بدون هٌچ گونه تصفٌه ًٌ دفع شده 

 .است

    

قرار « شانزي»استان در چٌن: اٌن شهر سه مٌلٌون نفري در  (Lifnen) «لٌنفن. 2

دارد که بزرگ ترٌن مرکز استخراج ذغال سنگ است. مشهور است که اهالً اٌن 

موجود در آب اٌن شهر « ارسنٌک»مً نوشند، چرا که مٌزان « آب ارسنٌک»شهر 

بسٌار باالست. در اٌن شهر همچنٌن آلودگً هواي ناشً از دوده )که محصول سٌستم 

 .سٌار زٌاد استهاي گرماٌشً ذغال سنگً است( ب

     

در چٌن: اٌن شهر در مرکز صناٌع سرب چٌن قرار  (Tianying) «تٌانٌٌنگ. 3

هزار نفر است، ولً مسووالن حفاظت  160گرفته است. جمعٌت اٌن شهر تنها 

محٌط زٌست چٌن مقام هشتم آلودگً را در چٌن به اٌن شهر مً دهند. غلظت سرب 

ابر استاندارد ملً است و محصوالت بر 10تا  8در هوا و آب در اٌن شهر 

بار بٌشتر از حد استاندارد  24کشاورزي باغ ها و مزرعه هاي اطراف اٌن شهر تا 

 .سرب دارند

     

در هندوستان: اٌن شهر مرکز بزرگ ترٌن معادن  (Sukinda) «سوکٌندا. 4

اٌن کرومٌت در جهان است. از اٌن ماده براي تولٌد فوالد ضدزنگ استفاده مً شود. 

مٌلٌون نفر جمعٌت دارد، به شدت آلوده است. آب هاي جاري  6/2شهر که بٌش از 

موجود در اٌن شهر داراي مقادٌر خطرناکً از کروم شش ظرفٌتً است که سرطانزا 

 .بودن آن به اثبات رسٌده است

     



در هندوستان: اٌن شهر که در انتهاي کمربند صنعتً هندوستان  (Vapi) «واپً. 5

قرار دارد، محل انباشت پسماندهاي بٌش از هزار کارخانه « گجرات»الت در اٌ

بزرگ هندوستان است. برخً از اٌن کارخانه ها، تولٌدکننده هاي سم، مواد 

پتروشٌمً و داروًٌ بوده اند. برخً از اٌن کارخانه ها سٌستم هاي تصفٌه پسماند 

ازمانده هاي فرآٌند تصفٌه دارند، ولً سٌاست معمول آنها اٌن است که به نوعً از ب

  .فرار کنند. شٌوه راٌج دفع اٌن مواد در رودخانه است

     

در پرو: گرچه اٌن شهر ٌکً از کوچک ترٌن مناطق از  (La Oroya) «الاورٌا. 6

اٌن نوع است، ولً به لحاظ آلودگً شدٌد فلزات سنگٌن ناشً از فعالٌت هاي معدن 

هزار جمعٌت، از اٌن نظر ٌکً از آلوده ترٌن 35کاوي شهره است. اٌن شهر تنها با 

 .مناطق مسکونً آلوده به فلزات سنگٌن است

     

در روسٌه: شهري با حدود سٌصد هزار نفر  (Dzerzhinsk) «دزرژٌنسک. 7

جمعٌت مرکز صناٌع شٌمٌاًٌ در دوران جنگ سرد. در اٌن شهر ٌکً از پاٌٌن ترٌن 

گزارش شده است. اٌن مٌزان امٌد به زندگً، سال(  45تخمٌن ها از امٌد به زندگً )

 .سال کمتر از امٌد به زندگً مردم ساکن روسٌه است 20تا  15

     

در روسٌه: اٌن شهر در باالي حلقه قطبً قرار دارد و  (Norilsk) «نورٌلسک. 8

محل زندگً کارگرانً است که بزرگ ترٌن کارگاه هاي ذوب فلز را مً چرخانند. 

ظ کارگاه هاي بسٌار زٌاد موجود در اطراف آن و همچنٌن به خاطر اٌن شهر به لحا

سرماي زٌاد، صاحب ٌکً از گسترده ترٌن و سنگٌن ترٌن مه دود هاي جهان است. 

گفته مً شود تا شعاع سً کٌلومتري اٌن شهر هٌچ نوع گٌاهً رشد نمً کند. بررسً 



از فلزات سنگٌن تا  ها نشان داده است که آلودگً هوا به وٌژه آلودگً هاي ناشً

 .کٌلومتري شهر دٌده شده است 60شعاع 

     

در اوکراٌن: عواقب ناشً از بزرگ ترٌن حادثه  (Chernobyl) «چرنوبٌل. 9

اتمً جهان براي همگان شناخته شده است. اٌن حادثه صدمات مستقٌم و غٌرمستقٌمً 

طقه تحت تاثٌر، مٌلٌون نفر اٌجاد کرده است و باعث شد که در من 5/5بر بٌش از 

مٌزان سرطان غده تٌروئٌد افزاٌش زٌادي داشته باشد. اٌن حادثه پٌامدهاي اقتصادي 

قابل توجهً براي اهالً منطقه داشته است. روسٌه سفٌد که ٌک منطقه اساساً 

  .کشاورزي بود، بعد از حادثه نٌروگاه عمالً بازار جهانً را از دست داد

     

امبٌا: کابوه دومٌن شهر بزرگ در زامبٌا و مرکز ٌکً در ز (Kabwe) «کابوه. 10

از بزرگ ترٌن کارخانه هاي ذوب سرب در آفرٌقاي جنوبً است. سراسر اٌن شهر 

به انواع گوناگونً از فلزات سنگٌن آلوده شده است. حاصل اٌن آلودگً ها انواع 

ان متفاوتً از آسٌب هاي مغزي و سٌستم عصبً، به وٌژه در کودکان است. مٌز

مٌکروگرم در  100و گاه بٌشتر از  50تراکم سرب در خون برخً از افراد بٌش از 

  .ٌک دسً لٌتر خون گزارش شده است

اٌن رتبه بندي را بر اساس مٌزان سمً بودن و همچنٌن « بلک اسمٌت»موسسه  

ارزٌابً خطرهاي ناشً از اٌن سمٌت صورت داده و سً شهر آلوده جهان را 

در اٌن رتبه بندي هٌچکدام از شهرهاي اروپاًٌ و امرٌکاًٌ قرار  انتخاب کرده است.

نگرفته اند، که اٌن امر به خاطر مالحظات قانونً محٌط زٌستً در اٌن کشورهاست. 

ولً اٌن بدان معنا نٌست که کشورهاي غربً هٌچ گونه سهمً در اٌجاد آلودگً 

در کشورهاي غربً از ندارند. در بسٌاري از موارد، مواد بالقوه سمً مصرف شده 

  .اٌن شهرهاي آلوده، استخراج و منتقل مً شود



     

واقعٌت اٌن است که در اٌن نقاط آلوده، کودکان بٌمار مً شوند و در دام مرگ مً 

افتند و حل مشکل، کار چندان پٌچٌده ًٌ نٌست. البته به رغم آلودگً هاي شدٌد در 

دارد، فناوري هاي رفع اٌن آلودگً ها اٌن شهرها، امکان پاکسازي اٌن مناطق وجود 

کامالً شناخته شده است و کارخانه هاي جدٌد قابلٌت هاي بسٌاري براي کاهش مٌزان 

 .آلودگً هاي محٌط زٌست دارند

هزار دالر مً توان پسماندهاي رادٌواکتٌو رها شده 15براي نمونه با صرف تنها  

را تصفٌه کرد. اٌن مواد را  «موسلٌمٌا»در اطراف شهر « تکا»در ساحل رودخانه 

مً توان تنها با روکشً از خاک از محٌط زٌست جدا کرد بدون آنکه هٌچ گونه 

مً گوٌد به طور « بلک اسمٌت»آسٌبً به محٌط زٌستً وارد شود. رئٌس موسسه 

دالر در برنامه هاي پاکسازي در چنٌن  200متوسط مً توان با هزٌنه کردن حدود 

را نجات داد. باٌد در نظر داشت که بسٌاري از مناطق آلوده  مناطقً، جان ٌک انسان

جهان هنوز شناخته نشده است. مطابق برخً از برآوردها تنها ٌک سوم چنٌن 

مناطقً مشخص و شناخته شده اند. مناطق آلوده ناشناخته بٌشتر در کشورهاي آسٌاي 

   .مرکزي و امرٌکاي جنوبً قرار گرفته اند

امسال توجه رسانه ها به موضوع آلودگً بٌشتر شده »وٌد: در پاٌان مً گ« فولر

است، اما اقدامات چندانً براي اٌجاد صندوق هاي حماٌتً ٌا برنامه هاي حماٌتً 

 .جدٌد انجام نشده است و باٌد کاري صورت گٌرد

 :تهران

تراكم منابع تولٌد كننده آلودگى در تهران و اطراف آن، سكون نسبى هوا، نداشتن باد 

ب، محصورشدن تهران توسط رشته كوه هاى البرز باعث شده است كه تهران غال

ٌكى از شهرهاى آلوده جهان باشد. آمار كامالً دقٌقى در مورد جاٌگاه تهران در جهان 



از نظر آلودگى موجود نٌست. اصفهان، تبرٌز، شٌراز، مشهد، اهواز، اراك و كرج 

 .از دٌگر شهرهاى آلوده اٌران هستند

آورد نشان مى دهد كه ناوگان خودروهاى تهران بٌش از هفتاد درصد از آخرٌن بر

درصد  ۳/۶۲آالٌنده هاى هواى تهران را اٌجاد مى كنند. تحقٌقات نشان مى دهد كه 

 .سال در حال تردد هستند ۶۲از خودروهاى سوارى فعال با سن باالى 

 درصد از انتشار ۳۴درصد از مصرف سوخت و حدود  ۳۳به طور متوسط 

منوكسٌد كربن مربوط به اٌن خودروها است. براى حل مشكل اقدامات زٌر انجام شده 

 :است

 استفاده از مبدل كاتالٌزورى -۱

 تعمٌر و بهسازى خودروها -۶

 .طرح از رده خارج كردن خودروهاى فرسوده -۳

 حمل و نقل عمومى -محور سوم•

كردن ناوگان حمل و  سوز CNG تغٌٌر سوخت از بنزٌن و گازوئٌل به گاز طبٌعى و

نقل عمومى موثرترٌن گام مهم در راه كاهش آلودگى اٌن خودروها خواهد بود كه در 

 .حال اجرا است

 سوخت -محور چهارم•

 :كارهاى زٌر در اٌن راستا انجام شده است

 اصالح كٌفٌت سوخت هاى قبلى -۱

 .استفاده از سوخت هاى گازى جاٌگزٌن -۶

 معاٌنه فنى -محور پنجم•

 برنامه اٌجاد مركز معاٌنه فنى خودرو -۱

 .احداث شش مركز معاٌنه فنى -۶

 :اقدامات در دست بررسى در مورد معاٌنه فنى



 .احداث سه مركز معاٌنه فنى جهت خودروهاى سنگٌن ٌا تخصٌص اعتبار الزم -

 .مشاركت خودروسازان درخصوص احداث مركز معاٌنه فنى خودروها -

 .جلوگٌرى از تردد خودروهاى سبكاعالم برنامه زمان بندى  -

 ترافٌك -محور ششم•

 سٌاست پارك خودرو -۱

 .چراغ راهنماٌى هوشمند -۶

 آموزش -محور هفتم•

 :ساٌر اقدامات كه خارج از برنامه جامع است

 .جلوگٌرى از تردد خودروهاى دودزا در سطح شهر تهران -

 .تجارى -گازسوز كردن صناٌع و منابع خانگى -

 .ز گاز طبٌعىاستفاده ا -

 منابع  آلودگى هوا•

به وجود هر نوع آالٌنده اعم از جامد، ماٌع، گاز و ٌا تشعشع پرتوزا و غٌرپرتوزا در 

هوا به مقدار و در مدت زمانى كه كٌفٌت زندگى را براى انسان و دٌگر جانداران به 

الق مى خطر اندازد و ٌا به آثار باستانى و اموال خسارت وارد آورد آلودگى هوا اط

شود. شش آالٌنده اصلى دارٌم كه به دو دسته اولٌه و ثانوٌه تقسٌم بندى مى شوند؛ 

آالٌنده اولٌه موادى هستند كه در اثر منابع مستقٌماً به هواى محٌط وارد مى شوند و 

، دى اكسٌد (NO2) ، دى اكسٌد نٌتروژن(CO) شامل پنج آالٌنده منوكسٌدكربن

است.  (Pb) مٌكرون و سرب ۱۲قطر كمتر از ، ذرات معلق با (SO2) گوگرد

آالٌنده هاى ثانوٌه موادى هستند كه در اثر فعل و انفعاالت موجود در هواى اطراف 

زمٌن به وجود مى آٌند. در اٌن گروه مى توان ازن را نام برد.بنا بر گفته هاى 

 :رشٌدى منابع آلودگى هوا دو دسته هستند

 منابع طبٌعى -۱



 و غبار توفان ها و گرد -

 فعالٌت آتشفشانى -

 دود و خاكستر آتش سوزى هاى جنگلى -

 شهاب هاى آسمانى -

 منابع گٌاهى و حٌوانى -

 .چشمه هاى آب گرم معدنى -

 منابع مصنوعى -۶

 وساٌل نقلٌه موتورى -

 صناٌع و نٌروگاه ها -

 سٌستم هاى گرم كننده منابع خانگى و تجارى -

 زباله سوزها -

 .ومواد رادٌواكتٌ -

تاثٌرات آلودگى هوا در سالمت جسمى، روحى _ روانى: مدٌرعامل شركت كنترل 

روانى تصرٌح كرد:  -كٌفٌت هوا در راستاى تاثٌرات آلودگى هوا در سالمت جسمى

مهم ترٌن آثار آلودگى هوا به خطر انداختن سالمتى انسان و اختالل در رفاه، آساٌش، 

واٌى و ضرر به گٌاهان است كه خالصه كاهش دٌد و اشعه خورشٌد، اثرات آب و ه

 :اى از آثار بهداشتى آنها بدٌن ترتٌب است

قرار گرفتن در معرض غلظت باالى اٌن گاز باعث كاهش  : (CO) منواكسٌد كربن

دقت بٌناٌى، كاهش توان كارى، عدم قابلٌت ٌادگٌرى و انجام فعالٌت هاى دشوار مى 

عصبى  -۶قلبى _ رٌوى  -۱عبارتند از: شود. چهار نوع بٌمارى عمده در اٌن راستا

 .بٌمارى هاى دوران زاٌمان -۳تجزٌه فٌبرٌن  -۳

ازن محرك براى چشم و گلو و رٌه است. فعالٌت  : (O3) ازن و ساٌر اكسٌدكننده ها

شٌمٌاٌى باالى ازن باعث بروز مشكالتى از قبٌل از بٌن رفتن بافت رٌه ها و كاهش 



ن مى دهد حمالت آسم در روزهاٌى با غلظت  باالٌى عملكرد آن مى شود. آمارها نشا

 .از اكسٌدان افزاٌش ٌافته است

سرب: تماس با سرب باعث اثرات مخرب بر سٌستم عصبى شده كه در درازمدت 

باعث كاهش بهره هوشى مى شود. همچنٌن سرب منجر به افزاٌش فشار خون شده و 

 .بر روى فراٌند خون سازى تاثٌرات منفى خواهد داشت

باعث نارساٌى هاى تنفسى، كاهش سٌستم  (SO2) دى اكسٌد گوگرد: غلظت باالى

دفاعى رٌه ها و تشدٌد بٌمارى قلبى _ رٌوى مى شود و افراد داراى بٌمارى هاى آسم 

 .برونشٌت ٌا آمفٌزم، بٌماران قلبى، بچه ها و افراد مسن به اٌن گاز حساس هستند

اى در تحرٌك چشم و سٌستم تنفسى نقش عمده  : (VOC) هٌدروكربن هاى فرار

دارد، در مواردى چند لوسمى در افرادى كه به علت مسائل شغلى براى طوالنى 

 .مدت در معرض بخارات بنزٌن بوده اند، گزارش شده است

دى اكسٌد نٌتروژن: اٌن گاز مى تواند باعث اٌجاد سوزش در رٌه ها و همچنٌن 

 .مقابل بٌمارى هاٌى مانند آنفلوآنزا شود باعث كاهش مٌزان مقاومت سٌستم تنفسى در

مٌكرون به دلٌل راهٌابى  ۱۲ذرات معلق : ذرات معلق با قطر آٌرودٌنامٌكى كمتر از 

به سٌستم تنفسى تحتانى به عنوان شاخص اصلى مواد معلق در هوا معرفى مى شوند. 

اٌمنى كاهش سٌستم  -رٌوى  -براساس مطالعات ذرات معلق تشدٌد بٌمارى هاى قلبى 

بدن در مقابل بٌمارى ها، از بٌن رفتن بافت رٌه، آسم كودكان، مرگ ومٌر زودرس 

 .و سرطان نقش عمده اى دارد

 اقدامات ضرورى براى كاهش آلودگى هوا•

 توسعه فضاى سبز -۱

 كنترل وساٌل نقلٌه -۶

  .جاٌگزٌن كردن وساٌل نقلٌه عمومى به جاى وساٌل نقلٌه شخصى -



ردن اتومبٌل هاى فرسوده و قدٌمى، جانشٌن كردن اتومبٌل هاى از سروٌس خارج ك -

 .نو و جدٌد مطابق با استاندارد موجود

 .فراهم كردن تسهٌالت الزم قانونى براى كاهش هزٌنه هاى وساٌل كنترلى -

 .رعاٌت ضوابط طرح ترافٌك در ساعات ممنوعه توسط رانندگان -

 .جلوگٌرى از تردد خودروهاى داراى نقص فنى -

 .جاٌگزٌن كردن سوخت هاى گازى و ٌا برقى به جاى بنزٌن و گازوئٌل -

 .ملزم كردن سازندگان اتومبٌل هاى داخل به تبعٌت از استانداردهاى آلودگى هوا -

تشوٌق دارندگان وساٌل نقلٌه به نصب دستگاه هاى كاهش دهنده آلودگى ناشى از  -

 .اگزوز اتومبٌل ها

 كنترل صناٌع -۳

ٌع در خارج از شهر به طورى كه بادهاى غالب منطقه آالٌنده هاى احداث صنا -

 .خروجى را به سمت مناطق مسكونى هداٌت نكنند

محل احداث كارخانه از نظر شراٌط جوى مانند سرعت، جهت باد و ٌا وضعٌت  -

 .پستى و بلندى منطقه در مطالعات اولٌه احداث صناٌع لحاظ شود

 .تغٌٌر در سوخت صناٌع -

 .ر در مراحل عملٌات تولٌد محصول نهاٌىتغٌٌ -

نصب دستگاه هاى كنترل كننده مواد آالٌنده در كلٌه قسمت هاى مورد نٌاز فراٌند  -

 .تولٌد

نقش شركت كنترل كٌفٌت هوا در كاهش آلودگى هواى تهران: شركت كنترل كٌفٌت 

بٌن موفق به انجام دو پروژه بزرگ  ۱۳۴۲تاسٌس شد و در سال  ۱۳۴۶هوا در سال 

طرح جامع آلودگى هواى تهران )با -۱المللى در زمٌنه آلودگى هواى تهران شد: 

 .(همكارى آژانس همكارى هاى بٌن المللى ژاپن



طرح كاهش انتشار ناشى از سٌستم حمل ونقل )بانك جهانى و شركت كنترل  -۶

 .(كٌفٌت هوا

ٌك دوره  و هم اكنون اٌن شركت برنامه جامع كاهش آلودگى هواى تهران را در

زمانى ده ساله و در قالب محورهاى هفت گانه توسط شهردارى تهران، وزارتخانه 

 .هاى نفت و صناٌع در حال اجرا دارد

  بخشى از فعالٌت هاى شركت كنترل كٌفٌت هوا

سنجش مدل سازى آلودگى صوتى حاصل از منابع ترافٌك فرودگاه، راه آهن و  -

 .صناٌع

 .ودگى صوتىارائه راهكارهاى كنترل آل -

 .راهبرى مركز هماهنگى اطالع رسانى آلودگى هوا -

همكارى با مراكز عمده صنعتى از قبٌل مجتمع هاى پتروشٌمى و كارخانجات  -

تولٌدى در راستاى تعٌٌن مٌزان آلودگى هوا و ارائه راهكارهاى مختلف براى كاهش 

 .آلودگى هواى ناشى از آنها

كت كنترل كٌفٌت هواى تهران دلٌل آلودگى بنابر اظهارات رشٌدى مدٌرعامل شر

هواى اٌن شهرها افزاٌش و تجمع منابع انتشار است و در شهرهاٌى نظٌر تبرٌز، 

اراك و اهواز تولٌد آلودگى از صناٌع و در دٌگر شهرها ترافٌك شهرى نقش مهمى 

در آلودگى هوا دارند. به غٌر از كرج در شهرهاى دٌگر طرح جامع كاهش آلودگى 

در حال انجام است. برنامه هاى جامع كاهش آلودگى هواى تهران داراى هفت هوا 

  :محور است

 خودروهاى نو -محور اول•

سازمان حفاظت محٌط زٌست طبق قانون جلوگٌرى از آلودگى هوا و آئٌن نامه هاى 

 .اقدام به كنترل آلودگى كلٌه خودروهاى تولٌدى كرده است ۴۷آن از ابتداى سال 

 خودروهاى مستعمل -محور دوم•



 :چین

چٌن در بٌن كشورهاي دنٌا از سرٌع ترٌن رشد اقتصادي برخوردار است . رشد 

اقتصادي موجب باال رفتن درآمدها و شاخاهاي بهداشت و سالمت شده است اما از 

طرفً هم آلودگً هاي زٌست محٌطً متعددي به دنبال داشته است . قوانٌن جامع و 

بحران تنظٌم شده اند. اما علً رغم تالش هاي دولت ،  دقٌقً براي مقابله با اٌن

 . آلودگً در زمٌنه هاي مختلف در حال افزاٌش است

گزارشً منتشر كرد كه نشان مً  1998سازمان بهداشت جهانً )ج پ ذ( در سال 

شهر آلوده جهان ، هفت شهر در چٌن قرار دارند. دي اكسٌد سولفور و  10دهد از 

ال سنگ دو عامل عمده آلوده كننده هواي شهرهاي چٌن دوده ناشً از مصرف زغ

درصد از مناطق اٌن كشور مً شوند.  30هستند كه موجب رٌزش باران اسٌدي در 

دٌگ هاي بخار و كوره هاي صنعتً حدود نٌمً از زغال سنگ چٌن را مصرف مً 

براي كاهش  1999كنند و منشا اصلً آلودگً هوا محسوب مً شوند. در سال 

هوا در پكن مسووالن شهري وساٌل نقلٌه را ملزم به تغٌٌر سٌستم سوخت آلودگً 

خودرو خود كردند به اٌن ترتٌب تمامً وساٌل نقلٌه سوخت خود را به گاز ماٌع و 

دستگاه اتوبوس ، بزرگ ترٌن  1630، چٌن با 2002طبٌعً تغٌٌر دادند. تا سال 

 . داشتناوگان اتوبوسرانً با سوخت گاز طبٌعً را در اختٌار 

درصد از كل مصرف انرژي  53از طرفً مصرف انرژي در كشور چٌن معادل 

 9\8مصرف انرژي در اٌن كشور  2001كشورهاي شرق آسٌاست . در سال 

 2025درصد از مصرف انرژي جهان بود و طبق بررسً هاي انجام شده تا سال 

درصد از مصرف انرژي جهان را تشكٌل  14\2مصرف انرژي در اٌن كشور 

 .خواهد داد

توسعه اقتصادي ، رشد جمعٌت و باال رفتن استاندارد زندگً در نهاٌت منجر به 

باالرفتن مصرف انرژي در اٌن كشور و افزاٌش آلودگً ها خواهد شد. ٌكً از 



بهره گٌري و توسعه فناوري  21اولوٌت هاي كشور چٌن در آستانه ورود به قرن 

دهاي مذكور موثر واقع شود. محور اصلً هاًٌ است كه بتواند در مقابله با پٌام

برنامه رٌزي ها در اٌن زمٌنه مبنً بر پٌشگٌري از آلودگً آب ، هوا و محٌط زٌست 

 است . برخورد با متخلفان و آلوده كنندگان با جرٌمه هاي سنگٌن و تصوٌب و اجراي

ز جمله قوانٌنً كه امكان مقابله با متمردان از قوانٌن مربوطه را تضمٌن كند نٌز ا

سٌاست هاي دولت چٌن در حل اٌن معضل به شمار مً آٌند. البته مقامات چٌن قصد 

دارند با وضع مالٌاتً خا كه منافع آن در جهت حفظ محٌط زٌست از آلودگً به كار 

 .گرفته شود، تغٌٌري در شراٌط موجود به وجود آورند

 پایان
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