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اطالعات مربوط بھ دانشجو–1
تعداد 40گذرانده :ي)  تعداد واحدھا1-1

4:ماندهیباقيواحدھا

22073634تلفن: 9سعادت آباد، خ سرو غربی، ك شکوفه، ك سپیدار، پ )آدرس:2-1
0912- 3598729ھمراه: 

ات داوران:یھياطالعات مربوط بھ اعضا-2
يل میاز طرف دانشجو تكميشنھادیپن جدول بھ صورت یاتذكر:

ات یھين اعضاییدر ارتباط با تعیينھام یتصماست يھیگردد بد
شود لذا يدانشکده اتخاذ ميلیالت تكمیتحصيداوران در شورا

ل شود.یر تكمیگردد جدول زيھ میتوص

نام و نام سمت
امضايرتبھ علما رشتھیتخصص يخانوادگ

اریاستادسیاستگذاري-تیریمدنژاديدون وردیفردکتر استادراھنما

اریداستايت دولتیریمدعلی اصغر پورعزتدكتراستاد مشاور

استاد مشاور
*استاد ناظر
*استاد ناظر

يان دوره دكتریمخصوص دانشجو*
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ان نامھ:یاطالعات مربوط بھ پا-3
:قیتحقي) مسالھ اصل1-3

کالن شهر هاي جهانآلودگی هوا در هادي شده ي مبارزه با نروش هايییشناسا

ان موضوع:یح و بی) تشر2-3
و ترکیباتی است که در عناصرمنظور از آلودگی ورود عناصر و ترکیبات تازه به محیط و یا تغییر نسبت

اتمسفر وجود ندارد، ورود آن در اتمسفر ، نوعی در ترکیب طبیعیسربساختار طبیعی محیط شرکت دارند. مثال
ترکیبی است که با نسبتی مشخص در ترکیب اتمسفر شرکت دارد. افزایش نسبت این ترکیب CO2.آلودگی است

).1384م، ، خادرشد(شودجو ، نوعی آلودگی تلقی میدر
مقوله آلودگی هوا یکی از بحرانهاي اساسی کالن شهرها بعد از انقالب صنعتی بوده است کاهش این آلودگی 

باشد. لذا تنویر افکار عمومی و هاي اصلی مسئولین و مردم کشورهاي در معرض خطر این آلودگی مییکی از دغدغه
هاي اف دولتها در جهت حل این مشکل در کنار سایر برنامهآموزش (مردم و مسئولین) نسبت به این مهم یکی از اهد

باشد.اجرایی می
: گروه اول افرادي هستند که کندرا تهدید میسه گروه کلیه اقشار جامعه و به خصوص آلودگی هوا 

هاي زمهاي داخلی بدن آنها هنوز به طور کامل رشد نکرده است، مانند کودکان، گروه دوم افرادي که ارگانیارگانیزم
هاي داخل بدن آنها دچار داخل بدن آنها فرسوده شده مانند کهنساالن و گروه سوم نیز افرادي هستند که ارگانیزم

کنند و این کودکان و شیرخوارگان با سرعت بیشتري تنفس میاند.دستهمشکل بوده و بیماران قلبی و تنفسی از این 
شود. کودکان بیشتر تنفس دهانی دارند که به این ترتیب فیلتر بینی کننده هوا میباعث تماس بیشتر با مواد آلوده
تواند بطور موثر عمل کند.گیرد نمیکه قسمتی از آلودگی هوا را می

نفر 80000شده مرگ ساالنه بر اساس آمارهاي رسمی ارائه،به گزارش خبرگزاري دانشجویان ایران (ایسنا)
هاي مزمن تنفسی و هواست و مواردي چون بیماريبار و ملموس آلودگیدر سطح جهان تنها بخشی از اثرات زیان

و خستگی جسمی و ، پرخاشگريهاي عصبیو کاري افراد جامعه، تنشهوشی کودکان، کاهش بازده فکريریوي، کم
ی و هاي درمان، همچنین هزینهو شهرعوامل بر افت سالمت اقتصادي و روانی جامعهروحی در طول روز و اثرات این

کنترل آن را تر به مقوله آلودگی هوا و تالش جهتبیماران از جمله مواردي است که لزوم توجه جديزمانی بهبود
).1386اردیبهشت 4، خبرگزاري دانشجویان ایران، استان مرکزي، 12429رکد خب(سازدبیش از پیش نمایان می

باران اسیدي باعث از بین رفتن بناها و آثار تاریخی .استاسیديباراناز آثار و نتایج آلودگی هوادیگریکی
میزان حاصلخیزي خاك را ، شودمیساخته شده باشند،آهکیاسنگ مرمرهایی که ازبخصوص در ساختمان

، باعث آلودگی آب دریاها شده و موجب وارد ها کندرا وارد خاكسمیمواددهد و حتی ممکن استکاهش می
ومت آنها بخصوص در موجب نابودي درختان و کاهش مقاو همچنین آمدن خسارات به نظام زیستس آنها می شود

د.شومیبرابر سرما
و این خود مشکالت شودمینیروي انسانیمنجر به عدم تمرکز و عدم رضایت همچنینکیفیت بد هوا

اجتماعی و اقتصادي را در شهر ها به دنبال دارد.
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نشان بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت آلودگی هوا در تهران اعالم کرد: آخرین برآوردها
درصد تولید ناخالص داخلی 6/1هزار میلیارد ریال معادل 18نزدیکدهد خسارات سالیانه آلودگی هوا در ایرانمی

.) 1386مهر10، تهران امروز،34443(کد خبراست
منابع کشاورزي و روستایی و شود. اول منابع شهري و صنعتی، دوممنابع مختلف آلودگی هوا به سه شاخه تقسیم می
.)1385(آقاپور، شوندهایی تقسیم میشاخهسوم انتشارات طبیعی. هر کدام از اینها خود به زیر

منابع شهري و صنعتی

تولید برق
شوند. مقادیر محسوب میهواآلودگی، منبع بزرگی برايسوختهاي فسیلیوابسته بهبرقنیروگاههاي

، سنگزغال، اکسیدهاي آهن و آلومینیوم حاصل از(SiO2)وسیعی از ذرات معلق شامل خاکستر پرنده
هاي شوند. بسیاري از آالیندهمیمنتشرجو، از دودکش نیروگاههاي برق بهنفتفلزات سنگین حاصل از
، اکسیدهاي (SO2)، دي اکسید گوگرد(CO2)اکسیدکربن، ديCOبارتند ازگازي انتشار پیدا کرده ع

تمیزتر و داراي آلودگیاينیروگاههاي هسته.، هیدروکربنهاي معین و ترکیبات آلی فرار(NOx)نیتروژن
مسائلی شوند کمتري هستند، ولی پلومهاي حاصل از برجهاي سرمایشی آنها گاها ممکن است سبب ایجاد

مواد ناگهانی. اما آزاد شدنکه اینها خود زندگی شهري را مختل می کنندو کم شدن دیدتشکیل مهدمانن
(سالمت کند، حتی اگر احتمال آزاد شدن این مواد کم باشدمیتوجه عمومی را به خود جلبرادیواکتیو

شهري).

فعالیت صنعتی
داروسازيشیمیایی ، استخراج و ذوب فلز ،صنایعشامل صنایع معدن ، پاالیش ، تصفیه سازي ، خمیر کاغذ ،

، ناشی از هاي هواآالیندهزسازند. مقدار زیادي او دیگر صنایعی که حجم وسیعی از ذرات معلق را وارد جو می
سنگ از معدن و سنگ ،نفت خامازبنزینمواد خام هستند، مانند آهن از سنگ آهن ،ساخت محصوالت از

مواد باال را به محصوالت مصرفی تبدیل اي هم توسط صنایعی کههاي قابل مالحظهالوار از درختان. آالینده
و لوازم منزل و دیگر کاربردها. مقداري از انتشارات خانه ، اسبابیابند مانند اتومبیلها ،کنند، انتشار میمی

.شونددودکشها خارج میصنعتی هم از

حمل و نقل
شوند. غیره است که منابع متحرك نامیده میها واین مقوله شامل اتومبیلها ، کامیونها ، هواپیماها ، کشتی

آنها بر واحد سطح با مالحظه چگالی نخواهد بود. ولی انتشاردنبال کردن این منابع در حال حرکت عملی
SO2نقل عبارتند ازهاي حاصل از منابع حملشود. آالیندهترافیک ، سرعت و دیگر متغیرها تخمین زده می

 ،NOxCO2،CO ،VOCs هیدروکربنها و.
هزار800میلیون خودروي در حال تردد و یک میلیون و 3میلیون سفر روزانه، 14با کالن شهر تهران 

اش خودروهاي سواري ترین عامل افزایش آلودگیموتوسیکلت از نظر مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا، مهم
درصد بیشترین 8/21ها با درصد و موتوسیکلت3/24بارها با درصد، وانت5/48هستند.خودروهاي سواري با 

.)1386مهر 10ان امروز، ، تهر34443(کد خبرسهم را در تولید منواکسید کربن موجود در هوا دارند
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انتشارات فرآیندي
ادارات و ساختمانهاي تجاري اجاقهاي پشت حیاط ها و سایر فرآیندهاي گرمایش منازل ،شامل اجاقها ، کوره

شده به داخل جو عبارتند ازهاي اصلی منتشرفضاي باز. آالیندهن برگها و فضوالت دروزاند) و سباربکیو(
SO2 ،NOx ،CO2 ،COهیدروکربنهاVOCsو ذرات معلق.

هانابودي زباله
روند، روشهاي سوختن و به خاکستر تبدیل میهاي خانگی ، تجاري و صنعتی که در فضاي باز از بینزباله

NH3،H2S،CH4و فضوالت همه اینها مسئول بوجود آوردن منابع گازياي تصفیه فاضالبشدن ، واحده

،CO2 ،COستندو ذرات معلق ه.

فعالیتهاي ساخت و ساز

خرد کردن و کوبیدن ، آسفالت کردن یا سنگفرش شامل تمیز کردن و پاك کردن زمین ، تخریب ، حفاري ،
لق ، هاي منتشره عبارتند از غبار ، ذرات معساخت و سازها. آالیندهکردن و دیگر فعالیتهاي وابسته به این

.NOx ،CO2 ،CO ،VoCsهیدروکربنها ، 

منابع کشاورزي و روستایی
:شوندکشاورزي هستند و به شکل زیر طبقه بندي میمنابع مختلف در محیطهاي روستایی حاصل فعالیتهاي

وزش غبار
شوند. غبار میاي از ایجاد قابل مالحظهفعالیتهاي کشاورزي مانند شخم زدن ، کاشتن و درو کردن ، منجر به

.ماشین آالت کشاورزي خیلی مهم نیستندها و سایرانتشار تراکتورها ، درو کننده

سوختن بقایاي کشاورزي
علفهاي وحشی و مواد زائد کشاورزي منبع بزرگی براي پاك کردن زمینها توسط سوزاندن جنگلها ، گیاه و

.شوندمحسوب میدود ، گرد و غبار در حومه شهر

ات خاكانتشار
باشند. خاك کود داده شده اکسیدهاي میفسفاتونیتراتزمینهاي کشاورزي حاصلخیز شده با کودها داراي

.سازندزیستی را در باالترین الیه خود منتشر مینیتروژن حاصل از فعالیت میکرو

آفت کشها
است این مواد را به مناطق ممکن بکار بردن آفت کشها در زمینهاي کشاورزي به شکل پاشیدن با هواپیما

.مسکونی انتقال دهد
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ها و مواد زائدنابودي زباله
کند. احشام و آمونیاك ، متان و بخارات زیان آور را در جو آزاد میهاي کشاورزي و حیوانی نابود شدهزباله
.کنندخوکها مقدار زیادي از آلودگی هوا را در حومه شهر آزاد میهاي گاو وگله

طبیعیمنابع 
منابع طبیعی زیادي وجود دارد که به شکل ذیل طبقه هاي جوي که قبال عنوان شدعالوه بر منابع انسانی آالینده

:شوندبندي می

فرسایش در اثر باد
تواند طوفانهاي بزرگی از غبار را بادهاي قوي میفرسایش بادي خاکهاي خشک و سرزمینهاي بیابانی توسط

هستند اما ممکن است شامل مقدار کمی از فلزات سنگین هم SiO2ار عمدتا شاملبوجود آورد. ذرات غب
.باشند

آتش سوزي جنگلها
، NOx ،CO2شوند، مقدار زیادي دود ، میتولیدبرق آسمانیبسیاري از آتش سوزي جنگلها که بوسیله

COکنندمیو هیدروکربنها را آزاد.

فوران آتشفشانی
کنند. آزاد میدرون جورا بهو سایر گازهاSO2 ،CO2ز ذرات معلق ، مقدار عظیمی ابزرگآتشفشانهاي

اقلیم مانند و برا و سالها باقی میماههبعضی از این ذرات بقدر کافی به سطوح باال منتقل شده و در آنجا براي
.گذارندتأثیر میجهانی

انتشارات بیوژنیک
هاي منتشره به جو شامل هیدروکربنهایی نظیر ترپن آالینده.افتنداین انتشارات در جنگلها و باتالقها اتفاق می

.ها و هاگها هستندمانند متان ، آمونیاك ، گردهو ایزوپرن و مواد دیگري

ن توسط دریا و تبخیرپاشید
پاشد، به این ترتیب شده و دریا مقدار زیادي از آب را میشوند، امواج شکستهوقتی که بادهاي قوي وزیده می

شود. عموما فرآیند تبخیر نه فقط آب بلکه بسیاري گازهاي نادر را به داخل مینمک زیادي به داخل جو وارد
.سازندمیجو منتشر

ی خاكفرآیند میکرو زیست
، سولفید (NH4)، متان(NO)اکسید نیتروژنتعرق هوازي و غیر هوازي خاکهاي طبیعی و گیاهان ،

.کندرا به داخل جو منتشر می(NH3)آمونیاك،(H2S)هیدروژن

نابودي طبیعی مواد آلی
.کنندبه جو وارد میآمونیاك را که عمدتا متان ، سولفید هیدروژن ومواد آلیشامل نابودي گیاهان و دیگر
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برق آسمانی
ازنواکنشهاي فتوشیمیایی تولید کنندهآورد که ممکن است دررا بوجود میNOاین پدیده مقدار زیادي

.)1385(آقاپور، شرکت کنند

اشاخص آلودگی هو
ها مطابق با فرض کنیم چنانچه غلظت آالینده100اگر شاخص آلودگی هوا را  باشد هوا استاندارد و چنانچه 100

ها کمتر از این میزان باشد کیفیت هوا خوب یا متوسط است و اگر باالتر از غلظت آالینده دهنده شانباشد ن100
هاي هوا است.افزایش غلظت آالینده

شاخص آلودگی هوا بر اساس تقسیم بندي هوا بصورت هواي سالم، هواي ناسالم یا غیر بهداشتی، هواي خیلی ناسالم 
شود.و هواي خطرناك یا بحرانی تعریف می

هاي کیفی هوا یست، شاخصهاي حفاظت محیط زالدین استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت سازماندکتر غیاث
کنند که شامل ازن روي سطح زمین، منواکسید کربن، دي اکسید گوگرد، دي کننده هوا محاسبه مینوع آلوده5را با 

)اکسید نیتروژن و گرد و غبار است http://www.pezeshk.us/?p=10609).

اند.را جهت حفظ سالمت تعریف کردههاي حفاظت محیط زیست، استانداردي براي هر یک از این موارد، سازمان

تا 11گیري حدود ها بر اساس اندازهمیزان آالیندگی هر یک از این آالینده ایستگاه دائمی تعیین آلودگی هواي 13
دهند.روزي آلودگی هوا را مورد سنجش قرار میگیرد این ایستگاهها بطور شبانهتهران صورت می

شود تحت عنوان شاخص آلودگی هوا یا شاخص کیفیت هوا به ها حاصل میاین سنجشاعداد و ارقامی که در نتیجه 
شود.کار برده می

تا151آورند اگر این عدد بین هاي خاصی بدست میعدد شاخص کیفیت هوا را با استفاده از فرمول ام  پیپی200
باشد هوا غیر بهداشتی، صفر تا هوا پاك و از 50 تا 51 سط است و اگر این رقم باالي متو100 باشد آلودگی هوا 300
خطرناك است و اگر از  شودتجاوز کند شرایط بحران آلودگی هوا اعالم می400

)http://www.pezeshk.us/?p=10609 (.

ق:ی) ضرورت انجام تحق3-3
آتی است با تاکید برحفظ (اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی) نسلهاي فعلی وتوسعه به معناي کلی حفظ حقوق

می شود، که انسان محور توسعه نامیده"ریو"اصل اول بیانیه همچنین بر اساسمحیط زیست و منابع طبیعی.
تمامی عملیات بایستی در جهتی سوق داده شود که انسان سالم بتواند در محیط سالم رشد نموده و زمینه هاي رشد 

باید راهی پیدا کنیم تا محیط زیست بیش از اگر قرار است توسعه تداوم یابد،. و ارتقائ نسلهاي آتی را فراهم نماید
از جمله روشهاي توسعه و بهبود .)استراتژي ملی پایداري کیفیت هوا، دفتر بررسی آلودگی هوا(این تخریب نشود

نخستین بار در مفهوم شهر سالم .)1386(شریعتی شهري در جهان امروز اجراي پروژه هاي شهر سالم می باشد.
توسط پروفسور دهل مطرح گردید، وي شهر سالم را شهري 1984در سال » ماوراي مراقبتهاي بهداشتی«کنفرانس 
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را معرفی کرد که به طور مداوم در ایجاد یا بهبود وضعیت اجتماعی، کالبدي و توسعه منابع تالش می کند تا از این 
به حداکثر بهره وري از تواناییهاي انسان فراهم آورد. این دیدگاه طریق، امکان عملکرد منطقی را در جهت رسیدن 

) ادغام گردید و تعریف شهر سالم از سوي WHOسازمان جهانی بهداشت (» بهداشت براي همه«بعدها با استراتژي 
ه شهر سالم، شهري است که محیطش را بهبود می بخشد و منابعش را توسع«این سازمان به این شکل بیان گردید: 

World Health» [می دهد، بطوریکه مردم بتوانند یکدیگر را در جهت باالترین تواناییهاي فردي پشتیبانی کنند.
Organization Regional Office For Europe:1997:7[

شده است، مشکلی ترین معضالت زندگی در شهرهاي بزرگ تبدیلآلودگی هوا که این روزها به یکی از اصلی
ن اما واقعیت آن است که تا میزاد.کنالمللی را طلب میی و حتی بینت که حل آن عزمی ملسخت بغرنج اس

ریزي صحیحی براي کاهش یا رفع آن انجام دهیم. برنامهتوانیم مدیریت ونمیهاي این پدیده را نشناسیمآسیب
چقدر«تر آن است که مسأله مهمآور است، اما داند که آلودگی هوا زیانامروزه میدرست است که هر فرد شهرنشین

» ؟آورزیان
زمستان این وضعیت هر تهران که آلودگی هواي آن شهرت جهانی دارد ، اغلب روزهاي سال هوایی آلوده دارد و در

ها در هواي تهران به حدي رسیده است آالیندهدر طول ده سال اخیر در دو نوبت حجم.شودچه بیشتر تشدید می
بود که 1384اعالم تعطیلی عمومی شدند که آخرین نوبت آن پاییزسال ه مالحظات ، ناچار بهکه مسوولین با هم

عالوه بر مدارس،ادارات نیز تعطیل شد و در همان روز عمق دید در تهران به کمتراز  متر100 این آلودگی رسید که
)1386(ندرلو، هوا پروازها را نیز مختل کرد .

ور محیط زیستی شهردار و رییس ستاد هواي پاك شهرداري تهران، بحران آلودگی هوا محمد هادي حیدرزاده، مشا
4500توصیف کرده و گفته است که در ماه آبان سال جاري، ” یک خودکشی دستجمعی“را تهرانشهرکالندر

داشته است.مورد سکته قلبی گزارش شده که هشتاد درصد آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آلودگی هوا ارتباط 

را دارد و 132کشور جهان، ایران از نظر پاکی هوارتبه 146خاطرنشان می کند که در میانمجله اینترنتی آفتاب
260می افزاید که سازمان ملل خسارت اقتصادي بیماري هاي ناشی از آلودگی هواي شهري را در هر سال معادل 

میلیون دالر تخمین زده است.

زیان هاي اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادي و شهري که این معضل براي کالن شهرهایمان با در نظر گرفتن کلیه
، و براي رسیدن به توسعه پایدار و ایجاد شرایط استاندارد زندگی در ایران، بررسی و تحقیق در زمینه به دنبال دارد

هایی که مطابق با کلیه شرایط راهکارهاي مبارزه با آلودگی هوا در سایر کالن شهر هاي جهان و یافتن راهکار
اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و ... شهر هاي ما باشد و در نهایت اجرا و به کار گیري راه حل هاي منطقی که بازدهی 

مناسبی نیز داشته باشند از اهمیت بسیاري برخوردار است.

قات و مطالعات انجام گرفتھ:ی) سابقھ تحق4-3
در جهان:قینه موضوع تحقیشی)پ1-4-3
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آلودگی هوا از جمله معضالتی است که بسیاري از کالن شهر هاي جهان به آن گرفتارند ویکی از دالیل آن 
کثرت جمعیت می باشد.  با این حال باید به خاطر داشت که هر فرد به تنهایی میتواند با صرفه جویی در 

رانندگی تر از وسائل نقلیه عمومی، مصرف انرژي، استفاده کمتر از وسایل نقلیه شخصی و استفاده بیش
(دفتر کیفیت در کاهش آن و مبارزه براي از بین بردن آن نقش مهمی ایفا کندآگاهانه، نکشیدن سیگار و ...

.هوا، دپارتمان محیط زیست نیو مکزیکو)
میزان 2006) در بیانیه جدیدخود در ارتباط با کیفیت هوا در سال WHOجهانی(بهداشت سازمان 

%  15دارد آالینده ها را به اندازه قابل توجهی پایین اوره است . امید است که این سیاست باعث کاهش استان
نرخ مرگ و میر درکشور هاي آلوده در دراز مدت باشد.

) از دانشگاه ادینبرگ نسبت هزینه درمان و مشکالت اقتصادي حاصل Hughesبر اساس تحقیقات هوگس (
وسعه نیافته از کشور هاي توسعه یافته بیشتر است. ولی با توجه به گردش هاي از آلودگی هوا درکشورهاي ت

جوي این تنها مشکل کشور هاي عقب مانده نیست و یاري رساندن و سرمایه گذاري در این کشورها توسط 
).2003برد" پدیدار می شود( آر. اسمیت، -"بردکشورهاي توسعه یافته به صورت یک فعالیت 

ران:یدر اینه موضوع تحقیق)پیش2-4-3
هاي آموزش و با توجه به گسترش بحران هواي پاك از تهران به سایر کالن شهرها ضرورت هماهنگ برنامه

تنویر افکار عمومی در بعد ملی و اشاره بیشتر از مشارکتهاي مردمی و هماهنگی بین بخشی بیش از پیش 
احساس شد.

ودگی هواي تهران جهت تحقق موارد فوق الذکر لذا بر اساس تصمیم کمیته کاهش آل
اداره 1378و سال 1377در سال و آغاز نمود1379کشور فعالیت خود را از سالپاكهوايستاد

دي ماه) در سطح شهر تهران برگزار نمود29کل محیط زیست استان تهران، روز هواي پاك را در روز (
. )لملل سازمان حفاظت محیط زیستاداره کل روابط عمومی و امور بین ا(

گذرد ساله می10با افق 78هشت سال از تدوین و تصویب نخستین طرح جامع کاهش آلودگی هوا در سال 
هایی از اصالحیه این طرح اي که بخشها در حد نوشتار باقی مانده است، به گونهاما همچون بسیاري از طرح

90به کمیسیون اصل 84رونده آلودگی هواي تهران در سال پ.هنوز به تصویب هیات دولت نرسیده است
دستگاه مذاکره شده و گزارش 15مجلس رفت که به گفته علی ریاض، عضو کمیسیون مربوطه، تا به حال با 

در این موضوع شهرداري، شوراي شهر، وزارت ذیربطهايعملکرد آنها به کمیسیون ارائه شده است. دستگاه
حیط زیست، وزارت بهداشت، استانداري تهران، سازمان حمل و نقل ترافیک، وزارت صنایع سازمان حفظ م

مهر 10، تهران امروز، 34443(کد خبراندنفت، وزارت کشور، مدیرعامل ایران خودرو و سایپا بوده
1386(.

ق:یتحقيھ ھای) فرض5-3
سوال اصلي:



10

ن شهر هاي جهان کدامند؟ لودگی هوا در کالآراهکارهاي نهادي شده ي مبارزه با 

سواالت فرعي:
آلودگی هوا چیست؟)1
لودگی هوا می شوند؟آچه عواملی باعث ایجاد )2
آلودگی هوا چه اثرات سوئی به دنبال دارد؟)3
آلودگی هوا چگونه سنجیده می شود؟)4
کالن شهر هاي مورد مطالعه از نظر آلودگی هوا در جهان در چه رتبه اي قرار دارند؟)5
اي تهران، تورنتو، ژوهانسبورگ، کواالالمپور، پکن، وین، برلین و سیدنی از چه کالن شهر ه)6

راهکارهایی براي مبارزه با الودگی هوا استفاده می کنند؟

فرضیھ اصلي: 
در این پژوهش، به سواالت فوق اکتفا شده و پژوهش فاقد فرضیه است.

ق:یاز انجام تحقي) اھداف اساس6-3
شناسایی روش هاي نهادي شده ي مبارزه با آلودگی هوا در برخی لی از انجام این تحقیقهدف اص

، جهت کمک به مدیریت شهري کالن شهر تهران در مبارزه با از کالن شهر هاي جهان است
آلودگی هوا. بدن ترتیب با استفاده از تجربیات و ظرفیت سایر ملل( با توجه به اینکه مطالعه از 

است)، ما می توانیم با صرفه جویی در هزینه، انرژي و زمان به رفع مشکل آلودگی نوع تطبیقی 
شهر هاي ایران بپردازیم.رهوا د

ق:یج حاصل از تحقی)نتا7-3
دي شده مبارزه با آلودگی هوا در برخی از کالن شهر هاي جهاناشناسایی روشهاي نه.1
بقت دارندشناسایی روشهایی که با شرایط کالن شهر هاي ایران مطا.2
اراده راهکارهاي عملی به سازمان هاي ذیربط جهت اقدام براي مبارزه با آلودگی هوا.3

يمیينھاابودن طرح چھ سازمي) در صورت كاربرد8-3
ج بدست آمده استفاده كنند.یتوانند از نتا
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نوع استفادهنام سازمانردیف

ح ها و پروژه هاي کاهش نظارت و اجراي طراستانداري ها-شوراي شهر- شهرداري1
آلودگی هوا

2
سازمان -سازمان حمل و نقل ترافیک

حفاظت از محیط ریست
نظارت و اجراي طرح ها و پروژه هاي کاهش 

آلودگی هوا

3
وزارت -وزارت صنایع و معادن

وزارت کشور-بهداشت
نظارت و اجراي طرح ها و پروژه هاي کاهش 

آلودگی هوا

روش انجام پژوھش:-4
ق:ی) روش تحق1-4

پیمایشی

اطالعات :يگردآوري) روشھا2-4
مطالعات نظري و کتابخانه اي، مصاحبه و مکاتبه با شهرنشینان مقیم کشورهاي مقصد و در صورت امکان 

سفر به کشور هاي مقصد جهت کسب اطالعات

ق:ی)قلمرو تحق3-4
1387وریشهرتا1386اسفندق:      ین تحقیانجام ايالف)دوره زمان
مکان شهر تورنتو و ژوهانسبورگاو در صورتشهر تهرانق:یب) مكان تحق

????????:يج)قلمرو موضوع

:يآمار) جامعھ 4-4
کالن شهر هاي تهران، تورنتو، ژوهانسبورگ، پکن، سیدنی، کواالالمپور، وین، برلین

:يآمار) نمونھ 5-4
??????????

:يریونھ گنميا روشھای) روش 6-4
?????????

ل اطالعات و یھ و تحلیتجزيمورد نظر براي)روشھا7-4
ھ ھا:یفرضآزمون

.يل آماریتحلهاي روش
ق: یانجام تحقياز برایحداكثر زمان مورد ن-5

ماه7
طرح:يف واژه ھا و اصطالحات تخصصیتعر-6
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دهد زیستی آن را تغییر میشود، خواص فیزیکی، شیمیایی واي که وارد هواهر ماده: واي آلودهه
.)1384(خادم، گویندهواي آلودهو به چنین هواي تغییر یافته ،

دگی هوا در یک متر یک میلی لیتر آلودل اواحد سنجش آلودگی هوا که مع(PPM) :پی پی ام
می باشد.کعب هوام

كنند.يميكھ در انجام پژوھش ھمكاریيھاناسازم-7
يزان ھمكارینوع و منام سازمانفیرد

ارئه اطالعاتتسهیل مطالعات و پژوهشها و همکاري درو شهرهاي مقصدشهرداري تهران1
ارائه اطالعاتتسهیل مطالعات و پژوهشها و همکاري درسازمان حفاظت ازمحیط زیست2
تارائه اطالعاهمکاري دردانشگاههاي تهران و شهر هاي مقصد3

پروژه:يزمان بند-8
پروژه )يبندنمودار گانت ( زمان

ازیزمان مورد ن
قیمراحل تحق

ماه
اول

ماه
دوم

ماه
سوم

ماه
چھارم

ماه
پنجم

ماه
ششم

ماه
ھفتم

فصل اول :
يان مسألھ و بررسیب

اتیادب
فصل دوم :

ياس ھاین مقیھ وتدویتھ
شسنج

فصل سوم :
داده ھايجمع آور

فصل چھارم :
ل داده ھایھ و تحلیتجز

فصل پنجم :
و ارائھ يریگجھینت
شنھاداتیپ

فھرست منابع و مأخذ:-9
شبکه مجله رشد، ،، آلودگی هوا، هواشناسی، فیزیک محیط زیست1384خادم، حسین، .1

)http://daneshnameh.roshd.ir(.ملی مدارس ایران
مجله رشد، ، منابع آلودگی هوا، هواشناسی، فیزیک محیط زیست،1385آقاپور، مجید، .2

شبکه ملی مدارس ایران
استراتژي ملی پایداري کیفیت هوا، دفتر بررسی آلودگی هوا.3
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، پایان نامه” در کالنشهر تهرانبررسی موانع توسعه شهر سالم “،1386، شریعتی, فرناز.4
تهرانکارشناسی ارشد،

http://www.pezeshk.us/?p=10609پزشکان بدون مرزاطالع رسانیپایگاه.5

6. http://tehranemrooz.ir/v2/Default_view.asp?NewsId=34443

7. http://markazi.isna.ir/mainnews.php?ID=News-12429

8. http://www.aftab.ae/articles/social/environment/c4c1198664275_air_pollution_p1.php

9. World Health Organization Regional Office For Europe, (1997)," Twenty Steps

For Developing A Healthy Cities Project", WHO

10. R. Smith, Kirk, Wealth, poverty and climate change, 2003, School of public

health, University of California, Berkeley, CA, USA

11. every one can help in the fight against air pollution in San Juan County, New

Mexico environment department, Air quality bureau

12. WHO Air quality quidelines for particulate matter, October 2006

ات داوران :یطبق نظر ھيانجام اقدامات اصالح-10

دانشكده :يلیالت تكمیتحصيھ شوراینظر-11
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