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بخش نخست

آلودگی هوا چیست؟



تعریف آلودگی 

ا بيولوژيكي شدن هرگونه ماده خارجي به آب ، هوا ، خاك و زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي ، شيميايي يوارد 

اشداي تغيير دهد كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار و ابنيه مضر ببه گونه آن را 

هواتعریف

بههوار دغيرپرتوزاو پرتوزاتشعشعياو گاز مايع،جامد،از اعمآاليندهنوعهر وجوداز استعبارتهواآلودگي

و استانيبآثار بهياو اندازدخطر بهجاندارانديگر و انسانبرايرازندگيكيفيتكهزمانيمدتدر ومقدار 

.آوردواردخسارتاموال



ثانویهو اولیههایآالینده

همانباو شدهفر اتمسواردمستقیمبصورتو هستندآلودگيمنابعاز گرفتهنشاتمستقيما  كههستندآالينده هايياولیههایآالینده

اكسيدديتروژن،نیاکسیدهای،هیدروکربن هاکربن،منواکسید.هستنداندازه گیریقابلو داشتهحضور هوادر شده اندهواواردکهترکیبی

.می آيندحساببهاولیهآالینده...وغبار و گردگوگرد،

و هیدرولیز یی،فتوشیمیاواکنش هایورطوبتخورشيد،نور مانندمحيطيعواملكنشهمبر اثر در کهاستآالینده هاییثانویهآالینده های

می شونداتمسفرواردکههستندایاولیههایآالیندهآالینده هااینمنشاءکلیبطور و می شوندتولیداولیهآالینده هایرویبر اکسیداسیون

هیدروکربنی،رکیباتتنظیر اولیههایآالیندهاز کههستندنیتریکاسیدو سولفوریکاسیدنیترات،استیلپراکسیازن،شاملآالینده هااین

SO2وNOxمی شوندحاصل.



شماری از آالینده های هوا

کربنمنوکسید

گوگرددی اکسید

ازن

معلقذرات

ازتاکسیدهای

فرارعالیترکیبات

تقسیم بندی مواد آالینده

آلودگیمنشاء

،**فیومخاکستر،غبار،،*آئرسل)آالیندهفیزیکیحاالت•

(قطره

(معدنیو عالی)شیمیایی

فیزیولوژیکی

(ثانویهو اولیه)آلودگیفرم

.غبارودودمانندگازیمحیطدر مایعیاجامدمیکروسکوپیذراتپراکندگی:آئرسل*

(جوشکاریمثل)می شوندتولیداکسیداسیونمثلشیمیاییواکنشیکباتوامشدهذوبموادتبخیر از بعدکههستندجامدیذرات:فیوم**



منابع آلودگی هوا

منابع طبیعی، نظیر:

آتش سوزی جنگل ها•

ریزگردها•

فرآیند میکروبی خاک•

انفجار ناشی از آتش فشان ها•

منابع انسانی، نظیر:

(منابع متحرک)حمل و نقل•

(منابع ساکن)کشاورزی فرایندهای صنعتی و •

دفع مواد زائد•

(استفاده از حشره کش های خانگی)فرایندهای متفرقه •





و پاسخپرسش



شاخص کیفیت هوا چیست؟

Air Quality Index

.استهآلودیاپاکچقدر هواکهمی دهدنشانو می رودکاربههواکیفیتروزانه گزارشبرایکهاستشاخصی

ممکنکهاستز متمرکاثراتیبر شاخصاین.باشدداشتهشماسالمتیبر استممکناثراتیچهآلودگیاز حداین

.شویدمواجهآنهاباهواایندر تنفساز بعدروز چندیاساعتچنداست

تهراندر هواکیفیتشاخص

۲٫۵زیرمعلقذرات،(SO2)دی اکسیدگوگرد،(NO2)دی اکسیدنیتروژن،(O3)ازن،(CO)منوکسیدکربن:می شودگزارشروزانهو اندازه گیریهواآالینده ۶برایشاخصاین

.می شودگزارشروز آنکلیشاخصعنوانبهمقدار،ششاینبیندر شاخصباالترین(PM10)میکرون۱۰زیرمعلقذرات،(PM2.5)میکرون



اعداد شاخص کیفیت هوا چه معنایی دارند؟

هواباشد،باالتر شاخصچههر .استمتغیر ۵۰۰تا۰بینشاخصاینمحدوده

باپاکهواینشان دهنده ۵۰شاخصمثال.استبیشتر سالمتیبر اثرشو آلوده تر 

وضعیتنشان دهنده ۳۰۰شاخصامااست،مردمعمومسالمتبر کمخیلیاثری

.استاضطراریهوای

ملیاستانداردهایطبقآالینده هامجاز مقدار نشان دهنده عمدتا۱۰۰شاخص

.رددمی گتعیینعمومیسالمتاز حفاظتبرایکهاستمقداریاینو است

،۱۰۰ازشاخصعبور باامامی شوندفرضقبولقابلمعموال۱۰۰زیرمقادیر 

اسالمنهمهبرایتدریجبهسپسو حساسگروههایبرایابتداهواکیفیت

.شدخواهد



مشخصهمرنگیکباکدامهر کهمی شودتقسیمزیر محدوده یششبهمعموالهواکیفیتشاخص۵۰۰تا۰محدوده

:می شوند

سبزرنگ،۵۰و۰بینAQI:خوب

.استکم خطر یابی خطر هواآلودگیو استرضایت بخشهواکیفیت

زردرنگ،۱۰۰تا۵۱بینAQI:متوسط

.دارندایژهویحساسیتازنبهنسبتکهکسانیمثالافراداز کمیبسیار تعدادبرایمگر استقبولقابلهواکیفیت

نارنجیرنگ،۱۵۰و۱۰۱بینAQI:حساسهایگروهبرایناسالم

مواجهالتیمشکبااستممکنحساسگروههایافراداز بعضیامااستکممردمعمومگرفتنتاثیر احتمالهممحدودهایندر 

بیماریایدار افرادیاازنآالیندهاز محدودهاینبامواجههصورتدر کودکانو کهنساالنریوی،بیماریدارایافرادمثال.شوند

.معلقذراتآالیندهاز محدودهاینبامواجههصورتدر قلبیو ریوی

تقسیم بندی شاخص کیفیت هوا



قرمزرنگ،۲۰۰و۱۵۱بینAQI:ناسالم

اساحسسالمتی اشبر راشاخصاز محدودهایناثراتاستممکنفردیهر 

خودسالمتبر جدی تریاثراتبااستممکنحساسگروههایاعضای.کند

.شوندمواجه

بنفشرنگ،۳۰۰تا۲۰۱بینAQI:ناسالمخیلی

یکسهر کهاستمعنیبدینو می آیدحساببهسالمتیبرایهشداری

.شودمواجهخودسالمتبر جدی تریاثراتبااستممکن

ارغوانیرنگ،۳۰۰ازباالتر AQI:خطرناک

ایندر .استاضطراریوضعاعالمو همهسالمتبرایجدیاخطاری

.می گیرندقرار تاثیر تحتجامعهافرادتماماحتماالوضعیت

تقسیم بندی شاخص کیفیت هوا





نگاهی گذرا به چند شهر ایران

تهران

درصد آلودگی توسط وسائط نقلیه۸۰تا ۷۰

هزار نفر از شهروندان۵مرگ ساالنه 

:شماری از شهرهای آلوده ایران

اهواز

مشهد

تبریز

شیراز

اراک

اصفهان

کرج

سه شهر آلوده بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت

(PM10از نظر میزان آالینده ذرات معلق )2010در سال 

اهواز

سنندج

 یاسوج



و پاسخپرسش



اثر پدیده های جوی بر آلودگی هوا

.استدیتقسیم بنقابلثانویهو اولیهدستهدو بههواآلودگیبر جویپدیده هایاثراتحالعیندر .دارندنقشهواآلودگیشدتیاکاهشبر جویعوامل

.می شوندمحسوبثانویهاثراتتابشو رطوبتو بارشو اولیهاثراتدماباد، جهتو سرعت

باد

بادجهتاگر اماکنند،میحرکتجهتهمانبهآالینده هابوزد،خاصجهتیکدر مداومبطور باداگر .شوندپخشو یافتهانتقالافقیو عمومیجهتدر آالینده  هامی شودسببباد

بستگیبادهتجو شدتبهزمينسطحدر هواآالينده هایغلظتدیگر،عبارتبه.می شوندپراکندهگستردهسطحیکدر آالینده هازمین،سطحنزدیکآرامشرایطمانندباشدمتغیر 

،شهرهااطرافدر هکنندآلودهصنایعایجادبرایمحلبهترین.می کنندپیداتجمعآنجادر آالینده هابگیرند،قرار ردیفیکدر و بادوزشجهتدر آلودگیمنبعچندکهجاییدر .دارد

.آنهاستبادبهپشتناحیه



اثر پدیده های جوی بر آلودگی هوا

باران

یداریناپاباباران.می دهدکاهشموقتیطور بهراهواآالینده هایمکانیزمدو بابارانبارش

یندهآال تمامیکاهشموجباتمسفر در اغتشاشو جویناپایداری.استهمراهبادوزشو جوی

ناگونگو عناصر دیگر،طرفاز .می شود(نفوذو جابجایی)جرمانتقالفرآیندهایواسطهبهها

باراینبناب.استآبدر مختلفدرجاتبهحاللیتدارایاتسفر در موجودجامدو مایعگازی،

امدجذراتبر عالوه.می شوندجدااتمسفر از و شدهحلآبدر آالینده هاازبرخیبارانریزش

درجهدارایگازیآالینده هایهستندآبدر مناسبیحاللیتدارایکهاتمسفر درمعلق

.هستندآبدر مختلفیحاللیت

دما

پدیدهنای.می یابدکاهشدماارتفاعافزایشباجو،پایینیالیه هایدر 

هوایوقتییعنیساده،زبانبه.می شودتکرار نیز آدیاباتیکصورتبه

این.دمی یابکاهشآندمایو کردهحرکتباالباشدهگرمزمینسطح

الینده هاآ جاییبهجاباعثو استطبیعیتهویهیکصورتبهرفتار 

.می شود



وارونگی دما

زیادز نیدماارتفاعافزایشباطبیعیحالتبرخالفآندر کهاستپدیده ای

.استفوقانیطبقهاز کمتر جو پائینحرارتدرجهشرایطایندر و می شود

:ازعبارتندشرایطاینوجوددالیل

ابربدونو صافآسمان-

بادبدونو آرامهوای-

خشکو سردهوایوجود-

تزريقسطحياليهداخلدر راخودآالينده هايدائمطور بههواآاليندهمنابعكهآنجايياز

.مي يابدافزايششدتبهشرايطايندر آالينده هاغلظت،مي كنند

برايو مكارتفاعباوارونگي،پديدهكهمي رسدخودحدشديدترينبهزمانيهواآلودگي

.بماندباقيشهر هوايدر طوالني ترمدت

مي كندايجادساكنيو پايدار حائلمديد،زمانمدتو كمارتفاعبااينورژناليهواقعدر

آن،زير در آالينده هاغلظتافزايشباو شدهباالييسطوحباسطحايناختالطمانعكه

.مي شودتشديدهواآلودگي



و پاسخپرسش



مکزیکوسیتی؛ مشابه با تهران

۱۹۹۲آلوده ترین شهر جهان در سال -

(و جغرافیایی مشابه تهران)میلیون ۲۱جمعیتی حدود -

شناسایی منابع آالینده-

وضع قوانین موثر-

خروج خودروهای فرسوده از سیستم حمل و نقل-

توسعه حمل و نقل عمومی-

دادن تسهیالت و وام کم بهره به رانندگان تاکسی-

ا، پایتخت راه اندازی سیستم سریع اتوبوسرانی به تقلید از شهر بوگوت-

کلمبیا

درصدی سایر آالینده ها۷۰درصدی سرب، و ۹۰کاهش -

توزیع سوخت استاندارد-



روش های کاهش آلودگی هوا

سوختفرمولاصالح

(مبدل هاو کاتالیستمحرکه،نیرویو موتور )برترتکنولوژیاز استفاده

استانداردهاوضعو قوانینطریقاز انرژیمصرفکاهش

عمومینقلو حملسیستمراه اندازیطریقاز انرژیمصرفکاهش

آالیندهموتورسیکلت هایو خودروهاتولیدتوقف

مناسبنقاطدر مجدداستقرار و شهرهااز صنایعخروج

حکومتاز شهروندیمطالباتدرخواستو شهروندانهمکاری

غیراستانداردخودروهایبهاعتراض•

استانداردغیرو آالیندهبنزینبهاعتراض•

زارتو و محیط زیستسازمانشهرداری،نظیر متولیسازمان هایو مجلسنمایندگاناز پرسشگری•

نفت



و پاسخپرسش



حقوق معنوی

 E-Collaborativeاین مطلب به پروژه توانا مربوط به سازمان: اختصاص•

for Civic Educationر اختصاص دارد و استفاده از آن می بایست با ذک

.نام سازمان تهیه کننده انجام شود

و برایاست های غیر تجاری این مطلب برای استفاده: يغیر تجار •

.برداری نخواهد شدگونه منفعتی بهرههیچ

ا اگر می  خواهید هرگونه تغییری در مطلب وارد کنید، شم:اشتراک•

 E-Collaborative for Civicمی  توانید حاصل کار را تنها تحت مجوز

Education ییرات منتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی  اطالعت، این تغ

.گذاریدببه اشتراک E-Collaborative for Civic Educationرا باید با


