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مروری بر پدیده آلودگی هوا در ایران؛ علت ها، 
تأثیرات و راهکارهای قانونی

1 دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده
ــش  ــران افزای ــوا در ای ــی ه ــر، آلودگ ــال های اخی در س
نظیــر  سیاســت هایی   اجــرای  علی رغــم  و  یافتــه 
ــان  ــردد، همچن ــای ت ــدارس و محدودیت ه ــی م تعطیل
ــا بررســی  ــه قــوت خــود باقــی اســت. ایــن مطالعــه ب ب
ــان،  ــالمت انس ــا روی س ــر آن ه ــا و تأثی ــواع آالینده ه ان
ــران  ــان و ای ــط در جه ــاالت مرتب ــرور مق ــه واســطه م ب
تــالش کــرده  اهمیــت ایــن موضــوع را بیــش از 
پیــش آشــکار نمایــد. ایــن مطالعــه می خواهــد در 
ادامــه بــا بررســی عوامــل آلودگــی در ســه شــهر 

ــه  ــرای چ ــت ب ــر اس ــه بهت ــد، ک ــخص کن ــزرگ مش ب
ــی  ــرد و بررس ــورت بپذی ــزی ص ــی برنامه ری بخش های
قوانیــن موجــود در ایــن زمینــه در انتهــای مقالــه نیــز در 
ــخص  ــی ها مش ــس از بررس ــد. پ ــتا می باش ــن راس همی
شــد، کــه عمده تریــن آالینده هــای هــوا کــه تأثیرشــان 
روی ســالمتی بیشــتر اســت عبارتنــد از: ذرات معلق، مونو 
اکســید کربــن، اکســیدهای نیتــروژن و اُزون، که تحقیقات 
مختلــف تأثیــر منفــی آن هــا روی آســیب بــه بافت هــای 
مختلــف بــدن، بــه خصــوص قلــب و ریــه، را ثابــت کــرده 
اســت. عوامــل عمــده آلودگــی هــوا در دو شــهر تهــران و 
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اصفهــان عمدتــاً ناشــی از منابع متحــرک و وســایل نقلیه 
اســت، امــا در شــهر اهــواز صنعــت و به خصــوص صنعت 
نفــت یعنــی منابــع ثابــت در آلودگــی هــوا نقش عمــده را 
دارنــد. در ایــران در قانــون اساســی، مصوبــات مجلــس و 
شــورایعالی محیط زیســت، برنامه هــای توســعه و تعــدادی 
از قوانیــن و آیین نامه هــا بــه مبحــث آلودگــی هــوا 

پرداختــه شــده اســت؛ همچنیــن ایــران در 4 کنوانســیون 
ــه  ــا توجــه ب بین المللــی در ایــن زمینــه عضویــت دارد. ب
تفــاوت منابــع آالینــده در شــهرهای مختلــف و تأثیــرات 
متفاوتــی کــه می تواننــد داشــته باشــند، خــوب اســت کــه 
در هــر منطقــه اجــرای قوانیــن مربــوط بــه منابــع عمــده 

آالینــده همــان منطقــه در الویــت قــرار گیرنــد.

کلمات کلیدی: هوا، محیط زیست، آلودگی هوا، بهداشت، ایران، آالینده هوا 

مقدمه
ــی  ــر در هوای ــر، 9 نف ــر 10 نف ــان از ه ــروزه در جه ام
ــد  ــش از ح ــر بی ــاوی مقادی ــه ح ــد ک ــس می کنن تنف
مجــاز آالینده هــا اســت. در تحقیقــات مشــخص 
ــی از  ــدید انواع ــوا و تش ــی ه ــن آلودگ ــه بی ــده، ک ش
بیماری هــای قلبــی و تنفســی ارتبــاط وجــود دارد، 
بــه نحــوی کــه طبــق آخریــن آمــار ســازمان جهانــی 
بهداشــت ســاالنه بیــش از 7 میلیــون نفــر جان خــود را 
 .)WHO, 2021( بــر اثــر ایــن پدیــده از دســت می دهنــد
طبــق گــزارش بانــک جهانی در ســال 2018، خســارات 
وارد شــده بــه ایــران از ایــن بابــت بالــغ بــر 7 میلیــارد 
دالر بــوده و آلودگــی هــوا ســاالنه 2.6  میلیــارد دالر بــه 
 .)Heger & Sarraf, 2018( تهــران خســارت وارد می کنــد
بــه همیــن دالیــل، شــناخت ایــن پدیــده بابــت مضرات 
کوتــاه  مــدت و بلنــد مــدت فــراوان آن و ظرفیت هــای 
ــیاری  ــت بس ــش آن دارای اهمی ــرای کاه ــود ب موج
اســت. آلودگــی هــوا بــا کشــف آتــش توســط انســان و 
در معــرض مــواد شــیمیایی حاصل از ســوزاندن زیســت 
توده هــا )چــوب و گیاهــان( قــرار گرفتــن وی در 
محیط هایــی بــا تهویــه ضعیــف، کــه جمــع شــدن دود 
ــرای ســالمت  ــه ب ــی برســد ک ــه درجات می توانســت ب
 .)Seigneur, 2019( ــد ــاز ش ــد، آغ ــر باش ــان مض انس
آلودگــی هــوا پیــش از انقــالب صنعتــی نیــز در جهــان 
ــد  ــده عبارتن ــن پدی ــواهد ای ــی ش ــته، برخ ــود داش وج
ــای  ــه مومیایی ه ــت ری ــده روی باف ــن پدی ــار ای از: آث
ــوا در  ــی ه ــه آلودگ ــاره ب ــا، اش ــرو و بریتانی ــر، پ مص
آثــار کالســیک رومــی، بــرای مثــال کتــاب لوکیــوس 
آنئــوس ســنکا، تجزیــه و تحلیــل هســته های یخ  قطب 
شــمال کــه نشــان می دهــد اســتخراج و ذوب فلــزات در 
شــبه جزیــره ایبــری، انگلســتان، یونــان و جاهــای دیگر 

در قــرون وســطی مقــدار ســرب موجــود در محیــط را 
Smithsonian-( 10 برابــر افزایــش داده  اســت  تــا
mag, 2016(. بعــد از انقــالب صنعتــی نیــز بــه ســبب 

ســوزاندن ســوخت های فســیلی مقادیــر زیــادی آالینده 
ــه یکــی  ــدن ب ــره وارد گشــت. در آن دوره لن ــه هواک ب
ــه  ــوی ک ــه نح ــد، ب ــل ش ــهرها تبدی ــن ش از آلوده تری
مــه دودی کــه در ســال 1952 بــه وجــود آمــد موجــب 
ــن  ــد )Seigneur, 2019(. در ای ــر ش ــزاران نف ــرگ ه م
مطالعــه، در ابتــدا تقســیم بندی هایی از آالینده هــا ارائــه 
شــده، ســپس بــه اثــرات ایــن پدیــده روی ســالمتی و 
ظرفیت هــای قانونــی مقابلــه با آن پرداخته شــده اســت. 
ــه  ــدارس 12 روز در ســال 1398 ب ــران، م در شــهر ته
علــت آلودگــی هــوا تعطیــل شــده اند، کــه ایــن افزایش 
ــه نســبت ســال های گذشــته را نشــان  چشــمگیری ب
ــار  ــرد و غب ــای گ ــداد رویداده ــن تع ــد؛ همچنی می ده
در اســتان های مختلــف کشــور افزایــش یافته اســت، در 
چنیــن شــرایطی کــه وضعیــت آلودگی هــوا رو بــه بدتر 
ــون  ــا کن ــاری کــه ت ــرور عوامــل، آث شــدن مــی رود م
داشــته و ظرفیت هایــی کــه بــرای حــل آن وجــود دارد 
الزم اســت. یکــی از جامع تریــن منابــع  داخلــی موجــود 
کــه بــه تأثیــرات آلودگــی هــوا روی ســالمتی پرداختــه 
اســت، کتــاب آلودگــی هــوا و ســالمت می باشــد، کــه 
در هــر فصــل بــه تأثیــر آلودگــی هــوا روی انواعــی از 
بیماری هــا پرداختــه و فصل آخــر آن نیــز روی مطالعات 
مــروری سیســتماتیک در زمینــه عــوارض آلودگــی هــوا 
بــر ســالمتی انجــام شــده اســت؛ ایــن کتــاب یکــی از 
منابــع اصلــی ایــن مقالــه اســت. در زمینه منابــع آالینده 
منابــع موجــود انــدک بودنــد و دسترســی بــه خیلــی از 
طرح هــای منشــأیابی آالینده هــا وجــود نداشــت و فقــط 
ــود و  ــل مشــاهده ب ــع قاب ــا در برخــی مناب ــج آن ه نتای
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ســعی شــده کــه از آن هــا اســتفاده شــود. راهکارهایــی 
کــه تابحــال بــرای پدیــده آلودگــی هــوا ارائــه شــده را 
ــی تقســیم  ــی و بین الملل ــه دو دســته: داخل ــوان ب می ت
کــرد، کــه بخــش بین المللــی شــامل: چنــد کنوانســیون 
ــاره  و بخــش داخلــی شــامل: برخــی قوانیــن عــام درب
حــق انســان بــرای بهره منــدی از محیط زیســت ســالم 
و ممنوعیــت تخریــب محیط زیســت و همچنیــن برخی 
ــون  ــد قان ــده آلودگــی هــوا، مانن ــن مختــص پدی قوانی
هــوای پــاک، قانــون نحــوه جلوگیــری از آلودگــی هوا و 

ــت. ــر اس ــای دیگ ــات و آیین نامه ه ــی مصوب برخ
تقسیم  بندی آالینده ها

ــل  ــفر قاب ــفتگی در اتمس ــی از آش ــای گوناگون جنبه ه
تشــخیص هســتند. برخــی از آن هــا بــه ایــن علــت کــه 
توســط مــواد شــیمیایی که عمــر باالیــی دارنــد )چندین 
ســال و حتــی دهــه( ایجــاد شــده اند، ماهیتــی جهانــی 
دارنــد. دو مــورد از ایــن پدیده هــا عبارتنــد از: 1. تغییرات 
اقلیمــی ناشــی از خطــر گازهــای  گلخانــه ای؛ 2. نابودی 
ــی از  ــر، برخ ــرف دیگ ــفری. از ط ــه اُزون استراتوس الی
ــفر  ــن اتمس ــطح پایی ــتر در س ــفتگی ها، بیش ــواع آش ان
ــان  ــه هم ــدود ب ــا مح ــر آن ه ــد و تأثی ــاق می افتن اتف
ســطح از زمیــن اســت. بــه ایــن دســته از آشــفتگی ها، 
عبــارت کلــی آلودگــی هــوا اطــالق می شــود. آلودگــی 
هــوا می توانــد در ســطوح محلــی، منطقــه ای و جهانــی 
اتفــاق بیفتــد و برهــه زمانــی آن می توانــد کوتــاه مــدت 
)یــک ســاعت( و یــا بلنــد مــدت )تــا یــک ســال( باشــد 
می تــوان  را  هــوا  آالینده هــای   .)Seigneur, 2019(
ــه هــر  ــرد ک ــی تقســیم بندی ک ــه گروه هــای مختلف ب

کــدام بــرای نــوع خاصــی از مطالعــات کاربــرد دارنــد.
تقسیم بندی به صورت اولیه و ثانویه

ــه صــورت دو گــروه: آالینده هــای  آالینده هــای هــوا ب
ــوند.  ــیم بندی می ش ــه تقس ــای ثانوی ــه و آالینده ه اولی
آالینده هــای اولیــه از قبیــل دی اکســید ســولفورها 
ــا  ــروژن )NO2( و هیدروکربن ه )SO2( ، اکســیدهای نیت
)HC(، آن دســته از آالینده هایــی هســتند کــه مســتقیمًا 
وارد اتمســفر شــده اند و بــه همــان شــکل آزاد شــده نیز 
در اتمســفر یافــت می شــوند، در نتیجــه ایــن آالینده هــا 
در اتمســفر دچــار تغییــر نمی شــوند. آالینده هــای 
ثانویــه نظیــر اُزون )O3(، آن دســته از آالینده هــا را 
شــامل می شــود کــه در اتمســفر توســط یــک واکنــش 
فتوشــیمیایی مثــاًل در اثــر هیدرولیــز و یــا اکسیداســیون 

ــور خورشــید تشــکیل می شــوند  و بیشــتر در حضــور ن
ــوا، 1400(. ــای ه ــدی آالینده ه )طبقه بن

تقسیم بندی آلودگی هوا از نظر منشاء آلودگی
منشــاء آالینده هــای موجــود در هــوا می توانــد طبیعــی 
ــر ذرات  و مصنوعــی باشــد. آالینده هــای طبیعــی، نظی
و خاکســتر آتشفشــان و گازهــای ناشــی از فعالیت هــای 
ــات و  ــاد حیوان ــی و اجس ــواد آل ــاد م ــانی، فس آتشفش
بقایــای تنــه درختــان که تحــت تأثیــر باکتری هــا تولید 
ــای  ــود؛ آالینده ه ــامل می ش ــد، را ش ــی می کنن آلودگ
ــا  ــه فض ــد و ب ــان، تولی ــق انس ــز از طری ــی نی مصنوع
فرســتاده می شــوند کــه ایــن آالینده هــا می توانــد 
ــی  ــد می شــود، آل ــه در آن تولی ــه ای ک ــه ناحی بســته ب

.)Wark, 1981( ــا صنعتــی باشــند ی
تقسیم بندی از نظر حاالت فیزیکی آالینده

ــا  ــروه گازه ــا در دو گ ــیم بندی، آالینده ه ــن تقس در ای
و بخــارات و گــروه آئروســل ها مجــزا می شــوند. 
آئروســل ها نیــز بــه دو گــروه ذرات جامــد و ذرات مایــع 
ــتند  ــارت هس ــل ها عب ــوند. آئروس ــیم بندی می ش تقس
ــا مایــع در  از: پراکندگــی ذرات میکروســکوپی جامــد ی
ــدی  ــزو ذرات جام ــار ج ــد دود. غب ــط گازی مانن محی
اســت کــه از مــواد کلوئیــد بزرگتــر بــوده و می توانــد بــه 
صــورت موقــت در هــوا و یــا گاز دیگــری بــه  صــورت 
ــبندگی  ــه چس ــی ب ــن ذرات تمایل ــد؛ ای ــق در آین معل

ــوا و ســالمت انســان، 1394(. ــی ه ــد )آلودگ ندارن
تقسیم بندی از نظر فیزیولوژیک

آالینــده،  گــروه  هفــت  تقســیم بندی  ایــن  در 
تحریک کننده هــا، خفــه کننده هــا، ســموم فلــزی ، 
مــواد آلرژیــک، مــواد بیمــاری زای غیــر فلــزی، ســموم 
سیســتمیک مــواد مخــدر یــا بیهوش کننــده قــرار 
ــه  ــاوت ب ــیب هایی متف ــدام آس ــر ک ــه ه ــد، ک می گیرن
ــای  ــدی آالینده ه ــد )طبقه بن ــان می زنن ــالمت انس س

هــوا، 1400(.
شاخص AQI جهت تشخیص کیفیت هوا

ــن  ــت تعیی ــواًل جه ــوا معم ــی ه ــاخص های آلودگ ش
ــردم اســتفاده  ــوم م ــرای عم ــی ب ســطح شــدت آلودگ
در   ،)PSI( هــوا  آلودگــی  اســتانداردهای  می شــوند. 
ــرادی  ــداد اف ــش تع ــه افزای ــه منظــور پاســخ ب ــدا ب ابت
ــعه  ــد توس ــج می برن ــوا رن ــی ه ــل آلودگ ــه دلی ــه ب ک
 )EPA( یافــت ســازمان حفاظــت محیط زیســت آمریــکا
ــه  ــد ک ــاذ نماین ــی اتخ ــا ترتیب ــد ت ــالش بوده ان در ت
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کیفیــت هــوا، هماننــد وضعیــت آب و هوایــی، را بتــوان 
پیش بینــی کــرد؛ بنابرایــن، بــا توجــه بــه غلظــت پنــج 
آالینــده ی مونوکســیدکربن، دی اکســید نیتــرون، اُزون، 
ــت  ــاخص کیفی ــرد ش ــید گوگ ــق و دی اکس ذرات معل
هــوا یــا AQI را بــرای پیش بینــی وضعیــت روزانــه هــوا 

تعییــن نمودنــد. در ایــن شــاخص، غلظــت آالینده هــا به 
ــزان  ــه می ــط می شــود ک ــددی مرتب ــک شــاخص ع ی
U.S. Envi-( 1 آورده شــده  اســت ــج در جــدول ــن رن  ای

.)ronmental Protection Agency, 2011

)AQI, 1400( و تعبیر کلی آن ها از نظر کیفیت هوا AQI جدول 1 فواصل

 آب  همانند وـضعیت  ،هوا کیفیت  که نمایند  اتخاذ  ترتیبی تا اندبوده  تالش  در )EPA(  آمریکا زیـست  محیط  حفاظت ـسازمان
یدکربن،  ي آالینده پنج  غلظت به  توجه با ،بنابراین  ؛کرد  بینیپیش بتوان  را ،هوایی و یددي  مونوکـس   ذرات نیترون، ازن،  اکـس

 ،ـشاخص در این  .نمودند  تعیین  هوا  روزانه  وـضعیت  بینیپیش براي   را AQI یا  هوا کیفیت  ـشاخص  گوگرد اکـسیددي   و معلق
ــاخص  ـیک  ـبه  ـها آالیـنده  غلـظت ــودمی  مرتبط  ـعددي   شـ ــده  1 ـجدول  در  رنج  این   میزان  ـکه  شـ ــت  آورده شـ  .U.S(اسـ

Environmental Protection Agency, ۲۰۱۱(. 
 

 (AQI, ۱٤۰۰) هوا کیفیت نظر  از آنها کلی تعبیر و AQI فواصل  1 جدول

 
 
 

 اثرات آلودگی هوا بر انسان
  ي ها نهیهز  شیبه صــورت افزا  نیبلکه همچن ،یزندگ  تیفیهوا بر ســالمت بشــر نه تنها به صــورت کاهش ک  یاثرات آلودگ

 یودگنفر در جهان بر اثر آل ونیلیم  2.5 ـساالنه ،ی. بر اـساس گزارش ـسازمان بهداـشت جهانگذاردیم  ریـسالمت بر جامعه تاث
ت م ت)  7(اکنون به   دهندیهوا جان خود را از دـس یده اـس و میلیون نفر رـس مار    ي ماریب  شیباعث افزا  گرید  ي و از ـس در ـش

  ي ها نهیهز  شیافزاتقاـضا هم   شیـشود و افزایمراقبت ـسالمت م ي تقاـضا برا  شیامر باعث افزا نیکه ا ،گرددیم  ي ادیز  اریبسـ 
 .)1394(فتاحی و همکاران، را به دنبال دارد سالمت 

ت  قادر هوا  یآلودگ تمیسـ   اـس اب  ـس   التهاب به  منجر تواندیم نیهمچن  ؛دهد  قرار  ریثأت  تحت  مختلف  طرق  از را  ي مرکز  اعـص
ر  بیتخر  و ینورون ود یخون  ي هاانیـش واهد  نیهمچن  و ـش فر  ي هاغلظت  شیافزا  که  دارد  وجود ي ادیز  ـش مار ي اتمـس  از  ي ـش

 ).1398 ،یطالب و یمیکر( دانندیم موثر را یروان یروح اختالالت بروز در هوا ي هاندهیآال

 (AQI)  کیفیت  شاخص  مقدار  سالمتی   سطح احتیاط  بیانیه 

 :از عبارتند هوا  کیفیت شرایط  :سالمت روي  بر مخرب اثرات 
 رنج  این  در  هوا کیفیت شاخص که زمانی

 :است
 50-0 خوب  .است  خطربی  یا کم هوا آلودگی  و  بوده بخشرضایت  هوا کیفیت
  ممکن هاازآالینده  برخی حال،  این  با است؛  قبول قابل هوا کیفیت

 نسبت ايمنتظره غیر  طور  به که افراد  از  کمی بسیار تعداد  براي است
 . باشد  سازمشکل اندکی هستند حساس هوا  آلودگی به

 51-100 توسط م

 . مستعد افراد  میان در عالئم خفیف تشدید
 . ندارند قرار  تأثیر تحت زیاد  احتمال به مردم  عموم

 101-150 حساس افراد  براي ناسالم

  حساس هايگروه  دارد،  قرار تهدید معرض در  مردم  همه سالمتی
 .شوند  مواجه ترجدي   عوارض با  است  ممکن

 151-200 اسالمن

  هوا   آلودگی جانبی  عوارض  با زیاد احتمال به مردم عموم   هشدار
 . شوندمی  مواجه

 201-300 ناسالم  یلیخ

 301-500 خطرناك  مردم  عموم سالمتی براي اضطراري  شرایط 

اثرات آلودگی هوا بر انسان
ــه  ــا ب ــه تنه ــر ن ــالمت بش ــر س ــوا ب ــی ه ــرات آلودگ اث
صــورت کاهــش کیفیــت زندگــی، بلکــه همچنیــن بــه 
صــورت افزایــش هزینه هــای ســالمت بــر جامعــه 
تاثیــر می گــذارد. بــر اســاس گــزارش ســازمان بهداشــت 
ــر  ــر اث ــان ب ــر در جه ــون نف ــاالنه 2.5 میلی ــی، س جهان
آلودگــی هــوا جــان خــود را از دســت می دهنــد )اکنــون 
بــه 7 میلیــون نفــر رســیده اســت( و از ســوی دیگــر باعث 
افزایــش بیمــاری در شــمار بســیار زیــادی می گــردد، کــه 
ایــن امــر باعــث افزایــش تقاضــا بــرای مراقبــت ســالمت 
ــای  ــش هزینه  ه ــم افزای ــا ه ــش تقاض ــود و افزای می ش
ــکاران، 1394(. ــی و هم ــال دارد )فتاح ــه دنب ــالمت را ب س
آلودگــی هــوا قــادر اســت سیســتم اعصــاب مرکــزی را از 
طــرق مختلف تحــت تأثیر قــرار دهد؛ همچنیــن می تواند 
منجــر بــه التهــاب نورونــی و تخریــب شــریان های خونی 
شــود و همچنیــن شــواهد زیــادی وجــود دارد کــه افزایش 
غلظت هــای اتمســفری شــماری از آالینده هــای هــوا در 
بــروز اختــالالت روحــی روانــی را موثــر می داننــد )کریمی 

و طالبــی، 1398(.

مونوکســید کربــن: CO گازی بی رنــگ، بی بــو و بی مزه 
اســت، کــه میــل ترکیبــی آن بــا هموگلوبیــن خــون 232 
ــه  ــر اکســیژن اســت. ایــن گاز در زمــان استنشــاق ب براب
ســرعت بــا هموگلوبیــن خــون ترکیــب شــده و تشــکیل 
کربوکســی هموگلوبیــن را می دهــد. بــر اســاس مطالعات 
انجــام گرفتــه، زمانــی کــه ســطح کربوکســی هموگلوبین 
خــون بــه حــدود 22% برســد، باعــث آســیب بــه قلــب و 
بافــت می شــود. غلظــت بــاالی ایــن گاز بســیار خطرناک 
ــرگ شــود.  ــه م ــی ممکــن اســت منجــر ب اســت و حت
مشــکالت و بیماری هــای قلبــی و عروقــی نیــز بــه طــور 
ــا آلودگی هــای هــوا و وجــود گاز مونوکســید  مســتقیم ب
کربــن ارتبــاط دارد، بــه طوریکــه در حــال حاضــر 12 تــا 
15 درصــد جمعیــت ایــران، دچــار بیماری هــای آلرژیــک 
مرتبــط بــا آلودگــی هــوا و بیماری هــای قلبــی و عروقــی 
ناشــی از وجــود گاز مونوکســید کربن هســتند )محمدی و 
همــکاران، 1394(. حســاس ترین عضو در برابر مونوکســید 
کربــن، مغــز می باشــد. کربــن  مونوکســید ســبب کاهــش 
اکســیژن خــون می شــود و در صورتیکــه اکســیژن کافــی 
ــه  ــلول های مخچ ــد، س ــزی نرس ــلول های مغ ــه س ب
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از بیــن رفتــه و ســبب افــت شــدید ســطح حافظــه فــرد 
ــلول های  ــرگ س ــد م ــن رون ــه ای ــا ادام ــود و ب می ش
مغــزی، حتــی اگــر انســان زنــده بمانــد، بــه صــورت یــک 
فــرد نباتــی بــه زندگــی خــود ادامــه خواهــد داد، زیــرا تــا 
بــه حــال هیــچ درمانــی بــرای بهبــود ســلول های مغــزی 
ــی  شناســایی نشده اســت )Pandya et al., 2012(. از آنجای
ــل  ــادری تمای ــه م ــبت ب ــی نس ــن جنین ــه هموگلوبی ک
بیش تــری بــرای اتصــال بــه CO دارد، ایــن مــاده می تواند 
ــاًل  ــذارد و مث ــتری بگ ــی بیش ــرات منف ــن تأثی روی جنی
باعــث صدمــات اکســیداتیو بــر دیــواره عروق، هیپوکســی 
بافتــی و کاهــش رشــد داخــل رحمــی جنیــن شــود )نوری 

و همــکاران، 1384(.
ــر از  ــوع دیگ ــر ن ــش از ه ــوا: PM بی ــق ه ذرات معل
آالینده هــای هــوا مــردم را تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد و 
اجــزای اصلــی تشــکیل دهنده PM  عبارتند از: ســولفات ها، 
ــیاه، ذرات  ــن س ــدیم کلرید، کرب ــوم، س ــا، آمونی نیترات ه
معدنــی و آب. بــه عبــارت دیگــر: ذرات معلــق هــوا 
مخلــوط پیچیــده ای از ذرات جامــد و مایــع هســتند کــه 
در مواجهــه بــا ایــن آالینــده می توانــد ســبب بیماریهــای 
قلبــی عروقــی و همچنیــن ســرطان ریــه شــود )حســنوند 
و ندافــی، 1394(. انــدازه ذرات معلــق ارتبــاط مســتقیمی با 
ایجــاد مشــکالت بهداشــتی و ســالمتی دارد. ایــن ذرات 
بــه راحتــی از طریــق دهــان و بینــی بــه عمــق شــش ها 
نفــوذ می کنــد. ذرات معلــق شــامل تعــداد زیــادی از مــواد 
ژنوتوکســیک اســت، کــه با یــک بــار استنشــاق، می توانند 
روی قلــب و شــش ها اثــر گذاشــته و تأثیــرات جــدی بــر 
ســالمتی بگذارنــد. فلــزات ســنگین کــه جزئــی از ذرات 
معلــق شــامل آرســنیک، آهــن، روی، ســرب، کادمیــوم، 
کــروم، مــس، منگنــز و نیــکل بــرای حیــات بیولوژیکــی 
بســیار مضــر بــوده و ســمی هســتند. ایــن عناصــر پــس 
از ورود بــه بــدن، دفــع نمی شــوند و در بافت هایــی نظیــر 
چربــی، عضــالت، اســتخوان ها و مفاصل رســوب می کنند 
Yong-( یو موجــب بــروز بیماری هــای متعــددی م گردنــد

.)ming et al., 2006

اُزون O3: در اتمســفر دو نــوع از آن وجــود دارد، که شــامل 
اُزون خــوب و اُزون بــد می شــود. اُزون خــوب، اُزونــی اســت 
کــه در الیه استراتوســفر وجــود دارد و مانع ورود اشــعه های 
مضــر بــه زمیــن می شــود؛ امــا اُزون بــد بــه اُزون موجــود 
ــن  ــه تروپوســفر اطــالق می شــود کــه نزدیک تری در الی
الیــه بــه ســطح زمیــن اســت. مواجهــه بــا اُزون ســبب 

ــمی،  ــالت آس ــر حم ــددی نظی مشــکالت تنفســی متع
ــوی می شــود؛  ــه و بیماری هــای ری کاهــش عملکــرد ری
بســیاری از مطالعــات اروپایــی نشــان داده انــد کــه بــه ازای 
ــه  و  ــر روزان ــرگ و می ــزان م ــرμg⁄m3 10 می ــش ه افزای
مــرگ و میــر بیمــاران قلبــی بــه ترتیــب 0.3 و 0.4 درصــد 
ــی در  ــد از اُزون تنفس ــدود 40 درص ــد. ح ــش می یاب افزای
ــود و 60  ــذب می ش ــره ج ــی و حنج ــور از بین ــن عب حی
ــن  ــد. ای ــه می رس ــق ری ــه عم ــده آن ب ــد باقی مان درص
اکســیدان بســیار قــوی می توانــد در هــر قســمتی از بافت 
ریــه نفــوذ کنــد و ایــن امــر بســتگی به غلظــت اولیــه آن 
در الیــه تروپوســفر دارد؛ بنابرایــن، می توانــد روی هــر ماده 
بیولوژیکــی اثــر بگــذارد و باعث اختــالل در عملکــرد بدن 

و ایجــاد بیمــاری شــود )حســنوند و ندافــی، 1394(.
اکســیدهای نیتــروژن:  هفــت نوع اکســید نیتــروژن 
در هــوای آزاد حضــور دارنــد، کــه شــامل اکســید نیتریــک 
)NO( دی اکســید نیتروژن )NO2( اکســید نیتروس )N2O( و 
N2O5 ،N2O4 ،N2O3 ،NO3  می شــوند. اکســید نیتریک و 
دی اکســید نیتــروژن مجموعــاً بــه NOX معروفنــد، به این 
دلیــل که قابلیــت تبدیــل متقابــل ایــن دو در واکنش های 
اســماگ فتوشــیمیایی قابل انتظــار اســت. در واقع اکســید 
نیتــروژن هــم آالینــده اولیــه هســت هــم ثانویــه. از بیــن 
اکســیدهای نیتروژن، دی اکســید نیتروژن بیشترین غلظت 
را در هــوای آزاد دارد و بــه رنــگ قرمز مایل بــه نارنجی و از 
نزدیــک بــه قهــوه ای مشــاهده می شــود. ایــن گاز خورنده 
و اکســیدانی قــوی اســت و از نظــر فیزیولوژیکــی محرک 
مجــاری تحتانی تنفســی و گازی ســمی می باشــد. ســمی 
بــودن ایــن گاز چنــد برابر اکســید نیتریک اســت. مطالعات 
اپیدمیولــوژی نشــان داده اســت کــه مواجهــه بــا نیتــروژن 
ــم برونشــیت در کــودکان آســمی و  ــا عالئ دی اکســید ب
کاهــش عملکــرد ریــه در ارتبــاط مســتقیم اســت و حتــی 
اگــر در دوره کوتاهی غلظت آن از 200μg⁄m3 بیشــتر شــود، 
ایــن گاز بــه عنــوان یــک گاز ســمی عمــل کرده و ســبب 
التهــاب چشــمگیری در مســیرهای هوایی در تمام ســنین 
می شــود. بــا توجــه بــه غلظت هــای موجــود در اتمســفر 
ایــن گاز تنهــا بــه صــورت بالقــوه تحریک کننــده اســت و 
بــا بیمــاری انســداد ریــوی مزمــن ارتبــاط دارد )حســنوند 
و ندافــی، 1394(  و همچنیــن ایــن گازهــا در ترکیــب بــا 
ــه  ــد شــد ک ــاران اســیدی خواهن ــاران ســبب ایجــاد ب ب
بــه طــرق مختلفــی ایجــاد آســیب می کنــد )ســودانی و 

همــکاران، 1400(.
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 :)SO3(و تری اکســید گوگــرد )SO2( دی اکســید گوگرد
اکســیدهای گازی غالباً گوگرد موجود در اتمســفر هســتند. 
دی اکســید گوگرد گازی غیرقابل اشــتعال و انفجار و گازی 
ــا  بی رنــگ اســت کــه در غلظت هــای بیــن ppm 0/3 ت
ppm 1 ســبب ایجــاد انســداد در راه هــای هــوا می شــود و 

اگــر غلظــت آن باالتــر رود، بــوی تنــد و محرکــی را نیــز 
ایجــاد می کنــد. تخمیــن زده می شــود، گاز نیتــروژن 
ــوا  ــا 4 روز در ه ــن 2 ت ــه طــور متوســط بی دی اکســید ب
باقــی بمانــد. بیــش از 80 درصــد اکســیدهای گوگــرد بــه 
دســت بشــر در جریــان احتــراق ســوخت های فســیلی از 
ــد می شــود. تنــگ شــدن  ــده تولی ــت آلوده کنن ــع ثاب مناب
راه هــای هوایــی، تنفــس بی ثبــات، برونــش ســرفه شــدید 
ــی  ــش کارآی ــی، کاه ــاری تنفس ــم و مج ــوزش چش س
تنفســی، تنگــی نفــس کــم شــدن عمــق تنفــس و در 
ــی و عروقــی و تنفســی از  ــت تشــدید عــوارض قلب نهای
آثــار بهداشــتی منتســب بــه دی اکســید گوگــرد به شــمار 
می رونــد. اگرچــه در ایــن زمینــه مطالعــات زیــادی صورت 
گرفتــه  اســت، امــا بســیاری از ســؤاالت هنوز بدون پاســخ 
مانده انــد؛ زیــرا اکســیدهای گوگــرد تمایــل دارنــد کــه در 
اتمســفر حــاوی مــواد معلــق و مرطــوب تشــریح وجــود 
داشــته باشــند و در نتیجــه مطالعات اپیدمیولوژیکی بســیار 
کمــی قادرنــد تــا اثــرات آالینده هــای مجــزا را بــه قــدر 

کافــی از هــم متمایــز کننــد )حســنوند و ندافــی، 1394(.
ــه ای  ــد حلق ــک چن ــای آروماتی هیدروکربن ه
)PAHs: plocyclic Aromatic Hydrocarbons(: گــروه 
بزرگــی از ترکیبــات آلــی دارای دو تــا هفــت حلقــه بنزنــی 
ــای  ــیعی از آالینده ه ــف وس ــروه طی ــن گ ــتند. ای هس
محیط زیســتی را شــامل می شــوند، کــه ناشــی از احتــراق 
ناقــص مــواد آلــی ماننــد ســوخت های فســیلی هســتند. 
برخــی از PAHs دارای خاصیــت ســرطان زایی جهش زایــی 
و تراتوژنــی هســتند و خطر جــدی برای ســالمت عمومی 
مــردم جامعــه دارنــد و بدیــن ســبب نگرانــی زیــادی درباره 
وجــود آن هــا در هــوای آزاد اســت. ایــن آالینده هــا از هــر 
ــا  ــود ام ــط می ش ــی وارد محی ــانی و طبیع ــع انس دو منب
حضــور وســیع آن هــا ناشــی از فرآیندهــای احتــراق مــواد 
آلــی توســط انســان اســت )Kim et al., 2013(.ب PAHs بــه 
طــور وســیعی در اتمســفر پراکنــده شــده اند و بــه عنــوان 
یکــی از خــواص ایــن آالینده هــای اتمســفری بــا احتمال 
ســرطان زایی شــناخته می شــوند. اثــرات وســیعی از 
ســمی بــودن PAHs در موجودات زنده، میکروارگانیســم ها، 

گیاهــان خاکزی، موجــودات آبــزی، دوزیســتان، خزندگان، 
پرنــدگان و پســتانداران گــزارش شــده  اســت. اثــر ســمیت 
آن هــا بر رشــد متابولیســم و تشــکیل تومور یعنی ســمیت 
حــاد و مزمــن پالســمینوژنی و خاصیــت ســرطان زایی نیز 
بــه اثبــات رســیده و در عیــن حــال توجــه اولیــه تحقیقات 
ــی و  ــمیت  ژن ــت س ــی PAHs در خاصی ــمیت شناس س
 Kim et( ســرطان زایی ایــن ترکیــب معطــوف شده اســت
al., 2013(. از اثــرات بهداشــتی کوتــاه مــدت آن می تــوان 

بــه تحریــک پوســت، چشــم، تهــوع، اســتفراغ و التهــاب 
سیســتمیک اشــاره کــرد. اثــرات بلنــد مــدت PAHs نیــز 
شــامل: ســرطان های پوســتی، ریــوی، مثانه، گــوارش آب 
مرواریــد آســیب بــه DNA، کلیــه، جهش زایــی و مــرگ و 

میــر قلبــی عروقــی می شــوند.
عوامل آلودگی هوا در برخی شهرهای ایران

ــف  ــت مکل ــعه، دول ــوم توس ــه س ــاده 62 برنام ــق م طب
شــده در طــول برنامــه چهــارم آلودگــی هــوای شــهرهای 
ــرج  ــیراز و ک ــهد، ش ــز، مش ــواز، اراک، تبری ــران، اه ته
و اصفهــان را در حــد اســتاندارد مصــوب شــورایعالی 
حفاظــت از محیط زیســت کاهــش دهــد. در ایــن بخــش 
دالیــل عمــده آلودگــی هــوا در تعــدادی از ایــن شــهرها 
مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت. ایــن شــهرها 
از پرجمعیت تریــن شــهرهای ایــران هســتند؛ طبــق 
سرشــماری ســال 95 تهــران بــا 8 میلیــون و 737 هــزار 
ــا 3  ــران اســت، مشــهد ب ــن شــهر ای ــر پرجمعیت تری نف
میلیــون و 372 هــزار نفــر رتبــه دوم، اصفهان بــا 2 میلیون 
و 243 هــزار نفــر رتبــه ســوم و کــرج، شــیراز و تبریــز بــه 
ترتیــب بــا 1میلیــون و 973 هــزار، 1 میلیون 860 هــزار و 1 
میلیــون و773 هــزار رتبــه چهــارم تا ششــم را دارا هســتند. 
جمعیــت زیــاد این کالنشــهرها به معنای اســتفاده بیشــتر 
از وســایل نقلیــه و گرم کننــده اســت کــه آلودگــی هــوا را 
ــی  ــه جــز جمعیــت، صنعت ــال خواهــد داشــت. ب ــه دنب ب
بــودن یکــی دیگــر از عوامــل آلودگــی برخــی اســتان ها 
و شــهرهای ایــران اســت؛ مثــاًل طبــق طــرح آمارگیــری 
نیــروی کار ســال 1397،  ســهم صنعــت در اشــتغال زایی 
اســتان های البــرز، اصفهــان، مرکــزی و تهــران بــه ترتیب 

42، 40.8 40.6و32 درصــد بوده اســت.
تهــران: تهــران روزهــا 12 میلیــون و شــب ها حــدود 8 
میلیــون جمعیــت را پذیــرا می باشــد. 1.5 میلیــون واحــد 
مســکونی در شــهر وجــود دارد، ایــن در حالــی اســت کــه 
نــرخ افزایــش جمعیــت بــا رشــد فضــای ســبز هماهنــگ 
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ــیار  ــهر بس ــن ش ــبز در ای ــای س ــرانه فض ــت و س نیس
ــش از7000  ــت. بی ــی اس ــتاندارد بین الملل ــر از اس پایین ت
ــی در تهــران وجــود دارد کــه 30 درصــد در  واحــد صنعت
غــرب و 54 درصــد در جنــوب و 16 درصد در شــرق شــهر 
ــب  ــای غال ــه وزش باده ــه ب ــا توج ــده اند. ب ــیس ش تأس
غربــی و جنــوب غربــی بیشــتر مــواد زایــد ایــن کارخانه ها 
ــت می شــوند. در حــال حاضــر 4  ــه داخــل شــهر هدای ب
میلیــون خــودرو و 3 میلیــون موتورســیکلت در شــهر تردد 
می کننــد )صفــوی و علیجانــی، 1385(. مهم تریــن 
آالینــده شــهر تهــران در 13 ســال گذشــته، از مونوکســید 
ــی و  ــت )ارفع ــه اس ــر یافت ــق تغیی ــه ذرات معل ــن ب کرب
همــکارن، 1392( . خودروهــای ســواری، تاکســی ها، 
ــا  53، 13 21  ــب ب ــه ترتی ــا ب ــیکلت ها و وانت ه موتورس
و 10 درصــد بیشــترین ســهم را در انتشــار CO در هــوای 
 NOx شــهر تهــران دارنــد. خودروهــای ســواری در انتشــار
ســهم 42 درصــدی دارنــد، ایــن ســهم بــرای تاکســی ها 
20 درصــد و بــرای ســایر وســایل نقلیــه 5 تــا 10 درصــد 
ــوخت  ــاً س ــون غالب ــنگین چ ــای س ــد. خودروه می باش
دیزلــی مصــرف می کننــد، از جملــه منابــع انتشــار ذرات 
ــا،  ــهم کامیون ه ــتند و س ــران هس ــوای ته ــق در ه معل
ــه  ــق ب ــار ذرات معل ــا در انتش ــا و اتوبوس ه مینی بوس ه
ترتیــب 13، 33 و 17درصــد می باشــد، موتــور ســیکلت ها 

ــد )شــهبازی، 1393(. ــز ســهم 29 درصــدی دارن نی
اصفهــان: بنابــر آمارهــای رســمی، وجــود 10 هــزار واحد 
صنعتــی، 15 هــزار واحــد صنفــی، 700 معــدن فعــال و 2 
هــزار واحــد ســنگبری و همچنیــن 75 درصــد تولیــد آهن 
و فــوالد کشــور، 45 درصــد تولیــد آجــر کشــور، 20 درصد 
بنزیــن کشــور و رتبــه دوم کشــور در تولیــد فراورده هــای 
ــرق کشــور در اصفهــان، در  ــد 10 درصــد ب ــی و تولی نفت
آلودگــی ایــن کالنشــهر نقــش باالیــی دارنــد. بــا توجه به 
وجــود 16 شــهرک صنعتــی، داخــل شــعاع 50 کیلومتری 
اصفهــان کــه 78 درصــد واحدهای صنعتــی این اســتان را 
تشــکیل می دهنــد و اســتقرار تنهــا 22 درصــد واحدهــای 
صنعتــی، خــارج از شــعاع 50 کیلومتــری تمرکــز بســیار 
ــع در شــعاع 50 کیلومتــری اصفهــان  ســنگینی  از صنای
وجــود دارد، کــه ایــن بر مشــکل آلودگــی هوای این شــهر 
دامــن می زنــد. براســاس نتایــج نهایــی طــرح منشــأیابی 
و ســهم بندی ذرات معلــق هــوای شــهر اصفهــان کــه از 
ســوی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان منتشــر شــده  اســت، 
حداکثــر 37 درصــد از آالیندگــی هــوای شــهر اصفهــان 

ــده در  ــت آالین ــع اســت. حــدود 600 صنع متوجــه صنای
اســتان اصفهــان شناســایی شــده، کــه 420 صنعــت در 
محــدوده منطقــه مرکــزی اصفهــان اســت. طبــق طــرح 
منشــأیابی و ســهم بندی ذرات معلــق هــوای شــهر 
اصفهــان، 53 درصــد ذرات معلــق هــوا مربــوط بــه حمل و 
نقــل و 70 درصــد از ســهم حمــل و نقــل نیــز مربــوط بــه 

ــلیمانی، 1396(. ــت )س ــا اس ــا و کامیون ه اتوبوس ه
اهــواز: خوزســتان از ســال 80 تــا کنــون، بــه طــور جــدی 
بــا مشــکل گــرد و غبــار مواجه اســت؛ بــه طوریکــه، تعداد 
رویدادهــای گــرد و غبــار از  از 10 نوبت در ســال 81، به 55  
نوبــت در ســال 1387رســید. 70 درصــد آلودگی این شــهر 
طبــق طــرح جامــع آلودگــی کالنشــهر اهــواز، مربــوط به 
فعالیت هــای صنعتــی اســت کــه 90 درصــد از ایــن میزان 
مربــوط بــه صنایــع نفتی اســت. عمــده آلودگــی نفتی هم 
ــه در  ــوط اســت ک ــت مرب ــراه نف ــه شــعله های گاز هم ب
اطــراف شــهر می ســوزند )طباطبایــی و همــکاران، 1395(.

مقررات مرتبط با آلودگی هوا در  ایران
ــت  ــدی از محیط زیس ــران بهره من ــی ای ــون اساس در قان
ســالم، حــق هــر فــردی دانســته شــده و از آن می تــوان 
نتیجــه گرفــت کــه بهره منــدی از هــوای پاک و ســالم نیز 
حــق هــر فــردی می باشــد، بــرای دســتیابی بــه ایــن مهم 
در چندیــن مرجع مختلــف قوانیــن و آیین نامه هایــی برای 
فراهــم آوردن هــوای پــاک و ســالم بــه وســیله ی کنتــرل 
آلودگــی  هــوای ناشــی از صنعــت، حمــل و نقــل و غیــره 
ــای  ــر ضمانت ه ــران، اکث ــوق ای ــده اند. در حق ــن ش تدوی
کیفــری مقابلــه بــا آلودگــی هــوا شــامل کیفرهایــی نظیر 
جــزای نقــدی، حبــس، جلوگیــری از تــردد وســایل نقلیه و 
تعطیــل واحــد آالینــده اســت. در ادامــه، به بررســی قوانین 
آیین نامه هــا و مصوبــات شــورایعالی محیط زیســت و 

هیئــت وزیــران، پرداختــه خواهــد شــد.
قوانین

قانــون اساســی: طبــق اصــل 50  قانــون اساســی، 
محیط زیســت ســالم یــک حــق شــهروندی و حفاظــت از 
محیط زیســت وظیفــه عمومــی اســت و هرگونــه فعالیتی 
کــه باعــث تخریب یــا آلودگــی غیر قابــل جبران آن شــود 
ممنــوع اســت، ایــن قانــون همچنیــن بیــان مــی دارد کــه 
مســائل محیط زیســتی فرابخشــی هســتند و تمــام آحــاد 
جامعــه )ســازمان ها و دســتگاه ها( در قبــال آن مســئولیت 
دارنــد )لطفیــان و فخــر داور، 1397(. بعضــی حقوقدانان نیز  
پیش نیــاز تحقق حقــوق یــاد شــده در اصــول 22، 29، 43، 
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44و45 قانــون اساســی را محیط زیســت ســالم دانســته اند 
)ســودمندی، 1399(.

سیاســت های کلــی برنامــه چهــارم توســعه: طبــق مــاده 
62  برنامــه ســوم توســعه، دولــت مکلــف اســت در طــول 
برنامــه چهــارم آلودگــی هــوای شــهرهای تهــران، اهــواز، 
اراک، تبریــز، مشــهد، شــیراز و کــرج و اصفهــان را در حــد 
اســتاندارد مصــوب شــورایعالی حفاظــت از محیط زیســت 
کاهــش دهــد. طبــق بنــد ب مــاده 68 ، دولــت اجــازه دارد 
بــا رعایــت اصــل 72 و 85 قانــون اساســی بــرای تقلیــل 
ورود آالینده هــا بــه محیط زیســت و تخریــب آن صنــدوق 
ملــی محیط زیســت وابســته بــه ســازمان محیط زیســت 

را تأســیس کنــد )لطفیــان و فخــر داور، 1397(. 
قانــون شــهرداری  مصــوب 1334: ایــن قانــون در 
کنــار قواعــد مربــوط بــه حفــظ و گســترش فضــای ســبز 
در شــهرها بخشــی از دفتــر هفتــم خــود را بــه آلودگی هوا 

اختصــاص داده اســت )خداکرمــی و زاهــدی، 1398(. 
ــت   ــازی محیط زیس ــت و بهس ــون حفاظ قان
مصــوب 1353/3/18 و اصالحیه 1371/8/24: 
ایــن قانــون مبــادرت بــه هــر عملــی کــه ســبب آلودگــی 
محیط زیســت شــود را ممنــوع نمــوده اســت. ایــن قانــون 
بــر انجــام تحقیقــات و برررســی های علمــی و اقتصــادی 
در زمینــه حفاظــت و بهبــود محیط زیســت و جلوگیــری از 
آلودگــی و بــر هــم خــوردن تعــادل محیط زیســت تأکیــد 
مــی ورزد. در ایــن قانــون، آلودگی هــای زیســت محیطــی 
ایجــاد شــده توســط کارخانجــات و کارگاه هــا مــورد توجــه 
ــدم  ــا و ع ــه آن ه ــار ب ــورت اخط ــه و در ص ــرار گرفت ق
توجهشــان از کار و فعالیتشــان جلوگیــری بــه عمل خواهد 

آمــد )مجابــی و اســماعیلی فــرد، 1395(.
قانــون برنامــه پنــج ســاله پنجــم توســعه مصــوب 
1389 : در مــاده 134در مــورد حفاظــت از محیط زیســت 
راهکارهایــی ارائــه شــده و در بخــش محیط زیســت نیــز 
ــوا،  ــی ه ــش آلودگ ــرای کاه ــری ب ــی دیگ ــواد قانون م
ــزان  ــون انتشــار ریزگردهــا و مهــار آن، می شناســایی کان
ــی و  ــت )مجاب ــده  اس ــه ای آم ــای گلخان ــار گازه انتش

ــرد، 1395(. اســماعیلی ف
قانــون نحــوه جلوگیــری از آلودگــی هــوا مصوب 
1374/2/3: در راســتای تحقــق اصــل 50 قانــون 
اساســی ایجــاد شــده  اســت و از 6 فصــل تشــکیل شــده 
 اســت و منابــع آلــوده کننــده را بــه ســه دســته: 1. وســایل 
ــا،  ــا، نیروگاه ه ــات، کارگاه ه ــوری 2. کارخانج ــه موت نقلی

منابــع تجــاری و خانگــی 3. منابــع متفرقــه تقســیم بندی 
نمــوده اســت. طبــق ایــن قانــون، اقــدام بــه هــر عملــی 
کــه موجــب آلودگــی هــوا شــود ممنــوع بــوده و مجــازات 
بــرای خاطیــان اعمــال خواهــد شــد )مجابی و اســماعیلی 

ــرد، 1395(. ف
قانــون هــوای پــاک مصــوب 1396/4/25: 
ــون دارای بیــش از10 آیین نامــه اجرایــی اســت،  ایــن قان
در ایــن قانــون بــه تکالیــف هــر دســتگاه در قبــال منابــع 
آالینــده ثابــت و متحــرک، از رده خــارج کــردن خودروهای 
فرســوده، توســعه نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی، افزایش 
فضــای ســبز، انرژی هــای پــاک و تجدید پذیــر، تولیــد و 
عرضــه ســوخت اســتاندارد، شــرایط اضطــرار آلودگــی هوا، 
ــه  ــی و مقابل ــع، بیابان زدای ــش صنای ــاری و پای خــود اظه
ــن  ــی، تأمی ــای بین الملل ــار، همکاری ه ــرد و غب ــا گ ب
حقابــه زیســت    محیطــی رودخانه هــا و تاالب هــا، ایجــاد 
شــعب تخصصــی رســیدگی بــه تخلفــات محیط زیســت 
در مراجــع قضایــی و مــوارد دیگــر پرداختــه شــده  اســت 

)مرکــز پژوهش هــای مجلــس، 1397(
آیین نامه ها

آیین نامــه اجرایــی تبصــره مــاده 1 قانــون نحوه 
جلوگیــری از آلودگــی هــوا مصــوب 1376/2/14: 
ســاعات ممنــوع تــردد، مزایــای گازســوز کــردن وســایل 
نقلیــه و اســتفاده از بنزین بدون ســرب، اســتفاده از وســایل 
نقلیــه عمومــی بــا ســوختی کــه دارای حداقــل ترکیبــات 
ــرار  ــد ق ــورد تأکی ــه م ــن آیین نام ــد در ای ــده باش آالین

گرفته انــد )خداکرمــی و زاهــدی، 1398(.
آیین نامــه اجرایــی قانــون نحــوه جلوگیــری از 
آلودگــی هــوا مصــوب 1379/6/16: مــاده 2 آن منابــع 
آلوده کننــده هــوا غیــر از مــوارد موضــوع آیین نامــه 
ــه  ــته نقلی ــه دس ــه س ــون را ب ــوم قان ــی فصــل س اجرای
موتــوری، منابــع تجــاری- خانگی و منابع متفرقه تقســیم 
کــرده  اســت و در فصــل دوم و ســوم بــه آن هــا پرداختــه 

ــدی،1398(. ــی و زاه ــت )خداکرم اس
آیین نامــه اجرایــی تبصــره مــاده 1 آیین نامــه نحوه 
جلوگیــری از آلودگــی هــوا مصــوب 1381/4/5: این 
ــر نحــوه  ــه منظــور کاهــش آلودگــی هــوا ب آیین نامــه ب
ــردد و چگونگــی  ــت و صــدور مجــوز ت ــال محدودی اعم
ــل  ــاماندهی حم ــا و س ــرای محدودیت ه ــر اج ــارت ب نظ
ــن  ــاده 63 ای ــه موجــب م ــاره دارد. ب ــل شــهری اش و نق
آیین نامــه، کلیــه دســتگاه ها موظــف بــه گازســوز نمــودن 
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ــد؛  ــخص می گردن ــان مش ــی زم ــان ط ــایل نقلیه ش وس
همچنیــن ایــن آیین نامــه بــه منظــور ســاماندهی حمل و 
نقــل شــهری تکالیفی بــرای وزارت نفــت، ســازمان صدا و 
ســیما و مؤسســه تحقیقات و اســتانداردهای صنعتی ایران 

مقــرر نمــوده اســت )خداکرمــی و زاهــدی،  1398(.
ــه   ــامل آیین نام ــاک، ش ــوای پ ــون ه ــای قان آیین نامه ه
فنــی در زمینــه کنتــرل و کاهــش آلودگــی هــوا، آیین نامه 
اجرایــی مــاده 7 قانــون هــوای پــاک، آیین نامــه اجرایــی 
مــاده 8 ق ه پ، آیین نامــه اجرایــی تبصره مــاده 14 ق ه پ، 
آیین نامــه اجرایــی تبصــره 3 مــاده 16 ق ه پ، آیین نامــه 
اجرایــی مــاده 17 ق ه پ، آیین نامــه اجرایــی مــاده 29 ق 
ه پ  بــوده  همگــی مصــوب 1379/6/21هســتند )مرکــز 

ــس، 1397( پژوهش هــای مجل

مصوبات شورایعالی محیط زیست و هیئت وزیران
مصوبــات شــورایعالی حفاظت محیط زیســت : 
ــماره 103، 134، 135، 136، 138،104، 162،  ــات ش مصوب

165، 195 و 240 )خداکرمــی و زاهــدی، 1398(.
مصوبــات هیئــت وزیــران: مصوبــه هیئــت وزیــران 
ــه  ــوا، مصوب ــی ه ــورد آلودگ ــوب 1369/9/21، در م مص
هیئــت وزیــران در خصــوص تفویــض اختیــارات دولــت 
ناشــی از تبصــره 4 مــاده 65 قانــون نحــوه جلوگیــري از 
ــه  آلودگــی هــوا مصــوب 1375 مــورخ 1377/8/3، مصوب
هیئــت وزیــران در زمینــه برنامــه جامــع کاهــش آلودگــی 
هــوای شــهر تهــران مــورخ 1379/2/21 و مصوبــه هیئت 
وزیــران در خصــوص طــرح جامع کاهــش آلودگــی هوای 
اســتان مــورخ 1382/2/18 )خداکرمــی و زاهــدی، 1398(.

معاهدات بین المللی مرتبط با آلودگی هوا
آشــفتگی ها و تغییــرات اتمســفری، مســئله ای جهانــی و 
مرتبــط بــا تمامی کشــورهای جهــان، اعم از توســعه یافته 
و یــا در حــال توســعه، می باشــند. بــرای حــل آن دســته از 
آشــفتگی ها اتمســفری، نظیــر تغییــرات اقلیمــی و از بیــن 
رفتــن الیــه اُزون، و یــا آلودگی های گســترده، کــه پایدارتر 
ــت  ــردم را تح ــری از م ــداد بیش ت ــی تع ــتند و زندگ هس
ــیون ها و  ــه ای از کنوانس ــد، مجموع ــرار می دهن ــر ق تأثی
پروتکل هــا بــه تصویــب و تأییــد کشــورها رســیده اند تــا 
بــرای  مقابلــه بــا عوامــل آن ها و همچنیــن  تبــادل دانش 
و تکنولــوژی در ایــن زمینــه بــا یکدیگــر همــکاری کنند. 
در ادامــه توضیحــات مختصــری دربــاره هــر کــدام ارائــه 

خواهــد شــد )خداکرمــی و زاهــدی، 1398(.

کنوانســیون وین: این کنوانســیون، نخســتین موافقتنامه 
بین المللــی بــرای ایجــاد زمینــه همکاری هــای علمــی و 
فنــی در جهــت حفاظــت از الیــه اُزون اســت. ایــن 
ــوق  ــاختار حق ــن س ــکیل دومی ــه تش ــیون، زمین کنوانس
بین المللــی بــرای اقدامــات حفاظتــی از الیــه اُزون 
ــدی،  1398(. ــی و زاه ــود آورد )خداکرم ــه وج ــرال( را ب )مونت
ــدا  ــر اســاس ایــن پروتــکل، ابت ــرال: ب ــکل مونت پروت
کشــورهای پیشــرفته ملــزم بــه کاهــش انتشــار مــواد از 
ــال  ــا س ــد ت ــزان 50 درص ــه می ــه اوزن ب ــده الی بین برن
2000 شــدند؛ همچنیــن، بــه کشــورهای در حــال توســعه 
یــک فرصــت 10 ســاله داده شــده اســت. ایــن پروتــکل 
ــه  ــده ک ــل ش ــالح و تعدی ــار اص ــن ب ــال چندی تابه ح
ایــن اصالحــات شــامل الحاقیــه لنــدن )1990(، الحاقیــه 
کپنهــاگ )1992(، تطبیقــات ویــن )1995( و الحاقیه هــای 
ــه اُزون  ــر الی ــران دفت ــد، در ای ــرال )1997( می باش مونت
مجــری مربوط بــه حفاظــت از الیه اُزون در کشــور اســت 

ــدی، 1398(. ــی و زاه )خداکرم
کنوانســیون ســازمان ملل متحــد در مــورد تغییرات 
ــا  ــرات اقلیمــی(: ایــن کنوانســیون ب آب و هــوا )تغیی
هــدف ثابــت نگــه داشــتن مقــدار گازهــای گلخانــه ای در 
حــدی کــه از تغییــرات آب و هوایــی کــه باعــث مختــل 
ــد،  ــری کن ــود جلوگی ــی می ش ــای طبیع ــدن چرخه ه ش
تشــکیل شــد. ایــن معاهــده در هــر کشــور دارای یــک 
مجــری طــرح ملــی اســت. در ایــران دفتــر طــرح ملــی 
ــده  ــر عه ــئولیت را ب ــن مس ــی، ای ــرات آب و هوای تغیی
ــه  ــد و برنام ــل متح ــه مل ــکاری برنام ــا هم ــته و ب داش
ــل متحــد، طرح هــای مشــترکی را در  محیط زیســت، مل
خصــوص تغییــرات آب و هــوا انجــام می دهــد )خداکرمــی 

ــدی، 1398(. و زاه
پروتــکل کیوتــو: تعییــن اهــداف کمــی بــرای کاهش 
انتشــار گازهــای گلخانــه ای در مــدت زمانــی مشــخص 
محــور اصلی این نشســت را تشــکیل می دهــد؛ همچنین 
شناســایی سیاســت ها و اقدامــات جهت دســتیابی بــه این 
هــدف و تــداوم اجــرای ایــن تعهــدات از دیگــر محورهــای 

ایــن پروتــکل بودنــد )خداکرمــی و زاهــدی، 1398(.
نتیجه گیری

آلودگــی هــوا، چــه توســط آالینده هــای اولیــه باشــد و چه 
ثانویــه، چــه بــه خاطــر ذرات معلــق باشــد چــه بــه خاطــر 
گازهــای ســمی، چــه داخــل خانــه باشــد و چــه خــارج از 
آن تأثیــرات خــود را روی زندگــی و ســالمتی مــا خواهــد 
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گذاشــت و گاهــی خســارات جبران ناپذیــری را بــه مــا وارد 
خواهــد کــرد. آلودگــی هــوا بــه علــت افزایــش جمعیــت، 
ــدد و  ــوع می پیون ــه وق ــی ب ــل و رشــد صنعت حمــل و نق
ــرای کــم کــردن  ــا ب ــوان آن را ریشــه کن کــرد، ام نمی ت
آســیب و مدیریــت آن می تــوان کارهایــی انجــام داد؛ بــه 
عنــوان مثــال، در اولیــن گام بایــد آالینده هــا و اثــرات آن ها 

را شــناخت و ســپس عوامــل آلودگــی هــوا در هــر منطقــه 
را شناســایی کــرد و  قوانیــن و کیفرهــای مناســب جهــت 
کنتــرل و در نهایــت بــه حداقــل رســاندن آن را به تصویب 
رســاند. در ایــن مقالــه آمــار و اطالعــات خالصــه ای در هر 
مــورد ارائــه شــده و امید اســت کــه خواننــده درک خوبی از 
ایــن پدیــده و اثــرات منفــی و الــزام مدیریــت آن پیــدا کنــد.
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اثــرات آلودگــی هــوا ناشــی از وســایل نقلیــه. ششــمین 
و  محیط زیســت  مهندســی  بین المللــی  کنفرانــس 
ــد،  ــی مهــر ارون ــع طبیعــی، موسســه آمــوزی عال مناب

تهــران، 25 دی 1398

ســودمندی، عبدالمجیــد. 1399. ظرفیت هــای   .9
قضایــی ایــران در مبــارزه بــا آلودگــی هــوا. فصلنامــه 
مطلعــات حقــوق عمومــی، دوره 50، شــماره 3 )پاییــز(: 

1116-1095
ــد  ــی، وحی ــدی بابای ــین؛ مه ــهبازی، حس ش  .10
حســینی و حســین افشــین. 1393.ســیاهه انتشــار 
ــران.  ــهر ته ــی ش ــع متحــرک آالیندگ ــی مناب مقدمات
ــوا و  ــی ه ــت آلودگ ــی مدیری ــش مل ــومین همای س
ــران، 25 دی  ــریف، ته ــی ش ــگاه صنعت ــدا، دانش ص

1393
بهلــول  و  یحیــی  ســید  صفــوی،   .11
در  جغرافیایــی  عوامــل  بررســی  علیجانــی.1385. 
ــی  ــای جغرافیای ــران. پژوهش ه ــوای ته ــی ه آلودگ

112-99  :  58 شــماره 
ــی  ــه طباطبای ــاس؛ طیب ــید عب ــی، س طباطبای  .12
ــی  ــر آلودگ ــر ب ــل موث ــاعد. 1395. عوام ــد س و محم
ــواز. ســومین کنگــره علمــی پژوهشــی  کالنشــهر اه
عمــران،  مهندســی  حــوزه  در  نویــن  افق هــای 

معمــاری، فرهنــگ و مدیریــت شــهری ایــران
ــین  ــاری، حس ــاس حص ــم؛ عب ــی ، مری فتاح  .13
ــی  ــل تجرب ــور.1394. تحلی ــین اصغرپ ــی، حس صادق
ــی  ــای عموم ــوا و هزینه ه ــی ه ــن آلودگ ــه بی رابط
ــل  ــا. فص ــی پوی ــای تابلوی ــرد داده ه ــالمت: رویک س
نامــه مــدل ســازی اقتصــادی، ســال نهــم شــماره 3، 

43-60
طالبــی.  احســان  و  ســعید  کریمــی،   .14
1398. مــروری بــر تاثیــر آلودگــی هــوا در بــروز 
ــس  ــن کنفران ــی، پنجمی ــی و روان ــای روح بیماری ه
ــی،کاربردها و  ــر در روانشناس ــای اخی ــی نوآوری ه مل
ــران،  ــی، ته ــت روان درمان ــا محوری ــازی ب توانمندس
ــا و  ــت انجمن ه ــا حمای ــد و ب ــمس گنب ــگاه ش دانش

کشــور دانشــگاه های  آموزشــی  گروه هــای 
ــر  ــری فخ ــه نص ــعیده و صدیق ــان، س لطفی  .15
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