مروری بر پدیده آلودگی هوا در ایران؛ علتها،
تأثیرات و راهکارهای قانونی
نگار عبدالحسینی ،1شقایق

ذوالقدری1

 1دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی محیطزیست ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
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چکیده
در ســالهای اخیــر ،آلودگــی هــوا در ایــران افزایــش
یافتــه و علیرغــم اجــرای سیاســتهایی نظیــر
تعطیلــی مــدارس و محدودیتهــای تــردد ،همچنــان
بــه قــوت خــود باقــی اســت .ایــن مطالعــه بــا بررســی
انــواع آالیندههــا و تأثیــر آنهــا روی ســامت انســان،
بــه واســطه مــرور مقــاالت مرتبــط در جهــان و ایــران
تــاش کــرده اهمیــت ایــن موضــوع را بیــش از
پیــش آشــکار نمایــد .ایــن مطالعــه میخواهــد در
ادامــه بــا بررســی عوامــل آلودگــی در ســه شــهر

بــزرگ مشــخص کنــد ،کــه بهتــر اســت بــرای چــه
بخشهایــی برنامهریــزی صــورت بپذیــرد و بررســی
قوانیــن موجــود در ایــن زمینــه در انتهــای مقالــه نیــز در
همیــن راســتا میباشــد .پــس از بررســیها مشــخص
شــد ،کــه عمدهتریــن آالیندههــای ه ـوا کــه تأثیرشــان
روی ســامتی بیشــتر اســت عبارتنــد از :ذرات معلق ،مونو
اکســید کربــن ،اکســیدهای نیتــروژن و اُزون ،که تحقیقات
مختلــف تأثیــر منفــی آنهــا روی آســیب بــه بافتهــای
مختلــف بــدن ،بــه خصــوص قلــب و ریــه ،را ثابــت کــرده
اســت .عوامــل عمــده آلودگــی هـوا در دو شــهر تهـران و

اصفهــان عمدتـ ًا ناشــی از منابع متحــرک و وســایل نقلیه
اســت ،امــا در شــهر اهـواز صنعــت و به خصــوص صنعت
نفــت یعنــی منابــع ثابــت در آلودگــی هـوا نقش عمــده را
دارنــد .در ایـران در قانــون اساســی ،مصوبــات مجلــس و
شــورایعالی محیطزیســت ،برنامههــای توســعه و تعـدادی
از قوانیــن و آییننامههــا بــه مبحــث آلودگــی هــوا

پرداختــه شــده اســت؛ همچنیــن ایـران در  4کنوانســیون
بینالمللــی در ایــن زمینــه عضویــت دارد .بــا توجــه بــه
تفــاوت منابــع آالینــده در شــهرهای مختلــف و تأثیـرات
متفاوتــی کــه میتواننــد داشــته باشــند ،خــوب اســت کــه
در هــر منطقــه اجـرای قوانیــن مربــوط بــه منابــع عمــده
آالینــده همــان منطقــه در الویــت قـرار گیرنــد.

کلمات کلیدی :هوا ،محیطزیست ،آلودگی هوا ،بهداشت ،ایران ،آالینده هوا
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مقدمه
امــروزه در جهــان از هــر  ۱۰نفــر ۹ ،نفــر در هوایــی
تنفــس میکننــد کــه حــاوی مقادیــر بیــش از حــد
مجــاز آالیندههــا اســت .در تحقیقــات مشــخص
شــده ،کــه بیــن آلودگــی هــوا و تشــدید انواعــی از
بیماریهــای قلبــی و تنفســی ارتبــاط وجــود دارد،
بــه نحــوی کــه طبــق آخریــن آمــار ســازمان جهانــی
بهداشــت ســاالنه بیــش از  ۷میلیــون نفــر جان خــود را
بــر اثــر ایــن پدیــده از دســت میدهنــد (.)WHO, 2021
طبــق گــزارش بانــک جهانی در ســال  ،۲۰۱۸خســارات
وارد شــده بــه ایــران از ایــن بابــت بالــغ بــر  ۷میلیــارد
دالر بــوده و آلودگــی هــوا ســاالنه  ۲.۶میلیــارد دالر بــه
تهــران خســارت وارد میکنــد (.)Heger & Sarraf, 2018
بــه همیــن دالیــل ،شــناخت ایــن پدیــده بابــت مضرات
کوتــا ه مــدت و بلنــد مــدت فــراوان آن و ظرفیتهــای
موجــود بــرای کاهــش آن دارای اهمیــت بســیاری
اســت .آلودگــی هــوا بــا کشــف آتــش توســط انســان و
در معــرض مــواد شــیمیایی حاصل از ســوزاندن زیســت
تودههــا (چــوب و گیاهــان) قــرار گرفتــن وی در
محیطهایــی بــا تهویــه ضعیــف ،کــه جمــع شــدن دود
میتوانســت بــه درجاتــی برســد کــه بــرای ســامت
انســان مضــر باشــد ،آغــاز شــد (.)Seigneur, 2019
آلودگــی هــوا پیــش از انقــاب صنعتــی نیــز در جهــان
وجــود داشــته ،برخــی شــواهد ایــن پدیــده عبارتنــد
از :آثــار ایــن پدیــده روی بافــت ریــه مومیاییهــای
مصــر ،پــرو و بریتانیــا ،اشــاره بــه آلودگــی هــوا در
آثــار کالســیک رومــی ،بــرای مثــال کتــاب لوکیــوس
آنئــوس ســنکا ،تجزیــه و تحلیــل هســتههای ی خ قطب
شــمال کــه نشــان میدهــد اســتخراج و ذوب فلــزات در
شــبه جزیــره ایبــری ،انگلســتان ،یونــان و جاهــای دیگر

در قــرون وســطی مقــدار ســرب موجــود در محیــط را
تـ�ا  ۱۰برابــر افزایــش دادهاســت (�Smithsonian
 .)mag, 2016بعــد از انقــاب صنعتــی نیــز بــه ســبب
ســوزاندن ســوختهای فســیلی مقادیــر زیــادی آالینده
بــه هواکــره وارد گشــت .در آن دوره لنــدن بــه یکــی
از آلودهتریــن شــهرها تبدیــل شــد ،بــه نحــوی کــه
م ـهدودی کــه در ســال  ۱۹۵۲بــه وجــود آمــد موجــب
مــرگ هــزاران نفــر شــد ( .)Seigneur, 2019در ایــن
مطالعــه ،در ابتــدا تقســیمبندیهایی از آالیندههــا ارائــه
شــده ،ســپس بــه اثــرات ایــن پدیــده روی ســامتی و
ظرفیتهــای قانونــی مقابلــه با آن پرداخته شــده اســت.
در شــهر تهــران ،مــدارس  ۱۲روز در ســال  ۱۳۹۸بــه
علــت آلودگــی هــوا تعطیــل شــدهاند ،کــه ایــن افزایش
چشــمگیری بــه نســبت ســالهای گذشــته را نشــان
میدهــد؛ همچنیــن تعــداد رویدادهــای گــرد و غبــار
در اســتانهای مختلــف کشــور افزایــش یافته اســت ،در
چنیــن شــرایطی کــه وضعیــت آلودگی هــوا رو بــه بدتر
شــدن م ـیرود مــرور عوامــل ،آثــاری کــه تــا کنــون
داشــته و ظرفیتهایــی کــه بــرای حــل آن وجــود دارد
الزم اســت .یکــی از جامعتریــن منابــع داخلــی موجــود
کــه بــه تأثیــرات آلودگــی هــوا روی ســامتی پرداختــه
اســت ،کتــاب آلودگــی هــوا و ســامت میباشــد ،کــه
در هــر فصــل بــه تأثیــر آلودگــی هــوا روی انواعــی از
بیماریهــا پرداختــه و فصل آخــر آن نیــز روی مطالعات
مــروری سیســتماتیک در زمینــه عــوارض آلودگــی هــوا
بــر ســامتی 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
طرحهــای منشــأیابی آالیندههــا وجــود نداشــت و فقــط
نتایــج آنهــا در برخــی منابــع قابــل مشــاهده بــود و
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ســعی شــده کــه از آنهــا اســتفاده شــود .راهکارهایــی
کــه تابحــال بــرای پدیــده آلودگــی هــوا ارائــه شــده را
میتــوان بــه دو دســته :داخلــی و بینالمللــی تقســیم
کــرد ،کــه بخــش بینالمللــی شــامل :چنــد کنوانســیون
و بخــش داخلــی شــامل :برخــی قوانیــن عــام دربــاره
حــق انســان بــرای بهرهمنــدی از محیطزیســت ســالم
و ممنوعیــت تخریــب محیطزیســت و همچنیــن برخی
قوانیــن مختــص پدیــده آلودگــی هــوا ،ماننــد قانــون
هــوای پــاک ،قانــون نحــوه جلوگیــری از آلودگــی هوا و
برخــی مصوبــات و آییننامههــای دیگــر اســت.
م بندی آالیندهها
تقسی 
جنبههــای گوناگونــی از آشــفتگی در اتمســفر قابــل
تشــخیص هســتند .برخــی از آنهــا بــه ایــن علــت کــه
توســط مــواد شــیمیایی که عمــر باالیــی دارنــد (چندین
ســال و حتــی دهــه) ایجــاد شــدهاند ،ماهیتــی جهانــی
دارنــد .دو مــورد از ایــن پدیدههــا عبارتنــد از .۱ :تغییرات
اقلیمــی ناشــی از خطــر گازهــای گلخانـهای؛  .۲نابودی
الیــه اُزون استراتوســفری .از طــرف دیگــر ،برخــی از
انــواع آشــفتگیها ،بیشــتر در ســطح پاییــن اتمســفر
اتفــاق میافتنــد و تأثیــر آنهــا محــدود بــه همــان
ســطح از زمیــن اســت .بــه ایــن دســته از آشــفتگیها،
عبــارت کلــی آلودگــی هــوا اطــاق میشــود .آلودگــی
هــوا میتوانــد در ســطوح محلــی ،منطقـهای و جهانــی
اتفــاق بیفتــد و برهــه زمانــی آن میتوانــد کوتــاه مــدت
(یــک ســاعت) و یــا بلنــد مــدت (تــا یــک ســال) باشــد
( .)Seigneur, 2019آالیندههــای هــوا را میتــوان
بــه گروههــای مختلفــی تقســیمبندی کــرد کــه هــر
کــدام بــرای نــوع خاصــی از مطالعــات کاربــرد دارنــد.
تقسیمبندی به صورت اولیه و ثانویه
آالیندههــای هــوا بــه صــورت دو گــروه :آالیندههــای
اولیــه و آالیندههــای ثانویــه تقســیمبندی میشــوند.
آالیندههــای اولیــه از قبیــل دیاکســید ســولفورها
( ، )SO2اکســیدهای نیتــروژن ( )NO2و هیدروکربنهــا
( ،)HCآن دســته از آالیندههایــی هســتند کــه مســتقیم ًا
وارد اتمســفر شــدهاند و بــه همــان شــکل آزاد شــده نیز
در اتمســفر یافــت میشــوند ،در نتیجــه ایــن آالیندههــا
در اتمســفر دچــار تغییــر نمیشــوند .آالیندههــای
ثانویــه نظیــر اُزون ( ،)O3آن دســته از آالیندههــا را
شــامل میشــود کــه در اتمســفر توســط یــک واکنــش
فتوشــیمیایی مثـ ً
ا در اثــر هیدرولیــز و یــا اکسیداســیون

و بیشــتر در حضــور نــور خورشــید تشــکیل میشــوند
(طبقهبنــدی آالیندههــای هــوا.)۱۴۰۰ ،
تقسیمبندی آلودگی هوا از نظر منشاء آلودگی
منشــاء آالیندههــای موجــود در هــوا میتوانــد طبیعــی
و مصنوعــی باشــد .آالیندههــای طبیعــی ،نظیــر ذرات
و خاکســتر آتشفشــان و گازهــای ناشــی از فعالیتهــای
آتشفشــانی ،فســاد مــواد آلــی و اجســاد حیوانــات و
بقایــای تنــه درختــان که تحــت تأثیــر باکتریهــا تولید
آلودگــی میکننــد ،را شــامل میشــود؛ آالیندههــای
مصنوعــی نیــز از طریــق انســان ،تولیــد و بــه فضــا
فرســتاده میشــوند کــه ایــن آالیندههــا میتوانــد
بســته بــه ناحی ـهای کــه در آن تولیــد میشــود ،آلــی
یــا صنعتــی باشــند (.)Wark, 1981
تقسیمبندی از نظر حاالت فیزیکی آالینده
در ایــن تقســیمبندی ،آالیندههــا در دو گــروه گازهــا
و بخــارات و گــروه آئروســلها مجــزا میشــوند.
آئروسـلها نیــز بــه دو گــروه ذرات جامــد و ذرات مایــع
تقســیمبندی میشــوند .آئروســلها عبــارت هســتند
از :پراکندگــی ذرات میکروســکوپی جامــد یــا مایــع در
محیــط گازی ماننــد دود .غبــار جــزو ذرات جامــدی
اســت کــه از مــواد کلوئیــد بزرگتــر بــوده و میتوانــد بــه
صــورت موقــت در هــوا و یــا گاز دیگــری بــهصــورت
معلــق در آینــد؛ ایــن ذرات تمایلــی بــه چســبندگی
ندارنــد (آلودگــی هــوا و ســامت انســان.)۱۳۹۴ ،
تقسیمبندی از نظر فیزیولوژیک
در ایــن تقســیمبندی هفــت گــروه آالینــده،
تحریککنندههــا ،خفــه کنندههــا ،ســموم فلــزی،
مــواد آلرژیــک ،مــواد بیمــاریزای غیــر فلــزی ،ســموم
سیســتمیک مــواد مخــدر یــا بیهوشکننــده قــرار
میگیرنــد ،کــه هــر کــدام آســیبهایی متفــاوت بــه
ســامت انســان میزننــد (طبقهبنــدی آالیندههــای
هــوا.)۱۴۰۰ ،
شاخص  AQIجهت تشخیص کیفیت هوا
شــاخصهای آلودگــی هــوا معمــو ًال جهــت تعییــن
ســطح شــدت آلودگــی بــرای عمــوم مــردم اســتفاده
میشــوند .اســتانداردهای آلودگــی هــوا ( ،)PSIدر
ابتــدا بــه منظــور پاســخ بــه افزایــش تعــداد افــرادی
کــه بــه دلیــل آلودگــی هــوا رنــج میبرنــد توســعه
یافــت ســازمان حفاظــت محیطزیســت آمریــکا ()EPA
در تــاش بودهانــد تــا ترتیبــی اتخــاذ نماینــد کــه
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ﻧﻈﺮ کیفیت
آﻧﻬﺎ ازاز نظر
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ﺗﻌﺒﯿﺮکلی
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ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ

ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ )(AQI

اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﺑﺮ روي ﺳﻼﻣﺖ:

ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا در اﯾﻦ رﻧﺞ
اﺳﺖ:

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﺑﻮده و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﮐﻢ ﯾﺎ ﺑﯽﺧﻄﺮ اﺳﺖ.

ﺧﻮب

50-0

ﻣﺘﻮﺳﻂ

51-100

ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺣﺴﺎس

101-150

ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ

151-200

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

ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ

201-300

ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم

ﺧﻄﺮﻧﺎك

301-500

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮﺧﯽ ازآﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮهاي ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻔﯿﻒ ﻋﻼﺋﻢ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ.
ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار دارد ،ﮔﺮوهﻫﺎي ﺣﺴﺎس
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺟﺪيﺗﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

زﯾـﺴــﺖ ﺳـﭙــﻬﺮ

مونوکســید کربــن CO :گازی بیرنــگ ،بیبــو و بیمزه
اثرات آلودگی هوا بر انسان
اثــرات آلودگــی هــوا بــر ســامت بشــر نــه تنهــا بــه
اســت ،کــه میــل ترکیبــی آن بــا هموگلوبیــن خــون ۲۳۲
برابــر اکســیژن اســت .ایــن گاز در زمــان استنشــاق بــه
صــورت کاهــش کیفیــت زندگــی ،بلکــه همچنیــن بــه
اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﺮ اﻧﺴﺎن
صــورت افزایــش هزینههــای ســامت بــر جامعــه
ســرعت بــا هموگلوبیــن خــون ترکیــب شــده و تشــکیل
اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﺮ ﺳــﻼﻣﺖ ﺑﺸــﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺻــﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي
تاثیــر میگـذارد .بــر اســاس گـزارش ســازمان بهداشــت
کربوکســی هموگلوبیــن را میدهــد .بــر اســاس مطالعات
ﺳـﻼﻣﺖ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﺮ اﺳـﺎس ﮔﺰارش ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺳـﺎﻻﻧﻪ  2.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ آﻟﻮدﮔﯽ
جهانــی ،ســاالنه  ۲.۵میلیــون نفــر در جهــان بــر اثــر
هموگلوبین
انجــام گرفتــه ،زمانــی کــه ســطح کربوکســی
ﻫﻮا ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳـﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ )اﮐﻨﻮن ﺑﻪ  7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ( و از ﺳـﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎري در ﺷـﻤﺎر
خــون بــه حــدود %۲۲
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آلودگــی ه ـوا جــان خــود را از دســت میدهنــد (اکنــون
ﺑﺴـﯿﺎر زﯾﺎدي ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﯽﺷـﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي
بافــت میشــود .غلظــت بــاالی ایــن گاز بســیار خطرناک
باعث
بــه  ۷میلیــون نفــر رســیده اســت) و از ســوی دیگــر
ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد )ﻓﺘﺎﺣﯽ و ﻫﻤﮑﺎران.(1394 ،
اﻟﺘﻬﺎبـود.
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ایــن امـﻧﻮروﻧﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷـﺮﯾﺎنﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﺷـﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷـﻮاﻫﺪ زﯾﺎدي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي اﺗﻤﺴـﻔﺮ
1398ـ(.ـای ه ـوا و وجــود گاز مونوکســید
آلودگیه
ـتقیم بــا
هــایﻣﯽداﻧﻨﺪ )مس
تقاضــا هــم اف
شــود وﻨﺪهافز
ﻃﺎﻟﺒﯽ،
ﮐﺮﯾـﻤﯽ و
هزینهرا ﻣﻮﺛﺮ
ایــشرواﻧﯽ
اﺧﺘﻼﻻتزروﺣﯽ
ایــش در ﺑﺮوز
ﻫﺎي ﻫﻮا
می آﻻﯾ
کربــن ارتبــاط دارد ،بــه طوریکــه در حــال حاضــر  ۱۲تــا
ســامت را بــه دنبــال دارد (فتاحــی و همــکاران.)۱۳۹۴ ،
 ۱۵درصــد جمعیــت ایـران ،دچــار بیماریهــای آلرژیــک
آلودگــی هـوا قــادر اســت سیســتم اعصــاب مرکــزی را از
مرتبــط بــا آلودگــی هـوا و بیماریهــای قلبــی و عروقــی
طــرق مختلف تحــت تأثیر قـرار دهد؛ همچنیــن میتواند
ناشــی از وجــود گاز مونوکســید کربن هســتند (محمدی و
منجــر بــه التهــاب نورونــی و تخریــب شــریانهای خونی
همــکاران .)۱۳۹۴ ،حســاسترین عضو در برابر مونوکســید
شــود و همچنیــن شـواهد زیــادی وجــود دارد کــه افزایش
ن مونوکســید ســبب کاهــش
کربــن ،مغــز میباشــد .کربـ 
غلظتهــای اتمســفری شــماری از آالیندههــای ه ـوا در
اکســیژن خــون میشــود و در صورتیکــه اکســیژن کافــی
یداننــد (کریمی
بــروز اختــاالت روحــی روانــی را موثــر م 
بــه ســلولهای مغــزی نرســد ،ســلولهای مخچــه
و طالبــی.)۱۳۹۸ ،
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از بیــن رفتــه و ســبب افــت شــدید ســطح حافظــه فــرد
میشــود و بــا ادامــه ایــن رونــد مــرگ ســلولهای
مغــزی ،حتــی اگــر انســان زنــده بمانــد ،بــه صــورت یــک
فــرد نباتــی بــه زندگــی خــود ادامــه خواهــد داد ،زیـرا تــا
بــه حــال هیــچ درمانــی بـرای بهبــود ســلولهای مغــزی
شناســایی نشدهاســت ( .)Pandya et al., 2012از آنجایــی
کــه هموگلوبیــن جنینــی نســبت بــه مــادری تمایــل
بیشتــری بـرای اتصــال بــه  COدارد ،ایــن مــاده میتواند
روی جنیــن تأثیــرات منفــی بیشــتری بگــذارد و مثــ ً
ا
باعــث صدمــات اکســیداتیو بــر دیـواره عروق ،هیپوکســی
بافتــی و کاهــش رشــد داخــل رحمــی جنیــن شــود (نوری
و همــکاران.)۱۳۸۴ ،
ذرات معلــق هــوا PM :بیــش از هــر نــوع دیگــر از
آالیندههــای هـوا مــردم را تحــت تأثیــر قـرار میدهنــد و
اجـزای اصلــی تشــکیلدهنده  PMعبارتند از :ســولفاتها،
نیتراتهــا ،آمونیــوم ،ســدیمکلرید ،کربــن ســیاه ،ذرات
معدنــی و آب .بــه عبــارت دیگــر :ذرات معلــق هــوا
مخلــوط پیچیــدهای از ذرات جامــد و مایــع هســتند کــه
در مواجهــه بــا ایــن آالینــده میتوانــد ســبب بیماریهــای
قلبــی عروقــی و همچنیــن ســرطان ریــه شــود (حســنوند
و ندافــی .)۱۳۹۴ ،انـدازه ذرات معلــق ارتبــاط مســتقیمی با
ایجــاد مشــکالت بهداشــتی و ســامتی دارد .ایــن ذرات
بــه راحتــی از طریــق دهــان و بینــی بــه عمــق شـشها
نفــوذ میکنــد .ذرات معلــق شــامل تعـداد زیــادی از مـواد
ژنوتوکســیک اســت ،کــه با یــک بــار استنشــاق ،میتوانند
روی قلــب و شـشها اثــر گذاشــته و تأثیـرات جــدی بــر
ســامتی بگذارنــد .فل ـزات ســنگین کــه جزئــی از ذرات
معلــق شــامل آرســنیک ،آهــن ،روی ،ســرب ،کادمیــوم،
کــروم ،مــس ،منگنــز و نیــکل بـرای حیــات بیولوژیکــی
بســیار مضــر بــوده و ســمی هســتند .ایــن عناصــر پــس
از ورود بــه بــدن ،دفــع نمیشــوند و در بافتهایــی نظیــر
چربــی ،عضــات ،اســتخوانها و مفاصل رســوب میکنند
و موجـ�ب بـ�روز بیماریهـ�ای متعـ�ددی یمیگردنــد (�Yong
.)ming et al., 2006
اُزون  :O3در اتمســفر دو نــوع از آن وجــود دارد ،که شــامل
اُزون خــوب و اُزون بــد میشــود .اُزون خــوب ،اُزونــی اســت
کــه در الیه استراتوســفر وجــود دارد و مانع ورود اشــعههای
مضــر بــه زمیــن میشــود؛ امــا اُزون بــد بــه اُزون موجــود
در الیــه تروپوســفر اطــاق میشــود کــه نزدیکتریــن
الیــه بــه ســطح زمیــن اســت .مواجهــه بــا اُزون ســبب

مشــکالت تنفســی متعــددی نظیــر حمــات آســمی،
کاهــش عملکــرد ریــه و بیماریهــای ریــوی میشــود؛
بســیاری از مطالعــات اروپایــی نشــان دادهانــد کــه بــه ازای
افزایــش هــر μg⁄m3 ۱۰میــزان مــرگ و میــر روزانــه و
مــرگ و میــر بیمــاران قلبــی بــه ترتیــب  ۰.۳و  ۰.۴درصــد
افزایــش مییابــد .حــدود  ۴۰درصــد از اُزون تنفســی در
حیــن عبــور از بینــی و حنجــره جــذب میشــود و ۶۰
درصــد باقیمانــده آن بــه عمــق ریــه میرســد .ایــن
اکســیدان بســیار قــوی میتوانــد در هــر قســمتی از بافت
ریــه نفــوذ کنــد و ایــن امــر بســتگی به غلظــت اولیــه آن
در الیــه تروپوســفر دارد؛ بنابرایــن ،میتوانــد روی هــر ماده
بیولوژیکــی اثــر بگـذارد و باعث اختــال در عملکــرد بدن
و ایجــاد بیمــاری شــود (حســنوند و ندافــی.)۱۳۹۴ ،
اکســیدهای نیتــروژن :هفــت نوع اکســید نیتــروژن
در هـوای آزاد حضــور دارنــد ،کــه شــامل اکســید نیتریــک
( )NOدیاکســید نیتروژن ( )NO2اکســید نیتروس ( )N2Oو
 N2O5 ،N2O4 ،N2O3 ،NO3میشــوند .اکســید نیتریک و
دیاکســید نیتــروژن مجموعـ ًا بــه  NOXمعروفنــد ،به این
دلیــل که قابلیــت تبدیــل متقابــل ایــن دو در واکنشهای
اســماگ فتوشــیمیایی قابل انتظــار اســت .در واقع اکســید
نیتــروژن هــم آالینــده اولیــه هســت هــم ثانویــه .از بیــن
اکســیدهای نیتروژن ،دیاکســید نیتروژن بیشترین غلظت
را در هـوای آزاد دارد و بــه رنــگ قرمز مایل بــه نارنجی و از
نزدیــک بــه قهــوهای مشــاهده میشــود .ایــن گاز خورنده
و اکســیدانی قــوی اســت و از نظــر فیزیولوژیکــی محرک
مجــاری تحتانی تنفســی و گازی ســمی میباشــد .ســمی
بــودن ایــن گاز چنــد برابر اکســید نیتریک اســت .مطالعات
اپیدمیولــوژی نشــان دادهاســت کــه مواجهــه بــا نیتــروژن
دیاکســید بــا عالئــم برونشــیت در کــودکان آســمی و
کاهــش عملکــرد ریــه در ارتبــاط مســتقیم اســت و حتــی
اگــر در دوره کوتاهی غلظت آن از  ۲۰۰μg⁄m3بیشــتر شــود،
ایــن گاز بــه عنـوان یــک گاز ســمی عمــل کرده و ســبب
التهــاب چشــمگیری در مســیرهای هوایی در تمام ســنین
میشــود .بــا توجــه بــه غلظتهــای موجــود در اتمســفر
ایــن گاز تنهــا بــه صــورت بالقــوه تحریککننــده اســت و
بــا بیمــاری انسـداد ریــوی مزمــن ارتبــاط دارد (حســنوند
و ندافــی )۱۳۹۴ ،و همچنیــن ایــن گازهــا در ترکیــب بــا
بــاران ســبب ایجــاد بــاران اســیدی خواهنــد شــد کــه
بــه طــرق مختلفــی ایجــاد آســیب میکنــد (ســودانی و
همــکاران.)۱۴۰۰ ،
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دیاکســید گوگرد ( )SO2و تریاکســید گوگــرد(:)SO3
اکســیدهای گازی غالب ًا گوگرد موجود در اتمســفر هســتند.
دیاکســید گوگرد گازی غیرقابل اشــتعال و انفجار و گازی
بیرنــگ اســت کــه در غلظتهــای بیــن  0/3 ppmتــا
 1 ppmســبب ایجــاد انسـداد در راههــای هـوا میشــود و
اگــر غلظــت آن باالتــر رود ،بــوی تنــد و محرکــی را نیــز
ایجــاد میکنــد .تخمیــن زده میشــود ،گاز نیتــروژن
دیاکســید بــه طــور متوســط بیــن  ۲تــا  ۴روز در ه ـوا
باقــی بمانــد .بیــش از  ۸۰درصــد اکســیدهای گوگــرد بــه
دســت بشــر در جریــان احت ـراق ســوختهای فســیلی از
منابــع ثابــت آلودهکننــده تولیــد میشــود .تنــگ شــدن
راههــای هوایــی ،تنفــس بیثبــات ،برونــش ســرفه شــدید
ســوزش چشــم و مجــاری تنفســی ،کاهــش کارآیــی
تنفســی ،تنگــی نفــس کــم شــدن عمــق تنفــس و در
نهایــت تشــدید ع ـوارض قلبــی و عروقــی و تنفســی از
آثــار بهداشــتی منتســب بــه دیاکســید گوگــرد به شــمار
میرونــد .اگرچــه در ایــن زمینــه مطالعــات زیــادی صورت
گرفتـ ه اســت ،امــا بســیاری از سـؤاالت هنوز بدون پاســخ
ماندهانــد؛ زیـرا اکســیدهای گوگــرد تمایــل دارنــد کــه در
اتمســفر حــاوی م ـواد معلــق و مرطــوب تشــریح وجــود
داشــته باشــند و در نتیجــه مطالعات اپیدمیولوژیکی بســیار
کمــی قادرنــد تــا اث ـرات آالیندههــای مج ـزا را بــه قــدر
کافــی از هــم متمایــز کننــد (حســنوند و ندافــی.)۱۳۹۴ ،
هیدروکربنهــای آروماتیــک چنــد حلقــهای
( :)PAHs: plocyclic Aromatic Hydrocarbonsگــروه
بزرگــی از ترکیبــات آلــی دارای دو تــا هفــت حلقــه بنزنــی
هســتند .ایــن گــروه طیــف وســیعی از آالیندههــای
محیطزیســتی را شــامل میشــوند ،کــه ناشــی از احتـراق
ناقــص مـواد آلــی ماننــد ســوختهای فســیلی هســتند.
شزایــی
برخــی از  PAHsدارای خاصیــت ســرطا نزایی جه 
و تراتوژنــی هســتند و خطر جــدی برای ســامت عمومی
مــردم جامعــه دارنــد و بدیــن ســبب نگرانــی زیــادی درباره
وجــود آنهــا در هـوای آزاد اســت .ایــن آالیندههــا از هــر
دو منبــع انســانی و طبیعــی وارد محیــط میشــود امــا
حضــور وســیع آنهــا ناشــی از فرآیندهــای احتـراق مـواد
آلــی توســط انســان اســت ( PAHs .)Kim et al., 2013بــه
طــور وســیعی در اتمســفر پراکنــده شــدهاند و بــه عنـوان
یکــی از خـواص ایــن آالیندههــای اتمســفری بــا احتمال
ســرطا نزایی شــناخته میشــوند .اثــرات وســیعی از
ســمی بــودن  PAHsدر موجودات زنده ،میکروارگانیسـمها،

گیاهــان خاکزی ،موجــودات آبــزی ،دوزیســتان ،خزندگان،
پرنــدگان و پســتانداران گـزارش شــده اســت .اثــر ســمیت
آنهــا بر رشــد متابولیســم و تشــکیل تومور یعنی ســمیت
حــاد و مزمــن پالســمینوژنی و خاصیــت ســرطا نزایی نیز
بــه اثبــات رســیده و در عیــن حــال توجــه اولیــه تحقیقات
ت ژنــی و
ســمیت شناســی  PAHsدر خاصیــت ســمی 
نزایی ایــن ترکیــب معطــوف شدهاســت (Kim et
ســرطا 
 .)al., 2013از اثـرات بهداشــتی کوتــاه مــدت آن میتـوان
بــه تحریــک پوســت ،چشــم ،تهــوع ،اســتفراغ و التهــاب
سیســتمیک اشــاره کــرد .اث ـرات بلنــد مــدت  PAHsنیــز
شــامل :ســرطانهای پوســتی ،ریــوی ،مثانه ،گـوارش آب
شزایــی و مــرگ و
مرواریــد آســیب بــه  ،DNAکلیــه ،جه 
میــر قلبــی عروقــی میشــوند.
عوامل آلودگی هوا در برخی شهرهای ایران
طبــق مــاده  ۶۲برنامــه ســوم توســعه ،دولــت مکلــف
شــده در طــول برنامــه چهــارم آلودگــی هـوای شــهرهای
تهــران ،اهــواز ،اراک ،تبریــز ،مشــهد ،شــیراز و کــرج
و اصفهــان را در حــد اســتاندارد مصــوب شــورایعالی
حفاظــت از محیطزیســت کاهــش دهــد .در ایــن بخــش
دالیــل عمــده آلودگــی ه ـوا در تع ـدادی از ایــن شــهرها
مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت .ایــن شــهرها
از پرجمعیتتریــن شــهرهای ایــران هســتند؛ طبــق
سرشــماری ســال  ۹۵ته ـران بــا  ۸میلیــون و  ۷۳۷ه ـزار
نفــر پرجمعیتتریــن شــهر ایــران اســت ،مشــهد بــا ۳
میلیــون و  ۳۷۲هـزار نفــر رتبــه دوم ،اصفهان بــا  ۲میلیون
و  ۲۴۳هـزار نفــر رتبــه ســوم و کــرج ،شــیراز و تبریــز بــه
ترتیــب بــا ۱میلیــون و  ۹۷۳هـزار ۱ ،میلیون  ۸۶۰هـزار و ۱
میلیــون و ۷۷۳هـزار رتبــه چهــارم تا ششــم را دارا هســتند.
جمعیــت زیــاد این کالنشــهرها به معنای اســتفاده بیشــتر
از وســایل نقلیــه و گرمکننــده اســت کــه آلودگــی هـوا را
بــه دنبــال خواهــد داشــت .بــه جــز جمعیــت ،صنعتــی
بــودن یکــی دیگــر از عوامــل آلودگــی برخــی اســتانها
و شــهرهای ایـران اســت؛ مثـ ً
ا طبــق طــرح آمارگیــری
نیــروی کار ســال  ،۱۳۹۷ســهم صنعــت در اشــتغا لزایی
اســتانهای البــرز ،اصفهــان ،مرکــزی و تهـران بــه ترتیب
۴۰.۶ ۴۰.۸ ،۴۲و ۳۲درصــد بودهاســت.
تهــران :ته ـران روزهــا  ۱۲میلیــون و ش ـبها حــدود ۸
میلیــون جمعیــت را پذی ـرا میباشــد ۱.۵ .میلیــون واحــد
مســکونی در شــهر وجــود دارد ،ایــن در حالــی اســت کــه
نــرخ افزایــش جمعیــت بــا رشــد فضــای ســبز هماهنــگ
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نیســت و ســرانه فضــای ســبز در ایــن شــهر بســیار
پایینتــر از اســتاندارد بینالمللــی اســت .بیــش از۷۰۰۰
واحــد صنعتــی در ته ـران وجــود دارد کــه  ۳۰درصــد در
غــرب و  ۵۴درصــد در جنــوب و  ۱۶درصد در شــرق شــهر
تأســیس شــدهاند .بــا توجــه بــه وزش بادهــای غالــب
غربــی و جنــوب غربــی بیشــتر مـواد زایــد ایــن کارخانهها
بــه داخــل شــهر هدایــت میشــوند .در حــال حاضــر ۴
میلیــون خــودرو و  ۳میلیــون موتورســیکلت در شــهر تردد
میکننــد (صفــوی و علیجانــی .)۱۳۸۵ ،مهمتریــن
آالینــده شــهر تهـران در  ۱۳ســال گذشــته ،از مونوکســید
کربــن بــه ذرات معلــق تغییــر یافتــه اســت (ارفعــی و
همــکارن . )۱۳۹۲ ،خودروهــای ســواری ،تاکســیها،
موتورســیکلتها و وانتهــا بــه ترتیــب بــا ۲۱ ۱۳ ،۵۳
و  ۱۰درصــد بیشــترین ســهم را در انتشــار  COدر هـوای
شــهر تهـران دارنــد .خودروهــای سـواری در انتشــار NOx
ســهم  ۴۲درصــدی دارنــد ،ایــن ســهم بـرای تاکسـیها
 ۲۰درصــد و بـرای ســایر وســایل نقلیــه  ۵تــا  ۱۰درصــد
میباشــد .خودروهــای ســنگین چــون غالبــ ًا ســوخت
دیزلــی مصــرف میکننــد ،از جملــه منابــع انتشــار ذرات
معلــق در هــوای تهــران هســتند و ســهم کامیونهــا،
مینیبوسهــا و اتوبوسهــا در انتشــار ذرات معلــق بــه
ترتیــب  ۳۳ ،۱۳و ۱۷درصــد میباشــد ،موتــور ســیکلتها
نیــز ســهم  ۲۹درصــدی دارنــد (شــهبازی.)۱۳۹۳ ،
اصفهــان :بنابــر آمارهــای رســمی ،وجــود  ۱۰هـزار واحد
صنعتــی ۱۵ ،هـزار واحــد صنفــی ۷۰۰ ،معــدن فعــال و ۲
هـزار واحــد ســنگبری و همچنیــن  ۷۵درصــد تولیــد آهن
و فــوالد کشــور ۴۵ ،درصــد تولیــد آجــر کشــور ۲۰ ،درصد
بنزیــن کشــور و رتبــه دوم کشــور در تولیــد فراوردههــای
نفتــی و تولیــد  ۱۰درصــد بــرق کشــور در اصفهــان ،در
آلودگــی ایــن کالنشــهر نقــش باالیــی دارنــد .بــا توجه به
وجــود  ۱۶شــهرک صنعتــی ،داخــل شــعاع  ۵۰کیلومتری
اصفهــان کــه  ۷۸درصــد واحدهای صنعتــی این اســتان را
تشــکیل میدهنــد و اســتقرار تنهــا  ۲۲درصــد واحدهــای
صنعتــی ،خــارج از شــعاع  ۵۰کیلومتــری تمرکــز بســیار
ســنگینی از صنایــع در شــعاع  ۵۰کیلومتــری اصفهــان
وجــود دارد ،کــه ایــن بر مشــکل آلودگــی هوای این شــهر
دامــن میزنــد .براســاس نتایــج نهایــی طــرح منشــأیابی
و ســهمبندی ذرات معلــق هـوای شــهر اصفهــان کــه از
ســوی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان منتشــر شــدهاســت،
حداکثــر  ۳۷درصــد از آالیندگــی ه ـوای شــهر اصفهــان

متوجــه صنایــع اســت .حــدود  ۶۰۰صنعــت آالینــده در
اســتان اصفهــان شناســایی شــده ،کــه  ۴۲۰صنعــت در
محــدوده منطقــه مرکــزی اصفهــان اســت .طبــق طــرح
منشــأیابی و ســهمبندی ذرات معلــق هــوای شــهر
اصفهــان ۵۳ ،درصــد ذرات معلــق هـوا مربــوط بــه حمل و
نقــل و  ۷۰درصــد از ســهم حمــل و نقــل نیــز مربــوط بــه
اتوبوسهــا و کامیونهــا اســت (ســلیمانی.)۱۳۹۶ ،
اهــواز :خوزســتان از ســال  ۸۰تــا کنــون ،بــه طــور جــدی
بــا مشــکل گــرد و غبــار مواجه اســت؛ بــه طوریکــه ،تعداد
رویدادهــای گــرد و غبــار از از  ۱۰نوبت در ســال  ،۸۱به ۵۵
نوبــت در ســال ۱۳۸۷رســید ۷۰ .درصــد آلودگی این شــهر
طبــق طــرح جامــع آلودگــی کالنشــهر اهـواز ،مربــوط به
فعالیتهــای صنعتــی اســت کــه  ۹۰درصــد از ایــن میزان
مربــوط بــه صنایــع نفتی اســت .عمــده آلودگــی نفتی هم
بــه شــعلههای گاز هم ـراه نفــت مربــوط اســت کــه در
اطـراف شــهر میســوزند (طباطبایــی و همــکاران.)۱۳۹۵ ،
مقررات مرتبط با آلودگی هوا در ایران
در قانــون اساســی ایــران بهرهمنــدی از محیطزیســت
ســالم ،حــق هــر فــردی دانســته شــده و از آن میت ـوان
نتیجــه گرفــت کــه بهرهمنــدی از هـوای پاک و ســالم نیز
حــق هــر فــردی میباشــد ،بـرای دســتیابی بــه ایــن مهم
در چندیــن مرجع مختلــف قوانیــن و آییننامههایــی برای
فراهــم آوردن هـوای پــاک و ســالم بــه وســیلهی کنتــرل
ی هـوای ناشــی از صنعــت ،حمــل و نقــل و غیــره
آلودگـ 
تدویــن شــدهاند .در حقــوق ایــران ،اکثــر ضمانتهــای
کیفــری مقابلــه بــا آلودگــی هـوا شــامل کیفرهایــی نظیر
جـزای نقــدی ،حبــس ،جلوگیــری از تــردد وســایل نقلیه و
تعطیــل واحــد آالینــده اســت .در ادامــه ،به بررســی قوانین
آییننامههــا و مصوبــات شــورایعالی محیطزیســت و
هیئــت وزیـران ،پرداختــه خواهــد شــد.
قوانین
قانــون اساســی :طبــق اصــل  ۵۰قانــون اساســی،
محیطزیســت ســالم یــک حــق شــهروندی و حفاظــت از
محیطزیســت وظیفــه عمومــی اســت و هرگونــه فعالیتی
کــه باعــث تخریب یــا آلودگــی غیر قابــل جبران آن شــود
یدارد کــه
ممنــوع اســت ،ایــن قانــون همچنیــن بیــان مـ 
مســائل محیطزیســتی فرابخشــی هســتند و تمــام آحــاد
جامعــه (ســازمانها و دســتگاهها) در قبــال آن مســئولیت
دارنــد (لطفیــان و فخــر داور .)۱۳۹۷ ،بعضــی حقوقدانان نیز
پیشنیــاز تحقق حقــوق یــاد شــده در اصــول ،۴۳ ،۲۹ ،۲۲
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۴۴و ۴۵قانــون اساســی را محیطزیســت ســالم دانســتهاند
(ســودمندی.)۱۳۹۹ ،
سیاسـتهای کلــی برنامــه چهــارم توســعه :طبــق مــاده
 ۶۲برنامــه ســوم توســعه ،دولــت مکلــف اســت در طــول
برنامــه چهــارم آلودگــی هـوای شــهرهای تهـران ،اهـواز،
اراک ،تبریــز ،مشــهد ،شــیراز و کــرج و اصفهــان را در حــد
اســتاندارد مصــوب شــورایعالی حفاظــت از محیطزیســت
کاهــش دهــد .طبــق بنــد ب مــاده  ، ۶۸دولــت اجــازه دارد
بــا رعایــت اصــل  ۷۲و  ۸۵قانــون اساســی بـرای تقلیــل
ورود آالیندههــا بــه محیطزیســت و تخریــب آن صنــدوق
ملــی محیطزیســت وابســته بــه ســازمان محیطزیســت
را تأســیس کنــد (لطفیــان و فخــر داور.)۱۳۹۷ ،
قانــون شــهرداری مصــوب  :۱۳۳۴ایــن قانــون در
کنــار قواعــد مربــوط بــه حفــظ و گســترش فضــای ســبز
در شــهرها بخشــی از دفتــر هفتــم خــود را بــه آلودگی هوا
اختصــاص دادهاســت (خداکرمــی و زاهــدی.)۱۳۹۸ ،
قانــون حفاظــت و بهســازی محیطزیســت
مصــوب  ۱۳۵۳/۳/۱۸و اصالحيه :۱۳۷۱/۸/۲۴
ایــن قانــون مبــادرت بــه هــر عملــی کــه ســبب آلودگــی
محیطزیســت شــود را ممنــوع نمــوده اســت .ایــن قانــون
بــر انجــام تحقیقــات و برررسـیهای علمــی و اقتصــادی
در زمینــه حفاظــت و بهبــود محیطزیســت و جلوگیــری از
آلودگــی و بــر هــم خــوردن تعــادل محیطزیســت تأکیــد
مـیورزد .در ایــن قانــون ،آلودگیهــای زیســت محیطــی
ایجــاد شــده توســط کارخانجــات و کارگاههــا مــورد توجــه
قــرار گرفتــه و در صــورت اخطــار بــه آنهــا و عــدم
توجهشــان از کار و فعالیتشــان جلوگیــری بــه عمل خواهد
آمــد (مجابــی و اســماعیلی فــرد.)۱۳۹۵ ،
قانــون برنامــه پنــج ســاله پنجــم توســعه مصــوب
 : ۱۳۸9در مــاده ۱۳۴در مــورد حفاظــت از محیطزیســت
راهکارهایــی ارائــه شــده و در بخــش محیطزیســت نیــز
مــواد قانونــی دیگــری بــرای کاهــش آلودگــی هــوا،
شناســایی کانــون انتشــار ریزگردهــا و مهــار آن ،می ـزان
انتشــار گازهــای گلخانــهای آمــدهاســت (مجابــی و
اســماعیلی فــرد.)۱۳۹۵ ،
قانــون نحــوه جلوگيــری از آلودگــی هــوا مصوب
 :۱۳۷۴/۲/۳در راســتای تحقــق اصــل  ۵۰قانــون
اساســی ایجــاد شــدهاســت و از  ۶فصــل تشــکیل شــده
اســت و منابــع آلــوده کننــده را بــه ســه دســته .۱ :وســایل
نقلیــه موتــوری  .۲کارخانجــات ،کارگاههــا ،نیروگاههــا،

منابــع تجــاری و خانگــی  .۳منابــع متفرقــه تقســیمبندی
نمــوده اســت .طبــق ایــن قانــون ،اقـدام بــه هــر عملــی
کــه موجــب آلودگــی هـوا شــود ممنــوع بــوده و مجــازات
بـرای خاطیــان اعمــال خواهــد شــد (مجابی و اســماعیلی
فــرد.)۱۳۹۵ ،
قانــون هــوای پــاک مصــوب :۱۳۹۶/۴/۲۵
ایــن قانــون دارای بیــش از ۱۰آییننامــه اجرایــی اســت،
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 ،انرژیهــای پــاک و تجدیدپذیــر ،تولیــد و
عرضــه ســوخت اســتاندارد ،شـرایط اضطـرار آلودگــی هوا،
خــود اظهــاری و پایــش صنایــع ،بیابانزدایــی و مقابلــه
بــا گــرد و غبــار ،همکاریهــای بینالمللــی ،تأمیــن
ـتمحیطــی رودخانههــا و تاالبهــا ،ایجــاد
حقابــه زیسـ 
شــعب تخصصــی رســیدگی بــه تخلفــات محیطزیســت
در مراجــع قضایــی و م ـوارد دیگــر پرداختــه شــدهاســت
(مرکــز پژوهشهــای مجلــس)۱۳۹۷ ،
آییننامهها
آیيننامــه اجرایــی تبصــره مــاده  ۱قانــون نحوه
جلوگيــری از آلودگــی هــوا مصــوب :۱۳۷۶/۲/۱۴
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
آالینــده باشــد در ایــن آییننامــه مــورد تأکیــد قــرار
گرفتهانــد (خداکرمــی و زاهــدی.)۱۳۹۸ ،
آییننامــه اجرایــی قانــون نحــوه جلوگيــری از
آلودگــی هــوا مصــوب  :۱۳۷۹/۶/۱۶مــاده  ۲آن منابــع
آلودهکننــده هــوا غیــر از مــوارد موضــوع آییننامــه
اجرایــی فصــل ســوم قانــون را بــه ســه دســته نقلیــه
موتــوری ،منابــع تجــاری -خانگی و منابع متفرقه تقســیم
کــرده اســت و در فصــل دوم و ســوم بــه آنهــا پرداختــه
اســت (خداکرمــی و زاهــدی.)۱۳۹۸،
آیيننامــه اجرایــی تبصــره مــاده ۱آیيننامــه نحوه
جلوگيــری از آلودگــی هــوا مصــوب :۱۳۸۱/۴/۵این
آیيننامــه بــه منظــور کاهــش آلودگــی ه ـوا بــر نحــوه
اعمــال محدودیــت و صــدور مجــوز تــردد و چگونگــی
نظــارت بــر اجــرای محدودیتهــا و ســاماندهی حمــل
و نقــل شــهری اشــاره دارد .بــه موجــب مــاده  ۶۳ایــن
آیيننامــه ،کليــه دســتگاهها موظــف بــه گازســوز نمــودن
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وســایل نقليهشــان طــی زمــان مشــخص میگردنــد؛
همچنيــن ایــن آیيننامــه بــه منظــور ســاماندهی حمل و
نقــل شــهری تکاليفی بـرای وزارت نفــت ،ســازمان صدا و
ســيما و مؤسســه تحقيقات و اســتانداردهای صنعتی ایران
مقــرر نمــوده اســت (خداکرمــی و زاهــدی.)1398،
آییننامههــای قانــون هــوای پــاک ،شــامل آییننامــه
فنــی در زمینــه کنتــرل و کاهــش آلودگــی هـوا ،آییننامه
اجرایــی مــاده  ۷قانــون ه ـوای پــاک ،آییننامــه اجرایــی
مــاده  ۸ق ه پ ،آییننامــه اجرایــی تبصره مــاده  ۱۴ق ه پ،
آییننامــه اجرایــی تبصــره  ۳مــاده  ۱۶ق ه پ ،آییننامــه
اجرایــی مــاده  ۱۷ق ه پ ،آییننامــه اجرایــی مــاده  ۲۹ق
ه پ بــوده همگــی مصــوب ۱۳۷۹/۶/۲۱هســتند (مرکــز
پژوهشهــای مجلــس)۱۳۹۷ ،

زﯾـﺴــﺖ ﺳـﭙــﻬﺮ
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مصوباتشورایعالیمحیطزیستوهیئتوزیران
مصوبــات شــورایعالی حفاظت محیطزیســت :
مصوبــات شــماره ،۱۶۲ ،۱۳۸،۱۰۴ ،۱۳۶ ،۱۳۵ ،۱۳۴ ،۱۰۳
 ۱۹۵ ،۱۶۵و ( ۲۴۰خداکرمــی و زاهــدی.)۱۳۹۸ ،
مصوبــات هیئــت وزیــران :مصوبــه هیئــت وزیـران
مصــوب  ،۱۳۶۹/۹/۲۱در مــورد آلودگــی هــوا ،مصوبــه
هیئــت وزی ـران در خصــوص تفویــض اختيــارات دولــت
ناشــی از تبصــره  ۴مــاده  ۶۵قانــون نحــوه جلوگيــري از
آلودگــی ه ـوا مصــوب  ۱۳۷۵مــورخ  ،۱۳۷۷/۸/۳مصوبــه
هیئــت وزیـران در زمينــه برنامــه جامــع کاهــش آلودگــی
هـوای شــهر تهـران مــورخ  ۱۳۷۹/۲/۲۱و مصوبــه هیئت
وزیـران در خصــوص طــرح جامع کاهــش آلودگــی هوای
اســتان مــورخ ( ۱۳۸۲/۲/۱۸خداکرمــی و زاهــدی.)۱۳۹۸ ،
معاهداتبينالمللیمرتبطباآلودگیهوا
آشــفتگیها و تغیی ـرات اتمســفری ،مســئلهای جهانــی و
مرتبــط بــا تمامی کشــورهای جهــان ،اعم از توســعه یافته
و یــا در حــال توســعه ،میباشــند .بـرای حــل آن دســته از
آشــفتگیها اتمســفری ،نظیــر تغییـرات اقلیمــی و از بیــن
رفتــن الیــه اُزون ،و یــا آلودگیهای گســترده ،کــه پایدارتر
هســتند و زندگــی تعــداد بیشتــری از مــردم را تحــت
تأثیــر قــرار میدهنــد ،مجموعــهای از کنوانســیونها و
پروتکلهــا بــه تصویــب و تأییــد کشــورها رســیدهاند تــا
بـرای مقابلــه بــا عوامــل آنها و همچنیــن تبــادل دانش
و تکنولــوژی در ایــن زمینــه بــا یکدیگــر همــکاری کنند.
در ادامــه توضیحــات مختصــری دربــاره هــر کـدام ارائــه
خواهــد شــد (خداکرمــی و زاهــدی.)۱۳۹۸ ،

کنوانســیون وین :این کنوانســيون ،نخســتین موافقتنامه
بينالمللــی بـرای ایجــاد زمينــه همکاریهــای علمــی و
فنــی در جهــت حفاظــت از الیــه اُزون اســت .ایــن
کنوانســيون ،زمينــه تشــکیل دومیــن ســاختار حقــوق
بينالمللــی بــرای اقدامــات حفاظتــی از الیــه اُزون
(مونتــرال) را بــه وجــود آورد (خداکرمــی و زاهــدی.)۱۳۹۸ ،
پروتــکل مونتــرال :بــر اســاس ایــن پروتــکل ،ابت ـدا
کشــورهای پیشــرفته ملــزم بــه کاهــش انتشــار م ـواد از
بينبرنــده الیــه اوزن بــه ميــزان  ۵۰درصــد تــا ســال
 ۲۰۰۰شــدند؛ همچنيــن ،بــه کشــورهای در حــال توســعه
یــک فرصــت  ۱۰ســاله داده شــده اســت .ایــن پروتــکل
تابهحــال چندیــن بــار اصــاح و تعدیــل شــده کــه
ایــن اصالحــات شــامل الحاقیــه لنــدن ( ،)۱۹۹۰الحاقیــه
کپنهــاگ ( ،)۱۹۹۲تطبیقــات ویــن ( )۱۹۹۵و الحاقیههــای
مونتــرال ( )۱۹۹۷میباشــد ،در ایــران دفتــر الیــه اُزون
مجــری مربوط بــه حفاظــت از الیه اُزون در کشــور اســت
(خداکرمــی و زاهــدی.)۱۳۹۸ ،
کنوانســيون ســازمان ملل متحــد در مــورد تغييرات
آب و هــوا (تغييــرات اقليمــی) :ایــن کنوانســيون بــا
هــدف ثابــت نگــه داشــتن مقـدار گازهــای گلخانـهای در
حــدی کــه از تغييـرات آب و هوایــی کــه باعــث مختــل
شــدن چرخههــای طبیعــی میشــود جلوگیــری کنــد،
تشــکیل شــد .ایــن معاهــده در هــر کشــور دارای یــک
مجــری طــرح ملــی اســت .در ای ـران دفتــر طــرح ملــی
تغييــرات آب و هوایــی ،ایــن مســئوليت را بــر عهــده
داشــته و بــا همــکاری برنامــه ملــل متحــد و برنامــه
محیطزیســت ،ملــل متحــد ،طرحهــای مشــترکی را در
خصــوص تغييـرات آب و هـوا انجــام میدهــد (خداکرمــی
و زاهــدی.)۱۳۹۸ ،
پروتــکل کیوتــو :تعييــن اهـداف کمــی بـرای کاهش
انتشــار گازهــای گلخان ـهای در مــدت زمانــی مشــخص
محــور اصلی این نشســت را تشــکیل میدهــد؛ همچنين
شناســایی سیاسـتها و اقدامــات جهت دســتیابی بــه این
هــدف و تـداوم اجـرای ایــن تعهـدات از دیگــر محورهــای
ایــن پروتــکل بودنــد (خداکرمــی و زاهــدی.)۱۳۹۸ ،
نتیجهگیری
آلودگــی هـوا ،چــه توســط آالیندههــای 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 تأثیـرات خــود را روی زندگــی و ســامتی مــا خواهــد

 .1ارفعــی نیــا ،حســین؛ مجیدکرمانــی ،مینــا
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گذاشــت و گاهــی خســارات جبرانناپذیــری را بــه مــا وارد
خواهــد کــرد .آلودگــی هـوا بــه علــت افزایــش جمعیــت،
حمــل و نقــل و رشــد صنعتــی بــه وقــوع میپیونــدد و
نمیت ـوان آن را ریش ـهکن کــرد ،امــا ب ـرای کــم کــردن
آســیب و مدیریــت آن میتـوان کارهایــی انجــام داد؛ بــه
عنـوان مثــال ،در اولیــن گام بایــد آالیندههــا و اثـرات آنها

را شــناخت و ســپس عوامــل آلودگــی هـوا 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 خالصـهای در هر
مــورد ارائــه شــده و امید اســت کــه خواننــده درک خوبی از
ایــن پدیــده و اثـرات منفــی و الـزام مدیریــت آن پیـدا کنــد.
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