
  کاشان  شهرستان هواي آلودگی کاهش جامع طرح
  

  چکیده :
امروزه مطالعات آلودگی هواي شهري و ارائه استراتژي و راهکارهاي کنترل آن از اولویت  هوا، آلودگی شیوع به توجه

تأمین شرایط استاندارد و مناسب کیفیت هواي آزاد با هدف  جامع آلودگی هوا شهرستان کاشان طرحباالیی برخوردار است. 
  طی مراحل زیر به انجام رسید: محیطی براي حفظ سالمت شهروندان و پیشگیري از بروز معضالت زیست

  بندي کیفیت هواي آزاد ) پهنه2هاي سنجش کیفیت هوا و ( ) بررسی و تفسیر داده1بررسی وضعیت موجود کیفیت هوا: ( •
تعیین سهم منابع آالینده در ) 2هاي هوا از منابع آالینده، ( ) تعیین میزان انتشار آالینده1شناسایی منابع آالینده هوا: ( •

  ها بندي منابع آالینده و میزان انتشار آالینده ) پهنه3و ( هاي مختلف انتشار آالینده
 )AHPاتبی (تعیین سهم منابع آالینده در آلودگی هوا بر اساس تحلیل سلسله مر •

) ایجاد 2( آلودگی هوا، کاهش تعریف هدف یا اهداف اصلی طرح جامع) 1تدوین برنامه اجرایی کاهش آلودگی هوا: ( •
هاي کاهش  بندي پروژه اولویت) 4هوا با همکاري ذینفعان، (هاي کاهش آلودگی  ) تعریف پروژه3ساختار تشکیالتی، (

  هاي کاهش آلودگی هوا ی اجراي پروژه) تعیین برنامه زمان5آلودگی هواي منتخب و (
تعیین شیوه بازنگري ) 2ها، ( پروژه) تعیین شیوه نظارت بر اجراي 1مدیریت و پایش اجراي برنامه کاهش آلودگی هوا: ( •

گذاري و واگذاري  ) تعیین شیوه تأمین اعتبار، بودجه4ها و ( ) تعیین نقش مشاورین علمی در اجراي پروژه3ها، ( پروژه
 اعتبار

، 18/0، 14/0به ترتیب به میزان  HCو  SO2 ،NOx ،TSP ،COهاي  سلسله مراتبی، وزن آالینده تحلیلبر اساس 
ها بر اساس  دهی آالینده ، ضرایب انتشار سوخت و وزن با استفاده از آنالیز مصرف سوختبدست آمد.  09/0و  16/0، 44/0

در آلودگی  و مؤسساتتجاري و  منابع مسکونیو گرمایش در  کشاورزي، صنایع ،حمل و نقلتحلیل سلسله مراتبی سهم منابع 
بندي کیفیت هواي آزاد نشان داد که  هاي پهنه بدست آمد. نقشهدرصد  13/0و  6/0، 9/13، 4/85هواي شهر کاشان به ترتیب 

و  1391ا در سال هاي کیفیت هو سنجش .بود یشمالمناطق جنوبی بیشتر از مناطق مرکزي و در  هاي هوا آالیندهغلظت 
نشان داد که کیفیت هواي آزاد در شهر کاشان مطلوب نیست و استمرار این وضعیت خسارت زیادي به سالمت مردم و  1392
بهبود کیفیت هواي آزاد از طریق کاهش انتشار  ،کند، بنابراین هدف اصلی طرح جامع آلودگی هوا زیست وارد می محیط

هوا در  آلودگی کاهش اجرایی برنامهبر اساس هدف مذکور،  نسبت به سطح کنونی انتخاب شد. هاي هوا از منابع آالینده یندهالآ
 و ارائه گردید. تنظیم، صنعت و سایر بخشها سه بخش حمل و نقل

 
  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

