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هواآلودگی هوا   
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 تعریف آلودگي ھوا
 ھرگاه نسبت تركیب مواد متشكلھ از ھوا تغییر كند-١•

 )نیتروژن،اكسیژن،دي اكسید كربن ، بخار آب ، گازھاي بي اثر(  

 

دستھ فوق بھ تركیب  ۵عناصر و تركیبات جدیدي عالوه -٢•
 .مواد متشكلھ ھوا اضافھ شوند

 ...)و VOCs،PANدي اكسید گوگرد،مونوكسید كربن،(   

وجود یک یا چند و یا مخلوطی از آلوده کنندھا در ھوای آزاد با : تعریف-٣ 
توجھ بھ کیفیت و کمت و بھ ان اندازه تداومی کھ برای انسان  ، حیوانات 
و گیاھان مضر بوده و یا موجب زیان رساندن  بھ اموال شود و بھ نوعی 

 کخل زندگی راحت شود 

  افزایش کاهش، جاي به ارتفاع با دما تغییرات آن طی که شرایطی

  سبب و هوا صعودي حرکات از جلوگیري موجب که .داشت خواهد

 .شد خواهد صنعتی و شهري مناطق در هوا آلودگی افزایش

 

 وارونگی دما
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 منابع آلودگي ھوا

 سالمتی 

 دالیل وجود منابع

 آلودگی ھوا

بھداشت و بھسازی 
 منابع آب

 عوامل شیمیائی 

 محیطھای قابل تکثیر برای 

 عوامل منتقلھ

 پرتوھا

 سایر موارد

 دالیل موثر 

 تجارت

 تخریب اکوسیستم ھا

 مھاجرت

 بیابانزائی

 تغییرات آب و ھوائی 

 حمل و نقل

Injuries 

Physical 
inactivity 

Breast cancer 

Drownings 

Lung cancer 

Respiratory 
infections 

COPD 

فردي اثر گذار بر سالمت/اجتماعی / عوامل زیست محیطی   
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 استانداردھاي آلودگي ھوا

 :استاندارد اولیھ •
 .تاكید بر سالمت عمومي جامعھ دارد  

 

 

 استاندارد ثانویھ•

 .تاكید بر رفاه عمومي جامعھ دارد  

 

 تاریچه حوادث انسانی ناشی از آلودگی هوا
)بعنوان حوادث غیر مترقبه (   

• (  9  – 38نفر بر اثر افزایش آالینده دي اکسیدگوگرد به میزان  60مرگ ) :  1930( دره میوز بلژیک 

) برابر حدمجاز  64بیش از  ppm   

• 2نفر براثر افزایش آالینده دي اکسید گوگرد به میزان  20مرگ ) :  1948( دنوراي پنسیلوانیا    

ppm )برابر حد مجاز 3بیش از ( 0/5  –   

• (  1/34نفر بر اثر افزایش آالینده دي اکسیدگوگرد به میزان بیش از  3900مرگ ) :  1952( لندن 

) برابر حدمجاز 9بیش از  ppm      

• نفر براثر افزایش آالینده دي اکسید گوگرد به میزان بیش از  168مرگ ) :  1962( نیویورك 

1/02) ppm  برابر حد مجاز  7بیش از(  

• نفر براثر انتشار متیل ایزوسیانات  از کارخانه آفت کش 2500مرگ ) :  1984( بوپال هند   

ppm  استاندارد دي اکسیدگوگرد میباشد  0/14  
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)دارای استاندارد(آالینده ھای عمده موجود در ھوا   

 ذرات معلق قابل استنشاق(PM10 , PM2.5)  

  منوکسید کربن 

 ازن 

دي اکسید گوگرد 

اکسیدهاي نیتروژن 

 آالينده �اي اص�� موجود در �واي ش�ر �اي صنع��

 ازن

 سرب

 منواکسید کربن

 ذرات معلق

 نیتراتھا

 سولفات ھا

 آالینده ھاي جو
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  بر�� اثرات ثانو�ھ وجود آالينده �ا در جو 

 رطوبت + نور خورشید+ آالینده 

 خوردگي 

  شیمیایي
 تشکیل 

 باران اسیدي

 تشکیل مھ دود
 فتو شیمیایي 

 کدورت جو

  و کاھش دید 
 وزوال آب 

 خاک و گیاه  

 فرسایش

 ، ابنیھ باستاني 
 پوسیدگي  

   سطوح فلزي

  

    

 

س�م منا�ع مختلف دران�شار انواع 
آالینده �ا ی �وا در كالن ش�ر 

 اصف�ان
 )  بر اساس مصرف سوخت( 
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تجاري-خانگي كشاورزي صنعت حمل و نقل  نیروگاھھا 

361701 منابع تولید 651 705 689 1092

ال
س

ر 
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ن
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 ٨٨در سال  COسھم منابع مختلف در تولید و انتشار گاز 

  COبا توجھ بھ نمودارفوق بیش از  ٩٩  درصد از تولید و انتشار گاز 
مي .... تجاري و –كشاورزي  -حاصل از حمل ونقل و مابقي سھم صنعت

.باشد  

سھم منابع مختلف در تولید و انتشار گاز SO2 برحسب درصد

حمل و نقل   8.9%
صنعت  12.8%

كشاورزي   1.2%

خانگي-تجاري   

%2.3

نیروگاھھا   % 

74.8

حمل و نقل صنعت كشاورزي خانگي-تجاري نیروگاھھا
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 ۵٩.٧۵% حمل و نقل   

 ٧.١۵%صنعت  

 ۵.١%كشاورزي   

 ۵.٣%تجاري   -خانگي

 ٢٢.٧% نیروگاھھا   

 برحسب درصد NOXسھم منابع مختلف در تولید و انتشار گاز 

 نیروگاھھا تجاري-خانگي كشاورزي صنعت حمل و نقل

سهم هریک از منابع در تولید مجموع آالینده هاي هوا ناشی از مصرف 

انواع سوخت ( در سال 88)

خانگي-تجاري   %1.44نیروگاھھا   % 18.9

كشاورزي   1.16%

صنعت  % 3.8

حمل و نقل   % 74.7

حمل و نقل صنعت كشاورزي خانگي-تجاري نیروگاھھا
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اثرات و بیماریهاي مرتبط با آلودگی    
 هوا

•  بیماري هاي عمده ناشی از آلودگی هوا که سالمت مردم را به خطر می اندازد:

عفونت هاي حاد دستگاه تنفسی  -1   

آسم -2    

عفونت هاي دستگاه تنفسی فوقانی -3    

( بیماري هاي انسدادي دستگاه تنفسی  -4   COPD   (  

سرطان هاي ریه و مجاري تنفسی -5    

عروقی و حمالت قلبی –بیماري هاي قلبی  -6    

• بیشتر در بین کودکان در آلودگی فضاي بسته ( عفونت گوش میانی  -7  

•   واکنش هاي سریع و عمده بدن در مقابل آلودگی هوا که سالمت مردم را به خطر می اندازد : 

حمالت فلبی  -1          

)واکنش هاي آسمیک ، نفس تنگی ، سوزش مجاري تنفسی ( حمالت تنفسی  -2           

سوزش و التهاب مخاط چشم و آبریزش از چشم  -3           

سردرد ، سرگیجه ، بی حوصلگی ، خواب آلودگی  و ضعف عمومی بدن  -4           
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دود ،گردو غبار ، مه ) ریزگردها(ذرات   

آالینده هاي اصلی هوا از دیدگاه بهداشت عمومی 

 نفر بر اثر مواجهه با ذرات دچار مرگ زودرس می شوند  500000در دنیا سالیانه 

 )درصد کل مرگ و میرها 6(•

هزینه سالمتی صرف شده در بخش بهداشت  بسیار باال 

تعداد موارد مرگ ومیر به دلیل سرطان ها و بیماري هاي قلبی تنفسی به شدت افزایش می یابد 

 میکروگرم بر   10درصدي مرگ به ازاي افزایش هر  6در مواجهه هاي طوالنی مدت باعث افزایش

 14درصد و سرطان ریه  12متر مکعب می گردد با این افزایش ذرات، بیماري هاي قلبی عروقی 

 درصد افزایش می یابد

 

 طوفان گرد و غبار= کاهش دید به کمتر از یک کیلومتر 

 درصدي مرگ و میر 1/7افزایش = طوفان گرد و غبار 

  میلی گرم 0/34تا  0/15جوانان به طور روزانه 

 میلی گرم 0/81بزرگساالن 

 میلی گرم 50-100کودکان 
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ایجاد تغییرات اقلیمی در مقیاس جهانی و محلی 

تغییر در چرخه بیولوژیکی، زمین شناسی ، شیمیایی، و محیط زیست 

تاثیر بر تشکیل ابر و ویژگی هاي آن و میزان نزوالت جوي 

کاهش اسیدیته نزوالت جوي 

 آن در نزدیکی  30% هنگامی که پدیده گردو غبار در محلی ایجاد می شود

 6500تا (آن به فواصل دور  50%آن در مقیاس محلی و بیش از  20% منبع، 

 .منتقل می گردد) کیلومتري

 

 بیماري هاي عمده ریوي ناشی از آلودگی هوا

 برونشیت

 برونشیت آسمی

 آمفیزم
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 بیماري هاي عمده ریوي ناشی از آلودگی هوا

 آسم

 برونشیت مزمن

 بیماري هاي عمده ریوي ناشی از آلودگی هوا

تخریب حبابچه هاي 
 ریوي

 آمفیزم 

 برونشیت  ثالثیه
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میل تركیبي .گازي بي رنگ وبي  بووبیطعم میباشد:مونوكسید  كربن١.
برابرنسبت  بھ ٢١٠آن باھموگلوبین وتشكیل  كربوكسي  ھموگلوبین 

كاھش دردقت    ،توان كاري،قابلیت  :عوارض.  اكسیژن است 
 .یادگیري وانجام  فعالیتھاي  دشوار

 

تأثیربرروي سیستم تنفسي،كاھش  سیستم دفاعي :دي  اكسید گوگرد١.
وسیستم )غیرمستقیم(وریھ ھاوتشدیدبیماریھاي قلبي

ھمچنین یكي ازعوامل اصلي باران  اسیدي                                            ).مستقیم(تنفسي
بیماران آسمي، برونشیت، بیماریھاي : so2مھمترین  افرادحساس بھ 
 قلبي،كودكان وافراد مسن 

 

فتوشیمیایي ازگازھاي فعال درجوبوده وعامل مھ دود  :دي اكسیدازت٢.
 در کودکان احتمال منجر بھ بیماران ریوی ، اسم          .است

:                                                                        ازن۴.
.  یك ماده اكسید كننده قوي باقابلیت واكنش زیاد میباشد

ازبین بردن بافت ریھ،كاھش عملكرد وحساس شدن ریھ ھا، :عوارض
.                                بخصوص درافراد مسن وكودكان

ساعت متوالي توان ریھ ٧تا۶درمعرض غلظت پایین این گازبھ مدت
ھا كاھش مي یابدوعوارضي مانند درد قفسھ سینھ وسرفھ راباعث  

ھمچنین ازن  باعث كاھش بازدھي محصوالت  كشاورزي . مي شود
 .وازبین رفتن جنگلھا واكوسیستمھاي گیاھي میشود

 

:                                                            ذرات معلق ۵.
تأثیرسوءبردستگاه تنفسي                                            -الف
...)  مانندفعالیت سلولھاي مژك دارو(تأثیربرمكانیزمھاي دفاعي بدن-ب
...)                                  آسبست وغیره (تأثیرات سرطانزایي  -ج
 تشدید كننده اثرآالینده ھاي گازي     -د
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  PSIاعالم وضعیت آلودگی هوا براساس محدوده 

 PSI وضعیت

 PSI  < 100 > 250 هشدار 

 PSI < 250  > 350 اضطرار

  PSI < 350 بحران 

 وضعیت هوا شاخص آلودگی 

 هواي پاك 50 -0

 هواي سالم 50-100

 هواي ناسالم 100-200

 هواي بسیار ناسالم 200-300

 آلودگی هواي شدید <300

AQI,API,PSIشاخص آلودگی هوا    :  

.  براي تعیین آلودگی هوا عالوه بر تعیین غلظت آلودگی از شاخص آلودگی هوا که قابلیت درك براي عموم مردم دارد استفاده می شود

.، بسیار ناسالم و آلودگی هواي شدید نشان می دهد ناسالم ، سالم این شاخص وضعیت آلودگی هوا را در حالت هاي پاك،  

:روش تعیین شاخص آلودگی  

PSI =1/3 (PM/sPM + SO2/sSO2 + CO/sCO ) * 100 

I = 1/n Σ i=1 Ai   Ai = Ci/Si *100 

Cautionary Statements  
Levels of 

Health  

Index 

Values  

None Good  0 – 50  

Unusually sensitive  people should consider reducing  
prolonged or heavy exertion  

Moderate 51 - 100 

People with heart or lung disease, older adults ,and children 
should reduce prolonged or heavy exertion 

Unhealthy for 
sensitive groups 

101 – 150  

People with heart or lung disease ,older adults ,and children 
should avoid prolonged or heavy exertion. Every one else 

should reduce prolonged or heavy exertion 
Unhealthy  151 – 200  

People with heart or lung disease, older adults ,and children 
should avoid all physical activity outdoors. Everyone else 

should avoid prolonged or heavy exertion 
Very unhealthy 201 – 300  

People with heart or lung disease, older adults, and children 
should remain, indoors and keep activity level low .Every one 

else should avoid all physical activities outdoors. 
Hazardous 301 - 500 

  ٢٠-١٠ذرات معلق
mg/m3 
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ذرات معلق 
pm10 

مقادیر شاخص 

 آلودگی
 اقدامات احتیاطی الزم سطوح بهداشتی

 اقدام خاصی نیاز نیست خوب  50 – 0 

 متوسط 100 - 51
 حساس بایستی فعالیت ھای سنگین و طوالنی مدت را کاھش دھند معموال گروھھای

 

101 – 150  
غیربھداشتی برای 

حساس گروھھای  

ریوی، کودکان و افراد مسن فعالیت ھای سنگین و طوالنی مدت  افراد دارای بیماری ھای قلبی و
 را کاھش دھند

 

بھداشتی غیر  200 – 151  

افراد دارای بیماری ھای قلبی و ریوی، کودکان و افراد مسن از انجام فعالیت ھای سنگین و 
طوالنی مدت خوددراری نموده و سایر افراد جامعھ بایستی فعالیت ھای سنگین و طوالنی مدت را 

 کاھش دھند
 

201 – 300  
  غیر کامال

 بھداشتی

افراد دارای بیماری ھای قلبی و ریوی، کودکان و افراد مسن از انجام فعالیت و ورزش در محیط 
بیرون  بھ طور جدی خوددراری نموده و سایر افراد جامعھ بایستی فعالیت ھای سنگین و 

 .طوالنی مدت را متوقف نمایند
 

 خطرناک 500 - 301

افراد دارای بیماری ھای قلبی و ریوی، کودکان و افراد مسن بایستی در منزل بمانند و جزء 
یر افراد نیز از حضور در محیط ھای بیرون . ھرگونھ تحرک خودداری کنند فعالیت ھای جزیی از

 .پرھیزنمایند
 

 منوکسید کربن

Cautionary Statements  
Levels of 

Health  

Index 

Values  

None Good  0 – 50  

None  Moderate 51 - 100 

People with heart disease, such as angina, should reduce 
heavy exertion and avoid source of CO such as heavy traffic 

Unhealthy for 
sensitive groups 

101 – 150  

People with heart disease , such as angina, should reduce 
moderate exertion and avoid source of CO such as heavy 

traffic 
Unhealthy  151 – 200  

People with heart disease , such as angina, should avoid  
exertion and source of CO such as heavy traffic 

Very unhealthy 201 – 300  

People with heart disease , such as angina, should avoid  
exertion and source of CO such as heavy traffic. Every one  

else should reduce heavy exertion 
Hazardous 301 - 500 



١۵/٠٣/١۴٣٧ 

١۶ 

ppm,<1 منوکسید کربن  

مقادیر شاخص 

 آلودگی
 اقدامات احتیاطی الزم سطوح بهداشتی

 اقدام خاصی نیاز نیست خوب  50 – 0 

 متوسط 100 - 51
 اقدام خاصی نیاز نیست

 

101 – 150  
غیربھداشتی برای 

حساس گروھھای  

افراد دارای بیماری ھای قلبی مثل آنژین فعالیت ھای سنگین و طوالنی مدت را کاھش دھند واز 
 .خودداری نمایند COحضور در محل ھای پرترافیک و منابع تولید 

 

بھداشتی غیر  200 – 151  

افراد دارای بیماری ھای قلبی بایستی فعالیت ھایی کھ نیاز بھ تحرک متوسط دارد را نیز کاھش 
خودداری  COدھند و کلیھ افراد جامعھ باید از حضور در محل ھای پرترافیک و منابع تولید 

 .نمایند

201 – 300  
  غیر کامال

 بھداشتی
کلیھ افراد جامعھ باید فعالیت ھایی کھ نیاز بھ تحرک متوسط دارد را نیز کاھش دھند و از حضور 

 .خودداری نمایند COدر محل ھای پرترافیک و منابع تولید 

 خطرناک 500 - 301

کلیھ افراد جامعھ باید فعالیت ھایی کھ نیاز بھ تحرک دارد را نیز متوقف نموده و از حضور در 
 .خودداری نمایند COمحل ھای پرترافیک و منابع تولید 

 

 دی اکسید گوگرد

Cautionary Statements  
Levels of 

Health  

Index 

Values  

None Good  0 – 50  

None  Moderate 51 - 100 

People with asthma should consider reducing exertion 
outdoor 

Unhealthy for 
sensitive groups 

101 – 150  

Children, asthmatics , and people with heart or long disease 
should reduce exertion outdoors 

Unhealthy  151 – 200  

Children, asthmatics , and people with heart or long disease 
should avoid exertion outdoors. Every one else reduce 

exertion outdoors 
Very unhealthy 201 – 300  

Children, asthmatics , and people with heart or long disease 
should remain indoors. Every one else avoid exertion 

outdoors 
Hazardous 301 - 500 
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 دی اکسید گوگرد

مقادیر شاخص 

 آلودگی
 اقدامات احتیاطی الزم سطوح بهداشتی

 اقدام خاصی نیاز نیست خوب  50 – 0 

 متوسط 100 - 51
 اقدام خاصی نیاز نیست

 

101 – 150  
غیربھداشتی برای 

حساس گروھھای  

فعالیت ھای سنگین و  مراقبت قرار می گیرند از افراد دارای بیماری آسم ضمن اینکھ تحت
 .طوالنی مدت خودداری نمایند

 

بھداشتی غیر  200 – 151  
افراد دارای بیماری ھای قلبی  و آسم و کودکان و افراد مسن بایستی فعالیت ھایی کھ نیاز بھ 

 دارد را کاھش دھندفضای باز  تحرک در

201 – 300  
  غیر کامال

 بھداشتی
 کلیھ افراد جامعھ باید فعالیت ھایی کھ نیاز بھ تحرک دارد را کاھش دھند

 خطرناک 500 - 301
 .کلیھ افراد جامعھ باید فعالیت ھایی کھ نیاز بھ تحرک دارد را متوقف نمایند

 

ppm /  ١٢ازن  

Cautionary Statements  
Levels of 

Health  

Index 

Values  

None Good  0 – 50  

Unusually sensitive  people should consider reducing  
prolonged or heavy exertion  outdoors 

Moderate 51 - 100 

Active children and adults , and people with lung disease, 
such as asthma, should reduce prolonged or heavy exertion 

outdoors 

Unhealthy for 
sensitive groups 

101 – 150  

Active children and adults , and people with lung disease, 
such as asthma, should avoid prolonged or heavy exertion 
outdoors. Everyone else ,especially children, should reduce 

prolonged or heavy exertion outdoors. 

Unhealthy  151 – 200  

Active children and adults , and people with lung disease, 
such as asthma, should avoid  all outdoor exertion Everyone 
else ,especially children, should avoid prolonged or heavy 

exertion outdoors. 
 

Very unhealthy 201 – 300  

Every one should avoid all physical activity outdoors Hazardous 301 - 500 
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 استانداردهاي آلودگی هوا

  ppm غلظت
غلظت 

(g/m3) 
 

 تناوب معیار
 متوسط  

 دوره آالیندگی
 نام آالینده نوع استاندارد

0.14 
0.03 
0.5 

365 
80 

1300 

Annual maximum 
Arithmetic mean 
Annual maximum 

24hr 
1 year 
3hr 

Primary 
Secondary 

Sulfur Oxides (as 
sulfur  dioxide) 

__ 
__ 
__ 

150 
50 
150 

Annual maximum 
Annual geometric 

mean 
Annual maximum 

24hr 
1 year 
24hr 

Primary 
Secondary 

Particulate matter 
>10m 

35.0 
9.0 

40000 
10000 

Annual maximum 
Annual maximum 

1hr 
8hr 

Primary & 
Secondary 

Carbone 
monoxide 

0.12 235 Annual maximum 1hr 
Primary & 
Secondary 

Ozone 

0.05 100 Arithmetic mean 1 year 
Primary & 
Secondary 

Nitrogen dioxide 

__ 1.5 Arithmetic mean 3 month 
Primary & 
Secondary 

Lead 

 استانداردهاي معرفی شده از سازمان جهانی بهداشت

 (g/m3)غلظت 

 
 تناوب معیار

 متوسط  
 دوره آالیندگی

 نام آالینده نوع استاندارد

 

25 
10 

Annual maximum 
Arithmetic mean 

24hr 
1 year 

Primary PM2.5 

50 
20 

Annual maximum 
Arithmetic mean 

24hr 
1 year 

Primary PM10 

40000 
10000 

Annual maximum 
Annual maximum 

1hr 
8hr 

Primary 
Carbone 

monoxide 

100 Annual maximum 8hr Primary Ozone 

200 
40 

Arithmetic mean 
1hr 

1 year 
Primary 

Nitrogen 
dioxide 

1.5 Arithmetic mean 3 month Primary Lead 

500 
20 

Arithmetic mean 
10 min 
24 hr 

Primary Sulfur dioxide 
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 عالئم

 تهوع

 دردسینه

 تنگی نفس

 سوزش چشم

 خارش گلو

 سردرد

 طپش قلب

 خلط سینه

 سرفه

 کارائی کمتر از معمول

 حوصله کمتر از معمول

 خسارات وارده برسالمتی، حاصل ازآلودگی هوا

 زیر بھ سؤواالت باید درشھر بررسي آلودگي ھوا
   :پاسخ دھد 

 آلود�ي �وا از كجا سرچشمھ مي گ��د؟ -١

 
 سطح آلود�ي �ا با توجھ بھ زمان و م�ان چگونھ است؟ -٢

 
 چرا سطح آلود�ي متفاوت است؟-٣

 
 چھ اثرات ز�ان آور ز�ست محيطي بوجود آمده است؟ -٤

 
 را��اي بر طرف كردن اين مشكالت چ�ست؟  -٥
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 شاخص هاي مواجهه و اثر آلودگی هوا بر سالمت افراد جامعه

 
 غلظت آالینده •
 
 جمعیت در معرض خطر•
 

  موارد مرگ و میر و موارد شیوع بیماري هاي مرتیط با آلودگی هوا در جمعیت در معرض •

 وقوع و شیوع بیماري و مرگ به دلیل عوامل آالینده هوا•

 میکروگرم بر متر مکعب از  عوامل آالینده هوا 100افزایش موارد بیماري و مرگ به ازاي افزایش هر •

 مدت زمانی که افراد در محیط هاي مختلف در معرض آلودگی قرار می گیرند•

 
 

بھ اطالعات  جھت ممیزي آلودگي ھوا در شھر  نیاز
 :زیر داریم

 منا�ع آلود�ي -١

 تو�وگرا�� منطقھ -٢

 موقعيت �واشنا��� -٣

 كشاورزي و فضاي س�� -٤

 توز�ع جمعيت -٥

 آلود�ي �اي خار�� و متداخل بدليل فاصلھ از منبع -٦

 نقشھ منطقھ -٧
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 قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا

) 1374/2/21مصوب (   

 در مواقع اضطراري که بعلت کیفیت خاص جوي ، آلودگی هواي شهرها به حدي برسد که  – 7ماده 

به تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سالمت انسان و محیط زیست را شدیداً به 

مخاطره بیاندازد ، سازمان محیط زیست با همکاري وزارت کشور ( شهرداري ها و نیروي انتظامی 

ممنوعیت ها یا محدودیت هاي موقت زمانی ، مکانی و نوعی را براي منابع آلوده ) جمهوري اسالمی 

.کننده برقرار نموده و بالفاصله مراتب را از طریق رسانه هاي همگانی به اطالع عموم خواهد رسانید  

با برطرف شدن وضعیت اضطراري و کاهش آلودگی هوا ، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت     

.برقرار شده اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطالع عموم خواهد رسانید  

 

 دستورالعمل اجرائی وضعیت اضطراري آلودگی هوا 

)شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهاي کشور  1377مصوب دي ماه (   

• ساعت آینده پیش بینی می  48سازمان هواشناسی بروز پدیده وارونگی دما را براي حداقل 

 -:                                                در صورت احتمال وقوع پایداري وارونگی دما ، بالفاصله به . کند

و معاونت ) در تهران ( اداره کل سالمت محیط و کار : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

در  ( بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی درمانی استان ، واحد بهداشت محیط 

ادارات کل محیط  : سازمان حفاظت محیط زیست  -استانداریها       : وزارت کشور  -)   استانها 

.زیست استان         اطالع داده می شود  

• وزارتخانه ها و سازمان هاي یاد شده و واحدهاي تابعه آنها ، پس از اطالع از احتمال وقوع  

وارونگی دما ، با استفاده ایستگاههاي سنجش آلودگی هوا که در اختیار دارند ، میزان مواد  

آالینده هوا را اندازه گیري نموده و نتایج سنجش خود را هر شش ساعت یکبار که از ساعت       

30 /9 صبح آغاز می گردد براي وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی  ( کمیته بهداشت هوا ) و 

.ارسال می کنند ) و یا ادارات مربوط در استانها ( سازمان هواشناسی کشور   
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 سازمان هواشناسی

 وزارت بهداشت،درمان و
آموزش پزشکی   

 معاونت بهداشتی دانشگاه

 اداره کل محیط زیست استانداري ها
 استان

 وضعیت هشدار
 )200-100(  

 وضعیت اضطرار
)300-200(  

 وضعیت بحران

)> 300 (  

 معاونت بهداشتی 
 ستاد بهداشت محیط

)کمیته بهداشت هوا (  

 معاونت درمان مرکزاورژانس

اعالم وضعیت آلودگی  

 هوا

• پس از اعالم هریک از وضعیتهاي سه گانه هشدار ، اضطرار و بحران به سازمان حفاظت محیط 

کمیته نظارت و ، ) استانداریها ( و وزارت کشور ) ادارات کل محیط زیست استان ( زیست 

، مرکب از نمایندگان تام االختیار سازمان حفاظت هماهنگی مواقع اضطراري آلودگی هوا 

محیط زیست ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،سازمان هواشناسی کشور، با 

مسئولیت استانداري تشکیل تا تصمیمات الزم را براساس این دستورالعمل اتخاذ و نتایج 

صرفاً از طریق دبیر کمیته به اطالع سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و 

خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران و یا سایر نهادهاي ذیربط براي انجام اقدامات مربوط 

.                       برساندو بر اجراي صحیح تصمیمات توسط ارگانهاي ذیربط نظارت کند  

• .دبیر این کمیته در استانداریها مستقر و دبیر آن مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خواهد بود     
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• مروری بر قوانین ، مقررات و مصوبات 

 مرتبط

• با   

• آلودگی ھوا   

  آیین نامه بهداشت محیط
)هیات وزیران  1371/4/24(   

• وزارت بھداشت ، درمان . ھر اقدامی کھ تھدیدی برای بھداشت عمومی شناختھ شود ، ممنوع می باشند -٢ماده 

و آموزش پزشکی موظف است پس از تشخیص ھر مورد از مواردی کھ در حیطھ وظایف وزارت می باشد ، 

راساً اقدام قانونی معمول و سایر موارد موضوع را بھ مراجع ذیربط جھت انجام اقدامات قانونی ، فوری اعالم 

.متخلفان از مقررات بھداشت عمومی تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.نماید  

 

• وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی بھ منظور حفظ بھداشت عمومی مکلف است بررسی ھای   –  ۵ماده 

الزم را در مورد تاثیر ھوای استنشاقی و سایر مواد موثر بر انسان معمول دارد و نسبت بھ ارائھ توصیھ ھای 

.ضروری بھ مراجع ذیربط اقدام نماید   
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 قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا
) ۱۳۷۴/۲/۲۱مصوب (   

 در مواقع اضطراری کھ بعلت کیفیت خاص جوی ، آلودگی ھوای شھرھا بھ حدی برسد   –  ٧ماده 

کھ بھ تشخیص وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی سالمت انسان و محیط زیست را شدیداً 

بھ مخاطره بیاندازد ، سازمان محیط زیست با ھمکاری وزارت کشور ( شھرداری ھا و نیروی 

ممنوعیت ھا یا محدودیت ھای موقت زمانی ، مکانی و نوعی را ) انتظامی جمھوری اسالمی 

برای منابع آلوده کننده برقرار نموده و بالفاصلھ مراتب را از طریق رسانھ ھای ھمگانی بھ اطالع 

.عموم خواھد رسانید  

با برطرف شدن وضعیت اضطراری و کاھش آلودگی ھوا ، سازمان نسبت بھ رفع ممنوعیت و     

.محدودیت برقرار شده اقدام و مراتب را بھ نحو مقتضی بھ اطالع عموم خواھد رسانید  

 


