
خاک و آب ھوا، زيست؛ محيط ب و آلودگی ي زي ھو  ی  و

منابع آموزشی برای توسعه پايدار زيست محيطی

دکتر سيد ضياءالدين مظھری
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فھرست
] [slide 4تاثيرات آلودگی ھوا                                                          • و ی و ][ير
  [slide 5-6]منابع آلودگی ھوا                                                           •
  [slide 7-9]معيار آالينده ھای ھوا                                                      •
 [slide 10])                                     در آمريکا(روند گسيل ملی آالينده ھا•
  [slide 11-12]                              1999و  1970مقايسه گسيل در سال •

ا ل گ ا قا GNP                  [slide 13]وVMTمقايسه ميزان گسيل با رشد جمعيت،•
 [slide 14]تغييرات کيفيت ھوا •
کنند• م زندگ زياد دگ آل با مناطق در که افرادی slide]تعداد 15] [slide 15]تعداد افرادی که در مناطقی با آلودگی زياد زندگی می کنند            •

•
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لف اک ل گ ]ن lid 16] [slide 16]روند گسيل دی اکسيد سولفور                                            •
 [slide 17-18]آلودگی آب                                                             •
آلودگ• کننده ايجاد ای نقطه غير و ای نقطه slide]منابع 19 22]  [slide 19-22]منابع نقطه ای و غير نقطه ای ايجاد کننده آلودگی                 •
[slide 23]کيفيت آب رودخانه ھا، مصب رودخانه ھا و درياچه ھای ارزيابی شده•
چآالينده ھا و منابعی که مانع ارزيابی رودخانه ھا، مصب رودخانه ھا و درياچه ھا • ري و رو رو ی رزي ع ی و ي

 [slide 24]       می شوند
 [slide 25-28]  فھرست مواد زائد سمی•
 TRI   [slide 29-31]داده ھای•
 [slide 32-33]  پسماند صنعتی•

ش د ا ]اند lid 34 35]  [slide 34-35]  پسماند جامد شھری•
[slide 36-37]  منابع برای مطالعه بيشتر•
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ا گ آل ا تاثيرات آلودگی ھوااث

اثر گلخانه ای•
از بين رفتن اليه ازن•
اسيدی شدن•
وتشکيل دودمه• ي
سالمتی انسان•
زيست• محيط ي زيسالمت  
وجود مواد مغذی بيش از اندازه در زيستگاه ھای (اتروفيکاسيون•

آبی و رشد بی رويه برخی گونه ھا که رشد ديگر گونه ھا را 

4

ر و ر ي ر و ی بر روي بی ر و بی
)مختل می سازد
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منابع آلودگی ھوا

گسيل از منابع ساکن
ساليانه ميليون ھا تن 
آالينده سمی توسط 
و طبيع منابع

آزاد شدن تصادفی مواد سمی
منابع طبيعی و

ساخت بشر وارد 
جو می شود

منابع متحرک آتش سوزی جنگل ھا

5

ر ع

DrMazhari.com



عمنابع
متحرک

50%50% منابع عمده 
26%

ساير منابع محلی 
24%24%

6DrMazhari.com



ا ا آ معيار آاليند ھای ھواا

•EPA  شش آالينده معيار«برای تعيين کيفيت ھوا از  «
.استفاده می کند ی

•EPAبيشينه مقدار يک ھا آالينده اين از يک ھر برای •EPA برای ھر يک از اين آالينده ھا يک مقدار بيشينه
مجاز تعريف کرده است که بيش از آن مقدار برای 

د ب اھد خ مضر انسان .سالمتی انسان مضر خواھد بودسالمت
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مواد آالينده معيار

نيتروژن دی اکسيد)NO2: ( )2(
( گازی با رنگ قھوه ای ناشی از احتراق که به سيستم تنفسی آسيب می رساند     
N2  ؛ )شوداکسيده می در ھواNOx  مجموعNO ،NO2  و ساير اکسيداسيون ھایN 
.استاست

ازن جو پايين)O3:( )3(پ
جزء اصلی مه دود در نواحی شھری  -              
در حضور گرما و نور خورشيد VOC+ NOxناشی از واکنش  -              

 کربن منواکسيد)CO  :(
ل ا ن خ انا ت دھند Oکاھش

8

O2کاھش دھنده توانايی خون برای حمل-             

ناشی از احتراق ناقص  -         
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 سرب)Pb:(
ايجاد اختالل در يادگيری در کودکان، مضر برای کبد، کليه ھا و ارگان ھای سازنده خون -      
ماده ای در بنزين–سرب تترااتيل  -      

دار- سرب بنزين حذف حذف بنزين سرب دار     

 ذرات معلق)PM10  ،PM2.5:(
تنف اختالالت اختالالت تنفسی-     

 سولفور دی اکسيد)SO2  :(
و ذوب فلزات ايجاد می شود  Sدارای ) زغال سنگ يا نفت(از احتراق سوخت  -      
سبب اسيدی شدن باران می شود NOxھمراه با  -      
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Comparison of 1970 and 1999 Emissions
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تغييرات در ميزان گسيل
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مسافت طی . افزايش داشته است% 33، جمعيت آمريکا  1999و  1970بين سال ھای 
در . افزايش يافته است% 147و توليد ناخالص داخلی % 140شده توسط وسايل نقليه 

اصلی آالينده شش گسيل کل ميزان زمان است%31ھمين داشته کاھش

13

.کاھش داشته است%31ھمين زمان ميزان کل گسيل شش آالينده اصلی
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درصد تغيير در کيفيت ھوا
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Number of People Living in Counties with
Air Quality Concentrations Above the Level

تعداد افرادی که در مکان ھايی با شاخص کيفيت ھوای باالی سطح 
NAAQS  زندگی می کردند 1999در سال.Qua ty Co ce t at o s bo e t e e e

of the NAAQS in 1999
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روند گسيل دی اکسيد سولفور در نيتجه اجرای فاز يک برنامه باران 
ا کاSOا آ )199919901980(کل )1980، 1999،1990(کل آمريکا SO2اسيدی، ميزان
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آ گ آلودگی آبآل
از ش اض ا تان ا ا ھا%70ا خانه رودخانه ھا، %70بر اساس استاندارد حاضر، بيش از•

درياچه ھا در آمريکا % 60مصب رودخانه ھا و % 68
دارند شده گذاری قانون اھداف با برابر .کيفيتی برابر با اھداف قانون گذاری شده دارندکيفيت

:برخی از خطرات عبارتند از •
ز کشا ا ز از آل آ ا روان آب آلوده از زمين ھای کشاورزی

مواد زائد شھرھا
د د انه د40000ال ا ش فاضال آ ان ا برابر روان آب و فاضالب شھری وارد 40000ساليانه حدود

.خيابان ھا و منابع آبی می گردد
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آ گ آلودگی آبآل

نفوذ آلودگی به منابع زيرزمينی از منابع غيرنقطه ای–
از دست دادن زيستگاه ھا مانند تاالب ھا–
غيرقابل خوردن بودن ماھی ھا به دليل زباله ھا و مواد سمی –

موجود در آب ھا
آلوده بودن ميکروبی آب آشاميدنی ھنوز مشکل بزرگی در –

.بسياری از جوامع است
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گ آل منابع آلودگیا

منابع نقطه ای ، مکان ھايی ھستند که زباله به طور •
:مستقيم در يک نقطه تخليه می شود و ی ي ي ر يم

oھا زباله:مثال دفع ھای چاه و صنايع فاضالب، oفاضالب، صنايع و چاه ھای دفع زباله:مثال ھا
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یمنابع آلودگی و ع

منابع غير نقطه ای منطقه وسيع تری را در بر می •
گيرند و نمی توان آلودگی را منحصر به يک محل 

.مشخص دانست
روان آب کودھای شيميايی و آفت کش ھا از : مثال •

نزمين ھای کشاورزی و مناطق مسکونی، روغن،  رو ی و ق و ورزی ی ين ز
گريس، مواد شيميايی سمی ناشی از مواد زائد شھری و 
بتوليد انرژی، رسوب ناشی از مناطق ساخت و ساز با  ز و ق ز ی وب ر رژ ي و

مديريت نادرست و زمين ھای زراعی
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منابع نقطه ای و غيرنقطه ای آلودگی 
منابع غير نقطه ایمنابع نقطه ای

فاضالب شھری و صنعتی پساب•
زباله• دفع ھای محل رواناب

رواناب زمين ھای کشاورزی•
ھارواناب• چراگاه و مراتع رواناب محل ھای دفع زباله

محل ھای غذا  رواناب و زائدات•
دادن به حيوانات

رواناب و زائدات ميدان ھای نفتی،•

مراتع و چراگاه ھارواناب
رواناب شھری ازمحل فاضالب ھا •

و محل ھای ديگر
نشت عفونت و آلودگی از سيستم • ی ن ي ز و رو

معادن و صنايع زيرزمينی
فاضالب شھرھايی با جمعيت بيش •

نفر 100000از 

م ي ز ی و و و
ھای ناکارآمد

زائدات و رواناب محل ھای ساخت •
و ساز با مساحت کمتر از دو 

زائدات و رواناب محل ھای ساخت•
و ساز با مساحت بيش از دو ھکتار

فاضالب مراکز بھداشتی•

ھکتار
رواناب معادن خالی•
فعاليت ھايی که موجب توليد •

از اخت انن تن گ آلودگی ھستند مانند ساخت و ساز، آل
جنگل زدايی، تغيير کاربری تاالب 
ھا و توسعه راه ھای زمينی و آبی

آب• ناحيه يک روی جوی رسوب

21

رسوب جوی روی يک ناحيه آبی•
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رواناب شھری 

رواناب کشاورزی 
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که سبب کاھش کيفيت  آب رودخانه ھا، درياچه ھا و مصب * آالينده ھا و منابعی
رودخانه ھا می شوند

درياچه ھا، نه ھا و جريان ھارودخا
 حوضچه ھا و آب

انبارھا

مصب رودخانه ھا

ھا آالينده

)باکتری( پاتوژن ھامواد مغذیگل آلودگی

ا ژ ا)اکت(ات لفل ل ژ اک /ک /  کمبود اکسيژن محلولفلزات)باکتری(پاتوژن ھاآالينده ھا
آلی غنی بودن از مواد

فلزاتگل آلودگیمواد مغذی

منابع
منابع نقطه ای شھریکشاورزیکشاورزی

 منابع
رواناب شھریھيدرومديفيکيشن

رسوب جویرواناب شھریشھریرواناب

24

ب ھریھریرو ب جویرو وب ر
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ا ا US EPAميزان مواد شيميايیا

صنايع مشخصی موظفند تا ميزان مواد شيميايی وسمی •
.گزارش دھندUS EPAخود را ساليانه به  ر رو ز

o الزام بر اساسEmergency Planning & Community 
Right-to-Know Act (EPCRA) و  1986در سال g ( )

 & Superfund Amendmentsاجرا بر اساس 
Reauthorization Act   1987در سال

o برای پاسخگويی به حادثهBhopal  و  1984در سال
حوادث ديگر
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ا گ ا چه صنايعی بايد گزارش دھند؟ا
)دسته بندی استاندارد صنايع(مشخص SICکد ھای •
کارمند تمام وقت دارند و 10صنايعی که بيش از •
بيشتر باشد TRIميزان مواد شيميايی از آستانه تعيين شده ليست •

o25000توليد و پردازش مواد شيميايی با مقدار lb/yr  y
o 10000استفاده از مواد شيميايی به ميزان lb/yr
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TRIمحدوديت ھایا
اين ليست شامل تمام مواد شيميايی که می توانند اثرات مخربی بر محيط   -1

.زيست و سالمتی انسان داشته باشند را در بر نمی گيرد
موظف2 ليست اين اساس بر آلودگ کننده ايجاد عمده منابع از بسياری تعداد تعداد بسياری از منابع عمده ايجاد کننده آلودگی بر اساس اين ليست موظف -2

.به ارائه گزارش نيستند
ماين ليست صنايع را ملزم به گزارش ميزان مواد شيميايی مورد استفاده و -3 ع

.يا باقی مانده در محصوالت نمی کند
اين ليست اطالعاتی درباره افرادی که در معرض اين مواد شيميايی ھستند  -4

دھد ن ھا آن ب اد اين .و تاثير اين مواد بر آن ھا نمی دھدتاثي

28DrMazhari.com



ا الا 1998در سالTRIداده ھای 

ميليارد پوند 6.9: ميزان مواد در محل •
ميليارد پوند0.4:ميزان مواد در خارج از محل• ز رج ر و ن پو0يز ر ي ي
ميليارد پوند 3.0: انتقال از محل برای مديريت پسماند•

ياي شي اند پ کل TRI:30يزان ند5 پ د يليا ميليارد پوند TRI:30.5ميزان کل پسماند شيميايی•
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پسماند صنعتی

پسماند صنعتی ضايعاتی ھستند که در حين توليد •
.محصوالت ايجاد می شوند

  اين زباله ھا طبق قوانين دولتی وايالتی نه جزو پسماند
شھری ھستند و نه پسماند خطرناک

 برنامه ھای زيادی برای مديريت اين پسماندھا در سطح
.ايالتی، دولت ھای محلی و منطقه ای انجام شده است

ميليارد تن پسماند خطرناک  7.6ھر ساله، صنايع •
.صنعتی توليد می کنند
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پسماند جامد 
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ا مديريت پسماند جامد شھریا
:EPAتعريف• :EPAتعريف•

  ،شامل مواد زائدی چون کاالھای با دوام، کاالھای بی دوام
ظروف ھا، باغچه و منازل طبيع ضايعات ھا، بندی بسته بندی ھا، ضايعات طبيعی منازل و باغچه ھا، ظروف بسته

.غذا، ضايعات معدنی می شود
از است عبارت ھا بخش اين از ھای ماشين:مثال چرخ چرخ ماشين : مثال ھای از اين بخش ھا عبارت است از

ھا، لباس، جعبه، کاغذ، لوازم خانگی، ظروف يکبار 
یمصرف، روزنامه و ديگرضايعات خانگی
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 1960-1996مديريت پسماند جامد شھری 
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طال :برای مطالعه بيشترا

:آلودگی ھوا•
– US EPAUS EPA

• http://www.epa.gov/oar/oaqps/
• http://www.epa.gov/air/

:آلودگی آب•
– US EPAUS EPA

• http://www.epa.gov/water/
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:گازھای خطرناک•
– US EPA

• http://www.epa.gov/tri/

جامد• :پسماند :پ ج
– US EPA

• http://www.epa.gov/solidwaste/http://www.epa.gov/solidwaste/
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