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ھوا ت ف ک سالمت شاخص سالمت کيفيت ھواشاخص

_metric_e.html147-ather.gc.ca/city/pages/qc

See AQHI
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مه ه با د mog(دود-طالعات mog(دود -طالعات درباره مه

mog/default.asp?lang=En&n=881ADB87-1

portal/page?_pageid=7237,74903655&_dad=p



يل آالینده ھا در آمریکا

دل ھای عددی برای پيش بينی روند 
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نی ب ھواش ت ف ک کيفيت ھوايش بينی

GEM-MACHS

گسي.  Nاستفاده از مدل ھایی با دقت زیاد برای منابع 

آتش سوزی جنگل ھا

استفاده از وضعيت باد، دما و بارش به دست آمده از مد
یحرکت آالینده ھا ر

فعل و انفعاالت در شرایط جوی خشک و مرطوب
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ناحیه محدود
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مشاھدات 
جوی جویمنابع منابع

ن انتشار

انتشار

فرارفتفرارفت

وعملگرھای جوی ر
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 http://weather.gc.ca/aqfm
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GEM MACGEM MAC

achپيش بينی ھای مختلف از کيفيت ھوا توسط 

:مراجعه شود به 

m/index_e.html
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آلودگی شکالت آلودگیشکالت



جھانی WHO)(ت   WHO)(ت جھانی
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بھداشت سازمان ی شھ مار شھری سازمان بھداشتما



منابع گسيل کننده آالینده 
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کانادا د ھوا آلودگی نابع آلودگی ھوا در کانادانابع
EC 200

ص
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د ھوا ت ف ک ب ت نظا که شبکه نظارت بر کيفيت ھوا دش

 :شبکه
&_dad=portal74495616,7237tal/page?_pageid=

h PORTALschema=PORTAL&_
پيش بينی کيفيت ھوا

&_dad=portal74903655,7237tal/page?_pageid=
schema=PORTAL&_

دودی- اطالعات درباره روزھای مه
&_dad=portal76005736,7418tal/page?_pageid=

1schema=PORTAL&t=&_

گزارشات
&_dad=portal76005736,7418tal/page?_pageid=

1schema=PORTAL&t=&_



WHOتوسط   WHO توسط

.نترال تعلق دارد

.ھستند

روز در تابستان 3شته در مقایسه با

روز در تابستان 8شته در مقایسه با

ا ه قا د تان2شته تا د ز روز در تابستان2شته در مقایسه با

روز در تابستان 2شته در مقایسه با

روز در زمستان  5شته در مقایسه با
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شده منتش ھوا ت ف ک مار کيفيت ھوا منتشر شدهما

Sarinaدر کانادا بدترین کيفيت ھوا بعد از   Ont. به مون

در زمستان مونترال بيشتر ھ (smog)دودی- روزھای مه

دودی  در زمستان داش- روز مه 29مونترال  2009در سال 

دودی در زمستان داش- روز مه 17مونترال  2010در سال 

ال ال2011د ه17نت داشز تان ز د دی د دودی در زمستان داش-روز مه17مونترال2011در سال

دودی در زمستان داش- روز مه 14مونترال  2012در سال 

دودی در زمستان داش- روز مه 10مونترال  2013در سال 



ن چوب است
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زمستان؟ د ا چرا در زمستان؟چ

و سایر آالینده ھا ناشی از سوزاند PM2.5منبع اصلی 

)باد کم و وارونگی( شرایط آب و ھوایی، تھویه ضعيف 



www://http
Direc

تاثيرات

حالت تھوع، سرگيجه، تشدید آنژین در 
افراد با مشکالت عروقی

 VOCتنفسی، سوزش گلو، برخی  ت
سرطان زا ھستند) مانند بنزن(

وزش چشم و سيستم تنفسی

تنفسی، تشدید   چشم و سيستم
ماری ھای عروقی، مرگ زودرس

استنشاق  سيستم تنفسی، سرفه،
دردناک، تورم ریوی

PAH  ھا منجر به جھش ژنتيکی و
ش ا سرطان زایی می شوندطا

DrMazhari.comزا ھستند ه طور بالقوه سرطان

چوب سوزاندن تاثيرات سوزاندن چوبتاثيرات
en.htm-bois/index-w.mddelcc.gouv.qc.ca/air/chauf

tion de la santé publique: منبع  de Montréal-Centre

آالینده ھاآ

ح سردرد،COاکسيد   کربن منو

مشکالتVOCفرار طبيعی   ترکيبات
ھا

ل اآک ال سوو فرمالدئيد ھاآکرولئين

سوزشPM2.5   ذرات ریز
بيما

سوزش سNOxنيتروژن اکسيدھای

برخیPAHھای آروماتيک چند حلقه ای   دروکربن

بهھا و فيوران ھا دیوکسين



ت؟ت؟

: پيشنھاد می دھد؛ مراجعه شود به

 http://ville.montreal.qc.ca/portal/
=PORTAL

 http://ville.montreal.qc.ca/portal/
=PORTAL

: ھای مختلف را کاھش دھد

 http://ville.montreal.qc.ca/portal/
=PORTAL

:ده است

http://www.beaconsfield.ca/en/air/8
place-this-winter.html
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است شده انجام ھایی کا چه کارھایی انجام شده استچه

شھر مونترال استفاده از  اجاق گازھای پالتی چوبی و یا گازی را

/page?_pageid=7657,82589582&_dad=portal&_schem

/page?_pageid=7497,80699671&_dad=portal&_schem

برنامه استراتژیک مونترال در نظر دارد تا سوزاندن چوب در فعاليت

/page?_pageid=7137,79233601&_dad=portal&_schem

Beaconsfield دود را ممنوع کرد-سوزاندن چوب در زمان ھای مه

840-think-smog-before-you-light-your-wood-burning-fire


