
 زىدگی کْفْت ةر آن تاجْر ه ٍُا آلُدگی

 اىداختٌ خعر ةٌ را زىدً نُدُدات تهانی ه ظتْؿت ٍا، اىصان زىدگی کٌ شت نضراتی از ّکی ٍُا آلُدگی

 در کٌ گذطتٌ ٍای اىصان از کيد، نی تَدّد را اىصان شالنتی ٍهْظٌ کٌ شت نؿضالتی از ٍُا آلُدگی. اشت

 انرهز تا ىهُدىد نی اّذاد آلُدگی آن از زاغل دهد ةا ه افرهختيد نی کٌ آتظی اجر ةر ه کردىد نی زىدگی غارٍا

 در تسلْق ةٌ داىظهيدان ٍُا آلُدگی اشاس ةر طدً، زّادتر ٍُا آلُدگی طَرٍا در دهؿْت افزاّض اجر ةر کٌ

 ه. کيد نی نهيُع شلعيتض زنان در را شيگ زغال شُزاىدن اهل ادهارد پادطاً اىگلصتان. اىد پرداختٌ آن نُرد

 ٍای زل  راً ه ىُّصْد نی طُد نی ٍُا آلُدگی از ىاطی کٌ ىارازتی نُرد ده کٌ کتاةی اهلْو دان هشْلٌ ةٌ

 در شتز کهرةيد اّذاد ه طُد نيتلل طَر خارج ةٌ غياّؽ کٌ اّو از ؾتارتيد پْظيَاد اّو کيد نی پْظيَاد

 ٍُا آلُدگی از ٍهچيْو ه. اشت ىظدً ادرا زال ةٌ تا هلی طُد دلُگْری ٍُا آلُدگی از تا طَرٍا اظراف

 ه گرد ناىيد کييدً آلُدً چيد ّا ّک هدُد از اشت ؾتارت ٍُا آلُدگی کٌ کردىد نظترک تؿرّفی نَيدشْو

 زىدگی ّا گْاٍان اىصان، زىدگی ةرای کٌ ٍا، کهْت ةا آزاد ٍُا در ةخارات ةُ، نْصت، گازٍا، ٍا، فُْم ه غتار

 تست ٍُا آلُدگی اشتاىداردٍای کٌ دارد هدُد اشتاىداردٍاّی ٍُا آلُدگی ةرای. ةاطد نی خعرىاک زُْاىات

 ىانعلُةی اجر کم، زنان ندت در آالّيدً اّو ةاالی غلؼت ةا نحالو کٌ ةاطد نی تهاس زنان ندت ه غلؼت تأجْر

 ةٌ نيذر ه شازد نی نظکل دچار را تيفس دشتگاً ظُالىی زنان ه کم غلؼت ةا کٌ زالی در کيد نی اّذاد

 تلصْم جاىٌُّ ه اهلٌْ اشتاىداردٍای ةٌ ٍُا آلُدگی اشتاىداردٍای. طُد نی تَُع ه شرگْذٌ ناىيد ؾُارضی

 در ه طُد نی ىلع شال ّک ظی در ةار ّک از ةْض ٍا آالّيدً غلؼت شعر اهلٌْ اشتاىداردٍای در. طُد نی

 نزارع ٍا، شاختهان نحل ؾهُنی ةَداطت زفاػت ةاؾث کٌ طُىد نی هضؽ دّگر ای گُىٌ ةٌ جاىٌُّ اشتاىداردٍا

 هضؽ دَاىی ةَداطت شازنان تُشط اشتاىداردٍا اّو کٌ طُد نی دانؿٌ افراد شالنتی ةر ؾالهً زُْاىات ه

 ه داند طکل ةٌ کٌ پراکيدً نادً غُرت ةٌ نؿلق ذرات طانل کٌ ةاطد نی اىُاع دارای ٍُا آلُدگی. اشت طدً

. ةاطد نی غْرً ه فُْم نْصت دهد، از آن نيظاء کٌ طُد نی گفتٌ ةاطد نی کُچک ه ةزرگ نلکُل ّک از ناّؽ

 .طُد نی ىانْدً PMI کٌ اشت نْکرن 01 آن ترّو کُچک ه TPS آن ذرات ترّو ةزرگ



 .طُد نی خُن درّان هارد ه رشاىد نی آشْب رٌّ تستاىی كصهت ةٌ نْکرهن 01 از تر کُچک ذرات

 ه طدً رٌّ تستاىی ه فُكاىی دشتگاً ؾفُىت ةاؾث گرفتٌ غُرت کٌ تسلْلاتی ظی ذرات اّو اجرات ةياةراّو

 .دارىد داری نؿيی راةعٌ SO2 ه نؿلق ذرات ه ٍُا آلُدگی غلؼت افزاّض ةا ده ٍر

 تذرٌّ رازتی ةٌ ه. شت شهی غْر تلرّتاو ه دارىد گُىاگُىی نػرف کٌ ةاطد نی CFC ىام ةٌ دّگر نادً

 ةيفض ناهرای تظؿظؿات تأجْر تست کٌ ناىد نی ةاكی شال 051 تا نادً اّو پاّداری خاظر ةٌ ه طُىد ىهی

 .کيد نی آزاد کلر ىام ةٌ طْهْاّی ؾيػر ّک ه طدً طکصتٌ خُرطْد

 ه غياّؽ نحل کييدً آلُدً نياةؽ از کٌ ةاطد نی ای گلخاىٌ ٍای گاز ٍُا ٍایً  کييد آلُدً از دّگر ّکی

 .طُىد نی پراکيدً فضا در ٍا زةالٌ شُزاىدن ه شُزی آتض نُتُری، ىللٌْ هشاّل کارخاىذات،

 زّادتر ٍُا آلُدگی کٌ ةزرگ طَرٍای در ه دارد ىام هارهىگی ّا اپيُرژن ٍُا کييدً آلُدً ؾُانل از دّگر ّکی

 از كلتی ه تيفصی ةْهارٍای ه درد شر درد، گلُ ه چظم شُزش ناىيد ؾالئهی ه دٍد نی ىظان را خُد اشت

 نُرد را ىازٌْ آن نردم ه آّد نی پدّدً طَرٍا ةؿضی در زلزلٌ اجر ةر پدّدً اپو. ةاطد نی پدّدً اّو اجرات

 در غلؼت ةا ناّؽ الٌّ غُرت ةٌ اپيُرژن. ةاطد نی ٍُا آلُدگی در ؾانل ترّو خعرىاک ه دٍد نی كرار تَدّد

 در. طُد نی ٍُا آلُدگی ةاؾث ه ّاةد نی افزاّض گرم ٍُای پاّْو الٌّ ه اىتاطتٌ شرد غُرت ةٌ ةاال الٌّ شعر

 کٌ ةاطد نی ةاران ٍُا ٍای کييدً آلُدً از دّگر ّکی. کيد نی اّذاد ٍُا آلُدگی دّگر ٍای فػل از ةْظتر پاّْز

 کاٍض در ةاران ؾکس ةر هلی کيد نی اّذاد را پاکی ه تهْز ٍُای ةاران ةارش کٌ اشت اّو نردم تػُر

 رهی ةر ةياةراّو. کيد نی ؾُارضی اّذاد ه ىدارد آب در طدن زل كاةلْت زّرا ىدارد ىلض نيُکصْدکرةو

 طُد نی تارّخی آجار زتی ه نزارع رفتو ةْو از ه ٍا ناٍی آلُدگی ةاؾث ه دارد ةدی اجرات ٍا ديگل ه درّاچٌ

 ٍُا آلُدگی. ناىد  نی دا ةٌ دتران كاةل غْر اجرات ه  پْاند گْرد، نی غُرت کٌ اشْدی ٍای ةاران ٍهْو اجر ةر

 دختر ّا پصر نحل ديصْت رهی ةر آلُدگی اّو کٌ ةگذارد اجر اىصان ديصی ٍای کرهنُزهم رهی تُاىد نی

 ٍُا آلُدگی ّا ه. دارد ةْظتر اجر پصر ىُزادان رهی ةر دادىد اىذام کٌ نعالؿاتی داىظهيدان. ةاطد ىهی تأجْر ةی

 ٍُا آلُدگی اجرات از ّکی. کيد نی اّذاد ديْو ةرای ؾُارضی ه گذطتٌ اجر نادر رزم درهن ديْو رهی ةر



 طْهْاّی اىفؿاالت ه فؿل ه اشت طدً اهزن الٌّ در ةزرگ ای زفرً ةاؾث کٌ ةاطد نی اهزهن الٌّ رهی ةر تأجْر

 . اشت گذاطتٌ اجر خاکی نُدُدات ه اىصان شالنتی رهی ةر کٌ کردً تُلْد را

 در. ٍصتيد چرخٌ دارای ظتْؿت در نُاد ه کيد ةازشازی را خُد تُاىد نی ٍهُارً ظتْؿت کٌ داىْم نی نا

 تا نؿهُالو تُازن اّو ناىدن ةركرار انا. دارىد كرار تُازن زالت ةٌ ٍا کييدً نػرف ه ٍا کييدً تُلْد ظتْؿت

 اّو در نادی رفاً تأنْو ه زىدگی ی ادانٌ ةرای اىصان. ىظُد هارد ٍا زىذْرً ةٌ اىصان کٌ ّاةد نی ادانٌ زناىی

 اةزار پْداّض. اشت گذاطتٌ اه اختْار در راّگان ةٌ ظتْؿت کٌ اشت نياةؿی از اشتفادً ةٌ ىاگزّر خاکی ی کرً

 گذطتٌ در نردم کٌ آتظی. زد ٍم ةر را ظتْؿت ه اىصان نْان تُازن ٍهْظٌ ةرای آتض از اشتفادً ه

 گرم ةرای شيگ زغال از اشتفادً نياةؽ گصترش ه دهؿْت افزاّض ةا. کرد نی دهد از پر را ٍُا افرهختيد نی

 ه دهدً ةر افزهن ظرّق اّو از ّافتٌ گصترش خُدرهٍا از اشتفادً ه ىْرهگاً در ةرق تُلْد ه ٍا خاىٌ کردن

 ةا زىدگی ةاالی اشتاىدارد تُكؽ ٍهچيْو ه اشت ّافتٌ راً ٍُا ةٌ زّاد ی اىدازً ةٌ ىْز اکصْد دی گُگرد دهدگاز

 ٍم ددّد نسػُالت ی تٌَْ ةرای غياّؽ ی تُشؿٌ خػُص ةٌ ه زّصت نسْط ةٌ تُدٌ ةدهن ه كْهت زداكل

 .اىد گردّدً تُدٌ كاةل ه خعرىاک زد در آلُدگی غلؼت افزاّض ةاؾث ه اىد طدً دهؽ ٍم ةا

 

 چْصت؟ نُضُع

 ىُر زضُر در ٍْدرهکرةيَا ه ىْترهژن اکصْد ترکْب از کٌ اشت گازی اشت، دهد نٌ اغلی دزء کٌ اهزهن

 نسافؼت ةيفض ناهرای اطؿٌ از را نا کٌ ای الٌّ غُرت ةٌ ظتْؿی ةعُر ازن ، اتهصفر در. آّد نی ةُدُد آفتاب

 . اشت کظيدً طُد، تُلْد زنْو شعر در کٌ زناىی هلی. دارد هدُد کيد، نی

 

 آّد؟ نی کذا از اهزهن



 1.5 اىگْز زْرت نلدار ، 0891 شال در. ٍصتيد اهزهن نياةؽ ترّو اغلی از ّکی ،...  ه کانُْىَا ، اتُنتْلَا

 ٍُا هارد نُتُری خُدرهٍای تُشط ىْترهژن اکصْدٍای تو نْلُْن 9.5 ه نختلف ٍْدرهکرةيَای تو نْلُْن

 ىْهی ه دارىد نصالٌ ٍهْو در ةزرگی شَم ىْز ىفت پاالّظگاٍَای ه طْهْاّی ٍای کارخاىٌ ، ىْرهگاٍَا. طدىد

 . آىَاشت ةٌ نرةُط آنرّکا کظُر در ژنىْتره ه ٍْدرهکرةيَا اىتظار از

 

 دهد نٌ خعر

 اکحر. ٍصتيد رهةره آن ةا ىفر 5 از ىفر 3 ٍر کٌ اشت خعری ، اهزهن ةٌ آلُدً ٍُای از ىاطی رُّی غدنات

 ، ازىی دهد نٌ. رشاىد نی آشْب ٍم زىدً نُدُدات شاّر ةٌ اىصان از غْر ةٌ دهد نٌ کٌ داىيد ىهی نردم

 . اشت کظاهرزی نياظق از ةصْاری در کظاهرزی نسػُالت ىاةُدی ه کاج درختان ةٌ زّاد غدنات نصئُل

 

 چْصت؟ آلُدً ٍُای

 ٍُای چيْو ةٌ ه دٍد نی تغْْر را آن زّصتی ه طْهْاّی ، فْزّکی خُاص ، طُد ٍُا هارد کٌ ای نادً ٍر

 . گُّيد آلُدً ٍُای ، ّافتٌ تغْْر

  

 ٍُا در نُدُد ٍای زةالٌ

 گازٍای از ترکْب ّک دارای طَرٍا ٍُای

 طَر در. ةاطد نی کييدً آلُدً

 ىاطی کظيدً گازٍای ، آىذلس لُس

 ، ىْترهژن اکصْد ، دهدً ةا کارخاىذات از



  اگزهز شرب ه کرةو نيُکصْد

 .طُد نی ترکْب ناطْيَا

 

 ٍُا کييدً آلُدً ؾُانل

 هارد را ذراتی ه گازٍا ، … ه طدّد ةادٍای ، تُفان هزش ، آتظفظان طدّد ٍای فُران: ظتْؿی ؾُانل •

 .طُىد نی آن آلُدگی شتب ه کييد نی ٍُا

 ىللٌْ هشاّل ، ىْرهگاٍَا ، گرنازا هشاّل ، طَرشازی ، کظاهرزی ، غيؿتی کارخاىذات: اىصان فؿالْت •

 .ٍصتيد ٍُا کييدً آلُدً ؾُانل از ،...  ه

 ٍُا کييدً آلُدً نُاد

 نػرف کٌ اشت خُدرهٍاّی ةٌ نرةُط ؾهدً ةعُر ، کرةو نيُکصْد شهی گاز: کرةو نيُکصْد •

 .کييد نی ٍُا هارد اگزهز لُلٌ ظرّق از را CO گاز زّادی نلدار خُدرهٍا اّو. ةاطد نی آىَاةيزّو شُخت

 تاشْصات ه غياّؽ ةؿضی در کٌ اشت( شْاً ىفت) کُرً ىفت ةٌ نرةُط ؾهدتا: گُگرد اکصْد دی •

 .گْرد نی كرار اشتفادً نُرد ىْره تُلْد ه نرکزی زرارت

 نػرف ةٌ نرةُط کهتری نلدار ه گازهئْل ، کُرً ىفت ةٌ نرةُط ؾهدً ةعُر: دار ىْترهژن اکصْدٍای •

 .اشت شفْد ىفت ه ةيزّو

 ىفت. کييد نی نػرف ةيزّو کٌ اشت خُدرهٍاّی ةٌ نرةُط ؾهدتا: ىظدً شُختٌ ٍای ٍْدرهکرةو •

 .دارىد کهتری شَم نُرد اّو در گازهئْل ه کُرً

 .طُد نی زاغل کُرً ىفت شُختو از ، ؾهدً ةعُر: نؿلق رّز ذرات •

 .طُد نی زاغل ٍا اتُنتْل نُتُر در ةيزّو نػرف ىتْذٌ در: شرب ةرنْد •



 نيؼُر ةٌ کٌ اشت شرب اتْل تترا ىام ةٌ ای نادً دارای اغلب خُدرهٍا ةيزّو: شرةی ترکْتات شاّر •

 ةاؾث ، ةيزّو شُختو نادٍَيگام اّو. طُد نی اضافٌ آن ةٌ ةيزّو شُزی ةٌ ه ٍا شُپاپ کار کردن رهان

 غُرت ةٌ ٍم ه اىد شهی ٍم کٌ طُد نی ٍُا در شرب ترکْتات نؿلق ه داند ٍای ذرً طدن پراکيدً

 .طُىد نی تيفصی دشتگاً هارد داند ٍای رشُب

 ةاالتر ، ةاال ، ةاال

 ناهرای خعرىاک تظؿظؿات از را نا کٌ دارد هدُد اهزهن از ػرّفی ه ىانرئی الٌّ ، نا شر ةاالی ، دهر داّی در

 . اشت ةُدً آىذا کٌ ازىلرىَاشت الٌّ. کييد نی نسافؼت خُرطْدی ةيفض

 دهرتر ه... 

 ه( ( halons) ٍالُىَا ،( CFCS) کرةيَا فلُئُره کلره. ةرد نی ةْو از را نسافغ شپر اّو اىصان اکيُن هلی

 نُلکُلَاّی ، طدً تذزٌّ آىَا. طياهرىد نا شر ةاالی کْلُنتری 51 تا 01 در ، نػيُؾی طْهْاّی نُاد شاّر

 . ةرد نی ةْو از را اهزهن کٌ کييد نی آزاد

 

CFC ٍصتيد؟ نُادی چٌ ٍا 

CFC ةُدً طؿلٌ ةراةر در نلاهم ه شهی غْر تلرّتا آىَا زّرا. دارىد گُىاگُن نػرف غدٍا کٌ ٍصتيد نُادی ٍا 

 ةٌ CFC گازٍای. ناىد خُاٍيد ةاكی شال 051 تا آىَا ، پاّداری چيْو خاظر ةٌ. طُىد ىهی تذزٌّ ةرازتی ،

 خُرطْد ةيفض ناهرای تظؿظؿات ؾؼْم ىْرهی تست آىذا در ه کردً غؿُد کْلُنتری 01 ارتفاؾات تا آرانی

 .کييد نی آزاد را کلر طْهْاّی ؾيػر ، طدً طکصتٌ

 از را اهزهن نُلکُل ٍزار غد زدهد کظد، نی ظُل شالَا کٌ زنْو ةٌ ةرگظت از كتل کلر اتم ٍر آزادی از ةؿد

 . اشت طدً تخرّب CFC گازٍای تُشط تاکيُن دَان شعر در ازن الٌّ درغد پيخ طاّد ه شٌ. ةرد نی ةْو



 

 چی؟ ةؿدش

 ةرهز نُدب کٌ کيد نی درّافت ةيفض ناهرای اطؿٌ زنْو کرً ، اتهصفر ةاالی ٍای الٌّ در ازن تخرّب ةا

 ناهرای اطؿٌ ةْظتر ىفُذ ةا. طُد نی ةدن دفاؾی شْصتم تضؿْف ه چظم نرهارّد آب ةْهاری ، پُشت شرظان

 دهؿْت ه کظاهرزی نسػُالت دٍی ةَرً ، طدً ةدتر شالنتی رهی آن اجرات ، اتهصفر ٍای الٌّ از ةيفض

 . گرفت خُاٍد كرار تاجْر تست شْارً اّو رهی فرد ٍر آشاّض ه ّافت خُاٍد کاٍض ٍا ناٍی

 

 افزهن رهز ىگراىی

 از ةْض ىگراىی نُدب طُد، نی تُلْد شالٌ ٍر کٌ خعرىاک زاّد نُاد از ؾؼْهی نلادّر نسْعی زّصت اجرات

 . اشت طدً تُلْد خعرىاک زاّد نُاد تو نْلُْن 611 ، 0893 شال در. اشت طدً پْض

 

 ٍا اکُشْصتم تَدّد

 از کانل ةعُر آىَا ةْظتر کٌ کييد نی تُلْد نختلف طْهْاّی نادً ٍزار ٍفتاد از ةْض پْظرفتٌ کظُرٍای

 ، کردً آلُدً را نا ٍُای ه آب ه غذاّی نُاد ، نُاد اّو از ىانستاظاىٌ اشتفادً. اىد ىظدً آزناّض اّهيی ىؼر

 . کيد نی تَدّد" طدّدا ٍصتْم، نتکی آىَا ةٌ نا کٌ را اکُشْصتهَاّی

 

 زّصت نسْط ةٌ طْهْاّی نُاد راٍْاةی

 ، پالشتْکَا ناىيد رفاٍی هشاّل از نا. اىد گظتٌ تتدّل نا رهزاىٌ زىدگی از ىظدىی ددا ةخض ةٌ طْهْاّی نُاد

 ٍزّيٌ از اغلب هلی. کيْم نی اشتفادً اىد، طدً شاختٌ طْهْاّی نُاد از کٌ آرهزهلَا ه رختظُّی پُدرٍای



 ّا ه آب ةٌ هفاضالةَا زٍکظَْا ، زةالٌ دفو نسلَای ظرّق از آىَا ىَاّتا. خترّم ةی آىَاشت از ىاطی کٌ پيَاىی

 . کييد نی پْدا راً زنْو

 

 ٍا پالشتْک در شهی نُاد

 آن در کٌ  ةيدی ةصتٌ ه طُد نی شاختٌ رهزاىٌ کٌ را پالشتْکی نسػُالت ىدرت ةٌ کييدگان نػرف چٌ اگر

 ه تُلْد در کٌ طْهْاّی نُاد اکحر کٌ داىصت ةاّد دٍيد، نی رةط شهی آلُدگی نصالٌ ةٌ کييد، نی خرّد

 داىصت ةاّد EPA ةيدی دردٌ ةرزصب. ٍصتيد شهی ةصْار گْرىد، نی كرار اشتفادً نُرد پالشتْکَا شاخت

 نادً پيخ طُد، نی خعرىاک زاّد نُاد کل نلدار ةْظترّو تُلْد نُدب آىَا تٌَْ کٌ طْهْاّی نادً 61 از کٌ

 كرار اشتفادً نُرد شازی پالشتْک غياّؽ در نصتهر ةعُر کٌ ٍصتيد نُادی ، اهلی نُرد طض از طْهْاّی

 . گْرىد نی

 

 اشْدی ةاران ه ٍُا آلُدگی

 چْصت؟ اشْدی ةاران

 اجر ةر ه غيؿتی ىُازی ةرخی در ه اخْر دٌٍ ده در. اشت اشْدی ةاران ٍُا آلُدگی ىتاّخ ه آجار از ّکی

 در نادً ده اّو. اشت ّافتٌ افزاّض ٍُا در ازت اکصْد دی ه گُگرد اکصْد دی نْزان ٍا کارخاىٌ ٍای فؿالْت

 در شُلفُرّک اشْد ه ىْترّک اشْد غُرت ةٌ ه کيد نی اّذاد طْهْاّی هاکيض آب ةخار ه اکصْژن ةا اتهصفر

 شعر ةر اشْدی ةاران غُرت ةٌ ه کييد نی ظی ةاد ةُشْلٌ را ظُالىی ٍای نصافت اشْدی ذرات اّو. آّد نی

 . ةْاّد در ىْز نٌ ّا ةاران ّا ةرف غُرت ةٌ اشت نهکو ٍاّی ةارش چيْو. رّزىد نی فره زنْو

 



 اشْدی ةاران پْاندٍای

 ّا نرنر شيگ از کٌ ٍاّی شاختهان در ةخػُص تارّخی آجار ه ةياٍا رفتو ةْو از ةاؾث اشْدی ةاران •

 .طُد نی ةاطيد، طدً شاختٌ آٍک

 هارد را شهی نُاد اشت نهکو زتی ه دٍد نی کاٍض را خاک زاغلخْزی نْزان اشْدی ةاران •

 . کيد ٍا خاک

 .طُد نی شرنا ةراةر در ةخػُص آىَا نلاهنت کاٍض ه درختان ىاةُدی نُدب اشْدی ةاران •
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