
 آلُدگی ٍُا

 

 اید؟ ٍا را در خیاةان دیدً چيد ةار تا ةٌ زال دهدً خفٌ کييدً ناطیو 

 ةیيید؟ چرا در رهز رهطو آشهان آةی را ىهی 

 فُران دهدً از کارخاىذات صيؿتی چٌ فُایدی دارد؟ 

 تُاىد ةاطد؟ پياٍگاً ةیهاران تيفصی در طَر آلُدً کذا نی 

ٍا ةلکٌ از تهام  کيد ه زىدگی شالم را ىٌ تيَا از اىصان خُد گم نیایو آلُدگی ٍُاشت کٌ ظتیؿت زیتا را در 

 . کيد نُدُدات شلب نی

 

 نُضُع چیصت؟

در زضُر ىُر  ٍیدرهکرةيَا ترکیب اکصید ىیترهژن ه کٌ دزء اصلی نٌ دهد اشت، گازی اشت کٌ از اهزهن

ای کٌ نا را از اطؿٌ ناهرای ةيفض نسافؼت  رت الیٌآید. در اتهصفر ، ازن ةعُر ظتیؿی ةٌ صُ آفتاب ةُدُد نی

 . کيد، هدُد دارد. هلی زناىی کٌ در شعر زنیو تُلید طُد، کظيدً اشت نی

 

 آید؟ اهزهن از کذا نی

 1.6، نلدار زیرت اىگیز  6891در شال  .اتُنتیلَا ، کانیُىَا ه ... ، یکی از اصلی تریو نياةؽ اهزهن ٍصتيد

نیلیُن تو اکصیدٍای ىیترهژن تُشط خُدرهٍای نُتُری هارد ٍُا  9.6ای نختلف ه نیلیُن تو ٍیدرهکرةيَ

ىیز شَم ةزرگی در ٍهیو نصالٌ دارىد ه ىیهی  االیظگاٍَای ىفتپ ٍای طیهیایی ه طدىد. ىیرهگاٍَا ، کارخاىٌ

 . در کظُر آنریکا نرةُط ةٌ آىَاشت ىیترهژن از اىتظار ٍیدرهکرةيَا ه

 

 نٌ دهدخعر 

ىفر ةا آن رهةره ٍصتيد. اکحر  6ىفر از  3صدنات ریُی ىاطی از ٍُای آلُدً ةٌ اهزهن ، خعری اشت کٌ ٍر 

،  نٌ دهد ازىی. رشاىد داىيد کٌ نٌ دهد ةٌ غیر از اىصان ةٌ شایر نُدُدات زىدً ٍم آشیب نی نردم ىهی

 . هرزی در ةصیاری از نياظق کظاهرزی اشتنصئُل صدنات زیاد ةٌ درختان کاج ه ىاةُدی نسصُالت کظا

 

 ٍُای آلُدً چیصت؟

دٍد ه ةٌ چيیو ٍُای  ای کٌ هارد ٍُا طُد ، خُاص فیزیکی ، طیهیایی ه زیصتی آن را تغییر نی ٍر نادً

 . گُیيد ٍُای آلُدً تغییر یافتٌ ،
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 ؾُانل آلُدً کييدً ٍُا

 ٍای طدید آتظفظان ، هزش تُفان ،  فُران :ؾُانل ظتیؿی

 ه کييد نی ٍُا هارد را ذراتی ه گازٍا ، …ةادٍای طدید ه 

 .طُىد نی آن آلُدگی شتب

 کارخاىذات صيؿتی ، کظاهرزی ،  :فؿالیت اىصان

طَرشازی ، هشایل گرنازا ، ىیرهگاٍَا ، هشایل ىللیٌ ه ... ، 

 .از ؾُانل آلُدً کييدً ٍُا ٍصتيد

 نُاد آلُدً کييدً ٍُا

 گاز شهی نيُکصید کرةو ، ةعُر ؾهدً  :نيُکصید کرةو

اشت کٌ نصرف شُخت نرةُط ةٌ خُدرهٍایی 

را  CO ةاطد. ایو خُدرهٍا نلدار زیادی گاز نی ةيزیوآىَا

 .کييد از ظریق لُلٌ اگزهز هارد ٍُا نی

 ىفت شیاً( ) ىفت کُرً ؾهدتا نرةُط ةٌ :اکصید گُگرد دی

 .گیرد اشت کٌ در ةؿضی صيایؽ ه تاشیصات زرارت نرکزی ه تُلید ىیره نُرد اشتفادً كرار نی

 ه نلدار کهتری نرةُط ةٌ نصرف ةيزیو  گازهئیل ةعُر ؾهدً نرةُط ةٌ ىفت کُرً ، :اکصیدٍای ىیترهژن دار

 .اشت ىفت شفید ه

 کييد. ىفت کُرً ه  ؾهدتا نرةُط ةٌ خُدرهٍایی اشت کٌ ةيزیو نصرف نی :ٍای شُختٌ ىظدً ٍیدرهکرةو

 .گازهئیل در ایو نُرد شَم کهتری دارىد

 طُد ةعُر ؾهدً ، از شُختو ىفت کُرً زاصل نی :ؿلقذرات ریز ن. 

 طُد ٍا زاصل نی در ىتیذٌ نصرف ةيزیو در نُتُر اتُنتیل :ةرنید شرب. 

 اشت کٌ ةٌ نيؼُر رهان  تترا اتیل شرب ای ةٌ ىام ةيزیو خُدرهٍا اغلب دارای نادً :شایر ترکیتات شرةی

َيگام شُختو ةيزیو ، ةاؾث پراکيدً نادٍ ُد. ایوط شُزی ةيزیو ةٌ آن اضافٌ نی ٍا ه ةٌ کردن کار شُپاپ

ٍای داند  اىد ه ٍم ةٌ صُرت رشُب طُد کٌ ٍم شهی ٍای داند ه نؿلق ترکیتات شرب در ٍُا نی طدن ذرً

 .طُىد تيفصی نیهارد دشتگاً 

 ةاال ، ةاال ، ةاالتر

 

 ٍای نُدُد در ٍُا زةالٌ

 
 ٍُای طَرٍا دارای یک ترکیب از گازٍای

 ةاطد. در طَر کييدً نیآلُدً 

 ، گازٍای کظيدً ىاطی لُس آىذلس

 از کارخاىذات ةا دهدً ، اکصید ىیترهژن ،

  نيُکصید کرةو ه شرب اگزهز

 .طُد ناطیيَا ترکیب نی
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در دایی دهر ، ةاالی شر نا ، الیٌ ىانرئی ه ػریفی از اهزهن هدُد دارد کٌ نا را از تظؿظؿات خعرىاک ناهرای 

 . لرىَاشت کٌ آىذا ةُدً اشتالیٌ ازى. کييد ةيفض خُرطیدی نسافؼت نی

 

 ه دهرتر ...

 )halons (ٍالُىَا ، )CFCS (کلره فلُئُره کرةيَا. ةرد نیهلی اکيُن اىصان ایو شپر نسافغ را از ةیو 

طدً ،  تذزیٌ کیلُنتری ةاالی شر نا طياهرىد. آىَا 61تا  61نصيُؾی ، در  نُاد طیهیایی ه شایر (

 . ةرد کييد کٌ اهزهن را از ةیو نی نُلکُلَایی آزاد نی

 

CFC ٍا چٌ نُادی ٍصتيد؟ 

CFC  ٌٍا نُادی ٍصتيد کٌ صدٍا نصرف گُىاگُن دارىد. زیرا آىَا تلریتا غیر شهی ه نلاهم در ةراةر طؿل

  CFCشال ةاكی خُاٍيد ناىد. گازٍای 661طُىد. ةٌ خاظر چيیو پایداری ، آىَا تا  ةُدً ، ةرازتی تذزیٌ ىهی

در آىذا تست ىیرهی ؾؼیم تظؿظؿات ناهرای ةيفض کیلُنتری صؿُد کردً ه  01ةٌ آرانی تا ارتفاؾات 

 .کييد را آزاد نی کلر طیهیایی ؾيصر خُرطید طکصتٌ طدً ،

 
اهزهن را از  لنُلکُ کظد، زدهد صد ٍزار کلر كتل از ةرگظت ةٌ زنیو کٌ شالَا ظُل نی تمةؿد از آزادی ٍر ا

تخریب طدً   CFCةرد. شٌ ه طاید پيخ درصد الیٌ ازن در شعر دَان تاکيُن تُشط گازٍای ةیو نی

 . اشت

 

 ةؿدش چی؟

کيد کٌ نُدب  ٍای ةاالی اتهصفر ، کرً زنیو اطؿٌ ناهرای ةيفض دریافت نی ةا تخریب ازن در الیٌ

طُد. ةا ىفُذ ةیظتر اطؿٌ  ، ةیهاری آب نرهارید چظم ه تضؿیف شیصتم دفاؾی ةدن نی شرظان پُشت ةرهز

دٍی نسصُالت کظاهرزی ه  صفر ، اجرات آن رهی شالنتی ةدتر طدً ، ةَرًٍای اته ناهرای ةيفض از الیٌ

 . ٍا کاٍض خُاٍد یافت ه آشایض ٍر فرد رهی ایو شیارً تست تاجیر كرار خُاٍد گرفت دهؿیت ناٍی

 

 ىگراىی رهز افزهن

ةیض از طُد، نُدب ىگراىی  اجرات زیصت نسیعی نلادیر ؾؼیهی از نُاد زاید خعرىاک کٌ ٍر شالٌ تُلید نی

 . نیلیُن تو نُاد زاید خعرىاک تُلید طدً اشت 611،  6893پیض طدً اشت. در شال 

 

 ٍا تَدید اکُشیصتم

کييد کٌ ةیظتر آىَا ةعُر کانل از  کظُرٍای پیظرفتٌ ةیض از ٍفتاد ٍزار نادً طیهیایی نختلف تُلید نی

اد غذایی ه آب ه ٍُای نا را آلُدً کردً ، اىد. اشتفادً ىانستاظاىٌ از ایو نُاد ، نُ ىؼر ایهيی آزنایض ىظدً

 . کيد اکُشیصتهَایی را کٌ نا ةٌ آىَا نتکی ٍصتیم، طدیدا" تَدید نی

 

 راٍیاةی نُاد طیهیایی ةٌ نسیط زیصت
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اىد. نا از هشایل رفاٍی  نُاد طیهیایی ةٌ ةخض ددا ىظدىی از زىدگی رهزاىٌ نا تتدیل گظتٌ

کيیم. هلی  اىد، اشتفادً نی ، پُدرٍای رختظُیی ه آرهزهلَا کٌ از نُاد طیهیایی شاختٌ طدً پالشتیکَا ناىيد

از ظریق نسلَای دفو زةالٌ ، زٍکظیَا ختریم. ىَایتا آىَا  اغلب از ٍزیيٌ پيَاىی کٌ ىاطی از آىَاشت ةی

 . کييد ةٌ آب ه یا زنیو راً پیدا نی فاضالةَاه

 

 
 
 

 ٍا نُاد شهی در پالشتیک

کٌ در آن   طُد ه ةصتٌ ةيدی ىدرت نسصُالت پالشتیکی را کٌ رهزاىٌ شاختٌ نیاگر چٌ نصرف کييدگان ةٌ 

دٍيد، ةاید داىصت کٌ اکحر نُاد طیهیایی کٌ در تُلید ه  کييد، ةٌ نصالٌ آلُدگی شهی رةط نی خرید نی

ةاید داىصت   EPAگیرىد، ةصیار شهی ٍصتيد. ةرزصب دردٌ ةيدی نُرد اشتفادً كرار نی پالشتیکَا شاخت

طُد، پيخ نادً  نادً طیهیایی کٌ تَیٌ آىَا نُدب تُلید ةیظتریو نلدار کل نُاد زاید خعرىاک نی 61کٌ از 

شازی نُرد اشتفادً كرار  ٍصتيد کٌ ةعُر نصتهر در صيایؽ پالشتیکطیهیایی از طض نُرد اهلی ، نُادی 

 . گیرىد نی

 

 آلُدگی ٍُا ه ةاران اشیدی

 ةاران اشیدی چیصت؟

اشت. در ده دٌٍ اخیر ه در ةرخی ىُازی صيؿتی ه ةر اجر  ةاران اشیدی یکی از آجار ه ىتایخ آلُدگی ٍُا

اکصید ازت در ٍُا افزایض یافتٌ اشت. ایو ده نادً  ه دیاکصید گُگرد  ٍا نیزان دی ٍای کارخاىٌ فؿالیت

اشید  ه اشید ىیتریک کيد ه ةٌ صُرت نیایذاد  هاکيض طیهیایی ه ةخار آب اکصیژن ةا اتهصفر در

کييد ه ةٌ صُرت ةاران  ةُشیلٌ ةاد ظی نی ٍای ظُالىی را آید. ایو ذرات اشیدی نصافت در نی شُلفُریک

ٍایی نهکو اشت ةٌ صُرت ةرف یا ةاران یا نٌ ىیز در  ریزىد. چيیو ةارش اشیدی ةر شعر زنیو فره نی
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 . ةیاید

 

 پیاندٍای ةاران اشیدی

 شيگ  ٍایی کٌ از ةاران اشیدی ةاؾث از ةیو رفتو ةياٍا ه آجار تاریخی ةخصُص در شاختهان

 .طُد شاختٌ طدً ةاطيد، نی آٍک یا نرنر

 ٍا کيد را هارد خاک نُاد شهی دٍد ه زتی نهکو اشت ةاران اشیدی نیزان زاصلخیزی خاک را کاٍض نی 

. 

 طُد ةاران اشیدی نُدب ىاةُدی درختان ه کاٍض نلاهنت آىَا ةخصُص در ةراةر شرنا نی. 
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