




ذرات قابل مشاهده كه بدليل مدت طوالني زمان تعليق، با چشم غير   -4
 .مسلح قابل مشاهده اند

ذرات جامد و مايع درشت كه بواسطه اندازه و وزنشان ظرف مدت كوتاهي پس از   -1
خروج از منبع آالينده بر سطح اجسام فرونشسته، باعث آلودگي سطوح اجسام، درختان و بناها 

  .شده و اگر داراي خاصيت خورندگي باشند باعث استهالك سطوح مي گردند

   .ذرات معلق كه بعلت كوچكي، از چند ساعت تا چند ماه در هوا باقي مي مانند  -2

.  ذرات قابل استنشاق كه بواسطه كوچك بودن وارد دستگاه تنفس مي شوند  -3
(P.M10  ) ذرات معلق با قطر كمتر از يك هزارم ميليمتر. 



 ( :   CO)منوكسيد كربن  -
گاز خفه كننده، منبع اصلي توليد آن 

 .اتومبيل ها مي باشند





   ): Nox ( )NO2,NO3)اكسيدهاي نيتروژن-
 تشديد ناراحتي هاي تنفسي و قلبي،-

احتـراق )منابع مهم توليد آن ايستگاه هاي تـوليد نيرو  -
 و( سـوخت در منـابع ثابت آالينـده هـوا 

  .و سايط نقليه است  



منابع انتشار آن ( :  H.C)هيدوركربور ها-
وسايط نقليه موتوري، تبخير حالل هاي آلي از 
منابعي مانند رنگ كاري، لعابكاري، كارخانه 
هاي خشكشويي محلي و آتش سوزي جنگل 

 ها 
 .مي باشد

  
 



 

اتيل و : تركيبات آلي و معدني -
 متيل سرب، 
 .اكسيد سرب



انتشار ذرات و گازها بر اثر فرآيندهاي طبيعي مانند باد و 
از باتالق ها (  CH4)بعنوان مثال ورود گاز متان . طوفان

كه در اثر فرآيندهاي بيولوژيكي ايجاد شده به هوا، آتش 
 .سوزي منابع طبيعي، آتشفشاني

 



 

              .فعاليت هاي خانگي و تجاري با مصرف سوختهاي فسيلي و سنگين
 -صنايع كوچك شهري

 .فعاليت هاي ساختماني با ايجاد گردوغبار و سوزاندن سوخت هاي فسيلي
 .انتشار گردوغبار در زمين هاي باير

 .سوزاندن زباله
 .دود سيگار

 
 



از طريق انتشار گردوغبار، كاربرد سموم، مصرف 
 كودها و انتشار ذرات گياهي در هوا 

 (.تايجاد حساسي)







اثر بر گياهان، جذب آالينده ها از ريشه، آلودگي ميوه -4
ها و ريشه هاي غده اي،سوختگي و ريزش غير طبيعي 

 برگ ها و تغيير رنگ آنها
، كاهش رشد (قهوه اي، نقره اي، ايجاد دانه هاي صورتي)

 .و مقاومت در بر بيماري هاي گياهي



ايجاد بيماري هاي خاص در انسان، سرطان ريه، -6
برونشيت، افزايش حساسيت به عفونت هاي باكتريايي، 

كند ذهني و عقب افتادگي در كودكان، ايجاد جهشهاي 
 .ژني نامناسب، تشديد حاالت عصبي

  

 

اثر بر اجسام و بناها، خوردگي سطوح، فرسايش -5
 زودرس



  .بهينه سازي سوخت ها-1
  .تنظيم و بهسازي فرآيندهاي احتراق يا دستگاه ها-2
 (از طريق مواردفوق)صرفه جويي در مصرف سوخت -3

برنامه ريزي عمومي و اجتماعي بخصوص در امر ترافيك و فعاليت -4
 .هاي صنعتي، اصالح خيابان ها، كنترل مستمر خودروها

 .ايجاد فضاي سبز در شهرها-5
       .انتقال واحدهاي آالينده به خارج شهرها-6




