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قوانین و اقدامات مرتبط با آلودگی هوا
فاطمه شهرابی مقدم

دانشجوی کارشناسی محیط زیست دانشگاه تهران

انســان همــواره بــرای ادامــه زندگــی بــه محیــط زیســتی ســالم نیــاز دارد. وجــود هوایــی پــاک بــرای 
تنفــس، شــاید اولیــن نیــاز هــر انســان و موجــودات زنــده دیگــر باشــد. بــه همیــن دلیــل آدمــی از 

دیربــاز ســعی در مهــار آلودگــی هــا از راه هــای مختلفــی ماننــد وضــع قوانیــن داشــته اســت.

بــه عنــوان مثــال ادوارد اول، پادشــاه انگلســتان، در ســال 1273م مجلــس را متقاعــد کــرد تــا مصــرف 
زغــال ســنگ نــرم را بــه دلیــل ایجــاد آلودگــی هــوا ممنــوع کننــد.

در قــرن 18 بــا آغــاز انقــالب صنعتــی نگرانــی در مــورد آلودگــی هــوا افزایــش یافــت. پــس از واقعــه 
ی دره میــوز در بلژیــک و دونــورای پنســیلوانیا کــه در ســال هــای 1930 و 1948 موجب کشــته شــدن 
90 انســان و بیمــاری بیــش از 1000 نفــر شــدند، مــه دود فتوشــیمیایی لنــدن در ســال 1952 اتفــاق 

افتــاده و موجــب تنظیــم قوانیــن در حــوزه هــوای پــاک گردیــد.

در ســال 1345 در ایــران نخســتین ضوابــط مرتبــط بــا آلودگــی هــوا در اصالحیــه قانــون شــهرداری 
تصویــب شــد. مصــوب آییــن نامــه جلوگیــری از آلودگــی هــوا 1354، اولیــن قوانینــی بودنــد کــه کامال 
بــه آلودگــی هــوا ارتبــاط داشــتند. پــس از آن در ســال 1374 قانــون جلوگیــری از آلودگــی هــوا و در 

ســال 1396 قانــون هــوای پــاک تصویــب شــد.

در قانون هوای پاک به طور کلی به این موارد پرداخته است:

نوســازی وســایل نقلیــه موتوری)شــامل خــودرو هــای فرســوده و وســایل حمــل و نقــل عمومــی(، 
پاالیــش آالینــده هــا در واحــد هــای صنعتــی، انــرژی هــای پــاک، افزایــش فضــای ســبز، پدیــده 
گردوغبــار، همــکاری بیــن المللــی، بیابانزدایــی، تامیــن آب بــرای زیســت بــوم هــا، اعطــای جایــگاه 
ضابــط دادگســتری بــه یــگان حفاظــت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، پیــش بینــی مراجــع قضایی 

تخّصصــی در زمینــة آلودگــی هــوا.

برخی از مواد قانون هوای پاك:

ــوری و واردات  ــه موت ــایل نقلی ــواع وس ــد ان ــاده 4: تولی م
آنهــا مســتلزم رعایــت حــدود مجــاز انتشــار آالینــده هــای 
موضــوع ایــن قانــون، اعالمــی از ســوی ســازمان میباشــد.   
اســتاندارد ســاخت و تولیــد حــد مجــاز مصــرف ســوخت و 
ــا  ــراق و ی ــا احت ــط ب واردات قطعــات واجــد اســتاندارد مرتب
مؤثــر برآالیندگــی وســایل نقلیــه از قبیــل اگــزوز، صافــی       
) فیلتــر( و واکنــش ســاز )کاتالیســت( توســط ســازمان ملــی  
ــا  ــرل و نظــارت میشــود و ب ــن، کنت ــران تعیی ــتاندارد ای اس

متخلفــان برخــورد قانونــی صــورت مــی گیــرد. 

ــم از  ــوری اع ــه موت ــایل نقلی ــواع وس ــذاری ان ــماره گ ش
ــت حــدود مجــاز انتشــار  ــی مســتلزم رعای ــی و واردات داخل
آالینــده هــای موضــوع ایــن قانــون و اخــذ تأییدیه ســازمان 
مــی باشــد. ســازمان موظــف اســت از ادامــه تولیــد و ورود 
وســایل نقلیــه ای کــه حــدود مجــاز انتشــار آالینــده هــای 
تعریــف شــده موضــوع ایــن قانــون را رعایــت نمــی نمایند، 
جلوگیــری نمایــد. پیــش فــروش یا فــروش اینگونه وســایل 

نقلیــه موتــوری ممنــوع اســت. 

ــدگان  ــي و واردکنن ــاده 5: تمامــي خودروســازهاي داخل م
خودروهــاي خارجــي مکلفنــد خودروهــاي مشــتریان خــود 
را تــا حداقــل دوســال تمــام یــا چهــل هــزار کیلومتــر )بــه 
مجــرد تحقــق هــر کــدام از آنهــا( ضمانت)گارانتــي( کامــل 
ــي،  ــزات مکانیک ــوازم و تجهی ــات، ل ــه قطع ــد. کلی نماین
الکترونیکــي، هشــداردهنده و تعویضــي متعلــق بــه خودروها 
کــه وظیفــه کنتــرل انتشــار آالینــده هــاي خــودرو را برعهده 
ــت کامــل مــي  ــن مــدت مشــمول ضمان ــد درطــي ای دارن
باشــند و درصــورت خرابــي، هزینــه اصالح، تعمیــر، تنظیم و 
تعویــض قطعــه، بــه صــورت رایــگان، حســب مــورد برعهده 
خودروســاز داخلــي یــا نمایند گــي خودروســاز خارجي اســت.

تبصره مــاده 9: خودروهــاي برقي بنزیني، موتورســیکلت 
و خودروهــاي الکتریکــي تولیــد داخــل از پرداخــت مالیات بر 

ارزش افــزوده معــاف مي باشــند .

مــاده 12:  ســازمان مکلــف اســت کــه تمامــي مراکــز و 
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ــي ،  ــي، خدمات ــات معدن ــدي، عملی ــي، تولی واحدهــاي صنعت
عمومــي و کارگاهــي را کــه آلودگــي آنهــا بیــش از حدمجــاز 
مصــوب اســت، مشــخص نمــوده و مراتــب را بــا تعییــن نــوع، 
میــزان آلودگــي، وســعت منطقــه تحــت تأثیــر و حساســیت 
منطقــه بــه مالــکان یــا مســؤوالن یــا مدیــران عامــل و یــا 
باالتریــن مقــام تصمیــم گیــر واحــد ابــالغ کنــد تــا در مهلت 
معینــي کــه توســط ســازمان تعییــن مــي شــود نســبت بــه 
ــا  ــا تغییــر فرآینــد تولیــد ی ــا تغییــر تولیــد ی رفــع آلودگــي ی
ــي و  ــوع آلودگ ــاس ن ــر اس ــود )ب ــت خ ــي کار و فعالی تعطیل
ماهیــت فرآینــد کنترلــي( اقــدام نماینــد. در طــي مــدت تعیین 
تکلیــف ایــن واحدهــا، طبــق مفــاد ایــن قانــون، بــه واحدهاي 
مذکــور، جریمــه ایجــاد و انتشــار آلودگــي تعلــق مــي گیــرد .

مــاده 13: حداکثــر یکســال پــس از الزم االجــراء شــدن این 
قانــون، تمامــي مراکــز صنعتــي، تولیــدي، عملیــات معدنــي، 
خدماتــي، عمومــي و کارگاهــي اعــم از دولتــي و غیردولتــي 
ــد. در  ــتفاده کنن ــوب اس ــتاندارد مص ــوخت اس ــد از س موظفن
صــورت عــدم وجــود ســوخت مناســب، واحدهــا ي مذکــور 
مکلفنــد بــه هرنحــو ممکــن ترتیبــي اتخــاذ نمایند تــا آالینده 
هــاي منتشــره، در حــدود مجــاز انتشــار آالینــده هــاي هــوا 

باشــد.

ــي و  ــاي صنعت ــز و واحده ــا، مراک ــهرک ه ــاده 15:  ش م
تولیــدي جدیداالحــداث مکلفنــد برحســب اقلیــم ، حداقــل ده 
درصــد  ) 10 %( از فضــاي تخصیــص داده شــده جهــت احداث 
واحــد مربوطــه را بــه ایجــاد فضــاي ســبز مشــجر و غــرس 
درختــان مناســب منطقــه اختصــاص دهنــد. بهــره بــرداري از 
واحــد هــاي مذکــور منــوط بــه رعایــت ایــن مــاده و تأییــد آن 

توســط ســازمان اســت.

تبصــره 1 مــاده 16:  تمامــي مراکــز و واحدهاي متوســط 
پنجــاه نفــر بــه بــاال موضــوع ایــن قانــون بــراي انجــام امــور 
مربــوط بــه نمونــه بــرداري، پایــش و کنتــرل مســتمر آلودگی 
هــوا مکلــف بــه ایجــاد واحــد ســالمت، بهداشــت و محیــط 
زیســت )HSE( و بــه کارگیــری متخصــص محیــط زیســت 

ــند. مي باش

تبصــره 2 مــاده 17: منابــع آالینــده خانگي در کالنشــهر 

هــاي بــاالي پانصدهــزار نفــر جمعیــت، صرفاً مشــمول جزاي 
نقــدي مي شــوند .

مــاده 18:  وزارت نفــت مکلــف اســت حداکثــر تا ســه ســال 
ــون، ســوخت تولیــدي  پــس از الزم االجــراء شــدن ایــن قان
کشــور از جملــه بنــز یــن، نفــت گاز، نفت کــوره و نفت ســفید 
را مطابــق بــا اســتاندارد ملــي مصــوب عرضــه کنــد. ســازمان 
مکلــف اســت از تولید ســوخت غیراســتاندارد جلوگیــري نماید.

مــاده 20:  انباشــت پســماندهاي بیمارســتاني و صنعتــي در 
معابــر عمومــي و فضــاي بــاز یــا ســوزاندن آنهــا و انباشــتن 
پســماندهاي خانگــي و ســاختماني در معابر عمومــي و فضاي 
ــاز خــارج از مــکان هــاي تعییــن شــده توســط شــهرداری  ب
هــا و دهیــاری هــا یــا ســوزاندن آنهــا و همچنیــن ســوزاندن 
بقایــاي گیاهــي اراضــي زراعــي پــس از برداشــت محصــول 
ــدي  ــزاي نق ــه ج ــورد ب ــف حســب م ــوده و متخل ــوع ب ممن
درجــه شــش موضــوع مــاده )19( قانــون مجــازات اســالمي 

محکــوم مــي شــود.

مــاده 23: دولــت مکلــف اســت بــا رعایــت اصــل هفتــاد 
ــه منظــور ایجــاد همــکاري  ــون اساســي ب و هفتــم )77( قان
منطقــه اي و بیــن المللــي جهــت جلوگیــري از ایجــاد رخــداد 
گــرد و غبــار و نیــز کاهــش خســارات و پیامدهاي مخــرب آن 
درســطح کشــور و منطقــه بــا هماهنگــي و همــکاري نهــاد 
هــاي بیــن المللــي ذیربــط و مشــارکت کشــور هــاي مؤثــر و 

متأثــر منطقــه، اقدامــات الزم را بــه عمــل آورد.

مــاده 24 : وزارت جهادکشاورزي)ســازمان جنگلهــا، مراتــع 
و آبخیــزداري( مکلــف اســت عــالوه بــر اجــراي طــرح هــاي 
ــتعد  ــاي مس ــون ه ــار کان ــت مه ــرر، جه ــي مق ــان زدای بیاب
ــًا  ــار در داخــل کشــور رأس ــرد و غب ــد گ ــي و تولی ــان زای بیاب
ــي و  ــي محل ــاي اجرائ ــتگاه ه ــردم، دس ــا مشــارکت م ــا ب ی
ســازمان هــاي بیــن المللــي بــا رعایــت اصــل هفتــاد و هفتم 
) 77 ( قانــون اساســي و ســازمان هــاي مــردم نهــاد داخلــي، 
ســاالنه حداقــل معــادل ســیصدهزار هکتار نســبت بــه اجراي 
اقدامــات مقابلــه بــا پدیــده گــرد و غبــار بــا اولویــت عملیــات 
بیابانزدایــي در مناطــق بحرانــي و کانونهــا و زیســت بومهــاي 
حســاس اقــدام کنــد. دولــت مکلــف اســت اعتبــارات مــورد 
نیــاز بــراي اجــراي عملیــات موضوع ایــن مــاده را هرســاله در 

بودجــه هــاي ســاالنه منظــور نمایــد .

مــاده 25: ســازمان مکلــف اســت بــا همــکاري وزارت نیــرو 
نیــاز آبــي زیســت محیطــي رودخانــه هــا، تــاالب هــا، خورها، 
دریاچــه هــا و زیســت بــوم ها را تعییــن و وزارت نیرو متناســب 
بــا شــرا یــط ترســالي، عادي و خشکســالي ســاالنه نســبت به 

تخصیــص حقآبــه مــوارد فــوق اقــدام کند.
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از اقداماتــی کــه در ســال هــای اخیــر و همچنیــن در دولــت 
ــی  ــده م ــام ش ــوا انج ــی ه ــوص آلودگ ــم در خص دوازده

تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

- تصویــب قانــون هــوای پــاک بــا هــدف کاهــش انتشــار 
ــل  ــی و حم ــای صنعت ــی از فعالیت ه ــمی ناش ــای س گاز ه

و نقــل

- قــرارداد بــا کنسرســیوم دانشــگاه هــای برتــر در 13 شــهر 
کالنشهر و 

ــدون  ــردد خــودرو هــای ب - اجــرای طــرح LEZ )عــدم ت
ــه فنــی در برخــی نواحــی( در چهــار کالنشــهر معاین

- ممنوعیــت تولیــد و شــماره گــذاری موتورســیکلت هــای 
کاربراتــوری

ــد  ــی تولی ــای بنزین ــودرو ه ــی خ ــطح آالیندگ ــا س - ارتق
داخــل از یــورو 4 بــه یــورو 5 و موتورســیکلت هــای 

ــورو 4 ــه ی ــورو 3 ب ــدی از ی تولی

- طــرح ممنوعیــت مــازاد ســوزی کارخانــه هــا در هنــگام 
اوج مصــرف گاز

- طــرح الــزام بــه اســتفاده از فیلتــر هــای دوده در کارخانــه 
هــا و خــودرو هــای دیزلــی

ــا ایــن ســوال مواجــه  پــس از درک خطــر آلودگــی هــوا ب
ــن  ــع ای ــت رف ــی در جه ــه کار های ــه چ ــد ک ــم ش خواهی

ــوان انجــام داد؟ ــی ت مشــکل م

یکــی از مهــم تریــن منابــع آلــوده کننــده هــوا بــه 
ــای  ــوخت ه ــتفاده از س ــا اس ــهر ه ــوص در کالنش خص

فســیلی در خــودرو هــا و ... مــی باشــد. 14 درصــد گازهــای 
گلخانــه ای ســهم بخــش حمــل و نقــل مــی باشــد کــه 72 
درصــد ایــن میــزان مربــوط بــه کربــن دی اکســید اســت.

ــران،  ــزرگ در ای ــهرهاي ب ــواي ش ــي ه ــد آلودگ 70 درص
ــد از  ــه  50 درص ــوده ک ــي ب ــاي احتراق ــي از خودروه ناش
ایــن ســهم بــه وســیله  10 درصــد از خودروهــاي فرســوده 

ــد. ــاوگان حمــل و نقــل در تهــران ایجــاد شــده ان ن

ــع ایجــاد  ــرای کاهــش میــزان آلودگــی کــه از ایــن مناب ب
ــر را انجــام داد: ــوان اقدامــات زی ــد مــی ت شــده ان

ــد  ــت تولی ــازها در جه ــن خودروس ــت بی ــن رقاب ــاال رفت ب
ــت ــا کیفی ــای ب ــودرو ه خ

ــا اســتانداردهای روز  - تولیــد و توزیــع ســوخت مناســب ب
دنیــا

- بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی

- توسعه و استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی

- اصالح و بهبود وضعیت ترافیک

- استفاده از خودرو های هیبریدی

بــه دلیــل آلودگــی هــای ناشــی از ســوخت هــای فســیلی 
ــه  و تجدیــد ناپذیــر بــودن آن هــا صنعــت خودروســازی ب
ســمتی پیــش رفــت کــه خــودرو هــای الکتریکــی تولیــد 
ــای  ــه پ ــی ب ــا از لحــاظ کارآی ــودرو ه ــن خ ــی ای ــد ول کن
خــودرو هــای احتراقــی نمــی رســند و بــه دالیلــی مختلفی 
ماننــد زیــاد بــودن زمــان شــارژ آن هــا و .... اســتفاده از ایــن 

قبیــل خــودرو هــا کمــی مشــکل اســت.
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ــودرو  ــد خ ــن تولی ــکالت و همچنی ــن مش ــل ای ــرای ح ب
دوســتدار محیــط زیســت بــا کارایــی قابــل قبــول، خــودرو 
هــای هیبریــدی تولیــد شــدند. ایــن خــودرو هــا ترکیبــی از 
دو نــوع خــودرو احتراقــی و الکتریکــی مــی باشــند. سیســتم 
ایــن نــوع از اتومبیلهــاي برقــي دو گانــه متشــکل از یــک 
موتــور بنزینــي، یــک موتــور برقــي و یــک باتــري اســت.

 یــک ماشــین هیبریــدی، انــرژی الکتریکــی تولیــد شــده 
توســط موتــور الکتریکــی را در باتــری خــود ذخیره کــرده و 
بــا ترکیــب انــرژی احتراقــی بنزیــن یــا گازوئیــل کار میکند. 
ــتابگیری و  ــد ش ــزوم، مانن ــع ل ــا در مواق ــودرو ه ــن خ ای
نیــاز بــه شــارژ باتریهــا از موتــور احتــراق داخلــی اســتفاده 
ــاز  ــری نی ــری کمت ــداد بات ــه تع ــن ب ــد و بنابرای ــی کنن م
دارنــد. مشــکل اصلــی ایــن خودروهــا حجــم و وزن 
ــد .  ــی باش ــرژی م ــده ان ــره کنن ــای ذخی ــری ه ــاد بات  زی
ــان،57  ــط کارشناس ــده توس ــت آم ــه دس ــار ب ــق آم طب
از  درصــد   82 و  نیتــروژن  اکســیدهای  از  درصــد 
منواکســیدکربن موجــود در هــوای شــهرهای بــزرگ ناشــی 
ــن  ــق همی ــت. طب ــی اس ــراق داخل ــا احت ــای ب از خودروه
آمــار، جایگزینــی خودروهــای برقــی بــه جــای خودروهــای 
بــا احتــراق داخلــی، 92 درصــد اکســیدهای نیتــروژن 
 و 99 درصــد منواکســیدکربن را کاهــش مــی دهــد.
ــده هــوا صنعــت نفــت  ــوده کنن ــع آل یکــی دیگــر از صنای
بــوده و از روش هــای کاهــش آلودگــی آن مــی تــوان بــه 

مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

ــرای  ــتی: ب ــاذب زیس ــای ج ــتفاده از فیلتره اس
ــی  ــای گوناگون ــاذب ه ــی، ج ــای نفت ــده ه ــواع آالین ان
وجــود دارد کــه بخــش عمــده آنهــا بــه صــورت فیلترهــای 

ــت. ــود اس ــتی موج زیس

اســتفاده از پاالیــش و بازیافــت خطــوط جریان 
نفــت و گاز بــا بازدهــی حداکثــری: ایــن تصفیــه، با 
اســتفاده از جــذب، پرتوهــای فرابنفــش، امــواج فراصــوت، 
جــاذب هــای الکتروشــیمیایی و ... انجــام مــی شــود.                                
ــا  ــام ب ــت خ ــش نف ــر روی پاالی ــات گســترده ب ــا تحقیق ب
ــن روش  ــه ای ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــاال ب ــی ب بازده
مرحلــه بــه مرحلــه بازیافــت و پاالیــش عــالوه بــر بازدهــی 
بــاال در تولیــد فــراورده هــا، کاهــش شــدید آلودگــی هــوا را 

در ایــن صنعــت بســیار آالینــده بــه دنبــال دارد.

اســتفاده از سنســورهای نــرم بــرای شناســایی 
و حــذف آلودگــی هــای خطــوط جریــان نفــت و 
ــا اســتفاده از ســنجش فشــار، دمــا و دبــی در یــک  گاز: ب
خــط لولــه جریــان گاز یــا نفــت، بــا اســتفاده از معــادالت 
فشــار بخــار و غلظــت آن را بــه غلظــت مــاده مــورد نظــر 
تبدیــل مــی کنــد. ســپس اگــر غلظــت در محــدوده بحرانی 
باشــد، یعنــی غلظــت بیــش از حــدی کــه بــرای ســالمت 

انســان و ســایر موجــودات خطرنــاک اســت، در ایــن حالــت 
راه هایــی بــرای حــل ایــن مشــکل مطــرح مــی شــود. از 
ــال  ــان و انتق ــت جری ــر جه ــا،1 تغیی ــن راهکاره ــه ای جمل
ــدازی ســریع  ــه کار ان ــه مجــدد،  2 ب ــرای تصفی ــان ب جری
فیلترهــای جــاذب آن آالینــده خــاص بــا توجــه بــه شــدت 
غلظــت آن، 3 مســدود کــردن کلی جریــان و ... می باشــند.            
اســتفاده از حســگرهای نــرم بــرای شناســایی نــوع آلودگــی 
ــوری،  ــیاالت هیدروکرب ــان س ــدت آن در جری ــزان ش و می
کــه خــود حــاوی مــواد بســیار متنوعــی هســتند، مــی تواند 
ــه  ــب را ب ــرد مناس ــرای عملک ــری ب ــم گی ــرعت تصمی س
شــدت کاهــش دهــد. در نتیجــه بــا کمــک ایــن حســگرها 
ــم را  ــن تصمی ــوان بهتری ــی ت ــده م ــان ش ــم بی و الگوریت
گرفــت و بــه باالتریــن بازدهــی بازیافــت و پاالیــش ســیال 
و بیشــترین میــزان ســالمت و کاهــش آالیندگــی جریــان 

نفــت و گاز دســت یافــت.

یکــی دیگــر از روش هــای رفــع آلودگــی هــوا اســتفاده از 
گیاهــان اســت کــه بارهــا آن را شــنیده و در قانــون هــوای 
پــاک بــه آن تأکیــد شــده اســت. گیاهــان پاالینــده شــامل 
ــزی،  ــی، فل ــواد آل ــذف م ــرای ح ــه ب ــتند ک ــی هس گیاهان
ــو از  ــواد رادیواکتی ــای م ــا و بقای ــش ه ــت ک ــای آف بقای
ــد. ــی گیرن ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــا پســاب ه ــاک ی  خ
ــن  ــذب کرب ــا ج ــنتز، ب ــد فتوس ــیله فراین ــه وس ــان ب گیاه
ــا را از  ــد SO2 و ... آن ه ــری مانن ــیمیایی دیگ ــواد ش و م
محیــط گرفتــه و همچنیــن بــا جــذب و حفــظ گــرد و غبــار 
و ســایر ذرات معلــق، 57 درصــد از ایــن ذرات را تــا زمــان 
ــورت  ــه ص ــوان ب ــی ت ــد. م ــی دهن ــش م ــی کاه بارندگ
بــام ســبز، دیــوار ســبز، فضــای ســبز شــهری و ... از ایــن 
گیاهــان پاالینــده اســتفاده کــرد. برخــی گیاهــان مناســب 
ــاه شمشــیری، ســرخس  ــع آلودگــی هــوا شــامل گی در رف
 بوســتان، بگونیــا وکــس، عشــقه، آلوئــه ورا و ... می باشــند.

ــل توجــه در رفــع آلودگــی هــوا مــی   از دیگــر مــوارد قاب
تــوان بــه توســعه و اســتقرار صنایــع متناســب بــا شــرایط 
محیــط زیســتی، تغییــر رفتــار مصــرف گرایانــه، حمایــت از 
صنایعــی کــه در جهــت کاهــش آلودگــی هــوا فعالیــت می 

کننــد و فرهنــگ ســازی اشــاره کــرد.


