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 چکیذٌ

 درىیان .ٌغىٍاةِ آنّده کٍٍغه ی ُّا ةَ دنیم دقّاری کٍحؼل آٌِا پؾ از ورود ةَ ىضیي زیـث از اُيیث ویژه ای ةؼظّردارا

ُای ه ی ىحضؼك ٌلف ةـؽایی دارد. ؿّظثٍّّان ىٍاةِ آالیٍغ ةَ درظّدروُا ىنؼف ؿّظث از ُای ٌاقیآالیٍغه ،ایً ىٍاةِ

در ایً ىلانَ ةَ ةؼرؿی ةؼظی  .ُا قّدو ؿالىث اٌـان ىضیي زیـث ةؼ جّاٌغ ىٍسؼ ةَ ادؼات ىعؼبىی غیؼاؿحاٌغارد وٌاىؼغّب 

ُای اؿحاٌغارد ،آنّدگی ُّاظنّمیات و جؼکیتات آن در ىّاد و جؼکیتات امهی جكکیم دٍُغه آن و جادیؼ  ،ةٍؽیًاز ظنّمیات 

ىٌانَْ ىّردی روی آٌانیؽ کیفیث ةٍؽیً جّزیِ قغه در  ،ُای ٌاقی از آن در زِانو ٌكؼ آالیٍغه ةٍؽیً ثىعحهف کٍحؼل کیفی

صامم از ةیياری ُای ایساد قغه ٌاقی از جؼکیتات ظٌؼٌاك در ٌِایث  و قِؼ جِؼان و ىلایـَ ی آن ةا اؿحاٌغاردُای زِاٌی

 .قّدارائَ ىیچٍغ راُکار ةؼای ةِتّد قؼایي فْهی ٌیؽ  اٌحِادر  پؼدازیو.ىی صاىم اٌؼژی ایً

 

 اؿحاٌغارد کیفیث و ٌكؼ ،ؿالىث ،ىضیي زیـث ،آنّدگی ُّا ،ةٍؽیًکلمات کلیذی: 
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 مقذمٍ-1

اُيیث کٍحؼل کیفی  ،ُای ٌاقی از آنُّا و ةیياریآنّدگی ،ةَ پغیغه ُایی چّن گؼىایف زىیًُای اظیؼ ةا جّزَ در ؿال

ُای ُا ةا ؿّظثو زایگؽیٍی ایً ؿّظثکاُف ىنؼف  ،آنةؼرؿی زِثُای ىعحهف جغویً اؿحاٌغاردوِای فـیهیؿّظح

رقغ زيْیث در کكّر از یک ؿّ  زِان قغه اؿث.ُای امهی ورود ةَ جّؿَْ پایغار در ی و ىٍاةِ جسغیغپػیؼ یکی از کهیغزیـح

صیاجی  ایً ىٍُّرُای اٌؼژی پاك جؼ را ةؼای ٌیاز زغی ةَ مٍایِ و صاىم ،و ٌیاز ةَ جاىیً ىٍاةِ ىعحهف اٌؼژی از ؿّی دیگؼ

ُای پاك در یؼ ٌتّدن جّنیغ ةؼظی از ایً ؿّظثةا ایً صال ٌیاز ةَ زىان ةؼای زایگؽیٍی ایً ىٍاةِ و جّزیَ پػ کؼده اؿث.

-از. اؿث ُای امهی در جضلق ایً روٌغ در کكّرو فؼآورده ُای آن از زيهَ گهّگاهکكّرىا ةَ نضاظ اكحنادی درىلایـَ ةا ٌفث 

ُای فـیهی صؼف اول را در جاىیً اٌؼژی ای فـیهی در کكّرىان ُيّاره ؿّظثُةَ دنیم وزّد ىٍاةِ ؿؼقار ؿّظث ًؼفی

 ىیهیّن نیحؼآن فلي در جِؼان ىنؼف ىی قّد 20کَ جٍِا  ىیهیّن نیحؼ ةٍؽیً در کكّر 70غود ىنؼف روزاٌَ ص ایؼان زده اؿث.

ُای مٍْحی ازؿّی دیگؼجيؼکؽ فْانیث ُای ٌفحی ایؼان(ش قؼکث ىهی پاالیف و پعف فؼآورده)گؽار.ؿٍغی ةؼای ایً ادّاؿث

و اراك یکی از دالیم  امفِان، ىكِغ جتؼیؽ، جِؼان،زيهَ کالن قِؼُایی چّن  از قِؼُای کكّر اکذؼ آن در روزافؽون و روٌغ

رده دوم ىٍاةِ  درىؼاکؽ مٍْحی  ُغ کَ آنّدگی ٌاقی ازدث درایً قِؼُاؿث.جضلیلات ٌكان ىیىضیي زیـ و ىِو آنّدگی ُّا

اكحناد جؼاةؼی رده اول كؼارىی گیؼٌغ.)ىاٍُاىَ  ٌلم در ةعف صيم و ىنؼف ؿّظث در ُای ٌاقی ازآالیٍغه ُّا و آنّده کٍٍغه

ُای فـیهی و زایگؽیٍی ةِتّد کیفیث و ىغیؼیث ىنؼف ؿّظث نػا اُحيام ةَ (1393،ؿیفی ىؽرَّ ٌّ و ُيکاران -1390،ایؼان

 صحی االىکان آن ةا ىٍاةِ زغیغ وؼوری ةَ ٌُؼىی رؿغ.

 ةٍؽن و ،دجؼکیتاجی ُيچّن گّگؼ ،درىیان ىٍاةِ آالیٍغه ی ىٍحكؼ قغه ٌاقی از ىنؼف ؿّظث در کالن قِؼُا

ؿایؼجؼکیتات آروىاجیک ىّزّد در ؿّظث و جؼکیتات اکـیژن دار افؽوده قغه ةَ ةٍؽیً در صیً فؼآوری آن ٌلف ةـؽایی در 

 ًی چٍغ ؿال اظیؼ ىْىم ذرات ىْهق ةّیژه ذرات ىْهق ةا كٌؼکيحؼ ُا دارٌغ.ؼکیتات آالیٍغه ٌاقی از ایً ؿّظثةیً ج

ةَ ٍّّان  1393ؿال پایف کیفیث ُّا ىٌؼح قغه اؿث.ایً ذرات در کٍحؼل وىحؼُای ىِو دراپار ون ةَ ٍّّان یکی ازىیکؼ2.5از

)ذرات ىْهق ةا PM10ةَ ظاًؼآالیٍغه  روز 9و  PM2.5ةَ نضاظ آالیٍغه  روز 116آالیٍغه قاظل ُّای جِؼان قٍاظحَ قغه و

 (1393 ،کیفیث ُّای جِؼانووْیث ٌاىٌهّب كؼارداقحَ اؿث.)گؽارش ؿانیاٌَ  در كٌؼ کيحؼ از ده ىیکؼون(

وارد قغه ةَ دنیم ایساد  ةؼُو ظّردن جْادل ؿیـحو ایيٍی ةغن در ىِار یا جؼىیو آؿیب ُای  ،ىٍفی ةؼّيهکؼد ریَ ُا جادیؼ

1در نیؽوزوم و اظحالل ّيهکؼد ؿهّل ُای ةیگاٌَ ظّار در ظّن ُیغروکـیم جّؿي ذرات ىْهق در صىّرآًُ ِای آزادرادیکان
و   

ایً ذرات  جضلیق در ىّرد ادؼاز زيهَ ٌحایر  ىكکالت كهتی ّؼوكی و ؿلي زٍیً ،زغی ةَ ؿیـحو جٍفؾ کّدکانُای آؿیب

ُّای ةازّهث  آنّدگی در در صلیلث (1996گیهيّر و ُيکاران  -2004کاپّس و ُيکاران -1992،ةّده اؿث.)پّپ و ُيکاران

ًی یک ؿال ىی ةاقغ کَ ُؽیٍَ آن  زودرس درؿؼاؿؼزِان،ىیؼُای  جيام ىؼگ و ىیهیّن ىّرد از3.4درمغ ىْادل  6ةیف از

 (1394،.)اصيغی و ُيکارانىیهیارد دالر اؿث3500ىْادل 

ُای اظیؼ جّزَ زیادی ةَ کاُف ؿٌش جؼکیب گّگؼد در ؿّظث ةعنّص گازوییم ةؼای کاُف ٌكؼ ایً جؼکیب و در ؿال

اىا ٍُّز ةا اؿحاٌغاردُای زِاٌی فامهَ  .کيحؼ آغاز قغه اؿثگّگؼد  اؿحفاده ؿیـحو صيم و ٌلم ّيّىی از ؿّظث گازوییم ةا

فؼٍُگ ؿازی ىنؼف ؿّظث و  ،ُای داظهیـحو جّنیغ ایً ؿّظث در پاالیكگاهرفِ ٌّاكل ىّزّد در ؿی در کٍاروزّد دارد و 

                                                 
1
 -Macrophage 
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ُای اظیؼ جّزیِ ر ؿالُيچٍیً د ُا ٌلف ةـؽایی ایفا کٍغ. ث ظّدرو ىی جّاٌغ در کاُف آنّدگیرفِ ىكکم جؼافیک و کیفی

ٌیؽ  6قایان ذکؼ اؿث کَ در صال صاوؼ اؿحاٌغارد یّرو ُای کكّر آغازقغه اؿث.در ةؼظی از زایگاه 4ا کیفیث یّروگازوییم ة

ٌكان دٍُغه ی فامهَ ی  4جغویً قغه اؿث و جّزیِ ؿّظث یّرو ُاو ٌكؼ آالیٍغه از ظّدرو ُادر اروپا ةؼای ؿّظث ظّدرو

ِتّد کیفیث و انتحَ روٌغ کهی ةَ ؿيث ة اؿحاٌغاردُای ؿّظث جّزیِ قغه در کكّرُای دیگؼ اؿث.ىّزّد ةؼای رؿیغن ةَ 

 ُای ىؼةًَّ ةؼ کیفیث ؿّظث اؿث.ٌُارت دائيی ؿازىان

اؿحاٌغاردُای زِاٌی کیفیث  ،جؼکیتات امهی ةٍؽیً ،درىلانَ ی صاوؼ ةَ ةؼرؿی ةؼظی از ظّاص فیؽیکی و قیيیایی ةٍؽیً 

ىٌانَْ ی ىّردی ةؼ ٌحایر آٌانیؽ ؿّظث جّزیْی در قِؼ جِؼان و ادؼات آنّدگی ُّا ةؼ  ،ةا کاُف آنّدگی ُّا  در ارجتاطةٍؽیً 

 ؿالىث قِؼوٌغان ىی پؼدازیو.

 درپایان ٌیؽ راُکارُایی ةؼای ةؼون رفث از ىكکم آنّدگی ُّا و ةِتّد کیفیث ؿّظث ارائَ ىی قّد.

 

 خصًصیات تىسیه -2

ُای اؿث.چٍیً ظّامی جضث اؿحاٌغارد ُاجْییً کٍٍغه ىیؽان جّنیغ آالیٍغهازّّاىم  ةٍؽیً یکیقیيیایی  وظّاص فیؽیکی 

ىِو جؼیً  جّؿي جّنیغ کٍٍغگان ةٍؽیً رّایث قٌّغ. ایً ظّاص ةایغ ىضغوده ُای ىساز و دارٌغگیؼاٌَ زیـث ىضیٌی كؼارؿعح

ىضحّای  ،و ؿحان ّغد اکحان ،فؼاریث ،غهُث گّگؼد ،ی ؿؼبجّزَ ةَ جادیؼ آن درآنّدگی ُّا ىیؽان ىضحّا ویژگی ُای ةٍؽیً ةا

 ىیؽان ةٍؽن آن اؿث. ُای اکـیژن دار وجؼکیب ،ُاىضحّای انفیً ،آروىاجیکی

 عذد اکتان-1-2

ّغد اکحان ىْیاری از ىلاوىث ؿّظث در ىلاةم اصحؼاق ظّدةَ ظّدی اؿث.اقحْال ظّدةَ ظّدی ىی جّاٌغ ىّزب ایساد 

ىلاوم  ،آن ؿّظث درىلاةم پغیغه اصحؼاق ىعؼبةَ زةان ؿاده ُؼچَ ّغد اکحان یک ؿّظث ةیكحؼ ةاقغ قّد.وؼةَ در ىّجّر

درکكّرُای ىعحهف از زيهَ ایاالت ىحضغه آىؼیکا ةٍؽیً ةا ؿَ ٌّع ّغد اکحان  .و کاُف ىنؼف ؿّظث را ةَ ُيؼاه دارد جؼاؿث

  (15). ةاال( ّؼوَ ىی قّد)کیفیث  94جا  91)درزَ ىحّؿي( و  90جا  88 ،)ىْيّنی(87

افؽایف ّغد اکحان ؿتب کاُف فؼاریث ةٍؽیً و درٌحیسَ کاُف جؼکیتات آزاد قغه ٌاقی از جتعیؼ آن در ىضیي ىی قّد 

 کَ ؿِو زیادی در انّدگی ُّای جِؼان دارد.

غد اکحان ( وRONّدوروش جـث آزىایكگاُی ةؼای اٌغازه گیؼی ّغداکحان ةٍؽیً وزّد دارد: ّغد اکحان جضلیلی)

و جفاوت در دورىّجّر ىّرد اؿحفاده و زىان ةٍغی اصحؼاق ؿّظث در ىّجّر (.جفاوت ایً اّغاد درٌضّه اٌغازه گیؼی MONىّجّر)

 واصغ کيحؼاز ّغد جضلیلی اکحان اؿث. 12جا 8ّيّىا ّغد اکحان ىّجّر صغود .اؿث
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 َای افسایص عذد اکتانريش-1-1-2

ث کَ ةَ ًّرًتیْی چٍیً ةٍؽیً ةاّخ افؽایف ّغد اکحان ىی قّد.ایً درصانی اؿُای قاظَ دار در ُیغروکؼةً وزّد

پیچیغه جّنیغ  ىی ةایـث جّؿي فؼآیٍغُای پحؼوقیيی گؼان كیيث ودرجؼکیتات ةٍؽیً کيحؼ یافث قغه و ُاییُیغروکؼةً

ىاٌٍغ ةٍؽن ٌیؽ دارای اکحان  ؼُایی اؿث.جؼکیتات ىٌْچٍیً ُیغروکؼةً قٌّغ.ةٍؽیً ةاکیفیث ىٌهّب قاىم ىضغوده وؿیْی از

جّاٌغ ةاّخ ًؼف دیگؼ وزّد چٍیً جؼکیتاجی ىی ةاال ُـحٍغ وافؽودن آٌِا ةَ ةٍؽیً ىّزب افؽایف ّغد اکحان ةٍؽیً ىی قّد.از

را ةَ مّرت  جّاٌغ ؿٌش ظؼوزی ةٍؽن درآالیٍغه ُاةٍؽیً ىی ةٍؽن در وزّد جّنیغ آالیٍغه ُای ىىؼ ٌاقی از اصحؼاق گؼدد.

ةؼای افؽایف ّغد جّان ّالوه ةؼآن ىی ُای جتعیؼی ةٍؽیً ٌیؽ صاوی ةٍؽن ظّاٍُغ ةّد.آالیٍغه ،ّالوه ةؼآن. ىـحلیو افؽایف دُغ

درمغ ةٍؽیً صاوی  10در آىؼیکا صغود  ُا ٌیؽاؿحفاده کؼد.وانکم 2      و 1     ُای اکـیژن دار ٌُیؼ اکحان ازافؽودٌی

اؿحفاده  ىساز ةٍؽیً ةا اجاٌّل در پاالیكگاه ةَ زای جؼکیتات ىىؼ یاد قغه جِیَ ىی قّد. ىلادیؼاجاٌّل اؿث کَ ةا ىعهّط ؿازی 

 ىكعل قغه اؿث. َُای ىؼةًّّغد اکحان ةٍؽیً ٌیؽ در اؿحاٌغاردُای گٌّاگّن ةؼای افؽایف ازافؽودٌی

 

 فراریت-2-2

 ُای جتعیؼی وةـؽایی ةؼآالیٍغگی جادیؼ ،ةؼکارکؼد ىّجّر ُای فیؽیکی ةٍؽیً اؿث کَ ّالوه ةؼجادیؼویژگی فؼاریث ةٍؽیً از

 جلٌیؼ ىكعل ىی قّد. ةعار وپاراىحؼفكار ایً ویژگی جّؿي دو اصحؼاكی دارد.

 فطار تخار ریذ-1-2-2

درزَ ؿاٌحیگؼاد(ةؼصـب کیهّپاؿکال 37.8درزَ فارٌِایث)100در دىای ىیؽان فؼاریث ةٍؽیً ازىْیاری ریغ ةعارفكار

3اؿث.ىلغار
RVP  ةَ ىیؽان ىضحّای ةّجان ؿّظث کَ ىحّؿيRVP افؽودن پٍحان ةَ کیهّپاؿکال اؿث ةـحگی دارد. 350آن

صغود کيی جاةْی از ىاُیث  جا ٌیؽ ىضحّای ةّجان ایساد ىی کٍغ. ىلایـَ ةا افؽودن ةّجان ةَ ةٍؽیًفؼاریث کيحؼی را درةٍؽیً 

 سَ فؼآیٍغ پاالیف اؿث. فؼاریث ىٍاؿب ةٍؽیً ةؼای کارایی ىٌهّب ىّجّرُایی ةاّيغجا واةـحَ ةَ ٌحی امهی ٌفث ظام اؿث و

 ةاال ةایغ فكارةعار ،گؼم قغن ةِحؼىّجّر ةؼای اؿحارت ىٍاؿب و ، دىاُای پاییً جؼ اقحْال زؼكَ ای ةـیار ىِو اؿث.در ؿیـحو

ُیغروکؼةً ُا و ذرات ىْهق ىّزّد در گازُای اصحؼاق ظّدروُای  ،کاُف داٌـیحَ ؿتب کاُف ىیؽان کؼةً ىٌّّکـیغ .ةاقغ

 ؿتک و کاُف اکـیغُای ٌیحؼوژن در گازُای اصحؼاق ظّدروُای ؿٍگیً ىی قّد.

                                                 
1 . Methyl tert-butyl ethe 
2 . Ethyl tert-butyl ether 

3
 -Reid Vapor Pressure 
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 تقطیر-2-2-2

     ،ارزیاةی کؼد.ةؼای ىذال "E"وT''"را ىی جّان ةؼاؿاس ٌلاط جلٌیؼ روش دوم اٌغازه گیؼی فؼاریث ةٍؽیً اؿث.1جلٌیؼ

درزَ 100ردىای درمغی از ةٍؽیً اؿث کَ د E100درصانی کَ ، قّدىی درمغ ةٍؽیً جلٌیؼ50دىایی اؿث کَ درآن 

اٌغازه گیؼی  ىّزب کارآیی وْیف اؿحارت دردىای ىضیي قّد. ىی جّاٌغ ،ةاال ةاقغ ةیف ازصغ T50قّد.اگؼؿاٌحیگؼاد ةعار ىی

جّاٌغ ةؼای کٍحؼل ّيهگؼد اؿحارت ىی ،ؿّظث ىكحق قغه اؿث دارنىضحّای اکـیژ و  T10،T50،T90قاظل جلٌیؼ کَ از

چگانی ةاال کَ کیفیث ةاجّاٌغ ىاٌِ صىّرجؼکیتات ةیىیُای جلٌیؼ اؿاس اؿحاٌغارد وگؼم اؿحفاده قّد. جّنیغ ؿّظث ةؼؿؼد

EPEFEىٌانْات  قٌّغ ةاقغ.ىی NOxوCOىٍسؼ ةَ اٌحكار 
جّاٌغ جكکیم رؿّةات درىضفَُ اصحؼاق ىی دُغکٌَكان ىی 2

-T90ٌـتث  ُای ؿٍگیً درىؼةّط ةَ صىّرُیغروکؼةً
3
FBP کاُف  ،ىؽایای کاُف رؿّةات ىضفَُ اصحؼاقةاقغ.یکی از

 (2014.)گؽارش اؿحاٌغاردُای ةیً انيههی کیفیث ؿّظث،  اؿث. NOxٌكؼ

 

  Cetanّغد-3-2
ةغان ىٍْی کَ زىان جاظیؼ ىیان قؼوع ةاقغ.  زىان جاظیؼ، اصحؼاق ؿّظث ىییک ىْیار اٌغازه گیؼی زِث ٌكان دادن 

ان، ؿّظث زيِ قغه و ؿپؾ پاقف ةَ داظم ىضفَُ اصحؼاق و قؼوع اصحؼاق ؿّظث کَ در ًی ایً جاظیؼ زى

ن ُؼ چَ زىا گیؼد جا ةحّاٌغ یک وؼةَ كغرت جّنیغ ٌيایغ.ً اصحؼاق ةَ مّرت اٌفسار مّرت ىیگؼدد و ایىضحؼق ىی

ىیؽان ّغد ؿحان  ةاقغ. 50ث جؼ ظّاُغ ةّد. صغاكم ّغد ؿحان ةؼای ٌفث گاز ةایغ جاظیؼ کيحؼ ةاقغ اصحؼاق یکٍّاظ

ّغد ؿحان ةاالیی  GTL ُایٌفث گاز جّنیغ قغه ةَ روش .قّدةـحگی ةَ فؼایٍغی دارد کَ ٌفث گاز از آن جّنیغ ىی

ّغد ؿحان ٌیؽ ُؼ چَ ةیكحؼ ةاقغ ٌكؼ ُیغروکؼةً ُا و کؼةً  .دارٌغ و کیفیث اصحؼاق آٌِا ةـیار ظّب اؿث

 ،)گؽارش اؿحاٌغاردُای ةیً انيههی کیفیث ؿّظثقّد.ٌیحؼوژن صامم از اصحؼاق کيحؼ ىی ىٌّّکـیغ و اکـیغُای

2014) 

 

 ترکیثات تىسیه-3

-کَ ةایغ جّؿي ىسحيِقیيیایی ىكعنی دارد  وظّاص فیؽیکی وُا اؿثگفحیو ةٍؽیً ىعهًّی ازُیغروکؼةً کَُياٌٌّر

                                                 
1 Distillation. 
2

 . The European Programs on Emissions, Fuels and Engines Technologies 
3
 Final Boiling Point 
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ّغم جتعیؼدرىؼاصم  ،ُای پاالیكگاُی جّنیغ کٍٍغه کٍحؼل قّد جا ىّاردی چّن ّغم ظّردگی جسِیؽات ٌگِغاری واٌحلال

صفاَث ازجسِیؽات کٍحؼل آنّدگی ىاٌٍغ ىتغل ُای کاجانیـحی در اگؽوز  ،رؿّب زدایی ؿیـحو ؿّظث رؿاٌی ،گٌّاگّن

گٌّاگٌّی اق ىٍاؿب و ٌِایحا ىضنّالت اصحؼاكی ةا صغاكم آالیٍغگی جّنیغ قّد. ةؼایً اؿاس اؿحاٌغاردُای اصحؼ ،ظّدروُا

 قّد.ةؼىضنّل ٌِایی اّيال ىی

 ةَ ًّر کهی جؼکیتات ةٍؽیً قاىم ىّارد زیؼ اؿث: 

 .گّگؼد5(    MTBE.جؼکیتات اکـیژن دار)اجاٌّل و 4.ةٍؽن    3.آروىاجیک ُا    2.انفیً ُا  1

 

 َاالفیه-1-3

ایً جؼکیتات  ةیكحؼىّارد ر. دپیٌّغ کؼةً ةاکؼةً دوگاٌَ وزّد دارد انفیً ُا ُیغروکؼةً ُای اقتاع ٌكغه ُـحٍغ کَ درآٌِا

انفیً ُا ةـیارٌاپایغارٌغ وىيکً  واکٍف پػیؼجؼ ُـحٍغ. دارای ّغداکحان ىٍاؿتی ُـحٍغ.ایً دؿحَ ازُیغروکؼةً ُا ازاٌّاع دیگؼ

رؿّةات ىضفَُ اصحؼاق  رؿّب والیَ چـتٍاك ةؼ روی اٌژکحّر وؿیـحو ىکف ؿّظث ىّجّر قٌّغ. اؿث ةاّخ ایساد

 COجّاٌٍغ ةاّخ افؽایف ٌكؼ آالیٍغه ُایی چّن ؿّظث جكکیم ىی قّد.ایً رؿّةات ىیُای ؿٍگیً انفیٍی ازُیغروکؼةً

 (2014.)گؽارش اؿحاٌغاردُای ةیً انيههی کیفیث ؿّظث،  قّد. NOxو

 

 َاآريماتیک-2-3

واجیم ةٍؽن ازامهی جؼیً آروىاجیک  جّنّئً ُایی ةا آرایف صهلّی قف کؼةٍَ ةا صغاكم یک صهلَ ةٍؽن ُـحغ.ُیغروکؼةً

ىغت  ُادٍُغ.کاُف ؿٌش آروىاجیکجكکیم ىی ُای جؼکیب ؿّظحی راً جؼکیتات یکی از ؿٍگیً جؼیً ةعفُـحٍغ.ای ُا

ُای ُیغروکؼةً ىّنکّلدُغ کَ رؿّةات ىضفَُ اصحؼاق ىی جّاٌٍغ ازدُغ.جضلیلات ٌكان ىیافؽایف ىی کارکؼد کاجانیـث را

قاىم کؼةً ُا ّاٌٍغ ةاّخ افؽایف ىیؽان آالیٍغهجایً رؿّةات ىی ُای ؿّظث جكکیم قٌّغ.ىّزّد درآروىاجیک ؿٍگیً جؼ

ةٍؽیً ةَ ًؼز كاةم جّزِی اٌحكارات ةٍؽن  رقٌّغ.ُيچٍیً کاُف آروىاجیک د ُا و اکـیغُای ٌیحؼوژنُیغروکؼةً ،ىٌّّکـیغ

AQIRPدُغ.ةا جّزَ ةَ ةؼرؿی کاُف ىی را از اگؽوزظّدروُا
درمغی 28%ىّزب کاُف 20%ةَ 45از ُاکاُف آروىاجیک 1

 (1390-92 ،)ٌادریقاىم ىی قّد. %کم ةٍؽن ؿيی ىٍحكؼقغه را74کم اٌحكارات ظؼوزی اگؽوز ىی قّد کَ 

ه ازاگؽوز ٌحیسَ ازةٍؽن جّنیغ قغ %50ةَ ًّرجعيیٍی  ةاّخ جكکیم ةٍؽن درظؼوزی اگؽوزقّد. جّاٌغىی ُااصحؼاق آروىاجیک

 ُا درکاُف ؿٌش آروىاجیک AQIRPوEPEFE ُای آروىاجیک ىّزّد درؿّظث اؿث.ًتق ىٌانْاتجسؽیَ ُیغروکؼةً

ُای اظیؼ ىیؽان ُيچٍیً در اؿحاٌغاردُای یّرو در ؿال قّد.ُف اٌحكار ةٍؽن ازاگؽوز ظّدرو ىیىّدؼ ةاّخ کا ةٍؽیً ةَ ًّر

                                                 
1 . Air Quality Improvement Research Program 
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 % ىساز ىی ةاقغ.35ُا صغود آروىاجیک

 

 تىسن-3-3

 ًتیْی در جّاٌغ ةَ ًّراؿث کَ ىی C6H6 فؼىّل قیيیاییىایِ ةی رٌگ و قفاف ةا  ،ةٍؽن یک آروىاجیک قف کؼةٍَ

 اؿث و ةَ قغت فؼار ایً جؼکیب قیيیایی پایغار ةاقغ.ُيچٍیً ىضنّل کاجانیـث ةِتّد دٍُغه ّغد اکحان  و ةٍؽیً ىّزّد

یا ظؼوزی مّرت جتعیؼىـحلیو  ُؼدوجّاٌغ ةَ ( ةٍؽن ىّزّد در ةٍؽیً ىیRON=106 MON=103,اکحان ةاالیی دارد.)

%صسيی 2.8%جا1.7اگؽوز درؿّظحی کَ ةٍؽن آن ةیً  دُغ کَ ٌكؼ ةٍؽن ازٌكان ىی EPEFEىٌانْات اٌحكار یاةغ. ازاگؽوز

را افؽایف  افؽایف ىضحّای ةٍؽن ةَ مّرت ىـحلیو ةٍؽن ظؼوزی ازاگؽوز %کم جؼکیتات فؼارىحغیؼ اؿث.7.65%و3.6ةیً  ،ثاؿ

ُيچٍیً ارجتاط ىـحلیو ةٍؽن ةا ؿؼًان ظّن ةَ ٍّّان یک از امهی جؼیً ىعاًؼات ایً جؼکیب  (1390-93 ،دُغ. )ٌادریىی

 (2010 ،ظانغ اصيغادتات قغه اؿث.)

 

 ترکیثات اکسیصن دار-4-3

 یا و ،قّد جا ةاّخ ىضغودکؼدن پیف ؿاظحَ ُای ازن و ىٌّّاکـیغکؼةًرجلای اصحؼاق ةَ ةٍؽیً افؽوده ىیاکـیژن ةؼای ا

غ.درزاُایی کَ اجاٌّل ُـحٍ MTBEقٌّغ اجاٌّل و کـیژن دارامهی کَ اىؼوزه ىنؼف ىیجؼکیتات ا افؽایف ّغداکحان قّد.

اىکان فكار ةعار ریغ درمّرجی کَ  ،جّاٌغ ةَ مّرت كاةم جّزِی افؽایف یاةغىی ُیغروکؼةٍیةعارات  ٌكؼ ،قّداؿحفاده ىی

%وزٌی اؿث افؽایف 2جّاٌغ درقؼایٌی کَ اکـیژن ةیف از ىٍحكؼقغه ازاگؽوز ٌیؽ ىی NOxىیؽان  ،افؽایف یافحً داقحَ ةاقغ

 ،%افؽایف یاةغ2%ة0َظّدرواؿث.اگؼىیؽان اکـیژن ةٍؽیً ازنّژی ةَ جکٍّواةـحَ اگؽوز زار ُیغروکؼةً اىیؽان کاُف اٌحك یاةغ.

افؽایف ّغد اکحان و کاُف آالیٍغه ُایی  ّالوه ةؼرّایث ایً اؿحاٌغارد  %کاُف یاةغ.10ٌكؼىٌّّاکـیغ کؼةً ىی جّاٌغ صغود

 ()گؽارش ىؼکؽ جضلیلات اجضادیَ اروپا .ىی قّددر گازُای ظؼوزی جكکیم ازن  ةاّخ کاُفچّن ىٍّاکـیغکؼةً 

 گًگرد-5-3

ةَ مّرت قیيیایی ةَ جؼکیب ُای  یا جّاٌغ ةَ صانث ؿّنفیغ ُیغروژن گازی وزّد داقحَ ةاقغگّگؼد ىّزّد درؿّظث ىی

ایً جؼکیتات  ،آیغةٍؽیٍی ةَ پاالیكگاه ىی ٍُگاىی کَ ٌفث ظام ةؼای جتغیم ةَ ؿّظث دیؽنی و ؿٍگیً جؼچـتیغه ةاقغ.

ُؼچَ چگانی ٌفث ظام ةیكحؼ ةاقغ  ،ةَ ًّرکهی دیؽل ٌیؽ ُـث. قٌّغ کَ قاىم ةٍؽیً وّگؼدی وارد جيام ىضنّالت ٌفحی ىیگ

قّد کَ ةاّخ ایساد آنّدگی ُّا را در قِؼُا قاىم ىی قّد. ایً جؼکیب كـيث ّيغه یازآن ٌیؽىكکم جؼ ىی زغاکؼدن گّگؼد
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كهتی و ّؼوكی و آؿیب ةَ ؿیـحو جٍفؾ کّدکان  ،ه و جتْاجی چّن ىكکالت ریّیىیکؼون قغ 2.5ذرات ىْهق ةا كٌؼ کيحؼ از 

 و افؼاد آؿیب پػیؼ ةعكی از آؿیب ُای آن اؿث. 

 

 َا در جُانردَای کیفیت تىسیه ي وطر آالیىذٌاستاوذا-4

ةَ ىٍُّر کاُف  قیيیایی ةٍؽیً ودُای گٌّاگٌّی ةؼای ظّاص فیؽیکی و اؿحاٌغار،ةؼاؿاس ىٌانتی کَ قؼح آن آىغه اؿث

 ازؼاقغه اٌغ کَ ازآن ىیان ىی جّان ةَ اؿحاٌغاردُای زیؼ اقاره کؼد. ؿٌش آنّدگی جّنیغی جْؼیف و

 

 استاوذارد اريپا)یًري(-1-4

جؼکیتات ؿّظث ظّدروُا دراجضادیَ اروپا جّؿي ؿازىان اؿحاٌغارد اروپا و ةا جْؼیف اؿحاٌغاردُای ىكعل کٍحؼل ىی قّد. 

 EN598  و ،ةؼای ةٍؽیً  EN228،ةؼای دیؽل EN590قاىم:  ،کَ کیفیث ؿّظث ظّدرو را پّقف ىی دٍُغؿَ اؿحاٌغاردی 

رؿیغه اؿث، صغاکذؼ  6یّروقؼوع قغه و اکٍّن ةَ  1ٍغگی یّرو کَ از یّروالیآاٌغارد ؿحا ىی ةاقٍغ. LPGةؼای ظّدروُای  

جْؼیف ىیکٍغ. ةَ گؽارش را  غٌاجضادیَ اروپا فؼوظحَ ىیكّیٍغه ظّدروُای زغیغ کَ در ىلغار ىساز ةؼای اٌحكار گازُای آاال

پژوُكگاه مٍْث ٌفث، در ایً اؿحاٌغاردُا اٌحكار اکـیغُای ٌیحؼوژن، ُیغروکؼةٍِا، ُیغرو کؼةٍِای ةغون ىحان، ىٌّّکـیغ 

ؼوزی ةَ جفکیک کؼةً و ذرات ىْهق در ٌُؼ گؼفحَ قغه اؿث. ىلادیؼ ىساز در ایً اؿحاٌغارد ةؼاؿاس ىیؽان وزن آنّدگی ظ

-و ةؼ اؿاس گؼوه ظّدرو و ٌّع ؿّظث ىنؼفی ةیان ىی (ةؼ صـب کیهّىحؼ)ةؼ ىـافث ًی قغه  (ةؼصـب گؼم)یٍغه آال

(در زغول زیؼ روٌغ جغییؼات صغ ىساز ةؼظی از جؼکیتات ةٍؽیً و گازوییم ىٌاةق 1396)گؽارش ؿازىان ىهی اؿحاٌغارد .قّد

 ردُای یّرو آورده قغه اؿث.اؿحاٌغا

 

 (27ي12تىسیه)ريوذ تغییرات حذ مجاز ترکیثات -1ذيل ج

 2009 2005 2000 1995 1993 ؿال

 ppm) ) 1000  500  150 50 10گّگؼد

)درمغ ؽنةٍ

 صسيی(

5 3 1 1 1 

 35 35 42 45 45)درمغ آروىاجیک
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 صسيی(

 

ازؼایی  2درزغول جاکیغ امهی ایً اؿحاٌغارد ةؼ کاُف ؿٌش گّگؼد و ةٍؽن ةّده اؿث. ،ُياٌٌّر کَ از زغول ةؼىی آیغ

، 6ر یّرودُياٌٌّر کَ از زغول ةؼىی آیغ  ار ٌكؼ در ُؼ کغام آورده قغه اؿث.قغن ُؼکغام از اؿحاٌغاردُای یّرو و صغود ىس

ةَ دنیم ىٌانْات زیادی کَ ىكکالت اؿث.  کاُف یافحَ 0.08ةَ  5 در یّرو 0.18ةؼای ظّدروُای دیؽل از  NOx ؿٌش

ُيچٍیً در صال  .ؿّظث دیؽل اؿث NOx ةیكحؼ ةؼ روی ؿٌش 6داٌٍغ جيؼکؽ یّرو ُا ىؼجتي ىی جٍفـی را ةا اٌحكار آالیٍغه

 اّالم قغه اؿث. 95ةاالجؼ از  5و و یّر 95جا  91ةیً  4صاوؼ ّغد اکحان جضلیلی ًتق اؿحاٌغارد یّرو

 

 (27)ي وقل دیسلی تر حسة گرم تر کیلًمترمسافت طی ضذٌ َای وطر خًدريَای حملاستاوذارد تاریخ اجرا ي-2جذيل

 

 تاریخ اجرا C0 NOx HC+NOx PM استاوذارد

 1992جًالی  7714 7797 ------ 2772 1یًري

 1996شاوًیٍ  7778 777 ------ 1 2یًري

 2777شاوًیٍ  7775 7756 775 7766 3یًري

 2775شاوًیٍ  77725 773 7725 775 4یًري

 2779سپتامثر 77775 7723 7718 775 آ-5یًري

 2711سپتامثر  77775 7723 7718 775 ب-5یًري

 2714سپتامثر 77775 7717 7778 775 6یًري

 

زیؼ روٌغ جغییؼات صغىساز ٌكؼ اکـیغُای ٌیحؼوژن و ذرات ىْهق ةؼای ةٍؽیً و گازوییم آورده  2و 1ُایُيچٍیً در قکم

 قغه اؿث.
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 (12)ريوذ تغییرات حذمجاز وطر اکسیذَای ویتريشن ي ررات معلق ترای تىسیه -1ضکل

 

 

 
 (12ویتريشن ي ررات معلق ترای گازيییل)ريوذ تغییرات حذمجاز وطر اکسیذَای  -2ضکل

ةؼصـب گؼم ةؼ کیهّگؼم  4 و 2ُای ظؼوزی از ظّدروُای دیؽنی را در اؿحاٌغارد یّرودار زیؼ جغییؼات ؿٌش ٌكؼ آالیٍغهٌيّ

 دُغ.ٌكان ىی
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  (12) 4ي72مقایسٍ حذيدمجازخريجی اگسيزخًدريَای سًاری دیسلی دراستاوذاردَای یًري1ومًدار

 

 استاوذارد آمریکا-2-4

 (13ُای ةٍؽیً ةّده کَ ةَ قؼح زیؼاؿث)ُای ىحْغدی ةؼای اؿحاٌغاردث ىضیي زیـث آىؼیکا دارای ةؼٌاىَآژاٌؾ صفاَ

 درمغ کاُف ىی یاةغ.90ىضحّیات گّگؼد ةٍؽیً جا Tier2 Gasoline Sulfurدرةؼٌاىَ  -1

MSATكاٌّن  -2
دُغ.ایً را ىغٌُؼ كؼار ىی ُا وظّدروُاازکاىیّن قغهىّاد ؿيی ىٍحكؼ و ُای ظٌؼٌاك ُّاآالیٍغه 1

 ٌفحانیً وآکؼونیً را ،ئیغاؿحانغ ،فؼىانغئیغ ،ةّجادیً-3،1اززيهَ  ُادیگؼُیغروکؼةً كاٌّن کاُف ىّاد ؿيی قاىم ةٍؽن و

 درةؼٌاىَ ظّد دارد.

RFGةؼٌاىَ ةٍؽیً فؼىّنَ قغه  -3
حؼقغن ةٍؽیً کَ ظّاُان پاکدرىٍاًق قِؼی آنّده ای  1995ؿال  از ةؼای اونیً ةار 2

 ةَ اؿحاٌغاردو قغه فؼىّنَ ةٍؽیً ٍّّان ةَ را درایً ةؼٌاىَ آژاٌؾ صفاَث ىضیي زیـث آىؼیکا یک ٌّع ةٍؽیً ازؼاقغ. ،ةّدٌغ

 .ٌيّد جّمیف وؿيی ؿاز ازن ُایاٌحكارآالیٍغه کاُف ىٍُّر

را ةَ ىٍُّرکاُف جّنیغگازُای  volatility/Reid Vapor Pressureآژاٌؾ صفاًث ىضیي زیـث آىؼیکا كاٌّن  -4

 قٌّغ را ٌِادیٍَ کؼد.َ جّنیغ ىَ دود درفنم جاةـحان ىیة گهعاٌَ ای جتعیؼی کَ ىٍسؼ

و ةؼای کٍحؼل  ةيٍُّرافؽایف ىیؽان اکـیژن ؿّظث درىٍاًق ظامی ازکكّر  Winter Oxygenated Fuelةؼٌاىَ  -5

 غهُث ىٌّّاکـیغ کؼةً ظؼوزی الزم االزؼا قغه اؿث.

%اجاٌّل 15کَ درایً ٌّع  ؿّظث ةَ ًّر ویژه ،ةاقغةٍؽیً واجاٌّل ىی ُای صاوی ىعهًّی ازةؼای ؿّظث  E15ةؼٌاىَ  -6

                                                 
1 . Mobile Source Air Toxics 

.
2  Reformulated Gasoline 
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آژاٌؾ صفاَث ىضیي زیـث  ،پاؿط ةَ افؽایف جلاوای اٌؼژی وجضث كاٌّن ُّای پاك وزّد دارد و در %صسيی ةٍؽی85ًو

 آىؼیکا ایً ةؼٌاىَ را ىْؼفی ٌيّد.

 

 استاوذارد شاپه-3-4

كاٌّن کٍحؼل کیفیث ةٍؽیً وؿّظث "ُيچٍیً دیگؼىلؼرات ىكاةَ جضث ٍّّان ژاپً کیفیث ةٍؽیً وگازوییم و درکكّر

جّؿي   K2204و   JIS K2202اؿحاٌغاردُای داوًهتاٌَ اوافی ىذم  قّد.كاٌّن گػاری ىی کیفیث( ،)كاٌّن جىيیً "ُا

كاٌّن جىيیً کیفیث ىـحهؽم ٌيٌَّ ةؼداری  قٌّغ.سيً اؿحاٌغاردُای ژاپٍی ةؼكؼارىیاٌ کيیحَ اؿحاٌغاردُای مٍْحی ژاپً و

پؼدازش  ٌيٌَّ درُؼؿال ةایغ ىّرد 240000 یً كاٌّن ةیف ازةؼًتق ا ةاقغ.ُای ذظیؼه ای ةَ مّرت ؿاالٌَ ىی ازجيام ایـحگاه

ُایی کَ پاراىحؼُای ازتاری رارّایث ٌکؼده ةاقٍغ درٌُؼگؼفحَ قغه كاةم جّزِی ةؼای ماصتان ایـحگاه كؼارگیؼد وىسازات ُای

 (9) اؿث.

 

 (9)استاوذاردَای کیفی سًخت تًزیعی در شاپه-3جذيل

 واصغ ىلغار پاراىحؼ

 RON 89 ّغد اکحان

 Ppm 10 ؿّنفّر

 kPa 78-44 فكارةعار

 %صسيی  1 ةٍؽن

MTBE 7 ی%صسي 

 گؼم ةؼؿاٌحی ىحؼىکْب  0.783 داٌـیحَ

 گؼم ةؼ نیحؼ ةـیارکو ؿؼب

T90 180 °C 

 درمغ زؼىی 1.3 ىضحّای اکـیژن

 درمغ صسيی 3 اجاٌّل
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 1393لغایت 1397طی سال َای َای تُران محتًای سًخت تًزیعی در جایگاٌ وتایج آوالیس کیفیت ي -5

 ىساز صغاكم صغجِؼان ةا  ُای قِؼّگؼد ىّزّد درؿّظث جّزیْی زایگاهةؼىتٍای ىضحّای گ آٌانیؽ ایً

ُای ةٍؽیً جّزیِ قغه اٌسام قغه ّغد اکحان ٌيٌَّ آٌانیؽ ُای ةٍؽیً،، ىضحّای ةٍؽن دراٌّاع ٌيٌَّ  10ppmاؿحاٌغارد

 ُای ىعحهف قِؼجِؼان وؼی غیؼىحيؼکؽقِؼوٌغان اززایگاهةَ ؿّظث گیةا جّزَ  (1390-1393، .)ٌادریاؿث

-ةٍؽیً ةَ مّرت جنادفی از ُا زِث آٌانیؽٌيٌَّ گیؼی ُای ظؼوزی ازظّدروُا درجياىی ٌلاط قِؼجِؼان،ادؼآالیٍغه

درؿٌش ّيّىی ةَ کیفیث ةٍؽیً  جّاٌغ ةَ مّرت کهی وٌحایر ٌيی ُای جّزیِ قغه در ؿٌش قِؼاٌحعاب قغه اؿث و

 ٌحایر ةغؿث آىغه از ایً ىٌانَْ ةَ قؼح زیؼ اؿث. کكّرجّؿَْ یاةغ.

ةّده اؿث.ُؼچٍغ ةٍؽن ةَ  درمغصسيی ىحغیؼ 2.56 جا46/0ُای ةٍؽیً جـث قغه ىضحّای ةٍؽن ةیً درٌيٌَّ-1

ةٍؽن ةیف ازصغ  غیؼىـحلیو ٌاقی از ىٍُّرافؽایف ّغد اکحان ةَ ؿّظث ةٍؽیً افؽوده قغه اؿث اىاآالیٍغگی ىـحلیو و

 .ّاٌغ آدارىعؼةی ةؼؿالىث اٌـان داقحَ ةاقغج% صسيی ىی1اؿحاٌغارد

 دُغ وىحّؿي آن صغودرا ٌكان ىی زؽء در ىیهیّن 270جا  زؽء در ىیهیّن21ىضحّای گّگؼد ٌيٌَّ ُای ةٍؽیً ةیً  -2

 ةاقغ.ةؼاةؼاؿحاٌغارد ىی11َ ًّرجلؼیتی کَ ة ةّده اؿث، 114.76

کَ پاییً جؼازصغ اؿحاٌغارد آالیٍغگی گؽارش قغه  1391ُای ٌيٌَّ ةؼداری قغه ةسؽچٍغ ىّرد درؿال ّغد اکحان ةٍؽیً -3

ّغد اکحان پاییً ؿتب افؽایف ُياٌٌّر کَ اقاره قغ  اٌغ درٌيٌَّ ُای دیگؼ ایً ىلغاردرىضغوده ىسازصغ اؿحاٌغارد كؼاردارد.

 غی ىی قّد.وافؽایف آالیٍغه ُای جّنی ،کاُف ّيؼىفیغ ىّجّر ىنؼف ؿّظث

ةلیَ ی پاراىحؼُا  ةاقغ.ةٍؽن ىی گّگؼد وةاالی ىضحّای  قّد ىْىم ُيیكگی ّغداکحان پاییً،کَ درکم ىكاُغه ىی آٌچَ

ُيچٍیً گؽارش آٌانیؽ ؿّظث ؿال ُای اظیؼ ٍُّز ىٍحكؼٌكغه اؿث و گفحَ  ُای ىْؼفی قغه ىٌاةلث ظّةی دارد.اؿحاٌغارد ةا

ٌلیه ةَ ٌُؼ ىی رؿغ کَ از ةیان آن ظّدداری ىی کٍیو.انتحَ آٌچَ کَ از گفحَ ی ؿازىان ىهی اؿحاٌغارد و  ُا ٌیؽ کيی وغ و

درمغ  0.9ُای اظیؼ  و در ٌيٌَّ ةؼداری 1درمغ صسيیىیؽان ةٍؽن  95و  94در ؿال ؿازىان صفاَث ىضیي زیـث ةؼىی آیغ 

زؽ در  48قِؼُا  در کالن 95و در ؿال  زؽ در ىیهیّن 58 گّگؼد ىیؽان 94در ؿال  . ُيچٍیًو كاةم كتّل ةّده اؿثصسيی 

 كـيث در ىیهیّن اؿث ٌؽدیک قغه اؿث. 50کَ ةَ صغ اؿحاٌغارد کَ  ةّده اؿث (ppm) ىیهیّن

 

 َای حاصل از تىسیهوگاَی تٍ اثرات واضی از آالیىذٌ-6

زتؼان ٌاپػیؼی ةؼ ؿالىث اٌـان و صحی ةؼظی جّاٌغ ادؼات ىعؼب و ُای ٌاقی از ؿّظث ىیآالیٍغه ،ُياٌٌّر کَ اقاره قغ

دیگؼ از گٌَّ ُای زیـحی داقحَ ةاقغ. ةَ ُيیً ظاًؼ از اةحغای دوران مٍْحی قغن کكّرُا و پیغایف زٌغگی ىاقیٍی ُيّاره 

وَیفَ ی داٌكيٍغان و  ،ىْىم آنّدگی ُّا و ةؼظی از ایً ةیياری ُا در کكّرُای ىعحهف ىكاُغه قغه اؿث. از ًؼف دیگؼ

ىـحٍغ ىیان آنّدگی ُا و ادؼات آن روی اٌـان ُا در آگاه کؼدن ىؼدم و  ىضللان ىضیي زیـث ُيّاره در کكف ارجتاط ّهيی و
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در اداىَ ةَ ىؼوری ةؼ ةؼظی از ایً جضلیلات  ةعنّص ىـئّالن در زغیث ةؼای کاُف ایً ادؼات ةؼزـحَ و ةی ةغیم ةّده اؿث.

 ىی پؼدازیو.کَ روی آالیٍغه ُای ظٌؼٌاك اٌسام قغه 

 

 اکسیذ َای ویتريشن ي دی اکسیذ سًلفًر ،ررات معلق-1-6

چک اٌسام قغ. ةَ ًّر ىؼجب  یزيِّرداٌكگاه چارنؽ  ُّا در یکّدکان و آنّدگ ؼیدر ىّرد ىؼگ و ى یکیىٌانَْ اکّنّژ کی

اٌسام قغ. ُّا  یو آنّدگ 1988جا  1986ىحّنغ قغه در ؿال ُای  ٌّزاد 397000درمغ از  56ىیؼ ُا در ىّرد ىؼگ و  داده

روزه جا  28ٌحایر ایً جضلیق ٌكان داد کَ ایً جؼکیتات ةعنّص ذرات ىْهق ىی جّاٌغ ادؼ ةیكحؼی ةؼ ىؼگ ٌّزادان در دوره ی 

 (1986-1988 ،)ةّةاك و ُيکارانداقحَ ةاقغ. ىؼجتي ةا آنّدگی ُّا یک ؿانگی آٌِا

قغه اؿث ٌكان داده کَ جٍفؾ ایً جؼکیتات در دوره ی ىكعل  ىٌانْات دیگؼی کَ روی ایً جؼکیتات اٌسام  ُيچٍیً

ةاّخ افؽایف ىكکالت جٍفـی از زيهَ آؿو و افؽایف قاٌؾ اةحال ةَ ؿؼًان ُای نٍفاوی و ظّن را در کّدکان افؽایف ىی 

 ،و در آىؼیکا )ٌیهـً و ُيکاران (1994 ،ندر نٍغن)صازث و ُيکارا ، (2000 ،دُغ.ایً ىٌانْات در ژاپً)ىاؿایّکی و ُيکاران

 ( اٌسام قغه اؿث.1997 ،( )نیپـث و ُيکارن2001

 ازن -2-6

گاز ازن از جؼکیب ؿَ اجو اکـیژن ایساد ىی قّد و یک اکـیغ کٍٍغه كّی ىی ةاقغ. ازن ىّزّد در ؿٌش زىیً ةؼای 

ةَ ًّر ىـحلیو در ُّا  قّد. ایً گازآالیٍغه یاد ىیَ ٍّّان ازن ةغ و ؿالىحی اٌـان، زاٌّران و گیاُان ىىؼ ةّده و از آن ة

ؼار در صىّر ٌّر ظّرقیغ ایساد ُای قیيیایی ةیً اکـیغُای ٌیحؼوژن و جؼکیتات آنی فقّد ةهکَ جّؿي واکٍفىٍحكؼ ٌيی

مٍْحی و از ایً رو ىیؽان ازن در جاةـحان و در وؿي روز ةیف از ؿایؼ ىّاكِ اؿث. گازُای ظؼوزی از جاؿیـات  .گؼددىی

 .ةاقٍغةؼظی از ىٍاةِ امهی جّنیغ آن ىی ُای قیيیاییّجّر ظّدرو، ةعارات ةٍؽیً و صاللٌیؼوگاه ُا، اگؽوز ى

جّان از زيهَ ی ایً جضلیلات ىی ُای ىحفاوت ادؼات ىعؼب دارد.دُغ ایً جؼکیب در غهُثجضلیلات اٌسام قغه ٌكان ىی

کٍغ کَ صىّر کّدکان ٌحایر ایً جضلیق ادتات ىی اٌسام قغه اؿث اقاره کؼد. ىیالدی 80ةَ جضلیلی کَ در آىؼیکا در دَُ ی 

ف قاٌؾ اةحال ةَ ؿؼًان ظّن در جّاٌغ ةاّخ افؽایازُای ؿيی از زيهَ ازن و ةٍؽن ىیُای پؼجؼافیک و اؿحٍكاق گاةاندر ظی

 (2011، ُا قّد.)پیؼؿّنآن

ای یک ةیيارؿحان در ىّرد کّدکان ىتحال ةَ آؿو در ایً ایانث اٌسام ُدر آجالٌحا ىٌانَْ ای روی داده 1990درجاةـحان ؿال 

جْغاد افؼاد  كـيث در ىیهیّن ةّده اؿث و 0.11روز  6در  ی جضلیق ٌیؽ ىحّؿي غهُث ازن در ُّای ىٌٍلَدر دوره قغ.

 ریٌحا افؽایف یافحَ اؿث. درمغ 37ةؼده اٌغ در ایً روزُا و رٌر ىیىؼازَْ کٍٍغه ةَ ةیيارؿحان کَ از ىكکالت جٍفـی یا آؿ

 یآنّدگ یکو درآىغ، آؿو ىيکً اؿث پؾ از دوره ُا یُاپّؿث از ظاٌّاده اهیکّدکان ؿ انیدُغ کَ در ىیىٌانَْ ٌكان ى ًیا

 (1994 ،)وایث و ُيکاران.اةغی فیةا ةاال ةّدن ازن افؽا
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( و کاٌادا)فؼؿحّن و 2001،اؿحؼانیا)پحؼواوچـکی و ُيکارانىٌانْات و ٌحایر ىكاةِی ٌیؽ در کكّرُای دیگؼ از زيهَ 

ی ؿانيٍغان و کّدکان را ( اٌسام قغه اؿث کَ انؽام ةَ کاُف و ىؼاكتث در ىلاةم ایً جؼکیب ةعنّص ةؼا1994 ،ُيکاران

 کٍغ.گّقؽد ىی

 

 وتیجٍ گیری-7

افؽایف کیفیث ظّدروُا و  ،نؽوم و اُيیث کٍحؼل کیفیث ؿّظث ةعنّص در کالن قِؼُا ،جّزَ ةَ ىٌانتی کَ گفحَ قغ ةا

کاُف ىنؼف ؿّظث و ٌُارت دائيی ةؼ ٌكؼ آالیٍغه ُا در ؿٌش قِؼ و ٌلاط مٍْحی کاىال ىكعل اؿث. ةؼظالف جنّر 

کٍٍغ. ٍْی ظّدروُا ایفا ىیحضؼك یداٌٍغ ؿِو امهی آنّدگی را ّّاىم ىیِ را ّاىم آنّدگی کالن قِؼُا ىیّيّىی کَ مٍا

ةٍؽن در ةٍؽیً و کٍحؼل  ةٍاةؼایً رؿاٌغن کیفیث ؿّظث جّنیغ قغه در کكّر ةَ اؿحاٌغاردُا ةعنّص ىضحّای گّگؼد دیؽل و

ّاىهی ىِو ةؼای زهّگیؼی از جّاٌغ .جّزَ کافی ةَ ایً ىـانَ ىیرؿغی ةَ کكّر ىِو و صیاجی ةَ ٌُؼ ىیکیفیث ؿّظث وارداج

ُای قایِ و یا جكغیغ قٌّغه در دم وکكّر زِث درىان اٌّاع ةیياریُای جضيیم قغه ةَ ىؼیان ةار و ُؽیٍَُای زظـارت

زایگؽیٍی  ُا در روزُای آنّده در قِؼ جِؼان گّاُی ةؼ ایً ادّاؿث.افؽایف ىؼازَْ ىؼدم ةَ ةیيارؿحان ادؼآنّدگی ُّا ةاقغ.

هی ةَ ةا جکیَ ام ؿّظث ُای زیـحی)ةیّ دیؽل و ةیّاجاٌّل(جسغیغپػیؼ اٌؼژی ُيچّن ةا ىٍاةِ  ایً ىٍاةِ اٌؼژیصحی االىکان 

قغن جّنیغ آٌِا از نضاظ و جّزیَ پػیؼ اٌؼژیِای پاك جىيیٍی ظؼیغث ىانی دونث ةؼای ىّوّع صفٍ ىضیي زیـث و صيای

و جّؿَْ  غپػیؼجسغی ؿيث ىٍاةِ ىی جّاٌغ ّالوه ةؼ کاُف ادؼات ىعؼب صؼکث کكّر ةَ اكحنادی در ةؼاةؼ ةٍؽیً وگازوییم

 را جـِیم کٍغ. پایغار
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