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  مقدمه      

عليرغم . كنند كنند و از خيابانها استفاده مي كار مياز مردمي است كه در شهرها زندگي و  آلودگي هوا بخشي از مسائل روزانه هزاران نفر  
پيشرفت هايي كه در بسياري از شهرهاي آسيايي روي داده است، هنوز هم آلودگي هوا در آنها با شهرهاي توسعه يافته در دنيا مقايسه 

هاي كليدي هستند كه هنوز هم چالشهاي مهمي را براي  آالينده ،وژن و ازناشاره به اين نكته ضروري است كه دي اكسيد نيتر. شود مي
هم اكنون نيازي رو به افزايش براي تعيين وضعيت كيفيت هواي شهرها و يافتن مؤثرترين . كنند بهبود كيفيت هواي شهري مطرح مي

جه به تجارب و موفقيتها در مديريت كيفيت هواي با تو. راهبردها و راه حلها در حفاظت از سالمت انسانها و محيط زيست وجود دارد
  . توان به تدوين و تهيه استراتژيها و راهبردهايي اجرايي براي دستيابي به كيفيت هواي بهتر در آسيا رسيد شهري ساير كشورها مي

وضعيت موجود  ،ه استجام شدان 2005در سال  المللي سوئد و وزارت محيط زيست كره جنوبي در مطالعه اي كه توسط آژانس توسعه بين  
بانكوك، بيجين، بوسان، كولومبو، داكا، هانوي، توشي مين، هنگ كنگ، : يي شاملشهر آسيا 20مديريت كيفيت هوا و چالشهاي آن در 

ز اين مطالعه هدف ا. بررسي شده است جاكارتا، كاتماندو، كلكته، مانيل، مومبايي، دهلي، سئول، شانگهاي، سنگاپور، سوراباي، تائپه و توكيو
شهر عمده وضعيت موجود، چالشها  20لذا با ارزيابي سيستماتيك و جامع از اين . بود تعيين وضعيت فعلي مديريت كيفيت هوا در اين شهرها

اين مطالعه توان مديريت كيفيت هواي هر شهر و مشكالتي كه با آنها روبرو هستند را مشخص كرده . و مديريت آلودگي هوا بررسي شد
كند تا   همچنين مشخص شد كه هر شهر در كدام مرحله از توسعه توان مديريت كيفيت هوا قرار دارد و اين موضوع به آنها كمك مي. است

ها  تجارب و شناسايي اولويت با توجه بهبا پايش جريان و . راهبردها و اولويتهاي خود را براي افزايش توان مديريت كيفيت خود تعين نمايند
كنند كمك  توان به قدرتهاي ملي و محلي در دستيابي به كيفيت بهتر زندگي ميليونها نفر مردمي كه در شهرهاي آسيايي زندگي مي مي
  .كرد

  منابع آلودگي هوا در شهرهاي آسيايي

قبل از رشد سريع صنايع، منبع اصلي . آورد ، بهداشت خانگي و كيفيت آب و سوخت معموًال مشكالتي به بار ميفقيردر شهرهاي 
با توسعه شهرها و . دياب آلودگي هوا كم بوده و با افزايش جمعيت افزايش مي برمعموالً تأكيد . هاي خانگي و تجاري بود آلودگي هوا فعاليت

وع جدي براي رون تبديل به يك موضكيفيت هواي بي. يابد نشيني و به دنبال آن ماشيني شدن، خطرات جوامع نيز افزايش ميصنايع و شهر
زيست محيطي سختگيرانه تر شده و سطوح خطرات جامعه  قوانينكنند،  همانگونه كه كشورها توسعه پيدا مي .شوند سالمت عمومي مي

كار بدون اما اين  ،شود موجب كاهش انتشار آلودگي مي ،كاهش آلودگيدر شهرهاي سالم، قوانين سخت و اجراي تكنولوژي . يابد كاهش مي
  :لودگي هوا در آسيا عبارتند ازهاي مؤثر در آربه طور كلي فاكتو .هزينه نيست

 شهرنشيني و افزايش جمعيت -1

 توسعه اقتصادي -2

 مصرف انرژي -3

 ماشيني شدن -4

موجب تجمع اثرات اين فشارها  ،هاي گذشته و در ادامه آن ماشيني شدن جامعه در دههكشورهاي آسيايي رشد جمعيت و شهرنشيني در 
  . را در پي داشته استد زندگي بهتر به امي ،مهاجرت روستاييان به شهرها در بسياري از كشورهاي آسيايي،توسعه اقتصادي . شده است

كند كه از اين  مي درصد از انرژي دنيا را آسيا مصرف 23از طرف ديگر . تقريباً نسبت اين مهاجرت دوبرابر شود 2020رود تا سال انتظار مي 
درصد  .كنند مي درصد آن را مصرف 67زغال سنگ منبع عمده انرژي در آسياست و چين و هند . درصد سهم كشور چين است 13ميان 

 به عنوان پياده روي و دوچرخه سواري  مانندموتوري حمل و نقل ل نقليه عمومي هستند و اشكال غيرزيادي از جمعيت آسيا وابسته به وساي
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نشان داد كه انرژي،  2000مربوط به كشورهاي آسيايي در سال  هاي آالينده مجموع انتشارات. وجود ندارد ،وش اصلي جابجايييك ر
ها شامل صنعت، خانگي، حمل و نقل، توليد سيمان  منابع مهم توليد آالينده. صنعت و حمل و نقل كليد اصلي آلودگي هواي شهري هستند

  .و سوختن بيومس است

و  گرد. ناحيه آسيا طيف وسيعي از اقليم را دارد. هاي محيطي را در برخي كشورها تشكيل داده است غبار نيز نوع ديگري از آالينده گرد و  
 1950بار در دهه  5آسياي شمال شرقي . كند همسايه ايجاد مي هايغبار اين نواحي اغلب به مرزهاي ملي رفته و مشكالتي براي كشور

 2070به ، دورتر از منبع اصلي توليد گرد و غباركيلومتر  1200 ،سئول در نيز سطوح گرد و غبار 2002 آوريلدر . ردطوفان شن را تجربه ك
  : عبارتند از در شهرهاي مورد مطالعه منابع آلودگي هوابه طور كلي  . ساعت تكرار شد 24بار در  14 ميلي گرم بر متر مكعب رسيده و تقريباً

  بويلرها، ژنراتورها، صنايع نوريمنابع كوچك مانند 

 اي مانند شهرهاي صنعتي عمده منابع نقطه 

 منابع متحرك مانند وسايل نقليه 

 و ها اي مانند دفع پسماند و زباله سوزي در فضاي باز و جنگل منابع منطقه... 

 ها و منطقه فرسايش منابع طبيعي يا بيوژنيك محلي مانند بيابان 

  ا در آسياوضعيت آلودگي هو           

را محاسبه  1999-1990هاي منتخب در دوره  توان غلظت متوسط آالينده مي WHO1با استفاده از سيستم اطالعاتي مديريت هواي         
هاي هوا براي  غلظت آالينده. تهيه شده است 2004تا  2000شهر آسيايي در سال  20اطالعات كيفيت هواي ساالنه در اين مطالعه . كرد

. دهد كه بهبود عمومي در اين دوره وجود داشته است نشان مي اين مقايسه مقايسه شده است و 2001در سال  WHOاين دوره با اطالعات 
براي برخي . بهتر شده اند  TSP2بدتر شده است و همه شهرها از نظر  NO2و   PM10،SO2شهر، وضعيت هوا براي  13شهر از  4در 

   .در اين دوره كاهش يافته است PM10و   TSPمشخص شده است كه  .شهرها اطالعات براي مقايسه كافي نبوده است

  .داده شده استبه طور خالصه نشان  زيرجدول در آلودگي هوا بر سالمت انسان و اكوسيستم و غير مستقيم برخي از اثرات مستقيم 

  اثرات مستقيم و غير مستقيم آلودگي هوا بر سالمت انسان و محيط زيست -1جدول

  اثرات مرتبط به مقياس زماني  مقياس خاص  موضوع
اثرات مربوط به سالمت انسان به دليل در

  و بنزن NO2و   SO2معرض بودن با
  نواحي شهري، خيابانها

  مناطق روستاييهمچنين : ازن
  ساعات، روزها و سالها

  سالها  كيلومتر1000-100محدوده اسيدي شدن آب، خاك و اكوسيستم
  ساعات، فصل رشد و رويش  كيلومتر1000-100محدوده هايب گياهان و دانهتخر

  سالها شهرها و روستاها تخريب مواد و آثار تاريخي
  EEA(2003)  (European Environment Agency): منبع       

  

  

                                                            
1 ‐ World Health Organization   
2 ‐ Total Suspended Particulate 
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  روش تحقيق     

  :شهر آسيايي را از سه راه زير ارزيابي نموده است 20اين تحقيق مديريت كيفيت هواي           

 .اي كه توسط مسئوالن شهر تكميل شده است ارزيابي توانايي مديريت كيفيت هوا با استفاده از يك تحقيق پرسشنامه -1

 هاي كليدي مديريت كيفيت هوا در شكل يك شهر براساس سياست موجود براي جنبهوري اطالعات آ جمع -2

 ناليزها براساس سياست موجود و برخي توصيه هاي عمومي براي بهبود مديريت كيفيت هوا در شهرهاي آسياييآمقايسه  -3

. ه استاستفاده شد  WHO/UNEP3/MARC4شهر، از پيوست مديريت كيفيت هواي  20براي ارزيابي توانايي مديريت كيفيت هواي 
هايي براي ارزيابي هر  براي توان مديريت كيفيت هوا شد كه شامل شاخصمنجر به تهيه يك پيوست  1996در سال  MARCمطالعه 

. شهر اروپا فرستانده شد 64شهر عمده آسيا و  20اي براي  براساس اين پيوست يك تحقيق پرسشنامه. يك از اجزاي قابل سنجش بود
چهار گروه شاخص . دهدرا به دست مي وست ابزار مفيدي براي تشخيص كمبودها و مقايسه شهرها در سطوح مختلف اقتصادياين پي

   :عبارتند ازبراي بهبود اجزاي كليدي و مهم مديريت كيفيت هوا  هبه كار رفت

 -4 ها آالينده تخمين انتشاراتپيوست  - 3ارزيابي اطالعات و در دسترس بودن آنها  -2پيوست ظرفيت سنجش كيفيت هوا  -1
   پيوست پيشرفت در مديريت كيفيت هوا

كند كه آيا يك شهر ظرفيت و توانايي مديريت دارد و آيا اين مديريت  هر يك از پيوستها شامل تعدادي شاخص است كه مشخص مي 
مديريت مؤثر آلودگي هواي شهر، الزم  برايمسؤلين شهري . پاسخ سؤاالت اين پيوستها به صورت بله و خير است ؟مفيد است يا خير

امتياز دارد و جمع امتيازات  25در اين سيستم هر شاخص حداكثر . است در هر يك از موارد اين سيستم مديريتي، توانمند باشند
اتي را جمع عالوه بر سؤاالت مربوط به توانمندي مديريت كيفيت هوا، كارشناسان مديريت كيفيت نيز بايد اطالع. است 100ها  شاخص

  :بخش دارد كه شامل موارد زير است 7ها  اين پرونده. اي براي هر شهر تهيه نمايند آوري كرده و پرونده

اثرات زيست  -6وضعيت كيفيت هوا  -5پايش كيفيت هوا  -4ها  انتشارات آالينده -3مديريت كيفيت هوا  -2اطالعات عمومي  -1
 نتايج  -7محيطي و بهداشتي و 

اي و امتيازبندي، مشخص گرديد كه بانكوك،  شهر و تهيه جداول مقايسه 20قيق پس از تكميل پرسشنامه ها براي در اين تح     
اي از  در اين مطالعه خالصه. هنگ كنگ، سئول، سنگاپور، شانگهاي، تائپه و توكيو از نظر توانمندي مديريت، در سطح عالي هستند

 ,coهاي مهمي نظير  اي از  وضعيت آالينده نيز ارائه شده است و خالصهشهر  20وضعيت موجود مديريت كيفيت هواي اين 

TSP,PM10, NO و O3 المللي و دستورالعمل  نيز آورده شده و هرجا كه الزم بود  اين اطالعات با استانداردهاي بينWHO  مقايسه
ارائه شده و براي هر شهر وضعيت اقليم، جمعيت،  2004و  2003 هايها در سال براي هر شهر متوسط غلظت آالينده. نداهشد

ها و قوانين و استانداردها آورده شده و همچنين وضعيت سالمتي مردم آن شهر به  ها و اهداف و برنامه ها و ايستگاه ها، پايش آالينده
وخت ديزلي شهرها و استاندارد انتشار آالينده ها  در اين بررسي ميزان سولفور موجود در س. همراه نمودار مورد بررسي قرار گرفته است

براي مالزي، چين، فيليپين و سنگاپور و  4براي كشورهاي اتحاديه اروپا و استاندارد يورو  2010تا سال  5و استاندارد يورو  هتعيين شد
اثرات حاد و مزمن اين . سي قرار گرفتدر اين شهرها مورد برر) O3و No2 ،So2 ،PM ،Co ، Pb( آالينده مهم 6. تايلند تعيين شده است

اقدام بعدي در اين تحقيق  . آالينده ها در اين شهرها پايش گرديد و مشخص شد كه اثرات حاد ذرات معلق در اين شهرها وجود دارد
  :آمده است 2مشخص نمودن منابع توليد آالينده ها در اين شهرها بود كه نتايج آن در جدول شماره 

                                                            
3 ‐ United Nation Environment Program 
4 ‐ Monitoring and Assessment Research Centre 
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  منابع عمده آالينده هاي هوا در بيست شهر آسيايي - 2جدول

منابع 
  آالينده

سايرمنابع   اتوبوس  موتور سيكلت  اتومبيل  انرژي  صنعتي
  متحرك

  خانگي و تجاري

  
  نتايج

همه شهرها غير
از داكا گزارش 
  موثق دارند

شهر گزارش15
قابل استناد 

  دارند

شهر15
گزارش قابل 
  استناد دارند

شهر 15
 گزارش قابل
  استناد دارند

شهر  15
گزارش قابل 
  استناد دارند

شهر  15
گزارش قابل 
  استناد دارند

شهر گزارش  17
قابل استناد 

  دارند
 

مديريت مؤثر كيفيت هوا، بايد براساس . در بخش چهارم اين مطالعه بهبود مديريت كيفيت هوا در شهرهاي آسيايي بررسي شده است
حق هواي پاك : شاملاين اصول . آلودگي هوا تضمين كند در برابراصولي باشد كه حفاظت از بهداشت و سالمت انسان و محيط را 

يك مدل ساده از سيستم  6 چارت صفحه. ست محيطي و اطالع رساني وضعيت آلودگي هوا استبراي همه، دسترسي به اطالعات زي
  .دهد مديريت كيفيت هوا را نشان مي

  ارزيابي توان مديريت كيفيت هوا در شهرهاي آسيايي - 3جدول

  PM10No2  So2 شهر  رده بندي توانايي
 هنگ كنگ  1عالي 

  سنگاپور
  تائپه
  توكيو

بدون تغيير  –متوسط 
بدون تغيير  –متوسط 
رو به كاهش  –متوسط 
  رو به كاهش –متوسط 

بدون تغيير  –متوسط 
بدون تغيير  –كم 

رو به كاهش  –متوسط 
  رو به كاهش –متوسط 

  بدون تغيير –كم 
  رو به كاهش  - كم
  رو به كاهش  –كم 
  رو به كاهش –كم 

 بانكوك  2عالي
  سئول

  شانگهاي

بدون تغيير  –متوسط 
بدون تغيير  –متوسط 
  بدون تغيير –جدي 

  متوسط 
  متوسط 

  بدون تغيير –متوسط 

  رو به كاهش –كم 
  بدون تغيير  - كم

  رو به كاهش –متوسط 
 بيجين  1خوب 

  بوسان
رو به كاهش  –جدي 

  رو به كاهش –متوسط 
  فاقد اطالعات

  بدون تغيير  –متوسط  
  رو به كاهش –متوسط 

  رو به كاهش  –كم 
  رو به كاهش –كم   كم رو به كاهش –جدي  دهلي نو  2خوب 

 هوچي مين  1متوسط 
  جاكارتا
  كلكته
  مانيل

  مومبايي

بدون تغيير  –متوسط 
  جدي

رو به كاهش  –جدي 
  رو به كاهش –متوسط 

  بدون تغيير –متوسط 

  كم
  متوسط  

  متوسط 
  فاقد اطالعات

  رو به كاهش –كم 

  كم
  متوسط  

  رو به كاهش –كم 
  فاقد اطالعات 
  رو به كاهش –كم 

  رو به كاهش –كم   رو به كاهش –متوسط  بدون تغيير –متوسط  كلومبو  2متوسط 
 هانوي  1محدود 

  سوراباي
رو به كاهش  –جدي 

  متوسط 
  بدون تغيير – كم

   كم 
  كم

   كم 
 داكا  2محدود 

  كاتماندو
  جدي

  جدي 
  متوسط 

  فاقد اطالعات
  كم

  فاقد اطالعات 
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  يك مدل ساده از سيستم مديريت كيفيت هوا

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ها انتشار آالينده
 كيفيت كنترل ارزيابي

هايدستورالعمل
 قانوني

 دستيابي

  ارتباطات/اثرات

 عكس العملها

 پراكندگيپخش و  تصميمات سياسي

 اثرات

بهداشتي /  زيست محيطي 

 هاغلظت آالينده

 مدلينگ انتشار

مقايسه با استانداردهاي
انتشار و كيفيت هوا

استانداردهاي
 انتشار

استانداردهاي
كيفيت هوا

 آناليز متغير منابع

  تركيبات/آناليزمتغيرها

 مسيرها/

ارزيابيهزينه
 كيفيت كنترل
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مثالً بانكوك و هنگ . دهد كه يك مديريت كيفيت هواي عالي هميشه به معناي غلظت پايين آالينده ها نيست جداول و نتايج نشان مي
كمتري  No2  متوسط دارند در حاليكه ساير شهرها با توان مديريتي پايين تر ميزان آلودگي No2كنگ در مديريت عالي هستند اما آلودگي 

مثالً شهرهاي داكا، هانوي و ). درحد متوسط و خوب و محدود(توان مديريتي كمتري دارند ،آلودگي ذرات معلق جديشهرهاي با . دارند
اما شهرهاي با مديريت كيفيت عالي اقدامات موفقي را براي كنترل . رات معلق جدي دارندذكاتماندو با توان مديريتي محدود، آلودگي 

  .آلودگي ذرات معلق انجام داده اند

هستند و تنها جاكارتا در مسير افزايش  PM10در مسير كاهش غلظت ) بيجين، بوسان، هانوي، كلكته، مانيل، دهلي نو، تائپه و توكيو(شهر  8
 5. هستند PM10شهر بانكوك، كلمبو، هوچي مين، هنگ كنگ، مومبايي، سئول، سنگاپور و شانگهاي در مسير غلظت ثابت   8. قرار دارد

ديده  So2شهر نيز گرايش به كاهش غلظت  10در . شهر نيز درمسير غلظت ثابت هستند 5و  No2افزايش غلظت شهر ديگر در حال 
  .متوسط يا جدي دارند PM10و  So2شهرهايي با مديريت كيفيت هواي عالي يا خوب هنوز ميزان آلودگي  . شود مي

  در برار توانمندي مديريت كيفيت هوا No2و  PM10سطوح مختلف  -4جدول

  توانايي مديريت شهر  PM10 آلودگي
  
  جدي

  عالي شانگهاي
  خوب بيجين، دهلي نو
  متوسط جاكارتا، كلكته

  محدود داكا، هانوي، كاتماندو
  
  

  متوسط

بانكوك، هنگ كنگ، سئول، سنگاپور، 
  تائپه،توكيو

  عالي

  خوب بوسان
  متوسط  كلومبو، هوچي مين، مانيل، مومبايي

  محدود سوراباي
     No2 آلودگي
  

  متوسط
بانكوك، هنگ كنگ، سئول، تائپه، توكيو، 

  شانگهاي
  عالي

  خوب بوسان
  متوسط كلمبو، جاكارتا، كلكته

  محدود داكا
  
  كم

  عالي سنگاپور
  خوب دهلي نو

  متوسط مومبايي، هوچي مين
  محدود هانوي، سوراباي

  

شهر براي كشف ارتباط بين ثروت يك  20به توانايي مديريت كيفيت هوا در مجموع امتيازات مربوط  ،در بخش ديگري از مطالعات
و اين رقم از روي . شود توان مالي يك شهر بوسيله تعادل قدرت خريد اندازه گيري مي. شهر با قدرت مديريتي آن در نظر گرفته شده است

. يابد  ت هوا با توان مالي يك كشور افزايش قابل توجهي نميبه طور كلي توان مديريتي كيفي. شود درآمد ناخالص ملي به دالر محاسبه مي
به در دسترس بودن منابع  آنچنانهزينه هاي  مديريت كيفيت هوا  ؛كند دالر به ازاي هر نفر تجاوز مي 7000وقتي ثروت يك كشور از حدود 

افزايش كيفيت مديريت نقش دارند كه شامل  موارد ديگري در ،در عوض. شود نيز مشاهده مي WHOاين موضوع در ارزيابي . وابسته نيست
  . بداع روشهايي براي هدف گيري آلودگي هواستها و دستورالعمل ها و ا آئين نامهتقويت و اجراي بهتر 
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 نيازمند  نهاآهستند و فعاليت بيشتر در  No2و  PM10توجه داشته باشيد كه بعضي شهرها با مديريت خوب تا عالي داراي آلودگي جدي 
به وسايل نقليه موتوري كاستن از آلودگي ناشي از  براي. هدف گيري بخشهاي مربوط به صنعت و وسايل نقليه موتوري و ساير منابع است

غير  توسعه و بهبود حمل و نقل عمومي و برنامه ريزي شهري و ارتقاي حمل و نقل :روشهاي جايگزين ماننداهش تقاضاي سفر منظور ك
  .در نظر گرفته ميشود سالم تر كردن شهرها و دعوت مردم به پياده روي و دوچرخه سواريموتوري  و 

هر مرحله . شود مرحله كلي تعيين مي 5در  ،شهر آسيايي 20آلودگي هوا و توسعه ظرفيت مديريت كيفيت هوا در  WHOبراساس الگوهاي   
با توجه به اينكه . ها به اقدامات انجام شده بستگي داردشود و سطوح آالينده دهد كه چگونه كنترل آالينده ها دير يا زود انجام مي نشان مي

براي . ت و تقدم متفاوتي خواهد داشتيهر شهري در كدام مرحله از توسعه و بهبود مشكالتش است، هر عنصر كليدي مديريت كيفيت اهم
در ساير . و نيازمند توسعه بيشتر نيز باشد بودهيي و ناقص كنترل كيفيت هوا در شهر ممكن است ابتدا COو  O3برخي آالينده ها مانند 

بسياري . مورد نياز استبهبود تأسيسات آلوده كننده هوا و ارزيابي اثرات بهداشتي  ، نيزكه داراي سيستم كنترل توسعه يافته هستند يشهرهاي
مه دود  1952مثالً شهر لندن در سال . اند را تجربه نمودهاز شهرهاي اروپا و امريكا از اين روش استفاده كرده و سطوح پاييني از آلودگي 

اين تجربه منجر به تهيه . را از دست دادند نفر جان خود 12000روز تجربه كرد و براساس تحقيقات انجام شده  5فتوشيميايي را به مدت 
  .ي آالينده كمك كردمنجر شد و اين راهنما به كنترل منابع خانگ 1956اولين طرح هواي پاك انگلستان در سال 

  

  توانايي مديريت كيفيت هوا در برابر توسعه اقتصادي و بهبودكيفي هوا -5جدول

توانايي مديريت  مراحل
  كيفيت هوا

  شهرها بهبود كيفيت هوا سطح توسعه اقتصادي

صنعت، زندگي ماشيني حداقل  1
و شهرسازي ارتقاء 

يافته، راهنماي مديريت 
  شده است اجراكيفيت 

كيفيت هوا  بدتر شدن
به همراه افزايش 
  آالينده هاي هوا

  هيچكدام

صنعت، زندگي ماشيني محدود  2
. ادامه دارد و شهرسازي

مديريت كيفيت اوليه و 
 شده است اجرابنيادي 

سطوح باال اما ثابت
اثرات . آالينده هاي هوا

جدي زيست محيطي و 
  بهداشتي

داكا، هانوي،كاتماندو، 
  سوراباي

تر توسعهاكفرآيند پ متوسط  3
يافته و دستورالعمل 

سيستماتيك مديريت 
كيفيت اجرا شده و 
 بهبود يافته است

آلودگي هوا از سطوح 
  باال كاهش يافته است

كلومبو، هوچي 
مين،جاكارتا، 

  كلكته،مانيل، مومبايي

تر وتوسعه فرآيند پاك خوب  4
. استفاده از سوخت پاك

  كنترل انتشارات

  بيجين، بوسان،دهلي نو بهبود بيشتر آلودگي هوا

تكنولوژي عالي اجرا عالي  5
  شده است

بانكوك، هنگ كنگ،  آلودگي هواي كم
سئول، سنگاپور، 

  شانگهاي، تائپه، توكيو
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  چالشها در مديريت كيفيت هواي شهرهاي آسيايي

راه حلهايي وجود دارد، اما اگرچه براي حل مشكالت مربوط به آلودگي هوا و محيط زيست براي هر منطقه و شهري به طور خاص   
چالشها و مشكالت موجود در شهرهاي آسيايي داراي وجوه مشتركي است و نتيجه مطالعات مسائل و چالشهاي مشتركي را به شرح 

    .جدول زير نشان داده است

  چالشها در مديريت كيفيت هواي شهرهاي آسيايي - 6جدول

  مشاركت ذينفعان:فقدان سياست هاي كيفيت هوا
 استانداردهاي به روز انتشار     "  

 استانداردهاي كمي و به روز كيفيت هوا     "  

اطالعات پايش درمورد كيفيت هوا و اثرات آن بر محيط زيست "       
 و انسان

  رواج آگاهي با تمركز بر افزايش اخطارها :فقدان نظارت بر كيفيت هوا
  آن انتشاراطالعات و "       
  برنامه ريزي و اجراي استراتژيهاي مديريت كيفيت هوا عموماً  "       

 .بر اساس دانش ناقص است

  پتانسيل سوء تعبير گزارشات كيفيت هوا و اطالعات       "
  فهرست انتشارات و اطالعات كيفيت مطمئن -:فقدان هاآاليندهانتشارات

 تقسيم منابع -

 اي استانداردهاي انتشار روزآمد كردن دوره -

  اي استانداردهاي انتشار هماهنگي منطقه -
  اطالعات انتشار مطمئن براي كيفيت:فقدان مدلينگ كيفيت هوا

 تجربه تقسيم منابع -

  هاي پراكندگي و انتشار اي مدل هماهنگي منطقه -
  سيستم پايش كيفيت هواي خارجي:فقدان پايش كيفيت هوا

 اي موضوعات پايش كيفيت هوا يا  بازنگري دوره -

 اي محدود پايه اطالعات -

 اطالعات كيفي ضعيف و انتشار محدود ان -

 تمركز بر بيمه كيفيت و منترل برنامه هاي پايش -

 فرايند اداره استاندارد براي پايش و اناليز اطالعات و ارائه ان -

 هماهنگي شبكه هاي پايش و تجهيزات -

 پايش آلودگي هواي حمل و نقل مرزي -

  پايش نقاط حساس -
مطالعات بلند مدت اثرات زيست محيطي، بهداشتي و اقتصادي :فقدان اقتصادي، زيست محيطي و بهداشتيارزيابي خطرات 

  براي آلودگي هوا
ارزيابي و اطالعات ضعيف اثرات اقتصادي، زيست محيطي  -

 و بهداشتي كيفيت هوا

هاي پايش براي موارد تحت تأثير واقعي  ارائه ناكافي سايت -
 )محيطي زيست و انسانها(
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 :يفيت هوا در شهرهاي آسيايياجرايي جهت بهبود وضعيت كنترل ك پيشنهادات

 هاي اجرايي هواي پاك توسعه طرح -1

 توسعه قوانين كيفيت هوا براي ساير بخشها، درگير نمودن تمامي ذينفعان و استفاده از ابزار اقتصادي -2

ريزي حمل و نقل شامل ايجاد سرويس حمل و نقل جذاب و مؤثر، توسعه يك محيط  تأكيد بر مديريت تقاضا در حمل و نقل و برنامه -3
 .يست شهري كه پاك و ايمن و رساتر براي دوچرخه سواري و پياده روي باشدز

 هوا در برنامه ريزي سايت هاي صنعتي و جاده سازي استفاده بيشتر از ابزار برنامه ريزي كاربري زمين و در نظر گرفتن اطالعات كيفيت -4

 . WHOو يا   EUنزديك كردن استانداردها به  -5

هاي  هزينه هاي آن در مقايسه با هزينهافزايش اگاهي عمومي و سياسي درخصوص اثرات زيست محيطي و بهداشتي الودگي هوا و   -6
 كاهش آلودگي 

 عمومي در چهارچوب ارزيابي اثرات زيست محيطيارتقاي بيشتر مطالعات زيست محيطي و بهداشت  -7

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


