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چكيده 
    امروزه پيامدهاي مختلف آلودگي هوا به خصوص اثرات بهداشتي آن از جمله ايجاد و تشديد بيماري هاي تنفسي، عصبي، قلبي و 
عروقي باعث شده است كه نظارت و كنترل كيفيت هوا به صورت امري گريز ناپذير در تمام جوامع در رأس مسائل ملي مطرح شود. 
از آن جا كه آلودگي هواي تنفسي شهر تهران در مقايسه با ساير كالن شهرهاي جهان كه برنامه هاي مدون پايش را به مورد اجرا 
گذاشته اند در اكثر موارد فراتر از حد استاندارد مي باشد، لذا انجام تحقيقی در زمينه بررسی کيفيت هوای اين کالن شهر، ضروری به 
نظر می رسد.در اين تحقيق براي نخستين بار شاخص كيفيت هوا از طريق درون يابي بين غلظت آالينده ها براي پنج آالينده اصلي  
O3 و NO2 هواي شهر تهران در سال ١٣٨٣ محاسبه و كيفيت بهداشتي هوا در گروه هاي خوب، متوسط،  PM10 CO SO2

غيربهداشتي براي گروه هاي حساس، غيربهداشتي، خيلي غيربهداشتي و خطرناك طبقه بندي گرديد.
    نتايج بدست آمده از شاخص كيفيت هوا مبين اين است كه در سال ١٣٨٣, ٢٦٢ روز كيفيت هواي تهران از حد استاندارد تعيين شده 
توسط آژانس حفاظت محيط زيست اياالت متحده (١٠٠=ie.AQI) تجاوز كرده, در ١٢ درصد از روزهاي سال خيلي غيربهداشتي و 
در ٠/٥٠ درصد از روزها خطرناك- كه در موارد تجاوز كيفيت هوا از حد استاندارد در ٨٣ درصد از موارد آالينده مسئول منواكسيدكربن 
بوده است. همچنين ماههاي مرداد، شهريور و مهر ١٣٨٣، با ميانگين شاخص هاي ١٩٠، ١٨٥ و ١٨٨ آلوده ترين ماه هاي سال بوده 
اند.در مقايسه نتايج حاصل از اين تحقيق با تحقيقاتي كه در سنوات گذشته انجام شده است, مي توان نتيجه گيري كرد كه كيفيت 
بهداشتي هواي تهران در سال ١٣٨٣ نسبت به آن سال ها از بهبود چنداني برخوردار نبوده، و در وضعيت بسيار وخيمي از نظر حفظ 
سالمتي اعضاي جامعه به ويژه گروه هاي حساس قرار دارد, كه يكي از مهمترين داليل آن افزايش روز افزون ورود خودروها به ناوگان 

حمل و نقل شهري و عدم خروج خودروهاي فرسوده از اين چرخه مي باشد. 

تعيين كيفيت  بهداشتي هواي تهران در سال ١٣٨٣ با استفاده از شاخص 
كيفيت هوا

سهيل سبحان اردكاني
دانش آموخته كارشناسي ارشد محيط زيست دانشگاه تربيت مدرس (عهده دار مکاتبات)

عباس اسماعيلی ساری
 دانشيار دانشکده منابع طبيعی و علوم دريايی  دانشگاه تربيت مدرس

 مهرداد چراغی
عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان

 ليما طيبي
 عضو هيأت علمی دانشگاه مالير

محمود قاسمپوري
عضو هيأت علمی دانشکده منابع طبيعی و علوم دريايی  دانشگاه تربيت مدرس

مقدمه 
امروزه بسياری از شهرهاي مهم دنيا با مشکالت زيست 
محيطی مواجه هستند، که در رأس آن وضعيت نامطلوب 
و بيمارگونه کيفيت هوا مي باشد، در نتيجه قرار گرفتن 
بزرگ         شهرهای  در  آلوده  هوای  معرض  در  شهروندان 

اجتناب ناپذير است. اطالعات قابل دسترس نشان مي 

دهد که در بسياری از شهرهای جهان به خصوص کالن 
توسط  شده  تعيين  مجاز  حد  از  هوا  کيفيت  شهرها، 
نظر  در  با  است.  رفته  فراتر  جهاني  بهداشت  سازمان 
فقدان  و  شهرها  گونه  اين  در  جمعيت  رشد  نرخ  گرفتن 
دارد  احتمال  هوا،  آلودگي  پايش  جهت  الزم  اطالعات 

واژه هاي كليدي: كيفيت بهداشتي هوا، شاخص كيفيت هوا، شاخص استاندارد مواد آالينده، شاخص آلودگي هوا.

علوم و تكنولوژي محيط زيست ، دوره هشتم، شماره ٤،  زمستان ٨٥ 

تاريخ دريافت: ٨٤/٩/١٥                                                                                                                                                     تاريخ پذيرش:٨٥/٣/٢٥
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وضعيت آلودگي هوا به مرور زمان بيشتر شده و زندگي 
 .(١) گيرد  قرار  خطر  معرض  در  شهروندان  از  بسياری 
پايش  كنترل,  جهت  مؤثر  اقدامات  از  يكي  ترتيب  بدين 
و وضع اقدامات احتياطي و پيشگيرانه جهت مواردي كه 
كيفيت هوا نامطلوب و آلودگي از حد استاندارد  فراتر مي 
وضعيت  توصيف  و  ها  آالينده  واقعي  ميزان  تعيين  رود, 
كيفي هوا در مقايسه با شرايط استاندارد و اطالع رساني 

به موقع به مردم مي باشد (٢).
   بدين منظور مي توان از شاخص هايي همچون استاندارد 
مواد آالينده١، آلودگي هوا٢ و كيفيت هوا استفاده نمود. 
در اين تحقيق براي نخستين بار شاخص كيفيت هوا براي 
هواي شهر تهران در سال  آالينده اصلي  هاي پنج  داده 
كيفيت  استاندارد،  جداول  مبناي  بر  و  محاسبه   ١٣٨٣
بهداشتي هوا در شش گروه خوب، متوسط، غيربهداشتي 
براي گروه هاي حساس، غيربهداشتي، خيلي غيربهداشتي 

و خطرناك طبقه بندي گرديد (٣).
   پيش از اين نيز موسوي و ندافي در تحقيقي تحت عنوان 
بررسي مقايسه اي كيفيت هواي شهر تهران در سال هاي 
١٣٧٦ و ١٣٧٧ نتيجه گرفتند كه در سال ١٣٧٦، كيفيت 
هوا در ٣٢ درصد از روز ها از نظر توصيفي غيربهداشتي 
است،  بوده  بهداشتي  غير  خيلي  روز ها  درصد   ٥ در   و 
به  ترتيب  به   ١٣٧٧ سال  براي  موارد  اين  صورتيكه  در 
٣٤ درصد و  ٦ درصد افزايش يافته است. همچنين در 
موارد تجاوز كيفيت هوا از حد استاندارد در هر دو سال، 
در اغلب روز ها آالينده مسئول٣ آالينده اي كه بيشترين 
داشته  استاندارد  حد  از  هوا  كيفيت  تجاوز  در  را  نقش 

است.- منواكسيدكربن بوده است (٤). 
مقايسه  و  بررسي  عنوان  تحت  تحقيقي  در  چراغي     
كيفيت هوا در شهر هاي تهران و اصفهان در سال ١٣٧٨ 
اين  هواي  كيفيت  آن،  بهبود  جهت  راهكار هايي  ارائه  و 
دو شهر را توسط شاخص استاندارد مواد آالينده تعيين 
و مشخص نمود كه غلظت آالينده ها با توجه به شاخص 
در  روز   ٣٤ و  تهران  شهر  در  روز   ٣٢٩ شده،  محاسبه 

1-Pollutant Standard Index
2-Air Pollution Index
3-Critical Pollutant

شهر اصفهان از حد استاندارد تجاوز كرده بود. همچنين 
تجاوز  موارد  در  كه  است  شده  مشخص  تحقيق  اين  در 
كيفيت هوا از حد استاندارد در شهر تهران در ٩٦ درصد 
از موارد و در شهر اصفهان در ٧٠ درصد از موارد، آالينده 

مسئول منواكسيدكربن بوده است (٥).
   سبحان اردکانی در تحقيقي تحت عنوان تعيين كيفيت 
بهداشتي هواي تهران در سال ١٣٨٠ با استفاده از شاخص 
از  استفاده  با  را  تهران  شهر  هواي  كيفيت  هوا,  كيفيت 
نمود  مشخص  و  داده  قرار  سنجش  مورد   AQI شاخص 
روز   ٢٧٣  ,١٣٨٠ سال  در  شاخص،  اين  به  توجه  با  كه 
كيفيت هواي تهران از حد استاندارد تعيين شده توسط 
 ie.AQI) متحده  اياالت  زيست  محيط  حفاظت   آژانس 
در  هوا  كيفيت  كه  صورت  بدين  كرده  تجاوز   (   = ١٠٠
و  بهداشتي  غير  خيلي  سال  روزهاي  از  درصد   ١٣/٧٠
در ٠/٢٧ درصد از روزها خطرناك بوده است. همچنين 
در موارد تجاوز كيفيت هوا از  حد استاندارد در ٨٤/٦٠ 
درصد از موارد آالينده مسئول, منواكسيدكربن بوده و ماه 
هاي مرداد, شهريور و مهر ١٣٨٠ به ترتيب با ميانگين 
شاخص هاي ١٩٦, ١٨٦ و ١٩٨   آلوده ترين ماه هاي 

سال بوده اند (٢).      
از  استفاده  عنوان  تحت  تحقيقي  در  همكاران  و  لين     
شاخص استاندارد مواد آالينده به عنوان شاخص كيفيت 
شمالي،  بخش  چهار  به  را  تايوان  كشور  تايوان،  در  هوا 
مركزي، جنوبي و شرقي تقسيم و PSI اين مناطق را در 
طول يك سال تعيين كردند. نتايج به دست آمده، نشان 
داده است كه طي سال ٢٠٠٠ به ترتيب در بخش هاي 
در   PSIتايوان كشور  شرقي  و  جنوبي  مركزي،  شمالي، 
٣/٦ درصد ، ٤/٦ درصد ، ١٠/٤ درصد و ٠/٢٧ درصد از 
روز ها بيش از حد استاندارد   (١٠٠=ie.PSI) بوده است. 
از  بيش  درصد   ٥/٣ ملي  سطح  در  ميزان  اين  همچنين 
حد استاندارد تعيين شده، بوده است. با توجه به نتايج به 
دست آمده براي نيل به توسعه پايدار و درخور٤، مسئوالن 
اين  مقدار  كاهش  را  خود  اهداف  از  يكي  تايوان  كشور 
شاخص در سطح ملي به ١/٥ درصد در سال ٢٠١١ قرار 

4-Sustainable Development
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داده اند (٦).
   در اين تحقيق، با مشخص نمودن آالينده مسئول آلودگي 
هوای شهر تهران و در نتيجه منابع اصلي توليد و انتشار 
ريزان  برنامه  و  مديران  به  كمك  جهت  در  توان  مي  آن 
شهري براي پايش منابع اصلي آالينده  هوا و همچنين 
آگاه ساختن شهروندان از وضعيت روزانه كيفيت هواي 

تنفسي محل زندگي شان گامي مؤثر برداشت. 

مواد و روش ها:
- مواد و وسايل مورد نياز:

 O3 PM10 CO - غلظت  هاي لحظه اي آالينده هاي 
NO2 شهر تهران در سال ١٣٨٣  SO2

- رايانه شخصي
 Excel SPSS نرم افزارهاي -

- روش كار:
ابتدا غلظت هاي لحظه اي آالينده هاي هواي ثبت شده 
هاي  آالينده  غلظت  گيري  اندازه  هاي  ايستگاه  توسط 
هواي شهر تهران - ايستگاه هاي فاطمي، بازار، اقدسيه 
 Excel و آزادي - در سال ١٣٨٣، با استفاده از نرم افزار

و با توجه به جدول استاندارد هواي پاك١ ارائه شده از 
به  متحده٢  اياالت  زيست  محيط  حفاظت  آژانس  سوي 
براي  استاندارد,  اين  در  شدند.  تبديل  استاندارد  غلظت 
براي  ساعته،  هشت  غلظت  متوسط  از  منواكسيدكربن 
و  ساعته  يك  غلظت  متوسط  از  اكسيدازت  دي  و  ازون 
متوسط  از  سولفور  اكسيد  دي  و  معلق  ريز  ذرات  براي 

غلظت ٢٤ ساعته استفاده شده است (٧). 
   براي گاز منواكسيدكربن در طول ٢٤ ساعت سه بار 
بين  از  و  شده  محاسبه  ساعته  هشت  ميانگين  غلظت 
زير  به  تبديل  جهت  و  شده  انتخاب  بيشينه  غلظت  آنها 
براي  همچنين  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  شاخص 
از  شده  وضع  استاندارد  به  توجه  با  نيز  ها  آالينده  ساير 

روش مشابهي استفاده  شده است.
   سپس با استفاده از جدول شماره ٢ و رابطه  شماره 
١, مقدار زير شاخص هاي٣ روزانه را براي هر يك از ٥٣ 
غلظت استاندارد شده آالينده هاي اصلي هواي هر ايستگاه 
به طور جداگانه از طريق درون يابي بين نقاط مشخص 
تعيين كرده و سپس باالترين مقدار از بين زير شاخص ها 
را به عنوان شاخص نهايي و آالينده اي كه باالترين زير 
1- IUPAC
2- U.S. Environmental Protection Agency
3-Sub- Index

٣٥  اردکانی و همكاران

جدول شماره (١): طبقات شاخص كيفيت هوا (٣)
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شاخص را موجب شده به عنوان آالينده مسئول گزارش 
شده است. همچنين در مواردي كه آالينده بحراني زير 
باالترين زير شاخص به عنوان  ها يكسان نبود،  شاخص 

شاخص كل محسوب گرديده است (٦).

رابطه ١

پارامترهاي رابطه ١ به شرح زير مي باشند:
 Ip =  شاخص محاسبه شده براي آالينده مورد نظر 

 Cp  =  غلظت گرد شده آالينده مورد نظر 
BPHi  = غلظت استاندارد موجود در طبقه اي از جدول 

شماره ٢ كه برابر يا بزرگتر از غلظت گرد شده آالينده 
مورد نظر است.

BPLo  = غلظت استاندارد موجود در طبقه اي از جدول 

شماره ٢ كه برابر يا كوچكتر از غلظت گرد شده آالينده 
مورد نظر است. 

IHi  =  باالترين  مقدار شاخص كيفيت هوا در طبقه اي 

آن  در  نظر  مورد  آالينده  غلظت  كه   ٢ شماره  جدول  از 
طبقه قرار       مي گيرد. 

ILo  = پايين ترين مقدار شاخص كيفيت هوا در طبقه 

اي از جدول شماره ٢ كه غلظت آالينده مورد نظر در آن 
طبقه قرار  مي گيرد (٨).

 پس از محاسبه شاخص هاي نهايي روزانه، تعداد روزهايي 
از سال ١٣٨٣ كه در طبقات شش گانه شاخص كيفيت 

هوا قرار گرفته است، نيز مشخص شد.
سال  در  هوا  كيفيت  شاخص  ساليانه  ميانگين  همچنين 
آژانس  توسط  شده  تعيين  استاندارد  مقادير  با   ١٣٨٣
 ( ie.AQI = ١٠٠) حفاظت محيط زيست اياالت متحده
با استفاده از آزمون One-Sample T Test توسط نرم 

افزار آماری SPSS مقايسه گرديده است.

نتايج:
نتايج حاصل از شاخص كيفيت هوا حاكي از آن است كه 
استاندارد          حد  از  هوا  كيفيت  روز   ٢٦٢  ،١٣٨٣ سال  در 
(١٠٠ = ie.AQI) تجاوز كرده  به ترتيب در ٢٢/٤٠، ١٢ و 
٠/٥٠ درصد از روز هاي سال ١٣٨٣ كيفيت هواي تهران 
غيربهداشتي، خيلي غيربهداشتي و خطرناك بوده است.

كه در ٨٦ درصد از اين موارد آالينده منواكسيدكربن به 
شاخص  ميانگين  و  داشته،  نقش  مسئول  آالينده  عنوان 

علوم و تكنولوژي محيط زيست ٣٦

جدول شماره (٢): طبقات غلظت آالينده ها جهت محاسبه شاخص كيفيت هوا (٩)

جدول شماره (٣): تعيين كيفيت بهداشتي هواي تهران با استفاده از شاخص كيفيت هوا در سال ١٣٨٣
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٣٧  اردکانی و همكاران

كيفيت هوا در اين سال ١٣٨ بوده است. 
همچنين ماه هاي مرداد، مهر و شهريور ١٣٨٣، به ترتيب 
با ميانگين شاخص هاي ١٩٠، ١٨٨ و ١٨٥ آلوده ترين 
ماه هاي سال بوده اند (جداول ٣ و ٤). همچنين نتايج 
تجزيه و تحليل آماري بيانگر آن است كه ميانگين ساالنه 
شاخص كيفيت هواي شهر تهران در سال ١٣٨٣ افزايش 
دهد  مي  نشان  استاندارد  حد  به  نسبت  را  داري  معني 

(٠/٠١>P  و t۳۶۵= ۱۴/۱۵  ) (جدول شماره ٥).

بحث و نتيجه گيري: 
با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق مشخص مي گردد 
كه در كليه فصول سال، آالينده منواكسيدكربن بيشترين 
نقش را در تجاوز كيفيت هوا از سطح استاندارد داشته و 
مهمترين آالينده مسئول بوده است. در فصل بهار در ٨٤ 
درصد از موارد منواكسيدكربن و در ١٦ درصد از موارد 

ذرات معلق آالينده مسئول بوده اند. در فصل تابستان در 
٩٤ درصد از موارد منواكسيدكربن آالينده مسئول بوده 
است. در فصل پاييز در ٨٤ درصد از موارد منواكسيدكربن 
و در ١٦ درصد از موارد دي اكسيدسولفور آالينده مسئول 
موارد  از  درصد   ٧٠ در  زمستان  فصل  در  و  اند،  بوده 
منواكسيدكربن و در ٣٠درصد از موارد دي اكسيدسولفور  
آالينده مسئول بوده اند. همچنين با بررسي نتايج تحقيق 
مشخص مي گردد كه در ٢٦٢ روز از سال كيفيت هواي 
تهران به ترتيب در سطوح غيربهداشتي براي گروه هاي 
خطرناك  و  غيربهداشتي  خيلي  غيربهداشتي،  حساس، 

قرار داشته است.
   در مقايسه نتايج حاصل از اين تحقيق با مطالعاتي كه 
در سال هاي ١٣٧٨ و ١٣٨٠ به ترتيب توسط چراغي - 
٣٢٩ روز از سال كيفيت هوا از حد استاندارد تجاوز كرده 
كه در ٩٦ درصد از اين موارد منواكسيدكربن به عنوان 

جدول شماره (٤): ميانگين ماهيانه شاخص نهايي كيفيت هواي شهر تهران در سال ١٣٨٣ با ذكر  آالينده مسئول

جدول شماره (٥): مقايسه ميانگين ساليانه شاخص نهايي كيفيت هواي شهر تهران در سال ١٣٨٣ با مقدار استاندارد*

Test Value = 100 * 
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آالينده مسئول نقش داشته، و ميانگين شاخص استاندارد 
است.(٥)  بوده   ١٩٤ با  برابر  سال  اين  در  آالينده  مواد 
حد  از  هوا  كيفيت  سال  از  روز   ٢٧٣ اردكاني  سبحان  و 
موارد  اين  از  درصد   ٨٤/٦ در  كه  كرده  تجاوز  استاندارد 
داشته،  نقش  مسئول  آالينده  عنوان  به  منواكسيدكربن 
سال  اين  در  آالينده  مواد  استاندارد  شاخص  ميانگين  و 
برابر با ١٤٠ بوده است. - (٢)  انجام شده اند  مي توان 
نتيجه گيري كرد كه علي رغم، (١) شرايط تقريبًا ناپايدار 
كاهش  به  منجر  كه  تهران  در  اخير  سال  دو  طي  جوي 
موارد وارونگي دما، تراكم و غلظت آالينده هاي هوا شده 
موتورهاي  با  مصرف  كم  خودروهاي  ساخت   (٢) است، 
نقليه  وسائط  گذاري  شماره  از  ممانعت   (٣) انژكتوري، 
عمومي ديزلي و گازسوز كردن آن ها، (٤) معاينه فني 
حمل  شبكه  توسعه   (٥) اخير،  سال  چند  طي  خودروها 
و  شهري  قطار  شبكه  گسترش  بخصوص  عمومي  نقل  و 
(٦) توسعه زير ساخت هاي صنعت حمل و نقل، كيفيت 
بهداشتي هواي تهران در سال ١٣٨٣ نسبت به سال هاي 
١٣٧٨ و ١٣٨٠ از بهبود چنداني برخوردار نبوده است، 
كه يكي از مهمترين داليل آن افزايش     روز افزون ورود 
خودروها يعني بيش از ١٢٠٠ خودرو در روز به ناوگان 
حمل و نقل شهر تهران و عدم خروج خودروهاي فرسوده 

از اين چرخه  مي باشد. 
   همچنين با توجه به نتايج حاصل از تحقيق و در نظر 
گرفتن استانداردهاي تعيين شده توسط آژانس حفاظت    
مي  سال  در  روز  يك  حداكثر  كه  آمريكا  زيست  محيط 
تواند شاخص باالتر از ١٠٠ داشته باشد، و بيشتر از يك 
روز خارج از حد استاندارد است (٩)، مشاهده مي گردد 
كه  كيفيت هواي شهر تهران در وضعيت بسيار وخيمي 
هاي  گروه  ويژه  به  اعضاي جامعه  حفظ سالمتي  نظر  از 
حساس قرار داشته كه اين امر خود توجه بيشتر مسئوالن 

امر، مديران و برنامه ريزان شهري را مي طلبد.
موارد  افزايش  موجب  موجود  وضعيت  اصالح  عدم     
مراجعه شهروندان به مراكز درماني و در موارد حاد بستري 
شدن و حتي مرگ افراد حساس, تعطيلي مراكز توليدي، 
خدماتي، آموزشي و غيره گشته كه اين امر خود منجر به 

هدررفتن سرمايه هاي ملي و تحميل زيان هاي اقتصادي 
ذكر  موارد  به  توجه  با  گردد.  مي  جامعه  كل  بر  هنگفت 
شده، پيشنهادات زير جهت بهبود كيفيت بهداشتي هواي 

كالن شهرها، منجمله تهران ارائه مي گردد:

پيشنهادات:
١- استفاده از شاخص هايي نظير كيفيت هوا و استاندارد 
مواد آالينده براي آگاهي از كيفيت بهداشتي هواي كالن 
شهرها و انجام اقدامات پيشگيرانه جهت حفظ سالمتي 

شهروندان.
٢- با توجه به نتايج به دست آمده، در اكثر موارد تجاوز 
مسئول  آالينده  استاندارد،  حد  از  هوا  بهداشتي  كيفيت 
كه  اين  گرفتن  نظر  در  با  و  است،  بوده  منواكسيدكربن 
بيش از ٧٠ درصد از منواكسيدكربن منتشر شده در هوا 
در جريان عمليات حمل و نقل و حركت خودروها توليد 
مي شود، لذا يكي از اقدامات مؤثر جهت كاهش غلظت 
آالينده هاي هوا به خصوص منواكسيدكربن، خارج كردن 
مي  شهري  نقل  و  حمل  سيستم  از  فرسوده  خودروهاي 
باشد، كه با انجام اين كار تقريبًا ٢٢ درصد از كل ميزان 
كاهش  هوا  در  نقليه  وسايل  از  منتشره  منواكسيدكربن 

مي يابد.
به  ارتباطي  پيشرفته  وسائل  از  استفاده  و  توسعه    -٣

منظور كاهش مسافرت هاي درون شهري.
٤-  ممنوعيت ساخت و مونتاژ خودروهاي از رده خارج 

شركت هاي اروپايي توسط خودروسازان داخلي.
٥- كاهش و در صورت امكان ادغام مراكز متعدد تصميم 
گيري در مورد وضعيت حمل و نقل و ترافيك شهر تهران 
تا بتوان از اين طريق به راهكار واحدي جهت حل معضل 

ترافيك و آلودگي هواي اين شهر دست يافت.
ساختن  خارج  جهت  تسهيالتي  نمودن  فراهم   -٦

خودروهاي فرسوده از ناوگان حمل و نقل شهري.
كيفيت  از  تري  صحيح  قضاوت  بتوان  كه  آن  براي   -٧
به  توجه  با  و  آورد  عمل  به  تهران  هواي  بهداشتي 
تعداد  كه  گردد  مي  پيشنهاد  موجود،  استانداردهاي 
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ايستگاه هاي اندازه گيري غلظت آالينده هاي  هواي شهر 
تهران حداقل به تعداد ٣٠ عدد افزايش يافته و به صورت 

يكنواخت در سطح شهر تهران مستقر گردند.
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