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 جلد سوم –(استان زوريخ)در كشورهاي اتحاديه اروپا مناطق كم انتشار آلودگي 

  قدمهم 1

پـردازد؛  طرح عملياتي هواي پاك، به اقدامات انجام گرفته در خصوص مقابله با مشكل آلودگي هوا در شهر زوريـخ مـي  

را تجربـه نكـرده اسـت.     به بعد روندي كاهشـي  2000آلودگي كه در چند سال گذشته به شدت افزايش يافته و از سال 

ميليون فرانك (فرانك سوئيس) را به كشور سـوئيس   800گفتني است اين سطح گسترده آلودگي، هزينه خارجي ساالنه 

  نمايد.تحميل مي

گـذارد. از ايـن رو برنامـه    اي را هم از خود بر جاي مـي هاي گوناگوني دارد تبعات گستردهكه ريشهآلودگي هوا، ضمن آن

ي پاك روي نقاط و اهدافي تمركز دارد كه هدف اصلي آن، ارتقاي سطح سالمت در شهر زوريـخ بـر پايـه    عملياتي هوا

كه فيلترهاي ذرات ريز آالينده درست نصب شده باشـند  در صورتي باشد.زا ميذرات معلق آالينده وسرطان كاهش انتشار

و اين مسأله در حقيقت كمكي در راستاي  منجر شودآاليندگي تواند از موتورهاي ديزلي و مانند آن به توليد چيز نميهيچ

  خواهد بود.) ٢CO(اكسيد كربن كاهش انتشار دي

     هـا  اجراي طرح مزبور در راستاي حفاظت از محيط زيست، آب و هـوا و نگهـداري از پوشـش گيـاهي، مراتـع و جنگـل      

  استفاده از منابع پايدار نيز هست.نمايد، مشوق كه به كشاورزي كمك ميباشد. اين طرح، ضمن آنمي

گذارد كه پايداري محيط زيست و رشد و نمو اقتصادي در تضاد و عالوه بر اين، طرح حاضر بر اين موضوع نيز صحه مي

هاي دوستدار محيط زيست، خود كمكـي  تعارض با يكديگر نيستند. ضمناً به اين نكته نيز اشاره دارد كه پيشرفت فناوري

شود. جمله اين موارد تر شدن كنتون زوريخ منجر ميچه جذابكار به هراقتصادي است و در نتيجه حاصلدر جهت رشد 

  .شوددارند كه ارتقاي سطح كيفي هوا به ارتقاي كيفيت زندگي منجر ميدر نهايت اين مسأله را بيان مي

انـد و بـر اسـاس    مصوب گرديده 2011تا  2007هاي سالاست كه براي  زوريخاستان اهداف اين طرح منطبق برقوانين 

  اند. گذاري شدهتكنولوژي موجود و پيشرفتي كه در خصوص آن به دست آمده پايه

هاي مالي به دسـت  گذاري شده و از طريق بكارگيري حمايتهاي فني پايهاين اهداف همچنين از طريق ارتقاء پيشرفت

وله به هر طريق و با استفاده از تغييرات اجباري به دست نيامده اسـت.  اند. البته اين را هم بايد اضافه كرد كه اين مقآمده

نهايت اينكه برنامه مورد بررسي يك فرصت خوب جهت دريافت بازخورد مطلوب و مثبت از فضاي عمومي جهت ترويج 

  باشد.سازي طرح ميپياده

  

  ماركوس كاگي، مدير بخش ساختمان، استان زوريخ
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 جلد سوم –(استان زوريخ)در كشورهاي اتحاديه اروپا مناطق كم انتشار آلودگي 

  شماي كلي استان 2

غلظـت آلـودگي در   ترين مناطق كشور سوئيس است كه با سطح زيادي از آلودگي مواجـه اسـت.   از شمالي زوريخ، يكي

احكـام سـوئيس (قـوانين     31هاي كنتون از سطح مجاز فراتر رفته است. در اين خصوص و مطابق با مـاده  برخي بخش

دگي هوا اقدام به تعريف طـرح  ، استان كنتون موظف است براي كاهش آلو)OAPC( شهري سوئيس) در كنترل آلودگي

  هواي پاك نمايد و در اجراي آن اقدامات الزم را بكار گيرد.

تصويب  1996ژوئن  19جهت كنترل آلودگي هوا، جايگزين طرحي است كه در  2008طرح هواي پاك مصوب در سال 

 OAPC يك طرف، قـانون گرديده بود. اين بروزرساني در خصوص انجام طرح به چند دليل مهم صورت گرفته است. از 

هاي جديد محققان ارتباط بين ذرات ريز آالينده را بـا سـالمت افـراد    سوئيس بروزرساني شده است. از سوي ديگر، يافته

  توضيح داده است.

رابطـه  ارائه گشته است (تصوير زير را مالحظه كنيد) و مبناي آن بر پايه  DPSIR طرح هواي پاك حاضر بر اساس مدل

  هاي بشري قرار دارد. بين آلودگي محيط زيست و فعاليت

 

  



                

       

 

 

 

     ٣    

 

 

 جلد سوم –(استان زوريخ)در كشورهاي اتحاديه اروپا مناطق كم انتشار آلودگي 

  هابارگذاري آالينده 3

هاي موجود در جو، مواد مايع و جامدي هستند كه با تغيير ماهيت فيزيكي، به صورت گـاز در اتمسـفر منتشـر    آالينده   

. بـر همـين اسـاس كنفدراسـيون كنتـرل      گذارنـد ها و حيوانات برجاي ميشوند و تأثير منفي زيادي بر سالمت انسانمي

، ٢NO٢، ٢SO١ هـاي اقدام به تعريف يك سري محدوديت در راستاي انتشار آالينده OAPC)( هوا در سوئيس آلودگي

٣O١٠و ٣PMبايست تا سر حـد  زا نظير دوده و بنزن ميهاي سرطاننموده است. بدين ترتيب كه انتشار ذرات و آالينده ٤

  بايست كاهش يابند. در هوا نيز مي (VOC)امكان كاهش يابند. عالوه بر آن انتشار ذرات مربوط به تركيبات آلي فرار 

هـاي  نيـز محـدوديت   x(NO(و اكسـيد نيتـروژن   NH)٣( براي نيتروژن و رسـوبات آن بـه عنـوان يـك جـزء آمونيـاك      

ــد كــه اصــطالحاً آن را بــين المللــي در نظــر گرفتــه شــده  محــيط نــام و زيســت بــراي جنگــل "مرحلــه بحرانــي"ان

گـذارد، امـا بـه   طـور مسـتقيم بـر شـرايط آب و هـوايي تـأثير مـي       اكسـيد كـربن اگرچـه بـه    اند. در اين بين ديگذاشته

گـذارد بـه حسـاب    يط زيسـت و انسـان برجـاي مـي    عنوان يـك آالينـده كـه تـأثير منفـي مسـتقيم بـر سـالمت محـ         

  گنجانده نشده است. 2008در طرح هواي پاك مصوب در سال  2CO آيد. در نتيجه آاليندهنمي

در كنتون زوريخ بسيار بيشتر از سطح مجاز است كه در اكسيد نيتروژن معلق و ديطور كه اشاره شد غلظت ذرات همان

گردد نيز بار بيش از حد مجاز ميمدت ازن كه اغلب در طول سال، يكاست. حد كوتاهبسياري ديگر از نقاط معين گشته 

، بيش از دوسوم جمعيت 2007تا   2000هايسال طيطور متوسط افتد. الزم به ذكر است بهدر نيمه تابستان اتفاق مي

بوده  %25معادل  ٢NO آاليندهقرار داشتند و اين رقم براي   ١٠PM غلظت بيش از حد مجاز آاليندهدر معرض زوريخ 

كه غلظت ازن در مناطق روستايي بيشتر است (در مناطق اين مقادير در خصوص شهرها صادق است حال آن است.

كه اين رقم براي رسد در حاليروز مي 60روستايي تعداد روزهايي كه سطح ازن متجاوز از ميزان استاندارد است به 

  روز است). 40مناطق شهري معادل 

ها و تواند باعث آسيب به جنگلميهاي كشاورزي انتشار اكسيد نيتروژن همراه با استفاده از آمونياك جهت فعاليت 

  ها گردد.هاي حساس شده و باعث گذر از حد استاندارد در بسياري از سايتاكوسيستم

                                            
  دي اكسيد سولفور -1
  نيتروژندي اكسيد  -2
  اوزون -3
  ذرات معلق كمتر از ده ميكرون -4
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 جلد سوم –(استان زوريخ)در كشورهاي اتحاديه اروپا مناطق كم انتشار آلودگي 

  

  



                

       

 

 

 

     ٥    

 

 

 جلد سوم –(استان زوريخ)در كشورهاي اتحاديه اروپا مناطق كم انتشار آلودگي 

  هاي آلودگيريشه 4

هاي صنعتي ها)، مراكز و شهركو كار و منازل خانواده ترافيك، تأسيسات احتراق (مصارف انرژي فسيلي در مراكز كسب

 د و انتشار آلودگي در جو به حسابآالت از مهمترين داليل توليو مصارف محصوالت صنعتي در كشاورزي نظير ماشين

  باشد. ميها، به نسبت مشابه دليل انتشار ذرات ريز در هوا كه عالوه بر اين، تردد وسايل نقليه در راهآيند. حال آنمي

ذرات ناشي از تركيبات ها انتشار يابد. همچنين تواند از طريق تردد وسايل نقليه در راهمي x(NO( اكسيدهاي نيتروژن

يابند. كشاورزي هم مهمترين سهم را در بر اساس فرآيندهاي مربوط به تجارت و صنعت انتشار مي (VOC) آلي فرار

  باشد.دارا مي %90انتشار آمونياك با نسبت 

تا چند  ٣NH و ١٠PM، xNO ،VOC برآورد نمودند كه روند توليد و انتشار 2000بينانه در سال هاي خوشبينيپيش

 سال آينده كاهشي خواهد شد. 

سـطح اسـتانداردي كـه در     بدون در نظر گـرفتن اقـدامات بيشـتر، الزم اسـت اهـداف مربـوط بـه كـاهش انتشـار بـه           

ــه همــين دليــل طــرح برقــراري هــواي پــاك ســال  برســد. تأييــد شــد، OAPC كنوانســيون  هــاي بخــش 2008ب

  .پذير گرددامكاناي را مورد خطاب قرار داده است تا اجراي طرح گسترده

 



                

       

 

 

 

     ٦    

 

 

 جلد سوم –(استان زوريخ)در كشورهاي اتحاديه اروپا مناطق كم انتشار آلودگي 

 

  

ازن در ستون سمت  آمونياك و، ٢NO ،VOCو xNO، دوده،  0١PM هاي جوي به ترتيبدر جدول باال آالينده

باشند. در ستون وسط مسئوليت بوجود آمدن آالينده براي هر كدام از موارد آورده شده مي چپ مشخص

  است. 

هاي چوب از كار خارج شده)، ترافيك (موتور، سايش و تعليق دوباره)، احتراق (كوره، ١٠PM در خصوص

ها ذكر نشده ننياز ساخت براي آباشند كه پيشتجارت، صنعت، كشاورزي و جنگلداري از جمله اين موارد مي

  است.

 )احتـراق  فرآيند( جنگل و كشاورزي صنعت، و تجارت احتراق، تاسيسات ،)موتور( در خصوص دوده،  ترافيك

  نياز براي ساخت ندارند.مسئوليت ايجاد آن را بر عهده دارند كه اين دسته نيز پيش

باشـند. ازن، ذرات  مسئول مـي فرآيندهاي احتراق، تجارت و صنعت و ترافيك ، ٢NO و xNO هايبراي آالينده

  نيازها مي باشند.معلق در هوا و گازهاي گلخانه اي از جمله پيش

باشـد. در خصـوص ازن، مسـئول مسـتقيمي ذكـر نشـده اسـت.        براي آمونياك، صنعت كشاورزي مسئول مي

  اند.شدهبا مؤلفه ترافيك، تجارت و صنعت نام برده ) VOC( و تركيبات آلي فرار) xNO( اكسيدهاي نيتروژن
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  ٣NHو  ١٠PM ،xNO ،VOC هايبراي آالينده 2020الي  2000ميزان انتشار از سال 

 

  تأثيرات آلودگي بر سالمت 5

بر اساس مستندات، تبعات ناشي از آلودگي هوا بر سالمت انسان تأييد شده است. به اين معني كه هم در كوتاه مـدت و  

ها بر دستگاه گذارند. ميزان تأثيرگذاري اين آلودگياثر منفي برجاي ميهم در بلند مدت عوامل شناسايي شده بر سالمت 

  عنوان نمونه، سرطان ريه) و همچنين سيستم عروقي و قلبي بسيار بيشتر است.هاي مرتبط با آن (بهتنفسي و بيماري

مشكالتي نظير تنگي نفس،  داد كه در سوئيس صورت گرفت نشان 1991كه در سال  5SAPALDIA اي با ناممطالعه

  .است، بيشتر باالترستشهرهايي كه ذرات ريز معلق به نسبت شهرهاي ديگر  در مزمن سرفه وبرونشيت 

كيفيت نامطلوب هوا در شهرها و ناشي از  نرخ باالتر مرگ و ميري هم كه در اين زمينه صورت گرفتند از مطالعات بيشتر

ديگر مناطقي كه كيفيت هواي بهتري داشتند) حكايت دارند كه ناشي از سرطان ريـه و  ها (در قياس با در امتداد بزرگراه

  هاي تنفسي و قلبي و عروقي بود.ديگر بيماري

                                            
5  - (Swiss study on Air Pollution and Lung Disease In Adults) 
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نـرخ  ، 0١PM ميكروگرم در مترمكعب ذرات ريز معلق در هوا براي آالينده 10اند به ازاي افزايش هر تحقيقات نشان داده

هاي تنفسي تا يابد؛ نرخ مرگ و مير ناشي از بيماريدرصد افزايش مي 0,7تا  0,5ان ها به ميزبستري شدن در بيمارستان

يابد. از سوي ديگر، بهبـود كيفيـت هـوا تـأثيرات     رشد مي %13هاي قلبي و عروقي تا كند و ناراحتيافزايش پيدا مي 9%

  شود.شايع ميبه ندرت و ورم و تب ملتحمه  آنفوالنزااند نظير مثبت ديگري نيز دارد كه تحقيقات آنها را ثابت كرده

 

ها وارد سازند و در نتيجه سالمتي را بيشتر توانند آثار زيان بارتري داشته باشند و تخريب بيشتري بر ششذرات ريزتر مي

ات توان اذعان داشت ذرات ريز ناشي از سوخت موتورهاي ديزلـي (كـه ذر  به مخاطره بيندازند. با توجه به اين مسأله مي

تواننـد از طريـق   توانند عاملي براي بروز سرطان ريه شوند. عالوه بر اين، اين ذرات ميتوليد مي كنند) مي  1µmكمتر از

  عروقي (مثل حمله قلبي) نيز گردند.-هاي قلبيريه وارد سيستم قلبي و عروقي شده و باعث بيماري

ميكروگـرم در هرمترمكعـب    10زاي افـزايش در هـر   اي كه اخيـراً در سـوئيس صـورت پذيرفتـه، بـه ا     بر اساس مطالعه

ها خواهيم بود. اين مسأله براي افراد با پذيرش بيماران قلبي و عروقي در بيمارستان %0,5، شاهد افزايش 0١PM آالينده

تنهـا  رسد. مي %0,8ها به آيد به طوري كه حتي نرخ پذيرش بيمارستانسال بسيار بيشتر به چشم مي 75سنين باالتر از 

افـزايش   %1,1سال به ميزان  65ها براي افراد باالي سه روز پس از افزايش آالينده ذرات معلق، نرخ پذيرش بيمارستان

در يك زمان نسبتا كوتـاه  اي هاي قلبي و عروقي به طور فزايندهدهد كه بيماريپيدا كرد. اين مطالعه همچنين نشان مي

  يابد.تأخير كوتاه شدت ميمدت پس از كاهش كيفيت هوا تنها با يك 

هاي قلبي و عروقي و روز بر اثر بيماري 470،000روز بستري در بيمارستان و محدوديت كاري معادل  3،900در زوريخ، 

ميليون فرانكـي (فرانـك سـوئيس) را در     555هوا بوده است. گفتني است هزينه سالمت  تنفسي ناشي از تشديد آلودگي

  نمايد.يسال به بدنه دولت تحميل م
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 جلد سوم –(استان زوريخ)در كشورهاي اتحاديه اروپا مناطق كم انتشار آلودگي 

  تبعات آلودگي بر محيط زيست 6

 اكسـيد  از ناشـي  آمـده  توانند با آلودگي بيش از حـد پديـد  مدت نميهاي باير در بلندها و زمينمراتع نيمه طبيعي، جنگل

اسـيدي  آورد. ايـن مسـأله بـه    محيطي را پديد ميانتشار آمونياك مقابله نمايند. نيتروژن زمينه تغييرات زيست و نيتروژن

هـاي طبيعـي و در نهايـت محـيط زيسـت      شود كه پيامد آن نيز غيرقابل استفاده شدن زمين، گونهشدن زمين منجر مي

هاي هرز و فقر آب و خشـكي  ها، رشد علفتر شدن وضعيت مرداباست. به اين موارد بايد تحليل رفتن مراتع، نامطلوب

ها منجـر بـه كـاهش    هاي درختان در جنگلروند با توجه به سستي ريشهافزاييم. اين ها) را نيز بي(جانوران آبي و جنگل

شود. در كنتون مقاومت درختان در برابر طوفان، سرما و يخبندان، خشكسالي و در نهايت بروز بحران ريست محيطي مي

 99بالغ بر  شود كه هزينه ارزي آنمحيطي و مناطق كشاورزي ميهاي زيستزوريخ، آلودگي هوا باعث آسيب به سيستم

  .ميليون فرانك سوئيس در سال است

 

  2003الي  2000هاي هاي محلي در سالاز مقدار بحراني در هر هكتار از جنگل )Kg(افزايش ميزان نيتروژن 
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 جلد سوم –(استان زوريخ)در كشورهاي اتحاديه اروپا مناطق كم انتشار آلودگي 

  ترافيك 7

ي مـدرن كـه آلـودگي كمتـري     به خاطر استفاده از وسايل نقليه 1990سرنشين از سال آلودگي ناشي از خودروهاي تك

خـورد و درآينـده بـا    اين كاهش آلودگي به سختي به چشـم مـي   هاي اخير،كاهش يافته است. درهر حال در سال، دارند

افزايش ترافيك ، جبران خواهد شد. تعداد وسايل نقليه بزرگ، سنگين و پرقدرت در حال افزايش است، كه باعث افزايش 

هـاي وسـايل   گيرد: حوضچهي در اين مناطق صورت ميهاي با هدف كاهش انتشار الودگگيريآلودگي خواهد شد. اندازه

  اند.يي كه آاليندگي كمتري دارند جايگزين شدهنقليه كه با وسايل نقليه

ها و وسايل نقليه تجاري كه آلـودگي  ها، موتور سيكلتبا اعمال تخفيف در ماليات وسايل نقليه استاني از فروش اتومبيل

شود. اين سيستم اعمال تخفيف بـر اسـاس پيشـنهاد اداره راهنمـايي     حمايت ميكمتري دارند (دوست با محيط زيست) 

ها را از لحاظ ميزان آاليندگي مورد سيكلتاي اگزوز موتورتوان به طور دورهباشد. عالوه بر اين ميورانندگي سوئيس مي

ي كنتون از ضوابط انتشـار  يل نقليهدهد: ناوگان وسابررسي قرار داد.كنتون با يك مثال خوب در اين مورد راهي ارائه مي

-گيرند نيز اعمال مـي مي طي قرارداد به گروهاي ديگر تعلق يي كهند. اين ضوابط براي وسايل نقليهخوردارتري برجدي

  گيرد.شود. حمل و نقل بار ترجيحا با قطار انجام مي

شود. مراكز فروش جمعيت  توجه خاصي ميبه مناطقي كه ترافيك بااليي دارند و مناطق شهري متراكم توجه خاصي به 

يابي داشـته باشـند. قـوانين بـه طـور جـد تعـداد        و مراكز تفريحي تا حد امكان بايد به شبكه حمل و نقل عمومي دست

هايي كه ترافيك درآنها درحال افزايش است در زمـان  كنند. عالوه بر اين بايد در جادهها در استان را كنترل ميپاركينگ

  ستم مديريت ترافيكي اعمال گردد.مناسب سي

  

  

  



                

       

 

 

 

     ١١    

 

 

 جلد سوم –(استان زوريخ)در كشورهاي اتحاديه اروپا مناطق كم انتشار آلودگي 

  هاي گرمادهنصب كوره 8

هـاي كوچـك و بزرگـي بـراي توليـد گرمـا، فراينـد صـنعتي يـا بازيافـت مـواد مـورد             از نقطه نظر حفـظ انـرژي كـوره   

هـا محـدوديت   هـا منـاطقي كـه در آن   آلـودگي خروجـي ايـن كـوره     گيرنـد. بـه منظـور حفـظ كـاهش     قرار مي استفاده

  شود.شود، تمديد شده و محدوديت زماني براي بروزرساني آنها شديدتر ميقوانين انتشار اعمال ميانتشار و 

هايي كه موادي مانند چـوب، كاغـذ و سـاير مـواد     ريزي شده است: كارخانههاي زير برنامههاي بزرگ ارزيابيبراي كوره

هاي بـزرگ  پاك به عنوان سوخت استفاده كنند. كورهكنند بايد از يك سيستم گازي مشابه مازاد را به خاكستر تبديل مي

 xNO سـوزانند بايـد از يـك مبـدل كاتاليسـت     سنگ ، چوب و ديگر مواد قابل اشتعال بيوژنيك را مـي ديگري كه ذغال

كنند بايد به طور اساسي هـر سـال   كه توليد گرما و حركت ميمي داخلي احتراق مانند آنهاييئاستفاده كنند. موتورهاي دا

هاي بيشـتري مواجـه خواهنـد    هاي ساخته شده از آجر و قير طبيعي با محدوديترد بررسي قرار گيرند. در آينده، كورهمو

  شد.

كنند از تقاضاي بـاالتري بـر خـوردار    ها را تامين ميهاي گرمازاي كوچك كه به طور مثال گرماي مورد نياز خانهسيستم

كنند به منظور كاهش انتشار اكسـيد نيتـروژن   گاز براي سوخت استفاده ميهاي قديمي كه از روغن و خواهند شد. كوره

هايي با قدرت اين نياز احساس شده است. براي كوره 1992طور كه از سال بايد از تكنولوژي جديد برخوردار شوند همان

ازي كاهش يافته است. كنند، محدوديت زماني براي نوسكيلو وات يا بيشتر كه از چوب به عنوان سوخت استفاده مي 70

هاي هايي با اين قدرت سوزانده شوند، تنها به اين خاطر كه با محدوديتمازاد چوب ممكن است در كوره  ساير ونئوپان 

هاي ناشي از سوخت چوب، كاغذ و ساير مـواد مـازاد بيوژنيـك در كـوره     شديد انتشار تطابق داشته باشند. انتشار خاكستر

  شوند.و بيشتر) به طور مداوم مورد نظارت قرار گرفته و ثبت ميات كيلو و 70(هاي با قدرت 
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 جلد سوم –(استان زوريخ)در كشورهاي اتحاديه اروپا مناطق كم انتشار آلودگي 

  بازرگاني و صنعت 9

هـا و  صورت گيرد. شـركت  )VOC( در بخش بازرگاني و صنعت بايد اقداماتي براي جلوگيري از فرار تركيبات عالي فرار

بايست يك مكانيزم كاهنده آالينده را به اند ميها در ارتباطكنند و يا با آنها استفاده ميكارخانجات صنعتي كه از حالل

بايست در يك سيستم بسته و با بهره گيري از بخـار  هاي صنعتي ميخدمت گيرند. عالوه بر اين فرآيند استفاده از حالل

زم هاي خدماتي، مكانيانجام پذيرد. به منظور تضمين اثربخشي باال به خصوص در زمينه سيستم بازخورد گاز در ايستگاه

سازي بايد به صورت اتوماتيك و خودكار نظارت شود. همچنين بايد به اين نكته نيز اشاره كرد هنگامي كه مخازن ذخيره

شـوند. در ضـمن   به وسيله سيستم مكـش سـوزانده    "به صورت از پيش كنترل شده"براي نظافت تخليه شدند، بخارها 

هايي كه حالليت كمتري دارنـد اسـتفاده   ت با آلياژ سبك و رنگبراي حفاظت و جلوگيري از خوردگي سطوح بايد از فلزا

  نمود.

  

هـاي عمرانـي و همچنـين كشـاورزي و     كنتون مثال خوبي در مورد فرآيند بهبود كنترل آلودگي هوا در خصـوص پـروژه  

انـد. ايـن   دهها با فيلترهاي ذرات تجهيز شـ هاي آنآالت و حوضچهجنگلداري دارد. به اين شكل كه تا حد زيادي ماشين

هـايي  كنند كاربرد دارد و عالوه بر آن شركتهمكاري مي منطقههايي كه در زمينه ساخت و ساز طرح براي كليه شركت

  هاي باغباني و جنگلداري فعاليت دارند مطلوب است.و در زمينه استانهم كه در خارج از 

  تن) 2588( 2005زوريخ انتشار آمونياك از مزارع (كودپاشي، اصطبل و انبار كود) در 
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 جلد سوم –(استان زوريخ)در كشورهاي اتحاديه اروپا مناطق كم انتشار آلودگي 

  كشاورزي و جنگلداري 10

 برخـي . داد كـاهش  را كشاورزي هايشركت آمونياك ساختاري، ميزان انتشار باالي و سازماني فني، اقدامات با توانمي

 كـه داراي شـلنگ هسـتند، انتخـاب     فشانآب هايسيستم از استفاده با زمين به نزديك مايع كود پخش شامل اقدامات

 توليـد  بـا  مـايع  كـود  بـراي  پوشـش  تحـت  سازيذخيره كردن فراهم همچنين و مايع كود پخش زمان در درست نقطه

گفتني است استان كنتون از برخي اقدامات در اين زمينه حمايـت   .باشدبيشتر الزم مي اقدامات با باال همراه هايآالينده

پذيرند نيز توسط اداره تعريف شده و انجام مي "ابع طبيعياستفاده پايدار از من "نمايد. همچنين اقداماتي كه در برنامه مي

در هـوا اسـت،   ) ٣NH( شوند. باتوجه به اينكه هدف، كاهش توليد و انتشار آمونياكفدرال كشاورزي سوئيس حمايت مي

سازد تا در آينده، از باشد. اين موضوع بايد اين مسأله را ميسر تر، استفاده از نيتروژن به حالت مايع ميبنابراين راه مطلوب

  هاي كشاورزي استفاده شود.كودهاي معدني نيتروژني كمتري در زمين

هـا در فضـاي بـاز    هاي مـزارع و جنگـل  ، سوزاندن فضوالت و زباله)FOEN( طبق محاسبات اداره فدرال محيط زيست

زمستان، ذرات معلق و دوده در  هاي وارونگي و پايداري جوي در فصلگردد. در زمانذرات معلق مي %7منجر به انتشار 

     آورد پس در نتيجـه الزم اسـت در ايـن فصـل، سـوزاندن      را فراهم مي "مه دود" تشكيلتر از جو، زمينه هاي پاييناليه

  ها و مزارع در فضاي باز محدود شود.هاي جنگلزباله

  

  

  

  

  

  

  



                

       

 

 

 

     ١٤    

 

 

 جلد سوم –(استان زوريخ)در كشورهاي اتحاديه اروپا مناطق كم انتشار آلودگي 

  صنعت هوايي 11

هاي مربوط به فرودگاه زوريخ درخواست كرده بود تا آالينده از مسئولين 1996طرح برنامه عملياتي هواي پاك در  سال 

سال پيش اعالم شدند. اين تحقيقات در خصوص  10هايي كه فراز و فرود هواپيماها را شناسايي و اعالم نمايند؛ آالينده

بود. در ضمن داد متمركز هاي محلي كه در زمان استارت و همچنين نشست و برخاست هواپيماها رخ ميانتشار آالينده

- پذيرد. عالوه بر اين كشور سوئد هم بهرههاي بازل، ژنو و برن نيز انجام  ميهاي ديگري نظير اين در فرودگاهطرح

هاي برداري از اين مكانيزم را در دستور كار خود قرار داده است. الزم است تا اقدامات زيادي در راستاي هماهنگي

اروپايي صورت پذيرد. بر اساس اين مكانيزم و با استناد به قوانين موجود، مربوط به اين حوزه در سطح كشورهاي 

  يابد.ها بيشتر باشد نرخ جرايم مربوطه نيز به صورت تصاعدي افزايش ميهرچقدر ميزان انتشار آالينده

  

برآورد شده است. در  تن 2400هاي نيترو و نيتريك در فرودگاه زوريخ  حدود قابل ذكر است نرخ استاندارد انتشار آالينده

    ها از ميزان استاندارد فراتر رود، فرودگاه موظـف اسـت اقـدامات كنترلـي بيشـتري را      كه سطح انتشار اين آاليندهصورتي

  ها به نيمه رسيده بود اما همچنان رقم بااليي است.هاي اخير اگرچه نشر آاليندهمد نظر قرار دهد. در سال

هاي استان كنتـون را در اختيـار دارد. بخـش غالـب انتشـار ذرات      ل توليد و انتشار آاليندهاز ك %2فرودگاه نرخي معادل 

باشد بلكه بيشتر متأثي از ترافيك زميني است. بنابراين و با توجه به اين گـزاره الزم  آالينده ناشي از پرواز هواپيماها نمي

ديگر اقدامات، استفاده از وسايل نقليـه بـا مصـرف     سازي براي حمل و نقل و ترافيك، صورت پذيرد. در مياناست بهينه

  باشد.هاي ديزل مجهز به فيلترهاي ذرات ميگاز طبيعي بهتر از اتوبوس
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(آبي كم رنگ حجم مسافر، آبي حجم بار و آبي تيره حجم  2007الي  1982ترافيك هوايي فرودگاه زوريخ از 

  پروازها)
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  هاي خارجيهزينه 12

-، در اصطالح آن دسته از مواردي هستند كه به گروه خاصي تعلق ندارند و باعث آلودگي هوا مـي "خارجيهاي هزينه"

تـوان بـراي آنهـا مسـئول     هاي كشاورزي) كه نميهاي بهداشتي و عدم برداشت محصوالت از زمين(مانند هزينه شوند 

گذارد. آسيب به مردم در كانتون زوريخ اثر مي هاي خارجي آلودگي بر سالمتي عموميخاصي را پيدا نمود. دو سوم هزينه

هاي خارجي نيز خرابي محصـوالت و  باشد. بخش كوچكي از هزينهها در حدود يك پنجم از اين محاسبات ميساختمان

ميليون فرانك  800هاي خارجي در حدود شود. آلودگي هوا در مجموع باعث هرينههاي زراعي شمرده ميآسيب به زمين

آالت سـاخت و سـاز و وسـايل نقليـه     اي، ماشـين سهم ترافيـك جـاده    %63شود. از اين مقدار، هر سال ميسوئيس در 

 نيـز  %3و  %8، واحد هـاي گرمايشـي   %11،  امتناع از دفع زباله %15كشاورزي مي باشد. تركيب مزارع كشاورزي حدود 

  باشد.مي سهم صنعت و تجارت 

هـاي  هـا كـاهش يابـد، هزينـه    تصادي را به دنبال خود دارد. اگر ميزان آاليندهدر سوي ديگر، بهبود كيفيت هوا منافع اق

يابند. تحقيقات انجام گرفته در اتحاديه اروپا ميزان منافع حاصل از كاهش ذرات معلق در منـاطق  خارجي نيز كاهش مي

، منـافع  xNO آاليندهبراي تراكم شهري برآورد نموده است. براي كاهش  CHF/Kg 500 و CHF/Kg 120  روستايي را

 فرانك سوئيس به ازاي هر كيلوگرم برآورد شده است. 10تا  5بين  ) (VOCو براي گازهاي عالي فرار 20تا  7مالي بين 

ناشـي   10PM ها، بيشتر از انتشار ذرات معلق و آاليندهبراي تركيب امروزي از آلودگي هوا، آسيب به سالمتي و ساختمان

ها، هم باعث ايجاد منافع هاي خارجي حاكم است، كاهش ذرات معلق و آاليندهها بر هزينهآسيبشود. از آنجا كه اين مي

    هاي سنگين و شـديدي را در پـي دارنـد   ، آسيبxNO ها نظيرگردد. ديگر آاليندهمالي و هم بهبود در كيفيت زندگي مي

  و بايد كاهش يابد. -هاي حساس زيست محيطيويژه در سيستمبه -

  

  ها و محيط زيست)سالمت، ساختمان –ميليون فرانك  818(مجموعا  2000نه آلودگي هوا در كنتون در سال هزي
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 جلد سوم –(استان زوريخ)در كشورهاي اتحاديه اروپا مناطق كم انتشار آلودگي 

  استراتژي پيش رو و ديدگاه 13

تـر  پيشرفته ساختاريولي در  2006در ادامه گزارش برنامه ريزي انرژي سال  2008برنامه عملياتي هواي پاك سال      

گيـرد. اقـداماتي كـه    درجه اول، كاهش آلودگي هوا بر اساس ارتقاء فني شكل مـي  باشد. اين بدين معني است كه درمي

هـاي مـالي،   مشـوق  كمـك هـاي فنـي بـا    بيني نشده است. پيشـرفت شامل تغييرات قطعي در رفتار، تا حد زيادي، پيش

گيرنـد.  شكل مـي  مي شوند؛هاي تجاري و ديگر عوامل كه به عنوان مثال دولت و مسئولين استاني حمايت نامهموافقت

هاي عملياتي زيادي براي ايجاد دسترسي موسسات و شركت ها بـه شـبكه ترافيـك عمـومي     همچنين اقدامات و برنامه

  باشد.مورد نياز مي

ها انجام پذيرد. بـراي هـر   ها با كمترين سطح ممكن در هزينهدهد تا بيشترين كاهش در آاليندهها اجازه ميريزيبرنامه

آاليندگي) محاسبه شده و در مقابل سود اقتصـادي   كيلوگرم هر ازاي به سوئيس ها با قالب (فرانكهزينهكاهش فردي، 

اقـدام ( كـه در    25آيد. براي بيش از سه چهارم از با قالب ( فرانك سوئيس به ازاي هر كيلوگرم آاليندگي) به دست مي

 باشـد. ممكـن  هاي محاسبه شـده مـي  ه بيشتر از هزينهبخش بعدي به آنها پرداخته شده است)، منافع مالي به دست آمد

دهند و همچنين اثرات ميها را كاهش هاي زيادي داشته باشد، اما آنها نرخ انتشار آاليندهمانده هزينهاست اقدامات باقي

  دهند).را كاهش مي 2CO مثبت زيادي دارند (به عنوان مثال آالينده

تـن و اكسـيد    100حـدود   10PM نمايد كه ميزان ذرات معلـق ، ضمانت مي2008برنامه عملياتي هواي پاك زوريخ سال 

هـاي هـوا در اسـتان    تن در سال كاهش يابد. در همراهي با اقدامات ملي كشور سـوئيس، آالينـده   xNO (960(نيتروژن 

اسـت. اگـر بـا تمـام     توانند تا ميزان قابل توجهي كاهش يابند. با اين حال يك شكاف بزرگ هنوز باقي مانده مي زوريخ

هاي هوا در اين استان اتفاق نيفتاد، در آن صورت كنتون موظف ، كاهش مورد انتظار براي آاليندهانتظارات به وجود آمده

هاي تاثيرگذار بر هواي استان خواهـد بـود. ايجـاد بارهـاي ترافيكـي      به انجام اقدامات بيشتري در جهت كاهش آالينده

با  2006دت هر چند سال يك بار رخ دهند. اجراي دستورالعمل مقابله با مه دود در سال سنگين ممكن است در كوتاه م

انجام اقداماتي در كوتاه مدت به كاهش آالينده ها كمك نمود. اما با اين همه، بهبود طوالني مدت كيفيت هوا هنوز هم 

  به عنوان هدف اوليه اين طرح عملياتي باقي خواهد ماند.
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 جلد سوم –(استان زوريخ)در كشورهاي اتحاديه اروپا مناطق كم انتشار آلودگي 

  اقدامات بررسي 14

  اي و ريلي)اقدامات در بخش ترافيك ( جاده 14.1

  توضيحات  شماره
هاي كاهش هزينه

  هاآالينده

V1 
بـراي ارتقـاء   (      ماليات زيست محيطي وسايل نقليه موتوري و واردات خـودرو 

  انتشار كمتر و بازده انرژِي در وسايل نقليه)
١٠CHF/kg PM 483 

xCHF/kg NO 14 

V2  
كـه بـراي    نقليه پاك براي دولت استاني و براي اشخاص ثالـث ناوگان وسايل 
  كنند.  استان كار  مي

  ترويج خريد وسايل نقليه با انتشار كم و بازده انرژي باال براي استان و افراد مرتبط

١٠CHF/kg PM 483 

xCHF/kg NO 14  

V3  
  حمل و نقل بار

  كاالهاي فله و ...الزامات حمل و نقل سازگار با محيط زيست در ساخت و ساز، 
١٠CHF/kg PM 1638 

xCHF/kg NO 40  

V4  

  پاركينگ و دسترسي براي ترافيك

هـاي جزئـي از برنامـه    با توجه به در نظر گرفتن الزامات كنترل آلودگي هوا در طول ويـرايش 
شامل قوانين پاركينگ و موسسات با ترافيك عمومي بسـيار   )PBG(ريزي و ايجاد مقررات 

  زياد، هماهنگي توسعه شهري با دسترسي به حمل و نقل عمومي  

١٠CHF/kg PM 198 

xCHF/kg NO 42  

V5  
  مديريت يكپارچه ترافيك 

  xCHF/kg NO  100  بهينه سازي ظرفيت شبكه جاده اي با استفاده از كنترل ترافيك و راهنمايي

V6  
  نگهداري درست از اگزوز وسايل نقليه دو چرخ

فرمت تعهدات نگهداري اگزوز براي موتورسيكلت همچون وسايل نقليه موتوري كوچـك سـه   
  چرخ و سبك 

58 CHF/kg VOC  

V7  
  (مربوط به عملكرد ماليات ترافيك سنگين) LSVAبروزرساني 

  افزار دولت فدرال) اقتباس براي رسيدن به قوانين اتحاديه اروپا براي اگزوز ( نرم
١٠CHF/kg PM 12 

xCHF/kg NO 1 < 

V8  

اندازي آزمايشي سامانه بهبود گازهاي خروجـي در بخـش تحـت    نصب و راه

  Schwamendingenپوشش بزرگراه 

اندازي يك سيستم آزمايشي براي حذف دود اگزوز در بخش تحت پوشش بزرگراه نصب و راه
Schwamendingen  

١٠CHF/kg PM 770 

  



                

       

 

 

 

     ٢٠    

 

 

 جلد سوم –(استان زوريخ)در كشورهاي اتحاديه اروپا مناطق كم انتشار آلودگي 

 

  اقدامات در بخش كشاورزي 14.2

  هزينه هاي كاهش آالينده ها  توضيحات  شماره

LW1 

  كاهش آمونياك

توسعه يك پروژه براي كـاهش انتشـار آمونيـاك توسـط كشـاورزي در      
/3CHFCHFCHFCHFkgkgkgkgNHNHNHNH 5  "استفاده پايدار از منابع طبيعي"چارچوب برنامه فدرال سوئيس    

  

  اقدامات در بخش تاسيسات احتراق 5.1

  هاهاي كاهش آاليندههزينه  توضيحات  شماره

F1 
  مقررات انتشار براي نصب احتراق چوب

  هنگام سوزاندن ضايعات چوب

١٠CHF/kg PM 18 

  

F2 

  ممنوعيت ايجاد آتش در فصل زمستان

هاي باغ ها، سوزاندن زباله جنگل، سوزاندن زباله جنگل تنها ممنوعيت سوزاندن زباله
سوزاندن ضايعات كشاورزي تنها پس از مشورت ها، و پس از مشورت با مدير جنگل

  با مقامات شهرداري

١٠CHF/kg PM 1 

xCHF/kg NO 3 

F3 

  نظارت مستمر از واحدهاي احتراق سوخت جامد

نظارت مستمر از انتشار گرد و غبار از واحدهاي احتـراق سـوخت جامـد بـا ظرفيـت      
كاغذ يا مشابه زباله و كيلووات، كه در آن از چوب، ضايعات چوب،  70حرارتي باالي 
  شود....       مي

١٠CHF/kg PM 9 

 

F4 
  مقررات انتشار براي موتورهاي احتراق داخلي ثابت

  معتبر از اندازه سيستم OAPCمقادير انتشار 
xCHF/kg NO 1 < 

F5 

هاي نفت و گـاز و  براي بروزرساني كوره xNOمحدوديت زماني 

  ديگ ها

  كمتر   xNOتكنولوژي با كهنسالمحدوديت زماني براي بروزرساني گياهان 

xCHF/kg NO 390 

F6 حد مقادير انتشار براي ژنراتورهاي بخار  xCHF/kg NO 10 
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  مجهز شوند. xNOالزام براي ديگ هاي بخار كه با فناوري انتشار كم 

F7 

مقادير حد انتشار براي سـوزاندن چـوب و ضـايعات و كاغـذ و     

  مشابه  

xNO  وCO مشابه و گرد و غبار براي گياهان زباله سوز  

xCHF/kg NO 3 

F8 

براي تاسيسات احتراق بـا اسـتفاده از    xNOحد انتشار مقادير 

  مواد قابل احتراق و يا زغال سنگ

  براي واحدهاي بزرگ xNOضرورت حذف 

xCHF/kg NO 6 

F9 
  كنترل انتشار براي موتورهاي احتراق داخلي ثابت 

  به صورت ساالنه
xCHF/kg NO 1 < 

F10 

براي تاسيسات احتراق كه در آن كاالها توسط  xNOمرز ارزش 

  شود.تماس مستقيم با گازهاي حاصل از كوره تصحيح مي

بـراي نصـب احتـراق بـدون تمـاس       10PMو  xNOهمان حد مقادير براي 
  مستقيم بين گازهاي حاصل از كوره و محصول

xCHF/kg NO 5 

F11 

  براي نفت با نيتروژن باال xNOحد انتشار 

  )mg/kg 140 >بدون اغماض براي نفت سوخت با نيتروژن باال   (

  

xCHF/kg NO 148 
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  اقدامات در بخش صنعت و تجارت 5.2

  كاهش آالينده هاهزينه هاي   توضيحات  شماره

IG1 

  هاآالت و دستگاهكاهش توليد انتشارات از ماشين

. يك مثال براي كانتون ساخت و سازامضاي توافقنامه تجاري با صنعت 
ها براي آالت و دستگاهاين است: تعهد گسترش فيلتر ذرات براي ماشين

هاي ساخت و سـاز خـود اسـتفاده    زمان حال كه از اين وسايل در سايت
  نمايند.مي

١٠CHF/kg PM 67 

  

IG2 

  در كسب و كار VOCكاهش انتشار 

در زماني كه مقـادير   VOCهاي مقررات مربوط به تطابق با محدوديت
رسند. محدوديت براي نوسازي و قـوانين خـوب   به بيش از حد مجار مي

  توسعه

CHF/kg VOC 3 
  

IG3 

ها و منابع سازگار با محيط زيسـت بـراي   استفاده از روش

  حفاظت سطحي

ها و منابع سازگار با محـيط زيسـت و   مقررات مربوط به استفاده از روش
  سازگار براي حفاظت سطحي از اشيا در فضاي باز (سرب: نماد اصلي)

CHF/kg Pb 200 

  

IG4 

ذخيره سـازي گازهـاي فشـرده و سيسـتم توزيـع بـراي       

  )VOC(تركيبات آلي فرار 

هـاي  مخازن ذخيره و براي سيسـتم قوانين براي دست زدن، تميز كردن 
  هاي بنزينگاز و بازيابي در پمپ

CHF/kg VOC 4 
  

  اقدامات در صنعت هوايي 5.3

  هاهاي كاهش آاليندههزينه  توضيحات  شماره

L1 
  انتشارات مربوط به فرود

  استفاده از مدل جهت انتشارات زمان فرود
xCHF/kg NO 11 

  


