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تعریف آلودگی هوا

ی وجود یک یا چند آلوده کننده در هوای آزاد به آن مقدار، مدت و ویژگ
رای ها که برای زندگی انسان، گیاه و یا حیوانات خطرناک بوده و ب

ولی مخل اشیاء و متعلقات زندگی مضر باشد و یا بطور غیر قابل قب
.استفاده راحت از اموال گردد
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واژه ها و اصطالحات آلودگی هوا
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 (Aerosols)آئروسل

پراکندگی ذرات جامد یا مایع در محیط گازی

همچون

...مه، میست، دود و
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(Dust)غبار 

کهجامدیذراتنامشخصبصور
وبودهکلوئیدهاازبزرگترغالباً
درموقتبطورکههستندقادر
بهدیگریگازهریاوهوا

لشامرادرآیندتعلیقحالت
.گرددمی

تصویر میکروسکوپی یک ذره غبار
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مشخصات غبار

یروی غبار تمایلی به چسبندگی ندارد مگر اینکه تحت تاثیر ن•
.الکتریسیته ساکن قرار گیرد

اثیر ذرات تشکیل دهنده غبار معموالً پخش نمی شوند ولی تحت ت•
.نیروی جاذبه رسوب می نمایند

.وندذرات غبار در اثر نیروهای فیزیکی از ذرات بزرگتر حاصل می ش•
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 (Droplet)قطره 

ذره کوچک مایع دارای اندازه و وزن مخصوصی که در شرایط سکون
معلق ( توربوالنس)سقوط می کند اما ممکن است در شرایط تالطم 

.بماند
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(Fly Ash)خاکستر فرار 

یان ذرات بسیار کوچک خاکستر که در اثر احتراق مواد سوختی وارد جر
ه گاز دودکش شده و این ذرات ممکن است حاوی ذرات ناقص سوخت

.  باشد
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ارتصویر میکروسکوپی از خاکستر فر
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(Fog)مه 

اصطالح نامشخصی است از برای وجود ذرات قابل روئویت که در•
.حالت پراکندگی به صورت مایع هستند

.تشکیل مه مستلزم تراکم است•

ی در هوا شناسی به پراکندگی ذرات آب و یا یخ در هوا مه گفته م•
.شود
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نمونه ای از مه در طبیعت
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(Fume)فیوم یا دمه 

ذرات جامدی که در اثر تراکم حالت 
د گازی و معموالً پس از تبخیر موا

ذوب شده و غالباً  به همراه یک 
داسیون واکنش شیمیایی مثل اکسی

.تولید می شوند

استفرایند جوشکاری یکی از منابع تولید فیوم
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گاز

ه و گاز یکی از سه حالت ماده است که شکل و حجم مستقل نداشت
تمایل به انبساط نامحدود دارد
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(Mist)میست 

اصطالحی نامشخص برای ذرات بزرگ 
مایع با پراکندگی کم غلظت

در شکل روبرو ذرات درشت آب به صورت
ا میست برای مدت زمان کوتاهی در هو

.معلق هستند
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(Particle)ذره 

جزأ کوچک مجزا از توده مایع و یا جامد را ذره گویند
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(Smog)دود 

ربن ذرات کوچک حاصل از احتراق ناقص است که عمدتاً متشکل از ک
.و سایر مواد قابل احتراق هستند
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(Soot)دوده 

هتصویر میکروسکوپی از یک ذره دود

خته اجتماع ذرات کربن اشباع شده که با مواد قیری آمی
ود اند و اصوالً در اثر احتراق ناقص مواد کربن دار به وج

.می آیند، دوده می نامند
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جلسه اول آلودگی هوا و روشهای اندازه گیری آن

موفق باشید


