
آلودگی هوا باز هم به اوج خود رسیده و تنها 
راه حل آن بارش باران و وزش باد بیان می شود. 
این در حالی است که در بسیاری از کشورهای 
پیشرفته در سال های دور، آلودگی هوا یک 
معضل جدی بوده و آنها توانسته اند آن را از 
بین ببرند، اما در کشورهای جهان سوم مانند 
کشور ما چه اتفاقی می افتد که سال به سال 
می گذرد ولی باز هم همان برف و باران باید 
به دادمان برسد؟ سوال مهم اینجاست که آیا 
آلودگی هوا تنها نتیجه خودروها و بنزین های 

آلوده است و چگونه باید با آن مقابله کرد؟

همه  سالمت  هوا،  آلودگی  بروز  زمان  در 
حتی  این  و  می افتد  خطر  به  جامعه  افراد 
ایجاد  یا  بیماری  بر تشدید  می تواند عالوه 
بشود.  نیز  میر   و  مرگ  باعث  گاهی  آن، 
جالب است بدانید آمار مرگ و میر در روزهایی 
بیشتر می شود و عالوه  آلوده است،  که هوا 
بر آن، مراجعات به مراکز درمانی به خصوص 
اورژانس ها نیز افزایش پیدا می کند. همه این 
موارد هزینه زیادی به جامعه تحمیل می کند، 
اما متاسفانه برای پیشگیری اقدام موثری انجام 
نمی شود و تنها زمانی که مشکل و بیماری ایجاد 
شد، مسووالن ذی ربط به فکر درمان می افتند؛ 

درصورتی که اگر بنا را بر پیشگیری از آلودگی 
هوا بگذاریم و کاری کنیم که میزان آلودگی هوا 
کمتر شود، از بسیاری از هزینه های جامعه و 

سیستم بهداشت و درمان کم می شود. 
در سال های نه چندان دور،  لندن یکی از 
آلوده ترین شهرهای جهان محسوب می شده 
است. چه اتفاقی افتاده که این آلودگی کنترل 
شده و دیگر نمی توان لندن را یک شهر آلوده 

نامید؟!

خودروهای غیراستاندارد، وسایل نقلیه 
عمومی ناکارآمد

یکی از راهکارهای اساسی در کاهش آلودگی 
مانند  پاک  انرژی های  از  که  است  این  هوا 
انرژی خورشیدی استفاده کنیم. کنار این اقدام 
استانداردسازی خودروها و کارخانه ها و وسایل 
گازسوزی که تولید حرارت می کنند بسیار اهمیت 
دارد، اما متاسفانه هیچ یک از موارد ذکرشده 
در کشور ما استاندارد الزم را ندارند. اگر یک 

خودرو داخلی را با یک خودرو خارجی استاندارد 
مقایسه کنیم، متوجه می شویم که خودرو خارجی 
استاندارد چه میزان بنزین کمتری مصرف می کند 
و چقدر میزان دودی که تولید می کند، کمتر است. 
به عنوان یک راه حل، آیا می توانیم خودروهایی 
که داخل کشور تولید می شود را استاندارد کنیم 
یا آنها را به استاندارد نزدیک کنیم؟  ضمن 
اینکه در کنار خودروهایمان معموال بنزینی 
که استفاده می کنیم هم استاندارد نیست.فرهنگ 

استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی مانند مترو 
نیز در کاهش آلودگی هوا بسیار موثر است، اما 
توجه داشته باشید شهری مانند لندن 110 سال 
است که خطوط مترو را راه اندازی کرده ولی ما 
نهایتا 15 سال است که مترو داریم و با گسترش 
کم خطوط مترو، شاهد این وضعیت نابسامان و 
شلوغی بیش از حد مترو هستیم، در حالی که 
تصور کنید اگر 200 خط مترو داشتیم، آیا شاهد 

این حجم ترافیک در سطح شهر بودیم؟

سوخت های ارزان قیمت فسیلی
آلودگی هوا مشکل کوچکی نیست که وقتی ایجاد 
می شود، صرفا به مردم بگوییم از خانه بیرون نیایید 
و منتظر برف و باران باشید تا هوا بهتر شود. عالوه 
بر مشکل هایی که در سطح کالن باعث آلودگی 
هوا شده، بسیاری از اقدام ها نیز به خود مردم 
برمی گردد. زمانی که به صورت دوره ای خودرو 
خود را برای معاینه فنی نمی بریم، یعنی به فکر فرزند 
خود و دیگران نیستیم. وقتی یک موتورسیکلت 
کنار ما دود می کند و ما بی تفاوتیم یعنی خود را به 
مرگ نزدیک می کنیم. یکی از دالیل دیگر آلودگی 
هوا در کشور ما، ارزان بودن سوخت های فسیلی 
است و همین مساله باعث شده مردم در فصول 
سرد سال از وسایل گازسوز زیاد استفاده کنند. 
شوفاژها و بخاری ها تا باالترین درجه روشن و 
اتاق ها بسیار گرم است و همه دوست دارند با 
یک لباس نازک در خانه باشند، درحالی که در 
هیچ جای دنیا چنین رفتاری وجود ندارد. اگر 

نگاهی به کشورهای همسایه مانند ترکیه بیندازیم، 
درمی یابیم که قیمت بنزین، نفت و گاز بسیار گران 
است و یکی از دالیل قاچاق سوخت های فسیلی 
از کشور ما به کشورهای همسایه، قیمت ارزان 

آن نسبت به سایر کشورهاست. 

هزینه های ناشی از آلودگی هوا
آیا می توان روی جان انسان ها قیمت گذاشت؟ 
تصور کنید در زمان آلودگی هوا به طور مثال 
در  بدهند،  دست  از  را  خود  جان  نفر   100
صورتی که هر کدامشان شاید ده ها سال دیگر 
عمر می کردند و زندگی  هر خانواده تا سال ها 
درگیر از دست دادن عزیزش است. تصور کنید 
هر بیمار قلبی و ریوی در زمان آلودگی هوا با 
تشدید بیماری اش به بیمارستان مراجعه کند و 
با اقدام هایی که برایش انجام می شود حداقل 
100 هزار تومان پرداخت کند، حاال حساب 
کنید با این حجم باالی بیماران قلبی و ریوی 
چه هزینه نجومی ای تنها از مراجعه های عادی 
بیماران به مراکز درمانی باید هزینه شود؟ آلودگی 
هوا یک معضل چندمجهولی هزار گزینه ای 
است که نیازمند یک مدیریت منسجم است 
تا مردم و مسئوالن در کنار هم بتوانند آن را از 
بین ببرند. متاسفانه در کشورهایی مثل کشور ما، 
مشکل اصلی سوءمدیریت است. ما باید مدیران 
هنرمند و قابلی تربیت کنیم تا با هنر مدیریتشان در 
سیستم کالن اجتماعی و فرهنگی بتوانند مشکل ها 

را حل کنند.

مدیریتآلودگیهوارابهبادوبارانسپردهایم!

سالمت در هوای آلوده

محیط زیست 7شماره پانصد وپنجاه ودو  شنبه بیست وهشت آذر نودوچهار

 دکتر کامران آقاخانی
متخصص پزشکی قانونی

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران 

توصیه های خوب در هوای بد

1. داشتن اطالعات روزانه از شاخص کیفیت هوا بسیار ضروری است.
2. استفاده از ماسک های استاندارد در صورت لزوم ماندن بیرون 

از خانه توصیه می شود.
3. نگه داشتن گیاهان در خانه برای تمیز کردن هوای اطراف مفید 
است. گیاهان می توانند هوای اطراف خود را از آالینده های محیطی 
مانند حشره کش  ها، دی اکسیدکربن، مونوکسیدکربن، مواد شیمیایی 

حاصل از موادشوینده، الیاف پخش شده در هوا و همچنین قارچ  ها، 
باکتری  ها و دود حاصل از توتون پاک کنند.

4. هرگز پنجره های خانه یا اتومبیل هنگام هوای آلوده نباید باز شود. 
آلودگی هوا در هر حال به داخل فضاهای بسته نشت می کند اما باز 

کردن پنجره ها به این اتفاق دامن می زند.
باید وعده های   PM2.5افزایش ذرات معلق باالی 5. در صورت 

غذایی سبک را به جای غذاهای سنگین انتخاب کنید.
6. استفاده از اسپری بینی برای تمیز کردن داخل بینی در صورت 

خروج از منزل الزم است.
7. اگر شما مبتال به آسم یا هر گونه بیماری تنفسی دیگر هستید، 

داروهای خود را هنگام خروج از منزل حتما همراه داشته باشید.
با  جاده ها،  در  آلوده  هوای  در  رانندگی  به  اجبار  صورت  در   .8
سرعت کم برانید تا از حادثه های احتمالی ناخوشایند جلوگیری شود.
9. در ساعت های شلوغ حتی المقدور در خیابان ها رفت وآمد نکنید.
10. اگر مستعد بیماری های قلبی هستید، در منزل بمانید چون احتمال 

حمله قلبی در آلودگی هوا باالتر می رود.

11. از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید.

12. از فعالیت های ورزشی در فضای باز به طور جدی خودداری کنید.

13. نوشیدن مایعات، به ویژه آب، در شرایط آلودگی هوا باعث 

شست وشوی دستگاه گوارش می شود و آلودگی را از بین می برد.
14. میوه ها و سبزیجات، شیر، ویتامین های A وE باید در هوای 

آلوده در رژیم غذایی گنجانده شوند.
15. سیگار را به کلی کنار بگذارید.

NHS :منبع

آلودگی هوا 
مشکل کوچکی 
نیست که وقتی 
ایجاد می شود، 
صرفا به مردم 
بگوییم از خانه 
بیرون نیایید 
و منتظر برف و 
باران باشید تا 
هوا بهتر شود 
اما عالوه بر 
مشکل هایی که 
در سطح کالن 
باعث آلودگی هوا 
شده، سهم خود 
مردم نیز نباید 
فراموش شود


