
اصل پنجاهم قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران: 
«در جمهورى اسالمى، حفاظت از محيط زيست 
كه نسل امروز و نسل هاى بعد بايد در آن حيات 
اجتماعى رو به رشدى داشته باشند وظيفه عمومى 
تلقى مى  شود. از اين رو، فعاليت هاى اقتصادى و غير آن كه با آلودگى 
محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن مالزمه پيدا كند، ممنوع 
است.» آلودگى هوا بحرانى است كه در حال حاضر بسيارى از 
كشورها در جهان با آن روبرو هستند. اين معضل معموال به دليل 
افزايش غلظت مواد شيميايى و ريزذرات در هواى شهرهاى بزرگ 
ايجاد مى شود. آلودگى هوا عالوه بر تاثير مستقيم بر سالمت انسان ها، 
روى گياهان و حيوانات نيز تاثير منفى بر جاى مى گذارد. بر اساس 
آمار منتشرشده از سوى سازمان جهانى بهداشت (WHO) ساليانه 
نزديك به 1 ميليون و 300 هزار نفر در جهان در اثر آلودگى، جان 
خود را از دست مى دهند. مطابق آمار اعالم شده ديگرى توسط 
اين سازمان، آلودگى هواى كالنشهرها در كشورهاى عقب افتاده و 
درحال توسعه در مقايسه با كشورهاى توسعه يافته بيشتر است كه 
دليل آن بيش از هرچيز ديگر خودروهاى بى كيفيت با سوخت هاى 
غيراستاندارد است. البته شهرهاى بزرگ و پيشرفته مانند لس آنجلس 
و كاليفرنيا نيز ميان فهرست آلوده ترين شهرهاى جهان قرار دارند. 
در كشورهاى درحال توسعه نيز شهرهايى مانند كراچى، دهلى، 
ليما و قاهره جزو شهرهاى آلوده هستند.  آلودگى هواى شهرهاى 
ايران يكى از معضالتى است كه ساليان سال است شهروندان و 
آلودگى  اين  داده.  قرار  خود  تحت تاثير  را  كشور  محيط زيست 
كه پيش تر و تحت تاثير تمركز جمعيت منحصر به تهران بود در 
سال هاى پيش در ساير شهرهاى ايران نيز به شدت افزايش يافته 
است و حتى از يك معضل شهرى به يك معضل ملى تبديل شده 
به نحوى كه در قانون برنامه چهارم توسعه به طور مشخص به بحث 
آلودگى هواى شهر تهران و 7 شهر آلوده ديگر توجه ويژه اى شده 

است (ماده 62 قانون برنامه چهارم).
سابقه تاريخى اين معضل در ايران به سال هاى 1350 و به برگزارى 

اولين سمپوزيوم آلودگى هوا در اين سال توسط شركت ملى نفت 
برمى گردد، اما سوالى كه مطرح است اينكه چرا طى اين مدت 4 
دهه همچنان ما دچار آلودگى هوا هستيم؟ آيا نقص تكنولوژى و فنى 
باعث شده همچنان معضل باقى بماند يا نقايص ديگر مانند وجود 
نداشتن قوانين و مقررات مناسب يا ضمانت هاى اجرايى كافى؟

مباحث  در  هميشه  كه  زمينه  اين  در  مهم  بسيار  موارد  از  يكى 
زيست محيطى و كاهش آالينده ها از آن رنج مى بريم نداشتن نگاه 
آتى نگر به مسائل زيست محيطى است به طورى كه با بروز يك 
مشكل شروع به فعاليت مى شود و در يك برهه زمانى مشخص كه 
يك معضل زيست محيطى ظهور مى كند و آثار آن مشهود است به 
آن توجه مى شود. به عبارتى، تابع برنامه ريزى انفعالى بودن در حل 
مشكل هاى زيست محيطى مساله اى است كه كشور در دوره هاى 
زمانى گذشته از آن رنج مى برد. اين نوع برنامه ريزى نوعى واكنش 
نسبت به مسائل و مشكل هاى موجود است كه مشخصه بارز آن 
پذيرش ناگزير واقعيات روز و تالش براى سامان دادن وضعيت 
موجود است. اين در حالى است كه در ديگر كشورها اين نوع 
برنامه ريزى (انفعالى) جاى خود را به برنامه ريزى فعال داده است. 
در اين نوع برنامه ريزى خصلت همه سونگرى و بين بخشى عمل 
كردن به شدت تقويت مى شود و از طريق فراهم كردن بستر مناسب 
و سرشار از محتواى واقعى و اصيل با آينده نگرى و استمرار در 
اجراى برنامه ها از عهده حل مشكل هاى زيست محيطى برمى آيند.

مهم ترين محورهاى اين برنامه ريزى شامل مباحث طبيعت و سرزمين، 
توزيع عوامل فيزيكى در توسعه با توجه به ظرفيت قابل تحمل و 
اكولوژيكى  قابليت هاى  و  استعدادها  براساس  محيط  منطقه بندى 
معضل  يك  بروز  هنگام  نه تنها  ترتيب  اين  به  است.  اقتصادى  و 
زيست محيطى بلكه قبل از بروز آن يا حتى پس از فروكش كردن 

آثار مضر آن، اين فرآيند همچنان ادامه دارد.
در ادامه، راهكارهاى موثر شهرهاى مكزيكوسيتى، نيويورك و لندن 
را كه توانسته اند آلودگى هواى خود را طى يك دهه اخير كنترل 

و كاهش دهند، به عنوان مثال آورده ايم.

چگونه ميزان آلودگى هوا در  لندن، نيويورك و مكزيكوسيتى كاهش يافت؟

موفق ترين شهرهاى جهان در كنترل آلودگى هوا موفق ترين شهرهاى جهان در كنترل آلودگى هوا 
 دكتر نادر 

شكرى

مكزيكوسيتى
پيش از دهه 1940، مكزيكوسيتى يكى از تيره ترين آسمان ها را در اختيار داشت. 
اين در حالى است كه در دهه 1990 و تحت تاثير تمركز جمعيت به صنعت 
و ثروت و متعاقب آن تمايل به مهاجرت به اين شهرها، جمعيت اين شهر از
3 ميليون نفر در سال 1950 به 20 ميليون نفر در سال 2000 رسيد. مكزيكوسيتى 
به يكى از آلوده ترين شهرها در جهان تبديل شد به طورى كه در سال 1990، 
330 روز شاخص آالينده ها در اين شهر باالتر از حد استاندارد بود و در سال 
1992 سازمان ملل اين شهر را به عنوان آلوده ترين شهر جهان معرفى كرد. 
در آن زمان ساليانه نزديك به هزار نفر در اين شهر در اثر آلودگى هوا جان 
خود را از دست دادند و 35 نفر در اثر بيمارى هاى ناشى از آلودگى هوا در 
بيمارستان بسترى  شدند. دليل اصلى آلودگى مكزيكوسيتى كيفيت نامطلوب 
سوخت و خودروهاى فرسوده و همچنين كارخانه ها بود كه باعث افزايش 
مونوكسيد، نيتروژن، دى اكسيد، ازون، بنزن، آلوئيدها و ساير آالينده ها در هوا 
مى شد.  امروزه با اجراى برنامه هاى منسجم مقابله با آلودگى هوا نام اين شهر 
حتى ميان 10 شهر اول آلوده جهان به چشم نمى خورد و شهروندان مكزيكوسيتى 
در سال 1999 تنها 8 روز هواى سالم تنفس كردند. شمار روزهاى پاك در اين 
كالنشهر 20 ميليونى در سال 2012 به 237 روز رسيد. مهم ترين سياست هاى 

دولت مكزيك در راستاى مهار آلودگى هوا عبارت است از:

• اصالح كيفيت بنزين: اصالح كيفيت بنزين را بدون شك مى توان مهم ترين 
سياست دولت مكزيك در مهار آلودگى هواى مكزيكوسيتى دانست چراكه 
ساير سياست هاى دولت در سايه آن امكان پذير شد. در اين راستا دولت مكزيك 
تالش كرد با بهره گيرى از نظرات كارشناسى شده و پس از آزمايش چند فرمول 

مختلف، سوختى توليد كند كه 2 ويژگى مهم داشته باشد: 
نخست سرب و گوگرد كمترى توليد كند و دوم اينكه مبدل هاى كاتاليزورى 
در آن استفاده شده باشند كه اين هدف با سرمايه گذارى 9/2 ميليارد دالرى 
در راه اندازى پااليشگاه هايى كه سوخت مناسب (با ميزان گوگرد پايين) توليد 

مى كنند، محقق شد.

• بهبود كيفيت خودروها: عمل احتراق در موتورهاى قديمى و بى كيفيت به 
خوبى انجام نمى شود و اين مساله اصلى ترين دليل توليد مونوكسيدكربن است. 
دولت مكزيك در اين راستا با از رده خارج كرن خودروهاى قديمى و بهبود 
كيفيت توليد خودرو در قالب برنامه اى با عنوان «برنامه تاييد» آلودگى ناشى 

از سوخت ناقص بنزين را تا حد زيادى كاهش داد.

• گردش سيستم حمل و نقل عمومى: مكزيكوسيتى يكى از بزرگ ترين ناوگان هاى 
حمل و نقل عمومى جهان را دارد. سيستم متروى اين شهر بعد از نيويورك 
دومين متروى بزرگ در قاره آمريكاست. اين مترو داراى 12 خط، 195 ايستگاه 
و نزديك به 227 كيلومتر طول است. عالوه بر مترو، دولت مكزيك تكنولوژى 
قطارهاى فورى كه عالوه بر سرعت بيشتر، مصرف سوخت بسيار پايين نيز دارند 
وارد سيستم حمل و نقل عمومى كرده است. مقام هاى شهرى با الگو گرفتن از 
اتوبوسرانى سريع با اتوبوس هايى در پايتخت كلمبيا نوعى سيستم اتوبوسرانى 
به نام «مترو باس» راه انداختند كه عالوه بر افزايش حجم مسافران در اتوبوس، 
با  كوچك  و  فرسوده  اتوبوس هاى  طرح  اين  در  دارد.  كمترى  بسيار  آلودگى 
سرمايه گذارى سريع با اتوبوس هاى جديد با حجم مسافر بيشتر و با پرداخت 
وام هاى مناسب به خودروها و تاكسى هاى فرسوده با روالى منظم تعويض شدند.

• كاهش استفاده از خودروهاى مشخص: دولت مكزيك در راستاى كنترل استفاده 
از خودروهاى شخصى، يك روز در هفته را با عنوان «من امروز ماشين خود 
را حركت نمى دهم» نامگذارى كرد. در اين روز راننده هاى مكزيكى اجازه 
استفاده از خودروهاى شخصى خود را نداشتند و 5 ميليون خودرويى كه در 
آن روزها در شهر تردد مى كردند، براساس اين قانون در خانه ها و پاركينگ ها 
ماندند. هدف ديگر تعيين چنين روزهايى، تشويق راننده هاى شخصى به استفاده 

از سيستم حمل و نقل عمومى بود.

 راه اندازى سيستم شبكه اطالعاتى شاخص كيفيت هوا: اين سيستم براى اطالع رسانى 
درخصوص شرايط كيفى هوا راه اندازى شد. در اين سيستم عالوه بر بررسى 
كلى وضع هوا، ميزان آالينده ها (ازون، نيتروژن، دى اكسيد، مونوكسيدكربن، 
سرب) و تاثيرگذارى آنها بر سالمت شهروندان در مقياس منطقه اى به طور 

متناوب اندازه گيرى و گزارش مى شود.

لندن
بحرانى ترين آلودگى هوا مربوط به لندن در دهه 1950 بود كه در 
اثر اين آلودگى كه ناشى از سوزاندن زغال سنگ چوب بود، 900 
نفر در روز جان خود را از دست مى دادند. طبق مصوبه هواى پاك 
سال 1956، سوزاندن زغال سنگ در منازل محدود و كارخانه ها به 

مناطق اطراف و دور از شهرها منتقل شدند.
امروزه لندن بزرگ ترين و پرجمعيت ترين شهر در كشورهاى عضو 
اتحاديه اروپاست. افزايش تعداد وسايل نقليه و آلودگى ناشى از آن 
يكى از اصلى ترين مشكل هايى است كه پيش روى مديران شهرى 
لندن قرار دارد. براى مقابله با اين مشكل، شيوه هاى گوناگونى مورد 
استفاده قرار گرفته و نتايج خوبى نيز از آنها حاصل شده است. براساس 
يكى از اين برنامه ها كه از فوريه 2003 به اجرا درآمد، افرادى كه 
به عنوان عوارض پرداخت كنند. بررسى ها نشان مى دهد استفاده از مى خواهند با خودرو وارد مناطق مركزى لندن شوند بايد مبلغى را 

اين شيوه باعث كاهش چشمگير حجم ترافيك و افزايش سرعت 
متوسط خودروها شده كه اين افزايش سرعت متوسط به نوبه خود 
باعث آلودگى كمتر هوا مى شود. همچنين اين قانون، گرايش مردم 
به استفاده از اتوبوس و ساير وسايل حمل و نقل عمومى را افزايش 
لندن  شهر  هواى  در  دى اكسيدكربن  گاز  حجم  كاهش  است.  داده 
دال بر موفقيت آميز بودن اجراى اين قانون است. تعويض وسايل 
بيشتر  گنجايش  با  اتوبوس هايى  با  اتوبوس  جمله  از  آالينده  نقليه 
و آاليندگى كمتر نيز از جمله برنامه هاى اجراشده در لندن است. 
يكى ديگر از گام هاى برداشته شده در اين شهر براى كاهش آلودگى  
هوا، بهره گيرى از ماشين هاى فشرده كننده گرد و خاك روى سطح 
جاده هاست. اين دستگاه ها با حركت روى سطح خيابان هاى شهر، 
گرد و خاك موجود روى آن را برمى دارند و به اين ترتيب از ورود 
آن به هوا جلوگيرى مى كنند. سياست هاى تشويقى دولت براى خريد 
و استفاده از خودرو هاى برقى نيز يكى ديگر از اقدام هاى انجام شده 
است. هدف از اين سياست ها، افزايش سهم خودرو هاى برقى در 

حمل و نقل شهرى است. پرداخت درصدى از قيمت خودرو و نيز 
معافيت از برخى ماليات ها را مى توان نمونه اى از اين سياست هاى 
بناهاى  تخريب  نيز  و  ساختمان  ساز  و  ساخت  دانست.  تشويقى 
شهردارى  هواست.  در  آلودگى  ايجاد  منابع  از  يكى  نيز  فرسوده 
لندن براى مقابله با اين مشكل تدابيرى را در زمينه محدوده زمانى 
انجام اين گونه عمليات و نيز شرايط آن در نظر گرفته است. البته 
اين تدابير ضمن كمك به كاهش آلودگى هوا، در كاهش آلودگى 

صوتى نيز بسيار موثر است.
اخيرا مسئوالن شهر طرح دوچرخه سوارى را در مراكز شهر به اجرا 
گذاشته اند. مردم مى توانند از اين دوچرخه ها كه در ايستگاه هايى 

مشخص در مركز شهر قرار دارند، استفاده كنند.
توليد خودروهايى مناسب با سوخت پاك در چارچوب برنامه هاى 
جمله  از  آالينده  نقليه  وسايل  تعويض  همچنين  و  اروپا  اتحاديه 
از  كمتر  آاليندگى  و  بيشتر  گنجايش  با  اتوبوس هاى  با  اتوبوس ها 

ديگر برنامه هاى كنترل آلودگى هوا در شهر لندن بود.

نيويورك
سال 1963 مه دود مرگبار ناشى از وارونگى هوا باعث مرگ 200 نفر شد و سال 1966 هم 168 نفر ديگر 
به دليل بيمارى هاى ناشى از هواى آلوده جانشان را از دست دادند. اين مسائل باعث شد كنگره آمريكا اليحه 
هواى پاك را به تصويب برساند، قانونى كه براى اجرا، نياز به تاسيس سازمان حفاظت از محيط زيست آمريكا 
داشت. نيويورك با مشكل هاى آلودگى هوا كه گفته شد، يكى از موارد مورد توجه اجراى قوانين جديد بود.

شهر  اين  در  ساالنه  ميرهاى  و  مرگ  ميزان  از  درصد   6 حدود  عامل  نيويورك  شهر  در  هوا  آلودگى  معضل 
محسوب مى شود.

در سال 2005 خودروهاى ديزلى مجبور شدند از سوخت جديد با گوگرد كم استفاده كنند. سرويس هاى 
مدرسه، خودروهاى در اختيار ادارات شهرى و تمام خودروهاى حمل زباله ها از جمله اين خودروها بودند.

همچنين اتوبوس هاى گردشگرى كه عمر موتور آنها بيش از 3 سال بود، براى كاهش آالينده ها از بهترين 
 2007EPA تكنولوژى موجود براى ارتقاى سيستم موتور يا تجهيز اتوبوس به موتور داراى مجوز استاندارد
استفاده كردند.تمام خودروهاى غيرجاده اى كه از سوخت ديزل استفاده مى كردند نيز مجهز به موتورهايى شدند 

كه نوع سوخت آنها با گوگرد بسيار كم بود.
از ديگر اقدام ها براى كاهش آلودگى هوا ممنوعيت در جا كار كردن وسايل نقليه بود. به همين منظور هيچ 
راننده اى مجوز نداشت بيش از يك دقيقه در نزديكى مدارس خودرو خود را بدون حركت روشن نگه دارد. 

رانندگان متخلف به پرداخت 350 دالر يا بيشتر جريمه مى شدند.
شهردارى نيويورك كه مديريت متمركز و مسئوليت واحد مقابله با آلودگى هوا را برعهده دارد با اتخاذ سياست 
موفقيت  توانسته  موتورها  عملكرد  بهبود  و  مناسب  سوخت  استاندارد،  خودروهاى  از  استفاده  سخت گيرانه 

چشمگيرى در زمينه كنترل آلودگى هوا به دست آورد.
اتوبوسرانى  ناوگان  بزرگ ترين  حاال  نيويورك 

هيربدى را در آمريكا دارد و نخستين شهرى 
است كه تاكسى هاى هيربدى در آن فعاليت 
مى كنند كه تعداد آن بالغ بر 2 هزار تاكسى 

هيربدى شده است.
پااليش  و  كنترل  براى  مركزى  راه اندازى 
مستمر آلودگى هاى محيطى كه به طور مرتب 
كارخانه ها را با استانداردهاى سوخت ديزلى 
و سيستم تصفيه مى سنجد و منابع آلوده ساز 
محيطى را شناسايى، اصالح يا حذف مى كند 
از ديگر اقدام هاى مقامات شهرى نيويورك 

بوده است.
با تسهيل حمل و نقل عمومى در سال هاى 
ميان  شخصى  اتومبيل  خريد  به  ميل  گذشته 
ساكنان نيويورك نسبت به سال 2007 نزديك 
به 23 درصد كم شده و دى اكسيدگوگردى كه 
ماشين ها توليد مى كنند نسبت به سال 2008 

بيش از 69 درصد كاهش پيدا كرده است.
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