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شماره هفتصد بیستونه دی نودوهفت

یادداشت سبز

روز هوای پاک؛ هوا هنوز آلوده است

فتح بلندترین قله افغانستان به افتخار «لیندا»
دراوت « ،2018حنیفه یوسفی» 24ساله  ،اولین دختر افغان ،موفق
به فتح قله«نوشاخ» ( ۷۴۹۲متر) بلندترین قله کشورش به افتخار
«لیندا نورگروو» شد« .لیندا نورگروو» امدادگر اسکاتلندی،
سپتامبر سال  ۲۰۱۰به اسارت شورشیان در افغانستان درآمد و در
جریان عملیات نجات کشته شد.

از سال  1374که قرار شد  29دی ماه
هر سال به نام «هوای پاک» در نظر
مرجان
گرفته شود ،راه درازی طی شده ،اما
یشایایی
از شدت آلودگی هوا در شهرهای ما
نهتنها کاسته نشده ،بلکه افزایش تعداد خودروها ،پایین
ماندناستانداردهایمحیطزیستیموتورهایخودروهاو
موتورسیکلتها،سوختبیکیفیتوعقبماندنسیستم
حملونقل شهری از رشد جمعیت و گسترش شهرها
و فرسودگی روزافزون آن از یک طرف و وجود پدیده
ریزگردها که بخشی از آن منشاء خارجی دارد و حاصل
خشکاندن زمینهای باتالقی و دریاچهها به دست انسان
است،ازطرفدیگر،برخیکالنشهرهایایرانمانندتهران،
تبریز ،اراک و اصفهان را در زمره شهرهای آلوده جهان قرار
داده است و پدیدهریزگردها باعث شده در بسیاری موارد
در شهرهای جنوبی کشورمان مانند اهواز و زابل مردم
هواییبسیارناسالمراتنفسکنند.
هماکنون براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران ،شهرهای
تهران،مشهد،تبریز،اصفهانواراکجمعاحدود۱۶میلیون
نفر جمعیت ساکن و شهرنشین دارند (به غیر از جمعیت
شناور) و این موضوع نشان میدهد  ۱۶میلیون ایرانی در
شهرهایی زندگی میکنند که در بخش زیادی از روزهای
سال،هوایناسالمدارندوآلودگیهواسالمتتکتکآنها
راتهدیدمیکند.بهگزارشروزنامهدنیایاقتصاد،بررسیها
نشانمیدهند،دراغلبکالنشهرهایمامانندمشهد،تهران،
تبریز،اصفهانواراککهشهرهایآلودهکشورمامحسوب
میشوند،درمجموعخودروهاونزدیکیمراکزصنعتیدر

نزدیکی شهرها و برخی عوامل محیطی مانند باد یا نوع
قرارگیری ک وهها از دالیل اصلی آلودگی هستند.
آنطور که مدیرکل حفاظت محیطزیست استان مرکزی
میگوید ،میزان غلظت لحظهای این آالیندهها نیز به ۷۰
میکروگرم بر مترمکعب رسید که از این نظر نیز  2برابر
حد مجاز است .یکی از اعضای شورای شهر اصفهان
در اینباره اظهار کرده« :آمارها نشان میدهد ،شاخص
مونواکسیدکربن ،دیاکسید نیتروژن و حتی ازون اصفهان
نسبت به شهرهای دیگر بیشتر است که این مساله بهدلیل
مشکالت احتراق سوخت است».
علیاصغررجبی،رئیسسابقمرکزهواوتغییراقلیمسازمان
حفاظتمحیطزیست،عقیدهداردبخشعظیمیازذرات
معلق از خودروهای دیزلی خارج میشود .این خودروها
شامل ناوگان حملونقل شهری هم میشود.

آالیندهها کدامند؟

وی در تشریح آالیندههای هوا به خبرگزاری اینا میگوید:
«آالیندههایهوابه2گروهعمدهوخطرناکتقسیممیشوند.
بهگوگرد،ازونومونوکسیدکربن«آالیندههایعمده»گفته
میشودکهتاثیراتزیادیرویبروزبرونشیتهایریوی
دارند .بنزن از جمله آالیندههای خطرناکی است که از نظر
علمی بسیار خطرناک تلقی میشود و مواجهه مستمر با
آن باعث بیماری یا حتی مرگ میشود.کارشناسان عقیده
دارند ذرات معلق کمتر از  2/5میکرون که دارای قابلیت
جذب باال در سیستم تنفسی انسان هستند نیز ازجمله
آالیندههایخطرناکهستند.

حملونقل یکی از بزرگترین منابع آلودگی هوا و
طبق برآوردها مسوول بیش از 60درصد آلودگی هوای
شهرها در ایران است .احتراق سوختهای فسیلی در
موتور وسایل نقلیه آثار نامطلوبی روی محیطزیست
و انسان میگذارد .به تازگی استفاده از سوختهای
پاکتر و موتورهای با راندمان باالتر برای کاهش انتشار
آالیندههای هوا توسعه یافتهاند ولی با توجه به افزایش
سفرهایدرونشهری،حملونقلهمچنانیکیازمنابع
آلودگی هوای شهرها محسوب میشود .حملونقل در
ایجاد آالیندههای گازی و ذرات معلق در اندازهها و
ترکیبات شیمیایی مختلف سهم بسزایی دارد ،به طوری
که 90درصد مونوکسیدکربن51،درصد اکسیدهای
نیتروژن 41،درصد ترکیبات آلی فرار و  19درصد دی
اکسیدمنتشرهدراتمسفرمربوطبهخودروهاست.

اکنون چه باید کرد؟

کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و گسترش
سیستم حملونقل عمومی
استفاده از سوختهای پاک مثل گاز و...
الزام سازندگان خودروها به رعایت آخرین
استانداردهای زیستمحیطی
کنترل و اجباری کردن معاینه فنی برای تمام
خودروها
جایگزینی خودروهای نو و دارای استانداردهای
باالتر به جای خودروهای فرسوده
توسعه معابر ،خیابانها و ارتقای سیستم مدیریت
ترافیک شهر
تشویق دارندگان وسایل نقلیه به نصب دستگاههای
کاهشدهنده آلودگی ناشی از اگزوز خودروها

جهان سبز
گاردین اولین روزنامه انگلیس شد که دیگر با پالستیک بستهبندی
نمیشود ،بلکه از مواد قابل تجزیه زیستی (زیست فروسایی یا
زیست تخریب پذیری) برای بستهبندی آن استفاده می شود.

زیباییهای ایران -تنگه شیرز -کوهدشت لرستان
عکس از عارف زیودار

نمیتوانیم گوشهای بایستیم تا آلودگی هوا نفسمان را بگیرد
هفتهگذشته،سازمانجهانیبهداشتضمنانتشارگزارشیهشدارداد:
«آلودگیهواسببکاهشعمرمیلیونهاانسانرویکرهزمینشدهاست»
براساساینگزارش،تاثیراینپدیدهبرکودکانبسیاربیشازبزرگساالن
است ،به طوری که 93درصد از کودکان زیر  15سال در جهان روزانه به
درجاتمتفاوتهوایآلودهتنفسمیکنند.
اینتاثیردرکشورهایدرحالتوسعهبهنحویچشمگیربیشتراستوبیش
از  40درصد از مردم جهان؛ یعنی  1میلیارد نفر زیر  15سال ،درمعرض غبار
آلوده حاصل از سوخت چوب و زغال سنگ برای آشپزی و گرم کردن
خانههایخودهستند.تهویهناقصفضاهایآشپزیخطرمسمومیتباگاز
مونوکسیدکربن را بهخصوص در ارتفاع پایینتر که بچهها مشغول بازی
هستند ،افزایش میدهد .بهعالوه ،تاثیرات متمرکز بر اثر تماس بلندمدت با
آالیندهها میتواند رشد ریهها و سالمت قلبی -عروقی را به خطر بیندازد.
در کشورهای ثروتمندتر ،ماشینهای گازوئیلی دشمن شماره  1محسوب
میشوندکهبیرونازمدارسودرخیابانهامشغولآمدورفتهستند.ذرات
حاصل از احتراق گازوئیل شامل دیاکسیدنیتروژن و ذرات معلق که سطح
ریه را میپوشانند و میتوانند خود را به جریان خون برسانند 5 ،بار بدتر از
ذراتحاصلازسوختخودروهایبنزینیهستند.
به گزارش سازمان جهانی بهداشت ،با وجود گرمتر شدن و شلوغتر شدن
جهانما،موتورهایساختانسانهمچنانآالیندههایکثیفراواردهوای
اطرافمامیکنندودسترسینداشتننیمیازجهانبهسوختوفناوریپاک
ماننداجاقهایآشپزییاالمپهایروشنایی،هواییراکهتنفسمیکنیمهر
روزآلودهترمیکنند.امروزه 9،نفرازهر 10ساکنرویکرهزمینهوایآلوده
تنفس میکند و همین مساله ساالنه7میلیون نفر را در جهان از پا درمیآورد.
برای دانستن میزان سهم آلودگی هوا در سالمت افراد باید بدانیم ،یکسوم
از مرگهای به دلیل سکته مغزی یا بیماریهای قلبی یا سرطان ریه ،مربوط
به آلودگی هوا هستند.صرفنظر از آنکه غنی باشیم یا فقیر یا کجا زندگی
کنیم ،آلودگی هوا ما را احاطه کرده و نمیتوان بهآسانی از آن فرار کرد .ذرات

میکروسکوپی آالینده میتوانند از سد دفاعی بدن عبور و در عمق سیستم
تنفسیوگردشخونمانفوذکنندوبهریهوقلبومغزماآسیبجدیبرسانند.
اگرذراتمعلقدرهوابهچشمنمیآیند،دلیلبرآلودگیهوانمیشود.برای
اینکهمردمهرمنطقهدرکدرستیازمیزانآلودگیمحیطاطرافخودداشته
باشند ،سازمان جهانی بهداشت ،محیطزیست و اقلیم سازمان ملل متحد به
صورت آنالینمیزان آلودگی را در اختیارکاربران قرارمیدهند.

 2نوع اصلی آلودگی هوا

2نوعاصلیآلودگیهواداریم؛آلودگیهایبیرونازخانهوآلودگیهایدرون
خانه که نوع دوم مربوط به احتراق سوختهایی مانند زغال سنگ ،چوب یا
نفت سفید برای برپا کردن آتش یا روشن کردن اجاقهای خوراکپزی در
مناطق فقیر است .با حرکت هوا از داخل خانه به خارج یا برعکس ،این دو
نوع آلودگی میتوانند به یکدیگر اضافه شوند .آلودگی درون خانه ساالنه
مسوول مرگ 4میلیون نفر در جهان بیشتر در مناطق آفریقا و آسیاست که به
طور معمول ،فناوری و سوختهای آالینده در خانه برای پخت غذا ،گرما و
روشنایی مورد استفاده قرار میگیرند .آلودگی اصلی هوا به دلیل وجود چند
عنصر در هوا به وجود میآید؛ یکی ذرات معلق که مخلوطی از ذرات جامد
وقطراتمایعهستندکهبااحتراقسوختخودروهاوترافیکجادهایوارد
هوایاطرافمامیشوند.دوم،دیاکسیدنیتروژنحاصلازترافیکجادهای
واجاقهایآشپزی،سوم،دیاکسیدگوگردحاصلازاحتراقسوختهای
فسیلی.چهارم،ازونیکهدرسطحزمینبهدلیلواکنششیمیایینورخورشید
وآالیندههایوسایلنقلیهایجادمیشود.نوعاولبیشازبقیهبرسالمتمردم
اثرمیگذاردوخطرناکشمردهمیشود.

آلودگی هوا ساالنه باعث مرگ 1/7میلیون کودک در
جهان میشود

دلیل مرگ ساالنه بیش از  1کودک از هر  4کودک زیر  5سال -حدود
1/7میلیون کودک -خطرات زیستمحیطی از قبیل آلودگی هوا ،دود

دست دوم ،آب ناسالم و بهداشت ناکافی است .سازمان جهانی بهداشت
به همه کشورهای عضو پیشنهاد میدهد برای رسیدن به دستاوردهای
بهداشتی چشمگیر برخی اقدامات مانند بهبود کیفیت آب یا استفاده از
سوخت پاک را در برنامههای خود بگنجانند .به گزارش این سازمان،
میتوان از بخش بزرگی از بیماریهایی که از جمله دالیل عمده مرگ
کودکان زیر  5سال در جهان هستند ،مانند اسهال ،ماالریا و ذاتالریه با
مداخالتی که منجر به کاهش خطرات زیستمحیطی میشود ،مانند
دسترسی به آب سالم یا سوخت پاک برای پختوپزجلوگیری کرد.
تماس مضر با آلودهکنندههای محیطی میتواند از رحم مادر آغاز شده و
در اولین گام سبب تولدهای نارس پیش از موعد شود .عالوه بر آن ،بودن
در معرض آلودگیهای هوای داخل و خارج از خانه و نیز دود دست دوم
باعث افزایش ذاتالریه در کودکی و افزایش خطر بیماریهای تنفسی
مزمنمانندآسمونیزبیماریهایقلبی،سکتهوانواعسرطانهادرسراسر
عمر میشود.

نگاه سبز

آلودگی هوا راه چاره دارد

زرافه هم به فهرست گونههای در خطر انقراض اضافه شد.
جمعیت زرافههای در اثر فعالیتهای انسانی در زیستگاه این
پستاندار طی  3دهه گذشته  ۴۰درصد کاهش یافته است

براساس اعالم سازمان حفاظت از محیطزیست،
مهمترین عامل آلودگی هوا در کالنشهرهای ایران،
آالیندگی خودروهای شخصی و دیزلی است .این
موضوع یه چند عامل ارتباط دارد که یکی از مهمترین
آنهاارزانیبنزیندرکشورماست.بهگزارشهمشهری،
ایران دومین بنزین ارزان دنیا را دارد و قیمت این کاال
در کشور ما به نسبت از همه کشورهای جهان به جز
ونزوئال ارزانتر است.
نتیجه کنار هم گذاشتن بنزین ارزان ،خودروهای با
استاندارد پایین زیستمحیطی و نبود سیستم حملونقل
عمومیمناسببیرونودرونشهری؛یعنیآلودگیهوای
کالنشهرهای کشورمان است که سالمت بسیاری از
شهروندان ما را به خطر انداخته و از سوی دیگر ،قاچاق
اینکاالبهکشورهایهمسایهاست .هر چندسردارایوب
سلیمانی ،جانشین فرمانده ناجا ،در گفتوگویی با ایسنا
از افزایش  2برابری کشف سوخت قاچاق در مرزها خبر
داد ،طبق آمار رسمی که وزارت نفت به تازگی اعالم کرده،
روزانه بیش از  ۱۰میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور
قاچاق میشود که البته حجم زیادی از این قاچاق مربوط
به حوزه جنوب ،غرب ،خلیج فارس و دریای عمان است.

برگ بازنده یا برنده؟

بدون شرح

به این ترتیب هرچند دفاع سرسختانه از افزایش نیافتن
قیمت بنزین که بهخصوص در زمانهای نزدیکی به
انتخابات به برگ برندهای در دست داوطلبان تبدیل

میشود ،میتواند در کوتاهمدت رضایت افکار عمومی
رابهدنبالداشتهباشد،دربلندمدتاینبازیدوسرباخت
بهضررمنافعکشورماست.آلودگیهواتنهامشکلکشور
ما نبوده و نیست .آغاز صنعتی شدن در اواخر قرن نوزدهم
و بعد از آن گسترش شهرنشینی باعث شد بشر با پدیده
آلودگیهوایشهرهاآشناشودوبعدازآنکهنتایجمخرب
آن آشکار شد ،تصمیم به تعدیل و حذف آن بگیرد .در
ایران 10 ،سالی است که زنگ خطر به صدا درآمده ،اما
هنوز آلودگی هوا از مشکالت جدی ماست ،بهطوری که
پیروزحناچی،شهردارتهران،درگفتوگوییاعالمکرده:
«براساسنظرسنجیها،مهمترینمشکالتشهرتهراناز
نظر ساکنان شهر ،آلودگی هوا و ترافیک است».

جهان درحال حل مشکل آلودگی

کشورهای جهان با استفاده از روشهای مختلف که
مهمترین آنها کم کردن رفتوآمد خودروهای شخصی
و افزایش سیستم حملونقل عمومی است ،توانستهاند
از عهده حل مشکل آلودگی هوا بربیایند .حسین آخانی،
گیاهشناسواستاددانشگاهتهراندریادداشتیمینویسد:
«االن که این مطلب را مینویسم برای سفر علمی به شهر
ادینبورگ اسکاتلند (انگلیس) آمدهام .کشور انگلیس
قدیمیترین صنعت نفت جهان را دارد و تاریخ کشف
نفتدرایرانبااینکشورگرهخوردهامادرهمینانگلیس
خیابانها پر است از اتوبوس ،شبیه همان اتوبوسهای
دوطبقهای که  30-40سال پیش مشابه آنها در تهران پر

بود ،با این تفاوت که این اتوبوسها بهروز و دوستدار
محیطزیستاند .در این کشور حداقل  3عامل باعث
میشود که مردم از وسیله نقلیه شخصی کم استفاده
کنند یا هرگز استفاده نکنند؛  .1داشتن سیستم بسیار
کارآمد حملونقل عمومی که شبانهروز در دسترس
همه است .2 .باال بودن قیمت بنزین که در حال حاضر
به ازای هر لیتر 1/2پوند (حدود  7هزار تومان) است.
 .3محدودیتهای بسیار شدید از نظر پارکینگ و قیمت
بسیار باالی آن .مجموعه این عوامل باعث شده افراد فقط
درمواقعبسیارضروری(مثالجابجاییوسیلهیابیماری)
از خودروی شخصی استفاده کنند .استفاده از دوچرخه
هم یکی از رایجترین راههای جابجایی است که عالوه
بر پاکی ،برای حفظ سالمت مردم بسیار مفید است».
آلمان یکی از کشورهای اروپای شمالی است که یادآور

احترامبهمحیطزیستوشهروندانتحصیلکردهایاست
که زبالههایشان را بازیافت میکنند اما اگر کمی بیشتر
پرسوجوکنید،متوجهمیشویدیکچهارمبرقآلماناز
زغال سنگ قهوهای تامین میشود .زغال سنگ قهوهای
آالیندهترین نوع زغال سنگ و مسوول  ۲۰درصد انتشار
گازهای گلخانه کل کشور است.
از سوی دیگر ،آلمان اهداف جاهطلبانهای برای استفاده از
انرژیهای پاک دارد .این کشور قصد دارد تا سال ۲۰۳۰
میالدی سهم منابع تجدیدپذیر خورشیدی و بادی را از
یکسوم به ۶۵درصد برساند.بیشتر آلمانیها میخواهند
کشورشان به تولید برق از زغال سنگ پایان بدهد ،اما البی
طرفداران زغال سنگ در آلمان قوی است .زغالسنگ
سوختیارزاناست،داخلکشوراستخراجمیشودوبیش
از ۲۰هزار شغل ایجاد کرده است.

