
آیا مصرف شیر در زمان آلودگی هوا 
مفید است؟ 

در زمان آلودگی هوا تا می توانید شیر و ماست و سایر 
لبنیات مصرف کنید. لبنیات حاوی فسفر، منیزیم و 
با  رویارویی  در  به شما  می تواند  که  است  کلسیم 

تاثیرات منفی آلودگی هوا کمک کند.

3 منابع اصلی آلودگی هوا کدامند؟
منابع ایستا مانند تاسیسات نیروگاهی، پاالیشگاه های 

نفت، مراکز صنعتی و کارخانه ها.
منابع محیطی مانند مناطق کشاورزی، شهرها و مناطقی 

که از چوب به عنوان سوخت استفاده می کنند.
منابع طبیعی مانند ریزگردها و غبار، آتش سوزی های 

عظیم و آتشفشان ها

10 راه کاهش آلودگی هوا چیست؟
1. استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی: این روش، 
با توجه به کاهش استفاده از بنزین و گازوئیل، یکی 
از راه های فوری مقابله با آلودگی هواست. استفاده از 
این وسایل عالوه بر فایده ای که برای آلودگی هوا دارد، 

راهی است برای صرفه جویی در مخارج.
2. خاموش کردن المپ  ها در زمان غیر از استفاده: 
برقی که یک المپ مصرف می کند نیز به آلودگی هوا 
ربط دارد. بنابراین با کاهش مصرف برق، می توان در 
انرژی نیز صرفه جویی کرد. یکی از راه ها، استفاده از 

المپ های کم مصرف است.

3. بازیافت و بازمصرف: مفهوم بازیافت و بازمصرف 
تنها برای حفظ منابع کره زمین مفید نیست، بلکه به 
کاهش آلودگی هوا و کاهش انتشار آلودگی هم کمک 
می کند. بازیافت انرژی کمتر از تولید مصرف می کند.
4. حداقل استفاده از کیسه های پالستیکی:  کیسه های 
پالستیکی با توجه به زمان طوالنی که برای تجزیه 
آنها صرف می شود، از آالینده های مهم محیط زیست 
مناسب تر  گزینه های  پارچه ای  کیسه های  هستند. 
هستند و درضمن می توان از کیسه های پالستیکی 

چند بار استفاده کرد.
5. کاهش آتش گرفتن درخت ها و دود: جمع آوری 
زباله ها و آتش زدن آنها در فصل های خشک سال یا آتش 
زدن برگ های خشک، از منابع مهم آلودگی هوا هستند. 
به عالوه، ورود دود به ریه به هر دلیل حتی کشیدن 
سیگار، عالوه بر آلودگی محیط اطراف به سالمت فرد و 
نزدیکانی که در معرض دود هم هستند، آسیب می رساند. 
6. استفاده از پنکه به جای دستگاه های تهویه مطبوع: 
دستگاه های تهویه هوا هم مصرف انرژی باالیی دارند و 
هم باعث انتشار آلودگی هوا در محیط زیست می شوند. 
باید بتوان به غیر از موارد واقعا ضروری، پنکه را جایگزین 

دستگاه های تهویه عمومی کرد.
7. استفاده از فیلتر در دودکش ها: دود منتشرشده از 
شومینه های خانگی یا کارخانه ها بسیار خطرناک است و 
بر کیفیت هوا اثر منفی می گذارد. در مواردی که نمی توان 
مصرف را کاهش داد، دست کم می توان از دودکش ها 

استفاده کرد تا عناصر مضر کمتر وارد هوا شوند. 

آتش بازی:  وسایل  از  استفاده  از  جلوگیری   .8
متاسفانه استفاده از وسایل آتش بازی در عروسی ها 
یا جشنواره ها و مناسبت ها با توجه به الیه دودی که 
ایجاد می کنند، از منابع مهم آلودگی هوا به حساب 
می آیند بنابراین بهتر است یک هوای پاکیزه را با 
نفس کشیدن در هوای آلوده آتش بازی عوض نکنیم.

9. محدود کردن استفاده از عناصر شیمیایی در تولید 
کاالها: محصوالتی که در تولید آنها از عناصر شیمیایی 
یا رنگ های قوی استفاده می شوند مانند رنگ ها یا 
بوهای تند باید در خارج از خانه یا محیط های دربسته 

استفاده شوند. می توان به جای اینها از محصوالت با 
عناصر شیمیایی کمتر استفاده کرد.

10. حفاظت از درختان و جنگل ها: جنگل ها به 
صورت  در  و  شوند  حفظ  باید  زمین  ریه  عنوان 
باید  را  بومی  با خصوصیات  بومی  درختان  قطع، 
دوباره کاشت تا از مساحت جنگل ها کم نشود. هر 
چند درختکاری این روزها بسیار توصیه می شود، 
در  زمان  هر  در  را  درختی  هر  داشت  توجه  باید 
هر جایی نمی توان کاشت و درختکاری هم اصول 

دقیق خود را دارد.

محیط زیست شماره هفتصدوهفتادودو   هفده آبان نودونه14
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پاسخ چند سوال درباره آلودگی هوا

پیشنهاد سبز

سالمت: امسال با وجود شیوع کرونا و درخواست مسووالن از مردم برای 
تردد کمتر و بسته بودن مراکز آموزشی در سطح شهر، پاییز باز هم آلوده 
بود، طوری که مهر سال 99، آلوده ترین مهرماه چند سال گذشته گفته شد.

شهیدزاده، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، با اشاره به علت 
آلوده تر شدن هوای تهران در پاییز امسال با وجود تعطیلی مراکز آموزشی 
گفت: »سفرهای آموزشی در مجموع تنها حدود ۲۵ درصد از مجموع 
سفرهای شهری را تشکیل می دهند و به همین علت روی رفت وآمدهای 
درون شهری تاثیرگذار هستند اما فراموش نکنیم بسیاری از شهروندانی 
که قبال از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده می کردند، در حال حاضر به 

خاطر شرایط کرونا از خودروی شخصی شان استفاده می کنند.«
وی با اعالم اینکه شرایط جوی در کیفیت هوا تأثیر انکارناپذیری دارد، 
افزود: »به عنوان نمونه در مهرماه امسال، تهران ۸ روز متوالی را پشت 
سرگذاشت که در این روزها هیچ باد مناسبی که قدرت خروج آالینده ها 

از هوای شهر را داشته باشد، نوزید.«
تهران ابرشهری است که آلودگی هوا یکی از مشکالت جدی آن است. 

طبق تعریف ارائه شده در قانون هوای پاک، آلودگی هوا عبارت است از 
انتشار یک یا چند آالینده اعم از آالینده های جامد، مایع، گاز، پرتوهای 
یون ساز و غیریون ساز، بو و صدا در هوای آزاد یا انسان ساخت، به مقدار 
و مدتی که کیفیت هوا را به گونه ای تغییر دهد که برای سالمت انسان 
و موجودات زنده، فرایندهای بوم شماختی )اکولوژیکی( یا آثار و ابنیه 

زیان آور بوده یا سبب از بین رفتن یا کاهش رفاه عمومی شود.
آالینده های هوای تهران بیشتر شامل این عناصر است؛ ازون، ذرات معلق 
که عمدتا دراثر سوختن سوخت هایی مانند چوب و زغال سنگ و حرکت 
خودروهای شخصی و دیزلی در هوا منتشر می شوند، دی اکسید نیتروژن 
حاصل از احتراق وسایل نقلیه، واحدهای تولید برق، بویلرها و سوزاندن 
چوب، مونوکسیدکربن حاصل از احتراق سوخت در وسایل نقلیه موتوری 
فرسوده و فاقد فناوری پیشرفته و دی اکسیدگوگرد که بیشتر به دلیل 

فرایندهای تولید برق در هوا منتشر می شوند.
عالئم آلودگی با این عناصر اغلب تنفسی و قلبی هستند که درصورت تنفس 
طوالنی مدت و شدید ممکن است کار فرد را به بخش های اورژانس بکشانند.

بعد از گردآوری داده ها و شناخت منابع انتشار آالینده ها که در گزارش های 
مرکز کنترل کیفیت هوای تهران می توان آنها را مشاهده کرد، باید با انجام 
اقداماتی عوامل این انتشار را از بین برد. از جمله این اقدامات که در 
گزارش هم به آن اشاره شده، حذف ناوگان فرسوده، نصب فیلتر دود و... 
اما مهم تر از همه کاهش مصرف بنزین است. البته تجربه کشورهای دیگر 
دنیا ازجمله کشوری مثل برزیل که توانسته گام های عملی بلندی برای 
کاهش آلودگی هوا بردارد، نشان می دهد، اگر نگاه خودرومحور حاکم 
بر مسووالن شهری و بی توجهی به گسترش شبکه حمل ونقل عمومی و 
ساخت بزرگراه ها ادامه پیدا کند و سیاست گذاران به هر دلیل نخواهند بار 
حمل و نقل شهری را از دوش خودروهای شخصی بردارند و بر دوش 
وسایل نقلیه عمومی بگذارند، هیچ راهکار میانه ای مانند اصالح فرمول 
بنزین یا بهبود فیلترهای آلودگی خودروها نمی تواند مشکل آلودگی هوا را 
حل کند. هرچند عقب ماندگی صنعت خودروسازی ما از بقیه جهان درباره 
معیارهای زیست محیطی یکی از عوامل آلودگی هواست، به باور کارشناسان 

آنچه سبب پاکی هوا می شود، خودروی کمتر است، نه خودروی مدرن تر.

راه چاره آلودگی هوای تهران؛ کاهش مصرف بنزین و افزایش استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی

قاب سبز

ته سیگار فراوان ترین چیز در جهان و یکی از آالینده های طبیعت 
است، با مقدار تقریبی ۵/۴ تریلیون عدد در سال. تجزیه هر ته سیگار 

می تواند از ۵ تا ۴۰۰ سال به طول بینجامد.

چرا پاییز امسال با وجود تعطیلی مراکز آموزشی، هوای تهران 
آلوده تر شده است؟ مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران: 

»سفرهای آموزشی در مجموع تنها حدود ۲۵ درصد از مجموع 
سفرهای شهری را تشکیل می دهند. وقتی هوای آلوده با تهویه طبیعی 

از شهر خارج نشود و طبیعت در حالتی قرار بگیرد که هوا ساکن 
شود و وارونگی هوا اتفاق بیفتد، شاخص آلودگی هوا از حد مجاز 

عبور می کند و ناسالم می شود.«

درخت بکاریم البته فقط درختان بومی  منطبق با شرایط آب و هوایی 
منطقه و تنها پس از اینکه مطمئن باشیم منابع  مورد نیاز برای حمایت 

از درختکاری را داریم.

نام رودخانه کرج را از نقشه ها حذف کنید! انتقال تونلی آب سد 
کرج به تهران عالوه بر اینکه مغایر با قوانین کشور است می تواند در 
آینده از رودخانه کرج رودی پر از فاضالب، بدبو و بدون حیات بر 

جا بگذارد. آب منطقه ای تهران به بهانه اینکه حرکت آب در این ۲۵ 
کیلومتر کیفیت آب انتقالی به پایتخت را به دلیل ورود آلودگی های 

مختلف به رودخانه کاهش می دهد طرح انتقال تونلی آب رودخانه 
کرج را از پشت سد کلید زد تا به زعم خود آب با کیفیت را به 

پایتخت منتقل کند. پذیرفته نیست که ۵۰۰ میلیارد تومان فقط برای 
بهبود کیفیت آب آن هم به بهای از بین رفتن بخش مهمی از حیات، 

زیستگاه و اقتصاد رودخانه کرج و جاده چالوس هزینه شود.

برای داشتن شهر و محیط زیست پاکیزه، جدا کردن زباله تر و 
خشک اولین قدم است. طرح کاپ )کاهش پسماند(

نتیجه کشت گلخانه ای کاهو با استفاده از تکنولوژی هلندی= تولید 1۰ 
برابر و کاهش 9۰ درصدی مصرف آب. #تولید_بیشتر_با_آب_کمتر

آلودگی هوا با ذرات معلق کمتر از ۲/۵ میکرون به عنوان 
ششمین عامل مرگ زودرس در جهان معرفی شده 
است. این ذرات می توانند به شدت بر اکوسیستم و 
کیفیت آب و هوا اثرگذار باشند. سازمان جهانی بهداشت 
برخی اطالعات و دستورالعمل ها را درباره زمان افزایش 

آلودگی هوا پیشنهاد داده است:

چه زمان هشدار آلودگی هوا داده می شود؟
هشدار آلودگی هوا زمانی است که تمرکز آالینده های 
هوا به صورت روزانه یا ساعتی به طور چشمگیری 
باالتر از سطح طبیعی و باالتر از دستورالعمل های 
سازمان جهانی بهداشت یا استانداردهای مربوط به 
دولت ها باشد. این هشدار معموال زمانی داده می شود 
که احتمال باقی ماندن سطح باالی آلودگی برای یک 
بازه زمانی چند روزه داده شود. در زمان وجود سطوح 
باید  ثابت، مردم  به صورت  آلودگی هوا  از  باالیی 
اقدامات سالمت را فوری انجام دهند. این اقدامات 
شامل مشکالت تنفسی یا قلبی- عروقی است و افراد 

آسیب پذیر باید به طور خاص مراقب باشند.
با توجه به امکان تاثیرات کوتاه مدت آالینده های هوا 
باید فوری اقداماتی برای جلوگیری از قرار گرفتن 

طوالنی مدت در معرض آالینده ها انجام شود.
 در بسیاری از کشورها دولت ها سطوح جدی یا خطرناک 
آلودگی هوا را توسط »شاخص کیفیت هوای روزانه« 
می سنجند. این اعداد همواره برای پیش بینی روزهای 
آینده هم مورد استفاده قرار می گیرد. شاخص کیفیت 
هوا یک شاخص کشوری و بومی است که بر پایه 
اندازه گیری های کوتاه مدت انجام می گیرد اما شاخص 
دستورالعمل کیفیت هوای سازمان جهانی بهداشت 
در  گرفتن  قرار  بلندمدت  اندازه گیری های  برمبنای 

معرض هوای آلوده به مدتی طوالنی است.

وقتی آلودگی هوا به سطح جدی یا 
خطرناک می رسد چه باید کرد؟

اقدامات  باید  محلی  مسووالن  صورت  این  در 

محدودکننده ای را برای محدودیت فعالیت هایی مانند 
رانندگی در شهرها اعالم کنند. مسووالن باید بتوانند بر 
توصیه های محدودکننده آلودگی هوا برای برنامه ریزی 

فعالیت ها هم نظارت کنند.

اقداماتی که در زمان آلودگی هوا 
می توان انجام داد

تا می توانید در خانه بمانید: در زمان افزایش آلودگی 
هوا همه مردم خصوصا افراد در خطر مانند کودکان و  
سالمندان و افراد مبتال به بیماری های قلبی- عروقی باید 
در خانه بمانند و تا حد امکان از اماکنی مانند جاده ها یا 
محل های تردد پرترافیک دوری کنند. برای جلوگیری 
از ورود هوا به داخل، پنجره ها باید بسته بمانند تا از 

ورود آلودگی بیرون به درون جلوگیری شود.
بیرون  فعالیت سنگین طوالنی مدت در فضای  از 
خودداری کنید: منابع اضافی که باعث افزایش آلودگی 
محیط های دربسته می شوند را استفاده نکنید. هر نوع 
وسیله سوزاندنی مانند چوب، اجاق های آتش، شمع و 
مواد بوزا نباید داخل خانه استفاده شود. در ضمن از 
کشیدن سیگار و تنباکو در محیط های دربسته خودداری 
کنید. توجه کنید که محیط های دربسته باید تمیز بماند. 
بهتر است برای گردگیری از دستمال های مرطوب استفاده 
شود چرا که وسایل کششی یا جاروبرقی می تواند باعث 

افزایش غبار در اتاق های دربسته شود.
تا حد ممکن سفر با اتومبیل های شخصی یا سایر 
وسایل موتوری که سوخت فسیلی می سوزانند محدود 
شود: این مساله نه تنها باعث جلوگیری از قرار گرفتن در 
معرض آلودگی می شود، بلکه باعث باعث جلوگیری از 

افزایش آلودگی هوای محیط هم خواهدشد.
تا جای ممکن اتاق خواب کودکان یا سالمندان را 
پاکیزه نگه دارید: برای این کار می توان در زمان آلودگی 
هوا پنجره ها را بسته نگه داشت. اگر مطمئن هستید دستگاه 
تهویه هوای شما هوای بیرون را درون نمی کشد و یک 
فیلتر مناسب دارد، از دستگاه تهویه خاص یا دستگاه 

تصفیه کننده هوا برای پاکیزگی هوای اتاق استفاده کنید.

گزارش سبز

برخی اطالعات و دستورالعمل ها در زمان آلودگی هوا

مطالعه جدیدی که به طور مشترک در 3 دانشگاه 
واشنگتن، کلمبیا و بوفالو در ایاالت متحده انجام 
گرفته نشان می دهد آلودگی هوا می تواند به اندازه 
کشیدن یک پاکت سیگار در روز به ریه ها آسیب 

بزند و سبب بروز آمفیزم شود.
در حالی که پژوهش های پیشین نیز ارتباط میان 
آالینده های هوا با برخی بیماری های ریوی و قلبی 
را به روشنی نشان داده اند، مطالعه جدید حاکی 
از آن است که مساله آلودگی هوا به ویژه در مورد 
برخی گازهای آالینده از جمله ازون بسیار جدی تر 
است و میزان آسیب های ریوی در کسانی که در 

معرض این مواد هستند بسیار زیاد است.
آمفیزم به معنی نابودی بافت ریوی است که منجر 
به از بین رفتن ویژگی ارتجاعی ریه و از بین رفتن 
دیواره کیسه های هوایی آن می  شود. این مساله سبب 
کاهش سطح تنفس، بروز مشکالتی در جذب 
اکسیژن و تنگی نفس می شود. این بیماری در افراد 
سیگاری شایع است و پیشرفت آن به میزان تعداد 
سیگارهای کشیده شده در روز و مدت استعمال 
دخانیات بستگی دارد. آمفیزم در نهایت می تواند 

به بیماری مزمن انسدادی ریه منجر شود.
بیماری های دستگاه تنفس پس از بیماری های 
قلبی- عروقی باالترین عامل مرگ ومیر در جهان 
هستند که ساالنه بیش از ۵ میلیون نفر را به کام 
مرگ می کشند. به عبارت دیگر، از هر ۱۰ مرگ 
یکی به دلیل بیماری های دستگاه  تنفس رخ می دهد.
دکتر جوئل کافمن، استاد دانشگاه واشنگتن و 
یکی از اعضای این تیم تحقیقاتی در این باره 
گفت: »ما از دیدن آثار آلودگی هوا بر پیشرفت 
آمفیزم بسیار شگفت زده شدیم. کشیدن سیگار 
شناخته شده ترین عامل آمفیزم است اما با توجه به 
اسکن های ریه در افراد غیرسیگاری دریافتیم قرار 
گرفتن در معرض آلودگی هوا می تواند اثر مشابهی 
ایجاد کند و بسیار آسیب زننده است.« این تحقیق 
روی داده های تصاویرسی تی اسکن از قفسه سینه 

بیش از ۷ هزار نفر بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ 
میالدی در 6کالنشهر ایاالت متحده آمریکا انجام 
گرفته است. این پژوهشگران دریافته اند اگر فردی 
در محیطی که در آن 3 واحد در میلیارد ازون در 
هوا وجود دارد به مدت ۱۰ سال تنفس کند، میزان 
بروز آمفیزم در او با فردی که به مدت ۲9 سال 
روزانه یک پاکت سیگار کشیده برابری می کند. 
میزان استاندارد آالینده ها براساس سازمان جهانی 
بهداشت ۱۰ واحد در میلیارد است. این میزان در 
هوای تهران به طور متوسط به 3۲ واحد یا به 
عبارتی بیش از 3 برابر استاندارد جهانی می رسد.
با  کرده اند  نتیجه گیری  پایان  در  محققان  این 
توجه به تغییرات اقلیمی، گسترش فعالیت های 
صنعتی و افزایش دمای زمین میزان ازون و دیگر 
آالینده ها به شدت در حال افزایش است. این 
مساله می تواند سبب تشدید بحران سالمت و 
افزایش میزان مرگ های زودهنگام در جوامع شود.
به گفته ونسان هانری پوش، رئیس مرکز رصد 
فضایی کوپِرنیک، سطح باالی ازون در جو وابستگی 
مستقیم به شدت تابش نور خوشید دارد. به عقیده 
کارشناسان، انتشار دی اکسید نیتروژن حاصل از 
مصرف سوخت های دیزلی و ترکیبات آلی فرار که 
با فرارسیدن موج های گرما با شدت بیشتری منتشر 
می شوند، سطح ازون را در جو به میزانی غیرطبیعی 
افزایش می دهد. در واقع نور خورشید در فاصله 
بهار تا پایان تابستان به تنهایی قادر است بخش های 
آلوده سطح ازون را مشتعل کند. میزان طبیعی ازون 
در جو زمین بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میکروگرم در هر 
مترمکعب است. با این وجود، الیه ازون طی هفته 
گذشته در جو اروپا شاهد شکل گیری سطح ازونی 
معادل با۱۸۰ میکروگرم در هر مترمکعب بوده است. 
سطحی که بنا بر تاکید سازمان بهداشت جهانی و 
آژانس محیط زیست اروپا، دولت ها باید به عنوان 

آستانه خطر آن را به طور عمومی اطالع رسانی کنند.
منبع: یورونیوز

هشدار سبز

آلودگی هوا در حد »کشیدن یک پاکت سیگار 
در روز« به ریه ها آسیب می زند


