
سوزاندن سوخت فسیلی باعث آزاد 
شدن گازهایی مانند گاز کربنیک و 
گاز متان با اکسید نیترو که گازهای 
نام گرفته اند، می شود.  گلخانه ای 
همچنین دی اکسید گوگرد و ذرات 
ریزی همراه آنها در هوای آلوده 
وجود دارند. در مقایسه با هوای 
کره زمین پیش از دوران انقالب 
صنعتی که گازکربنیک در هوا ۲۸۰ قسمت در ۱ 
میلیون قسمت بوده، امروز گاز کربنیک هوای زمین 
رسیده  قسمت  یک میلیون  هر  در  قسمت  به ۴۱۴ 
درجه  یک  زمین  کره  سطح  هوای  شده  باعث  و 
سانتی گراد گرم تر شود. همچنین عالوه بر افزایش 
میزان اسیدیته آب اقیانوس ها، تغییرات آب و هوایی 
باعث ایجاد گرمای شدید شده و خطرات آتش سوزی 

نیز بیشتر شده است.
پیدایش  مانند  نیز  گرم  هوای  به  مربوط  عوارض 
موج گرما، سیالب و توفان های شدید هوایی به حد 
نگران کننده ای رسیده و در برخی نقاط کره زمین باعث 
خشکسالی شده است. این تغییرات برای سالمت 
از آن جمله گرمازدگی که  انسان خطرناک است، 
می تواند حتی باعث مرگ بعضی افراد شود. هوای 
آلوده باعث تشدید بیماری های تنفسی و قلبی و ازدیاد 
بیماری های عفونی از جمله بیماری هایی می شود که 

به وسیله حشرات دیگر منتقل خواهد شد.
بیماری هایی که در هوای آلوده محیط زیست ایجاد 
به  میر  و  مرگ  مجموع  از  بیشتر  ۳برابر  می شوند، 
وسیله ایدز و سل و ماالریا در سال تخمین زده شده 
و روی هم رفته ۱۵ برابر تلفات انسان ها در جنگ ها 

و برخوردهای خشونت بار است.
 همانطور که اشاره شد سوخت فسیلی بزرگ ترین 
عامل آلودگی هوای محیط زیست است. ذرات مختلفی 
در این هوای آلوده وجود دارند که برخی کمتر از 
۱۰ میکرون قطر دارند و ذرات کوچک تر دیگری با 
قطر کمتر از ۲/۵میکرون و ذرات فوق العاده ریز با 

قطر کمتر از ۱۰۰ نانومتر.
به غیر از ذراتی که گفته شد، گاز ازون در سطح زمین 
و مونوکسید کربن و دی اکسید گوگرد و گاز دی اکسید 
نیتروژن هم از جمله آلوده کننده های محیط زیست 

هستند که به سالمت انسان صدمه می زنند.

مکانیسم اثر آلوده کننده های هوا بر بدن
 به دنبال تنفس ذراتی که اندازه آنها ۲/۵ میکرون یا 
کمتر است، موادی تولید می شوند که باعث التهاب 
ریه می شوند، در نتیجه ورود این مواد آالینده به ریه، 
مواد تولید شده به صورت مولکول هایی چسبناک 
وارد رگ های ریه و باعث فعال شدن گلبول های 
پدیده،  این  جریان  در  می شوند.  پالکت  و  سفید 
مولکول های دیگر که می توانند باعث ایجاد لخته 
خون شوند، به وجود می آیند. در چنین حالتی موادی 
به نام »بیومارکر« عبارت از فیبرینوژن و دی دایمر 
و ترومبین که در خون قابل اندازه گیری هستند در 

خون افزایش پیدا می کنند.
ورود این مواد به محیط ریه به غیر از پدیده لخته 
التهاب، باعث تحریک رشته های اعصاب  شدن و 
حسی راه های تنفسی می شوند و این کار باعث به 
هم خوردن تعادل اعصاب داخل ریه می شود. این 
اعصاب حسی نقش مهمی در تنظیم ریتم قلب دارند. 
این نظم برای نوسانات ضربان قلب الزم است و به 
هم خوردن آن می تواند باعث اختالل در ضربان قلب 
یا مرگ ناگهانی شود. پدیده مشابهی نیز می تواند 

باعث ایجاد بیماری فشارخون شود. نشان داده شده 
اکسید  تولید  از  می توانند  میکرون   ۲/۵ ریز  ذرات 
می شود،  ریه  مجاری  شدن  باز  باعث  که  نیتروژن 
جلوگیری کنند و درنتیجه فشارخون فرد باال برود.
از طرف دیگر این ذرات می توانند با تشدید التهاب 
در سرخرگ ها، باعث تصلب شرایین شوند. التهاب 
رگ های قلبی و عروق کرونر قلب، به همین موضوع 

می تواند ربط داشته باشد.
پژوهش ها نشان داده اند با بهبود هوای شهرها می توان 
تا حدود زیادی از بیماری ها و پیشگیری کرد و سالمت 

ساکنان شهرنشین را بهبود بخشید.

آثار آلودگی هوا بر بیماری های تنفسی
شواهد زیادی در دست است که آلودگی هوا بار 
سنگینی بر بیماری های تنفسی و حساسیت )آلرژیک( 
مانند آسم و ذات الریه و احتماال بیماری سل می گذارد. 
وجود ذرات ۲/۵میکرونی یا ریزتر در محیط زیست 
باعث افزایش شیوع آسم در بچه ها می شود. به عالوه، 
باال بودن گازهای حاوی نیتروژن در فضای تنفسی 
نیز می تواند باعث این پدیده شود. در بیماران آسمی، 
دود گازوییل باعث افت کیفیت کار ریه می شود. 
مطالعات نشان داده اند، گاز دیزل هم بر ریه افراد 
آسمی اثر مخرب دارد. براساس مطالعاتی دیگر، این 
گاز باعث التهاب برونش های ریه می شود و به همین 
دلیل مخاط ریه نمی توانند به موقع و به مقدار کافی 
خود را از آلودگی ها پاک کنند، در نتیجه در مدت 
طوالنی به ایمنی دستگاه تنفس صدمه زده و بیماری 

آلرژی و عفونت ریوی را بدتر می کند.
در افراد آلرژیک، صدمات گاز دیزل چند برابر افراد 

عادی است.
یک تذکر مهم ضروری است که کشیدن سیگار هم 
از عوامل زیانبخش به ریه است و ۲برابر دود هیزم 

می تواند به ریه صدمه وارد کند.

هوای آلوده و تاثیر آن روی سالمت مغزی
گزارش ها در این مورد به سرعت در حال توسعه 
است و نشان می دهد هوای آلوده حتی گاهی تا حد 
جنون یا زوال عقلی و اختالل کار، می تواند بر سالمت 
مغز اثر منفی بگذارد اما این گزارش ها نتوانسته اند به 

۳ سوال پاسخ دهند.
اول، در چه دوره ای از زندگی انسان، هوای آلوده 

بیشترین تاثیر را بر مغز می گذارند؟

دوم، کدام عناصر یا اجزای آلوده کننده هوا بیشترین 
اثر منفی را روی مغز دارد؟

سوم، چون جنون انواع مختلف دارد، چه نوع جنونی 
به موضوع آلودگی هوا مربوط می شود؟

بنابراین مطالعات ما درباره آثار مغزی آلودگی  هوا 
هنوز راه درازی در پیش دارند. آنچه تا به حال پیدا 
کرده ایم اینکه رابطه زیادی بین وجود کربن سیاه که 
حاصل تردد خودروهای با سوخت فسیلی است، 

در هوای تنفسی و آسیب های مغزی وجود دارد.

در همه جای دنیا مطالعه شده است
در کشور سوئد، جنون را به جنون بر اثر بیماری 
آلزایمر و جنون بر اثر بیماری های عروق مغزی و... 
تقسیم کرده اند و سپس تاثیر نیتروژن و ازت و سر و 
صدای تولید شده بر اثر ترافیک و نیز نقش ذرات۲/۵ 
میکرونی یا ریزتر در هوای تنفسی را بررسی کرده  
و به این نتیجه رسیده اند که اکسید ازت و ذرات 
۲/۵میکرونی یا ریزتر می تواند بر سالمت مغزی اثر 
بگذارد اما تاثیر قابل اندازه گیری اثر سر و صدای 
ترافیکی هنوز دیده نشده.همچنین مطالعه اطالعات 
آزمایش ام آر آی مغز از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۸ میالدی 
به مدت ۱۰ سال و سپس از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ میالدی ، 
نشان می دهند ذرات آلوده کننده مانند گازهای اکسید 
ازت و ذرات ریزتر از ۲/۵میکرون بر بافت خاکستری 
مغز که اغلب پردازش های مغز در آنجا انجام می شود، 
اثر می گذارند اما اثری از این عناصر بر بقیه ساختمان 

مغز دیده نشده.
در کشور چین پژوهشگران بخش خانواده به این 
نتیجه رسیده اند که زندگی در هوای آلوده، باعث 
شده بچه های مدرسه ای در پاسخ به پرسش های بخش 

ریاضیات و کلمات کند عمل کنند.
گزارشی از کار مشترک دانشگاه بوستون و پورتوریکو 
نشان می دهد ذرات آلوده کننده از جمله ذرات ۲/۵ 
میکرونی و اجزای دیگری مانند کربن سیاه و نیکل 
باعث کاهش چند عملکرد مغزی می شوند، از جمله 
حافظه، شناخت اطراف، امور اجرایی و ارتباط های 
مغزی. برخی پژوهشگران بعد از مطالعه بافت مغزی 
چنین بیمارانی دیده اند که برخی ذرات خیلی ریز 
آزاد شده از موتور خودروها در این بافت ها وجود 
دارد و نشان می دهد که این ذرات می توانند بر بافت 

مغز اثر مستقیم بگذارند.
آلوده کننده  یا چندماده  بر یک  بعضی پژوهشگران 

مطالعه کرده اند و نتیجه به دست آمده در همه این 
پژوهش ها این بوده که ذرات معلق در هوای تنفسی 
برای بافت مغز مضر است. بیشتر گزارش ها حاکی از 
این است که این ذرات امکان ابتال به آلزایمر را باال 
می برند اما اثری بر رگ های خونی دیده نشده است.

گزارشی دیگر حاکی از این است که ذرات ۲/۵میکرونی 
باعث کوچک شدن بافت سفید مغز می شود که توانایی 
ماده خاکستری، و  مناطق دارای  بین  ارتباط  ایجاد 
قسمت های  سایر  و  خاکستری  ماده  بین  همچنین 
اطالعات  انتقال  با  کار  این  می کند.  برقرار  را  بدن 
مغزی  به سمت قشر  بدن  از قسمت های مختلف 
انجام می شود. همچنین کنترل عملکردهای غیرارادی 
بدن مانند دما، فشارخون و ضربان قلب، آزادسازی 
هورمون ها و کنترل غذا، همچنین مصرف آب و بیان 

احساسات، عملکردهای اضافی ماده سفید است.
در المپیک جهانی سال ۲۰۰۸ میالدی در پکن چین، 
دولت چین تصمیم گرفت با کم کردن بار ترافیک شهر 
و خاموش کردن کارخانه های آلوده کننده نزدیک شهر، به 
بهبود کیفیت هوا کمک کند. با این اقدام، نه تنها آسمان 
شهر پاک شد و آسمان ها به روشنی دیده می شدند، 
بلکه اثر مفید آن بر بیماران مبتال به آسم هم دیده 
شد، به طوری که مراجعه این بیماران به درمانگاه های 

مخصوص درمان آسم،۴۱درصد کمتر شد.
آمارهای سازمان بهداشت جهانی حاکی از آن است که 
آلودگی هوای محیط زیست احتمال ابتال به پنومونی 
یا سینه پهلو را به ۲ برابر رسانده است. گزارش های 
این سازمان حاکی از آن است که سالیانه ۸۰۰ هزار 
کودک در اثر سینه پهلو )عفونت ریه( می میرند و ۵۰ 
درصد مرگ و میرها به علت تاثیر هوای محیط زیست 
است و هنوز هیچ کشوری اقدام جدی نکرده است.
در پایان باید گفت، آثار زیانبار آلودگی های زیست 
محیطی بر سالمت انسان سال هاست شناخته شده اما 
در عین حال بسیاری از کشورهای صنعتی با اطالع 
از مضرات هوای آلوده، اقدامات کمی برای پاک نگه 

داشتن هوای تنفسی شهروندان خود انجام داده اند.
در سال ۲۰۱۸ میالدی سازمان جهانی بهداشت اعالم 
کرد نصف جمعیت کره زمین در هوای آلوده تنفس 
می کنند و هنوز کشورهای مهمی مانند چین، هندوستان 
و بعضی کشورهای اروپایی هنوز به کیفیت مطلوب 
آب و هوایی نرسیده اند. آثار زیان آور مواد آلوده کننده 
هوا برخی به صورت گاز و برخی دیگر به صورت 
بارها توسط مراکز  بر قلب و مغز و رگ ها  جامد 

علمی جهانی به اثبات رسیده است.

۱۰ علتی که می توان آنها را عامل 
آلودگی هوا دانست

اتومبیل و گازوئیل و فضوالت صنعتی۲-  ۱-دود 
دود آلوده حاصل از اتوبوس، کامیون، هواپیماها و 
کشتی ۳-سوختی که برای گرم کردن خانه ها استفاده 
از  متصاعدشده  گازهای  و  کشاورزی  می شود.۴- 
دامداری و فضوالت حاصل از آنها ۵-پخت و پز 
در منازل با سوخت های غیراستاندارد مانند هیزم۶- 
آتشفشان ها۸-  آتش سوزی جنگل ها ۷- خاکستر 
دود سیگار ۹- دود کارخانه های مختلف از جمله 
کارخانه های صنعتی ذوب فوالد و مس و آلومینیوم 
و پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها و کارخانه های تولید 
سیمان که بسیار آلوده کننده هستند. ۱۰- دستگاه های 
آئوروسل، حاوی گاز، حاوی کلرفلئور کربن. این ماده 
از سال ۱۹۹۵ میالدی در کشور آمریکا ممنوع شده 
اما به نظر کارشناسان محیط زیست،آثار زیان بار آن 

تا ۱۰۰ سال در هوا باقی خواهد ماند.

محیط زیست شماره هفتصدوهفتادوسه   بیست وچهار آبان نودونه14

یادداشت سبز

به گفته کارشناسان، آلودگی هوا به طور متوسط 2 سال طول عمر آدمی را کاهش می دهد 

آلودگی های هوای محیط زیست چه اثری روی تندرستی دارند؟

 دکتر محمد 
بهادری

قاب سبز

انقراض اره ماهی ها نزدیک است، صیادان نباید اره ماهی صید کنند. 
تورج ولی نسب، عضو هیات علمی موسسات تحقیقات شیالتی کشور: 

»افزایش آلودگی های نفتی در خلیج فارس سبب شده که جمعیت اسب 
ماهی ها که موجودات ریز و حساسی هستند به شدت تحت تاثیر قرار 

گیرد.« نسل اره ماهی ها به دلیل آسیب های زیست محیطی در حال 
انقراض است، اره ماهی ها معموال در دریای عمان و خلیج فارس دیده 

می شوند  و داخل تور صیادان به دام نمی افتند، صیادان نیز در صورتی 
که اره ماهی داخل تورشان افتاده باشد باید آن را رها کنند.

۲( محیط بان،تکیه گاه امن حیوانات؛ طراح: خسرو اشتری با همکاری 
اعظم میرزایی و حمیده ترابی در زمینه ایده پردازی واجرای طرح

خالقیت؛ جمع آوری آب باران و آبیاری گیاهان

همه ما زمین خواریم؛ البته زمین را فقط نمی خوریم گاهی 
می پوشیمش، گاهی برای حمل و نقل آن را مصرف می کنیم و گاهی 
روی آن خانه، کارخانه، جاده و چیزهای دیگر می  سازیم. ما در طول 

زندگی برای تامین نیازهایمان مقداری زمین مصرف می کنیم.

معجزه اسکنبیل در بیابان 

یار قدیمی، یکی از راه های کاهش استفاده از کیسه  های پالستیکی

امروز طبیعت به جد در خطر قرار گرفته چرا که ما امروز 
1000 برابر بیشتر از هر وقت دیگر در تاریخ بشر در حال 

از دست دادن گونه های مختلف موجودات زنده هستیم؛ 
یک میلیون گونه در خطر انقراض قرار دارند 

هشدار سبز

هر موجودی فارغ از اندازه ای که دارد، نقشی در این چرخه بازی 
می کند. به عنوان مثال، تعداد بیشتر گونه های گیاهی به معنای تنوع 
بیشتر  تنوع زیستی  قدر  است. هر  بیشتر در محصوالت کشاورزی 

باشد، ثبات برای همه گونه های جانداران بیشتر می شود.
آلودگی اما فقط آلودگی هوا نبود، انواع آالینده هایی که در خاک و 
آب و هوا رها شده و می شوند، تنوع همه موجودات زنده را تهدید 
می کنند. هزاران گونه از موجودات میکروسکوپی تا جانداران عظیم 
الجثه در خطر انقراض دائم قرار دارند. به این ترتیب معلوم نیست 
با حذف گونه های مختلف از چرخه زندگی روی کره زمین که هر 
نه  ایفا می کنند، در سال های  این چرخه  باارزشی را در  کدام نقش 

چندان دور باید انتظار چه فاجعه ای را داشته باشیم.
تنوع  درباره  متداول ترین سواالت  به  یادداشت تالش شده  این  در 

محیط زیست پاسخ داده شود:
چرا تنوع زیستی؟ راه حل های بر محور طبیعت همواره بهترین راه 
برای دستیابی بشر به رفاه و بهزیستی، کاهش تغییرات آب و هوایی 

و حفاظت از سیاره محل زیست ما بوده است.
امروز ۱۰۰۰  ما  قرار گرفته چرا که  به جد در خطر  امروز طبیعت 
برابر بیشتر از هر وقت دیگر در تاریخ بشر در حال از دست دادن 
گونه های مختلف موجودات زنده هستیم؛ یک میلیون گونه در خطر 

انقراض قرار دارند.

چرا تنوع زیستی برای زمین مهم است؟ تنوع زیستی قدرت بهره وری 
واحد  تشکیل  که  بوم  و  جامعه  از  )بخشی  اکوسیستم  بازدهی  و 
فاعله در طبیعت را بدهد( را افزایش می دهد. هر موجودی فارغ از 
اندازه ای که دارد، نقشی در این چرخه بازی می کند. به عنوان مثال، 
بیشتر در محصوالت  تنوع  معنای  به  بیشتر گونه های گیاهی  تعداد 
کشاورزی است. هر قدر تنوع زیستی بیشتر باشد، ثبات برای همه 

گونه های جانداران بیشتر می شود.
۳ نوع مهم از تنوع زیستی کدامند؟ تنوع زیستی شامل ۳ نوع: تنوع 
درون گونه ای؛ یعنی تنوع ژنتیکی در میان یک گونه مشخص، تنوع 
بین گونه ای؛ یعنی تنوع  میان گونه های مختلف جانداران و تنوع بین 

اکوسیستم؛ یعنی تنوع در مجموعه جانداران در محیط زیست آنها.
شاید  یا  مهم ترین  انسان  است؟  مهم  انسان  برای  زیستی  تنوع  چرا 
نیازمند  آن  به  که خود سخت  است  زیستی  محیط  تخریب گر  تنها 
زمین  کره  اکسیژن  تامین  برای  را  اکوسیستمی  زیستی  تنوع  است. 

فراهم می کند، آب و هوا را پاکیزه نگه می دارد، ضامن گرده افشانی 
و حفظ گیاهان کره زمین است، آفات را مهار می کند، فاضالب ها را 
به چرخه طبیعت باز می گرداند و بسیاری فواید دیگر که مستقیم بر 

زندگی ما تاثیر می گذارند.

بزرگ ترین چالش محیط زیستی پیش روی بشر؛ پاسخ به چند پرسش درباره تنوع زیستی


