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منبع: هفته نامه سالمت

موضوع ویژه شماره ششصدونود وپنج  بیست وچهار  آذر نودوهفت6

تا وقتی نگاه خودرومحور ما تغییر نکند؛ راه حل های میانه فایده ای ندارند

5 نکته برای تنفس کمتر هوای آلودهکم کردن خودرو، راه حل اصلی

1. سعی کنید تا حد امکان در ساعات شلوغی در خیابان 

رفت وآمد نکنید و اگر مجبور به این کار هستید، بچه های 

همراه خود را بغل کنید تا در سطحی باالتر از اگزوز خودروها 
قرار گیرند.

2. تا حد امکان در مناطق بیشتر آلوده مانند پشت چراغ 

قرمز توقف نکنید.

3. در مناطقی ورزش کنید که می دانید آلودگی هوا کمتر است.

4. تا می توانید در ساعات شلوغی با خودروی شخصی تردد 

نکنید. این کار هم به کاهش آلودگی هوا کمک می کند و 

هم جسم و روح شما کمتر دچار آسیب های ترافیک شلوغ 
شهری می شود.

5. زباله ها را نسوزانید. دود آنها که در محیط اطراف پراکنده 

می شوند، برای سالمت زیانبار است.

انگلیسی ها با هوای آلوده خود چه می کنند؟
سال هاست معترضان و دانشمندان با ادعاهایی که صحت حقوقی آنها از سوی دادگاه های انگلستان نیز تایید شده می گویند که هوایی که تنفس 
می کنیم هم کشنده است و هم از نظر استانداردهای اتحادیه اروپا غیرقانونی و واکنش سیاستمداران ما بی توجهی است. آلودگی های نادیدنی مانند 
دی اکسیدنیتروژن و ذرات معلق ما را در معرض بیماری هایی مانند آسم، سکته مغزی، سرطان و حمله های قلبی قرار می دهد. یکی از مطالعات 
حاکی از آن است که 60درصد از مردم بریتانیا در مناطقی زندگی می کنند که هوایی پایین تر از سطح استاندارد اتحادیه اروپا دارد و نتیجه آن 
ساالنه مرگ 40هزار نفر در این کشور به دلیل آلودگی هواست. در لندن، آلودگی هوا مشکلی حادتر از مصرف الکل و چاقی دومین مشکل 
بزرگ سالمت است. اکنون این سواالت مطرح شده که چرا برنامه های بریتانیا اینقدر آسیب پذیرند؟ پاسخ این است که برای مقابله با آلودگی 
هوا علت های آن را باید از میان برد و یکی از مهم ترین دالیل آلودگی هوا خودروها هستند. بیش از یک سوم از مشکل آلودگی هوای انگلستان، 
تردد جاده ای خودروهاست  و بیش از 80درصد از این ترددها در جاده های شهری انجام می گیرد که نقض قوانین اتحادیه اروپاست. برنامه 
دولت نشان داد موثرترین اقدام جلوگیری از تردد وسایل نقلیه آلوده کننده، به خصوص وسایل نقلیه گازوئیلی در مراکز شهرهاست. اشکال کار 
همین جاست. آسان می شود مردم را به جای آب لوله کشی به بطری های آب معدنی عادت داد، اما بیرون کشیدن آنها از خودروهایشان اصال 
آسان نیست. آنها نه تنها این کار را ناجور و غیرمتعارف می دانند، بلکه فکر می کنند با ترک خودرو هویت و حقوق انسانی شان هم نقض شده. 
گذشته از آن، در یک قرن گذشته، مالکیت خودرو یکی از نمادهای هویت فردی و موفقیت ملی تلقی شده است. البته به نظر می رسد برخی 
سیاستمداران اروپایی این تفکر را به چالش می کشند. شهردار لندن، صادق خان، همراه بسیاری از اقدامات دیگر، عوارض اضافی بر وسایل نقلیه 
دیزلی اعمال کرده تا شاید استفاده از آنها را کاهش دهد. شهرداران پاریس، مادرید، آتن و مکزیکوسیتی هم اعالم کرده اند، در اسرع وقت موانعی 
برای استفاده از آلوده کننده ترین وسایل نقلیه اعمال خواهند کرد. عوارض بیشتر برای استفاده از خودروهای شخصی به نظر کاری تحمیلی برای 
صاحبان خودروهاست، اقدامی با فواید بسیار اما نادیدنی که یکی از آنها برخورداری از هوای پاکیزه است. هوای پاکیزه باعث بهبود سالمت 
جامعه می شود، اما خیلی از افراد ارتباط این دو را خوب نمی فهمند. تنها وقتی مردم واقعا تغییری در مسافرت های درون و بیرون شهری خود 

ایجاد می کنند که فواید خارج شدن از خودروهای شخصی و پاکیزگی هوا را بدانند.
درمجموع، مبارزه با آلودگی هوا طرحی بزرگ و همه جانبه است. شیوه زندگی و شهرهای ما باید به طور بنیادین تغییر کند. در قدم اول باید بتوان 
در مراکز شهرها راحت پیاده روی و برای فضاهای سبز عمومی سرمایه گذاری کرد. باید کاری کرد که مردم از رفتن به محل کار خود به صورت 
پیاده یا سوار بر دوچرخه لذت ببرند. وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس ها و قطارهای شهری باید خدمات هماهنگ و یکپارچه ارائه دهند، کمتر 

شلوغ باشند و زودتر افراد را به مقصد برسانند.
همه این کارها هرچند دشوار به نظر بیایند، ناممکن نیستند. تجربه های موفق فراوانی وجود دارند. شهر اسلو در کشور نروژ قرار است تا سال 
2019 میالدی تردد خودروها را در مرکز شهر ممنوع کند. در حال حاضر، نیمی از ساکنان کپنهاگ، پایتخت دانمارک، با دوچرخه به محل کار 
خود می روند. در بریتانیا نیز شهردار لندن کار را شروع کرده و قرار است در اولین قدم خیابان آکسفورد پیاده رو شود، اما شهردار یک تنه و بدون 

حمایت دولت از عهده چنین کاری برنخواهد آمد.
فعاالن محیط زیست معتقدند بهتر است به آلودگی هوا به چشم یک فرصت نگاه کرد تا یک اجبار ناخوشایند. مراکز شهرهای بزرگ به مکانی امن 

و مناسب برای پیاده ها تبدیل شوند و همزمان دولت برای افزایش فضاهای عمومی و وسایل نقلیه عمومی سرمایه گذاری کند.
منبع: گاردین

نمی توانیم گوشه ای بایستیم تا آلودگی هوا نفس مان را بگیرد
هفته گذشته، سازمان جهانی بهداشت ضمن انتشار گزارشی هشدار داد: »آلودگی هوا سبب کاهش عمر میلیون ها انسان روی کره زمین شده است.« 
براساس این گزارش، تاثیر این پدیده بر کودکان بسیار بیش از بزرگساالن است، به طوری که 93درصد از کودکان زیر 15 سال در جهان روزانه 
به درجات متفاوت هوای آلوده تنفس می کنند. این تاثیر در کشورهای درحال توسعه به نحوی چشمگیر بیشتر است و بیش از 40 درصد از مردم 
جهان؛ یعنی یک میلیارد نفر زیر 15 سال، درمعرض غبار آلوده حاصل از سوخت چوب و زغال سنگ برای آشپزی و گرم کردن خانه های خود 
هستند. تهویه ناقص فضاهای آشپزی خطر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن را به خصوص در ارتفاع پایین تر که بچه ها مشغول بازی هستند، 

افزایش می دهد. به عالوه، تاثیرات متمرکز بر اثر تماس بلندمدت با آالینده ها می تواند رشد ریه ها و سالمت قلبی- عروقی را به خطر بیندازد.
در کشورهای ثروتمندتر، ماشین های گازوئیلی دشمن شماره 1 هستند که بیرون از مدارس و در خیابان ها مشغول آمدورفت اند. ذرات حاصل 
از احتراق گازوئیل شامل دی اکسیدنیتروژن و ذرات معلق که سطح ریه را می پوشانند و می توانند خود را به جریان خون برسانند، 5 بار بدتر 
از ذرات حاصل از سوخت خودروهای بنزینی هستند. به گزارش سازمان جهانی بهداشت، با وجود گرم تر شدن و شلوغ تر شدن جهان ما، 
موتورهای ساخت انسان همچنان آالینده های کثیف را وارد هوای اطراف ما می کنند و عدم دسترسی نیمی از جهان به سوخت و فناوری پاک 
مانند اجاق های آشپزی یا المپ های روشنایی، هوایی را که تنفس می کنیم هر روز آلوده تر می کند. امروزه، 9 نفر از هر 10 ساکن روی کره زمین 
هوای آلوده تنفس می کند و همین مساله ساالنه 7میلیون نفر را در جهان از پا درمی آورد. برای دانستن میزان سهم آلودگی هوا در سالمت افراد 

باید بدانیم، یک سوم از مرگ های به دلیل سکته مغزی یا بیماری های قلبی یا سرطان ریه، مربوط به آلودگی هوا هستند.

صرف نظر از آنکه غنی هستیم یا فقیر یا کجا زندگی می کنیم، آلودگی هوا ما را احاطه کرده و نمی توان به آسانی از آن فرار کرد. ذرات میکروسکوپی 
آالینده می توانند از سد دفاعی بدن عبور و در عمق سیستم تنفسی و گردش خون ما نفوذ کنند و به ریه و قلب و مغز ما آسیب جدی برسانند.

اگر ذرات معلق در هوا به چشم نمی آیند، دلیل بر آلودگی هوا نمی شود. در سراسر جهان، شهرها و روستاها بیش از حد مجازی که ساالنه 
سازمان جهانی بهداشت اعالم می کند، در معرض آلودگی هستند. برای اینکه مردم هر منطقه درک درستی از میزان آلودگی محیط اطراف خود 
داشته باشند، سازمان جهانی بهداشت، محیط زیست و اقلیم سازمان ملل متحد به صورت آنالین میزان آلودگی را در اختیار کاربران قرار می دهند.
2 نوع اصلی آلودگی هوا داریم؛ آلودگی های بیرون از خانه و آلودگی های درون خانه که نوع دوم مربوط به احتراق سوخت هایی مانند زغال 
سنگ، چوب یا نفت سفید برای برپا کردن آتش یا روشن کردن اجاق های خوراک پزی در مناطق فقیر است. با حرکت هوا از داخل خانه به 

خارج یا برعکس، این دو نوع آلودگی می توانند 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 سوخت های 

آالینده در خانه برای پخت غذا گرما و روشنایی مورد استفاده قرار می گیرند.
آلودگی اصلی هوا به دلیل وجود چند عنصر در هوا به وجود می آید؛ یکی ذرات معلق که مخلوطی از ذرات جامد و قطرات مایع هستند که 
با احتراق سوخت خودروها و ترافیک جاده ای وارد هوای اطراف ما می شوند. دوم، دی اکسیدنیتروژن حاصل از ترافیک جاده ای و اجاق های 
آشپزی، سوم، دی اکسیدگوگرد حاصل از احتراق سوخت های فسیلی. چهارم، ازونی که در سطح زمین به دلیل واکنش شیمیایی نور خورشید 

و آالینده های وسایل نقلیه ایجاد می شود. نوعی که بیش از بقیه بر سالمت مردم اثر می گذارد و خطرناک شمرده می شود، نوع اول است.

امروزه در طراحی های شهری، 
عالوه بر درختان که بیش از سایر 

گیاهان بر پاکیزگی هوا تاثیر دارند، 
از فضاهای سبز عمودی هم استفاده 

شود. این روش کمک می کند در فضای تنگ شهری، 
به خصوص در مناطق مرکزی شهر، گیاهان مجال رشد پیدا 

کنند. البته یکی از مسائلی که در ایجاد فضای سبز شهری 
یا حتی خارج از شهر معموال در نظر گرفته نمی شود، گیاهان 

متناسب با اقلیم است. این باور که کاشت هر گیاهی در هر 
صورت، کار درستی است، عالوه بر اینکه فضای سبز کشور 

ما را افزایش نداده، گاهی با کاشت گونه های نامناسب یا مهاجم 
حاصلی جز هدر دادن منابع آبی و نیروی انسانی ما نداشته است. 

حسین آخانی، گیاه شناس و استاد دانشگاه تهران دراین باره به روزنامه 
ایران می گوید: »درختکاری بسیار خوب است و هیچ کس منکر آن 

نیست. سال هاست می کاریم و علی القاعده باید تا حاال همه ایران جنگل 
می شد اما نه تنها خبری از جنگل نیست، بلکه فقط هرساله میلیاردها تومان 

پول بیت المال هدر می رود. در همین تهران شما ببینید چند سال است که 
دامنه های جنوبی البرز را  درختکاری می کنند. مساله این است که یال جنوبی 

البرز که ما در آن قرار داریم، منطقه ای است با اقلیم ایرانوتورانی، به طور 
طبیعی در این منطقه با چنین شرایطی ما نمی توانیم جنگل داشته باشیم، مگر 

در رود دره ها که آب دارند. اصوال جایی که میزان بارش آن زیر 600 میلی متر 
در سال باشد، امکان ایجاد جنگل وجود ندارد، بنابراین به زور آب و کاشت 

مداوم نهال در هر سال در این مناطق نمی توان جنگل ایجاد کرد و این کار بیهوده 
است! حتی اگر جنگلی هم ایجاد شود باید دید به چه قیمتی! در منطقه ای که ما 

مرتب از کمبود بارش و بحران آب سخن می گوییم، چرا باید با آبیاری دستی مداوم 
درختی را بکاریم که اصال نباید از ابتدا کاشته می شد. این دامنه ها رویش علفی و گاهی 

درختچه ای دارند. چرا فکر می کنیم رویش علفی و درختچه ای، پوشش گیاهی نیست و 
فقط درخت پوشش گیاهی محسوب می شود؟« وی اضافه می کند: »متوسط بارندگی در 

ایران سالی 250 میلی متر است. در سال های اخیر که خشکسالی هم بوده، اعالم کرده اند 
این میزان کمتر هم شده است. در چنین منطقه ای با این میزان بارش ما فقط می توانیم بوته زار 

داشته باشیم. حتی درختچه ها هم باید حتما در مسیر آب در رود دره ها باشند. در خارج از 
رود دره ها و جاهایی هم که خاک عمق مناسب ندارد، درختچه های خیلی کمی هست اما از 

نوع خشکی پسند با ریشه های عمیق مثل بادام کوهی و ارس که در ارتفاعات ایران عمدتا دیده 
می شوند. به همین دلیل تصور اینکه در مناطق خشک جنگل ایجاد کنیم، غلط است.«

آلودگی هوای تهران حل شدنی است
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 آزتد 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 شناختی )اکولوژیکی( یا آثار و 

ابنیه زیان آور باشد 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 در صورت تنفس طوالنی مدت 

و شدید ممکن است کار فرد را به بخش های اورژانس بکشانند.
 بنابر گزارش »کیفیت هوای تهران وابسته به شهرداری تهران«، هزینه های اقتصادی ساالنه مربوط به آلودگی هوای تهران 2/6میلیارد دالر برآورد 
می شود که تنها خسارات سالمت انسان را شامل می شود، اما اگر خسارت های دیگر ناشی از آلودگی هوا مانند کاهش بهره وری کشاورزی، 
کاهش دید، آسیب ناشی از آلودگی بلندمدت هوا به مکان های فرهنگی و زیرساخت ها، کاهش کیفیت زندگی و روزهای آموزشی ازدست رفته 

که مدارس به دلیل آلودگی هوا بسته بودند را به خسارت های سالمت اضافه کنیم، عددی بسیار بزرگ تر به دست می آید.
مسووالن شهری تهران در آبان و آذر 95 و برخی روزهای سال بعد از آن، مدارس را تعطیل کردند که این کار نه فقط بر بهره وری آموزشی 
دانش آموزان که بر بهره وری کاری والدین آنها هم تاثیر خود را به جا گذاشت زیرا یکی از والدین، اغلب مادر، به اجبار برای نگهداری از فرزندان 
باید سر کار حاضر نشود. برآوردها و مقایسه با سایر ابرشهرهایی که همین مشکل را دارند، نشان می دهد، با کاهش آلودگی هوا می توان جلوی 

بسیاری از خسارت های انسانی و مالی ناشی از آن را گرفت. 
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، طرح زوج و فرد، نصب 

فیلتر دود و... 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 ونقل 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.
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