
آلودگی هوا چیست؟
»آلودگی هوا« یکی از انواع آلودگی است که صرف نظر از مکان آن، چه 
در محیـط بسـته و چه در محیط باز، به هوایی کـه در آن آالینده ها وجود 
داشته باشند گفته می شود. آلودگی هوا می تواند به دو بخش تبدیل شود که 
عبارتند از آلودگی هوای قابل مشاهده و آلودگی هوای نامرئی یا غیر قابل 
مشاهده. اگر می خواهید طور دیگری به آلودگی هوا نگاه کنید باید بگوییم 
که آلودگی می تواند هر ماده ای باشد که هوا را غیرقابل تحمل کرده و روی 
سالمتی موجودات زنده اثر بگذارد. تداوم حیات تمام موجودات زنده روی 
زمین، به دلیل ترکیب گازهایی است که به طور کل جو را تشکیل می دهند 
و عدم تعادل ناشی از افزایش یا کاهش درصد این گازها می تواند برای بقا 

مضر باشد.
آالینده های اصلی هوای تهران

آالینده هـای اصلـی هـوای تهران عبـارت اسـت از: مونوکسـید کربن، 
اکسـیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد، ترکیبات آلی فرار و ذرات معلق، 
منابـع متحرک )خودرو و سـوخت آن(. عامل دیگـر آلودگی، منابع ثابت 
)کارخانه ها و سوخت منازل( است. ذرات معلق ، خطرناک ترین آالینده ها از 
بین آالینده های فوق هسـتند. سازمان بهداشت جهانی)WHO(، این ذرات 
را خطرناک تر از هر آالینده ای برای سالمت انسان می داند و عامل اصلی 
مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوای تهران، مربوط به ذرات معلق است. 
بـه علـت ابعاد میکرونی این ذرات، سیسـتم بینی و گلوی انسـان، قادر به 
جلوگیری از ورود آن ها به درون بدن نیست. کودکان، بیش از بزرگساالن 
در مقابل نفوذ این ذرات به درون شش هایشان آسیب پذیر هستند. به گفته 
مقامـات دولتـی با اقدامات صورت گرفته، شـرایط از نظر گازهای آالینده 
مانند مونوکسید کربن و گازکربنیک تحت کنترل است. اما معضل اصلی 
ذرات معلق با قطر کمتر از ۲/5میکرون است، ذراتی که وارد جریان خون 

انسـان می شوند و بسیار خطرناکند. آالینده های اصلی هوا می توانند توسط 
منابع اولیه یا منابع ثانویه به وجود بیایند. آالینده هایی که نتیجه مسـتقیم 
این فرآیند هستند می توانند آلوده کننده های اولیه باشند. یک مثال واضح 
از یک آالینده اصلی، دی اکسـید گوگرد تولید شـده از کارخانه ها اسـت. 
آالینده هایی ثانویه هستند که به واسطه آمیختگی و واکنش آالینده های اولیه 
ایجاد می شوند. دود ایجاد شده توسط تعامالت چندین آالینده های اصلی به 

عنوان آالینده های ثانویه شناخته شده است.
عوامل اصلی آلودگی هوا

سوزاندن سوخت های فسیلی

دی اکسید گوگردی که از احتراق سوخت های فسیلی مثل زغال سنگ، 
نفت و ... منتشر می شود یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا است. آالینده های 
ناشی از وسایل نقلیه شامل کامیون، اتومبیل، قطار، هواپیما و ... باعث ایجاد 
آلودگی زیادی می شود. این سوخت ها همیشه مضر هستند ولی ما از آن ها 
استفاده می کنیم تا نیازهای اساسی حمل و نقل روزانه مان را برآورده کنیم. 
اما، اسـتفاده بیش از حد آن ها برای محیط زیسـت بسـیار مضر است زیرا 
گازهـای خطرنـاک ناشـی از آن ها، باعـث تخریب تدریجی آن می شـود. 
مونوکسـید کربن ناشـی از احتراق نامناسب یا ناقص سوختی که از وسایل 
نقلیه آزاد می شـود یکی دیگر از آالینده های مهم همراه با نیتروژن اکسـید 

است که از هر دو فرآیند طبیعی و انسانی تولید می شود.
فعالیت های کشاورزی

آمونیاکی که توسـط محصوالت مرتبط با کشـاورزی سـاخته می شـود 
بسـیار شـایع می باشـد و یکی از گازهای خطرناک در جو است. استفاده از 
حشره کش ها، آفت کش ها و کود در فعالیت های کشاورزی بسیار زیاد است. 
آن ها مواد شیمیایی مضر را در هوا پخش می کنند و عالوه بر هوا می توانند 

باعث آلودگی آب نیز شوند.

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، روزنامه نگار

سیدهـومن حـسینی

آلودگی امروزه اصطالحی است که در تمام دنیا شنیده می شود. رسانه های گوناگون در مورد انواع مختلف آلودگی هشدار می دهند و در شهرهای بزرگی همچون 
تهران، تبریز و ... این مسأله یکی از دغدغه ها و نگرانی های جدی به حساب می آید. البته بهتر است این را بدانید که آلودگی هوا معضلی جهانی است و در تمام دنیا 
یکی از مسائل مورد بحث روز است. بیش از۹2 درصد از مردم جهان هوایی را تنفس می کنند که میزان آلودگی آن بیشتر از حد مجاز سازمان جهانی بهداشت 
است. هرگونه تغییر فیزیکی، بیولوژیکی یا شیمیایی در هوا ممکن است به عنوان آلودگی نامیده شود. عوامل اصلی آلودگی هوا متفاوت است و این اتفاق زمانی رخ 
می دهد که گازهای مضر، گرد و غبار، دود و ... وارد جو شود. این قضیه باعث می شود که زندگی گیاهان، حیوانات و انسان ها به دلیل کثیف شدن هوا با مشکالت 

متعددی روبرو شود. در ادامه با ما باشید تا با عوامل اصلی آلودگی هوا آشنا شوید.

آلودگی هوا، چرا و چگونه
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گازهای خروجی کارخانه ها و صنایع

صنایع تولیدی مقدار زیادی مونوکسید کربن، هیدروکربن، ترکیبات آلی و مواد 
شیمیایی را در هوا پخش می کنند و به همین دلیل کیفیت هوا را کاهش می دهند. 
صنایع تولیدی را می توان در هر گوشه ای از زمین یافت و هیچ منطقه ای نیست که 
تحت تاثیر آن قرار نگرفته باشد. پاالیشگاه های نفت نیز، هیدروکربن و سایر مواد 
شیمیایی آلوده دیگر را در هوا منتشر می کنند و همچنین باعث آلودگی زمین می شوند.

عملیات معدن

فعالیت های معادن، فرآیندی است که در آن مواد معدنی زیر زمینی با استفاده 
از تجهیـزات بزرگ اسـتخراج می شـوند. در طول این فرآیند گـرد و غبار و مواد 
شـیمیایی در هوا پخش می شـود و باعث آلودگی هوا می شـود. این یکی از دالیلی 
است که مسئول بدتر شدن شرایط بهداشتی کارگران و ساکنین نزدیک آن است.

آلودگی هوای داخل محیط بسته

مواد پاک کننده خانگی و لوازم نقاشـی، مواد شـیمیایی سـمی در هوا را ایجاد 
می کنند و باعث آلودگی هوا می شوند. آیا تا به حال متوجه شده اید که هنگامی که 
دیوارهای خانه خود را رنگ می کنید، بویی به وجود می آید که تحملش غیر ممکن 

است؟ این همانی است که استفاده مکررش موجب بیماری های تنفسی می شود.
تأثیر فرودگاه های تهران بر آلودگی هوای شهر

بارها گفته شده است که هر فروند هواپیما در هر نشست و برخاست به اندازه 
3 هـزار خـودرو آلودگی ایجاد می کند. بر اسـاس نتایج به دسـت آمـده از مقاله 
دکتر جهانگیریان و همکاران، با فرض 3۰۰ پرواز در روز، آلودگی یک شبانه روز 
هواپیماها برابر با آلودگی ایجاد شـده توسـط ۹۰ هزار خودرو است. روزانه حدود 
۴۰۰ پرواز هواپیما در فرودگاه مهرآباد انجام می شود و در سال حداقل ۱5 میلیون 
مسافر از طریق این فرودگاه جا به جا می شوند. هواپیماها و تردد این تعداد مسافر 
در محدوده فرودگاه مهرآباد با خودرو، موجب تراکم آلودگی هوا در غرب تهران 

شده و سپس این آلودگی وارد سایر مناطق شهر تهران می شود.
مسـلم اسـت که هر چه فرودگاه از شـهر، دورتر باشـد آلودگی کمتری ایجاد 
می کنـد. امـا آلودگی زیادی نیز در اثـر رفت و آمد خودروهایی کـه از تهران به 
فرودگاه امام خمینی ره می روند در تهران ایجاد می شـود. اگرچه یک فرودگاه در 
جنوب تهران فعال شده و این مسأله کار خوبی بوده است ولی امکانات حمل و نقل 
متناظر با آن ایجاد نشده است. برخی از اعضای شورای شهر گفته اند حداقل ۱۰ 
هزار میلیارد تومان برای انتقال فرودگاه مهرآباد مورد نیاز است که در شرایط فعلی 

هیچ توجیهی ندارد. مگر این که به قدری امکانات دسترسـی سـریع و آسان برای 
فرودگاه امام خمینی ره تهیه کنیم که بتوانیم مشکل مردم را برطرف کنیم. یک 
مسافر اگر بخواهد به اصفهان برود فرضا بلیت تهران اصفهان حداکثر ۲۰۰ هزار 
تومان باشد ولی همین مسافر باید برای رفت و برگشت از فرودگاه امام خمینی ره 

۱5۰ هزار تومان هزینه تاکسی بدهد که این مساله منطقی نیست.
جمع بندی

مساله آلودگی هوا از زمان صنعتی شدن جوامع انسانی شکل جدیدی به خود 
گرفته اسـت. تهران، پایتخت ایران و قطب سیاسـی و تجاری این کشـور هر ساله 
چندین مرتبه حد مجاز آلودگی را رد می کند. مدارس تعطیل می شوند و از کودکان، 
سالمندان، زنان باردار و بیماران قلبی خواسته می شود که در خانه های خود بمانند.

با افزایش فعالیت های صنعتی و همین طور استفاده بی رویه از خودروها، نه تنها 
تهران بلکه بسیاری از شهرهای بزرگ ایران نیز با این مساله دست به گریبانند. با 
وجود هشدارهای بسیار از سوی متخصصان علوم پزشکی و بهداشتی و متصدیان 
امور محیط زیست هنوز تصمیم مناسبی از سوی دولتمردان و مقامات مسئول برای 

حل این معضل اتخاذ نشده است.
بیـش از ۷۰ درصـد ذرات معلق در هـوای تهران را منابع متحرک )خودروها( 
تولید می کنند. از این ۷۰ درصد کمتر از 3 درصد توسـط خودروهای سـواری و 
بیش از ۹۷ درصد توسـط کامیون ها، اتوبوس ها، مینی بوس ها و موتورسـیکلت ها 

تولید می شود.
بر اساس برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران، شهرداری موظف است تعداد 
8۴۰۰ دستگاه اتوبوس دیزلی خود را به فیلتر جذب دوده مجهز کند. تاکنون و پس 
از گذشت چند سال از برنامه فقط در5۰ دستگاه اتوبوس، فیلتر دوده نصب شده 
است و تعداد 835۰ دستگاه اتوبوس باقی مانده ، همچنین اتوبوس ها و کامیون های 
بخش خصوصی و دولتی عامل موثری در آلودگی هوای تهران است. خودروهای 
فرسـوده عامل دیگر آلودگی هوای تهران اسـت که الزم اسـت دولت تسهیالت 
کافی در اختیار دارندگان این خودروها قرار دهد تا در بازه زمانی مناسب به تدریج، 

خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل شهری حذف شود.
وجود موتورسیکلت های کاربراتوری به ویژه در مناطق مرکزی شهر تهران، یکی 
از عوامل موثر آلودگی است. راه اندازی خط تولید موتورسیکلت برقی و جایگزین 
کردن موتورسـیکلت کاربراتوری بنزین سـوز به موتورسـیکلت برقی در کاهش 
آلودگی هوا اثر جدی به جا خواهد گذاشت و نهایتا ورود خودروهای هیبریدی و 
استفاده از سوخت های پاک و رعایت استانداردهای محیط زیستی، هوای تهران را 

به هوایی پاک و سالم تبدیل خواهد کرد.
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تعداد روزهای هوای سالم و ناسالم پاییز در 7 سال گذشته


