
  

   

  (بخش اول)  کشور یشھرھا کالنمشکل الودگی ھوای ، محیط زیست  وشھرسازی           

  

               

  مھدی کاظمی بیدھندی            

    

 مقدمــــــھ           

زمینی وعمیق شدن سطح لودگی ابھای زیرآ :مختلف بصوریط زیست مشکل الودگی مح         

کم شدن حجم ، خشکیدن مرداب ھا افزایش دما ، ، ، تخریب فضای سبز انھا ، بارانھای اسیدی

میلیارد ازساکنین  4بی برای کم ازمشکالت ناشی ا، امروزه انھم بھ صورتیکھ  اب دریاچھ ھا ،

ی شھرھاالودگی ھوا درترمھم وازانآلودگی سواحل دربسیاری ازکشورھا !  ، پیش روستجھان

   . بزرگ

این  اما انچھ در .کم وبیش مواجھ اندبا ان اکثرجوامع مشکلی است کھ  امروزهالودگی ھوا       

بحث ھای زیست محیطی مربوط بھ  ، ان را دارم چگونگی الودگی ھوا بحث قصد مطرح نمودن

 روسایھا) اکولوژیست(را محیط زیست شناسان پرداختن بویژگیھای الودگی ھوا  چون ؛ نیست، ان 

  ایند .  مومین محترم ، مطرح نموده نساکارشنا

کلی این استکھ : ھمچون سایرمشکالت وعارضھ ھای کالنشھرویا بطور با اھمیتنکتھ بسیار    

جھت این واقع گرائی از شد.با ان روبرو گرابا توجھ ای دقیق وواقعمیباید  بخش شھری جامعھ ،

حوریت اساس پاسخگوئی با میعنی در ؛نگیرند" مورد توجھ قرارجوانب مختلف کامالاگر: کھ 

  -کھ بیشترازاین عوارص اسیب میبینند  از جامعھ طبقاتیمنافع بویژه  – مطالبات ومنافع جمعی



  

ھای شخصی برداشتمبتنی بر اغلب  کھخواھند شد ، راھکارھائی پیشنھاد نھایت  در ؛نباشد

جھت غلب راھکارھائی کھ اامروزه ، بنظرمیرسد چرا ؟ چون .خواھد بود، ین یا ان اوذھنیات 

مبتنی  انچنانکھ بایدکمتر ، مطرح میگرددجامعھ سطح درویا دستکم تعدیل این مشکل  رفع

است . کشور وضع موجودو نیازھایببا توجھ  انھم ، این مشکل از یانھگرا واقع یبربرداشت

»  مسئلھ طرح«کوشش در : نخست روی دونکتھ مھم تاکید داشت باید  قبل ازھراقدامی،  بنابراین

گرفتھ مورد بررسی قرار  - براساس محوریت منافع اکثریت مردم -وانب انج ھمھ ی کھبصورت

 –اجتماعی  ،با درنظرداشتن ابعاد مختلف اقتصادی بھ چگونگی مسئلھ توجھ مشخصا" . ویا  باشد

 ی ویژگیھا، خاصھ توجھ بھ مورد نظر» شھر«اکولوژیکیء  - فضائی - جمعیتی وفیزیکی 

 مشکالتنکتھ ایکھ میتواند د . نینمایم ، مشروطرا نی کشورکنوکھ روند توسعھ عمومی  ساختاری

مطالعات . باید  مشخص نماید ، اقدامیھراغازاز پیش ،را یپیشنھادھرامکان تحقق ویا عدم تحقق 

بھ شدت  اغلب عملودر »!نشدنی«کھ فرصتی برای ارائھ راھکارھایانچنان ھمھ جانبھ باشند 

علل الودگی ھوا وجود یکی از:  ده ایم کھ گفتھ میشودشنیبعنوان مثال . پیش نیاید مسئلھ ساز

نمیتوان کھ  است واقعیتیاین مسئلھ  ، بلی .است شھرویا واحد ھای صنعتی در نھ ھاکارخا

مطرح میشود ، میتوان نادیده نمودن این واحد ھا ازشھرد دورھنگامیکھ پیشنھا، اما  ! ان شد منکر

دروضع  ونیازھای انلکرد بخش صنعتی شھرعمبفرض  – جوانب پیشگفتھازبسیاری گرفتن 

امروزه مجریانء ، ھمانند درماندگی ایکھ  را درچنین پیشنھادی مشاھده نمود !؟ -موجود 

کیلومتری با ان  120شعاع بھ  محدوده   درونممنوعیت احداث واحد ھای صنعتی مصوبات 

نعت صبخش ژگیھای ویھ دھھ چھل بدون توجھ ھمھ جانبھ بچون در چرا؟  ند !؟ مواجھ میباش

تحوالت سیر، کاستیھای بسیاری کھ شاغلین در واحدھای تولیدی با ان مواجھ اند ، بالخره کشور

مسئلھ بسیاراقدام بھ ممنوعیت از وضعیت بخش صنعت ، راساس برداشتھای سطحی ب ، بعدی ان

    درون محدوده فوق ، نمودند !   مذکورواحد ھای تقراراس ، و واقعا" زرنکرده ،ساز



  

، کھ استاشنائی وشناسائی ھمھ جانبھ تجربیات سایر کشورھائی لزوم  : مھم دیگرنکتھ بسیار      

   -در حال توسعھ اند  –دارند را  نظر شرایط اقتصادی اجتماعی وضعیتی کم وبیش مشابھ مااز

شھر بوئنوس ارژانتینی ھا در ،شھرمکزیکومکزیکی ھا در  کھبھ اقداماتی توجھ :  بطور مثال

 چینی ،این کشور سایرکالنشھرھای دیگر درژانیرو وسائوپائولو و ریو دِ  برزیلی ھا در ایرس ،

مجموعھ بفرض ،  ( ان .جمعیت وشانگھای ویا سایر شھرھا ومجموعھ ھای شھری پرھا در پکن 

 یرابمبئی وکلکتھ وس) .رسیده استنفرمیلیون!  90کھ ھم اکنون جمعیت ان بھ بیش ازایشھری 

کھ ھمگی  وغیره ، مصردرقاھره و ترکیھدر بولناستاھند ، در ری درحال شکلگیریمجموعھ شھ

جھان درحال توسعھ ھستند در، ه دبھ شدت الوی ھواو یمحیطزیست  مشکالت  کالن شھرھائی با

.     

انچھ  تاکنون چھ اقدامات موثری انجام داده اند ؟ این زمینھ این کشورھا درباید توجھ نمود :     

چھ موانعی در راه رفع ویا تعدیل الودگی  ؟است حد با موفقیت ھمراه بوده  چھ ده اند تاانجام دا

  ھمھ این کشورھا بفرض   چگونھ مواجھ شده اند ؟ رو با مشکالت پیش  ؟کالن شھرھایشان دارند

دیگری وبالخره پرسش ھای پرشمار !؟را دارند  کالنشھرھایشاناز کارخانھ ھاقصد دورنمودن 

  گیرند .د ، بادقت موردتوجھ قرارمیبای کھ 

، انھا نیست گی تجربیات دیگران برای تقلید ازچگونتوجھ ودقت درالبتھ ، روشن استکھ ،        

بکار گرفتھ شده ، توسط جوامع سرمایھ داری  تقلید وکلیشھ کردن الگوھای –روال تاسف باری 

.  بل تغییری درامده استبصورت عادت غیرقاشھری ما درسیاست گزاریھای  کھ -پیشرفتھ  

    ، کھباشد نمودن برداشت ھائی  ھماھنگسامان دادن وبنوعی تصحیح و بکارقبل ازاغازھدف باید 

 افکارعمومیکاران ودست اندرمیان در، کالنشھرھای کشورویا معضالت دیگردر باره این مسئلھ 

جستن دوری رائی وتجربیات مشخص وعینی دیگران ، میتواند واقعگتوجھ بھ. رایج شده است 

توجھ بھ  بمیزان قابل مالحظھ ای افزایش دھد . ، شوندمی پیشنھادھائی کھ ارائھدر ات راتوھماز

اصولی مطالبات تصحیح   حد امکان بھدر ھمچنین میباید بااین ھدف باشد کھ :تجربیات دیگران 



  

 ل د وشن ، مستبگونھ رباشند  انھامکمل سایر مطالبات اجتماعی وشھروندی کھ جمعی ، بصورتی

حین : اگرپیشنھادھای ارائھ شده درنظرداشت درباید ھمواره این مھم را  نماید .وقابل دفاع کمک 

معمول  ما، حتی غیرشھری !  بخش شھریا دردربسیاری ازبرنامھ ریزیھچنانکھ  – اجرایشان

قابل  یمھ اشت اد یااینکھ انگونھ کھ انتظار، موجب شوند را نشده ای پیشبینی  مشکالت جدید -است 

؟ این  ! پیشنھادھا نزد افکارعمومی خواھند شدموجب بی اعتباری چیزھرقبل از ،اجرا نباشند 

اھداف دربفرض   -  بخش شھری کشور در جاریدر سیاست گزاریھای ، توان مھم را امروزه می

 اغلب روی کھ ، ھاازکالنشھرشھرھای جدید دور  احداثدر ، طرحھای جامع کالنشھرھا پایھ

  بوضوح مشاھده نمود !  -دست مانده 

    مکزیکودرپایتخت مکزیک شھرکھ اقداماتی ، بفرض میتوان، جھت شروع این بحثاکنون      

  Ciudade  de Mexico   سده گذشتھ  90یل دھھ اازاو »مکزیکو سیتی «ان  یویا نام انگلیس

 شھرا دروتوانستھ الودگی ھعنی ی - راه بوده ھم ھائی نسبی با موفقیتربطو وشده تاکنون انجام 

 را -د بھبود بخشتا اندازه ای  ، جھان شھرت داشت شھر بھ الوده ترین  80دھھ در  کھ مکزیکو

    .اد دمورد توجھ قرار

این شھر امده درامات وطرحھای بھ اجرا دردرحد توان اقد، خواھم نمود کوشش بنابراین ،      

 ھایسایرکالنشھران ازانجائی کھ وه برعال .م ی طرح نمامبا کسب اطالعات از منابع محلی  ، را

انیرو ژ ، مانند ریودِ  شبھ قاره امریکای التیندر،  زیادی بسیارالودگی ھوا باجمعیت وتوام  پر

گو ا، لیما درپرو، سانتیکلمبیا دربوگوتا تین ، رژانآیرس درآبوئنوس   ،ائولو در برزیل سائوپو

رفع ویا دستکم  طرح ھائی را برای مکزیکو با شھرمتقابل  ارتباطدربموازات ودرشیلی کھ  

برخی  مورد توجھ قرار داده ،  رار اورده اند بھ اجرا د خودتعدیل الودگی ھوای کالن شھرھای 

تابا مقایسھ تجربیات شھرھای مذکوربایکدیگر،  ویژگیھای .  نمایممطرح نیز راازاقدامات انھا  

 .بیشتری مورد شناسائی قرار گیرند 



  

 اقدامات مربوط بھ مبارزه با الودگی درکالنمورد ، دراجمالی ء  بسیاراین بررسیدر ، البتھ     

زارش زمینھ ، گ اینسعی خواھد شد بجای توجھ بھ یک دیدگاه مشخص در ، شھرھای پیش گفتھ

چگونگی وضع رابطھ با دولتی دردولتی ویاغیرکھ منابع محلی ھا ونقدھای متنوع و مختلفی 

یا اینکھ ،  نظرعلل عمده ایجاد الودگی ، اقداماتی کھ انجام شده شھرھای مربوطھ ازموجود 

گزارش بر کھ اقدامات انجام شده مبتنیھدف عمده این است . مطرح گردند، است انجام شودقرار

قرارگیرند . یعنی ھنگامی تابتوان گزارشھا مورد سنجش  .مطرح گردند  بررسی ھای مختلف ویا

تا ادعا نیز سنجیده شود . یان میاید میزان درستی واغراق درزمینھ ای سخن بمرکھ ازموفقیت د

با  ھای مربوطھموفق ویا حتی ناموفق شان درتصمیم گیریعینی تجربیات بتوان باتوجھ بھ انھا از

مواجھ  درتابتوان کم وبیش دریافت دروضع موجود بخش شھری ما  استفاده نمود !اطمینان بیشتر

را  چھ اقداماتی چھ اقداماتی رامیتوان انجام داد؟  ، شھر، نظیرالودگی ھواشدن با معضالت 

بعضی وچھ  ؟  چھ اقداماتی راباید انجام داد !ان نیستیم  انجامچون قادر بھ نمیتوان انجام داد ؟ 

  بھ ھیج وجھ نباید انجام داد ؟را پیشنھاد میشوند داماتی کھ معموال" اق

  

ئلھ ابعاد واھمیت مس             
 
 

ھوای الوده تنفس مینمایند جھان  جمعیت شھری در صد  90قریب بھ          
 

DW 8/5/2014   دویچھ ولھ                   رادیو المان,    
 
 

       
.است ھان سطح الودگی ھوایشان باال اکثر شھرھای ج ، نشان میدھد کھ 2014سازمان بھداشت جھانی درسال      WHO گزارش     

 ط سازمانتوس حد تعیین شدهن کشور، سطح الودگی ھوایش کمترازدر برزیل تنھا شھر سالوادور، درمیان شھرھای بزرگ ای ،بفرض  

 جھانی بھداشت بوده است .

  
  
 
 

  جھان ، دراکثرشھرھای، کھ کیفیت ھوا مان بھداشت جھانی حاکی ازان استگزارش ساز      

ھوائی را در صد جمعیت شھری جھان  90بھ . بگونھ ایکھ قریب  درحال بد تر شدن است



  

ھانی تنفس مینمایند کھ میزاان الودگی ان بیش ازسطحی است کھ ، توسط سازمان بھداشت ج

، تعیین شده است . قابل تحمل نسبتا" برای ھوای  

 ایالتسالوادوردرمطالعھ وبررسی قرارگرفتھ فقط شھرشھری کھ مورد  40در برزیل از        

 سازمان کمترازسطح تعیین شده توسط ، اش، یا پارتیکل ھای االینده  لودگی ھوامیزان اباھیا 

ھرمتر مکعب ، بوده است . میکرو گرم در 20جھانی ، یعنی  بھداشت بھداشت  

ده لوآھوا انچنان ال توسعھ حکشورھای دردرشھرھای بزرگ ، بویژه  در اکثر مراکز شھری      

س وسالمت . ھوائی کھ برای تنفررا درافق تشخیص دادشھ استکھ بسختی میتوان بناھای بزرگ

مضر و خطرناک میباشد .  وافراد ُمسنده ھا بخصوص کودکان اخانو   

 نموده است وتار ھوای الوده شھرقاھره  ، افق را کامال" تیره  

 

         

. 

بین کشور جھان  ،  91شھر در  1600سازمان جھانی بھداشت  با اندازه گیری الودگی ھوا ی 

 12بھ این نتیجھ رسیده : کھ فقط %    میباشد .) 2011سالاطالعات  اخذ شده بیشتر مربوط بھ  (  2012تا   2008سالھای 

ازمان استکھ سحد مجازی در ی شھرھایشانشرایطی ھستند کھ الودگی ھواازساکنین این شھرھا در

 جھانی بھداشت تعیین نموده است .



  

 2.5 انھاوضعیتی زندگی میکنند کھ میزان الودگی ھوا دررھا درحدود نیمی ازجمعیت این شھ     

ندان برای سالمتی شھروالودگی زیادی  کھ . برابر حد تعیین شده سازمان جھانی بھداشت است 

در  د اغلب میتواند عواقب بسیار نامطلوبی داشتھ باشد .  مناطقی کھ با الودگی بیشتری مواجھ ان

طور بدرھواذرات االینده . در این مناطق میزان متوسط   دارندارقرکشورھای اسیائی وافریقائی 

گزارش از دوچھ ولھ صدای المان  مکعب رسیده است . میکروگرم درھرمتر  71بھ متوسط   

دن دون وقفھ در حال تشدید شھمانگونھ کھ مالحظھ میگردید ، این معضل در کل جھان گوئی ب 

در وانکور )  بخش پژوھشھای محیط زیست 2016 یل ماه فوریھ سال جاری (اگزارش اواست .   

Michael Braver  مذکورسرپرست گروه پژوھشی     ر گزارش  مایکل  براو بھ کانادا بھ استناد 

میلیون نفر از جمعیت جھان در اثر بیماری ھا وعوارض ناشی از 5.5بیش از  2015درسال    

شور چین الودگی ھوا فوت شده اند ، این گزارش اضافھ  مینماید : بیش از نیمی از این تعداد بھ دوک

ا سال پژوھشھای مختلف نشان میدھد اگر وضع بھمین صورت ادامھ یابد ، ت وھند تعلق داشتھ اند !

! نسبت بھ میزان کنونی افزایش یابد %50متوسط  میزان الودگی ھوا در شھرھا  تا   0320  

 

!از حد  بیش الودگی ھوای        

میکروگرم در متر مکعب  51شھرھای بزرگ   ھوای در امریکای التین متوسط  میزان الودگی

 یزانایالت سائو پائولو است . شھری کھ مدر سانتا گردترود الوده ترین شھرزیل راست . در ب

 زان الودگی ھوا ، بترتیبان میاست . پس ازمترمکعب میکروگرم در 81االینده ھوای ان  ذرات

سایر شھرھای  از بیشتر مترمکعب میکرو گرم در  52  وبلوھوریزنتھ  67 ریوِد ژانیرو : در 

   بزرگ این کشور است .



  

شمار  ھوا عمدتا" بعلت سوخت ھای فسیلی ، افزایشمیزان تراکم ذرات الوده کننده درافزایش     

در شھرھا ست .ارخانھ ھا ، کء ی گاالیند ایجاد ، وسایط نقلیھ موتوری   

میلیون  3.7، طبق گزارش سازمان جھانی بھداشت ، الودگی ھوا باعث مرگ   2012درسال      

سال  شده است . باال بودن میزان ذرات االینده ای  چون ، ریز گردھا  60کمتر از با سن  انسان 

  .  انده مغزی وسرطان ، شد ھای قلبی ، تنفسی ،اباعث افزایش مرگ ناشی از بیماریومشابھ درھو

بوط اکنون قبل طرح گزارشھای مختلف از کالنشھرھای عمده التین امریکائی کھ اقدامات مر      

 یکدیگر ابھ رفع ویا دستکم تعدیل میزان الودگی در شھرھایشان ، تقریبا" بموازات ودر ارتباط ب

رکدام از این کالنشھرھا انجام جھت امکان مقایسھ اقداماتی کھ در ھ انجام شده ، ضروری است

ا رانھا میزان الودگی ھوا ی وضعیت جغرافیائی و  بھمحدود اجمالی وھرچند ، توجھ ای  گردیده

 داشتھ باشیم .

 

شھر مکزیکو        

لھ مکزیک با فاصمیانی در منطقھ  . شھرمکزیکو نقشھ زیرمیتوان مشاھده نمودھمانگونھ کھ د

ای توسط رشتھ کوھ ، ، بصورت احاطھ شدهغرب ان در ارام  واقیانوس در شرق ازخلیج مکزیک

نیمھ فعال ھم میباشند ، قرار گرفتھ است . فعال ویا  مرتفع اتش فشانی ، کھ بعضا"   

تفع مکان مر نشھرمکزیکو کھ در واقع بنام کشور مکزیک نامیده میشود ، بدین سبب در ای   

مره این مکان قبل از کشف امریکا ومستع :ھ کبناشده است  -ازسطح دریا متر 2250 -کوھستانی 

     ستک  مپراتوری آمیالدی باگسترش ا 1325، درسال طی قرن شانزدھم توسط اسپانیا ان شدن 

Tenochtitlanانتخاب شده بود .     تنوختیتالن پایتخت ان بانام بعنوان   



  

      

  

سده پیش از  13تمدن  آستک  بسیار قدیمی ، نزدیک بھ در سابقھ مرکزیت این مکاناز انجا کھ     

ود معابد و    تاریخی ، وجبھ سبب چنین سابقھ فاتحین ویا استعمار گران اسپانیا ئی   هبود میالد

ماری عاطاعت بومیان ازنظم استوتداوم  جھت تحکیم  ،اشت دمیان بومیان این مکان  احترامی  کھ

کنون ھم ا، انچھ درگذشتھ وجود داشتھ  کھ میان بومیان ، ، در ودر واقع ایجاد چنین احساسی  جدید

انتخاب دید استعمارگران ج را بعنوان پایتخت -پایتخت پیشین  آستک  -ھمین مکان  !ادامھ دارد نیز

زیکو ،  موقعیت جغرافیائی شھر مک، بنابراین  نمودند . بنا  ان بر روی  را مکزیکونموده وشھر

متر از  2250ارتفاع  !موقعیت مناسبی نیست  بدالیل تاریخی ،  در رابطھ  با مشکل الودگی ھوا ،

درصد کمتر از اکسیژن موجود در  25ات 20سطح دریا باعث شده میزان اکسیژن ھوای ان 

با کمی ھ وسایط نقلی ، موتورھای پدیده ایکھ موجب شده. د باش ازسطح دریا شھرھای با ارتفاع کم 

اطراف ان  مانع  ھای  بران  احاطھ  شدن شھر توسط کوه عالوه احتراق ناقص مواجھ شوند . 

،  ھا بھمین سبب استکھ  : مکزیکی تحرک وتداوم جریان ھوای  بمیزان کافی میگردد . 

، بلھ این قا، درِ کھ توده عظیم ھوای الوده ھمچون ایند  مینم شھرمکزیکو را بھ قابلمھ ای تشبیھ 

ن باپدیده در نتیجھ شھر مکزیکو نیز ھمواره مانند شھر تھراسرپوشی برای شھرشده است .   بواقع 

واقع موقعیت جغرافیائی .  دروارونگی ( اینورسیون ) ھوا وافزایش دما  مواجھ است   



  

 

شھرمکزیکو احاطھ شده میان کوھھای اطراف   

 

کو ھرچند کھ ارتفاع شھر مکزیتھران است ،  تا اندازه ای شبیھ بھ موقعیت شھر ومکزیکشھر

.  ست  یاتھران ازسطح درشھر متر بیشترازارتفاع  1000قریب بھ  دریا سطح از  

پرجمعیت جھان است  . کالن شھری است کھ  ھایشھر مکزیکو امروزه  یکی ازکالن شھر      

ھری در محدوده شان  جمعیت  بوده  ، مربع کیلومتر 1495قریب بھ  مساحت محدوده  شھری ان 

میلیون نفراست .  25میلیون ودر محدوده کالنشھری بیش از  14حدود   

وخارجی  مھم داخلی ھایدارای بخش صنعتی نسبتا"عظیمی میباشد کھ دران شرکت شھرمکزیکو    

بوده ،  بسیارضعیف صنعتی ان واحدھا در ند گی یالآفعال اند .در بخش صنعتی  شھرکنترل  

ھای  عدم رعایت حداقل شاخص ن گفت :  کنترل بسیار ضعیف وبگونھ ایکھ با اطمینان میتوا

ا" نسبت لمیکی ازعوا  ،ازسوی واحد ھای صنعتی  مربوط بھ الودگی محیط  زیست وھوای شھر

   این کالنشھر است .مھم الودگی ھوا در



  

  ریو ِد ژانیرو           

 

 

    فعال محیط زیست   گزارشی از  دبورا  موتا   

متعدد  تپھ ھای سرسبز ودریاچھ ھایبا طبعیت وسواحل زیبا  درجھان،  کھشھری استژانیرو  دِ یور

 ل شھری دربزرگترین جنگ  کھ جنگل  تیجوکا   -گرفتھ دل شھر قراردروحتی جنگل بزرگی کھ 

ساس این احوجودشان ؛ کھ باھستند   ای طبیعیامکانات مزیت و. ھمھ اینھا  ختھ میشودشنا  -جھان 

 ،شتھ ندا یکاست خاصھ ھوای سالم کم و ،چنین شھری ازنظرخوش اب وھوائی  :میشود کھ  ویتتق

 علیرقم تخریب مداوم محیط زیست ، ھوای پاک وسالمی را بھ شھروندانش عرضھ میدارد.  



  

 

 

 

   

  

   

، تحت ی بود ھدف پژوھش ریو شھروندان  سالمت مذمن الودگی ھوا درتحقیق در مورد تاثیر

اره پژوھشی در ب»  عمومی  المت پویائی فضائی و زمانی تاثیرات  آلودگی ھوا در س  «:عنوان 

ی . پژوھش  شھرستان ومنطقھ کالنشھری، ریوِد ژانیرو وشھرھای واقع در منطقھ کالنشھری ان

ایالتی ریو ِد  انیستیتوی  پزشکی اجتماعی  دانشکاهازکھ بھ سرپرستی ، آنتونیو پُونسھ ِد لئون 

 ژانیرو انجام شده است .

ی الودگی ھوا ن پژوھشھا حاکی از این واقعیت بود کھ : تاثیر منفیکی از نتایج غیر قابل انتظار ای 

شان نپژوھشھا  برسالمت عمومی درشھر ریو ، بطور محسوسی  ، بیش از شھر سائو پاولو است .

از ساکنان مت تنفسی ساکنان  ریو ِد ژانیرو بدتر" تاثیرات ناشی از الودگی ھوا  در سال  :  میدھند

.  شوندتلف می الودگی ھوا ازشھروندان دراثرچھ تعداد ، ل میتوان گفت مشک  سائو پاولو است . 

از ذراتی با  تشکیل شده مواد(   10پی  ان    واحد االینده  10ولی براورد میشود بھ اذای افزایش  

فوت     0.59با افزایش %میکرا میلیمترمعلق درھوا ) دریک روزمعین در ریو ،  10قطر کمتر 

پاولو ن سائویکھ این افزایش برای ساکناحال؛ درمواجھ ایم ی ھای دستگاه تنفسی بیماراثرشدگان در

ظر بیایند این اثار میتواند کم بن  میافزاید : "   ستژیدمی لواپی  ءمارشناسآبوده است .   0.39  %

." ولی با توجھ بھ حجم جمعیت  این دو شھر نتیجھ شان در سالمتی اھالی  نسبتا" زیاد است   

   

   
ا آلودگی ھوا در استادیم معروف   ماراکان

  



  

 در کنار ساحل  وبالخره درھوای ازاد وفضایماندن  انیرو بھ گردش ویا ژعادت مردم ریو د       

  ھر باشد .   این ش، احتماال" باعث تاثیر بیشترالودگی ھوا درافزایش بیماری ھای تنفسی در باز 

ھی اگا،ریو ساکنین مقایسھ بادرپالومن این استکھ اھالی سائو شتکارشناس مذکور میگوید: " بردا

کھ  روزھائیھا در ی. چون  سائوپاولوئساسیت بیشتری نسبت بھ مسئلھ الودگی ھوا دارند حو

شھر  خیابانھا ومیدانھای اصلیایند . درمپرھیز مینازماندن درفضای باز ، استالودگی ھوا شدید 

انند ا را بھ اطالع شھروندان میرسوروزانھ وضعیت ودرجھ الودگی ھ ھھائی نصب شده  کد پالکار

نین حالی کھ بھیچ وجھ چ! در. اما بھ عکس مردم ریو میپندارند  کھ کیفیت ھوا حتی عالی است 

ست .   سرپرست تنھا گروھی کھ در درباره ھوای شھر در برنامھ ای تحت عنوان   برنامھ نی

تاثیر  در حال تدوین متدولوژی برای  بررسی وشناخت باھمکاری سایر کارشناسان   ھوای ریو ، 

اخوش تنفس روزانھ  ھوای الوده عواقب  ن  بر سالمتی  مردم  شھر میباشند .میگویند : ی ھواالودگ

 . ھد دادایندی  بھمراه دارد . عواقبی کھ دیر یازود تاثیر مخرب اش را برسالمتی انسان  نشان خوا

ھوای نفس از ت یھرچیز ناشنفسی ،  بیماری ھای قلبی  کاردیو واسکوالر بیشترازت بیماری ھای  

شدید الوده است .  ھمچنین ناراحتی ھای دیگر نظیر آسم و حساسیت بینائی در اثر الودگی ھوا ت

 دیگراناز یش بدین ترتیب کودکان وافراد مسن ب شده ، فوت در اثر ایست قلبی نیز افزایش میابد .

د مسن دراثر شھرون 11روزانھ  انیرو ژ ریودِ قربانی الودگی ھوا ھستند ، امارنشان میدھد درشھر 

الودگی ھوا تلف میشوند .بیماری ھای ناشی از  

رین عامل مسئول برنامھ ھوای ریو ،  انتونیو  پونسھ ِد لئون معتقد است :   درشھر ریو بزرگت     

 72یشود  %الودگی ھوا  اتوموبیل بویژه انھائی از گازوئیل استفاده میکنند ، میباشند  "براورد م 

   از تردد وسایط نقلیھ است " یریود ژانیرو ناشالودگی ھوای کالنشھر 

ا در  الوده ترین ھواغلب پژوھشھائی کھ در باره الودگی ھوا در امریکای التین  انجام شده  ،       

  



  

و و ریوِد کالنشھرھای التین امریکا تاکنون  شھر مکزیکو ، سانتیاگو در شیلی ، سائوپائول   

لودگی از میزان ا، کالنشھرھای اصلی این کشورھا بھ استثنای  اما .  بوده اند،  ژانیرو در برزیل 

عا ت وداده ھای رصد شده مشخص وقابل استنادی در دست نیست .ھوای سایر شھرھا اطال  

ود ، قریب بھ دوقرن پایتخت برزیل  ب باھیا  یالت اسالوادوردرشھر ریود ژانیرو کھ پس شھر

میلیوننفر ،  14بھ  قریب  تی لومترمربع باجمعیکی 4600اش حدود   وسعت محدوه کالنشھری

 جمعیتی کھ براساس امارجمعیتی سالبا کیلومترمربع و 1260عرصھ ویا محدوده شھری اش 

میلیون نفر بوده است  .7کمی بیش از  2010   

ھا ازسطح  اند. بلندی نمیباش بھ دوره دوم زمین شناسی ) متعلق( ھای کم ارتفاع ه نقاط مرتفع شھرشامل کو         

از  متر ازسطح دریاست . سایر نقاط شھر اکثرا" ارتفاعشا ن کمتر 1000تاحداکثر  600دریا بین 

متر  10در صد از سطح شھر ارتفاعی بیش از  22متر ازسطح دریاست . انھم بقسمی کھ فقط  10

 از سطح دریا دارند .

  

ادامھ در بخش دوم          

ھدی کاظمی بید ھندی انتخاب وبرگردان مطالب    م     

1394بھمن        

 


