
  
 

  (بخش دوم ) شھرسازی ، محیط زیست  ومشکل الودگی ھوا             

   ت عینی ومشخص این جوامع ا، باھدف اشنائی با تجربی  ھوازمینھ تعدیل الودگی امریکای التین درادامھ بررسی وتوجھ بھ تجربیات کالنشھرھای              

                         

  وبرگردان گزارشھا از مھدی کاظمی  انتخاب                     

    

 سائو پاولو        

   
  2011تصویر ماھواره از محدوده شھری وکالنشھری سائوپاولو بزرگ  در  

   

بندر کیلومتری از 60کھ بفاصلھ میباشد ، برزیل کشورترین شھرگپاولو بزرائوسشھر کالن     

   ی باھمین نامایالتکھ مرکز شھرسائوپاولو  است. گرفتھقرار ساحل اقیانوس اطلسدرسانتوز

در  میلیون نفر 12بر  بالغمربع وجمعیتی کیلومتر1520  وسعت دارای محدوده شھری بھ است،

جمعیتی دارای وربع ومترمکیل 7000 حدودطقھ کالن شھری ان وسعت من این محدوده است .

  میباشد .یلیون نفرم 28بیش از

  انجام شده نشان میدھد ، درشھرسائو پاولو تلفات انسانی ناشی   ھای پژوھش          



  
 

    اثر تصادفات رانندگی است .در فوتازالودگی ھوا بمراتب بیشتراز         

ھوا یکی ازمشکالت عمده سائو پاولو است .  ت وبویژه الودگیمشکل الودگی محیط زیس      

مراتب  شھروندان بھمیان  ازالودگی ھوامرگ ناشی میزان ، د ننشان میدھ پژوھشھاچنانکھ 

    ترافیک وسایط نقلیھ درشھربوده است !ناشی از لفات ناشی از تصادفاتترازتبیش

  بھ شورای 2013کھ درسال  سائو پاولو ،ایالت در پژوھشھای انیستیتوی تندرستی وپایداری    

 پاولوی بزرگ دراثردرسائونفر 4655دستکم  2011درسال  شھرارائھ شده ، نشان میدھد : 

 پاتولوژی ومیکروپژوھش مذکورکھ بھ سرپرستی پزشک متخصص  الودگی ھوا فوت شده اند .

 بھ سمینار ، وژوا ِد آرا ام. پی. آدا   بیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه سائوپاولو ، اوانژلینا

  پویائی شھری وسالمت عمومی ارائھ شد .

    

 

  

  ھزار کیلومتر مربع7سائو پاولو ومنطقھ کالنشھری ان بوسعت بیش از محدوده شھر  

اساس پژوھش مذکورساالنھ درسائوپاولو بعلت الودگی ھوا وبیماری ھای ناشی ازان تعداد بر     

ست . درسال تصادفات رانندگی ان ناشی ازی کھ تلف میشوند بھ مراتب بیش ازفوت شدگابیماران

بدین ترتیب فوت بیماران  .تلف شدند شھردراین  تصادفات رانندگینفردراثر 1556 حدود 2011

برابرمرگ ناشی از  3.5 یا بفرض، برابرفوت دراثرتصادف رانندگی  3ناشی ازالودگی ھوا 

نفر) و شش برابر بیمارانی کھ 1277( - میان بانوان بیماری رایج با درصد باال - سرطان پستان

   ند ، بوده است .ه انفر) جان خود را ازدست داد 874ایدز( یماریبھ بابتال دراثر



  
 

 معلق درھوا ریزگردھایمیزان ( ام پی  MP2.5 براساس داده ھای ارائھ شده میانگین ساالنھ 

ازه گیری، بین ) درھمھ ایستگاھھای اند است .ذرات مذکور بزرگیءاندازه ویا  مربوط بھ 2.5و

مکعب ) بوده  درمترمیکروگرم  20مجاز( حد میکروگرم درمترمکعب یا بیش از  25تا  20

 22.17سائو پاولو محدوده کالنشھری مذکوردرھوای  ذراتمیانگین  2011سال در است .

  مترمکعب ، اندازه گیری شده است .میکرو گرم در

 یری الودگی ھوا متعلق بھگایستگاھای اندازه  انھاکھ در، شھرستان ایالت سائو پالو 29در      

Cetesb) کمپاین تکنولوژیکی  بھینھ سازی محیط زیست ایالت سائوپائولو ) وجود دارد، بدون 

میکروگرم 20ھوا را بیش از حد مجاز سازمان بھداشت جھانی (در  2.5میانگین  ام پی استثنا 

االینده  ذراتمیزان ، تعداد فوق ان ازشھرست 21درکم . دست نموده اندگزارش در مترمکعب ) 

  بوده است .  ازحد تعیین شده توسط سازمان بھداشت جھانی ،  شان بیش

درکل ایالت سائوپاولو،  2011تا  2006سال الودگی ھوا از ، ھای میدانی اساس برداشتبر     

   ت .اسشده  )برابر باجمعیت یک شھر صدھزارنفری  (نفر 99084، موجب مرگ طی پنج سال 

ان دومیلیون نفردرجھ از بیشموجب مرگ  2011سال صورت در الودگی اتمسفری بھمین    

در صد افزایش داشتھ  65ھزار نفر)   800 ساالنھ(شده ، تلفاتی کھ در مقایسھ با دھھ قبلی اش 

    است . 

         

   شاخص ھای الودگی ھوا ی سائو پاولودرھشت          

  بسیاربدترشده )2012تا  2004از (سال گذشتھ         

       رادیو سائوپاولو برنامھ سالم صبح بھ خیر 01/02/2012گزارش خبری         

   

نشان  Cetesb لت سائو پاولواکمپین محیط زیست ای برداشت ھای گزارش شده توسط        

ھای  میشود . براساس دادهپاولوی بزرگ روز بروز خطرناک تر محدوده سائونفس درمیدھد، ت

برداشت شدهء الودگی ھوا،  درسالھای مذکورشاخص ھای  - 2011درسال  - برداشت شده 



  
 

عامل اصلی تشدید الودگی انھم بدین سبب کھ  . داشتھ است درسالھای اخیروضع را بدترین 

  گزوز وسایط نقلیھ بوده است . زااارج شده خگازھای  مذکور

. تردد روزانھ انھا اغلب موجب  استنقلیھ میلیون وسایط  7پاولودارای بیش ازسائو      

ی وسایط نقلیھ راھبندانھای طوالنانھم درحالی کھ در؛ میشود در شھرل وطوالنی راھبندانھای طوی

 بازرسی وسایط نقلیھ مذکور عالوه بران ،مینمایند . الودگی بسیاری راایجادھای روشن با موتور

  داشتھ باشد . یقاطعنیست کھ درکاھش الودگی تاثیرانچنان کافی 

 8ازبود ، انچھ ازحد مجزون درھوا بیش ازمیزان اوروز 96) بیش 2011سال گذشتھ (در    

  . ھ استسابقھ نداشتسال پیش تاکنون 

  ری میشوند . بدین صورت کھ اندازه گیمرتبا" ایستگاھھای خودکار توسط  ھوامیزان اوزون       

میزان ان  یکبارپنج ثانیھ ، سپس ھر شدهمکیده  محفظھ درونبھ  ھوااین ایستگاھھای خودکاردر

: " شرایط وامکانات  سائو پاولو میگوید ازکارشناسان ھواشناسی،  کارلوس الکاوا  ثبت میگردد .

  ھمراه با تجھیزاتوسایط نقلیھ درشھر . حجم عظیم حد مطلوبی نیستدر ما برای اندازه گیرھا

ما روزھای افتابی زیاد وھم چنین بسیار گرمی ھرکھنھ اندازه گیری ، انھم درحالی کھ شسیارب

  " .شودمیزیادی بمیزان ھوا در تشکیل اوزون کھ درنتیجھ موجب، دارد 

  

، براین مھم ی شھرسائو پاولوکاھش الودگی ھوادرورسی دیگری دررابطھ بااھمیت متربر     

ھفتاد  وجب افزایشم میتواند ،شھرسائو پاولو، توقف مترودرتمام سال درتاکید دارد کھ بفرض 

  .  گردداین شھر وپنج درصدی الودگی ھوا در

  

   در صد افزایش میافت75الودگی ھوا در سائوپالو در صورت توقف کامل مترو تا         

     28/06/2012گزارشی از مجلھ  ناتورزا             

 بفرض ،یدھد ؛ اگران منششگران دانشکاه فدرال سائو پاولو پژوھش انجام شده توسط پژوھ       

درصد  75شھرسائوپاولو بمیزان ھا درتمرکز االینده  ،عرض سال متوقف باشد متروسائوپاولو در



  
 

     خواھددرصد بیشتر 14تا9ھ ، فوت ناشی از بیماری ھای قلبی تنفسی میان شھروندان افزایش یافت

   در ،گی مذکورمشکالتی کھ دراثرافزایش الود،  جبران  برای بخش عمومیعالوه بران  .شد

 18 از بھ بیش ، برجای میماند ، وفعالیت مردماقتصادی  تولیدی زیانھا ِمردم وھمچنین  سالمتی 

   نیاز خواھد داشت . ، امریکادالر  میلیارد

ھائی روز ان الودگی روزھای معمول رابافوق میزالودگی  صدپژوھشگران برای محاسبھ در    

اعتصاب  بود، مقایسھ نموده اند .شده ن ان بکلی متوقف دراثراعتصاب کارکناشبکھ متروکھ 

درصد افزایش   انجام شد . ھمینطوربرای براورد2006دروباردیگر 2003کھ یکباردرسال ھائی 

                ھای عادی مقایسھ نمودند .ات روزھای اعتصاب کامل را با روزوففوت شدگان امار

متر مکعب میکروگرم در 41زعادی رویکدرشھر وایدرھاالینده ھامیزان تراکم  2003درسال   

(µ/m³).درگرم میکرو101.49بھ ب کامل شبکھ متروی شھراعتصادرروزالینده ھاآ ایناما بود 

مورد بیشتر بود  8ھم  ازتصادفت خودروھامرگ ناشی روزشمار . دراین رسید (µ/m³)مترمکعب

 50رای سائوپاولوی بزرگ کال" ب ، کاھش تولیدات اقتصادینظیرزیانھای دیگرھمینطور .

  اضافی بھمراه داشت .وزیان ھزینھ  -انھم دریک روز - امریکامیلیون دالر 

این سال بود، در 2003شبکھ مترو، کمتراز اثر توقف کامل افزایش الودگی در 2006سال در    

درحالیکھ در  مکعب بود .میکروگرم درمتر (µ/m³)43.99میزان الودگی طی روزھای عادی 

ین . بھم مکعب رسیدمیکروگرم درمتر .(µ/m³) 78.02عتصاب کامل شبکھء مترو بھ روز ا

  میلیون دالرامریکا کاھش یافت .     36ان نیز تا صورت ھزینھ وزیان ھای ناشی از

ھای ناشی از توقف یکسالھ مترو راورد ھائی استکھ پژوھشگران زیانسبات وبابراساس چنین مح  

  . نموده اندمیلیارد دالر امریکا براورد  18را 

  

  در سائو پاولو حمل ونقل ھمگانی در مقابل حمل ونقل انفرادی       



  
 

الودگی  در صد 90  (Inaira)انتگره ریسک محیطی ، انستیتوی ملی تحلیل امار،  براساس      

ت بدینصور انھم.موتوری باسوخت فسیلی استنقلیھ  سایطوتردداثردردرسائوپاولو)اتمسفری(جٌوی

 پاسخازحجم جابجائی ھارا درصد 45 دراین شھرفقط) (خودروھای شخصیانفرادی  کھ حمل ونقل

  .جابجائی ھا را بعھده دارند درصد   55 میدھند . این درحالی استکھ حمل ونقل ھمگانی 

 24 مترو، ھا جابجائی درصد 71 اتوبوسھا ، ازمیان وسایط نقلیھ ھمگانی پاولودر شھرسائو   

براساس براورد پژوھشگران پاسخ میدھند. انرا مابقی  درصد 5 راه اھنقطارھای و درصد

درساعت جابجا  مسافر 5450درشھر سائو پاولو  ھنگامیکھ در یک مسیر با سھ باند ماشین رو

درحالیکھ  جا میکنند .جاب رانفر 6700اتوبوس ھا ساعتی ، ؛ در یک مسیر یک باندی د نمیشو

   .  داشتھ است  رااین شھردرنفر 60،000 مترو در ھمین زمان قابلیت جابجائی

         

  بوئنوس آیرس          

پالتا شمال شرقی  لتای رود دلبوئنوس ایرس پایتخت کشورارژانتین دردکالنشھر         

نظر محیط زیست  امکانات موقعیت جغرافیائی ان بصورتی است کھ از ھ گرفتآرژانتین قرار

، بعلت قرار دفع ابھای سطحی بویژه فاضل اب  ت زیاد از ان جملھ ،بسیار ، اما ھمواره بامشکال

   است . مواجھداشتن در دھانھ رود دل پالتا ، 

  

     شھر بوئنوس ایرس وھمچنین کل بخش شھری کشور باتمرکز بسیار مواجھ است        

ر برزیلی روزنامھ ایالت سائو پاولو، درمورد وضعیت تمرکز اریل پاالسیو خبرنگا       

تھیھ  2010ی دردسامبر ن ، گزارشط زیست درآشھرنشینی ودر نتیجھ مسائل مربوط بھ محی

صد مردم ارژانتین بگونھ این گزارش ، توضیح داده شده است کھ ، چگونھ ھشتاد درنموده ، در

مساحت مجموع این محدوده ھای شھری ،  درچند محدوه  شھری متوسط وبزرگ کھای متمرکز 

  کمتراز یک در صد سرزمین ارژانتین است،  ساکن میباشند. 



  
 

  نآرس بزرگ و محدوده ھای شھری مجاوریآبوئنوس "   بوئنوس ایرس وشھرھای واقع در     

  کوردوبا :( میان شھرھای اسکوبار والپالتا) عالوه برتجمعھای شھری عمدهء ارژانتین ھمچون 

  

 

  

دلتای بزرک دل - D،  کلونیا در اروگوئھشھر C-ئھ ،دھانھ رود اروگو- B، رود  پارانا  دلتای  A - .   محدوده بوئنوس ایرس بزرگ   باخط قرمز مشخص شده است 

 )Google Earthپالتا تصویر (ماھواره ای 

      زندگیء  سبک  ارژاتینی ھا گوئی ،التا وبرخی دیگرل پِ ، ماردِ سانتا فھ، سالتاندوزا،مِ ، روزاریو، ُ

،  . براساس امارمربوط بھ سرشماری ملی کھ توسط را ترجیح میدھند» متمرکزوفشرده « 

 محدوده ھای درین تانژمردم ار درصد 80 ،شده انجام  ، (Indec)امار وسرشماری انستیتوی ملی 

  .میباشندساکن ، است در صد مساحت کشور 1 حدودھا کھ مساحت کل ان یرشھ



  
 

شھرھای متوسط وبزرگ از درشمارینفر 8ی نفرآرژانتین 10ھراز استکھ ، این بدان معنی    

  از کمتر یا، کیلومترمربع  22500 این شھرھا محدوده ھایجموع زندگی میکنند کھ مساحت م

 .Tucumánبا مساحت ایالت توکومان  برابر ،بفرض . مساحتی کھاستمساحت کشوردرصد 1

 میلیون 12،7-جمعیت کشور درصد  80 بخشی ازاین  . میباشدکوچکترین ایالتھای کشوریکی از

ی بوئنوس ایرس زندگی شھرنطقھ کالنمیلیون در م18,4در محدوده شھری وجمعا"  –نفر

   وفعالیت میکنند .

نیز مطرح بوده  1940سال در حتی ، انتقاد ازچنین تمرکزجمعیت وامکاناتی ،وضعیتی کھ        

ر تحت عنوان " سدر انتقاد از این وضعیت  اِسترادا ، کتابی  مارتینز اِِزکیلدر ان سال ،  ، است 

  . ھ استشت" نو Cabeza de Goliathگولیاس  

شھرسازی بوئنوس سبک متمرکزین عمال"تارژانکشورشھرھای دیگردر ؛گوئی بنظرمیرسد،       

بخش اعظم  ،مندوزا مثال" درمورد شھر .باشدتولید شده در مقیاس کوچکتری بازبزرگ ایرس 

بگونھ ای متمرکز ساکن   مندوزامحدوده کالن شھری درست ، ی کھ مندوزا مرکز انجمعیت ایالت

وشماری الپالما ، سانتاکروز ، سالتا  ؛شھرھای  ھمچون ی . ھمینطور میتوان بھ موارد اند  شده

حالیکھ سایر ؛ درمواجھ ھستیم ھا ھمواره باتمرکززیاد درشھربنا براین دیگر اشاره داشت . 

  عمال" خالی ازسکنھ وجمعیت است .  این شھرھا بخشھای ایالت مربوطھ 

فواصل میان شھری شاھد  اغلبارژانتین مسافرکشورگام سفردربھمین علت استکھ ، ھن      

  میباشد . و آبادیسکنھ عظیم خالی از

نفرجمعیت داشتھ ، در  میلیون 40 حدود 2010سال ژانتین درر، آبراساس سرشماری        

تا سال  2001سال میلیون نفربوده است . یعنی از 36.26 جمعیت ان 2001درسال حالیکھ 

درصد 1.17صد ویا سالیانھ در 10.6فقط ب بھ یک دھھ بھ جمعیت کشورمدت قریب 2010

  افزوده شده است .  

   



  
 

 

  

  برابر مساحت ایالت کوچکی است کھ بارنگ قرمز مشخص شده است.،  در ان ساکن ھستند کشور درصد جمعیت 80کھ قریب  بھ ای ھای شھری مساحت مجموع محدوده

ھوای کالنشھر بوئنوس ایرس باید گفت ؛ این شھردرمقایسھ با سایر درمورد میزان الودگی   

حال ھرچند  ائی ،ش درشناس، در این نوشتھ کوشرھای شبھ قاره امریکای التین کھ کالن شھ

میان ھمھ وضعیت نسبتا"بھتری رادارد. یعنی تقریبا"درراداریم ،  ھاکلی ومختصرانبسیار

ت . مزیتی کھ بوئنوس ایرس دراین کالنشھرھای عمده ء این منطقھ میزان الودگی ان کمتر اس

دریک جلگھ آیرس بندری استکھ ئی ان است . بوئنوس وضعیت جغرافیابھ لطف مورد دارد  بیشر

مالیمی  نسیمبسیار وسیع قرار دارد ، ازجملھ ویژگیھای جغرافیائی ان وجود جریان نسبتا مداوم 

  است کھ بمیزان زیادی از شدت الودگی ھوا بصورت طبیعی میکاھد .



  
 

میتوان      (CABA) کالنشھرویاشھراوتونوم بوئنوس ایرسوضع ھوای  در موردچگونگی    

پرفسور نوربرتو  کھ توسطدریکی ازاخرین پژوھشھائی  ایرس ، بھ بخش مربوط بھ بوئنوس

تحت  2014، درسال  شھرھامورد الودگی ھوای در استاد علوم طبیعی دانشگاه کلرادواواندو 

           ، توجھ نمود .شده شھرھا ارائھ زیست در مورد افزایش الودگی محیطعنوان : ھشدار در

ان الودگی وچاره اندیشی برای مداوم میز رصدوئی کھ توجھ . . . کیفیت ھوا دراکثرشھرھا"      

بروز روز ،گرفتھ نمیشودباید جدی کھ انچنان  ،مان جھانی بھداشتساز ، براساس توصیھ ھایان 

ھای دستگاه تنفسی وسایر ، موجب افزایش شماربیماریدرحال بدترشدن است . مسئلھ ایکھ 

  .رار میدھد ، شده است کھ سالمتی شھروندان را درمعرض خطرق مشکالتی

درصد از مردمی کھ در این شھرھا زندگی میکنند ، امکان تنفس ھوای  12بدینصورت کھ فقط   

  نسبتا" پاک را دارند .

  

برای مقایسھ وضعیت انھا امار واطالعات نسبتا" کافی کھ در شھر 1600در اکثر قریب بھ       

این واقعیت استکھ الودگی حاکی ازوجود داشتھ ،  باسالھای قبل ، میزان الودگی ھوای انھاکنونی 

 :عمدتا" میباید را،علل مختلف تشدید این الودگی ھا  ھوای این شھرھا نیز درحال افزایش است .

درعدم کنترل پیگیر سوخت ھائی کھ میزان االیندگی شان زیاد بوده ، افزا یش مداوم وسایط نقلیھ 

 ، جستجونمود . موتوری ، مصرف روبھ رشد سوختھای فسیلی

ه جھان بویژه بوئنوس ایرس درمقایسھ باسایر شھرھای الودھمھ اینھا الودگی ھوای شھراما با     

درحالیکھ میزان الودگی ھوای پایتخت کالنشھرھای التین امریکائی چندان زیاد نیست . 

   ت،مکعب اسمیکروگرم درمتر )45) کاراکاس (63) لیما (67) ، ریود ژانیرو (93مکزیک(

ائی چون شھرھ با ھمردیف )30( حدود (CABA)یرس آوتونوم بوئنوس ھوای محدوده شھرآ

) و سن خوزه در 27) مونتھ ویدئو(22) گواداخارا در مکزیک  (17سالوادور درباھیا برزیل (

  ) میکرگرم در متر مکعب بوده است .27کاستاریکا (



  
 

  Ciudad Autónoma de Buenos Airesشھراوتونوم بوئنوس ایرس   C.A.B.A اگر     

میزان  در این صورت ، ال پلتا  درجریا ن  است میبود ی کھ بعلت وجود رود نسیم مداوم فاقد  

     وضعیت کنونی بود . الودگی ھوای ان بسیار بیشتر از

  

ادامھ در بخش سوم                

انتخاب وبرگردان مطالب    مھدی کاظمی بید ھندی              
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