
     

  شھرسازی ، محیط زیست  ومشکل الودگی ھوا (بخش سوم )        

  ، در این بخش شھرھای سانتیاگو شیلی ، بوگاتا درکلمبیا ولیما در پرو    ادامھ بررسی وتوجھ بھ تجربیات کالنشھرھای امریکای التین درزمینھ تعدیل الودگی ھوا         

  

  مھدی کاظمی  ،  انتخاب وبرگردان گزارشھا  

  

   سانتیاگو ، شیلی                

  

باویژگیھای ساختاری ء کم  البتھ -کالنشھرھا ی امریکای التین ھمانند سایر، شیلیانتیاگو پایتخت کشورس        

 جنوبیی شبھ قاره امریکای کھ درجنوب غربا مواجھ است . کشورشیلی بامشکل الودگی ھو -ش مشابھ یوب

، ازجنوب بھ سمت کھ کیلومتر،  200عرض متوسط  و 4500قراردارد ؛ بصورت باریکھ ایست بطول بیش از 

بھمین سبب سرزمینی است با اب  . داردقرار ، غربدرواقیانوس کبیرشرق درند آھای ھمیان رشتھ کوشمال ، 

جنوبی .  دارد یمعتدلی کم وبیش  اب وھوا ، کھ جواراستھملی ترین بخشھای ان با کشورپرووھوای متنوع ، شما

 750بیش از شیلی کشور وسعت . استقطبی  ی انھواو اببوده و ترین بخشھای ان ھمجوار قطب جنوب 

از فاتحین  ،ویا میرو  ِد والدی روایت شده ،  پِدرو  .میباشد میلیون نفر 17ود حد ان وجمعیت  ، کیلومترمربعھزار

مکانی مطلوب با بمکان کنونی شھرسانتیاگو رسید ، انجا را میالدی ھنگامیکھ  16د ، در سده جدی هقاراسپانیائی 



     

دراین مکا را ، ئی متصرفات اش افرمانروگرفت ، مقروھوای خوش یافتھ ، تصمیم زیبا  ھای ستانکوھ، اب فراوان 

  د . ا ینماحداث  ن

،  است   جغرافیائی کشور شیلی  - اقلیم  -منطقھ  کھ یکی از پنج ،بخش مرکزی شیلیشھرسانتیاگو در      

، منطقھ  ،رنگ سبز منطقھ مرکزی شیلی منطقھ مرکزی درصد جمعیت شیلی در 90کھ ، بیش از  باتوجھ بھ این مھمانھم . داردقرار

 ، خاکستری    سبزروشن ، محدوده کالنشھری ان  ،کالنشھری سانتیاگو

   

    ساکن میباشند .  وھوائی معتدل دارد کھ ابان 

ش را درمکان کنونی سانتیاگو،  درکناررشتھ متصرفاتفاتح اسپانیائی ، مقر ،ویا  میرو ، والدی ترتیببدین       

 500کمی بیش از  سطح دریاازان  متوسط ؛ مکانی کھ ارتفاعورود ما پوچو  کوه سانتا لوسیاای آند بین کوھھ

 2026و محدوده کالنشھری  بوسعت  750امروزه شھر سانتیاگو  با محدوده شھری بوسعت  است بنا نمود .متر

امریکای التین ازنظرمیزان مھم  یھاکالنشھر میلیون نفر بصورت یکی از7تا  6.5 ھبقریب کیلومترمربع وجمعیتی 

تعدیل ویا تشدید الودگی در شرایط جغرافیائیدرمورد تاثیر. بحساب میاید جمعیت وعرصھ شھری وکالن شھری 

بھ سمت شرق  ازغربمقابل جریان ھوا ند کھ ھمچون سدی درآکوھھای  ،در این مکانباید گفت : ھوای شھر



     

این وضعیت باعث میشود ھمواره توده عظیم   . دننمایمواجھ می عمده ای عیبامانع طبیرا  جریان باد ،گرفتھ اند قرار

 ان ، کوھستان است ، بدون تحرک زیاد باقی بماند  . در نتیجھبھ کھ نزدیک ترزشھرھوای الوده برفزاز بخشی ا

  . گرددمواجھ  مضاعفی ، با مشکل  کاھش الودگی ھوای شھر

   

 

  ان نزدیک تر است قابل مشاھده است .کھ بھ کوھستسانتیاگو از شھر  یتوده راکد ھوای الوده دربخش

   



     

      ت عنوان :تح،  سانتیاگو  2015ژوئن  23گزارشی از  ال پائیس ؛ تھیھ شده توسط  روسیو مونتس  

  ابرسیاه آلوده درغوطھ ورسانتیاگو شیلی                   

ھم اغلب ان  ی بلندشھری کھ توسط کوھھادر . عادت کرده اندبھ تنفس ھوای الوده ، گوئی پایتخت شیلی  مردم              

درصد  40میلیون ویا 7 ھ احاطھ شده ، امروزه قریب باست مترھزار  6کھ بعضا" ارتفاعشان بیش ازاتش فشان ، 

با  تند کھھس شھرشانازی ئدھھ ھاست شاھد تصویرھا سانتیاگواھالی  .ساکن ھستند  این شھردرشیلی جمعیت کشور

عیت طبیعی بھ سبب وض درزمستان ھوای شھرکمترازسایر فصول  تھویھ شده ،  پوشیده شده است . خاکستریی ربا

نفسی افزایش بیما ران دستگاه تاجھ است . بھمین علت دراین فصل ازسال پیش گفتھ ، اغلب با پدیده وارونگی ھوا مو

دون بخودروھای   ، ممنوعیت ترددمسئولین اغلب بھ اقدامات اضطراری متوسل شده درشرایط کنونی ، د . نمییاب

 رفت کھ ؛زفراترحد مجاانچنان از )  2015نیمھ اول ژوئن وضعیت ھوای  درھفتھ گذشتھ ( را افزایش میدھند .کاتالیزاتور

تاکنون سابقھ نداشت . متعاقب ان  1999وضعیتی کھ از سال  ؛مقامات ایالتی وضع فوق العاده اعالم نمودند 

ماه مھ تا  21سانتیاگو ( ء شھرزمستان شدند .   خوانده شھروندان برای ھمکاری وھمراھی جھت تعدیل وضعیت فوق فرا

حداکثربھ  2015ندگی در ژوئن راست . اما بامیلیمتر 100گی تاھمراه با بارند درمعموال" بسیارس )اوت  21

ن میزان باشد ھمیب امسال یگاگر بارند فعال محیط زیست در سانتیاگو ، میلیمتررسید .  بگفتھ ، کالودیو  اُِرگو،11.9

این وضعیت باعث  شده مسئولین وضعیت تاکنون بوده است .  1966خشک ترین ژوئن ازسال  2015 ، ژوئن

 . نندک واحد صنعتی کھ االیندگی بیشتری ایجادمینمودند را موقتا" متوقف 1347راری اعالم نموده ، فعالیت اضط

ل مدارس را برای مدتی تعطی ،مسئولین  ا برای مدتی ممنوع نمایند . عالوه برانر بخاری ھای دود زااستفاده از

چنان  وضعیتوند . شر استادیوم ھای سربازدومسابقات ورزشی ھرگونھ فعالیت یاو، ی باز فضاومانع ورزش در

 .ودند باین مشکل مھم شھر جھت رفع ویادستکم تعدیل عاجلیخواھان بکارگیری راھکارھای  جدا" ھمگان ، بود کھ

.  نشستان فقط بھ انتظار بار نبایدحال ھرچند نسبی  برای تعدیل الودگی وپاکی ھوابرداشت عمومی این بود کھ ، 

شکی بارش کمتر وخ با، در اینده کره زمین   یھواگرم شدن گرایش بھ ، باوجود ازان استکھ حاکی  چون  قرائن 

ریج بتد ، خواست مردم وسیاست گزاران  ،عمومی انتظار ، بنظر میرسداین بنابرمواجھ خواھیم شد . بیشتری 

فاده گانی بھ جای استاز وسائل حمل ونقل ھماستفاده ھرچھ بیشتر بکارگیری راھکار ھائی چون :متمایل ،  بھ 



     

 مارگردد . ھمچنین برای اطالع بیشتر ، آ ، وحتی محدویت خرید خودروھای شخصی بیشتری خودروشخصی از

درصد افزوده شده است . یعنی  83ده سال ،  ، طی 2013تا  2003 سال ھای شخصی ازخودروبرتعداد  نشان میدھد

ھزار افزایش یافتھ است . 1695بھ ھزارواحد 925از   

  پرو لیما ،        

؛ میان اقیانوس ارام در غرب و رشتھ کوھھای اند در شرقھای آند موقعیت شھرلیما درکوھپایھ              

 

ن شھای ای، بگونھ ای کھ برخی بخداردآند واقیانوس ارام قرار ن رشتھ کوه ھمانند سانتیگو در شیلی میا شھر لیما 

طح ازس اشمتوسط بلندی  -شوسیکا     بخش -ترمرتفع قسمت ومتر 150شان ازسطح دریا حدود  متوسط ارتفاعشھر

ما رلیازنظرتقسیم بندی کشوری شھ.  است یای توپوگرافی متنوعدار بنابراین شھر  میرسد .متر950دریا بھ 

کیلومترمربع درمنطقھ میانی کشور پرو قراردارد . شھرلیما  62037  کھ بامساحت ، ایالتی است بھ ھمین ناممرکز



     

کالن شھری  وھمچنین محدوده میلیون نفر 7وجمعیتی قریب بھ  680این ایالت با محدوده شھری بوسعت مرکز

ھری بصورتی کھ محدوده کالنش مھ دارد  .دارابموازات ساحل بھ طول قریب بھ دویست کیلومت کھ  2664بوسعت 

نشھری جمعیت این محدوه کال . بھ حساب میاید یکی از وسیع ترین محدوده ھای کالن شھری امریکای التین ،  لیما

    میلیون نفربوده است . 10.5حدود   )2014(امار مربوط مطابق اخرین امارھای جمعیتی

. انھم با توجھ بھ جمعیت دارد)2014(امار مربوط نفر  میلیون 31بع حدود کیلومترمر1.280.000کشور پروباوسعت       

  محدوده کالنشھری لیما ساکن وبفعالیت مشغولند .از یکسوم این جمعیت در این مھم کھ بیش

2014گزارشی از سازمان جھانی بھداشت . ھفتم ماه مھ                

ھوای امریکای التین راداردسازمان بھداشت جھانی : لیما الوده ترین          
 

 
 

مرکز شھر در ساعات پر تردد ترافیک کم تحرک وبشدت االینده    

 

 
 ھوای الوده دریکی از محورھای اصلی مرکز شھر  

 



     

قابل قبول سازمان بھداشت جھانی بوده است.  ءشش برابر حد – 2014-ھوای بخش شمالی شھر امسال          

شھری کھ الوده ترین ھوا را دارد  امریکای التین گزارش سازمان بھداشت جھانی حاکی از ان استکھ :در     

زارش .  گستھوا کمترین الودگی برزیل دارای در سالودور درایالت باھیادر مقابل شھر .شھرلیما در پرو است 

زان مذکور میافزاید  : افزون بر نیمی از جمعیت ساکن شھرھای جھان ھوای الوده ای را تنفس مینمایند ، کھ می

 1600از  صورت کھ : بدین   کھ این سازمان تعیین نموده است .ونیم حد مجازی استازدوبرابرالودگی ان بیش 

اند . تا" پاک داشتھ بدرصد ازساکنین این شھرھا ھوای نس 12کشور جھان ، فقط   91شھر مورد مطالعھ دربیش 

شمال در رمتر مکعب است . د   2.5پی ام    میکروگرم  38لیما بطور کلی شھر الودگی ھوا درانگین  می

حالیکھ در . میکروگرم در مترمکعب است 58د دوو میزان ان حالودگی ھوا بیشترازسایر بخشھای شھرشھر

 36رتیب  شمالی است میزان ذرات مذکوربھ تبخش ھ ارتفاع ازسطح دریا بمراتب کمترازدربخش غربی وجنوبی ک

. گزارش شده است مکعبمیکروگرم در متر 29و  

  

     دنند کھ بموازات ساحل امتداد دار آای ھکوھ ھرشتبھ  نسبتموقعیت شھرلیما 

تا ، کلمبیاوبوگ           



     

 1.150.000کلمبیا درشمال باختری امریکای جنوبی قراردارد، سرزمینی است بھ مساحت  نزدیک بھ          

س ، کھ ازنظر تعداد جمعیت ، میان کشورھای امریکای التین  پمیلیون نفر  46حدود )   2014(کیلومتر مربع  باجمعیتی 

از برزیل ومکزیک در مرتبھ سوم قراردارد .    

ین منطقھ اار دارد . قر،  ستانی معروف بھ منطقھ مرکزیکوھمنطقھ در ،کھ بوگوتا پایتخت کلمبیا شھری استشھر 

 کھ،  سط این جلگھارتفاع متو .میباشدبوگوتا معروف ) یسابا ناویا ( لگھبنام ج ، کھاست  وسیعیصورت جلگھ بسیارب

             متراست .  2600  یا، ازسطح درپوشیده شده  باپوشش گیاھی وبیشھ ھای بسیار

  

sabana de bogotá  تا وجلگھ بوگکشورکلمبیا ، معروف بھ و مرکزی ی تا در منطقھ کوھستانوگموقعیت شھر بو  

 



     

 

  بصورت نقطھ چین مشخص شده  sabana de bogotá   تاومعروف بھ جلگھ بوگ کلمبیا ، از منطقھ مرکزی یبخش

 

 
  Sabana de Bogotáجلگھ  بوگوتا بخشی از ینمای عموم  

 

  

 ان لومترمربع کی    414کیلومتر مربع است ، کھ  1636بھ وسعت کالنشھری ویا محدوده  قلمرودارای تا وبوگشھر

بتھ تا تعلق دارد ؛ الوکیلومتر مابقی بھ بخش کشاورزی کالنشھر بوگ 1222.  استتا وبوگ ء فعلی محدوده شھری

ی گسترش شھری وشھرسازی بوگاتا بصورت ذخیره برادرصد ازعرصھ مذکور 50جھ بھ این نکتھ  کھ ، باتو



     

حال گسترش درصد در 11ینی با رشد ساالنھ حدود نش امروزه دراین ذخیره ارضی حاشیھ نظر گرفتھ شده است .در

   است . 

 

ررابطھ با الودگی ھوای شھر بوگوتا ، تحت عنوان : د   2014مھ  13    Semana           از نشریھ  سماناگزارشی  

  

بوگوتاوضعیت نگران کننده کیفیت ھوای         

  
  2013ن  تصویری ازالودگی ھوای بوگوتا    ژوئ  
   

بحث داغی میان مسئولین محیط زیست ومقامات اداره کننده ایالت مرکزی کشور  )2014اسط  ماه مھ  (اواین ھفتھ      

درباره الودگی او، دبلیو.اچ.  ،علت این بحث ، گزارش اخیر سازمان  بھداشت جھانی جریان داشت . 

بود  ، دهالتین نام برده شھای امریکای الوده ترین کالنشھر بوگوتا بعنوان یکی ازاز، کھ دران شھرھای جھانھوادر



     

کھ در وضع ھوای شھر بعکس ان است ندمعتقد نبودند . انھا . انچھ مقامات محلی بھ ھیچ وجھ حاضر بھ پذیرش ان 

 گزارش مذکور امده است . اکنون پرسش این استکھ در این بگومگو ،  حق با کیست ؟ 

شھردر جھان پژوھش شده ،  1600شت جھانی کھ در مورد سازمان بھدا  )2014ماه مھ    ایل(اودر گزارش  ھفتھ پیش    

 دوشھر لیما وبوگوتا بعنوان الوده ترین شھرھای التین امریکائی معرفی شده اند .

ھ عاتی کبایکدیگر ، اطال جھان شھرھای مختلف گزارش سازمان بھداشت جھانی بر اساس مقایسھ اطالعات     

تھیھ شده ، تدوین گردیده است . 2013تا  2008ھای بین سالاین شھرھا ازھرکدام ازمستقل بطور  

رسانی اسیب کھ میتواند موجب  ،  2.5االینده ، پی ام پژوھش سازمان بھداشت جھانی میزان پارتیکل ھای         

ف بھ بدن انسان بیماری ھای ریوی وتسھیل در ورود ویروس وباکتریھای مختل ابتال بھ بھ دستگاه تنفسی ودر نتیجھ

  گزارش نموده است . ، راگردد 

  2008مربوط بھ سال این گزارش ، دروگوتا بمیزان الودگی ھوای شھرمیگویند :  مسئولین شھر بوگوتا       

در    )2014(این میزان  درسال گذشتھ اما .  است میکروگرم درمتر مکعب ثبت شده  67تا است کھ در ان سال 

میلیگرم در متر مکعب کاھش  48سطح  تا  بھ اجرا در امده اند ،  )0142(تاکنون  2008ازسال  کھ نتیجھ اقداماتی

انجام شده متفاوت  2013تا  2008ھداشت جھانی کھ بین سالھای ب. بھمین سبب با گزارش سازمان  ھ است یافت

 ن انجام شدهنوگزارش سازمان را فاقد دقت کافی ویا نادیده گرفتن اقداماتی کھ تاکمقامات محلی  . بنا یراین ،میشود 

میدانند .  ،  

 28ھش کاچون گزارشھای اخیر ، یافتھ  بھبود نسبین کنونی ذرات االینده درھوای شھرمیزابزعم مسئولین      

زیست محدوده شھری بوگوتا  را نشان میدھد.  عالوه بران  مسئول محیط 2008میکروگرام ، نسبت بھ سال 

  ستکھ :این ا ،رونادیده گرفتن کاھش مذکداشت جھانی عالوه برتی سازمان بھبی دق:  گارسیا ، میگوید نستور

 دیگر بخش 18درمقایسھ با معموال" این  بخش  ، کھکنِدی  ِ بخش ،ازشھر یک بخشدرسازمان فقط  ان پژوھشھای

بوده است.میباشد  شھردچار االیندگی بیشتری  

بخش دارای یک شبکھ  مونیتورینگ  19معیت ومیلیون ج 8بوگوتا با قریب بھ نستور گارسیا اضافھ میکند :  "     

".  ایستگاه ثابت ویک ایستگاه متحرک اندازه گیری الودگی ھواست 13کیفیت ھوای شھر است ؛ شبکھ ایکھ دارا   



     

وامل الوده کننده ، سطح الودگی در شھردرا ثر اقداماتی چون:  بھبود کیفیت گازوئیل ، کنترل عبگفتھ مسئولین     

لیھ حمل وبکارگیری وسایط  نق  وسایط حمل ونقل ھمگانی ھمربوط ب تشدید ضوابط و نُرمھای  ثابت ومتحرک ،

. کاھش یافتھ استونقل ھمگانی ، کھ دراین زمینھ از استاندارھای بھتری برخوردارمیباشند ،   

درمونیتورینگ وثبت وربط ورصد مداوم  بوگوتا  کھ: بالخره اداره محیط زیست  مدعی شد      

 نانو ( نانوپارتیکل ) موجود درھوای شھر، ھمراه بامسئولین شھر سانتیاگوی شیلی وسایر شھرھای ذرات 

 امریکای التین ، نقش پیش اھنگی را داشتھ است . 

  

ادامھ در بخش چھارم               
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