
برخی مشکالت وجود دارند که حل آنها بسیار 
دشوار می نماید اما اگر به آنها از زاویه ای دیگر 
بنگریم، ساده خواهند شد. به نظر می رسد مشکل 
آلودگی هوای شهرهای بزرگ هم تا حد زیادی 
به همین صورت باشد. برای حل این مشکل 
تا به حال ده ها نشست تخصصی و همایش 
برگزار شده، صدها مقاله و خبر نوشته شده، 
چند قانون و مصوبه وضع شده، یک »برنامه  
جامع« تصویب شده و میلیاردها تومان برای 
معاینه  فنی خودروها هزینه شده اما از آنجا که 
تقریبا در هیچ یک از طرح های داده شده برای 
کاهش آلودگی، به حذف یا کم کردن عامل 
اصلی؛ یعنی خودروها و موتورسیکلت ها توجه 
نشده، در عمل نتیجه  مثبتی به دست نیامده است.

در ادامه، چند راه حل بی هزینه و بسیار ساده که 
از همین فردا قابل اجراست، پیشنهاد می شود. 
شاید بگویند بعضی از آنها ممکن است از نظر 
اقتصادی به گروه هایی از جامعه آسیب برساند اما 
در شرایطی که امروزه هوای شهرهایی مانند تهران 
به موضوع مرگ و زندگی تبدیل شده، صحبت 
از آسیب های محدود اقتصادی )اگر اصال پیش 
البی های  همچنین  است.  بالموضوع  بیاید( 
خودروسازی هم که به نظر می رسد یکی از 
مخالفان اصلی و موثر طرح های محدودسازی 
خودروهای شخصی باشند، باید منافع بلندمدت 
و سالمت خود و عزیزان شان را در نظر بگیرند.

1. از ساخت بزرگراه و تعریض خیابان ها در 
تهران خودداری کنید. تجربه های جهانی)1( 
نشان داده و گفته های مکرر مسووالن ترافیک 
تهران طی سال های گذشته مؤید این نکته است 
که مشکل رفت وآمد تهران با ساخت بزرگراه 
 حل نمی شود. فقط کافی است دقت کنیم که 
هر بزرگراهی که در شهر ساخته می شود، به 
سرعت به کانون پر ازدحام از خودرو و منبع 
جدید و عظیم آلودگی تبدیل می شود. همین 
گونه است، تونل های شهری مانند تونل پرهزینه  
توحید که نه تنها رفت وآمد منطقه را کمتر نکرده، 
بلکه به کارخانه  جدید تولید آلودگی تبدیل 
شده است. اگر خیابان ها تنگ تر باشند، مردم 
خودروی شخصی شان را بیرون نمی آورند و 
سرعت و کارایی وسایل حمل ونقل همگانی 

بیشتر می شود.
در مورد بزرگراه های موجود، بهتر است یک 
سمت آنها به راه دوطرفه برای وسایل همگانی 
تبدیل شود )نه اینکه در هر سمت، فقط یک 
خط باریک برای اتوبوس ایجاد شود(. به این 
ترتیب، کسانی که در مسیرهای کنونی با خودروی 
شخصی رفت وآمد می کنند، راه خود را تنگ 
می بینند و متمایل به استفاده از وسایل همگانی 

می شوند.
2. محدوده  »طرح ترافیک« را بزرگ تر کنید. 
حدود 40 سال است که محدوده  »طرح ترافیک« 
)محدوده  ممنوع برای خودروهای شخصی در 
ساعاتی از روز( افزایش نیافته است. بزرگ تر 
کردن این محدوده، باعث سبک شدن رفت وآمد، 
افزایش کارایی اتوبوس ها و تاکسی ها، کمتر 

شدن آلودگی هوا و انسانی تر شدن فضای شهر 
خواهد شد.

مقایسه  خیابان های مرکزی شهر، مثال بخش های 
جنوبی خیابان ولیعصر)عج( و محدوده  بازار که در 
آنها تراکم واحدهای مسکونی و اداری - تجاری 
و رفت وآمد بیشتر است، با مناطق بیرون از 
»طرح« به وضوح نشان می دهد، در صورت 
نبود خودروهای شخصی، ترافیک روان تر است 

و همه هم به کار خود می رسند.
محدودیت  هم  موتورسیکلت ها  برای   .3
حدود  می گویند  مسووالن  کنید.  ایجاد 
از  ناشی  تهران،  هوای  آلودگی  درصد   30
موتورسیکلت هاست. موتورسیکلت در مقایسه با 
خودرو، مصرف سوخت به تعداد مسافر باالتری 
دارد و خطرآفرینی و خالفکاری دارندگان آن هم 
بسیار بیشتر است. در شرایط کنونی، بسیاری از 
دارندگان خودروهای شخصی، یک موتور هم 

برای ورود به محدوده  طرح خریده اند.
4. کاربرد خودروی شخصی را پرهزینه و 
محدود کنید. به کاربستن روش هایی مانند تقسیم 
روزهای مجاز برای آمدورفت خودروها برپایه  
زوج و فرد بودن پالک ها، سنگین کردن بهای 
مجوز ورود به محدوده های شلوغ شهر، باال 
بردن هزینه  پارکینگ و پارک کردن در حاشیه  
خیابان ها و افزایش قیمت بنزین و گازوئیل برای 
خودروهای شخصی )نه برای تاکسی و اتوبوس( 
می توان کاربرد خودروی شخصی را کمتر کرد.

5. دوچرخه سواری را گسترش دهید. لستر 
براون می گوید: »از میان روش های موجود برای 
کاهش انتشار کربن، کمتر روشی به اندازه  روش 

جایگزین کردن دوچرخه برای سفرهای کوتاه 
موثر است. دوچرخه اعجازی در مهندسی کارایی 
است که از طریق آن با صرف 10کیلوگرم فلز 
و الستیک، کارایی فردی با ضریب 3 افزایش 
می یابد. من حساب کرده ام که با یک سیب زمینی، 
11 کیلومتر دوچرخه سواری می کنم. خودرو که 
حتی برای حمل یک نفر، به یک تن مصالح 
با دوچرخه، فوق العاده  نیاز دارد در مقایسه 
ناکارآمد است.« ایجاد راه های دوچرخه رو با 
اشغال بخشی از خیابان های شهر به نفع این 
وسیله )تبعیض مثبت(، دادن امتیازهای تعرفه ای 
و بانکی به واردکنندگان دوچرخه های خاص 
و تولیدکنندگان دوچرخه های همگانی، دادن 
وام های کم بهره برای خرید دوچرخه و ساخت 
برنامه های فرهنگی برای ترویج دوچرخه سواری 
می تواند بخشی از آمدورفت های شهری را 

بی آلودگی هوا پوشش دهد.
6. ساعت کار اصناف را محدود و تعطیلی های 
سازمان یافته را بیشتر کنید. باز بودن بقالی ها و 
بسیاری از صنف های دیگر تا نیمه شب و در 
روزهای جمعه چه ضرورتی دارد؟! باز بودن این 
مغازه ها، سبب افزایش ساعت هایی که رفت و آمد 
در شهر جریان دارد و مصرف سوخت و برق 
بیشتر می شود. اعمال محدودیت ساعت کار برای 
اصناف، هیچ زیانی را متوجه آنها نخواهد کرد 
چراکه به هر حال همه، کاالی موردنیاز خود را در 
ساعت های دیگر خواهند خرید. در حال حاضر، 
این مغازه ها در رقابت با یکدیگر ساعت های 
بیشتری را بازمی مانند. محدودیت ساعت کار، 
از نظر اجتماعی و روانی به نفع کارگران و حتی 

خود مالکان مغازه ها هم است. برنامه هایی مانند 
»طرح حیات شبانه« )افزایش ساعت های کار 
شبانه  صنف ها( که به تازگی از سوی شورای 
شهر پیشنهاد شده، سبب افزایش آلودگی هوا 

و آلودگی های صوتی و نوری شهر می شود.

چند راه حل دیگر
 ساعت های شروع و پایان کار صنف ها و 
اداره ها و مدرسه ها باید متفاوت و نظارت بر 
این امر جدی باشد تا رفت وآمدها راحت تر و 

سریع تر انجام شود.
 در بلندمدت باید فکری کرد تا همه  واحدهای 
صنفی و اداره ها و آموزشگاه ها به جای یک 
روز کنونی، 2روز در هفته تعطیل باشند و در 
روزهای تعطیل هم مقررات محدودیت استفاده از 
خودروی شخصی اعمال شود. در این صورت، 

فرصت تنفس برای شهر بیشتر می شود.
 برای مدرسه ها و دانشگاه ها و حتی اداره ها، 
تعطیالت زمستانی در نظر گرفته شود تا بار 
آمدورفت در این فصل که آلودگی هوا بیشتر 

می شود، کاهش یابد.
راه های  اینها  شد،  گفته  ابتدا  که  همان گونه 
سریع، کامال قابل اجرا و بی هزینه هستند که 
به راحتی می توانند بیش از نیمی از آلودگی 
هوای شهرهای بزرگ را رفع کنند. بدیهی است 
راه های بلندمدت تر و هزینه بر، مانند توسعه  
مترو، احداث خط های تراموا و »بی آرتی« در 
خیابان های موجود، عایق کردن خانه ها و اداره ها 
و اصالح موتورخانه های شوفاژ، جلوگیری از 
رشد جمعیت و توسعه  بیشتر شهرهای بزرگ، 

ایجاد فضای سبز بیشتر، اعمال محدودیت برای 
صنایع اطراف شهرها و... هم ضروری است. 

پی نوشت
1. در سال 2002 میالدی شهردار ابرشهر سئول، با 
مشاوره  هوانگ، استاد شهرسازی دانشگاه هونگیگ، 
یک بزرگراه 8 کیلومتری را در شهر سئول خراب کرد 
و آن را به شکل اولیه اش که رودخانه بود، درآورد و 
فضای سبز گسترده ای هم در دو سوی آن ایجاد کرد. 
هوانگ گفته بود  در سال 1999 میالدی مورد عجیبی 
را تجربه کرد؛ »3تونل در شهر وجود داشت و یکی 
از آنها باید بسته می شد. در کمال تعجب دریافتیم از 
حجم خودروها در معابر کاسته شده است. ما دریافتیم 
مورد اخیر یکی از مصادیق »پارادوکس براس« است 
که می گوید با کم کردن فضا در شهر می توان جریان 
ترافیک را روان تر کرد و با افزایش ظرفیت شبکه  
راه ها عملکرد کل شبکه  ترافیکی ضعیف تر می شود. 
به محض تخریب جاده، اتومبیل ها بالفاصله ناپدید 
شدند. بسیاری از مردم دیگر از خودروهایشان استفاده 
نکردند، بسیاری دیگر هم از مسیرهای جدید استفاده 
کردند، ناوگان اتوبوسرانی شهر تقویت شد و ... « 
)همشهری 1385/9/18(. شبیه این تجربه را در همین 
تهران، در مواقعی که بیرون آوردن خودروی شخصی 
به دلیل آلودگی بسیار شدید هوا، از در خانه ممنوع 
می شود، تجربه کرده ایم؛ در این وضع، بی آنکه شمار 
وسایل همگانی بیشتر شده باشد، همه بسیار سریع تر 

و راحت تر به مقصد خود می رسند.
 ،)B4.0 2. براون، لستر. نجات محیط زیست )پلن
ترجمه: حمید طراوتی، انتشارات جهاد دانشگاهی 
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 عباس محمدی
فعالمحیطزیست

یادداشتی به مناسبت هفته  محیط زیست با موضوع آلودگی هوا 

راه های ساده برای معضلی پیچیده

راه چاره آلودگی هوای تهران؛ کاهش مصرف بنزین و افزایش حمل ونقل عمومی
سالمت- 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 آزاد 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 در اثر 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 بدون 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 
درصورت تنفس طوالنی مدت و شدید ممکن است کار فرد را به بخش های اورژانس بکشانند.
 بنابر گزارش سال قبل »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 بر انسان 
را شامل می شود. 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 اقدام نه فقط بر بهره وری آموزشی دانش آموزان، بلکه 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 گرفتاری 
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، نصب فیلتر دود و...  اما مهم تر از همه کاهش مصرف بنزین 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. 

چند نکته برای تنفس کمتر هوای آلوده
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 بگیرند.
تا حد امکان در مناطق بیشتر آلوده مانند پشت چراغ قرمز توقف نکنید.

در مناطقی ورزش کنید که می دانید آلودگی هوا آنجا کمتر است.
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. 
اگر مجبور به استفاده از خودروی شخصی هستید، به گونه ای برنامه ریزی کنید که کمترین زمان 

و کوتاه ترین مسافت انتخاب شود.
شیر و گیاهان سبز از جمله مواد غذایی ای هستند که در هوای آلوده به کمک سالمت شما می آیند.
زباله ها را نسوزانید. دود حاصل از سوزاندن زباله حاوی مواد آلوده کننده برای سالمت زیانبار است.
معاینه فنی خودروهای شخصی می تواند عاملی در کاهش آلودگی هوا باشد. سعی کنید تا حد 

امکان خودروی تان کمتر آلودگی ایجاد کند.
مصرف بیش از حد گرم کننده های گازی می تواند عامل آلودگی فضاهای دربسته باشد. زمستان 

فصل سرماست. در خانه لباس گرم تر بپوشید و دمای اتاق را در حد متعادل نگه دارید.

آلودگی هوا راه چاره دارد
براساس اعالم سازمان حفاظت از محیط زیست، مهم ترین عامل آلودگی هوا در کالنشهرهای ایران، 
آالیندگی خودروهای شخصی و دیزلی است. این موضوع به چند عامل ارتباط دارد که یکی از 
مهم ترین آنها قیمت پایین بنزین در کشور است. به گزارش همشهری، تا قبل از اصالح قیمت 
بنزین در اواخر آبان ماه سال جاری، ایران دومین بنزین ارزانقیمت دنیا را داشته و قیمت این کاال 

در کشور ما به نسبت از همه کشورهای جهان به جز ونزوئال کمتر بوده است.
نتیجه کنار هم گذاشتن بنزین ارزانقیمت، خودروهای با استاندارد پایین زیست محیطی و نبود سیستم 
حمل ونقل عمومی مناسب بیرون و درون شهری؛ یعنی آلودگی هوای کالنشهرهای کشورمان از 
یک سو که سالمت بسیاری از شهروندان ما را به خطر انداخته و از سوی دیگر، قاچاق این کاال 
به کشورهای همسایه. هر چند سردار ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا، در گفت وگویی با 
ایسنا از افزایش 2برابری کشف سوخت قاچاق در مرزها خبر داد. طبق آمار رسمی که وزارت 
نفت به تازگی اعالم کرده، روزانه بیش از 10 میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق می شود 
که البته حجم زیادی از این قاچاق مربوط به حوزه جنوب، غرب، خلیج فارس و دریای عمان 
است. به این ترتیب هرچند دفاع سرسختانه از افزایش نیافتن قیمت بنزین که به خصوص در زمان 
نزدیک به انتخابات به برگ برنده ای در دست داوطلبان تبدیل می شود و در کوتاه مدت می تواند 
رضایت افکار عمومی را به دنبال داشته باشد، در بلندمدت این بازی دوسر باخت به ضرر منافع 
کشور ماست. آلودگی هوا تنها مشکل کشور ما نبوده و نیست. آغاز صنعتی شدن در اواخر قرن 
نوزدهم و بعد از آن، گسترش شهرنشینی باعث شد بشر با پدیده آلودگی هوای شهرها آشنا شود 
و بعد از آنکه نتایج مخرب آن آشکار شد، تعدیل و حذف آن ضرورت یافت. در ایران، 10 سالی 
است که زنگ خطر به صدا درآمده اما هنوز آلودگی هوا از مشکالت جدی ماست، به طوری 
که پیروز حناچی، شهردار تهران، در گفت وگویی اعالم کرده: »براساس نظرسنجی ها، مهم ترین 
مشکالت شهر تهران از نظر ساکنان شهر، آلودگی هوا و ترافیک است.« کشورهای جهان با استفاده 
از روش های مختلف که مهم ترین آنها کم کردن رفت وآمد خودروهای شخصی و افزایش سیستم 

حمل ونقل عمومی است، توانسته اند از عهده حل مشکل آلودگی هوا بربیایند.
 حسین آخانی، گیاه شناس و استاد دانشگاه تهران در یادداشتی می نویسد: »االن که این مطلب را 
می نویسم برای سفر علمی در شهر ادینبورگ اسکاتلند )انگلیس( آمده ام. کشور انگلیس قدیمی ترین 
صنعت نفت جهان را دارد و تاریخ کشف نفت در ایران با این کشور گره خورده است اما در همین 
انگلیس خیابان ها پر است از اتوبوس، شبیه همان اتوبوس های دوطبقه ای که 40-30  سال پیش 
مشابه آنها در تهران زیاد بود، با این تفاوت که این اتوبوس ها به روز و دوستدار محیط زیست 
هستند. در این کشور حداقل 3عامل باعث می شود مردم از وسیله نقلیه شخصی کم استفاده کنند 
یا هرگز استفاده نکنند؛ 1. داشتن سیستم بسیار کارآمد حمل ونقل عمومی که شبانه روز در دسترس 
همه است. 2. باال بودن قیمت بنزین که در حال حاضر به ازای هر لیتر 1/2پوند )حدود 7هزار 
تومان( است. 3. محدودیت های بسیارشدید از نظر پارکینگ و قیمت بسیار باالی آن. مجموعه این 
عوامل باعث شده افراد فقط در مواقع بسیار ضروری، مثال جابجایی وسیله و بیماری از خودروی 
شخصی استفاده کنند. استفاده از دوچرخه هم یکی از رایج ترین راه های جابجایی است که عالوه 

بر پاکی، برای حفظ سالمت مردم بسیار مفید است.«

محیط زیست شماره هفتصدوسی   دو آذر نودوهشت4


