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به بحران زمين به بحران زمين 
تسلط نداريم تسلط نداريم 
چه رسد به هواچه رسد به هوا

 مريم مقدم
بــه طور كلي در دنيــا به منظور جلب توجــه مردم به 
موضوعات مربوط به حفظ محيط زيست و تأمين زندگي سالم در 
راستاي نيل به اهداف توســعه پايدار، روزهاي نمادين خاصي 
مرتبط با حفظ محيط زيست تعيين مي شود كه از جمله آنها روز 
"هواي پاك" است. روز هواي پاك در دنيا تحت عناوين مختلف 
از جمله روز بدون خودرو، روز بدون دود و... در كشورهاي مختلف 
نامگذاري شــده و اقدامات خاصي در اين روز براى تنوير افكار 

عمومي صورت گرفته است.
ســاليانه 3 ميليون نفــر در اثر آلودگى هوا جــان خود را از 
دست مى دهند كه 90 درصد آنان در كشورهاى توسعه يافته 
هســتند. در بعضى كشــورها تعداد افرادى كه در اثر همين 
عامل جان خود را از دست مى دهند بيشتر از قربانيان سوانح 
رانندگى اســت. اين مرگ ومير به طور خاص مربوط به آسم، 
برونشيت، تنگى نفس و حمالت قلبى و آلرژى هاى مختلف 
تنفســى اســت. آلودگى هوا به وجود هر ماده اى در هوا كه 
براى انسان يا محيط او مضر باشد اطالق مى گردد. آالينده ها 
ممكن اســت طبيعى و يا ساخته دست بشر باشند و ممكن 
اســت به اشــكال مختلف ذرات جامد يا قطرات مايع يا گاز 
باشند كه بالغ بر 180 آالينده است. منابع انتشار آالينده هاى 
هوا يا منابع طبيعى است يا منابع مصنوعى و دست ساز بشر.

 آلودگى 80 برابر استاندارد جهانى بنا بر
اعالم محيط  زيست سيستان وبلوچستان

به گزارش تابناك، 26 ارديبهشت ماه 1395 سازمان جهانى 
بهداشت گزارشى منتشر كرد مبنى بر اينكه بر اساس آمارها، 
زابل شــهرى در شمال شرقى سيســتان و بلوچستان آلوده 
ترين شهر جهان است. اين گزارش همچنين 4 شهر هندى 
را داراى رتبه هاى بعدى در فهرســت آلودترين شــهرهاى 
دنيا معرفى كرد. اما چه موضوعى باعث مى شــود كه شهرى 
به ماننــد زابل كه در كنار درياچه هامون قرار داشــته و در 
منابع تاريخى منطقه اى خوش آب وهوا ذكر شــده، به يكباره 

آلوده ترين شهر جهان لقب بگيرد.
 زابل در 6 ماه اول ســال 93 تنها 6 روز هواى ســالم داشته 
و مابقى روزها هوا در شــرايط ناســالم قرار داشته است. بر 
اساس گزارش هاى رســمى در برخى سال ها ميزان آلودگى 
هوا در زابل از شرايط بحرانى هم تجاوز كرده است، 13 بهمن 
ســال 92 يكى از آلوده ترين روزهاى هوا در زابل تجربه شد، 
روزى كه هواشناســى اعالم كرد: طوفان شديد در سيستان 
موجــب افزايش ذرات معلق در هواى اين منطقه تا 12 هزار 
و 64 ميكروگرم بر مترمكعب شده كه اين وضعيت 80 برابر 

استانداردهاى جهانى است.
نيمه مرداد پارســال نيز وزش طوفان 90 كيلومترى در زابل 
سبب شد تا غلظت ذرات معلق در هواى اين شهر به 40 برابر 
حد مجاز برســد و ادارات، بانك ها و بازارهاى اين شــهر و 4

شهرستان همجوار تعطيل شوند.
تعداد روزهاى ناســالم هوا طى ســال گذشته در زابل 150

روز بوده كــه از اين تعداد 58 روز وضعيت هوا در شــرايط 
خطرناك قرار داشته است. در شرايط خطرناك غلظت ذرات 
معلق موجود در هوا به 425 ميكروگرم در هر مترمكعب هوا 
يا بيشتر افزايش مى بايد. پديده طوفان گردوخاك با تعريف 
استاندارد سازمان جهانى هواشناسى زمانى گزارش مى شود 
كه سرعت وزش باد حداقل 54 كيلومتر بر ساعت و ديد افقى 

نيز كمتر از يك هزار متر باشد.
 ،آلوده ترين شهر 24 سال پيش جهان

پاك ترين شهر امروز
و اما چگونه آلوده ترين شهر 24 سال پيش جهان، پاك ترين 
شهر امروز شد؟ پاســخ اين سؤال راهكارى خواهد بود براى 
شــهر هاى آلوده ايران كه راه را به ســوى روزهاى پاك پيدا 

كنند.
مكزيكوســيتى مانند شــهرهاى بزرگ ايران بويژه تهران، 
تا 20 ســال پيش توســعه بــدون توجه به آســيب هاى 
اجتماعــى و اقتصــادى را در پيش گرفته بــود و انفجار 
جمعيت به ســبب همين توســعه تا جايى پيش رفت كه 
عنوان آلوده ترين شــهر جهان را به اين نقطه داد و توسعه 
بدون كنتــرل روز به روز وضعيت اين شــهر را بحرانى تر 
كــرد. اگر قرار بود 20 ســال پيش ليســتى از آلوده ترين 
شــهرهاى جهان تهيه شــود قطعاً و بدون هيچ شكى، نام 
مكزيكوســيتى به عنوان يكى از شهرهاى آلوده جهان كه 
تجربه روزهاى ناســالم و خطرناك آن بسيار زياد بود، در 

اين ليست به چشم مى خورد.
اما اينكه چرا اكنون پس از گذشــت حدود 24 ســال از آن 
روزها، وضعيت اين شــهر به جاى ســرازير شدن به حالت 
وخيم، صعود چند پله اى تا جايى كه به يكى از شهرهاى پاك 
جهان تبديل شــود را تجربه كرد، صورت مسأله اى است كه 
واكاوى راه حل هاى آن مى تواند به شهرهاى بزرگ ايران كه 
اكنون در موقعيت مكزيكوســيتى 24 سال پيش قرار دارند، 
كمك كند. شهرهايى نظير تهران، اراك، اصفهان و خوزستان 
در نيمه دوم هر ســال، با بحران كمبود روزهاى سالم و پاك 
روبه رو اســت و اين وضع وخيم در نفس كشيدن شهروندان 
تا جايــى پيش ميرود كــه گاهى تعطيل كردن شــهر هم 
دردهاى مردم و شــهر را تسكين نمى دهد و نسخه اى دائمى 

و شفابخش براى بهتر شدن هواى اين شهرها الزم است.
مكزيكوســيتى مانند شــهرهاى بزرگ ايران بويژه تهران، تا 
20 سال پيش توســعه بدون توجه به آسيب هاى اجتماعى 
و اقتصادى را در پيش گرفته بود و انفجار جمعيت به ســبب 
همين توسعه تا جايى پيش رفت كه عنوان آلوده ترين شهر 
جهان را به اين نقطه داد و توســعه بدون كنترل روز به روز 

وضعيت اين شهر را بحرانى تر كرد.
اما مديران شهرى تصميم گرفتند برنامه هاى جامع و علمى 
را براى تبديل كردن مكزيكوســيتى از يك شــهر آلوده به 
يك شــهر پاك با نگاهــى همه جانبه و همــراه كردن همه 
دســتگاه هاى مرتبط دولتى و خصوصى، در پيش گيرند كه 

در همين راســتا، تيمى متشــكل از متخصصان، مهندسان، 
اقتصاددانان، سياســتمداران و دانشــمندان اين شهر و نيز 
چهره هــاى بين المللــى در مكزيكوســيتى گردهم آمدند و 
در نهايت از دل چندين جلســه علمــى و كاربردى در اين 
خصوص، در ســال 1996 ســازمانى با عنوان كميســيون 
محيطى كالن شهرى، پا به عرصه اجرا گذاشت و تمام مقامات 
دولتى و فدرالى اين شهر ملزم به اجراى مفاد تصويب شده از 

سوى اين سازمان بودند.
بر همين اســاس طرح هاى محيطى و ترافيكى در اين راستا 
اجرايى شــد كه از جملــه مى توان بــه برنامه هاى مديريت 
كيفيــت هوا جهت كاهش دى اكســيدكربن و دى اكســيد 
ســولفور، برنامه هاى بازرسى فنى وســايل نقليه، استفاده از 
گاز به جاى بنزين، حذف سوخت گازوئيلى در صنايع، ايجاد 
روزهاى بدون تردد خودرو در شــهر، مدرن كردن وســايل 
نقليه و... اشــاره كرد. سياست هاى اجرا شده در اين طرح ها 

عبارتند از:
- بازرســى هاى فنى تمامى خودرو ها و پيگيرى مستمر در 
كنترل كيفيت فنى آنها (بيش از نيمى از خودرو ها، بيش از 
10 ســال عمر دارند و همچنان تالش ها براى نصب فيلتر ها 

ادامه دارد).
- افزايش كيفيت سوخت از طريق كاهش سولفور در گازوئيل 
و ســوخت فسيلى با اختصاص بودجه اى بالغ بر 3/9 ميليارد 

دالر
- افزايش استفاده از حمل ونقل 
گســترش  طريق  از  عمومــى 
خطــوط مترو، ايجــاد خطوط 
ايجاد  اتوبوســران،  تنــدروى 
خطــوط ريلــى و اتوبوس هاى 
دوگانه ســوز در نواحــى حومه 
بــراى حذف تــردد هــزاران 
افزايش  شــخصى،  خــودروى 
كيفيــت خدمــات عمومى در 
نتيجه  پايانه ها؛  و  ايســتگاه ها 
تالش هاى اين بخش از ســال 
2005 تا كنون، حذف 80 هزار 

تن دى اكسيدكربن بوده است.
براى  كم بهره  وام هاى  تأمين   -
و  تاكســى ها  كردن  جايگزين 

خودروهاى فرسوده
- تأمين زيرساخت هاى مناسب 
از قبيــل تعريــض و ارتقــاى 
كاهش  بــراى  راه ها  كيفيــت 

ترافيك
و  كارخانه هــا  انتقــال   -

پااليشگاه ها به نقاط دورتر
پس از گذشــت 20 ســال از 
درصد  طرح ها، 75  اين  اجراى 
منابــع آالينده در اين شــهر 

فروكش كرد و مكزيكوســيتى توانســت گام بســيار بلند و 
مهمى در توسعه شــهرى با حفظ توازن و پايدارى بردارد و 
در اين مســير به بهبود وضعيت هواى اين شــهر نيز كمك 

قابل توجهى كند.
يكــى از نكات قابــل توجهى كه در تجربه اين شــهر وجود 
دارد، هم افزايــى و همــكارى قابل تحســين دســتگاه هاى 
اجرايى و بخش خصوصى و نهادهاى اجتماعى براى كاهش 
آالينده هاى شهر بوده است. مســأله كه به دليل مسيرهاى 
متضاد و متفاوت دســتگاه هاى اجرايى و نهادهاى مرتبط با 
اين معضل در شــهرهاى ايران، به غلط پيموده مى شود و به 
همين دليل نيز در پايان هر ســال، با حجم زيادى از طرح ها 
براى كاهش آلودگى مواجهيم اما كاركرد كلى همه دستگاه ها 
حتى نتوانســته يك درصد از حجم منابع آالينده در شهر را 

كم كند.
اســتاندارد شدن شــاخص هاى هواى پاك، در شهرى مانند 
مكزيكوسيتى، با رسيدن به اين درك مشترك كه در صورت 
تداوم وضعيت توسعه ناپايدار، نتيجه به ضرر همه خواهد بود، 
محقق شود اما متأسفانه اين درك مشترك هنوز در شهرهاى 
ايران و بين مديران شهرى ما نهادينه نشده و مردم هم راهى 

جز تحمل پيش رو ندارند.
مدل سازى ها نشان مى دهد كه اگر عوامل جهانى آلودگى هوا، 
بر همين روند ادامه يابد و كيفيت هوا و اســتانداردها تا سال 
2050 تغييرى نكند، موجى از مرگ وميرها به علت آلودگى 
بيش از حد هوا گريبانگير جهان خواهد شــد. طبق آمارهاى 
موجود انتظار مــى رود كه افزايش ميرگ وميرها در جنوب و 
شــرق آسيا نيز به سرعت افزايش يابد و شمار كشته شدگان 
جهانى توسط آلودگى هوا ساالنه به 6/6 ميليون نفر در سال 

2050 خواهد رسيد.
براى بررسى شاخص آلودگى

ســاليانه 3 ميليون نفــر در اثر آلودگى هوا جــان خود را از 
دست مى دهند كه 90 درصد آنان در كشورهاى توسعه يافته 

هستند.
هوا روش محاســباتى خاصى وجود دارد. شاخص كيفى هوا 
(AQI) يا شاخص آلودگى هوا (PSI) معياريست كه غلظت 
تركيبات مختلف آالينده موجود در هوا نظير منوكسيدكربن، 
دي اكســيد گوگرد، تركيبات نيتروژن دار، ازون و ذرات معلق 
(ذرات كوچكتــر از 10 ميكرومتــر و ذرات كوچكتر از 2/5
ميكرومتــر) را كه داراي حدود مجاز متفــاوت با واحدهاي 
مختلف هســتند را تبديل به يك عدد بــدون واحد كرده و 
وضعيت آلودگي هوا را ســطوح مختلف مطابق با جدول زير 
نمايش مى دهد. بر حســب شــدت آلودگى از صفر تا 500

درجه بندى مى شود. 
رنگ سبز......................................................................  پاك 0- 50
................................................................  سالم 51- 100 رنگ زرد
رنگ قهوه اى.....................................................  ناسالم 150-101
...................................  ناسالم براى عموم 151- 200 رنگ قرمز
رنگ بنفش...........................................  بسيار ناسالم 201- 300
رنگ زرشكى......................................................  خطرناك باالتر از

نگاهى به برنامه هاى هفته هواى پاك در استان همدان
* برگزارى بيش از 100 عنوان برنامه در هفته پاك

* بررسى مشكالت واحدهاى شاخص آالينده استان در اين هفته
* مالقات با ائمه جمعه

* اختصاص برخى از خطبه هاى نماز جمعه به هواى پاك
* هماهنگى با معاونت حمل ونقل، ترافيك و شهردارى براى ارائه خدمات مركز معاينه 

فنى خودروها به صورت نيم بها به مدت يك هفته
* برنامه صبحگاه در مدارس با محوريت هواى پاك

* توزيع بروشور و پوستر
* انجام فعاليت مشترك با سازمان هاى مردم نهاد

* تشكيل جلسه به منظور حل مشكالت واحدهاى سيليس كوبى به عنوان واحدهاى 
شاخص آالينده هوا

* برگزارى جشــنواره بادبادك ها بر فراز بام نهاوند با شعار "آسمان آبى" با محوريت 
سمن طبيعت پاك نهاوند

* بازديد گروهى از مراكز معاينه فنى فاقد تخلف، محل هاى ســنجش آلودگى هوا و 
واحدهاى صنعتى

* برگزارى مسابقه داستان نويسى و تصويرسازى تاالب با همكارى مؤسسه بچه هاى 
آب و ســبز پژوهان الوند مدارس استان بويژه حاشيه تاالب ها (برندگان اين مسابقات 

همزمان با روز جهانى تاالب مشخص مى شوند)
* طرح يك ساعت با محيط بان در مدارس حاشيه مناطق حفاظت شده استان

* اعــالم  آمادگى مركز معاينه فنى شــهر ســامن براى انجام رايــگان معاينه فنى 
خودروهاى شهروندان اين شهر را در روز هواى پاك. همچنين شهردارى فامنين هم 
با همكارى مركز معاينه فنى اين شهرستان قرار است با 50 درصد تخفيف، به انجام 

معاينه فنى خودروها بپردازد.

آلوده ترين و پاك ترين شهرهاى جهان به بهانه روز هواى پاك 

شد  عالم  ا شد   عالم  ا  9595 سال  در  جهان  شــهر  لوده ترين  آ ابل  سال ز در  جهان  شــهر  لوده ترين  آ ابل  ز

بررسى وضعيت هواى همدان به مناسبت هفته هواى پاك در پيام آدينه امروزبررسى وضعيت هواى همدان به مناسبت هفته هواى پاك در پيام آدينه امروز
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سياست بار  زير  از  زيست  محيط  نجات 
امير بختياريان

 موضــوع هواي پاك يكي از چند مســأله مهم 
كشور در سال هاي اخير است. در جمع بندي نظرات 
نخبگان كشور، محيط زيست و در دل آن آب وهوا دو 
موضوع مهم در كشور است كه اگر فكري به حال اين 
دو نشــود مي توانــد در ســال هاي آينــده بيش از 
موضوعات مهم اقتصادي چون تورم و اشتغال، اوضاع 
جامعه را تحت تأثير خود قرار دهد. با اين حال به نظر 
نمي رسد موضوع محيط زيســت در اولويت مسائل 

پيش ر وي سياستمداران باشد. 
مديران سياسي كه ســكان همه امور غيرسياسي 
را نيــز بر عهده دارند بســيار راحــت از كنار اين 
دو مســئله مي گذرند. دغدغه آنهــا فعًال معطوف 
به قدرت اســت و به همين دليــل همه چيز و از 
جمله هوا را با عينك سياست نگاه مي كنند. عينك 
سياســت هم عموماً بر آن اســت كه با صفر و يك 
كردن قضايا، عامالن مسائل و مشكالت كشور را به 
دو دســته  خودي و غيرخودي تقسيم كند و بر آن 

اساس در مورد عملكرد آنها داوري كند. 
ماجرا تنها محدود به ســطح مديريت كالن كشــور 
نيست و اين قشــون كشي و تقسيم بندي و حمله و 
تخريب و تحبيب و تعزيز در سطوح خرد محلي نيز 
مشاهده مي شود. نتيجه اين وضعيت آن است كه در 
شهر غيرسياسي همدان موضوع اجتماعي و عمومي 
محيط زيست، هويت سياسي مي گيرد و مديران اين 
حوزه با چوب سياســت، داوري شــده و به خودي و 
غيرخودي تقسيم مي شوند. شوربختانه آنكه رسانه ها 
نيز در اين ماجرا يادشــان مي رود كه الاقل آب وهوا 
را سياســت زده نكنند و بر آن اساس به موضوع نگاه 
نكنند.  به همين دليل رســانه هاي مخالف دولت به 
دليــل مأموريتي كه در مقابله بــا دولت دارند و هر 
رخداد و رويــدادي را بهانه اي بــراي تخريب دولت 
در نظر مي گيرند آب و هوا را و مشــكالت ناشــي از 
آن را به دولت نســبت مي دهند و به جاي تمركز بر 
مسائل زيست محيطي، مديران را هدف قرار مي دهند 
تــا از اين آب گل آلود، براي رســيدن به اهداف خود 

ماهي بگيرند. در چنين وضعيتي، تخريب مديران از 
توجه به آب وهوا با اهميت تر مي شود و به جاي آنكه 
مطالبات اجتماعي از دولت، متمركز بر بهبود شرايط 
آب وهواي باشد معطوف به ســاقط نمودن دولت به 
هر قيمت اســت حتي به قيمت قرباني شدن محيط 
زيست. به همين دليل با اينكه اوضاع محيط زيست، 
خوش نيســت و حل مشــكالت آن همكاري تمام 
جامعه را طلب مي كند به دليل نزاع شــديد مردان 
سياسي اميدي به حل مشــكالت محيط زيست در 

كوتاه و ميان مدت وجود ندارد. 
ايــن وضعيــت در حالي بر ما تحميل شــده ات كه 
محيط زيســت مي تواند و بايــد از جمله موضوعات 
مورد وفاق چپ و راست سياسي و غيرسياسي باشد 
و اگر در هر موضوع و مســأله اي، به خود اجازه ورود 
سياست را مي دهيم در اين مسأله كه با جان و مال و 
كيان كشورمان در ارتباط است نبايد معامله سياسي 
كنيم و همه در يك جبهه واحد با گفت وگو به دنبال 
حل تدريجي مشــكالتي باشيم كه برخي پيشينه اي 

نيم قرني دارد. در مجموع شــرايط زيست محيطي 
كشور شرايط مساعد و جالبي نيست. 

مطالعــات آينده پژوهي نيز در صورت تداوم وضعيت 
مخرب موجود، آينده خوبي را براي محيط زيســت 
پيش بينــي نمي كنــد. اگر كــه پيــش از اين عامه 
مــردم به قــدرت فوق العاده مخرب انســان در برابر 
طبيعت اعتقادي نداشــته و طبيعت را آسيب ناپذير 
مي پنداشــتند، امــروز بي آبي از يكســو، ريز گردها 
از ســوي ديگــر و آلودگــي هــوا حتي در شــهر 
خوش آب وهوايي چون همدان، ثابت كرده  اســت كه 
سهم ما در حفظ زندگي بسيار بيشتر از آن است كه 

قبًال تصور مي كرديم. 
اما شــرط توفيق در اين ماجرا آن اســت كه عينك 
سياست را الاقل در اين ماجرا از چشمان خود برداريم 
و همه با هم به دنيال حل مســائل زيست محيطي 
باشيم و به جاي محكوم كردن و دنبال مجرم گشتن، 
حفظ محيط زيســت را بهانه اي براي وفاق و دوستي 

كنيم. 

 مهدي ناصرنژاد
موضــوع هواي پــاك در شــهرهاي بزرگ و 
صنعتي كشــور ايــن روزها كه فصل زمســتان را 
مي گذرانيم بيشــتر از هر زمان ديگر مطرح است. 
زمستان و در هواي سرد شرايطي به وجود مي آيد 
كه در علم هواشناسي به آن (وارونگي هوا) اطالق 
مي شود و اين شرايط در شهرهاي بزرگ كه بيشتر 
در معــرض آلودگي هــاي محيطي ناشــي از دود 
كارخانجــات و رفت وآمــد پرحجم وســايل نقليه 
شــخصي و عمومي قرار دارند، بسيار مشكل آفرين 

مي نمايد.
آلودگي هوا و حجم باالي آالينده ها در شــهرهايي 
نظير تهران، اصفهان، تبريز، اهواز، اراك، شــيراز، 
مشهد و در موارد خاص حتي شهرهاي بندرعباس 
و زاهدان همواره در رأس اخبار هواشناســي قرار 

دارد.
البتــه اين را هــم مي دانيم كه مــردم ناگزير در 
شــهرهاي بــزرگ و در مواقــع بــاال زدن ميزان 

آالينده هــاي هوا چه عذابــي را تحمل مي كنند و 
بخصوص بر بيماران چه مي گذرد.

ما مردم همدان و ديگر شهرهاي استان چه مردم 
خوشبختي هستيم كه الاقل در بحث آلودگي هوا 
چندان متضرر نمي شــويم، البتــه اگر اين نعمت 
بزرگ را قــدر بدانيم و ناخودآگاه يا خداي ناكرده 
آگاهانه بيشــتر از اين قدم در مســيري نگذاريم 
كه در آينده مشــكل آلودگي هوا هم به مشكالت 
ديگرمــان افزوده شــود. البته و متأســفانه بحث 
ريزگردها چند سالي هست كه هفته هاي مديدي 
از اواخر بهار و تابســتان خسارت هاي ويرانگر خود 
را به هــواي تنفس و فضاي شــهر و باغ و باغچه 
و صحرا تحميل مي كند و شــايد چنين مشــكلي 
ناخواسته و ناگزير بوده و مردم بي گناه غرب كشور 
در اين قضيه دســت نداشته باشند. وليكن سواي 
چنين مشكل و ميهمان ناخوانده اي مي توان گفت 
اســتان به لحاظ شــرايط خاص اقليمي و ورزش 
بادهاي بلندمدت فصلي و موســمي، كمتر زمينه 

براي تراكم آالينده هــا و ايجاد هواي آلوده دارد و 
اين نعمت خدادادي هم تا زماني اســت كه برخي 
ويژگي ها و پيش زمينه هاي طبيعي براي تشــكيل 
باد و جابه جايي هواي گرم و ســرد را با دســتان 

خودمان نابود نسازيم. 
همــه مي داننــد وجود و وســعت فضاي ســبز و 
امكان رشــد و دوام درخت در فضــاي طبيعي و 
دست كاشــت عامل تطهير و جريان هواي ســالم 
اســت و چنين محيط ســازگاري همواره مهياي 
وزش نسيم و زندگي پرنشــاط موجودات خواهد 
بود. آنها كه سن وســالي دارنــد و خوب به خاطر 
مي آورند، تأييد مي كنند در اقليمي نظير اســتان 
همدان و بخصوص شــهر همدان كه چند ســالي 
هســت به كالن شهرهاي كشــور پيوسته است، تا 
گذشته هاي نه چندان دور نسبت باغ و راغ و دشت 
و دمن سبز و خرم با شهر و ساخت وساز و آپارتمان 
و برج فــوالد و بتن كامًال برعكس زمان حال بوده 
است. يعني اگر كسي تا 50 سال پيش قصد ورود 

به شــهر 2500 ســاله همدان را داشت بايد كلي 
كشتزار و باغ و دشت هاي آباد را چرخ مي زد تا به 
مركز شهر مي رسيد. در شهرهاي ديگر نظير مالير 
و نهاوند و اســدآباد و تويسركان و رزن هم همين 
شــرايط حاكم بود. اما اكنــون از 20 كيلومتري 
شهرها ساخت وســازهاي بدقواره و ناهمگون آغاز 
شــده و بايد چند تا خرابه و حاشيه نشــيني هاي 
ناموزن را بگذراني تا به شــهر و آدرسي كه داري 

برسي!
اين قانون نانوشــته و رســم غلط بشر امروز است 
كه تمام الزمه ها و بايدهاي حياتي زمان خود را با 
دســت نابود مي كند تا بلكه دو روزي را زنده باشد 
و زندگي كند، ماننــد آنكس كه مي گفت ما تمام 
تالشمان را مي كنيم تا زنده باشيم و كار كنيم، اما 
انسان هاي عاقل اول خوب و بابرنامه كار مي كنند 
تا عمري را خوب زندگي كنند. اين دل غافل نكند 
آباداني  هاي خدادادي را خراب كنيم تا زندگاني در 

خرابه ها نصيبمان شود!

 رويا روستايى
دوچرخه سوارى ورزشي اســت كه عالوه بر اينكه 
مانند ساير رشــته هاي ورزشي به سالمت جسم و روح 
كمك مي كنــد مزاياي ديگري هــم در صورت ترويج 
همگاني اين ورزش داشــته و مي توانــد در كاهش بار 

ترافيكي و آلودگي هوا بسيار مؤثر باشد. 
رئيس هيأت دوچرخه سواري همدان با تأكيد بر اين مزايا 
به برگزاري همايش هاي مختلف در جهت فرهنگ سازي 
و همگانــي كردن اين ورزش در همدان اشــاره كرده و 
مي گويد: به مناسبت هاي مختلف مانند روز بدون خودرو، 
روز هواي پاك و... همايش هايي در ســطح شهر همدان 
برگزار مي شــود ولي مســلماً اين كافي نيست و زماني 
به ايده آلمان مي رســيم كه مردم هــر روز براي تردد از 

دوچرخه استفاده كنند.
علي ثقفي مي افزايد: در بســياري از اســتان ها روزهاي 
سه شنبه بدون خودرو در شهرها وجود دارد ولي متأسفانه 
اينكار با وجود اينكه 3 ماه از گرفتن مصوبه شوراي عالي 
ورزش همگاني براي اجراي اين طرح در همدان مي گذرد 
اجرايي نشده و علت اصلي هم اين است كه مسئوالن ما 
حاضر نيستند براي ترويج اين مسأله پا  به ركاب شوند. 
وي ضمن تأكيد بر اينكه در بسياري از شهرها آغاز اين 
كار از مســئوالن مانند شهردار و... بوده است، مي گويد: 
با انجام اين كار از ســوي خود مسئوالن كارمندان آنها 
هم به دوچرخه سواري روي آوردند و زماني هم كه تأثير 
آن را بر طراوت و نشــاط جســم و روح و حتي افزايش 
بازده كاري مي بينند به ايــن كار روي آورده و فرهنگ 
نهادينه مي شــود ولي ما با هر نهادي مكاتبه كرديم كه 
استارت اين كار زده شود جوابي دريافت نكرديم و مصوبه 
هنوز اجرايي نشده است. ثقفي با بيان اينكه براي ترويج 
فرهنگ دوچرخه ســواري جاي كار بسياري وجود دارد، 
مي گويد: در حال حاضر در دانشگاه علوم پزشكي طرحي 
داريم كه درون محوطه دانشگاه و حتي بيرون دانشگاه 
تورهاي دوچرخه ســواري برگزار شود و يا در مسابقات 
گراميداشت دهه فجر رشته دوچرخه سواري هم اضافه 
شده است. اگر همه دســتگاه ها از توان و ظرفيت خود 
استفاده كنند كار در اين زمينه بهتر انجام مي شود براي 
نمونه آموزش وپرورش در اين زمينه ظرفيت بسيار خوبي 
دارد و مثًال مي توانند به دانش آموزان بگويند سه شنبه ها 
با دوچرخه به مدرســه بيايند. وي در خصوص شــيب 

شــهر همدان و اينكه آيا دوچرخه سواري در اين شيب 
مي تواند خطرناك باشد هم معتقد است: اين خيلي بعيد 
است كه يك نفر بخواهد از دشت هاي منتهي به همدان 
كه شــهرك ها و... ساخته شده به باالترين نقطه همدان 
دوچرخه ســواري كند كه در اين صورت الزم باشد اين 
شــيب زياد را تحمل كند. ضمن آنكه دوچرخه سواري 
ممكن اســت در ابتدا سخت باشد اما زماني كه شما اين 
كار را به صورت ممتد انجام مي دهيد ديگر اينگونه نيست. 
ثقفي با تأكيد بر اينكه نقاط معدودي در شــهر هستند 
كه شــيب تندي در آنها وجود داشته باشد، مي گويد: در 
برخي نقاط شيب تند وجود دارد ولي اكثر مناطق اينگونه 
نيست، ممكن اســت از ابتدا تا انتهاي شهر اين اختالف 
ارتفاع وجود داشــته باشد اما اگر كسي بخواهد به فرض 
خيابان بوعلي را با دوچرخه باال بيايد اصًال اين شــيب را 
احســاس نمي كند، در واقع خيابان هاي ما اين شيب را 

ندارند و شيب به مرور حاصل مي شود. 
وي بــا بيــان اينكه در همــدان مكان مناســبي براي 
دوچرخه ســواري عمومي وجود نــدارد و اكثر نقاط پر 

رفت وآمد هســتند، مي افزايد: حتــي در همايش هاي 
دوچرخه سواري كه برگزار مي شود معابر بسته مي شوند، 
در بلوار ارم هم فضايي كه شهرداري تعبيه كرده فضايي 
كارشناسي شده و استاندارد نيســت و از عرض ورودي 

كوچه ها رد مي شود كه خطرناك است.
ثقفي تأكيد مي كند: تنها جايي كه مي شــود به خوبي 
دوچرخه ســواري را دنبال كرد پيست است كه 8 سال 
است كلنگ پيست دوچرخه ســواري همدان به زمين 

خورده اما خبري از احداث آن نيست. 
وي مي گويــد: البتــه اين نيســت كــه بگوييم فضاي 
مناســبي وجود ندارد پس دوچرخه ســواري نكنند در 
حال حاضر در مســيرهاي منتهي به بلوار ارم، گنجنامه 
و خيلي از مســيرهاي كوهســتاني دوچرخه سوارهاي 
زيادي را مي توانيد ببينيد ولي هدف ما همگاني شــدن 

دوچرخه سواري و نه ورزشكارهاي حرفه اي است. 
ثقفــي مي گويد: در واقع ما در اين زمينه ايده آل هايي را 
براي خودمان ترســيم كرده ايم كه خيلي محقق نشده 
است وگرنه نســبت به وضعيت كشوري با همه كمبود 

اعتبارات و با اينكه باشــگاه دوچرخه سواري در همدان 
وجود نــدارد در اســتعداديابي، برگــزاري كالس هاي 
آموزشي و مسابقات دانش آموزي وضعيت بسيار خوبي 
داريم ولي در بعد همگاني تا مسئوالن و ودستگاه ها پاي 

كار نيايند هيأت نمي تواند كاري انجام دهد.
وي مي افزايد: در اين زمينه نياز اســت كه اســتفاده از 
دوچرخه يا سه شــنبه هاي بدون خــودرو براي نمونه از 
طريق صداوسيما يا بيلبوردها و بنرهاي شهرداري تبليغ 
شود و همچنين خود مسئوالن از دوچرخه استفاده كنند 

وگرنه هيأت يك تنه نمي تواند كاري انجام دهد.
رئيس هيأت دوچرخه سواري همدان تأكيد مي كند: در 
شهرستان ها هم با وجود اينكه از نظر ورزش حرفه اي در 
برخي شهرها مانند رزن و فامنين هيأت اصًال فعال نيست 
و در كل، شهرســتان ها ضعيف تر از استان كار مي كنند 
ولــي براي نمونه در بــام مالير فضاي بســيار خوب و 
كم رفت وآمدي براي دوچرخه سواري وجود دارد كه حتي 
ليگ استاني را در آنجا برگزار كرده ايم و يا در نهاوند هم 

مسيرهاي جاده اي خوبي هست.

 مريم بهرامى
 ديــروز روز ملى هواى پاك بــود، روزى كه به دليل 
بحران آلودگى تهران و 6 شــهر ديگر نام هواى پاك را به 

خود گرفت تا اهميت اين موضوع را نشان دهد.
داســتان آلودگى هوا چند سالى اســت كه معموالً با آغاز 
فصل سرما تكرار و بازخوانى مى شود و طبق معمول، همه 
دستگاه ها تقصير را بر گردن يكديگر مى اندازند تا خود را 
از اتهام سهم داشتن در آلودگى هوا مبرا كنند. در اين بين، 
مطابق معمول، انگشت اصلى اتهام به سمت خودروسازان 

و خودروها نشــانه رفته تا آنها بــاز هم به  عنوان متهمان 
رديف اول «تيرگى آسمان» محاكمه شوند.

 آن طور كه مســئوالن نهادهاى مختلف عنوان كرده اند، 
نزديك به 80 درصد هواى آلوده كشــور ناشــى از تردد 
خودروها است و دود و ذرات معلق خارج شده از اگزوز آنها 

بخصوص فرسوده ها، آسمان را تيره وتار مى كند.
 در اين بين بســيارى از شــهروندان تقصير را به گردن 
خودروسازان انداخته و تأكيد مى كنند رد سياهى آسمان 
را بايد در اگزوز خودروها دنبال كرد؛ زيرا استاندارد پايين 
آنها و همچنين كيفيت نه چندان مناسب سوخت،  هاله اى 

از دود را بر آسمان شهرهاى بزرگ انداخته است. 
از طرفى ديگر بر اســاس آمار پليس روزانه 55 دســتگاه 
خودرو و موتورسيكلت به چرخه حمل ونقل استان اضافه 
مى شــود و با اين حجم خودرو و ترافيك نقش آنها نيز در 
آلودگى هوا مشخص مى شــود. از همين رو مراكز معاينه 
فنى بــه عنوان يكــى از راهكارهاى مؤثر بــراى كنترل 
خودروهاى آالينده اســت؛ تحقيقات نشان مى  دهد انجام 
صحيح معاينه فنى خودرو ها مى تواند ساالنه مواد آالينده 

زيادى را كاهش دهد.
رئيس پليس راهور استان درباره نقش مراكز معاينه فنى 
در كاهش آلودگى هوا مى گويد: در گذشته ايراداتى نسبت 
به مراكز معاينه فنى وارد بود اما خوشــبختانه با نظارت ها 
و اقدامات انجام شــده اين مراكز اســتانداردها را رعايت 
مى كنند و مى توانند نقش به سزايى را در كاهش آلودگى 

هوا ايفا كنند.
على فكرى ادامه مى دهد: هرچند همدان به عنوان شــهر 
صنعتى محســوب نمى شــود اما همين حجم خودروها 
و تــردد آنها باعث آلودگــى هوا هســتند و در اين بين 

موتورسيكلت ها آلودگى بيشترى دارند.

وى با اشــاره به ورود روزانه 25 دستگاه موتورسيكلت به 
ترافيك شهرى اظهار كرد: موتورسيكلت هاى كاربراتورى 
به دليل ســاختارى كه دارند آلودگــى زيادى دارند كه با 
پيشنهاد پليس راهور استان به راهور ناجا و دستگاه متولى 
شــماره گذارى اين موتورســيكلت ها متوقف و به سمت 

موتورسيكلت هاى برقى پيش رويم.
به گفته فكرى، موتورســيكلت هاى برقى آلودگى خاصى 
نــدارد و به دليل اينكه ســرعت آنها كم اســت حوادث 

كمترى دارند.
رئيس پليس راهور متذكر شــد: خودروهاى فرسوده نيز 
يكى از عامالن آلودگى هوا هستند كه با طرح هاى در نظر 
گرفته ساالنه تعداد زيادى از خودروهاى فرسوده اسقاط و 
از چرخه خارج مى شوند كه امسال 7 هزار خودرو اسقاط 
شــدند. وى يادآور شــد كه اين خودرو با تمام شدن سن 
مفيدشــان آلودگى هاى شديدى را ايجاد مى كنند كه نياز 

است هرچه سريع تر از چرخه حمل ونقل خارج شوند.
فكــرى به اجراى طرح هاى برخورد بــا خودروهاى دودزا 
اشاره كرد و گفت: امسال 280 وسيله نقليه دودزا توقيف 
و رانندگان موظف شدند با مراجعه به مراكز مجاز نواقص 
را رفع كنند. وى در پاسخ به اين سؤال كه كدام خودروها 
آلودگى بيشــترى دارند، گفت: نمى توان يك نوع خودرو 
خاص را به عنوان دودزا بودن معرفى كرد اما هر خودرويى 
كه سوخت بيشترى دارد قطعاً آلودگى اش نيز بيشتر است.
به اعتقاد فكرى، براى حل معضل آلودگى هوا بايد بســتر 
را طورى مهيا كرد كه اقبال عمومى به ســمت و ســوى 
استفاده از وســايل حمل ونقل عمومى بيشتر شود و اين 

فرهنگ در بين مردم رواج پيدا كند.
به گفته وى، در حال حاضر خودروهاى تك سرنشين يكى 
ديگر از معضــالت ترافيكى و به تبع يكى ديگر از عامالن 

آلودگى هوا به شــمار مى رود كه مــردم بايد تغيير عادت 
دهند.

 تشخيص ميزان گازهاى خروجى اگزوز خودروها 
در مراكز معاينه فنى 

مديرعامل سازمان حمل ونقل و ترافيك شهردارى همدان 
نيز در رابطه با تأثير مراكز معاينه فنى بر كاهش آلودگى 
هوا مى گويد: درصد خاصى از آلودگى هوا مربوط به انتشار 
گازهاى آالينده خودروهاست كه مراكز معاينه فنى نقش 
بسزايى در شناسايى اين خودروها و رفع نواقص آنها دارند.

احسان صباغى با بيان اينكه در حال حاضر 2 مركز معاينه 
فنى در سطح شهر همدان وجود دارد، اظهار كرد: در اين 
مراكز ضمن بررســى صحت و ســالمت خودرو از لحاظ 
سيستم  ترمز و موارد فنى ديگر، ميزان آلودگى خودرو نيز 
مشخص مى شود و مالكان خودروها مى توانند عالوه بر رفع 

اين نواقص مصرف سوخت خود را كاهش دهند.
به گفته صباغــى، در حال حاضر مراكــز معاينه فنى به 
ســامانه ملى معاينه فنى كشــور متصل هستند كه اين 
ســامانه تمامى تســت هاى كنترلى از جمله سيستم هاى 
روشــنايى، تعليق سوخت، تســت ترمز و تست گازهاى 

منتشر شده را بدون دخالت كاربر انجام مى دهد.
وى افــزود: با كارگروه هايى كه در اين رابطه انجام شــده 
بازديدها و نظارت هاى دوره اى و سرزده اى از مراكز معاينه 
فنى صورت مى گيرد كه خوشــبختانه مراكز معاينه فنى 

براساس استانداردها عمل مى كنند.
صباغى با اشــاره به مراجعه روزانه 90 خودرو به 2 مركز 
معاينه فنى شهر همدان، به رانندگان توصيه كرد: با توجه 
به نزديك شدن ايام پايانى سال و افزايش حجم مراجعات 
به مراكز معاينه فنى، ايــن اقدام زودتر صورت گيرد و به 

روزهاى آخر موكول نگردد. 

دوچرخه سواري ورزشي در خدمت هواي پاك دوچرخه سواري ورزشي در خدمت هواي پاك 

براي مناسبي  مكان  برايهمدان  مناسبي  مكان  همدان 
رد ندا عمومي  دوچرخه سواري  رد  ندا عمومي  دوچرخه سواري   

موتورسيكلت ها 
آلودگى بيشتر دارند

كرد گل  ا  ر آب  آنكه  كرد،  لوده  آ كه  ا  ر كردهوا  گل  ا  ر آب  آنكه  كرد،  لوده  آ كه  ا  ر هوا 
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آلودگى هوا بر دستگاه قلبى عروقى همچون ساير 
دســتگاه هاى داخلى بدن اثرات مخرب كوتاه و 
و  پزشكان  گفته  به  كه  به گونه اى  دارد  درازمدتى 
محققان گاهى احتمال بروز بيمارى هاى قلبى را تا 

چند برابر افزايش مى دهد

 آلودگى و آاليندگى موضوعات كه با گســترش 
شهرنشــينى و صنعتى شدن مبتالبه شهرهاى بزرگ 
شــده اســت. اگر برخى آلودگى هــاى غيرمترقبه يا 
وارداتى همچــون آلودگى هاى شــيميايى يا گرد و 
غبارى كه ماه هايى از سال غرب ايران را دربر مى گيرد 
را كنار بگذاريم بيشتر رنج شش هاى شهروندان از دود 
و آاليندگى اســت كه ثمره نامديريتى در شــهرها و 

روش نادرست شهرنشينى بوده است.
با گسترش جمعيت شهرها و افزايش مساحت مناطق 
مسكونى و ادارى و اهميت يافتن سرعت خودروهاى 
تك سرنشــين كارمندان و شاغالن هر روز صبح روانه 
خيابان ها مى شود و عصرگاهان هم اين تراكم موجب 
سخت شدن ترافيك و بيشتر شدن حوادث مى شود. 
بعالوه آنكه آســمان شــهرها را بويژه در زمستان ها 

تيره تر مى كند.
در كالن شــهر تهران از سال ها پيش هشدار داده شد 
كه آاليندگى ســربى موجب گســترش بيمارى هاى 
تنفسى مى شود اما نامديريتى تصميم گيران از سويى 
و ضعف بنيه هاى فرهنگى از سوى ديگر امروز پايتخت 

ايران را به شــهرى قفل شــده در ترافيك بدل كرده 
است. 

در ديگر كالن شهرهاى كشور نيز حكايتى نزديك 
بــه تهــران را دارد. در همــدان خوش آب وهــوا و 
دلنشــين شــاهان در روزگاران دور، در روزهايى 
از ســال خبرهايــى از ناســالم بــودن هــوا و باال 
بــودن ميزان آاليندگى ها كه عموما ناشــى از دود 
خودروهاست به گوش مى رسد. اين در حالى است 
كه گســترش جمعيت در همدان امــرى غيرقابل 
پيش بينــى نبوده كه در ابتداى دهه چهارم انقالب 
اقدام به برنامه ريزى بــراى ورود اتوبوس هاى برقى 
و بى آرتى در اين شــهر شــود. هرچنــد كه اين 
براى چاره انديشى كافى نيســت و اگر قرار بر رفع 
آلودگى با افزايش اتوبوس ها بود امروز بايد مشــكل 

تهران نشينان حل مى شد. 
گســترش شهرنشينى را اروپايى ها بسيار پيشتر از ما 
تجربــه كردند اما راه برون رفت از بحران را در رشــد 
فرهنگ محيط زيســت دوســتى و ارتقــاى صنايع 
خود و همخوان كــردن توليدات با اســتانداردهاى 

زيست محيطى، گسترش شــبكه حمل ونقل عمومى 
ديدند كه به آنهم رسيده اند.

اما مديريت شــهرهاى كالن شــهر ايران هنوز به اين 
ظرفيت دست نيافته كه در ابتدا مانع بحران شود و در 

مرحله دوم به موقع آن را كنترل كند. 
نگاهى به جاده هاى استان همدان و معابر شهرى در 
روزهايى كه برف سنگينى شهر و جاده هاى استان را 

دربر مى گيرد، بيندازيد. 
استانى به مانند همدان كه گذرگاه 8 استان كشور و 
در محور مواصالتــى مركز به غرب قرار دارد با بارش 
برف سنگين در سال گذشته بزرگراه ساوه به همدان 
بســته مى شــود و راه به عنوان يكــى از اصلى ترين 
پايه هاى توســعه در منطقه براى ســاعت ها مسدود 

مى شود! 
در شــهر به ياد باران هــاى پاييزى شــديد همدان 
و برف هاى ســنگين بيفتيد كه معابــر و خيابان ها را 
به اســتخر روانى بدل مى كرد كــه حكايت از ناتوانى 
بارش هاى  پيش بينى پذيــرى  على رغــم  مديريت ها 
سنگين و بروز مشــكالت احتمالى داشت. هنوز هم 

اگر بادى تند يا برفى سنگين شهر را دربر بگيرد بايد 
دســت به دامن آسمان شد تا آسيبى اساسى به شهر 

وارد نشود. 
در واقــع بايــد گفــت كــه مديــران و برنامه ريزان 
ضعيف تريــن واكنش ها را در بحران هاى شــهرى در 
كشور از خود نشان داده اند كه نمونه آن برف و سيلى 
بود كه به ايالم و لرســتان را در آبان ماه سال گذشته 
وارد شد كه عالوه بر خسارت هاى مالى ميلياردى جان 

چند تن از هموطنانمان را هم گرفت.
اگر امــروز آلودگى هواى شــهرها در ايران در ميان 
رشــد تكنولوژى و دست يافته گســترده بشرى براى 
جلوگيــرى از آلودگى و كنترل آالينده ها به ســمت 
بحرانى شــدن پيش مى رود را بدون شــك بايد در 
كوتاه نظرى، جايگزين شدن مسائل كم اهميت به جاى 
پراهميت ها و نبود نگــرش و تخصص براى مديريت 

بحران ها جستجو كرد.
آنچنان كه گفته شــد ما در بحران ها تســلطى روى 
پيشــگيرى از آسيب هاى روى زمين نداريم چه رسد 

به آسمان! 

 يكى از دل مشغولى ها و دغدغه هاى جدى مردم 
و مسئوالن در كشور و به تبع آن استان كمبود منابع 
آبى است كه در استانهايى مثل همدان كه مدتهاست 
با كاهش نزوالت جوى مواجه شــده اند، تا مرز بحران 
نيز پيش رفته اســت، هرچند در آغاز بروز مشــكل 
خيلى ها حاضر به پذيرش واقعيت بحران آب نبودند، 
اما امروزه همگان اذعان دارند كه خطر خشكسالى و 

كاهش شديد منابع آبى در استان جدى است.
اهميت آب به عنوان مايه حيات كه سرمنشــأ توليد، 

تالش و حتى تمدن است، بر كسى پوشيده نيست.
خداونــد در قرآن حيات هر چيزى را به آب وابســته 
دانســته اســت و تداوم حيات را در گــرو وجود آب 

دانسته است.
بر اين اســاس مشكالت مربوط به آب بسيار جديتر و 
ســنگين تر از ديگر مشكالت بوده و به تبع آن تالش 

براى حفظ منابع آبى از ضرورى ترين مباحث است.
از ســوى ديگر چند ســالى اســت كه آلودگى هوا و 
پديدهاى بــه نام ريزگردها به مســأله جدى تبديل 
شــده و مخاطــرات آن در شــهرهاى بــزرگ كامًال 

احساس مى شود.
اين مسأله در اســتان همدان بويژه مركز استان نيز 
محســوس اســت و ميتوان گفت همزمان با تشديد 
مشــكل كمآبى و كاهــش نزوالت آســمانى ميزان 

آلودگى هوا نيز افزايش يافته است.
بدون شك بين اين 2 پديده ارتباط معنادارى وجود 
دارد؛ چراكه از يكســو تغييرات اقليمى و اثر گازهاى 
گلخانــه اى الگوى بارندگى را تغيير داده اســت و از 
ســوى ديگر كاهش منابع آبى و بروز برخى مشكالت 

در حوزه مصارف آبى منشأ آلودگى هوا شده است.
البته آلودگــي هوا با ميزان بارش هــاي جوي رابطه 
معكوس دارد. آلودگي هايي كه در مناطق شــهري و 
صنعتي توليد مي شــوند، به عنوان عاملي در كاهش 
نزوالت آســماني و بارندگي عمل مي كنند. در نتيجه 

آلودگي هوا بويژه در كالنشــهرها مي تواند در كاهش 
ميزان بارندگي در فصول مختلف سال نقش بسزايي 
داشــته و حتى مي تواند بارش را بــه كلي متوقف و 

سركوب كند.

از سوى ديگر با كاهش بارشها، توازن حيات به نوعى 
به هم خــورده و بخش قابل توجهى از منابع طبيعى 
ما دچار آسيب مى شــود كه اين خود ميتواند زمينه 
ســاز آلودگى هوا شــود. در چنين شــرايطى حفظ 

منابع آبــى و تالش در جهت اســتفاده بهينه از آن 
ضرورتى اجتناب ناپذير اســت و در قدم نخست بايد 
باور داشت كه بحران آبى يك واقعيت است و ما بايد 
با آن مواجهه معقولى داشــته باشــيم. موضوعى كه 
شــايد قدرى در اســتان از آن غفلت شده و يا مورد 
بى توجهى قرار گرفته است. بايد پذيرفت كه مسائلى 
چون عدم توازن بارندگى، خشكسالى، كاهش كيفيت 
منابــع آب، به هم خوردن الگوى مصرف و مانند آنها 
از جمله چالشهاى آب است كه تقريباً نشانههاى همه 

اين موارد در استان همدان مشاهده شده است.
محدوديــت منابع آب زمينه را براى خشكســاليهاى 
شــديد فراهم نموده و منابع آب در اثر بهرهبردارى 
و اســتفاده بى رويه در معرض آلودگى كاهش كيفيت 

قرار گرفته است. 
در چنين شــرايطى پرســش جدى افكار عمومى از 
مسئوالن، اقدامات و تالشهايى است كه بايد در جهت 
حفظ منابع آبى و پيشــگيرى از تشديد آلودگى هوا 
صورت گيرد؛ چراكه منشــأ بخش قابــل توجهى از 
آلودگى هوا كمآبى و كاهش آبهاى زيرزمينى و جارى 
اســت كه خود نقش مهمى در آســيب ديدن فضاى 

سبز و جنگلها و در حتان و بروز خشكسالى دارد.
اينكــه چقدر به فكــر حفظ منابع آبى در اســتان 
بودهايــم و فضاى ســبز خود را از خطــر دور نگه 
داشــته ايم، مسائلى اســت كه بايد پاسخ داده شود 
و اگر تاكنون چارهانديشــى اساسى براى اين مهم 
نشــده است، از هماكنون آســتين ها را بال زد و با 
برنامهريــزى و تالش هدفمنــد از هدررفت آب و 
كاهــش منابع آبى جلوگيرى كرد تا هم مايه حيات 
به راحتى در دسترس باشد و در حوزههاى مصرفى 
خود مورد بهرهبردارى قرا گيرد و هم با حفظ اين 
منبع طبيعى مهم و به دنبال آن حفظ و گســترش 
فضاى ســبز، از خطرات ناشى از آلوگى هوا كاسته 

شود. 

در تابســتان امســال اســتان همدان به تبعيت از 
استان هاى كشور روزهاى آلوده اى را سپرى كرد چنانچه 
ذرات معلق در هوا برخى از مردم را راهى بيمارستان نمود.

بنابراين گزارش آبان ماه امسال هم همدان جزو استان هايى 
بود كه با وزش باد آلودگى آن به مرز هشدار رسيد.

هرچند آمار قابل اســتنادى كه بتوان بر اساس مشخص 
كرد كه چه تعداد از همشــهريان به دليــل هواى آلوده 
راهى بيمارستان ها شــدند وجود ندارد اما گفته مى شود 
كه كســانى كه داراى بيمارى تنفسى و يا قلبى و عروقى 
هستند به هنگام برخورد با هواى آلوده بيشتر در معرض 
خطــر قرار مى گيرند كــه احتمال تشــديد بيمارى آنها 

دوچندان مى شود.
رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشكى استان 
همــدان در اين خصوص با بيان اينكه خردادماه امســال 
تماس هاى گرفته شــده بــراى بيمارى هاى قلبى عروقى 
بيشتر از ساير ماه هاى سال بود، گفت: فوريت هاى پزشكى 
همدان از بيستم تا ســى ام خردادماه سال جارى به علت 
شرايط آب وهوايى استان ميزبان بيماران قلبى و تنفسى 

بود. 
حبيب معصومى افزود: در تابستان امسال تعداد بيماران 
قلبى كه به صورت سرپايى مداوا شدند به 24 نفر رسيد، 
همچنيــن 82 بيمار بــراى دريافت خدمــات به مركز 

فوريت هاى پزشكى 115 تماس برقرار كردند.
رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشكى همدان 
افــزود: پس از اعزام و حضــور تيم هاى امدادى در محل، 

بيماران به مركز درمانى منتقل و بسترى شدند.
معصومى افزود: همچنين 14 بيمار به علت بروز مشكالت 
تنفسى به صورت سرپايى مداوا شدند و 30 بيمار تنفسى 

در مركز درمانى بسترى شدند.
وى اظهــار كرد: اقدام هاى اوليه و پيش بيمارســتانى به 
منظور امدادرســانى به بيماران قلبى و تنفســى توسط 

عوامل اورژانس صورت گرفت.
معصومى بيــان كرد: نمى تــوان آمار درســتى از تعداد 
بيمارانى كه به دليل هواى آلوده راهى بيمارســتان شدند 
ارائه داد؛ چراكه آلودگى هوا براى كسانى كه داراى بيمارى 
زمينه اى هستند تشديدكننده بوده و امكان اينكه در طول 
سال همين فرد به بيمارستان مراجعه كند هم وجود دارد.

وى وضعيت همدان را نســبت به ساير استان هاى داراى 
آلودگى بيشــتر مطلوب ارزيابى كرد و گفت: كسانى كه 
بيمارى زمينه اى دارند در روزهاى گردوغبار بايد بيشــتر 

مراقب سالمت هود باشند. 
به گفته پزشكان، متخصصان و دست اندركاران بهداشت 
و ســالمت جامعه آالينده هاى موجود در هوا آثار زيانبار 
متعددى بر جسم و روح افراد به جاى مى گذارد، به گونه اى 

كه اين عوارض حتى سال ها افراد را درگير خود مى كند.
آنان بر اين معتقدند كه پديده آلودگى هوا بر دستگاه هاى 

داخلى بدن همچون دســتگاه قلبى و عروقى و تنفسى و 
همچنين اندام هاى خارجى مانند چشــم و پوست كه به 
طور مستقيم در معرض آلودگى هوا قرار مى گيرند، اثرات 

مخربى دارد.
بر اســاس اظهار نظر برخــى از متخصصان علوم مختلف 
پزشــكى بــروز بيمارى هــاى مزمنى همچون آســم و 
آلرژى هاى پوســتى و بعضا بيمارى هــاى صعب العالج و 
العالجــى مانند ســرطان از جمله تأثيرهــاى مخرب و 
غيرقابل جبران آلودگى هوا بر سالمت افراد جامعه است.

دستگاه قلبى عروقى 
آلودگى هــوا بر دســتگاه قلبى عروقى همچون ســاير 
دســتگاه هاى داخلى بدن اثرات مخرب كوتاه و درازمدتى 
دارد به گونــه اى كه به گفته پزشــكان و محققان گاهى 
احتمــال بروز بيمارى هاى قلبى را تــا چند برابر افزايش 

مى دهد.
دكتر مسعود قاســمى رئيس انجمن آتروسكلروز (تصلب 
شــرايين) به ايرنــا گفت كه آلودگى هوا ســبب افزايش 
احتمال بروز سكته هاى قلبى تا 4 برابر در افراد مى شود و 
اين احتمال دست كم تا 2 هفته پس از پايان آلودگى هوا 

به قوت خود باقى خواهد ماند.
وى در ايــن مورد بــه خبرنگار علمى ايرنــا توضيح داد: 
آلودگــى هوا و ذرات ريز كمتــر از 2/5 ميكرون قادرند با 
برهم زدن نظم عملكرد قلب، موجب بروز ضربان هاى نابجا 

و ايجاد اختالل در ضربان قلب شوند.
به گفته قاسمى، ساير دستگاه هاى بدن انسان نيز از طريق 
سيســتم تنفسى آلودگى ها را وارد ريه مى كنند و به طور 
مستقيم عامل انتقال اين ذرات و آلودگى به جريان خون 

سالمتى  براى  كه  مى شــوند 
بسيار مضر است.

دستگاه تنفسى 
دســتگاه تنفســى ازجملــه 
ارگان هاى مختلف بدن است 
كه بــا ذرات معلــق در هوا 
ارتباط مســتقيم دارد و اين 
عضو از بدن نخســتين مركز 
مرتبط  آلودگى هاى  با  تماس 

با هواست.
ســبب  مى تواند  هوا  آلودگى 
تشــديد بيمارى هاى تنفسى 

در افراد مبتال و يا ايجاد برخى بيمارى هاى تنفســى در 
افراد سالم جامعه شود.

در زمان آلودگى هوا ســاختار گرده گياهان معلق در هوا 
كه در شرايط عادى آلرژى زا نيستند، ممكن است، تغيير 
يابد و آلرژى زا شــود؛ در اين شــرايط افرادى كه آلرژى 
نداشته اند نيز ممكن است به دليل تغيير ساختار گرده ها 

نسبت به آنها آلرژى پيدا كنند.

دل آرا بابايــى، فوق تخصص آلرژى و ايمونولوژى بالينى و 
عضو هيأت علمى دانشــگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى 
دراين زمينه به ايرنا گفت: بر اساس نتايج تحقيق انجمن 
آســم و آلرژى ايران، 35 درصد كودكان در كالن شــهر 

تهران داراى عاليم بيمارى آسم هستند.
وى افزود: به دليل اينكه ســاكنان شــهر بيشترين عمر 
روزانه خود را در محيط هاى سرپوشــيده مى گذرانند و از 
سوى ديگر غلظت آلودگى هوا در محيط هاى سرپوشيده 
در شــرايط آلودگى هوا نسبت به محيط هاى باز به دليل 
عدم جريان هوا و تهويه مناســب، بيشــتر است، عاليم 

مشكالت تنفسى اين افراد دائم در حال افزايش است.
وى در توضيح بيشــتر اين مطلب گفت: بر اساس آخرين 
مطالعات در مورد وضعيت ابتال به بيمارى آسم در جهان 
كه در ســال 2008 ميالدى انجام شد، حدود 10 تا 15

درصد كودكان 10 تا 15 ســاله ايرانى دچار عاليم شروع 
آسم هستند و در ســنين پايين تر حدود 13 درصد اين 

عاليم را دارند.
بــه گفته وى آمار جهانى نشــان مى دهد كه آســم هاى 
آلرژيك روز به روز در سراســر دنيا بويژه در كشــورهاى 
توســعه يافته و درحال توســعه، رو به افزايش است؛ بر 
اســاس اين آمار تعداد مبتاليان به آلــرژى در ايران در 

مقايسه با ساير كشورها، در حد متوسط است.
چشم ها 

چشــم ها از جمله اندام هاى خارجى بدن هستند كه در 
زمان آلودگى هوا در معرض مســتقيم بــا ذرات آالينده 
قرار مى گيرند و دچار مشــكالت زيادى همچون سوزش 

و آبريزش مى شوند.
و  جراح  ســالمت راد  احمد 
اين  در  قرنيه  تخصص  فوق 
مورد به خبرنگار علمى ايرنا 
گفت: آلودگــى هوا عارضه 
اجزاى  بــراى  خطرناكــى 
داخلى چشــم ها ندارد ولى 
سطح چشم در ناحيه قرنيه 
و پلك ها را ملتهب مى كند 
و  آبريزش  سوزش،  سبب  و 

قرمزى چشم ها مى شود.
بــه گفتــه وى، همچنين 
آلودگــى هوا بويــژه ذرات 
معلق منجر به توليد ماده اى مى شود كه براى چشم افراد 

بويژه افراد ميانسال و كهنسال خطرناك است.
آلودگى هوا در افزايش ســندرم خشــكى چشم نيز مؤثر 
اســت؛ به گفته محققان آمريكايى خطر ابتال به سندرم 
خشــكى چشــم (به دليل كاهش توليد اشك به وجود 
مى آيد) براى ســاكنان شــهرهاى بزرگ با سطوح باالى 

آلودگى هوا بيشتر از ديگران است.

سندرم خشــكى چشم مى تواند براى بيماران بسيار مضر 
باشد و به شدت بر كيفيت زندگى و ميزان فعاليت روزانه 

آنها تأثير بگذارد.
پوست و مو 

پوست پوشش و در واقع لباس تن است و بدن را در برابر 
ورود ميكروب ها و مواد مضر محافظت مى كند.

محققان و متخصصان پوســت و مو دريافته اند كه رابطه 
مســتقيمى ميان شــيوع بيمارى ها و بويژه حساســيت 
(اگزما) هاى پوســتى با ميزان سرب و آالينده هاى موجود 

در هوا وجود دارد.
به گفته دكتر اميرهوشنگ احسانى، متخصص بيمارى هاى 
پوســت و مو و عضو هيأت علمى دانشــگاه علوم پزشكى 
تهران، هــواى آلــوده داراى ذرات هيدروكربن، گوگرد و 
ذرات معلق است كه پوست بويژه پوست كودكان و افراد 
مسن را تحريك مى كند و در اين ميان قسمت هايى مانند 
پوست سر، دست ها و صورت بويژه دور چشم ها بيشتر از 

ساير نقاط بدن آسيب مى بيند.
بــه گفته متخصصان پوســت، تيرگى و بســته شــدن 
روزنه هاى سطح پوست، خشكى پوست، خارش، اگزماى 
دســت و صورت، اگزماى پلك، كهير، تشديد جوش هاى 
آكنه اى صورت، خشكى حاشــيه لب ها و بينى و نمايان 
شــدن لكه هاى تيره در سطح پوست از جمله مشكالتى 
است كه در شرايط آلودگى هوا بروز بيشترى پيدا مى كند.

حتى برخى از اين حساســيت هاى پوســتى كــه بر اثر 
ارتباط با آالينده هايى همچون آرسنيك، گوگرد، سرب و 
ريزگردهاى معلق در هوا بروز مى كند، ممكن است مقاوم 
به درمان باشــند و حتى پس از يك يا 2 هفته درمان نيز 

بهبود پيدا نكنند.
بروز چين و چروك و پيرى زودرس پوست به دليل توليد 
راديكال هــاى آزاد در هــواى آلوده و ريــزش مو از ديگر 

عوارض ناشى از آلودگى هوا به شمار مى رود.
سرطان 

سرطان بيمارى و مشكل ديگرى است كه محققان براين 
باورند كه يكى از عوامل اصلى ايجادكننده آن زندگى در 

شهرهاى بزرگ و مناطق داراى آلودگى هوا است.
محققان معتقدند افرادى كه در مناطق داراى آلودگى هوا 
زندگى مى كنند، حدود 20 درصد بيشتر از افرادى كه در 
هواى پاك زندگى مى كنند با احتمال ابتال به سرطان ريه 

مواجه هستند.
ذرات ريز ناشــى از آلودگى هوا كه باعث تحريك ريهها و 
التهاب آنها مى شود، يك عامل خطرساز براى بروز سرطان 

ريه است.
شــواهد بســيارى وجود دارد كه قرار گرفتن در معرض 
ذرات ريز هوا مى تواند سبب التهاب ريه ها و آسيب زدن به 
DNA افراد شــود و در نهايت بروز انواع سرطان ها بويژه 

سرطان ريه شود.

زمين  بحران  به 
ريم  ندا تسلط 
هوا به  رسد  چه 

تشديد  آبى  منابع  حفظ  در  تشديد كوتاهى  آبى  منابع  حفظ  در  كوتاهى 
دارد دنبال  به  را  هوا  داردآلودگى  دنبال  به  را  هوا  آلودگى 

در  رام  آ مرگ 
لوده  آ هواى 
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حسين زندى
درست از زمانى كه نيروگاه شهيد مفتح در همدان 
راه اندازى شد، كارشناسان محيط زيست و منابع طبيعى 
هشــدارهايى را در مورد بيابانى شدن استان همدان به 

مسئوالن دادند.
پــس از آن هم در طول 2 دهه گذشــته، فعاالن محيط 
زيســت بارها نگرانى و مخالفت خود را با ادامه برداشت 
از آب هاى زيرزمينى در اســتان اعالم كرده  اند اما هنوز 

توجهى به اين هشدارها نشده است.
استان همدان در 2 دهه گذشته روزبه  روز به سمت كم  آبى 
و خشك شدن پيش مى  رود و ذخيره سفره  هاى زيرزمينى 
آب اســتان هر روز كمتر مى  شود. افزون بر خشكسالى و 
كمبود ميزان بارش عوامل ديگرى هم بر اين بحران دامن 
زده اســت تا جايى كه شرايط از بحران، عبور كرده و به 

سمت تغيير اقليم پيش مى  رود.
از جملــه عوامل بحران زا در اســتان مى تــوان به نبود 
مديريت آب، برداشت بى رويه، هدر دادن آب در توليدات 
كشــاورزى، توليد انرژى و مصارف صنعتى اشــاره كرد. 
برداشــت بيش از حد و نبود مديريــت موجب نابودى 
برخى گونه  هاى گياهى، تغيير اكولوژيكى منطقه و تشديد 

بيابانزايى شده است.
يكى از چالش  هاى موجود، تشديد پديده ريزگردهاست، 
بر اساس گزارش  هاى رسمى در سال 1383 تنها 2 استان 
كشور درگير اين پديده بودند، اما درحال حاضر 26 استان 
كشــور كم و بيش تحت تأثير اين پديده قرار دارند كه 
حداقل 20 استان از اين مناطق در جنوب، جنوب غرب، 
غرب، شمال غرب و بخش  هايى از نواحى مركزى كشور 
قرار گرفته  اند و همدان هم از استان هايى اعالم شده كه 

در آستانه بحران است.
با اينكه نزديك يك دهه اســت با بيابانى شدن بخشى 
از دشت قهاوند، ساكنان روستاهاى منطقه به شهرهاى 
قم، رباط كريم، همدان و تهــران مهاجرت مى كنند؛ اما 
ازسال 1393 همدان رســماً در زمره استان  هاى بيابانى 
جاى گرفت و نهادهاى متولى ملى و فراملى پذيرفتند كه 
اين استان به سمت بيابانى شدن پيش رفته و روزبه  روز بر 

مساحت بيابان  هاى ايجاد شده، افزوده مى  شود.
بر اســاس نگرانــى فعاالن محيط زيســت عــالوه بر 
خشكسالى و مهاجرت بايد منتظر نتيجه ديگر اين پديده 
هم مى  بوديم. تا دوســال پيش از اين هنوز كســى باور 
نمى  كرد ريزگردهاى اســتان منشأ درون استانى داشته 
باشد تا اينكه محمدرضا محمدى، مديركل اداره حفاظت 
محيط زيست اســتان كه خود از فعاالن محيط زيست 
اســتان به شــمار مى  رفت، اعالم كرد براساس داده  هاى 
علمى و پژوهش  هــاى صورت گرفته توســط اين اداره 
بخش عمده  اى از ريزگرده  هاى همدان منشأ داخلى دارد 
و ارتباطى به ريزگردهاى كشورهاى غرب و شمال غربى 
ندارد، پس از اين اظهارنظر گزينه جديدى هم پيش روى 

صاحبنظران قرار گرفت.
بر اساس پژوهش  ها ريزگردها در كشور ما 2 منشأ اصلى 
دارد؛ يكى منشأ فرامرزى كه از غرب كشور وارد مى  شود، 
اين ريزگردها از بيابان  هاى سوريه، عراق و عربستان وارد 
كشور مى  شود. علت تشديد اين وضعيت در 2 دهه اخير 
سدســازى  هاى بيش از حد در كشــور تركيه است، اين 
سدسازى  ها موجب شده حوزه آبريز رودخانه  هاى كشور 

ســوريه و عراق دچار چالش بشــود و بيابان زايى در اين 
كشورها تشديد شود.

همچنين مســأله جنگ در اين دو كشور و سقوط صدام 
هــم بر اين بحران دامن زده اســت. در دوران زمامدارى 
صدام مالچ پاشــى بخشــى از بيابان  هاى عــراق از بروز 

ريزگردها جلوگيرى مى  كرد.
اما منشــأ داخلى اين پديد شــوم مســأله پيچيده  ترى 
است؛ در ايران 2 مســأله مهم بر بحران ريزگردها دامن 
مى  زند. موضوع نخست، سدسازى و حفر چاه  هاى پرشمار 
در باالدســت رودخانه  ها اســت. اين مســأله را در همه 

استان  هاى كشور شاهد هستيم، از جمله همدان.
 در اســتان همدان عالوه بر سدســازى با حفر چاه  هاى 
غيرمجازى مواجه هســتيم كه در بيشــتر شهرستان  ها 

موجب پايين رفتن عمق آب  هاى زيرزمينى شده است.
 آثار خشكسالى  هاى استان از اواخر دهه 80 نمايان شد 
و اين زخم تازه با ورود ريزگرد از كشــورهاى همســايه 
همزمان شد خشكسالى تاالب  ها را هم گرفتار خود كرد، 
بيشتر تاالب  هاى اســتان هم خشك شدند و تداوم اين 

رويه موجب بروز ريزگرد شد.
با توجه به خشك شدن تاالب ها، جابه جايى خاك سطح 
تاالب با اندك وزش باد تسهيل شد و اين موضوع عالوه بر 
منشأ خارجى، بروز منشأ داخلى در به وجود آمدن ريزگرد 

را نيز موجب شد
افزون بر اين در اســتان همدان، نيروگاه شهيد مفتح را 
داريم كه از دشت سرســبز قهاوند و كبودراهنگ بيابان 
نوظهورى ســاخته اســت. اين بيابان اصلى  ترين عامل 
ريزگردهاى بومى اســتان همدان است. در واقع نيروگاه 
شهيد مفتح توليدكننده ريزگردهاى همدان است و در 
فصل گرما ريزگردهايى كه از غرب كشــور وارد همدان 
مى  شود با ريزگردهاى داخلى همراه شده و موجب بحران 

مى  شود.
همانطور كه گفته شد برخى از مناطق استان متأسفانه 
آشــكارا به دليل كاهش رطوبت سطح خاك تبديل به 
چشمه  هاى توليد گردوخاك مى  شود گفته مى  شود اين 
پديده مى  تواند ميــزان ذرات كوچك  تر از دو ميكرون را 
در فضاى اســتان افزايش دهد كــه اين ذرات فوق  العاده 
خطرناك خواهنــد بود و مى  تواننــد از مويرگ  ها عبور 
كنند و فشار اسمزى خون را تغيير دهند، نيز به افزايش 
سرطان منجر شوند و مى  تواند يك هشدار خيلى جدى 

براى مديريت حاكم بر استان همدان باشد.
البته موارد ديگرى مانند چراى بيش ازحد منابع طبيعى 
توســط احشام عشــاير را نيز در همدان شاهد هستيم. 
ورود احشــام و دام عشاير به استان در برخى از روزهاى 
ســال بيش از 13 برابر ظرفيت مراتع استان است و در 
طول ســال به طور ميانگين چراى دام عشاير در استان 
همدان 3 برابر حد معمول در ساير استان  هاى كشور است 
متأسفانه نه تنها اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى استان از 
ورود عشاير جلوگيرى نكرده است بلكه در اراضى طبيعى 
مانند كوه  هاى جنوب همدان مســير و جاده اتومبيل رو 
احداث كرده اســت. ايجاد جاده در مسير قله يخچال از 
سمت كوه  هاى تخته رستم نمونه  اى از اين تخريب  هاست 
كه باعث نابودى منابع طبيعى شده است اين تخريب  ها 
عوامل طبيعى ندارند بيشــتر تخريب  هاى صورت گرفته 

عوامل انسانى دارند. 

وقتى پوشش گياهى منطقه  اى توسط چراى دام عشاير 
از بيــن مى  رود و جاى گياهان طبيعى را خاك مى  گيرد 
كوچك ترين وزش بادى آن را داخل هوا مى  برد و ريزگرد 
توليد مى  شود يا وقتى دام  ها بيش از ظرفيت منطقه در 
آن حضــور دارند و رفت وآمد مى  كنند باعث فرســايش 
خاك مى  شود و اين فرســايش خاك پوشش گياهى را 
نابود مى  كند باعث جارى شده سيل مى  شود. حوزه آبخيز 
باالدست سد اكباتان يكى از باالترين نرخ فرسايش خاك 
كشور را دارد همچنين طرح  هاى جديدى كه متأسفانه 
از طرف مديران ارشــد استان نيزبسيار تعريف و تمجيد 
مى  شود مانند ايجاد صنايع فوالدسازى در مناطق بيابانى 
همدان كه از پرمصرف  ترين صنايع اســت راه اندازى آن 
مى  تواند بيابا ن زايى را بيشــتر كــرده و در نتيجه توليد 

ريزگردها نيز تشديد شود.
با توجه به كاهش ميزان بارش، فرسايش خاك، تغييرات 
اقليمى، وضعيت محيط زيست و منابع طبيعى در سطح 
كشور مطلوب نيســت مهمتر اينكه از منابع سرزمينى 

بيش ازحد متعارف و توان اكولوژيكى استفاده مى  شود.
 كاهش بارندگى و خشكسالى از عوامل بحران زا در يك 
دهه گذشــته بوده كه استان همدان را با چالش اساسى 
روبه رو كرده اســت كم شــدن منابع آبى موجب پديده 
بيابان زايى در اســتان، به وجود آمدن ريزگردها، از بين 
رفتن پوشش گياهى و جانورى، فرسايش خاك و حتى 
گرمايش زمين را به دنبال داشته كه به گفته كارشناسان 
در صورت ادامه اين روند اســتان همدان با تغيير اقليم 

مواجه خواهد شد. 
هنوز مى  توان براى رهايى استان از اين پديده شوم اميدوار 
بود به شــرطى كه مديران ارشــد و برنامه ريزان استان 
اراده  اى براى مقابله با آن داشته باشند. دو طرح بين  المللى 
به نام  هاى «مناريد» و «ترسيب كربن» در استان از سوى 
نهادهــاى غيردولتى بين  المللى براى بيابان زايى در حال 
مطالعه است. اما هدف اين طرح  ها آموزش جوامع محلى 
و كشت گونه  هايى براى مهار بيابان زايى است كه مى  تواند 
يك مسكن باشد. اگر قرار است اين بحران حل شود بهتر 
اســت كشــاورزى را مكانيزه كنند و از صنايع پرمصرف 
مانند نيروگاه جلوگيرى شود. مسأله ريزگرده  هاى بومى 
با ساماندهى كشــاورزى و تعطيلى نيروگاه شهيد مفتح 
مى  تواند حل شود هرچند اگر عزمى هم ازسوى مديران 
ارشــد استان براى اين منظور وجود داشته باشد حداقل 

يك دهه زمان الزم است.
كارشناســان جلوگيرى از قطع درختان، حفظ مراتع و 
پوشش هاى گياهى طبيعى و مصنوعى، افزايش فضاهاى 
سبز شــهرى و ايجاد كمربند ســبز در اطراف شهرها، 
كنترل روانــاب و مديريت صحيح منابع آب، اختصاص 
حق آب به تاالب  ها و رودخانه  ها، استفاده از انرژى هاى 
تجديدپذيــر، تصويب و اجــراى قوانيــن در رابطه با 
ريزگردها، تعامل با كشورهاى همسايه در اين خصوص، 
شــخم زدن خاك در امتداد خطوط تراز و كرت بندى و 
كاشــت خطى گياهان را از راهكارهاى مقابله با پديده 
ريزگردهــا مى دانند. همچنين گفته مى  شــود افزايش 
ســرانه فضاى ســبز و برنامه ريزى بــراى جلوگيرى از 
فرسايش خاك در اراضى ملى از جمله كپه كارى توسط 
اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان در 

كاهش اثر كانون  هاى ريزگرد مؤثر است.

همدان نفس بُر  شاخص كيفيت هوا ريزگردهاى 
 يا AQI چيست؟

كيفيــت هــوا (AQI) شــاخصي بــراى 
 ،AQI پيش بيني روزانه كيفيت هواست. شاخص
كيفيت هوا (پاك يا آلوده بودن آن) را در 6 دسته 
قرار مي دهد كه هر دســته را به سطوح مختلف 

سالمت انسان مربوط مي سازد.
امروز 30 دي 1395 بايد بگوييم، استان همدان 
نه هم پاِى پايتخت نشينان و استان هاى صنعتى، 
اما شرايط خوبى را نســبت به گذشته سبزش، 
ندارد. براي درك اين وضعيت به 6 دسته شاخص 

كيفيت هوا اشاره مي شود.

پنجشنبه-30 د ى ماه 1395
5

محاسبه شاخص كيفيت هوا 
براي 5 آالينده اصلي هوا

ذرات معلق
دي اكسيد نيتروژن
ازن سطح زمين
منو اكسيد كربن
دي اكسيد گوگرد

همدان مالير نهاوند  د اسدآبا كبودراهنگ 

0-50پاك  56 43 50 38 30

51-100)متوسط(سالم  181 171 125 152 186

101-150ناسالم براي گروه هاي حساس  29 57 30 16 20

151-200ناسالم  0 5 3 0 4

201-300بسيار ناسالم 0 0 4 0 0

300خطرناك باالتر از  0 0 2 0 0
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همدان مالير نهاوند  د اسدآبا كبودراهنگ 

0-50پاك  65 69 61 49 55

51-100سالم 173 176 186 205 171

101-150ناسالم براي گروه هاي حساس  35 26 7 14 26

151-200ناسالم  3 5 3 6 11

201-300بسيار ناسالم 0 0 1 2 6

300خطرناك بيش از  0 0 0 0 0
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آمار مقايسه اى آلودگي هواي استان همدان/ 95 - 94
(بر اساس اعالم سازمان حفاظت محيط زيست استان)
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كيفيت هوا رضايتبخش است و آلودگي هوا بي خطر يا كم خطر

هشداري براي سالمتي (هر كسي ممكن است با اثرات جدي تري بر سالمت خود مواجه شود)

ناسالم براي افراد داراي بيماري ريوي، كهنساالن و كودكان

 كيفيت هوا قابل قبول، مگر براي تعداد بسيار كمي از افراد

 ناسالم براي همه، داراي آثار جدي تر بر سالمت گروه هاي حساس

اخطاري جدي براي سالمت همه و اعالم وضع اضطراري (احتماالً تمام افراد جامعه تحت تأثير قرار مي گيرند)
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 (كيفيت هوا مبتني بر سطح اهميت بهداشتي)
 (شاخص كيفيت هوا)

مى شود نزديك تر  قرمز  وضعيت  به  همدان 

آمار

هشداري بر

 ناسالم براي

اخطاري جدي ب
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خيلي ناسالم
201-300
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101-150

 ندا رستمى

آلودگى محيط زيست 
و زندگى اجتماعى 

حميد خاورزمينى، دانش آموخته جامعه شناسى
 يكى از پيامدهاى آلودگى محيط زيســت تأثيرى است كه بر 
زندگى اجتماعى مى گذارد كه از زواياى گوناگون قابل بررسى است.

آلودگى هوا
 آلودگى هــوا از گردوغبار طبيعى و حاصل از فرايندهاى طبيعى 
آغاز و در اوج خود به آلودگى هاى مرگبارى منتهى مى شــود كه 
ممكن است اســاس حيات را در بُعد كالن به مخاطره در افكند، 
نمونه بارز آن آلودگى هاى ناشــى از تششعات هسته اى است. اما 
تنها اين آلودگى هاى مرگبار نيستند كه حيات بشرى را مخاطره 
مى اندازند بلكه طبيعــى و معمولى ترين آلودگى ها نيز مى توانند 
تبعاتى در پى داشــته باشــند كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم 
زندگى اجتماعى را به مخاطره مى اندازند. كسالت و بى حوصلگى 
و يأس ناشــى از شرايط جوى و يا آالينده هاى صنعتى و ماشينى 
نه تنها بر رفتارهاى افراد تاثيرگذار اســت (بر اساس تأثيرى كه بر 
دستگاه تنفسى و به تبع بر سيستم عصبى وارد مى كند) بلكه در 
صورت تداوم آن به مدت بيش از يك نســل به پديده اى فرهنگى 
تبديــل و به خلقيات عمومى يك جامعه اضافه و حتى در صورت 
بر طرف شــدن آلودگى همچنان به صــورت ميراثى ناملموس از 
نسلى به نسل ديگر منتقل شود كه رهايى آز آن به راحتى ميسر 

و مقدور نخواهد بود.
آلودگى آب و خاك

آلودگى هــاى آب و خــاك نيــز مى توانند هماننــد آلودگى هوا 
وارد زندگى اجتماعى شــود مضافاً اينكــه اين دو عامل به عنوان 
بنيادى ترين عوامل تشكيل دهنده زيست بوم در طى ميلون ها سال 
تأثيراتــى بر ارگانيزم و به تبع زندگى اجتماعى ما داشــته اند كه 
تغييرات ســريع در آنها مى تواند در تعيين دوگانه هاى اميدوارى- 
نااميدى، شادابى- رخوت و شادمان- غمناك بودن اثرگذار باشد. 
ملموس ترين آنها حس نوســتالژيك و يا غمگينانه اســت كه از 
نابودى مراتع و آب گاه ها ناشــى مى شود و يا فضاهايى كه بخشى 
از هويت ما را شــكل مى دهند در صــورت نابودى بر هويت افراد 
تأثيرگذار مى باشــد كه همــه اين مطالب مى تواننــد در زندگى 
اجتماعى فرهنگ و تمدن يك واحد زيســتى مثل شــهر روستا 

منطقه يا كشور تأثيراتى داشته باشند كه قابل تامل است.
علت غلتيدن به اين آلودگى ها چيست؟

بى توجهى در بعد كالن به مســأله محيط زيســت از آنجا ناشى 
مى شود كه زيست بوم براى ما يك اولويت حياتى به شمار نمى آيد 
و بعلت توجه طبقات باالتر از متوســط در جامعه به آن اين شبه 
ايجاد مى شــود كه اين امــرى لوكس و بــه دور از واقعيت هاى 

اجتماعى است.
در بعد متوســط تخريب باغ ها و آب و راه آب هايى كه از 50 سال 
پيش آغاز و گاه با توجيهات قانونى انجام شده است كه در واقع با 
تغيير قانون براى گشودگى راه جهت دست يازيدن به ثروت هاى 
كالن و متأسفانه با نام توسعه و در واقع حركتى ضدتوسعه انسانى 
آغازگر اين جريان بوده اســت. در حالى كه با نگاه انسانى و عميق 
به اين امر امكان آن وجود داشت كه شهر ما در قالب يك حركت 
هوشمندانه يكى از جاذبه هاى بزرگ گردشگرى و جذب توريسم 
باشد اما وقتى راه تخريب محيط زيست با استثنا قرار دادن فرد يا 
افرادى گشوده مى شود ديگر قابل برگشت نيست و مانند سوراخى 
اســت كه در سدى ايجاد مى شود و همين ســوراخ كوچك را را 
براى تخريب ســد قانون فراهم مى نمايد. در اين راســتا همت و 
توان برخى اين بوده اســت كه از ميــان قانون راهى پيدا كنند تا 
اين تخريب انجام شــود و نه آنكــه راهى پيدا كنند تا راه تخريب 

مسدود گردد.
در بعــد خرد نيــز همانطور كه گفته شــد رفتارهاى ناشــى از 
مصرفگرايــى و ســبك هاى زندگى مبتنى بر آن كــه رفته رفته 
بــه صــورت قاعده هايى اجتماعــى درآمده اند علت بســيارى از 
آلودگى هايى اســت كه ما با آنها مواجه هســتيم و از اينجا ناشى 
مى شــود كه ما وســائلى در اختيار داريم كه به ما امكان مى دهد 
بــدون توجه به نيازهايى كه داريم آنهــا را به كارگرفته و در اين 
مســير گاه تنها به ممكن بودن آن بســنده نماييم ويا انگيزه ما 
در اســتفاده از اين امكانات گرايش به زندگى لوكس، مصرفگرايى 
فزاينده، تقليد كوركورانه و آنچه در كشور ما به وفور يافت مى شود 
چشم وهمچشمى هايى است كه الزاماً و تنها در ميان جنس مؤنث 
رايج نيست بلكه مردان و كودكان را هم در كام خود كشيده است.

در واقع ما براى نجات از اين شرايط راهى بجز اقدامى همه جانبه 
در سطح خرد ميانه و كالن نداريم.
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