
 

  شھرسازی ، محیط زیست  ومشکل الودگی ھوا (بخش چھارم )               

  ، باھدف اشنائی با تجربیات عینی ومشخص این جوامع   ادامھ بررسی وتوجھ بھ تجربیات کالنشھرھای امریکای التین درزمینھ تعدیل الودگی ھوا              

                         

  تخاب وبرگردان گزارشھا از مھدی کاظمی ان                     

امریکای التین  بررسی وتوجھ بھ تجربیات کالنشھرھای – شدمقدمھ این بحث  مطرح درپی ھدفی کھ در       

 ، گردید ، دربخشھای قبلی این نوشتھ کوشش نمودمھمانگونھ کھ مالحظھ نخست    -درزمینھ تعدیل الودگی ھوا 

، وضعیت جغرافیائی ، شامل : جھت شناسائی اولیھ این شھرھا  ،ی ومختصرکلراطالعاتی حال ھرچند بسیا

   ارائھ شود .اصلی ایجاد الودگی ھوا در این کالن شھرھا ،  میزان وعلل مشخصات عمده شھری ،

نتایج دید ، شناسائی ،   واطالع ازمطرح گرھدف ازطرح تجربیات کشورھای مذکورھمانگونھ کھ قبال" نیز      

چون بازھم  ما دارند .شابھ ھای ساختاری بسیاری با کشورھ ، تنی تجربیات کشورھائی استکشخص وعیم

« میتوان بھ شناخت  ، ومسائل مشابھ اناین مسئلھ رح شده ، ھنگامی در این سایت مطھمانگونھ کھ بارھا در

محدوده کھ انرا دربل ، خود ندانستھ، اینگونھ مشکالت را خاص کشور دست یافت کھ وقابل استنادی » کارامد

مورد   -ھانی با محدودیت ھای بسیار ، جھانی عمال" در حال اضطرار ج،  جھان در حال توسعھ  – گسترده تری

زیک در رفع الودگی کامل ھوای توفیق مکباخبر ، وھش قرار دھیم .   بعنوان مثال ھنگامی کھژکنکاش وپ

را ند ، اگرمکزیک الودگی ھوای شھرمکزیکو داشتپنن.  ندحتی شک ھم نکردبرخی مواجھ شدیم . شھرمکزیکو 

مانند رفع الودگی کامل ھوای شھر ھاقتصادی ، اجتماعی وسیاسی خود میان برداشتھ چرا برمشکالت دیگر از

این زمینھ داشتھ اند ؛ ولی باھمھ اینھا  ، ؟!  شکی نیست کھ مکزیکیھا توفیقھای ، حتی قابل تحسینی درنشده فائق 

یده اند ، طی الودگی رھانسده گذشتھ ھوای شھررا از 90دھھ ند درباقی است ! انھا کھ مدعی شدحکایت ھم چنان 

ن نمودند . حتی امسال اواسط الدر مورد وضع ھوای شھر وضعیت اضطراری اعرشش بابیش از 2013سال 



 

ده رئیس جمھور مکزیک وضعیت فوق العا ،  بحدی رسید کھ مکزیکو الودگی ھوای شھر 2016 ماه مارس

. را ھمھ خبرگزاری ھای جھان گزارش نمودند  ومکزیک شھر الودگی ھوای بحرانی شدن مشکل، اعالن نموده 

اقتصادی ، دیگر در زمینھ ھای بنابراین ھنگامیکھ مسائلی ھمچون الودگی ھوای شھرھا ویا مشکالت مشابھ

چار توھم شده ، میپنداریم  : خوب بھ سھولت د ، شان در نظر نگریم را باتوجھ بھ ھمھ جوانباجتماعی وسیاسی 

   !مکزیکیھا کھ مشکل الودگیشان را حل کردند ! پس ماھم . . . 

الودگی منشاء    :میتوان اولین نتیجھ گیری را بدینصورت، مطرح نمودبھ اطالعات مذکورباتوجھ تا اینجا          

ی کھ بھ موقعیت وویژگیھای شھرھای مختلف جھان بھ دوگروه علل مختلف مربوط میشوند . عللھوا در

وضعیت چگونگی  بھ کھ  عواملییعنی ؛  عواملی کھ منشاء شھری دارندو. میشوند جغرافیائی شھر مربوط 

در نتیجھ عملکرد شھردرابعاد مذکور ، مربوط    ،وفیزیکی نھادی  - سیاسی ، جمعیتی  -اقتصادی ، اجتماعی 

  میشوند .

اینکھ  نخست  ،ح گردید کلی ومختصر مطرنوشتھ  اینحث ھمانگونھ کھ درمورد ب ھایابطھ باکالنشھردرر        

 بوئنوس آیرس، مانند شھر . ، عامل کاھش الودگی بودمذکورازکالنشھرھای  برای برخیوضعیت جغرافیائی ،  ،

ھ بھ گونجریان است ، درپارانا رود  دل پالتامداومی کھ در دلتای نسیم   بودنکھ وجود جلگھ وسیع وبرقرار ،

 تا اندازه ای بوگوتا ، لیما وسانتیاگو مکزیکو، شھرھای. درحالی کھ درگردد ی موجب کاھش الودگی ھوامیموثر

   وا ودرنتیجھ تشدید الودگی میشود   مانع تحرک ھ -وجود کوھھا  - وضعیت جغرافیائی

رتند ازعوامل ثابت : مانند کارخانھ عملکردھای مختلف شھری مربوط میشوند . عبابھ  عواملی کھ اما ،           

 وسایل  ، انواع مختلف وسائل  گرم کننده ویا حتیمسکونی شھرولید شده در مکانھای مسکونی وغیرھا ، الودگی ت

وعوامل متحرک :  وسایط نقلیھ زمینی ، ھوائی ودریائی  واحدھای مسکونی بکار گرفتھ میشوند .در کھ پخت وپز

  .  



 

این در  کھ مختلفی پژوھشھای ومنطبق با واقعیت ، بھ » مشخص«طرح مسئلھ ای   میکھ جھتھنگا        

ناشی درصد الودگی ھوای این کالنشھرھا   80 تا 75   :خواھیم یافت در ؛رجوع مینمائیم  کالنشھرھا انجام شده ،

چھ ویژگی و  ،د حال این وسایط  کھ کال" سیستم حمل ونقل شھر را تشکیل میدھن تردد وسایط نقلیھ است .  از

 اینکھویا   .بنوبھ خود میتوانند بصورت عاملی در تشدید الودگی ھوای شھر موثر باشند ، دارند کھ ی ئکاستی ھا

شبکھ ھای فیزیکی  ، مانندبکار میگیرند  انرا شھر و نقل  سیستم ھای حمل ءساختار فیزیکی ایکھ سیستم ویا جز

چھ کاستی کمبود  با د ،نیکھ در خدمت سیستم حمل نقل میباشرفت وامد وبطورکلی سایر امکانات فیزیکی ا

ودر نتیجھ بنوبھ  -فرضا" کندی تردد  -موجب اختالل در عملکرد سیستم مذکور ، کھمواجھ اند   ئوناھنجاری ھای

در جھت  کھاقداماتیوشناسائی  طرح  از کھ پسھستند  ویا نکاتی  ئلامس.  اینھا  میشوند خود تشدید الودگی ھوا

  .خواھند شدمشخص  در این کالنشھرھا انجام شده ، افع ویا تعدیل الودگی ھور

ھوا در کالن   سده گذشتھ  تاکنون جھت رفع ویا تعدیل الودگی  80برخی از اقداماتی کھ از اواسط دھھ       

  ور بھ اجرا در امده است .کشھرھای مذ

 ھمانند مجریان - رفع الودگی ھوا دولتی ویا مجریان طرح ھای مختلف منابع  اغلب کشورھای در حال توسعھ ،،  ریکای التین ھماننددر کشورھای ام :البتھ با توجھ بھ این نکتھ مھم کھ      

ت مطلوب راه درازی در پیش است بعضا" بھ این مھم ھم اذعان دارند ، کھ تا رسیدن بھ یک وضعیورند ! ھرچند  میا موفقیت بی نظیر خود سخن بمیانھمواره از - طرحھا وسیاست گزاری ھا سایر

را دریافت   بدست امده تجربیات انھا  نتیجھ ایکھ از  »ءواقعیت «در حد امکان، تا بتوان مورد توجھ قرارداد مختلف را تواما"  ھای ونقد ھا گزارشبنابراین در بررسی ومطالعھ تجربیات انھا میباید  !

 .  

  الودگی ھوا درشھر مکزیکوکاھش ارشی ازمجریان اقدامات مربوط بھ گز   

 )گروھی کھ در فعالیت ھای مربوط بھ باز یافت در زمینھ ھای مختلف فعال است(: گروه اسیکلھ     گزارشی از

  

  توانست Ciudade de Mexicoمکزیکو چگونھ بااقدامات مختلف، شھر   

  را کاھش دھد  الودگی ھوامیزان   

  equipe eCycleازگروه  اسیکلھ     

  



 

  حدودیت تردد خودروھای شخصی تاکید بر وسایط نقلیھ ھمگانی  م  

 
ن اولیاز. یک شھردرجھان شناختھ میشدالوده ترین ھوای  بعنوانطی چندین دھھ متمادی ھوای شھرمکزیکو

این موفقیت ھرچندن محسوسی وضعیت را دگرگون نماید.بمیزادرامده توانست سیاست بھ اجرا 90 دھھ سالھای

نموده افتخار هبتواند بھ توفیقی کھ بدست امد کھ شھر ولی انقدرھست ،فاصلھ زیادی دارد ،استال باانچھ ایده 

   . حال پیروزی ھستیم: ما دراین مبارزه دروبگوید 

 ی شخصیھاخودرووسایط نقلیھ، بویژه  وکیفیت پایتخت مکزیک تعداددرعامل اصلی الودگی ھوا     

شخصی خودروت جابجائی ھای با فاصلھ کم ھم ازجھتیکھ اغلب ، انھم بصورمحدوده کالن شھری ان است . در

  استفاده میشود .

  شد . دولت فدرال  جود با اقدام مسئولین دولتی اغازمورد شھرمکزیکوتغییرشرایط مودر      

را  2020تا سال درصد  30زھای االینده بھ میزان جدیدی را جھت کاھش حجم گا  محیط زیستیھای سیاست

   فت .بکارگر

ردد اتوموبیل درسطح بنابراین ، براساس سیاست گزاریھای جدید ، نخست سعی شد ، درحد امکان ازت     

  دردوروز . بصورتیکھ نخست تردد شماری ازاتوموبیلھا درسطح شھرتاشھرکاستھ شود

 ممنوع شد .     22بامداد تا ساعت   5ھفتھ وھمچنین عاله بران ، یک روزشنبھ درھرماه ازساعت  

  روز درسال رسید ، 11ھنگامیکھ کیفیت قابل پذیرش ھوا بھ ٌحد  1992گذشتھ ازان ، ازسال   

  دولت سیستم کنترل دقیق الودگی کلیھ وسایط نقلیھ موتوری را بھ اجرا دراورد . سیستمی کھ با

  .نمودمی  اندازه گیری االیندگی ھروسیلھ نقلیھ موتوری وضعیت انھا رابرای ادامھ کنترلھای بعدی ثبت



 

  

  کو اوایل سالھای دھھ نود            شھرمکزیوضعیت ھوای                                                                                                    

   

  قرارگرفت .ای جدید (الترناتیو) حمل ونقل دردستورکارھھمچنین سرمایھ گزاری درسیستم      

  دوچرخھ برای جابجائی در درشھرمکزیکو، شھروندان درسطح وسیعی ، تشویق بھ استفاده از 
  

  ظر ویژه برای دوچرخھ ھا درن ینک ھایپارکای کوتاه شده اند . درنقاط مختلف شھرفاصلھ ھ
  

الودگی قل ھمگانی سریع ، ازگازوئیلی کھ شد . مقررگریدد اتوبوسھای گازوئیل سوزخطوط حمل ونگرفتھ 

  کمتری را موجب میشود استفاده نمایند .   

  
  نتیجھ این اقدامات مثبت بود. براساس مطالعاتی کھ دانشگاه ملی اوتونوم مکزیک انجام داده در   
  
  بود ، اما شدهدرصد افزوده  35بااینکھ بھ شمارخودروھای شھر 2008تا  2006مدت از ین ا

  
ُ امیسیون   ، افزایش یافتھ بود 404تا 1991کھ درسال ppb صد کاھش نشان میداد . میزان در24 وزونا

  .  داشتپارتیکل کاھش  282 تا حد 2000سال در



 

یادی دارد . یعنی با با وضعیت مطلوب فاصلھ زھنوز نتایج بدست امده ،نشان میدھد پژوھشھای مذکور      

درمتر  پ پ ب 110بھ سطح کیفیت ھوای شھروس بوده ولی ھنوزھای اوزون محسپارتیکل اینکھ کاھش 

داشتھ است ھوای کم وبیش قابل قبول روز 185شھر  2009درسال  .روز ازسال نرسیده است  42در  مکعب

روز نخست سال رسید . ھدف این است کھ  60روز در  50ل بھ تعداد روزھای قابل قبو 2010. در سال 

  سال برسانیم .ی غیر قابل قبول را بھ یک روز درتعداد روزھا

  مطلوب نمیداند .گفتھ میشود ، چندان کھ  کھ وضعیت را انچنان  یگزارشی دیگر       

  

  انھم ھوا شھرھای مکزیک درحال غوطھ ورشدن درالودگی             

    . ان داشتھ باشندکم وکیف  بدون اینکھ شھروندان اگاھی چندانی از            

    

     Teramericaمکزیکی فعال محیط زیست ، عضو ترامریکا روزنامھ نگارEmilio Godoy 2013/6  /18 امیلیو گودُی  گزارشی از:            

    

زندگی  فعالیت روزمره وبھبود کیفیت، مری حیاتی برای سالمتی با توجھ بھ اینکھ رفع الودگی ھوا ا          

وموانع جمعیت دارند ، با مشکالت ھزارنفر 500مکزیک شھرھائی کھ بیش از شھروندان است ؛ امروزه در

مواجھ اند .  بھمین  ھواومشخص نمودن کیفیت وبالخره توقف الودگی بعضا" شدید بسیاری برای اندازه گیری 

موظف شدند ، گزارشھای جامعی نسبت بھ مسئلھ الودگی ھوای شھرھای مسئولین محلی   2013سال علت در

تاکید شده این استکھ : مشکل  شھا انچھ نسبت بھ رفع الودگی ھوااین گزار مناطق مربوطھ شان ارائھ دھند . در

گی ھوای شھرھایشان ، فقدان امکانات رفع ویا دستکم تعدیل الود بھطرحھای مربوط  اجرا درامدن بھ ،عمده

این زمینھ تاکنون کارکرد ن شبکھ ھای کمک رسانی وھمراھی درمالی ونیروی انسانی کافی است . ھمچنی

  د.مطلوبی نداشتھ ان

دراین زمینھ ھمکاری  پژوھشگرمرکزعلوم جٌوی دانشگاه ملی اوتونوم مکزیک ، ،بنظر ریکاردوتوِرس      

موثری ازدولت ھای ایالتی ، کھ دران حفظ محیط زیست ورفع الودگی ھوا اولویت داشتھ باشد، دیده نمیشود . 

 500بیش از  دارایشھر 32میلیونی مکزیک در  120جمعیت ضافھ مینماید : ھم اکنون نیمی ازاوا



 

والودگی ھوا مواجھ اند ب شان باانواع مشکالت محیط زیست ھزارنفرجمعیت زندگی میکنند ؛ شھرھائی کھ اغل

کربن ودی اکسید نیتروژن  اکسیدرھای بزرگ کشور با مسئلھ افزایش دی اکسید گوگرد ، مونو. اومیافزاید شھ

احدھای صنعتی مواجھ اند . عالوه بران ، ھیدرو کربن وسایط نقلیھ ویا وھای فسیلی  مصرف سوختناشی از

ناشی ازفعالیت کارخانھ ھای سیمان ، ھمگی تاثیر مخربی برمحیط زیست وسالمتی شھروندان دارند . جراردو 

ضعیتی را داشت کھ میگوید : نمیتوان انتظار بھبود و ،قدرت مصرف کننده  ،مونکادا  کارشناس  ِان.جی.اُ 

اقدامی ضروریست اطالعات مشخصی  ھررا نداریم . قبل ازآن ونگی ، میزان واندازهچگشناخت مشخصی از

  داشتھ باشیم .ازمیزان الودگیھای ھرشھر

واحد از انھا اطالعات نسبتا"  18شبکھ اندازه گیری کیفیت ھوا ی شھرھاست اما فقط  28مکزیک دارای      

  قابل کاربردی را ارائھ میدھند . 

  ایستگاه کنترل جّوی    80کل کشور دارای عات واندازه گیری کیفیت ھوا دراطالسیستم ملی     

  (اتمسفر) است . 

ناشی شھروند دراثربیماری ھای  14700برپایھ گزارش سازمان بھداشت جھانی درمکزیک سالیانھ        

احداث ایستگاھھای میلیون دالر برای 15دولت ساالنھ  )2013(تاکنون  2009سال از . تلف میشوند الودگی ھوااز

دالربرای ھرایستگاه  38000امریکائی بھ ارزش کھ ازتجھیزات  یری وسنجش میزان الودگی ھوااندازه گ

 استفاده مینمایند ، اختصاص داده است . کھ البتھ وجھ گران وپرخرج ان نگھداری این تجھیزات است .    

    

  پیشنھاد ھای بعدی         

گروه طرفداراستفاده :  جملھازان،  ھشت سازمان مربوط بھ جامعھ مدنی ، مسئلھ بااینبرای مقابلھ         

برای انچھ تحت عنوان طرحی برای شھرسالم وقابل رقابت مینامند : پیشنھادھائی برای  ،بیشترازدوچرخھ 

  ، بصورت اقداماتی کھ بھ بھبود کیفیت ھوا بیانجامد داده اند .  پاکیزگی ھوا

 دستورعمل جھت تدوین ضوابط مصرف سوختھای پاک برای خودروھا .  پیشنھادھائی چون : 

  حذف یارانھ ھای مربوط سوخت وسایط نقلیھ .                          



 

 محدوده ھای کالنشھری .  کاھش تردد وسایط نقلیھ موتوری در                        

  شھری . انیھمگ انسپورترتحمل ونقل وبھبود                         

  ارائھ برنامھ ھای مشخصی جھت کاھش الودگی ھوا .                        

الزم برای رفع کامل الودگی ھوای کشورراچندین تریلیون دالردانستھ بودجھ ستیتوی ملی اماروجغرافیاینا     

راھمواره الزم است ، زی . تُوِرس معتقد است : یک ھماھنگی وھمکاری ھمھ جانبھء بین شھری است

مسئلھ ایست با ابعاد  الودگی ھواازسایرنقاط حجم زیادی ازتردد وسایط نقلیھ بھ کالنشھرھا درجریان است . 

ران دیگردرحال بررسی کالن . راھبرد ھای کنترل نباید بھ ابعاد ُمحلی محدود شوند . ھمچنین پژوھشگ

بموازات ان پژوھش ور. ھمینطان انھا ھستندنقل درجریان میوو حمل ھ ھا جریانھای االینده کارخانوشناسائی 

  گیاھی برپوششروی تاثیرالودگی ھوا 

  حال انجام است  . منطقھ نیزدر  

ه وباقی یش ازحدھوا بھ شھروندان ھشداردادباربعلت افزایش الودگی ب، شھرمکزیکودستکم شش  )2013(امسال    

  ماندن در فضای بازرا نامناسب اعالن نمود . 

، ط زیست کالنشھری (متروپلیتان) بھ ایجاد کمیسیون محی، دولتھای محلی منطقھ مرکزی کشوراقدام             

اقدامات مربوطھ ، نموده اند . اقدامی کھ بھ نظر کار شناسان  درسایر مناطق  جھت ھماھنگی

   میباید انجام شود .کشورنیز

   

اھمھ اقداماتی کھ مقامات محلی ب ان میدھند ؛ھمانگونھ کھ گزارش فوق وگزارشھای مشابھ دیگر نش اما       

، یا نموده چھ درانجام این اقدامات بعضا" اغراق  انجام داده اند حال ومکزیکدرزمینھ رفع الودگی ھوای شھر

میتوان  کو ،مکزیالودگی ھوادرکالنشھر ) 2016( اوایل آوریل ، با توجھ بھ وضعیت کنونی باشد  اینکھ واقعا" انجام شده 

  یافت . ت را مشخص تردرواقعی

کاران مکزیکی دست اندر ، نشان دادن عدم موفقیتطرح مسئلھ بدینصورتالبتھ روشن استکھ غرض از    

دریک وضعیت ونتیجھ چنین اقدامات ، پیش گیریھا ، محدویت ھا  کارامدینیست ، بلکھ ھدف ، توجھ بھ میزان 



 

، کم نتیجھ وحتی بی نتیجھ بودن ویا  ، نتیجھ داشتن،بھ بیشترھدف توجھ  توسعھ نیافتھ ویا درحال توسعھ است .

ال پائیس بین  نشریھاست . دراین مورد میتوان بھ گزارش   درچنین وضعیتیو اقدامی  پیشنھاد ،ھرمحدودیت  ،

  . توجھ نمود  )2016(اواسط مارس تا اوایل آوریل المللی درھفتھ ھای اخیر

              

  نمود .ھوا وضع اضطراری اعالن بعلت الودگی شدید  شھرمکزیکو                

         وسایط نقلیھ و فعالیت ھای مختلف در فضاھای باز نمود .   تردد ھای بسیاری درر بھ ایجاد محدویتواداوزون مسئولین شھرمکزیکورا اُ یاد تمرکزز                

  2016مارس  15مکزیک  پائیس  اینترناسیونال  ،   الد لوئیس  پابلو بھ اوره گار :  خالصھ ای از گزارش          

         

افزایش فوق العاده" تمرکزاوزون مقامات ومسئولین کالنشھرمکزیکورابھ اتخاذ، نخستین      محدودیت  "       

   سابقھ نداشتھ ، وادارنمود .  )2016مارس (تاکنون 2002ھای محیط زیستی درشھرمکزیکو کھ ازسال 

  ، متشکل از ارگانھای (CAM)یط زیست  مگالوپولیس (ابرکالنشھر) مکزیکو کمیسیون مح
  

بھ کلیھ مدارس ومراکز اموزشی توصیھ نمودند کھ :  "ازفعالیت در فضاھای بازبھر   دولت فدرال و محلی   

  بیشترموز آترتیب کھ شده پرھیز نمایند " تااینکھ کودکان وجوانان دانش 

  چنین دولت مکزیک از ھمھمنھای اموزشی انجام دھند . ھماختداخل س رافعالیت ھایشان 



 

  عکس از سائول روئیز برای ال پائیس ،    2016 فوریھ ھوای شھر مکزیکو در وضعیت                                           

  مردم خواست در حد امکان در داخل منازل ویا محل کارشان باقی  مانده ، فعالیت ھای 

از استعمال دخانیات در فضاھای بستھ خودداری ھمچنین  تفریحی وورزشی در فضای باز را متوقف نموده و

  نمایند .

محدودیتھای  ،مقامات مسئول بران شدند کھکاھش دھند ، را ھوا الودگی ، شدتوضع موجوددری اینکھ برا     

 –از پنج بامداد تا ساعت ده شب  -2016مارس  15زیادی را برای تردد وسایط نقلیھ اعمال نمایند . نخست از 



 

اتومبیل  فقطود نمایند . ھمچنین در برنامھ کنترل وسایط تقلیھ محد 2و  1تردد  وسایط نقلیھ را بھ ھولوگرام 

  .ختم میگردد ، مجاز بھ تردد باشند 8و7ھائی کھ پالک انھا بھ شماره ھای 

ازاقدامات مربوط بھ تعدیال الودگی  مسئولین شھرمکزیکو فھرستی ازفعالیتھائی کھ دراین مرحلھ (فاز)       

نقلیھ ایکھ  کھ  الوده کنندگیشان محرز ھستند  وسایط  .انتشار داده اند  ، ھوا انجامشان مجاز نخواھد بود را

از اجرای محدودیت این فازای مجاز نخواھد بود ، درھیچ وسیلھ نقلیھ اجازه تردد نخواھند داشت ، متوقف شده 

صنایع باید فعال" فعالیت ھای ھ کارگرفتھ شود . ، ب چندان ضرورینھ  تبلیغاتی وفعالیت مشابھھا ، برای امور

گ امیزی درسطح معابرشھرمشغولند باید فعالیتشان کارھای رنبھ متوقف نمایند . شرکت ھائی کھ  االینده خودرا

انجام ان جلوگیری دراین مرحلھ متوقف شود . ھرگونھ سوزاندن مواد االینده درفضای بازممنوع بوده باید از

خاری ( شومینھ ) ومشابھ ان استفاده ازببا مراعات دستورات فوق ، بویژه  نیزبایدھمچنین ساکنین شھر  شود .

  جدا"خو داری نمایند .

ادامھ نکھ سھ روز متوالی الودگی شدید ایمقامات مسئول کالنشھرمکزیکو تصمیمات مذکور را، پس از      

: وضعیت پیش امده بعلت ، معتقد است  اتخاذ نمودند. کمیسیون مربوط بھ مبارزه با الودگی ھوا ، داشت ،

اوزون شده است . تمرکززیاد تابش خورشید موجب تشدید کھ ھمراه بایک سیستم فشار وی استایستائی شدید ج

 مذکورحد مجاز ، در ان انجام شده 2014درسال  کھ این زمینھ با تجدید نظریمکزیک درمجاز نصابرم وحدنُ 

بخشھاس کلھا درمیزان پارتی  )2016مارس  15(ر یلیون تعیین نموده است . امروز بعد ازظھدر م 0.095را حداکثر  

  پارتیکل در میلیون رسیده بود . 0.198بھ شرقی شھر 

         ُ الودگی ناشی  یگردد.  سیب مخاط ھا مآ، کھ موجب  نتاکسیداُ ون گازی است ناراحت کننده وبسیاروزا

مقامات .واسکوالر) میگرددو حملھ قلبی ( کاردیو درھواموجب اسیب بھ دستگاه تنفسی وزون زیاد اُ ازتمرکز

(دستگاه  کاردیوپولمار،  چونھائی المندان وبیمارانی کھ نارسائیس ،کودکانوطھ معتقدند درچنین وضعیتی بیشترربم

الودگی جٌوی موجب   را دارند ، اسیب پذیرند .  (مغزی)و ِسِربروواسکوالر قلبی)(نارسائی واسکوالر، کاردیو تنفسی ُششھا)

یک بخشھای شھر کھ با الودگی شدید مواجھ ددکانی کھ نزدر صد کو 50مشکالت سالمتی فروانی شده است . 



 

درصد ازاین کودکان  12 . اند ،  زندگی میکنند  ، دستکم یکبار در ماه دچار مشکالت تنفسی شدید میشوند 

 حتی دوبار درماه دچار چنین عارضھ ای شده  ، ھمچنین کالس درس را ازدست میدھند .  

        

  پنجم ادامھ در بخش            

  انتخاب وبرگردان مطالب    مھدی کاظمی بید ھندی             

    1395فروردین             

   


