
  

 آلودگی هوای کابل و راه حل ها

ه ستفاداجهان مدرن مجهز با پیش رفته  ترین وسایل فن آوری در تمام عرصه ها است، بشر توانسته با 

های  سالح به سیاحت برود، به از قدرت تفکر و اندیشیدن به اقصای نقاط کره زمین سفر کند به کره ماه

 کشتاری جمعی و راکت های قاره پیما دست پیدا کند، پیش رفت بشر در تمام علوم صورت گرفته،

 هایی نوآوری و ابتکار و داشتن ذهن و خالقیت برتر از ممیزهای معاصر انسان ها است، یکی از بخش

یرات آلودگی های محیط زیستی و تغی که به نوآوری و ابتکار بیشتر ضروت دارد، مساله محیط زیست،

 اقلیمی است.

ف فن با وجود این که بشر در اکثر بخش ها تبحر یافته و به انکشاف و پیش رفت در عرصه های مختل

د ت زیاآوری دست پیدا نموده،اما هنوز هم در عرصه محیط زیست و بحران های تغییرات اقلیمی، مشکال

 ن را به چالش جدی روبه رو کند.وجود دارد که می توان حیات کره زمی

مایش معرض خطر جدی قرار دارد، تغییرات اقلیم، گر محیط زیست از هر زمان دیگر، اکنون بیشتر در

 آرمش و سکون اکثر کشورها وزمین|، سیالب ها، آلودگی های محیط زیست)هوا، صدا، خاک، آب(، 

خیلی  شکالتمه مساله آلودگی هوا که یکی از ساکنان آن را تهدید مواجه ساخته که در این نوشته بیشتر ب

 جدی در اکثر کشورهای رو به انکشاف به خصوص افغانستان است، پرداخته خواهد شد.

ک آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ و میر زودرس انسان ها در جهان است. هم چنین بررسی های بان

اه کشورهای در حال توسعه به همرجهانی نشان می دهد هوای آلوده، عوارض اقتصادی سنگینی برای 

ثر روزهای کاری در ا تریلیون دالر هزینه در سطح جهانی، صرف تعطیلی 5دارد و ساالنه بیش از 

 آلودگی هوا و هزینه های پیش گیری از مرگ ومیر زودرس می شود.

آلودگی هوا، یکی از مشکالت خیلی جدی است که حیات مردم را همه روزه در شهرهای بزرگ به 

لودگی هوا میلیون انسان در اثر بیماری های ناشی از آ 5.5 نه در سراسر جهامرگ تهدید می کند. ساالن

 جان های شان را از دست می دهند.

ون انسان میلی 8.2آلودگی هوا تنها مشکل شهرها نیست. برمبنای گزاریش ساالنه بانک جهانی بیشتر از 

ل سنگ، زغال چوب به منظور تسخین و پخت و پز در جهان از سوخت های جامد مانند، چوب، زغا

 استفاده می کند.

 رژی های پاک دسترسی ندارند.اکثر این مردمان در محالتی زندگی دارند که به منابع ان

 آلودگی هوا چیست؟

اد ن موست. ایناشی از فعالیت انسان ا آلودگی هوا عبارت است از حضور مواد اتمسفر آزاد که معموال

 نند.زمان معین تحت شرایط خاص در رفاه، بهداشت یا سالمتی انسان اختالل ایجاد می کدر غلظت و 



  

و امتی و سال زیاد مواد خارجی در هوا که بر انسان اثر سوء گذاشته آلودگی هوا عبارک است از غلطت

 را به مخاطره می اندازد.

 معیار اندازه گیری آلودگی هوا

های  در تمام کشور به وسیله دستگاه Air Pointerیکی از معیارهای اساسی برای تثبیت کیفیت هوا  

وزون ااید، یفیت هوا است. به وسیله این دستگه، میزان گازهای کاربن دای اکساید، سلفردای اکستثبیت ک

 و سرب مشخص می شود.

سیجن و فیصد اک 21و  فیصد نایتروجن 78هوا مخلوطی از مقادیر مختلفی از گازها است این مخلوط از 

 یک فیصد سایر گازها تشکیل شده است.

 مهم ترین ترکیبات آلوده کننده هوا

 Particular Matterذرات جامد یا 

ود شمی  ستمااین ذرات از سد دفاعی بدن عبور و به طور عمیقی به شش ها نفوذ می کند و باعث تشدید ا

 است. PM10, PM2.5که شامل ذرات که ذرات 

PM10 ( :)خانه ها، تر دارند ناشی از دود و غبار کارمیکروم 10قطر کمتر از ذراتی که گرد و غبار

 زراعت، سرک ها و وسایط نقلیه.

PM2.5 : وال میکرومتر است. این ذرات معلق، معم 2.5ذرات کوچکی اند که اندازه آن ها کمتر از

 نده میگاز و زغال سنگ سوزا های فسیلی مانند نفت،ناشی از فعالیت هایی هستند که در آن ها سوخت 

 و آتش فابریکه های تولیدی هم چنان سوزاندن مزارع شود. از جمله وسایط نقلیه، صنایع ذوب فلزات،

ا سوزی جنگل ها که یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا است. این ذرات علت اصلی کاهش ساحه دید ی

، PM2.5وا در شهرهای بزرگ نیز می باشد. هم ذرات به ه PM10تاریکی هوا ناشی از آلودگی و 

ا بخش های عمیق تر شش نفوذ می کند، یکی از عوامل سرطان ه PM2.5برای سالمتی زیان بار است 

 نیز به حساب می آید.

 شامل کاربن مونو اکساید، کاربن دای اکساید، اکساید نایتروجن، سلفر دای اکساید.گازها: 

ی متراکم عمدتا توسط وسایط نقلیه که سوخت تیل دارند، تولید می شود. در نواح COکاربن مونواکساید 

 است. شهری که پر ترافیک است و روند حرکت وسایط نقلیه مانند شهر کابل کند است، غلظت آن بیشتر

ناشی از احتراق کامل سوخت به خصوص سوخت های فسیلی  این ترکیب: CO2 کاربن دای اکساید

 است.



  

ین گاز در وسایل نقلیه موتوری تولید می شود، وجود ا این ترکیب توسط: NO2دای اکساید نایتروجن 

 فصل تابستان به صورت رنگ قهوه ای در هوا قابل رویت است.

بن : این گازات در هنگام افزایش درجه حرارت از ترکیب اکسید نایتروجن و هایدورکارO3اوزون 

 مجاورت نور حاصل می شود. های سوخت نشده در دودکش وسایط نقلیه در

ع، : مهم ترین منبع تولید آن، نفت مصرف شده در کوره و در برخی صنایSO2سلفر دای اکساید 

از گیه ی تاسیسات تولید حرارت مرکزی، تاسیسات تولید نیروی برقی و نیز هنگام پاالیش نفت و یا تصف

یکی  چنان تنفسی فوقانی موثر بوده، هم طبیعی که مستقیا وارد هوا می گردد. این ترکیب بر روی سیستم

 از پارامترهای موثر در تولید باران های اسید است.

 سایر ترکیبات: 

 :ذرات جامد و معلق

به  باشد، اکثرا این مواداین ترکیبات حاصل از سوخت تیل هایی است که هاوی تترا اتیل سرب می 

 بهتر تیل در وسایط نقلیه استفاده می گردد. منظور احتراق

لبی و تنگی و حمالت قاثر منفی آلودگی هوا به صحت: آلودگی هوا موجب تشدید امراضی هم چون، نفس 

اد ی افرحساسیت های مختلف تنفسی می شود. البته باید توجه داشته باشیم که تاثیرات آلودگی هوا رو

حت تیشتر ودکان و افراد مسن و مبتالیان به امراض فوق الذکر بمتفاوت است. به عنوان مثال، ک مختلف

سبب  قرار دارند. آلودگی هوا موجب سوزیش چشم ها، گلو و تاثیر عواریض سوء ناشی از آلودگی هوا

ن سرخ شدن چشم ها، سرفه و احساس تنگی قفس سینه از عالیم شایع در زما امراض شش ها می شود.

 ند.افزایش سطح آلودگی هوا هست

 عوامل آلودگی هوا در شهر کابل:

ناحیه بوده و به طور اوسط  22خمین زده شده است، دارای تمیلیون تن  4-5شهری که جمعیت آن حدود 

به  شهر کابل را 2014تن زندگی می کنند. روزنامه گاردین در سال  7907در هر کیلومتر مربع آن 

 است.عنوان پنجمین شهر روبه رشد جهان شناسایی کرده 

 جدی ترین عوامل آلودگی هوا در کابل

 عدم تطبیق قانون، مقررات و پالیسی محیط  زیستی. .1

د بسوخت غیر معیاری) تیل بی کیفیت، استفاده از تایر، چوب،زغال سنگ و دیگر سوخت های  .2

 کیفیت(.



  

، بندیش برخی جاده ها به دالیل مشکل سرک)خام بودن سرک ها، کم عرض بودن سرک ها .3

 لف(.تخم

 بود سیستم منظم کانالیزاسیون)جمع شدن آب در کنار جاده ها(ن .4

 نبود فضای سبز و اعمار منازل مسکونی  در اکثر کوه های اصراف شهر کابل. .5

 عدم همکاری مردم در جلوگیری آلوده شدن هوا .6

رای ب یستگاهاحمل و نقل جمعی و استفاده بیش از حد وسایط نقلیه انفرادی، نبود نبود سیستم منظم  .7

 سایط نقلی.و

 کثافات بیش از حد و تعفن در بعضی نقاط شهر و نبود سیستم های بازیافت زباله ها یا .8

Recycling. 

ط کوه عدم بارش برف و باران و موقعیت جغرافیای کابل در میان کوه) کابل شهری است که توس .9

 ها احاطه شده، کوه ها به وزش باد و انتقال آلودگی سد واقع می شود(.

 مقابله با چالش آلودگی هوا راه حل و

 برای دارند از گزینه های مختلف کشورهای مختلف با توجه به ظرفیت ها و توانایی های مالی که

رفته گنظر  کاهش آلودگی هوا استفاده می کنند. این تدابیر در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در

لی عملی می گردد که به صورت اجماو بیشتر توسط دولت، مردم و نهادهای جامعه مدنی  می شود

 می توان این مسایل را در شمرد.

نایع صشناسایی عوامیل آلودگی هوا و از میان برداشتن منابع انتشاری آلودگی هوا از قبیل  .1

 تولیدی، سرک های خامه، سیستم حمل و نقل، انسداد سرک، گسترش فضای سبز.

 دان.اطالع رسانی در باره میزان آلودگی هوا به شهرون .2

لیه، در صورت ازدیاد بیش از حد مجاز آلودگی هوا، تدابیر چون جلوگیری از تردد وسایط نق .3

یی اد غذاآگاهی دهی به مردم در مورد استفاده از ماسک، آگاهی دهی به مردم در باره تغذیه مو

 مناسب برای دفع اثرات منفی آلودگی هوا.

 ررات و پالیسی های محیط زیست.جلوگیری از سوخت غیر معیاری و تطبیق قوانین، مق .4

 تیک.عدم استفاده مردم ازسوخت های غیرمجاز مانند تایر،چوب های روغنی و نسوختاندن پالس .5

وند شوب می استفاده از میوه و سبزیجات تازه در ایام آلودگی هوا: این دسته از مواد غذایی محس .6

میوه  جود درآنتی اکسیدانت های موکه حتمی باید در هنگام آلودگی هوا مورد استفاده قرار گیرند.

ا یرات رنقش حیاتی در سالمت شش ها دارند. سیب در میان انواع میوه ها، بیشترین تاث و سبزی

وی مصرف مواد حا بر دستگاه تنفسی داشته و در بهبود فعالیت این ارگان تاثیرگذار است.

 ویتامین سی در ایام آلودگی هوا،توصیه می شود.

 تیل و مواد سوخت بد کیفیت. جلوگیری از ورود .7

 عارضه انجن وسایط نقلی. فعال کردن سیستم های تثبیت .8


