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ششمشماره   

  1400 دی 

ونقل پاکماهنامه دیجیتال حمل  

 کاندخطر آلودگی هوا برای کو 

 1.8سال جهان ) 15 ریدرصد از کودکان ز 93روزانه حدود 

کنند که سالمت و یآلوده را تنفس م یکودک( هوا اردیلیم

به طرز غمو  دادهقرار  یها را در معرض خطر جدرشد آن

 دهند.جان خود را از دست میها از آن یاریبس ،یزیانگ

برای نوزادان در ماه  در جهان هزار مرگ 500، 2019در سال 

 (.1)بر اثر آلودگی هوا ثبت شده استاول از زندگی 

هوا  یآلودگ ناشی از که کودکان در برابر اثرات یلیاز دال یکی

از بزرگساالن  ترعیها سراست که آن نیهستند ا ریپذبیآس

 کنند.یرا جذب م یشتریب یهاندهیآال لذا و کردهنفس ت

 ییجا قرار دارند، نیز نیزمسطح به  ترکیها نزدآنهمچنین 

 ند.رسیغلظت خود م میزان به حداکثر هاندهیاز آال یکه برخ

در خصوص  را تا بتوانند حقوق خوداقشار مختلف جامعه است  نیدر ب تیحساس جادیا در کشور، پاک یهوا یهدف از اعالم روز مل

مندی از هوای پاک در گرو اجرای ته باشند. بهرهآن داش جایی برایمطالبه به و بشناسندهوای پاک و عاری از هرگونه آالیندگی 

 .استهوای پاک  مرتبط باقوانین و مقررات 

و  حالنی. با ابه تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است 1396که در سال  است یسند محکم باالدست کیپاک،  یقانون هوا

 نشده و ییاجراتا به االن به طور کامل ، گرفته شده استقانون در نظر  نیکه در ا یاحکام ،سال از ابالغ آن 5پس از گذشت حدوداً 

 یبرا یمحکم ییاجرا یبازو تواندیمشخص م یراهبر قیپاک از طر یقانون هوا یاجرا. اثر آن ملموس نبوده است لیدل نیبه هم

 باشد. محورونقل انسانو توسعه حمل یخودرومحورکاهش 

کوچکتر از ذرات معلق  ندهیمدت با آال یمواجهه طوالن

مورد  ۷00هزار و  ۴1در کشور ساالنه باعث بروز  میکرون5/2

 .شودیمرگ زودرس م

  (GBD)هایماریبرآورد موسسه معتبر بار ب نیبر اساس آخر

20 ،یاز سکته مغز یناش یهادرصد از مرگ26 بیبه ترت

 یقلب کیسکمیا یهایماریاز ب یناش یهادرصد از مرگ

(IHD) ،19ه،یاز سرطان ر یناش یهادرصد از مرگ 

 یهادرصد از مرگ 30 ابت،یاز د یناش یهادرصد از مرگ20

درصد از ۴0و  یدستگاه تنفس یتحتان یهانتاز عفو یناش

منتسب به  ،یویمزمن انسداد ر یهایماریاز ب یناش یهامرگ

 .هوای آزاد آلوده استمدت با  یمواجهه طوالن

 های گذشته وبیماری کرونا در کشور در ماهبا توجه به شیوع 

  درصد 62آمده مشخص شده است عملههمچنین تحقیقات ب

 از درصد 6۷و  یاخذ شده از اماکن عموم یهوا یهانمونهاز 

نقل شهر تهران به وحمل ستمیاخذ شده از س یهوا یهانمونه

ند که نشان دهنده اهآلوده بود دیجد یسارس کرونا روسیو

 یماریامکان ابتال به ب ،اماکن نیاست که حضور در ا نیا

 (.2)دهدیم شیرا افزا 19-دیکوو

 

 رو به پایاندر آمستردام  ینیو بنز یزلید یخودروها دوران استفاده از

تدابیری مناسب، به مقادیر تا با اتخاذ  . شهر آمستردام قصد دارداست

 یهوا تیفیک ( برایWHO) یسازمان بهداشت جهانشده توسط اعالم

 این تدابیر در حالی اتخاذ .دست پیدا کند 2030سال  تامناسب 

 اسبو من ریزی هدفمندبرنامهشود که کشور هلند توانسته است با می

آلودگی  ناشی ازتلفات  میزان، 2019تا  1990های در فاصله زمانی سال

 نفر کاهش دهد ۴،9۷0نفر به 8،850از سالیانه را در این کشور هوا

 .(3)شده()نمودار ارائه

رسیدن به ترین اقدامات شهر آمستردام در راستای ای از مهمچکیده

  در ادامه آورده شده است: ،"آالینده عاری ازآمستردام "هدف 

 در مرکز شهر مجاز یندگیآال فاقد یهااتوبوس تنها 2022سال  در 

 .)محدوده آبی رنگ( خواهند بود به تردد

 ها،ها، کامیونون ها،تاکسی ای نظیرنقلیهوسایل 2025سال  در 

در محدوده مرکزی شهر آمستردام ، های مسافری و باریکشتی

 .)محدوده نارنجی رنگ( آالیندگی باشند (، باید فاقدA10)رینگ 

 شهر  نقلیه در مناطق مسکونیتمامی وسایل 2030سال  در

 .(4) )محدوده سبز رنگ( بایست فاقد آالیندگی باشندمی آمستردام

 هوا یاز عوامل مهم آلودگ رانیدر ا یونقل شهرحمل یهابخش تیاکثر

بر کاهش  تواندیمحور مونقل انسانخودرومحور و توسعه حمل یهایتوقف شهرساز .دنرویمشمار به 

 یبازو تواندیمشخص م یراهبر قیپاک از طر یقانون هوا یباشد. اجرا رگذاریتأث زیبخش ن نیا یندگیآال

 کند. جادیا هایگذاراستیس نیا یبرا یمحکم ییاجرا

 برنامه کشورهای پیشرو برای کاهش آلودگی هوا 

 

    

 

 

 

  تاثیر آلودگی هوا در بخش سالمت در کشور 
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 های فاقد آالیندگی در شهر آمسترداممحدوده
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