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نگاهی به معضل آلودگی هواي شهر اهواز

نفس تنگی اهواز

تهران-ایرنا-گروه پژوهش هاي خبري-اهواز، شهري که تجسم واژه مقاومت است، اینک پس از ایستادگی هشت

ساله ي خود در برابر تجاوزگري هاي صدام، در مقابل ریزگردهایی ایستاده که ذره ذره نفس شهروندانش را تنگ

کرده است.

مقاومت براي مردم اهواز واژه اي ملموس است که با گوشت و

برابر چه و چگونه اش مهم اند. در  خون خود آن را حس کرده 

نیست؛ مهم نیست میهمان ناخوانده ي متجاوز به شهرشان توپ و

با چشم دیده می به زحمت  یا ریزگردهایی که حتی  باشد  تانک 

شوند. مهم مقابله و بیرون راندن آن است.

می ریزگردهایی  با  روزها  این  کشور  رزمندگی  پایتخت  مردمان 

جنگند که نفس از کفشان بریده است. دیگر حتی اهوازي ها دعاي

باران هم نمی خوانند.

همه جا اگر باران آلودگی هوا را می شوید و هوا را پاك و لطیف می

این آلودگی در  اهواز گویا برعکس است. چرا که شدت  کند، در 

شهر به حدي است که باران را هم اسیدي می کند و خود باعث مشکالت تنفسی شدید می شود.

 هزار نفر از مردم این شهر به مراکز درمانی و بیمارستان ها شد و هوا را که نه18دو باران آخري که در اهواز بارید، موجب راهی شدن 

صاف بلکه آلودگی هاي سمی را بر سر مردم ریخت.

بارندگی هاي اخیر استان خوزستان و ابتالي هزاران نفر از شهروندان آن به مشکالت تنفسی، زنگ خطري براي مسووالن محیط

زیست است تا با جدیت بیشتري براي معضل آلودگی هواي این شهر چاره اي بیاندیشند.

پربیننده ترین ها
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ریزگردها، آلودگی هاي صنعتی، کارخانه هاي چسبیده به شهر و خشک شدن تاالب ها همگی از مشکالت زیست محیطی اي است که

رمق را از اهواز گرفته و نامش را در لیست آلوده ترین شهرهاي جهان قرار داده است.

اما علت یابی آلودگی ها و تالش براي برطرف کردن آن، تنها راهی است که پیش روي کارشناسان سازمان محیط زیست و مسووالن

اهوازي قرار دارد تا بیش از این جان شهروندان این شهر به خطر نیافتد.

** چرایی

استان خوزستان، به ویژه مرکز آن- شهر اهواز- به رغم برخورداري از چندین سد بزرگ، دارا بودن رودخانه پرآب و بزرگ کارون و نیز

منابع غنی نفت و گاز داراي مشکالت زیست محیطی فراوان است.

آلودگی هواي اهواز سبب شده تا این شهر از نظر آلودگی در کنار کالن شهري مانند تهران قرار گیرد. کارشناسان محیط زیست و

مسووالن علل مختلفی را براي آلودگی هواي شهر اهواز بیان کرده اند.

حلقه هاي چاه نفت، نزدیکی بافت شهري به کارخانه هایی چون ایران کربن و فوالد خوزستان، ترافیک شهري، نبود پوشش گیاهی

کافی و مناسب در شهر، نبود بارش، گرد و غبار صحراي عربستان و جنوب عراق از جمله دالیلی است که براي این شهر بر شمرده

شده است.

 رییس دانشگاه علوم پزشکی اهواز حلقه هاي چاه نفت یکی از عللی است که سبب شده تا اهواز بهˈمحمد حسین سرمستˈبه گفته 

آلوده ترین شهرها تبدیل شود. مشعل هاي نفت خوزستان به صورت شبانه روزي در حال سوختن و تولید آالینده ها به هواي اهواز

هستند.

 مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز در جلسه بررسی علل مشکل تنفسی در شهروندان اهوازي، منابعˈاحمد الهیجان زادهˈ

آلودگی هوا در این شهر را برشمرد.

 تولید کند. حتی آتش زدن مزارع هم می تواند تولید نیترات داشته باشد.ˈنیتراتˈبه گفته الهیجان زاده هر فعالیت نفتی ممکن است 

 با باران یاˈدي اکسید گوگردˈ می کند، همچنین اگر گاز ˈاسید نیتریکˈنیترات یکی از عواملی است که اگر با رطوبت ترکیب شود تولید 

 می کند که هر دو، از آالینده هاي هوا محسوب می شوند.ˈاسید سولفوریکˈرطوبت ترکیب شود، تولید 

همچنین بنا بر اظهارات وي در اهواز عالوه بر فعالیت هاي نفتی و صنعتی، ترافیک شهري نیز موجب تشدید این وضعیت شد.

یکی دیگر از عوامل مهمی که آلودگی هواي اهواز را طی چند سال اخیر شدت بخشیده است، گرد و غباري است که از بیابان هاي عراق

و عربستان در هوا پخش می شود و به این شهر می رسد. از بین رفتن زمین هاي کشاورزي و گسترش بیابان زایی در کشورهاي

همجوار ایران، این پدیده را به شدت گسترش داده است.

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز از دیگر دالیل مطرح شده در این زمینه است. احمدرضا الهیجان زاده مدیر کل محیط زیست

خوزستان در این زمینه گفت: سیستم زمین ها را در جنگ تغییر دادند. ایجاد کردن سنگرها و خاکریزها و عوارض مصنوعی دیگر باعث

تخریب زیست محیطی شد. مواد شیمیایی به سرعت از بین نمی روند. به هم خوردن عوارض زمین و بمباران ها هم خاك را از بین

برده و باعث بیابان زایی شده است.

 کارشناس ارشد محیط زیستˈمحمد صادق سخاوت جوˈکارخانه فوالد و کربن و افزایش سریع تعداد خودروهاي سواري نیز از سوي 

خوزستان از دیگر آالینده هاي اهواز مطرح شده است.

** چه باید کرد؟
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یکی از راهکارهایی که در سال هاي اخیر براي مهار آلودگی هوا در استان خوزستان مورد توجه و اجرا قرار گرفته، طرح موسوم به سپر

یونی بوده است.

چند ماهی از اجراي طرح سپر یونی در این استان می گذرد. طرح سپر یونی اهواز با هدف مقابله با آلودگی ناشی از ریزگردهاي این

شهر، در روزهاي پایانی عمر دولت دهم کلید خورد.

 درصد گرد و غبار ورودي به کشور را کاهش دهد. این تکنولوژي روسی علی رغم مخالفت سازمان80 تا 50این طرح قرار بود 

 کیلومتري غرب شهر اهواز (حمیدیه) راه اندازي شد.25هواشناسی کشور با پنج دستگاه در 

سپر یونی با استفاده از الکتریسیته، یون هایی تولید و در ارتفاع ساطع می کند. این امر سبب تشکیل یک الیه و فضاي باردار در بخش

باالي جو و فضاي دو قطبی مثبت و منفی می شود. در نتیجه ذراتی که در این فضا قرار می گیرند باردار شده و با اتصال به یکدیگر

سنگین و در مسیري کوتاه نشست می کنند. این فرآیند سبب افزایش رطوبت نیز می شود.

با گذشت بیش از پنج ماه از نصب و راه اندازي این سیستم، نه تنها از آلودگی هواي اهواز و شهرهاي اطراف آن کاسته نشده بلکه قرار

گرفتن اهواز براي چندمین بار در لیست آلوده ترین شهرها و افزایش مشکالت تنفسی پس از بارندگی هاي اخیر، ابهاماتی را در

کارکرد و تاثیر این پروژه به وجود آورده است.

مسووالن این طرح معتقدند که بازدهی طرح نیازمند زمان و آزمایش در فصول مختلف سال است. این در حالی است که منتقدان طرح،

این روش را مناسب ندانسته و ایراداتی را نسبت به آن وارد دانسته اند.

 رییس انجمن مختصصان محیط زیست، این تکنولوژي به دلیل مغناطیسی کردن ذرات و ته نشین شدن آنˈمجید عباسپورˈبه اعتقاد 

روش مناسبی براي مقابله با گرد و غبار نیست و میدان مغناطیسی ایجاد شده براي باردار کردن ذرات بسیار قوي است که خود سبب

بیماري هاي دیگر می شود.

 معاون وزیر کشور و سرپرست سازمان مدیریت بحران کشور نیز به تازگی از بی تاثیر بودن این طرح سخن گفت.ˈحسن قدمیˈ

به گفته وي پیش از اجراي این طرح نیز اطالعات اولیه اي که از نحوه کار دستگاه هاي یونیزاسیون یا سپر یونی ارایه شد، نشان می

داد که این تکنولوژي تاثیري در وضعیت هوا و کاهش گرد و غبار نخواهد داشت.

همچنین بر اساس اظهارات وي به نظر نمی رسد مطالعات کارشناسی براي اجراي این طرح انجام شده باشد و اطالعات موجود در

خصوص نحوه عملکرد این دستگاه ها بسیار کم است.

 رییس سازمان محیط زیست نیز در سفر خود به خوزستان درباره استقرار دستگاه هاي سپر یونی در اهواز گفت: خودˈمعصومه ابتکارˈ

من هم در مورد سپر یونی سواالت زیادي دارم زیرا استاندارد خاصی براي این دستگاه ها وجود ندارد.

عالوه بر این گزارش هاي رسانه هاي محلی خوزستان و وبسایت هاي خبري تحلیلی حاکی از نارضایتی شدید شهروندان و برخی

مسووالن محیط زیست از اجراي این طرح در اهواز است.

 خرداد ماه گذشته و در آستانه انتخابات ریاست21 رییس جمهوري پیشین، هنگام بهره برداري از پروژه در ˈمحمود احمدي نژادˈ

جمهوري یازدهم گفت: یکی از جمله اقداماتی که براي مهار منشا داخلی این پروزه در کشور صورت گرفته است همین پروژه اي که

امروز افتتاح می شود که با استفاده از جریان الکتریکی و یونیزه کردن این ذرات، آنها را سنگین کرده و وادار به رسوب می کنند تا به

داخل کشور وارد نشوند. پس از بهره برداري از این سیستم در حمیدیه باید این سیستم ها را مثل یک دیواره در تمام مسیرهاي اصلی

وزش باد و انتقال ریزگردها به داخل کشور نصب کنیم تا با این کار به خوبی از ورود ریزگردها به کشور ممانعت کنند و در آینده اي نه

چندان دور در اثر مجموعه اقدامات انجام شده شاهد کاهش چشمگیر گرد و غبار و ریزگرد در فضاي کشورمان باشیم.
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باشگاه مخاطبان ایرنا

 هکتاري پوشش گیاهی در شهر اهواز و اجراي پروژه کمربند سبز500از سوي دیگر بر اساس نظر کارشناسان محیط زیست افزایش 

 درجه کاهش پیدا می کند و آلودگی نیز کمتر می شود. کاشت درختان و افزایش6 تا 4در اطراف شهر، گرماي هوا در این شهر بین 

فضاي سبز در شهر همچنین از ورود گرد و غبار به شهر نیز جلوگیري خواهد کرد.

اما اجراي این پروژه علی رغم هزینه بسیار کمتري که نسبت به پروژه سپر یونی دارد، با بی توجهی مواجه شده است. در حالی که

کاشت نهال، هر چه قدر هم زیاد در زمین هاي رها شده و غیرکشاورزي به نظر چندان سخت و غیرقابل اجرا نیست.

 آبان ماه از بی توجهی مسووالن به15 نماینده مردم اهواز در مجلس شوراي اسالمی نیز در نطق میان دستور روز ˈناصر سودانیˈ

آلودگی هواي اهواز و راهی شدن چند هزار نفر به بیمارستان به دلیل مشکالت تنفسی انتقاد کرد.

بر اساس اظهارات وي، آلودگی هوا در اهواز به حدي است که سازمان هاي بین المللی و داخلی، این شهر را آلوده ترین شهر جهان

معرفی کرده اند. این در حالی است که اگر شهر تهران آلودگی اش به حد هشدار برسد، تصمیم ها و اقدامات الزم صورت می گیرد،

لذا مسووالن باید در این خصوص به دنبال کشف علت و بیان آن به مردم باشند.

بی شک، اهوازي ها این بار نیز با صبوري و مقاومت بی مثال خود، با آلودگی زیست محیطی می جنگند تا راهکاري اساسی پیدا شود اما

 برسد باید چاره اي بنیادي و ریشه اي براي معضالت زیست محیطی خوزستان بهˈنوشدارو پس از مرگ سهرابˈتا زمانی که این 

ویژه شهر اهواز اندیشیده شود. چاره اي که تنها با مدیریت صحیح مسووالن و کارشناسان محیط زیست امکان پذیر است.

2054**9283پژوهش**

انتهاي پیام /*

اهوازآلودگی هوا

newsroom@irna.irارتباط با سردبیر:

 تماس بی واسطه با مسئولین

براي ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
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