ﻫـﻮای آﻟـﻮده ﭘﮑـﻦ ﭼﻄـﻮر ‘ﺑﻬﺘـﺮ’
ﺷﺪ؟
دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮای ﭘﮑﻦ در زﻣﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل در ﺣﺪ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ
ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی در آﻟﻮدﮔﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪه؟
اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮای ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﭼﯿﻦ در زﻣﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه وﻟﯽ ﻫﻨﻮز
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ در دراز ﻣﺪت ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﮑﻦ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺷﻬﺮت دارد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺷﺮوع زﻣﺴﺘﺎن ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ
ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﭼﯿﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻏﺒﺎری از دوده ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﻏﻠﯿﻆ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻋﮑﺲ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا واﻗﻌﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه .ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ
اﺧﯿﺮا در وﺑﺴﺎﯾﺖ وزارت ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭼﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻮﯾﺪ
“ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ” ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﭘﮑﻦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا
ﯾﮏ راه ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ،ﺷﺪت ﺗﺮاﮐﻢ ذرات ﺑﺴﯿﺎر
رﯾﺰﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا اﻋﻢ از ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ  ۲و
ﻧﯿﻢ ﻣﯿﮑﺮون اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﯽاﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﻨﻔﺴﯽ اﻧﺴﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪ رﯾﻪﻫﺎ راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﺸﮑﻞ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
وزارت ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭼﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ اﻣﺴﺎل در ﭘﮑﻦ ﺣﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﮐﻢ ذراﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ از  ۲و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﮑﺮون ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮده در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  ۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻮده.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺻﺤﺖ ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ اﺑﺮاز ﺗﺮدﯾﺪ
ﺷﺪه.
داﻧﯿﻞ ﺑﺮوﻣﺒﺎل ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﺰارﺷﯽ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ“ :ﻧﻈﺎم
ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ﭼﯿﻦ ،ﻫﺪف ﻫﺎی ﻣﺘﻀﺎد دﺳﺘﮕﺎه ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎص و ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ روﻧﺪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر

ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ”.
اﻣﺎ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﮑﻦ ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا داﯾﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮای دو و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﮑﺮوﻧﯽ
را ﺑﺎ ﺗﻮﯾﯿﺖ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺸﺨﯿﺺ
داده ﻧﺸﺪه ،ﻧﻤﯽ ﺷﻮد آن را رﺳﻤﯽ داﻧﺴﺖ.
ﭘﺮﻓﺴﻮر داﺑﻮ ﮔﻮآن ،رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺴﺖ
آﻧﮕﻠﯿﺎ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ” ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮای ﭘﮑﻦ در ﻃﯽ
ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه”.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻣﺪت ﭘﻨﺞ روز ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ “ﻫﺸﺪار ﻗﺮﻣﺰ” ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﭼﻬﺎر
ﻣﺮﺣﻠﻪای آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در ﭼﯿﻦ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،در ﺳﺎل ۲۰۱۷ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺸﺪاری
ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ داده ﻧﺸﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ در اواﯾﻞ ﺳﺎل از ﻟﺤﺎظ ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﻪ “ﻫﺸﺪار ﻗﺮﻣﺰ” داده ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﺧﻮد ﭘﮑﻦ ﻫﻢ ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ.
آﻧﺠﻠﯿﮑﺎ ﯾﻨﮓ ،ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺳﺖ در
ﭘﮑﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﮔﻔﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ را در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ“ :ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺻﻮرت ﻣﺮدم را در
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﺻﻮرﺗﺸﺎن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ اﻣﺴﺎل ﻋﺪه
ﮐﻤﺘﺮی از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ”.

ﻋﻠﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا ﭼﯿﺴﺖ؟
ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﺧﻮب اﺳﺖ.
ﻫﻮآﻧﮓ وی ،ﮐﻨﺸﮕﺮ ﺻﻠﺢ ﺳﺒﺰ ﮐﻪ اﻧﺮژی و آب و ﻫﻮا را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﻫﻮای ﺳﺮد ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺮق ﮐﺮدن ذرات آﻻﯾﻨﺪه ﮐﻤﮏ
ﮐﺮده.
او ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﺳﺒﺰ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮا ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ در
ﭘﮑﻦ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﮐﻢ ذرات ﻣﻌﻠﻖ  ۲و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﮑﺮوﻧﯽ در ﻫﻮا  ،در ﻣﺎه

ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۲۰درﺻﺪ و درﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۴۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﻫﻮای ﺳﺮد ،ﻫﻮای ﺗﺎزهﺗﺮ و ﭘﺎکﺗﺮی را از ﺳﯿﺒﺮی ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻣﯽآورد و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺳﺒﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻮای ﺳﺎﮐﻦ و ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪن ﻫﻮای آﻟﻮده در ﻓﻀﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﻫﻮای ﺳﺮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎرش ﺑﺎران ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺟﻮ
از ذرات آﻻﯾﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دوﻟﺖ
ﺗﻼش دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ در ﭘﮑﻦ ﻧﯿﺰ در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده.
اﻣﺴﺎل وزارت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در ﭘﮑﻦ،
ﺗﯿﺎﻧﺠﯿﻦ و  ۲۶ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ،ﺗﺪاﺑﯿﺮی اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد از
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻤﺎن و ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ،
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﻮﻗﺖ ،ﺗﻌﻠﯿﻖ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ.
درﺧﻮاﺳﺖ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی
ﭘﺎکﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺮق ﻧﯿﺰ از ﺗﺪاﺑﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﭘﺲ از آن ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﭼﯿﻨﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻌﻠﯿﻖ درآﻣﺪ.
ﭘﺮﻓﺴﻮر ﮔﻮآن ،ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ در اﺑﻌﺎد
ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دوﻟﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﮑﻦ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﺳﺎﺧﺘﻪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ داﺧﻠﯽ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻬﻨﺪ“ :ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺨﺼﻮص )اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ( ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی آن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ”
ﻣﺎ ﺟﺎن ،ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﺻﻼﺣﺎت و
ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ -ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ در ﺷﻤﺎل ﭼﯿﻦ ﮐﻪ اﻧﺮژی زﯾﺎدی ﻣﺼﺮف
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

آﯾﺎ ﭘﺎﮐﯽ ﻫﻮا اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا داﺋﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﻓﺘﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮ ﭘﮑﻦ ،اﺧﯿﺮا اﻋﻼم ﮐﺮد در ﭘﮑﻦ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ذرات  ۲و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﮑﺮوﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﻪ ای ﮐﻪ
در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ -ﯾﻌﻨﯽ  ۵۸ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻫﺮ
ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ.
وﻟﯽ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار از ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻻﻧﻪای ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ۱۰ -ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ – ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ در  ۲۸ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻫﺸﺪار داد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎﻣﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮای ﭼﯿﻦ
راه درازی ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻤﻮده ﺷﻮد -اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر “ﻫﺸﺪار آﺑﯽ” داده ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﻫﺸﺪار اﺳﺖ.
ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻓﺮاﻧﮏ ﮐﻠﯽ ،اﺳﺘﺎد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﮐﯿﻨﮕﺰ ﮐﺎﻟﺞ داﻧﺸﮕﺎه
ﻟﻨﺪن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ“ :آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﻮا ﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎدی دارد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺟﻬﺖ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﺎل آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺎﺷﯽ از وﺿﻌﯿﺖ
ﺧﻮد ﻫﻮا ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ
ﻫﻮا اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه.
“ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا در ﺣﺎل
ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا
ﺑﺎﺷﯿﻢ”.

