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 هوای آلودگی و شهروندان فعالیت بین رابطه بررسی

  کابل شهر

 1ناظری داوود

 چکیده

 موجودات سالمت علیه فراگیر و جدی تهدید یک آلوده هوای

 به رو کابل در اخیر سالهای در که بوده زیستمحیط و زنده

 نیز در آینده اقلیم تغییرات ها،بینیپیش طبق. است افزایش

. رودمی شمار به کشور زیستمحیط باالی یاساس تهدیدات از یکی

 و مهم مسئله یک موضوع، این ابعاد دقیق بررسی اساس این بر

 هوا آلودگی باالی مردم فعالیت نوع آیا که است؛ ضروری

 مسئله، این به پاسخ یافتن برای. خیر یا هست تأثیرگذار

 .است شدهبررسی و مطالعه قانونی مدارک و شواهدبیشتر 

 ایکتابخانه و تجربی ایشیوه به اطالعات، آوریهای جمعوشر

 و هابیانیه ها،مصاحبه ها،فیصله قانونی، مواد و است

 ذکرشده مقاله در دقیق طوربه و بررسی دولت، رسمی هایاعالمیه

 .است

 دهی آگاهی شود،می دنبال تحقیق این در که هدفی ترینمهم

 به نسبت دولتی مربوطه ئوالنمس به گوشزد و شهروندان به

 تا است؛ هوا آلودگی از جلوگیری قسمت در شان های مکلفیت

همه در قبال محیط زیست و مراقبت از آن مسئولیت های شان را 

  .ادا کنند

 فعالیت نوع بین رابطه آمده،دستبه نتایج اساس بر

 به ها،فعالیت بیشتر و دارد وجود هوا آلودگی و شهروندان

 برخورد نوع اساس، این بر. است هوا هایآالینده آورنده وجود

 و اساسی نقش ها،آلودگی از جلوگیری در مردم رفتار تنظیم و

 .است دارا را مهمی

 ،ضررها دالیل، و عوامل زیست،محیط آلودگی :کلیدی واژگان

 هامسئولیت و راهکارها
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 مقدمه

 و زیستمحیط به مربوط هایبحث ترینمهم از یکی هوا، آلودگی

 نظر از. در پی دارد را جدی خطرهای و است هاجان زنده حیات

تقویت روح و  فکری، رشدعامل  سالم و پاک هوای متخصصان،

 کهازآنجایی. شودگی ناممکن میدو بدون آن زن روان مردم است

شهرکابل نفوس بیشتر از ظرفیت اش را در دامن خود جای داده، 

گردد و هرسال بیشتر از سال قبل می آلودگی های محیط زیستی

این  مقاله، این دربیماری های خطرناک را به وجود میاورد. 

مجهول روشن خواهد شد که آیا بین نوع فعالیت شهروندان کابل 

؟ وظایف و مسئولیت خیرو آلودگی هوا، رابطه وجود دارد یا 

برای های قانونی مردم در قبال حفاظت از هوای پاک چیست و 

 بررسی برای. لفان چه مجازاتی در نظر گرفته شده استمتخ

 و قانونی مواد و پیشینه شواهد، مدارک، به مسئله دقیق

 .است شده مراجعه کارشناسان دیدگاه

 انسان فعالیت بین رابطه بررسی تحقیق این انجام از هدف 

 به نسبت مردم برای دهی آگاهی و کابل شهر هوای آلودگی و

با روشن شدن  .هست شانشهروندی و یقانون هایمسئولیت

جدی و قانونی، بدون شک که از  هایپیگیریو  هامسئولیت

 شود.آلودگی هوا جلوگیری می

به آلودگی روزافزون هوا و تغییرات اقلیم در  با توجه

، تحقیق در زیستمحیطمنفی باالی  تأثیراتچندسال آینده و 

ر اساس نتایج ارتباط به موضوع بسیار مهم و ضروری است. ب

 هایمسئولیت باید دولت و مردم حاال همین از، آمدهدستبه

 هوای و زیستمحیط قبال در را شانوجدانی و ایمانی قانونی،

تمامی مکلفیت های قانونی، ایمانی و دینی  .بسازند عملی پاک

 است. شدهروشنشهروندان، در این مقاله 

  هوا آلودگی

 که است سوختی مواد مکمل نا احتراق از عبارت هوا آلودگی

 ماده -زیستمحیط قانون) سازدمی آزاد هوا به را مضره گازات

 از یکی و شود هوا وارد که ایماده هر دیگر، تعریف طبق(. 33

 هوای چنین به دهد، تغییر را آن شیمیایی و فیزیکی خواص

 (11 ،1311 رشد،) شودمی گفته آلوده تغییریافته،

 هوا کنندهآلوده منابع :هوا آلودگی عوامل و منابع -الف

 متحرک منابع گردد؛می طبیعی و ثابت متحرک،منابع  شامل
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 کارهای و ساختمانی هایفعالیت نقلیه، وسایط از است عبارت

 فابریکه شامل ثابت منابع  (13۳1 نیا، ساجدی ).است تولیدی

 مرکز هایدستگاه سیلوها، حرارتی، برق تیل، تصفیه صنعت ها،

 رنگ، تولید های فابریکه کاری،جوش و ولدنگ هایدستگاه ی،گرم

 تعدادی که گرددهامیدستگاه دیگر و ریگریشن پزی،خشت هایداش

 تند، بادهای شامل طبیعی منابع. دارد وجود نیز کابل در آن

 که گرددمی ها،فشانآتش زلزله، نباتات، افشانیگرده ها،سیالب

 (11-13۳۱، قرایی ).دارد وجود کابل در شانهمه

 

 ها،داش ها،حمام بخاری، دودهای :کیفیتبی سوختی مواد -1

 ترینمهم از...  و هاهتل ها،کارخانه ها،نانوایی از برخی

 سوختی مواد درنتیجه که است کابل شهر هوای هایآالینده

 از هاخانواده بیشتر زمستان در. گرددمی تولید کیفیتبی

 مواد عنوانبه ها،زباله و ها خریطه ها، بوجی پالستیک، رابر،

 هم و سازدمی آلوده را هوا هم که کنندمی استفاده سوختی

 دکتر گفته به. میاورد وجود به را العالج و خطرناک هایبیماری

 از خطرناک هایبیماری انواع عمومی، داخله متخصص شعبان شعیب

 که شودمی پیدا هاانسان وجود در پالستیک دود طریق

. (131۳-)مصاحبه اختصاصیاست سرطان بیماری ترین آنخطرناک

رسیدن  محضبه هست، دودها این به متکی هوا نوعیت کهازآنجایی

 توانیممی گفته درنتیجه .دهدمیرا تغییر  آن خواص به هوا،

 کابل شهر هوای ساختن آلوده در دود تولید با شهروندان که

 .دارند نقش

 و فرعی خاکی هایسرک از برخواسته وخاکگرد :کیخا هایسرک-1

 تایرهای توسط الی و گیل شدن آورده همچنان و خامه هایکوچه

 آلودگی عواملی دیگر از پخته، به خامه هایسرک از موترها

 این زیستی،محیط فعال نظیر رفیع گفته به. است هوا

 باقی دلیل و شودمی سنگزغال دود شدن سنگین سبب هاگردوخاک

 هاگردوخاک همین شهر، سطح در طوالنی مدت به دودها نماند

 موتر خصوصبه مردم که توانیممی گفته نیز صورت این در. است

 .دارند نقش هوا آلودگی و گردوخاک تولید در داران

 سرسبز که جایبه کابل هایتپه متأسفانه :سبز فضای کمبود-3

 شده پالن و نقشه بدون و غیرمعیاری هایخانه به تبدیل باشد،

 و دارد وجود زباله موترهای وآمدرفت برای مسیری نه که است

 همچنان .است شدهگرفته نظر در هاآن در پارک و سبز مکان نه
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 تمامی گوسفندان، و هاانسان تردد و وسازهاساخت این درنتیجه

 کابل شهر سطح در همچنان. است نابودشده ها نیزعلف و هابوته

 از تعدادی. دارد وجود سبز فضای و اهپارک کمبود نیز

 وآمدرفت خاطر به شده، شانده هاجاده وسط در که هاینهال

 حال در یا نابودشده گوسفندان و معتادان فروشان،دست مردم،

کمبود فضای سبز یکی از عوامل مهم آلودگی هوای  .است نابودی

 (11-13۳۳، کرباسی)شهر کابل است

انبار از زباله کابل  هایکوچهپس و هادر جاده :هازباله -4

 را کابل هوای آن، گردوخاک وها وجود دارد که بوی و تعفن، 

 به هاجوی ها،آب شدن جاری و بارش هنگام در. است کرده آلوده

ها سرک وارد الی و گیل تمام و شودمی بند هازباله خاطر

 تبدیل گردوخاک به هاگیل این ساعت چند از بعد. گرددمی

 موارد، این همه در خالصه .گرددمی هوا آلودگی باعث که شودمی

 گردد، تنظیم مردم رفتار اگر که دارد اساسی نقش شهروندان

 .شد خواهد ترخراب نشود، تنظیم اگر و زیستمحیط بهبود باعث

 آلودگی برای کنندهنگران عوامل از یکی :اقلیم تغییرات

 ،هابینیپیش طبق. ستا آینده سال چند تا اقلیم تغییرات هوا،

 تولید ظرفیت شدن کماقلیم باعث  تغییرات آینده سال چند تا

خشک  ،هاآبی خشک جنراتورها، از استفاده افزایش و برق انرژی

 ،گردوغبار شدت سیالب، با همراه هایبارانشدن بندهای آب، 

 فرش و هاجنگل نابودی و سبز فضای تخریب ،هاچراگاه نابودی

  .گرددمی هوا آلودگی به منجر که شد خواهد رکشو در نباتی

 بر حاکم قوانین به نسبت توجهی بابی مردم میان، این در

 اقلیم تغییر مهم عوامل از یکی ،زیستمحیط و طبیعت

 ( 1 ،1311 جهان، شاه سید)اندشدهشمرده

 ضررها و خطرها -ب

 و دود در که زهری مواد متخصصان، و داکتران گفته به

 نزد در ها رابیماری اقسام و انواع دارد، وجود اهو آلودگی

 سیدشاه) میاورد وجود به کودکان و باردار زنان خصوصبه مردم

 عمومی داخله متخصص نذیر رفیع داکتر( 3- 1311، جهان

 بخار تنفسی، مشکالت ها،ریه بیماری سبب هوا آلودگی گوید،می

 گوید،می چشم صصمتخ راموز نورهللا داکتر. گرددمی جلدی و پوستی

 آن خشکی و سوزش باعث چشم، به هوا لودگیهای آ زره شدن وارد

 خشکی، سبب اشک، حجرات نابودی به منجر درنهایت که گرددمی

 هازمستاندر  .گرددمی افراد کوری باعث حتی و چشم سرخی بخار،
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نیز شهروندان کابل همیشه از دل بدی، افسردگی، ناراحتی 

 برند.بی رنج میتنفسی و مشکالت قل

 راهکارها

 دینی های راهکار-الف

 و بهبودی و آبادی به توجه و دوستیوطن دینی، دستوراتطبق 

. است مسلمان فرد هر های مکلفیت و ایمان جزء آن، از مراقبت

 وطن از ۳8 آیه قصص سوره در کریم قرآن در( ج) خداوند

 41 هآی روم سوره در. است یادکرده میعادگاه بزرگ عنوانبه

 فابریکه در هاهای انسانفعالیت خاطر به زیستمحیط نابودی

 در همچنان .است ذکرشده دودزا مواد ونقلحمل و ترانسپورت ها،

. است یادشده ایمان از جزء وطن دوستی و محبت نبوی، احادیث

 و الهی امانت از تحفاظ و خداست امانت زمین دیگر، جانب از

 هایمسئولیت اگر. هست انانمسلم تکتک وظیفه ملی، میراث

 به کابل، شهر هوای خصوصبه زیستمحیط قبال در دینی و ایمانی

 .گرددمی برطرف هاآلودگی از مهمی بخش شود، انجام درست شکل

 قانونی راهکارهای-ب

 جزا کودتطبیق -1

 زیستی،محیط قواعد رعایت عدم افغانستان جزای کود در

 سبز، فضای تخریب و درختان قطع سوختی، کیفیتبی مواد تولید

 و خطرناک هایبیماری انتشار آبی، منابع ساختن مسموم

 نقض موارد از زیست،محیط منافی اعمال هرگونه درمجموع

. گردد مجازات باید متخلفان و رودمی شمار به زیستمحیط

جرائم  از جزا، ازنظر کود نیز سبز فضای و هاجنگل تخریب

 آمده نیز 348 ماده مثاًل در. است رفته شمار به زیستیمحیط

 از را عامه هایتفریحگاه و پارک سرک، اشجار، عمداً  که شخصی

 نقدی جزای به خسارت، پرداخت بر عالوه کند، تلف و ببرد بین

 که کسی آمده، ۳4۳ ماده در.است شدهمحکوم افغانی هزار پنج

 و آب سیستم ها،جوی به کند، خراب را زیستمحیط هایعمدًابخش

 جریمه و خسارت جبران به برساند، آسیب تأسیسات و دانیزباله

 .است شدهمحکوم خسارت معادل نقدی
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 ماده در شهروندان وظایف به ارتباط در زیستمحیط قانون در

 هازباله به گونه به تواندنمی شخص هیچ که شده اشاره 33

 زباله که یفرد هر. شود وارد آسیب زیستمحیط به که کند تصرف

 تنظیم گونه به دارد، سروکار آن با طوریبه یا کندمی تولید

 دار عایق همچنان. نرسد آسیب زیستمحیط و طبیعت به که کند

 آموزش و دودزا سوختی مواد از کمتر استفاده ها،خانه ساختن

در جلوگیری از  هاخانوادهمسئولیت  تریناز مهم فرزندان،

 . استآلودگی هوا 

 قانون نهم ماده در دولتی ادارات وظایف به ارتباط در

 و بهبود و زیستیمحیط تمامیت حفظ که است آمده زیستمحیط

 معلومات گسترش ها،هماهنگی زیست،محیط احیای آن، دوام

 از مربوطه، هایخانه وزارت با هماهنگی زیستی،محیط

 است. شدهخوانده مسئوالن هایمسئولیت

 وسازهاساخت و کابل شهر طراحی و نقشه چگونگی :یشاروال -1

 و کابل شاروالی های مکلفیت از در جهت کاهش آلودگی هوا،

 آلودگی مسائل باید انجنیران. است مسکن و شهرسازی وزارت

 و کنند دیزاین و طرح ها راساختمان گرفته، نظر در را هوا

 به هاساختمان. ندهند اجازه غیرمعیاری وسازهایساخت برای

. نکند زیاد کردن آتش به نیاز زمستان در که شود ساخته گونه

 آگاه و زیستمحیط از نظارت شبکه کنندههماهنگ ستیز یاسین

 معیاری کابل شهر هایخانه اگر گوید،می زیستیمحیط مسائل

 در و نیست سرمایشی وسایل به نیاز بهار فصل در شود، ساخته

 سوخت به نیاز و شودمی گرم خانه حرارت اندک با زمستان

 دیگر از هاکوچهپس و فرعی هایسرک کاری پخته. نیست کیفیتبی

 و هاآلودگی کاهش در شدتبه که است شاروالی هایمسئولیت

 . کندمی کمک گردوخاک

 از جلوگیری و سبز فضای و هاجنگل تقویت :زراعت وزارت -1

 وزارت. ت استمهم وزارت زراع هایمسئولیت از آن، رویهبی قطع

باید در تالش غرس نهال در اطراف شهر کابل باشد. با  زراعت

 هاجنگلخانه های مربوطه، اجازه ندهند که هماهنگی با وزارت

 و فضاهای سبز توسط مردم نابود گردد.

و  کیفیتبی مواد سوختی ورود از جلوگیری :تجارت وزارت -3 

لفیت های وزارت آزمایش مواد وارداتی قبل از استفاده، از مک

 از خواسته بر خطرناک دودهای چون تجارت در پاکی هوا است. 
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 هوای کنندهآلوده دالیل و عوامل از یکی کیفیت،بی سوختی مواد

  .است کابل شهر

 تحقیق موقع،به هشدارهای با دادن صحت وزارت :صحت وزارت-4

 هایهماهنگی ها،آلودگی عوامل و علل شناسایی درباره بررسی و

 انتقال چگونگی قسمت در هاتوصیه مربوطه، ادارات با الزم

 صحت وزارت های مکلفیت و هامسئولیت از ها،شفاخانه هایزباله

وزارت صحت از  هایتوصیهو  هاپیاممداوم باید  طوربه. است

با مردم شریک ساخته شود و در تالش آگاهی دهی  هارسانهطریق 

 مستمر باشند.

 دولتی اداره دو این :ترافیک ریاست و رتترانسپو وزارت -6

 در خراب و دودزا موترهای شدن وارد تا هستند موظف و مکلف

 تا. ندهند فعالیت اجازه و کنند جلوگیری ترافیکی جریان

نباید  نشده، کامل موتر یک تخنیکی و فنی معاینات که زمانی

توان در این صورت می اجازه فعالیت داده شود. هاآنبه 

 موترها گرفت.دود توسط  هوا راری آلودگی جلوگی

 دست باروی ی تبلیغی بایدنهادهاو  هارسانه آگاهی دهی:-۳

نقش مهمی را در جلب  دهی، آگاهی و تبلیغی هایبرنامه گرفتن

 مساجد، مالامامان دارند. زیستمحیطهمکاری مردم در حفاظت از 

 مبلغان، خطیبان،،  دانشگاه استادان و مکاتب معلمان

 جوانان و اجتماعی هایشبکه کاربران نویسندگان، گران،رسانه

 و توانایی با متناسب را زیستیمحیط ادبیات باید ها،انجمن و

 و باورهای مردم بسازند. هافرهنگوارد  مخاطبانشان، ظرفیت

، هم هازبالهاستفاده دوباره و چندباره  :زباله بازیافت-۳

کند. در رشد اقتصادی کمک میفایده دارد و هم  زیستمحیطبرای 

 در که گرددمی مرحله چند شامل ها،زباله بازیافت چگونگی

 مواد هایپسمانده شامل "رت" هایزباله تمامی آن، اول مرحله

 هایصندوق و هاکارتن مرغ،تخم پوست کاغذی، فیلترهای غذایی،

 سطل یک در...  و هاسبزی باغچه، زباله میوه، پوست کاغذی،

 هازباله این که خاطری به. شود داده قرار شفاف و گسبزرن

 ).رادارند مجدد استفاده استعداد و بوده پذیر بازیافت
 (4-1314)  فرقانی

 پالستیک، شیشه، کاغذ، شامل خشک هایزباله دوم مرحله در

 دانییا زباله و سطل یک در...  و پارچه چوب، فلزات،

 در پالستیک خصوصبه شکخ هایزباله اگر. شود انداخته جداگانه
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 شود، انداخته دریاها و هامیدانی ها،جوی داخل در طبیعت،

 توسط و کنندمی مقاومت سال صدها و کرده آلوده را زیستمحیط

 .(13۳۳  زاده،وهاب .)روندنمی بین از چیزیهیچ

 اسفنجی، بارمصرفویک شکسته ظروف و هاسوم،شیشه مرحله در

 و برقی جاروب کیسه فرسوده، هایسلبا ها،پالستیک ساجق،

 هایبوتل شوند،می استفاده شیشه و میز تمیزی برای که هایتکه

 لوازم و کامپیوتر آرایشی،قطعات وسایل و روغن انواع خالی

 را دوباره استفاده قابلیت که است هاییزباله از برقی،

 هازباله تفکیک. گردد جمع مخصوص هایسطل داخل باید و ندارد

 .است شاروالی کارمندان و شهروندان ها،خانواده مسئولیت از

 پول جایبه کارت از استفاده :کارها شدن الکترونیکی -13

 کمک و خرید از راه دور، آنالین هایفرم از استفاده نقد،

 و وگذارگشت از چون. کندمی پاک هوای و زیستمحیط به بزرگی

 کهوقتی. کندمی گیریجلو شهر سطح در مردم بیشتر هایسرگردانی

 نیز دودموترها آلودگی و ترافیک حتماً  شود، کم وگذارهاگشت

 شهر، سطح در مردم حضور شدن کمرنگ دیگر طرف از. شودمی کم

 مردم که زمانی. گرددمی نیز طبیعت کمتر فرسایش باعث

 هوا آلودگی بدهند، انجام را کارهایشان خانه از بتوانند

 ثابت قرنطینه دوره در همسئل این و میابد کاهش

 .(8-1311 جواهری،)گردید

چگونگی تطبیق قانون و عملی شدن  نظارت و پیگری: -14

اگر به شکل دقیق پیگیری شود، بدون شک که از آلودگی  هاوعده

 امتحان برای شرایط و معیارها تمامیشود. هوا جلوگیری می

 وارضع که وسایطی و گردد تطبیق هاآن عوارض و نقلیه وسایط

 فروشاندست تنظیم بخش در همچنان. گردد متوقف باید دارد،

 .گردد عملی باید هابرنامه و هاپالن تمامی نیز

 گیرینتیجه

 و رفته شمار به شهروندان اساسی مشکالت از هوا، آلودگی-1

آلودگی هوا سبب . است کرده مواجه مرگ با هاراجان زنده حیات

گردد. خطرناک و حتی سرطان می هایبیماریبه وجود آمدن انواع 

شود که تنفس آلوده می اندازهبهگاهی در کابل هوا  متأسفانه

 شود.کردن دشوار می

 هاجنگ شهرنشینی، فرهنگ بودن ضعیف نفوس، رویهبی افزایش-1

 طبیعی، منابع از غیر مسلکی هایبرداریبهره ها،ناامنی و
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 دودزا، سوختی دموا از استفاده ها،جنگل و سبز فضای تخریب

 از ،کیخا هایجاده و هاسرک زباله، بازیافت و تفکیک عدم

شهروندان بیشترین  .رودمی شمار به هوا آلودگی عوامل و دالیل

و چه در تولید  کنندهآلودهنقش را چه در تولید عوامل 

مستقیم، نقش دارند. قانونی شدن رفتار مردم،  طوربهآلودگی 

 گردد.سبب کاهش آلودگی هوا می

 روی قانونی، های مکلفیت انجام دینی، دستورات به توجه -3

 از دولت، توسط درازمدت و مدتکوتاه هایپالن شدن گرفته دست

 آینده در اگر. رودمی شمار به اساسی راهکارهای و پیشنهادها

 استفاده از جلوگیری قسمت در هم شود، کشیلوله کابل در گاز

 هابوته و هیزم کندن از هم و کندیم کمک کیفیتبی سوختی مواد

 .شودمی جلوگیری
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