
  

 

 

  

 داکتر یارمحمد  کار شناس حفاظت  محیط زیست

  

 آلودگی کابل تهدید بدتر از سالح

هزار اتومبیل ،   300ترافیک سنگین این شهر روزانه  به  میزان آلودگی هوا از سبب های افزایش جمعیت شهری ،

محیط زیست  میزان  آلودگی  ،  در شهر خصوص نبود فضای سبزه  و ب  ساخت سرک با کیفیت پاین اسفالت همچنین 

به شدت رو به افزایش است و برای بر طرف کردن آن تاکنون اقدامات موثری چه از طرف دولت  این شهر  در 

در                                                              المللی صورت نگرفته است. افغانستان و چه از طرف موسسات بین

برند.آلودگی هوا، ترافیگ  دیگری از مشکالت زیست محیطی رنج می چیز  روندان کابل بیشتر از هر حال حاضر، شه

ملیون نفر از ساکنان این شهر بسیارسخت و طاقت فرسا  4سنگین و افزایش جمعیت شهری، زندگی را برای بیش از 

       کرده است.



 

 

 

هزار انسان در کابل  آلودگی هوا سبب مرگ بیش از سهگوید ساالنه تنها  سرپرست وزارت صحت عامه می       

اند و جز عجز و ناتوانی چیزی  کاری و حشر عمومی همه به پایان رسیده های پاک های تبلیغاتی، شعار گردد. برنامه می

.   در برابر آلودگی هوای کابل وجود ندارد  

 



 

 

   ریزگردهای سرک آسفالت و عوارض جانبی 

فیت پایین آسفالت تنها گرد و خاکی نیستند که از سرک آسفالت بلند شده اند که یشده سرک با ک ریزگردها خراشیده  

بتوان با تحمل کردن چند روزه این پدیده سالمت خود را از خطر آن رهانید بلکه این ریزدگردهای پرخچه دار در 

دان پیادرو و رانندگان به دنبال صورت پیوسته تنفس می توانند و عوارض جانی و  تبعات خطرناکی برای شهروان

د. داشت باش  

ذرات ریزه گرد و غبار سایش  ,عدم نظارت از طرف مسووالن دولت در ساخت سرک های آسفالت با کیفیت پایین

طیرهای وسایل نقلیه سنگین سرک آسفالت پرتاب ریزه ذرات پرخچه دار سرک آسفالت در هوا بلند می شود به 

عال یکی از بزرگترین مشکالت آلودگی خطرناک محیط زیست در شاهراه موتر رو همین گرد ریزگردها یاد می شود و ف

ذرات سایش سرک آسفالت است که دانشمندان محیط زیست در جهان ثابت کرده اند، این گرد پرخچه های سایش 

های دستگاه تنفس،  طیرها در سرک آسفالت که به هوا بلند می شوند اختالالت قلبی بیماری هایی دراز مدت عفونیت

بنابراین اطفال خود را از تفسس  ریزگردهای سرک اسفالت  به دست . برونشیت و در راه ریه شش( سرطان زا است

 مرگ نسپارید. به جایی بروید که اقال تنفس هوای پاک ممکن باشد.



 

 

  

بیش از هر چیزی برای داشتتن مهم ترین عامل حیات بروی کره زمین هوا پاک عاری از گرد و غبار است که باید 

. غرس نهال ها می تواند دولت و بخصوص اداره ملی محیط زیست قرار گیرد  جامعه سالم مورد توجه مسووالن

  .آلودگی هوا را از گرد وخاک ودود عاری سازد

ابراین اطفال د.  بنمیکرگرم در متر معب گرد ذرات در هوا یک درصد میزان مرگ و میر را افزایش می ده 10افزایش  

ریزگردهای سرک اسفالت   به دست مرگ نسپارید. به جایی بروید که اقال تنفس هوای پاک ممکن از تنفسس  خود را 

                    باشد.                                                  

 

  داکتر یارمحمد

 


