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منابع آلودگی هوا در سطح کالن شهرها
فرید شهیدی نژاد

دانشجوی کارشناسی محیط زیست دانشگاه تهران

آلودگــی بــرای افــراد مختلــف مفهــوم و معنــی متفاوتــی 
دارد، مــردم معمولــی ممکــن اســت تحریــک چشــم 
ــه حســاب  ــوده را آلودگــی ب ــا آب آل ناشــی از یــک گاز ی
آورنــد. بــرای کشــاورزی کــه یــک عامــل بــه گیاهــان یــا 
ــی  ــی محســوب م ــاند آلودگ ــی رس ــش آســیب م حیوانات
شــود. امــا هــرگاه بخواهیــم تعریــف جامــع و کلــی بــرای 
ــی  ــن م ــم چنی ــر بگیری ــت در نظ ــط زیس ــی محی آلودگ
تــوان گفــت کــه الودگــی محیــط عبــارت اســت از وجــود 
یــک یــا چنــد مــاده آلــوده کننــده در محیــط زیســت بــه 
ــه  ــی را ب ــه طبیع ــا چرخ ــت ی ــه کیفی ــی ک ــدار و مدت مق
ــاه  ــوان، گی ــا حی ــان ی ــال انس ــه ح ــر ب ــه مض ــوری ک ط
یــا آثــار و ابینــه باشــد تغییــر دهــد. بــه بیــان ســاده تــر 
هــر گاه مــاده یــا مــوادی بیگانــه بــا غلظتــی خــاص وارد 
عناصــر محیطــی شــوند و تعــادل طبیعــی آنهــا را بــر هــم 
ــد صحبــت از آلودگــی مــی شــود. یکــی از آلودگــی  بزنن

هایــی کــه در چنــد ســال اخیــر گریبــان گیــر شــهر هــای 
بــزرگ ایــران شــده آلودگــی هــوا مــی باشــد. آنچــه کــه 
ــت  ــط زیس ــی محی ــی آلودگ ــران جهان ــوان بح ــه عن ب
ــوردن  ــم خ ــل بره ــع حاص ــه واق ــود ب ــی ش ــر م تعبی
ــوازن میــان مؤلفــه هــای اصلــی تشــکیل دهنــده هــر  ت
ــی  ــه های ــژه مؤلف ــه وی ــت. ب ــی اس ــداز طبیع ــم ان چش
مثــل جمعیــت کــه افزایــش شــمار آن بــه طــور معمــول 
ازدیــاد مصــرف ســوخت هــای فســیلی، فرســودگی منابــع 
طبیعــی و تراکــم زبالــه هــا را در پــی  دارد. عقــب ماندگی 
ذهنــی کــودکان، افزایــش مــرگ و میــر هــای ناشــی از 
ــر  ــاری دیگ ــا بیم ــزی و دهه ــی و مغ ــای قلب ــکته ه س
ــوری  ــی و جان ــای گیاه ــه ه ــراض گون ــراه انق ــه هم ب
ابعــاد هــراس  از  و فرهنگــی  اقتصــادی  و صدمــات 
ــد. ــی کن ــت م ــا حکای ــهر ه ــوای ش ــی ه ــز آلودگ انگی

آلودگی محیط زیست 

بــه طــور کلــی منابــع آلــوده کننــده هــوا عبارتنــد از منابــع 
ــه  ــه ب ــا توج ــی(. ب ــر طبیعی)مصنوع ــع غی ــی و مناب طبیع
ــی دراز  ــر طبیع ــاالت عناص ــل و انفع ــت فع ــرات مثب تأثی
مــدت ماننــد طوفــان هــا، گــرد و غبــار صحــرا هــا، دود 
ــالح  ــی، ام ــای جنگل ــوزی ه ــش س ــای ات ــتر ه و خاکس
موجــود در جــو فعالیــت هــای آتشفشــانی، شــهاب هــای 
آســمانی و منابــع گیاهــی و حیوانــی، بعضــی عقیــده دارنــد 
کــه در کوتــاه مــدت، اینگونــه منابــع در اثــر بــر هــم زدن 
تعــادل ظاهــری در محیــط زیســت، موجــب آلودگــی مــی 
شــوند. بــدان جهــت اینگونــه فعــل و انفعــاالت طبیعــی را 
در گــروه آالینــده هــای طبیعــی قــرار مــی دهنــد. منابــع 
غیــر طبیعــی یــا مصنوعــی، برعکــس بــه دســت انســان 
بــه وجــود آمــده و آلودگــی ناشــی از آن حاصــل فعالیــت 
ــع،  ــه، صنای ــایل نقلی ــه وس ــت. از جمل ــی اس ــای آدم ه

منابــع تجــاری و خانگــی و... . 

ــر  ــه ب ــورت گرفت ــای ص ــری ه ــدازه گی ــات و ان مطالع
ــهرهای  ــف ش ــاط مختل ــا در نق ــده ه ــت آالین روی غلظ
ــوارد،  ــی از م ــه در خیل ــت ک ــان داده اس ــک نش پرترافی
هوایــی کــه تنفــس مــی کنیــم از نقطــه نظــر مونواکســید 
کربــن و هیدروکربــن هــای نســوخته بــه مراتــب از حــد 
ــوژی  ــت و تکنول ــه صنع ــت. اگرچ ــر اس ــوده ت ــاز آل مج
ــی آلودگــی  عامــل رشــد اقتصــادی کشــورها هســتند ول

هــوا نیــز ره آورد آنهاســت. یعنــی اگــر توجــه نکنیــم بــه 
ــه  ــد ب ــوش آین ــد خ ــرفت و تولی ــه پیش ــدازه ک ــان ان هم
ــد  ــر تولی ــی هــم دارد و از اث ــات منف ــد، تبع ــی آی نظــر م
بــی رویــه و آلــوده کننــده ذیــل بــه وجــود مــی آیــد کــه 
ــرد،  ــای گوگ ــید ه ــن، اکس ــید کرب ــد از مونواکس عبارتن
ــیمایی،  ــای فتوش ــده ه ــید کنن ــای ازت، اکس ــید ه اکس
هیدروکربــن هــا، ذرات معلــق در هــوا و مــواد رادیــو اکتیو. 

ــهرها  ــی کالن ش ــر آلودگ ــذار ب ــل تأثیرگ عوام

ــوع و همچنیــن  شناســایی و مشــخص نمــودن میــزان، ن
چگونگــی انتشــار آالینــده هــای منتشــر شــده از طریــق 
منابــع ثابــت صنایــع و خانگــی و متحــرک ) وســایل نقلیه( 
و میــزان ســفر هــای درون شــهری در هــوا نقــش بســیار 
ــی  ــع آلودگ ــی از مناب ــتاندارد خروج ــن اس ــی در تعیی مهم
ــادر  ــر شــده ق ــات ذک ــه اطالع ــتیابی ب ــا دس ــوا دارد. ب ه
ــود تــا حجــم ورودی آالینــده هــا را در طــول  خواهیــم ب
یــک دوره زمانــی معیــن مشــخص نمــوده و بــا دانســتن 
ــرای  ــی ب ــتاندارد خروج ــط، اس ــرش محی ــت پذی ظرفی
ــردد. ــی گ ــبه م ــوا محاس ــای ه ــده ه ــک از آالین ــر ی ه

سهم حمل و نقل در ایجاد آلودگی هوا :

بنزیــن مصرفــی بــه عنــوان ســوخت وســایل باعــث مــی 
ــر  ــوا منتش ــادی را در ه ــوم زی ــرب و کادمی ــا س ــود ت ش
ــه  ــق گفت ــی طب ــای مصرف ــن ه ــی از بنزی ــد و بعض کنن
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از  کارشناســان عــدد اکتــان آنهــا 12 واحــد کمتــر 
ــات آروماتیــک  ــن ترکیب ــی اســت. و همی اســتاندارد جهان
ــت  ــن اس ــن و زایلی ــامل تولوئ ــه ش ــن ک ــود در بنزی موج
ــی  ــود م ــن موج ــه در بنزی ــت ک ــرطان زاس ــی س ترکیبات
ــا  ــزان آن ه ــورو 4 می ــتاندارد ی ــاس اس ــر اس ــند. ب باش
بایــد %1 باشــد. مجمــوع آالینــده هایــی کــه از بنزیــن و 
گازوییــل منتشــر مــی شــوند شــامل مونــو اکســید کربــن 
و اکســید گوگــرد و کادمیــوم و ســرب و اکســی نیتــروژن 

ــتند . هس

کارتــل شــامل  از  ناشــی  آلودگــی هــای  کارتــل: 
هیدروکربورهــا هســتند. معمــوال مقــداری بنزیــن ســوخته 
همــراه گازهــای حاصــل از احتــراق ســوخت در ســیلندرها 
از جــداره ســیلندر و پیســتون وارد کارتــل مــی شــود و از 
آن طریــق وارد هــوا مــی گــردد کــه اگــر موتــور ماشــین 
ــی  ــر م ــد براب ــی چن ــد آلودگ ــته باش ــوزی داش ــن س روغ

شــود.

ــتیک  ــاییدگی الس ــی از س ــودر و گازی ناش ــا: پ تایره
ــر  ــر اث ــا ب ــه از چــرخ هــای خودروه ــاری ک ــرد و غب و گ
چرخــش بــه هــوا برمــی خیزنــد ســبب آلودگــی هــوا مــی 

گــردد.

ــامل  ــا ش ــی از کاربراتوره ــی ناش ــا: آلودگ کاربراتوره
ــت. ــف اس ــای مختل هیدروکربوره

لنــت ترمــز: پــودر ناشــی از ســاییگی لنــت هــای ترمــز 
آزبســت مــی باشــد و آالینــده هایــی ســرطان زاســت.

ــن،  ــید کرب ــو اکس ــامل مون ــزوز ش ــی اگ ــزوز: آلودگ اگ
ــرب  ــات س ــا و ترکیب ــای ازت، هیدروکربوره ــید ه اکس
اســت. اگــر ســوخت گوگــرد وجــود داشــته باشــد 
مقــدار کمــی اکســید گوگــرد وارد هــوا مــی شــود. 

آالیندگــی موتورســیکلت هــا را بــا توجــه بــه ایــن نکتــه 
ــی در  ــل توجه ــهم قاب ــم س ــا ه ــیکلت ه ــه موتورس ک
ــت  ــر داش ــد در نظ ــن بای ــد همچنی ــی دارن ــد آلودگ تولی
ــه  ــا ب ــد و ی ــی دارن ــص فن ــه نق ــی ک ــیکلت های موتورس
ــی  ــذت م ــان ل ــدای موتورش ــا از ص ــان آنه ــل صاحب دلی

ــد. ــی کنن ــد م ــتری تولی ــی بیش ــد آلودگ برن

در ایــران ســالیانه بیــش از 45000 نفــر بــر اثــر آلودگــی 
هــوا مــی میرنــد کــه بــا آمــوزش مــردم در مــورد نحــوه 
ــن  ــزان ای ــوان از می ــی ت ــه م ــایل نقلی ــتفاده از وس اس

ــت. ــا کاس ــده ه آالین

سهم کارخانجات صنعتی در آلودگی هوا:

ــوالد  ــیمان و ف ــرق و س ــد ب ــات تولی ــی از کارخانج برخ
در گذشــته از ســوخت فســیلی اســتفاده مــی کردنــد کــه 
ــه  ــق گفت ــتند. طب ــوا داش ــی ه ــی در آلودگ ــهم بزرگ س
ــا 5  ــازوت 3 ت ــر م ــر لیت ــت ه ــرکت نف ــان ش کارشناس
درصــد از آن گوگــرد اســت. بــا توجــه بــه اینکــه در شــبانه 
روز میلیــون هــا تــن گوگــرد در هــوا منتشــر مــی شــود 
ــام  ــن ارق ــت ای ــط زیس ــان محی ــه کارشناس ــق گفت و طب

ــه اســت. فاجع

ــوخت  ــتفاده از س ــر اس ــالوه ب ــات ع ــی از کارخانج برخ
ــار و ذرات  ــرد و غب ــدن گ ــود آم ــه وج ــث ب ــازوت باع م

ــوند. ــی ش ــی م ــمی فراوان ــای س گازه

ــه  ــات ریخت ــا را کارخانج ــی ه ــی از آلودگ ــم عظیم حج
گــری و ذوب فلــز کوچــک تشــکیل مــی دهنــد کــه ایــن 
کارخانــه هــا در نزدیکــی نواحــی شــهری واقــع شــده انــد 
ــا  ــی در ســطح شــهر ه ــه راحت ــای گازی ب ــی ه و آلودگ
ــرای  ــر ب ــد آج ــات تولی ــوند. در کارخانج ــی ش ــش م پخ
پخــت آجــر از ســوخت فســیلی اســتفاده مــی کننــد کــه 
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ــوای شــهری  ــای ه ــی ه ــد آلودگ ــادی در تولی ــش زی نق
ــه دلیــل عــدم رعایــت فیلترینــگ  ــه هــا ب ــد. کارخان دارن
ــوند  ــی ش ــث م ــا باع ــش ه ــای دودک ــی ه روی خروج
آلودگــی هــای زیــادی را وارد شــهر هــا کننــد کــه 
ــوی  ــی جل ــزرگ صنعت ــر هــای ب ــا نصــب فیلت ــوان ب میت

ــت. ــوا را گرف ــه ه ــا ب ــی ه ورود آلودگ

سهم جنگل زدایی در آلودگی هوا:

ــدن  ــا کن ــگل ی ــی جن ــه جای ــی جاب ــی یعن ــگل زدای جن
ــر  ــدا تغیی ــی بع ــن اراض ــه همی ــی ک ــان در صورت درخت
 کاربــری داده و بــرای اهــداف دیگری اســتفاده می شــوند .

جنــگل زدایــی بــه دلیــل تولیــد ذغــال و بــرای ســوخت، 
تولیــد الــوار، ایجــاد مــزارع و دامــداری و مســکن و توســعه 
شــهرها و مصــارف گوناگــون دیگــری انجــام مــی شــود. 
مشــکالت ناشــی از جنــگل زدایــی و اثــرات آن در محیــط 
ــت  ــترده اس ــیار گس ــا بس ــی ه ــش آلودگ ــت و پخ زیس
ــرعت  ــا س ــن ب ــره زمی ــش ک ــودن در گرمای ــل ب و دخی
 CO2 ــل ــه ای مث ــای گلخان ــار گازه ــه انتش ــیدن ب بخش
از طریــق کاهــش فعالیــت فتوســنتز گیاهــان کــه باعــث 
آزاد ســازی گاز کربــن و کاهــش تبخیــر آب در اتمســفر و 
افزایــش فرســایش خــاک و ســایر مــوارد موجــب افزایــش 

آلودگــی مــی شــوند.

سهم ریزگرد ها در آلودگی هوا:

آلودگــی هــا بــه عنــوان یــک پیامــد خارجــی منفــی اســت 
کــه هزینــه هــای اقتصــادی زیــادی را ایجــاد مــی کنــد 
ــدار را دچــار  ــه ســمت توســعه پای و در نهایــت حرکــت ب
اختــالل مــی ســازد. بیشــترین نگرانــی در مــورد آلودگــی 
ــا  ــه تروپوســفر پاییــن ی ریزگردهــا حضــور آن هــا در الی
همــان هوایــی اســت کــه از آن تنفــس مــی کنیــم، پــس 
ــب  ــه ترتی ــهرها ب ــل ش ــه داخ ــود ب ــان غبارآل ورود طوف
ــترس  ــل دس ــوای قاب ــان ه ــرعت وزش طوف ــق س مطاب

یــا همــان جریــان هــوای تروپوســفری شــهری از ســطح 
ــهری  ــای ش ــاختمان ه ــن س ــاالی بلندتری ــا ب ــن ت زمی
ــزه  ــایر هواری ــاک و س ــرد و خ ــط ذرات گ ــه توس منطق
ــر  ــالوه ب ــب ع ــن ترتی ــه ای ــود و ب ــی ش ــغال م ــا اش ه
پاییــن امــدن ســطح کیفیــت هــوای شــهر تنفــس بــرای 
ــده  ــرات پدی ــود. اث ــی ش ــکل م ــز مش ــهر نی ــاکنان ش س
ــه چنــد کیلومتــری  ــا فاصل ــار ممکــن اســت ت گــرد و غب
ــرات  ــروز اث ــبب ب ــته و س ــداوم داش ــی ت ــع اصل از منب
ــراوان در  ــارات ف ــروز خس ــتی و ب ــط زیس ــوب محی نامطل
زمینــه هــای اجتماعــی- اقتصــادی گــردد. پدیــده گــرد و 
غبــار در چنــد ســال اخیــر بخــش هــای وســیعی از کشــور 
مــا را تحــت تاثیــر قــرار داده و در پــاره از مــوارد منجــر بــه 
مختــل شــدن کلیــه فعالیــت هــای ســاکنان شــهر هــای 

ــد. ــی گردی ــی و غرب جنوب

فرســایش زیــاد خــاک و غبــار باعــث الودگــی هــوا مــی 
ــدازد. ذرات  ــی ان ــط م ــه خ ــان را ب ــالمت انس ــود و س ش
ــش  ــث افزای ــود و باع ــی ش ــدن م ــار وارد ب ــرد و غب گ
ــد،  ــزان دی ــش می ــی، کاه ــی، تنفس ــای قلب ــاری ه بیم
ــات و  ــان، حیوان ــه گیاه ــم و خســارات ب ــوزش چش س
گرمایــش جهانــی، افــت اوزون تراپوســفری و بــاران هــای 
اســیدی مــی گــردد. همچنیــن آلودگــی هــوای ناشــی از 
ــالالت در  ــد و اخت ــش دی ــه کاه ــر ب ــار منج ــرد و غب گ
سیســتم هــای حمــل و نقــل زمینــی و هوایــی، مشــکالت 
بینایــی، بیمــاری هــای عفونــی وآلودگــی محیــط زندگــی 
ــی و  ــره هوش ــش به ــی، کاه ــواب آلودگ ــگری، خ پرخاش

ــی شــود. ــی م ــالالت روان اخت

روش های کاهش آلودگی شهرها

ــروع  ــه ش ــد از پای ــک بای ــگ ترافی ــالح فرهن ــراي اص ب
ــه اي  ــا تک ــي ب ــال ضعیف ــه نه ــه ک ــان گون ــرد؛ هم ک
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ــدار و  ــي پای ــه درخت ــارش ب ــده در کن ــود ش ــوب عم چ
اســتوار تبدیــل مــي شــود، بــراي فرهنــگ ســازي در امــر 
ــه دوره  ــي ک ــرد. از آن جای ــن ک ــد چنی ــز بای ــک نی ترافی
ــي  ــاي آموزش ــط ه ــان در محی ــي انس ــي زندگ ي ابتدای
چــون مــدارس شــکل مــي گیــرد لــذا الزم اســت کــه بــه 
آمــوزش مســائل ترافیــک در مــدارس کشــور توجــه ویــژه 
اي شــود و هزینــه ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش بســیار 
کمتــر اســت از هزینــه هاي ناشــي از مســائل و مشــکالتی 
ــه ایــن امــر خطیــر پدیــد  کــه در عــوض بــي توجهــي ب

خواهــد آمــد.

استفاده از مترو

ــهرها  ــل کالن ش ــه در داخ ــبب آنک ــه س ــیله ب ــن وس ای
پــس از نیــاز مبــرم شــهروندان ایجــاد مــی شــود، معمــواًل 
ــي  ــاي زیرزمین ــل ه ــم از تون ــکونی پرتراک ــاط مس در نق
ــه اســت.  ــرو شــهرت یافت ــام مت ــه ن ــد و ب ــور مــي کن عب
ــده از  ــت آم ــه دس ــام ب ــداد و ارق ــل اع ــه و تحلی تجزی
مطالعــات مربــوط بــه ســامانه هــاي حمــل و نقل شــهري 
نشــان داده اســت کارآیــي در شــهرهایي کــه مجهــز بــه 
ــد، بیــش از شــهرهایي اســت  ســامانه ي ریلــی  شــده ان
ــهرهاي  ــیاری از ش ــد در بس ــامانه را ندارن ــن س ــه ای ک
مهــم جهــان ماننــد مســکو، پاریــس، میــالن، بیــش از60 
درصــد کل حمــل و نقــل عمومــي شــهري از طریــق ریــل 
صــورت مــي گیــرد در کشــورهاي ژاپــن و هنــگ کنــگ 
درصــد  تأمیــن ســامانه ي حمــل و نقــل بــراي ســفرهاي 
شــهري باالتــر از40 درصــد اســت. در توکیــو بــه تنهایــي 
14 میلیــون ســفر در ســال بــا راه آهــن هــای حومــه اي 
صــورت مــي گیــرد. کارایــي متــرو افزایــش ایمنــي حمــل 
ــذاری در  ــرمایه گ ــفرهاي شــهري، کاهــش س ــل س و نق
ــه  ــرعت، صرف ــش س ــي، افزای ــگ عموم ــداث پارکین اح
ــا  ــه و ده ه ــیله ي نقلی ــر وس ــراي تغیی ــي ب ــي زمان جوی
مــورد دیگــر از جملــه مزایــای ایــن نــوع شــبکه ي حمــل 

و نقــل ریلــي شــهري اســت.

ترویج پیاده روی

ــه  ــا توج ــراد ب ــت اف ــراي حرک ــر ب ــوان روش برت ــه عن ب
ــوده  ــه اثــرات مثبــت آن از اهمیــت زیــادي برخــوردار ب ب
ــودن  ــذاب نم ــراي ج ــي ب ــتراتژی های ــت اس و الزم اس
ــا  ــت ه ــن سیاس ــراي ای ــدف از اج ــود. ه ــام ش آن انج
ــان فضــاي   ــاده روي از می ــت محیطــي پی ــش کیفی افزای
ــران  ــا عاب ــدم ب ــق تق ــه ح ــت ک ــي هس ــان های خیاب
اســت. ایــن روش هــا شــامل مــوارد زیــر اســت: افزایــش 
ــداء و  ــراي ایجــاد مب ــط ب ــاي مختل ــري ه ــم و کارب تراک
مقصــد هــاي نزدیــک تــر بــه هــم، وجــود ســایه بــان و 
نورپــردازي مناســب طراحــي بــا حــق تقــدم عابــران پیــاده 

ــاده روي. ــه پی ــویق ب ــراي تش ب

گسترش حمل و نقل عمومی

برخــي ســفرها طوالنــی هســتند، دوچرخــه ســواری 
ــه  ــن گون ــراي ای ــي ب ــاي معقول ــه ه ــاده روي گزین و پی
ســفرها نیســتند. از آنجایــي کــه تــردد زیــاد خودروهــاي 
شــخصي حرکــت حمــل و نقــل عمومــي و اتوبــوس هــا را 
کنــد مــي کنــد، شــهرها بایــد بــه فکــر حــل ایــن مشــکل  
ــه  ــا ب ــت ج ــوه قابلی ــي انب ــل عموم ــل و نق ــند. حم باش
ــد از  ــافر را دارن ــا مس ــون ه ــت میلی ــریع و راح ــي س جای
جملــه مزیــت هــاي حمــل و نقــل عمومــي مــي تــوان بــه 
ــرات  ــت، کاهــش اث ــاال، امنی ــاال، بهــره وري ب ســرعت ب
ــل   ــل و نق ــریع حم ــراي س ــي، اج ــت محیط ــي زیس منف
همگانــي، ثبــات در ارزش و کاربــري زمیــن، تراکــم کمتــر 
ــل مســافر،  ــل توجــه در حمــل و نق ــک، حجــم قاب ترافی
هزینــه هــای کمتــر  )هزینــه ناشــي از مصــرف ســوخت و 

ــل( و ... اشــاره نمــود. اســتهالک اتومبی

توجه به فضای سبز و کاشت درختان

ــک  ــتند و ی ــن هس ــای زمی ــه ه ــان ری ــان و گیاه درخت
ــن ســیاره  ــراي بهداشــت زیســتي ای ضــرورت اساســي ب
مــی باشــند. هرچنــد انســان هــوا را از دي اکســید کربــن 
ــیمیایي  ــواد ش ــا م ــه ي اوزون را ب ــد و الی ــي کن ــر م پ
ســاخته خــود نابــود مــي کنــد، درختــان سیســتمی قــوی  
را بــرای تعدیــل تأثیــرات ارائــه مــي دهنــد. از آن جــا کــه 
یــک درخــت طــي دویســت ســال دي اکســید کربــن هــوا 
ــد،  ــي کن ــره م ــن را در چــوب خــود ذخی را جــذب و کرب
وقتــي آن را خــرد مــي کنیــم و بــه صــورت چــوب و یــا 
ــد  ــاله ي در بن ــن دویســت س ــوزانیم، کرب ــي س ــذ م کاغ
خــود را بــه صــورت دي اکســید کربــن آزاد مــي کنــد و 
در نتیجــه تأثیــر گلخانــه اي را تشــدید مــي کنیــم از ایــن 
ــع  ــد از قط ــم و بای ــت داری ــه کاشــت درخ ــاز ب ــا نی رو م
ــان  ــه کاشــت درخت ــم. توجــه ب ــان خــود داري کنی درخت
ــبز و  ــاي س ــب فض ــري از تخری ــا و جلوگی ــهر ه در ش
ممانعــت از قطــع درختــان توســط شــهرداري هــا از جملــه 

ــود هــواي شــهرها مــي باشــد.  روش بهب
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