Journal of Safety Promotion and Injury Prevention,
Vol.6, No.2, Summer 2018

Research Article

Evaluating the Knowledge and Attitude of Air Pollution Control in Tehran from the
Elderly and Pregnant Women -2017
Jafarian S 1 , Aghalari Z *2

, Najar M 1

1. Department of Environmental Health, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
2. Department of Environmental Health, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran
*Corresponding Author: z.aghalari@gmail.com

Abstract
Background and Objectives: Tehran’s Air pollution affects the lives of elderly and pregnant women. The aim of
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this study was to Evaluating the knowledge and attitude of air pollution control in Tehran from the perspective of
elderly and pregnant women.

Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted in 2017 among (150 pregnant women and 150
elderly as high risk groups) with cluster sampling in 4 parts of north, south, west and east of Tehran. Data were
gathered through a questionnaire of 24 questions for demographic information and people's attitudes about air
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pollution control in Tehran. The significance level of the tests was considered to be P <0.05.
Results: 54% of the elderly and 60% of pregnant women had a good knowledge of the consequences of air pollution.
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Statistical tests showed that there was a significant relationship between education level with knowledge of the
elderly (p = 0.01) and pregnant women (p = 0.03). The attitude of people about ways to reduce air pollution in
Tehran was that 56.6% of pregnant women and 61.3% of elderly believed in publishing taxes. Using statistical tests,

hi

there was a significant difference between the level of education of people in both groups with their positive attitude
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toward air pollution reduction strategies.

Conclusion: It is suggested in the Tehran, four main approaches to air pollution control (standard publishing, air
quality standard, publishing and cost of profits) should be considered in order to reduce air pollution and improve
the health of people.
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آگاهی و نگرش کنترل آلودگی هوای شهر تهران از منظر سالمندان و زنان باردار در سال 1396
سمیه جعفریان ،1زهرا آقالری  ،*2مرضیه نجار
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 .1گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران
 .2گروه مهندسی بهداشت محیط ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،گناباد ،ایران

چکیده
سابقه و هدف :آلودگی هوای شهر تهران زندگی افراد پرخطر ازجمله سالمندان و زنان باردار را تحت تأثیر قرار میدهد .لذا پژوهش حاضر
باهدف بررسی آگاهی و نگرش کنترل آلودگی هوای شهر تهران از منظر سالمندان و زنان باردار انجام پذیرفت.
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روش بررسی :اين مطالعه مقطعي تحلیلی در سال  1396ميان ( 150زن باردار و  150سالمند) با نمونهگیری خوشهای در  4بخش شمال،
جنوب ،غرب و شرق تهران انجام پذیرفت .گردآوري اطالعات از طريق پرسشنامهای روا و پایا  24سؤالی جهت دریافت آگاهی و نگرش افراد در
مورد کنترل آلودگی هوا انجام شد .براي تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای آماری کاي دو و سطح معنیداری آزمونها  P<0/05در نظر گرفته
شد.
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یافتهها 54 :درصد سالمندان و  60درصد زنان باردار آگاهی مناسبی در خصوص پیامدهای آلودگی هوا داشتند .آزمونهای آماری بیانگر ارتباط
معنیدار میان سطح تحصیالت با آگاهی افراد سالمند ( )p=0/01و زنان باردار ( )p=0/03بود .نگرش افراد بدین گونه بود که  56/6درصد زنان
باردار و  61/3درصد سالمندان به مالیات نشر معتقد بودند بطوریکه آنها استفاده از خودروهای شخصی را عامل اصلی آلودگی هوای شهر تهران
میدانستند .با استفاده از آزمونهای آماری میان سطح تحصیالت افراد با نگرش مثبت آنها اختالف معنیدار بود.
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واژگان کلیدی :آگاهی ،نگرش ،آلودگی هوا ،زنان باردار ،سالمندان.

* آدرس نویسنده مسئول مکاتباتz.aghalari@gmail.com :
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مقدمه
آلودگیهاي زیستمحیطی ازجمله آلودگی هوا از چالشهاي اصلي
جهان هستند و در این راستا توجه به محیطزیست در دوران کنونی
تبدیل به معیاری برای متخصصین بهداشت و سالمت شده است
( .)1آلودگی هوا ازجمله تبعات رشد جمعیت ،صنعتی شدن ،افزایش
شهرنشینی ،استفاده از سوختهاي فسیلی و پدیدههاي طبیعی
همچون هجوم ریز گردها هست ( .)4-2آلودگی هوا آثار زیانآور
و مخربی بر انسان ،گیاهان ،موجودات و داراییهاي انسان میتواند
داشته باشد ( .)6 ,5اثرات بهداشتی آلودگی هوا در بسیاري از نقاط
جهان موردمطالعه قرارگرفته و مطالعات گستردهای نیز در حال انجام
است .برخی از این اثرات پس از وقوع فجایع آلودگی هوا در نقاط
مختلف جهان شناسایی شد (.)9-7
پژوهشهاي متعدد نشان از تأثیر آلودگی هوا بر سالمت انسان و سایر
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نتیجهگیری :پیشنهاد میشود در شهر تهران نیز همانند سایر شهرهای آلوده جهان به چهار نگرش عمده کنترل آلودگی هوا (استاندارد نشر،
استاندارد کیفیت هوا ،مالیات نشر و هزینه سود) در راستای کاهش آلودگی هوا و ارتقا سالمت مردم توجه شود.

موجودات داشته و اثرات سوء این پدیده مخرب عالوه بر اثرات حاد،
اثرات درازمدت و مزمن نظیر آسم( ،)10بیماريهاي تنفسی و قلبی،
بیماريهاي ژنتیکی و غیره در کشورهاي متعددي ازجمله ایران به
اثبات رسیده و نتایج تحقیقات افزایش مراجعه به اورژانسها را همراه
با افزایش آلودگی هوا و افزایش مرگومیر نشان میدهد ( .)11بر
اساس گزارش موسسه بینالمللی تحقیقات سرطان در سال 2013
آلودگی هوا و ذرات معلق آن بهعنوان ترکیبات سرطانزا براي انسان
طبقهبندیشده است (.)12
آالیندههای موجود در هوا میتواند ابتال به بیماریهای تنفسی را
افزایش دهد ( )13و همچنین آلودگی هوا  1/4درصد کل مرگومیرها
در دنیا را به خود اختصاص داده است ( .)14مطابق گزارش سال
 2002میالدی سازمان جهانی بهداشت تعداد تخمینی مرگومیر
سالیانه منتسب به آلودگی هوای خارج ساختمان در ایران  9100نفر
و تعداد تخمینی مرگومیر سالیانه منتسب به آلودگی هوای داخل

آگاهی و نگرش کنترل آلودگی هوای شهر تهران از ....

 /74مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها
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ساختمان در ایران  300نفر هست(.)15
پدیده آلودگی هوا ازجمله مهمترین معضالت در کالنشهرهاست.
هوای کالنشهر تهران هوای بسیار آلودهای هست .برآورد ميشود
که درصد بااليي از مرگومیرهای شهر تهران را ،بيماريهاي تنفسي
قلبي تشکيل ميدهد که اين مشکالت با آلودگي هواي تهران رابطه
مستقيم يا غيرمستقيم دارد (.)16
اثرات آلودگی هوا روی گروههای پرخطر و آسیبپذیر جامعه
همچون زنان باردار نمود بیشتری پیدا میکند( .)18 ,17برخی
مطالعات افزایش احتمال ابتال به پرهاکالمپسی و فشارخون را در زنان
مواجهه شده با آلودگی هوا در دوران بارداری گزارش کردند(,19
 .)20مطالعات نشان دادهاند که بین قرار گرفتن مادر در هوای آلوده
و وزن کم هنگام تولد ارتباط مستقیم وجود دارد؛ بهگونهای که با
افزایش آلودگی هوا ،خطر کموزنی افزایش مییابد ( .)21مواجهه
با آالیندههای هوا ،بهخصوص در دوران جنینی ،باعث افزایش خطر
نواقص زمان تولد ،افزایش مرگومیر حین و بعد از تولد و افزایش
ناتوانی در دوران بعدی زندگی میشود (.)22
سالمندان نیز از گروههای آسیبپذیر جامعه محسوب میشوند که
به دلیل کهولت سن و ضعف سیستم ایمنی بیشتر از افراد عادی در
معرض آالیندههای موجود در هوا هستند .اثر آلودگی هوا روی افراد
سالمند ،به شکل کاهش اکسیژن موجود در خون که سبب کاهش
رسیدن اکسیژن به قلب و ایجاد مشکل ایسکمی قلب میشود و
نیز ایجاد اختالل تنفسی در سالمندان بهویژه افراد مبتالبه آسم،
برونشیت مزمن و آمفیزم میکند .ایجاد سردرد ،خستگی ،درد سینه،
اختالل ضربان قلب و سکته قلبی نیز از پیامدهای آلودگی هواست .در
افراد مسن به علت عدم وجود مکانیسم دفاعی کارآمد در ریه ،خطر
عفونتهای تنفسی افرایش مییابد (.)23
ازآنجاکه در ایران به بررسی آگاهی و نگرش در مورد آلودگی هوا و
راهکارهای مقابله با این معضل بهداشتی از منظر افراد در معرض
خطر کمتر توجه شده و تهیه و اجرای برنامههای جامع کاهش
آلودگی هوا نیازمند جلب مشارکت فعال مردم بهویژه گروههای
حساس جامعه است ،این پژوهش باهدف بررسی آگاهی و نگرش
کنترل آلودگی هوای شهر تهران از منظر گروههای در معرض خطر
در میان زنان باردار و سالمندان ،انجام پذیرفت .پژوهشگران امیدوارند
که نتایج حاصله مسئولین و سیاستگزاران را در امر برنامهریزیهای
آینده یاری رساند.
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مواد و روشها
اين مطالعه مقطعي در سال  1396ميان (زنان باردار و سالمندان،
بهعنوان گروههای در معرض خطر) با نمونهگیری خوشهای در چهار
بخش شمال ،جنوب ،شرق و غرب تهران انجام پذیرفت .بهمنظور
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رعایت پراکندگی نمونهها ،در این مطالعه هر  4بخش تهران بهعنوان
خوشه در نظر گرفته شد و از هر خوشه  50زن باردار و  50سالمند
بهصورت آسان و در دسترس انتخاب شدند .با توجه به دسترسی
سخت به گروههای هدف و با در نظر گرفتن مطالعات مشابه حجم
نمونه  400نفر ( 200زن باردار و  200سالمند ،بهعنوان گروههای در
معرض خطر) در نظر گرفته شد.
پس از مراجعه به درب منازل افراد ،بهمنظور رعایت مالحظات اخالقی
هدف از انجام پژوهش برای افراد توضیح داده شد و به آنها اطمینان
داده شد که پرسشنامهها بهصورت کلی و بدون ذکر نام مورداستفاده
قرار خواهند گرفت .تعدادی از افراد حاضر به مصاحبه نبودند و یا
فرصت کافی برای مصاحبه نداشتند بنابراین از مطالعه حذف شدند
و درنهایت  150زن باردار و  150سالمند همکاری نمودند و وارد
مطالعه شدند .زمان مصاحبه حدود  20دقیقه برای هر فرد در نظر
گرفتهشده بود که در بعضی موارد به دلیل جلب مشارکت افراد و نیاز
به توضیحات بیشتر در مورد سؤاالت تا  30دقیقه به طول انجامید.
معیارهای ورود افراد به مطالعه در وهلهی اول رضایت کامل از
پاسخگویی به پرسشنامه بود .معیار ورود سالمندان دارای سن 60
سال به باال و مدت سکونت بیش از  10سال در شهر تهران و دارای
سواد خواندن و نوشتن بود .معیار خروج افراد عدم رضایت در پاسخ به
سؤاالت پرسشنامه بود .همچنین معیار ورود زنان باردار ،مدت حاملگی
بیش از  3ماه و مدت سکونت بیش از  10سال در شهر تهران بود.
معیار خروج زنان باردار عدم رضایت در پاسخ به سؤاالت پرسشنامه
بود .گردآوري اطالعات از طريق پرسشنامهای محقق ساخته دارای
 24سؤال جهت دریافت اطالعات  3سؤال دموگرافیک 7،سؤال در
خصوص سنجش آگاهی افراد در مورد پیامدهای آلودگی هوا همچون
بارانهای اسیدی و گازهای گلخانهای و بیماریهای منتقله از طریق
هوا بود .در هنگام تجزیهوتحلیل اطالعات افرادی که به سؤاالت
آگاهی پاسخ درست داده بودند امتیاز یک و به افرادی که پاسخ
نادرست داده بودند امتیاز صفر تعلق گرفت .درنهایت پاسخ سؤاالت
آگاهی به دو بخش دارای آگاهی مناسب و آگاهی نامناسب تقسیم
شد .سؤاالت بخش نگرش  12سؤال در رابطه با سنجش نگرش افراد
در مورد کنترل آلودگی هوای شهر و راهکارهای کاهش آلودگی هوا
بود .سؤاالت بخش نگرش به دو قسمت موافق و مخالف تقسیمشده
بود .روایی صوری پرسشنامه از طریق سه متخصص بهداشت محیط
موردبررسی قرار گرفت .پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ
 0/78به دست آمد.
برای تجزیهوتحلیل دادهها از  SPSSنسخه  22استفاده شد.
تجزیهوتحلیل دادهها در دو بخش توصیفی و تحلیلی صورت گرفت.
آنالیز توصیفی براي متغیرهاي کمی با استفاده از شاخصهاي
میانگین و انحراف معیار متغیرهاي موردبررسی و براي دادههاي

سمیه جعفریان و همکاران75/

دوره .6شماره  .2تابستان 1397
رتبهاي و طبقهاي با استفاده از تعیین فراوانی مطلق و نسبی انجام
شد .در آنالیز تحلیلی براي مقایسه ارتباط میان متغیرهاي کیفی از
آزمون کاي دو استفاده شد .سطح معنیداری آزمونها  P<0 /05در
نظر گرفته شد.
یافتهها
از میان  150سالمند موردبررسی  89نفر ( 59/3درصد) در سنین
 60تا  65سال قرار داشتند و بیشترین تعداد آنها 85 ،نفر (56/6

درصد) دارای تحصیالت دیپلم و دبیرستان بودند 81 .نفر (54
درصد) از سالمندان آگاهی مناسبی در مورد پیامدهای آلودگی هوا
داشتند .زنان با فراوانی  55درصد و افراد دارای تحصیالت کارشناسی
ارشد و باالتر با فراوانی  70/8درصد آگاهی باالتری نسبت به سایر
افراد داشتند .میان سطح تحصیالت با آگاهی افراد سالمند ارتباط
معنیداری مشاهده شد ( .)p=0/01اطالعات بیشتر در خصوص
آگاهی سالمندان در جدول  1ذکرشده است.

جدول  .1ارتباط آگاهی سالمندان مورد بررسی در مورد پیامدهای آلودگی هوا با متغیرهاي مختلف در تهران در سال 1396
نتیجه آزمون آماری
آگاهی نامناسب
آگاهی مناسب
سالمندان
(مجموع)
سطوح متغیرها
تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
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جنس

مرد
زن

60-65

سن

66-70

باالی  70سال

تحصیالت

(69 )46

(38 )55

(31 )46

(89 )59/3

(48 )54

(41 )46

(47 )31/3

(24 )51

(23 )49

(14 )9/4

(9 )64/3

(5 )35/7

(16 )51/6

(15 )48/4

(28 )51/8

(26 )48/2
(21 )51/3

of

متغیر

(81 )54

(43 )53

(38 )47

دیپلم

(54 )36

کارشناسی

(41 )27/4

(20 )48/7

(24 )16

(17 )70/8

کارشناسی ارشد و باالتر

ve

زیر دیپلم

(31 )20/6

p=0/71

p=0/01

(7 )29/2

hi

درصد و افراد دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر با فراوانی
 74/1درصد آگاهی باالتری نسبت به سایر افراد داشتند .میان
سطح تحصیالت با آگاهی زنان باردار ارتباط معنیداری مشاهده شد
( .)p=0/03اطالعات بیشتر در خصوص آگاهی زنان باردار در جدول
 2آمده است.
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از میان  150زن باردار  69نفر ( 46درصد) در سنین  20تا  30سال
و  71نفر ( 47/3درصد) دارای سطح تحصیالت دانشگاهی بودند90 .
نفر ( 60درصد) از زنان باردار آگاهی مناسبی در رابطه با پیامدهای
آلودگی هوا داشتند .زنان با سنین  30تا  35سال با فراوانی 50/9

p=0/68

جدول  .2ارتباط آگاهی زنان باردار موردبررسی در مورد پیامدهای آلودگی هوا با متغیرهاي مختلف در تهران در سال 1396

20-25

زنان باردار
(مجموع)
تعداد (درصد)

آگاهی مناسب

آگاهی نامناسب

(33 )22

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

نتیجه آزمون
آماری

(13 )39/4

p=0/05

26-30

(36 )24

(26 )72/2

(10 )27/8

31-35

(55 )36/7

(28 )50/9

(27 )49/1

36-40

(26 )17/3

(18 )69/2

(8 )30/8

(29 )19/3

(10 )34/5

(19 )65/5

(50 )33/3

(26 )52

(24 )48

(40 )26/7

(23 )57/5

(17 )42/5

(31 )20/7

(23 )74/1

(8 )25/9

سطوح متغیرها

سن
متغیر

زیر دیپلم

تحصیالت

دیپلم

کارشناسی

کارشناسی ارشد و باالتر
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(20 )60/6

p=0/03
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در رابطه با سؤاالت آگاهی 39/3 ،درصد سالمندان خطرناکترین
ترکیب آلودهکننده هوا را منوکسیدکربن و  31/3درصد زنان باردار
خطرناکترین آالینده هوا را دیاکسید گوگرد بیان کردند44/6 .
درصد سالمندان و  52/7درصد زنان باردار آلودگی هوا را عامل
اصلی ایجاد بارانهای اسیدی میدانستند .اکثر افراد موردمطالعه
بیان کردند که مهمترین بیماریهاي مرتبط با آلودگی هوا به ترتیب
آسم و تنگی نفس ( 73/3درصد) و بیماریهای قلبی ( 62/4درصد)
میباشند .همچنین  42درصد از سالمندان و  63/3درصد از زنان
باردار بیان نمودند در اثر آلودگی هوا تولد نوزادان غیرطبیعی بیشتر
خواهد شد.
تجزیهوتحلیل اطالعات مربوط به نگرش افراد موردبررسی نشان داد
که  75درصد زنان باردار و  92درصد سالمندان موردمطالعه تابهحال

چندین مرتبه مجبور شدند ،به دلیل آلودگی هوا در خانه بمانند.
 56/6درصد زنان باردار و  61/3درصد سالمندان به مالیات نشر
معتقد بودند بطوریکه آنها استفاده از خودروهای شخصی را عامل
اصلی آلودگی هوای شهر تهران بیان کردند و خواستار جریمههای
سنگینتر ماشینهای فرسوده و تولیدکننده آلودگی شدند 25 .درصد
زنان باردار و  19/3درصد سالمندان به استاندارد نشر معتقد بودند
بطوریکه آنها کارخانهها را عامل آلودگی هوا معرفی کردند و خواستار
افزایش مالیات کارخانههای اطراف تهران شدند 69 .درصد زنان باردار
و  80درصد سالمندان خواستار سنجش دائمی کیفیت هوای شهر و
آالیندههای منتشره از خودروها و کارخانهها شدند .اطالعات بیشتر
در خصوص نگرش افراد موردبررسی در جدول 3ذکرشده است.

جدول  .3توزیع فراوانی نگرش افراد موردمطالعه در خصوص راهکارهای کاهش آلودگی هوا در تهران در سال 1396

زنان باردار
(فراوانی نسبی)

سواالت نگرش

سالمندان
(فراوانی نسبی)

56/6

43/4

61/3

38/7

25

75

19/3

80/7

66/6

33/4

80

20

65/3

34/6

83/3

16/7

57/3

42/7

72/6

27/4

44/6

55/4

60/6

39/4

66

44

86/6

13/4

69/3

30/7

80/6

19/4

در خصوص آالیندههای هوا و راههای پیشگیری از بیماریهای مرتبط باید آموزشهای همگانی داده شود.

58

42

74

26

سنجش دائمی کیفیت هوای شهر و آالیندههای منتشره از خودروها و کارخانهها باید انجام و اطالعرسانی شود.

69

31

80

20

بايد اقدامات بیشتری برای کمک به توقف آلودگي هوا انجام دهم.

78/6

21/4

66

34

بايد بیشتر درباره آلودگي هوا آموزش ببینم.

71/3

28/7

56/6

43/4

of

موافق

مخالف

موافق

مخالف

خودروهای شخصی عامل اصلی آلودگی هوای شهر تهران هستند.
کارخانهها عامل اصلی آلودگی هوای شهر تهران هستند.

افزایش مالیات برای کارخانهها باعث کاهش آلودگی هوا میشود.

کارخانههای آلودهکننده بايد اقدامات بیشتری برای توقف آلودگي هوا انجام دهند.
کارخانههای آلودهکننده بايد بیشتر درباره آلودگي هوا آموزش ببینند.

کارخانههای آلودهکننده بايد مالیات بیشتری برای کمک به توقف آلودگي هوا بپردازند.

با استفاده از آزمون من ویتنی اختالف آماری معنی داری بین زنان
باردار و سالمندان مشاهده نشد ()p=0/6؛ اما میان سطح تحصیالت
افراد در هر دو گروه با نگرش مثبت آنها در خصوص راهکارهای
کاهش آلودگی هوا اختالف معنی دار بود (.)p=0/01
در پاسخ به سواالت نگرش ،افرادی که گزینه موافقم را انتخاب نمودند
در دسته نگرش مثبت و افرادی که گزینه مخالفم را انتخاب نمودند
در دسته نگرش منفی قرار گرفتند .براین اساس زنان نسبت به مردان
نگرش مثبت تری در خصوص راهکارهای کاهش آلودگی هوا داشتند
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قوانین بايد کارخانههای آلودهکننده را وادار به انجام کار بیشتری برای آلودگي هوا کنند.
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جریمههای سنگین برای ماشینها باعث کاهش آلودگی هوا میشود.

اما در مجموع انجام آزمون آماری تی مستقل ،از وجود اختالف آماری
معنی داری بین آنها حکایت نداشت (جدول . )4

سمیه جعفریان و همکاران77/

دوره .6شماره  .2تابستان 1397

جدول  .4نتایج حاصل از آنالیز آماری دیدگاه سالمندان و زنان باردار شهر تهران در خصوص نگرش آلودگی هوا ()n=300
منفی
مثبت
سطوح نگرش
Mean ± SD
Mean ± SD
مرد

4/61 ± 0/81

3/51 ± 0/72

زن

5/28 ± 0/49

2/57 ± 0/86

*P

0/66

0/31

شمال

4/19 ± 0/64

3/49 ± 0/53

جنوب

3/67 ± 0/51

2/67 ± 0/61

شرق

3/17 ± 0/74

3/71 ± 0/55

غرب

4/27 ± 0/46

1/86 ± 0/67

**P

0/54

0/72

زیر دیپلم

2/33 ± 0/51

2/83 ± 0/92

دیپلم

2/67 ± 0/36

3/85 ± 0/69

کارشناسی

4/77 ± 0/47

3/25 ± 0/43

کارشناسی ارشد و باالتر

4/38 ± 0/75

2/46 ± 0/81

*P

0/001

0/003

جنس
نتیجه آزمون

منطقه سکونت
متغیر
نتیجه آزمون
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تحصیالت

نتیجه آزمون

** Pآزمون آنالیز واریانس یکطرفه

of

* Pآزمون تی مستقل
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مختلف جامعه در خصوص معضالت زیستمحیطی بخصوص آلودگی
هوا ،عامل تعیینکننده و بسیار مهمی در بهبود عملکرد مردم و
همینطور مطالبات بیشترشان از مسئولین جهت مقابله با این قبیل
خطرات زیستمحیطی هست .بنابراین ضرورت دارد آگاهی مردم در
خصوص آالیندههای هوا بخصوص در کالنشهرهایی همچون تهران
ارتقا یابد.
در مطالعه حاضر افراد بیان کردند که مهمترین بیماریهای مرتبط با
آلودگی هوا به ترتیب آسم و تنگی نفس ( 73/3درصد) و بیماریهای
قلبی ( 62/4درصد) میباشند .همچنین  42درصد از سالمندان و
 63/3درصد از زنان باردار بیان نمودند در اثر آلودگی هوا تولد نوزادان
غیرطبیعی بیشتر خواهد شد .مطالعه انجامشده در کانادا نشان
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بحث
مطالعه حاضر نشان داد  54درصد از سالمندان و  60درصد از زنان
باردار آگاهی مناسبی در رابطه با پیامدهای آلودگی هوا داشتند .به
بیانی دیگر در هر دو گروه بیش از نیمی از افراد آگاهی مناسبی داشتند.
مطالعه یزدانپرست و همکاران نشان داد که درمجموع دانشآموزان
از آگاهي قابل قبولي در خصوص آلودگي هوا برخوردار نبوده و نيز
داراي برخي باورهاي نادرست در زمينههايي همچون فراوانترين گاز
موجود در جو و ترکيب هواي پاک بودند( .)24ارتقا آگاهی اقشار

میدهد در آن کشور هم اکثر افراد موردبررسی مهمترین بیماري
مرتبط با آلودگی هوا تنگی نفس است( .)25پلوهار و همکاران آگاهي
 448دانشآموز  9تا  11ساله مجارستانی را در خصوص اثرات
آلودگي هوا بر سالمت به کمک روش نوشتن و کشيدن موردبررسی
قراردادند که بيشترين بيماري بیانشده از سوی دانشآموزان انواع
عفونت و پسازآن آلرژي بود( .)26با ارتقا آگاهی افراد در خصوص
بیماریهای منتقله از آلودگی هوا میتوان توجه آنها را به راههای
پیشگیری جلب نمود.
آزمونهای آماری نشان داد میان سطح تحصیالت با آگاهی و نگرش
افراد در هر دو گروه ارتباط معنیداری وجود دارد .در مطالعه ونگ
و همکاران در چین در خصوص بررسی آگاهی نگرش و عملکرد
ساکنین شهر در خصوص ارتباط آلودگی هوا با سالمت کودکان نیز
ارتباط معنیداری میان سطح تحصیالت والدین با آگاهی ،عملکرد و
نگرش آنها گزارش شد(.)27
در رابطه با سؤاالت نگرش ،اکثر افراد موردبررسی عامل اصلی
آلودگی هوای شهر تهران را استفاده بیرویه از خودروهای شخصی
میدانستند .مطالعه انجامشده توسط هریش نشان داد خودروها
عالوه بر اینکه عامل اصلی انتشار گازهای گلخانه ای هستند با انتشار
گازها سالمت انسان را نیز به خطر می اندازند ( .)28بنابراین بهمنظور
کنترل مسئله آلودگی هوا بخصوص در شهر تهران ،الزم است از طرف
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نهادهاي زیربط برنامههاي مدونی تهیه و اجرا شود تا استفاده از
خودروهای شخصی بهخصوص در روزهایی که درجه آلودگی هوا به
حد خطرناک میرسد ،به حداقل ممکن کاهش یابد.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بیش از نیمی از سالمندان و زنان
باردار افزایش مالیات برای کارخانهها و افزایش جریمهها برای ماشینها
بخصوص ماشینهای فرسوده را عامل مهمی برای کاهش آلودگی هوا
معرفی کردند .در مطالعه تورس و همکاران که در فیلیپین روی
سه گروه سنی کودک ،بزرگسال و سالمند انجام شد ،تنها 43/4
درصد از شرکتکنندگان موافق آن بودند که مالیات بیشتری برای
برخورداری از هوای پاک بپردازند و  59/9درصد از افراد فقط دولت
را مسئول کنترل آلودگی هوا میدانستند .در این مطالعه نیز بیش از
نیمی از دانشآموزان ،کارخانههای آلودهکننده را موظف میدانستند
که مالیات بیشتری برای کمک به توقف آلودگی هوا پرداخت کنند.
در مقابل درصد کمی الزم میدانستند که خودشان و دوستانشان

of

پول کمتری خرج کنند تا اقدامات بیشتری برای کنترل آلودگی
هوا انجام شود( .)29برای کنترل خطرات ناشی از آلودگی هوا الزم
است دولت ،مسئولین و همچنین مردم که بخش اعظمی از جامعه
را تشکیل میدهند باهم همکاری نموده و به فکر کاهش پیامدها و
خطرات آلودگی هوا باشند.
 25درصد زنان باردار و  19/3درصد سالمندان به استاندارد نشر
معتقد بودند بطوریکه آنها کارخانهها را عامل آلودگی هوا معرفی
کردند و خواستار افزایش مالیات کارخانههای اطراف تهران شدند.
در مطالعه مصداقی نیا و همکاران  4/4درصد افراد برای جلوگیری از
پیامدهای آلودگی هوا خواستار کنترل صنایع آلودهکننده شدند(.)30
نگرش کنترل آلودگی هوا شامل یکسري باورهاي بنیادي درباره
چگونگی تعیین اجزاي مناسب تشکیلدهنده محیط تمیز ،هزینه
مناسب و چگونگی توزیع این هزینه هست ،که اغلب در قالب چهار
نگرش عمده شامل نگرش استانداردهاي نشر ،نگرش استانداردهاي
کیفیت هوا ،نگرش مالیاتهاي نشر و نگرش استانداردهاي هزینه -
سود مطرح میشوند .در نگرش مبتنی بر مالیات نشر از هر یک از
انتشاردهندگان آالیندههاي اساسی به ازاي میزان نشر مالیات دریافت
میشود یعنی به ازاي یک میزان مشخص از آالیندگی مبلغی معین
دریافت میگردد( .)30پیشنهاد میشود مالیاتی که برای صنایع در
نظر گرفته میشود بهگونهای باشد که آلودهکنندگان ،نصب تجهیزات
کنترل آلودگی را اقتصاديتر از پرداخت مالیات بدانند .بهاینترتیب
قوانین نامبرده هیچگونه حربه قانونی یا اخالقی علیه آلودهکنندگان
که پرداخت مالیات را نسبت به کنترل نشر ترجیح میدهند ،به کار
نمیبرد .بر اساس نگرش مالیات نشر میتوان از مالیاتهاي مربوطه به
آالیندههاي منتشرشده بهعنوان انگیزهاي جهت دستیابی به مقادیري
کمتر ازآنچه در استانداردهاي کیفیت هوا عنوانشده است ،استفاده

نمود.
از نقاط قوت مطالعه حاضر می توان به پرداختن به موضوع حیاتی
آلودگی هوا از منظر گروه های در معرض خطر همچون زنان باردار
و سالمندان (گروه هایی که کمتر مورد توجه قرار می گیرند) اشاره
نمود .از نقاط ضعف مطالعه حاضر می توان به حجم کم افراد مورد
بررسی و نمونه برداری آسان و در دسترس اشاره نمود.
نتایج نشان داد افراد موردمطالعه آگاهی مناسب و نگرش نسبتاً خوبی
در خصوص پیامدهای آلودگی هوا داشتند .افراد در هر دو گروه
سالمندان و زنان باردار به رعایت استانداردهای آلودگی هوا از سوی
صنایع تأکید داشتند و خواستار توجه بیشتر مسئولین محیطزیست
به آالیندههای هوای شهر تهران بودند؛ بنابراین پیشنهاد میشود
در شهر تهران نیز همانند سایر کالنشهرهای آلوده جهان به چهار
نگرش عمده کنترل آلودگی هوا (استاندارد نشر ،استاندارد کیفیت
هوا ،مالیات نشر و هزینه سود) در راستای کاهش آلودگی هوا و ارتقا
سالمت مردم توجه شود و همچنین تالش بیشتر از سوی متخصصین
بهداشت و سالمت در راستای ارتقا دانش اقشار مختلف جامعه در
رابطه با بیماریهای منتقله از طریق آلودگی هوا ضرورت دارد.
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تشکر و قدردانی
بدین وسیله از سالمندان و زنان بارداری که با صبر و حوصله و پاسخ
صادقانه به سواالت انجام این پژوهش را میسر ساختند ،قدردانی می
نماییم.
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