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 ءوض ةعقب

 تلوث هواء السيارة

 2017 ويلوي 31 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 يجنخ ايركز روتكدلا ملقب
 

أثيرت في اآلونة األخيرة قضية تلوث هواء السيارة الداخلي وذلك 
من خالل مجموعة من الدراسات المنشورة في بعض الدوريات 

إن التلوث داخل هذه الدراسات أكدت ألسف فإن لالمعتمدة، و
 من التلوث خارج السيارة.مرات  10أعلى بنسبة كابينة السيارة 

 صادمة.وهذه حقيقة 

الرئيس التنفيذي لشركة تحليالت االنبعاثات،  "نيك مولدن"يقول 
وهي شركة خاصة تختبر انبعاثات المركبات في االتحاد األوروبي 

من احتمال تعرض السائقين والراكبين نحذر "والواليات المتحدة، 
ا من تلك الجسيمات السامة، حال وجود معهم لجرعات كبيرة جدً

، ويشير إلى أن هذه النتيجة تم تأكيدها "ارةتهوية ضعيفة بالسي
اختبار تلوث الهواء داخل السيارات بحساب  اءجرمن خالل إ

الجسيمات الملوثة والتي ال ترى بالعين المجردة، لكل سنتيمتر 
ساعات من القيادة في المناطق الحضرية،  4مكعب من الهواء خالل 

 .والريفية، والطرق السريعة
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الجارديان  دايفيد كينغ، الذي يكتب لصحيفةيقول البروفيسور 
ا غالبً" ا لمؤسسة الرئة البريطانيةيعمل مستشارًو البريطانية

يتعرَّض األطفال الجالسون في المقعد الخلفي للسيارة لمستوياٍت 
مرتفعة من الهواء المُلوَّث، قد تقود سيارةً صديقةً للبيئة، لكن 

السامة من السيارات  أطفالك يجلسون في صندوقٍ يجمع الغازات
ا اآلن هو أن نتخلى أفضل شيء لصحتنا جميعً". ويضيف "المجاورة

ا أن الفوائد الصحية للمشي أو استخدام لقد بات جليً، عن سياراتنا
أعتقد  لكلذ ،الدرَّاجة الهوائية أرجح من تكاليف تنفس هواءٍ ملوثٍ

ب ا قبل اصطحاا من سائقي السيارات سيفكِّرون مليًأن كثيرً 
 ."أبنائهم بالسيارات، إن هم وعَوا لما يسببونه لهم من ضرر

يقول البروفيسور ستيفن هولغيت، خبير مرض الربو في وكذلك 
جامعة ساوثامبتون البريطانية، ورئيس فريق أطباء الكلية 
الملكية العاملين في تلوث الهواء، إن هناك من األدلة ما يكفي 

أو ركوبهم الدرَّاجات الهوائية إلخبار اآلباء بأن تمشية أطفالهم 
لمدارسهم يعرِّض األطفال لهواءٍ مُلوَّثٍ أقل مما يتعرَّضون له عند 

التلوث أعلى داخل السيارة من ". ويضيف اصطحابهم بالسيارات
يجلس األطفال في  ،مرة 12إلى  9خارجها بنسبة تتراوح ما بين 

، لتمتص مؤخر السيارة، وتكون مراوحها في األغلب قيد التشغيل
الهواء السام مباشرة من أنابيب عادم السيارة أو الشاحنة التي 

ويكون "ويتابع: ، "أمامها، وتضخه في الجزء الخلفي من السيارة
األطفال أكثر عرضةً لألذى من البالغين، ألن الهواء المُلوَّث يمكنه أن 
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يعيق نمو رئاتهم، ويزيد من خطر اإلصابة بالحساسية، ما قد 
 ."صابتهم بالربو، أو بأمراضٍ تنفسية أخرىيسبِّب إ

وإن كان تلوث الهواء السيارة يأتي من الخارج في معظم األحيان، 
إال أن السيارة نفسها تعد مصدر آخر مهم لتلوث كبينة السيارة 

التلوث النوع من نفسها، ومن أهم هذه المصادر التي تسبب هذا 
وما إلى ذلك، يك والبالستهو األثاث والكراسي وخاصة المشمعة 

كل هذه المواد تنفث العديد من األدخنة والغازات التي ال نشعر 
، وخاصة في مناطقنا الحارة، فتمتلئ بها كبينة السيارة وعندما بها

نأتي السيارة لتشغيلها فإن هذه الغازات تبدأ بالتسرب إلى 
 أجهزتنا التنفسية، فتفعل فعلها هناك وخاصة في األطفال.

 –وخاصة في المناطق الحارة  –لعلماء والباحثين لذلك ينصح ا
 بالتالي:

تهوية السيارة؛ يجب أن تفتح النوافذ واألبواب في حال  .1
تشغيل السيارة، ومن األفضل عدم الصعود فيها إال بعد 

 تهويتها لمدة ال تقل عن خمس دقائق.

المكيف؛ من األفضل أال تغلق النوافذ في حال فتح المكيف  .2
لعدة دقائق أيضًا، وهذا يعني أن يدور وذلك وتدويره 

المكيف ويستخرج بعض من غازاته والنوافذ مفتوحة 
 لتتطاير في الهواء.
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الواقي من الشمس؛ من األفضل دائمًا أن تستخدم واقي  .3
للشمس، حتى ال تالمس أشعة الشمس أثاث السيارة 
وأجزاءها الداخلية بصورة مباشرة، فإن ذلك يساعد عن 

 .انبعاث الغازات

الحامي من الشمس أو ما نعرفه باللهجة العامية )الرايبون(؛  .4
من األفضل وقاية السيارة بهذا الحامي ألنه يقلل من تسرب 
اشعة الشمس إلى داخل السيارة، ويفضل الرايبون الذي 

 ينص عليه القانون.

أًيا ما كانت الظروف حتى وإن  –المهم ال يفضل أن تدخل السيارة 
 قبل تهويتها. –ل كانت واقفة في الظ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


