
 فضائی آلودگی سے پاکستانیوں کی زندگیوں میں دو سال سے زائد تک کی کمی ہوتی ہے 

 اشاریہ حیاتی کا ہوا معیار کہ جیسا ہے، آتی کمی کی تک زیاده سے سال پانچ میں زندگی متوقع میں، عالقوں آلوده زیاده سے سب
  ہے۔ دکھاتا

) کا ایک نیا AQLI) کے ذریعہ تیار کرده معیار ہوا کا حیاتی اشاریہ (EPICشکاگو یونیورسڻی میں توانائی پالیسی انسڻی ڻیوٹ (
ہے کہ باریک ذرات کی فضائی آلودگی کے طویل مدتی ایکسپوژر سے اوسط پاکستانی کی متوقع زندگی میں دو سال  تجزیہ دکھاتا

) کے معیارات کی پابندی کی جاتی۔ WHOسے زیاده تک کی کمی ہو رہی ہے، بہ نسبت اس کے کہ اگر عالمی تنظیم صحت (
کے معیار کے مقابلے میں فضائی  WHOلودگی والے عالقوں میں پاکستان کے کچھ عالقے بہت زیاده بدترین ہیں: بہت زیاده آ

 آلودگی پانچ سال سے زائد برسوں تک زندگیوں کو کم کر رہی ہے۔ 

میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ  EPICمائیکل گرینسڻون، شکاگو یونیورسڻی میں اقتصادیات کے ملڻن فریڈمین پروفیسر، جنھوں نے 
جبکہ ممالک کو اقتصادی ترقی برقرار رکھنے اور ماحولیات اور عوامی صحت کا ”نا ہے، مل کر اشاریہ تیار کیا ہے، کا کہ

نہ صرف آلودگی کی وجہ سے ہونے والے نقصان کو دکھاتا ہے  AQLIتحفظ کرنے کے دوہرے چیلنجوں کا سامنا ہوتا ہے، 
اگر ”ائدوں کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ بلکہ اس سے نپڻنے کے لیے بنائی جانے والی پالیسیوں سے حاصل ہو سکنے والے بڑے ف

ہوتی ہے، تو اس کا انعام ہوگا پاکستانیوں   میابپاکستانی حکومت کافضائی آلودگی کو کم کرنے کے اپنے حالیہ منصوبوں میں 
 “کی طویل اور صحتمند زندگی۔

 AQLI  فیصد ایسے عالقوں میں رہتے تھے  98ملین سے زیاده لوگوں کا  200میں، پاکستان کے  2016سے پتہ چلتا ہے کہ
کے رہنما خطوط سے زیاده تھی۔ ستانوے فیصد لوگ ایسے عالقوں میں WHOجہاں ساالنہ اوسط ذرات کی آلودگی کی سطح 

رہتے تھے جہاں یہ خود پاکستان کے اپنے فضائی کوالڻی کے معیار سے زیاده تھی۔  الہور میں، فصل جالنے کے ساتھ 
ی۔  اگر یہ اعلٰی تک تقریبًا دوگنا ہو گئ2016 سے  1998صنعتوں اور گاڑی کے اخراج میں اضافہ کی وجہ سے فضائی آلودگی 

سال تک کی کمی کی توقع کر سکتے ہیں،  5.3فضائی آلودگی مرکوزیت برقرار رہتی ہے، تو وہاں کے رہائشی اپنی زندگیوں میں 
کے رہنما خطوط پر پوری اترتی ہو۔  فیصل آباد کے رہائشیوں کے لیے، ان کی متوقع WHOبہ نسبت اس فضائی کوالڻی کے جو 

 کم ہو رہی ہیں۔ سال تک 4.8 زندگیاں  

AQLI  چند ہم مرتبہ جائزه مطالعوں پر مبنی ہے جس میں گرین سڻون اور ان کے ساتھی مصنفین نے چین کی ہوائی ندی کی
کا استعمال کیا تھا۔ قدرتی تجربہ نے انھیں صحت کو متاثر کرنے  بہمنفرد قدرتی تجرموسم سرما کی ہیڻنگ پالیسی پر مبنی ایک 

والے دوسرے عوامل سے فضائی آلودگی کے اثر کو علیحده کرنے، اور بے حد اعلٰی مرکوزیت میں ایسا کرنے کی اجازت دی 
مقامی، -عوں کے نتائج کو ہائپرجو آج چین، بھارت، تھائی لینڈ، پاکستان، اور دوسرے ممالک میں غالب ہے۔ پھر انھوں نے ان مطال

گلوبل ذرات ماده کی پیمائشوں کے ساتھ مال دیا، جو صارفین کو دنیا میں کسی ایک ضلع پر زوم کرنے اور متوقع زندگی پر اس 
(معیار ہوا کا اشاریہ) میں سدھار  AQIضلع کی مقامی فضائی آلودگی کے اثرات کو سمجھنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ موجوده 

ہے، جو فضائی آلودگی کی مرکوزیت کو رنگوں میں تبدیل کرتا ہے اس پر روشنی ڈالے بغیر کہ لوگوں کی بہتری کے لیے کرتا 
 ان رنگوں کا کیا مطلب ہے۔

AQLI  کی بصیرتیں یہ واضح کرتی ہیں کہ فضائی آلودگی اس سیارے پر انسانی صحت کے لیے سب سے بڑا خطره ہے، جس
، کرداری قاتل جیسے سگریٹ نوشی، اور یہاں HIV/AIDSباه کن متعدی امراض جیسے تپ دق اور کے اثرات متوقع زندگی پر ت

تک کہ جنگ سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ تاہم، کامیاب قواعد و ضوابط کے فائدے بہت زیاده ہیں۔ مثال کے طور پر، چین نے 
ہے جس کے شہروں میں ذرات کی  کا اعالن کرنے کے بعد سے زبردست ترقی کی “آلودگی کے خالف جنگ”میں  2014

سال تک بہتر بناتا ہے اگر یہ کمی برقرار رہتی ہے۔ اگر  2.3جو متوقع زندگی کو  —فیصد تک کی کمی ہوئی ہے 32آلودگی میں 

https://www.reuters.com/article/us-pakistan-smog-lahore/as-lahore-chokes-on-winter-smog-pakistan-moves-to-cut-air-pollution-idUSKCN1P10XS
https://www.pnas.org/content/early/2017/09/05/1616784114.full


سال  1.2پاکستان ذرات میں کمی کی یکساں فیصد حاصل کرلیتا ہے جس کا تجربہ چین نے کیا ہے، تو اس کے رہائشی اوسطًا 
 گی گزار سکتے ہیں۔طویل زند

معیار ہوا کا ”معیار ہوا کا حیاتی اشاریہ اور ذرات کی آلودگی کے بارے میں زیاده تفصیل سے مزید جاننے کے لیے، پڑھیں: 
 “ذرات کی فضائی آلودگی، انسانی صحت، اور عالمی پالیسی کے بارے میں باره حقائق  حیاتی اشاریہ کا تعارف:

 *** 

 ®معیار ہوا کا حیاتی اشاریہ کے بارے میں

AQLI  ایک آلودگی کا اشاریہ ہے جو ذرات کی فضائی آلودگی کو شاید سب سے زیاده اہم میڻرک میں تبدیل کرتا ہے جو موجود
اثر۔ شکاگو یونیورسڻی کے اقتصادیات میں ملڻن فریڈمین پروفیسر مائیکل گرین سڻون اور شکاگو ہے: متوقع زندگی پر اس کا 

کی جڑیں حالیہ تحقیق میں  AQLI) میں ان کی ڻیم کے ذریعہ تیار کرده، EPICیونیورسڻی کے توانائی پالیسی انسڻی ڻیوٹ (
یل مدتی ایکسپوژر کے درمیان موجبانہ تعلق کا تعین کرتا پیوست ہیں جو فضائی آلودگی اور متوقع زندگی کے تئیں انسان کے طو

ہے۔ اشاریہ پھر اس تحقیق کو ہائپر مقامی، گلوبل ذرات کی پیمائشوں کے ساتھ جوڑتا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں 
بھی کرتا ہے کہ  کمیونڻیز میں ذرات کی آلودگی کی حقیقی قیمت کے تئیں بے مثال بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ اشاریہ یہ وضاحت

کس طرح فضائی آلودگی کی پالیسیاں متوقع زندگی میں اضافہ کر سکتی ہیں جب وه عالمی تنظیم صحت کے رہنما خطوط، 
موجوده قومی ہوا کوالڻی معیارات، یا صارف کے ذریعہ تعین کرده ہوا کوالڻی کی سطحوں کی پابندی کرتی ہیں جسے ایکسپوژر 

جاتا ہے۔ یہ معلومات ڻھوس الفاظ میں فضائی آلودگی کی پالیسیوں کی اہمیت کے بارے میں مقامی  کی ایک محفوظ سطح تسلیم کیا
 کمیونڻیز اور پالیسی سازوں کو مطلع کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔

aqli.epic.uchicago.edu 

EPIC کے بارے میں 

نقصانات کو محدود کرتے ہوئے، یہ یقینی بنانے  ) ماحول اور سماجیEPICشکاگو یونیورسڻی میں توانائی پالیسی انسڻی ڻیوٹ (
کے لیے کام کرنے کے ذریعہ عالمی توانائی چیلنج کا سامنا کر رہا ہے کہ توانائی بازار قابل اعتماد، سستی توانائی تک رسائی 

ی کے رہنماؤں کی اگلی فراہم کریں۔ ہم ایک منفرد بین مضامین طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں جو عالمی توانائ
نسل کے لیے منصوبہ بند آؤٹ ریچ اور تربیت کے ذریعہ حقیقی دنیا کے اثرات میں مضبوط، ڈیڻا پر مبنی تحقیق کی ترجمانی 

 کرتا ہے۔

epic.uchicago.edu@UChiEnergy 
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