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الے ممالک کو WHO کے  PM مرکوزیت اور متوقع زندگی و
2.5

خاکہ 1 · 2016 میں سب سے خراب فضائی آلودگی – 
نے سے فائدہ حاصل ہوا ےہ PM میں کمی کر

2.5
رہنما خطوط تک 
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خالصہ

2016 میں پاکستان میں دنیا کی پانچویں سب سے آلودہ ہوا تھی، جو زیادہ تر گاڑیوں اور صنعتی اخراج 

اور فصل کے جلےن کی وجہ سے تھی۔ اگر برقرار رہتی ےہ، تو یہ فضائی آلودگی عام پاکستانی کی زندگیوں 

رہنما  کے   )WHO( تنظیم صحت  عالمی  کے جو  زندگی  متوقع  کی  ان  نسبت  بہ  گی،  2.7 سال کم کرے  کے 

نے کی صورت میں ہوتی؛ اور 2.2 سال اس کے اپےن فضائی کوالٹی کے معیار کے برعکس۔   خطوط پر پورا اتر

WHO کے رہنما خطوط کے موازنہ میں، الہور ضلع کی حالت سب سے زیادہ خراب ےہ، جہاں اوسط رہائ�شی 

5.3 سال گنوا رےہ ہیں۔ جبکہ حکومت نے معیار ہوا کے مسئلے کا سامنا کرنا شروع کر  اپنی زندگیوں کے 

نے کا موقع ےہ۔ اگر ملک نے حالیہ  دیا ےہ، یہ تجزیہ دکھاتا ےہ کہ پاکستان کے پاس اپنی ہوا کو صاف کر

برسوں میں چین کے ذریعہ حاصل کردہ ہوا کے معیار کے مقابلے میں مسلسل بہتری حاصل کی، تو اس کے 

الے لوگ 1.9 سال زیادہ زندہ رہیں گے۔  1.2 سال طویل زندگی بسر کریں گے۔ الہور میں رہــــےن و
ً
رہائ�شی اوسطا
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 طریقہ کار

AQLI کے ذریعہ کی گئی متوقع زندگی کی تحسیب چند ہم مرتبہ جائزہ مطالعوں پر 
مبنی ےہ، جو چین اور دیگر۔ )2013( اور ایبنسٹین اور دیگر۔ )2017( کے ذریعہ، جو 

مائیکل گرین سٹون کے تعاون سے کےی گئے تھے، جو چین میں ایک منفرد قدرتی تجربہ 
نے کے ذریعہ جس نے ذرات  کا استعمال کرتا ےہ۔ آبادی کے دو ذیلی گروپوں کا موازنہ کر
کی فضائی آلودگی کی مختلف سطحوں کے تئیں طویل ایکسپوژر کا تجربہ کیا تھا، یہ 

الے دوسرے عوامل سے ذرات کی فضائی آلودگی کو  نے و مطالعے صحت کو متاثر کر
نے کے قابل تھے۔ دونوں مطالعوں کے سب سے حالیہ مطالعہ  واضح طور پر علٰیحدہ کر

PM کے مسلسل ایکسپوژر سے 
10

سے پتہ چلتا ےہ کہ ایک اضافی μg/m3 10 تک 
PMکے لحاظ سے، یہ اس تعلق کی 

2.5
متوقع زندگی میں 0.64 سال تک کی کمی آتی ےہ۔ 

PM متوقع زندگی کو 0.98 سال 
2.5

ترجمانی کرتا ےہ کہ ایک اضافی μg/m3 10 برائے 
تک کم کرتا ےہ۔ پاکستان میں فضائی آلودگی کے حالیہ متوقع زندگی اثرات اور 

نے کے لےی، AQLI نے اس دریافت کو  فضائی آلودگی میں کمی کے ممکنہ اثرات کا تعین کر
PM پیمائشوں پر الگو کیا۔ 

2.5
PM مرکوزیت، سیٹالئٹ سے اخذ کردہ 

2.5
پاکستان کی 

الے طریقہ کار کے بارے میں مزید جانےن کے لےی،  AQLI کے ذریعہ استعمال کےی جانے و
aqli.epic.uchicago.edu/about/methodology :مالحظہ کریں

PM مرکوزیت  
2.5

خاکہ 2 · 2016 میں 

تے ہیں۔ نوٹ: پاکستان کے خطے اور سرحدیں پاکستان کا سروےکی پیروی کر

پاکستان کی آلودگی چیلنج
2016 میں پاکستان میں دنیا کی پانچویں سب سے آلودہ ہوا تھی، جو عام طور 
پر جنوبی ایشیا کے زیادہ تر حصوں میں مشترکہ مجرموں کی وجہ سے تھی: گاڑیوں 
کے اخراج، صنعتی سرگرمی جیسے اینٹوں کے بھےٹ، فیکٹریاں، اور پاور پالنٹ، اور 
1(۔ فضائی آلودگی کی یہ سطح پاکستانیوں  فصلوں کو جالنا )دیکھیں خاکہ 
کی صحت کو کمزور کر رہشی ےہ، جس سے اوسط متوقع زندگی میں 2.7 سال 
خطوط رہنما  کے   WHO اگر  کہ  کے  اس  نسبت  بہ  ےہ،  رہشی  ہو  کمی  کی   تک 

نے سے  PM( آلودگی پر پورا اتر
2.5

μg/m³ 10 برائے طویل مدتی باریک ذرات مادہ )
ہوتی؛ اور μg/m³ 15کے اس کے اپےن ہوا کوالٹی معیار کے مقابلے میں 2.2 سال۔

98 فیصد ایسے عالقوں  200 ملین سے زیادہ لوگوں کا  2016 میں، پاکستان کے 
WHO کے رہنما  میں رہــــے تھے جہاں ساالنہ اوسط ذرات کی آلودگی کی سطح 
خطوط سے زیادہ تھی )دیکھیں خاکہ 2(۔ آبادی کا ستانویں فیصد ایسے عالقوں 
PM معیار سے زیادہ تھی۔ اس 

2.5
اپےن  کے  میں رہــــے تھے جہاں یہ خود پاکستان 

54 فیصد  PM مرکوزیت میں 
2.5

1998 کے بعد سے  اعلٰی مرکوزیت کے نتیجے میں 
کا اضافہ ہوا ےہ۔

پاکستان کے وہ عالقے جو سب سے زیادہ خراب ہیں وہ اس کی مشرقی سرحد پر 
WHO کے  واقع ہیں، خاص طور پر پنجاب کے صوبہ میں جہاں اوسط رہائ�شی 
بے  نے کے مقابلے میں 3.8 سال کم زندہ رہــــے ہیں۔ صو رہنما خطوط پر پورا اتر
 11 آلودہ ضلع الہور ےہ، جس میں  کے ساتھ ساتھ ملک میں سب سے زیادہ 
ملین کی آبادی کے ساتھ ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہر شامل ےہ۔ گزشتہ دو 
دہائیوں میں الہور میں ہوا کے معیار میں کمی آئی ےہ: 1998 میں، اس کی آلودگی 
μg/m³ 64—ہو گئی جو  2016 تک، یہ دوگنا  μg/m³ 33۔  کی مرکوزیت تھی 
PM مرکوزیت اسشی سطح پر 

2.5
کہ WHO کے رہنما خطوط کا چھ گنا ےہ۔ اگر 

برقرار رہتی ےہ، تو متوقع زندگی کا خسارہ عام آدمی کے لےی 5.3 سال ہوگا، بہ 
نسبت اس کے کہ اگر WHO کے رہنما خطوط کی پابندی کی جاتی۔ فیصل آباد 
میں، جو پاکستان کے تیسرے سب سے بڑے شہر پر مشتمل ےہ، رہائشیوں کو 

WHO کے رہنما خطوط کے باملقابل اوسط 4.8 سال کا نقصان ہوتا ےہ۔

ایک نئے دور کا آغاز؟
پاکستانی حکومت نے فضائی آلودگی کے چیلنج کا جواب دینا شروع کر دیا ےہ۔ 
2017 میں، حکومت پنجاب نے فصلوں کو جالنے پر پابندی لگانے اور فیکٹریوں اور 
نے کے لےی ہنگامی اقدامات کےی۔ انھوں نے مختصر  گاڑیوں پر اخراج کے قوانین نافذ کر
الے پاور پالنٹوں کو  نے کے لےی کوئلے سے چلےن و مدتی فضائی آلودگی کو کنٹرول کر
نے کے ساتھ بھی تجربہ کیا، حاالنکہ اس کی وجہ سے بجلی کی کمی ہو گئی۔   بند کر
2018 میں، وزیر اعظم عمران خان اقتدار میں آئے اور اپنی کابینہ سے کہا کہ 
آلودگی ”ایک سنگین مسئلہ ےہ جس سے نپٹےن کی ضرورت ےہ۔“ ایک عدالتی 
حکم کے بعد، ان کی حکومت نے فضائی معیار کی نگرانی دوبارہ شروع کرنا یا 
نصب کرنا شروع کر دیا۔  خان نے اس موسم سرما میں دو مہیےن کے لےی 12 انتہائی 
الے اضالع میں فیکٹریوں کو بھی بند کر دیا ےہ، اور اینٹ کے بھٹوں کے  آلودگی و
نے کی ترغیب دی ےہ۔ کچھ  مالکان کو زیادہ صاف ٹیکنالوجی کا استعمال کر
نے کے لےی، اور کچھ کسانوں  بھٹہ چالنے والوں پر گندی ٹیکنالوجی کا استعمال کر
پر اپنی فصل جالنے کے لےی جرمانہ عائد کیا گیا ےہ۔ اس کے عالوہ، حکومت گاڑیوں 

نے پر غور کر رہشی ےہ۔ کے لےی اعلٰی اخراج معیار قائم کر



نے سے متوقع زندگی کا حصول میں 32 فیصد کی کمی حاصل کر
 
PM

2.5
خاکہ 3 · 10 سب سے بڑے شہروں اور تمام پاکستان میں 
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الے 10 شہر شامل ہیں۔ چونکہ پاکستان کے لےی AQLI کا ڈیٹا ضلع کی سطح پر ےہ، اس لےی دکھائے گئے متوقع زندگی کے اعداد و شمار ان ضلعوں سے جڑے  نوٹ: اس گراف میں پاکستان کی 2017 کی مردم شماری کے مطابق سب سے بڑی آبادی و
ہیں جن میں شہر شامل ہیں۔ دیگر اضالع اور شہروں کے بارے میں تفصیالت کے لےی، براہ کرم ضمیمہ دیکھیں۔

PM میں تبدیلی 
2.5

PM کمی سے 
2.5

خاکہ 4 · 32 فیصد 

تے ہیں۔ نوٹ: پاکستان کے خطے اور سرحدیں پاکستان کا سروےکی پیروی کر

نے سے متوقع زندگی کا حصول PM کمی حاصل کر
2.5

خاکہ 5 · 32 فیصد 

تے ہیں۔ نوٹ: پاکستان کے خطے اور سرحدیں پاکستان کا سروےکی پیروی کر
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کے اپےن حالیہ  نے  ”اگر فضائی آلودگی کو کم کر

منصوبوں میں پاکستانی حکومت کامیاب ہوتی 

ےہ، تو اس کا انعام ہوگا پاکستانیوں کی طویل 

اور صحتمند زندگی۔“

مائیکل گرین سٹون، اقتصادیات میں ملٹن فریڈمین ممتاز 
EPIC ،پروفیسر، کالج اور ہیرس اسکول؛ ڈائریکٹر

نتائج

ممکنہ اثرات
نے والی صنعت کاری کے  پوری تاریخ میں، دنیا بھر میں ممالک نے تیزی سے ہو

عرصے کے دوران شدید فضائی آلودگی کا تجربہ کیا ےہ۔ اسشی وقت، جن 
تے ہیں اور حکومت مضبوط  ممالک میں شہری تبدیلی کا مطالبہ کر

پالیسیوں کے ساتھ پیروی کرتی ےہ، وہاں فضائی آلودگی کی کمی کے کامیابی 
ٹریک ریکارڈ نظر آتے ہیں۔ ماحولیاتی بہتری کی یہ وراثت اس بات کا ثبوت ےہ 

کہ آج پاکستان کی آلودگی کو کل کی قسمت کی ضرورت نہیں ےہ۔

دراصل، چین نے گزشتہ چند سالوں میں ہوا کے معیار کو بہتر بنانے میں 
زبردست ترقی دیکھی ےہ۔ 2014 میں، حکومت نے ”آلودگی کے خالف جنگ“ کا 

نے کے لیے ایک قومی منصوبہ بندی تیار کی۔ اس  اعالن کیا اور اس کا سامنا کر
کے بعد سے، چین کے انتہائی آلودہ شہروں نے ذرات کی آلودگی میں 32 فیصد کی 
اوسط کمی کی ےہ—جو متوقع زندگی کو 2.3 سال تک بہتر بناتا ےہ اگر یہ 

کمی برقرار رہتی ےہ۔ بھارت، جس نے جنوری 2019 میں، آلودگی کے خالف 
اپنی جنگ کا اعالن کیا تھا، اگر 30-20 فیصد کے اپنے اعالن کردہ آلودگی میں 

نے میں کامیاب رہتا ےہ تو وہ بھی اسشی راستے پر  کمی کے ہدف کو پورا کر
ہوگا۔

نے کا موقع ےہ۔ اگر  پاکستان کے پاس بھی اسشی طرح کی پیش رفت کا تجربہ کر
پاکستان کو چین میں تجربہ کےی گئے 32 فیصد آلودگی میں کمی کو حاصل 

 1.2 سال زیادہ 
ً
کرنا اور اسے برقرار رکھنا ےہ، تو اس کے رہائشیوں کو اوسطا

نے کے  وقت تک جینا ہوگا۔ یہ ملک کو اپنی ہوا کوالٹی کے معیار کو حاصل کر
نے کے 43 فیصد کے راسے پر  52 فیصد اور WHO کے رہنما خطوط کو پورا کر
الے لوگ 2 سال طویل زندگی  لے جائے گا۔ الہور کے انتہائی آلودہ ضلع میں رہــــےن و

گزاریں گے )دیکھیں خاکہ 5-3(۔

نتیجہ

PM فضائی آلودگی عالمی سطح پر اوسط شخص کی 
2.5

AQLI کے مطابق، 
 1.8 سال تک کم کر رہشی ےہ۔ پاکستان میں 2016 

ً
متوقع زندگی کو تقریبا

میں دنیا بھر میں ذرات کی آلودگی کی پانچویں سب سے بڑی مقدار تھی۔ اس 
کے نتیجے میں، عام پاکستانی اس آلودگی کی وجہ سے 2.7 سال کا نقصان کر 

رہا ےہ۔ الہور جیسشی کچھ جگہوں پر، یہ نقصان 5.3 سال کے برابر ےہ۔

گزشتہ کئی دہائیوں میں، جاپان، ریاستہائے متحدہ، اور برطانیہ سمیت دیگر 
نے کے لےی کامیابی کے ساتھ کام کیا ےہ اور  ممالک نے فضائی آلودگی کو کم کر

ئے کہ آج کی  تے ہو پالیسیاں الگو کی ہیں، اس بات کی اہمیت ظاہر کر
فضائی آلودگی کو کل کی قسمت کی ضرورت نہیں ےہ۔ اور حال ہشی میں، چین 
PM مرکوزیت کو بہت کم کر دیا 

2.5
نے کے بعد  نے ”آلودگی پر جنگ کا اعالن“ کر

ےہ۔ AQLI اسے ٹھوس بناتا ےہ کہ ان پالیسیوں کے فوائد کو شاید سب سے 
اہم میٹرک میں ماپا جا سکتا ےہ — طویل اور صحتمند زندگیاں )دیکھیں 

ضمیمہ(۔

نوٹ: AQLI پاکستان کی قومی سرحدوں اور جموں و کشمیر کے متنازعہ عالقے کے پاکستان کے سروے کی پیروی کرتا ےہ۔ اس رپورٹ میں ملک سطح کے اعداد و شمار کو اس نق�ےمیں 
متنازعہ کے طور پر نشان زد کےی گئے عالقوں کو چھوڑ کر جمع کیا گیا تھا۔
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کے اثرات PM اور متوقع زندگی 
2.5

الے 50 ضلعوں میں موجودہ اور ممکنہ  ضمیمہ جدول I  سب سے زیادہ آبادی و

جیسا کہ چین نے 2017-2013 تک حاصل کیا تھا۔ مزید معلومات کے لےی، دیکھیں کیا چین اپنی آلودگی پر جنگ جیت رہا ےہ؟  1

µg/m3 10 کے 

WHO رہنما 
کے لےی خطوط 

µg/m3 15 کے 

قومی معیار 
کے لےی

32 فیصد 
تک1 2016آبادی )ملین(ضلعصوبہ

%32 کمی 
کے بعد

22.416110.50.10.5کراچی شہرسندھ

9.464435.34.82.0الہورپنجاب

8.159404.84.31.8فیصل آبادپنجاب

5.158404.74.31.8گجرانواالپنجاب

4.941283.02.51.3راولپنڈیپنجاب

4.728191.81.30.9رحیم یار خانپنجاب

4.642283.12.61.3ملتانپنجاب

4.057394.64.21.8سیالکوٹپنجاب

4.049343.93.41.5سرگودھاپنجاب

3.938262.82.31.2مظفر گڑھپنجاب

3.634232.41.91.1بہاولپورپنجاب

3.561415.04.51.9قصورپنجاب

3.359404.84.31.8اوکاڑاپنجاب

3.144303.32.81.4ویہاریپنجاب

3.146313.53.11.5خانیوالپنجاب

3.152354.13.61.6گجراتپنجاب

3.134232.31.91.1پشاورخیبر پختونخوا

3.042293.12.71.3بہاولنگرپنجاب

3.061425.04.61.9شیخوپورہپنجاب

2.848333.73.21.5جھنگپنجاب

2.755384.43.91.7ساہیوالپنجاب

2.434232.31.91.1ڈیرہ غازی خانپنجاب

2.450343.93.41.6ٹوبہ ٹیک سنگھپنجاب

2.226181.61.10.8خیرپورسندھ

2.235242.52.01.1مردانخیبر پختونخوا

2016 مرکوزیت سے 
نے سے متوقع زندگی کا حصول )سال( PM کم کر

2.5
)µg/m3( مرکوزیت PM

2.5
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کے اثرات PM اور متوقع زندگی 
2.5

الے 50 ضلعوں میں موجودہ اور ممکنہ  ضمیمہ جدول I  سب سے زیادہ آبادی و

µg/m3 10 کے 

WHO رہنما 
کے لےی خطوط 

µg/m3 15 کے 

قومی معیار 
کے لےی

32 فیصد 
تک1 2016آبادی )ملین(ضلعصوبہ

%32 کمی 
کے بعد

2.219130.90.40.6حیدرآبادسندھ

2.120141.00.50.6سنگھرسندھ

1.937252.62.11.2اٹکپنجاب

1.925171.51.00.8سواتخیبر پختونخوا

1.954374.33.81.7پاکپتنپنجاب

1.961425.04.51.9نارووالپنجاب

1.960414.94.41.9ننکانہ صاحبپنجاب

1.741283.02.51.3لودھراںپنجاب

1.751354.03.51.6منڈی بہاؤالدینپنجاب

1.741283.02.51.3لیہپنجاب

1.731212.01.61.0راجن پورپنجاب

1.618120.80.30.6بادنسندھ

1.639272.82.31.2چکوالپنجاب

1.622151.20.70.7دادوسندھ

1.636252.62.11.1صوابیخیبر پختونخوا

1.624161.40.90.8نوشہرو فیروزسندھ

1.634232.31.91.1چارسدہخیبر پختونخوا

1.641283.02.51.3میانوالیپنجاب

1.642293.22.71.3بھکرپنجاب

بے نظیرآبادسندھ 1.622151.10.60.7شہید 

اسالم آباد وفاقی 
دارالحکومت 

عالقہ
1.541283.12.61.3اسالم آباد

1.530201.91.50.9مانسہرہخیبر پختونخوا

1.527181.71.20.9الڑکانہسندھ

1.455374.43.91.7چنیوٹپنجاب

1.426181.61.10.8گھوٹکیسندھ

2016 مرکوزیت سے 
نے سے متوقع زندگی کا حصول )سال( PM کم کر

2.5
)µg/m3( مرکوزیت PM

2.5



aqli.epic.uchicago.edu @UChiEnergy #AQLI

/UChicagoEnergyepic.uchicago.edu @UChiEnergy

معیار ہوا کا حیاتی اشاریہ® کے بارے میں

AQLI ایک آلودگی کا اشاریہ ےہ جو ذرات کی فضائی آلودگی کو شاید سب سے زیادہ اہم میٹرک میں تبدیل کرتا ےہ جو موجود 

ےہ: متوقع زندگی پر اس کا اثر۔ شکاگو یونیورسٹی کے اقتصادیات میں ملٹن فریڈمین پروفیسر مائیکل گرین سٹون اور شکاگو 

AQLI کی جڑیں حالیہ تحقیق میں پیوست  یونیورسٹی کے توانائی پالیسشی انسٹی ٹیوٹ )EPIC( میں ان کی ٹیم کے ذریعہ تیار کردہ، 

ہیں جو فضائی آلودگی اور متوقع زندگی کے تئیں انسان کے طویل مدتی ایکسپوژر کے درمیان موجبانہ تعلق کا تعین کرتا ےہ۔ اشاریہ 

پھر اس تحقیق کو ہائپر مقامی، گلوبل ذرات کی پیمائشوں کے ساتھ جوڑتا ےہ، جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں کمیونٹیز میں ذرات 

کی آلودگی کی حقیقی قیمت کے تئیں بے مثال بصیرت پیدا ہوتی ےہ۔ اشاریہ یہ وضاحت بھی کرتا ےہ کہ کس طرح فضائی آلودگی 

کی پالیسیاں متوقع زندگی میں اضافہ کر سکتی ہیں جب وہ عالمی تنظیم صحت کے رہنما خطوط، موجودہ قومی ہوا کوالٹی 

معیارات، یا صارف کے ذریعہ تعین کردہ ہوا کوالٹی کی سطحوں کی پابندی کرتی ہیں جسے ایکسپوژر کی ایک محفوظ سطح تسلیم 

پالیسشی  پالیسیوں کی اہمیت کے بارے میں مقامی کمیونٹیز اور  کیا جاتا ےہ۔ یہ معلومات ٹھوس الفاظ میں فضائی آلودگی کی 

نے میں مدد کر سکتی ہیں۔ سازوں کو مطلع کر

EPIC کے بارے میں

ئے، یہ یقینی بنانے  تے ہو شکاگو یونیورسٹی میں توانائی پالیسشی انسٹی ٹیوٹ )EPIC( ماحول اور سماجی نقصانات کو محدود کر

نے کے ذریعہ عالمی توانائی چیلنج کا سامنا کر رہا ےہ کہ توانائی بازار قابل اعتماد، سستی توانائی تک رسائی فراہم  کے لےی کام کر

تے ہیں جو عالمی توانائی کے رہنماؤں کی اگلی نسل  ئے ایسا کر تے ہو کریں۔ ہم ایک منفرد بین مضامین طریقہ کار کا استعمال کر

کے لےی منصوبہ بند آؤٹ ریچ اور تربیت کے ذریعہ حقیقی دنیا کے اثرات میں مضبوط، ڈیٹا پر مبنی تحقیق کی ترجمانی کرتا ےہ۔

مزید مطالعہ

معیار ہوا کا حیاتی اشاریہ کا تعارف: ذرات کی فضائی آلودگی، انسانی صحت، اور عالمی پالیسشی کے بارے میں بارہ حقائق کیا چین 

آلودگی کے خالف اپنی جنگ جیت رہا ےہ؟

آلودگی کے خالف بھارت کی جنگ: طویل زندگی کے لےی ایک موقع

aqli.epic.uchicago.edu/reports


