
���� 	�ز� 
��و � ������� ��د، ���� ���ا � ! 
safarifardas@Gmail.com 



www.fardbook.blogfa.com ١

"#$ �%&'( )*+,



www.fardbook.blogfa.com ٢

و براي و ذرات موجود در هوا براي محيط زيست  آلودگي هوا وقتي رخ مي دهد كه گازها، مايعات

و سالمتي انسان ها آسيب رسان باشند. يكي از عمده ترين مسائل زيست محيطي شهرهاي بزرگ

صنعتي در جهان، مسأله آلودگي هواست. اين مساله به ويژه در شهرهايي كه از لحاظ اقليمي همانند 

و يا از شرايط خاص مانند مجاورت با مراكز صنعتي برخوردارند  تهران محصور در كوه ها هستند

و هوايي شديد مي  بيشتر ديده مي شود. همچنين آلودگي هوا از عوامل ايجاد كننده تغييرات آب

و هوايي به يكي از مسائ و چالش هاي جهاني پيش رويلباشد. در حال حاضر تغييرات آب

و كارخانجات دانشمندان تبديل شده است. محققان اظهار مي دارند كه دود ناشي از خودرو ها

د و هوايي هستند. نتايج يك تحقيق نشان داد كه صنعتي از 10اليل اصلي ايجاد كننده تغييرات آب

كيلو گرم هواي آلوده مي شود. البته50كيلو متر رانندگي در طول هفته براي هشت ماه، سبب توليد

اين امر اختصاص به خود رو هاي شخصي ندارد. براي مثال آلودگي ايجاد شده توسط يك ماشين 

ز  ني هشت برابر يك خودرو است. چمن

و اندازه استاندارد آنها تعيين شده است. در آلوده كننده هاي مختلفي براي شهرها تعريف گرديده

واقع، حد استاندارد اين آالينده ها بر اساس ميزان اثرگذاري آنها روي سيستم هاي مختلف بدن 

و تعريف مي شود. از مصرف در چندين سال اخير روند رشد صنعتي گرايي دو عامل مهم ناشي

و فعاليت هاي انساني در تخريب محيط عمده ترين اين بخصوص آلودگي هوا بوده است. زيست
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آالينده ها شامل دي اكسيد كربن، دي اكسيد گوگرد، اكسيدهاي ازت، هيدروكربن ها،منواكسيد

و ذرات معلق مي باشند. و يا نامرئي باشند. برخي اين آالينده ها ممكن است با چشم ديد كربن ه شده

و برخي ديگر بطور غيرمستقيم، از تركيبات فوق به تنهايي عامل مستقيم آسيب رساني به افراد بوده

و تركيبات با يكديگر بر سالمتي جوامع بشري تأثير گذار به واسطه خواهند بود. اثرات متقابل ذرات

و خودروهاهاي مذكور عمدتاً حاصل سوختن سوخت هاي آالينده و برخي نيز فسيلي در صنايع بوده

و تركيبات شيميائي و كاالهاي به واسطه نشت يا عدم كنترل مؤثر مواد مورد استفاده در صنايع

 باشند. مصرفي مي

به نفر در سطح 3.000.000بر اساس گزارش هاي بين المللي، ساليانه جهاني بر اثر عوارض مربوط

ميآلودگي هوا جان خود را از  ، 2005طبق آمار سازمان جهاني بهداشت در سال . همچنيندهند دست

و مير هاي ساالنه سالمندان به دليل آلودگي هوا بوده است. به عبارت ديگر6 1/1درصد از مرگ

درصد فوت90حدود ميليون نفر سالمند در سراسر جهان به دليل همين موضوع فوت مي كنند.

و از اين مقدارشدگان در كشورهاي توسعه ياف تنها نيم ميليون نفر فقط در كشور آمريكا جان ته بوده

از خود را از دست داده و مير ناشي از حوادث رانندگي در اين كشور بيشتر است. اند كه بر آمار مرگ

كل2و ريه درصد از موارد سرطان5سازمان جهاني بهداشت 2002 سال اساس گزارش دو درصد از

و در متاسفانه است.بوده ناشي از عوارض قلبي در شهرهاي آلوده به علت آلودگي هوا ميرهاي مرگ

درصد68شهرهاي آلوده متوسط ساالنه بستري بيماران قلبي به علت آلودگي مونوكسيد كربن 

.يافته استافزايش 
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 اثر آلودگي هوا بر روي سالمتي

از نتايج بر اساس درصد از منواكسيد كربن موجود در هوا95تحقيقات، وسايل نقليه موتوري بيش

و مغزي منجر مي شود. غلظت منواكسيد كربن  را توليد مي كنند كه تنفس آن، به سكته هاي قلبي

و ساعات پاياني روز به بيشترين مقدار خود مي رسد از آنجايي كه ميل. در ساعات اوليه صبح

اتركيب  كربوكسي" با ايجاد تركيب پايدار،برابر اكسيژن است 200با هموگلوبين كسيد كربنمونو

و به تناسب درصد آلودگي هاي ميزان اكسيژن رساني به بافت،"هموگلوبين ،بدن كاهش يافته

و در موارد اختالالت حافظه اي، كاهش بازده كاري، آلودگي سردرد، خواب،عاليمي نظير سرگيجه

و ايست شديدتر مي قلبي و بيماران قلبي كند. مرگ بروز عروقي با در معرض قرار- افراد سالمند

، جان خود را به خطر مي اندازند. چنانچه هر فرد بطور متوسط،  5گرفتن در هواي آلوده شهرها

و يا ساعت در شهري كه داراي آلودگي هوا خصوصاً مونوكسيدكربن در حد باال است، فعاليت داشته

 آلوده فضاي آزاد را استنشاق كنند، دچار مسموميت مزمن با مونوكسيدكربن خواهد شد.هواي 
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ب و وارديوقاني تنفسفبه علت ريز بودن از مجاري،ميكرون10اندازهاذرات معلق به ويژه نفوذ

و به علت ريزي در سطح حبابچه سيستم تنفس مي مي هاي شوند از ريوي نشست كنند كه بخشي

مي بيماري با ذرات معلق در هوا،يدهند. تماس افراد با سابقه بيماري تنفس هاي ريوي را به آنها نسبت

و تنگي نفس ريوي را در پي دارد. كه حمالت آسم در مصرف بايد توجه داشت كنندگان دخانيات كه

را هواي آلوده زندگي مي و در معرض خطر بيشتري وارد بدن كنند، آلودگي بيشتري خود كرده

.هستند

و عوارض آلودگي هوا بر دستگاه توليد مثل، تحقيقات نشان داده است طيف وسيعي از اختالالت

و نوزاد اثر مي گذارد. همچنيـن تحقيقاتـي در مـردان درخصـوص تغييـرات سالمتي،رباردا جنين

ص و كمـي اسپـرم دي رت گرفته كه نشانوكيفـي دهنده نقش منفي آالينده هايي مثل سرب،

و ذرات معلق است.  اكسيد گوگرد

و در هنگامشامل عوارضي مانند وزن پايين جنين،برها آالينده اثرات تولد، تاخير رشد داخل رحمي

ميزان مواجهه مادر با گروهي از ذرات معلق يا هيدروكربـن در هشتميـن.مرگ داخل رحمي است

و شهرهاي بزرگ  مـاه بارداري بـر رشد جنين اثر مستقيم دارد. اين اتفاق بيشتر در نواحي صنعتي

 بويژه در زمستان رخ مي دهد.

و و شش ها مي شود. سوزش چشم، سرفه تنگي همچنين آلودگي هوا موجب ناراحتي چشم ها، گلو

و عميق  نفس هنگام آلودگي هوا بسيار باالست. از آنجايي كه تمرينات بدني مستلزم تنفس سريع تر

وجود شرايط آلودگي هوا تر است، ممكن است عالئم بروز بيماري به هنگام آلودگي هوا افزايش يابد. 
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ي هوا مي گردد كه در مواقع پديده وارونگي هوا ( اينورژن ) باعث افزايش تراكم سطحي آالينده ها

و تمرينات ورزشي خودداري شود.  الزم است از كليه فعاليت هاي بدني خاص، ورزش
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 جوي هاي آالينده مهمترين

 كربن منوكسيد�

 نيتروژن اكسيد�

 گوگرد اكسيد�

 هيدروكربورها�

 معلق ذرات�

 ازون�

 مقررات اينكه دارند وجود مقرراتي سرييك هيدروكربورها استثنايبه مواد اين تمام براي

 شرايطباها محدوديت اين. كنندمي ارائه"هوا كيفيت" استانداردسازي برايرا هايي محدوديت

 اين رود فراتر استانداردها اين سطحاز مواد اين هاي شاخصكه صورتيدرو دارند انطباق سالمت

از نيز سنگين فلزات.دهند قرار خطر معرضدررا عمومي سالمت شدتبه توانندميها آالينده

:از عبارتند فلزات اين. شوند هوا شدن آلودهبه منجر شدتبه توانندميكه هستند سمي مواد ديگر

)Hg( جيوهو)Pb( سرب،)Cd( كادميم
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ها آالينده انتشار منابع

 عمومي نقلو حمل خدمات�

 ترموالكتريك نيروگاههاي�

 صنايع�

 خانگي مصارف�

 شيالتو كشاورزي�

 ذراتو نيتروژن اكسيد هيدروكربورها، منوكسيدكربن، انتشار منابع مهمترين شيالتو كشاورزي

 اكسيددي انتشار اصلي مسئوالن ترموالكتريك هاي نيروگاهو صنايعكه درحالي هستند معلق

به هوا جريانبا سمي مواد شوندمي منتشر اتمسفردر مواد اينكه زماني. روندمي شماربه گوگرد

.شوندمي منتقل كيلومتر هزار فاصلهتا حداكثر دورتر مناطق



www.fardbook.blogfa.com ١٠ 

) )PSIشاخص استاندارد آلودگي

) و مقياسي از چگونگي كيفيت هواست كه به ميزان صفر تا PSIشاخص استاندارد آلودگي ) جدول

و در بسياري از گزارش هاي هواشناسي استفاده مي شود. 500 از PSI است ، داللت بر 100بيشتر

وضعيت هواي ناسالم دارد. در منطقه محل سكونت خود شاخص استاندارد آلودگي هوا را بررسي

)  است، مراقب باشيد. 100) بيشتر از PSIكنيد. اگر شاخص استاندارد آلودگي

و صنايع گوناگون ممكن است هوا را آلوده كنند.  در شهرهاي بزرگ، ماشين ها، اتوبوس ها، هواپيماها

و و آمد تراكتورها، كاميون ها و غبار ناشي از رفت و شهرهاي كوچك نيز بر اثر وجود گرد در روستاها

و محصوالت  و دود حاصل از آتش زدن چوب كشاورزي، هوا ماشين هاي كشاورزي بر جاده هاي خاكي

آلودگي هوا در فضاهاي بسته به ويژه مناطق روستايي كه از سوخت جامد براي آلوده مي شود.

و پز استفاده مي و پخت دار كنند نيز مطرح است. ميزان دريافت آاليندگي يك زن خانه گرمايش

و گرمايش استفاده مي و پز م روستايي كه در طول روز از سوخت جامد براي پخت عادل مصرف كند،

. دو پاكت سيگار است
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 شهري مراكزدر هوا آلودگي

 هوا آلودگي عوامل بزرگترين خانگي گرمايشي هاي سيستمو موتوري نقليه وسايل ترافيكشك بي

در آنها آالينده مواد انتشار باالي سطح سبببه نقليه وسايل خصوص،به. روندمي شماربه شهرها در

.كنندمي ايفا بزرگ شهرهاي هواي نامناسب وضعيتدر مركزي نقش سنگين ترافيكبا محيطهاي

در سرد هواي شودمي موجبكه گرمايي وارونگي هاي پديده دليلبه اغلب زمستان دورهدر ويژه به

 كيفيت تواندمي سنگين ترافيك شود سمي گازهاي شدن رقيق مانعو شده انباشته پايين سطوح

.دهد قرار خطر معرضدر شدتبهرا هوا

 بررسي مورد روزانه نوساناتباهمو فصلي نوساناتباهم تواندمي شهري مراكزدر هوا آلودگي سطح

 هاي سيستم پيك حداكثركه آنجااز. دارد ارتباطها ساختمان گرمايبا SO2 مثال براي. گيرد قرار

 افزايش زمستان فصلي دورهدر اتمسفردر گاز اين سطح بنابراين است زمستان دورهدر گرمايشي

 فصلدر گاز اين تمركز بنابراينو دارد ارتباط"فتوشيميايي دودمه"با اوزنكه درحالي. يابد مي

 گازهايكه است درحالي اين.رسدمي خود ميزان حداكثربه روز مياني ساعاتدرو تابستان

 اند وابسته روزانه تغييراتبه بلكه ندارند ارتباطي فصلي پيكبا نيتروژن منوكسيدو كربن منوكسيد

 روز مختلف ساعاتدر نقليه وسايل ترافيك سطح روزانه، تغييرات اين داليل مهمتريناز يكي كه

.است

با مثال، براي. شودحل نقلو حمل درست سياستهاي طريقاز تواندميو بايد آلودگي مشكل

 خودروهاي تردداز كامل طوربه توانمي عمومي نقلو حمل بخشدر صحيح گذاريهاي سرمايه

. كرد جلوگيري كار محلبه رفتن براي روز طولدر شخصي
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 زير مواردبه توانمي بكاهد بحراني روزهايدر هوا آلودگياز توانندميكه راه كارهايي ديگر از

:كرد اشاره

 ترافيك.پر ساعاتو روزها طولدر غيرضروري سفرهاياز اجتناب-1

 باشد. روان نظر مورد مسيردر حركتكه طوريبه ترافيك سطح حداقلبا مسيرهاي انتخاب-2

به مقصدبه رسيدنو كندمي عبور عمومي هاي باغوها پارك ميانازكه مسيرهايي انتخاب-3

 دوچرخه.بر سوارياو پياده صورت

 سنگين. ترافيكبا مناطقدر) دويدن مثال براي( ورزشي هاي فعاليتاز اجتناب-4

 سنگين ترافيككه هايي خياباندر كالسكهبايا پياده ويژهبه سن،كم كودكان بردناز اجتناب-5

 است.

 ترافيك اثردر خيابانكه زمانيدرها پنجره شيشه باالكشيدنو خودرو موتور كردن خاموش-6

 است. شده مسدود سنگين

 خطر. فاكتورهاي داراي افراد براي ويژهبه)17تا12( بحراني ساعاتدر منزلاز خروجاز اجتناب-7
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و خانواده  مراقبت از خود

هنگام آلودگي شديد هوا در طول روز، حتي المقدور سعي كنيد در خانه بمانيد. ميزان آالينده ها در

هاي شهري به دليل ميزان آالينده ها در هنگام آغاز فعاليت خانه، بسيار كمتر از فضاي بيرون است. 

و در بعد از ظهر  ، به طور معمول افزايش مي يابد. به هنگام ظهر به دليل شرايط جوي كاهش ترافيك

و مجددا در نيمه هاي شب كاهش مي يابد. كه ها افزايش بدترين زمان آلودگي هوا هنگامي است

و خيابان ها مملو از ماشين هستند. و فعاليت هاي اگر مجبوريد بيرون برو آسمان ابري يد، كارها

بيرون از منزل خود را در ساعت هاي اول صبح يا بعد از غروب آفتاب انجام دهيد. فعاليت بيش از حد 

انجام ندهيد، چون هر چه سريعتر نفس بكشيد، آلودگي بيشتري را داخل ريه هاي خود مي كنيد. 

كم- تاثير آلودگي هوا   چرا كه تعداد تنفس آنها ساالن است،بر كودكان بيش از بزرگ- حتي به ميزان
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وبيشتر به خود مي كنند. ريه بافتبه اين ترتيب ميزان آالينده هاي بيشتري را وارد بوده افراد مبتال

بيماريهاي تنفسي يا قلبي در برابر آلودگي هوا واكنش شديدتري نشان مي دهند، بدين سبب هنگام 

ح دي كه بايد فعاليت هاي خود را محدود كنند يا تحت آلودگي شديد وضعيت آنها بدتر مي شود تا

تحقيقات نشان مي دهند زندگي در مجاورت بزرگراه هاي پر مراقبت هاي پزشكي قرار بگيرند. 

ترافيك با نرخ سرطان در كودكان ارتباط مستقيم دارد، به طوري كه كودكان ساكن در منازل مجاور 

در20خيابان هايي كه بالغ بر  برابر بيشتر از ديگر چندآن به طور روزانه تردد مي كنند، هزار خودرو

در مورد ورزش هم بايد به اين نكته توجه كنيم. زماني كه ورزش.كودكان در معرض آسيب هستند

و سريع تر مي كشيم، ميزان بيشتري ازآالينده ها را وارد ريه مي كنيم. به  مي كنيم چون نفس عميق

از همين دليل توصيه مي شود در و ساعاتي كه آلودگي به بيشترين حد خود مي رسد ورزش نكنيد

خانه خارج نشويد. فراموش نكنيد كه سالن هاي ورزشي از آلودگي در امان نيستند. در سالن هاي 

و آالينده ها را به  و خواه ناخواه هواي بيرون به داخل سالن آمده ورزشي هواي داخل تهويه شده

و حتي  گاهي اوقات هواي داخل سالن ورزشي از بيرون آلوده تر است. همراه خود مي آورد
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 غذايي رژيم

كه تازه سبزيجاتو ميوه خوردن رسدمي بحراني مرحلهبه هوا آلودگي سطحكه روزهاييدر-1

. كنندمي مقابله آزاد راديكالهايباها ويتامين. شودمي توصيه هستند مختلف هاي ويتامين محتوي

.دهند افزايشرا آزاداي راديكاله سطح قادرند آالينده مواد

 نمك. مصرف كردن محدود-2

 مواد اين بوي است ممكن هرچند. فرنگي ترهو پياز سير، خوردنبه كودكان دادن عادت-3

از توانندمي بنابراينو هستند گوگرد زيادي ميزان محتوي سبزيجات اين اما باشد آزاردهنده

.كنند محافظت تنفسي دستگاه) مخاط( موكوس

.شوند خارج بدناز اضافي امالحتا كندمي كمكها كليهبهكهآب زياد نوشيدن-4

ها كناردركه وانت هايياز تازه سبزيجاتو ميوه خريداز اجتناب-5 بهرا خود محصوالت خيابان

 خودروها عبور مسيردرو مغازهاز بيروندررا خود سبزيجاتكه هايي مغازهياو رسانندمي فروش

.گذارند مي
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 نكته آخر

هر سال با فرا رسيدن فصل سرد، آلودگي هوا به عنوان يك موضوع نگران كننده مطرح مي شود.

و غريب نيست. پديده آلودگي هوا  براي ساكنان شهرهاي بزرگ مانند تهران اين واقعه چندان عجيب

و  بياييد تا همه ما قبل از آنكه بيماران قلبي تاثيرات بشدت منفي دارد.بر سالمت كودكان، سالمندان

و در انجام اين خاطرات گذشته هواي پاك موضوع و نگهداري آن كوشا بوده  هايمان شود، در حفظ

و به ياد داشته باشيم كه در و جهاني، سهم خود را ادا نمائيم اين كره خاكي، مسئوليت اجتماعي ملي

و فرزندانمان استتنفس هواي  تغيير زندگي مردم در كاهش آلودگي بسيار مهم.پاك، حداقل حق ما

است. شايد تصور كنيم كه تنها راه كمك ما عدم استفاده از خودروي شخصي است. اما در يك 

تحقيق كه در كشور كانادا انجام گرديد، ديده شد كه اگر هر خانواده كانادايي يك المپ معمولي رشته 
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(مهتابي) تعويض كند، باعث كاهش آلودگي توليد شده توسط نيرو اي خود را با يك المپ فلورسنت

به 66000گاه ها معادل  و آگاهي رساني خودرو مي شود. بزرگداشت روز هواي پاك روز تشويق جامعه

و ذكر فوايد هواي سالم آن ها براي داشتن هواي تميز، نه تنها در طي اين روز، بلكه در تمام طول عمر

و خطرات هواي آلوده است. هر كدام از ما در آلودگي هوا به نحوي نقش داريم. بياييم براي كاهش 

و تميز شدن آن هم نقش داشته باشيم.  آلودگي هوا
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