
  آلودگی ھوا

با توجھ بھ آلودگی شدید گرد و غبار در روزھای 
و عالقمندان  شھریاناخیر و بمنظور آشنایی بیشتر ھم

 شما در اختیار این مطالب  در خصوص آلودگی ھوا
  .گرفتھ است قرار

   

  مقدمھ – ١

ھوا، آب، غذا، (ھوایکی از پنج عنصر ضروری 
فرد  ھر. برای ادامھ حیات انسان است)گرما و نور

کند و تقریبْا بھ  بار تنفس می٢٢٠٠٠روزانھ نزدیک 
معموْال انسان . کیلوگرم ھوا در روز نیاز دارد ١۵
روز بدون  ۵ھفتھ بدون غذا ومدت  ۵تواند بھ مدت  می

دقیقھ  ۵تواند بدون ھوا حتی  آب زنده بماند، اما نمی
  .زنده بماند

ی ھا باتوجھ بھ گسترش شھرھا و افزایش منابع آالینده
ھوا، ھوای اغلب شھرھای بزرگ و صنعتی آلوده 

باشد و با توجھ بھ خطراتی کھ این آلودگی برای  می
سالمت افراد ساکن در مناطق آلوده دارد شناخت و 
آگاھی نسبت بھ جوانب مختلف این مسْالھ از اھمیت 

برخوردار می باشد و تنھا با آگاھی و شناخت  بسیاری
یا کاھش خطرات آن  گیریاز این مسْالھ امکان جلو

  وجود دارد

  
  
  

  آلودگی ھوا چیست؟ -٢

ھا در اثر فعالیتھای طبیعی و  انواع متعددی از آالینده
مصنوعی ناشی از فعالیت ھای بشر کھ در زمین 

گردند، بنابراین بطور  گیرد، وارد اتمسفر می انجام می
معنی حضور یک ماده خارجی در ھ کلی آلودگی ھوا ب

کی از تعاریف،آلودگی ھوا بدین بر اساس ی. ھواست
  :گردد صورت تعریف می

آلودگی ھوا عبارتست از وجود ھر نوع آالینده اعم از 
کیفیت زندگی  بھ طوری کھ جامد، مایع، گاز در ھوا 

  .را برای انسان و دیگر جانداران بھ خطر اندازد

   :ذرات معّلق

بھ ھر نوع ماده پراکنده اعم از جامد یا مایع کھ از 
میکرون کوچکتر  ۵٠٠یک مولکول بزرگتر و از 

  . شود باشد، ذّره گفتھ می

 ١٠و ذرات کوچکتر از  TSPمجموع ذرات را 
میکرون را  ۵/٢و کوچکتر از  PM ١٠میکرون را 

۵/٢  PM10 با توجھ بھ اینکھ ذرات . گویند می
ھای تحتانی ریھ  بھ قسمتمیکرون  ١٠کوچکتر از 

ھا  در الوئول رسوب کنندهشوند و عمده ذرات  وارد می
ھا کھ از جدار ریھ عبور کرده وارد جریان خون  یا آن
میکرون ھستند، از نظر  ۵/٢شوند کوچکتر از  می

بھداشتی این دو گروه از ذرات دارای اھمیت خاصی 
  .باشند می
  
  
  

  منابع آلودگی ھوا

آالینده ھای ھوا را بھ دو گروه ثابت و منابع انتشار 
گروه ثابت ھمانطور کھ از . متحّرک تقسیم کرده اند

ھا پیداست شامل صنایع، نیروگاه ھا و مراکز  اسم آن
شود و منابع متحّرک انواع  تجاری و مسکونی می

وسایل نقلیھ از موتور سیکلت تا ھواپیما و کشتی را 
  .گردد شامل می

ھم بھ عّلت مصرف سوخت  آلودگی ھوا در صنایع
است و ھم نوع فرآیند، در حالیکھ در منابع متحّرک 
عمدتا حاصل احتراق سوخت بوده و بھ صورت 

  .شود ھای آالینده و یا ذرات، وارد ھوا می گاز

  
  ریز گرد چیست؟

ای است کھ از ترکیب ذرات ریز گرد و  ریزگرد پدیده
ین آید و ا ھاي شھري بھ وجود می غبار با آالینده

  .ترکیب براي بیماران تنفسي بسیار مضر است

ھای  در ایران منشاء اصلی این پدیده کویرھا و باتالق
  .می باشدعراق کشورشدن   در حال خشک

  

  
  
  

  



براي سالم ماندن در برابر ريزگردھا 
  :ھا را جدي بگیريد اين توصیه

ـ تا حد امكان از من�زل خ�ارج نش�وید و از س�فرھاي        ١
  .خ�����������������ودداري كنی�����������������د غی�����������������ر ض�����������������روري  

  

اي قلبي دارید بھ ھ�یچ وج�ھ    ھاي زمینھ ـ اگر بیماري   ٢
در ص��ورت  . خ��ود را در مع��رض آل��ودگي ق��رار ندھی��د    

وج��ود عالئم��ي مث��ل تنگ��ي نف��س و احس��اس خفگ��ي و     
تھ���وع و س���ردرد ش���دید ف���ورا ب���ھ مراك���ز بھداش���تي و    

  .مراجعھ كنید یا اورژانس  درماني

 .دداري كنی�د ـ در فضاھاي آلوده از تنفس عمیق خو  ٣
  در و پنج�������������������������ره من�������������������������زل را ببندی�������������������������د 

  

ـ زن���ان ب���اردار، كودك���ان و س���المندان در مواق���ع            ۴
  .آلودگي ھوا از منزل خارج نشوند

ـ از آنجا كھ فعالیت ورزشي باع�ث اف�زایش ض�ربان      ۵
نف�س و ب�ھ دنب�ال آن اف�زایش ورود ھ�واي       تع�داد قلب و

ش��ود، پ��س الزم اس��ت از انج��ام     ھ��ا م��ي  آل��وده ب��ھ ری��ھ  
ھ���اي ورزش���ي در چن���ین ش���رایطي خ���ودداري       تفعالی���

  .دگرد

م�زمن ری�وي، برونش�یت م�زمن، آس�م       ان ـ ب�ھ بیم�ار     ۶
ھاي انسداد مجاري ری�وي اكی�دا توص�یھ     ریوي و بیمار

ھ����وا و اف����زایش حج����م   ش����ود در ش����رایط آل���ودگي  م���ي 
  .ریزگردھ���������������ا از من���������������زل خ���������������ارج نش���������������وند  

  

ھا را باال بكش�ید و از ك�ولر    ـ در داخل خودرو شیشھ  ٧
  .تھویھ استفاده كنید و

دور ب�ودن  . ـ بھ مناطق خ�وش آب و ھ�وا س�فر كنی�د      ٨
  .از مح������یط آل������وده بھت������رین راه پیش������گیري اس������ت     

  
  

ـ در صورت مجبور بودن بھ حضور در سطح ش�ھر    ٩
ای�ن ماس�ك بای�د     ھاي مخصوص استفاده ك�رده  از ماسك

اي و ن�ھ ماس�ك    از ج�نس فیب�ر باش�د، ن�ھ ماس�ك پارچ�ھ       
س��اعت ی��ك ب��ار آن را تع��ویض     دو دندانپزش��كي و ھ��ر  

  .كنید

  

  :نتیجھ

  
ب��ا توج��ھ ب��ھ اف��زایش آل��ودگی ھ��وا و غی��ر م��وثر ب��ودن   

الزم اس����ت در زم����ان احس����اس   ای س����اده ماس����ک ھ����
آل��ودگی ھ��وا ب��ھ مراقب��ت از کودک��ان ، اف��راد س��المند،      
خانم ھای باردار و بیماران قلبی و تنفسی توج�ھ وی�ژه   

ن و ورزش در داشتھ باشیم و از انج�ام کارھ�ای س�نگی   
مح��یط آزاد خ��ود داری ک��رده و ت��ا ح��د امک��ان از من��زل   
  .خارج نشویم و توصیھ ھای بھداشتی را رعای�ت کن�یم  

  
  

  

  شما عزیزان برای بھ امید سالمتی روز افزون

  
  

 

  معاونت درمان

  

  

  
  

  

  

  
  مرکز مدیریت حوادث وفوریتھای پزشکی کاشان

  

 


