
  

 آلودگي هوا و تاثري آن بر سالميت
آلودگی هوا يعنی وجود يک ياچند 
آلوده کننده مانند گرد وغبار ، فيوم 

ميست ، بو ، دود و خبارات  ،گازها  ،
ويژگيها "   کميت ها درهوای آزاد با

که برای زندگی انسان  و زمان ماند" 
،گياه يا زندگی حيوانات خطرناک و 

 .باشندبرای اموال مضر 
امروزه امهيت وجود هوا براي زندگي بر 
آسي پوشيده نيست چون انسان ممكن است 
بدون غذا چند روز و بلكه چند هفته و 
بدون آب چندين ساعت دوام بياورد ويل 
بدون هوا بيش از چند دقيقه را 

بنابراين پر واضح . منيتوان حتمل آرد
است آه هوا ضروري ترين ماده براي 

ا است آن هم هوايي پاك و زندگي انسآ
 .عاري از هر نوع آلودگي

 منابع آلودگي هوا

 :منابع طبيعي

آتشفشاا، بذر گياهان و 
قارچها،هاگها ، فرسايش بادي و 

 .......اجياد ذرات معلق در هوا و 

 :منابع غري طبيعي

صنايع ، وسائل گرمايشي، وسائل 
 نقليه موتوري

تاثير گذار بر  ،هوامهمرتين آالينده های
  : سالمت

 ‐ذرات معلق  ۱۰(PM  – (NOx) اکسيدهای نيرتوژن (
 ‐ناز ۳(O  اکسيد گوگرد  ( ۲(SO  منوکسيد کربن - (

(CO)  

فضای شهری و فضای  منابع آلودگی هوادر
 :بسته
صنايع  ‐٢ موتوری وسايل نقليه ‐١ :شهری منابع
تغييرات جوی   -٤سوخت های فسيلی -٣ آالينده
 هواشناسی خاص و وقايع

  :منابع فضای بسته
مواد شيميائی شامل شوينده ها و  -١

  مواد پاک کننده
  مسوم و حشره کش ها -٢
نظير حيوانات , منابع بيولوژيک  -٣

 قارچها و کپک ها,  خانگی
  مصرف مواد دخانی دود ناشی از -٤
نفوذ آلودگی هوای فضای آزاد شهری  -٥

  منازل و فضای بسته به درون
های فسيلی نامناسب جهت  مصرف سوخت -٦

گرمايش مناطق مسکونی  پخت و پزوتامين
 وشعله ی باز

تراکم زياد مجعيت نسبت به مساحت  -٧
 یفضاهای بسته وبروز آلودگی ها

, ميکروبی و انتشار سريع بيماريها 
  .....آنفلوآنزا و, نظير سل 

های خانگی نظير  وجود کارگاه -٨
 ....قاليبافی ها و

 

  :ازآلودگی هوا ناشی بيماری های عمده
 
  دستگاه تنفسی عفونت های حاد  -١
 آسم  -٢
عفونت های دستگاه تنفسی  -٣

  فوقانی
بيشرت در بين ( ميانی  عفونت گوش -٤

  )کودکان در آلودگی فضای بسته
دستگاه  بيماری های انسدادی  -٥

  تنفسی
  سرطان های ريه و جماری تنفسی -٦
 عروقی و محالت – بيماری های قلبی-٧

  قلبی
 

 واکنشهای سريع و عمده بدن در مقابل
 : آلودگی هوا

  محالت قلبی-١
واکنش های آمسيک ، (محالت تنفسی -٢

  )نفس تنگی ،سوزش جماری تنفسی
التهاب خماط چشم و  سوزش و -٣

  آبريزش از چشم

سردرد ، سرگيجه ، بی حوصلگی ،  -٤
 و ضعف عمومی بدن خواب آلودگی

:  مقابل آلودگي هواافراد آسيب پذير در 
آودآان،ساملندان، زنان 
باردار،بيماران قليب و عروقي 

 وتنفسي
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