آلودگی هوا

سالیانه  ۳میلیون نفر در اثر آلودگی هوا جان خود را از
دست می دهند که  ۰۹درصد آنان در کشورهای توسعه
یافته هستند .دربعضی کشورها تعداد افرادی که در اثر این عامل جان خود را از دست مییدهنید بیشیتر از بربانییان
سوانح رانندگی است .علت این مرگ و میر اغلب ناشی از آسم ،برونشیت ،تنگی نفس ،حمیت بلییی و آلیر یهیای
مختلف تنفسی است .
آلودگی هوا به طرق گوناگونی می تواند آثار زیانیار درازمد و کوتاه مدتی بر ستمت انسانها بگذارد .تاثیر آلودگی هوا
بر افراد مختلف متفاو است .آسیب پذیری برخی افراد در برابر آلودگی هوا بسیار بیشتر از سایرین است .کودکان کم
سن و سال و سالمندان بیشتر از دیگران از آلودگی هوا آسیب میبینند.
معموالً میزان آسییها بستگی به میزان برار گرفتن در معرض مواد شیمیایی زیانیار دارد یعنی مد تماس با آالیندههیا
و غلظت مواد شیمیایی .صدما ریوی ناشی از هوای آلوده به ازون ،خطری است که هر  ۳نفیر از  ۵نفیر بیا آن روبیرو
هستند.
آلودگی هوا چيست؟
انواع متعددی از آالینده ها در اثیر فعالیتهیای طییعیی و معینوعی ناشیی از فعالیتهیای بشیر کیه در زمیین ان یا
می گیرد ،وارد اتمسفر می گردند ،بنابراین بطور کلی آلیودگی هیوا بمعنیی حضیور ییه میاده خیارجی در هواسیت.
بر اساس یكی از تعاریف ،آلودگی هوا بدین صور تعریف میگردد :
آ لودگی هوا عیارتست از وجود هر نیوع آالینیده اعیم از جامید ،میایز ،گیاز و ییا تشعشیز پرتیوزا و غیرپرتیوزا در
هوا به تعداد و در مد زمانیكه کیفیت زنیدگی را بیرای انسیان و دیگیر جانیداران بیه خطیر انیدازد و ییا بیه آثیار
باستانی و اموال خسار وارد آورد .
منابع آالينده هوا :
برای سهولت مطالعه منابز مختلف آلودگی هوا بعور ذیل دستهبندی میشوند :
 منابز طییعی
 منابز معنوعی (خانگی ،صنعتی،حمل و نقل )

منابع طبيعی :
منابز طییعی آلودگی هوا از بیییل طوفانهیای گیرد و غییار ،آتی

سیوزی جنگلهیا ،آتشفشیانها  ،گیرده گیاهیان و

نشت گاز طییعی مییباشید و آلیودگی ناشیی از آنهیا ییه پدییده داسمیی اسیت کیه بعلیت گیردي فرآینیدهای
طییعی مقداري کمابی

در سطح زمیین ثابیت اسیت .مقیدار آلیودگی طییعیی در مقایسیه بیا آلیودگی معینوعی

خیلی بیشتر و بابل توجه میباشید .امیا در طییعیت دنیدین مكانیسیم خودپیاالیی وجیود دارد کیه سیطح زمیین
را برای حییا موجیودا مناسیب و بابیل ت میل مییسیازد .نقی

انسیان در کنتیرل آلیودگی ناشیی از منیابز

طییعی خیلی کم است .اما انسان بوسییله بیر هیم زدن تعیادل اکولیو یكی و طییعیی ناشیی از آلیودگی معینوعی
میتواند وضز را بدتر نماید و به آلودگی طییعی بیافزاید .
منابع مصنوعی
آلودگی خانگی :

آلودگی خانگی در اثر فعالیتهای خانگی یا نظافیت منیازل ییا اسیتفاده از حشیرهکشیها جهیت نظافیت و نگهیداری
منازل ای اد میشود .اگرده مقدار ایین آلیودگی در مقایسیه بیا منیابز دیگیر زییاد نیسیت امیا همیین مقیدار بیه
تغییر کیفیت م یط شهری کمه میکند .روشیهای صی یح نگهیداری منیازل بیه کیاه

آلیودگی کمیه خواهید

نمود .
آلودگی صنعتی :

آلودگی ناشی از صنایز منیز اصیلی آلیودگی اسیت کیه در اثیر فعالیتهیای معینوعی ای یاد مییشیود .در مییان
صنایز نیروگاههای حرارتی ،کارخانه های تولیید میواد شییمیایی ،سییمان سیازی ،کاغذسیازی ،نسیاجی ،دبیاغی و
غیره منابز اصلی آلودگی هوا هسیتند .بكیارگیری روشیهای مناسیب کنتیرل آلیودگی در کیاه

آلیودگی منیابز

کمه خواهد کرد .
آلودگی ترافيك حمل و نقل:

آلودگی ناشی از حمل و نقل بعلیت شهرسیازی بیی روییه و سیریز بیه انیدازه آلیودگی صینعتی مهیم و از اهمییت
برخوردار میباشد .آلیودگی ناشیی از حمیل و نقیل و وسیایل نقلییه بیه شیكل گازهیای خروجیی از اگیزوز ،ذرا
معلق ،صیدا و غییره مییباشید .ایین آلیودگی بیا اتخیاذ روشیهای برنامیهرییزی کشیوری ،منطقیهای و شیهری و
استفاده از اتومییلها و سوختهای مناسب همراه با اعمال تكنولو ی کنترل آلودگی به حدابل میرسد .
شاخص استاندارد آلودگی () Pollutant Standard Index() PSI
استانداردی است که برای گزاري روزانه کیفیت هوا مورد استفاده برار می گیرد و معموالً از پین آالینیده منواکسیید
کربن ،ازن ،دی اکسید نیترو ن ،دی اکسید گوگرد و ذرا معلق استفاده می شود .با توجه بیه غلظیت آالینیده هیا و
استانداردهای بهداشتی سازمان حفاظت م یط زیست آمریكا( ،) EPAغلظت آالینده ها به یه مقیاس عددی بیین ۹
تا ۵۹۹تیدیل می گردد.
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بیشتر از  ۳۹۹هوای خطرناک

بيماريهاي ناشی از آلودگی هوا :
آمفیز
این بیماری در نتی ه انقیاض لولههای بونشیال وتخریب کیسههای هوایی توسط آالیندهها به وجود مییآیید و باعی
کوتاهی نفس در فرد بیمار میشود .
برونشیت مزمن
از مشخعا این بیماری سرفههای پی در پی و جریان خلط مستمر در شخص میتت است .میواد آلیوده کننیده باعی
تخریب مژکهای م اری تنفسی -که مواد م رک را از ریه خارج می کنند – شده و در نتی ه سرفه تنها راهی خواهد
بود که ذرا از ریه بیرون رانده شوند .در صورتی که برونشیت مزمن درمان نشود ،من ر به مرگ بیمار خواهید شید .
حساسیت
مواد آالینده میتواند باع

عكسالعملهای آلر یكی مختلف از جمله آبریزي بینی ،تنگی نفس ،خاري پوست ،اشیه

دشم و عسطههای پی در پی شوند .
آسم
عیار است از مقاومت م رای تنفسی در مقابل عیور هوا ،دریه حمله آسمی ،م اری تنفسی بارییه شیده و عییور
هیییوای تنفسیییی بیییه حیییدابل میییی رسییید و در نتی یییه بیمیییار ددیییار تنگیییی نفیییس مییییشیییود .
می تواند موجب انفارکتوس یا التهای بلب گردد که عمدتاً به صور سینه درد ،طپ

بلب ،تنگیی نفیس و اخیتتل در

سیستم بلب تظاهر میکند .
سرطان ریه ،معده و بیماریهای بلیی
هر دندکه این بیماریها مستقیماً و من عراً مربوط به آلودگی هوا نیست ،اما آلودگی هوا یكی از عوامل مهم بیه وجیود
آورنده و تشدید کننده آنها به حساب میآید .

اثر آلودگی هوا بر گياهان
آلودگی هوا در متابولیسم (سوخت و ساز) گیاهان نیز تأثیر سوء داشته و ضمن ضعیف کردن گیاه ،موجب پدید آمیدن
امراض و آفا مختلف در آنها میشود .این مسئله بخعوص با گستري روزافزون شهرها و تیدیل منیاطق روسیتایی و
کشاورزی به مناطق صنعتی ،فزونی مییابد .به طور کلی اثر ناشی از آلودگی هوا بر گیاه میتواند به صور ظاهر شدن
رشد گیاه ،کاه

لكههای خشكیده در برگ ،از دست دادن رنگ ،کاه

م عول و حتی از بین رفتن گییاه جلیوهگیر

شود .
توجه به نق

مهم گیاهان در پاکیزگی هوا سیب شده تا ابداماتی جدی در حفظ و نگهداری و افزای

فضیاهای سییز

صور گیرد .با این همه آلودگی هوا برای گیاهان خطری جدی م سوب شده و فضاهای سییز را تهدیید بیه نیابودی
میکند .بنابراین دادن آگاهی به مرد و ان ا ابداما جدی و سریز برای جلوگیری از تخریب بی

از پی

جنگلهیا و

منابز طییعی و ای اد فضاهای سیز امر حیاتی است .
وارونگی جوي
معموالً در الیه پایین جو ،درجه حرار هوا با افزای

ارتفاع کاه

میییابید،

بنابراین طییعی است که یه حرکت صعودی هوا به وجود میآید و آلودگیهیا
را با خود به طیقا باالی جو برده و از م ل تنفس دور میسازد .اما در بعضیی
شرایط جغرافیایی خاص – مانند احاطه شدن یه شهر به وسیله کوهها – یه
الیه هوای گر  ،همچون سقف شیشهای که باالی شهر را پوشانده باشد ،هیوای
سرد پایین را م یوس می کند و مانز از باال رفتن ودور شدن آلیودگی ازسیطح
شهر میشود .در این حالت جریان هوا بر عكس شده و باع

پاییداری بیشیتر

هوا و تراکم گازهای آالینده تا حد بسیار خطرناک می شود که بیه ایین حالیت
وارونگی جوی اطتق می شود .متأسفانه تهران بی

از دو سو روزهیای سیال

(حدود  0۵۹روز) با پدیده وارونگی جوی روبرو است .این حالت بیشتر در پاییز
و زمستان روی میدهد.
باران اسيدي:
یكی از آثار و نتای آلودگی هوا باران اسیدی است .باران های اسییدی از گازهیای سیولفور دی اکسیید و از خیانوادهٔ
نیترو ن اکسید که از دود اگزوز اتومییلها و کارخان ا ای اد میشود ،به وجود میآید .این گازهیا در اتمسیفر زمیین
با بخار آب واکن

داده و اسیدهایی مانند سولفوریه اسید ونیتریه اسید را تشكیل میدهنید .یكیی از مشیكت

جدی م یط زیست که امروزه بشر در اکثر نقاط جهان با آن درگیر است ،باران اسیدی مییباشید .بیاران اسییدی بیه
پدیده هایی مانند مه اسیدی و برف اسیدی که با نزول مقادیر بابل توجهی اسیید از آسیمان همیراه هسیتند ،اطیتق

میشود .باران هنگامی اسیدی میشود که میزان  PHآب آن کمتیر از  ۵٫۶باشید .ایین مقیدار  PHبییانگر تعیادل
شیمییییایی به وجود آمییییده میان دیاکسیییییید کیربن و حالیت م لیییییول آن یعنیییی بییکربنیییا
)(HCO۳در آب خالص است .باران اسیدی دارای نتای زیانیار اکولو یكی میباشد و وجود اسید در هوا نیز بیر روی
ستمتی انسان اثر مستقیم دارد .همچنین بر روی پوش

گیاهی تأثیرا نامطلوبی میگذارد.

آلودهکنندهها
مهمترین آالیندههایی که از طریق فعالیتهای انسانی تولید میشوند ،شامل این موارد میشود:


مونوکسید کربن  -گازی بیبو و بیرنگ و سمی که بر اثر احتراق نابص ای اد میشود.



اکسیدهای گوگرد به ویژه دیاکسید گوگرد  -ذغال سنگ و سوختهای نفتی مقداری گوگرد نیز در خود دارنید
و سوختن آنها دیاکسید گوگرد تولید میکند.



اکسیدهای نیترو ن به ویژه دی اکسید نیترو ن  -که بر اثر احتراق در دماهای باال تولید مییشیوند .دیاکسیید
نیترو ن بویی تند و زننده دارد و رنگ بهوه ای که بر فراز آسمان شهرهای بزرگ دیده میشوند ناشی از این گیاز
است .ذغال سنگ و سوخت های نفتی مقداری گوگرد نیز در خود دارند و سوختن آنها دیاکسیید گیوگرد تولیید
میکند.



ترکییا آلی فرار  -این ترکییا بیه دو دسیته متیان و غیرمتیانهیا تقسییم مییشیوند .متیان گیاز اصیلی
تشكیل دهنده گاز طییعی است و اثر گلخانه ای بسیار نیرومندی دارد .بقیه ترکییا آلی فرار هم اثرا گلخانهای
بابل توجهی دارند .ترکییا

فرار آروماتیه مثل بنزن و تولوسن اثر سرطانزایی داشیته و در معیرض آنهیا بیرار

گرفتن به طور مستمر میتواند من ر به سرطان خون شود.


ذرا معلق به تمامی اجزاء ریز مایز یا جامدی (به جز آب خالص) گفته میشود که در جو زمین پراکنده هسیتند
و اندازه میكروسكوپی یا زیرمیكروسكوپی اما بزرگتر از ابعاد مولكولی دارنید .ذرا کیودكتر بسییار خطرنیاکتر
هستند دراکه به ریهها نفوذ کرده و برخی از آنها حتی وارد جریان خون میشوند و باع

بیماریهیای تنفسیی و

بلیی مختلف میشوند .این ذرا همچنین بر روی خاک و آب نشسته و آلیودگی منیابز آبیی و خیاک را موجیب
میشوند.


کلروفلوسوروکربنها  -گازی که عامل اصلی تخریب الیه ازن است و استفاده از ترکییاتی که باع
میشود امروزه ممنوع شدهاست.



فلزا سمی مثل سرب و جیوه



ازون تروپوسفری



آلودگیهای رادیواکتیو



آمونیاک که بیشتر بر اثر استفاده از کودهای شیمیایی در بخ

کشاورزی ای اد میشود.

آزادسیازی آن

پيشگيري
در بسیاری از کشورهای جهان ابداماتی برای کاه

آثار آلودگی هوا بر م یط زیست ان ا شدهاسیت .درحیالی کیه

دانشمندان آثار زیانیار آلودگی هوا را بر گیاهان ،حیوانا
برای کنترل کاه

و زندگی انسانها مطالعه میکنند ،بانونگیذاران بیوانینی را

آالینده ها تعویب نموده و آموزگاران در مدارس و استادان در دانشگاهها آثار آلودگی هوا را بیرای

نسل جوان تشریح میکنند.
اولین گا برای حل مشكل آلودگی هوا ارزیابی است .م ققان آلودگی هوا را بررسی نموده و اسیتانداردهایی را بیرای
اندازهگیری نوع و مقدار آالیندههای خطرناک تعیین میکنند .بعد از آن باید حد م از آالیندههای هوا مشخص شود.
در مرحله بعد میتوان گامهایی برای کاه

آلودگی هوا برداشت .تنظیم مقرراتی برای میوادی کیه در اثیر فعالیتهیای

انسانی در فضا منتشر میشود این هدف را تكمیل میکند .بسیاری از کشورها برای میزان انتشار آالیندههای خودروها
و صنایز م دودیتهایی را اعمال کردهاند .این کار از طریق سازمانهای هماهنگکننده که وظیفیه نظیار بیر م ییط
زیست و هوا را به عهده دارند ان ا میشود .در سازمان ملل برنامه مدیریت جو طرحهای زیست م یطی را در سراسر
جهان اجرا میکند .در روزهای ب رانی آلودگی هوا حتی االمكان از تردد در م دودههای مرکزی و پیر ترافییه شیهر
اجتناب کنید .استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در سفرهای روزانه درون شیهری خیود را جیایگزین خودروهیای
شخعی نماسید .فعالیت یا بازی کودکان در م یطهای باز را م دود نماسید .و افراد مسن یا افیراد بیا بیماریهیای بلییی،
ریوی نظیر آسم ،برونشیت مزمن و نارساسی بلیی از خروج از خانه اجتناب نمایند.

هنگام آلودگی هوا چه بخوريم؟
برای جلوگیری از تأثیر مواد مضر به بدن ،هر یه از اندا های بدن مكانیسم
خاص خود را دارد .به عیار

دیگر ،بیرای جلیوگیری از تیأثیر میواد مضیر

راه های دفعی وجود دارد ،به عنوان نمونه ،تعریق از راه پوست ،سیرفه از راه
ریه ،ادرار از راه کلیه و مدفوع از طریق رودهها ،بنابراین در مورد نوع غذا در هنگیا آلیودگی هیوا ،بهتیرین توصییه
افزای

معرف مایعا مختلف در طول روز است.

توصيه هاي تغذيه اي در زمان آلودگی هوا :
 - 0میوه ( پرتقال  ،نارنگی  ،انار  ،تو فرنگی و سیب ) سیزی درسه رنگ سیز ،برمز و نارن ی ( سییر  ،پییاز  ،کلیم
بروکلی و سایر کلم ها ،گوجه فرنگی و کاهو) در روز های آلودگی هوا نق

پاک کننده در ستمت ریه دارند.

 -0نوشیدن مایعا فراوان به خعوص آب در طول روز های آلوده به مقدار 0۹ -00لیوان ضروری است و اگر افراد نمیی
توانند آب بنوشند معرف غذاهای مایز مانند انواع سوپ ها توصیه میشود..

 -۳معرف مواد مغذی حاوی روی در روز های آلوده موجب کاه

جذب فلزا سنگین شده و این ماده غذایی همواره

مورد توصیه متخععان تغذیه است که بهتر است در روز های آلوده از برص مكمل آن استفاده شود.
 -4معرف ماهی به علت داشتن اسیدهای درب امگا ۳می تواند در کاه

تنگی نفیس و اثیرا زییان بیار ترکیییا

التهاب آور مفید باشد.
-۵ا ستفاده از مغز گردو  ،بادا زمینی  ،آب میوه طییعی  ،استفاده نكردن از فست فودها و غذا های درب در روز هیای
آلوده توصیه میشود.
 - ۶معرف غذا های حاوی ویتامین  D ، Cو  Eدر روز های آلوده مفید است.
 -7معرف شیر  ،ماست و دوغ به علت داشتن فسفر ،منیزیم و کلسیم باع

خنثی شدن سمو شیده و بیرای کیاه

صدما دستگاه تنفسی و التهاب دستگاه گوارشی مفید مییاشند .الیته از نوع کم درب .
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