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هوا، نََفِس زندگی  3درس

َراٍت َیاَح ُمبَشِّ َو ِمْن آَیاتِِه َأن ُیْرِسَل الرِّ
و از جمله آیات )قدرت( خداوند آن است که بادهای بشارت آور می فرستد.
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فعـالیـت 1

گفت و گو کنید: 
به نظر شما کدام خبر بیشتر جلب توجه می کند؟ 

کدام خبر جنبه مثبت و کدام خبر جنبه منفی دارد؟ 
پیام مشترک همه آنها چیست؟

 اگر شما مسئول باشید برای رفع این مشکالت چه راهکارهایی پیشنهاد می دهید؟

به گزارش باشگاه خبرنگاران ،آلودگی هوای مشهد از مرز هشدار 
بر این اساس فردا،  به مرز اضطرار رسیده است،  گذر کرده و 
چهارشنبه، 15 آذرماه دستگاه های دولتی و مراکز آموزشی به جز 
مراکز خدمت رسان نظیر بانک ها، شهرداری ها، مراکز امدادی و 

بیمارستان ها در کالن شهر مشهد تعطیل است.
گفتنی است، امروز شهرهای تهران و اصفهان نیز به دلیل آلودگی 
بیش از حد هوا و قرار داشتن در وضعیت اضطرار تعطیل بودند و 

تعطیلی اراک برای فردا تمدید شد.

واقعیت های ناگفته آلودگی آسمان تهران و کالن شهرها

وقتی کار هوا وارونه است
شهروندان تهرانی در 17 سال اخیر از 6209 روز، کمتر از 240 روز هوای 

پاک داشته اند.
نخستین وارونگی زمستانی به شکل پر رنگ و پر زوری خود را به رخ کشید تا 
آنجا که شرایط آلودگی هوای روز دوشنبه وضعیت قرمز را برای افراد حساس 

رقم زد.
در سال های اخیر با  استفاده از بنزین های با کیفیت  و مناسب  و افزایش بارندگی ها 
وضعیت بهتری را نسبت به سال های قبل تجربه کردیم ولی هنوز هم خطر آلودگی 

هوا، کودکان و خانواده هایمان را تهدید می کند.

نشست اضطراری برای مهار ریز گردها
و  زیست  محیط  معاون  کشاورزی،  جهاد  دفاع،کشور،  وزرای 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و نیز نمایندگانی از وزارت 
و  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  مسئوالن  و  درمان  و  بهداشت 
هالل احمر و 5 استاندار خوزستان، فارس، ایالم، لرستان و کرمانشاه 
حاضران در نشست بودند. طوفان ــ گرد و خاک و سیالب، زندگی 

ساکنان برخی از مناطق غرب و جنوب کشور را مختل کرد.
مجلس سال 96 را با الیحه هوای پاک آغاز کرد.

در  اسالمی  مجلس شورای  نمایندگان  نوشت:  مجلس  پایگاه 
اولین جلسات علنی مجلس در سال 96، الیحه هوای پاک را 

مورد بررسی قرار می دهند.
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اهمیت هوا
بدون تردید نیاز به هوا برای ادامٔه زندگی، بیش از سایر چیزهای دیگر 
است که آدمی می تواند بدون غذا تقریبًا 5 هفته و بدون آب حدود 5 
روز زنده بماند؛ درحالی که بدون هوا بیش از چند دقیقه نمی تواند 
زنده بماند. هر فرد به طور متوسط و طبیعی در هر4 ثانیه یک بار 
تنفس کردن موجودات  دلیل  به  فقط  هوا  اهمیت  نفس می کشد. 
زنده نیست، بلکه وجود هواکره درحفاظت از آنها در برابر اشعه های 

خطرناک خورشید نیز نقش مهم و اساسی ایفا می نماید.
در گذشته، دغدغه های مردم فقط تأمین نان و آب بود، اما امروزه با 
رشد فزایندٔه فعالیت های صنعتی و افزایش مصرف انرژی، تعداد 
وسایل نقلیٔه موتوری و رشد شهرنشینی و توسعٔه عمودی شهرها، 
داشتن هوای پاک و سالم نیز، به این دغدغه ها افزوده شده است. 
پیامدهای صنعتی  از  آلودگی هوا* درمناطق شهری، یکی  پدیدٔه 
شدن زندگی انسان است که از حدود سیصد سال قبل شروع و 
روز به روز بر میزان و شدت آن افزوده می شود. در این شرایط 
دیدن آسمان آبی با ابرهای سفید برای بیشتر مردم، به ویژه کسانی که 
در کالن شهرها زندگی می کنند، به یک آرزو تبدیل شده است. آیا 

تا کنون با خود اندیشیده اید، به چه هوایی، هوای پاک می گویند؟

ره نفسی هک  فرو می رود، ممّد حیات است و چون ربمی آید مفّرح ذات،

پس رد رهنفسی دو نعمت موجود است  و رب ره نعمت شکری واجب.

بیشتر بدانیم
هر فرد به  طور طبیعی در هر دقیقه 16 بار و در هر ساعت 
960 و هر سال 8/5 میلیون بار نفس می کشد. در واقع 
هر فرد 4 میلیون لیتر هوا را در سال مورد استفاده قرار 

می دهد.
سالمت انسان و جانداران دیگر متأثر از کیفیت هواست. 
در اسالم حفظ سالمت از واجبات است و اجازه نداریم که به 
سالمت خود و دیگران و خلقت ضرر برسانیم. بنابراین حفظ 
سالمت هوا بر همۀ افراد و نهادهای مسئول امری ضروری 

است.

Ar آرگون 

گازهای دیگر

CO20/03% کربن دی اکسید

0/17%

0/9%

78%
20/9%

نیتروژناکسیژن 

شکل 1ـ ترکیب گازهای تشکیل دهنده هوا

O2
N2

دیباچۀ گلستان سعدی
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امروزه آلودگی هوا، مشکل جدی کالن شهرهاست. بسیاری از نقاط شهری کشور به دالیل گوناگون، نظیر تعداد خودروهای سبک 
و سنگین، وجود صنایع آالینده، انواع فرایندهای احتراقی، تولید برق یا صنایع شیمیایی در معرض انواع آالیندگی های هوا* قرار 
دارند؛ اما در این میان تنها تعداد اندکی از آالینده های اصلی به عنوان آالینده های معیار، پایش* و گزارش می شوند. در شهرهایی از 
ایران غلظت برخی از آالینده های هوا از حد استاندارد بیشتر است و برآورد می شود که با احتساب پدیدٔه ریزگردها، جمعیتی بالغ بر 

35  میلیون نفر؛ یعنی قریب به نیمی از جمعیت کشور در معرض آلودگی هوا قرار داشته باشند.

شكل ٢ـ الف( آلودگی هوای شهراصفهان                                                            ب( هوای پاك در شهراصفهان 

آلودگی هوا 
آلودگی هوا برای افراد مختلف، مفهوم و معنای متفاوتی دارد. 
به طوری که افراد جامعه، کاهش دید، تحریک چشم، اختالل در 
سیستم تنفسی و گردوغباری که روی وسایل می نشیند را آلودگی 
گیاهان،  به  که  عواملی  کشاورز،  یک  برای  می کنند.  محسوب 
آلودگی  می کند،  وارد  زیان  کشاورزی  محصوالت  و  حیوانات 
محسوب می شود. برای یک خلبان کاهش میزان دید، آلودگی هوا 
محسوب می گردد و برای صاحبان صنعت فقط مسائل مربوط به 
مهار آلودگی هوا مد نظر است؛ اما از نظر محیط زیست: وجود 
هرگونه ترکیب اضافی در هوا، که سالمت و بهداشت جانداران را 
به خطر اندازد، آلودگی هوا تلقی می شود. آالینده های هوا ممکن 
است به صورت گاز، مایع و یا جامد  باشند. آلودگی هوا همچنین 
و  رفاه  و  می رساند  آسیب  مردم  اموال  و  اجسام، ساختمان ها  به 
آسایش عمومی و تعادل طبیعی محیط زیست را مختل می سازد.

بیشتر بدانیم
روز هوای پاک

برگزاری مراسم مختلف تحت عنوان »روز بدون دود« و »روز 
بدون خودرو« یا »روز هوای پاک« در بسیاری از کشورهای 
از ۲9 دی ماه 1۳۷۷  نیز،  ایران  در  اجرا می شود.  جهان 
به صورت جدی برنامۀ روز هوای پاک با تشکیل ستاد هوای 
پاک آغاز گردید. اهداف اولیۀ این ستاد آموزش و روشنگری 
افکار عمومی در زمینۀ آلودگی هوا، گسترش مشارکت های 
مردمی، فعال کردن محور هفتم برنامۀ جامع کاهش آلودگی 
هوا در طول سال و برگزاری مراسم روز هوای پاک بود. این 
مراسم در سال های ۷۷و۷8 فقط در تهران برگزار شد، اما به 
مرور، تمام ۳1 استان کشور حتی مناطق آزاد تجاری و صنعتی 
نیز به این فعالیت پیوستند و با توجه به تفاهم نامۀ وزرای 
محیط زیست کشورهای عضو اکو در سال 1۳8۳ این برنامه 

در تمام کشورهای فوق به اجرا در آمد.
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آلودگی هوای هر منطقه با منطقٔه دیگر متفاوت است و به عواملی 
مانند: نوع آب و هوا، وجود رشته کوه ها، فعالیت های صنعتی، 
تأثیر  موارد  برخی  در  دارد.  بستگی  منطقه  آن   ... و  کشاورزی 
آلودگی هوا بر انسان و محیط زیست تدریجی و کند است که در 
این صورت کمتر مورد توجه قرار می گیرد و اکثر مردم آن را جدی 
تلقی نمی کنند و زمانی که به وضعیت حاد و اضطراری می رسد، 
مورد توجه آنها قرار می گیرد. بنابراین می توان گفت آلودگی هوا، 
بحرانی تدریجی است و در دراز مدت نتایج آن مشخص می شود.  

فعـالیـت ۲

آزمایش کنید 
1ــ هنگام شروع بارندگی، یک سطل تمیز را زیر باران قرار دهید تا آب درون آن جمع شود. 

۲ــ مقداری از آب درون سطل را از کاغذ صافی عبور دهید.
۳ــ صافی را مقابل نور خورشید، خشک کنید. سپس آن را با صافی تمیز دیگری مقایسه کنید.

4ــ علت سیاه شدن صافی چیست؟

فعـالیـت 3

 برای کاهش آلودگی هوای محیط زندگی خود، چه راهکارهایی پیشنهاد می دهید؟ 
دربارۀ وضعیت آلودگی هوا در محیط زندگی خود اطالعاتی جمع آوری و در کالس با هم گفت وگو کنید.

شكل4ـ آلودگی هوا در تهران

شكل ٣ـ الف( آلودگی ناشی از ریزگردهاـ اهواز                                                ب( آلودگی ناشی از صنایع ـ اراك 
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فعـالیـت 4

شکل زیر آالینده های هوا را نشان می دهد، محل نقطه چین ها را کامل کنید.

منـابع آلودگـی هـوا
منابع آالیندٔه هوا* به دو دسته طبیعی و انسانی تقسیم می شوند. 

انسان ها با فعالیت های غیرعلمی خود باعث تشدید آلودگی هوا می شوند. مهم ترین آالینده های هوا شامل دود، گردوغبار، گازها، ترکیبات 
بدبو، مواد رادیواکتیو، مواد شیمیایی زیان آور یا هر ماده دیگر موجود، در هوای آزاد می شود. این آالینده ها، به صورت: اکسیدهای 

گوگرد، نیتروژن و کربن، هیدروکربورها، اکسیدهای فتوشیمیایی، ذرات معلق مایع، جامد و مواد رادیواکتیو در هوا وجود دارند. 

یکی از عواملی که آلودگی هوا را تشدید می کند، پدیدٔه وارونگی دماست که در سال گذشته با آن آشنا شدید.
وارونگی دما: در حالت عادی در الیه اولیه جو )تروپوسفر( با افزایش ارتفاع از سطح زمین، دمای هوا کاهش می یابد، از این رو در 
شرایط عاّدی، هوای مجاور سطح زمین گرم تر و سبک تر از الیه های باالیی است و به راحتی می تواند به سمت باال صعود کند. اما در 
ماه های سرد سال، وضعیت برعکس می شود، در این شرایط هوای سرد و سنگین تر در مجاورت زمین ساکن است و الیه هوای گرمی در 

باالی آن قرار می گیرد. در چنین شرایطی، حرکت صعودی و جابه جایی هوا صورت نمی گیرد و موجب افزایش آلودگی می شود.

فعـالیـت 5

ــ احتمال وقوع وارونگی دما را در دو منطقۀ زیر با هم مقایسه کنید:
الف( شهری صنعتی و پرجمعیت                         ب( روستایی کویری

ــ وارونگی دما، چه تأثیری بر آلودگی هوا دارد؟ توضیح دهید. 

 .............

.............

.............

.............

.............

.............

آتشفشان ها

سوزاندن زباله

و  گرمایشی  وسایل 
سرمایشی

گاز متان تاالب ها

عوامل طبیعی

عوامل انسانی

عوامل آالینده
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شاخص کیفیت هوا
 نفس کشیدن و زندگی انسان، تحت تأثیرکیفیت هواست. همان گونه که وضعیت آب و هوا روز به روز و حتی ساعت به ساعت تغییر 
می کند، کیفیت هوا نیز می تواند متغیر باشد. در زمینه پایش و نظارت برکیفیت هوا، داده های مربوط به کیفیت هوا را به شاخص کیفیت 
هوا تبدیل می کنند و اطالعات مورد نیاز را در اختیار عموم مردم قرار می دهند. بنابراین شاخص کیفیت هوا ابزاری کلیدی جهت 

آگاهی از کیفیت هوا، نحوهٔ اثر آلودگی هوا بر سالمت و روش های محافظتی در برابر آن است.

شکل 5ـ  الف( تابلوی شاخص آلودگی هوا                                         ب( شاخص کیفیت هوا

به طورکلی برای گزارش روزانٔه کیفیت هوا)پاک یا آلوده بودن( و تأثیر آن بر سالمتی انسان، از شاخص کیفیت هوا استفاده می شود. 
این شاخص برای پنج آالیندٔه اصلی هوا یعنی: ذرات معلق، نیتروژن دی اکسید، ازون سطح زمین، کربن منوکسید و گوگرد دی اکسید 

محاسبه می شود. شاخص کیفیت هوا از منظر سالمت انسان، در شش طبقٔه زیر تقسیم بندی می شود:

کیفیت هوارنگ وضعیتمیزان شاخص کیفیت هواطبقۀ کیفیت هوا

رضایت بخش و دارای خطر سالمتی ناچیز یا فاقد خطر سالمتی سبز50 ـ 0پاک

 قابل قبول و برای تعداد اندکی از افراد با مالحظات بهداشتی خاصزرد100 ـ 51سالم

نارنجی150 ـ 101ناسالم برای گروه های حساس
بعضی از افراد گروه های حساس، آثار غیر بهداشتی خاصی را تجربه می کنند، اما عموم 

مردم تحت تأثیر قرار نمی گیرند.

قرمز200 ـ 151ناسالم
هر فردی ممکن است آثار غیر بهداشتی را تجربه کند. اعضای گروه های حساس بیش از 

سایرین ، اثرات را بر سالمت خود تجربه می کنند.

بنفش300 ـ 201بسیار ناسالم
هشداری برای سالمتی به حساب می آید و هر کسی ممکن است آثار جدی عدم سالمت 

را تجربه کند.

خرمایی301 به باالخطرناک
شرایط اضطراری و اخطارجدی برای سالمت انسان هاست. تمام افراد جامعه تحت تأثیر 

آثار غیر بهداشتی جدی قرار می گیرند.

فعـالیـت 6

در محل سکونت شما، کدام آالینده های هوا بیشتر وجود دارد؟ دربارۀ آنها اطالعات جمع آوری کنید و در کالس بحث کنید.
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ب( آسیب یک مجسمه بر اثر باران اسیدی

طوفان های گرد و غبار
یکی از مسائل محیط زیستی که بیش از دو دهه است، کشور ما و بخش های 
است،  داده  قرار  تأثیر  تحت  جدی  به طور  را  خاورمیانه  منطقه  از  وسیعی 
طوفان های گرد و غباری* است. این پدیده در ابعاد منطقه ای، ملی و محلی 
خسارات متعددی به محیط زیست، بهداشت و سالمت جامعه، منابع زیربنایی 

و تأسیسات صنعتی وارد می نماید )شکل 6(. 

اثرات آلودگی هوا 
پس از انقالب صنعتی و پیشرفت های فناورانه، آلودگی هوا همواره به عنوان پیامد آن مطرح بوده است و تأثیرات بسیار مخربی بر زندگی 
گونه های مختلف زیستی برجای گذاشته است و به نوعی زندگی آنان را مورد تهدید قرار داده است. از این رو همواره مورد توجه 
دانشمندان بوده است. آلودگی هوا به اشکال مختلف زندگی انسان و سایر جانداران را تحت تأثیر قرار می دهد. مهم ترین شکل آن 

تهدید سالمت انسان و بروز بیماری های تنفسی، قلبی و ... است. 
ریزش باران های اسیدی* از دیگر پیامدهای آلودگی هواست. باران اسیدی به هرگونه بارش، مانند باران، برف، تگرگ یا حتی مه که 
در آن مواد مضری مانند اکسیدهای نیتروژن و گوگرد وجود داشته باشند، اطالق می شود. این دو ماده در هواکره با اکسیژن و بخارآب 

واکنش شیمیایی داده و به صورت نیتریک اسید و سولفوریک اسید در می آیند.
عامل اصلی این آالینده ها، مصرف سوخت های فسیلی* در صنایع، حمل و نقل و کارخانه های مختلف است که سبب افزایش شدید میزان اسیدیته 
بارش می شوند. باران اسیدی باعث آسیب  رساندن به انسان ها و سایر جانداران و نمای ساختمان ها و بناهای تاریخی، رنگ خودروها و کاهش 

حاصل خیزی خاک های کشاورزی می شود شکل 7ـ الف و ب. تغییرات آب و هوایی* و گرمایش جهانی از دیگر پیامدهای آلودگی هواست.

شکل 6ـ  گرد و غبار در زاهدان

فعـالیـت 7
در سال گذشته با ریزگردها و برخی راه های مقابله با آنها 
آشنا شدید، در این باره در کالس با یکدیگر گفت وگو کنید.

شکل 7ـ  الف( باران اسیدی
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تجربه های موفق برخی کشورها در مقابل آلودگی
 مکزیکوسیتی به عنوان یکی از موفق ترین شهرهای دنیا در مقابله با آلودگی هوا شناخته می شود. سال 1992 سازمان  ملل این شهر را 
به عنوان آلوده ترین شهر جهان معرفی کرد. در سال1990، در حدود 330 روز شاخص آالینده ها در این شهر باالتر از حد استاندارد 
بود. آن زمان مشهور بود که در مکزیکوسیتی به خاطر آلودگی هوا، پرنده ها هنگام پرواز می میرند و روی زمین می افتند. اما امروز با 
اجرای برنامه های منسجم مقابله با آلودگی هوا، دیگر نام مکزیکوسیتی حتی در میان 10 شهر اول آلوده جهان به چشم نمی خورد. کیفیت 
نامطلوب سوخت و خودروهای فرسوده یکی از مهم ترین دالیل آلودگی هوای مکزیکوسیتی بود. دولت مکزیک با سرمایٔه 9/3 میلیارد دالر 
پاالیشگاه هایی برای تولید سوخت مناسب )با میزان گوگرد پایین( راه اندازی کرد. اصالح کیفیت بنزین را می توان مهم ترین سیاست دولت 
مکزیک در مهار آلودگی هوای مکزیکوسیتی دانست )شکل8(. راهکارهای منسجم و سریع در کاهش آلودگی هوا عبارت اند از:کاهش 

استفاده از خودروهای شخصی، بهبود کیفیت خودروها، گسترش سیستم نقلیٔه عمومی و اصالح کیفیت بنزین است.

ب( هوای آلوده در مکزیکوسیتیشکل 8ـ  الف( هوای پاک در مکزیکوسیتی 

 کشور چین در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده پانل خورشیدی، موتورسیکلت برقی، دوچرخه برقی و 
یکی از موفق ترین کشورها در زمینٔه استفاده از سیستم حمل و نقل الکتریکی است و توانسته بسیاری از 
معضالت محیط زیستی  و کمبود انرژی های فسیلی خود را با استفاده از انرژی ها ی نو و پاک جبران کند.
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آلودگی الکترومغناطیسی: امواج الکترومغناطیس یکی دیگر از انواع آلودگی هایی است که ویژگی های فیزیکی محیط زیست را 
تغییر می دهند. متأسفانه با توسعٔه فناوری های مختلف در زندگی، مقدار این آلودگی ها افزایش یافته است.

هوا، بستری برای انواع آلودگی ها
افزون بر انواع مختلف آالینده های موجود در هوا، که باعث تغییر ترکیب هوا می شوند، آلودگی های دیگری مانند: آلودگی صوتی*، 

الکترومغناطیسی، نوری و حرارتی نیز وجود دارند که باعث تغییرات و آلودگی های فیزیکی هوا می گردند.
آلودگی صوتی: منظور از آلودگی صوتی، امواج ناخواسته ای است که بر فعالیت موجودات زنده به ویژه انسان تأثیر می گذارند و می توانند با 
تأثیرگذاری بر سامانٔه اعصاب و شنوایی انسان باعث عوارض متعدد جسمی و روحی شوند. انتشار صدا در محیط باز و بسته با هم متفاوت است. 
در یک محیط باز امواج صوتی بدون برخورد به مانع منتشر می شوند و در نهایت از بین می روند؛ اما در محیط بسته ، امواج صوتی پس از برخورد 

به دیوارها و موانع موجود در مسیر، منعکس و تشدید می شوند.

فعـالیـت 8

ــ تابلوی رو به رو در کجا نصب می شود؟ علت نصب آن چیست؟
ــ میزان آلودگی صوتی را برای ساکنان هریک از مناطق زیر با هم مقایسه کنید.

ب( کنار بزرگراهی درتهران           پ( شهرهای ساحلی ــ الف( روستای ییالقی 

 
.............

تلفن همراه

خطوط انتقال برق فشار قوی

ماشین  )سشوار،  منزل  وسایل 
لباس شویی، مایکروویو و ...(

عوامل آلودگی های
امواج رادیویی الکترومغناطیسی
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زیر  نکات  رعایت  الکترومغناطیسی،  امواج  تأثیرات  کاهش  برای 
ضروری است.

1ــ عدم استفادٔه طوالنی مدت از تلفن همراه 
2ــ خاموش کردن تلفن همراه در شب و هنگام خوابیدن

3ــ رعایت فاصله بین وسایل برقی و محل استراحت
4ــ استفاده نکردن بچه های زیر شش سال از وسایل الکترونیکی 

5ــ رعایت حریم ساخت و ساز با خطوط برق فشار قوی
در بین وسایل منزل، آن دسته از وسایلی که سیم پیچی دارند، مانند: سشوار، جاروبرقی، ماشین لباس شویی و ... میدان مغناطیسی 
بسیار قوی تری در اطراف خود ایجاد می کنند که باعث ایجاد آلودگی های الکترومغناطیسی می شوند. پژوهش ها نشان می دهد که برخی 
از فناوری های ساخته بشر میدان های الکترومغناطیس طبیعی زمین را تغییر می دهند؛ در این شرایط جانورانی که از نیروهای طبیعی 

برای جهت یابی و تعیین موقعیت استفاده می کنند، گیج می شوند و مسیر خود را گم می کنند.
امواج رادیویی و مایکروویو نیز بر محیط زیست تأثیرگذارند. این امواج افزون بر انسان ها و حیوانات، برگیاهان و درختان نیز تأثیراتی دارند.

شکل9ـ  امواج وسایل الکترونیکی برای کودکان خطر بیشتری دارد. 

آلودگی نوری: آلودگی نوری یکی دیگر از انواع آلودگی های 
محیط زیست محسوب می شود )شکل 10(. نورهای مصنوعی در 
زمان ها یا مکان های نامناسب و با کیفیت نامطلوب، محیط زیست و 
آسمان شب را آلوده می سازند. وجود نور زیاد در برخی بزرگراه ها 
و  درختان  و  گیاهان  برای  اکوسیستم  تغییر  باعث  طول شب،  در 
حتی جانوران موجود در اطراف آن بزرگراه می شود. نور زیاد در 

شهرها نیز باعث ایجاد مشکالتی در رصد آسمان شب می شود.

شکل 10ـ آلودگی نوری در شهرهای بزرگ جهان

بیشتر بدانیم

جوجه الک پشت های سواحل خلیج فارس زمانی که می خواهند زندگی 
دریایی خود را آغاز کنند، دنبال نور ماه را در سواحل و جزایر می گیرند 
تا به دریا وارد شوند؛ اما متأسفانه این روزها نورهای مصنوعی در 
سواحل و جزایر، به عامل اصلی مرگ و میر الک پشت ها تبدیل 

شده اند.
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آلودگی هوا در محیط های بسته: امروزه خطر آلودگی هوا در فضای بسته، به یکی از پنج عامل اصلی تهدید سالمت بشر تبدیل 
شده است. عوامل افزایش آلودگی هوا در چند دهٔه اخیر را می توان با تراکم و نزدیکی بیش از حد ساختمان ها، عدم تهویٔه مناسب هوا 
به منظور جلوگیری از اتالف انرژی، استفاده از مواد مصنوعی و شیمیایی در ساختمان، مبلمان و وسایل شخصی، همین طور استفاده 

از حشره کش ها، مواد شوینده، تمیزکننده و ضدعفونی کننده دانست.

هر چیزی که به انسان ضرر می رساند، استفاده از آن حرام است.

شکل 11ـ عوامل آالینده هوا در محیط های بسته
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همواره محیط های بسته، 5 تا 10 برابر آلوده تر از محیط های باز مجاور خود هستند و این درحالی است که 80 درصد اوقات و ساعات 
زندگی انسان  ها در محیط های بسته سپری می  شود. 

و  ــ عروقی  قلبی  بیماری های  و  دید  کاهش  نازایی،  آسم،  ریه،  به سرطان  می توان  بسته  هوای محیط  آلودگی  از  ناشی  از مشکالت 
ترکیبات ارگانیک بخار شونده،  آلرژی،  مرگ و میر اشاره کرد. مهم ترین آالینده های هوای محیط های بسته، عبارت اند از: عوامل 

فرمالدئید، اکسید های نیتروژن، کربن مونو اکسید ، رادن، سرب و آفت زداها.

بیشتر بدانیم

جدول 1: آلودگی هوای محیط بستۀ ساختمان

آالیندهمنبع انتشارعامل

مواد ساختمانی

رادنسنگ، بتن

فرمالدئید*، ترکیبات آلیروکش ها و مواد چوبی

فرمالدئید، پشمعایق بندی

آزبست*مواد ضد حریق

ترکیبات آلیرنگ

تأسیسات و تجهیزات

سیستم های گرمایش، آشپزخانه ها
کربن مونواکسید ، اکسید های نیتروژن، ترکیبات آلی، 

ذرات

ازوندستگاه های فتوکپی

میکروارگانیزم ها، الیافسیستم های تهویه

ساکنان
کربن دی اکسید، بخار آب، بوهافعالیت متابولیک

میکرو ارگانیسم هافعالیت بیولوژیک

فعالیت انسانی
کربن مونواکسید، ذراتاستعمال دخانیات

ترکیبات آلی، بوهاتمیز کاری



مـن چـه کـار کنـم؟
 مراجعه به موقع به مراكز مجاز معاینه فنی برای  اطمینان از سالمت محیط زیستی خودرو 

 استفاده از دوچرخه در مسافت های كوتاه

 استفاده از وسایل نقلیه عمومی

 استفاده كمتر از اسپری ها، حشره كش ها و...

 پیشنهاد ترک سیگار به بزرگ ترها
................................................................. 

از مسئوالن چـه انتظـاراتـی دارم؟
 توسعه سیستم حمل و نقل عمومی و كاهش استفاده از وسایل نقلیۀ شخصی 

 استفاده از سوخت های پاک 

 الزام سازندگان خودروها به رعایت آخرین استانداردهای محیط زیستی

 جلوگیری از سوزاندن زباله ها در فضای باز

 توسعه و گسترش فضاهای سبز در مناطق شهری
................................................................. 

................................................................. 

چـه بایـد کـرد؟
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 تدّبر در آيات: با مراجعه مجدد به آيه آغازين اين درس، دربارۀ ترجمه، معنا و مفاهيمي كه از آن دريافت 
می شود و چگونگی ارتباط مفهومی آن با موضوع درس ژرف بينديشيد. آيات مشابه آن را در قرآن كريم 

جست وجو كنيد و با هم كالسی هايتان دربارۀ يافته های خود گفت وگو نماييد. 


