
 دانش آموزان يریادگیر آن بر یهوا و تاث یآلودگ

انسان، چند  يات بخش برایژن حین اکسیوابسته به آن است. هوا جدا از تام یاست که همه زندگ ییرامون انسان شامل هوایط پیمح
له یبه وس ییایو بو ییمانند شنوا يژه ایو يشود، حس ها یان هوا خنک میله جریدهد؛ بدن انسان به وس یگر هم انجام میعمل د

هوا به گردوغبار،  یابند، آلودگیتوانند انتقال  یله هوا میزا به وسیماریکنند، عوامل ب یشوند کار م یکه از راه هوا منتقل م ییمحرك ها
، ییش کارآیک مغز، افزایز و تازه موجب تحریتم يشود، هوا یمرگ م یو حت يماریموجب ب ییایمیش يو بخارها یسم يدود، گازها

ش یباشد و باعث افزا یم يکودکان و نوجوانان ضرور يسالم برا يشود، تنفس هوا یک گردش خون و سوخت و ساز بدن میتحر
چون آسم،  يها يماری، بروز بيریادگی، کاهش یآلوده موجب افسردگ يگردد، تنفس مکرر هوا یکودکان م یو شاداب يریادگی

 .شود یت و سرطان در کودکان میبرونش

 
 :یمسکون يکالس و اتاق ها يهوا    

ان یشلوغ از جر ين تنفس دانش آموزان در کالس هایکند. همچن یکالس را تباه م يت در اتاق ها و کالس ها، هوایو فعال یزندگ    
و سالمت  يریادگی، ییش، بهداشت، کارآیتواند به آسا ین نشود میگزیمصرف شده، هوا جا يهوا يکاهد، اگر به جا یسالم م يهوا

دهد.  یدست م یه نشود به انسان احساس خفقان و ناراحتیآنها خوب تهو يکه هوا ییب برساند. در اتاق هایدانش آموزان آس
از  یناش يعفونت ها یین کالس هایدهد. در چن یم يرو يدر تمرکز فکر ی، ناتوانیمانند سردرد، خواب آلودگ ین اختالالتیهمچن

له یاتاق ها و کالس ها به وس يکند. هوا یها در صورت مواجهه در درازمدت بروز م يماریمقاومت در برابر بز قطره ها و کم شدن یر
شود.  یف بودن لباس ها، آلوده میت بهداشت دهان و دندان و کثیبدن، عرق کردن، عدم رعا يبازدم، بو يهوا یکروبیم ينده هایآال

  .کند یتازه کمک م يان هوایح به تبادل هوا و جریو زنگ تفر یباز کردن درها و پنجره ها بعد از ساعت آموزش

 :هوا یآلودگ    

آزاد به  يع، جامد در هوایا چند ماده آلود کننده، گاز، مایک یم عبارتست از یان کنیهوا ب یاز آلودگ یف مناسبیم تعریاگر بخواه    
 .ه مضر باشدین آثار و ابنیانسان، موجودات زنده و همچن ير دهد که براییتغ يت آن را به نحویفیکه ک یمقدار و مدت

 :منابع آلوده کننده هوا    

 شود؛ یم میمنابع آلوده کننده به چند دسته تقس   

 یما، قطار، کشتیل، هواپیار: مثل اتومبیمنابع س 

 ، مدرسه و مانند آني، مراکز تجاریمنابع ثابت: مثل کارخانجات، کارگاه ها، مراکز مسکون 

 ب ساختمان ها ی، تخريمنابع متفرقه: مثل انفجار، سوزاندن، زباله، آتش سوز 

 :هوا یآلودگ ينشانگرها    

اوقات باعث  ین گاز، برخیش ایل هاست. افزاین گاز محصول احتراق ناقص در موتور اتومبیا ) 2CO,COبن(کر يدهایکربن و اکس    
ن عوارض در دانش آموزان یگردد. ا یم يریادگی، کاهش یینای، اختالل بین باعث مشکالت عصبیگردد. همچن یافراد م یخفگ
 .شتر استیدتر و بیشد



 ینید در ظرف مدت معین اکسیزان ایشود. اگر م یل حاصل میدها بر اثر سوخت نفت، مازوت و گازوئین اکسیگوگرد: ا يدهایاکس    
 .شود یم يویو کل يوی، ریقلب يمارید، بروز بیدان دی، کاهش میش از حد استاندارد شود موجب مشکالت تنفسیب

، یش سرب در بدن موجب کم خونیشود. افزا یل ها باعث وارد شدن سرب در هوا میسرب دار در اتومب ين هایسرب: مصرف بنز    
 .گردد یم يو پرخاشگر ي، عوارض مغزیلیاختالل درك، افت تحص

 
 :ت با سربیعالئم مسموم    

افتد که عبارتند از:  یاتفاق م ی) هم از راه خوراکيو جوش کار يساز ي، باتريم کاریاز راه استنشاق (لح ت با سرب، همیمسموم    
گر. سرعت جذب سرب از راه تنفس ید یبات صنعتیاز ترک يارین سرب دار و بسیها، بنز ي، باتری، رنگ خال کوبیصنعت يرنگ ها

ت با سرب را به دو دسته حاد و یشود، عالئم مسموم ی% جذب م 10ن یالغو در ب 5ع است و از راه گوارش در کودکان %یار سریبس
ف باعث یکه در کودکان در موارد خف يت حاد بسته به سن فرد عالئم متفاوت است به طوریم کرد. در مسمومیتوان تقس یمزمن م

د باعث لکنت زبان، عدم تعادل، یکردن و در موارد شد يو اجتناب از باز یو خواب آلودگ يریک پذیاستفراغ، تحر یو گاه ییاشتها یب
ش یبوست، درد اندام، افزایف به صورت درد شکم، ین در موارد خفیت حاد در نوجوانان و بالغیشود. عالئم مسموم یتشنج و کما م

، یزمن به صورت کم خونه، سردرد و از دست دادن حافظه است. عالئم در موارد میکل یید به شکل نارسایفشار خون و در موارد شد
 .ن فرصت به مراکز اورژانس انتقال دادید در اولیماران را باین بیشود. ا یظهور م يویاختالل رشد و مشکالت کل

 
 :هوا در دانش آموزان یاز آلودگ یناش يها يماریب    

 يدهد که بشر چگونه با دست خودش هوا ینشان م یره و تار کرده است به خوبیکه آسمان شهرها را ت یظیمنظره دود غل :آسم    
ط کار، مدارس و داخل خانه را شامل یشود بلکه مح یآزاد نم يباز و هوا يهوا منحصر به فضا یرا مسموم کرده، آلودگ یط زندگیمح

ه ارتباط باشد ک ی، آسم میو نوجوان یدوران کودک يها يمارین بیع تریشود. از شا یشتر صدمه به دانش آموزان وارد میشده و ب
جاد آسم یکمک کننده در ا ید کننده آسم و حتین عوامل تشدیاز شناخته شده تر یکیهوا  ينده هایهوا دارد، آال یبا آلودگ يادیز

 .رود یکودکان به شمار م

ابان ها یر خاد است از خانه خارج نشوند و از رفت و آمد دیهوا ز یکه آلودگ یاالمکان در مواقع یدانش آموزان مبتالبه آسم حت    
ل ابتالبه یند، بخصوص در فصل سرد به دلیو شرکت کنترل هوا دقت نما یاداره هواشناس يه هاین به اطالعیکنند. همچن يخوددار

 .هستند يشتریب یدر معرض حمالت آسم یروسیو يعفونت ها

 ییشهر وجود دارد. گازها يهوا یآلودگه، برونش و شدت ین سرطان ریک بیبار يق نشان داده که رابطه ایدق يها یبررس :سرطان    
 .گذارد ینامناسب به جا م یکند و اثرات روان یت میجاد مسمومیشود ا یکه از خودروها متصاعد م

 :هوا یه بر کاهش اثرات آلودگیر تغذیتاث    

ن بخصوص در یفلزات سنگن یکند. از ب یم ین را بر مغز خنثیفلزات سنگ یاست که اثرات سم ين موادیتر ياز قو یکیوم یسلن    
 یوارد بدن م یاستنشاق يق هواین فلزات از طریل شده است. ایوم تشکیوه و کادمیشتر از سرب، جیهوا دارند ب یکه آلودگ ییشهرها

افته در یزان سرب تجمع یکه مطالعات نشان داده اند م يافته به طوریش ین مواد افزایزان تماس با ایشدن جوامع م یشوند. با صنعت



 یمتصل شده و آنها را از بدن دفع م یوم به فلزات سمیباشد. سلن یسال قبل م 1600زان در ین میدن انسان، امروزه هزار برابر اب
وم عبارتند از: جوانه گندم، سبوس یسلن يحاو ییکند. مواد غذا یو حافظه م يریادگیش یبه افزا يق کمک عمده این طریکند و از ا

 یر جزئیوم هستند. مقادیسلن یر قابل توجهیمقاد يتن، جگر و قلوه حاو یات، ماهیل، لبنیمغزها، آجگندم، حبوباتجو، گوشت، 
 .وجود دارد ی، زرده تخم مرغ، مارچوبه و گوجه فرنگینیره، بادام زمیجات، برگ سبز تیوم در سبزیسلن

 راه کار پیشنهادي:    

متعدد آلودگی هاي محیطی را جذب کنند. در همین راستا دستگاه یلترهاي ند با استفاده از عملکرد فتوادستگاه هاي تصفیه هوا می 
هاي تصفیه هواي ساملن با بهره گیري از انواع فیلترهاي پیشرفته و به روز دنیا میتواند کمک موثري در به حداقل رساندن آلودگی 

یلترهاي استفاده شده در دستگاه هاي ساملن به برخی از ویژگی هاي به کار گرفته شده در فهاي محیطی داشته باشد. در ادامه 
 اشاره شده است.

 اوھدر  معلق رغباو  دگر ،الیندآ شتذرات در بذاج پیش فیلتر:

 اوھدر  دموجو ياھچرقا و خانگی تنااحیو نبدو ذرات  اھگل دهگر مثلزا  حساسیتروغباو  دگر یزر ربسیاذرات  بذاجفیلتر هپا: 

 زا يربیما ياھباکتری دنبر بیناز  - اوھ دنکر ستریلا :UVالمپ 

واز  NOx و DEPو مفروکلرو لدیدآ مفرو  نبنز مثل لیآ ياسرطانز تترکیبا ھتجزی باعثآن روي  UV المپ تابشاز  بعد : 2Tioفیلتر 
 می شود. VOC گانیکار تترکیبا سایر ثرا دنبر بین

 اغذ يبودود و  يبوو  رسیگا يبو هبرند بیناز  فیلتر کربن اکتیو:

با تولید دو ملیون یون منفی در فضاي اتاق ضمن از بین بردن باکتري ها احساس طراوت و شادابی را ایجاد می کند و باعث  یونایزر:
 رقیق شدن هوا و در نتیجه جذب راحت تر اکسیژن می شود.
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