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  اصفهان 5مديريت آموزش وپرورش ناحيه 

  دبستان دخترانه ايثار

  95-96سال تحصيلي

  هواي سالم=دانش اموز سالم
 هب وابسته زندگي همه كه است هوايي شامل ما پيرامون محيط

 انسان، براي بخشحيات اكسيژن تامين از جدا هوا. است آن
 جريان وسيله به انسان بدن دهد،مي انجام هم ديگر عمل چند
 به بويايي و شنوايي مانند ايويژه هايحس. شودمي خنك هوا

. دكننمي كار شوند،مي منتقل هوا راه از كه هاييمحرك وسيله
 به هوا آلودگي. يابندمي انتقال هوا وسيله به زابيماري عوامل
 موجب شيميايي بخارهاي و سمي گازهاي دود غبار، و گرد

  .شودمي مرگ حتي و بيماري
 تحريك كارايي، افزايش مغز، تحريك موجب تازه و تميز هواي
 سالم هواي تنفس شود،مي بدن ساز و سوخت و خون گردش
 افزايش موجب و است ضروري نوجوانان و كودكان براي

 آلوده هواي مكرر تنفس. شودمي كودكان شادابي و يادگيري
 چون هايبيماري بروز يادگيري، كاهش افسردگي، موجب
                                                                                                                    .شودمي كودكان در سرطان و برونشيت آسم،

  

  هوا آلودگي       
 ماده چند يا يك از است عبارت هوا آلودگي تعريف طبق

 مدتي و مقدار به آزاد هواي در جامد مايع، گاز، كننده،آلوده
 داتموجو و انسان براي كه دهد تغيير نحوي به را آن كيفيت كه

  .باشد مضر زنده
  :شودمي تقسيم دسته چند به كنندهآلوده منابع

  كشتي قطار، هواپيما، خودرو، مانند: سيار منابع) 1
 مسكوني، مراكز ها،كارگاه ها،كارخانه مانند: ثابت منابع) 2

  آن مانند و مدرسه تجاري، مراكز
 بتخري سوزي،آتش زباله، سوزاندن، انفجار، مانند: متفرقه) 3

  هاساختمان

  

  ها آالينده تنفس اثر بر ها بيماري
 يشببزرگ شهرهاي در موتوري نقليه وسايل تحقيقات، اساس بر
 مي توليد را هوا در موجود كربن منواكسيد از درصد 95 از

. ودش مي منجر مغزي و قلبي هاي سكته به آن، تنفس كه كنند
 نيپايا ساعات و صبح اوليه ساعات در كربن منواكسيد غلظت
 روزهاي در كه صورتي در رسد؛ مي خود مقدار بيشترين به روز



 وزر پاياني ساعات در ها آالينده اين غلظت تعطيل، و هفته آخر
 يكربوكس كم بسيار مقدار حتي. يابد مي توجهي قابل كاهش

 با و شود مي بدن در مهمي فيزيولوژيك آثار باعث هموگلوبين
 هب مبتال افراد. يابد مي افزايش اثرات اين درصد آن، افزايش
 بسيار ،هموگلوبين كربوكسي افزايش به نسبت قلبي هاي بيماري
 لبق خون، در تركيب اين غلظت افزايش با زيرا هستند حساس

  .كند كار تر سريع اكسيژن، كمبود جبران براي بايد

 نيز درصد 2 از كمتر مقادير در حتي دهد مي نشان مطالعات
 اكسيژن غلظت كاهش.وجوددارد افراد در قلبي حمله احتمال

 رد مطالعات. دارد سزايي به تاثير نيز مغز فعاليت بر خون، در
 هموگلوبين، كربوكسي درصد 2,5 در دهد مي نشان زمينه اين

 يم كاهش انسان مغز وسيله به اشخاص و اشياء تفكيك قدرت
 هاي واكنش سرعت هموگلوبين، كربوكسي درصد 5 در و يابد

 معالئ قلبي بيماران در و گيرد مي قرار تاثير تحت عضالني
 10 در دهد؛ مي نشان ها بررسي. يابد مي افزايش استرس
 ديدش سردردهاي به مردم بيشتر هموگلوبين، كربوكسي درصد
 هب هموگلوبين كربوكسي افزايش صورت در و شوند مي دچار
  بود. خواهد حتمي شخص مرگ درصد، 50 ميزان

  

  تاريك اي آينده

 مثل باشد، داشته طبيعي منشأ است ممكن هوا كننده آلوده مواد
 و ها جنگل هاي سوزي آتش يا ها آتشفشان از حاصل دود

 فعاليت از خطرناك، كننده آلوده مواد بيشتر ولي علفزارها،
 نمي مرزي و حد هوا آلودگي. گيرد مي سرچشمه انسان هاي

 ريزش باعث شده، كشيده دنيا سراسر به باد همراه و شناسد
 را ها جنگل نيز اسيدي هاي باران و شود مي اسيدي هاي باران
 دنش انباشته اثر بر و زمين جو در كه ضايعاتي. كند مي نابود

 به و ها كارخانه دودكش شيميايي، هاي جنگ از حاصل گازهاي
 حفره شدن پيدا. است ناپذير جبران آيد، مي وجود به خودروها ويژه
 حد از بيش اي گلخانه حالت افزايش يا زمين محافظ اليه در اي

 خصوص به. نيست ترسيم قابل سهولت به زمين، سياره روي
 حتي كه است خطرناك و جدي حدي به ازون اليه كاهش

 را آن آينده بيني پيش دقيق طور به توانند نمي دانشمندان
  بيابند. آن براي قطعي چاره كرده،

  

  

  

  هوا آلودگي از پيشگيري در آموزاندانش نقش 
 دناخوشاين هايدگرگوني از بسياري كه دانيدمي هم شما حتما

 اين اب مقابله راه بهترين. ماست غلط رفتارهاي از ناشي طبيعت
 رفتارهاي تغيير براي مردم كردن حساس و آگاه ها،دگرگوني

 آينده در تغيير عامل ترينمهم آموزاندانش. است مخرب
 شكاه در توانيدمي چطور كه ندانيد هم شما خود شايد. هستند

 كمك شما و ما به ذيل موارد رعايت اما كنيد كمك هوا آلودگي
  :مباشي داشته تنفس براي تريسالم و تميز هواي كه كندمي

 و پدر از آنكه جاي به دوچرخه از استفاده و رويپياده) 1
  .برسانند شخصي خودرو با را شما بخواهيد مادرتان

 نندك رانندگي ترماليم و ترآهسته تا بخواهيد مادرتان و پدر از) 2
 و شودمي مصرف كمتري سوخت صورت اين در زيرا
  .شودمي توليد نيز كمتري كربناكسيددي

 زيرا مداد و كاغذ مصرف در خصوص به كنيد جوييصرفه) 3
  .شودمي هوا آلودگي موجب هاكارخانه فعاليت

 عطرها و خوشبوكننده از و كنيد رعايت را فردي بهداشت) 4
  .كنيد استفاده كمتر

 حداقل يا كنيد احداث باغچه بكاريد، درخت منزل حياط در) 5
  .كنيد نگهداري خانه در گلدان چند از
 هب هادست شستشوي( بشويد را هايتاندست بار چند روز در) 6
  .)كندمي كمك سرب با مسموميت كاهش و سرب رفتن بين از
 هانيروگاه زيرا كنيد جوييصرفه انرژي و برق مصرف در) 7

  .شودمي هوا آلودگي موجب
 تهيه كننده:پريسا كالنتري


