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 مقدمه :  

ــ           ـــ اال س ـــ گ ز ــ     0222براس ــ ان ج ان س

(، آلودز  هوا دا نحيطن ي بسته نسـوو   WHOبنذاشت)

نيليوج  فر نرگ و نير دا  3% اا بيم اين  بوده و حذود 7/0

ان ج به دليل بيم اين ي   ش  اا آلودز  هـوا اففـ م نـ     

% اا نوااد آج دا كشواه ي دا حـ   فوسـ ه و   02افتذ كه 

ب شـذ    ذف ً به علت آلودز  هوا دا نحيطن ي بسـته نـ   عم

يك  اا داليل اين انر پخت و پ  و زرن يش بـ  اسـتف ده اا   

سوختن ي ا نذ دا اوي ش له ب ا و ي  بخ اين ي سـتت  دا  

نت طق اوست ي  ن  ب شتذ كه نتجر به آلودز  هواي فض ي 

 .زردد بسته دا نق دير اي د ن 

آلواگی  وواا گم لطو       عواالی  هوب عثعور عو        -الف
 وثی عستب ل  شاگ.

استف ده اا فتوا، كرس ، بخ اين ي بـذوج دودكـش،    -الف

؛ تِ دلیل ایجاد چراغن ي خوااک پ ي و     دا فض ه ي بسته

گاشّای خطسًاک ٍ غوی هاًٌد هًََاکػید کستي، تاعث ایجااد  

  خفگی ٍ احتواال هسگ هی گسدد.

  

 وا خروج ز اه ي نتص عذ دا استف ده اا وس يل ب ال، به نتظ

 شذه، ب يست  پتجره ه  اا كم  ب ا زذاشت 

 

استف ده اا وسـ يل زرن يشـ  دودكـش داا )بخـ اي،      -ب

 آبگرنكن، شونيته و    (؛

دز صَزت عدم زعایت ًکات ایوٌای اهکااى لَلیاد گاشّاای      

 غوی ٍ ًؿت آى تِ 

 داخل هحیط هٌصل ٍجَد دازد.

 

 

 

 س ير عوانل آلوده كتتذه -ج

      اغتعوال دخاًیات: دٍد حاصال اش اغاتعوال دخاًیاات دز

افاساد  هحیط ّای تػتِ عالٍُ تس فسد غیگازی، غاالهتی غاایس   

خاًَادُ تَیطُ کَدکاى ٍ افساد غالوٌد ٍ حػاظ زا لْدیاد های   

کٌد. تٌاتسایي ضسٍزی اغات اش اغاتعوال دخاًیاات دز هحایط     

 ّای تػتِ ٍ داخل هٌصل خَددازی ؾَد.

 

 

 
 

 

    ُاغتفادُ ٍ یا ًگْدازی غوَم ٍ هَاد ؾیویایی هاًٌاد حؿاس

کؿْا، غوَم دفا  آفاات ٍ ... لْدیاد کٌٌادُ غاالهتی تاَدُ ٍ       

تایػااتی دز هحاال هٌاغااة، هػااتال اش فنااای هػااکًَی ٍ دز 

 ظسٍف غستػتِ ًگْدازی ؾَد

    ُفسؾْا تِ ًحَی جازٍ ؾَد کِ گسد ٍ غثاز تِ ّاَا رساکٌاد

ًؿَد. قػوتْای فسؼ ًؿدُ تا رازچاِ خایع یاا ًواداز لویاص      

ؾًَد ٍ ٍغایل خاًِ تِ طَز هسلة تا رازچِ ًواداز گسدگیاسی   

 ؾًَد.

 ایػاتی هتٌاغاة تاا لعاداد افاساد      هػاحت الاقْای خَاب ت

 هتس هست  تِ اشای ّس ًفس(. 7اغتفادُ کٌٌدُ تاؾد )

 

 
 

 

   

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماوكثموثی هنت ل آلاگی  وواا گم ضاوثوثی عسوتب       -ب
 لنث ل:

 
  اگس تٌاچاز اش کسغی ذغالی اغتفادُ هی ؾَد، تاید ذغال

زا دز خازج اش الاق ٍ دز ّاَای آشاد زٍؾاي کاسد، لاا     

 د ٍ تعد تِ شیس کسغی هٌتال گسدد.کاهال غسخ ؾَ

  ٍ ِحتی االهکاى لٌَز دز خازج اش فنای هػکًَی لعثی

 اهکاى لَْیِ طثیعی ٍ لعَیض َّا ٍجَد داؾتِ تاؾد.

   ٍ دز صااَزت اغااتفادُ اش تهازیْااای تاادٍى دٍدکااؽ

چساغْای خَزاک رصی تاید دقت ؾَد کِ تا ؾعلِ آتای  

ػاتِ  تػَشد، زٍؾي کسدى آًْا دز خازج اش هحیطْاای ت 

اًجام ؾَد ٍ دز هَق  زیهتي ًفات تهازیْاا خااهَؼ    

تاؾد، فتیلِ آى تطَز هسلة لویص ؾَد لا عوال غاَخت   

 کاهل ٍ تدٍى دٍد ٍ تَ تاؾد.

     دز ٌّگام ًصة تهازیْا ٍ ٍغاایل گسهاایؽ دٍدکاؽ

داز، اش تاااش تااَدى هػاایس دٍدکااؽ هطوااوي گسدیاادُ ٍ 

 کالّک هٌاغة دز اًتْای دٍدکؽ ًصة ؾَد.

 ش هحکاان تااَدى الصاااالت دٍدکااؽ، جْاات اطویٌاااى ا

 تایػتی آًْا زا تطَز هسلة کٌتسل کسد.

     کلیِ ٍغایل حسازلی زا تایػتی طَزی لٌظاین ًواَد لاا

 ّوَازُ تا ؾعلِ آتی تػَشد.

  ٍ هحل ًصة آتگسهکي تایػتی خازج اش هحَطِ حوام

زختکي تَدُ لا اهکاى ًؿت گاشّاای غاوی تاِ داخال     

 حوام ٍجَد ًداؾتِ تاؾد.

 ْای دز ٍ رٌجسُ ّا کاهال رَؾاًدُ ًؿَد لاا  دزش ٍ ؾکاف

 لَْیِ طثیعی َّا اًجام ؾَد.

  ٍ تااسای جلااَگیسی اش رساکٌاادُ ؾاادى قازچْااا، ک کْااا

ٍیسٍغْا دز َّای داخل هٌصل، ضوي لویص ًگْداؾاتي  

هحیط هٌصل اش ًگْدازی طَالًی هدت شتالِ، تاقی هاًدُ 

 هَاد غرایی ٍ ... دز هحیط هٌصل خَددازی گسدد.
 

کنترل آلودگی هووا د  حیو ه هوای    رای ** بنابراین ب

 :  بسته باید 

 

 .اش ٍغایل گسهایؽ هٌاغة اغتفادُ کٌد  

 .ًکات ایوٌی زا دز اغتفادُ اش ٍغایل زعایت کٌد 

   ٍ دز قػوتْای هَزد ًیاش ًػثت تِ لاهیي لَْیِ طثیعای

 هصٌَعی اقدام کٌد.

 .اش اغتعوال دخاًیات دز هحیطْای تػتِ خَددازی کٌد 

  ؾیویایی زا دز هکاًْای خازج اش فناای  غوَم ٍ هَاد

 هػکًَی ٍ دز ظسفْای دزتػتِ ًگْدازی کٌد.

  ًِفعالیتْایی کِ هٌجس تِ لَلید گسد ٍ غثاز دز داخل خا

هی گسدد، زا هحدٍد ًوَدُ ٍ تا زعایت اصَل تْداؾتی 

 اًجام دّد.

      ٍ تا لویص ًگْداؾتي هحایط هٌاصل اش رهاؽ هیکسٍتْاا

 د.عَاهل تیَلَضیکی جلَگیسی کٌ

 

 

 

 

 

 

 هدف این متن آموزشی :  های گروه

 عموم نردم 

 

 منابع استفاده شده در تهیه این متن آموزشی : 

اا ا تش اات وااات بنذاشت و  لودز  هوا دا نحيطن ي بستهآ - 1

 دان ج و آنوال پ شك  

)وااات بنذاشت و دان ج و  دستواال ملن ي بنذاشت نحيط - 0

 آنوال پ شك   (

 


