
 

 برای مبارزه با آلودگی هوا چند راهکار

 

: آلودگی هوا  

هر گونه تغيير در ترکيب شيمييايي، فيزيکي و حتي بيولوژيکي جو که باعث به خطر افتادن حيات 

 موجودات زنده شود، آلودگي هوا گفته مي شود.

 : منابع آلودگی هوا

از آن جمله مي توان به وجود باشد که مصنوعي يا  طبيعيمنابع آلودگي هوا متفاوت است و امکان دارد 

 .خودروها در کالن شهرها ، احتراق، فرايندهاي صنعتي و گاهي فعاليت آتش فشان ها اشاره کرد

 

اين روزها هواي تهران بسيار آلوده شده است و وضعيت به حالت هشدار رفته است. در اين حال بايد 

 بدانيم با آلودگي بيشتر آشنا شويم و راه هاي مقابله با آن را نيز

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/121578/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7


 

 :  مواد آلوده کننده هوا

مونواکسيدکربن ، اکسيدهاي نيتروزن، هيدروکربن ها ، اکسيدهاي سولفور، ذرات معلق و سرب از جمله 

 .مواد آلوده کننده هوا به شمارمي روند

 

 CO   یا مونواکسيدکربن

سالمت انسان نامطلوب گازي است بي رنگ و بي بو که وجود مقادير هر چند اندک آن در محيط براي 

  است.

 

 اکسيدهای نيتروزن :

وجود اين گاز در محيط باعث تحريک چشم ، بيني، گلو و شش ها مي شود. تماس طوالني مدت با اين  

گاز باعث افزايش آسيب پذيري بدن انسان در برابرعفونت هاي بيماري زا نظير آنفلوانزا مي شود. ميزان 

ختالل در قوه بويايي، ناراحتي هاي حفره بيني، اشکاالت تنفسي ، زياد اين گاز در محيط ، باعث ا

 .ناراحتي هاي اعصاب، ادم ريوي و سرانجام مرگ مي شود

 

 

 

 هيدروکربن ها :

اين گروه مهم ترين منبع آلودگي هوا در محيط هستند. وجود اين آالينده در محيط باعث تحريک  

 .مي شودچشم ، سرطان و اختالل در مرکز خون سازي بدن 

 

 اکسيد های سولفور : 

اين اکسيد از طريق منابع طبيعي و انساني وارد محيط مي شود. قرار گرفتن در معرض اين گاز باعث 

 .سوزش گلو، افزايش ضربان قلب و سرعت حرکات تنفسي مي شود

 

 

 



 

 ذرات معلق : 

عمده ترين عوارض ذرات معلق به ذرات جامد کوچک و قطرات مايع موجود در هوا اطالق مي شود. از 

ذرات معلق بر روي انسان مي توان به بيماري هاي عفوني بخش هاي باالي دستگاه تنفسي، اختالالت 

 .قلبي ، برونشيت ، تنگي نفس ، التهاب ريوي و کاهش مکانيسم هاي دفاعي بدن اشاره کرد

 

 در هوای آلوده چه بخوریم؟

 

 
 

توان از اثرات سوء آن در امان ماند، ولي درباره ي آلودگي اگر آلودگي هوا خيلي شديد باشد، مشکل مي 

توان با مصرف بعضي که به طور معمول در همه شهرهاي بزرگ و صنعتي از جمله تهران وجود دارد، مي

 ها را کم کرداز غذاها اثرات مضر آالينده

نهاد را پيشي و اي ويتامين  دمتخصصين تغذيه براي کم شدن مضرات آلودگي هوا، مصرف منابع غذايي 

 .کننده گازهاي آالينده را خنثي کنندتوانند اثرات مسمومها ميکنند. اين ويتامينمي

 

E ويتامين 

 هاي گياهي ، گردو ، بادام ، زيتون ، جوانه گندم ، جگر و سبزيجات داراي برگ سبز وجود دارد.در روغن

D ويتامين 

جويز توانيد با تتان باشند. البته ميبرنامه غذايي روزانه مرغ هستند که بايد درشير ، کره و زرده تخم 

 اين ويتامين ها را نيز دريافت کنيد . هايمتخصص، مکمل

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

هاي سلنيوم و اکسيدانکنند که حاوي آنتيها، مصرف غذاهايي را توصيه ميعالوه بر اين ويتامين

. تنبل ، فلفل ، اسفناج ، کلم و زردآلو بتاکاروتن دارندبتاکاروتن اند. سبزيجاتي مثل طالبي ، انبه ، کدو 

  .دار پيدا کنيدتوانيد در غذاهاي دريايي ، مرغ، نان و غالت سبوسسلنيوم را هم مي

 

  C ويتامين

تواند به دفع سربي که با هواي آلوده وارد بدن ما شده، کمک کند. شير و لبنيات به خصوص پنير م ميه

  .توانند جذب عناصر سنگين مثل سرب را کاهش دهندکلسيمي که دارند ميو ماست هم به خاطر 

 

ها و لبنيات بيشتر استفاده کنند تا اثرات مخرب ها و ميوهطور کلي بهتر است مردم از سبزيپس به

 .هواي آلوده را کاهش دهند

 

 بدترین برنامه غذایی

 

 ا را در بدن ما بيشتر کنند؟نادرست غذايي مي توانند اثرات مخرب آلودگي هو چه عادات

 

هاي گازدار ، به دليل ايجاد اختالل در جذب مصرف تنقالت کم ارزش مثل چيپس و پفک و نوشابه 

 .توانند اثرات سوء آلودگي هوا را دو برابر کنندعناصر مفيد در بدن، مي

 

اين که به خودي  موادي مثل سوسيس و کالباس به دليل داشتن مواد افزودني و نگهدارنده، عالوه بر

زا هستند، مصرف آنها براي افرادي که در معرض آلودگي هواي شهرها قرار دارند، خود مضر و سرطان

 شوندوجه توصيه نميبه هيچ

 

 

 

شان يکنيم تا سالمتبه طور کلي ما مردم را به مصرف مواد غذايي تازه و طبيعي و غيرصنعتي تشويق مي

 .هاي هوا محفوظ بماندمثل آاليندهدر مواجهه با عوامل خطرناکي 

 


