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هفته هوای پاک را گراهی هیدارین

آلودگی هوا چگونه به وجود هی آید؟

ّش ًَع آالیٌذُ ای وِ ویفیت صًذگی اًؼاى ٍ دیگش جاًذاساى سا
تِ خغش اًذاصد تاػث آلَدگی َّا هی ؿَد.ػیؼتن تیَلَطیىی
اًؼاى ٍهَجَدات صًذُ هی تَاًذ ًؼثت هؼیٌی اص تشویثات
هَجَد دس َّا تحول وٌذ ٍ چٌاًچِ ایي ًؼثت تغییش یاتذ ٍ یا
ػٌاكش دیگشی تِ آى اضافِ ؿَد هَجة تیواسی هی
ؿَد.آلَدگی َّا یؼٌی ٍسٍد ّش ًَع آالیٌذُ تِ َّا تِ كَست
هَاد جاهذ ،هایغ یا گاص وِ دس هذت صهاى هؼیٌی ویفیت َّا سا
پاییي آٍسدُ ٍ تِ هَجَدات صًذُ ٍ تاػیؼات اًؼاى ػاخت
آػیة سػاًذ.
آالینده های هوا کدام ها هستند؟
تاثیش آالیٌذُ ّای َّا تش سٍی اًؼاى تؼتگی تِ غلظت آالیٌذُ ٍ
هذت صهاى تٌفغ داسد.تشای آًىِ اثش آالیٌذُ ّا سا اًذاصُ گیشی
وٌٌذ اص ؿاخق اػتاًذاسد آالیٌذُ ( (PSIاػتفادُ هی وٌٌذPSI.
دس هَسد هجوَػِ ای اص چٌذ آالیٌذُ َّا تِ واس تشدُ هی ؿَد
وِ ػثاستٌذ اص:
هًََوؼیذ وشتي یا گاص صغال CO
هَاد ًفتی ًیوِ ػَختِ یا ًؼَختِ ( ّیذسٍ وشتي ّا) HC
اوؼیذ گَگشد یا گاص گَگشد SOx
اوؼیذ ّای ًیتشٍطى NOx
ػشب Lead
رسات هؼلك ٍ دٍدُ Smog

تاثیر فضای سبس ضهری درکاهص
آلودگی هوا

دسختاى تا تَلیذ اوؼیظى ؿشایظ صیؼتی سا تشای اًؼاى هْیا هی
وٌٌذ ٍ اص اًثاؿتِ ؿذى دی اوؼیذ وشتي جلَگیشی هیىٌذ.
دسختاًی هاًٌذ گشدٍ ،واجً ،شاد ،تلَط ،فٌذق ،ػشٍ وَّی،
اوالیپتَع ،تیذ ،افشا ،صتاى گٌجـه ٍ داغذاغاى اص خَد هادُ
ایی تِ ًام فیتًَؼیذ دس فضا سّا هیؼاصًذ ،چٌیي هَادی تَػظ
دسختاى تش سٍی اًؼاى اثش فشح تخـی داسد.
دسختاى اص عشیك تثخیش تِ تلغیف ٍ پاالیؾ َّا اص تشخی
آالیٌذُ ّا ووه هی وٌٌذ.
دسختاى ّوچٌیي تا اكالح دسجِ حشاست َّا ٍ ایجاد ٍ یا تغییش
جشیاى تاد سٍی اًتـاسات آالیٌذُ ّا تاثیش هی گزاسًذ.
ووشتٌذ ػثض تذٍى تشدیذ دس ؿْشّا ،اص ًظش پاالیؾ رسات هؼلك
دس َّا ًمؾ تؼیاس هَثشی داسًذ.
دسختاى ًمؾ هَثشی دس جزب ػشب َّای آلَدُ ؿْشّا داسًذ
ٍ هی تَاًٌذ هٌاعك هؼىًَی ٍ واًَى ّای توشوض اًؼاًی سا دس
تشاتش آى حفظ وٌٌذ.
گیاّاى عی فشایٌذ فتَػٌتض تا جزب دی اوؼیذ وشتي ٍ تثذیل
آى تِ اوؼیظى تغَس عثیؼی وشتي اضافی َّا سا جزب هی
وٌٌذ.

تصفیه هوای خانه با گیاهاى آپارتوانی

برگ گندهی :گلذاى تشي گٌذهی سا ًضدیه تِ پٌجشُ تا
ًَس هؼتمین ٍ سٍی پایِ ایی لشاس دادُ تا تشي ّای آى هؼلك
تاؿذ .تشي ّای ایي گیاُ لذست صیادی تشای جزب فشم
آلذّیذ هَجَد دس َّای خاًِ داسد.

پتوس :افشاد ػیگاسی تْتش اػت یه گلذاى پتَع سا دس
گَؿِ ایی اص اتاق خَد ًگْذاسی وٌٌذ صیشا تشي ّای ایي
گیاُ دٍد ػیگاس سا جزب وشدُ ٍ فشم آلذّیذ هٌتـش ؿذُ اص
كٌایغ چَتی ٍ واغزی سا اص تیي هیثشد.

باهبو :چٌذ تشي ػثض تاهثَ سعَتت الصم تشای َّای داخل
خاًِ سا تخلَف دس فلل صهؼتاى وِ َّا خـه اػت
تاهیي هی وٌذ.

برگ انجیری :ایي گیاُ هماٍم تَدُ ٍ دس هىاًی پشًَس اها
تِ دٍس اص ًَس هؼتمین آفتاب تِ خَتی سؿذ هیىٌذ.
تحمیمات تیاًگش آى اػت وِ تشي اًجیشی دسكذ صیادی اص
گاصّای ػاعغ ؿذُ اص هَاد ؿیویایی هَجَد دس خاًِ سا
جزب ٍ اوؼیظى صیادی تِ خاًِ ٍاسد هیىٌذ.

راهنوای تعویض خاک گلداى

ؿایذ تتَاى گفت وِ ؿٌاخت صهاى تؼَیض
خان گلذاى ٍ اًتخاب خان هٌاػة ؿشط
هَفمیت دس پشٍسؽ ٍ ًگْذاسی گلْای
آپاستواًی هی تاؿذ وِ اص ساّْای صیش هی
تَاى صهاى تؼَیض خان گلذاى سا تؼییي
وشد.
الف)وٌذ ؿذى سؿذ گیاُ دس اثش ووثَد
هَاد غزایی دس خان گلذاى
ب)گزؿت یىؼال ٍ حذاوثش 18هاُ اص
صهاى تؼَیض گلذاى ٍ خان آى
ج)خشٍج سیـِ ّای گیاُ اص ػَساخ تِ
گلذاى دس كَست هحمك ؿذى ّش وذام اص
هَاسد فَق تایؼتی تا اًتخاب گلذاى تضسگتش
ٍ ّوچٌیي تْیِ خان هٌاػة هثادست تِ
تؼَیض آى ًوَد وِ تْتشیي فلل جْت
اًجام ایي واس اتتذای فلل تْاس هی تاؿذ.
سٍص لثل اص تؼَیض ،گلذاى سا آتیاسیًوائیذ تا خان تِ ساحتی اص جذاسٓ گلذاى
جذا ؿَد ٍ تا ٍاسد وشدى چٌذ ضشتِ تِ
اعشاف ٍ لثِ گلذاى ایي ػول ساحت تش
اًجام هی ؿَد.
ػپغ دػت چپ سا دس وف گلذاى (یمِ
گل تیي اًگـتاى دػت لشاس گیشد) لشاسدادُ
ٍ گلذاى سا ٍاسًٍِ وٌیذ ٍ تا ٍاسد وشدى چٌذ
ضشتِ تِ تِ آى گیاُ سا اص گلذاى خاسج وٌیذ
ٍ دس گلذاى جذیذ ٍ تا ؿواسُ تضسگتش وـت
ًواییذ .
تِ هٌظَس خشٍج آب اضافی اص گلذاى جذیذ
لثل اص لشاس دادى گیاُ ،همذاسی ػٌگشیضُ
دسؿت ٍ یا لغؼات وَچه گلذاى ؿىؼتِ
ػفالی دس تِ گلذاى تشیضیذ ٍ ػپغ همذاس
الصم خان تشي سیختِ ٍ ػپغ گیاُ جذیذ
سا وـت ًوائیذ.
پغ اص تؼَیض گلذاى گیاُ سا تِ ػایِهٌتمل وٌیذ ٍ تا هذت 2سٍص غثاسپاؿی سا
اًجام دّیذ تا سیـِ فشكت تشهین ٍ تَػؼِ
پیذا وٌذ

توصیه های ههن در آلودگی

دس سٍصّایی وِ ػغح آلَدگی َّا تِ هشحلِ تحشاًی هی سػذ خَسدى هیَُ ٍ ػثضیجات تاصُ وِ هحتَی
ٍیتاهیي ّای هختلف ّؼتٌذ تَكیِ هیـَدٍ .یتاهیي ّا تا سادیىالْای آصاد هماتلِ هیىٌٌذ.
هحذٍد وشدى هلشف ًوه.
ػادت دادى وَدواى تِ هلشف ػیش ،پیاص ،تشُ فشًگی.
ّشچٌذ هوىي اػت تَی ایي ػثضیجات آصاسدٌّذُ تاؿذ اها ایي ػثضیجات هحتَی هیضاى صیادی گَگشد
ّؼتٌذ ٍ تٌاتشایي هی تَاًٌذ اص هَوَع(هخاط) دػتگاُ تٌفؼی هحافظت هی وٌٌذ.
ًَؿیذى صیاد آب وِ تِ ولیِ ّا ووه هی وٌذ اهالح اضافی اص تذى خاسج ؿًَذ.

