تهویه محلکار و زندگی وتأثیرآن برسالمتی
طاهره عزیزخانی
مدیر مرکز آموزش بهورزی
دانشکده علوم پزشکی فسا

اهداف آموزشی
امیداست خوانندگان محترم پس ازمطـالعه:
zعلل اصلی آلودگی هوا را توضیح دهند.
zشاخصهای آلودگی هوا را بیان کنند.
zهدف از تهویه را شرح دهند.

مهندس مصطفی اصالحی
کارشناس بهداشت محیط
دانشکده علوم پزشکی فسا
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مقدمه

شاخص های آلودگی

کیفیت هوای محیط به دلیل اثر مستقیم آن بر سالمتی

بر اساس تقسیم بندی هوا به شکل هوای سالم ،هوای

تحقیقات نشان میدهد که همواره محیط های بسته

خطرناک یا بحرانی تعریف میشود .سازمان حفاظت

و آسایش انسان اهمیت زیادی دارد .نتیجه بررسیها و
 5تا  10برابر آلودهتر از محیط های باز مجاور خود هستند

و این در حالی است که  80درصد اوقات و ساعات زندگی
انسانها (در محل کار و منزل) در محیطهای بسته سپری

میشود .افرادی که ساعتهای متوالی در یک اتاق بسته
مینشینند به علت کمبود اکسیژن و انباشتگی آالیندهها،

بیش از حد معمول دچار سردرد ،گلودرد ،سوزش چشم،

ناراحتی های قلبی و تنفسی و ...میشوند (سندرم بیماری
ساختمان) .همین طــور نــوع فعالیت در محیط بسته
بهخصوص نوع سوخت مورد استفاده در سیستمهای

گرمایشی ،نوع تهویه ،طراحی ساختمان و مواد موجود
در آن ،کیفیت هوای فضای بیرون و از همه مهمتر نوع
منابع آالینده بر میزان آالیندهها در محیط تأثیر دارند.

آلودگی هوا

ناسالم یا غیر بهداشتی ،هــوای خیلی ناسالم و هوای
محیط زیست شاخص های کیفی هوا را با آلوده کننده

هــوا محاسبه میکند که شامل ازن روی سطح زمین،
منواکسید کربن ،دی اکسید گوگرد ،دی اکسید نیتروژن

و گرد و غبار است .برای هر کدام از این موارد سازمان
حفاظت محیط زیست استانداردی را جهت حفظ و
سالمت تعریف کرده اند.

علل اصلی آلودگی هوا ( در محیط بسته )
•استعمال دخانیات که دود آن حاوی مونواکسید کربن
وگاز «فرمالدئید» است و میتواند سرطان زا باشد.

•حیوانات خانگی که ذرات مو و پوست آنهــا عامل
مهم ایجاد حساسیت در بسیاری موارد است.

•کپک ،قارچ و باکتری :اگر دستگاههای تهویه خوب
تمیز نشوند یا منبع رطوبتی در داخــل ساختمان

هــر مــاده ای در هــوا کــه بــرای سالمتی و رفــاه انــســان و

باشد کپک ،قــارچ و باکتری تجمع پیدا میکنند و

میشود .هوایی که تنفس میکنیم حــاوی درصــد کمی

•گــاز فرمالدئید کــه از چسب ،ل ــوازم مــنــزل ،کاغذ و

محیط زیست مضر باشد بهعنوان آالیــنــده هــوا تلقی
از مواد آلوده کننده مانند گازها ،ذرات گرد و غبار ،مواد

شیمیایی و کپکها است که بیشتر آن را مواد بی ضرر

تشکیل میدهد .برخی آلوده کننده ها زمانی میتوانند
مضر باشند که در فضایی محدود مانند خانه محبوس

تکثیر میشوند.

پــارچ ـههــای مبلمان آزاد م ـیشــود ،مـیتــوانــد باعث
سردرد ،سرگیجه ،اگزما ،تهوع و تحریک چشم ،بینی

و گلو شود.

شــده باشند و مــقــدار آنه ــا از حــد اســتــانــدارد تجاوز

کند .استنشاق چنین م ــوادی در برخی مــواقــع سبب

بــروز مشکالت تنفسی به ویــژه بــرای اف ــرادی که مبتال

به آلرژی و بیماریهای ریوی از قبیل برونشیت و آسم

دارنــد ،میشود .بنابراین فراهم کــردن هوایی پاک و به
دور از آلودگی در منزل یا محیط کار بسیار حایز اهمیت
اســت .مشکل آلودگیهای هــوای کــان شهرها به طور

عمده ناشی از وسایل نقلیه دودزا بهخصوص اتوبوسها،
کامیونهای قدیمی و همچنین کارخانهها و نیروگاههای

تولید برق است و این آلودگی در شرایط بحرانی منجر به

مرگ و میر انسانی میشود.

هوایی که تنفس میکنیم حاوی درصدکمی

ازموادآلودهکننده مانندگازها،ذراتگردوغبار،

مـواد شیمیایی و کپـک هـا است کـه بیشتر
آن را مــواد بــی ضــرر تـشـکـیـل مـیدهــد.

بـرخـی آلـوده کـنـنـدههـا زمـانـی میتواننــد

مضـر باشنـد که در فضـایی محدود مانند
خانه محبوس شده باشند.
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هدف از تهویه
1 .خنک سازی هوای داخل ساختمان توسط جابهجایی
یا حذف آن با هوای بیرون از ساختمان تا زمانی که
هوای بیرون سردتر از داخل باشد.

2 .خارج کردن هوای کهنه یا همان آلودگیهای اصلی
از ساختمان

3 .تالش برای کنترل دمای هوا در ساختمان

راه حل های معمول برای تهویه ساختمان
1.تهویه اگزاست :رایج ترین راه حل است که معموال ًتوسط
یک هواکش سقفی حمام ،سرویس بهداشتی یا سایر
انواع هواکش های داخلی و خارجی تعبیه میشود.

2.تهویه هــوای تــازه :تهویه هــوای تــازه برعکس تهویه

•وس ــای ــل گــرمــایــی و پــخــت و پ ــز ک ــه اگـــر بــدرســتــی

اگــزاســت عمل میکند .هــوای بــیــرون از طریق یک

دیاکسیدنیتروژن و مونواکسید کربن تولید میکنند

مــرکــزی وارد ساختمان شــده و از طریق روزنـههــای

نصب و م ــورد اســتــفــاده قرارنگیرند مــقــدار زیــادی

که این گازها در سطح پایین میتوانند سبب تحریک

تنفسی ،چشمی ،ســردرد ،تهوع و در سطح باالتر
منجر به مرگ شوند.

هواکش اختصاصی یا سیستم هواساز تهویه مطبوع
موجود در پوشش ساختمان خارج میشود .با تهویه

هوای تازه ،ورودی هوای بیرون باید دور از آالیندههایی
مــانــنــد گــــــاراژ ،بــاربــیــکــیــو و دودکـــــش قــــرار گــیــرد.

•بیدهای خانگی کــه بیشتر در رخــتــخــواب هــا پیدا

هواکشهای هوای تازه میتواند در خارج از خانه یا

و بسیاری از افـــراد بــه وی ــژه افـــراد آســمــی بــه آنهــا

قرار گیرد .بهعنوان مثال کولرهای تبخیری بهعنوان

میشود و در مکان های گرم و مرطوب تکثیر شده
حساسیت دارند.

واحد مسکونی ،گاراژ یا اتاق تأسیسات یا زیرزمین
پرکاربردترین دستگاه برودتی در کشور همین کارآیی

•مواد شیمیایی و برخی از محصوالت مورد استفاده

را دارد .ایــن روش تهویه مرکزی ترکیبی نــام دارد.

و آرایشی و ...که باعث سرگیجه ،تهوع ،حساسیت

کــه اگــر جــریــان هــوای تــازه و اگــزاســت در حــدود 10

مانند تمیز کننده ها ،حشرهکشها ،مواد بهداشتی
چشمی و تحریک راههای تنفسی میشود.

3.تهویه ترکیبی :ترکیبی از تهویه هوای تازه و اگزاست
درصــد یکدیگر باشد ،ایــن سیستم تهویه متعادل

•رشتههای آزبست میتوانند باعث امراض مختلف

است .سیستم هایی که در آن ترکیبی از هواکشهای

عایقکاری ساخت لوله ها و مخازن و دیگ های بخار

دو هواکش یک جریان هوای یکسان را فراهم کنند

ریــوی بخصوص سرطان ریه وپــرده جنب شوند .در

ممکن است آزبست به کار رفته باشد.
•آکرولئین و دیاُکسین که از جمله ترکیباتی هستند
که هنگام حرارت دهی روغنهای گیاهی و برخی مواد

غذایی ایجاد میشوند .آکرولئین باعث تشدید آسم
و دیاُکسین باعث تشدید اختالل در تکامل جنین و
افزایش خطر سرطان میشود.
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هواست تــازه استفاده میشود .اگــر هر
اگزاست و
ِ
سیستم متعادل اســت و خانه دارای فشار منفی

اســت و همچنین مــیــزان تهویه کلی ساختمان بر

اساس متراژ به ازای هر فرد است و تعداد ساکنان،
تعداد اتاق خواب و غیره در محاسبات لحاظ میشود.

مــیــزان آن بــر اســاس اســتــانــداردهــای مختلف کمی

متفاوت است.

جانشین ساختن هــوای تــازه خــارجــی بــا هــوای

آلوده و مصرف شده داخلی از این عملکرد تحت

عنوان تهویه برای سالمت نیز نام برده میشود.

تهویه هوا به دو شکل طبیعی و مصنوعی انجام
میشود.

نتیجه گیری
تهویه هوا و تهویه مطبوع بخصوص در فضاهای

توصیه

شلوغ نقش مهمی در کیفیت هــوای داخــل و

انسان به چند عامل جهت آسایش و راحتی عملکرد

کاهش احتمال انتشار عوامل بیماریزا از جمله

آسایش و راحتی تأمین هوای تازه است چرا که هدف از

با توجه به نتایج مطالعات انجام شده کووید19

انتشار ویروس کووید  19دارد.

بهتر کــاری نیاز دارد .یکی از عوامل دستیابی به این

م ـیتــوانــد از طــریــق آالیــنــده ه ــای ه ــوا از قبیل

تهویه ایجاد شرایط ایده آل برای آسایش انسان است که

آئروسلها که به شکل هوابرد هستند نیز انتقال

از ایجاد تغییرات روی خواص هوا انجام می گیرد .کاهش

یابد .در مورد انتقال ویــروس توسط آئروسلها

یا افزایش دمای هوا ،رطوبت و کاهش آلودگی از جمله

این نکته مهم است که قطر آئروسلهای محتوی

وظایف تهویه است .علم تهویه مطبوع میتواند دمای

ویروس کمتر از  5میکرون بوده و به شکل هوابرد

محیط را که عامل مهمی در تأمین این نیاز است برای

در فضا معلق و پراکنده میشوند.

ما مهیا کند .تهویه مطبوع به عمل جانشین کردن و به

برای کاهش خطر انتقال ویروس کرونا عالوه بر

حرکت دادن هوا در یک فضا توسط وسایل مکانیکی یا

راهبرد (ماسک ،شست وشوی دستها و )...نیاز

طبیعی گفته میشود تهویه اغلب از طریق جابهجاکردن

به تهویه مناسب نیز هست .برای حفظ شرایط

یا به حرکت درآوردن هوای داخل با هوای بیرون انجام
میگیرد .بر اساس توصیهها باید ترجیحا ً تهویه طبیعی

آسایش حرارتی معمول و قابلقبول ،سیستمهای

بستگی به مساحت منزل و فضای بسته ،تعداد افراد

نگهداری شوند که به طور معمول در محدوده 20

تهویه باید فعال و مطابق بــا دستورالعملها

با استفاده از پنجرهها و درهــا فراهم شــود .نرخ تهویه

تا  25درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  40تا 60

ساکن ،تعداد پنجره ها و درهــا دارد و باید به شکلی

درصد است .سیستمهای تهویه مکانیکی منزل

برنامهریزی شود که به ازای هر نفر در منزل و فضاهای

جهت تأمین حداقل میزان جریان هــوای مورد

بسته حداقل  7الی  10لیتر در ثانیه هوا تأمین شود.

نظر باید همواره روشن باشند.

تأمین هــوای قابل تنفس در داخــل ساختمان از طریق
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