
 

  
  مرکز بهداشت شهرستان مرودشت

  بهداشت محیط و حرفه ايواحد 
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از به ین بیش از ن آهوا مایه زندگی است و نیاز انسان به

باشد هوایی که تا این حد براي زندگی آدمی  آب و غذا می

ضروري است و تاثیرش در تندرستی انسان غیر قابل 

فعالیت هاي آدمی همواره اثر  در  متاسفانه.باشد  انکار می

توان  به جرات می. در معرض آلودگی ها قرار گرفته است 

ارزش ترین منبع است و خداوند براي ادامه  گفت هوا با 

 زمین هدیه کرده است و زندگی کلیه موجودات ب

نگهداري و حفظ سالمت جو نیز بر عهده انسان نهاده 

تالش ان الهی براي نگهداري از  این ارمغکه شده است 

          تمامی اقشار جامعه بویژه کشاورزان زحمتکش را

  .می کند طلب

امید است با توجه به مواردي کـه ذکـر مـی گـردد و                

تمهیداتی که شما کشاورزان محترم در نظر میگیریـد         

شاهد آتش زدن کاه وکلش و در نهایت آلودگی محیط     

  .زیست نباشیم 

 

  

 مقوله هایی است  که      آلودگی هوا یکی از مهم ترین       

کند بلکه بر کلیـه   نه تنها سالمت انسان را تهدید می  

عوامل محیط زیـست اعـم از گیـاه و حیـوان تـاثیر              

بسیار نامناسب بر جا میگذارد  اثرهاي آلـودگی هـوا       

شـود بلکـه  بنـا        بر محیط هاي بیولوژیکی ختم نمی     

هاي تاریخی لوازم  و تجهیزات خانگی و ماشین هـا     

 صــنعتی و ســاختمانی نیــز در معــرض و تجهیــزات

   .از آلودگی هوا قرار دارند اثرهاي نامساعد ناشی

  : هوا عبارتند از هاي  آالینده

تگاه تنفس ،سیستم   سآلودگی هوا آثار مخربی را بر د      

ــر جــاي گذاشــت  ه و گوارش،اعــصاب وروان افــراد ب

کند اکسیدهاي  اختالالتی را در عملکرد آنها ایجاد می    

 و ســایر گازهــاي مخــرب دي اکــسید گــوگرد  ،ازت

دهند که هر    آالینده هاي موجود در هوا را تشکیل می       

   .دمی گذاریک بر یک عضو خاص از بدن تاثیر 

 
،سـردرد،تهوع،   و سوزش چشم ، آبریزش بینی     بریزش  آ 

 ،احساس تنگی   سر گیجه ،احساس خستگی و افسردگی       

   .نفس ،درد عمومی بدن
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 آسم ،بیماري قلبی و ریوي ،سرطان ریه ،کاهش رشد         

جسمی و ذهنی در کودکان، اثـر بـر جنین،برونـشیت           

  . مزمن ،افسردگی مزمن 

  
دانیــد آتــش زدن بــاقی مانــده محــصوالت  آیـا مــی 

  شود ؟ کشاورزي باعث چه مشکالتی می

  .شود  محیط زیست وهوا آلوده می -

 .میکرو ارگانیسم خاك از بین می رود  -

 .سالمت عموم جامعه به خطر می افتد  -

فیت نگهداري آب وخاك کـاهش یافتـه و تـراکم           ظر -

 .رود  خاك باال می

 مصرف آب باال رفته و موجب آلودگی بیـشتر آب مـی            -

 .گردد

 مزارع مجاور و واحد هاي تولیـدي در معـرض خطـر       -

آتش سوزي قرار می گیرند و ضریب ایمنی پایین مـی آیـد             

  .در آخر کمیت و کیفیت محصول ساالنه پایین می آید... و

 

 

- 
  اه و کلش باقیمانده در مزارع را جمع آوري کنیدک

ساقه هاي گندم باقی مانده در صورتی که بـیش           -

 سانتی متر ارتفاع دارند بـا دیـسک سـاقه         25از  

 .خرد کن خرد نمایید 

ه در هکتار    کیلو گرم کود اور    100 تا   50به میزان    -

 .پاشیده و مزرعه را آبیاري نمایید 

بعد از گاو رو شدن ، باقیمانده کاه و کلـش را بـا               -

  . شیار عمیق به خاك بر گردانید

  

  

  

  

  

  

  
 قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست ،       9به استناد ماده    

ا و ماده   از آلودگی هو    قانون نحوه جلوگیر ي    32 و 22ماده  

 قانون مجازات اسالمی بـر خـورد قـانونی اجتنـاب             688

  .ناپذیر خواهد بود 

فـرد   محترم در صورت مشاهده       و کشاورزان    همشهریان

  .وانیدتیا افرادي که اقدام به آتش زدن کاه و کلش می 

  اورژانــس 07283333301:   بــا شــماره تلفــن   

  بهداشت محیط شهرستان مرودشت تماس حاصل نمایید 
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