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کیفیت ھوا در فضاھای بسته:
آثار سوخت
Indoor Air Quality:
Combustion By-products
فرآوردهھای جانبی سوختی چیستند؟
فرآوردههایجانبیسوختی(ناشیازاحتراق)شاملگازهاو

اینفرآوردههادراثرسوختنناکامل

ذراتکوچکمیباشند.

سوختهاییازقبیلنفت،گاز،نفتسفید،چوب،زغالسنگو

پروپانایجادمیشوند .


نوعومقدارفرآوردههایجانبیسوختیبستگیبهنوعسوخت

ودستگاهسوختدارد.کیفیتطراحی،ساخت،نصبو
نگهداریدستگاهبرنوعفرآوردههایجانبیتولیدیآناثر

گذارد.برخیازدستگاههابستهبهمیزانپاکیزهسوزیشان


می
گواهینامهدریافتمیکنند.انجمناستانداردهایکانادا

()Canadian Standards Association: CSAوسازمان
حفاظتمحیطزیست( Environmental Protection
سوزوسایردستگاهها


هایچوب

برایاجاق
)Agency: EPA
گواهینامهصادرمیکنند .


هایفرآوردههایجانبیسوختیعبارتنداز:ذراتبسیار


نمونه
اکسیدنیتروژن،دیاکسیدکربن،


ریز،مونوکسیدکربن،دی
اکسیدسولفور،بخارآبوهیدروکربنها .


دی
فرآوردهھای جانبی سوختی از کجا میآیند؟
منابعفرآوردههایجانبیسوختیشاملاجاقوبخاریچوب

سوز،اجاقگاز،بخاریگازی،ژنراتورها،شومینه،
اگزوزخودروبخاریهاینفتسفیدبدونتهویه،اجاقومانند

دودغیرمستقیمتنباکونیزدربردارندهی

آنهااست.
فرآوردههایجانبیسوختیاست .

برخی از نگرانیهای بهداشتی در مورد فرآوردههای جانبی
سوختی کدامند؟
مونوکسید کربن ()COتواناییخونبرایحملاکسیژنرا
قرارگرفتندرمعرضاینگازمیتواند

کاهشمیدهد.

سردرد،تهوع،نشانههایشبه-

بالفاصلهباعثخستگی،
انفلوانزا،سرگیجه،اختاللبیناییوگیجیشود.اگرناراحتی
قلبیدارید،اینامرممکناستباعثدردقفسهیسینهشود.

قرارگرفتندرمعرضمقادیرباالیمونوکسیدکربنمیتواند

باعثبیهوشیومرگشود .


میتواندباعثاذیتچشمها،بینی،
دیاکسید نیتروژن ( )NO2
گلووریههاشود.امکاندارددچارتنگینفسشوید.اگر

بیماریتنفسیدارید،ممکناستکهقرارگیریدرمعرض
دیاکسیدنیتروژنبرایشماخطرباالیعوارضبهداشتی

ایجادنماید .

دراثرسوختموادبهوجودمیآیند.ذرات

ذرات معلق ()PM
ریزمعلقمیتوانندباعثاذیتچشمها،بینیوگلویشماشوند.
توانددرریههاجاگیرشوندوباعثاذیت


اتهمچنینمی
اینذر
یاآسیببهجدارریهشوند.التهابناشیازقرارگیریدر
تواندباعثدشواریهایقلبیشود.

معرضذراتمعلقمی
برخیازذراتمعلقناشیازسوختمیتوانندحاویمواد

سرطانزاباشند .


دیاکسید کربن ()CO2بهطورطبیعیدرهواوجوددارد.
اکسیدکربنمیتواندباعثعوارضیبرای


میزانباالیدی
سالمتانسانشودازجملهسردرد،تهوعوکوفتگی،امادر
دهد.گاهیسطحدیاکسید


منزلبهندرتایناتفاقرویمی
کنندتاپیببرندکهآیابهاندازهیکافی

کربنرااندازهگیری 
می

وارداتاقیاساختمانمیشودیاخیر.اگرچه

هوایتازه

اکسیدکربنومونوکسیدکربنهردوفرآوردههایجانبی


دی
سوختیهستند،وجوددیاکسیدکربنلزوماًبهمعنیوجود

مونوکسیدکربننیست .
برای پیشگیری یا کاهش نگرانیهای بهداشتی چه میتوانم
بکنم؟
کنترلمنشأ،بهبودتهویهواستفادهازآشکارسازمونوکسید
هایبهداشتیکمکمیکند.استفادهاز


کربنبهکاهشنگرانی
تمیزکنندههایهوامیتواندکیفیتهوارابیشازایننیزبهبود

بخشد .

کنترل منشأ :
 برایتماموسایلسوختیازراهنمایاستفادهسازندگان
پیرویکنید
دودکشهارا

دستگاههاوسیستمتهویهازقبیل

 بهطورمنظم
تمیزکنید
 تنهاازسوختتوصیهشدهبرایهردستگاهاستفادهکنید












اطمینانیابیدکهاجاقهایچوبسوزبهروشدرستنصب

ونگهداریمیشوند.درآنهابایدکیپباشدتاازنشتی

جلوگیریشود
تنهاازچوبکهنهیاخشکاستفادهکنید.ازسوختنچوبهای
فشرده،وارنیشیارنگشدهکهمیتواننددرهنگامسوخت

ترکیباتسمیبیشتریتولیدکنندپرهیزکنید
ودودکشهارابازرسیکنیدوبخشهایترک

بخاریها

خوردهیاآسیبدیدهراتعمیرکنید.هنگاماستفادهازشومینه
دودکشرابازکنید.دربخاریدرونسوزچوبیآتشروشن

نکنید،بهویژهقبلازبازکردنمحفظهیآتش

یمطبوعاستفادهمیکنید،


بخاریوتهویه
اگراغلباز
فیلترهایآنهاراهرچندماهیکبارتعویضکنید.
هرگزاجازهیسیگارکشیدندرخانهیانزدیکآنندهید

استفادهازشمعیاسوزاندنچوبهایخوشبو(عودوبخور)
درخانهراکاهشدهید 

تهویه را بهبود دهید:
 درهنگامآشپزیبااجاقهایگازیوبرقی،برایفرستادن
هوابهبیرون،ازهودوپنکهدرباالیاجاقاستفادهکنید
هنگامیکهمیخواهیدبخاریسیارراتعویضکنید،یک


بخاریدارایتهویهبخرید
مطمئنشویدکههوایتازهبهاندازهیکافیازبیرون،به


ویژهدرهنگاماستفادهازدستگاههایسوختی،بهمنزلوارد
میشود

مطمئنشویدکههواکشهاییکههوایتازهرابهدرون


میفرستندمسدودیاپوشیدهنشدهاند

یفرستندرادر
هواکشهاییکههوایتازهرابهدرونم 


گاراژقرارندهید.هرگزخودرورادرگاراژیکهبهمنزل
چسبیدهاستروشننگاهندارید 
از آشکارسازهای مونوکسید کربن استفاده کنید:
آشکارسازهایمونوکسیدکربنبهفراوانیدردسترسندونصب
ایندستگاههانیزمانندآشکارسازهایدودنیاز

آنهاآساناست.
بهآزمایشمنظمدارندتاازکارکردصحیحآنهااطمینانحاصل

شود.براییافتنیکآشکارسازمونوکسیدکربنکهنیازهای
شمارابهبهترینشکلبرطرفمیکند،بهیکراهنمای

مصرفکنندهمراجعهکنید .

از تمیزکنندههای هوا استفاده کنید :
چنانچههمراهباکنترلمنشأوتهویهی

تمیزکنندههایهوا

آالیندههارادرهوای

بهبودیافتهاستفادهشوند،میتوانندمیزان
.تمیزکنندههایهواازجذبالکتریکی،

داخلیکاهشدهند
فیلترهایمکانیکییاتولیدیوناستفادهمیکنندتاذراتمعلقرا

ازهواخارجکنند.ایندستگاههاازنظرهزینهونوعکار

تواندتمامآالیندههارااز


یهوایینمی

متنوعند.هیچتمیزکننده
هوایداخلیبزداید.برخیازتمیزکنندههایهواممکناست

مقادیرزیانباریازاُ ُزنتولیدکنند.اینامرمیتوانندعوارض
بهداشتیمنفیبهباربیاورد.بهدنبالتمیزکنندههایهوایی

بگردیدکهدارایگواهیتولیدمیزانپاییناُ ُزنباشند.برای
استفادهازتمیزکنندههایهوایمنزلبرایبهبود

آگاهیبیشتر«،
کیفیتوبهداشتهوایداخلResidential Air Cleaner :
»Use to Improve Indoor Air Quality and Health
راببینید:
www.ncceh.ca/sites/default/files/Air_Cleaners_O
دیاف۱۶۲،کیلوبایت) .
(پی 
 ct_2010.pdf

اگرقصدداریدکهیکسیستمتمیزکنندهیهوایداخلی

خریداریکنید،حتماًدستگاهیتهیهکنیدکهنیازهایشمارابه
بهترینشکلبرآوردهمینماید .

آگاهی بیشتر
برایآگاهیبیشتردربارهکیفیتهوادرمحیطبستهوسالمتی
خودتانبهاینپیوندهامراجعهکنیدبه :


هلثکانادا–کیفیتهواwww.canada.ca/en/health-
 canada/services/air-quality.html



انجمنریهبیسی–کیفیتهوا

https://bc.lung.ca/protect-your-lungs/air-qualitylung-healthیاباشمارهرایگان 1 800 665-LUNG
)(5864تماسبگیرید.

برای دیگر پروندههای آگاهیرسانی هلثلینکبیسی ،از وبسایت  ،www.HealthLinkBC.ca/healthfilesیا واحد بهداشت همگانی محل خود
دیدن کنید .برای دریافت اطالعات و راهنماییهای بهداشتی غیر اورژانسی در بیسی ،از وبسایت  www.HealthLinkBC.caدیدن کنید یا با
شماره ( 8-1-1به رایگان) تماس بگیرید .برای کمک به ناشنوایان یا کمشنوایان ،با  7-1-1تماس بگیرید .در صورت درخواست ،خدمات ترجمه به
بیش از  130زبان ارائه میگردد.

