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:تعریف محیط زیست 
ك  محیط زیست عبارتست محیطی  شامل هوا ، آب ، خا

  ، منابع طبیعی ، گیاهان ، جانوران ، انسان و روابط

.  ماید متقابل بین آنها که سازمان در آن فعالیت می ن

:محیط زنده )  1

  منابع انسانی

  منابع طبیعی

:محیط غیر زنده )  2

آب

  هوا

  خاكwww.iehe.ir
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:تعریف آلودگی 

انی آلودگی عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب ، هوا ، خاك به میز
ییر دهد که به که کیفیت فیزیکی ، شیمیایی و یا بیولوژیکی آن را به گونه اي تغ

ودگی طبق این تعریف آل. حال  انسان ، سایر موجودات  و آثار و ابنیه مضر باشد 
ی خود ایجاد وقفه در فعالیتهاي انسان. لزوما شامل خسارات فیزیکی نمی باشد 

فاده مثال یک دریاچه را که نمی توان براي قایق سواري مورد است. آلودگی است 

 .قرار داد را آلوده می خوانند 

:منابع آلودگی 

لمثل فعالیت آتش فشان ها ، زلزله ، سی: طبیعی : الف 

و  رشد جمعیت ، وسایل نقلیه موتوري و صنایع: مصنوعی : ب

.......................

www.iehe.ir
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  :انواع آلودگی 

:آلودگیهاي محیط زیست به دو دسته تقسیم می شوند   

  مانند پالستیک ، :آلودگیهاي غیر قابل تجزیه ) الف •

..........الستیک هاي سنتیک و 

انی و مواد آلی مثل فاضالب انس :آلودگیهاي قابل تجزیه ) ب •

) الشه حیوانات و انسان ( زایدات حیوانی و کشاورزي 

www.iehe.ir
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:ی انتشار آلودگی بر حسب منبع آلودگ

ل  مث :منابع آلودگی مشخص ، نقطه اي یا کانونی ) الف •
ورودي فاضالب و یا دودکش کارخانه که به صورت 

.  عینی باعث آلودگی هوا می شود 

منابع آلودگی غیر مشخص ، غیر نقطه اي یا غیر ) ب•
مثل گازها و دودهاي موجود در خیابان که به   :کانونی 

. صورت عینی دیده می شود 

www.iehe.ir
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:اقسام آلودگی هاي محیط زیست 

  آلودگی هوا1)

  آلودگی آب2)

  آلودگی خاك3)

  آلودگی صوتی4)

  آلودگی حرارتی5)

  آلودگی نفتی6)

  آلودگی رادیو اکتیو7)

www.iehe.ir



7

:آلودگی هوا )  1

  زا ناشی و امروزي مدرن زندگی هاي پدیده از یکی هوا آلودگی•
  می بوجود بشر روزي شبانه هاي فعالیت اثر در که است تمدن

  هايکاال ، صنعتی ، غذایی مواد تولید از ناشی تمدن این . آید
 اه بیماري باعث ها آلودگی این تداوم   . است انرژي و مختلف

 و دکن می ایجاد  گیاهان و حیوانات ، انسان براي اختالالتی یا
  دازدان می مخاطره به را بشر زندگی ، اي مالحظه قابل میزان به

. 

www.iehe.ir
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:عوامل ایجاد کننده آلودگی هوا 

گرد و غبار 1)

ذرات معلق2)

حاصل از )   CO,CO2,SOX, NOX( گازهاي گلخانه اي 3)
تولیدات  

خروجی دودکشها و اگزوز خودروها  4)

بخارات مواد شیمیایی5)

گاز متان ناشی از شیرابه زباله ها  6)

تشعشعات یونیزه و غیر یونیزه 7)

گرماي بیش از اندازه زمین  8)

www.iehe.ir
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:گازهاي مخرب و میزان سهم آنان در اثر گلخانه اي 

عمده ترین عامل در % 76دي اکسید کربن                •
سوراخ الیه اوزون  

%13متان                                 •

%16اکسید نیتروژن                    •

%   CFC            (5(فلوئور کربن •

www.iehe.ir
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:اثر آلودگی هوا بر انسان 

متوقف ساختن فعالیت هاي مژك هاي سلول مخاط مجاري تنفسی1)
اثر تحریکی بر روي مخاط مجاري تنفسی و بروز سرفه  2)
تحریک چشم به صورت خارش ، سوزش ، اشک ریزش و کاهش دید  3)
سر درد و رخوت  4)
تاثیر روي سیستم گردش خون و مکانیسم خونساز  5)
  تشدید و بروز بیماري هاي تنفسی مثل آسم ، برونشیت مزمن ،6)

احتماال سرطان ریه 
بیماري هاي قلبی ، عروقی، ریوي  ، نارسائیهاي قلبی  7)

)پرده بین قلب و احشام ( سرطان پرده جنب و سفاق 8)

www.iehe.ir
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:منابع آالینده هوا 

 تندهس روستایی و شهري نقلیه وسایط همان که متحرك منابع•
  می ادهاستف دیگر فسیلی سوخت یا ، گازوئیل ، بنزین از که

 کنند

  جخار و داخل کارخانجات و صنعتی مراکز همان که ثابت منابع•

 . دکنن می استفاده سنگ زغال یا سوخت از که هستند شهرها

www.iehe.ir
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:مراحل شدت آلودگی 

:به طور کلی در سه مرحله نشاند داده می شود

 مرحله هشدار یاAlter :  

نترل مرحله است که غلظت آلوده کننده به حدي رسیده که باید اولین مرحله اقدامات ک
. شروع شود 

 مرحله اخطاریهWarning  :

د مرحله ایست که نشان می دهد کیفیت هوا به همان منوال رو به افزایش است و بای
اقدامات کنترلی اضافه صورت گیرد 

 مرحله اضطراريEmergency  :

 مرحله اي است که نشان می دهد که کیفیت هوا به مراتب رو به وخامت می رود و به
حدي است که خطرات جدي براي سالمت انسان خواهد داشت و باید همه جانبه و 

.  سریع با تمام اختیارات به مرحله اجرا گذارده شود

www.iehe.ir
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:آلودگی آب )  2

 غیر یا و ممستقی طور به آن خواص یا ترکیب در انسانی فعالیتهاي اثر بر•
  طلوبنام  طبیعی بطور آب حدي تا شود می حاصل تغییراتی مستقیم

 دیگر بعبارتی یا . گردد
  هک مقداري از آن در محلول اکسیژن مقدار که گویند می آلوده را آبی•

 با دنش مخلوط صورت در . باشد کمتر است ضروري آبزیان زندگی براي
  به فاضالب تخلیه طریق از مثال آلی مواد مخصوصا کننده آلوده عوامل

 مصرف با ، شدید شوندگی اکسید خاصیت علت به مواد این ، آب
 به آب در محلول اکسیژن لذا و شده اکسید ، آب در محلول اکسیژن

. رسد می صفر به آن مقدار گاه که جایی تا یافته تقلیل شدت
  البهايفاض و ها خانه ، بهداشتی ، انسانی فاضالب ورود اثر بر آب آلودگی•

 آبهاي به کارخانجات صنعتی

www.iehe.ir
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آلودگی در آب مشکالت زیر را در  بر 
:دارد 

کاهش میزان اکسیژن محلول در آب 1)

مشکالت زندگی براي موجودات آبزي2)

تلف شدن و احیانا کوچ کردن موجودات آبزي از محل  3)

آب آلوده شده 

www.iehe.ir
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:آلوده کننده هاي آب  

عوامل بیماري زا  •

مواد مصنوعی آلی  •

)  کودهاي شیمیایی ( مواد مغزي گیاهی •

نفت •

مواد معدنی •

مواد معلق و رسوبات  •

مواد رادیو اکتیو •

حرارت و گرما •

www.iehe.ir
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 :منابع آلودگی آبها 

آلودگی ناشی از فاضالب  1)

آلودگی ناشی از پسابهاي صنعتی 2)

آلودگی ناشی از پسابهاي کشاورزي  3)

سایر آلوده کننده ها 4)

www.iehe.ir
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ی در آلودگی هاي ناشی از  تخلیه پسابهاي صنعت
:آبها

. اسیدیته آب را باال ببرد  1)

.باعث قلیایی شدن آب گردد 2)

غلظت مواد محلول در آب را زیاد کند  3)

چربی و روغن داخل آب را زیاد نماید  4)

فلزات سنگین را که اکثرا در غلظت هاي بسیار کم باعث 5)
. مسمومیت می شود افزایش دهند 

. گازهاي سمی و بدبو را داخل آب کند 6)

. مواد معلق و مواد رنگی آب را  افزایش دهد 7)

. باعث ورود مواد رادیو اکتیو به آبها گردد 8)

www.iehe.ir
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:آلودگی خاك )  3

نشتی   آلودگی خاك بیشتر بواسطه  زباله و فاضالب و همچنین•
ی  به زمین ایجاد م......... و نفوذ مواد نفتی و روغنی و اسیدي و 

شود 

است  CO,CO2.CH4.SH4مهمترین گازهاي آلوده کننده •
 پالستیک. این گازها در خاك نیز تولید آلودگی می کند 

مهمترین زباله اي است که سال ها در خاك باقی می ماند و 

.تنفس خاك را مختل  می کند 

www.iehe.ir
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:انواع زباله  

  و خاکستر ، آشغال ، غذایی پسابهاي مانند :  شهري هاي زباله•
  از ناشی هاي زباله ، بناها نوسازي و ساختمانی ضایعات

.................. و آب تصفیه عملیات

 و صنعتی فعالیتهاي از ناشی هاي زباله : صنعتی هاي زباله•
  تجاري

 الهزب ، شیمیایی مواد ، اکتیو رادیو مانند : خطرناك هاي زباله•
  و  منفجره مواد ، اشتعال قابل هاي زباله ، بیولوژیکی هاي

 تانهابیمارس ، خطرناك بیولوژیکی هاي زباله اصلی منابع .........

 . باشند می بیولوژیکی تحقیقی مراکز و

www.iehe.ir
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:انواع ضایعات 

........ و خالی هاي بشکه و آالت آهن مانند : فلزي•

چوبی و پالستیکی مانند : فلزي غیر•

 يها بنزین و ها گازوئیل مانند : فسیلی سوختهاي•
مصرفی

  کارتن و ها کاغذ•

www.iehe.ir
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:آلودگی صوتی یا صدا ) 4

 سریع ارتعاش از که امواجی از است عبارت صوت•
 . شود می تولید گاز و مایع ، جامد اجسام

  ینواح و روستاها در انسان براي صدا استانداردهاي•
  . است متفاوت شهري

30db شب در و 40db روز در روستایی مناطق در•

45db شب در و 55db روز در  شهري مناطق در•

www.iehe.ir
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:منابع تولید صدا 

ترافیک  1)

صنایع2)

فعالیتهاي ساختمانی و مراکز تجاري 3)

www.iehe.ir
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  :منابع آلوده کننده صوتی 

 و سبک نقلیه وسایط ها ماشین تردد از حاصل صداي•
  سنگین

  ژنراتورها کارکرد از حاصل صداي•

  ها توربین کارکرد از حاصل صداي•

 صدا تولید منبع هر•

www.iehe.ir
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:کنترل آلودگی صوتی 

کاهش یا حذف منابع صوتی  1)

ه ها  و جلوگیري از انتقال صدا ، مثال دو الیه کردن شیش2)
یا پشم شیشه در سقف خانه ها استفاده کنیم و 

وجود   درختکاري یا فضاي سبز ، چون در  گیاهان  بافتی
ا از دارد که کالنشیم نامیده می شود و این بافت صدا ر

. محیط جذب می کند 

استفاده از گوشی 3)

آموزش  4)

www.iehe.ir
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:آلودگی حرارتی  )  5

 ، ادریاه خصوصا آبها اندازه از بیش حرارت از عبارتست•
  و آبزي جانور هزاران میر و مرگ باعث که ها اقیانوس

شود می ها جلبک

  هاي دهکنن خنک آب تخلیه از ناشی بیشتر آلودگی این•
 ینا . باشد می ها اقیانوس یا دریا آب به اتمی راکتورهاي

 بین از را آبزي جانوران از زیادي تعداد روزه همه پدیده

 . برد می

www.iehe.ir
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: Oil Polutionآلودگی نفتی یا )  6

 ستزی محیط امروز عدیده و عمده مشکالت از یکی آلودگی این•
  ینا نفت به آغشته آب تخلیه و شدن واژگون با روز هر . ماست

  می اه اقیانوس وارد آن مشتقات و نفت زیادي مقدار ها نفتکش
  می قرار آب سطح روي آب در شده وارد مشتقات و نفت شود
 نهمچنی و شده آب با هوا بین اکسیژن تبادل از مانع و گیرد
  زا زیادي میزان نتیجه در و شود می آب به نور رسیدن از مانع

 . روند می بین از حوادث این اثر بر آبزي موجودات

www.iehe.ir
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توهاآلودگی ناشی از مواد رادیو اکتیو و پر) 7

ر آلودگی ناشی از مواد رادیو اکتیو به دو صورت طبیعی و غی
:طبیعی وجود دارد 

 طبیعی:

  تشعشعات اشعه هاي رادیو اکتیو از مواد معدنی

  فعل و انفعاالت اشعه کیهانی با گازهاي موجود در هوا

 غیر طبیعی:

اي و  مانند تشعشعات و مواد رادیو اکتیو حاصل از آزمایشات هسته

زباله هاي حاصل از این آزمایشات 
www.iehe.ir
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:منابع انرژي جهانی 

: پذیر تجدید منابع•

  دوباره طبیعی سیکل یک طی در که هستند منابعی

  . خورشید و نور و باد مثل . شوند می تجدید

ناپذیر تجدید منابع :

 یآلودگ و اندازه از بیش مصرف با که هستند منابعی
  ايآبه ، جنگل مثل . شد نخواهند تجدید دیگر زیاد

............. و شیرین

www.iehe.ir
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:مشکالت عمده زیست محیطی جهان 

گرم شدن زمین 1)

:  اثر گلخانه اي 2)

:سوراخ شدن الیه ازون 3)

:تخریب زیستگاهها 4)

:از بین رفتن ذخایر ژنتیکی 5)

:آلودگی آبهاي روي زمین 6)

:ضایعات و تشعشعات رادیو اکتیو 7)

:کمبود غذا 8)

:افزایش بی رویه جمعیت 9)

:آلودگی آبهاي اطراف 10)

عصر یخبندان مجدد 11)
www.iehe.ir
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:اصل پنجاهم قانون اساسی 

ر  حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل هاي بعد باید د•
  آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند ، وظیفه عمومی

.  تلقی می گردد 

از این رو فعالیتهاي اقتصادي و غیره از آن محیط زیست را  •

.  آلوده می کنند ، ممنوع می باشد 

www.iehe.ir
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:راه حل هاي زیست محیطی 

استفاده از عناصر قابل بازیافت  1)

کنترل آزمایشات هسته اي 2)

کنترل مصرف  3)

)  CFC( عدم استفاده از هیدرو کربن ها 4)

کنترل مواد آالینده5)

کنترل استفاده از ذخایر طبیعی و معدنی  6)

پیدا کردن روش دفع صحیح ضایعات هسته اي  7)

www.iehe.ir



32

:توصیه هاي زیست محیطی 

ه اشاعه فرهنگ حمایت و حفاظت از محیط زیست ، شناساندن خطرات و بحرانها و ایجاد عالقه ب1)
.  نجات کره زمین در افراد خانواده 

صرفه جویی در مصرف انرژي 2)
صرفه جویی در مصرف آب 3)
استفاده کمتر از دترژنها و مواد شوینده و پاك کننده هاي شیمیایی 4)
مبارزه طبیعی با آفات گیاهی 5)
اهمیت دادن به گیاهان و حفظ محیط سبز 6)
صرفه جویی در مصرف کاغذ 7)
استفاده از پاکت  بجاي کیسه پالستیکی 8)
زباله کمتر تولید کنیم 9)

از گونه هاي مختلف حیات وحش حفاظت کنیم 10)
آموزش حفظ محیط زیست به کودکان 11)

.  به طور کلی نکات ریز در زندگی روزمره خودتان را با دید زیست محیطی توجیه کنید 12)

www.iehe.ir
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:چرا توسعه پایدار 
ه برآوردن نیازهاي نسل حاضر بدون لطمه زدن ب

شان قابلیت نسلهاي آینده در برآوردن نیازهای

:مفهوم توسعه پایدار 

که اطمینان حاصل  مدیریت فعالیتهاي تاثیر گذار بر محیط زیست به نحوي
ضع کنونی نمائیم که وضعیت محیط زیست براي نوه هاي ما بدتر از و

نشود 

www.iehe.ir
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:  ISO14001مزایاي 

 زیست محیط بر صنایع زیانبار آثار کاهش1)

بازدهی ارتقاء و وري بهره افزایش2)

  ريبکارگی افزایش با توام انرژي از مطلوب استفاده3)
  يانرژ مصرف در جویی صرفه و پذیر تجدید انرژیهاي

  بر کمتري سوء اثرات که فرآیندهاي و مواد بکارگیري4)
  . دارد زیست محیط

 روشهاي از استفاده براي مساعد هاي زمینه ایجاد 5)

  مواد مجدد بکارگیري و بازیافت
www.iehe.ir
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محیطی مزایاي استقرار سیستم مدیریت زیست

تقلیل هزینه ها  •

ورود به بازار جهانی  •

افزایش اعتبار و مقبولیت اجتماعی  •

فراهم شدن زمینه رقابت سالم و مفید  •

یب  توسعه پایدار در سایه ملحوظ داشتن هزینه هاي تخر•

محیط زیست 

www.iehe.ir
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END
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