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منابع آلوده کننده آب
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مهندس ساالرنیا: د استا



جلسه اول

ال آلودگی محیط زیست از مهمترین مشکالتی است که  د   همقدمه

عدی اگر کنترلی بر  وند  شد تصا. اضر جهان با آن  وبرو است

.شداین پدیده انجام نگیرد،بافاجع  محیط زیست  وبرو خواهیم



جلسه اول

و ههوا آ )محیط جهانی شامل اتمسفر هید وسفر و لیتوسهفر مقدمه

.د است ک  د  برگیرنده منابع  یات بخش زمین میباش(خاک 

سع  اتمسفر مخلوطی از گازها است ک  از سطح زمین ب  باال  تو

  دا د و از عناصر زمین ک  د  زمان تشکیل و تغییر  الهت آن به

.صو ت گاز شده بودند تکمل یافت  است



جلسه اول

مقدمه

هید وسفر شامل اقیانوسها،د یاچ  ها، ودخان  ها و آ  های کهم 

عمق زیرزمینی ک  با آ  های سطحی مخلوط می شود 

ین  ا لیتوسفر ب  الی  خاکی گفت  می شود ک  قشر مرکهیی زمه

شانده و پوشانده است بیوسفر الی  نازکی است ک  دو  زمین  ا پو

از اتمسفر و لیتوسفر مجاو  سهطح زمهین همهراه باهید وسهفر 

د  داخل این الی  انهوا  مختلهح  یهات از .تشکیل شده است 

.جمل  انسان موجود است 



جلسه اول

د   الت طبیعی انوا  مختلح  یات با محیط اطهرا  خهود د  مقدمه

ط   الت تعادل است اما مواد زاید طبیعی و مصنوعی ک  ب  واسه

یط  ا ازدیاد جمعیت د  بیوسفر  یخت  می شوند ثبات نسبی محه

ا ب  هم زده است است آالینده های ناشی از فعالیت های انسان ه

.د  سیستم طبیعی اختالل ایجاد کرده است



جلسه اول

مقدمه
مشهکل تنهها یه  مشکل آلودگی محیط زیست امروز جههان

ت کشو  و یا ی  قلمرو خاص نیست بلک  مشکل کل جههان اسه

م گهر،آلودگی آ  و هوا ک  د  بردا نده مسائل مختلفی از جمل  

انههدام گونه  های ،باال آمدن سطح آ  د یاهها ،شدن کره زمین 

ی تخریب جنگلهای اسهید،تخریب الی  اوزون ،گیاهی و جانو ی 

.می باشدآزمایش های هست  ای وآلودگی های صوتی ،



جلسه اول

مقدمه

ال آلودگی محیط زیست از مهمترین مشکالتی است که  د   ه

عدی اگر کنترلی بر  وند  شد تصا. اضر جهان با آن  وبرو است

.شداین پدیده انجام نگیرد،بافاجع  محیط زیست  وبرو خواهیم

ت آن آ  مهمترین نیاز انسان برای زیستن است و  فظ کیفیه

نهی بهره گیری نا مناسب از آ  زیر زمی. بسیا  ائی اهمیت است

ممکن است موجب آلوده شدن ود  نتیج  زبان بخش بهودن آن

.شود ک  بسیا  خطرناک خواهد بود



جلسه اول

اهمیت آب در محیط 
زیست

ت آن مهمترین نیاز انسان برای زیستن است و  فظ کیفیهآ 

نهی بهره گیری نا مناسب از آ  زیر زمی. بسیا  ائی اهمیت است

ممکن است موجب آلوده شدن ود  نتیج  زبان بخش بهودن آن

. شود ک  بسیا  خطرناک خواهد بود



جلسه اول

اهمیت آب در محیط 
زیست

آ ، ی  ماده ضرو ی جهت زندگی بهر  وی زمهین و جیئهی از 

برخی د  آن زیست  و برخهی آن . بدن هم  موجودات زنده است

یبها  گیاهان و جانو ان برای زندگی خود ب  آبهی ترر.  امی نوشند

ایی خالص نیازمند هستند و د  صو ت آلودگی آن ب  مواد شهیمی

هد ومیکروا گانیسم های مضر، ادام   یات برایشان ناممکن خوا

. شد



جلسه اول
آنچنان ک  د  برخی موا د، آلهودگی شهدید آ ، باعهر مهر  

اض ماهی ها، پرندگان و سایر  یوانات و  تی گاهی منجر ب  انرر

آلودگی ب  نهرها، د یاچ  ها ومنهاطق. گون  ای خاص گشت  است

د و سا لی، چشماندازی نامطلو  و بویی نامطبو  خواهد بخشهی

ه و ماهیها و نرمتنان صید شده از آ  آلوده، مخل سالمتبشر بود

افرادی ک  اقدام ب  نوشیدن آ  ناپهاک میکننهد، ممکهن اسهت

مریض شوند و یا  تی د  صو ت اسهتمرا  طهوالنی مهدت،دچا  

. سرطان و یا تولد کودکان ناقص گردند

اهمیت آب در محیط 
زیست



همیمان با  شد جمعیت د  جهان و ایجهاد توسهع  د  صهنایع جلسه اول

الت مختلح، آلودگی آ  تبدیل ب  یکی از اساسهی تهرین مشهک

مسأل  تأمین آ  سالم، د  آیندهای ن  چنهدان. جهان شده است

ین بنابرا.دو  یکی از اصلی ترین چالش های جهانیان خواهد شد

توج  ب  آلودگی آبهای زیرزمینی یکی از مسهائل مههم زیسهت

. محیطی است 

اهمیت آب در محیط 
زیست



جلسه اول

. دآالینده ها از منابع مختلفی آ   ا تحت تاثیر قرا  مهی دهنه

ی جریان آبهای زیر زمینی د زیر الی  ها منجر ب  انتشها  آلهودگ

شده و بدین ترتیب آلودگی مهی توانهد به  چاهههای آ  وا د و 

.سالمت انسان  ا مو د تهدید قرا  دهد

اهمیت آب در محیط 
زیست



جلسه اول

نتایج تحریرات نشان می دههد که  امهروزه سهفره ههای آ  

زیرزمینی، خصوصا  د  شهرهای بی   و پرجمعیهت دنیها، دا ای 

  های مشکالت فراوانی است ک  دلیل این معضالت، نفوذ فاضال

ه بهی صنعتی، وجود چاه های جذبی دفع فاضال  انسانی، استفاد

 وی  از مواد شوینده و پاک کننهده شهیمیایی و نفهوذ کودههای

.شیمیایی و  یوانی ب  اعماق زمین است

اهمیت آب در محیط 
زیست



جلسه اول

هموا ه اشا ه شده است ک  آلودگی آ ، علت مهر  و میهر د  

نفهر د  ۱۴۰۰۰سراسر جهان است و ایهن که   وزانه ، بهیش از 

شهده، بنابراین با توج  ب  مسائل ذکهر. اثرآلودگی آ  می میرند

.ستشناسایی آلودگی های آ  و کنترل آن، بسیا   ائی اهمیت ا

اهمیت آب در محیط 
زیست




