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خالصه مطالب
تعريف آلودگی•
انواع آلودگی•
ھوا• :آلودگی

ب

و ی  :و
داليل - 2معرفی  - 1
پيشگيری - 4تاثيرات - 3

آب• آلودگ آلودگی آب•
داليل - 2معرفی - 1
پيشگيری - 4تاثيرات - 3

ت گ آل آلودگی صوتی•
داليل- 2معرفی - 1
پيشگيری  - 4تاثيرات- 3
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ل ط
آلودگی خاک•

معرفی   

خالصه مطالب

ی ر
داليل     
تاثيرات     
پيشگيری     

آلودگی راديواکتيو•
معرفی      
داليل      

ات تاث تاثيرات    
پيشگيری      
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تعريف آلودگی

.زمانی که مواد مضر محيط زيست را آلوده می کنند•

ی

ی و ر ز ر و ی ز

م• توصيف کيف و کم نظر از را محيط زيست نامناسب شرايط آلودگ آلودگی شرايط نامناسب زيست محيطی را از نظر کمی و کيفی توصيف می •
www.DrMazhari.com.کند



آلودگی انواع آلودگیانواع
:پنج نوع آلودگی داريم  

آلودگی ھوا
آلودگی آب
آلودگی صوتی
آلودگی خاک
اکت ا گ آلودگی راديواکتيوآل
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چاتمسفر چيست ؟

.اتمسفر ھمچون پتويی زمين را دربر گرفته است•

.بنابراين شناخت بھتر آن و راه ھای آلوده شدن جو حائز اھميت است•
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ھوا آلودگ علل آلودگی ھواعلل

ھوا آلودگی اصلی ومنابع ی  و ی  بع 
     
صنايع -        

اتومبيل ھا و سوخت ھای فسيلی-     

وجود بيش از اندازه گازھای نامطلوب مانند کربن منواکسيد و سولفوردی      -      
اکسيدا
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ھوا آلودگ تاثيرات آلودگی ھواتاثيرات

:تاثير بر

نسالمت انسان ھا•
حيوانات•
نگياھان• ي
و به طور کلی جو زمين•
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ا ھ دگ آل از ی گي جلوگيری از آلودگی ھوال
:با راھکارھای زير می توان از آلودگی ھوا جلوگيری کرد

 lpgاستفاده از سوخت ھای طبيعی مانند اتوموبيل ھای 

کاھش ميزان سوخت مصرفی وسايل

استفاده از اجاق گازھای برقی و بيوگازھا

استفاده نکردن از ترقه ھای آتش بازی
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است خداوند ارزشمند ھديه آب ھديه ارزشمند خداوند استآب
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آ گ آل ف تعريف آلودگی آبت

آلوده کردن آب به وسيله مواد مضر که آن را غيرقابل مصرف می کنند،
ش نا آ گ www.DrMazhari.com.آلودگی آب ناميده می شودآل



یعلل آلودگی آب و

ا%40ل آل آ ا گ ا .از مرگ و مير جھان آب آلوده است%40علت•

آلودگی آب به وسيله پسماند معدنی و غيرمعدنی صنايع و ريختن فاضالب در •
.رودخانه ھا ايجاد می شود
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آب آلودگی از جلوگيری ھای براه ی  و ز  يری  و ی ج ر 

رودخانه ھا نبايد برای شستن لباس ھا و حيوانات مورد استفاده قرار •
.گيرند

استفاده از آب باران برای مصارف روزانه•
ساخت سد ھا•
جلوگيری از آلودگی رودخانه ھا•

ا ا ا گا ا ا ا گ ل جلوگيری از انداختن مردگان در رودخانه ھای مقدس مانند رود •
گنگ 
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آب آلودگی به مربوط ی آبتصاوير و ربو ب آ وير 
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آب آلودگی تاثيرات آلودگی آبتاثيرات
:بيماری ھای چون 

وبا•
ماالريا•
)شيوع در فصول بارانی(تيفوئيد•
از بين رفتن زيستگاه ھای آبی•

www.DrMazhari.com



جوی بدون صدا

صدای نامطلوب)Noise (درا می توان صدای آزار دھنده تعريف کر. ی)(

 صدا بسته به بلندی آن، ريتم، مدت پخش آن و حالت روحی يک فرد

آ گ آل

.خوشايند و يا ناخوشايند است

آلودگی صوتی سبب عصبانيت می شود و آزاردھنده است.
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علل آلودگی صوتی 

ترافيک•
صدای ھواپيما•
صدای ناشی از ساخت و ساز و فعاليت ھای شھرسازی•
صنايع• از ناشی يعصدای ز  ی  ی 
www.DrMazhari.comمنابع صوتی ديگر•



صوتی آلودگی یتاثيرات و ی  و ير 

اي• شن دادن دست از از دست دادن شنوايی•
فشار خون باال•

ت ا استرس•
ايجاد بی خوابی و اختالالت مرتبط با خواب•

گ ک کوررنگی•
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صوتی آلودگی از جلوگيری راھکارھای جلوگيری از آلودگی صوتیراھکارھای

دولت ھا بايد اطمينان حاصل کنند تا ماشين ھای جديد کم صدا •
.باشند

.فاصله مناسب فرودگاه ھا از مناطق مسکونی•
ط ط نصب عالئم مربوط به بوق نزدن در خيابان ھای اطراف •

.  مدارس و بيمارستان ھا
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صوتی آلودگی از یپيشگيری و ی  و ز  يری  پي

آرام• ای مخانه ر ی   
صحبت کمتر، کار بيشتر•
پرھيز از صداھای بلند•
آھسته صحبت کردن•

Bhagavan Baba says “Silent is God”               Bhagavan Baba says “Silent is God”
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ينتعريف آلودگی خاک يا زمين ز ي ی و ري

اگر يک چھارم از فضايی توسط خاک پوشيده شده •

ا ا اف ط ت ک ا ز ط از خش ز

پ م چ
.باشد آن را زمين می ناميم

زمين بخشی از سطح زمين است که توسط افراد برای •
.زندگی و ساير موارد اشغال می شود
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یعلل آلودگی خاک و
:می توان علل اصلی را در گروه ھای زير طبقه بندی نمود

حفاری و معادن
فاضال ت سيستم فاضالب
پسماند خانگی
ت ن اند پسماند صنعتی
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خاک آلودگی از تصاويری از آلودگی خاکتصاويری

پالستيکشيميايی

زباله ھاکودھا
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تاثيرات آلودگی خاک

از بين رفتن زمين ھای کشاورزی•
جاری• ھای آب گرفتن قرار تاثير تحت تحت تاثير قرار گرفتن آب ھای جاری•
پسماند خانگی مانند استفاده از پالستيک•

www.DrMazhari.com



خاک آلودگی از ی  جلوگيری و ز  يری  و ج

کاشت گياه در زمين ھای باير•
ا ا کاشت درختان بيشتر•

از بين بردن فوری پسماند ھا•
آ ا ا ت ا ف ا گ ل جلوگيری از حفر زمين برای دستيابی به منابع آب زيرزمينی•

استفاده کمتر از کود ھا و سموم شيميايی•
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راديواکتيو آلودگی

می محسوب پاک انرژی يک ای ھسته انرژی که اين وجود با

يو يو ی ر و

 ی وب  رژی پ  ی ي  رژی   ين   ب وجو 
بزرگترين نگرانی درباره آن واکنش ھايی است که می . شود

.تواند منجر به آلودگی راديواکتيو شود

ش ز(تا ل ھا اد)ت ا اکت اد دگ آل از می از آلودگی راديواکتيو ايجاد )پرتوھای ليزر(تابش
.شود
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علل آلودگی راديواکتيو

ا ته ھ ھا گا Nانند(ن ilK l kk( )Neyveil،Kalpakkamمانند(نيروگاه ھای ھسته ای•
)مانند موشک ھا(سالح ھای ھسته ای •

اک ا ا دفع پسماند راديواکتيو•
استخراج اورانيوم•
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اک ا ا ا تاثيرات پسماند راديواکتيواث

ھايی خونبيماری وجود سرفهشامل در در سرفهشامل وجود خونبيماری ھايی
زخم معده
متورم مفاصل استخوان ھا
سرطان
سرطان ريه
ت طا سرطان پوست
سرطان استخوان
بينايی اختالالت بينايیاختالالت
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راديواکتيوی آلودگی از گيری پيش گيری از آلودگی راديواکتيویپيش
ای ھسته ھای نيروگاه ساخت از یجلوگيری ی ھ  يرو ھ ز   يری  و ج
جلوگيری از استفاده از سالح ھای ھسته ای
ممکن حد تا اورانيوم استخرج برای حفاری از نجلوگيری يوم    ور رج  ی  ری بر ز  يری  و ج
داشتن سيستم مناسب برای از بين بردن پسماند راديواکتيوwww.DrMazhari.com
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