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آلودگی زيست محيطی

”برخی از افراد در خواب حرف می زنند، سخنوران درحالی که مردم خوابيده اند سخن می گويند“
(Albert Camus) آلبرت کاموس

يادگيری فعال - دوگانگی سخنرانی
:دو مرحله برای يادگيری فعال وجود دارد 

انتقال اطالعات
     دريافت اطالعات

دانشگاه ھاروارد - اريک مازو (Eric Mazur)
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يادگيری فعال - دوگانگی سخنرانی

 600می تواند شيوه تدريسی که برای حدود  ”يادگيری فعال“رويکرد نسبت به 
.سال در دانشگاه ھا حاکم بوده است را تغيير دھد

چون ھايی روش به يادگيری نوآورانه ھای ھمساالن“سبک يادگيری“يا”آموزش يادگيری يا آموزش ھمساالنسبک ھای نوآورانه يادگيری به روش ھايی چون
.گسترش يافته اند ”تعاملی

 آموزش ھمساالن می تواند فضای يادگيری را ) دانشگاھی(ماھيت کالمی و جمعی
.بھبود بخشدخش

 دانشجويانی که براساس آموزش ھمساالن به طور فعال درباره دريافتشان از مفاھيم
علمی با يکديگر بحث و گفتگو می کنند برای مدت زمان طوالنی تری مطالب را 

.به ياد خواھند داشت
آموزش . نشستن غيرفعال و يادداشت کردن مطالب راھی برای يادگيری نيست

دانشجويانی به کنند می يادداشت را مطالب تنھا که را غيرفعال دانشجويان ی تعاملی جوي ا ی  ب  ا  ب را ي ھ  ل را   ير ن  جوي ا ی 
.فعال تبديل می کند

ما از ھمساالن خود در تمام مراحل زندگی می آموزيم.
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آلودگی زيست محيطی

 زمين و محيط زيست آن بيش از آنچه که در گذشته تصور
.می شد آسيب پذيراستآ

 تنھا در چند دھه گذشته به اين دانش رسيده ايم که مشکالت
ا آگا ک ک ا اش ش ا www.DrMazhari.com.ايجاد شده ناشی از کمبود درک و آگاھی بوده اندا



آلودگی زيست محيطی

کره که به دليل روش ھای نامناسب توليد، دفع -تعادل زيست
زباله و استفاده از منابع برھم خورده است بايد به حالت اول 

.بازگردد

 درحال حاضر دانش کافی برای شروع به اصالح اين
آ بايد برای حفاظت از محيط زيست آسيب .مشکالت را داريم

کره را در حالت -پذيرمان بيشتر بياموزيم تا بتوانيم زيست
. تعادل طبيعی خود ،که زمانی برقرار بود، نگه داريم
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تعريف آلودگی - مقدمه

شوند می آلودگی سبب طبيعت در شده يافت يا شده آزاد مضر عمده.مواد طور ازآلودگیبه ناشی و ی  ی  و بب  بي  ر  ز  ي ي   ر  ور .و  ی  ب  ز و ی 
.فعاليت ھای بشر است

به عنوان مواد اضافه شده زيادی و نامطلوب به جو، آب يا زمين که کيفيت طبيعی  آلودگی به طور کلی
شود م تعريف دھد تغييرم را .محيط را تغييرمی دھد تعريف می شودمحيط
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تعريف آلودگی - مقدمه

 و  آب، ھوا زيستیو  شيميايی، فيزيکیآلودگی يک تغيير نامطلوب در ويژگی ھای
.است زمين

 روی زندگی بشر و گونه ھای ديگر، فرآيندھای صنعتی، اثر منفی آلودگی می تواند
فرھنگی معيارھای و زندگی باشدشرايط وداشته نابودی موجب تواند می ھمچنين ھمچنين می تواند موجب نابودی و .داشته باشدشرايط زندگی و معيارھای فرھنگی

www.DrMazhari.com.فاسد شدن منابع خام شود



تعريف آلودگی - مقدمه

.آلودگی را می توان به ترتيب زير طبقه بندی کرد
از اند عبارت ھا :آلودگی ھا عبارت اند از :آلودگی

آلودگی ھوا1.
آب2 آلودگ آلودگی آب2.

آلودگی اقيانوس ھا3.

زمين/ آلودگی خاک4.
ت5 دگ آل آلودگی صوتی5.

آلودگی نوری6.

آلودگی الکترومغناطيسی7.
اکت8 اد دگ آل آلودگی راديواکتيوی8.
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سه آلودگی عمده زيست محيطی

سه آلودگی عمده زيست محيطی

ا ک ا ف گ ا ق اث ط ا ا قال ا ا از زمان انقالب صنعتی سياره مان توسط موضوعی تحت تاثير قرار گرفته است که حتی بيش از  ا
.عواملی چون ازدياد جمعيت ، باليای طبيعی و حتی تروريسم زيان بار بوده است

اين آلودگی ھا به شکلی نامطلوب و تقريبا غيرقابل بازگشتی بر محيط زيست تاثير گذاشته اند.

نگاھی می اندازيم به اين سه نوع آلودگی و اثرات آن ھا بر موجودات زندهwww.DrMazhari.com



ھوا آلودگی ھواآلودگ

طبيعی  مصنوعی
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ھوا آلودگی واثرات ی  و ر 

راثر گلخانه ای•
از بين رفتن اليه ازن•

شدن• اسيدی شدناسيدی
شکل گيری دودمه•

بشر• سالمت سالمتی بشر•
سالمتی زيست بوم•

کا ف ات
11

اتروفيکاسيون•
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ھوا آلودگی .1

گسيل آلودگی

ھواپيماھا
متحرکوسايل

طبيعی
رعد و برق

ي رو
ماشين ھا، کاميون ھا، اتوبوس 

ھا و موتورسيکلت ھا
شھرھا

ناحيه ای
ا ا ا

آتشفشان ھا

جنگل ھا

آتش سوزی ھا

ساکن چارپايانعوامل

کودھا

عوامل ساکن

فاضالب و ھا نيروگاه ، صنايع

شھرھا و روستاھا، وسايل نقليه، منابع طبيعی، کارخانجات و صنايع ھمگی سبب آلودگی 
.ھوا می شوند

ب يرو  و  يع  
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علل آلودگی ھوا

آلودگی ناشی از انتشار گازھا

آتش سوزی جنگل ھا
آالينده ھا

باد

صنعت ھای زباله

باران اسيدی+ 
دودمه+ 

وسايل موتوری+ 

زباله ھای صنعتی

مزارع شاليکاری

محل دفن زباله ھا

+جنگل زدايی 

+پرورش دام انبوه 
کودھا
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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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علل آلودگی ھوا
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علل آلودگی ھوا
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باد

انتقال و واکنش ھای شيميايی

گسيل آالينده ھا ناشی 
از فرآيندھای طبيعی و 

فعاليت ھای بشر رسوب

غبار

تاثيراتتاثيرات
زيستی بر 
پارک ھا
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برگه ماده ھا  - مراجعه شود به آالينده ھای ملی موجود استراليا

www.DrMazhari.com



ھوا آلودگی ومعيار ی  و ر  ي

EPA  برای تعيين کيفيت ھوا استفاده می کند ”معيار آلودگی“از شش.

EPA  برای ھر يک از اين شش معيار يک بيشينه تعيين کرده است که بيش از آن
بود خواھد مضر انسان سالمتی برای .مقدار و بو ر  ن  ی  ی  .ر بر

20
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معيار آلودگی ھوا

 نيتروژن دی اکسيد)NO2: (
اند يب آ تنف ت ي به که اق ت ا از ناش ای ق نگ با يدN2(گازی اک ا ھ د در ھوا اکسيدهN2(گازی با رنگ قھوه ای ناشی از احتراق که به سيستم تنفسی آسيب می رساند    

.است Nو ساير اکسيداسيون ھای  NO ،NO2مجموع  NOx؛ )می شود      

ازن جو پايين)O3:( )3(
جزء اصلی مه دود در نواحی شھری  -               

در حضور گرما و نور خورشيد VOC+ NOxناشی از واکنش  -                

د اک ن ن )CO(ک کربن منواکسيد)CO :(
O2کاھش دھنده توانايی خون برای حمل  -                

ناشی از احتراق ناقص  -          

21
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معيار آلودگی ھوا

 سرب)Pb:(
ايجاد اختالل در يادگيری در کودکان، مضر برای کبد، کليه ھا و ارگان ھای سازنده خون -       

ماده ای در بنزين–سرب تترااتيل-    
حذف بنزين سرب دار -       

معلق PM10،PM2(ذرات 5:( ذرات معلق)PM10،PM2.5:(
اختالالت تنفسی -       

سولفور دی اکسيد)SO2  :( )2(
و ذوب فلزات ايجاد می شود  Sدارای ) زغال سنگ يا نفت(از احتراق سوخت  -     
سبب اسيدی شدن باران می شود NOxھمراه با  -     

22
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آب ھديه ارزشمند خداوند است
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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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You think we have bad fights over oil. Just wait until we start 
fighting over water!
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آب آلودگی

ساير 
موارد

CSO 
1%

SSO 
3%

POTW 
2% سيستم ھای آلوده 

4%
موارد

9%

تخليه قايق ھا و 
ا %3کشت

انسداد و شکستگی لوله ھای 
%3فاضالب 

ا ا

نامشخص 
43%

آب ناشی از -روان
فا %21ط

%3کشتی ھا

:يادداشت
CSO )Combined Sewer Overflow:(

فاضالب ترکيبی سرريز 
SSO)Sanitary Sewer Overflow:(

ز داشت فاضال

%21طوفان

حيات وحش 
11%

فاضالب بھداشتی سرريز
POTW)(Publicly Owned Treatment Works

فاضالب بھداشتی عمومی
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 آب آلودگی
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 آب آلودگی
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آلودگی آب، درياچه ھا و اقيانوس ھا
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آلوگی آب، درياچه ھا و اقيانوس ھا
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یتصاويری از آلودگی آب ي
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آلودگی خاک
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پسماند صنعتی

پسماند صنعتی، پسماندی است که در طی فرآيند توليد ايجاد می شود.

 اين نوع پسماند معموال نه جزو پسماند شھری و نه جزو پسماند خطرناک طبقه بندی نمی شود.

  برنامه ھای مختلفی برای مديريت اين پسماند در سطوح مختلف ايالتی، محلی، قومی و دولتی
.درحال اجرا است

ميليارد تن زباله غيرخطرناک را در محل ھای دفع زباله می 7.6ھر ساله، صنايع يع ی6ر زب ع ی ر ر ر ير زب ن ر ي ي
.ريزند

33
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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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خاک آلودگی از تصاويری از آلودگی خاکتصاويری

پالستيکشيميايی

زباله ھاکودھا
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آلودگی صوتی
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جوی بدون صدا

صدای نامطلوب)Noise (را می توان صدای آزار دھنده تعريف کرد. ی)(

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

ت ا دھند آزا د ش بانيت ع بب ت دگ آل

.خوشايند و يا ناخوشايند است

آلودگی صوتی سبب عصبانيت می شود و آزاردھنده است.
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آلودگی الکترومغناطيس
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آلودگی الکترومغناطيسی
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پسماندھای راديواکتيوی خطرناک ترين نوع آلودگی 
ھستند
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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 از آلودگی راديواکتيو ايجاد می )پرتوھای ليزر(تابش
.شود
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آلودگ نوع ترين خطرناک راديواکتيوی پسماندھای راديواکتيوی خطرناک ترين نوع آلودگی پسماندھای
ھستند
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من ازھمه طرف و توسط انواع آلودگی ھا احاطه شده ام 

ک ا لطفا به من اندکیلطفا
زمان برای 

دھيد ...استراحت ي ...ر 
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