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ی است که   مشکالت نیتر یاز جد یکی ستیز طیمح یآلودگ

ی و سایر جانهدااا  اوی زمهین بها آ  دسهت به       بشر امروز

عبههااا اسههت از  سههتیز طیمحهه ی. آلههودگگریبهها  اسههت

 یکیولهو  یو ب یکه یزیف یاجزا (Contamination)ناخالصی »

 طیحه م یعه یطبفرایندهای ک   ی/ جو ب  اندازه انیزم ستمیس

. (Krishna et al., 2017)« دههد قهراا   ریتحهت ته     اا ستیز

ی یها ییهر طبیعهی سانسها      عه یب  صواا طب دتوانیم یآلودگ

هر گونه  اسهتداده از    د.باش یانر  اساخت( و ب  شکل ماده ی

 خهود اهاالیی آ  منبهع    تیباالتر از ظرف یبا نرخ یعیمنابع طب

ماده  .(Krishna et al., 2017) شود یتواند منجر ب  آلودگیم

ماده ای است ک  دا جایی قراا گیرد  (Pollutant)کننده  آلوده

گرفت و یها دااای  بایست آنجا قراا میک  ب  طوا طبیعی نمی

یلظتههی بههی  از یلظههت طبیعههی باشههد بهه  نحههوی کهه  بههر  

موجوداا زنده ا ر نهامللو  داشهت  باشهد سعرفها  مهن  و      

 اجهزا  نیهها و همننه  نهده یآال تیماه بست  ب  (.0931افیونی، 

 یطبقه  بنهد  ش  دست  ب   توا یمی اا آلودگ ست،یز طیمح

 یآلهودگ ، آ  یآلودگ، هوا یآلودگنمود ک  عبااا است از : 

 یلهودگ ، آویه واکتیااد یآلهودگ ی، صوت یآلودگ، نی/ زم خاک

هها اا   همننهین آلهودگی  .  )(Rai, ,2015 یی سحرااتهی( گرمها 

به  دو گهروه آلهودگی     توا  بر مبنهای منبهع تولیهد کننهده     می

و آلهودگی   (Point sources)ای یها بها منبهع مشه        نقله  

 (Non- point sources) ای یا بها منبهع نها مشه       ییرنقل 

تقسیم نمود. الزم ب  ذکر است که  بها توجه  به  نهوع منبهع       

آلودگی ااهکااهای کنترل و کهاه  ا هراا آلهودگی تعیهین     

نهابع آالینهده   شهود و کنتهرل و کهاه  ا هراا ناشهی از م     می

تهر   ای امکا  اذیر تر، ااحت تر و دا نتیجه  کهم هزینه     نقل 

است. عالوه بر این آلودگی محیط زیسهت تبعهاا اقتصهادی    

م تلدی ب  دنبال دااد و توج  و دا نظر گهرفتن ایهن تبعهاا    

اهمیت و لزوم جلهوگیری از آلهودگی ب ه  ههای م تله       

سهازد. بهرای ملهال آلهودگی     تهر مهی  محیط زیست اا ار انگ

محیط زیست تولیهد محصهوالا زااعهی، حیهاا وحه  و      

دههد. همننهین   ها و حتی اقلیم اا تحهت ته  یر قهراا مهی     دام

ای آلودگی منابع آبی ب  مواد مغذی، ا راا اقتصادی گسهترده 

دا بر دااد چرا ک  با ا ر بر صنعت گردشگردی سبب کهاه   

الک نزدیک ب  منهابع  دا آمد حاصل از آ  می شود، اازش ام

آ  آلوده ب  دلیل ایجاد مناظر ناخوشایند و بوی بد ناشهی از  

Algal bloomشکوفایی جلبکهی س 
یایهد و نیهز   ( کهاه  مهی   

داآمد حاصل از ماهیگیری تجهاای و شهیالا اا به  شهکل     

دهد. همننین آلودگی منهابع آ  به    قابل توجهی کاه  می

  شهکل قابهل   توانهد به  مواد مغذی و شهکوفایی جلبکهی مهی   

ههای تصهدی  آ  آشهامیدنی اا افهزای  دههد      توجهی هزین 

EPA, 2018).) 
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