محیط زیست اا ار انگتهر مهیسهازد .بهرای ملهال آلهودگی

آلودگي
Pollution
آلودگی محیط زیست یکی از جدیترین مشکالتی است که
بشر امروزی و سایر جانهدااا اوی زمهین بها آ دسهت به
گریبهها اسههت .آلههودگی محههیط زیسههت عبههااا اسههت از
«ناخالصی ) (Contaminationاجزای فیزیکهی و بیولهو یکی
سیستم زمین /جو ب اندازه ای ک فرایندهای طبیعهی محهیط
زیست اا تحهت ته یر قهراا دههد» ).(Krishna et al., 2017
آلودگی میتواند ب صواا طبیعهی یها ییهر طبیعهی سانسها
ساخت) و ب شکل ماده یا انر ی باشد .هر گونه اسهتداده از
منابع طبیعی با نرخی باالتر از ظرفیت خهود اهاالیی آ منبهع
میتواند منجر ب آلودگی شود ) .(Krishna et al., 2017ماده
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هيئت علمي پژوهشكده علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي

میتوا بر مبنهای منبهع تولیهد کننهده به دو گهروه آلهودگی

ريحانه رسولزاده
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دانشجوي دكتري برنامهريزي محيط زيست پژوهشكده علوم محيطي
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دانشگاه شهيد بهشتي

نقله ای یها بها منبهع مشه
ییرنقل ای یا بها منبهع نها مشه

تقسیم نمود .الزم ب ذکر است که بها توجه به نهوع منبهع
آلودگی ااهکااهای کنترل و کهاه
میشهود و کنتهرل و کهاه

ا هراا آلهودگی تعیهین

ا هراا ناشهی از منهابع آالینهده

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

