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 کٌتشل آلَدگي هحيط صیست: عنـــــوان درس 

 کاسضٌاسي: مقطـــع تحصیلـی 

   2: تعـــداد واحـــد 

   ، ضيوي عوَهي2سياالت : درس یا دروس پیش نیاز 
ّا ٍ چگًَگي کٌتشل آًْا   آضٌایي با آلَدکٌٌذُ :هدف درس 

 

( : سسیالب)محتوای درس 

: آلَدگي َّا ٍ ساّْای کٌتشل آى -1

ٍ اکسيذّای  HCّيذسٍکشبَسّای سَختِ  COتعشیف َّای پاک ٍ َّای آلَدُ، آلَدساصّای هْن َّا، هًََاکسيذکشبي 

ٍ رسات هعلق هٌابع آلَدگي َّا، ًقص ٍسائط ًقليِ هَتَسی دس آلَدگي َّا، سْن هٌابع تجاسی ٍ عوَهي ٍ  NO2اصت 

سَصی دس  ّای دسٍى ضْشی ٍ صبالِ ّا ٍ کاسخاًجات دس آلَدگي َّا، سْن خاک هٌاصل، سْن ًيشٍگاُ ّای گشهایص سيستن

ٍ پذیذُ ( Inversions)ّای هْن َّاضٌاسي هؤثش دس آلَدگي َّا، پذیذُ ٍاسًٍگي َّا  آلَدگي َّا، اثشات کَیش، پذیذُ

ّای پاک، کن کشدى  سَخت ًجات، اّويت کاسبشدّا ٍ کاسخا ّای کٌتشل دس ًيشٍگاُ دٍد ضيويایي ٍ تأثيش آى، سٍش هِ

الوللي استاًذاسد آلَدگي َّا، هسائل  ، کليات دس هسائل هقشسات بييCNGّای گاصی  گَگشد، حزف سشب، کاسبشد سَخت

. گيشی آلَدگي َّا ّای اًذاصُ بْذاضتي ٍ اقتصادی َّای ًاپاک، سٍش

: آلَدگي آب ٍ خاک، کٌتشل آلَدگي آب -2

ّای صٌعتي آب بش بْذاضت، قذست  ٍ آب آلَدُ، آلَدگي صٌعتي ٍ آلَدگي بْذاضتي، اثشات آلَدگيتعشیف آب پاک 

: خَدپاالیٌذگي آب، هٌابع آلَدگي آب، ًقص کاسخاًجات هختلف اص ًظش تَليذ فاضالب صٌعتي، ًقص صٌایع بضسگ هثل

. ًفت ٍ رٍب آّي

ٍ اثشات هْن ( هاًٌذ دسیای خضس ٍ خليج فاسس)چِ ٍ دسیاّا ، آلَدگي دسیا(سٍد ٍ کاسٍى صایٌذُ)ّا هثل  آلَدگي سٍدخاًِ

. ّای صٌعتي ٍ هٌابع تجاسی ٍ عوَهي بّای کٌتشل فاضال آلَدگي ایي صٌایع حياتي، سٍش

ّا بش آلَدگي خاک ٍ آب، هسائل ضوال ایشاى ٍ هشداب اًضلي، اثشات هتقابل  کص اثشات بكاس بستي کَد ضيويایي ٍ حطشُ

. آب ٍ خاک آلَدُ

. ّای ًشم ، اّويت بكاس بستي ضَیٌذDDTُهيت حزف اُ

: مراجع

1- Sources and Control of Air Pooution, Robert J. Heinsohn. 


