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اخبار آلودگى هواى شهر تهران را بخوانىد.
آلودگى هوا چه مشکالتى براى مردم اىن شهر اىجاد کرده 

است؟ براى رفع اىن مشکالت چه باىد کرد؟

شکل 2 ــ 5 ــ منابع آلوده کنندۀ هوا

شکل 1 ــ 5 ــ فعالىت ىک آتشفشان در فىلىپىن و ورود مقادىر زىادى گرد و غبار 
و دى اکسىد سولفور به جو

درس هشتم : آلودگی هوا

29 دی
 روز هوای پاک

فصل
5

وساىل گرمازاى منزل کارخانه ها و نىروگاه ها وساىل نقلىه

قبل از ارائٔه راه حل براى مشکالت بهتر است با تعرىف و 
علل آلودگى هوا بىشتر آشنا شوىم.

هرگونه مادهٔ اضافى که وارد هوا شود و خواص فىزىکى، 
شىمىاىى و زىستى آن را تغىىر دهد، آلودگى هوا نامىده مى شود.

علل آلودگى هوا
آلودگى هوا ممکن است بر اثر عوامل طبىعى ىا در نتىجه 
و وزش  آتشفشان  فوران هاى شدىد  اىجاد شود.  انسان  فعالىت 
طوفان و باد هاى شدىد، گازها و ذرات رىزى را وارد هوا مى کند 
آلودگى   به عنوان  امروزه  آنچه  اّما  آن مى شود.  آلودگى  باعث  و 
صنعت،  مانند  انسانى  فعالىت هاى  از  ناشى  مى شود،  مطرح  هوا 

کشاورزى، شهرسازى  و … است.
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آىا مىزان گازهاى گلخانه اى افزاىش ىافته است؟
هر چند فرضىٔه گرم شدن کرٔه زمىن هنوز به طور کامل اثبات 
نشده است اما افزاىش مىزان دى اکسىدکربن و اثر گلخانه اى امرى 

غىرقابل انکار است.
و  کارخانه ها  افزاىش  با  که  معتقدند  دانشمندان  از  برخى 
فعالىت هاى صنعتى و استفاده بىش از حد از سوخت هاى فسىلى، 
افزاىش استفاده از وساىل نقلىه، از بىن رفتن جنگل ها و مراتع مىزان 
گازهاى گلخانه اى چون دى اکسىدکربن افزاىش ىافته است که اىن 
امر مى تواند موجب گرم شدن زمىن شود. استفاده از انرژى هاى نو 
مانند انرژى هسته اى وسوخت هىدروژنى و انرژى  زمىن گرماىى 

مى تواند در کاهش گازهاى گلخانه اى مؤثر باشد.

افزاىش گازهای گلخانه ای وآلودگى هوا
آىا تا به حال به گلخانه رفته اىد؟ مى دانىد چرا در بعضى از 
خانه ها گلخانه درست مى کنند؟ شاىد بگوىىد براى نگهدارى گىاه 
از سرما و ىخبندان اىن کار را انجام مى دهند. سقف اکثر گلخانه ها 
را از شىشه ىا ناىلون مى سازند. علت اىن امر آن است که تابش 
نور خورشىد از شىشه ىا ناىلون عبور کرده و آن محوطه را گرم 
ناىلون  ىا  تابش نمى تواند از شىشه  از  ناشى  اما گرماى  مى کند. 
بىرون مى شود.  از  گرم تر  درنتىجه داخل محوطه  خارج شود. 
اىن عمل شىشه ىا ناىلون را خاصىت گلخانه اى مى گوىند. بعضى 
مى کند.  اىجاد  را  حالت  همىن  نىز  جو  در  موجود  گازهاى  از 
همان طورکه در شکل مى بىنىد کرٔه زمىن با تابش خورشىد گرم 
بازتابى زمىن به علت وجود گازهاىى مانند  مى شود، اما گرماى 
بخار آب، دى اکسىدکربن، متان، دى اکسىد نىتروژن و غىره از 
جو زمىن خارج نمى شود )گازهاى گلخانه اى(. بدىن ترتىب، اثر 
مثبت پدىدٔه گلخانه اى آن است که از سرد شدن زىاد زمىن در 
هنگام شب جلوگىرى مى کند و در عىن حال مانع گرم شدن بىش 
از حد زمىن در هنگام روز مى شود. به اىن عمل اثر »گلخانه اى 
جو« مى گوىند که درواقع مثل پتو و پوششى براى سىارٔه زمىن 

محسوب مى شود.

ـ  5  ــ تأثىرگازهاى گلخانه اى مانند دى اکسىد کربن شکل 4 ـ

اشعۀ خورشىد، 
زمىن را گرم 

مى کند

جو بعضى از گرماى 
را  افتاده  دام  به 

متوقف مى کند

نىروگاه حرارتىگرماى خورشىد

از  که  گازهاىى 
زباله ها متصاعد 
موجب  مى شود 
هوا  شدن  گرم 

مى شود

فسىلى  سوخت  ماشىن ها 
موجب  و  کرده  مصرف 

گرمى هوا مى شوند

ـ  5   ــ درصد گازهاى مهم گلخانه اى )درصد بخار آب به علت  کم و ناچىز  شکل 3 ـ
بودن در محاسبه منظور نشده است.(

متان 

دى اکسىد کربن 

 دى اکسىد نىتروژن 
 گازهاى سرد کننده 

72 درصد

10 درصد
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مهم ترىن پىامدهاى گرم شدن کرۀ زمىن چىست؟
در  ىخ  توده هاى  باعث ذوب شدن  هوا  زىاد  گرم شدن   

قطب شمال و جنوب مى شود.
 سطح آب اقىانوس ها و درىاها باال مى آىد و اىن امر باعث 
به زىر آب رفتن سواحل پست و دلتاها و برخى جزاىر و اىجاد سىل 

خواهد شد. 
 طول دوره هاى خشکسالى افزاىش مى ىابد و در برخى 
مناطق مىزان محصوالت کشاورزى کم مى شود.در بخشى دىگر 
از کرٔه زمىن مىزان بخار آب و مىزان بارش افزاىش ىافته و خطر 

سىل آن مناطق را تهدىد خواهد کرد.

ـ 5 فّعالّىت :1
1 ـ منابع عمدهٔ آلوده کنندهٔ هوا را نام ببرىد.

و  مىزان  در  تغىىری  انسانى  فعالىت های  آىا  ـ   2
اىجاد کرده است؟ چگونه؟ در  اتمسفر  ترکىب گازهای 

اىن باره توضىح دهىد.
3 ـ به نظر شما کدام کشورها در افزاىش گازهای 
ىا  صنعتى  کشورهای  دارند؟  بىشتری  تأثىر  گلخانه ای 

کشورهای در حال توسعه؟ چرا؟

 وارونگى دما
افرادى که در شهرهاى بزرگى مانند تهران زندگى مى کنند 
به  تلوىزىون مطلع مى شوند که  و  از رادىو  گاهى در فصل زمستان 
علت پدىدهٔ وارونگى دما، آلودگى هوا بىشتر خواهد شد و بهتر است 
بىماران قلبى و کودکان از خانه خارج نشوند. وارونگى دما چىست؟
با  )تروپوسفر(٭،  جّو  اولىٔه  درالىه هاى  عادى  حالت  در 
افزاىش ارتفاع از سطح زمىن، دماى هوا کاهش مى ىابد و بنابراىن، 
در شراىط عادى، هواى مجاور سطح زمىن گرم تر و سبک تر از 
الىه هاى باالىى است و مى تواند به راحتى به سمت باال صعود کند 

الف( وضعىت هوا در شراىط عادى 

هواى سرد 

هوا با تابش نور خورشىد و هداىت حرارتى، گرم مى شود

ب( وضعىت هوا در شراىط وارونگى دماىى

 سرپوش گرماىى هوا
هواى سرد 

وارونگى دماىى

آلوده کننده ها  هواى سرد هواى سرد  

ـ 5 شکل 6 ـ

شراىط عادى

شکل 5 ــ5 ــ به نمودار تغىىرات درجه حرارت زمىن و مىزان تراکم دى اکسىد 
کربن در جّو توجه کنىد. آىا بىن اىن دو رابطه اى وجود دارد؟
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و جابه  جا شود. اما در بعضى مواقع به  خصوص در فصل زمستان 
و  سردتر  هواى  شراىط  اىن  در  زىرا  مى شود؛  برعکس  وضعىت 
سنگىن تر در مجاورت زمىن ساکن است و الىٔه هواى گرمى در باالى 
آن قرار مى گىرد. در چنىن شراىطى حرکت صعودى و جابه  جاىى 

ـ 5 ــ رابطۀ درجه حرارت و ارتفاع در شراىط عادى و در حالت  شکل 7 ـ
وارونگى دما

پدىدۀ  با  آلوده  روز  ىک  ــ  ب 
وارونگى دما

درجه حرارت

ارتفاع  

 سرد
 گرم

درجه حرارت با افزاىش ارتفاع ابتدا 
کاهش و سپس افزاىش مى ىابد.

شراىط وارونگى دما سرد

 وارونگى
الىۀ واژگون

ارتفاع  با  درجه  حرارت 
کاهش مى ىابد.

ارتفاع

 درجه حرارت   
شراىط عادى گرم

 سرد

هوا صورت نمى گىرد.
وارونگى دما معموالً در شب هاى آرام و بدون ابر زمستان 
اتفاق مى افتد. اىن پدىده ممکن است در داخل ىا خارج از شهرها 
رخ دهد. اما در شهرهاى بزرگ و صنعتى مشکالت زىادى را به 

همراه مى آورد. مى دانىد چرا؟

آلودگى هوا و باران اسىدی
آىا تا به حال اصطالح باران اسىدى را شنىده بودىد؟ شاىد 
تاکنون کنجکاو شده باشىد که دربارهٔ اىن موضوع اطالعات بىشترى 

کسب کنىد.
باران اسىدى چىست؟ ىکى از آثار و نتاىج آلودگى هوا باران 
اسىدى است. در دو دهٔه اخىر )در برخى نواحـى صنعتى( بر اثر 
فعالىت هاى کارخانه ها مىزان دى اکسىد گوگرد و دى اکسىد ازت در 
هوا افزاىش ىافته است. اىن دو ماده در اتمسفر با اکسىژن و بخار 
آب واکنش شىمىاىى اىجاد مى کند و به صورت اسىدسولفورىک و 
نىترىک درمـى آىد. اىن ذرات اسىدى مسافت هاى طوالنى  اسىد 
را به  وسىلٔه باد طـى مى کنند و به صورت باران اسىدى بر سطح 
زمىن فرومى رىزند. چنىن بارش هاىى ممکن است به صورت برف، 

باران ىا مه نىز دربىاىد.

ـ 5 ــ شهر لس آنجلس،  شکل 8 ـ
کالىفرنىا.

الف ــ ىک روز صاف.
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پىامدهاى باران اسىدى چىست؟
تارىخى  آثار  و  بناها  رفتن  بىن  از  باعث  اسىدى  باران   
به خصوص در ساختمان هاىى که از سنگ مرمر ىا آهک ساخته 

شده باشند، مى شود.

 باران اسىدى مىزان حاصلخىزى خاک را کاهش مى دهد 
و حتى ممکن است مواد سمى را وارد خاک   کند.

 باران اسىدى موجب نابودى درختان و کاهش مقاومت 
آنها به  خصوص در برابر سرما مى شود.

غربى  به   اروپاى  صنعتى  مناطق   از  سولفور  دى اکسىد  ورود  ــ  ـ 5  شکل10ـ
شبه جزىرۀ اسکاندىناوى و رىزش باران اسىدى

اسکاندىناوى

0 500

N

ـ 5 ــ تصوىر چگونگى تشکىل و آثار ناشى از  باران اسىدى  شکل 9 ـ

جرىان آب هاى سطحى   

  محىط زىست رودخانه 

اسىد سولفورىک، 
اسىد نىترىک

محىط زىست درىاچه  

محدوده شهرى  
کارخانه ها، نىروگاه ها  

 محىط زىست جنگل 

  ذرات خشک  

انتقال، تغىىر و تشکىل و 
ترکىب واکنش هاى اکسىدى   

ابر  

 باران، برف و مه اسىدى  باران، برف و مه اسىدى

  جهت جرىان باد و مسىر باران اسىدى
منابع آلوده کننده  

محدوده شهرى  

ساختمان ها و 
بناهاى تارىخى 

محصوالت کشاورزى رودخانه

 NO2 ذرات آلوده کنندۀ هوا  
باران  تشکىل  در  که   SO2 و 

اسىدى مؤثرند

جهت وزش باد

سوئد فنالند
نروژ

کىلو متر

2000 کىلو متر
مکعب =

کىلو متر

SO2
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شکل 13ــ5ــ سوراخ شدن )نازک شدن( 
الىۀ اُُزن

مناطق آلوده به باران اسىدى

مناطقى کـه در آىنده احتمال 
آلوده شدن دارند ـ 5 ــ نقشۀ محدوده هاى متأثراز باران اسىدى  شکل 11 ـ

از جملٔه مهم ترىن روش ها براى جلوگىرى از گرم شدن کرٔه 
از  بشر  که  است  اىن  دما،  وارونگى  و  اسىدى  باران هاى  و  زمىن 
انرژى  هاى جاىگزىن مانند انرژى هسته اى، هىدروژن و پىل سوختى، 
باد و زمىن گرماىى استفاده کند. انرژى خورشىدى و هىدروژنى در 
طبىعت بسىار فراوان است. امروزه بىشتر شهرهاى جهان از مشکل 
آلودگى رنج مى برند. تنها راه باقى مانده براى بشر، حرکت به سمت 

شکل 12 ــ 5

الىۀ ازن 
بقاى جانداران  فىلتر طبىعى، عامل  مانند ىک  ازن موجود در جو، 
بر روى کرٔه زمىن است. ازن طول موج پرتوهاى آسىب  رسان فرابنفش 
خورشىدى که براى جانداران بسىار زىان بار است را جذب مى کند. حرکت 
قائم هوا، به وىژه در استراتوسفر )ارتفاع حدود 10 تا 50 کىلومترى(، 
بسىار کند و آرام است و به اىن ترتىب، آمىختگى قائم هوا به آرامى صورت 
مى شود.  انجام  سرعت  به  افقى  سطوح  در  هوا  حرکت  اما  مى گىرد، 
درنتىجه، زمانى که ىک بار آالىنده اى زىان آور، به جو زمىن نفوذ مى کند، 
اطراف زمىن و سطوح  اغلب در  بماند و  باقى  آنجا  مى تواند سال ها در 
اقىانوس ها پخش شده و مشکلى جهانى را به وجود مى آورند. مهم ترىن 
توان مندى  و  کارآىى  افزاىش  جّو،  در  ازن  حفاظتى  سپر  کاهش  نتىجه 
پرتوهاى خطرآفرىن فرابنفش در سطح زمىن و پىامدهاى زىان بار آن همچون 

افزاىش سرطان پوست و آب مروارىد چشم است. 

برای مطالعه

انرژى هاى پاک است که اثرات مفىدى بر محىط زىست دارد. در 
حال حاضر در  کشور ما استفاده از سوخت ها و انرژى هاى نو مانند 

باد، هسته اى، هىدروژن آغاز شده است. 
نازک شدن  ىا  تخرىب  آلودگى هوا  نامطلوب  آثار  از  ىکى 

الىهٔ   ُازن است.

الىۀ ُاُزن را حفظ کنىم
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ـ  5 فّعالّىت :2 
1 ـ چند مورد از پىامدهای باران اسىدی را بىان کنىد.

ـ 5 بگوىىد کدام مناطق جهان هم اکنون از نظر آلودگى ناشى از رىزش باران های اسىدی  2 ـ با توجه به شکل 11 
بىشتر مشکل دارند.

3 ـ چرا وارونگى دما در شهر تهران باعث افزاىش بىماری های تنفسى قلبى مى شود؟
4 ـ چنانچه دربارهٔ محافظت از الىهٔ ازن در جراىد و روزنامه ها مطالبى ىافتىد آنها را به دىوار کالس نصب کنىد.

خالصه
 امروزه آلودگى هوا را تنها ناشى از فعالىت های انسانى مى دانند.

 گازهای گلخانه ای مانع از سرد شدن زىاد زمىن هنگام شب و گرم شدن بىش از حد آن هنگام روز 
مى شوند.

از سوخت های فسىلى درصد گازهای گلخانه ای زىاد  افزاىش فعالىت های صنعتى و استفاده زىاد  با   
شده است.

 گرم شدن زمىن بر اثر افزاىش گازهای گلخانه موجب  ذوب ىخ های قطبى  و باال آمدن سطح درىا و به 
زىر آب رفتن سواحل پست شده است.

 وارونگى دما باعث باقى ماندن و عدم خروج هوای آلوده از مناطق شهری و صنعتى مى شود.
 باران اسىدی باعث از بىن رفتن آثار و بناهای تارىخى و کاهش حاصلخىزی خاک مى شود.

بىشتر بدانىم 
در محدوده های  و مرور  عبور  از  آلودگی هوا  بحرانی  روزهای  در 
پرترافىک خودداری کنىم. بىشتر تالش کنىم تا از وساىل نقلىۀ عمومی 
استفاده کنىم. هنگامی که هوا آلوده است، از بازی کودکان در محىط های 
باز و از خروج افراد مسن و مبتالىان به بىماری قلبی از خانه جلوگىری 

کنىم. 
در بعضی از استان های غرب و جنوب غربی کشورمان نفوذ گرد و غبار 
به حدی است که کاهش دىد به کمتر از ٥٠ متر می رسد و باعث تعطىلی 

ادارات و لغو پروازها می شود. 
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اىن مواد کىفىت آب رود را به شدت آلوده نموده است  و بحرانى 
جدى براى محىط زىست حوضٔه اطراف آن به وجود آورده است.

 راه حل ها
راه حل  سه  رودها  آلـودگى  با  مقابله  بـراى  طورکلى  بـه 

وجود دارد: 
1ــ کاهش ورود مواد آالىنده به داخل آب 
2ــ انتقال منابع آلوده کننده به نقاط دورتر 

3 ــ پاکسازى رودها از آالىنده ها.
نىز  راىن  رود  آلودگى  از  ناشى  مشکالت  با  مقابله  براى 

ـ  5  توجه کنىد آىا مى توانىد علل  به شکل 15 ـ
آلودگى رودها را نام ببرىد؟ 

راىن نمونۀ ىک رود آلوده در جهان
رود راىن ىکى از طوالنى ترىن و مهم ترىن رودهاى اروپا 
سرچشمه  سوئىس  از  طول   کىلومتر   1300 با  رود  اىن  است. 
مى گىرد و از کشورهاى فرانسه، آلمان و هلند عبور مى کند و به 
ـ 5(. بسىارى از کارخانه ها در  درىاى شمال مى رىزد )شکل 14ـ
مواد  شىمىاىى  و  فلزى  صناىع  شده اند.  مستقر  رود  اىن  اطراف 
مى کنند.  رود  وارد  را  جىوه  و  سرب  کادمىوم،  چون  مضرى 
اىن رود  به  مواد شوىنده هم فاضالب هاىى  و  صناىع کاغذسازى 
وارد مى کنند. فاضالب هاى خانگى، زباله ها و مواد زاىدى چون 
قطعات کاغذ، وساىل کهنه و … به داخل رود رىخته مى شود. ورود 

ـ 5 ــ نقشۀ حوضۀ رود راىن و محدوده هاى صنعتى اطراف رود شکل 14ـ

مانهاىم 

 کلن  

فرانکفورت 

 بن     

درىاى
 شمال  

کارلسروهه 

 درىاچۀ کنستانتس

محدوده هاى صنعتى ــ شهرى  
حوضۀ رود

استراسبورگ

فرانسه

آلمان

سوئىس

رتردام هلند

درس نهم : آلودگی درىاها و رودها
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چه عواملى موجب آلودگى درىاها مى شود؟
در گذشته چنىن تصور مى شد که درىاها آن قدر وسىع و 
عمىق اند که انسان نمى تواند به آنها آسىب برساند. اما امروزه درىاها 
به محل دفن ضاىعات و زباله هاى ناشى از فعالىت هاى انسانى مبدل 
شده است. دو مشکل آلودگى درىاها و صىد بى روىٔه ماهى ها حىات 
درىاها را به خطر انداخته است؛ به عنوان مثال، 45 درصد آلودگى 
درىاى شمال )انگلستان( ناشى از موادى است که رود راىن در مسىر 
خود از کشورهاى اروپاىى جمع آورى مى کند و به درىا مى رىزد.

امروزه فعالىت هاى مربوط به استخراج نفت از کف درىاها 
نىز آلودگى آنها را تشدىد کرده است.

اقداماتى به عمل آمده است:
٭ در سطح بىن المللى

با  مقابله  براى  راىن  رود  اطراف  کشورهاى  مشارکت   
آلودگى از طرىق گردهماىى ها و جلسات بحث و گفت وگو.

 در نظر گرفتن طرح هاىى براى مراقبت و پاکسازى رود 

ـ 5  فّعالّىت : 3 
1 ـ فرض کنىد از شما دربارهٔ مقابله با آلودگى ىک رود نظرخواهى شده است. مختصرًا نظرات خود را بنوىسىد.

2 ـ رودهای مهم استان محل زندگى خود را نام ببرىد. کدام  ىک در معرض آلودگى هستند؟ چرا؟

ـ 5   ــ پاکسازى آلودگى نفتى ــ ساحل آالسکا شکل 16ـ

و چشم اندازهاى طبىعى اطراف آن.
٭ در سطح ملى

براى  مقررات  و  قوانىن  تصوىب  با  کشورها  از  ىک  هر   
صاحبان صناىع سعى کرده است تا تخلىٔه مواد مضر را به رود راىن 

کاهش دهد.

ـ 5 ــ انواع آلوده کننده هاى آب رودها شکل 15 ـ

 ورود فاضالب هاى خانگى  

ورود فاضالب هاى صنعتى

درىـــا

ورود کود شىمىاىى و آفت کش به رود

کارخانه  
رىختن زباله و مواد زاىد به آب

تردد کشتى ها

به  گرم  آب  ورود 
رود از نىروگاه برق
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به  وىژه ماهى هاى خاوىاردار اهمىت فراوان دارد.
در سال هاى اخىر اکتشاف و استخراج نفت بر اهمىت اىن 
درىا افزوده است. به شکل17ــ5 توجه کنىد، منابع آلوده کنندٔه 
درىاى خزر در کدام ىک از کشورها خطرى جدى اىجاد مى کند.

اىران به پىمان جلوگىرى از آلودگى 
درىاها پىوست.

کـاهش آلـودگى آب هاى خزرتنها با 
همکارى کشورهاى اطراف اىن درىا 

امکان پذىر است.

آلودگى درىای خزر و خلىج فارس
درىاى خزر بزرگ ترىن درىاچٔه جهان است. مساحت آن 
بىش از 360،000 کىلومتر مربع و سطح آب آن   27متر پاىىن تر از 
و  ماهى ها  انواع  نظر  از  درىاى خزر  اقىانوس هاست.  آب  سطح 

ـ 5    ــ آلودگى درىاها بر اثر تصادف کشتى ها شکل 18ـ

شکل 17ــ5  ــ درىاى خزر و منابع آلوده کنندۀ آن

  ارس

  گرگان 

 اىران  

اترک  

ترکمنستان 

ال  
ور

 ا

گا  
ول

قزاقستان  

جمهورى آذرباىجان 

داراى  فاضالب هاى  ورود  کشاورزى:  سموم 
کودهاى شىمىاىى و سموم کشاورزى از طرىق رودها. 
اىن سموم وارد درىا شده و به وسىلٔه آبزىان وارد زنجىرٔه 

غذاىى شده و سالمتى انسان را به خطر
مى اندازد.

رودها: قسمت عمدٔه آلودگى 
درىاى خزر ناشى از رودخانه ولگا 

است که فاضالب هاى شهرى و 
صنعتى کارخانجات را به اىن درىا

 وارد مى کند.

افزاىش جمعىت: با افزاىش جمعىت و 
محىط  سواحل،  ساکنان  زباله هاى  دفع 

زىست درىا را به خطر مى اندازد.

اکتشاف  و  استخراج  نفت: 
نفت از بستر درىاى خزر به   وىژه 
آذرباىجان  آلودگى                جمهورى 

نفتى اىجاد کرده است.

کورا

روسىه

سفىد رود 

 درىاى خزر

آستراخان

باکو

  

خلىج قره بغاز
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ـ 5 ــ مرگ ماهى ها در خلىج فارس بر اثر آلودگى آب ـ 5 ــ آلودگى نفتى خلىج فارس بر اثر حملۀ عراق به چاه هاى نفت کوىت شکل 20ـ شکل 21ـ
)جنگ خلىج فارس1991مىالدى(

ـ 5 فّعالّىت : 4 
1 ـ چند مورد از پىامدهای آلودگى آب های درىای خزر و خلىج فارس را نام ببرىد.

2 ـ به طور گروهى دربارهٔ مسائل مربوط به خلىج فارس و درىای خزر تحقىق کنىد و در اىن زمىنه گزارشى بنوىسىد.

خلىج فارس ىکى از مراکز مهم صىد مروارىد و ماهى است 
و در عىن حال به  دلىل وجود جزاىرى که از نظر اقتصادى و نظامى 
به  فارس  مهم محسوب مى شود.خلىج  منطقه اى  دارند،  اهمىت 
علت عمق کم، شورى آب، گرمى هوا و ارتباط محدود با آب هاى 
آزاد جهان، محىط زىست وىژه اى را تشکىل مى دهد که در  برابر 
منابع آلوده کننده  بسىار  آسىب پذىر است.اىن بخش از جهان از نظر 
حمل ونقل کاال به وىژه نفت اهمىت زىادى دارد. خلىج فارس منابع 
نفت فـراوان دارد. بهره بـردارى از منابع نفتى و انتقال آن به ساىر 

نقاط جهان موجب آلودگى شدىد اىن درىا شده است.
تأثىرات ناشى از آلودگى  آب خلىج فارس

 نابودى و ىا مهاجرت هزاران پرنده از اىن ناحىه.
 تغىىر رنگ و کىفىت آب و کاهش آب آشامىدنى در قطر 

و کوىت.
 تشکىل الىه اى از مواد نفتى بر روى سطح آب که مانع 
از رسىدن نور خورشىد و اکسىژن به ماهى ها و ساىر آبزىان شده و 

موجب مرگ آنها مى شود.

کوىت
خارک

 عربستان 

قطر

خلىج فارس

بصره 

 بندرعباس

تنگۀ هرمز

 امارات

بحرىن

اىران

 عراق

شکل 19ــ5  ــ نقشۀ خلىج فارس و کشورهاى اطراف آن

 روز ملى خلىج فارس10 اردىبهشت
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خالصه
 بىشتر رودهای جهان به علت  ورود فاضالب های صنعتى، کشاورزی و خانگى در معرض آلودگى قرار 

گرفته اند.
 برای مقابله با آلودگى رودها باىد ورود مواد آالىنده را به داخل آب کاهش داد ىا اىن منابع را به 

نقاط دور دست انتقال داد و رودهای آلوده را از مواد مضر پاکسازی کرد.
 عالوه بر فاضالب های صنعتى، کشاورزی و خانگى، استخراج نفت و انتقال آن به ساىر مناطق در آلودگى 

خلىج فارس و درىای خزر نقش مهمى داشته است.
 نابودی و مهاجرت هزاران پرنده ،  مرگ آبزىان،  تشکىل الىهٔ نفتى بر روی سطح آب و تغىىر رنگ و 

کىفىت آب از پىامدهای مهم آلودگى نفتى در خلىج فارس بوده است.


