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 چکیده

فراوانی، در نقاط مختلف  محیطی زیستمشکالت ، آمدن به وجودو فزاینده شهرهای جهان باعث  رویه بیامروزه رشد و توسعه 

محیط زیست،  های آالیندهای داشته است، افزایش های صنعتی، پیامدهای منفی ویژهدنیا گردیده است. از سوی دیگر پیشرفت

انی معضالت جه ترین مهمکند. یکی از تهدید می محیطی زیست ویژه بهخطری است، که چرخه توسعه را در همه ابعاد،  مثابه به

عنوان یک تهدید دائمی و جدی، برای سالمت و بهداشت باشد. که بههوا می آلودگیدر شهرهای بزرگ،  ویژه بهمحیط زیست، 

باشد. و ، هوای اکثر شهرهای بزرگ و صنعتی، آلوده میآالیندهجامعه و محیط، است. با توجه به گسترش شهرها، افزایش منابع 

، برای سالمتی افراد در این نواحی دارد، شناخت و آگاهی نسبت به جوانب مختلف این ها آالیندهبا توجه به خطراتی که این 

، از اهمیت بسزایی برخوردار است. و تنها با شناخت زوایای این موضوع، امکان جلوگیری و کاهش خطرات آن وجود دارد. مسئله

، در طورکلی بهشوند. های انسان، وارد اتمسفر، میلیت، از منابع طبیعی و مصنوعی، ناشی از فعاها آالیندهانواع مختلفی از 

بر انسان و  ها آالیندهاین  تأثیرات، چگونگی و نحوه انتشار، شناخت و آلودگیهوا، باید به شناسایی منابع  های آلودگیبررسی

آن بر محیط زیست و  تأثیرهوا و اشاره به  های آالیندهبر هدف از تدوین این مقاله، مروری نمود.  وتحلیل تجزیهمحیط زیست را 

 . گردد میارائه  معضلکارها و اصولی جهت رفع و بهبود این سالمتی انسان است، بدین منظور، راه

 

 هوا، محیط زیست، سالمتی، اصول، مقابله آلودگیهای كلیدی:  واژه
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