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کنترل عواملی از محیط زندگی که به نحوي در رفتار و سالمت بدنی روانی و اجتماعی دخالت  :بهداشت محیط 
  . دارند

  . ـ استفاده از آب ناسالم و دفع ناصحیح فاضالب از جمله عوامل مهم در انتقال بیماریهاي عفونی است 

  . ـ یکی از فلزات آلرژن فلز نیکل است

  . توان  دي اکسید گوگرد ـ دي اکسید ازت ـ فرمالدئید را نام بردـ از محرکهاي تنفسی می 

  . را نام برد* ـ از سموم متابولیک می توان فلز سرب و عنصر 

  . ـ بیماري هاي تنفسی که بر اثر گرد و غبار ایجاد می گردد به پنوموکونیوزها معروف اند

  . می شود) ریه سیاه (ـ گرد و غبار زغال سنگ باعث بیماري آنتراکوزیس 

 . می گردد) ریه قهوه اي (ـ گرد و غبار پنبه باعث بیماري بیسینورس 

  . ـ بر اثر آزبست یا پنبه کوهی بیماري آسبستوزیس ایجاد می گردد

  . گویند* ـ توانایی یک عامل در ایجاد تغییرات ژنتیکی یا موتاسیون را موتاژ 

و معموأل اثرات منفی . از عوامل موتاسیون محسوب می گردد* ي ـ دیوکسین ها فلزات سنگین مانند کادمیوم و پرتوها
نمایان )  Teratogen(و یا نقص نوزاد )  carcinogen(به صورت سرطان زایی    ) تغییرات ژنتیکی (ـ موتاسیون 

  . می گردد

  . ردازدـ اکولوژي به بررسی روابط متقابل بین موجودات در بین خود و زیستگاه اشغال شده توسط آنها می پ

که در جهت انجام یک کار و یا رسیدن به یک هدف و منظور مشخص ) مجموعه اي از اجزا(واحد منسجع : ـ سیستم 
  . عمل می کند

سیستمی پویا متشکل از موجودات و زیستگاه غیرآلی شان که به میزان معینی قادر به خود تنظیمی و : ـ اکوسیستم 
  . خود ترمیمی است

  . می که تحت تأثیر محیط قرار داردسیست: ـ سیستم باز 

  . ـ در طبیعت جریان مواد به صورت چرخه و جریان انرژي یک طرفه است

  .  آنها است پایداريـ مهمترین ویژگی آالینده ها 

  . می گرددایتاي ـ  ایتاي ـ تجمع کادمیوم در بدن باعث بیماري 
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CO2   درصد از حجم هوا را به خود اختصاص داد 3تنها .  

  

  داشت آب به

  . دارد مستقیمرابطۀ  نورو با  معکوسرابطه  دماـ مقدار اکسیژن موجود در آب با 

  .حجم هوا را تشکیل می دهد  % 78ـ ازت 

  » بارانهاي اسیدي « اسید سولفوریک ایجاد می گردد .   H2SO4با رطوبت هوا   SO2ـ از ترکیب 

  سطح زمین را آب در برگرفته   ـ  

  . است 9/7تا  9/6آبهاي زیرزمینی  PHاست و  8تا  7آبهاي سطحی حدود     PHـ 

  . ـ مقدار آمونیاك ، فنول و نیترات در آب هاي سطحی ممکن است زیاد باشد

قهوه و  زردذرات  در معرض اتمسفرمحلول هستند و با قرار گرفتن  منیزیمو گاهی هم  آهنـ آبهاي زیرزمینی حاوي 
  .   شود در آنها دیده می اي

  .  است  بیکربنات کلسیمـ آبهاي زیرزمینی حاوي امالح زیادي هستند که بیشترین آنها 

  ، فاضالب کشاورزي ) مواد شیمیایی(فاضالب شهري ، فاضالب صنایع : ـ منابع آلودگی آب 

  . بیشتر می شود فشار زیادو  گرماي کمگازها در درجۀ * ـ 

بر سانتی متر  میکروزیستییا  میکرومهوسدهند و واحد آن  نشان می EC ـ هدایت الکتریکی را با 
      MHO/cm.است

   EC 5  =  /TDSنشان می دهند و   TDSـ جامدات محلول را با 

  . است*   56  درجه برابر    25ـ هدایت الکتریکی آب خالص در دماي 

  . قابل تشخیص است  حواسی که با آن دسته از پارامترهای: ـ خصوصیات فیزیکی آب 

  . به یک لیتر آب مقطر تعیین می کنند)   slo2(ـ استاندارد  درجه کدورت را با افزودن یک میلی گرم سیلیس 
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  .   است واحد 25و حداکثر مجاز  5به کار برده می شود که حداکثر مطلوب  25براي کدورت باالي  GTUـ واحد 

  . واحد است 5واحد به کار برده می شود که حداکثر کدورت  25براي کدورت زیر  NTUـ واحد 

  . فیلتراسیون ـ  انعقاد سازي و ته نشینیـ  ته نشینی: ـ راه هاي از بین بردن کدورت 

  نمک آهن            قرمز             نمک منگنز            قهوه اي مایل به سیاه :    ـ رنگ هاي ظاهري آب 

  زرد           جلبک            سبز            مس               خاکستري مایل به آبی           رس و مواد آلی 

 15و حداکثر مجاز  5است بیان می کنند و حداکثر مطلوب *    که همان واحد   ) Hazen( ـ رنگ آب را با واحد  
  .  است ) TCU(است 

  . ست درجه ا 12تا  8ـ مناسب ترین درجه آب آشامیدنی 

  . مانند آمونیاك است آلیآب مربوط به مواد  بويـ 

  . است  آلی آب به علت آلودگی گندیدگیـ 

  . است معدنیآب به علت آلودگی  مزةـ 

       1000تا  500تلخی               منیزیم                  400تا  300مزة شور             نمک هاي خوراکی  

   PH>  ٦ترش        اسیدی        PH<  9و آلومینیم          صابون           قلیایی   گس              آهن

  . استفاده می کنند کربن فعالو  هوادهی ـ براي از بین بردن بو و مزه از

    1000میکرومهوس و حداکثر مجاز   400ـ حداکثر مطلوب هدایت پذیري الکتریسیته  

  . یا قلیایی بودن آب را تعیین می کنندـ غلظت یونهاي هیدروژن اسیدیته 

  . باشد  6/ 5ـ  8بایستی بین  WHOآب آشامیدنی بر اساس استاندارد  PHـ 

  است   میلی گرم کربنات کلسیم در لیترـ واحد سختی آب برحسب 

  . است*  و *  ـ عوامل اصلی سختی 

  .  گویند کربناتهختی است و به آن س بیکربنات کلسیم و منیزیممربوط به وجود  موقتـ سختی 
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و  نیتراتهاي کلسیمو  کلرورهاکلسیم و منیزیم و گاهی  سولفاتهاي ـ سختی دائم در درجه اول مربوط به وجود
  . گویند غیره کربناتهسختی دائم را سختی . منیزیم نیز موجب آن می گردد

  . رابطۀ معکوس وجود دارد عروقیـ بین سختی آب و تعداد بیماران قلبی و 

  . نسبتأ سخت               75ـ  150.               سبکمیلی گرم کربنات کلسیم در لیتر                0ـ  75  ـ

  .  خیلی سختآب   300بیشتر از  .              سخت                 150ـ  300  

  . واحد قابل قبول است  500واحد ولی تا  150ـ سختی آب مطلوب  

  . استفاده می شود تیتراسیونگیري سختی آب از ـ جهت اندازه 

* ) استفاده از ( روش تبادل یونیو )  Naco3(  کربنات سدیمو )   OH  (Ca(  2(  آب آهکـ با استفاده از 
  . سختی آب را کاهش می دهند

  . باشد خاصیت خورندگی آن بیشتر است گرمترو  سبکترـ هر چه آب 

  . باعث خورندگی آب می شوند* ) اکسیژن و (  اکسید کنندهـ مقدار مواد 

  . اسیدي باعث خورندگی می شود PHـ 

یا عبور آب سخت از روي سنگ مرمر یا قطعات سنگ آهک می توان خاصیت خورندگی آب را  هوادهیـ به وسیلۀ 
  .  کاهش داد

  کل جامدات محلول                 TDSـ 

   TDSمیلی گرم در لیتر است                     1500اکثر مجاز  و حد  500ـ حداکثر مقدار قابل قبول  

  . استفاده می شود اسمز معکوسو  جایگزینی یونیـ  الکترودیالیز از مواد معدنیـ در حجم هاي زیاد براي حذف 

HCO3  بی کربناتمیزان توانایی آب براي خنثی کردن اسیدها            از طریق : ـ قلیانیت 
CO3ت کربنا.  -

2-  .
  . انجام می گیرد OH هیدروکسید

  . را نام برد رسوب گذاريآب و  تلخیـ از اثرات قلیانیت تغییر طعم به حالت 

میلی آب با اسید و تعیین معادل هیدروژن آن صورت می گیرد و برحسب  تیتراسیونـ اندازه گیري قلیانیت بوسیلۀ 
  . بیان می شود کربنات کلسیم در لیتر گرم
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  .  بکرل است  1و براي ذرات بتا    *ذرات آلفا ر مجاز مواد رادیواکتیو براي ـ مقدا

  . عناصر ناچیز* قسمت در هر میلیون   PPMـ 

  . میلی گرم در لیتر باشد 1/ 2تا    0/ 7ـ مقدار فلوئور الزم بایستی بین 

بر روي دندانها و یا آسیب  افتادن خط               فلوئوروزیسو زیادي آن باعث  پوسیدگیـ کمبود فلوئور باعث 
  . به استخوانها می شود

که عرق زیاد ، الغري ، پرخوري و لرزش از عالئم آن  Iodism  آیدیسمو زیادي آن باعث   گواترـ کمبود ید باعث 
  . است می شود

 عمل آنزیمهاو همچنین می تواند از . تولید نگردد ATPو باعث شود . شود  فسفاتمی تواند جانشین  آرسنیکـ 
  ـ فاضالب صنایع و باغی ـ سرامیک سازي و معادن  نباتیضد آفات *  جلوگیري کند 

سرب از طریق صنایع باطري . ایجاد کند فلج مغزيو می توان . در استخوان می شود  کلسیمجایگزین  سربـ 
  . وارد آب میشود مهمات سازيسازي و کارخانجات 

.( می شوند هیناماتاجنین می شوند و باعث بیماري  بدنوارد  جفتاز راه ) :  متیل مرکوري( جیوهـ ترکیبات آلی 
می .... که باعث سختی بلع ، دردهاي شکم و نفریت. است جیوهاز عالئم مسمومیت با ) افسردگی ، عصبانیت ، کوري 

  .    است جیوهشود بر اثر 

  . ـ دفع آفات نباتی وارد آب می شود الستیک سازيپـ  کاغذ سازيو کارخانجات  معادن جیوهـ جیوه از طریق استخراج 

تري  آنزیم آدنوزینشود و باعث اختالل در کار بعضی آنزیمها به خصوص  رويمی تواند جایگزین  کادمیومـ 
  .را  ایجاد می کند ایتاي ـ ایتايکادمیوم بیماري . گردد فسفات

  .  تبدیل می کند ت هموگلوبینمموجود هموگلوبین را اکسیده کرده و آن را به  آهن ـ نیتریت

گویند              پوست در اثر کمبود اکسیژن آبی می  مت هموگلوبینهـ شرایط تولید بیش از حد مت هموگلوبین را 
  . شود

  .  است را بوجود می آورد سرطان زاکه یک مادة  نیتروز آمینـ نیتریت با آمین ترکیب می شود و 

  . تفاده از کودهاي شیمیایی ـ پسابهاي خانگی و صنعتی وارد محیط می شودـ نیتریت و نیترات از طریق اس
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هیدروکربورهاي کلردار (سموم دفع آفات ) 1: عبارتند از . ـ برخی از ترکیبات آلی که می توانند در آب حضور پیدا کنند
. انعقاد: روش جداسازي شامل ) .   پاراتیون ، ماالتیونآلی  مانند  فسفر و ترکیبات آدررین ـ ـ دیلدرینمثل ددت 

ترکیبات فنلی             باعث بو و طعم ) 2.   می باشد توسط کربن فعالو جذب سطحی  اکسیداسیون
تري هالوشون ها                 ) 4پاك کننده ها        ) 3.     ناخوشایند در آب اکسیداسیون و جذب سطحی می شوند

  . این ترکیبات سرطانزا هستند

  . باعث افزایش تري هالومتان می گردد*  و حضور یون  PHفزایش ـ ا

 با کلر ـ قبل از گندزداییمواد آلی موجود در آب  کاهش غلظت:              ـ روشهاي کاهش تري هالومتانها 
، ت پتاسیمپرمنگنااستفاده از گندزداهاي دیگر مانند  .  قبل از کسرزنی در فرایند تصفیه آب کردن کاربرد کلر محدود

  ازن  ، UVاشعۀ 

  . به عنوان شاخص آلودگی آب به مدفوع انسانی استفاده می شود کلیفرم ـ از گروه

    عدم بیماریزاییـ طرز تشخیص ـ  مقاومت باالـ  )غلظت(تعداد :  ـ دالیل استفاده از کلیفرم 

  . صفر باشد آب شرب باید  MPN.       است    واحد بیان غلظت این شاخص   

  . آب است آلودگی باکتریولوژیکاساسی ترین تست براي پی بردن به  تست کلیفرمـ 

  . است تخمیر چند لوله ايـ یکی از روشهاي آزمایشات کلیفرم روش 

  . انتقال می یابد پوستو  گوارشـ بیماریهاي منتقله توسط آب بیشتر از راه 

  . است*  ز انواع آن  است که یکی ا ویبریوکلرا ـ عامل بیماري وبا

  . ـ وبا به صورت مستقیم و غیر مستقیم انتقال پیدا می کند

  . روز است  3ـ دورة کمون وبا حدودأ 

  . است اسهال آب برنجیـ از عالئم بارز وبا  

  . است باسیل تیفوئیدـ عامل بیماري حصبه سالمونال تایفی یا 

  . همه گیري در می آید بیشتر به صورت تابستان و پائیزـ تیفوئید در فصل 

  . ـ تیفوئید یا حصبه از طریق مستقیم و غیر مستقیم انتقال می یابد
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  ) روز14الی  10. ( روز است 21تا  6ـ دورة کمون حصبه معموأل  

  . ـ طب طوالنی ـ سردرد طوالنی از عالئم حصبه است لکه هاي قرمز شکمـ 

کی از انواع باسیلهاي مولد اسهال خونی در رودة بزرگ ایجاد می ـ شیگلوز بیماري عفونی حادي است که با استقرار ی
  . شود

  . روز است  4ولی به طور متوسط   1ـ  7دورة کمون شیگلوز  . ـ انتشار سیگلوز از راه مدفوعی ـ دهانی است

  .جاد می کنداست که در غشاء مغز تولید عفونت کرده و مننژیت ای پولیوعامل بیماري ویروسی به نام : ـ فلج اطفال 
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