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 (02/20/1021، تاریخ پذیرش مقاله: 20/11/1022)تاریخ دریافت مقاله: 

  چکیده

 جنوب و لشما زیاد فاصله و گستردگی دریا، از دوری ارتفاع، هایزمینه در مختلفتی تغییرات دارای که جغرافیایی موقعیت دلیل به ایران کشور

 وهوایآب با اقلیمی ایران، اقلیم ترینبزرگ. باشدمی متنوع بسیار. اقلیم دارای گیرد،می دربر را شمال درجه 02 تا درجه 02 جغرافیایی عرض از که

 هایزمین تا( کویرها) خشک العادهفوق هایزمین از سرزمین این در رطوبتی شرایط که ایگونهبه. باشدمی( ایران مرکزی اقلیم) خشک و گرم

 اهانسان حد از بیش هایدخالت البته و ایگلخانه مخرب گازهای روزافزون شدن آزاد و چشمگیر رشد. گرددمی شامل را( هاجلگه) مرطوب بسیار

 رزیل،ب مانند کشورهایی خالف بر ایران کشور گذارندمی اثر اقلیم تغییر سرعت بر که هستند مواردی جمله از زیستمحیط طبیعی چرخه در

 و درست استفاده. باشدمی نیز کمی تجدیدپذیر آبی منابع دارای پرآب، و بزرگ هایرودخانه وجود عدم بر عالوه کشورها سایر و چین روسیه،

 درازمدت رد نیز آبیکم پیامدهای بروز از و بدهد قرار ما پیشروی مصرف نوع ترینبهینه تواندمی آب منابع مدیریت علم کمک به شده ریزیبرنامه

 طتوس ها،آلودگی این شناخت و معرفی از پس همچنین و باشدمی آب کنندهآلوده مختلف مواد بررسی پژوهش این در ما هدف. نماید جلوگیری

 آب، اب مرتبط استانداردهای ها،رودخانه طبیعی پایداری مفهوم مورد در مقاله، اصلی بدنه در همچنین. سازیم مرتفع را موارد این بهینه، مدیریت

 .ستا شده اشاره شیمیایی، مواد محیطیزیست تأثیرات و آب منابع پایدار مدیریت زمینه در هاییطرح همچنین و هاآب آلودگی شناسیآسیب
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ABSTRACT 

Did you know that due to its geographical location, Iran has a varied climate? As a matter of fact, this can 

be seen in the country's various heights, distances from the sea, different extents, and the long-distance 

between north and south (spanning from 30-degrees to 60-degrees North latitude). The most common 

climate state in the country is the hot and dry climate (the climate in the central part of Iran). It means that 

the humidity conditions in this region range from hyper-arid lands (deserts) to very humid lands (plains). 

It appears that the rapid increase in greenhouse gases, as well as human interference in the natural cycle 

of the environment, is among those factors that affect the rate of climate change. Compared to Brazil, 

Russia, China, and some other countries, Iran has neither large and watery rivers nor many renewable 

water resources. A vital factor in optimal use of water resources and coping with the drought consequences 

in the long term is the reasonable and planned use of water resources, as well as water resources 

management. The study aims to remove various water pollutants by recognizing their characteristics and 

origin and by optimal management. Furthermore, the study addresses the concept of natural stability of 

rivers, water-related standards, water pollution effects, along with some plans for the pursuit of sustainable 

water resource management and evaluating the potential environmental impacts of chemicals. 
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 مقدمه -1

 ،برزیل چین، هند، مثل کشورهایی مانند ایران، کشور در. هستند طبیعت حیاطی منابع تریناصلی از هارودخانه که دانندمی همه

 آبی منابع ذخایر و موجودی ماهیت نظر از و ندارد وجود پرآب و بزرگ دائمی هایرودخانه...  و آمریکا متحده ایاالت اندونزی، کانادا،

 بزرگ هایرودخانه دیگر سایر و ولگا دانوب، سند، دجله، فرات، نیل،. باشدمی آبیکم بحران با مواجه کشورهای جز ایران جهان، در

 این رد. است بوده بشری بزرگ هایتمدن تمام توسعه و گیریشکل کانون بشر، تاریخ طول در همواره دارند، بزرگ مشترک وجه یک

 گیریشکل شروع تاریخ از زمانی بازه هیچ در((. هاستتمدن هایرگ در جاری خون هارودخانه)) هست معروفی جمله یک مورد

 زدهبحران سالیان این اندازهبه آب منابع هایارزش بر هارودخانه امتداد در توسعه نامطلوب و منفی تجمعی تأثیر انسانی، هایتمدن

 و مصرف در رقابت تعدد امروزه زمین، کره روی بر هاقرن در جمعیت افزایش پی در. است نبوده پیشرو در روزهای همچنین و اخیر

 آب منابع و هارودخانه از اصولی برداریبهره و مدیریت با استفاده .است افزایش به رو نیز هارودخانه از برداریبهره چگونگی و تضاد

 لیم پرهزینه کارهای جز تخصیص، سیاست داشتن همچنین و رودخانه مهندسی علم و آب منابع مدیریت علم کمک به زیرزمینی

 مصارف کشاورزی، تولیدات برای وخاکآب منابع از بهینه برداریبهره جهت در و باشدمی هادولت فعالیت حیطه جز که باشدمی

 هاییبیماری واسطهبه دنیا در سال یک زیر کودک هزار 10 حدود روزشبانه یک در که است دردآور  .شود تدوین باید صنعتی و شهری

 طرف از که استانداردهایی اصلی و مهم نتیجه دو. دهندمی دست از رو خودشان شیرین جان است آن انتقال منبع آلوده آب که

 :از است عبارت شودمی اجرا و پخش تدوین، شیرین شرب هایآب و زیرزمینی هایآب برای دنیا در مختلف هایدولت

 مصارف انواع برای بررسی مورد زیرزمینی آب نبودن مناسب یا بودن مناسب مورد در گیریتصمیم -1

 .جهانی مرجع یک عنوانبه آب، منابع کیفیت بر تأثیرگذار عوامل شدت بررسی و ارزیابی جهت -0

 شیرین شرب هایآب و زیرزمینی هایآب برای که استانداردهای بر ایمقایسه یک شد، انجام پژوهش این در که ایمطالعه یک در

 :یافت شودمی آنها بین را عمده تفاوت چند است، شده ارائه و تصویب اروپا اتحادیه توسط همچنین و شمالی آمریکای در

 زیرزمینی هایآب احیای و استفاده نحوه برای گوناگون و مختلف هایسیاست و موارد -1

 .هاانسان بدن بر ماده تأیید هایراه به مربوط هایفرضیه و ریسک قابل سطح -0

 .اندگرفته قرار بررسی مورد استانداردها این در که موادی میان هماهنگی عدم -0

 در تدول هر پوشش تحت قضایی هایحوزه در شده، ذکر مقررات در ناهماهنگی این که بشود گرفته نادیده نباید واقعیت این البته

 لفمخت مناطق بر مدیریت سیستم هر و دولت هر و کشور هر لیکن مباشد؛ جهانی استاندارد یک اجرای و تدوین از مانع کشور یک

 ییاجرا و تدوین آب منابع برای جامع و ملی استاندارد یک...  و زیستمحیط بشر، سالمت حفظ برای کنند سعی باید زمین، کره

 .کنند

 
 . نیترات در محیط براساس استاندارد جهانیآلودگی ها  : شاخص1جدول

 نیترات
میلیگرم در لیتر بر حسب مقدار ازت توصیه شده سازمان  01

 بهداشت جهانی

میلیگرم در لیتر بر حسب نیترات حد نهایی غلظت 54 نیترات  

 نیترات
میلی گرم بر حسب حد  54 GL )دستور العمل مجامع اروپایی  

5151)  

میلی گرم در لیتر بر حسب حداکثر غلظت قابل قبول 41 نیترات  
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 بر استاندارد ایـن. شد ابالغ و تصویب 1001 سال در بارنخستین ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه نیز، ایران کشور رد

 جدیدنظرت مورد بـار پنجمـین برای غذایی و کشاورزی فنی کمیسیون توسط بررسی و نیرو وزارت سمت از رسیده پیشنهادهای اساس

 .شد تصویب 11/10/88 مـورخ غـذایی و کـشاورزی اسـتاندارد ملی کمیته جلسه نوزدهمین و نهصد در و گرفت قرار

 

 مفهوم پایداری طبیعی -2

 پایدار قواره پایدار، هایاندازه دارای رودخانه، امتداد سراسر در رودخانه حریم که شودمی پدیدار زمانی اساساً ها،رودخانه در پایداری

 ودخانهر یک. نشود زایی کف یا سایی کف مثل رودخانه حریم مشخصات در تغییر دچار زمان گذشت طی در و باشند ثابت پروفیل و

 جانبی کلش به رودخانه که هنگامی. بدهند انتقال را موضعی نشینیته و فرسایش جملهمن خود، رسوبی بار بتواند باید همواره پایدار،

 ظرن از ولو رودمی شمار به پایدار هایرودخانه جز رودخانه نکند، تغییر عمق به نسبت ناوه دهانه عرض که طوری به دهد مکان تغییر

 وجود به زمانی هارودخانه در ناپایداری معموالً. پردازیممی رودخانه ناپایداری به حال. شود شناخته دینامیک یا و فعال جاییجابه

 للع مردم آحاد همه باید را مهم نکته این. شود زایی کف به منجر نشینیته زیادت و سایی کف به منجر فرسایش نتیجه آیدمی

 هگرفت جدی رودخانه حریم و قوانین هرگاه" که بدانند ویژه طور به رودخانه از بردارانبهره و گیرندگانتصمیم مسئوالن، خصوص

 ."باشدمی مردم مال و جان متوجه فقط و فقط آن بارزیان و معکوس پیامدهای شود، تعرض آن به و نشود

 

 کیفیت و چگونگی الودگی آن -3

 باشندمی...  و هادریاچه ها،تاالب ها،رودخانه رودها، مانند سطحی هایآب مردم، شهری آب و مصرفی آب شرب، آب منابع ترینمهم از

 سطحی هایآب تأمین اصلی منبع دو زیرزمینی، هایآب و جوی نزوالت. شودمی تأمین منبع همین از نیز شهرها هایآب اتفاقاً که

 کلوئیدی و محلول طور به را زمین جامد پوسته آلی و معدنی مختلف مواد خود، عمر و حرکت طول در سطحی هایآب. باشدمی

 مواد زانمی و ترکیب به زیادی وابستگی معموالً که باشدمی مهمی بسیار امر یک سطحی هایآب کیفیت. داردمی نگه خود در شناور

 هایآب مثل آبی منابع سایر از بیشتر سطحی هایآب که دانیممی. باشدمی آب جغرافیایی منطقه جوی شرایط و آب بستر در موجود

 کشاورزی، هایفاضالب خانگی، هایفاضالب ورود و وجود ها،سیالب ورود چون مواردی و باشندمی شدن آلوده معرض در زیرزمینی

 هستند، خاص موارد دارای همگی که هاآلودگی بنابراین شود؛می شمرده سطحی هایآب آلودگی دالیل عمده از صنعتی هایفاضالب

 نفوذ. بشود رسانده کنندهمصرف دست به نباید میکروبیولوژی، هایخانهتصفیه مخصوصاً خانه،تصفیه به واردکردن بدون را سطحی آب

 زیرزمین، سطح در تجمع و زمان گذر در...  و هاتاالب ها،دریاچه ها،رودخانه بستر در زمین هایشکاف و خلل از سطحی هایآب

 ذکر باال در که دارد وجود زمین سطح در که سطحی هایآب آلودگی زیاد احتمال توجه با. دهندمی تشکیل را زیرزمینی هایآب

 مناقشات امر این مه کند،می استفاده آن پاکی از اطمینان منظوربه زیرزمینی هایآب از معموالً را مصرفی هایآب معموالً است، شده

 ندهست امر این مخالف دیگر این عده و کرد استفاده نباید زیرزمینی هایآب از که باورند این بر ایعده که دارد وجود جهان در زیادی

 باشد؟نمی آلوده زیرزمینی هایآب آیا که گیردمی شکل سؤال این باال مطالب بهباتوجه .هذاعلیقس و

 دارای زیرزمینی هایآب معموالً ولی دارد وجود آلودگی انواع معرض در نیز زیرزمینی هایآب که گفت باید سؤال جواب در

 یترتوجهقابل مقدار آنها، هایمیکروارگانیسم و آلی مواد مقدار و هستند رنگبی و صاف معموالً. باشندمی آب عادی هایخصوصیت

 تا زیرزمینی، آب سطح به رسیدن تا زمین سطح از خاک هایالیه بین از زیرزمینی هایآب عبور. است سطحی هایآب از کمتر

 فیتکی که است شده استنباط طوالنی، هایزمانمدت در مختلف هایبررسی و تحقیقات طی. شودمی آب شدن تصفیه باعث حدودی

 درجه از ترثابت همواره زیرزمینی هایآب حرارت درجه است؛ بوده ثابت همواره سطحی، هایآب کیفیت به نسبت زیرزمینی هایآب

 هایآب حرارت درجه کهدرحالی است، منطقه هوای حرارت درجه ساالنه میانگین به نزدیک عموماً و باشدمی سطحی هایآب حرارت

 اراید شیمیایی کود از استفاده افزایش که شود یادآوری باید هم نکته این. کندمی تغییر منطقه حرارت درجه با متناسب سطحی

 .است شده زیرزمینی و سطحی هایآب در نیترات افزودن باعث اخیر، سالیان در ازت،
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 شد غافل نیترات کودهای تأثیر از تواندنمی باشد، زیرزمینی هایآب چه و سطحی هایآب چه هاآب آلودگی از بحث هرجایی اصوالً

 روژنینیت محتوی کود، از استفاده ارزش از جدا. شودمی تبدیل نیترات عنصر به خاک در آمونیاک، شیمیایی ماده .نکرد صحبت آن از و

 خاک در شده برده کار به نیتروژن از زیادی هایقسمت. گذاشت خواهد را خود اثر و شد خواهد پایدار نیترات صورتبه سرانجام آن

 اقیب رود حریم و مسیر در نیز مقداری و شودمی منتقل هادریاچه ها،تاالب مثل سطحی آب منابع به و شده شسته باران آب واسطهبه

 خاک در ای توجهقابل حاصلخیزی برود، کجایی هر که، شودمی باعث نیتروژن که است این اهمیت حائز نکته یک البته. ماند خواهد

 خطرناک بسیار هاانسان خصوص علل زنده موجودات سالمتی برای آب در موجود نیترات آب، بهداشت نظر از لیکن کرد خواهد ایجاد

 البته. باشدمی PPM 220/2 و 01 مقادیر ترتیب به هاانسان برای شرب آب در نیتریت و نیترات مجاز مقدار حداکثر. است آور زیاد و

 متغیر سطحی هایآب در نیترات غلظت فصلی، تغییرات تأثیر تحت. باشدمی آنها دو هر بودن صفر یون، دو این برای مقدار بهترین

 انجام هایبررسی و مطالعات طبق. باشدمی نوسان دارای و گرفته قرار تأثیر تحت نیز آن میزان قطعاً موضوع این بهباتوجه که باشدمی

 والتنز شروع با. باشیممی سطحی هایآب در نیترات از بیشتری غلظت شاهد ما گرم، فصول با قیاس در سال سرد فصول در شده،

 شد گفته که طورهمان آب نیترات ها،رودخانه در بیولوژیکی هایفعالیت رفتن افول به رو همچنین و سال سرد فصول در جوی

 نینهمچ و جذب دلیل به نیترات، میزان و غلظت سال، گرم فصول در. شودمی افزوده نیز آن غلظت بر نتیجه در که یافتهافزایش

 و اکتریاییب نیتریفیکاسیون عدم عالوه،به( شودمی مصرف هانیترات عبارتی به یا) میابد کاهش هاجلبک بیوشیمیایی هایواکنش

 توجهیقابل مقدار به نیترات میزان و غلظت مخازن، در شده نشینته والیگل سطح در ازت به نیترات غیرهوازی احیای همچنین

 لوبنامط اثر و شودمی مصرف کشاورزی در که است شیمایی کودهای از دسته ترینعمده و تریاصلی آن جز نیترات. یابدمی کاهش

 عنصر به خاک در آمونیاک، شیمیایی ماده که است این نیترات به بررسی و توجه همهاین علت. دارد مصرفی آب کیفیت بر مستقیمی

 را دخو اثر و شد خواهد پایدار نیترات صورتبه سرانجام آن نیتروژنی محتوی کود، از استفاده ارزش از جدا. شودمی تبدیل نیترات

 مثل سطحی آب منابع به و شده شسته باران آب واسطهبه خاک در شده برده کار به نیتروژن از زیادی هایقسمت. گذاشت خواهد

 که است این اهمیت حائز نکته یک البته. ماند خواهد باقی رود حریم و مسیر در نیز مقداری و شودمی منتقل هادریاچه ها،تاالب

 نیترات آب، بهداشت نظر از لیکن کرد خواهد ایجاد خاک در ای توجهقابل حاصلخیزی برود، کجایی هر که، شودمی باعث نیتروژن

 و نیترات مجاز مقدار حداکثر. است آور زیاد و خطرناک بسیار هاانسان خصوص علل زنده موجودات سالمتی برای آب در موجود

 بودن صفر یون، دو این برای مقدار بهترین البته. باشدمی PPM 220/2 و 01 مقادیر ترتیب به هاانسان برای شرب آب در نیتریت

 میزان طعاًق موضوع این بهباتوجه که باشدمی متغیر سطحی هایآب در نیترات غلظت فصلی، تغییرات تأثیر تحت. باشدمی آنها دو هر

 فصول اب قیاس در سال سرد فصول در شده، انجام هایبررسی و مطالعات طبق. باشدمی نوسان دارای و گرفته قرار تأثیر تحت نیز آن

 به رو همچنین و سال سرد فصول در جوی نزوالت شروع با. باشیممی سطحی هایآب در نیترات از بیشتری غلظت شاهد ما گرم،

 افزوده نیز نآ غلظت بر نتیجه در که یافتهافزایش شد گفته که طورهمان آب نیترات ها،رودخانه در بیولوژیکی هایفعالیت رفتن افول

 به یا) میابد کاهش هاجلبک بیوشیمیایی هایواکنش همچنین و جذب دلیل به نیترات، میزان و غلظت سال، گرم فصول در. شودمی

 طحس در ازت به نیترات غیرهوازی احیای همچنین و باکتریایی نیتریفیکاسیون عدم عالوه،به( شودمی مصرف هانیترات عبارتی

 ترینعمده و تریاصلی آن جز نیترات. یابدمی کاهش توجهیقابل مقدار به نیترات میزان و غلظت مخازن، در شده نشینته والیگل

 همهنای علت. دارد مصرفی آب کیفیت بر مستقیمی نامطلوب اثر و شودمی مصرف کشاورزی در که است شیمایی کودهای از دسته

 آب هایسفره به است ممکن و شودمی شسته خاک از آب توسط راحتیبه شیمیایی، ماده این که است این نیترات به بررسی و توجه

 یک در .باشدمی ارتباط در انسان هامیلیون جان با مستقیم که است مهم و حیاطی بسیار امری امر، این که کند پیدا راه زیرزمینی

 جهانی سطح در آب در موجود نیترات گیریاندازه شد، برگزار جهانی بهداشت سازمان زیرپوشش که GEMS عنوان تحت طرحی

 نیترات غلظت و میزان زمین، کره روی هایرودخانه از %12 از بیش چیزی حدود در داشت، انگیزی حیرت نتیجه گرفت؛ صورت

 .بود جهانی، بهداشت سازمان توسط بشریت مصارف برای شده توصیه مقدار از بیشتر
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 میزان نیترات در چاههای مورد مطالعه.  :2جدول
چاه عمق آب در چاه (mg/lit)نیترات  عمق آب در چاه چاه  (mg/lit)نیترات  

B18 15 27/17  A9 51 7/511  

A12 71 04/541  B9 04 19/10  

A11 04 40/10  B8 74 97/10  

A10 01 1/545  B7 07 07/25  

A7 01 17/11  A3 01 27/10  

A6 05 10/11  B14 90 47/97  

A11 71 20/10  B13 07 17/11  

A10 74 01/21  C11 90 01/15  

 

 :است گرفته خود به ایویژه اهمیت منظور، دو از هاآب آلودگی اخیر سالیان در

 افزایش ار هاپساب فاضالب تخلیه میزان نتیجه در که عمومی بهداشت سطح باالرفتن و صنعتی و کشاورزی عظیم هایپیشرفت -1

 .است داده

 .ها آب در آنها تخلیه و پساب در آنها دخول و صنایع در شیمیایی جدید ترکیب هزاران شدن گرفته بکار -0

 :باشدمی زیر قراربه آب هایکنندهآلوده که گفت توانمی کل در

 .هاپساب و هافاضالب  -1

 .شودمی حاصل کشحشره و کشعلف سموم و شیمیایی کودهای حد از بیش مصرف اثر در گه کشاورزی آلودگی -0

 .باشدمی نفت و رادیواکتیو مواد حرارت رسوبات، و جامد مواد شامل که هاکنندهآلوده سایر -0

 را زیرزمینی آب منابع یا و آبی ذخائر ها،دریاچه سطحی، هایآب جریان به تخلیه ضمن و شودمی آب وارد شکلی به مواد این همه

 سوء اثرات توانمی مدیریت اعمال با البته که است آبیاری و کشاورزی هایفعالیت با ارتباط در همگی که سازندمی آلوده نحوی به

 .داد کاهش ممکن حداقل به یا و تبدیل را آن

 
 ایران در سطحی هایآب و زیرزمینی هایآب آلودگی منابع ترینمهم-3-1

 :از اندعبارت ایران کشور در زیرزمینی هایآب و سطحی هایآب کنندهآلوده منابع ترینعمده و ترینمهم کلی صورتبه

 فاضالب هایچاه و کشاورزی هایآبراه مدیریت عدم -1

 هارودخانه به صنعتی و شهری هایفاضالب ساماندهی عدم -0

 هایتسیاس از یکی و است شده ریزیبرنامه کشاورزی محوریت بر کشور فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، توسعه دوم سالهپنج برنامة

 .داشت برخواهیم در را آب تقاضای افزایش آن پی در البته که باشدمی آبی به دیم زراعی اراضی تبدیل برنامه این در کلی

 :کرد عمل توانمی روش رو به مصرفی موردنیاز آب این تأمین برای هذاعلی

 زیرزمینی و سطحی منابع از برداریبهره و توسعه -1

 (سازیفرهنگ) مصرف در جوییصرفه-0
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 تصفیه فاضالب یک روش برای جلوگیری از آلودگی آب  -0

. شودیم عنوان که باشیم داشته نظر در را شودمی عنوان که مسائلی حتماً باید مصرف در جوییصرفه بخش در رسیدن هدف به رایب

 شکل هب بسته توانمی را هافاضالب. باشدمی هافاضالب تصفیه بحث آن از آلودگی رفع و آب وضعیت بهبود در مهم هایروش از یکی

 :نمود بندیتقسیم زیر دسته سه به آنها خواص و پیدایش

   خانگی هایفاضالب -1

 صنعتی هایفاضالب -0

 سطحی هایفاضالب -0

 کشاورزی اراضی فاضالب -0

 
 خانگی هایفاضالب-0-1

 در آن دفع که باشدمی انفرادی برخورد روش به اغلب دیگر، شهرستان چندین و اصفهان شهر جز به خانگی، هایفاضالب دفع روش

 :نمود تقسیم گروه دو به توانمی را ایران شهرهای سیستم این کاربرد نوع به بسته. باشدمی جذبی هایچاه شکل به زمین

 فاضالب فعد امکان زمین، جنس بودن نفوذناپذیر و بودن سنگی زیرزمینی، آب سطح بودن باال دلیل به آنها در که مناطقی :اول گروه

 حلیسا شهرهای از بسیاری مانند کرد اجرا را آن تواننمی و نیست عملی جذبی فاضالب چاه سیستم و نداشته وجود زمین و خاک در

 .کشور غرب شهرهای اغلب و مرکزی شهرهای از بخشی کشور، جنوب و شمال

 جذبی چاه احداث با توانمی و بوده مناسب فاضالب جذب برای خاک و زمین خصوصیات دارابودن دلیل به که مناطقی :دوم گروه

 بادررابطه. کرمان و یزد مثل کویر حاشیه شهرهای و خراسان، هایاستان کشور، شرق در موجود شهرهای مانند نمود دفع را فاضالب

 .باشدمی دارا را خوبی و الزم کارایی جذبی چاه که، کرد عنوان را مهم نکته این باید جذبی هایچاه

: مچونه مسائلی باعث تاکنون تهران مثل بزرگی شهر در فاضالب آوریجمع شده مدیریت و اصولی واحد سیستم یک نبود بادررابطه

 که مناطقی در جذبی هایچاه شدن سرریز و پر جاذب، هایچاه طریق از فاضالب دفع امکان عدم زیرزمینی، آب سطح آمدن باال

 .زیرزمینی آب هایسفره کردن آلوده زیست،محیط آلودگی است، یافتهافزایش تراکم

 
 صنعتی هایفاضالب-0-2

 اکثر مروزها. باشدمی بهتر هافاضالب سایر به نسبت ای،تصفیه نظر از صنعتی هایفاضالب وضع که کرد عنوان توانمی خوشبختانه

 دارای صنعتی واحد هر که این بر عالوه که شوندمی احداث صنعتی مناطق و هاشهرک در صنعتی و تولیدکننده واحدهای

 مدیریت پساب که باشدمی مجهز کنندهتصفیه یک دارای نیز منطقه یا صنعتی شهرک خود است، تولیدی واحد حد در ایخانهتصفیه

 نینهمچ و باشند صنعتی مناطق این محدوده در باید حتماً صنعتی و تولیدکننده واحد یک ایجاد امروزه. کندمی رهاسازی را ایشده

 رد البته. باشدمی محصول نوع با مناسب خانهتصفیه یک احداث و طرح ارائه مجموعه، از برداریبهره اجازه از قبل مهم موارد از یکی

 :شود گفته حتماً باید که است نکته چند صنعتی هایفاضالب مورد

 رفتپیش باالی سرعت توسط مرورزمانبه ولی بودند شده احداث شهر حومه در که هستند هاییکارخانه و تولیدی واحدهای بعضاً -الف

 لفیمخت محیطیزیست مشکالت ها،مجموعه این فعالیت ادامه. است گرفته قرار شهری بافت در شهرها، محیط افزایش و شهرنشینی

 بهباتوجه که شودمی پیشنهاد صنعتی واحدهای همچنین برای فاضالب تصفیه هایسیستم ایجاد. داشت برخواهد در شهر برای را

 .باشدمین عملی عمالً پیشنهاد این هستیم، مواجه کارخانه بودن فرسوده همچنین و باال هزینه و زمین کمبود مشکل با که موضوع این

 و صحیح جای در مکانی، موقعیت نظر از که باشدمی موجود کشور در نیز ایفرسوده و قدیمی جات کارخانه و صنعتی واحدهای -ب

 جات انهکارخ از بسیاری مانند باشندمی فاضالب تصفیه واحد هرگونه فاقد تأسیس، زمان الزامات بر بنا لیکن اندشده احداث درست

 .باشدمی موجود کشور در آنها همه از که...  و شیمیایی کود غذایی، صنایع نساجی، شکر، و قند تولید
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 تصفیه واحدهای دارای بلکه اند،شده واقع درستی و صحیح موقعیت در تنهانه که هستیم هاییکارخانه شاهد ما سوم گروه در -ج

 و شدنخراب سیستم، شدن فرسوده دلیل به تصفیه واحدهای این که است این واحدها این اصلی مشکل و ایراد. هستند نیز فاضالب

 فاضالب یهتصف سیستم از خروجی پساب کند، کار تصفیه واحد بتواند هم اگر یا و اندازکارافتاده آنها قطعات نشدن پیدا و تعمیر عدم

 .داردن مطابقت زیست،محیط حفاظی سازمان جدید هایدستورالعمل و استانداردها با مناسب دوره این برای قبولی قابل کیفیت آن،

 
 سطحی هایفاضالب-0-3

 شهرداری توسط که باشدمی کوچکی هایکانال و روباز هایجوی شکل به سطحی، هایآب آوریجمع سیستم عمدتاً ایران، کشور در

 را برف و باران بارش از حاصل شدة روان آب که باشدمی وبارانبرف بارش موقع در آنها وظیفه. است شده احداث معابر طرف دو در

 محل هاجوی این امروزه متأسفانه. بدهند انتقال است، موجود شهر خود در بعضاً یا شهر حومة در موجود طبیعی هایآبراهه به

 هاجوی این به را خود شهری و خانگی هایفاضالب مردم، که شودمی مشاهده موارد بعضی در و است شده شهری هایزباله آوریجمع

 .دهندمی انتقال

 
 کشاورزی هایفاضالب-0-0

 ومسم مصنوعی، زراعی کودهای دارای اتفاقاً که هامرتع و کشاورزی مناطق فاضالب مختلفی و زیاد دالیل به ما کشور در متأسفانه

 یطبیع جریانات به مستقیم طور به روند،می شمار به آب منابع کنندةآلوده موارد عمده جز که هستند معدنی و آلی مواد نباتی،

 بد سیارب عملکرد و پایین راندمان یعنی مشکل، این اصلی علت را آنها ما که دالیلی آن. شودمی آبی منابع آلودگی باعث و ریزدمی

 :از اندعبارت خواندیم، کشاورزی، مناطق فاضالب سیستم در

 نامناسب طراحی-1

 آنها بر نظرات و باالدستی مدیریت و قوانین وجود عدم-0

 کارخانه تولید افزایش با فاضالب تصفیه تأسیسات ظرفیت تناسب عدم-0

 خانهتصفیه اداره جهت موردنیاز موارد و تجهیزات تهیة عدم نتیجه در و کارخانه در جاری مخارج کاهش در جوییصرفه-0

 خانهتصفیه صحیح مدیریت جهت الزم هایتکنسین کارگیریبه از استفاده عدم-1

 فاضالب تصفیه هایسیستم تکنولوژی شناخت عدم و اطالعاتی فقط-0

 .هاکارخانه از خروجی پساب کیفیت از زیستمحیط حفاظت سازمان مستمر و پیگیر مراقبت عدم-7

 

 آسیب ها و بیماری های ناشی از آلودگی آب ها  -5

 هاینیاز از آب. باشدمی انکارغیرقابل امر یک این دارد، بهداشتی و تمیز آب به نیاز حیات ادامه و بقاء برای که داندمی خوب انسان

 وشوشست ،وپزپخت نوشیدن،. باشدمی ارتباط در آب با غیرمستقیم یا و مستقیم مختلف هایروش به انسان یک و است انسان حیاتی

 موارد زا غیره و صنعتی محصوالت تولید کشاورزی، محصوالت تولید و تهیه و بود آب با انسان مستقیم ارتباط از هاییمثال غیره و

. تاس ارتباط در هاانسان جان و سالمت با کامالً که چرا است مهم امری آب بهداشت پس. باشدمی آب با انسان ارتباط غیرمستقیم

 دنب وارد مختلف هاطریق از چه یا و وشو،شست و بهداشتی مسائل منظوربه استفاده هنگام وپز،پخت شرب، طریق از چه آب آلودگی

 .بکند تهدید را انسان جان است ممکن حتی و ناگوار پیامدهای بشود انسان
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 آب آلودگی از ناشی هایآسیب-5-1

 :شودمی بندیتقسیم کلی دودسته به آب آلودگی از ناشی هایآسیب

 بیولوژیکی-1

 شیمیایی-0

 

 مومیع و کالسیک هایبیماری شامل گیرد،می شکل هاانسان بدن در بیولوژیکی آسیب واسطهبه که هاییبیماری و هاآسیب عموماً

 شایع هایبیماری .باشدمی آب آبزی میزبان یا و عفونی عوامل وجود دلیل به که آیدمی وجود به آب توسط منطقه همان در شایع

 :از اندعبارت ایمنطقه

 کودکان در ویروسیروتا اسهال و پولیومیلیت ویروسی، هپاتیت: ویروسی

 اشرشیاکولی از ناشی خونی اسهال و باسیلی دیسانتری پاراتیفوئید، تیفوئید، وبا،: باکتریایی

 وژیاردیوز آمیبیاز: هایاختهتک

 (هیداتید بیماری) شکل تخمی کرمی و شالقی کرم گرد، هایکرم: هاکرم

 (باتالق تب) ویلز بیماری: لیپتوسپیروز

 

 و شیستوز: هاحلزون، ماهی پهن کرم و رشته کرم: ها سیکلوپسعبارتند از  شودمی ایجاد آبزی میزبان باواسطه که هاییبیماری

 .ها مبیازیس

 

 باشدمی مکانیسمی شامل خود بیماری این شود،می ایجاد غذا یا و آب واسطهبه هابیماری اغلب کهازآنجاییدر آسیب های شیمیایی، 

 یحاو که بیمار از شده استفراغ مواد یا اسهال به شدن آلوده بیمار، شخص هاضمه دستگاه ترشحات یا دیگران آب و غذا آن طی که

 ماریبی انتشار و پخش باعث مصرفی، آب منابع و هافاضالب به راهی پیداکردن طریق از یا و کرده آلوده را غذا باشد، زابیماری عوامل

 .گرددمی جامعه یک بین در

 

 جمع بندی و نتیجه گیری -6

 و ایگسترده تحقیقات آن زیر در که است عنوانی(   Non-Point Source Pollution)کانون بدون یا غیرمتمرکز هایآلودگی یا

 .شودمی دنبال جدیت با جهان پیشرفته کشورهای از بسیاری در شیمیایی مواد مصرف از ناشی آلودگی هایزمینه در ای زیاده

 مطالعهمورد را مختلف حل راهسه طبیعت در شیمیایی مواد بقایای پیش از پیش تجمع از جلوگیری منظوربه زیستمحیط محققین

 :اندداده قرار بررسی و

 کشاورزی اراضی در شیمیایی مواد از استفاده حذف یا کاهش -1

 از هعاقالن استفاده امکان مزایای از را زارعین بساچه و گردیده تلقی افراطی حلراه یک محققین از دیگر بعضی دیدگاه از روش این

 از هاستفاد به انسان میلیاردها غذاهای تأمین و کشاورزی محصوالت تهیه حاضر حال در آنکه مخصوصاً. نمایند محروم شیمیایی مواد

 .باشدمی وابسته ترکیبات این

 سبب هامدیریت این کهنحویبه (Best Management Practices) شیمیایی مواد بهینه مدیریت هایروش کارگیریبه  -0

 .میابد کاهش هاخاک و آبی منابع هایآلودگی آن پی در و شیمیایی ترکیبات پسماندهای تجمع تقلیل

 Precision) مدرن کشاورزی انجام برای (Global Positioning Systemd) ایماهواره تکنولوژی و کامپیوترها از گیریبهره -0

Farming) اقعیو نیاز و زمین جنس اساس بر زمین، موردنیاز و مختلف شیمیایی کودهای و مواد نوین، کشاورزی سیستم و علم در 

 داشتن: چون مواردی به توانمی سیستم این مختلف مزایای از. شودمی توزیع آن تغذیه برای ،(Site Speeifk Needs) گیاه هر
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 ترینمهم که نمود اشاره خاک بطن در ناخواسته شیمایی مواد پسماندهای تجمیع از شیمیایی، مواد کاهش همچنین و اقتصادی صرفه

 .باشدمی خاکی و آبی منابع هایآلودگی توجهقابل شدنکم روش، این محیطیزیست پیامد

 ترینمنطقی که رسدمی نظر به حقیقی و آزمایشگاهی هایسازیمدل و دقیق مطالعات از پس شده، گفته مدل و روش 0 توجه با

 کارگیریهب یعنی سوم حلراه به ترسریع هرچه دستیابی باهدف شیمیایی مواد بهینه مدیریت یعنی دوم، حلراه از استفاده همانا روش،

 چیدهپی رفتار شناخت محیطی،زیست اثرات کاهش و بهینه مدیریت به دستیابی برای که است مشخص. باشدمی مدرن کشاورزی

 پژوهشگران که کرد عرض باید نیز اینجا در .باشدمی ضروری کامالً (Fate of Chemicals) وخاکآب محیط در شیمیایی ترکیبات

 :اندنموده بندیتقسیم دودسته به وخاکآب منابع در آلودگی ایجاد نحوه حسب بر را شیمیایی مواد زیستی،محیط اساتید و

 (Points Source Pollution) دار کانون یا متمرکز هایآلودگی مولد منابع -1

 (Non-Point Source Pollution) دار کانون بدون یا غیرمتمرکز هایآلودگی مولد منابع -0

 معطوف متمرکز صنعتی هایپیشرفت از ناشی هایآلودگی به دنیا محققین توجه اول وهله در زیستمحیط هایآلودگی شناخت

 زمینه این در را بندیتقسیم سه کهتاحدی بردنپی غیرمتمرکز هایآلودگی نقش به پیشرفته کشورهای زمان باگذشت ولی. گردید

 و صوصیخ تحقیقاتی مراکز اختیار در تحقیقات برای فوق زمینه سه این در دالر هامیلیون سالههمه (تحقیق منظوربه) درنظرگرفتن

 .گیردمی قرار دولتی

 (Laboratory) آزمایشگاه در تحقیقات-1

 (Field Scale) مزرعه در تحقیقات-0

 (Watershed Scale) آبریز حوضه در تحقیقات-0

 

 مراجع -7

مصوب مؤسسه  ،پنجم( یدنظر)تجد یمیاییو ش یزیکیف یهایژگیو - یدنیآب آشام ،1088 ،1210استاندارد آب شماره  -]1[

 .یرانا یصنعت یقاتاستاندارد و تحق

 .ایران ستیزطیمحسازمان حفاظت  ستیزطیمح، معاونت وخاکآبدفتر  ،1031 ی ایران، انسانی،هاآباستاندار کیفیت  -]0[

 کبیریرام یانتشارات دانشگاه صنعت ،منابع آب یهاستمیس یفیک تیریو مد یزیربرنامه، 1032 ر.، یان،کراچ م.، کارآموز، -]0[

 .تهران( چاپ ششم کیتکنی)پل

 .یزد، یطبهداشت مح یمل یشهما ین، چهارممنابع آب و حفاظت آنها یآلودگ ،1082،.م یانه،اب یرزاق -]0[

از  یمنابع آب ناش یتو کم یفیتک ییرتغ یعلت و چگونگ یبررس، 1038 ،.م ی،دهکرد یسیرئ.، م ی،دهکرد یسیرئ -]1[

 تهران، یو توسعه شهر یعمران، معمار یکنگره مل ششمین، یو انسان یمیاقل راتیتأث

، ستیزطیمح یمل یشهما ین، اولو اثرات آن ها یمنابع آب یهاندهیبا انواع آال ییآشنا ، 1030 ،.ر ی،قادر .،پورمراد، م -]0[

 .اصفهان

و  یکشاورز یسراسر یشهما پنجمین، ستیزطیآن بر مح یرآب و تأث یآلودگ ،1031.، ح یینی،نا یحونیج .،ه ی،قاسم -]2[

 .تهران، یدارپا یعیمنابع طب

: یمطالعه مورد یشهر ستیزطیمح یهاینقش فرهنگ در آلودگ ، 1030 ب.، ی،خسرو.، هطاعتی،  ،ندا یبی،خط یرقیب -]8[

 تهران، دانشگاه تهران ،ستیزطیمح یریتو مد یزیرکنفرانس برنامه ین، سومشهر تهرانکالن

 ،داریبر توسعه پا یمبتن یکردهایبا رو یمراکز دفن زباله شهر یبررس،  1030 ح.، عباسلو، ، ا.، پ.،یدوستیعلت.،  ی،املش-]3[

 .یرجانس یشهردار یرجان،س ی،آرامش شهروند یکردبا رو یشهر یریتو مد یدارتوسعه پا یمل یشهما یناول
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