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 چکیده
 

. است  در حال توسعه  یکشورها ویژهه در همه مناطق دنیا ب آلودگی منابع آب یکی از مشکالت جدی

 ییرکه موجب تغ یولوژیکیب یمیایی،ش کی،یزیمقدار هر معرف اعم از ف یشآب عبارت اس  از افزا یآلودگ

 یها ی بزرگ و فعال یدر شهرها ی تمرکز جمع یلبه دل .شود یژهآن درمصارف و یخواص و نقش اساس

کرده  لودهرا آ یعیآب طب یرذخا یشاز پ یشساخته دس  بشر ب یمیاییمحصوالت ش یاد،ز یاربس یصنعت

ضدیخ ستوو   چمن،  ینگهدار یبرا بنزین ها، حالل ،اپاک کننده ه فلزات، هایی از قبیل،آالیندهاس . 

، گتری   و روغن ،رنگها برخی ی،چمن کار کودهای  ها، کش علف و آفات دفع سموم ،هامعابر و خیابان

ها، منشاً آنها، مضرات و در این مقاله انواع آالیندهباشند. خاک می و ذرات ساییده شده الستیک خودرو

 گیرد.کارهای کنترل آنها مورد بحث و بررسی قرار می  و همچنین راهاثرات نامولوب بر محیط زیس

 
 فاضالبرزمینی، منابع آب، آلودگی، آب زی ها: کلید واژه

 

   

 

 مقدمه
 

توان به این را می یس ز یطمح یآلودگ یبرا یحال ساده و همه فهم ینو در ع یجامع و کل یفتعر

به  یس ز یطچند ماده آلوده کننده در مح یا یکوجود »  از عبارت اس یطمح یآلودگ صورت بیان کرد که؛

 یهآثار و ابن یاو  یاهگ یوان،ح یاکه مضر به حال انسان  یرا به طور یعیچرخه طب یا یفی که ک یمقدار و مدت

دهد. نگرانی های بشر در زمینه ی محیط زیس  در ابعاد ملی، منوقه ای و جهانی هنگامی مشهود  ییرباشد، تغ

که با توسعه صنعتی واستفاده از منابع معدود تجدید پذیر و غیر قابل تجدید ، رو به فزونی نهاد.  گردید

هماهنگی، نظم و تعادل بین اجزای طبیع  از ضروریات اساسی محیط زیس  محسوب می شود و چنانچه این 

ی گردد. در همین راستا و تعادل و هماهنگی در اثر برخی از عوامل بهم بخورد، باعث آسیب به همه اجزای آن م

در جه  حفظ محیط زیس ، ارزیابی اثرات زیس  محیوی روش مهمی برای پیش بینی و تفسیر اثرات محیوی 
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های آن منوقه به حساب می آید. امروزه  میک پروژه بر کل محیط زیس ، بهداش  عمومی و سالم  اکوسیست

ان یکی از عوامل اصلی در حفظ سالم  و پیشرف  تأمین آب آشامیدنی بهداشتی، سالم و رضای  بخش به عنو

اقتصاد اجتماعات مور  بوده و اهمی  این مایع حیاتی در زندگی بشر به اندازه ای اس  که بیان و توجیه کامل 

آن گاهی به دشواری میسر می گردد. بر این اساس نوشتار حاضر در پی بررسی علل آلودگی آبهای سوحی و 

 ههای مقابله و کاهش آنها می باشد. زیر زمینی و همچنین را

آب یکی از مهمترین و بنیادی ترین عامل حیات موجودات زنده اس  از این نظر جلوگیری از آلودگی 

آب نیز به همان نسب  مهم و مورد توجه می باشد. عوامل آلوده کننده آب بسیار گوناگونان اند و می توانند هم 

وحی را آلوده کنند. در تمامی کشورها، آب های زیرزمینی منبع مهمی منابع آبهای زیرزمینی و هم آبهای س

برای آب آشامیدنی هستند . در برخی مناطق آب های زیرزمینی به قدری آلوده شده اند که بر طبق 

استانداردهای موجود، به هیچ عنوان قابل آشامیدن نیستند. با وجود اینکه )براساس گفته فائو و کمیسیون 

( این مشکالت اغلب به کودهای معدنی ارتباط داده می شود . در برخی مناطق ناشی از  1991سال اقتصادی در 

 کاربرد بیش از حد و بی رویه کودهای آلی)فضوالت دامی( اس  

 

   

 ها مواد و روش

 

با توجه به این مهم که کشورمان دراقلیم خشک و نیمه خشک مدیترانه ای قترار دارد ودر آن میتانگین   

خیر دو برابر بیشتر از میانگین بارندگی ساالنه اس  و با توجه به افزایش جمعیت  و کمبتود منتابع آب قابتل     تب

استفاده کشورمان و از آن جا که بخش آلوده آب بعضا غیر قابل استفاده و یا  شدیدا مضر است  و عمتال بختش    

ه ی آب می شود لذا برای جلتو گیتری   عمده ای از این آب های آلوده موجب اخالل در میزان آب موجود در چرخ

از آلودگی آب به ویژه در بخش کشاورزی دارد و نیز با در نظر گرفتن خشکستالی هتای اخیتر و کتاهش میتزان      

بارش در کشورمان ، کاهش آلودگی آب یکی ازمهمترین راهکار های عملی برای مقابلته و گتذر از ایتن بحتران     

 باشد.جدی می

 

 آب یآلودگتعریف 

هتا ,رودخانته هتا     یاچته آب در یدبا مواد زا  یو آلودگ یکروبیم، یمیاییش یآلودگ، آب یز آلودگا منظور

ارائته داده انتد:    یتر بته شتر  ز   یفتی آب تعر یآلتودگ  یبرا 1369 درسالاس .  یرزمینیز یها و آبها یانوس,اق

 ییتر کته موجتب تغ   ییولتوژیک ب یمیایی،ش یزیکی،مقدار هر معرف اعم از ف یشآب عبارت اس  از افزا یآلودگ"

  (.1376 یه،شود )ژاک ورن یژهآن درمصارف و یخواص و نقش اساس

آب جهان بته   یانسوم جر یک یباًبرآورد کرده که تقر یکامتحده آمر یاالتا یس ز یطحفاظ  مح انجمن

 یتان ز یتک بته عنتوان    یبرآورد آلودگ این در. اس  آب بر هم زده شده یفی طورمشخص آلوده و اصل حفظ ک

 یدرصد از آبهتا  2/97کند. از نظر مقدار و حجم،  یآب لومه وارد م یزیکیو ف یمیاییشده که بر خواص ش مور 

کم و فقتط   یاردر جهان بس یرینش یانباشته شده اس . حجم آبها یاهاو در یانوسهادر اق ینزم یارهموجود در س
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و  یقوبتت چالهتتاییخدر  یتتخبتته شتتکل  یتتادیمقتتدار ز یتتز،ن یتتزانم یتتندرصتتد کتتل آبهاستت . از ا ۸/2

جهتان   یدرصد از کل حجم آبها ۰۰۰1/۰ نهادرصد( قرار دارد و ت 62/۰) یرزمینیز یدرصد(وآبها1۵/2)یکوهستان

 قرار دارند. یدر معرض آلودگ یاریبا توجه به عوامل بس یزن یزانم یندر دسترس انسان اس . ا

هند صتتتتورت گرفت  مشتخص     مینییرزز یآب ها یبر رو یالدیم 2۰11که در سال  یمورد یموالعتتته  در

 شدند:    یمبه چهار دسته تقس یرزمینیز یآب ها یآلتتتودگ یشتتد که منبع اصل

 یتر محتل تقو  یتا )شامل استخراج معدن، صنع ، دباغ خانه هتا، کارخانه  یانسان یها ی با منشأ فعال یآلودگ-1

 (یففاضالب ضع یهتخل یستمو س یزراع یها ی دخل و دفن زباله، فعال یمشتتتروبات، محل ها

 و آهن( یدفلورا یک،)آرسن یشناخت ینبا منشأ زم یآلودگ-2 

 (یآب یسوح حوزه ها یرو ورود آب در ز یذات ی) شامتل شور یدشت یشور-3

 (یانفوذ آب در یگریها و د یاز جزر و مد، طوفان ها و سونام ی)شامل دخول شور یساحل یشور-4

اثرات شتیرآبه محتل دفتن زبالته و فاضتالب بتر روی کیفیت  آبهتای         ای که در مورد ارزیابی موالعه در

صورت گرف ، ورود شیرابه به محیط های آبی یتک تهدیتد بستیار جتدی      1999زیرزمینی کشور اردن در سال 

 یفیت  ک یتنتام آب ها کسب کرد، در کشتور و  یفی ک ینهرا درزم یمهم یجنتا 2۰۰۵در سال  مارک شناخته شد.

 مشتکل زا بتود.   یآب کمت  یدیتهزها خوب بود اما خواص شوری و به خصتوص ستوح است   آب نسبتاً در مورد فل

آب و  یفتی آمتدن ستوح ک   یینعامل پتا  یتواندو منابع آب شور م یمعدن یچشمه ها ی،شناس ینزم سازندهای

 یتن و  ا شوند می تصفیه هابفاضالاز  صددر 9۰ مالیتت ش یاتمریکا در. (Mistra et al 2009)، آن باشد یآلودگ

 صددر یکاز  کمتر فریقاو ا صددر 14 ئیبراکا منوقةو  التین یاتتتمریکا ،دتتتصدر 3۵ سیا، آ66 پاارو ایبر قمر

  اتت ی  هدتنش  فیهتتص رتصو به هابفاضالو  هازآبهراز  صددر 9۰تا  ۸۰ ینب  توسعه لحادر یهارکشواس . در 

  (.WHO/UNICEF, 2000 ( ،ندمیشو هار محیطدر  افیتناک فیةتتص اتب

 منابع که شد مشخص گرف  رتصو نیااتانز ملسالدارا شهردر  2۰۰2در ستتتتتتال  که یگرای د العهمو در

از  هشد دیجاا بهاشیر ،صنعتیهتتتتتای  بفاضال ،خانگی بفاضال شامل منوقه مینیزیرز یهاآب  گیدلوآ صلیا

 طبیع  نینهمچ و جامد اتیدزا فند یها فعالی  ،نفتی اتیدزا  یها پمپ نش  ،جامد یها بالهانبتتار ز تل محل

 یمت  یشبه آبخوان را افتزا  یآلودگ دهتو نسیدر سرع  که ساالنه یها ندگیربا اههمر به منوقه شنی یها کخا

 .  هدد

 یتز موالعه گسترده از حوزه آبخ یکهستند. در  ینفلزات سنگ یمستعد آلودگ یژهبه و یصنعت آبخیزهای

، کتروم ، مت  ،    یوم، کادم یمبار یادز یر( مقاد2۰۰4و همکاران. ) ی، مور یشیگانم یرودخانه روژ در جنوب شرق

 کشف کرد.  یرا در خاک سوح ی، سرب و رو یکلن

 

 منابع آلوده کننده آب انواع

 توان تقسیم کرد. های مختلف به منابع آب را به دو حال  کلی مینحوه ورود و انتقال و انتشار آالینده

 یالت,تسته یفاضتالب شهر  یهتصتف  یاز کارخانه ها یلوله ا یها ی:معموال خروج یمنابع آلوده کننده نقوه ا-1

 باشد. یم یو شهر یصنعت یو فاضالب ها یصنعت
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 یهتا  ینتنتک شتده,زم   یجنگتل هتا   ی:شامل روان آب هتا ,هترز آب هتا    ینقوه ا یرمنابع آلوده کننده غ-2

 باشد. یمعادن و...م یکشاورز

 یمت  یدر حال توستعه زنتدگ   یدر کشورها که یاز هر سه نفر یباتقر یگزارش سازمان بهداش  جهان به

سال بته علت  کمبتود     1۰ یرکودک ز یلیونسالم در دسترس ندارند. هر سال سه م یدنینفر آب آشام یککنند 

 .یروندم یناز ب  یآب سالم و امکانات بهداشت

درصتد کتل    33ها مربوط به مصرف آب آلوده اس  کته   یماریدرصد کل ب ۸۰جهان سوم  یدر کشورها 

استتفاده از آب آلتوده از    یتل هزار نفر در روز به دل 2۵در واقع  یعنیشود،  یکشورها، باعث م یندر ا یرممرگ و

 یته قابتل تجز  یعتی اس  که بته صتورت طب   یمیاییاز مواد ش یصدمات و خسارات ناش ینتر جدی .یروندم ینب

و  ینفلتزات ستنگ   یییمیامتواد شت   یتن نتوع ا  ینشوند. خورناک تر یزنده جمع م موجودات و در بدن یستندن

 کلر هستند. یحاو یعیطب یباتترک

 

 فاضالب ها   یاز آلودگ یناش یها یامدپ بررسی

بته    نهدایزر  یندهازاتس.  تسا مینیزیرز یهاهسفر سوح نمدآباال ،هابفاضال نجریا یپیامدهااز  یکی

 یحرک  آب هتا  رتبابر در ذیرتناپذنفو یدتس نوتهمچ  دهرتفشی  هابا مارن اههمر  یرس یها عدسی صخصو

 یتژه به و یشده اند .هنگام بارندگ منوقهدر  ینیزم یرآب ز یستابیسوح ا یعمل کرده و باعث آلودگ ینیزم یرز

مملتو از   یکه هر چاله و گودال یبه طور یندآ یباال م ینسوح زم یکتا نزد ینیزم یرز یآستانه فصل بهار آب ها

 ینو تجمع نمتک در ستوح زمت    یرخاک ها در اثر تبخ یرموضوع ضمن آنکه موجب شو ینشود .ا یآب آلوده م

 یستوح  یآبهتا  یتان از زمان قوتع جر  یلدل ینبه هم یندآ یبه شمار م یزدرخ  ن یشدر رو یشود مانع جد یم

 ینمنوقته از بت   یمربوط به آن باغ هتا  یانبوه فاضالب در بستر ها یگزینیاز رود ها و چشمه ها و جا یسالم ناش

 شود. یم یدهدرخ  د ییمتر جااکنون در ک یرفتند حت

 

 هنجامیدا ها  ینزمتت دنبو کنمناو  رشو به که مینز سوح یکدنز تا مینیزیرز  یهاستتفره آب   نمدآباال

 که زپیاو  رچغند ،پنبه ،باغی تمحصوال نظیر تمحصوالاز  ریبسیا تولید ایبررا  مینز طبیعی ادستعدا ،س ا

و   تسبزیجا نچو محصوالتی کش  یتراز اخ یهتا  لسا.در س ا دهرتب بیناز  ،شدند  کاش  منوقهدر  مانیزیرد

 نظراز یگرد یسوهتتتا از  بفاضال. دشو می یجلوگیر کخاآب و  گیدلواز آ یتأثیرپذیر لیلد  به تجا  یفیصتتت

فاضتالب   یگتر د یها یامد.  از پ شوند می کخا تقوی  موجبو  هستند غنی نگیاها زاتنی ردوتم ادوتمو  عناصر

 ی,آلتودگ  یو محصتوالت کشتاورز   یاهتان گ یو شور شتدن آن بته آلتودگ    یرزمینآب ز ی ها و باال آمدن سفره

 زار ها را نام برد . یدام,گسترش ن

 

 آب هاییندهآال انواع

آب طعتم بتد    یدنمثال نوشت  یشوند. برا یتوجه مشخص م ینتر یبا سوح یآب حت یآلودگ یها نشانه

 هتا، یتانوس اق یاهتا، کننتد و آب کنتار در   یآب رشد م از یادیدر حجم ز یهرز آب یعلف ها یدهد؛ توده ها یم
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از  یاریو انواع بست  ابعبه من یدمشکالت با ینسازند. منشأ ا یمنتشر م یندیناخوشا یها بو یاچهرودخانه ها و در

 شده اند: یدسته طبقه بند 9آب به  یآلوده کننده ها نسب  داده شود. آلوده کننده ها

ستنتز شتده    یآلت  یبتات ترک -4یتاهی گ ییمتواد غتذا   -3زا یمتاری وامل بع -2یژناکس یمتقاض یزباله ها -1

 گرما -9)پرتوزا( یواکت یومواد راد -۸رسوبات -7یهاو کان یمعدن یمیاییمواد ش -6نف  -۵(ی)مصنوع

 

 یرزمینیز یآلوده کننده آب ها منشاً

هتای  یتق چتاه  ، پساب تصفیه نشده کارخانجات و صنایع مختلف از طریموجود در معادن سوح یهایکان

هتای آب زیرزمینتی و    و نشت  آن بته ستفره    یشتهر  یهاجمع شدن فاضالبها، جذبی و یا رهاسازی در برکه

 مهمترین منشاً آلودگی آبهای زیرزمینی هستند. یواکتیویراد یعاتضا

 

  یسوح یآلوده کننده آب ها منشاً

حشره کش ها، ستموم دفتع   و  یفاضالب خانگ، و سرب یوهج یک،آرسناز جمله  یصنعت یها لوده کنندهآ

 یمیاییش یو کودها یآفات نبات

 

 

 نتایج و بحث

 

 یشهر یزهایدر آبخ یجرا یها آالینده

ضتدیخ  چمن،  ینگهدار یبرا بنزین ،ها حالل ،پاک کننده ها فلزات,ی از قبیل، شامل موارد هاآالینده این

، گتری   و روغتن  ،رنگها  برخی ،یچمن کار کودهای  ،ها کش علف و آفات دفع سموم ،هاسوو  معابر و خیابان

 باشند.می خاک و ذرات ساییده شده خودروها

  

 فلزات آلودگی

هستند. فلزات معموالً بته عنتوان    یانو رسوبات جر یشهر یاندر جر یو مهم یجرا یندهفلزات عناصر آال

فلتزات   همچنینشوند.  یم یدتول یمسکون یو حت ی، تجاریصنعت یاز انواع توسعه ها یاریبس یمحصوالت جانب

 یبترا  یاس  که به عنوان نقوه کانون صادق یشیگانم یدر جنوب شرق یژهامر به و ینشوند. ا یآزاد م یطدر مح

شتوند ، بته عنتوان مهتار      یکه فلزات به عنوان رنگدانه در رنگها استفاده م ییکشور و جا ینصنع  خودرو در ا

موالعه جالب هستتند   یشود. چهارم ، فلزات برا یاستفاده م یهولفلزات و مواد ا ی، آبکار یزنگ زدگ یکننده ها

 .یرندگ یدر خاک و رسوبات از جمله جذب و رسوب قرار م یادیز یدر معرض واکنش ها یراز

 -3 بتاریم  -2 یکآرستن  -1، دهتد شتامل متوارد    یرخ مت  یکه در منتاطق شتهر   ینفلزات سنگ ینتر متداول

 باشتد. می یرو-12نقره   -11 یومسلن -1۰ یکلن -9 یوهج -۸سرب -7م   VI-6کروم III -5کروم  -4یومکادم

، بته جتز    یستتند در آب محلول ن یبه طور کل ینآنها ، فلزات سنگ یها یژگینظر و از .(2۰۰4و همکاران  ی)مور

، اما اغلب با احتراق زغال ستنگ   یستندفرار ن ینفلزات سنگ یخنث pHدر  VIو کروم  یکاز انواع آرسن یبرخ

 ((Murray et al. 2004شوند  یروشها در جو آزاد م یرفلز و سا یدزوز خودرو ، تول، اگ
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 :یعیدر خاک به طور طب ینسنگ فلزات

 حل شده در محلول خاک-1

   یمعدن یباتمبادله در ترک یاشغال محل ها-2

 یمعدن یباتجذب شده در ترک-3

 محلول خاک یرغ یماده آل-4

 کند یبه عنوان مواد جامد مخلوط خالص رسوب م-۵

   یهثانو یبه عنوان مواد معدن-6

 یهاول یدر ساختار مواد معدن-7

 

 ییزادر سرطان ینفلزات سنگ اثرات

 یمصورت مصرف به صورت محلول ، قرار گرفتن در معترض بتار   در. اس  یسرطان زا انسان یک یکآرسن

احتمتاالً   یتا سترطان زا مشتکوک    یک کادمیوم شود. یو ضعف عضالن تواند باعث اختالالت دستگاه گوارش یم

اس  که بته   یاساس یماده مغذ یک III کروم. اس  یسرطان زا انسان یک VIکروم  ، شود یمحسوب م یانسان

 یمناسب ضرور یسالمت یاندک برا مقادیر در م  استفاده کند. یو چرب ینکند تا از قند ، پروتئ یبدن کمک م

 یستتم توانتد بته س   یمت  سربتواند مضر باشد و باعث تهوع ، استفراغ و اسهال شود.  یم یادز یرقاداس . اما م

را تحت    یمرکتز  یعصتب  یستمممکن اس  مغز و س یوهقرار گرفتن در معرض ج •. برساند یبو مغز آس یعصب

ممکن است    ینشود. همچن یمنجر م یکواکنش آلرژ یکاغلب به  یکلقرار گرفتن در معرض ن. قرار دهد یرتأث

 یحفتظ ستالمت   یبترا  یومستلن  یینو مضر اس . دوز پا یاثرات منف یدارا سلنیوم. ها اثر بگذارد یهر یرو یکلن

 کند.  یجادمانند: حال  تهوع ، استفراغ و اسهال ا یتواند اثرات مضر سالمت یم یادز یالزم اس . دوزها

شتود.   یجتاد ا یژیتا به نام آر یویدر شرا شدن قرار گرفتن در معرض نقره ، ممکن اس  یصورت طوالن در

 یردر مقتاد  روی شود. یبدن م یبافتها یررنگ پوس  و سا یخاکستر یرنگ ییراس  که باعث تغ یویشرا یژیآر

 ATSDRمو و کاهش وزن شتود. )  یزشتواند باعث ر یم یاس . کمبود رو یمناسب ضرور یسالمت یاندک برا

1999b.) 

 

 هاکشفو عل گیاهی ی هاآف سموم دفع 

ستموم   یتک شوند  یساخته م یزهابردن چ یناز ب یعبارت ساده ، سموم دفع آفات و علف کش ها برا به

توانتد هرگونته آفت  را کتاهش دهتد. .       یمت  یاکند ،  یبرد ، دفع م یم ینکند ، از ب یم یریدفع آفات را جلوگ

USEPA (2009) . ناخواسته کته معمتوالً بته عنتوان      یاهانبردن گ یناز ب یکه برا یعلف کش به عنوان ماده ا

کته متورد نظرشتان     ییزنده در جتا  یها یسمبه عنوان ارگان آفات شود. یشود ، خشک م یهرز گفته م یعلفها

-از جمله متی  .شود یم یگرد یواناتح یاو انسان  یرساندن به محصوالت زراع یبدهد و باعث آس یرخ م یس ن

هتا،   میکروارگانیستم  ، قارچهتا  ، هترز(  یناخواسته )علفهتا  یاهانگ ، یگرد یواناتح یا موشها ،حشرات توان به

 (.(USEPA 2009fاشاره کرد،  ها یروسها و و یباکتر
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 هایدو اس سیانید

اتم کتربن کته بته سته اتتم از اتتم        یک -اس   یانوگروه س یاس  که حاو یمیاییش یبهر ترک سیانید

به صتورت گازهتا ،    یانیدس یباتوجود دارد ترک یاهانو گ از غذاها یدر تعداد یانیدس و وصل شده اس  یتروژنن

هستتند   یتون  CNN یانویکه قادر به آزاد کردن گروه س یباتیدسته از ترک آندهد.  یو مواد جامد رخ م یعاتما

و بتادام   ی، تلخ یفضع یرنگ اس  و بو یگاز ب یک یانیدس یدروژناس  ه یسم یاربس یواناتانسان و ح ی، برا

 مانند دارد.

کننتد بتا    یمهاجرت م یرزمینیز یانتقال انبوه با شستشو به آبها یقموجود در محلول خاک از طر فلزات

نستب  بته    یبتاالتر  ینگهتدار  ی ظرف یاز رس به طور کل یغن ی، خاکها یکارگان یتوجه به نوع خاک و محتوا

 شده اند( دارند. .  یلتشک شنکه در درجه اول از  ییدارند )به عنوان مثال خاکها یکم یابا خاک رس  ییخاکها

 یکمتتر  ینسب یآل یمحتوا یکه دارا یینسب  به خاکها یزهستند ن ییباال یکارگان یمحتوا یکه دارا خاکهایی

فلتزات   یاحتمال ی ظرف یبه طور کل یداسیوناکس یطبرخوردار هستند  شرا یباالتر ینگهدار ی هستند از ظرف

 دهد   یفلزات را کاهش م احتمالی ی ظرف یبه طور کل یطکاهش شراکه  یدهد ، در حال یم یشرا در خاک افزا

نستب  بته    phدر   یشتریب یاحتمال ی ظرف یاس  ، دارا یو رو یکل، که شامل سرب ، م  ، ن یونیفلزات کات 

بتاالتر در   یاحتمتال  ی ظرف یو کروم دارا یوم، سلن یکحال فلزات آرسن ینا با دارند. یکمتر phکه  ییخاک ها

 کمتر اس   phبا  ییاخاک ه

 .دهتد  ی(  را کتاهش مت  یلپتانست  یدروژنه( pHو  دهد یم یشرا در آب افزا یدروژنه یونغلظ   اسید

برختوردار   یتاد ز یتا نسبتاً کتم   pHکه از  یمعن ینهستند به ا یبودن سم یها تنها در صورت قو یهپا یا اسیدها

شتود و باعتث    یتنف  و سوزش م یکباعث تحر یقو یها یهو پا یقو یدهایهستند. قرار گرفتن در معرض اس

از  یاریو در بست  یرنتد گ یمنشتا مت   یو کشاورز ینوظهور از منابع شهر یها آالینده شود. یپوس  م یسوختگ

 یتف در حتال ظهتور شتامل ط    یهتا  آالینتده  دهند. یقرار م یررا تح  تأث یرزمینیخاک و آب ز یمناطق شهر

 شتیمیایی  متواد   ،استروئیدها ،ها یوتیکب آنتیداروها از جمله  انندی ممتشکل از موارد یباتاز ترک یگسترده ا

 ،حاللهتا  ،حشترات  دافتع  متواد  ،یرقانونیو غ یقانون یاز داروها بسیاری ،مخدر مواد ،ها هورمون ،یاییضد باکتر

 Barnes) باشند،می یدامپزشک یها یوتیکب آنتی ،کننده ضد آتش  یضدعفون ،سازها پالستیک ،شوینده مواد

et al. 2008 ؛USGS 2009c). 

 

 های کشاورزیهای صنعتی و زهابی خانگی، پسابهافاضالب

 

 یخانگ یها فاضالب

وجتود دارد   ینمع یمیاییو چند نوع مواد ش ها یروسو و هایکروبم یز،پساب ها انواع موجودات ر یندرا 

سربستته بته محتل     یرهایاز مست  یتد فاضالب ها با ینباشد. ا یاوره م یمقدار یزو ن یاکآن آمون ینتر که عمده
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رشتد و نمتو    یبترا  ناستب م یطفاضالب ها که محت  ینا یاییقل یطمح یساز یگردند. جه  خنث ی هدا یهتصف

 (.137۸ ی،)منزو شود یهاس  از کلر استفاده م یکروبم

 

 یصنعت یهاپساب

 یمیاییشت  اتیبت ترک یع،و نسب  به نوع صنا شوند یمختلف حاصل م یعهستند که از صنا ییها فاضالب

موضتوع   یتن . با توجه به اگردند یم یانآب و مرگ آبز یباعث آلودگ شوند یم یاهاوارد در یدارند و وقت یمختلف

 داشته باشد عبارتند از: یخانگ یتواند فاضالب کارخانه ها با فاضالب ها یکه م یتفاوت ینمهمتر

 اس . یشترها بدر فاضالب کارخانه  یسم یمیاییش یباتامکان وجود مواد و ترک-1

 دارند. یشتریب یخورندگ ی خاص-2

 دارند. یادیز یدیاس یاو  یاییقل ی خاص-3

 امکان وجود موجودات زنده در آنها کمتر اس .-4

 

   یکشاورز هایزهاب

فستفردار   یبتات ترک ین،آلتود  DDTهالوژنته،  یها یدروکربنمانند ه یفاضالب ها سموم کشاورز ینا در

نقتاط بلنتد هستتند.     های و برف ها یخو ذوب  یاز بارندگ یناش یسوح یها فاضالب وجود دارد. یونپارات یرنظ

 یابتان و شستن سوح خ ینزم یرو یو تماس با آشغال ها وکثاف  ها یندرسوح زم جریان بعل  ها فاضالب ینا

 در آنها وجود دارد. یو معدن یمواد آل یها و پش  بام ها آلوده شده و مقدار

 

 آب  یفی هبود کب یبرا الزم اقدامات

منتابع آب شترب و اقتدام بته      ی منابع آب، با اولو یآلودگ یرشپذ ی ظرف یینانجام اقدامات الزم جه  تع -1

 ها یبه منظور رفع آلودگ یو همکار یربطذ یها سازمان  یساز حساس

 کننتده  هیت مخازن ستدها و مراکتز تخل   یرزمینی،ز ی،واحدها و مراکز آلوده کننده منابع آب سوح ییشناسا -2

و  ی، همکتار  یجهت  انجتام اقتدامات کنترلت     یگیتری پ ی،از حد مجاز استاندارد ملت  یشب یندگیفاضالب با آال

و  ارائته   یشگیرانهو پ یو انجام اقدامات کنترل یندهمراکز آال ییدر خصوص شناسا یربطذ یها با ارگان یهماهنگ

 گزارشات الزمه به ستاد

( و یرخودکتار )خودکتار و غ  یشپتا  هتای  یستتگاه ا یتزات تقرار، توسعه تجهو نظارت بر نحوه اس یزیر برنامه -3

 منابع آب یها کننده آلوده یفیکنترل ک های یشگاهآزما یسامانده

 یفیت  و ک یست  ز یطو بلندمدت مرتبط با حفاظ  از مح مدت یانمدت،  م کوتاه یها برنامه ها و  طر  یفتعر -4

 منابع آب  

جهت     یوتی مح یس ز یابیشر  خدمات و گزارشات ارز یتخصص یمحتوا و اظهار نظر در خصوص یبررس -۵

بته منظتور لحتا      یتربط ذ یهتا  با بخش یبر منابع آب و هماهنگ یرگذارتأث یها طر  یرو سا یآب یها طر  یهکل

 منابع آب یفی و ک یس ز یطحفاظ   از مح یها نمودن جنبه
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از هجتوم و   یریوالعات منتابع آب بته منظتور جلتوگ    حفاظ  و م یواحدها یالزم با همکار یشنهاداتارائه پ -6

 یرینش یرزمینیو ز یشور به منابع آب سوح یتداخل آبها

از پستاب   یبتردار  و بهتره  یبازچرخان یه،و اقدام درخصوص نظارت بر نحوه  تخل یفی کنترل ک یزی،ر برنامه -7

بته   یستوح  یها دفع رواناب های یستمو س یصنعت ی،فاضالب شهر های خانه یهمختلف از جمله تصف های یکاربر

 منابع آب

 یمنابع آب و نظارت بر حستن اجترا   یفیحفاظ  ک یها برنامه یدر اجرا یسازمان درون یبا واحدها یهماهنگ -۸

  ها برنامه

 

 آب شرب   یفی بهبود ک یبرا یراهبرد اهداف

 ها   یدر برابر آلودگ یدنیآب آشام ینحفاظ  از منابع تام-1

   یدنیآب آشام یهتصف یها یستممناسب در س یها یفناور یریکارگتوسعه ارتقاءو ب-2

 خور یری مد یهبر پا یدنیآب اشام یفی استاندارد ها و الزاماتک یو بازنگر ینتدو-3

 ییو رو ستا یسالم در مناطق شهر یدنیبه آب آشام یارتقا شاخص دسترس-4

 در کشور یدنیآب آشام یمنیا یبرنامه  یاجرا-۵

   یاضورار یطدر شرا یدنیآب آشام ینتام یری مد-6

   ی,جلب مشارک ,آموزش همگان یارتقا سوح آگاه-7

 یخانگ یردر توسعه شبکه آب شرب غ یو بهداشت یمنیمالحظات ا ی رعا-۸

 

 هاپیشنهاد

 

 تح  فشار استفاده شود  یاریبا راندمان باالتر مانند آب یاریآب یاز روش ها  -1

 سبز منوقتتته به کتتود یفضا یواقع ازین یینجه  تع یخاک اراض یشآزما-2

 مجاز و استانتتدارد یمیاییش یکودها یعتوز -3 

  یو استان یاستاندارد مل یمتنظ  -4 

 یس ز یطسازگار با مح یمیاییش یاستفاده از کودها -۵

 

   

  

   منابع فارسی

 

 یطبر آب سبزوار، مجله مح یرگذارتاث زیستی¬یطمح های¬یندهاز آال یناش ی(، برآورد بار آلودگ13۸9) ، ع ی،آنابستان -

 .4۵-۵4، صفحه ۵3وششم، شماره ، یسال س ی،شناس
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 یدر کانال ها یآلودگ یببر ضر یانجر یپارامترها ی.( بررس13۸4ع. ) یاق ،ا. م.، ل ی،م.، تکدان ی،پور آباده ا -

مشهد. مشهد،  یماه. دانشگاه فردوس یبهش ارد 16تا 13عمران. مشهد.  یمهندس یالملل ینکنگره ب ین. پنجمیلیمستو

 .یرانا

مواد محلول در مقاطع  یدگیانتشار و بخش یببستر بر ضر ی(. موالعه اثر زبر13۸9پور مقدم، م.، کوچک زاده، ص. ) -

مشهد. مشهد،  یماه. دانشگاه فردوس یبهش ارد 16تا 13عمران. مشهد.  یمهندس یالملل ینکنگره ب ینمرکب. پنجم

 .یرانا

 یستمدر رودخانه ها در س یو بخش آلودگ یدرودینامیکه یدو بعد ی(.  مدل بند13۸9م. م. ) ی،م. ع.، جمال قی،یتوف -

 .یرانمدرس. تهران. ا ی . آبانماه. دانشگاه تربیرانا یدرولیککنفران  ه ینالخط. نهم یمنحن

 .213-1۸1ن، ،ص ( سم شناسی صنعتی، جلد اول، چاپ سوم، دانشگاه تهرا1371ثنائی، غالمحسین .) -

   یقاتیپروژه تحق یوی،مح یس ز یهایانواع آلودگ یها و بررس ینده(، اثراث آال13۸2)یریدب -

سامانه  یمل یشهما ینهفتم ی،آب قابل استحصال در منازل مسکون یفیو ک یکم ی(، بررس1397م. ت.، ) ی،دستوران -

 باران، اول و دوم اسفندماه، تهران. یرهای سوو  آبگ

 یسنج امکان ی(، بررس1397) یر،ام ی،زارع یژن،ب ی،نور ید،اطهر، سع یدهستان یل،اسماع ی،قهرمان یروان،س ی،زارع -

، 6منابع آب، دوره  یتخصص یفصلنامه علم ی،فاضالب شهر سنندج در کشاورز خانه یهاستفاده مجدد از پساب تصف

 .9۰-۸3، صفحه 2شماره 

کنفران   یزدهمیندر رودخانه ها. س یبخش و آلودگ یدوبعد ی(. مدلساز13۸۵ن. س. ع. ا.،)  ی،زرگر، م.،  صالح -

 .یرانباهنر کرمان،کرمان، ا یدعمران. اسفندماه . دانشگاه شه ییدانشجو

  یرانلوا یلدا،ترجمه گ یس ز یط(، مح1376)یهژاک ورن -

 یقاتی،پروژه تحق یس ز یطمح یبر رو  یآلودگ یانباراثرات ز ی(، بررس1372)یگانشا -

 یادر مقاطع رودخانه یانتشار و انتقال آلودگ یعدد یساز یه(. شب13۸4ک. ) ی،زاده، س. ع.، محمد یوبفرامرز، م.، ا -

 .یرانباهنر کرمان. کرمان. ا یدآبانماه. دانشگاه شه 19تا  17. یرانا یدرولیککنفران  ه ین. پنجمیالبدش س

 .112-97 ص ، ان، تهر دانشگاه ،کار از ناشی عمده های¬(مسمومی 137۰قضائی، صمد. ) -

های آلودگی فلزی منابع آب وخاک واثرات آن بر سیستم ایمنی (. تعیین منشأ و شاخص139۰مهرزاد، ج. و دادستان، ا ) -

 جانداران جنوب باختر بیجار کردستان. مجموعه مقاالت سی امین گردهمایی علوم زمین.

 -معادله انتقال ینیب یشدر دق  پ یحل عدد یروشها یرتاث یبررس (13۸7پور، س. م.)  یزاده، ش.، کاشف یمستوف -

اسفند ماه.   24تا  22آب.  یجامع بهره بردار یری مد یکنفران  سراسر یندر رودخانه ها. اول BOD یبخش در مدلساز

 .یرانباهنر کرمان. کرمان. ا یددانشگاه شه

 یقاتیپروژه تحق یس ،ز یطمحو آثرات آنها بر  یس ز یطمح یها ی(، آلودگ137۸) یمنزو -

 

   

 



 

11 

 

 

References 
 

- Collina E. Bestetti Gennaro G. Franzetti P. Lasagni M. Pitea D. and Gugliers F. 2005. Naphthalene 
biodegradation kinetics in an aerobic slurryphase bioreactor. Environment International. Vol. 31, pp. 167-

171.- Dastorani M.T., Kohzad, B., Sepehr, A. and Talebi A., 2017, The role of rainwater harvesting.  

- Hasan, S. H.; Srivastava, P.; Journal of Environmental Management, 2009, 90, 3313-3321. 

- Hilson G, Monhemius AJ. Alternatives to Cyanide in the Gold Mining Industry What Prospects for the 

Future, Journal of Cleaner Production, 2006; 14: 1158-1167. 

- Jackson, C. R. and Vallaire, S. C. 2009. Effects of salinity and nutrients on microbial assemblages in 

Louisiana wetland sediments. Wetlands, 29(1): 277-287. 

- Moussavi, G.; Majidi, F.; Farzadk ia M., Journal of Desalination, 2011, 280, 127-33. 

- techniques on preparation of water required for vegetation in arid and semi-arid regions, Proceedings of the 

37th IAHR World Congress, August 13 – 18, Kuala Lumpur, Malaysia 


