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ﺧﻼﺻﻪ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﺴﺘﺮده آﻟﻮدﮔﯽ آب را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳـﺖ و اﯾـﻦ آﻟـﻮدﮔﯽ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ و
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻞ ﺷﺪن ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در آب آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﺠـﺎد ﺷـﻮد.آﻟـﻮدﮔﯽ ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺬﮐﻮر ﮐﯿﻔﯿﺖ آب را ﺗﻨﺰل ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و در ﻣﺮاﺣﻠﯽ آب را ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﻣﺼﺎرف ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ و ﻣﺎﯾﻊ ﺷـﻬﺮی ،ﺻـﻨﻌﺘﯽ
و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﺸﺎء اﺻﻠﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﻣﺠﺰا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻟﻮدﮔﯽ آب ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ" از آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻗﺸﺮ ﮐـﺸﺎورز
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﺎر آﻟﻮدﮔﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی  :آﻟﻮدﮔﯽ  ,ﮐﯿﻔﯿﺖ آب  ,آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ  ,آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ  ,ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

.1

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ آب در ﻣﯿﺎن ﻣﻮاﻫﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ از آﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ﻣﻨـﺸﺎء اوﻟﯿـﻪ
ﺣﯿﺎت را درآب ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق واﮐﻨﺸﻬﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺤﯿﻂ آﺑﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .آب ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎره ای ﺧﻮاص وﯾـﮋه اﺳﺎﺳـﯽ
ﻧﻘﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ای در ﻃﺒﯿﻌﺖ داﺷﺘﻪ و آن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ دﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آب ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺎرف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن )ﺧﺎﻧﮕﯽ  ،ﮐﺸﺎورزی و ﺻـﻨﻌﺘﯽ
و …( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ ﯾﺎ اﻓﺮاد  ،ﻗﺪر ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﺪرﻧﺸﻨﺎﺳﯽ را ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻧﺎدرﺳﺖ از اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺪاوﻧﺪ  ،آب اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑـﺎور ﮐـﻪ آب ﻣﻮﺟـﻮد در
روﺳﺘﺎ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻻﯾﺰال دارﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن در ﻧـﻮع آﺑﯿـﺎری ﻣـﺰارع و ﻣـﺼﺎرف ﺧـﻮد ﻧﮑـﺎت ﻻزم را در ﺑﻬـﺮه وری و
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از آب در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﯽ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽ ورزﻧﺪ  .اﯾﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺨـﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ از آب
ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ آﻟـﻮدﮔﯽ آبﻫـﺎی ﺳـﻄﺤﯽ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺪود  70درﺻﺪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺻﺮف ﮐﺸﺎورزی و آﺑﯿﺎری ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣـﯽﺷـﻮد و  23درﺻـﺪ آن ﻧﯿـﺰ در ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣـﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺗﻨﻬﺎ  7درﺻﺪ از آب ﻣﻌﺪﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را در آﻟﻮدﮔﯽ آبﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی آب اﻋﻢ از ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ
آب اﺳﺖ  .ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﺑﺤﺮان آب ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .
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ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب :

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ آﻧﻬﺎ در ﮐﺸﻮر از ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ﻋﻮاﻣﻞ اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ )(WQI
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
 - 1ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﮐﺴﯿﮋن در رودﺧﺎﻧﻪ ) ( BOD
 - 2اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ) ( DO
 - 3ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ
 - 4ﻧﯿﺘﺮات
pH - 5
 - 6ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت
 -7ﮐﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ) ( TDS
 - 8ﻓﺴﻔﺎت ﮐﻞ
 - 9ﮐﺪورت
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻋﺪدی ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  25ﺑﺎﺷﺪ  ,ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺪار ﻫﺮ ﻣﻌـﺮف اﻋـﻢ از ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  ,ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ﯾـﺎ ﺑﯿﻮﻟـﻮژﯾﮑﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاص و ﻧﻘﺶ اﺳﺎﻣﯽ آب در ﻣﺼﺎرف وﯾﮋه اش ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯽ آب ﻧﺎﻃﻠﻮب و آب آﻟﻮده اﺳﺖ [1].
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ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه آب :

آب ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ آب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻬﻢ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه آب ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮناﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﻫﻢ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ را آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪ.

-3-1

ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ:

 – 3-1-1ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ،اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎی ﻻزم

ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎﯾﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨـﺪه اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﻓﺎﺿـﻼبﻫـﺎ ﺑـﺴﺘﮕﯽ دارد .ورود
ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ درﯾﺎﻫﺎ ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﯽ آب و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮگ آﺑﺰﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی آﻧﻬـﺎ ﺳـﺒﺐ آﻟـﻮدﮔﯽ ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

ﭘﺴﺎبﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.آرﺳﻨﯿﮏ ،ﺟﯿﻮه و ﺳﺮب از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺎب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻏﺬ ،ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﻣـﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
دﻓﻊ آﻓﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و آبﻫﺎی ﺟﺎری و ﺳﻄﺤﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ،ﻣﺮگوﻣﯿﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت آﺑﺰی ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﯽﻫﺎﺳﺖ ﮐـﻪ
ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن اﺟﺴﺎد و ﺑﻘﺎﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ورود ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ آبﻫﺎی
ﺳﻄﺤﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آب در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯽﻫﻮازی و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﮐﺴﯿﮋن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾﺠـﺎد
ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع در آبﻫﺎ ،ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎﻟﯽ را ﻧﯿﺰ در آب ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑـﺰی اﯾﺠـﺎد
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺷﻮﯾﻨﺪهﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﺼﺮف آﻧﻬـﺎ ،آﻟـﻮدﮔﯽ
آبﻫﺎ را در اﺑﻌﺎد و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.ﻋﺪم ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷـﻮﯾﻨﺪهﻫـﺎی ﻣـﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ
ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﻒ ﻓﺮاوان در آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری را در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼبﻫـﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺑـﻪوﺟـﻮد ﻣـﯽآورد و ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ
ﻋﻠﺖ ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﻮﯾﻨﺪهﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﺣﺎوی ازت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﺼﺮف
ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺮاوان در آبﻫﺎی ﺳـﻄﺤﯽ ﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ ،از دﯾﮕـﺮ ﻣـﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در ﭘـﺴﺎبﻫـﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ و
ﮐﺸﺎورزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﻞ و ﻻی در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﺷـﺪﯾﺪ اﮐـﺴﯿﮋن ﻣﻮﺟـﻮد در
آبﻫﺎ ،ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻫﻮازی را ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﺑﯽﻫﻮازی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧـﺪ
و ﻋﻤﻮﻣﺎ از روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آب و آﻟﻮدﮔﯽ آن ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺴﺎبﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽﺷـﻮد .ﺑـﺴﯿﺎری از ﭘـﺴﺎبﻫـﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﺑﺨـﺼﻮص
ﭘﺴﺎبﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻓﻠﺰ ﺟﯿﻮه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﺧـﺘﻼل در رﺷـﺪ ﻣﻮﺟـﻮدات آﺑـﺰی و دﯾﮕـﺮ ﻣﻮﺟـﻮدات
زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ،از روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘـﺴﺎبﻫـﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ از ﺑـﯿﻦ آﻧﻬـﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎذبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺟﯿﻮه ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺎبﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻋﺒﻮر ﭘﺴﺎبﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺳﺘﻮنﻫـﺎی ﺟـﺎذب ﺳـﺒﺐ
ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺷﺒﺎع ﻣﻮاد ﺟﺎذب ،ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺟﺎذب در ﻣﻌﺮض ﻓﺮآﯾﻨﺪ دﻓﻊ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺟﺎذب ﺟﺪﯾﺪی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻧﻬﺎ
ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان از روشﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ روشﻫﺎ دارای ﻣﻌﺎﯾـﺐ و ﻣﺰاﯾـﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﯾﺐ روشﻫﺎی ﻣﺘﺪاول در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻی آﻧﻬﺎ اﺷـﺎره ﮐـﺮد؛ ﭼـﺮا ﮐـﻪ در ﺑـﺴﯿﺎری از روشﻫـﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎده ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﭘﺴﺎبﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣـﺸﮑﻼت ﺑـﺴﯿﺎری را
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﻮاﻧـﻊ را از ﻣﯿـﺎن ﺑﺮداﺷـﺘﻪ و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان روﺷـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﺻـﻨﻌﺖ آب و
ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ روش در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آبﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﺷﯿﺮاﺑﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب در روشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان روشﻫﺎی ﺳﺒﺰ دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

 – 3-1-2ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺷﻬﺮی( :

اﯾﻦ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ از ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﮕﯽ آب ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات رﯾﺰ  ،ﻣﯿﮑﺮوﺑﻬﺎ و وﯾﺮوسﻫﺎ و ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻣـﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌـﯿﻦ وﺟـﻮد
دارد ﮐﻪ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ آن آﻣﻮﻧﯿﺎک و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪاری اوره ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺟﻬـﺖ ﺧﻨﺜـﯽ ﺳـﺎزی
ﻣﺤﯿﻂ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﯿﮑﺮوﺑﻬﺎﺳﺖ ،از ﮐﻠﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﮐﻪ وارد آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ را در آﺑﻬﺎ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻨﺜﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮو اورﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﺳﻤﯽ ﻣﻬﻠﮏ زﯾـﺎن ﺑـﺴﯿﺎری ﺑـﺮای
آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺒﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ.

 – 3-1-3ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی :

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺣﺪود  94درﺻﺪ ﻣﺼﺮف آب ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘـﺼﺎص داده اﺳـﺖ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﮔـﺴﺘﺮده اراﺿـﯽ
ﮐﺸﻮر ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی )ﮐﻮد و ﺳﻢ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﮐﺸﻮر را در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟـﺪی ﻗـﺮار
دﻫﺪ.ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪه آﻟﻮدﮔﯽ آبﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﻔﺎده روزاﻓﺰون از ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮدﻫـﺎی ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺳـﻤﻮم دﻓـﻊ آﻓـﺎت اﺳـﺖ.
ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧـﺎک ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎی زﯾـﺎدی ﭘﯿـﺪا ﻧﻤـﻮدهاﻧـﺪ ،ﺑـﺎ ﻧﻔـﻮذ در ﻣﻨـﺎﺑﻊ
آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از
 630ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  1355ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 3ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ در ﺳﺎل  1381رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺼﺮف آن در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﻧـﺴﺒﺘﺎ ﭼـﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺳﻤﻮم در ﮐﺸﻮر در ﻃﻮل ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ دﻫﻪ از  14800ﺗﻦ )ﺳﺎل  (1374ﺑﻪ  25800ﺗﻦ )ﺳﺎل (1381رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف
در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﻣﺼﺮف آنﻫﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و ﻣﺼﺮف آن در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺒﮑﻪﻫـﺎی آﺑﯿـﺎری ﺑﺎﻋـﺚ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﭘﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی از ﻃﺮﯾﻖ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و زﻫﮑﺶﻫﺎ وارد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﮐـﺸﻮر ﺷـﺪه و زﻣﯿﻨـﻪ آﻟـﻮدﮔﯽ و ﺷـﻮر ﺷـﺪن
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ[2].

 -3-1-4آﻟﻮدﮔﯽ ﺣﺮارﺗﯽ :

آﻟﻮدﮔﯽ ﺣﺮارﺗﯽ آب ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ در آب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق  ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻠﺰات و ﺑﺮﺧـﯽ ﮐﺎﻻﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ
ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﯽ ﺣﺮارﺗﯽ آب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺮم ﺷﺪن آب  ،ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺟﻬﺎن را ﺑﻬﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن  ،ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ و ﻣﻮﺟـﻮدات زﻧـﺪه
آﺑﺰی در آب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ ﺗﺎ دﻣﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و دﻣﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘـﺮ از آﻧﻬـﺎ ﺣﯿـﺎت آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ ﺧﻄـﺮ ﻣـﯽاﻧـﺪازد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،
آﻟﻮدﮔﯽ ﺣﺮارﺗﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .

 -3-1-5اﺛﺮ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪ :

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺪ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ زﺑﺎﻟﻪ و ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻫﺮز آب ﮐﺸﺎورزی ﻣـﯽ
ﺑﺎﺷﺪ  .ﭼﻮن در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺧﻮد ﭘﺎﻻﯾﯽ دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن در ﻃﻮل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾـﻖ ﮔـﺮﻓﺘﻦ اﮐـﺴﯿﮋن
ﮐﻢ ﮐﻨﺪ  .ﺳﺪ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮑﻮن در ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺧـﻮد ﭘـﺎﻻﯾﯽ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه در ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ ﺟﺎﻧﺪاران ﺳﺎﮐﻦ در درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪﻫﺎ و ﻧﯿﺰ آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﺎﮐﻬﺎی
اﻃﺮاف ﺳﺪﻫﺎ ﮔﺮدد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﻮن از آب ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و ﺳـﺎﯾﺮ
ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﺮاف ﺳﺪﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺮدد  .اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﯿﻮع اﻧﻮاع اﻣﺮاض و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﮐﻮﺳﯿـﺴﺘﻢ
ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺠﻤﻊ اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع آﻧﻬﺎ در ﺑﺪن ﺟﺎﻧﺪاران

ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﯿﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک در آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔـﺮدد ﮐـﻪ
ﺗﺎﺛﯿﺮات آن در ﺑﺪن اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺑﺮدﺑﺎری آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺳﻮء ﻣﯽ ﺗﻮان زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ آب در ذﺧﯿﺮه ﮔﺎه را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮد [3].

 -3-2ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ:

 - 3-2-1اﺛﺮات  MTBEدر آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب

ﻣﺘﯿﻞ ﺗﺮﺳﯿﻮ ﯾﮏ ﻣﺎده آﻟﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﮐﺴﯿﮋن دار اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺛﺒﺎت ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺳﻮء ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و زﯾـﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﺳـﺮب ﺑﻌﻨـﻮان ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻣﻌﺮﻓـﯽ و
اﻣﺮوزه در اﯾﺮان و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرای ﺟﻬﺎن ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در ﺑﻨﺰﯾﻨﻬﺎی ﺑﺪون ﺳﺮب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل از ﻣـﺼﺮف
آن در دﻧﯿﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  MTBEدارای اﻣﮑﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﻮء روی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و ﻣﻀﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ و آﻟـﻮدﮔﯽ آﺑﻬـﺎ زﯾـﺮ زﻣﯿﻨـﯽ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
اﻧﺴﺎن از ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮردن ﯾﺎ آﺷﺎﻣﯿﺪن ،اﺷﺘﻨﺸﺎق وﺗﻤﺎس ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻌﺮض  MTBEﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺳﻼﻣﺘﯽ او ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮔﺮدد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﻠﻊ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راه ورود اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻃﺮﯾﻖ آﺷﺎﻣﯿﺪن آب آﻟﻮده اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ اﺳﺘﺤﻤﺎم ﺑﺎ آب ﮔـﺮم آﻟـﻮده ﻧﯿـﺰ ﻓﺮارﯾـﺖ
آن را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻨﺸﺎق اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ﺗﺎﺛﯿﺮات اﯾﻦ ﻣﺎده روی ﺑﺪن ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮﻃﺎﻧﯿﻮ ﻏﯿﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﮐﻮﺗﺎه از آﻏﺎز ﻣﺼﺮف ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﺮﻃﺎن زاﺋﯽ در اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻌﺮض ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑـﺎﻻی  MTBEﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ اﺛﺒـﺎت ﮔﺮدﯾـﺪ .در ﻣـﻮرد ﺗـﺎ ﺛﯿـﺮات ﻏﯿـﺮ ﺳـﺮﻃﺎﻧﯽ  ،MTBEاز
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮارض ﺗﻨﻔﺲ آﻧﺪر اﻧﺴﺎن ﺳﺮدرد ،ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ،ﺗﻬﻮع،آﻟﺮژی و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ  MTBEورود اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ اﺟﺰاء ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ورود  MTBEﺑـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾـﺴﺖ
ﻧﺸﺖ از ﺗﺎﻧﮑﻬﺎ وذﺧﺎﯾﺮ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ،ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ واﺗﺼﺎﻻت ،وﺳﺎﺋﻞ وﺟﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﮔﯿﺮی  ،وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ  ،ﻗـﺎﯾﻖ ﻫـﺎی ﻣﻮﺗـﻮری و
وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  MTBEﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ  ،اﯾـﻦ ﻣـﺎده ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ وارد ﻫـﻮا ﺧـﺎک و آب ﮔـﺮدد MTBE .ﻣﻮﺟـﺪ در ﻫـﻮا،
ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺳﻄﻮح ذرات آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺣﺎوی اﯾﻦ ﻣﺎده  ،ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  MTBEﯾﺎ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺣﺎوی اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ آﺑﻮرود اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﺷﺪه و ورود
 MTBEﺑﻪ آﺑﻬﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ آﺑﻬﯽ ﺳﻄﺤﯽ  ،ﺷﮑﺎﻓﻬﺎ و ﻋﻮارض زﻣﯿﻦ  ،ﭼﺎﻫﻬﺎ و ﺧﺎک ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ورود  MTBEﺑﻪ ﻫﻮااز ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﺨﯿـﺮ
در ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﮔﯿﺮی و ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ  ،ﺧﺮوج از ﺧﻮدروﻫﺎ  ،ﺗﺒﺨﯿﺮ از ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ روی ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ و اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  MTBEﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ورود ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ورود  MTBEﺑـﻪ ﺧـﺎک ﻫـﻢ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﺠـﺎم اﺳـﺖ.
 MTBEورودی ﺑﻪ ﻫﻮا از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﯽ  ،رواﻧﺎﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﺣﺎوی  ، MTBEﻧﺸﺖ از ﻣﺨﺎزن ،اﺗﺼﻼت،ﺗﺎﻧﮑﺮﻫﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺎ ه ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﮕﯿﺮی و
ﻧﺸﺖ از ﺗﺎﻧﮑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ورود اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺤـﻮه ﺣﺮﮐـﺖ  MTBEدر ﺧـﺎک ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬﻤـﯽ در آﻟـﻮده ﺷـﺪن آﺑﻬـﺎی
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺮﮐـﺖ وﺟﺎﺑﺠـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﻣـﺎده در ﺧـﺎک ﺧـﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ و ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧـﺎک اﻫﻤﯿـﺖ زﯾـﺎدی دارد  .از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﺎک در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﺨﻠﺨﻞ ،ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮی ﺧﺎک ،ﺑﺎﻓﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻋﻤﻖ ﺧﺎک ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.ﺑﺎﻓـﺖ ﺳـﺒﮏ و ﺗﺨﻠﺨـﻞ ﺑـﺎﻻ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ
ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﺧﺎک ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده را در ﺧﺎک ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﺧﺎک ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ و دﻓﻊ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
اﺳﺖ ﮐﻪ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی آﻟﯽ را در ﺧﺎک ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ .در ﺧﺎک ﮐﻠﻮﺋﯿﺪﻫﺎی رس و ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺟـﺬب ﺳـﻄﺤﯽ  MTBEﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ
ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ذرات ﺧﺎک ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﺮک آن ﻣﺎده در ﺧﺎک ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ  .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر در ﺑـﺮآورد ﺣﺮﮐـﺖ
 MTBEدر ﺧﺎک از ﺿﺮﯾﺐ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ ) (Kdاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺟﺬب  MTBEﺑﻪ ذرات ﺧﺎک ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده و ﺣﻼﻟﯿﺖ آن در آب ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺧﺎک ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﺑﻬﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ را آﻟﻮده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺮﮐـﺖ
آب در ﺧﺎک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف  MTBEدر اﯾﺮان ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﮐـﺎﻓﯽ راﻫﮑﺎرﻫـﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺼﺮف و ﻋﺪم ﻣﺼﺮف آن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای  MTBEاز ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ اﯾـﻦ راﻫﮑﺎرﻫـﺎ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫـﻢ اﮐﻨـﻮن در ﺑﻌـﻀﯽ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن از ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع اﻟﮑﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﻨﺰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد[4].
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ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﺴﺘﺮده آﻟﻮدﮔﯽ آب را اﯾﺠﺎد ﮐـﺮده اﺳـﺖ و اﯾـﻦ آﻟـﻮدﮔﯽ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ و
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻞ ﺷﺪن ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در آب آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﺷـﻮد.آﻟـﻮدﮔﯽ ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺬﮐﻮر ﮐﯿﻔﯿﺖ آب را ﺗﻨﺰل ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و در ﻣﺮاﺣﻠﯽ آب را ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﻣﺼﺎرف ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ زوال ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑـﻪ
آﺳﺎﻧﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﮐﺸﺎورزی وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ زوال ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﯿﻮه ،ﺳﺮب و ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﭘﻼﺳـﺘﯿﮏ
ﻫﺎ  .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺸﻮری ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮان ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﻮاﺳﻄﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ روز ﺑﻪ روز اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ

و ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ  .ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ و ﻣﺎﯾﻊ ﺷﻬﺮی ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﺸﺎء اﺻﻠﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ  5] .و
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ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ و ﻧﯿﺘﺮات از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﯾﻨﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿـﺖ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎی ﺷﻬﺮی  ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ در آب ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .اﻧﺤـﻼل رﺳـﻮﺑﺎت
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺎوی ﻧﯿﺘﺮات در آب  ،ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن  ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی داﻣﺪاری  ،زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی  ،ﮐﻮدﻫﺎی ﻧﯿﺘﺮات دار  ،ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎی ﺷﻬﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ورود ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ و ﻧﯿﺘﺮات ﺑﻪ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﻧﯿﺘﺮات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﯿﺘﺮوژن دار ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﯽ ﺷـﻮد
ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺘﻬﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻨﻤﺎ در ﻧﻮزادان اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﺳـﺮﻃﺎن زای ﻧﯿﺘـﺮوزآﻣﯿﻦ از آن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎی ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
آﻟﻮدﮔﯽ آب ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
اﺛﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎی ازﺗﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ" ﺑﻪ ﺻﻮرت آزادﺳﺎزی آﻧﯿﻮن ﻫﺎی  NO3و  NO2و  NH4در ﻣﺤﯿﻂ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ آﻧﯿـﻮن ﺑـﻪ
دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮک زﯾﺎد و ﻋﺪم ﺟﺬب روی ﺳﻄﻮح ﮐﻠﻮﺋﯿﺪﻫﺎی ﺧﺎک ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻮده و وارد آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ وﺟﻮد ازت زﯾﺎد در آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ )رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ( ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﮔﯿﺎﻫﺎن در آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﺼﺮف
اﮐﺴﯿﮋن ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ  ،ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﮐﺴﯿﮋن و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد [8].
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ﺿﺎﯾﻌﺎت رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮی :

ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻬﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎی رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑـﺮای ﺻـﺎﺣﺒﺎن ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی
ﻫﺴﺘﻪای ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود دﻓﻦ آﻧﻬﺎ در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻓﻦ ﺿﺎﯾﻌﺎت رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ  ،ﻫﻤﻪ اﻧﻔﺠﺎر ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿـﺰ ﻣﻮﺟـﺐ
آﻟﻮده ﺷﺪن آﺑﻬﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد .

-3-2-4

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد :

ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻮﯾﮋه اﮔﺮ در ﯾﮏ ﺣﻮزه آﻫﮑﯽ و ﯾﺎ ﺷﻨﯽ وارد ﺷﻮﻧﺪ از آن ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ﻗـﺮار ﮔﯿﺮﻧـﺪ و ﺗﺠﺰﯾـﻪ ﺷـﻮﻧﺪ ،ﻣـﺴﺘﻘﯿﻤﺎ و
ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﻔﻮذ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮده ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی )ﮐﺸﺎورزی و آﻟﻮدﮔﯽ آب (

.4

ﻋﺎﻣﻞ  98درﺻﺪ از ﮐﻤﺒﻮد آب "اﻧﺴﺎﻧﯽ" اﺳﺖ و  2درﺻﺪ آن "دﻻﯾﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ" دارد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ آﻟﻮده ﮐﺮدن و اﺗﻼف آب ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻫﺮ روز ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﯽرود و آﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دورهﻫﺎی
زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮان آن را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮد.ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﻣـﺴﯿﺮی ﮐـﻪ در آن
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎﻟﯽ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ  ،ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺖ :
 .1ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺮای اﺟﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﺮد  .ﺑﺮای اﺟﺮای اﺻﻼﺣﺎت
در ﺑﺨﺶ آب ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .
 .2ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات زﯾﺎدی در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺨﺶ آب ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
 .3ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺧﺪﻣﺎت ﺑﺨﺶ آب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم در روﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی در ﺑﺨﺶ آب ﺳﻬﯿﻢ و ﺷﺮﯾﮏ اﻧﺪ .
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ آﻣﻮزش ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟـﺸﻬﺎی ﺑﺨـﺶ آب در ﮐـﺸﻮر اﺳـﺖ .ﺑﺎﯾـﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ آﻣﻮزﺷـﻬﺎی ﻻزم،
ﻣﺮدم را از ﺧﻄﺮات ﻣﺼﺮف آﺑﻬﺎی آﻟﻮده ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻟﻮده ﺷﺪن آﺑﻬﺎ و راﻫﻬﺎی ﺳﺮاﯾﺖ آﻟﻮدﮔﯽ آﮔﺎه ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣـﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﻠـﯽ و ﻣﻌﺘﻤـﺪ
روﺳﺘﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽروﯾﻪ از ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﺑﺎﻋﺚ آﺑﺸﻮﯾﯽ ﻧﯿﺘﺮات از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎ ﺑﻪ زﯾﺮ اﯾـﻦ ﻧﺎﺣﯿـﻪ
ﺷﺪه و در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺘﺮات آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮدﻫـﺎی
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ،ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺰوده ﮔﺮدد و ﻧﯿﺰ وﻇﯿﻔـﻪ ﻣﺮوﺟـﺎن ﮐـﺸﺎورزی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان را ﺑﺎ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻢ دادن ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ زﯾﺎد و اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی از ﻃﺮﯾـﻖ آﻟـﻮده ﺷـﺪن
آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮع آﺑﻬﺎ  ،آﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪ و راﻫﻬﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﮐﻮد و ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮده ﺷﺪن آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ
.
ﻣﺮاﺟﻊ
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ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ " ،(1387) ،.ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب"،
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ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ " ،(1385) ،.راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﺰداﯾﯽ."،

.3

ﻧﺎدری ،م ،و ﻧﺎدری ،م .ر " ،(1383) ،.ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺪﻫﺎ "،ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻤﺮان ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮرCESC ،
 1-4 ، 2004دﯾﻤﺎه ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن.
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http://www.parsbiology.com
ﻋﺎﺑﺪی ﮐﻮﭘﺎﯾﯽ ،ج " ،(1380) ،.ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻟﻨﺪﻓﯿﻞ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ "،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐـﺸﻮری ﺑﻬﺪاﺷـﺖ
ﻣﺤﯿﻂ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﯾﺰد ،ﺟﻠﺪ اول.87-97 ،

.6

ﺑﺎﻗﺮی ،م " ،(1379) ،.اﺛﺮات ﭘﺴﺎب و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﯿﺎری ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و آﻟﻮدﮔﯽ ﺧـﺎک ﺗﺤـﺖ ﮐـﺸﺖ ﭼﻨـﺪ ﻣﺤـﺼﻮل
زراﻋﯽ "،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن.

.7

ﺳﻤﺎواﺗﯽ،ع " ،(1378) ،.ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﯿﺘﺮوژن در آب "،ﻣﺠﻠﻪ آب و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺷﻤﺎره  9ﺻﻔﺤﺎت .8-13
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ﻋﺎﺑﺪی ﮐﻮﭘﺎﯾﯽ ،ج ،و ﺑﺎﻗﺮی ،م .ر " ،(1380) ،.اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ "،ﻫﻤـﺎﯾﺶ اﺛـﺮات
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ 25 ،ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه.

