آلم و غيرآلم محیو و مدی باشمند .ایمن تركيبمات ممکمن

آب خام
Raw Water

است از منابع طبيدم و فروشویم تهقش تها مواد زائد بمه
وجود آیند .مواد زائد شمرر و صمندتم بمر طيمز گ متردة

آب خام عبارت است ا آیتک تس ات ا اسل اتام ا خوبت خت
هیچگ نس عملیات یهیوسسا ی روی آن ص رت نگیر  .این آب خواست
خارف ر یگهای یخار و آب گرم نیس یرا آب ر طت م یتار
یا عب ر ا ستح یتا اختم ختین ناخا اتک هتای خ لت م و خقلت
گ ناگ نک یس خ خکگیر یوتایراین ییت ی یتسعوت ان آب ختا د ر
طبیق وج ندار یلکس همیشس آب حاوی ناخا اکهتای یتیمیایک و
یسلک اس .

كی ممي ف ممفات ،منيممزی  ،سممدی و ستاسممي  .سممرب ،م م ،

منابع آب

آرسنيک ،آهن و منانز قيز ممکن است به مقمادیر جزئمم در

آب موجود در كرة زمين با حجم كیمم مدماد  1/4ميیيمارد

آب یافت شوقد.

كيیومتر مکدب ،اگر بهطور یکنواخت و موزون بر این سميار
توزیع شد بود ،عمقش به حدود  3كيیمومتر مممرسميد امما
مالحظه مم شود كه این عمم در ققمام ملتیمز از ينمدین
ساقتم متر تا حدود  9/8كيیومتر (گمودا مارینما در اايماقو
آرام) متفاوت است[ .]1حدود  99درصد آب در ااياقو هما
گرد آمد و بيش از  2درصد باايماقد بهصورت یخ و بمر
است .آب شميرین در قررهما ،دریايمههما و سمفر هما آب
زیرزمينم كمتر از یک درصمد آب موجمود در كمرة زممين را
تشکيل ممدهد[ .]1در حا حاضر ،عممدة آب شميرین اابمل
دستر

در اكثر ققام كرة زمين به صورت آبها زیرزمينم

است و كمتر از  3درصد آب شيرین اابل دستر

بمه شمکل

رودخاقه ها و دریايه هاست[ .]2در جدو  ،1موجودیت آب
در كممرة زمممين دره شممد و در شممکل  1درصممد دسترسممم
جمديت كرة زمين به منابع آب در جران را مشاهد ممكنيد.
آب با اقحمال و یما مدیم كمردن ممواد كمه در م مير
حركتش ارار دارقد ،خواص جدید بهدست ممآورد كمه از
لحاظ زی تم ،برداشتم و یا زیباشناختم دارا اهميت است.
قوع ،ميزان و كنش و واكنشها این مواد با ه  ،بر خمواص
آب ازجمیه اابیيت شرب ،خورقمدگم ،طدم  ،بمو و ...تم ير
ممگذارد.

اجزای کیفیت آب
آب ها خام ممکن است دارا ریزاقمداماانهما و تركيبمات

قاخالصمممهمما آلممم و غيرآلممم موجممود در آب ممممافزاینممد.
تركيبات غيرآلم از فرسایش و فروشویم سنگها ،خاکهما و
رسمموبات قاشممم ممممشمموقد .اجممزا غيرآلممم كيفيممت آب
عبارتاقد از قمکها بمكربنات ،كیراید ،سولفات ،قيترات و

تركيبات آلم از تجزیة مواد گياهم و جاقور و رواقماب
كشاورز قاشم مم شوقد .ایمن تركيبمات از ممواد گياخماكم
(هيوميکم) طبيدم تا مواد آلم مصنوعم بهكار رفته بمهعنموان
شویند  ،آفتكش ،عیزكش و حال ها را دربر ممگيرد .این
اجزا و غیظتهما آقرما ،بمر كيفيمت و مصمار

منمابع آب

طبيدم ت ير ممگذارقد[.]5
تمامم آبها دارا امالحماقد كه بهصورت محیو و در
آقرمما یافممت ممممشمموقد.مر تممرین اجممزا امممال در آب از
كاتيون ها (شمامل ستاسمي  ،سمدی  ،آهمن ،آلموميني  ،منيمزی ،
كی ي و )...و آقيمونهما (كربنمات ،بممكربنمات ،سمولفات و
قيترات و )...تشکيل شد اقد .اما عمالً فقط برخم از امال به
مقدار زیاد در آب یافت ممشوقد كمه اغیمب از سمه كماتيون
كی ي  ،سدی و منيزی و يرار آقيون كیر ،سولفات ،كربنمات
و بمكربنات تشکيل ممشوقد[.]6

آب خام
جدول  .1موجودي آب در كره زمين[1؛ 3؛ ]4

منبع
ااياقو ها
یخ و بر
آب زیرزمينم شور
آب زیرزمينم شيرین
دریايهها شيرین
دریايهها شور
رطوبت خاک
جوّ
مردابها و تا بها
رودخاقهها ،اقرار
موجودات زقد
جمع كل

آب ها را براسا

حجم ()1111 Km 3
133383111
243364
123891
113531
91
85
19
13
11
2
1
133853984

درصد از كل آب
96/54
1/96
1/93
1/96
1/119
1/116
1/111
1/111
1/1118
1/1112
1/1111
111

ميزان یا ق مبت ایمن عناصمر و اممال

متوسط زمان اقامت آب
 3111تا  313111سا
 1تا  1113111یا
يند روز تا هزاران سا
يند روز تا هزاران سا
 1تا  511سا
 1تا  1111سا
 2هفته تا  1سا
یک هفته
يند ما تا يند سا
یک هفته تا یک ما
یک هفته
 2811سا

درصد آب شيرین
69/55
31/16
1/26
1/15
1/14
1/13
1/116
1/113
111
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 آلودگم آب بهوسيیة كشاورز

رد بند ممكنند .ازاین قظر ،قوع تركيب قمکم و غیظت آقرا
در آب ممتواقد مديار مطمئنم برا ارزیابم كيفيت آب باشد.

 آلودگم آب در قتيجة آبيار و ش توشو خاک

تمامم فرایندها و واكنش همایم كمه در يرخمة هيمدرولوژ

 آفتكشها

عمل ممكنند ،از لحظة ميدان آب در جوّ تما زممان آبدهمم
به صورت يشممه یما يما در كيفيمت آب ققمش دارقمد[.]9

 كودها شيميایم

امممروز كيفيممت آبهمما در سراسممر جرممان ،بممهخصمموص در

 آلودگم آب بهواسطة صندت

كشورها جران سوم ازطری فرایندها طبيدم و اق اقم در
حا كاهش است .از یکسو ازدیاد جمديت سبب شمد روز

 آلودگم آب بهوسيیة اجتماعات اق اقم

به روز تقاضا برا منابع آب شيرین افزایش یابد و از سمویم

 آلودگم منابع آب به مواد رادیواكتيو.

دیار بمه دليمل عمدم دسترسمم كمافم و آسمان بمه آبهما
سطحم ،آب ها زیرزمينم بمهشمدت ممورد برمر بمردار و

بهطور كیم يندین آلودگم در منمابع آبهما وجمود دارد

استفاد ارار ممگيرد .این افزایش برر بمردار از آبلموانهما

كه برخم از آقرا ممکن است در همة منابع آبم یافت قشوقد.

عالو بر افت سطح ای متابم آب زیرزمينمم ،كماهش كيفيمت

همچنممين ،مقممدار هریممک از آ ینممد همما در منممابع ملتیممز،

شيميایم آب را قيز درسم دارد[.]8

بممهخصمموص بممين آبهمما سممطحم و آبهمما زیرزمينممم،

منابع ایجاد آلودگی آب

متفاوت است .اما آ یند ها آب آشماميدقم عمومماً از ایمن

منابع آلود كنندة آب به هر گوقه منبدمم گفتمه مممشمود كمه

ارارقد:

فداليت یا برر بردار از آن موجب آلمودگم آب شمود .ایمن

 .1عوامل فيزیکم

عوامل شامل منابع صندتم یا كشماورز  ،داممدار  ،شمرر ،

 .2عوامل شيميایم

خاقام ،خدماتم ،درماقم و متفراهاقد .این منابع را به اختصار
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