یر مینیتقسیمکرد.آبهرایسرطحیدرودبرهدهگرره 

آب شيرين
Freshwater or Fresh water
آب شیرین عبارت است از آبی که دارای مقادیر بسیار کم نمک هکا
جامدات محلول .آبهای شیرین در دریاچکههکا ر داانکههکا نررهکا
تاالبها آبخوانهای زیرزمینی یخهای قطبی یافکت مکیشکود .آب
شیرین از مرم ترین منابع تجدیدپذیر به شمار میآید ککه بکرای زنکد
ماندن بسیاری از موجودات زند نیز مصارف انسانی مانند آشامیدن
کشا رزی از اهمیت براوردار است.

آبهایسطحیجاریمانندرهددانهها،نهرهاهجویبارهرا،
هآبهایسطحیساکنمانندیخچالهایطبیعی،کو هرای
یخ،تاالبها،مخا هدریاچرههراتقسریمبنردیمریشروند.
آبهای یر مینینی یابهصورتراکددرآبخوا هرایافر 
میشوندهیادر یر مینجاریانرد.چرا هرا،چشرکههراه
ترینمنابعآبهای یر مینیمیباشند[.]0


هامهم

قنات

آبها،براساسمقدارکلجامداتمحلولآنهابهپنجگرره 

آبهایشیرین
کمیت 

شور،آبهایبسریارلربشرور،

آبهایشیرین،آبهایلب

منبعتکا آبهایشیرینبارشهایجوّیاندکهبرهصرورت

آبهایشورهآبدریاتقسیمبندیمیشروند.آبشریرین،

میری ند.ا کرل
بارا ،برف،تگرگهمهبهسطح مینفره 

بهآبهایطبیعیگفتهمیشودکهمقردارنکر هرایآ یرا

آبهایموجودبرررهیکرر  مرین،حردهد77درصردآ 

مقدارکلجامداتمحلولآ ککتررا 0111میلریگرر برر

بهصورتآبهایشوردردریاهاهاقیانوسهراقرراردارده

لیترباشد[.]7،4،3آبهایلبشوردارای0111ترا،0111
آبهایبسیارلبشوردارای0111تا،00111آبهایشور

صورتآبهرایشریریناسر .ا 

تنهاحدهد3درصدش 
به
کلآبهایشیرینموجودبررهیکر  میننی ،حدهد2/0

دارای00111تا31111هآبدریادارای31111تا41111

درصدآ بهصورتیخهایقطبیاسر هتنهرا1/0درصرد

میلیگر برلیترجامداتمحلرولاسر [.]2درکشرورهای

آبهایشیرینبرایمصارفآشامید ،کشاهر ی،صنعتیه

مختلفمقدارکلّقابلقبولجامداتمحلرولآبآشرامیدنی

تفریحیدردسترساس [.]6،0

متفرراهتاس ر .بررهطررورکلی،درکشررورهایتوسررعهیافترره،



بهترتیرب،011،
نیافتهمقدارقابلقبول ،


توسعههتوسعه
درحال
0011ه2111میلیگر برلیترتعیرینشرد اسر .سرا ما 
بهداش جهانیاینمقداررا201میلیگرر بررلیتررتعیرین
کرد اسر کرهایرنمقردارا جانربسرا ما حفاتر ا 
محیط یس امریکرانیر تأییردشرد اسر [.]0درایررا ،
حداکثرمطلوبمقدارجامداتمحلولکلدرآبآشامیدنی
 0011میلیگر برلیتراس .بخشاعظمجامرداتمحلرول
آبهایشیرینراکاتیو هایکلسیمهمنی یمهآنیرو هرای

آبهایشیرین
کیفیت 
آبیکهدرجوا ابرهاتشکیلمیشوددرال تررینآببره
شکارمیرهد.بعدا تکاسآبباجوّبردیا موادموجرود
درجودرآ حلمیشوند.می ا نادالصیهرایموجروددر
ن هالتجوّیبهشررایطمنطقرهایبسرتگیدارد.درمنراط 
صنعتیهنواحیشهری،می ا آالینردهراینر هالتجروی
بسیاربیشرترا نرواحیغیرصرنعتیهغیرشرهریاسر .در

کربناتهبیکربناتتشکیلمیدهند.عروه برراین،درایرن

نررواحیاقیانوسرریایررنآبهررامرریتوانررددارایمقررادیری

آبهایو هایفسفاتهنیتراتنی برهمقردارککترریافر 

نک هایمحلولشاملسردیم،کلریرد،سرولفاتهمنیر یم

میشود.درحالیکهدرآبهرایلربشرورهشرورسردیمه

ناشیا پرتابآباقیرانوستوسرطبرادبرهدره ابرهرای

بهشکارمیآیند.

کلرایدیو هایغالب

بارا  اباشد.پسا ری شنر هالتجروّیبرررهی مرین،



مقادیر یادیآالیند هایآلیهغیرآلیبهآبهاردمیشوند

آبهایشیرین
تقسیمبندی 


کهباتوجهبهنوعکاربری مینمقادیرآ تفراهتمریکنرد.

هایشیرینرامیتوا برهدهگرره آبهرایسرطحیه

آب

مهمترینمنرابعآالینرد آبهرایشریرینرافاضروبهراه

آب شيرين

بالههایدانگی،رهانابهایم ارعکشاهر ی،پسرابهرای
صنعتیهرسوبجوّیآالیند هاتشکیلمیدهنرد.ا منرابع
یادشررد ،آالینررد هررایگونرراگونیچررو ری انرردامگا هررا
(باکتریها،هیرهسها،پرهتو هآها)نوترین ها،ذراتمعل ،
کدهرت،رنگ،طعمهبرو،آفر کرشهراهعلرفکرشهرا،
کودهایشیکایی،فل اتسنگین،حشر کشها،با ماند هرای
مواددارهیی،حولهرایصرنعتی،رادیونوکلودیردهاهسرایر
موادشیکیاییمصنوعیآلیهغیرآلیبهآبهاردمریشروند
[.]2،0
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