
 

 

 ب شيرينآ

Freshwater or Fresh water 

هکا     که دارای مقادیر بسیار کم نمک    آبی عبارت است از آب شیرین
هکا  نررهکا     هکا  ر داانکه   های شیرین در دریاچکه  جامدات محلول. آب

. آب شکود  یافکت مکی  های قطبی  های زیرزمینی   یخ ها  آبخوان تاالب
بکرای زنکد     ککه  آید ر میپذیر به شماترین منابع تجدید شیرین از مرم

انسانی مانند آشامیدن   نیز مصارف ماندن بسیاری از موجودات زند    
 .براوردار استاهمیت از کشا رزی 

بهپنجگرره آنهابراساسمقدارکلجامداتمحلول،هاآب

شرور،هایبسریارلربشور،آبهایلبهایشیرین،آبآب
،آبشریرینوند.شربندیمیهایشورهآبدریاتقسیمآب

هرایآ یراشودکهمقردارنکر هایطبیعیگفتهمیبهآب
گرر بررمیلری0111مقدارکلجامداتمحلولآ ککتررا 

،0111ترا0111دارایشورهایلبآب.[3،4،7]یترباشدل
شورهایآب،00111تا0111دارایشورهایبسیارلبآب

41111تا31111رایداآبدریاه31111تا00111دارای

.درکشرورهای[2]اسر گر برلیترجامداتمحلرولمیلی

قبولجامداتمحلرولآبآشرامیدنیقابلکلّمقدارمختلف

یافترره،درکشررورهایتوسررعه،طررورکلی.بررهاسرر متفرراهت
،011،ترتیرببه،قبولنیافتهمقدارقابلتوسعههتوسعهدرحال
سرا ما .عیرینشرد اسر تگر برلیترمیلی2111ه0011

بررلیتررتعیرینگرر میلی201بهداش جهانیاینمقداررا
سرا ما حفاتر ا ا جانرباسر کرهایرنمقردارکرد 

،درایررا .[0]شرد اسر تأییردمریکرانیر ا یس محیط

محلولکلدرآبآشامیدنیحداکثرمطلوبمقدارجامدات

جامرداتمحلرول.بخشاعظماس گر برلیترمیلی0011

هرایهایکلسیمهمنی یمهآنیرو هایشیرینراکاتیو آب

درایرن،برراینعروه .دهندکربناتتشکیلمیکربناتهبی
هایفسفاتهنیتراتنی برهمقردارککترریافر هایو آب

شرورهشرورسردیمههرایلربکهدرآبشود.درحالیمی

.آیندبهشکارمیهایغالبکلرایدیو 



شیرینهایآببندیتقسیم

هرایسرطحیهتوا برهدهگرره آبهایشیرینرامیآب

هرایسرطحیدرودبرهدهگرره .آبکرد یر مینیتقسیم

،هجویبارهرانهرهاها،هایسطحیجاریمانندرهددانهآب

هرایکو طبیعی،هایهایسطحیساکنمانندیخچالهآب

شروند.بنردیمریاتقسریمهردریاچرهه مخا ،ها،تاالبیخ
یافر هرادرآبخوا راکدصورتنی یابه یر مینیهایآب

هراههرا،چشرکه.چرا انردهیادر یر مینجاریشوندمی

[.0]باشندهای یر مینیمیترینمنابعآبهامهمقنات
 

شیرینهایآبکمیت

صرورتبرهکهاندیجوّهایبارششیرینهایآبمنبعتکا 

ا کرل.دنری میفرها ،برف،تگرگهمهبهسطح مینبار
درصردآ 77حردهد،ررهیکرر  مرینبرهایموجودآب
هراقررارداردههایشوردردریاهاهاقیانوسصورتآببه

.ا اسر هرایشریرینصورتآببهشدرصد3تنهاحدهد

0/2حدهد،رهیکر  میننی برهایشیرینموجودکلآب

درصرد0/1هتنهرااسر هایقطبیصورتیخ بهدرصدآ
هایشیرینبرایمصارفآشامید ،کشاهر ی،صنعتیهآب

[.0،6اس ]تفریحیدردسترس



شیرینهایآبکیفیت

تررینآببرهشوددرال آبیکهدرجوا ابرهاتشکیلمی

بردیا موادموجرودجوّرهد.بعدا تکاسآبباشکارمی

هرایموجروددر.می ا نادالصیندشوحلمی درجودرآ

ایبسرتگیدارد.درمنراط یبهشررایطمنطقرهن هالتجوّ

هراینر هالتجرویمی ا آالینرد ،صنعتیهنواحیشهری

.دراسر بسیاربیشرترا نرواحیغیرصرنعتیهغیرشرهری

توانررددارایمقررادیریهررامررینررواحیاقیانوسرریایررنآب

کلریرد،سرولفاتهمنیر یمدیم،سرهایمحلولشاملنک 

ناشیا پرتابآباقیرانوستوسرطبرادبرهدره ابرهرای

،یبرررهی مرین اباشد.پسا ری شنر هالتجروّبارا 

دنشوهاردمیبهآبهایآلیهغیرآلیمقادیر یادیآالیند 

.کنردتفراهتمریکهباتوجهبهنوعکاربری مینمقادیرآ 

هراهفاضروبراهرایشریرینینرد آبترینمنرابعآالمهم
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هرایابکشاهر ی،پسرهایم ارعابهایدانگی،رهان باله

.ا منرابعدهنردتشکیلمیهاآالیند جوّیصنعتیهرسوب

هرراگونرراگونیچررو ری انرردامگا هررایآالینررد ،یادشررد 

معل ،ذراتها،نوترین ها،پرهتو هآها(ها،هیرهسباکتری)

،هراکرشهراهعلرفکرشآفر طعمهبرو،کدهرت،رنگ،

هرایبا ماند ها،کشکودهایشیکایی،فل اتسنگین،حشر 

هرایصرنعتی،رادیونوکلودیردهاهسرایرمواددارهیی،حول

دنشروهاردمریبهآبموادشیکیاییمصنوعیآلیهغیرآلی

[0،2.]
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 مهندس حميدرضا غفاری ؛سيمين ناصری دکتر

عضو هيات علمي دانشگاه ، دانشگاه علوم پزشکي تهرانتمام استاد 
 علوم پزشکي هرمزگان
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