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  ک�یات :ل��ل او
  مقدمه
تواند به دنبال  که کاهش بیشتر منابع آبی می یمشکالت و هاي اخیر در رابطه با کمبود آب، بحران آبدر سال

هـایی از  صـحبت  هر روز از رادیو، تلویزیـون و یـا در میـان مـردم    . سخن بسیار گفته شده است ،داشته باشد
هـا و   منـاطقی از شـهر  ها، خشک شدن مـزارع و باغـات یـا کمبـود آب در     ها و رودخانه خشک شدن دریاچه

نهادینـه  نتوانسته است در خصوص کـاهش مصـرف و    هاولی چرا تاکنون برنامه. شنویم، مطالبی میها روستا
اصال چرا بایـد   ؟ت چندانی داشته باشدپیشرف ،آب زیرزمینی ویژه به ،مصرف بهینه از منابع آبکردن فرهنگ 

  ؟داشته باشیم در مصرف آب صرفه جویی
قابـل اسـتفاده بـراي    منابع آبی  .حیاتی است که بدون آن بیش از چند روز، زندگی ممکن نیست اي مادهآب 

 که پایداري امکان زندگی در هـر منطقـه فـراهم    باشداي  باید به گونه مصرف آن ، پسندمحدودانسان بسیار 
هـاي شـیرین   هاي کره زمین از زمان تشکیل تاکنون تغییر چندانی نداشته است و حجـم آب حجم آب. شود

. شـود جغرافیایی واقع شده است که کمربند بیابانی کره زمین را شامل می یایران در عرض .بسیار اندك است
منـابع آبـی در    ذاتـی  هاي کشور تقریبا یک سوم متوسط بارش جهانی است که نشانگر کمبودمتوسط بارش

یعنی ما داراي اقلیم خشک و کم آبی هستیم و باید روش مصرف آب و روش زندگی خود را بـه  . است کشور
تـوانیم مصـارف خـود را در حـد و انـدازه       ما نمـی . اي برنامه ریزي کنیم که متناسب با این شرایط باشدگونه

ها حکایـت از آن دارد کـه    اگر چه گزارش .نیمکشورهاي اروپایی تنظیم ک هاي پر آبی چون سرزمین مصارف
  .دارندریزي  برنامه ،بیش از ما در رابطه با مصرف بهینه آب بسیاري از آن کشورها

بـر هزینـه بسـیار     افزونانتقال آب . توان در حجم باال آن را به کشور وارد کردتوان تولید کرد، نمیآب را نمی
 یراه حل مناسب این روش بجز در موارد خاص .فنی دشوار است و باال، از نظر زیست محیطی، زمین شناسی

. زیانبار است شیرین کردن آبهاي شور از جمله آب دریا نیز بسیار پرهزینه و از نظر زیست محیطی. باشد نمی
و  پذیرش شـرایط اقلیمـی خشـک کشـور     ،ریزي مصرف درست منابع آبی موجود کار، برنامهبنابراین تنها راه

منـابع آب قابـل    دهنـده  ابتـدا بایـد عوامـل کـاهش     ،براي حل مساله کمبود منابع آب. است نسازگاري با آ
، بنابراین منـابع  ندبا کیفیت مناسب جهت مصارف بسیار محدود و آبهاي شیرین. دسترس کشور بررسی شود

کمبـود   سـبب تواند برداري بیش از حد توان منابع آبی می بهره. شوند میآب از دو جنبه کمی و کیفی تهدید 
شـهري  (خانگیهاي  با رهاسازي فاضالب سطحی و زیرزمینی کیفیت منابع آب ،از سوي دیگر. منابع آب شود

توان نمی بنابراین، .یابد میبه درون زمین کاهش  ها آنها و نفوذ  ، کشاورزي و صنعتی در رودخانه)و روستایی
 آبـی، حجـم  کاهش حجـم و کیفیـت منـابع    با  ترتیب به این. مصارف مختلف استفاده کرد برايها از آن آب
برداري غلط و مصرف بی رویـه از منـابع    الگوي بهره. ایممنابع آب قابل استفاده خود را کاهش داده زیادي از

خشـک   هـا  و تـاالب  هابسیاري از دریاچه. ها شده استها و چشمهآب باعث خشک شدن بسیاري از رودخانه
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هـا عـالوه بـر     خشک شدن دریاچـه  .بیابان تبدیل شده است به ها از آن اي گستردههاي شده است و یا بخش
اقلیمی موجب تولید ریزگردها شده که به یکی از معضـالت امـروزي تبـدیل    مخرب زیست محیطی و اثرات 

بـرداري از منـابع آب    هـاي بهـره  هاي آب زیرزمینی موجب افـزایش هزینـه  کاهش ذخیره آبخوان. شده است
تر نشست زمـین   ها و به دنبال آن مزارع و باغات و در مراحل پیشرفتهبسیاري از چاه زیرزمینی، خشک شدن

هـاي کشـاورزي و باغـات بلکـه      این پدیده نه فقط زمین. هاي بسیار بزرگ در زمین شده است و ایجاد شکاف
اشت بیش از هایی در نتیجه برد مشاهده شکاف براي مثال. کند کلیه تاسیسات، روستاها و شهرها را تهدید می

سـال   2500کـه بـیش از    در شهرستان مرودشـت  در نزدیکی بناي تاریخی تخت جمشید حد آب زیرزمینی
پایداري این بناي بزرگ تاریخی و با را تحمل کرده و پابرجا مانده است،  طبیعی تمام حوادث بزرگ و کوچک

  .کند ارزش را تهدید می
احیـا و   ي برنامـه در سـالهاي اخیـر    آب به ویژه آب زیرزمینی،با هدف بهبود منابع  چه باید کرد؟ وزارت نیرو
کـه بـا مشـارکت     ي ایـن برنامـه  هـا یکـی از طـرح   .در دستور کار قرار داده اسـت  را تعادل بخشی منابع آب

طـرح ملـی دانـش     ،اي و اداره کل آموزش و پرورش هر استان به اجرا در خواهد آمـد  هاي آب منطقه شرکت
طـرح دانـاب بـراي مقـاطع تحصـیلی دوره اول      . شـود مـی به اختصار داناب گفته آموزي نجات آب است که 

 در زمینه مسایل آب به معلمین و دانش آموزانبیشتر  هدف این طرح اطالع رسانی. متوسطه انجام می شود
از منـابع آبـی    درست است، تا بتوان با فرهنگ سازي و تغییر نگرش در خصوص منابع آب و فرهنگ مصرف

 .برداشت آنبرداري از  شرایط بحرانی منابع آب و پایدار کردن امکان بهره مهارور، گامی در جهت محدود کش
هـاي   مختصر سعی کرده است اطالعات الزم در خصوص منـابع آب و راه  امید است این کتابچه که به صورت

مسـاعدت   از همکـاري و  در پایان  .باشدبتواند براي معلمین گرامی مفید  را توضیح دهد، آنمصرف بهینه از 
مدیرعامل محتـرم جنـاب آقـاي مهنـدس      ، به ویژهاي فارس مدیران و کارشناسان شرکت سهامی آب منطقه

جناب آقاي مهندس صالح جهرمی، رئـیس گـروه طـرح    معاونت حفاظت و بهره برداري از منابع آب دهقانی، 
نیـز مـدیرکل   و اب آقاي ارجمنـد  جناحیا و تعادل بخشی جناب آقاي مهندس خلیقی و مدیر روابط عمومی 

  .آید تقدیر و تشکر به عمل میو دیگر مدیران و معلمین  فارس استان آموزش و پرورش  اداره

  تعریف داناب-1-1
ایـن  . شده است تشکیل "طرح ملی دانش آموزي نجات آب"ابتدایی عبارت اي است که از حروف داناب واژه

بـا  که ملی است  یداناب طرح .است در نظر گرفته شده رستانیدانش آموزان دوره اول مقطع دبی براي طرح
 منابع هايارتقاي آگاهی عمومی دانش آموزان مقطع اول متوسطه در زمینه مسائل و چالش هدف آموزش و

 هـاي  شـرکت مشـترك   با همکـاري این طرح  .گذاري شده است هاي مصرف بهینه از آن، پایه راه و آب کشور
علمی در تمامی نقاط کل آموزش و پرورش در سطح ملی و با تکیه بر مبانی  هاياراد و اي سهامی آب منطقه

  .شود کشور اجرا می
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  تاریخچه داناب-1-2
 ،اصفهان، یـزد و ایـالم  خراسان رضوي، هاي قزوین، مازندران، آذربایجان شرقی،  داناب تاکنون در استان طرح

بـر ایـن    .ه اسـت ، حاکی از موفقیـت آن بـود  ها در این استان طرح اجراي سنجش اثر بخشی. اجرا شده است
 ي اقدامات جدي و فراگیر در عرصه آموزش و بهبود فرهنگ مسـائل حـوزه   انجام اساس و با توجه به ضرورت

  .ه استاعالم شد براي اجرا ملیعنوان طرحی  به ،1395از ابتداي سال آب، 

  اهداف طرح-1-3
هاي بخش آب از طریـق افـزایش دانـش و ارتقـاي     چالشهدف از اجراي طرح تربیت نسلی آشنا با مسائل و 

تـوان   مـی . باشـد   مـی  بعد هاي گاماول و اعضاي خانواده و معلمان آنان در  گامسطح آگاهی دانش آموزان در 
  :بندي کرد اهداف طرح را به صورت زیر طبقه

در زمینـه   آنـان معلمان، والدین و سایر وابستگان  ،سطح آگاهی دانش آموزان ءافزایش دانش و ارتقا - 1
 مسایل آب و مصرف بهینه آن

 در زمینه مسایل آب و مصرف بهینه آن ایجاد اثرات و تغییرات مثبت در نگرش و رفتار دانش آموزان - 2
  مختلف هاي بخش آب در ابعادتربیت نسلی آشنا با مسائل و چالش - 3

  چارچوب و فرآیند اجراي طرح داناب-1-4
اي، انگیزشـی و تشـویقی، ارزیـابی و     شـی، مشـارکتی، ارتبـاطی، رسـانه    هاي هفتگانه آموزطرح داناب با نظام

ایـن  بـر اسـاس    ،روند اجرایی طـرح دانـاب   .در مدارس اجرا می شود گزارش دهیارزشیابی، مستند سازي و 
همان گونه که در بخش اهداف اشاره شد، هدف از اجراي طرح داناب آگاهی  .شود مراحل هفتگانه تعریف می

ایـن روش سـه گانـه مـدلی اسـت کـه       . و تغییر نگرش نسبت بـه مقولـه آب اسـت    ساسیت، ایجاد حبخشی
حـس   و نتیجه مـورد نظـر نیـز افـزایش آگـاهی     . هاي شناختی، انگیزشی و رفتاري را پوشش می دهد مولفه

  . ستا هانش آموزان در پایان دریافت آموزشمسئولیت دا

  هاي اصلی طرحویژگی- 1-5
کـردن   مدیریت منابع آب ایران با همکاري مشاور ضمن لحـاظ شرکت ملی از سوي  راهبري کالن و - 1

 هابومی براي استان مسائل مدیریت
  مبتنی بودن بر مطالعات علمی و تعریف اصولی - 2
  و عمقی و پرهیز از اقدامات صرفا نمایشی اي تمرکز بر آموزش پایه - 3
  نظام مند بودن طرح - 4
  ل اصالحات ساالنه بر اساس بازخوردهاي اجراافق دراز مدت براي اجراي مستمر طرح همراه با اعما - 5
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  آب � ����گ د��ی  و ا�ا�ی :��ل دوم
 مقدمه

آب در مصـرف  و صرفه جـویی  پاك نگه داشتن همواره به ، به خصوص دین اسالممختلف در ادیان و مذاهب 
به پـاکی   از سوي دیگر در فرهنگ چند هزارساله ایرانی نیز آب تقدیس شده است و دستور. توجه شده است

بررسـی   آب از منظر دین اسالم و تمـدن ایرانـی   جایگاهدر این فصل . و حفاظت از منابع آب داده شده است
  .شود می

  قرآن ارزش و اهمیت آب در -2-1
خداونـدي   یبرکتـ  آب. انسان را به شکرگزاري این نعمت بزرگ یادآور شـده اسـت   يخداوند در آیات متعدد

آب بـراي مسـلمانان   . گردانـد  کند و بشر و زمین را پـاکیزه مـی   ا حفظ میبخشد، حیات ر است که حیات می
  .اي براي استفاده در طهارت، وضو، غسل و غیره دارد اهمیت ویژه

  .آب اشاره شده است» زندگی بخشی«خاصیتبه در آیات متعدد قرآن 
آن زمین را پس از مـردنش   و خداوند آب را از ابرها پایین فرستاده و به وسیله: سوره فرقان 49و  48آیات  (

  ).حیات داده است
  .»اي را از آب قرار دادیم و هر چیز زنده«وجعلْنَا منَ الْماء کُلَّ شَیء حی:فرماید انبیاء می سوره 30آیه 

  :در قرآن کریم به ذخیره کردن آب اشاره شده است
کَـ رٍ َفأَسـ قَـد لْـنَـا منَ السماء ماء بـِ ونَ   َأَنْـزَ ر قَـاد ابٍ بِـه لَ لَی ذَهـإِنَّا عضِ ور  )سـوره مؤمنـون   18آیـه  ( نَّاه فی اْلأَ

دادیـم و همانـا در برگردانـدن آن     و از آسمان، آبی به اندازه فرو فرستادیم، پـس آن را در زمـیــن جــاي    «
  »قـادریـم

کنند مورد نکوهش قرار گرفته در قرآن کریم به صرفه جویی آب نیز اشاره شده است و کسانی که اسراف می 
  .اند

  .سوره اعراف به اسراف نکردن اشاره می کنند 31آیه 
فین؛ از نعمت حب المسرِ الی وا إنَّه فُ وا وال تُسرِ اشرَبوا و خداوند  هاي خدا بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید کهکُلُ

  .)سوره اعراف 31آیه ( اسرافکاران را دوست ندارد
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 نگ ایرانیانآب در فره- 2-2

توان دریافت که آب یکی از مفاهیم دینی در گذشته ایرانیان  با مطالعه باورهاي ملی و دینی ایران باستان، می
و » بـاد «و » آتـش «همـراه سـه عنصـر    » آب«. اند ایرانیان همیشه با دیده احترام به آب نگریسته. بوده است

هاي پیش از اسـالم، جایگـاه   هتقریباً در همه نوشت. استاي برخوردار بوده  نزد ایرانیان از تقدس ویژه» خاك«
 ).1387ذبیح اهللا منصوري،(آب در مجموعه آفرینش بسیار حساس است

 »آب پاك«دار اندیشه  ایران باستان طالیه-2-3

بنـابراین  . شـمردند  مقـدس مـی  آن را گذاشـتند و   ها به طبیعـت بـه عنـوان مظهـر الهـی احتـرام مـی        ایرانی
آب به ایـن پـاکی و شـفافی را    به باور آن ها، زیرا  ،کنند هآلودآب را  و دست آلوده به آب بزنند ستندتوان نمی

کـردن آب را از گناهـان    آلوده استان بر اساس تعالیم دین زرتشت،اند مثالً ایرانیان ب براي پاك کردن فرستاده
نقـش آفریننـدگی و   . کردنـد  مـی  تقدیس و تکریم را آنشمردند و  مقدس میآب را  آنها. اند شمرده بزرگ می

آناهیتا نیـز بـه عنـوان ایـزد بـانوي آب و       .زایایی آب از روزگاران کهن براي ایرانیان باستان شناخته شده بود
ذبـیح اهللا  ()1شـکل  (مختلـف سـتوده و تکـریم شـده اسـت      هـاي  باروري و پـاکیزگی، بارهـا و بـه مناسـبت    

  .)1387منصوري،

  

  

  

  

  

 در رابطه با آب هاي ایران باستان جشن-2-4

  .)1387ذبیح اهللا منصوري،(در رابطه با آب وجود داشته است هاي مختلفی در فرهنگ ایرانیان، جشن

  

  

 آناهیتا، ایزد بانوي آب .)1(شکل 
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 جشن تیرگان-4-1- 2

این . شود شماري ایرانی برگزار می تیر در گاه 13هاي ایرانی در تیر روز از تیر ماه برابر با  تیرگان یکی از جشن
) روزسیزدهم(است و بنا به سنت در روز تیر) ه باران آور در فرهنگ ایرانیستار(جشن در گرامیداشت تیشتر

در تواریخ سنتی تیرگان روز کمان کشیدن آرش کمانگیر و پرتاب تیر از فراز البرز . پذیرد ماه تیر انجام میاز 
  .است

اسطوره و قهرمان ملی ایرانیان است و اینکه میان ایران و  آرش کمانگیر  دربارهیکی از روایت هاي این روز 
، شاه ایران، سپاه ایران شکست سختی »منوچهر«و  »افراسیاب«در نبرد میانها جنگ و ستیز بود،  سال توران
افتد و سرانجام دو  سپاه ایران در مازندران به تنگنا می. دهد خورد؛ این رویداد در روز نخست تیر روي می می

پذیرند  می ،برخیزدآیند و براي آنکه مرز دو کشور مشخص شود و ستیز از میان  سوي نبرد به سازش در می
جا مرز دو کشور باشد و  پرتاب کنند هر جا تیر فروآمد همان) خراسان(که از مازندران تیري به جانب خاور 

پدیدار شد و  )ایزدبانوي زمین( سپندارمذیک از دو کشور از آن فراتر نروند؛ تا در این گفتگو بودند،  هیچ
مانندش تیر را  ي بیترین کماندار بود و به نیرو آرش در میان ایرانیان بزرگ. آوردند تیر و کمانفرمان داد 

آرش . سپندارمذ به آرش گفت تا کمان بردارد و تیري به جانب خاور پرتاب کند. کرد دورتر از همه پرتاب می
است و باید توش و توان خود را در این راه  به نیروي بازو و پرش تیر او بسته کشور ایراندانست که پهناي 

او خود را آماده کرد، برهنه شد، و بدن خود را به شاه و سپاهیان نمود و گفت ببینید من تندرستم و  .بگذارد
ز بدن بیرون ي نیرویم با تیر ا دانم چون تیر را از کمان رها کنم همه اي در وجودم نیست، ولی می کژي

برآمد و به نیروي خداداد تیر را رها  کوه دماوندرا برداشت و بر بلنداي  آنگاه آرش تیر و کمان. خواهد آمد
فرمان داد تا تیر را نگهبان باشد و از  )وایو( ي باد مز، خداي بزرگ، به فرشتههر. جان بر زمین کرد و خود بی
گذشت تا در کنار رود  رفت و از کوه و در و دشت می آسمان میتیر از بامداد تا نیمروز در . آسیب نگه دارد

 .نشستدر گیتی نبود  تر از آن ه درخت گردویی که بزرگبر تن »جیهون«

  انجشن آبانگ- 4-2- 2

در فرهنگ ایرانیان قدیم و زرتشتیان امروز، روز دهم آبان، آبان روز نام دارد وقتی نام روز و مـاه در فرهنـگ   
آبان به نام آب و فرشته . دهم آبان نیز به جشن آبانگان اختصاص دارد. شود زرتشتی یکی شد، جشن برپا می

  .)1387ذبیح اهللا منصوري،(آب است
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  �نا�ت �نا�ع آب: ��ل �وم
  مقدمه

، تقاضا براي منابع آب جدیـد  شهري و روستایی با شکوفایی تمدن بشري و افزایش رفاه و جمعیت در جوامع
  ، تولیـدات  ، تولیـد انـرژي   کشـاورزي   مصارف  براي  آب  نیاز به  که  است  در حالی  .همواره در حال افزایش است

  هـا، تهـی   خشکسـالی  بـروز  بـا  ،است  افزایش  لسرعت در حا  به  )و روستایی شهري(خانگی  و مصارف  صنعتی
هاي منـابع   ، محدودیت )و مرتع جنگل  به ویژه خاك،( طبیعی منابع  و تخریب  زیرزمینی  هايمنابع آب  شدن
هاي منابع آب در کشور و استان، ابتـدا بایـد منـابع آب     محدودیت از براي درك حقیقی. شود تشدید میآب 

  .را شناخت اي ملی و منطقهقابل دسترس در سطح جهان، 

  منابع آب در جهان-3-1
ایـن حجـم بـا    . میلیون کیلومتر مکعب تخمین زده شده است 1360هاي کره زمین در حدود حجم کل آب

هـا در دریاهـا و   درصـد آب  97بـیش از   .توجه به چرخه دائم در بین منابع مختلف در حال جابجـایی اسـت  
. انـد  ها در منـاطق قطبـی تجمـع یافتـه    صد نیز به صورت یخ و یخچالدر 2ها متمرکز بوده و حدود اقیانوس
رار ق بشردرصد از آب موجود در جهان ممکن است براي استفاده مستقیم در اختیار  1کمتر از تنها  ،بنابراین

  .)2شکل (است دشواراستخراج آن  حبس شده که دسترسی و در اعماق زمین این آباز زیادي  بخش. گیرد
  .هاي یخی و یخچال است شتار هر جا سخن از منابع آب است منظور منابع آب شیرین بجز کالهکدر این نو

  
  
  
  
  
  
  

  :از مهمترین منابع آب کره زمین عبارتند
 )رودخانه، دریاچه، دریا و اقیانوس(هاي سطحیآب -1
  هاي طبیعییخچال -2
  ).گیرد رار میدر دسترس بشر ق چاه، چشمه و قناتکه توسط (هاي زیرزمینیآب -3

   توزیع منابع آب در جهان .)2(شکل   
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 ).1387امین علیزاده،(در اتمسفر آب موجود بخار -4
 

ایـن  . گیـرد  شود و در اختیار بشر قرار مـی  طبیعی شیرین می يها نیز طی فرآیند بخشی از آب شور اقیانوس
 .گویند فرآیند را چرخه آب می

  چرخه آب-3-2
هـاي مختلـف   متفاوت و در محـل  به مسیر چرخشی آب در کره زمین که در طی آن آب به اشکال و حاالت

هـا،   ها، خشـکی  طی این چرخه آب از سطح دریاها، اقیانوس .)3شکل(شود چرخه آب گفته می ،گیرد قرار می
اگر این بخار آب حرکت رو به باالي خود را ادامـه دهـد، در    .شود حتی از سطح گیاهان و جانوران تبخیر می

  .ودش گیرد و متراکم می طبقات باالیی جو جاي می
توانـد بـه    انـد، مـی   بخار آب متراکم شده که به صورت ابر درآمده طی شرایط اقلیمی و  فشار و دماي خاصی

ها مستقیما بر سطح منابع آبی سطحی اگر این آب. هاي گوناگون از جمله برف و باران دوباره فرو ریزند شکل
تبخیر می شود، مستقیما به منـابع آب   فرود آیند، منهاي بخشی از آن که در زمان بارش تا رسیدن به زمین

ها روي پوشش گیاهی فرود آید، بخشی از آن از سطح پوشش  اگر نزوالت جوي در سطح خشکی. پیوندند می
هـایی کـه    این بخش از بارش به همـراه بـارش  . ریزد گیاهی تبخیر شده و بخشی دیگر بر سطح زمین فرو می

قسمتی در سطح خاك جاري . شوند به دو بخش تقسیم میاند،  مستقیم روي سطح خاك و سنگ فرود آمده
بخشـی دیگـر بـه درون    . سـازند   ها را مـی  که ابتدا نهرهاي کوچک و بزرگ و سپس رودخانه)آب روان(شود می

 بـه وسـیله  هاي سـطحی ذخیـره شـود بـه مـرور       چنانچه آب در الیه. کند ها نفوذ می خاك و یا شکاف سنگ
کنند در  هاي عمیق زمین نفوذ می مقادیري از آب که به الیه. شود خیر میگیاهان جذب شده و یا مستقیم تب

منـابع آب  . دهنـد  هـاي آب زیرزمینـی را تشـکیل مـی     هاي عمیق سنگ و خاك ذخیره شده و آبخوان بخش
یا به صورت چاه و قنات به وسـیله انسـان برداشـت شـده و مجـددا      ) چشمه(زیرزمینی نیز به صورت طبیعی

هاي سطحی خاك وجود دارنـد،   آبهایی که در سطح زمین و یا الیه. ت تبخیر به جو بازگرددتواند به صور می
بخشی از بارش قبل از رسـیدن بـه زمـین تبخیـر     . حتی در زمان بارش نیز مدام در معرض تبخیر قرار دارند

  .گویند آب تجدیدپذیر می ،رسد به آبی که به زمین می ،رسد شود و بقیه به زمین می می
  

  
  
  
  
  

   چرخه آب .)3(شکل 
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  هاي زیرزمینیآب-3-3
 )خـاك (سطح زمین زیرینهاي  الیهکه به  و دیگر نزوالت جويبخشی از برف و باران به  :منابع آب زیرزمینی

  .شود گفته می آب زیرزمینی، کنند نفوذ می
 در بخـش بـاالیی  . هاي نفوذناپذیر برسد هدهد تا به الی آب نفوذ کرده به داخل زمین به حرکت خود ادامه می

حـدود نیمـی از    .دده زیرزمینی را تشکیل می هاي آبخوان کند و یه نفوذناپذیر، آب فضاهاي خالی را پر میال
این رقم در ایران به مراتب باالتر . هاي زیرزمینی می باشندجمعیت دنیا از نظر آب شرب متکی به همین آب

کشـاورزي خـود را از منـابع     شهرها و روستاهاي کشور آب مـورد نیـاز شـرب و    بیشترتوان گفت  است و می
  .کنند زیرزمینی تامین می

 هاي زیرزمینی و انواع آن آبخوان-3-1- 3

و  پراز آب  )خاك و سنگ(مواد تشکیل دهنده آن هاي درزیا  هاحفر است که زمین هقسمتی از پوست :آبخوان
بـا رسـیدن بـه     هاي ممتد از آب پر شده و ها بر اثر بارندگی هاي سنگ معموالً منافذ و سوراخ. دشده باش سیر

آب  آبخوانا آبخوان یبه عبارت دیگر  .گردد جا متوقف می در همان رسی هاي مانند سنگ نفوذسطح غیرقابل 
یا در آبخوان آبرفتی ) الي، ماسه و شن(هاي سخت نشده الیهزیرزمینی یک الیه آبدار زیرزمینی است که در 

 و قنـات  توانـد از طریـق چـاه    این آب مـی . شود می ایجادآبخوان سازند سخت هاي داراي درز و شکاف  سنگ
هـا و   در سطح زمـین و رودخانـه   تراوش رتها و یا بصو و یا بصورت طبیعی از طریق چشمه برداري شود بهره

  .ها خارج شود دریاچه

 آبرفتیآبخوان - 3-1-1- 3

تشـکیل شـده و داراي فضـاهاي    ) ریگ، شن و ماسه(خرده سنگ و مواد درشت دانههایی هستند که از  سفره
حرکت فره تواند در آن فضاهاي خالی ذخیره شود و یا درون س آب میاز این رو . خالی با ابعاد متفاوت هستند

، قابـل  ذخیره ثابت) 2 وذخیره تجدیدپذیر ) 1: هاي آبرفتی به دو بخش آب ذخیره شده در درون سفره .کند
  .تفکیک است

تا  2(اي که هر ساله و یا حداقل در یک دوره چند ساله نسبتاً کوتاه عبارت است از ذخیره :ذخیره تجدیدپذیر
 .شود اي، جبران می ر منابع تغذیههاي جوي یا دیگ ریزش از به وسیله نفوذ) سال 3

طـوالنی مـدت پدیـد     اي هاي دور و در زمان تشکیل آبخوان در دوره در سال اي است که خیرهذ :ذخیره ثابت
دچار آسـیب شـده و در   در غیر اینصورت آبخوان  ،باقی بماند ها ثابت در طی سال این ذخیره باید. آمده است

  .شود از دست رفته و خشک می کامالًصورتی که اقدامی نشود، آبخوان 
آبخـوان  شـود، از   مـی  یعنی حجمی که هر ساله توسط بارندگی جبران ،ما تنها مجازیم به اندازه حجم متغیر

  .)4شکل (ایجاد نگرددمنفی تخلیه آبخوان برداشت کنیم تا اثرات 
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 سازند سخت آبخوان-3-1-2- 3

ي آهکی که در اثر نفـوذ آب بـاران انحـالل یافتـه و     ها ها و کوه معموال در سنگ در استان فارس  آبخواناین 
بـه   .شـوند  ذخیره می ها و شکاف در داخل این حفراتشوند و آب  تشکیل می، گردد داراي حفره و مجاري می

آبخوانهـاي  سـخت عبارتنـد از   سـازند  هـاي   انواع دیگر آبخوان. شود ها کارستی یا آهکی گفته می این آبخوان
که معمـوال از  ... لومرایی و آبخوانهاي ایجاد شده در تشکیالت ماسه سنگی، آذرین و گرانیتی، آبخوانهاي کنگ

  .)5شکل (پتانسیل قابل توجهی برخوردار نیستند
  

  
  

  هاي تغذیه آب زیرزمینیروش-3-2- 3

  .شوند هاي طبیعی و مصنوعی تغذیه میبه روش هاي زیرزمینیآب
 :هاي تغذیه طبیعیروش

سطحی نفوذ یافته و  هاي رف در الیهبب آب ایجاد شده در اثر ذوش باران و یا بار: بارندگی مستقیم - 1
به دلیل کاهش سرعت  جایی که پوشش گیاهی بیشتر باشد .پیوندد ق و سطح آب زیرزمینی مینهایتا به عم

 .شود ، تغذیه بهتر و بیشتر انجام میرسیدن آب به زمین برايهاي باران و ایجاد زمان بیشتر  قطره
در مناطقی که بستر رودخانه از مواد دانه درشت تشکیل شده باشد و عمق : هاه از طریق رودخانهتغذی - 2

آب زیرزمینی بیش از عمق رودخانه باشد، بخشی از آبهاي جاري درون رودخانه از طریق بستر نفوذ یافته و 
 .پیوندد نهایتا به آبهاي زیرزمینی می

  
  
  
  

سازند سخت آبخوان .)5(شکل  آبخوان آبرفتی ).4(شکل    
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  :هاي تغذیه مصنوعیروشترین مهم
هایی با ابعاد مختلف و عمق چندین  ایجاد حوضچهکنترل آبهاي سطحی و : تغذیه مصنوعی هاي هحوضچ - 1

 متر به منظور نگهداري آبهاي سطحی و نفوذ آب به درون زمین در طول زمان
و توزیع سیالبهاي فصلی در سطوح وسیع و عمق کم به منظور استفاده از  مهار کردن: پخش سیالب - 2

 به درون زمینسطح باالي نفوذ آب 
ها، مقدار  توان از طریق وارد کردن آب به چاه در شرایط مناسب می: اي هاي تغذیه تغذیه از طریق چاه - 3

 .تزریق کردها  قابل توجهی آب را به آبخوان

  تخلیه آب زیرزمینی-3-3- 3

ح زمین تخلیه در نتیجه برخورد سطح آب زیرزمینی به سط( هاي مختلف طبیعی آبهاي زیرزمینی به روش
شوند، که به آبهاي  یا مصنوعی از درون زمین خارج می) هاي درونی و شکل سطحی زمین در اثر تغییرات الیه

 .شوند سطحی پیوسته و یا مصرف می

 ها ها و زهکشی در رودخانه تراوش، هاتخلیه طبیعی از طریق چشمه - 1
 هاتخلیه بوسیله چاه - 2
  ها قناتتخلیه بوسیله  - 3

 قناتچشمه،  چاه،-3-3-1- 3

هریـز نـام   و آن را کاریز یا ک ي خالق قنات را اختراعابتکار بادر چندین هزار سال قبل  ایرانیان باستان :قنات
با این اختراع که در نوع خود در جهان  .قرار دارد یزدترین قنات دنیا در  نخستین قنات دنیا و طوالنی. نهادند

بـه صـورت    آوري کـرد و گـرد  هاي زیرزمینی راتوان مقدار قابل توجهی از آب می ،است نظیر بوده تا کنون بی
هاي طبیعی، آب آن در تمام طـول   به سطح زمین رساند، که همانند چشمه ثقلی بدون نیاز به مصرف انرژي،

  .سال بدون هیچ کمکی از درون زمین به سطح آن جاري گردد
بـه طـرف   زیرزمینی است که به صورت کوره یا مجرا از سطح زمین با شیب مالیـم،   اي قنات یا کاریز آبراهه 

داخل منطقه اشباع آب زیرزمینی حفر شده و آب منطقه مذکور را تحت نیروي ثقل به دهانه خروجی آن به 
به منظور تخلیه مواد حفر شده، هوادهی و دسترسی به کوره، در فواصـل معـین   . کند هدایت می» مظهر«نام 
مـادر  «ترین آنها  و به عبارتی عمیق آخرین میله. شوند نامیده می» میله چاه«که  ساخته شدههاي قائمی  چاه
و بخـش غیـر اشـباع را    » تـرون «یا » ترکار«یا » منطقه آبدار«در طول کوره، قسمت اشباع را . نام دارد» چاه

  .)6 شکل(نامند می» خشکه کار«
 اي شکل و قائم است که بوسیله ماشین، دست و یا توام، در درون تمام یا قسمتی اي عمدتا استوانه حفره: چاه

ها یا  آب از طریق درز و شکاف سنگ .شود برداري از ذخایر آب زیرزمینی حفر می از الیه آبدار، به منظور بهره
  .)7شکل (کند خاك به درون چاه تراوش می منافذ
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محلی که در آن آب زیرزمینی به طور طبیعی از درون خاك یا سنگ به سـطح زمـین یـا بـه درون     : چشمه
  .)شرکت مدیریت منابع آب ایران(گویند مییابد، چشمه  ن میاي از آب سطحی جریا توده

 

  

  آب زیرزمینی برداشت از نظرتقسیم بندي مناطق - 3-4- 3

 - و توسعه بهره برداري از منابع آب زیرزمینی، دشت ها به سه گروه برداري مجوز بهره امکان صدور از نظر
  .دنشو می تقسیممنطقه آزاد، ممنوعه و بحرانی 

  ناطق آزادم-1- 3-4- 3

مناطق آزاد نامیده از میزان آب ورودي به آن کمتر باشد،  برداري زیرزمینی که در آنها میزان بهره هاي آبخوان
برداري بیشـتر   بهره .گویند تعادلرا در حال  آبخوان، برداري برابر باشد اگر میزان آب ورودي و بهره .شوند می

  .اي امکانپذیر است هاي آب منطقه مجوز شرکتی و انجام مطالعات کارشناسها، با  در این آبخوان
 

  مناطق ممنوعه -2- 3-4- 3

در . از میزان آب ورودي به آن بیشتر است آبخواناز برداري آب  زیرزمینی که در آنها میزان بهره هاي آبخوان
 بخوانآثابت سطح آب و کاهش ذخیره  افت مداوم سبب، آبخوانبرداري بیش از ظرفیت  ه بهرهاین حالت ادام

برداري بیش از حد مجاز از منـابع آب زیرزمینـی، کیفیـت     در حالت دوم ممکن است به دلیل بهره. گردد می
برداري باید تالش کـرد از افـزایش شـوري     منابع آب کاهش یابد که در این مورد با ایجاد محدودیت در بهره

  .آبخوان پیشگیري شود
  
  

چاه برداشت آب زیرزمینی  .)7(شکل  قنات ).6(شکل   
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  مناطق بحرانی -3- 3-4- 3

اي  ذخیـره آب بـه انـدازه    نگـردد،  مهـار و  یابدادامه برداري بیش از ظرفیت  بهره ،منوعهم آبخواناگر در یک 
یا کیفیت آب با پیشروي آب شور بصورتی تخریـب   ،گیرد میفره در معرض نابودي قرار سیابد که  میکاهش 

ن شـروع بـه   گاهی سطح زمی چنانچه این روند ادامه یابد،. شود که براي مصارف معمولی قابل استفاده نباشد
ایـن  تمـامی  در  .شـود  هاي بزرگ در سطح زمین پدیدار مـی  ها و گودال در این حالت شکاف. کند مینشست 

 .ممنوعه بحرانی گویندیا  ت سفره را بحرانیحاال

  عوامل ایجادکننده بحران آب زیرزمینی -3-5- 3

سهم سرانه آب تجدیدپذیر  اگر ،المللی، طبق شاخص موسسه بین المللی مدیریت آب هاي بینمعیاربر اساس 
هزار و  هزار تا یک بین یک اگر کشور پرآب است؛ آن متر مکعب باشد 700هزار و  باالي یک در کشوري هر نفر
 500مترمکعب باشد خشک و بحرانی و اگر کمتر از  500تا 100 اگر کمتر از  ؛زا تنش باشد، مترمکعب 700

در  بر اساس شاخص سازمان ملل متحد؛ اگر .باشد بحران مطلق می با مترمکعب درسال باشد کشوري
بیش از اگر مصرف  و  دارد تنش آبی ، آن کشوردرصد باشد 60مصرف منابع آب تجدید شونده تا  کشوري

  :مهمترین عوامل ایجاد بحران به شرح ذیل می باشد .است درگیر بحران آب باشد، آن کشور با درصد 60

 هاي آبریزآب در حوزهعدم وجود مدیریت یکپارچه منابع  -1
 عدم تعادل بین مصرف و آب موجود -2
 افزایش مصارف شرب و بهداشت و فضاي سبز شهريتوسعه شهرنشینی و سطح رفاه و در پی آن  -3
 عدم احساس مسئولیت در خصوص پیشگیري از مصارف بی رویه در منازل و سطح جامعه -4
 اري در کاهش مصارف آبرقابت در مصرف بیشتر از منابع آب به جاي همک -5
  هاي مجازهاي غیر مجاز و اضافه برداشت از چاهحفاري چاه -6
اي و صنایع کوچـک   هاي گلخانهتوسعه بیش از حد کشت در فضاي باز به جاي مصرف آب در کشت -7

  محلی
  دادن کل بار اقتصادي خانوار بر دوش زمین کشاورزي و منابع آب زیرزمینی رافزایش جمعیت و قرا -8
  با ثابت نگه داشتن یا کاهش سطح زیر کشت هاي آبیاري نویناستفاده از روشعدم  -9

  آب زیرزمینی بیش از حد توان منابعاثرات ناشی از برداشت  -3-6- 3

هاي  عبارت است از اینکه مقدار برداشت و مصرف آب برداشت ایمنهاي زیرزمینی  از نظر متخصصین آب
آبخـوان ایجـاد    در کمی و کیفی و ساختاري دراز مدت اثرات نامطلوب دراي باشد که  زیرزمینی به گونه

در غیر این صورت آبخوان به لحاظ کمیت یا کیفیت منابع آب دچار نقصان شده و یا کل سـاختار  . نشود
  باشد برخی از اهم مسایل به شرح ذیل می. فیزیکی آبخوان با مشکل مواجه خواهد شد
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 .باشد ي که قابل برگشت نمیافت سطح آب زیرزمینی به حد -1

 آبخوان شدنها و قنوات تا مرز خشک ها، چشمه کاهش شدید آبدهی چاه -2

 هاي باالي ناشی ازآن هاي موجود به همراه هزینه تغییر محل و کف شکنی مکرر چاه -3

حجـم ذخیـره و امکـان حرکـت و انتقـال آب در       کاهش(کاهش ظرفیت حجم مخزن طبیعی آبخوان-4
  )آبخوان

 هاي مجاور و خسارت به سرمایه گذاري دیگران کاهش آبدهی چاه -5

خـانگی،   منابع آب و شور شدن تدریجی آنها و در نتیجه ایجـاد محـدودیت در مصـارف    تافت کیفی -6
 کشاورزي  صنعت و

 هجوم آب شور و با کیفیت بد به آبخوان -7

 نشست زمین -8
. شود که وزن طبقات بـاالیی تحمـل گـردد    وجب میم ار زیرزمینییک الیه آبد منافذفشار آب در میان 

تشـکیل   کـاهش یافتـه و ذرات   در میـان ذرات  شوند، فشـار  هاي زیرزمینی استخراج میهنگامی که آب
 نشسـت زمـین  . شـود  در نتیجه زمین منطقه دچار نشست می. گردند دهنده الیه تا حد زیادي جابجا می

  .گرددح زمین میهاي بزرگ در سطو ترك ، گودالایجاد شکاف سبب

  هاي سطحیآب-3-4
آب . گوینـد  را آب سـطحی مـی  اند  که روي زمین قرار گرفتهی و دیگر مخازنها  و تاالب ها ها، دریاچه رودخانه

یا تبخیـر و   ي شوربا ورود به دریاها این آب. شود تأمین می) برف و باران(سطحی بطورطبیعی ازطریق بارش
  .شوند خارج می سطحی از دسترسی ،یرزمینیهاي آب ز آبخوانیا نفوذ عمقی به 

  رودخانه -4-1- 3

  ولی با . کند مییا به داخل زمین نفوذ . گردد باز می اتمسفربه  تبخیردر ابتداي هر بارندگی آب باران بر اثر 
شود که  یابد و بارش بیش از مقداري می افزایش سرعت و مدت بارندگی به تدریج درصد تبخیر کاهش می

ها ابتدا بصورت قشر این آب. شود ع آب در سطح زمین جاري میدر این موق. زمین قادر است جذب کند
یابند و سپس در مجاري معینی  نازکی از آب و یا تعداد زیادي از جویبارهاي بسیار کوچک و درهم جریان می

  .دآورن را بوجود می هاي بزرگ و بزرگتر و رودخانه پیوندند ها مرتبا به هم می این شاخه. شوند متمرکز می
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  دریاچه - 4-2- 3

هاي آزاد تماس نداشته باشد دریاچـه اطـالق   پر شده و با آب آبهاي بزرگ سطح زمین که بوسیله  به گودي
در معتدل کردن آب و هوا نقش مهمی داشته ها  دریاچه. ها معموال نقطه پایانی رودها هستند دریاچه. شود می

نیز اهمیت قابل تـوجهی  و گردشگري  ، از نظر زیست محیطی، اقتصاديکند سالیانه را زیاد می بارانو میزان 
 .دهند ها تشکیل می سطح زمین را دریاچه% 8/1ود حد .دارند

مـزه   هـاي تلـخ   هاي آب شـور و دریاچـه   هاي آب شیرین دریاچه ها از نظر ترکیب شیمیایی به دریاچه دریاچه
هاي وارده به دریاچه از روي آنهـا   هایی که رودخانه به جنس سنگ هها بست طعم آب دریاچه. شوند تقسیم می
هاي بستر و اطـراف دریاچـه    و جنس سنگ، ساکن بودن و یا جریان داشتن آب دریاچه تبخیر، کند عبور می

  .جریان داشته و در حرکت است همیشههاي شیرین آب  در دریاچه. متفاوت است

  از منابع آب سطحی بی رویهمشکالت ناشی از برداشت  - 4-3- 3

شود، بر این  اي هر استان مشخص می برداشت مجاز از آبهاي سطحی که توسط شرکت سهامی آب منطقه
اساس است که حقابه زیست محیطی رودخانه و دیگر منابع آب سطحی تغذیه شونده توسط رودخانه و 

در صورت عدم رعایت . نه و موارد مشابه در نظر گرفته شودمیزان تغذیه دشتهاي پایین دست از رودخا
  .معیارهاي مذکور مشکالتی به شرح ذیل بروز خواهد کرد

در  واقـع  هايها تغذیه کننده دشترودخانه(ها با برداشت بی رویه از رودخانه هاکاهش تغذیه آبخوان -1
 .کنند ها را تغذیه می ها آبخوان گفته شد که رودخانه 2-3-3در بند  .)مسیرشان هستند

 )هاکاهش تغذیه و ورودي به آن(هاها و تاالبخشک شدن دریاچه -2
ریزگردهـا و  و ایجاد زنده وابسته به ایـن آبهـا   و نابودي موجودات )اکوسیستم(بوم بهم خوردن زیست -3

ا را پوشـانده  ي که بسـتر آنهـ  ریز رسوبات دانه ها ها و تاالب دریاچهبا خشک شدن (مشکالت ناشی از آنها 
هـاي   دشـواري  به صورت ریزگـرد و غبـار بـراي انسـان    کنند و  است با کوچک ترین وزش باد حرکت می

 .ها نتیجه اقدامات نادرست انسانی است ی ازاین ریزگردبزرگدر واقع بخش . کند بسیاري ایجاد می
 اههاي ورودي به رودخانهافزایش آلودگی و رقیق نشدن آلودگی -4

 :شود می  هاي ذیل تقسیم أثیرات ذرات معلق بر سالمتی انسان به گونهمهم ترین ت

 هاي قلبی و تنفسیآسیب ·

 هاي دفاعی فرایندتأثیرات بر  ·

 بروز و تشدید آسم ·

 تأثیرات سرطانی ·
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 ي جلوگیري از بروز بحران منابع آبکارها راه -3-5
  ها در همه بخش بتغییر فرهنگ مصرف و الگوي مصرف آ براي و عمومی ملی و اراده عزم -1

 دهد، مانند شیرهاي آب هوشمند هایی که مصرف آب را کاهش می استفاده از فناوري -
 ها بازچرخانی آب در منازل براي مصارفی نظیر فالش تانک توالت -
 ها عدم استفاده از آب با قابلیت شرب براي شستشوي ماشین و منازل و آبیاري باغچه -
 خیزداري و آب داري آبخوان هاياجراي طرح -2
 کاهش قابل مالحظه مصارف آب کشاورزي -3

 و حتی کاهش سطح زیر کشت در فضاي باز عدم توسعه سطح زیر کشت -

 به همراه ثبات و یا کاهش سطح زیر کشت هاي آبیاري و مدیریت آب در مزرعهتغییر در روش -

 آب برتغییر الگوي کشت به گیاهان کم  -

ه از ارزش افزوده بیشـتري برخـوردار اسـت و منجـر بـه      تغییر کاربري آب از کشاورزي به صنعتی ک -
  .صنعتی شدن و ایجاد اشتغال و پیشرفت شهرستان خواهد شد

 :هاي زیر زمینیحفاظت و بهره برداري بهینه از آب -4

 جلوگیري از برداشت بی رویه  -

 هاي غیر مجازجلوگیري از کف شکنی و حفر چاه -

  خشکسالی -3-6
یـا بـه    .باشد که معموال یک فصل یا بیشتر می است در یک دوره ممتد زمانیخشکسالی حاصل کمبود باران 

وقتی زیاد به طول انجامـد و از یـک    -تعریف دیگر کمبود بارندگی نسبت به مقدار متعارف یا قابل انتظار آن
  . که براي تامین نیازها ناکافی است -فصل فراتر رود
  انواع خشکسالی

  . شود می بندي اجتماعی طبقه -، کشاورزي، هیدرولوژي و اقتصاديخشکسالی به چهار دسته هواشناسی
اي از زمان بوجـود   خشکسالی به دلیل کمبود و یا کاهش مقدار بارندگی در طی دوره :خشکسالی هواشناسی

شود که میزان بارندگی سـاالنه کمتـر از میـانگین     به عبارتی خشکسالی هواشناسی زمانی حادث می. آید می
  .اشددرازمدت آن ب

ها یا خشکسالی هواشناسی مدت زیادي ادامه پیدا کند و حجم جریان رودخانه وقتی: خشکسالی هیدرولوژي
  . شود هاي زیرزمینی کاهش یابد، به وقوع خشکسالی هیدرولوژیکی منجر میآبسطح 
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 محیط ریشـه گیـاه بـه حـدي     و شود که مقدار رطوبت موجود در خاك زمانی آغاز می :خشکسالی کشاورزي
). 2000تیـت و گسـتارد،   (کاهش یابد که موجب پژمردگی و در نهایت کاهش محصـوالت کشـاورزي گـردد   

معمـوالً پـس از یـک دوره بسـیار طـوالنی مـدت خشکسـالی هواشناسـی و         : اقتصادي -خشکسالی اجتماعی
شـود    هاي دسته جمعی و گسـترده مـی   گردد و موجب قحطی، مرگ و میر و مهاجرت هیدرولوژي حادث می

  ).1997ویلهایت، (

  آثار و تبعات خشکسالی - 1- 6- 3

 هااز بین رفتن مراتع و جنگل -1
 تغییرات منفی آب و هوایی - 2
  بیکاري افراد شاغل - 3
  به شهرها گسترده هاي مهاجرت - 4
 هاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسیبروز بحران - 5
  )8 شکل(هاخشک شدن باغات و هدر رفتن سرمایه - 6

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برداري بی رویه از منابع آب و بهره آثار و تبعات خشکسالی ).8(شکل 
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  هاي ایرانوضعیت آب-3-7
 84بطوریکه  . خشک و نیمه خشک آسیا قرار دارد ناحیهدر  یاي با بیشترین تنش آبی جهان ایران در منطقه

درصـد از کشـور شـامل منطقـه      16درصد از کشور شـامل منـاطق خشـک، نیمـه خشـک و فـرا خشـک و        
در ایران بـه شـدت   ورزي وري فیزیکی و اقتصادي آب کشا بهره .باشد می، مرطوب و نیمه مرطوب اي مدیترانه

ـ باشد و در صورت عدم مدیریت صحیح و به موقع، منجـر بـه    پایین می   .دخواهـد شـ   و بـزرگ  ملـی  یبحران
میلیـارد   130میلی متـر و آب تجدیـد پـذیر در حـدود      243حدود  بارش کشور ساله 48بارندگی  میانگین

 108آب تجدید پذیر کشـور بـه    بارشش با توجه به کاه اخیر آمار پنج سالهبر اساس  .مترمکعب بوده است
 حدود  95-96سال آبی مرداد  19 تاهاي جوي از اول مهر  ارتفاع کل ریزش .است میلیارد مترمکعب رسیده

 درصد کاهش 3ساله  48 میانگین درصد و نسبت به 4باشد که نسبت به سال آبی گذشته  متر می میلی 227
   .میلیارد مترمکعب رسیده است 116به  نیز پذیرتجدید میزان آب. داشته است

 80بـه بـیش از    1300میلیون نفـر در سـال    10برابر شده و از کمتر از  8طی نه دهه، حدود  جمعیت ایران
میزان سـرانه آب  ). نفوس و مسکن کشور برداري اطالعات آمار( رسیده است 1395میلیون نفر تا پایان سال 

 1395مترمکعـب در سـال   1450بـه حـدود    1300ر سـال  هزار مترمکعب د 13تجدیدپذیر کشور از حدود 
صـنعت  . آب و هـوایی، تهدیـدي جـدي بـراي مـردم و اقتصـاد اسـت        بـد  تشدید شرایط .یافته است کاهش

ــرایط    ــه شـ ــاس بـ ــدت حسـ ــه شـ ــران بـ ــاورزي ایـ ــدکشـ ــوا بـ ــت  ،آب و هـ ــالی اسـ ــویژه خشکسـ   .بـ
شود در حالیکه تنهـا   داده میبه بخش کشاورزي تخصیص   %) 90در حدود (سهم قابل توجهی از آب کشور

 )2017بانـک جهـانی   ( تولید ناخالص ملـی را بـه عهـده دارد   % 13کند و  از اشتغال کشور را تامین می% 23
. شود تامین می  )درصد60حدود ( سهم عظیمی از آب تخصیصی به بخش کشاورزي از منابع آبهاي زیرزمینی

اعالم محدوده ممنوعه  357، کشور محدوده مطالعاتی 609هاي زیرزمینی، از تعداد  بدلیل اضافه برداشت آب
متوسـط  . گیـرد  مـی محدوده دیگر نیز در زمره ممنوعه قـرار   17 و با ادامه برداشت به شکل فعلی است شده

کسـري مخـزن تجمعـی در     .است میلیارد مترمکعب بوده 75  سال اخیر، حدود 14کسري حجم مخزن طی 
 متـر بـوده اسـت    5/16 حـدود   مترمکعب و افت سطح آب تجمعی نیزمیلیارد  131حدود  سال گذشته، 51

  . )سامانه اطالعات جامع آب کشور(
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  ا�تان �رس ��مای �نا�ع آب: �ھارم��ل 
  مقدمه

هاي مصرف و یا انتقال  سازي، رساندن آن به محل برداري از منابع آب موجود در دسترس، ذخیره بهره براي
هاي آبیاري و زهکشی، توان به سد، کانال اده شود که از مهمترین آنها میآن باید از تاسیسات مختلفی استف

هاي در این فصل ابتدا با منابع آب. اشاره کرد...  ها و ، تصفیه خانه)توسط لوله( خطوط انتقال آب شرب
هاي منابع آب قابل استفاده درك  سطحی و زیرزمینی استان فارس آشنا خواهید شد تا بتوان از محدودیت

  .برداري مناسب از منابع آب آشنا خواهید شد بهره در ادامه با تاسیسات مهم آبی براي .تري پیدا کرد عمیق

  منابع آبی استان فارس -4-1
آب و از نظـر   .کشـور اسـت   کیلومتر مربع، چهارمین استان بزرگ 4/123966با مساحت حدود  استان فارس

بارنـدگی   میـانگین  .شـود  تانی، معتدل و گرم تقسیم میمختلف این استان به سه دسته کوهس مناطق یهوای
درصـد   29 میانگین بلند مدتباشد، که نسبت به  می متر میلی 396  حدود 95 -96 آبی سال پایان تااستان 
  .)اي فارس شرکت آب منطقه()1نمودار()1جدول ( داشته است افزایش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 95- 96سال آبی  میانگین بلند مدت
4/306 396 

 )میلی متر(بارش استان فارسمیانگین  .)1(جدول 

 96-97 آبی سال پایان تا 68- 69 آبی سال از فارس بارش تغییرات). 1( نمودار
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 منابع آب سطحی استان فارس-4-2
رودخانه سفید در ایستگاه دهکده سفید، شور و شیرین در ( هاي دائمی شمال استان میانگین آبدهی رودخانه

و  )آغاج در ایستگاه بندبهمن رودخانه قره( مرکز ،)و پل خان بیگ و کر در ایستگاه چمریز ایستگاه جمال
ایستگاه باتون، رودخانه آب شیرین در ایستگاه گراب، رودخانه شول رودخانه فهلیان در ( هایی از غرب قسمت

در سال آبی ) هاي بوشیگان و چیتی هاي تلمبه حسنی وگوسنگان، رودخانه شاپور در ایستگاه در ایستگاه
. ساله اخیر و نسبت به میانگین بلند مدت کاهش یافته است 10میانگین دوره خشکسالی  جاري نسبت به

، جنوب )آغاج در ایستگاه علی آباد خفر رودخانه قره( استان هاي دائمی مرکز رودخانه آبدهی میانگین
رودخانه ( هاي غرب و سایر قسمت )رودخانه مند در ایستگاه دژگاه، رودخانه فیروزآباد در ایستگاه دهرم(

ل آبی در سا) در ایستگاه شیب تنگ نرگسی) شیرین(دالکی در ایستگاه چم چیت و رودخانه اعظم جره 
 نسبت به میانگین بلند مدت کاهش یافته ساله اخیر افزایش و 10جاري نسبت به میانگین دوره خشکسالی 

در سال آبی جاري نسبت به ) رودخانه رودبال در ایستگاه درب قلعه( میانگین آبدهی در شرق استان. است
الزم به ). 2نمودار ( یش یافته استساله اخیر و نسبت به میانگین بلند مدت افزا 10میانگین دوره خشکسالی 

ذکر است که ایستگاه تنگ کارزین در پایین دست سد سلمان فارسی قرار دارد و مقدار آبدهی رودخانه مند 
  .شده است مهاردر این ایستگاه 

سبب افزایش حجم  هاي جنوب و شرق استان در سال آبی جاري نسبت به سال آبی گذشته آبدهی رودخانه
درصد حجم  35اي که در حال حاضر  به گونه ،اي سلمان فارسی، تنگاب و رودبال شده استذخیره آب سده

 .درصد بوده است 8مفید سدهاي استان داراي ذخیره آبی است که این عدد در مدت مشابه سال آبی قبل 
هاي اخیر نیز حاصل کاهش آبدهی  هاي شمال، مرکز و غرب استان در سال بطور کلی خشکیدگی تاالب

شمال، مرکز و غرب  هاي اي که تقریبا تمام تاالب ساله اخیر است به گونه 10در دوره خشکسالی  ها دخانهرو
  ).2نمودار ( اند استان خشکیده

  

  ي استان فارسها رودخانه -4-2-1

شور ، سیوند، کر، پیر شش، تنگ شیو، فهلیان، شادکام آغاج، مند، کر، قره شاملاستان،  هاي ودخانهرمترین مه
هـاي   رودخانـه موقعیت  9 شکل .باشند د، میاقلی اوجانو  رودبال، دار گله، خشک ،مهران شور، شور الر، جهرم
  ).شرکت آب منطقه اي فارس(دهد نشان می را فارس

  ي استان فارسهااچهدری - 4-2-2

در  هـاي دائمـی کشـور    که بیشترین تعداد دریاچه طوريمتعددي وجود دارد، به  هاي دریاچهدر استان فارس 
هاي آب شیرین  هاي آب شور و دریاچه توان به دریاچه استان فارس را می هاي دریاچه. قرار دارنداستان فارس 
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اشاره  طشکو  بختگان، مهارلو هاي دریاچهتوان به  هاي آب شور استان می از میان دریاچه. کردبندي  تقسیم
بزرگتـرین دریاچـه آب شـیرین     دریاچـه پریشـان  توان به  هاي آب شیرین استان نیز می از میان دریاچه. کرد

 آمـده اسـت   هـاي فـارس   ، مهمترین دریاچههاي برخی ویژگی 2 دولدر ج. کرد اشاره دریاچه کافتر و )کشور
  ).2جدول (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 اخیر ساله 10 دوره در فارس استان هاي رودخانه آبدهی تغییرات). 2( نمودار

 رودخانه هاي استان فارس). 9( شکل
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 دریاچه بختگان - 1- 4-2-2

ختگان، از دریاچه کیلومتر  950مساحت آن . قرار دارد استان فارساست که درشرق  ایران شور هاي دریاچه ب
ـ  شد و دریاچه بختگان، باعث افزایش رطوبت هوا می .است ورودي اصلی آن رودخانه کر. مربع است علـت  ه ب

، رطوبت حاصله در هواي همان منطقه باقی مانده و باعث ریز نی هرستانش ونهاي پیرام بلند بودن ارتفاع کوه
ها  عی کوهتوان به نوعی آن را آبیاري مصنو می .گردید ها می و زیتون در کوه موثمردهی درختان انجیر، بادام، 

این دریاچه با توجه به وسعت زیاد پرندگان مهاجر زیادي را به سوي خود  .)1390تیموري و همکاران،( نامید
  .هاي اخیر با مرگ بسیاري از آنها مواجه بودیم د که در سالکر جلب می

 خشک شدن دریاچه

و  بآچـاه  و غیرمجـاز  رویه  ر بیحفهاي ورودي به دریاچه،  رویه و غیرمجاز از آب رودخانه برداشت بیدر اثر 
 تقریبـا  و بخش قابل تـوجهی از ایـن دریاچـه خشـک شـده      ، ها، کاهش بارندگیبرداشت حساب نشده از آن

  .)10شکل ( کامال خشک شده استها دریاچه  حتی در بعضی از سال .چیزي از آن باقی نمانده است
 

  

  

  

 کیفیت آب قابلیت
انگین یم

 )متر(عمق
میانگین 

 )کیلومتر مربع(مساحت
  نام

 ارژن 9/2 1 شیرین صیدماهی-تفرج -محیط زیست

 شور استخراج نمک -محیط زیست
 )5/0(طشک طشک-بختگان 950 )5/1(بختگان

 پریشان 8/10 3/1 شیرین صیدماهی-تفرج -محیطزیست

 کافتر 46 1 شیرین صیدماهی-تفرج -محیطزیست

-قایق سواري -محیطزیست
 استخراج نمک

 مهارلو 175 5/0 شور

 خشک شدن دریاچه بختگان .)10(شکل 

 دریاچه هاي مهم استان فارس). 2( جدول
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 محیطی اثرات زیست

از جمله . نی بر معیشت اقتصادي ساکنان منطقه بر جاي گذاشته استخشک شدن بختگان اثرات منفی فراوا
ریز و استهبان بـه شـدت کـاهش یافتـه      هاي نی کوهی شهرستان گیاهی به علت کمبود بخار آب، محصوالت

هـاي کشـاورزي    مانـد، بـه زمـین    زاري که به جاي دریاچه به جاي می هاي شوره همچنین وجود زمین. است
زار که استعداد چندانی براي کشاورزي ندارند در منطقه گسترش یافته  ه اراضی شورهکشیده شده و در نتیج

هاي ساکن اطراف دریاچه و جانوران اهلی و وحشی هـم زیـان   زارها براي سالمت انسانهمچنین شوره. است
فعلی  لذا در صورت ادامه وضعیت .گردد هاي پوستی، ریوي و چشمی می انواع بیماري آور است و موجب بروز

به زودي طوفان شن و نمک، اراضی کشاورزي اطراف آن  را نیـز نـابود کـرده و بـا خشـک شـدن بختگـان،        
مهاجرت پرندگان به سمت دریاچه که از نظر  توریستی و زیست محیطی بسـیار قابـل توجـه اسـت متوقـف      

ه و کـویر، بـه معنـاي    هاي اقتصادي مرتبط با دریاچه و منابع قابل برداشـت از آن از بـین رفتـ    شده، فعالیت
  .)1395و همکاران، طرازکار (د شو تلخ منطقه محسوب میحقیقی آن، واقعیت 

  هاي استان فارسدالیل خشک شدن دریاچه - 4-2-3

 ها  هاي ورودي به دریاچه رویه و غیرمجاز از رودخانه برداشت بی - 1
  و کاهش زهکشی از آب زیرزمینی هاي زیرزمینیرویه از آب برداشت بی - 2
  هاهاي مجاز و غیر مجاز در محدوده دریاچهافزایش تعداد چاه - 3
 هاي اخیر شکسالی و کاهش بارندگی در سالخ - 4

  هااثرات خشک شدن دریاچه -4-2-4

  عدم تعدیل هوا در شب و روز  - 1
  کاهش رطوبت و برهم خوردن سیستم چرخه آب و هوا و خشک شدن باغات - 2
  هاي تنفسیهاي دور و بیماريد نمکزارها تا فاصلهافزایش گرد و غبار و ایجا - 3
  کویر گسترش - 4
 هاشور شدن آب چاه - 5
 ها در دریاچهافزایش غلظت آالینده - 6
 .استا هخوردن اکوسیستم منطقه و از بین رفتن موجوداتی که حیات آنها وابسته به دریاچه بهم - 7
 هاي توریستیاز بین رفتن جاذبه - 8
 هاي کشاورزي و بیکار شدن کشاورزانمیناز بین رفتن ز - 9
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  معروف استان فارسي سدها -4-3
هاي موجود و در دسترس و یا انتقال آن بـه منـاطقی کـه موردنیـاز اسـت، از      برداري از آب معموال براي بهره

اشاره هاي آبیاري توان به سد، بند، کانال و شبکه ها میشود که از مهمترین آن تاسیسات مختلفی استفاده می
  .)11شکل ( و)3جدول ( شوند بررسی میتاسیسات آبی استان در این قسمت مهمترین . کرد

  

 نام  ستانشهر رودخانه نوع   )میلیون متر مکعب(حجم کل

 سد درودزن مرودشت کر خاکی با هسته رسی  993

 )قیر(سد سلمان فارسی قیر آغاج قره وزنی بتنی قوسی  970

 )سیوند(سد سیبویه سعادت شهر سیوند اي خاکی سنگریزه  225

اي با هسته  سنگریزه  440
 رسی

 )تنگ براق(سد مالصدرا اقلید کر

اي با هسته  سنگریزه  130
 رسی

 سد تنگاب فیروزآباد فیروز آباد فیروزآباد

 سد ایزدخواست آباده ایزدخواست خاکی با هسته رسی  12

 سد خسویه داراب تنگ چرخی بتنی  14/5

  

  

  

  

  

  

 

  

  

ان فارسسدها و بندهاي است برخی. )3(جدول   

 سدهاي معروف استان فارس .)11(شکل 

 سد درودزن

 سد سلمان فارسی

 سد سیوند سد خسویه

مالصدراسد   
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 سد درودزن -4-3-1

در استان فارس در پنجاه کیلومتري شمال غرب مرودشت و بر ) سد داریوش: نام پیشین(د مخزنی درودزنس
هجـري خورشـیدي بـه پایـان رسـید و آب       1351ساخت این سـد در سـال   . است ساخته شده روي رود کر

ــیراز و  ــهرهاي ش ــامیدنی ش ــه    آش ــاورزي منطق ــت و آب کش ــت مرودش ــت را پش ــی یبانیمرودش ــد م  .کن
را یـدك   عنـوان قـدیمی تـرین سـد خـاکی سـاخته شـده در خاورمیانـه         سد درودزن جالب است بدانید که

  .)اي فارس شرکت آب منطقه(کشد می

حجـم  ، میلیـون مترمکعـب   5/70 :حجم بدنه سـد ، متر 60: ارتفاع از پی، متر710: طول تاج: مشخصات سد
اي  شـرکت آب منطقـه  ( اسـت  میلیـون مترمکعـب   860:فیدحجم م، میلیون مترمکعب 960:مخزن در نرمال

  ).فارس

  منابع آب زیرزمینی استان فارس -4-4
 .منابع آب زیرزمینی استان فارس شامل چاه و چشمه و قنواتی است که در سـطح اسـتان پراکنـده هسـتند    

، استان ینیزیرزم آب سطح افت میانگین). 3نمودار ( شدیدي داشته است افت استان در زیرزمینی آب سطح
 متر 25/9 معادل، 96 شهریور تا 83 شهریور از ها دشت در زیرزمینی آب سطح آماري مشترك دوره شروع از
در  هاي زیرزمینیبا توجه به کاهش بارندگی، شاهد افزایش برداشت از آب .باشد می متر 71/0 حدود ساالنه و

هـایی کـه بـارش     ه نحوي است که حتی در سالبرداري بی رویه ب این بهره. نتیجه افت تراز سطح آب هستیم
بـا افـزایش   . هـا ادامـه دارد   نسبتا مناسبی هم وجود دارد روند کاهشی تراز آب و افـزایش عمـق آب در چـاه   

  .هاي زیرزمینی و کاهش بارندگی، کیفیت منابع آب زیرزمینی استان کاهش یافته استبرداشت از آب

  

  

  

  

  

  

  

  
 96شهریور -نوسانات میانگین سطح تراز آب زیرزمینی استان .)3( نمودار
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همانطور در . است آمده) 4(به صورت نمونه در جدول  آب در چند دشت استانبرداري از منابع  بهره وضعیت
اند، افت آب زیرزمینی و  ها که در مناطق مختلف استان واقع شده این جدول مشخص است در تمامی دشت

ناگفته پیداست که با این روند، آبخوانهاي آب زیرزمینی این . ها ادامه دارد برداشت از ذخایر ثابت آبخوان
اشتغال و زندگی در این  هاي جدي خواهد شد و به دنبال آن شرایط هاي آینده دچار آسیب ها در سال دشت

  .شود مناطق با خطر جدي مواجه می

  

  

  منابع و مصارف آب

برابر با  1395-96ساله منتهی به سال آبی  28ن بارش ساالنه در سطح استان فارس در دوره آماري میانگی
هاي  کیلومتر مربعی استان، متوسط حجم ریزش 4/123966با توجه به مساحت . باشد متر می میلی 9/306

یون مترمکعب میل 26441از این میزان بارش حدود . استمیلیون مترمکعب  38045جوي ساالنه برابر با 
  .)6و  5جداول ( باشد میلیون مترمکعب آب تجدیدپذیر می 11604شود و  تبخیر می

  

  

  

  

  

  

  

افت ساالنه سطح 
 )متر(آب زیرزمینی

حجم اضافه برداشت از 
 )میلیون مترمکعب(منابع

برداري مجاز  بهره
از منابع 

میلیون (آب
 )مترمکعب

برداري  بهره
علی از منابع ف

میلیون ( آب
 )مترمکعب

تعداد 
 منابع

متوسط بارش 
 )متر میلی(ساالنه

 نام 

86/0  45 4/389  5/434  2183 1/367  نمدان 

95/1  10 1/115  1/125  551 6/334  ارسنجان 

33/0  9/7  1/207  215 2523 8/441  شیراز 

33/1  2/4  1/23  3/27  78 3/329  استهبان 

 فارس برداري از ذخایر ثابت آبخوانها در چند دشت استان برداري و میزان بهره جمع کل بهره .)4(جدول 
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 )به جز سدها( تعداد و تخلیه منابع آب در استان فارس .)5(جدول 

 )میلیون مترمکعب( مصارف آب در استان فارس .)6(جدول 

درصد  جمع  موتور پمپ  نهر چشمه   درصد  جمع  قنات چاه
92.6 8141.21 93.6 1715.08 106.74 905.04 703.3 92.3 6426.4 334.19 6092.21 کشاورزي   
5.3 462.87 4 73.77 0 3.15 70.62 5.6 389.1 6.77 382.33 شرب
0.7 64.57 1.5 27.64 0.32 0 27.32 0.5 36.93 0.34 36.59 صنعت
1.4 123.8 0.9 15.98 0.04 6.74 9.2 1.5 107.82 29.24 78.58 سایر
100 8792.45 100 1832.2 107.1 914.93 810.17 100 6960.25 370.54 6589.71 جمع 

درصد کلآب زیرزمینینوع مصرف جمع کل آب سطحی

درصد تخلیه( میلیون متر مکعب)  تعداد نوع منبع ردیف
81/9 6589/714 84685 چاه هاي بهره برداري 1
13/0 104883 2319 چشمه 2
5/1 411/155 1790 قنات 3

100/0 8049/199 88794
89/5 914/929 697 نهرها 4
10/5 107/101 2943 موتورپمپ 5
100/0 1022/03 3640
_ 9071/229 92434

مجموع تخلیه از منابع آب زیرزمینی

مجموع برداشت از منابع آب سطحی
جمع کل منابع
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کار�ی ��رف ����ه: ��ل ���م   �صارف آب و را�
  مقدمه

اي کـه   به گونه. کرده است جدي آب را در بیشتر مناطق کشور ، بحرانو تولید غذا آشامیدن براي آب نیاز به
هـاي معمـول خـارج و بـه مسـایل امنیتـی کشـیده شـده          هاي کالن کشـور از جنبـه   ر سیاستاین بحران د

 خانگی، کشاورزي و صنعتی هاي مختلفدر بخش آب سازي مصرف هاي بهینهآشنایی با روش ،بنابراین .است
 .به ویژه در استان فارس استرین مسایل آموزشی در سطح کشور و ت ضرورياز 

  انواع مصارف آبی- 5-1
، صنعت )شرب و بهداشت( دسته اصلی خانگی 3در  باقی مانده مصارف آباز کسر سهم محیط زیست، پس 

 آمده 7در جدول هاي مختلف در بخشکشور  و در استان فارس توزیع مصرف آب .گیرد و کشاورزي قرار می
  .است

  

 نوع مصرف فارس ایران

 کشاورزي 92% 92%

 خانگی 7% 7%

 صنعت 1% 1%

هاي موجود میزان هدر رفت آب در  براساس گزارش. ر ایران بیش از میانگین جهانی استهدررفت آب د
بنابراین، یکی از  .درصد گزارش شده است 12تا  9درصد است درحالی که این مقدار در دنیا  30تا  28ایران 
  .است ورزيها به ویژه در کشا هاي اصلی گذر از بحران کم آبی، اصالح الگوي مصرف در همه بخش راهکار

  بهینه سازي مصرف آب در بخش کشاورزي -5-2
، با توجه به افزایش جمعیت و نیاز فزاینده به مواد غذایی و به دلیـل  )1392( بیژن حقیقی پژوهشبر اساس 

قرارگیري ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان، محدود بودن منابع آب و بـاال بـودن میـزان تبخیـر،     
 و اسـتان  از آب مصرفی کشـور از آن جا که درصد زیادي . استکشور  مشکالتترین  اصلیبحران آب یکی از 

ترین راهکار  در بخش کشاورزي است، بنابراین، مدیریت صحیح مصرف آب در کشاورزي،  مهمترین و اساسی
میلیـارد مترمکعـب در    70میزان آب مصرفی در بخش کشاورزي حدود . استکشور و استان  حل بحران آب

و کشور  فارس مقایسه نحوه توزیع مصرف آب در استان .)7(جدول   
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ایـن در حـالی اسـت کـه     . شـود  بـرآورد مـی   ل کشوردر ک سال
هاي تحت درصد و در سامانه 35تا  30راندمان آبیاري سطحی 

با توجه به سطح بسیار وسیع تحت . درصد است 70تا  40فشار 
درصدي راندمان 10هاي آبیاري سطحی، افزایش پوشش سامانه

تواند نقش بسیار مهمی در کاهش آب مصرفی داشته  آبیاري می
  .اشدب

در بخش بحران آب  مدیریتکارهاي  راه -5-3
  کشاورزي

  افزایش راندمان آبیاري  -1
  هاي آبیاري مناسب استفاده از روش -2
  هاي آبیاري پوشش کانال -3
اصالح نظام تخصیص آب بـر اسـاس نیـاز کشـاورزي و      -4

  مصرف شرب 
  اصالح نظام قیمت گذاري  -5
  هاي تصفیه شده استفاده از پساب -6
  بها دادن به ارزش اقتصادي آب  -7
 حفاظت از منابع آب در برابر آلودگی  -8
 استفاده از الگوهاي کشت کم آب بر -9

  کارهاي موثر در کاهش مصرف آب در بخش کشاورزي راه -5-4

 تغییر در شیوه آبیاري -4-1- 5

از طریق گسترش سطح کشت آبی به جاي افزایش تولید در واحد سطح یکی از مهمتـرین   توسعه کشاورزي
بازده پایین آبیاري در بخش کشاورزي به دلیل مشـکالتی از جملـه    .رود مشکالت کشاورزي کشور بشمار می

هاي آبرسانی مناسـب   هاي سنتی کشت و زرع، عدم وجود شبکه عدم آگاهی، ضعف دانش فنی مناسب، شیوه
شود، به طوري که بازده مصرف آب در بخش  نبود مدیریت مصرف آب موجب اتالف منابع آب در کشور میو 

هـاي  هاي کانال درآبیاري سنتی با از بین بردن پیچ و خم .استدرصد  30طور متوسط کمتر از  کشاورزي به 
هـاي هـرز و   شـاك و علـف  خا خار وانتقال آب و الیروبی نهرها و پاك کردن عوامل کند کننده سرعت، نظیر 

امـا راه   .کـرد توان تا حدي از هدر رفتن آب در هنگام آبیاري جلوگیري  همچنین الیروبی شبکه آبرسانی می

 انواع آبیاري .)12(شکل 
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هـاي  حفظ منابع آب زیرزمینـی اسـتفاده از روش   حل اساسی براي کاهش مصرف آب در بخش کشاورزي و
هاي جدید آبیـاري کـه بـه    در شیوه .است به همراه ثابت نگه داشتن و یا کاهش سطح زیرکشتنوین آبیاري 

هاي سطحی مانند آب رودخانه استفاده کـرد و هـم   توان هم از آب  آبیاري تحت فشار معروف شده است، می
: تر اسـت کـه عبارتنـد از     ها متداول نوع آبیاري تحت فشار از سایر روش دو .ها آبیاري کردزمین را با آب چاه

  .انیاي و آبیاري بار آبیاري قطره
در . شود هایی پاي درخت یا بوته ریخته می چکان  اي، آب در مسیر لوله به وسیله قطره در آبیاري قطره -

بـا رعایـت کـردن تمـامی اصـول       آبیـاري  یدرصد است، و بـازده  10این نوع آبیاري هدررفت آب فقط 
  .رسد درصد می 90به  استاندارد

آب را به شکل قطـرات بـاران    ،ها، قرار دارند در مسیر لوله کههایی  پاش در آبیاري بارانی، آبیاري با آب  -
  .درصد است 70بازدهی این نوع آبیاري حدود . آورد در می

هاي سنتی در حفظ منابع آب زیرزمینـی بکوشـیم و   هاي نوین آبیاري به جاي روشبا جایگزین کردن روش
  )12ل شک(مند شوند ها بهرهاجازه دهیم آیندگان نیز از این گنجینه

  اي کشت گلخانه - 4-2- 5

ریسک باالي کشـاورزي در کشـور بـه علـت بارنـدگی کـم و       
نامنظم و وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی مشکل مهمـی  

-آن تنها از طریق جایگزین کـردن روش قطعی است که حل 
راه حـل ایـن مشـکل     .استپذیر هاي جدید کشاورزي امکان

کـم زمـین و افـزایش    براي سودآوري مناسب براي کشاورزان 
کشـت   ي توسـعه ، عملکرد محصوالت کشاورزي با کیفیت باال

کشـت   روش هـا نشـان داده اسـت در   بررسی. اي است گلخانه
 10 نسبت به کشت در فضاي باز  اي میزان مصرف آب گلخانه

  . شود میبرابر بیشتر  15محصول و برداشت  برابر کمتر
 
  اي تعریف کشت گلخانه -

شوند و تمام عوامل موثر براي رشد اي محصوالت کشاورزي در محیطی سرپوشیده کشت میدر کشت گلخانه
گیاه مانند شدت نور، دماي روزانه، دماي شبانه، میزان رطوبت نسبی هوا و رطوبت خـاك در محـیط فـراهم    

گیـاه  با توجه به بسته بودن سیسـتم، آفـات کمتـري بـه      .باشد شود تا محصول باالترین کیفیت را داشتهمی
 از نظر اقتصادي به صرفه و از نظر سالمت بهتر است این روش. یابد کنند و مصرف سموم کاهش می حمله می

  ).13شکل (

 اي کشت گلخانه .)13(شکل 
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  الگوي کشت متناسب با اقلیم هر منطقه  - 4-3- 5

ریزي در چارچوب اهداف کلی آن فعالیت  ترین نیازهاي هر فعالیت پویا، برنامه که یکی از اصلی با توجه به این 
دقیـق    ریـزي  هاي اقتصادي کشور نیازمند برنامه عنوان یکی از مهمترین فعالیت  بخش کشاورزي نیز به ت؛اس

  .هاي موجود است بحران حلو پایدار در جهت رسیدن به توسعه 
  تعریف الگوي کشت -

رزان هاي کالن کشور، دانش بومی کشاو تعیین یک نظام کشاورزي با مزیت اقتصادي پایدار مطابق با سیاست
تولیـد  بـراي  هاي طبیعـی منطقـه ماننـد شـرایط قلیمـی، منـابع آب و خـاك        گیري بهینه از ظرفیت و بهره

  .کشاورزي در راستاي حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، را الگوي کشت گویندمحصوالت 
  :شود به منظور رسیدن به این اهداف راه کارهاي زیر توصیه می

هاي اخیر براي رسیدن بـه سـود اقتصـادي بیشـتر در منـاطق       لهاي پرآب بر که در سا حذف کشت -1
 .نهادینه شده است

  .هاي کم آب بر که سود اقتصادي کشاورز را در دراز مدت تعیین کند استفاده از گیاهان و گونه -2
  هاي زیر پالستیک  کشتو ها شده همانند گلخانه مهارهاي  افزایش سطح کشت در محیط -3
  اي در اراضی زراعی و باغی تحت فشار به ویژه قطرهاستقرار آبیاري  -4

  

 استفاده از آب بازیافتی  -4-4- 5

در هاي زیاد هاي بازیافتی منابع آبی هستند که به راحتی و بدون صرف هزینههاي تصفیه شده یا آبفاضالب
تـوان   مـی  ،ینباشد، بنـابرا  همچنین از آنجا که تولید فاضالب کمتر تحت تاثیر خشکسالی می. دسترس است

ـ   حسـاب  ه پساب حاصل از فاضالب تصفیه شده را به عنوان یک منبع آب پایدار حتی در مواقع خشکسـالی ب
که در ناحیه خشک و نیمه خشک قرار دارد و از قـدیم بـا معضـل کـم آبـی آشـنا        کشوري چون ایران .آورد
اند تو این امر می .یابدبیشتري می اند، استفاده مجدد از فاضالب تصفیه شده در کشاورزي هر روز اهمیت بوده

هـاي  و باعث تغذیه و پر شدن الیه کاهش داده کمبود آب راو مشکل  زیرزمینینیاز به استخراج آب از منابع 
هاي شهري عناصر غذایی مورد نیاز گیـاه وجـود   در پساب عالوه بر این ممکن است. آبدار در دراز مدت شود

مهمتـرین مسـاله در    ،اما .ت کشاورزي، نیاز به کود را نیز کاهش دهندداشته باشند و ضمن افزایش محصوال
هـاي کیفـی فاضـالب و پسـاب تصـفیه شـده و رعایـت        توجه به ویژگیضالب در آبیاري مزارع، استفاده از فا

استانداردهاي قابل قبول به منظور حفظ کیفیت مناسب محصول، حفاظت از محیط زیست و بهداشت جامعه 
  .است
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    ه سازي مصرف آب در صنعتبهین -5-5
  :صورت است 4مصرف آب در صنایع عموما به 

 )د برقیهاي تولنیروگاه( تولید انرژي برايمصرف آب  -1
 مصرف آب در فرآیند تولید محصول -2
 ها و مواد اولیهشستشوي دستگاه برايمصرف آب  -3
 هاخنک سازي دستگاه برايمصرف آب  -4

ایش قیمت استحصال آن و به تبع آن، افزایش قیمت آب مورد مصرف به دلیل کمبود منابع آب و افز
ها در فرآیندهاي صنعتی، همچنین به دلیل اعمال استانداردهاي زیست محیطی در مورد غلظت مجاز آالینده

جریان خروجی قابل تخلیه به محیط، لزوم کاهش مصرف آب و در نتیجه کاهش تولید فاضالب به طور جدي 
  .شود احساس می

  در صنعتاستفاده مجدد از آب  -5-1- 5

هـاي مصـرف آب شـیرین    هـاي صـنعتی یکـی از بزرگتـرین حـوزه     استفاده از آب براي خنک سازي دستگاه
کنند و یا براي متراکم  به طور معمول از آب براي خنک سازي تجهیزاتی که تولید گرما می. شود محسوب می

خنک کننده چرخشی تا  یبازیافت آب با سیستم. شود میکردن گازها در یک چرخه ترمودینامیکی استفاده 
. تواند مصرف آب را با استفاده از میزان آب مشابه در چندین عملیات خنک سازي کاهش دهد حد زیادي می

هـاي  توان براي کاهش مصرف آن مـد نظـر قـرار داد شـامل خنـک کننـده       سه روش محافظت از آب که می
زن تجاري، آب در /هاي خنک کننده تبخیري صنعتیدر سیستم .شوند هوا میو تبادل حرارت زنی  تبخیري، اُ

اسـتفاده از ازن بـراي خنـک    . رود هاي خنک کننده تبخیري از دست مینتیجه تبخیر، رانش و تخلیه از برج
زن هـاي شـیمیایی سـنتی منجـر     ج برابري تخلیه در مقایسه با روشتواند به کاهش پن می زنی سازي آب یا اُ

تبـادل   .هاي صرفه جویی آب در یک برج خنک کننده مد نظر قرار گیـرد ید به عنوان یکی از گزینهشود و با
هاي حرارتی هیچ گونه آبی را از دسـت  مبدل. حرارت هوا در اصل کارکردي همانند رادیاتور یک خودرو دارد

بـراي   آب مصـرفی  .)1389چنگیـزي، ( هاي خنک کننده نسبتا گران هسـتند دهند اما در مقایسه با برج نمی
رسد و پس از خروج از نیروگاه بدون تغییر کمی و کیفی در چرخه مصـرف   تولید انرژي، عمال به مصرف نمی

  .همانند آبی است که وارد نیروگاه شده است این آب. گیرد قرار می

  )شرب و بهداشت(خانگی بهینه سازي مصرف آب -5-6
 580در حـدود  ) خـانگی صـنعتی، کشـاورزي و   ( نه جهـان براساس آمار اعالم شده، میانگین آب مصرفی سرا

ایـن   .رسـد  میمترمکعب در سال  1300حدود به مترمکعب براي هر نفر در سال است که این رقم در ایران 
مقدار مصرف سرانه آب لوله کشی . استمنبع حیاتی  این بیانگر اتالف منابع آب و اسراف بیش از حد موضوع



 مصارف آب و راهکارهاي مصرف بهینه: فصل پنجم  36

 

متر مکعب در سال است که از مصرف سـرانه برخـی کشـورهاي     142در حدود آشامیدنی در شهرهاي ایران 
یکـی از   .بیشتر است) مترمکعب درسال 105( و بلژیک) مترمکعب درسال 108( اروپایی پرآب، مانند اتریش

آن است که در ایران از آب آشامیدنی تصفیه شده براي شستشوي اتومبیل، حیاط، آبیاري  موضوعدالیل این 
اسـتفاده   حتی پر کردن استخرها و باغات و مزارع کوچک، آبیاري ، استحمام، شستن لباس و ظروفهاباغچه

 ، جـدا شـود  اسـتفاده مـی  سایر مصارف  برايکشورها آب آشامیدنی از آبی که بیشتردر حالی که در . شود می
  ).1387 ،محمد مسیبی(ستا

  راهکارهاي پیشنهادي براي صرفه جویی آب شرب و بهداشت - 6-1- 5

نگـران نباشـید از ایـن کـه     . صرفه جویی آب، یک کار مثبت انجام دهید برايسعی کنید هر روز در  - 1
بنابراین بـه همـه   . استآید، زیرا هر قطره آب مهم  ها در نظر شما کوچک و ناچیز به نظر میبرخی روش

 .وشنددر صرفه جویی آب بک کنیدآشنایان، دوستان، همسایگان و همکاران محل کارتان یادآوري 
هنگام خوردن آب از شیرآب سردکن یا شیرهاي دیگر حتما از لیوان استفاده شود و از باز گذاشـتن   - 2

 .شیرآب و خوردن آب مستقیم از شیر خودداري کنید
 .از انجام تفریحاتی نظیر آب بازي یا پاشیدن آب روي یکدیگر در مدرسه خودداري کنید - 3
و در مصـرف آن   کـرده که الزم است از آب حفاظـت   خود آموزش دهید اموزان و دانش به فرزنـدان - 4

هـایی کـه بـه آب و یـا جریـان ثابـت آب نیـاز دارنـد         از خرید اسباب بازي بهتر است،. صرفه جویی کنند
  .کنیدخودداري 

هاي شکسته آب، آب نماهـاي خـراب، منـابع آبـی داراي     هاي هدر رفتن آب مانند لولههر جا صحنه - 5
بینیـد بـه شـرکت آب و فاضـالب آن منطقـه و مسـئوالن مربوطـه         اند می نشت که به حال خود رها شده

  .هاي الزم انجام شودگزارش دهید تا رسیدگی
بـه  ... ها، اماکن اداري، مؤسسات آموزشـی و  وقتی در جایی غیر از منزل خود اقامت دارید مثل هتل - 6

در صـرفه جـویی آن   صرف این که قبض آب را شخص دیگري پرداخت می کند، آب را اسـراف نکنیـد و   
   .بکوشید

هـاي احیـاء آب از دسـت رفتـه را بـه منظـور آبیـاري و        هایی باشید که روشبه دنبال تدوین برنامه - 7
  .دهند هاي مفید دیگر آموزش میاستفاده

تا هیچ گونه نشتی آب نداشته باشد، زیرا در بسیاري  کنیدها و شیرهاي منزلتان را بررسی حتما لوله - 8
 2توانیـد پـس از یـک دوره     براي این کار می. است نشتی آب پنهـان وجود داشته باشداز منـازل ممکن 

، اگـر از آخـرین رقـم مصـرفی آب،     کنیداید، کنتور آب منزل خود را بررسی  ساعته که آبی مصرف نکرده
 .داشته باشددر جایی از ساختمان منزلتان نشتی آب وجود ممکن است، ، دادمقدار بیشتري را نشان 

 .ها و اتصاالت آنها را کنترل کنید تا چکه نکندره شیرهاي آب، لولههموا - 9
هاي بهداشتی و روشـویی مدرسـه و خانـه از بسـته شـدن کامـل شـیرها         پس از استفاده از سرویس -10

 .اطمینان حاصل کنید
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به این صورت هنگام نیاز به آب گرم، زودتر بـه آن دسترسـی   . هاي آب منزل خود را عایق کنیدلوله -11
 .و الزم نیست آب سرد زیادي هدر رود تا آب گرم به شیر برسد د داشتخواهی

یم دماي آب را به وسیله کم کردن جریان ظید دماي آب را تنظیم کنید این تنخواه هنگامی که می -12
 .آب سرد یا گرم انجام دهید نه با زیاد کردن جریان آب سرد یا گرم

 
از کنید، یک بطري آب سرد از قبـل در یخچـال   همیشه به جاي این که موقع نوشیدن آب، شیر را ب -13

 .شود لیتر آب در ماه می 1200تا  800این کار باعث ذخیره . خود داشته باشید و از آن استفاده کنید
آب گرم در لوله جریان یابد، مقدار آب سردي را کـه   یدکنید و منتظر هنگامی که شیر آب را باز می -14

تا  400این کار بین . کنیدا از آن در آبیاري گیاهان خانگی استفاده رود در ظرفی بریزید تا بعد می از شیر
 .کند لیتر آب را در ماه ذخیره می 1200

. کنـد  لیتـرآب در روز را ذخیـره مـی    12ایـن روش  . زنید شیر آب را ببندید هنگامی که مسواك می -15
 .کردها را مسواك توان با استفاده از یک لیوان آب، دندان می

 2800تواند  دقیقه می 2کاهش این مدت زمان حتی به مدت . خود را کوتاه کنید مدت دوش گرفتن -16
لیتر آب مصرف  40تا  20شایان ذکر است با هر دقیقـه دوش گرفتن، بین . لیتر در ماه آب را ذخیره کند

 .بهتر است زمان مورد نظر براي دوش گرفتن را کاهش دهید ،شود بنابراین می
. کننـد  استفاده کنید که آب را کم، آهسته و به صورت منظم جـاري مـی  هایی در حمام از سر دوش -17

 .کند لیتر آب را در ماه ذخیره می 3200تا  2000این روش بین 
ها، ابتدا ظرف مناسبی را تا نیمه پر از محلول آب و مایع ظرف شویی کنید و در هنگام شستن ظرف -18

 .کنیدی ها را در آن بشویید و سپس زیر جریان کم آب، آبکشظرف
از جریـان کـم آب   ، ها باز کنید ها به جاي این که شیر آب را کامال بر روي ظرفهنگام شستن ظرف -19

و براي خیساندن ظروف موقع شستشو با یک آب پاش کوچک آنهـا را   کنیدبراي شستشوي آنها استفاده 
 .شود لیتر در ماه می 2000تا  800این روش باعث ذخیره آب بین . خیس کنید

آب ، هاتا هنگام آبکشی ظرف کنیدها، از حداقل مواد شوینده ممکن استفاده شستشوي ظرفهنگام  -20
 .شود لیتر در ماه می 600 تا 200این روش باعث ذخیره آب بین . کمتري مصرف شود

و سـپس   کردهبراي شستن میوه و سبزي، ابتدا ظرف مناسبی را تا نیمه از آب و ماده ضد عفونی پر  -21
ر آن خیسانده و پس از مدت زمان مورد نظـر بـراي ضـدعفونی، زیـر جریـان کـم آب،       سبزي و میوه را د

 .کنیدسبزي و میوه را آب کشی 
. که ظرفیت آنها کامال پر شده باشندکنیدفقط در صورتی از ماشین لباسشویی یا ظرفشویی استفاده  -22

 .شود لیتر آب در هفته می 800تا  300این کار باعث ذخیره 
بـراي ایـن   . یاده روها و جلوي درب منزل خود از آب لوله کشـی اسـتفاده نکنیـد   براي تمیز کردن پ -23

 .کنیدمنظور از جاروب استفاده 
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چنانچـه  . توان از یک سطل آب استفاده کـرد  براي شستن اتومبیل به جاي استفاده مداوم از آب می -24
، از آب در گردش و یا برید، مطمئن باشید کارواش مورد نظر اتومبیل خود را براي شستشو به کارواش می

 .کند آب غیر قابل شرب استفاده می
کولرهاي آبی را هر چند وقت یک بـار بازدیـد نموده و در صـورت اتـالف آب، از شیرهاي شنـاور با  -25

 .کنیددوام و محکم استفاده 
و این کار درصد زیادي از آب مصرفی را کـاهش داده  . کنیدبر روي کولرهاي آبی از سایبان استفاده  -26

 .کند تر می دماي محیط کولر را خنک
سعی کنید غذاهاي منجمد درون فریزر خود را بدون استفاده از آب، از حالت انجماد خارج کنید یـا   -27

براي  .درده و در طبقات یخچال قرار دهیاین که یک شب قبل از مصرف، مواد غذایی را از فریزر بیرون آو
 .کرد هتـوان استفاد این کار از میکروفـر نیز می

 .سعی کنید بیشتر درختان و گیاهان بومی مقاوم در برابر کم آبی را در فضاهاي سبز بکارید -28
حتی المقدور براي پوشش و زیبایی فضـاي سبـز از چمـن اسـتفاده نکنیـد و در صـورت اسـتفاده،      -29

بیشـتري  شـود هنگـام آبیـاري، چمـن آب      ها را بیش از اندازه کود ندهید، زیرا این مسئله باعث میچمن
بیشتر از کودهایی استفاده کنید که شامل ترکیبات نیتـروژن باشـند تـا رهـا سـازي آب در      . مصرف کند

 .داخل خاك به آهستگی صورت گیرد
تبخیر آب بیشتر اسـت  مخصوصا وقتی هوا گرم و . ها را صبح زود یا هنگام غروب آبیاري کنیدچمن -30

 .کنیدها پرهیز از آبیاري آن
ها و آبیاري خود را به نحوي تنظیم کنید که هنگام آبیاري، آب فقط روي چمندهانه آبپاش وسایل  -31

 .کنیدها را هم خیس گیاهان بپاشد و نه این که لبه پیاده روها یا خیابان
ها را فقط زمانی کـه  به جاي این که براي آبیاري هر روز از آبپاش استفاده کنید، فضاي سبز و چمن -32

 .ر معمول یک بار در هفته آنها را آب دهیدبه طو. کنیدنیاز است آبیاري 
هـاي خودکـار کـه آب     در روزهاي سرد و بارانی مقدار آبیاري گیاهان را کمتر کنیـد و یـا از آبپـاش    -33

 .کنیدکنند در این مواقع استفاده  کمتري مصرف می
اده ها از آب در گردش استفمگر در صورتی که براي آن کنید،از نصب آب نماهاي تزئینی خودداري  -34

 .کنید
هاي قدیمی در اثر فشار زیرا صافی. اگر در منزل خود استخر دارید از یک صافی جدید استفاده کنید -35

 . دهند گردش آب به تدریج مقدار آب زیادي را استفاده و هدر می
شود اسـتخر شـما    این کار باعث می. به منظور جلوگیري از تبخیر آب استخرها، روي آن را بپوشانید -36

 .اند و نیاز کمتري به استفاده از مواد شیمیایی در آب داشته باشدتمیزتر بم
کند و  در صورتی که فالش تانک توالت منزل شما هنگام استفاده از آن در مرحله ریزش آب گیر می -37

 .کنیدرود، آن را تعمیر و تنظیم  آب پیوسته هدر می
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فشـار آب، درون چـاه آب سـرازیر    هاي حمامی و مواد دور ریختنی حمام را به جاي این که بـا  زباله -38
 . ، در یک سبد مخصوص بریزید و سپس به سطل زباله منتقل کنیدکنید

هاي ذخیره شده را پس از وصل در صورت ذخیره آب در مواقع قطع احتمالی و جیره بندي آب، آب -39
 .کنیدمجدد آب، دور نریخته و بصورت متناسب استفاده 

فظ حداکثر رطوبت خاك و در نتیجه اکزیمم براي حزنی در حالت م چمن تنظیم تیغه ماشین -40
 حداقل نیاز به آبیاري فضاي سبز

 .)14شکل ( هایی که آب را در هوا پخش می کنندخودداري از کاشتن گیاهان تزئینی و نصب فواره -41

  

  حفظ محیط زیست برايسازي مصرف آب  بهینه-5-7
گیـرد، در حـالی کـه     آب مد نظر قـرار مـی  ی مهاي کشود، جنبه سازي مصرف آب می وقتی صحبت از بهینه

سازي مصرف آب به لحاظ کیفی نیز با توجه به اثرات آن در حفظ محیط زیست داراي اهمیت زیـادي   بهینه
  :مصارف زیست محیطی منابع آبی عبارتند از  بیشترین. است

 هاها و تاالبحیات طبیعی رودخانه - 1
 گردشگري - 2
 فضاي سبز - 3
 آب مورد نیاز حیات وحش - 4

سازي مصرف آب در مصارف زیست محیطی هم به لحاظ کمی و هـم بـه لحـاظ کیفـی داراي اهمیـت       بهینه
هاي آبریز ایران که با کمبود شدید منابع آبی و عدم تعادل بین منابع و مصـارف  در اکثر حوضه. زیادي است

بنـابراین  . هـا قـرار دارد  آب مواجه هستند، نیازهاي زیست محیطی، تحت تاثیر مصـرف آب در سـایر بخـش   
سازي مصرف آب در بخش خانگی، صنعت و کشاورزي چه به لحاظ  گونه اقدامی جهت بهینهوان گفت هرت می

با توجه بـه  . گردد کمی و چه به لحاظ کیفی موجب بهبود مصارف آبی جهت نیازهاي زیست محیطی نیز می
بـا کـاهش   . پیش توجه کـرد بیش از  کمبود منابع آب ایران، باید به بهینه سازي آب در بخش محیط زیست

  .)15شکل ( کیفیت آب منابع آب باقی مانده غیرقابل مصرف خواهند شد
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 مصرف آب با هدف حفظ محیط زیست). 15(شکل 

فت آب شرببرخی از موارد هدر ر .)14(شکل   
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  �نا�ع آال�نده آب: ��م ��ل
  مقدمه
و مـرگ   هایکی از علل اصلی بیماري. هاي مهم دنیا و ایران استیکی از مشکالت و چالشمنابع آب آلودگی 

. نددارهاي مختلف قرارهاي سطحی و زیرزمینی هردو در معرض آالیندهآب .و میر در جهان آلودگی آب است
وجود انواع . است آننشان دهنده وجود مواد آالینده در  ،در صورتی که آب داراي طعم و بوي نامطلوبی باشد

 هـاي در کشـور . کنـد  تهدید میها در آب، حیات اکوسیستم و نیز بهداشت و سالمت انسان را مختلف آالینده
هاي ناشـی از  عفونت و بیماري دلیل اصلی آن نیز میرد، که سالگی می 5کودك یک نفر قبل از  5فقیر از هر 

  .)1388 زاده، نژاد و نجف عباس( آب آلوده است

  طبقه بندي و معیارهاي کیفیت آب -6-1
براي . شود مناسب بودن آب براي یک هدف معین، بستگی به معیارهایی دارد که براي کیفیت آب تعیین می

اسـتانداردهاي آب آشـامیدنی بـر     .هاي مختلفی وضع شده اسـت معیارمقاصد آشامیدن، کشاورزي و صنعت 
وجود موادي که تاثیرهـاي فیزیولوژیـک    -2وجود طعم، بو و رنگ در آب  -1: اند اساس دو معیار تعیین شده

  .آور دارند زیان

  کیفیت آب -6-2
بیشـترین   .شـود  شـناختی آب مربـوط مـی    پرتـو  زیست شناختی و کیفیت آب به خواص شیمیایی، فیزیکی،

به طور کلی منابع آالینـده آب یـا داراي   . استانداردهاي کیفیت آب مربوط به آب آشامیدنی و بهداشتی است
هـاي   ر اثـر فعالیـت  دمنشا طبیعی بوده و یا 

وضــعیت زمــین . شــوند انســانی ایجــاد مــی
تـرین منشـا طبیعـی     اصـلی  ،شناسی مناطق

 اســتي ایجــاد  آلــودگی در منــابع آب بــرا
 )1388 زاده، نژاد و نجف عباس(، )16 شکل(
.  

  

  
 منابع آالینده آب). 16(شکل 
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  آلودگی آب -6-3
هاي فیزیکی، شیمیایی و گیري و میزان آن توسط اندازه است ها به معنی کاهش کیفیت آبآلودگی آب

ماده بیولوژیک یا از نظر بهداشت و اکولوژي یک آالینده عبارت است از هر . شود بیولوژیکی تعیین می
. هاي زنده استو زیست مطلوب ارگانیسمطبیعی ایی که میزانی از آن قادر به از بین بردن شرایط رشد یشیم

ازدیاد میزان عناصر سنگین نظیر سرب، جیوه و بعضی عناصر رادیواکتیو، نیتروژن، فسفات، ، با این تفسیر
 زاده، نژاد و نجف عباس( ،)8جدول ( آیند میه حساب سدیم و بعضی عناصر مفید و الزم به عنوان آالینده ب

1388(.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

 عوامل فیزیکی و شیمیایی عوامل زیستی

 درجه حرارت کل کلی فرم ها

 رنگ کلی فرم هاي مدفوعی

 بو اشریشیا کلی

 کدورت انتروکوکسی

 ذرات معلق aکلروفیل 

 قابلیت هدایت الکتریکی پریفیتون ها

 pH زئوپالنکتون ها

 رادیواکتیویته النکتون هافیتوپ

 مواد محلول تخم انگل

 سختی 

 کلر باقیمانده 

 ...)سرب، جیوه، آرسنیک و (فلزات سنگین 

 مواد آلی 

 ترکیبات نیتروژن 

 ترکیبات فسفر 

 اکسیژن محلول 

 )BOD(اکسیژن بیوشیمیایی 

 )COD(اکسیژن شیمیایی 

 آنتعیین کیفیت  برايگیري در آب  فاکتورهاي قابل اندازه .)8(جدول 
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  آب سالم -6-4
همچنـین  . و رنگ نداشته باشـد  بی بو باشد ،ههاي میکروبی نداشتشود که آلودگی ه آبی گفته میآب سالم ب

 .بـراي انسـان باشـد   ) ها بر اساس استاندارد(زا  داراي غلظتی کمتر از مقادیر آسیب محلول و معلق در آنمواد 
ي تامین حداقل بهداشت باید هایی است که براترین گام ترین و درعین حال اساسی تامین آب سالم از ابتدایی

 .برداشته شود

  آب ترین منابع و عوامل آالینده مهم -6-5

  منابع و عوامل شهري - 6-5-1

حاصل از منـاطق مسـکونی   ) مایع و جامد( توان به مواد زائد هاي زیرزمینی میترین منابع آالینده آب از مهم
 .)17شکل ( آلودگی شیمیایی است مهمترین خصوصیت این مواد آلودگی میکروبی و. کرداشاره 

 
 منابع و عوامل صنعتی و معدنی -6-5-2

با صنعتی شدن جامعه بشري، آلودگی ناشی از توسعه صنایع و استخراج معـادن، محـیط زیسـت را بـیش از     
و وقوع  هاي معدنکاريفعالیت ،هاي صنعتیفاضالب .ناپذیر مواجه ساخته است پیش با خطر و صدمات جبران

 .باشند مهمترین منابع آلوده کننده آب به مواد معدنی و فلزات سمی می، )باران اسیدي( اي آلودههبارش

 منابع و عوامل کشاورزي -6-5-3

زیرزمینی به شمار  سطحی و هايبع آالینده آبااز جمله من کودها و سموم مورد استفاده در کشاورزي
تشکیل دهنده کودها بوده که هنگام استفاده در خاك نیترات، فسفات و پتاس از جمله اجزا اصلی  .آیند می

گیرند و  ترکیبات موجود در کودها در اثر انحالل در دسترس گیاهان قرار می. شوند فورا جذب گیاهان نمی

منابع و عوامل شهري آالینده آب). 17(شکل   



 منابع آالینده آب: فصل ششم  44

 

اثرات . ها گرددهاي سطحی و زیرزمینی حل شوند و موجب آلودگی این آبشود این مواد در آب سبب می
همچنین افزایش نیترات و . شود ا و کمبود اکسیژن در آب و مرگ آبزیان میهسوء آنها باعث رشد جلبک

دهد و باعث مرگ  ظرفیت حمل اکسیژن خون را کاهش می ،تبدیل آن به نیتریت و جذب آن در خون
هاي ناشی از نفت توان به نفوذ آب شور، آلودگی هاي زیرزمینی میاز دیگر منابع آالینده آب. شود کودکان می

  .)1388 زاده، نژاد و نجف عباس( )18شکل ( و مشتقات آن اشاره کرد

آلودگی آب). 18(شکل   
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  آب �جازی : ���م ��ل
  همقدم

با توجه به تشدید بحران کمبود آب در کشورهاي مختلف جهان، موضوع آب مجازي بواسطه عمق مفهوم آن 
هـاي  گـرفتن نگرانـی  با اوج  .گذاري کالن آب برخوردار شده است ریزي و سیاست اي در برنامه از اهمیت ویژه

کاهش منابع آب از یک طرف و رشد روز افزون جمعیت و نیاز بیشتر به مواد غذایی و محصوالت کشاورزي از 
طرف دیگر، بهینه سازي مصرف آب کشاورزي به خصوص در کشوري مانند ایران که جزو مناطق خشک دنیا 

نکه دور ریخـتن غـذا مثـل دور ریخـتن آب     با توجه به ای. آید، از اهمیت خاصی برخوردار است به حساب می
این امـر در صـورتی    .ست که اتالف غذا به حداقل رسانده شودا این ،در واقع یک برنامه مؤثر حفظ آب. است
هاي زنجیره تولید تا مصرف غـذا، حفـظ مـواد غـذایی و     جامع در تمام حلقه اي پذیر است که در برنامه امکان

  . و کلیه افراد دخیل قرار گیرد گذاران ین مواد در دستور کار سیاستجلوگیري از حیف و میل و اتالف ا

  آب مجازي چیست؟-7-1

آب . دهد به خوبی اهمیت آب در تولید مواد مختلف را نشان می )Virtual Water(مفهومی به نام آب مجازي
کند تا به مرحله  مجازي مقدار آبی است که یک کاال و یا یک فرآورده کشاورزي طی فرآیند تولید مصرف می

تکامل برسد و مقدار آن معادل جمع کل آب مصرفی در مراحل مختلف زنجیره تولید از لحظه شروع تا پایان 
صفت مجازي در این تعریف بدان معناست که بخش عمده آب مصـرف شـده طـی فرآینـد تولیـد، در      . است

محصول نهایی وجود فیزیکی ندارد و در حقیقت بخـش  
آب مصـرفی در پایـان بـه عنـوان آب     بسیار نـاچیزي از  

نکتـه مهـم   . مانـده اسـت   واقعی در بافت محصول بـاقی  
اینکه، صفت مجازي به معناي غیر واقعـی نیسـت، بلکـه    
 صریحاً باید گفت که آب مجازي، آب کامالً واقعی اسـت 

مقـدار آب   )9(در جـدول  . )1388 موسوي و همکاران،(
ت مختلف مصرفی براي تولید مقدار مشخصی از محصوال

  .است آمده
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  مصرف آب مجازي در ایران -7-2
 در صـورتی کـه   .توان راهکارهاي جدیدي براي کاهش مصارف آب پیشنهاد کرد با آشنایی با آب مجازي، می

شور در راستاي تولیداتی باشد که ضمن داشتن ارزش افزوده مناسب براي صادرات، از آب کمی در تولیدات ک
به کشـور وارد   ندپروسه تولید استفاده نمایند و در عوض، کاالهاي پرآب بر که از آب مجازي باالیی برخوردار

مسـائل محصـوالت   یـن  البتـه در کنـار ا  . توان بخش قابل توجهی از مصارف امـروزي را کـاهش داد   می ،شود
ایـران در   .امنیت غذایی و دیگر مسایل سیاسی و اقتصادي، اجتماعی نیز باید در نظر گرفته شود ،استراتژیک
کیلـومتر مکعـب آب    37با واردات انواع محصوالت کشاورزي ساالنه از مصرف  1997-2001هايفاصله سال

شـود   همچنین پـیش بینـی مـی   . ي کرده استخوددار ،در داخل نیاز داشته تکه براي تولید همان محصوال
کیلومتر مکعب از منـابع آب   27/42میلیون تن انواع غالت از مصرف  36/11با واردات  2025ایران در سال 

هاي تنظیم شده بـراي  کیلومتر مکعب آن از طریق آب 72/12در صورت تولید این غالت . خود اجتناب کند
در . منابع آب در ایران داراي توزیع ناهمگونی در کشـور اسـت  . شدهاي کشاورزي تامین خواهد آبیاري زمین

اي از مشکالت  هاي کمتر بخش عمدهصرف هزینه تواند با این حالت تجارت درون کشوري آب مجازي نیز می
 . )2004 فریچر وهمکاران،( را در بخش توزیع آب حل کند

  اصالح الگوي مصرف در بخش کشاورزي -7-3
دهد که ما توانایی و امکـان کـاهش کـل تقاضـا      و مصرف بیش از حد، نشان می ف، ضایعاتمقدار خالص اتال

  . براي غذا و در نتیجه آب کشاورزي را داریم بدون اینکه امنیت غذایی به خطر بیفتد
  :گردد براي صرفه جویی در مصرف آب از طریق مدیریت تولید و مصرف غذا موارد ذیل پیشنهاد می

 کاال )لیتر(آب مجازي کاال )لیتر(آب مجازي

 )لیتر میلی 200( یک لیوان شیر 200 یک کیلوگرم گندم 1400

 )لیتر میلی 250(یک فنجان چاي  35 یک کیلوگرم برنج 3000

 )گرمی 100(یک عدد سیب درختی 70 )گرمی 500(یک قالب پنیر  2500

 )گرمی 100(زمینی  یک عدد سیب 25 گاو یک کیلو گرم گوشت 16000

 یک پیراهن نخی در اندازه متوسط 4100 یک کیلو گرم گوشت گوسفند 6200

 4یک ورق کاغذ آ 10 یک کیلو گرم گوشت مرغ 4000

 )گرمی 40(مرغ  یک عدد تخم 135 یک کیلو گرم پالستیک 190

 )گرمی 70(نگی فر یک عدد گوجه 13 )کیلوگرمی 1100(خودروي مسافرتی  400000

 )گرمی 100(یک عدد پرتقال  50 )گرمی 150(ساندویچ همبرگر  2400

 یک جفت کفش با چرم گاو 8000 )گرمی 30(یک برش نان  40

 صوالت مختلفآب مصرفی براي تولید مح .)9(جدول 
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، است مصرف مواد غذایی مربوط به بخشاتالف و حیف و میل غذا  شتریب عه یافتهدر کشورهاي توس -1
مزرعـه، حمـل و نقـل،     مربـوط بـه  اتالف غذا  ، بیشتردر حالیکه در کشورهاي در حال توسعه مثل ایران

لذا بررسی علل و میزان اتالف غذا در هر سطح و هر حلقه از زنجیره تولیـد از  . استها انبارداري و مغازه
هاي دخیل در هر هاي الزم به افراد و مجموعهو دادن راهکارها و آموزش) در منازل( مزرعه تا مصرف غذا

تواند به طور چشمگیري از اتالف و ضایعات غذا و در نتیجه آب مصرف شده براي تولید آنهـا   قسمت می
  . جلوگیري کند

فه جویی و مصرف بهینـه آب تشـکیل   کمیته یا کارگروه دایمی صر ،در هر صنف از جامعه الزم است -2
هاي عملی صرفه جویی و مصرف بهینه آب، اطالعات را از طریق انتشار جـزوه  با پیدا کردن راهآنها  .شود

زیـرا در هـر   . دنـ هاي حضوري در اختیار افراد و اعضاي همـان صـنف قـرار ده   و کتاب و برگزاري کالس
  . آب و یا استفاده بهینه و بازیافت آن وجود داردها و نکات خاصی براي کاهش مصرف کاري صنف، ریزه

نگهـداري  . ب، مواد غذایی را آن اندازه خریداري کنید که بـه آن نیـاز داریـد   آبراي استفاده بهینه از  -3
  .شود طوالنی مدت مواد غذایی در منازل در شرایط نامناسب موجب فساد و اتالف مواد غذایی می

غذا اگر مواد غذایی اضافه آمد، آن مواد غذایی را در شرایط مناسـب در  ها و یا صرف پس از میهمانی -4
براي این منظور مواد غذایی بایـد بالفاصـله پـس از    . یخچال و یا فریزر براي مصرف نوبت بعد قرار دهید

از . گراد باشـد  درجه سانتی 4سرد شدن در یخچال قرار داده شود و دقت شود که دماي یخچال کمتر از 
 .دکن خریب مواد غذایی را تسریع میظروف غذا در یخچال خودداري کنید زیرا فساد و ت بستن درب

آموزان بخواهیم کـه مـواد غـذایی کـه بـراي       توانیم از دانش در مدرسه چه کار کنیم؟ در مدرسه می -5
د مواد غذایی پخته شده در منـزل و یـا مـوا   . آورند به اندازه مصرف همان روز باشد مصرف در مدرسه می

ها و مواد لبنی اگر یـک روز در کیـف دانـش     غذایی که براي نگهداري به یخچال نیاز دارند از قبیل میوه
به این معنی که مقدار زیادي آب در پایان یک روز بـه  . آموزان بمانند در پایان روز باید دور ریخته شوند

  شود وسیله دانش آموزان هدر داده می
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