
آلودگى و کمبود آب
 مشکـالت آب سـاالنـه بیشتـر از جنگ جـان
 انسان ها را مى گیرد. درهمین حال منـابع آب
 آشامـیدنى ما محدود است. کمتر از 1 درصـد
 آب شیـریـن زمین درواقـع بــراى مـا قـابـل
 دسترسى است. پیش بینى مى شود تــا سـال
 2050 تقاضـا بــراى آب شیریـن 33 درصـد

افزایش یابد.
ــواد ــه م ــد ک ــى رخ مى ده ــى آب زمان  آلودگ
 مضــر در آب وجــود داشــته باشــد و کیفیــت
 آب را پاییــن آورد و بــراى انســان یــا محیــط
 زیســت زیــان آور شــود. آب بــه راحتــى

  آلوده مى شود.

 هنگامــى کــه آلودگى هــا به طور مستقیـم یا
 غیرمستقیم بدون تصفیه از مواد ترکیبى مضــر
 در آب ها تخلیه مى شوند، آلودگى آب ها بیشتـر
مى شوند. آلودگى آب ها بر گیاهان و ارگانیســم
  هاى زنده درون این آب ها اثر مى گذارند. تقریباً
 در همه موارد، این اثــرات عالوه بر گونه هــاى
 منفرد و جمعى، گروه هاى زیستى طبیعى را نیز
 تخریــب مى کند. آلودگى آب مهم  تریـن علـت
 مــرگ و بیمــارى در سراسر جهــان است؛ به
 عنـوان مثال به دلیل بیمارى هاى منتقله از آب
 طبــق گزارش هاى سازمان جهانى بهداشت؛ در
 سال 2030 از هـر 3  نفر یک نفر دسترسـى به

آب آشامیدنى ایمن نخواهد داشت.
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 آلودگى
منابع آبى

 مختلف

 آلودگى
منابع آبى

 مختلف

آلودگى آب هاى سطحى
 آب هــاى سطــحى حدود 70 درصــد سطح
 زمین را پوشانـده اند که اقیانـوس هـا، دریاهـا،
مى شود. شـامل  را  رودخانه ها   دریاچه ها، 
از محیط  براساس آمارى که موسسه حفاظت 
 زیست ایاالت متحده داده است تقریبا نیمى از
رودخانه     ها و نهرها و بیش از یک سوم دریاچه
شنا، براى  و  است  آلوده  متحده  ایاالت    هاى 
 ماهى گیرى و آشامیدن مناسب نیست. آلودگى
اســت، فسفات  و  نیترات  شامل  که   ،  مغذى 
است. منابع  این  در  آلودگى  نوع   مهم  ترین 
مواد این  به  رشد  براى  گیاهان  که   درحالى 
و مزرعه  ضایعات  دلیل  به  دارند  نیاز   مغذى 
رواناب کودها، به یک آالینده اصلى تبدیل شده
  اند. تخلیه زباله  هاى شهرى و صنعتى نیز سهم
دارد. همچنین به همراه  را  از سموم   مناسبى 
نیز مى ریزند  آبراهه ها  در  مردم  که   زباله هایى 

آلودگى ایجاد مى کند.

آلودگى آب اقیانوس  ها
 هشتاد درصد آلودگى اقیانوس ها از خشکى

 ناشى مى شود. آالینده هایى مانند مواد
 شیمیایى، مواد مغذى و فلزات سنگین،

و نهرها  توسط  شهرها  و  کارخانه ها  مزارع،   از 
 رودخانه ها به خلیج ها و خورها منتقل مى شوند و
مى شوند منتقل  اقیانوس ها  و  دریاها  به  آنجا   از 
گاهـى نیـز دریاهـا به دلیــل نشت نفت آلــوده
از درحال جذب کربن   مى شوند. همچنین دائماًًً 
تولید کربن  درصد  اقیانوس  ها 25  مى باشد.   هوا 

شده توسط انسان  ها را جذب مى کنند.

آلودگى آب هاى زیرزمینى
به زیرزمینى  آب هاى  آلودگى  درمان  و   کنترل 
 دلیل آلودگى آب هاى زیر زمینى دشوارتر است.
آفت مانند  مختلف  منابع  از  زیرزمینى   آب هاى 

کش ها ، مواد شیمیایى و غیره آلوده مى شوند.

منبع غیرنقطه  اى
 آلودگى منبع غیرنقطه اى، آلودگى ناشى از منابع
شامل است  ممـــکن  این ها  است.   پراکنده 
یا و  یا آب طوفـــان ها  و   رواناب هاى کشاورزى 
 زباله هایى باشد که از خشکى وارد آب مى شوند.
کنترل این نوع آلودگى بسیار دشوارتر از آلودگى
عامل و  منبع  زیرا  مى باشد  نقطه اى  منبع    هاى 

مشخصى و قابل شناسایى ندارد.
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منبع نقطه  اى
 منابع نقطه اى آلودگى آب به آلودگى هایى گفته
 مى شود که از طریق آبراهه اى از یک منبع مجزا
شوند. آب  وارد  یا خندق  لوله  مانند  متمایز   و 
داشته مشخصى  منبع  آلودگى  که   (هنگامى 
نقطه  اى مى گویند.) آلودگى منبع  به آن   باشد 
صورت به  فاضالب  ها  تخلیه  مثال  عنوان   به 
 قانونــى یـــا غیــرقانونى، پاالیشگاه نفت و ...
 آلودگى منبع نقطه  اى با تعیین محدودیت هایى
آب در  مى توانند  کارخانه ها  که  موادى   براى 

تخلیه کنند کنترل مى شود.

عوامل آلودگى
1. آلودگى شیمیایى

 آلودگى شیمیایى آب به دلیـل مـواد شیمیایى
 مختلفـى اسـت کــه از منابـع مختلـف بـا آب
 مخلوط مى شود. مـواد شیمیایى سمى ناشى از
 صنایع دریاچه ها و رودخانه هاى مجاور را آلوده
 کرده و بـه آبزیـان آسیب مـى رساننـد. سمـوم
 مـورد استفـاده در فعـالیت هـاى کشـاورزى بـا
  روانــاب بــاران مخـلوط شده و وارد منابع آب
 مى شوند. نشت روغــن همچنین به پرندگان و
 ماهیانى که با آب آلــوده در تمـاس هستنــد،

آسیب مى رساند.

2. آلودگى میکروبى  
مختلــف میکرواگانیســم  هاى  توســط   ایــن 
 شناخته شده به عنــــــوان عوامــــل بیمارى زا
و یاخته هـــا  تــک   ، باکترى هـــا   ماننـــــد 
نمونه هــاى از  مى شــود.  ایجــاد   ویروس هــا 
ــالمونال، ــه س ــوان ب ــى مى ت ــوع آلودگ ــن ن  ای
 ژیاردیا، نــورویــــروس و کریپتوسپــــوریدیوم

اشاره کــرد.

 3. آلودگى حرارتى 
ــان ــت از نوس ــارت اس ــى عب ــى حرارت  آلودگ
 دمــاى اجســام آب بــه دلیــل فعالیت هــاى
در تغییــر  باعــث  مى توانــد  ایــن   انســانى. 
ــع آب شــود. نیروگاه هــا  خــواص فیزیکــى مناب
 و صنایــع تولیــدى از آب بـــــه عنــوان خنــک
باعــث کــه  مى کننــد  اســتفاده   کننــده 
 آلودگــى حرارتــى مى شــود. افزایــش دمــاى آب
ــه کاهــش ســطح اکســیژن مى شــود  منجــر ب
 کــه بــراى آبزیــان مضــر اســت. مخلــوط کــردن
ــا آب گــرم در رودخانه هــا  آب ســرد مخــازن ب

نیز نوعى آلودگى حرارتى است.
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4. آلودگى مواد مغذى 
 این به دلیل ورود مواد مغذى بیش از حــد به
 منابع آبى ایجاد مى شود. هنگامـى که سطــح
 مــواد مغذى در بــدن آب افزایش مى یابــد،
 اوتریفیکاسیون (هوپرورش) رخ مى  دهد. ایــن
 بــه شکوفه هــاى جلبکى کمک مى کند کــه
 تأثیــرات نامطلوبى بر موجودات زنـده در آب
 دارد. آلودگــى مـواد مغذى به دلیل روانــاب
 سطحى کودهاى شیمیــایى و آفت کش ها از
 زمین هاى کشاورزى ، انتشـار گازهاى گلخانه
 اى ناشى از احتراق سوخت و نشتى از سپتیک
 تانک هــا ایجــاد مى شود. همچنیــن مسئول
 غلظـت باالى نیترات در آب است که تأثیرات

نامطلوبى بر سالمت ما دارد.

5. آلودگى  هاى فرامرزى 
را آلودگى هــا  مى دانیــم  کــه   همان طــور 
 نمى تواننــد بــا مرزهــاى نقشــه ها محــدود
نتیجـــــه در  فرامــرزى  آلودگــى   کــرد. 
 ریختــــن آب آلــــوده یــــک کشــــور بــــه
اســت. دیگــر  کشــورهاى   آب  هــاى 
 بنابرایــن به آلودگى  اى که عامــل خارجى دارد،

آلودگى فرامرزى مى گویند.

6. آلودگى ناشى از فاضالب  ها 
 به گفته ســازمان ملــــل بیــــش از 80 درصد
یــا بــــدون تصفیـــــه   فاضــالب جهــان 
ــه محیــط برمى گــــــردد.  اســتفاده مجــدد ب
 در برخى از کشــورهاى کــــم توســـــعه یافته
 ایــن رقم بــه 95 درصــــد نیـــــز مــــى رسد.
 بــــه ایـــــن آب، آب خاکسترى مى گوینـــــد
 کــه قابلیــت تصفیــه و اســتفاده مجـــدد دارد
محیــط بــه  همینطــــور  اگـــــر   امــا 
 برگـــــــردد مى توانــــد حتـــــى آسیــــب

زننـــده باشد.

7. آلودگى کشاورزى 
 بـخش کـشاورزى نـه تنـها بـزرگتریـن مصرف
 کننده منابع آب هاى شیریـن جهـان است (زیرا
 کشاورزى و دامـدارى نزدیـک 70 درصد منابع
 آب هاى سطحى را استفاده مى کنند) ، بلکه یک
 منبع آلودگى آب نیز مى باشد. در سراسر جهان
 کشــاورزى عــامل اصلى آلودگى آب است. در
 ایـاالت مـتحده آمـریکا کشـاورزى، منبع اصلى
 آلودگى رودخانه ها و نهرها ، دومین منبع اصلى
 آلودگى تاالب ها  و سومین منبـع اصلى آلودگى
 در دریاچه هـا اسـت. همچنیـن یکـى از عوامـل
 اصلــى آلـودگـى آب هـاى زیرزمینى به حساب
 مـى آیــد. بـا بارش باران کودهـا، آفتـکش ها و
 زباله هاى حیوانــى از مـزارع و مــواد مغـذى و
 عوامـل بیماریزا (مانند باکتـرى  ها و ویـروس  ها)
 وارد آب هــا مى شوند. آلودگـــى مغـذى کـــه
 ناشـــى از نیتـروژن با فسـفر اضافـى در آب یا
 هوا مى باشد، تهدید شمـاره یـک بـراى کیفیت

 آب در سراسر جهـان است.
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8. مواد رادیواکتیو 
 پسمانــد رادیواکتیــو بــه هرگــونه آلودگـى
 مى  گوینــد که تشعشعات بیشتــرى از حالت
 طبیعى منتشر کند. این آلودگى توسط معدن
 اورانیوم، نیروگاه هــاى هستــه اى و تولیــد و
 آزمایــش سالح هــاى نظامــى و همچنیــن
 دانشگاه هـا و بیمارستان هایــى کــه از مــواد
 رادیواکتیــو بــراى تحقیقــــات و پزشکــى
 استفــاده مى کنند، تولید مى شــود. زباله هاى
 رادیواکتیـو مى توانند هزاران ســال در محیط
 زیست بماننــد و دفــع آن را به یک چالــش

بزرگ تبدیل کنــد.

 9. آلودگى نفتى 
 ممکن است با ایــن عنــوان به نشت هاى نفتى
 بزرگ فکر کنید اما این آلـودگى مى تواند توسط
 مصرف کنندگان نفت وارد آب ها شوند؛ از جمله
 نفت و بنزینى که روزانه از میلیـون ها اتومبیل و
 کامیون مى چکـد. عالوه بر این، تقریبــاً تخمین
 زده شــده کــه پانصدهزار تن نفت ساالنه وارد
 دریاهــا و اقیانوس هــا مى شود که این ها نه از
 نشت نفتکش هــا بلکه از منابــع زمینى ماننـد
کارخانه ها، مزارع و شهرهــا نشـأت مى گیــرد.

 در دریاهــا نشــت نفتکش هــا حــدود 10 درصــد
 از نفــت موجــود در آب هــاى سراســر جهــان را
ــل ــه حمــل و نق ــى ک  شــامل مى شــود، در حال
 دریایــى (از طریــق تخلیه هــاى قانونــى یــا
ــل ــوم را تشکیـــ ــک س ــدود ی ــى) ح  غیرقانون
ــه طــور طبیعــى از  مى دهــد. همچنیــن نفــت ب
ــتگى هایى وارد آب ــى شکس ــوس ط ــف اقیان        ک

مى شود.



اثرات آلودگى آب
1.  سالمت انسان 
 آلودگــى آب مى تواند منجــر به مرگ شـود.
 عــالوه بــر ایــن مى توانــد سبب بیمــارى
 شــود. ساالنه آب آلوده یک میلیارد انسان را
 بیمار مى کند. عوامــل بیمارى  زا (که به شکل
 باکتـــرى بیمارى زا و ویــروس ها از زباله هاى
 انسانــى و حیوانى وارد آب مى شـــود) عامل
 اصلى بیمـارى ناشى از آب آشامیدنــى آلوده
 هستنــد. بیمـــارى هــایى از جملــه وبـــا،
 حصبــه (تب تیفویید) ژیاردیا از طریــق آب
 آلــوده منتقل مى شوند. حتى در کشورهــاى
 ثروتمنــد نیــز در اثر انتشــار تصادفــى یـا
 غیرقانونــى تاسیســات تصفیــه فاضــالب و
 همچنیـن رواناب از مزارع و مناطــق شهرى،
 عوامــل بیمــارى  زا ممکــن اســت وارد آب
 آشامیدنى شــود. حتى شنــا کــردن در آب
 آلـــوده نیـــز مى توانــد خطرنــاك باشــد.
 بیمــارى هــاى پوستــى، خـــارش چشــم،
 عفونت هــاى تنفسـى و هپاتیـــت از جملــه
 بیمارى هایى است از طـریـق شنــا کردن در

 آب هــاى آلـــوده به فاضالب هــا مى تواننــد
منتقــل شوند.

2.  محیط زیست
 آلودگــى آب مى توانــد منجــر بــه اختــالل در
 زنجیــره غذایــــــى شــود. آلودگــــى بــا
ــه ــره ب ــطح زنجی ــک س ــموم از ی ــال س  انتق
 سطـــوح باالتــــــر، زنجیــره غذایــــى را

مختــل مى کند.

 در برخـى موارد، آلودگــى مى توانــد بخشى از
 زنجیـره غذایى را از بین ببرد و در نهایت باعث
 تخریب اکوسیستم شود. معرفى یا حذف برخى
 از میکروارگانیسم هــا اکوسیستــم را مخدوش
 مى کند. به عنوان مثال آلودگــى مواد مغــذى
 منجــر به افزایش جلبک هــا مى شــود که آب
 اکسیــژن را از بین مى برد و در نتیجه منجر به

مرگ ماهى و دیگر آبزیان مى شود.
 مواد شیمیایـــى و فلزات سنگیــن حاصــل از
 فاضالب هــاى صنعتى و شهرى نیــز آب هــاى
 رودخانــه را آلوده مى کنند. این آالینده ها براى
 آبزیان سمــى هستند (که اغلب طـول عمـر و
 توانایى تولیدمثل را کاهش مى دهد) و هنگامى
 کــه شکارچــى طعمه خود را مى خــورد ایـن
 آلودگــى وارد زنجیره غذایى مى شــود. اینگونه
 است که ماهى هاى بزرگ مقادیر زیادى جیــوه

در خود جمع مى کنند.
 درهمین حـال اسیــدى شدن اقیانــوس سبب
 مى شود نرم تنــان و مرجان هــا از بین برونــد.
 اگرچه آن ها یک چهارم کربن تولید شده در اثر
 سوزاندن سوخت هاى فسیلى را جذب مى کننـد
 اما اقیانوس هــا اسیدى تر مى شونــد. ایــن آب
 اسیدى ساخت صدف را براى نرم تنـان سخت تر
 مى کند ، همچنین بر سیستم عصبى کوسه ها و
 دیگر جانوران دریایى تاثیر مى گذارد. حیوانات و
 گیاهانــى که تا ابــد به آب وابستــه هستنــد

بیشترین تاثیر را از آب آلوده مى گیرند.



کمبود آب
  کمبود آب بـه وضعیتـى مربـوط مـى شود که
 بحــران آب و عــدم دسترســى بــه آب بـا
 کـیفیــت وجــود دارد. مفهــوم کمبـود آب
 ممکن است به مشکل در دستیابــى به منابع
 آب شیرین و زوال و کاهش منابع آب موجود
 اشاره داشته باشد. بـرخى از عوامـل موثـر در
 کمبود آب عبارتنـد از: تغییرات آب و هوایى،
 استفـاده بیش از حد از آب و افزایش آلودگى.
 بسیـارى از مناطق جهـان تحـت تـأثیر ایـن
 پدیده قرار دارند و ساالنه حدود 2/7 میلیـارد
 نفر با کمبود آب مواجه مى شوند.  بر اسـاس
 گزارش سازمان ملل متحد (2013) در مـورد
 آب، بیش از 1/1 میلیارد نفر از آب آشامیدنى
 پاك برخوردار نیستند. بـا افزایـش تقـاضـاى
 بیشتر مردم براى منابــع آب موجود، هزینه

 و تالش براى ایجاد یا حــتى حفظ دسترسى
به آب افزایش مى یابد.

 با نرخ مصرف فعلى، دوسوم جمعیت جهان ممکن
 است تا سال 2025 با کمبود آب مواجه شوند. به
 گــزارش ScienceDaily، «کمبــود آب، فقدان
 منابــع آب کافــى بــراى پاســخگویى بــه نیازهــاى
 مصــرف آب در یــک منطقــه اســت. ایــن در حال
 حاضر بر روى هر قاره و حدود 2/8 میلیارد نفر در
سراسر جهان حداقل یک مـاه از هــر سـال تأثیر

 مى گذارد. »
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علت هاى
 کمبود آب

آلودگى آب 
ــود ــل کمب ــر از عوام ــى دیگ ــى آب یک  آلودگ
 آب اســت. منابــع آلودگــى آب شــامل ســموم
ــتفاده در ــورد اس ــاى م ــات و کوده ــع آف  دف
و صنعتـــى  زباله هــاى  یــا  و   مــــزارع 
 انسانى که مستقیماً بدون تصفیه به رودخانه ها
 ریختــه مى شــوند. همچنیــن نشــت نفــت بــر
 روى زمیــن، نشــت آب فاضــالب از محل هــاى
 دفــن زبالــه مى توانــد به زیــر زمین نفــوذ کرده
را زیرزمینــى  آب هــاى  اســت  ممکــن   و 
انســان مصــرف  بــراى  و  کــرده   آلــوده 

نامناسب باشد.

ازدیاد جمعیت 
ــا  افزایــش ســریع جمعیــت انســانى همــراه ب
 رشد گسترده در بخش صنعت، اکوسیستم هاى آبى
 را دگرگــون کــرده و منجــر بــه از دســت دادن
 تنــوع زیســتى شــده اســت. بــا افزایــش
 روزافــزون جمعیــت، تقاضــا بــراى منابــع
 جدیــد فشــار بیشــترى بــر منابــع آب شــیرین

وارد مى کند.

سیستم نادرست کشاورزى 
موجــود شــیرین  آب  بیشــتر  از   کشــاورزى 
 اســتفاده مى کنــد. نکتــه غــم انگیــز ایــن اســت
ــل ــه دلی ــن آب ب ــد از ای ــدود 60 درص ــه ح  ک
 روش هــاى ناکارآمــد کشــاورزى و سیســتم هاى
 آبیــارى نشــتى هــدر مــى رود. عــالوه بــر ایــن،
 سموم دفع آفات و کودها در رودخانه ها و دریاچه ها
ــى انســان ها و ــر زندگ ــه ب  شســته مى شــوند ک
ــر ــان تأثی ــت آن ــات و جمعی ــن حیوان  همچنی

مى گذارد.

اثرات کمبود آب
کشاورزى 
 آب بــراى پــرورش محصـــوالت زراعــــى و
ــات ضــرورى اســت. تخمیــن  مراقبــت از حیوان
ــراى ــى آب ب ــرف جهان ــه مص ــود ک  زده مى ش
 آبیــارى و کشــاورزى حــدود 70 درصــد اســت و
خانگــى مصــارف  بــراى  درصــد   فقــط 10 
کمبــود نتیجــه،  در  مى شــود.   اســتفاده 
 آب بــه ایــن معناســت کــه عملکـــــرد در
ــى ــار اختالل ــاورزى دچ ــى و کش ــه زراع  زمین
. بــه همیــن دلیــل، کمبــود آب  مى شــود 
 معمــوالً بــــه کاهــش بهــره ورى و مــــرگ
ــاطق خشــــک و ــژه در منــ ــه ویـ ــات ب  حیوان
ــن ــه همی ــد و ب ــک مـى انجامــ ــمه خش  نیــ
 دلیــــل منجـــر بــه گرســنگى، فقــر و تشــنگى

  مى شود.
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وضعیت ضعیف بهداشت و سالمت 
ــعه، ــال توس ــورهاى در ح ــیارى از کش  در بس
 کمبــود آب مــردم را مجبــور بــه نوشــیدن آب
نهرهایــى مى کنــد از  پاییــن   بــا کیفیــت 
ــن ــر ای ــتند. ب ــوده هس ــا آل ــر آن ه ــه اکث  ک
 اســاس، آنهــا بــه بیمارى هاى منتقلــه از راه آب
ــى مبتــال ــا، تیفوئیــد و اســهال خون  ماننــد وب
ــود. ــراد مى ش ــرگ اف ــث م ــه باع ــوند ک  مى ش
 کمبــود آب همچنیــن ممکــن اســت بــه
 معنــاى راکــد بــودن سیســتم فاضــالب باشــد
 کــه فضایــى را بــراى تجمــع باکترى هــا و
 حشــرات مضــر ایجــاد مى کنــد کــه منجــر بــه
 عفونــت مــى شــود. عــالوه بــر ایــن، بهداشــت
شــود بى نظــم  اســت  ممکــن   زمانــى 
 کــه آب بــه ویــژه در رســتوران ها ، کلینیک ها و
 اماکــن عمومــى کــم باشــد ، بنابرایــن ســالمت

عموم مردم به خطر مى  فتد.

فقر 
 دسترسـى بـه آب با کیفیت براى بهبود سطح

زندگى و رشد اقتصادى اساسى است.
 مــدارس، رستــوران ها، بیمارستان ها، هتل ها
 و سایر مشاغل براى عملکرد موثر باید از وضع
 بهداشت مطلـوب برخوردار باشند. وضعیتى را
 تصـور کنید کـه در آن یک مـدرسـه یا هتـل
 بزرگ حتـى یک روز بـدون آب مـى ماند، این
 وضعیت مى تواند فاجعه بـار باشـد و منجر به
 ضررهاى اقتصادى عظیمــى شود. براى جلب
 بازدیدکنندگان، رستوران ها و مراکز خرید باید
 تمیز نگه داشــته شوند. فرآیندهاى تولیدى و
 صنعتى، فعالیت  هاى معدنى و مشاغـل تجارى
 همــه به مقدار زیادى آب براى شکوفایى نیاز
 دارنــد. رکــود فعالیت هاى اقتصادى به دلیل
 کمبود آب، بـدان معناست که سطح فقر باالتر

رفته و سطح زندگى ضعیف خواهد شد.

 از بین رفتن زیستگاه و 
نابودى اکوسیستم  ها

 وقتــى آب کمیــاب اســت، بــدان معناســت کــه
 مناظــــــر طبیعــى بیشتریـــــن آسیــــب را
 مى بیننــد؛ زیــرا ایــن امــر بــه بیابان زایــى، از بین
 رفتــن گیاهــان و حیات وحــش و حیوانات اهلى و
 دامــى کمــک مى کنــد. در نتیجــه، ایــن فجایــع
 زیســت محیطــى باعــث از بیــن رفتــن زیســتگاه
 مى شـــــود کــــه بــه نوبــــه خــــود منجــــر
 به کمبــــود غــــذا و کیفیــــت پایین زندگـــى
 مى شــود. بــه عنــوان مثــال، بیــش از یــک ســوم
قبــًال کــه  میانــه  آســیاى  در  آرال   دریــاى 
ــزرگ آب شــیرین جهــان  چهارمیــن دریاچــه ب
ــه ــن رفت ــه از بی ــا ســه ده ــدت تنه ــود، در م  ب
 اســت. آب آن در حــال حاضــر بسیـــار شـور
ــراف ــل و اطــ ــتم هاى داخــ ــت و اکوسیس  اس
ــع ــه دلیــل اســتفاده بیــش از حــد از مناب  آن ب
 آب، عمدتــا تحــت تأثیــر کــم آبــى در منطقــه،

به شدت تخریب شده است.
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 حل مشکالت کمبود آب
تغذیه سفره هاى زیرزمینى

ــل در ســال ــزارش ســازمان مل ــر اســاس گ  ب
ــردارى از ــان، بهره ب ــورد آب جه  2012 در م
دهــه پنــج  در  زیرزمینــى   آب هــاى 
و صنعتــى  مصــارف  دلیــل  بــه   گذشــته 
 کشــاورزى ســه برابــر شــده اســت. بــه همیــن
مى تواننــد ســازمان ها  و  دولت هــا   دلیــل، 
 بــا انجــام پروژه هایــى بــا هــدف نفوذ یــا تزریق
 آب هــاى ســطحى اضافــى بــه ســفره هاى
 زیرزمینــى، اقداماتى را براى تغذیه ســفره هاى
 زیرزمینــى یا آب هــاى زیرزمینى انجــام دهند.
 ایــن ممکــن اســت شــامل جنبه هایــى ماننــد
 احیــاى حوض هــا و تاالب هــــا و ایجــــاد
 زیرســاخت هــاى ســبز باشــد کــه هــدف آن

کاهش سطوح نفوذ  ناپذیر است.

 بازیافــت آب و فناورى هــاى نوین 
تصفیه آب

 اســتراتژى هاى اســتفاده مجدد از آب مى تواند
 بــه کاهــش کمبــود آب در شــهرها، مــدارس،

بیمارستان ها و صنایع کمک کند.
شــامل اینجــا  در  اصلــى   اســتراتژى هاى 
اســتفاده مجدد و بازیافت و استفاده از سیستم
ــتم ــت. سیس ــع اس ــدون مای ــه ب ــاى تخلی   ه
 تخلیــه صفــــر مایــــع بــــه ایــــن معنــــى
ــاً ــات دائم ــک تاسیس ــه آب درون ی ــت ک  اس
قــرار اســتفاده  مــورد  شــده،   تصفیــه 
تخلیــه بــــدون  بارهــا  و   مى گیــــرد 
 در فاضــالب یا ســایر سیســتم هاى آب خارجى

مورد استفاده قرار مى گیرد.

 از آب غیر  آشــامیدنى (آب خاکســترى) مى تــوان
ــاى ــارى فض ــل، آبی ــوى اتومبی ــراى شستش  ب
 ســبز، پــردازش صنعتــى و شستشــوى توالت هــا
 استفــــاده کــرد. چنیــــن سیستمــى اجــازه
 مى دهــد تــا فاضــالب دور ریختــه شــده تبدیــل
 بــه یــک منبــع مفیــد شــود. اســتفاده مجــــدد
در مى توانــد  خاکســترى  آب  یــا  آب   از 
 زمــان کمبــود آب و تنــــش آبــى، مقــدار
 زیــادى آب شــیرین بــراى مصــرف انســان

ذخیره کند.

نمک زدایى
 نمک زدایــى تصفیه آب هاى شــور اســت. ملت ها
 بایــد بــر روى فناورى هــاى نمک زدایــى ســرمایه
گذارى کنند تا بتوانند از منابع آب قابل اطمینان
ــزون آب ــاى روزاف ــرآوردن تقاض ــراى ب ــرى ب   ت
 برخــوردار شــوند. بنابرایــن نمک زدایــى مى تواند
ــود آب ــراى کمب ــى ب ــل باورنکردن ــک راه ح  ی
ــک ــال، نم ــن ح ــا ای ــد. ب ــه ده ــیرین ارائ ش
ــات ــا و امکان ــه فناورى ه ــدت ب ــه ش ــى ب   زدای
 پیشــرفته وابســته اســت کــه بایــد بــه طـــــور
 کامــل ارزیابــى شــوند. اســتفاده از منابــع
 انــرژى ســبزتر و فنــاورى هــاى کارآمــد انــرژى

سبز نیز بسیار موثر مى باشد.
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مدیریت منابع آب 
 مدیریت آب با اســتفاده از مقررات و سیاســت ها
 مى توانــد بــه کاهــش کمبــود آب کمــک کنــد.
 مقررات و سیاست ها مى توانند مشکالت مربوط
 بــه آب را از جملــه جنبه هایــى ماننــد اســتفاده
 مجــدد از آب، مدیریــت منابــع آب، حقوق آب،
 استفاده از آب صنعتى، احیاى تاالب، تأمین آب
 خانگــى، آلودگــى آب و ســایر مــوارد را برطرف
 کنند. به طور دقیق ، مدیریت آب این قابلیت را
 دارد کــه بــه مداخــالت انســانى و رویدادهــاى
 مختلــف طبیعى در ارتباط با منابع و تصمیمات
 بلند مدت سیاســت آب در زمینه محیط زیست

و اقتصاد بپردازد.

صرفه جویى در آب 
 صرفه جویى در مصرف آب یکى از راه هاى اصلى
 رفــع کمبــود آب اســت. ایـــن یـــک روش
 غیـرمستقیــم بــراى کاهــش تقاضــــاى آب
 است و معمـــوالً در حفــظ تعـادل عـرضــه و
 تقاضا بسیار مهم است. به عنوان مثال، در طول
خشکسالــى و در مناطـق پرجمعیـــت، تالش
  هـاى مربـوط بـه حفـاظـت از آب باعـث ایجاد
 تعادل بیـن عرضــه و تقاضــا مى شــود. ایــن
 رویکردهــا به راحتــى قابل اجرا هستنــد زیرا
 شـامــل روش هــاى ســـاده صرفه  جویــى در

آب هستنـد.[2]

ــه ــتوده و هانی ــم س ــه کاظ ــندگان: فاطم  نویس
صابرى توکلى

 براى دسترســى به منابع QR کد را اســکن کنید
یا به قسمت منابع مراجعه کنید:
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