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فصل اول

کلیات





۹

مقدمه

زمین س��یاره آبی است. باور اینکه س��یاره ای که 71 درصد آن با آب پوشیده شده 
است با مشکل کمبود آب مواجه باشد سخت است. نیاز به آب در بعضی مناطق جهان 
هر 21 س��ال دو برابر ش��ده است و احساس می ش��ود که ما نیاز به آب با کیفیت قابل 
اطمین��ان و خال��ص داریم به طوری که در آینده ی نزدی��ک با بحران آب جدی مواجه 
نش��ویم. آب گنجینه مش��ترک انسان هاست که باید به نس��ل های بعدی سپرده شود. 
افزایش مصرف و تخریب منابع آب در مرحله نخست بر زندگی افراد فقیر و مستمند اثر 
می گذارد. به نوبه خود، فقر، ناداری و بیماری واژه ای برگرفته از عدم توس��عه می باشند 
و تخریب منابع آب به منزله تخریب پایه های توسعه است. آب یکی از چالش های قرن 
حاضر بشریت است که می تواند سرمنشأ بسیاری از تحوالت مثبت و منفی جهان قرار 
گی��رد. خأل بین توان تأمین آب و ش��دت تقاضا، بحران آفرین اس��ت. هنگامی که این 
ع��دم تعادل با مجموعه راهکارهای مدیریتی قابل مهار نباش��د، زبان مفاهمه در بخش 
آب مب��دل به زبان جنگ خواهد ش��د. چ��ه در بعد محلی، منطق��ه ای و ملی و چه در 
بع��د جهانی، بخش عمده ای از عدم تعادل در منابع آب ناش��ی از چرخه هیدرولوژی و 
محدودیت طبیعی منابع آب می باشد و بخش دیگر، تاثیرگذاری اقدامات و فعالیت های 
بش��ری بر روی منبع کم نظیر و مائده خدایی آب می باش��د که در قالب آلودگی منابع 
آب ظاهر می شود. محدودیت ذاتی منابع آب وقوع و حدوث خشکسالی و آثار تخریبی 
فعالیت انسان بر محیط زیست جملگی زمینه ساز چالش های سنگین در امر بهره گیری 
از منابع آب ش��یرین می باش��ند. عدم توزیع مناسب بارندگی و عدم تطابق نیاز مصرف 
با زمان نزوالت جوی و نیاز ش��دید به س��رمایه گ��ذاری در بخش های ذخیره، پایش و 
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حفاظت از منابع آب، چالش آب را سنگین تر و گسترده تر می نماید. اهمیت مدیرت آب، 
همپای مدیریت توسعه است و این دولت ها هستند که می توانند و قادرند این مدیریت 

را منسجم، مستمر و هدف دار دنبال کنند.

توزیع آب در جهان

منابع آب شیرین از منابع تجدید شونده محسوب می شوند و فرآیند تجدید پذیری 
آن ب��ه تبعی��ت از چرخ��ه آب در طبیعت می باش��د. ولی مقدار آبی ک��ه از این طریق 
در س��طح کره زمین یا در هر محدوده جغرافیایی مش��خص پدید می آید، صرفنظر از 
تغییرات بین سالی، معین و ثابت است. به عبارت دیگر مقدار آب تجدید شونده ای که 
س��طح کره زمین هم اکنون و به طور ساالنه دریافت می نماید، معادل همان آبی است 
که ش��اید هزاران س��ال پیش و از بدو بروز تمدن های بش��ری دریافت می نموده است. 
این درحالی است که توزیع زمانی و مکانی مقدار آب تجدید شونده کاماًل مغیر بوده و 
مناسب با توزیع جمعیت و نیازهای جوامع بشری نمی باشد. به طور مثال قاره آسیا که 
60 درصد جمعیت دنیا در آن ساکن است، 36 درصد منابع آب تجدید شونده جهان را 
دریافت می نماید یا حوزه آبریز رودخانه آمازون که 14 درصد منابع آب تجدید شونده 

دنیا را شامل می شود، فقط 0/4 درصد جمعیت جهان را دربر دارد. 

از س��وی دیگر برداش��ت و مص��رف از این منابع محدود ثاب��ت آب به علت افزایش 
جمعیت، پیوس��ته در حال افزایش می باش��د. اگر چه افزایش تعداد جمعیت مالزمه با 
مصرف بیشتر آب است، این امر بدین مفهوم نیست که رابطه تغییرات جمعیت و مصارف 
آب به طور خطی می باشد. بررسی ها نشان می دهد که هر چه به سال ها و دهه های اخیر 
نزدیک می ش��ویم مقدار سرانه مصرف آب به شدت در حال فزونی بوده است. دلیل این 
امر به افزایش س��طح رفاه و به تبع آن تنوع نیازهای آبی مربوط می باش��د. بدین ترتیب 
که گسترش شهرنشینی، توسعه صنعتی و ورود به دوران بلوغ و توسعه کشاورزی برای 
تولید مواد غذایی با الگوهای کش��تی که پاسخگوی سطح در حال افزایش رفاه انسان ها 
باش��د، موجب گردیده اس��ت که میزان مصارف آب در مقیاس جهانی به سرعت به مرز 

میزان آب قابل دسترس از منابع آب تجدید شونده جهان نزدیک شود.



۱۱ لوا اوف: تایلک

مشخصه های اصلی بروز بحران آب در جهان

تامین مصارف آب به آس��انی میسر نگردیده اس��ت. از یکسو برای متناسب نمودن 
توزیع زمانی و مکانی منابع آب با نیازها حجم عظیمی از منابع مالی و نیروی انس��انی 
ملل دنیا برای ایجاد بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب مصرف شده و از دیگر سو 
این افزایش رفاه  آثار و تبعات منفی بس��یاری را نیز به ارمغان آورده اس��ت که در راس 
آن تخریب، ضایع شدن و آلودگی منابع آب و محیط زیست است که برخاسته از اقدام 
نس��نجیده بشر برای ارتقای سطح رفاه خود می باشد. این دو فرآیند متضاد شرایطی را 
فرآهم آورده اس��ت که منابع آب شیرین از یک منبع تجدید شونده به یک منبع نیمه 
تجدید ش��ونده و میرا تبدیل ش��ود. تجلی این دیدگاه را می توان در نمودار 1 که روند 
مصارف آب را در ابتدای قرن بیستم تاکنون و پیش بینی تا سال 2050 را در مقایسه با 
منابع قابل دسترسی )با احتساب خروج مقداری از آب تجدید شونده به دلیل آلودگی( 

نشان می دهد، مشاهده نمود.

از ای��ن نمودار می توان دریافت که در مقیاس جهان��ی زمان نقطه تالقی مصرف و 
مقدار آب قابل دس��ترس، حدود س��ال 2040 میالدی پیش بینی می شود؛ با توجه به 
توضیحات ارائه ش��ده ای��ن تالقی در مقیاس منطقه ای و مل��ی در مورد برخی ملل، از 

سالهای پیش اتفاق افتاده و در مورد بسیاری دیگر در حال وقوع است. 

نمودار 1-1  روند مصارف آب را در ابتدای قرن بیستم تا کنون و پیش بینی تا سال 2050
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بنابرای��ن اگر به عنوان یک ش��اخص برای بیان وقوع بح��ران آب، نقطه تالقی بین 
میزان مصرف و میران آب قابل دسترس��ی در نظر گرفته شود، می توان اینگونه در نظر 
گرفت که هر اندازه به این مرز نزدیک ش��ویم ابعاد آن وس��یع تر و گسترده تر می شود. 
ضروری اس��ت بش��ر برای ایجاد تأخیر در رسیدن به این نقطه تالش های عمده ای را از 

جهات علمی، فنی و تحقیقاتی سازمان دهد.

منابع آب در ایران

منابع آب تجدید شونده

س��رانه آب تجدید شونده یکی از شاخص های جهانی در تعیین وضعیت کشورها از 
نظر آب می باشد. بدیهی است نحوه بهره برداری از آب در بخش های کشاورزی، شرب 
و بهداشت و صنعت عامل مهمی در بهره وری و کارایی میزان سرانه آب تجدید شونده 
خواه��د بود.  میزان بارش در ایران بطور متوس��ط ح��دود 400 میلیارد متر مکعب در 
س��ال می باشد که 270 میلیارد متر مکعب آن تبخیر و تعرق شده و 130 میلیارد متر 
مکعب آن در س��ال به عنوان آب های تجدید پذیر از طریق آبهای سطحی)92 میلیارد 
مت��ر مکعب( و آب های زیرزمینی)38 میلی��ارد متر مکعب( می تواند مورد بهره برداری 

قرار گیرد )جدول1(. 

جدول1- 1 خالصه وضعیت منابع آبی تجدید پذیر کشور )بر حسب میلیارد مترمکعب(

400بارش
270تبخیر و تعرق

120منابع آب تجدید شونده
38تغذیه منابع آب زیرزمینی ) از طریق بارندگی و جریان های سطحی(

92آب های سطحی در دسترس
 



۱۳ لوا اوف: تایلک

براساس ارقام فوق و با پیش بینی یکصد میلیون نفر جمعیت کشور در سال 1400 
سرانه آب تجدید شونده حدود 1000 تا 1300 متر مکعب برای هر نفر خواهد بود که 
از نظر معیارهای جهانی مرز بحران ش��ناخته شده است. امروزه با استفاده از منابع آب 
و بازچرخانی آن بسیاری از کشورها با ارقام سرانه کمتر از 800 مترمکعب در سال نیز 

برنامه های توسعه ملی خود را به پیش می برند. 

جدول 2-1 وضعیت مصرف آب در کشور و برنامه تامین نیازهای آبی کشور
)سناریوی مطلوب طرح جامع آب کشور در سال 1400( )ارقام بر حسب میلیارد مترمکعب(

سال 1400سال 1380سال 1375مصارف
4/567/8شرب

0/91/12/4صنعت و معدن
81/486102کشاورزی

86/893/1113/2جمع
5--محیط زیست

6000650036000انرژی برقابی )گیگاوات ساعت(

در سال 1400 حجم آب های برگشتی از مصارف گوناگون حداقل 1/4 برابر نسبت 
به وضع موجود خواهد شد. این رقم در خصوص پساب های شهری و صنعتی حدود 2/7 
برابر خواهد بود. به عبارت دیگر در س��ال 1400 مجموع آب هایی که به دالیل مختلف 
آلوده شده و به پیکره های آبی برمی گردند به حدود 30 درصد منابع آب تجدید شونده 
بالغ خواهد ش��د. بنابراین یکی از چالش های اصلی و مهم مدیریت آب کشور در آینده 
در چگونگی حل و فصل مس��ائل مدیریت کیفیت آب از دیدگاه های نهادی، ساختاری، 
قانونی، طرفیت سازی و باالخره تجهیز منابع مالی و نیروی انسانی متمرکز خواهد بود.

از دیرب��از آب به عنوان یکی از منابع طبیعی محدود کننده اولیه ش��ناخته ش��ده 
اس��ت یکی از عواملی که این محدودیت را جدی تر می کند ورود فاضالب های صنعتی 
و کش��اورزی و پس��اب های حاصل از تصفیه خانه های آب به منابع مختلف آب است. از 
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طرفی آب می تواند توس��ط موادی از جمله موادی از ساختارهای زمین شناسی، خاک، 
اجزای ریز آلی، ترکیبات ش��یمیایی و مواد رادیو اکتیو آلوده شود.کاماًل واضح است که 
امروزه ش��ناخت آلودگی ها و منشاء و مشکالت مربوط به آن ها نگرانی عمده هر جامعه 
اس��ت. قوانین زیس��ت محیطی وضع ش��ده و اجرای آنها به طور فزاینده درحال حاضر 
س��ختگیرانه تر شده اس��ت. بنابراین، از نظر بهداشت، محیط زیست و اقتصادی، مبارزه 
با آلودگی به یک مس��ئله مهم تبدیل ش��ده اس��ت. امروز، اگر چه اهمیت استراتژیک 
آب ش��یرین یک مسئله جهانی اس��ت و همه آن را به رسمیت می شناسند با این حال 
مس��ائل مربوط به مدیریت پای��دار آب را تقریبا در هر دس��تور کار علمی، اجتماعی و 
سیاسی در سراسر جهان می توان یافت. آنچه مسلم است این است که با صنعتی شدن 
و توس��عه های س��ریع اقتصادی، آلودگی ها نیز افزایش یافته و منابع آب را از نظر کمی 
و کیفی به ش��دت تهدید می کن��د. کاهش کیفیت آب عالوه بر مش��کل کمبود آب از 

موضوعات مهم در کشورهای مناطق خشک و نیمه خشک است.

در بسیاری از کشورهای جهان سوم و درحال توسعه کنترل مناسبی بر سیستم های 
خروجی پس��اب که وارد محیط زیست می شود صورت نمی گیرد. به عبارت دیگر یکی 
از مهمترین منابع آلودگی آب تخلیه کنترل نش��ده زائدات انسانی است. که همین امر 
منجر به آلودگی های حاد و مزمن جمعیت های زیستی اعم از گیاهی، حیوانی و انسانی 
می ش��ود. ولی با این حال بعضی کش��ورها با سرمایه گذاری های عظیم در بخش منابع 
آبی زمینه ی بهسازی مناسب منابع را باعث شده اند. ولی نیاز به یک راه حل مناسب و 
مطمئن و سودمند برای تخلیه ایمن و کاهش آلودگی ها احساس می شود. آلودگی هایی 
که با حضور آنها منابع آب اغلب دچار مشکالت زیادی می شوند این مشکالت می توانند 
منش��اء ش��یمیایی و یا آلی داشته باشند. یکی از مشکالت ایجاد شده مساله طعم  و بو 

می باشد و مهمترین عوامل طعم و بو عبارتند از:

فعالیت بیولوژیکي میکروارگانیسم ها در منبع آب »بخصوص جلبک ها« . �

موادي که براي گندزدایي آب مورد استفاده واقع مي شود مثل کلر وترکیبات آن. �

فعالیت های بیولوژیکي در شبکه توزیع آب مثل باکتري های آهن. �



۱۵ لوا اوف: تایلک

یکی از مس��ائل و مش��کالتی که در نتیجه ورود این آالینده ها به منابع آب ایجاد 
می ش��ود افزایش بی��ش از حد نوترینت های نیتروژن و فس��فر و در نتیجه وقوع پدیده 
اوتروفیکاس��یون در نتیجه رش��د جلبک ها اس��ت. به عبارت دیگر پدیده افزوده شدن 
عناصر غذایي به محیط های آبي را که منجر به تشدید رشد گیاهان و باکتري های آبزي 
می گردد را اصطالحاً " اوتروفیکاسیون" مي نامند که  به طور فزاینده ای در حال تبدیل 
ش��دن به مش��کل جدی برای مدیریت منابع آب و سالمت انسان است. حوادث مربوط 
به حضور جلبک های س��می و سایر مش��کالت مربوط به اوتروفیکاسیون دانشمندان را 

مجبور به بررسی دقیق تر منابع آبی کرد. 

آب به س��رعت هر دو مواد طبیعی و انس��ان ساخت را به طور کلی جذب می کند و 
آب را بدون اینکه نیاز به تصفیه داش��ت باش��د، نمی توان برای آشامیدن استفاده نمود 

پدیده اتروفیکاسیون به صورت های زیر شکل می گیرد:

الف( عناصر غذایي که در رسوبات وجود دارند، در اثر آبشویي اراضي باال دست وارد 
سیستم های آبي پائین دس��ت می گردند. از جمله اینکه عنصر فسفر می تواند به مقدار 
قابل مالحظه اي در رس��وبات ذخیره شود سپس در اثر فعالیت های طبیعي باکتري ها 

آزاد شود.

ب( منابع خارجي نیتروژن و فس��فر ش��امل : کودهاي کشاورزي، ضایعات خانگي، 
انتشار فاضالب ها و رواناب های سیالبي می باشند.

--- تش��کیل توده های جلبک شناور با باال رفتن دماي هوا حتي در حضور مقادیر 
کم ازت صورت می پذیرد زیرا بس��یاري از گونه های جلبک س��بز- آبي قادر به کس��ب 

نیتروژن از اتمسفر هستند.

از جمله ارگانیس��م هایی که مسبب پدیده اتروفیکاس��یون می گردند انواع مختلف 
جلبک ها و بخصوص س��یانوباکترها می باش��ند. جلبکها و گونه مع��روف آن جلبکهای 
سبز- آبی در دریاها و آبهای شیرین به طور گسترده حضور دارند. بسیاری از گونه ها در 
مناطق گرم با دمای بیشتر از 80 درجه سانتیگراد، دریاچه های شور، یخچالها و مناطق 
برفی و دیگر اکوسیس��تم ها حضور دارند. جلبکهای س��بز- آبی در ماههای تابستان به 
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طور گسترده رشد کرده و مهمترین عامل تولید شکوفه آبی در آبهای شیرین هستند. 

افزای��ش میزان جلبک ها می تواند پیامدهای منفی برای صنعت تصفیه آب داش��ته 
باش��د. هزینه های تصفیه آب شرب زمانی که شکوفایی جلبک ها رخ می دهد به میزان 
قابل توجهی افزایش می یابد که در نتیجه نیاز به حذف جلبک و محصوالت فرعی آنها 
از آب احس��اس می شود. مطالعات نش��ان می دهد که در بین جلبک ها گونه سبز- آبی 
تنها بخش کوچکی از گونه های جلبک اس��ت که در تم��ام رودخانه ها وجود دارد و به 
احتمال زیاد جزء مهمترین گونه ها نیز محس��وب می ش��ود چرا که باعث مش��کالتی از 
جمله تولید توکس��ین، گرفتگی فیلترها، تولید کف و طعم و بو می ش��ود. سیانوباکترها 
باعث اثرات منفی بر منابع آب و در نتیجه اختالل در فرآیندهای تصفیه همچون انعقاد 

و لخته سازی، ته نشینی و... می گرد.

ش��کوفایی، گس��ترش و در نهایت تجزی��ه گونه هایی از آنابنا، میکروس��یس تیس و 
آفانیزومنون در آبهای گرم که در ش��رایط بدون اکس��یژن به راحتی رش��د می نمایند، 
موجب کاهش اکسیژن به ویژه در شب هنگام شده و به همراه تولید سموم موجب مرگ 
و میر آبزیان می شوند. این سموم از گروه هپاتوتوکسین ها )موثر بر کبد(، نوروتوکسین ها 
)موثر بر اعصاب( و سیتوتوکسین ها )موثر بر سلولهایی مانند پوست( هستند. نگرانی های 
بیشتری در مورد هپاتوتوکسین ها در بین دانشمندان وجود دارد. گونه میکروسیس تیس 
توکسیکا دارای مواد سمی بسیار مهلک موثر بر کبد می باشد. بسیاری از اشکال پالنکتونی 
س��می از طریق آب آش��امیدنی وارد بدن انسان شده و موجب بیماری می شوند. آنابنا و 
میکروسیس تیس سبب ناراحتی های معده شده و گونه لینگبیا ماجوسکوال در استخرها 

و آبگیرهای طبیعی باعث بروز بیماریهای پوستی می شود.


