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 آلودگی آب عنوان

  نویسنده

  مترجم

 

آلودگی آب مشکل بزرگی است. به طوری که نتایج پژوهش پیرامون آن از صدها بلکه هزاران مقاله ، مجله و کتاب 

  .کند تجاوز می

 آورند؟  بنظر شما چه کسانی مشکل آلودگی آب را بوجود می

 چه کسانی بهای تمیز کردن آب را خواهند پرداخت؟ 

 تاریخچه 
بر اثر ریزش موادی شامل جیوه و انواع مواد آلی سمی مانند آفت کشها در رودخانه راین ،  6891در نوامبر سال 

شدند. در سالهای اخیر با غرق شدن تانکرهای بزرگ نفتی تمام آبزیان از شهر بال سوئس تا ساحل هلند کشته 

 .اقیانوس پیما یا به گل نشستن آنها آسیبهایی به حیات دریایی وارد آمد

میلیون لیتر مواد آلوده کننده در آبهای ایاالت متحده  621واقعه آلوده کننده در حدود  66111بر اثر  6891در سال 

  .تخلیه شده است

 

  تعریف آلودگی آب

برای آلودگی آب تعریفی ارائه داد: آلودگی آب عبارت است از افزایش مقدرا هر معرف اعم از  6818در سال 

  .اش شود شیمیایی ، فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر خواص و نقش اساسی آن در مصارف ویژه

 

 عوامل آلوده کننده آب 
ت زنده است از این نظر جلوگیری از آلودگی آب نیز به ترین عامل حیات موجودا آب یکی از مهمترین و بنیادی

توانند هم منابع آبهای  اند و می باشد عوامل آلوده کننده آب بسیار گوناگون همان نسبت مهم و مورد توجه می

 .زیرزمینی و هم آبهای سطحی را آلوده کنند

 

 : عوامل آلوده کننده آبهای زیرزمینی
شود. مثال آب جاری سطحی  در اثر تغییر و تبدیل به عامل آلوده کننده مبدل می کانیهای موجود در معادن سطحی که

پیریت ( همراه با زغال سنگ  ) «II » سولفید آهن هنگام عبور از معادن زغال سنگ ، دی…( ) حاصل از باران و 

حاصل ضمن عبور از  کند. اسید را در خود حل کرده و سپس در اثر واکنش ، هوا آنرا به اسید سولفوریک تبدیل می

 .شود های مختلف مخازن زیرزمینی ، موجب آلوده شده آن می الیه

جمع شدن فاضالبهای شهری بویژه اگر در یک حوزه آهکی و یا شنی وارد شوند از آن که در معرض باکتریها قرار 

 .شود ه شدن آنها میگیرند و تجزیه شوند، مستقیما و براحتی به مخازن زیرزمینی نفوذ پیدا کرده و موجب آلود

ضایعات رادیواکتیوی : یکی از عوامل آلوده کننده مهم منابع آبی زیرزمینی است که امروزه یکی از راههای رفع 

رود دفن آنها در زیر زمین است  ای نیز به شمار می آنها که در حقیقت مشکل بزرگی برای صاحبان تکنولوژی هسته

ای زیر زمینی نیز موجب آلوده شدن آبهای  یر زمین ، همه انفجار های هستهعالوه بر دفن ضایعات رادیواکتیو در ز

  .شود زیر زمینی می

 

 :عوامل آلوده کننده آبهای سطحی

 :های صنعتی آلوده کننده
رسانند. این ضایعات برای خنثی شدن مقدار زیادی از  بسیاری از ضایعات صنعتی به آبزیان زیانهای جدی می

شود و تهدید به  را به مصرف رسانیده و موجب کاهش اکسیژن مورد نیاز برای آبزیان میاکسیژن محلول در آب 

شوند مانند  کنند. از طرف دیگر بسیاری از خود این ضایعات سمی بوده و موجب مسمومیت آبزیان می مرگ می

 .فلزات سنگین ، جیوه ، سرب ، مس و غیره
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شود که ضمن ایجاد بو و مزه غیر  هائی می موجب رشد جلبکدار در آب  وارد شدن ترکیبات فسفردار و نیتروژن

 .شود طبیعی آب ، اکسیژن آب را مصرف کرده و باعث کاهش میزان آن و بروز صدمات و تلفات آبزیان می

 

 : فاضالب خانگی
یا توسط  کنند که اگر خنثی نشوند و شوند ترکیباتی را در آبها وارد می ها که وارد آبهای سطحی می کلیه پاک کننده

 .آورند ها تجزیه و تخریب نشوند بصورت سمی مهلک زیان بسیاری برای آبزیان ببار می میکرو اورگانیسم

 

 :حشره کشها ، سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی

را نام  DDT شوند. مانند ددت که از ضروریات توسعه کشاورزی است نا خواسته موجب آلودگی آبهای سطحی می

  .برد

 

 شم انداز الودگی آب چ

 ذخایر آبهای ما در آینده چگونه خواهد بود؟ 

  .مردم جهان در کشورهای رو به توسعه مسئله بسیار جدیتری است 57آب آلوده شده برای %

 بیماریهای جهان ناشی از آبهای آلوده شده است. در مقابل درصد باالی بیماری چه کنترلهایی انجام شده است؟  %80

 باشد؟  که برای بهبود کیفیت آب انجام شده کافی میآیا تالشی 

 آینده ذخایر آبها با این روند پیشرفت و تکنولوژی روز چگونه خواهد بود؟
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