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پیشگفتاسهجوَعِ«آشٌاییتاهذیشیتآبصیشصهیٌیتاسٍیکشدیکپاسچِ» 

آب ظیطظٔیٙی زض تؿیاضی اظ وكٛضٞا تطای ٔعیكر  ٚؾالٔر ٔطزْ ،إٞیر حیازی زاضز،
چطا و ٝغاِثاً ٔٙثع انّی زأٔیٗ آب ت ٝقٕاض ٔیآیس .افع ٖٚترط ایرٗ ،تر ٝطرٛض ٌؿرسطزٜای
تطای وكاٚضظی آتی  ٚنٙعر تٟطٜتطزاضی ٔری قرٛز .ایرٗ ٚضرعیر ترٚ ٝیرػ ٜزض ٔٙراطك
ذكرره ورر ٝآب ؾرر حی ،وٕیرراب یررا فهررّی اؾررر٘ ٚ ،یررع زض ٘ررٛاحی ضٚؾررسایی تررا
جٕعیرٞای خطاوٙسٔ ٜهساق زاضز .زغییط الّیٓ احسٕاالً ٚاتؿسٍی تر ٝآب ظیطظٔیٙری ضا ترٝ
عٛٙاٖ یه ؾدط ٔحافظ زض تطاترط ذكىؿراِی  ٚعرسْ ل عیرر فعایٙرس ٜزض ٔٛجرٛزی آب
ؾ حی افعایف ذٛاٞس زاز.
تا ایٗ ٛٙٞ ،ٕٝٞظ  ٓٞعٕیم ًا ترا فٟرٓ ٘ازضؾرر ضٚترط ٚاؾررن آ٘کٙراٖ ور ٝتایرس اضظـ آٖ
قٙاذس٘ ٝكسٔ ،ٜسیطیر ضعیفی تط آٖ حاوٓ اؾر  ٚتر ٝلرسض ورافی حفانرر ٕ٘ریقرٛز.
ؾیؿسٓ ٞای آب ظیطظٔیٙی زض لطٖ تیؿسٓ ،زض ٘سیجر ٝتٟرطٜترطزاضی ظیراز ترطای زرأٔیٗ آب
قٟطی  ٚوكاٚضظی آتی ٚ ،زغییطاذ زٕاْعیاض زض واضتطی اضاضی زض تؿیاضی اظ خٟٞٝٙرای
زغصی ٝآب ظیطظٔیٙی ،اظ حاِر طثیعی ذٛز ذاضج قسٜا٘رسٍ٘ .طا٘ریٞرا زضتراض ٜخایرساضی
ٔٙاتع آب ظیطظٔیٙی ،زٙعَ ویفیرر  ٚزأییطخرصیطی ٔٙفری اوٛؾیؿرسٓٞرای ٚاتؿرس ٝتر ٝآب
ظیطظٔیٙرری ،افررعایف یافسرر ٝاؾررر .چرراِف قٙاؾررایی الررسأاذ الظْ تررطای فررطآٞآٚضزٖ
حىٕطا٘ی ٔٙاؾة  ٚزثسیُ آٟ٘ا تر ٝزطزیثراذ ٟ٘رازی ایرطترف ترطای ٔرسیطیر ٔٙراتع آب
ظیطظٔیٙی  ٚحفانر ویفی آٟ٘ا ٘یع لاتُ ٔالحظ ٝاؾر.
تطذی زِٚرٞا انالح ٔسیطیر ٔٙاتع آب ضا تا ضٚیىطزی یىداضچ ٝزض زؾرسٛض وراض لرطاض
زازٜا٘سٔ .سأؾفا٘ ٝزض ایٗ لثیُ انالحاذ ،تٔ ٝسیطیر آب ظیطظٔیٙی زٛج ٝقایؿسٔ ٝثرصَٚ
٘كس ٜاؾر .ایٗ زض حراِی اؾرر ور ٝیىری اظ تیرٙفٞرای تٙیرازی ضٚیىرطز یىداضچر ٝزض
ٔسیطیر ٔٙاتع آب آٖ اؾر و ٝآب یه ٔٙثع (تٞ ٝرٓخیٛؾرس )ٝاؾرر  ٚتٙراتطایٗ ٔؿرسّعْ
وٍُ٘طی زض ٔسیطیر اؾر .اظ ایٗ ض ،ٚآب ظیطظٔیٙی تایس زٕاْ  ٚوٕاَ ٔٙظٛض قٛز.

ٔجٕٛع« ٝآشٌاییتاهذیشیتآبصیشصهیٌیتاسٍیکشدیکپاسچِ» تط اؾراؼ ٔ اِعراذ ٔرٛضزی
زض افطیما  ٚتطٌعاضی زعسازی زٚضٜٞای آٔٛظقری ٚ ،ترا ٕٞىراضی ورح٘رر ،قرثى ٝآب
ظیطظٔیٙی افطیما ( ٚ )AGW-Netزیٓ ٔكٛضزی ٔسیطیر آب ظیطظٔیٙی ( )GWMATEزٟیرٝ
قس ٜاؾر.
ایٗ ٔجٕٛع ٝزض یاظز ٜفهُ ت ٝقطح ظیط ؾاظٔا٘سٞی قس ٜاؾر:
یکپاسچًِگشیٍچاسچَبهذیشیتآبصیشصهیٌی 

-1
شٌاختسیستنّایآتخَاىتشایهذیشیتآبصیشصهیٌی 

-2
-3هذیشیتیکپاسچِآبصیشصهیٌیدسعول 
-4قَاًیيٍهقشساتآبصیشصهیٌی 
تخظیضٍهجَصتْشُتشداسیآبصیشصهیٌی 

-5
-6اتضاسّایاقتظادیٍهالیدسهذیشیتآبصیشصهیٌی 
-7هشاسکتریٌفعاىدسهذیشیتآبصیشصهیٌی 
-8هذیشیتکیفیتآبصیشصهیٌی 
-9پایشآبصیشصهیٌی 
-11آبصیشصهیٌیٍتغییشاقلین 
-11هذیشیتاطالعاتٍاستثاطات 

٘ٛقساض حاضط٘ ،رؿسیٗ عٛٙاٖ اظ ایٗ ٔجٕٛع ٝت ٝقٕاض ٔیآیرس .اظ ٞرس ٞرای ٟٔرٓ ایرٗ
ٔجٕٛع ٝآٔٛظقی ،خطزاذسٗ ت ٝآب ظیطظٔیٙی تا ضٚیىطز یىداضچ ٝزض ٔسیطیر ٔٙاتع آب
اؾرٞ .س ٟ٘اییٔ ،عطفی چاضچٛب ٌؿسطزٜزط ٔسیطیر آب ظیطظٔیٙری تر ٝواضقٙاؾراٖ
آب ظیطظٔیٙی  ٚچاِف ٞای ذرال ٔرسیطیر آب ظیطظٔیٙری تر ٝزیٍرط ٔسرههراٖ آب
اؾر.
آب ظیطظٔیٙی اظ ٘ظط فٙی ٔٛضٛعی خیکیس ٜت ٝقٕاض ٔیآیس .ترا ایرٗ ٕٞرٔ ،ٝسرههراٖ ٚ
ٔسیطاٖ آب تایس ت ٝزضن ٔكسطوی تطؾٙس .ایٗ ٘ٛقساض ٔریوٛقرس تر ٝزحمرك ایرٗ ٞرس
وٕه وٙس.
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-1هقذهِ:چشاهذیشیتآبصیشصهیٌیهْناست؟ 
 اّویتآبصیشصهیٌی

آب ظیطظٔیٙی تطای تؿیاضی اظ وكٛضٞا إٞیرر حیرازی زاضز .زض ؾر

جٟراٖ حرسٚز 2

ٔیّیاضز ٘فط ،ظاضعاٖ تیقٕاض  ٚتطذی ٔجسٕعٞای نرٙعسی ترطای زرأٔیٗ آب ذرٛز تر ٝآب
ظیطظٔیٙی ٚاتؿسٞ ٝؿسٙس .زٛؾع ٝقساتاٖ زض چٙرس زٞر ٝاذیرط ،ترا زرأٔیٗ ورٓٞعیٙر ٚ ،ٝلاترُ
اطٕیٙاٖ آب ظیطظٔیٙی زض زٚض ٜذكىؿاِی ( ٚعٕسزاً) تا ویفیر تاالٞ ،رٓ ترطای جٕعیرر
قٟطی  ٚضٚؾسایی  ٓٞ ٚتطای آتیراضی وكررٞرای خرطاضظـٙٔ ،رافع فرطاٚاٖ اجسٕراعی ٚ
السهازی ضا ٘سیج ٝزاز ٜاؾر.
تْشُتشداسیپایذاسآبصیشصهیٌی 



زض ؾرر

جٟرراٖ ،تٟررطٜتررطزاضی ٔ ٚررسیطیر خایررساض ٔٙرراتع آب ،اظ ٞررس ٞررای غررایی

اؾسطازػیٞای ّٔی آب قٙاذسٔ ٝیقٛز .خایساضی آب ظیطظٔیٙی خی٘ٛس ٘عزیىی ترا ٔؿرالُ
ذطز  ٚوالٖ ؾیاؾسی زأییطٌصاض تط تٟط ٜتطزاضی آب  ٚوراضتطی اضاضری زاضز ٚ ،یىری اظ
چاِفٞای عٕس ٜزض ٔسیطیر ٔٙاتع طثیعی ت ٝقٕاض ٔیآیسٔ .سأؾرفا٘ ٝؾرطٔایٌٝرصاضی زض
ٔسیطیر  ٚحفانر ٔٙاتع آب ظیطظٔیٙی ،چٙساٖ جسی ٌطفس٘ ٝكس ٜاؾرر .خیكرطفرٞرای
عّٕی زض ایٗ حٛظ ،ٜیه ٘یاظ فٛضی اؾر .تر ٝؾرثة ٌ٘ٛراٌ٘ٛی شازری ؾیؿرسٓٞرای آب
ظیطظٔیٙی ٚ ٚضعیرٞای اجسٕاعی -السهازی ٚاتؿس ٝت ٝآٖٞ ،یچ ٘مكرٝضا ٜؾرازٜای ترطای
الساْ ٚجٛز ٘ساضز .تؿیاضی اظ وكٛضٞای زض حاَ زٛؾع ،ٝلثرُ اظ آ٘ىر ٝذیّری زیرط قرٛز
٘یاظ زاض٘س ٚاتؿسٍی اجسٕاعی -السهازی ذٛز ضا ت ٝآب ظیطظٔیٙی زضن ٚ ،تطای زمٛیرر
زٕٟیساذ ٟ٘ازی  ٚنطفیرؾاظی ٟ٘ازی تطای اضزمای ٔسیطیر آٖ ؾطٔایٌٝصاضی وٙٙس.
زفىیه ؾٙسی آب ؾ حی  ٚآب ظیطظٔیٙری ترِ ٝحران ٟ٘رازی ،اظ ٔٛا٘رع تٙیرازی فٟرٓ ٚ
ٔفأ ٕٝٞیاٖ واضقٙاؾاٖ فٙی ،ططاحاٖ ؾیاؾرٔ ،سیطاٖ اجطایی ٔ ٚهرط وٙٙرسٌاٖ آب
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اؾر .ایٗ ؾاتم ،ٝاظ ٔٛا٘ع زضن فطایٙسٞا  ٚخیأرسٞای ترطٓٞورٙف آب ظیطظٔیٙری -آب
ؾ حی ت ٝقٕاض ٔیآیس.
-2سٍیکشدیکپاسچِدسهذیشیتهٌاتعآبچیست؟ 
ضٚیىطز یىداضچ ٝزض ٔسیطیر ٔٙاتع آب ،زض خی آٖ اؾر ور ٝتٟرطٜترطزاضیٔ ٚ ،رسیطیر
ٕٞاٙٞررً آب ،اضاضرریٙٔ ٚ ،رراتع ٚاتؿررس ٝضا تررٙٔ ٝظررٛض حررساو طوطزٖ ضفررا ٜالسهررازی ٚ
اجسٕاعی حانُ ،تٌٝ٘ٛ ٝای عازال٘ ٚ ٝتسٕٝ ِ ٖٚزیسٖ خایساضی اوٛؾیؿسٓٞرای حیرازی
ٔحمك ؾاظز.
ایٗ ضٚیىطز قأُ تٟطٜتطزاضی ٔ ٚسیطیر ٕٞاًٙٞزط:
 اضاضی  ٚآبن
 آب ؾ حی  ٚآب ظیطظٔیٙین
 حٛض ٝآتطیع ٔ ٚحیط ؾاحّی  ٚزضیایی ٔجاٚض آٖن
ٙٔ افع تاالزؾر  ٚخالیٗزؾر اؾر.
تا ایٗ  ،ٕٝٞضٚیىطز یىداضچ ،ٝزٟٙا زضتاضٔ ٜسیطیر ٔٙراتع فیعیىری ٘یؿرر ،تّىر ٝانرالح
٘ظاْٞای ا٘ؿا٘ی ضا ٘یع تطای ٔٙسفعقسٖ اظ ایٗ ٔٙاتع ٔٛضز زٛج ٝلطاض ٔیزٞس.
ٔثٙای یىداضچٍ٘ٝطی زض ٔسیطیر ٔٙاتع آب آٖ اؾر و ٝاؾرسفازٜٞرای ٔرسّرا اظ ٔٙراتع
آب ت ٝیىسیٍط ٚاتؿسٞ ٝؿسٙس .ایرٗ ٔٛضرٛب ترطای ٕٞرٔ ٝرا ٔثرط ٗٞاؾرر .ترطای ٕ٘٘ٛر،ٝ
زماضای ظیاز آب زض آتیاضی  ٚآبٞرای تطٌكرسی آِرٛزٜقرس٘ ٜاقری اظ وكراٚضظی ،ترٝ
ٔعٙای آٖ اؾر و ٝآب قیطیٗ وٕسطی ترطای اؾرسفاز ٜقرطب یرا نرٙعر ٚجرٛز ذٛاٞرس
زاقرن فاضالب آِٛز ٜقٟطی  ٚنٙعسی ،ضٚزذا٘ٞٝا ضا آِٛز ٚ ٜاوٛؾیؿرسٓٞرا ضا زٟسیرس
ٔیوٙسن اٌط لطاض تاقس آب زض ضٚزذا٘ ٝتطای حفانر اظ ظیؿسٍأ ٜاٞیاٖ  ٚاوٛؾیؿسٓٞرا
تالی تٕا٘س ،آب وٕسطی ضا ٔیزٛاٖ ترطای آتیراضی وكررٞرا تطزاقرر ورطزٕ٘ٛ٘ .رٞٝرای
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فطاٚاٖ زیٍطی اظ ایٗ ٔضٕ ٖٛخایرٔ ٝریزرٛاٖ تطقرٕطز ٘ ٚكراٖ زاز ور ٝچٍ٘ٛر ٝاؾرسفازٜ
تیضات  ٝاظ ٔٙاتع وٕیاب آب ،تٞ ٝسضضفر ٔٙاتع ٘ ٚاخایساضی ٔیا٘جأس.
سٍیکشدیکپاسچِ تسیٗ ٔعٙا اؾر و ٝزٕاْ اؾسفازٜٞای ٔرسّا ٔٙاتع آب ،ترا ٞرٓ زض ٘ظرط
ٌطفسٔ ٝیق٘ٛس .زهٕیٕاذ زرهیم ٔ ٚسیطیر آب ،ایطاذ ٞط ٘ٛب اؾسفاز ٜضا تط زیٍرط
اؾسفازٜٞا زض ٘ظط ٔیٌیطزٕٞ .کٙیٗٞ ،رس ٞرای غرایی اجسٕراعی  ٚالسهرازی ،اظ جّٕرٝ
زحمك زٛؾع ٝخایساض ت ٝحؿاب آٚضزٔ ٜیقٛز .ایٗ ٌفسرٕٞ ٝکٙریٗ ترٔ ٝعٙرای اطٕیٙراٖ اظ
ؾیاؾرٌصاضی ٔٙؿجٓ زضتاض ٜآب زض زٕاْ تررفٞرا اؾرر .زایرط ٜایرٗ ٔفٟر ْٛخایر ٝزض
ضٚیىطز یىداضچ ،ٝتٌٙ ٝجا٘سٖ زهٕیٌٓیطی ٔكاضوسی ٘یع ٌؿسطـ ٔییاترسٌ .رطٜٞٚرای
ٔرسّررا آبتررط (ظاضعرراٖ ،جٛأررع ٔحّرری ،ططفررساضاٖ ٔحرریطظیؿررر) ٔرریزٛا٘ٙررس تررط
اؾسطازػی ٞای زٛؾعٔ ٚ ٝسیطیر ٔٙاتع آب زأییط تٍصاض٘س .ایرٗ وراض ٔٙرافع زیٍرطی ضا زض
خی ذٛاٞس زاقر ،چ ٖٛتٟطٜتطزاضاٖ آٌا ،ٜزاٚطّثا٘ ٝزضتاضٔ ٜؿرالّی ٔا٘ٙرس نرطفٝجرٛیی
آب  ٚحفانر حٛض ٝزؾر ت ٝالساْ ٔیظ٘ٙس .ایٗ قی ،ٜٛتؿیاض ایطترفزط اظ زٙظیٌٓرطی
٘ ٚظاضذ ٔطوعی اؾر.
هذیشیت زض ٌؿسطزٜزطیٗ ٔعٙای آٖ ت ٝواض ٔیضٚز .ت ٝتیا٘ی زیٍرط ،ترط ایرٗ ٟٔرٓ زأویرس
ٔریوٙررس وررٔ ٝرا ٘رر ٝزٟٙررا تایرس تررط زٛؾررعٙٔ ٝراتع آب زٕطوررع وٙرریٓ ،تّىر ٝتایررس آٌاٞا٘ررٝ
تٟطٜتطزاضی اظ آب ضا ٔسیطیر وٙیٓ ،تٌٝ٘ٛ ٝای ور ٝاظ اؾرسفاز ٜخایرساض تّٙسٔرسذ ترطای
٘ؿُٞای آزی اطٕیٙاٖ یاتیٓ.
تٙاتطایٗٔ ،سیطیر یىداضچٙٔ ٝاتع آب یه فطایٙس ضٚقٕٙس تطای زٛؾع ٝخایساض ،زرهریم
 ٚخرررایف اؾرررسفاز ٜاظ ٔٙررراتع آب زض چررراضچٛب ٞرررس ٞرررای اجسٕررراعی ،السهرررازی ٚ
ظیؿرٔحی ی ت ٝقٕاض ٔیآیس .ایٗ ضٚیىطز تا ضٚیىطز تركی ٔسٕایع اؾر وٙٞ ٝرٛظ ٞرٓ
زض تؿیاضی اظ وكٛضٞا حاوٓ اؾررٚ .لسری ٔؿریِٛیر زرأٔیٗ آب قرطب ترط عٟرس ٜیره
زؾسٍا ،ٜآتیاضی تط عٟسٟ٘ ٜازی زیٍط ٔ ٚحیطظیؿر تط عٟسٟ٘ ٜازی زیٍرط لرطاض زاقرسٝ
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تاقررس ،فمررساٖ ضٚاتررط ٔیرراٖتركرری ترر ٝتٟررطٜتررطزاضی  ٔ ٚرسیطیر ٘إٞاٙٞررً ٔٙرراتع آب
ٔیا٘جأس٘ ٚ ،سیج ٝآٖ ،زعاضو ،ازال

٘ ٚظاْٞای ٘اخایساض اؾر.

-1-2چاسچَبکلی 

ٔٛضٛب انّی زض ٔسیطیر یىداضچٙٔ ٝاتع آب ،زمٛیر چراضچٛبٞرای حىٕطا٘ری آب
تطای زهٕیٌٓیطی قایؿس ٝزض خاؾد ت ٝزغییط ٘یاظٞا  ٚقطایط اؾرٞ .ریچ ٘مكرٝضا ٜؾرازٚ ٜ
جٟاٖقِٕٛی تطای خیازٜؾاظی ضٚیىطز یىداضچ ٝزض ٔسیطیر ٔٙاتع آب ٚجرٛز ٘رساضز .ترا
ایٗ  ،ٕٝٞیه چاضچٛب وّی تط ٔثٙای ان َٛزٚتّیٗ (وازض  ٚ )1-1ؾ ٝضوٗ خیفتط٘رسٜ
خایساضی :واضآیی السهازی ،خایساضی ظیؿرٔحی ی ٔ ٚؿاٚاذ اجسٕاعی لاتُ خریضیرعی
اؾر (قىُ .)1-1
تطای خیاز ٜؾاظی ضٚیىرطز یىداضچر ٝزض ٔرسیطیر ٔٙراتع آب ،ظٔیٙرٞٝرای وّیرسی ضا ورٝ
ٔیزٛاٖ زضتاض ٜآٟ٘ا زؾر ت ٝالساْ ظز (ٔ اتك قىُ )1-1عثاضزٙس اظ:
ٔ حیط ٔؿاعس -قأُ ؾیاؾر ،لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضاذ ،زأٔیٗ ٔاِی  ٚایجاز اٍ٘یعٜ
٘ مفٞای ٟ٘رازی -ططاحری اٍِٞٛرایی ورٔ ٝرسیطیر زض ٔمیراؼ آتررٛاٖ  ٚحٛضرٝ
آتطیع ٚ ،زحمك ٔٙافع ٔطوعیٔ -حّیٕٞ ،ىاضی ذهٛنری -زِٚسری ضا أىراٖخرصیط
ؾاظز.
 اتعاضٞای ٔسیطیر -قرأُ اضظیراتی ٔٙثرعٔ ،رسیطیر اطالعراذ  ٚزرهریم ٔٙثرع ٚ
اتعاضٞای حفانر.

4

گضاسُّاٍاطَلدٍتلیي 

کادس-1-1

اطلاٍل -آب قیطیٗ ،یه ٔٙثع ٔحسٚز  ٚآؾیةخصیط اؾر ٚ ،تطای زسا ْٚحیراذ ،زٛؾرعٚ ٝ
ٔحیطظیؿر إٞیر اؾاؾی زاضز.
اظ آ٘جررا ورر ٝآب زررساْٚترررف حیرراذ اؾرررٔ ،ررسیطیر ایررطترف ٔٙرراتع آب ٘یاظٔٙررس ضٚیىررطز
جأعٍ٘طا٘ ٝاؾر زا زٛؾع ٝاجسٕاعی  ٚالسهازی ضا تا حفانر اظ اوٛؾیؿرسٓٞرای طثیعری خی٘ٛرس
زٞسٔ .سیطیر ایطترفٔ ،یاٖ واضتطیٞای ظٔیٗ  ٚاؾرسفازٜٞرای آب زض ورُ حٛضر ٝآتطیرع یرا
آترٛاٖ خی٘ٛس تطلطاض ٔیؾاظز.
اطلدٍم -زٛؾعٔ ٚ ٝسیطیر آب تایس تط خای ٝضٚیىطزی ٔكاضوسی تاقسٔ ٚ ،هط وٙٙرسٌاٖ،
تط٘أٝضیعاٖ  ٚؾیاؾرٌصاضاٖ ضا زض زٕاْ ؾ ٛح قأُ قٛز.
ضٚیىطز ٔكاضوسی ٔؿسّعْ اضزمای آٌاٞی زضتاض ٜإٞیر آب زض ٔیاٖ ؾیاؾررٌرصاضاٖ  ٚعٕرْٛ
ٔطزْ اؾرٙٔ .ظٛض ایٗ اؾر و ٝزهٕیٌٓیطیٞا زض خالیٗزطیٗ ؾ ٔٙاؾرة ،ترا ضایع٘ری وأرُ
ٍٕٞا٘ی  ٚزذاِر ٔهط وٙٙسٌاٖ زض تط٘أٝضیعی  ٚخیازٜؾاظی خطٚغٜٞای آب نٛضذ ٌیطز.
اطلسَم -ظ٘اٖ زض زأٔیٗٔ ،سیطیر  ٚأٙیر آب ٘مف ٔحٛضی ایفا ٔیوٙٙس.
٘مف ٔحٛضی ظ٘اٖ ت ٝعٛٙاٖ زرأٔیٗوٙٙرسٌاٖ ٔ ٚهرط وٙٙرسٌاٖ آب ٍ٘ ٚاٞثا٘راٖ ظ٘رسٌی ترٝ
٘سضذ زض زطزیثاذ ٟ٘ازی زٛؾعٔ ٚ ٝسیطیر ٔٙاتع آب تاظزاب یافس ٝاؾر .خصیطـ  ٚخیازٜؾراظی
ایٗ انُ ٔؿرسّعْ ؾیاؾررٞرای ضاٍٞكرا ترطای خرطزاذسٗ تر٘ ٝیاظٞرای ذرال ظ٘راٖ  ٚزجٟیرع ٚ
زٛإ٘ٙسؾاظی ظ٘اٖ تطای ٔكاضور زض زٕاْ ؾ ٛح زض تط٘أٞٝای ٔرسیطیر آب اؾرر ،اظ جّٕرٝ
زهٕیٌٓیطی  ٚخیازٜؾاظی ت ٝقیٜٞٛایی و ٝآ٘اٖ زعطیا ٔیوٙٙس.
اطلچْاسم -آب زض زٕاْ ٔهاض
السهازی قٙاذس ٝقٛز.

ضلیة ذٛز ،زاضای اضظـ السهازی اؾرر  ٚتایرس وراالیی

زض ایٗ انُ ضطٚضی اؾر ٘رؿر حك خای ٝزٕاْ ا٘ؿراٖٞرا تر ٝتٟرطٜٙٔرسی اظ آب ؾرآِ  ٚزفرع
تٟساقسی فاضالب تا لیٕسی زض حس زٛاٖ خطزاذر ت ٝضؾٕیر قٙاذس ٝقٛز٘ .اوأی ٌصقس ٝزض ترٝ
ضؾٕیر قرٙاذسٗ اضظـ السهرازی آب ،تر ٝاؾرسفاز ٜاؾرطافىاضا٘ ٝآب  ٚذؿراضذآفرطیٗ ترطای
ٔحیطظیؿر ٔٙجط قس ٜاؾرٔ .سیطیر آب ت ٝعٛٙاٖ واالیی السهازی ضإٟٔ ٜری ترطای زحمرك
اؾسفاز ٜواضآ  ٚعازال٘ ٚ ،ٝزكٛیك ت ٝواٞف ٔهط  ٚحفانر اظ ٔٙاتع آب ت ٝقٕاض ٔیآیس.

5

قىُ ّ ٔ -1-1ث خیازٜؾاظی ضٚیىطز یىداضچ ٝزض ٔسیطیر ٔٙاتع آب

ایٗ ؾر ٝظٔیٙر ٝترطای خیرازٜؾراظی ضٚیىرطز یىداضچر ٝإٞیرر اؾاؾری زاض٘رس ٔ ٚحرطن
انررالحاذ زض وكررٛضٞا زض زٕرراْ ٔطاحررُ ٘ظرراْ تط٘أررٝضیررعی ٔ ٚررسیطیر آب ترر ٝقررٕاض
ٔیآیٙس .ایٗ فطایٙس ٔعٕٛالً تا زسٚیٗ ؾیاؾر جسیس آب تطای ا٘عىراؼ انرٔ َٛرسیطیر
خایساض ٔٙاتع آب آغاظ ٔیقٛز .عّٕیوطزٖ ایٗ ؾیاؾرر ٘یاظٔٙرس انرالح حمرٛلی آب ٚ
ٟ٘ازٞای آب اؾر .ایٗ فطایٙس ٕٔىٗ اؾر طٛال٘ی تاقرس  ٚتر ٝضایع٘ریٞرای ٌؿرسطز ٜترا
زؾسٍاٜٞای شیطتط  ٚشیٙفعاٖ ٘یاظ زاقس ٝتاقس.
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خیازٜؾاظی ضٚیىطز یىداضچ ،ٝت ٝتٟسطیٗ قىُ زض یه فطایٙس ٌاْ تٌ ٝاْ ا٘جاْ ٔیٌیطزن
تطذی زغییطاذ تایس فٛضی نٛضذ ٌیط٘س  ٚتطذی زیٍط ٘یع ت ٝچٙسیٗ ؾاَ تط٘أٝضیرعی ٚ
نطفیرؾاظی ٘یاظ زاض٘س.
صهیٌِّایتغییش 
 -2-2

زض خیفٌطفسٗ ضٚیىطز خایساضزط  ٚیىداضچٝزط زض ٔرسیطیر  ٚزٛؾرعٙٔ ٝراتع آب ٘یاظٔٙرس
زغییط زض ظٔیٞٝٙای ٌ٘ٛاٌ ٚ ٖٛؾ ٛح ٔرسّرا اؾرر .ایرٗ وراض ٕٔىرٗ اؾرر ٔسٟٛضا٘رٝ
تاقس ،أا تایس ت ٝیاز زاقر و ٝزغییط زسضیجی ،زض ٔمایؿ ٝتا زالـ تطای زعٕیط وأرُ ورُ
ؾیؿسٓ زض یه ٌاْ٘ ،سایج خایساضزطی ضا ت ٝزؾرر ذٛاٞرس زاز .زض ٍٙٞراْ قرطٚب فطایٙرس
زغییط تایس ت ٝخطؾفٞای ظیط ا٘سیكیس:
 تطای ضؾیسٖ ت ٝاٞسا

زٛافكقس ،ٜچ ٝزغییطازی تایس نٛضذ ٌیطز؟

 تا زٛج ٝتا ٚضعیر و٘ٛٙی اجسٕاعی ،ؾیاؾی ٚ ،السهازی ،زض چ ٝظٔیٞٝٙرایی أىراٖ
زغییط ٚجٛز زاضز؟
 زطزیة ٔ ٙمی زغییطاذ چیؿر؟ ٘رؿر تایس چ ٝزغییطازی نٛضذ ٌیطز زرا زغییرطاذ
زیٍط أىاٖخصیط ٌطزز؟
ٚلسی چٍٍ٘ٛی ٔسیطیر آب زض آیٙسٛٔ ٜضز زٛج ٝلطاض ٔیٌیطز ،ظٔیٞٝٙرای ٌ٘ٛراٌ٘ٛی
ٚجٛز زاضز و ٝتط٘أٝضیعاٖ ٔیزٛا٘ٙس زض آٟ٘ا زؾر ت ٝزغییطاذ تع٘ٙس (وازض.)2-1
-3-2هحیطهساعذ 

ٔحیط ٔؿاعس عثاضذ اؾر اظ ؾیاؾر ،لٛا٘یٗ٘ ٚ ،ظاْ زأٔیٗ ٔاِی .فطایٙسٞای زمٙیٗ ظٔاٖ
طرٛال٘ی ٚلرر ٔریتط٘ررس ،غاِثراً چٙرسیٗ ؾرراَ  ٚزغییرطاذ تر ٝودٙررسی نرٛضذ ٔریٌیررطز.
لاٍ٘٘ٛصاضی غاِث ًا اظ ٘ظط خاؾرد تر ٝزغییرطاذ زیٙأیره زض ٚضرعیر ٔٙراتع آب  ٚجأعرٝ
عمة اؾر.
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کادس-2-1سیضدُصهیٌِکلیذیتغییشدسهذیشیتهٌاتعآب 

هحیطهساعذ 

 -1ؾیاؾرٞا -خییعی ٞس ٞای اؾسفاز ،ٜحفانر  ٚواٞف ٔهط

آب.

 -2چاضچٛب حمٛلی -لٛاعسی و ٝتایس تطای زحمك ؾیاؾرٞا ٞ ٚس ٞا ت ٝواض تؿس ٝق٘ٛس.
 -3زأٔیٗ ٔاِی  ٚایجاز اٍ٘یع -ٜزرهیم ٔٙاتع ٔاِی تطای زأٔیٗ ٘یاظٞای آب.
ًقشّایًْادی 


 -4ططاحی یه چاضچٛب ٟ٘ازی -قىُٞا  ٚواضوطزٞا.
 -5نطفیرؾاظی ٟ٘ازی -زٛؾعٙٔ ٝاتع ا٘ؿا٘ی.
اتضاسّایهذیشیت 

 -6اضظیاتی ٔٙاتع آب -قٙاذر ٔٙاتع ٘ ٚیاظٞا.
 -7تط٘أٞٝای ٔسیطیر یىداضچٙٔ ٝاتع آب -زطویة ٌعیٞٝٙای زٛؾرع ،ٝتٟرطٜترطزاضی اظ ٔٙثرع ٚ
تطٓٞوٙف ا٘ؿا٘ی.
ٔ -8سیطیر زماضا -اؾسفاز ٜاظ آب تا واضآیی تیكسط
 -9اتعاضٞای زغییط اجسٕاعی -زغسغٙٔٝسؾاظی جأعٔ ٝس٘ی زضتاض ٜآب.
 -10حُ زعاضؤ -سیطیر اذسالفاذ ،اطٕیٙاٖ اظ زمؿیٓ آب
 -11اتعاضٞای زٙظیٕی -زرهیم  ٚحسٚز ٔهط

آب

 -12اتعاضٞای السهازی -اؾسفاز ٜاظ اضظـ  ٚلیٕر زض ضاؾسای واضآیی ٔ ٚؿاٚاذ
ٔ -13سیطیر  ٚزثازَ اطالعاذ -اضزمای زا٘ف تطای ٔسیطیر تٟسط آب.

ٔعٕٛالً لٛا٘یٗ ٔ ٚمرطضاذ ٚاتؿرس ٝتر ٝآٖ ور ٝترط ٔٙراتع آب زرأییط زاض٘رس ،زض تررفٞرای
ٔرسّفی یافر ٔیق٘ٛس  ٚضا ٚ ٜضؾٓٞای عُطفی ترط خیکیرسٌی ایرٗ ٚضرعیر ٔریافعایٙرس.
لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضاذ ٔحیطظیؿسیٔ ،مطضاذ زرّی ٝفاضالب ،لرٛا٘یٗ ٔ ٚمرطضاذ زرأٔیٗ آب،
زأؾیؿاذ آتی ٔ ٚمطضاذ حفط چا ٜغاِثاً ٘إٞاٞ ًٙٞؿسٙس  ٚت ٝزؾرر ٟ٘ازٞرای ٔرسّرا
زض ظٔاٖٞای ٔرسّا زٟیٔ ٝیق٘ٛسٞ .س

فطاٌیط فطایٙس انالح حمٛلی ،اطٕیٙاٖ اظ ایرٗ

اؾر وٞ ٝس ٞای وّیسی ؾیاؾر ٔیزٛا٘رس اظ خكرسٛا٘ ٝلرا٘ ٖٛتطذرٛضزاض قرٛز ٔ ٚیراٖ
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لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضاذ زض زٕاْ ترفٞایی و ٝتط ٔٙاتع آب زأییط ٔیٌصاض٘س ٕٞررٛا٘ی ٚجرٛز
زاضز .تطذی اظ ٞس ٞای وّیسی ٔحیط ٔؿاعس عثاضذ اؾر اظ:
 زعییٗ زِٚر ت ٝعٛٙاٖ «أا٘رزاض ٔطزْ» زضتاضٙٔ ٜاتع آب  ٚیره ٚظاضزرا٘رٙٔ ٝسررة
ت ٝعٛٙاٖ ٔطجع ٔسیطیر ٔٙاتع آب  ٚزؾسٍا ٜزٙظیٌٓط
 ت ٝضؾٕیرقٙاذسٗ وٛٙا٘ؿیٖٞٛا  ٚزٛافماذ تیٗإِّّی قأُ خطٚزىُٞای فطأرطظی،
تطای ٕ٘ ٝ٘ٛوٛٙا٘ؿی ٖٛضأؿط  ٚخطٚزىُٞای آتطاٞٝٞای ٔكسطن
 خیضیعی ؾاظ  ٚواضٞای زرهیم ایطترف آب قأُ خكسیثا٘ی زهٕیٓ زض ٔٛضرٛب
اِٛٚیرتٙسین تطای ٕ٘ ٝ٘ٛزضتاض ٜاؾسفاز ٜذاٍ٘ی ٘ ٚیاظ ٔحیطظیؿر
 خرریضیررعی ؾرراظ  ٚواضٞررای ٔررسیطیر آِررٛزٌیٕٞ ،اٙٞررً تررا لررٛا٘یٗ ٔ ٚمررطضاذ
ٔحریطظیؿرسی ،تررطای ٕ٘٘ٛر ٝزؾرسٝتٙررسی خیىرطٜٞرای آترری ،اؾرسا٘ساضزٞای زرّیررٚ ٝ
اؾسا٘ساضزٞای خایف
 خیضیعی تٙیاز حمٛلی تطای انالح ٟ٘ازی ،تطای ٕ٘ٔ ٝ٘ٛرسیطیر زض ٔمیراؼ حٛضرٝ
آتطیع ،وٕیسٞٝای ٔٙاتع آب ،زِٚرر تر ٝعٙرٛاٖ فرطآٞآٚض٘رس ٜتؿرسطٞای الظْ ٘ر ٝترٝ
عٛٙاٖ زأٔیٗوٙٙس ٜذسٔاذ
ًقشّایًْادی 
 -4-2

ٟ٘ازٞا  ٚزؾسٍاٜٞای زِٚسیٔ ،طاجع ٔحّی ،ترف ذهٛنی ،ؾاظٔاٖٞای جأعٔ ٝس٘ی ٚ
ٕٞیاضیٞا تط ضٚی  ٓٞچاضچٛب ٟ٘ازی ضا خسیس ٔریآٚض٘رس ور ٝزض حاِرر ایرسٜآَ تایرس
ٔسٙاؾة تا خیازٜؾاظی ؾیاؾر  ٚزٕٟیرساذ حمرٛلی ٘ظراْ خیرسا وٙٙرس .زض ٞرط ز ٚحاِرر،
انررالح ٟ٘ازٞررای وٙرر٘ٛی ٔررسیطیر آب یررا زكررىیُ ٟ٘ازٞررای جسیررس ،تررا چرراِف
ایررطترفؾرراذسٗ آٟ٘ررا ضٚتررط ٚذررٛاٞیٓ تررٛز  ٚایررٗ ورراض ٘یاظٔٙررس نطفیرررؾرراظی اؾررر.
آٌاٞیتركیٔ ،كاضور  ٚضایع٘یٞا تایس ٟٔاضذٞا  ٚزضن زهٕیٌٓیرطأٖ ،رسیطاٖ آب
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 ٚواضقٙاؾاٖ زض زٕاْ ترفٞا ضا اضزما زٞسٞ .س ٞای وّیسی چاضچٛب ٟ٘ازی عثاضزٙس
اظ:
 زفىیه واضوطزٞای ٔسیطیر ٔٙاتع آب اظ واضوطزٞای زرأٔیٗ ذرسٔاذ (آتیراضی،
زِٛیررس تطلرراتی ،زررأٔیٗ آب  ٚزفررع تٟساقررسی فاضررالب)  ٚزحىرریٓ زِٚررر زض ٔمرراْ
أا٘رزاض عٕٔٛی -تؿسطؾراظ ٘ر ٝزرأٔیٗوٙٙرس ٜذرسٔاذ .ایرٗ وراض اظ زعراضو ٔٙرافع
جٌّٛیطی ذٛاٞس وطز  ٚاؾسمالَ ٔاِی ضا زمٛیر ٔیوٙس.
ٔ سیطیر ٔٙاتع آب زض زاذُ ٔطظٞای حٛض ٝآتطیع ٝ٘ ،تط اؾاؼ زمؿیٓتٙسی ازاضی-
ؾیاؾیٚ ،اٌصاضی واضوطزٞای زٙظیٌٓطی  ٚذسٔاذ ت ٝخالیٗزطیٗ ؾ

ٔٙاؾرة ٚ

ٔیساٖزازٖ ت ٝشیٙفعاٖ ٔ ٚكاضور عٕٔٛی زض تط٘أٝضیعی  ٚزهٕیٕاذ ٔسیطیر.
 اطٕیٙاٖ اظ زٛاظٖ ٔیاٖ ٌؿسط ٚ ٜخیکیسٌی واضوطزٞای زٙظیٕی ٟٔ ٚاضذٞرا ٙٔ ٚراتع
ا٘ؿا٘ی ٔٛضز ٘یاظ تطای ا٘جاْ آٟ٘را .تط٘أر ٝنطفیررؾراظی ٔؿرسٕط تایرس زٟیر ٝقرٛز ٚ
ٟٔاضذٞای الظْ فطاٌ ٓٞطزز.
 زؿٟیُ ،زٙظیٓ  ٚزمٛیر ٔكاضور تاِم ٜٛتررف ذهٛنری زض زرأٔیٗ ٔراِی  ٚزرأٔیٗ
ذسٔاذ (آتیاضی ،زِٛیس تطلاتی ،زأٔیٗ آب  ٚزفع تٟساقسی فاضالب).
-5-2اتضاسّایهذیشیت 

ؾیاؾرٞا  ٚلٛا٘یٗ «تط٘أ ٝتاظی» ضا زطؾریٓ ٔریوٙٙرسن ٘مرفٞرای ٟ٘رازی «تراظیٍطاٖ» ضا
زعطیررا ٔرریوٙٙررس  ٚآ٘کرر ٝتایررس ا٘جرراْ زٙٞررس ٚ ،اتعاضٞررای ٔررسیطیر «نررالحیرٞررا ٚ
ٟٔاضذٞای الظْ تطای تاظیٍطاٖ» ضا ٔكرم ٔیوٙٙسٔ .ؿالُ ٔٙراتع آب زض یره وكرٛض
زعییٗ ٔیوٙس وساْ یه اظ اتعاضٞای ٔسیطیر ٟٔٓزطیٗ اتعاض ذٛاٞس ترٛز  ٚزض زرالـٞرا
زض وجاٞا تایس زٕطوع یاتسٔ .ؿرالّی ٔا٘ٙرس ضیؿرهٞرای ؾریُ ،وٕیراتی آب ،آِرٛزٌی،
واٞف آب ظیطظٔیٙی ،زعاضضراذ تاالزؾرر /خرالیٗزؾرر ،فطؾرایف  ٚضؾرٛب ٍٕٞری
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٘یاظٔٙس زطویة ٚیػ ٜاتعاضٞای ٔسیطیر ذٛاٙٞس تٛز زا ایرطترف تر ٝآٟ٘را خطزاذسر ٝقرٛز.
ٞس ٞای وّیسی اتعاضٞای ٔسیطیر عثاضزٙس اظ:
 زایطوطزٖ ذسٔاذ ٞیسضِٛٚغیىی ٞ ٚیسضٚغلِٛٛغیىی ٔسٙاؾة تا ٚضعیر ٔٙاتع آب
ٔ ٚؿالُ وّیسی ٔٙاتع آبن
 زایطوطزٖ خایٍا ٜزا٘ف ٔٙاتع آب تط اؾاؼ خایف  ٚاضظیاتیٞای ٔٙاتع آب ٚ ،زىٕیُ
آٖ تا ٔسَؾاظی (زض نٛضذ ضطٚضذ) ٚ ،زض زؾسطؼ عٕ ْٛلطاضزازٖ اطالعراذ ترٝ
عٛٙاٖ تركی اظ آٌاٞیتركی عٕٔٛین
 زایطوطزٖ ؾاظ  ٚواض زرهیم آب٘ ٚ ،ظاْ نسٚض ٔجٛظ تطزاقر  ٚزرّی ٝفاضرالب
 ٚخایٍا ٜزازٜٞای ٔطتٛطٝن
 فطآٞآٚضزٖ نطفیررٞرای ؾیاؾررٌرصاضی  ٚتط٘أرٝضیرعی  ٚزٛؾرعٟٔ ٝراضذٞرا زض
اضظیاتی ضیؿه ،اضظیاتیٞای ظیؿرٔحی ی ،اجسٕاعی  ٚالسهازین
 فررطآٞآٚضزٖ نطفیرررٞررا زض ٔررسیطیر زماضررا ،اظ جّٕرر ٝزض اؾررسفاز ٜاظ اتعاضٞررای
السهازین ٚ
 زٛؾعٙٔ ٝاتع ا٘ؿا٘ی  ٚنطفیرؾاظی ٔسٙاؾة تا ٔٙاتع آب ٔ ٚؿالُ ٟ٘ازی.
-3هٌاتعآبصیشصهیٌی 
آب ظیطظٔیٙی اظ اجعای تؿیاض ٔٙٔ ٟٓاتع جٟا٘ی آب قیطیٗ ت ٝقرٕاض ٔریآیرس (قرىُ-1
 29/9 .)2زضنررس اظ ٔٙرراتع آب قرریطیٗ ظٔرریٗ  99 ٚزضنررس ٔٙرراتع آب آترری ضا زكررىیُ
ٔیزٞس .تا ایٗ  ،ٕٝٞآ٘ک ٝاظ شذیط ٜآب ظیطظٔیٙی زض زؾسطؼ اؾسفاز ٜلطاض زاضز ،زٟٙا زض
ٔٙافص/حفطٜٞا /قىؿسٍیٞای تٓٞ ٝخیٛؾس ٝیافر ٔیقٛز.
آب ظیطظٔیٙی ٔعٕٛالً آٞؿسٝزط اظ آب ؾ حی ٚاوٙف ٘كاٖ ٔریزٞرسن فطایٙرسٞا ٔعٕرٛالً
طٛال٘یزط ٞؿسٙس  ٚتٙاتطایٗ ،زغصی ٚ ٝزطٔیٓ آِٛزٌی ظٔاٖ تؿیاض تیكسطی طرٔ َٛریوكرس.
زفاٚذٞای ٟٔرٓ ٔرسیطیر ٔٙراتع آب ظیطظٔیٙری ٔ ٚمایؿر ٝآب ؾر حی زض جرس1-1َٚ
ذالن ٝقس ٜاؾر.
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قىُ -2-1اجعای زكىیُزٙٞسٙٔ ٜاتع جٟا٘ی آب


-4هذیشیتآبصیشصهیٌی 
آب ظیطظٔیٙی  ٚآب ؾ حی خی٘ٛسٞای ٘عزیىی تا یىسیٍط زاض٘س  ٚزض ضٚیىطز یىداضچٝ
تایس ت ٝعٛٙاٖ یه ٔٙثع ٚاحس ٔسیطیر ق٘ٛسٞ .رس

ٔرسیطیر ٔٙراتع آب عٕرسزاً زٛؾرعٝ

خایساض ایٗ ٔٙثع تطای اؾسفازٜوٙٙسٌاٖ ٌ٘ٛراٌ ٖٛاؾرر .یىری اظ ٔؿرالُ وّیرسی زضتراضٜ
خایساضی آب ظیطظٔیٙی ،تطلطاضی زٛاظٖ ٔیاٖ ٔٙراتع ٔٛجرٛز  ٚزماضراٞای ض ٚتر ٝافرعایف
آب اؾر .تسیٗ ٔٙظٛضٞ ،س ٌصاضی ٔسیطیر ٔٙاتع زضتاضٛٔ ٜضٛعاذ ظیرط تؿریاض ٟٔرٓ
ٞؿسٙس:
اِا .تطلطاضی زٛاظٖ ٔیاٖ زغصی ٚ ٝتطزاقر ،و ٝزأویس انّی زض ٔسیطیر آب ظیطظٔیٙری
ت ٝقٕاض ٔیآیس (قىُ.)3-1
ب .حفانر آب ظیطظٔیٙی زض تطاتط آِٛزٌی
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جسٔ -1-1 َٚمایؿٚ ٝیػٌیٞای آب ظیطظٔیٙی  ٚآب ؾ حی
ٍیظگی 

هٌاتعآبصیشصهیٌیٍ
آتخَاىّا 


هٌاتعٍهخاصىآبسطحی 

خظَطیاتّیذسٍلَطیکی 
رخیشُ 

ذیّی تعضي

وٛچه زا ٔسٛؾط

هحذٍدُهٌثع 

٘ؿثساً ٘أحسٚز

ٔحسٚز ت ٝخیىطٜٞای آب

سشعتجشیاى 

ذیّی وٓ

ٔسٛؾط زا ظیاز

صهاىهاًذگاسی 

ٔعٕٛالً چٙس ز /ٝٞچٙس لطٖ

عٕسزاً چٙسٞفس /ٝچٙسٔاٜ

آسیةپزیشیدستشاتش


ٔعٕٛالً وٓ

ٔعٕٛالً ظیاز

تلفاتتثخیش 

وٓ ٛٔ ٚضعی

تطای ٔراظٖ ظیاز اؾر

اسصیاتیهٌثع 

ٞعی ٝٙظیاز  ٚعسْ ل عیر لاتُ

ٞعی ٝٙخالیٗزط  ٚغاِثاً عسْ

زٛجٝ

ل عیر وٕسط

اثشاتتشداشت 

تا زأذیط  ٚخطاوٙسٜ

ٔسٛؾط

کیفیتطثیعی 

ٔعٕٛالً (ِٚی ٕ٘ٞ ٝیك )ٝتاال

ٔسغیط

آسیةپزیشیدستشاتش


حفانر طثیعی ٔسغیط

زا ا٘ساظ ٜظیازی حفانر٘كسٜ

استوشاسآلَدگی 

غاِثاً ظیاز

عٕسزاً ٌصضا

خشکسالی 

آلَدُشذى 

عَاهلاجتواعی-اقتظادی 
تظَسعوَهی 

افؿا٘ٝای ،خیفتیٙی٘اخصیط

ظیثاییقٙاذسی ،خیفتیٙیخصیط

ّضیٌِتَسعِ 

ٔعٕٛالً وٓ

غاِثاً ظیاز

سیسکتَسعِ 

وٕسط اظ آ٘ک ٝغاِثاً زهٛض

تیكسط اظ ا٘ک ٝغاِثاً فطو

ٔیقٛز

ٔیقٛز

زِٚسی  ٚذهٛنی

زا ا٘ساظ ٜظیازی زِٚسی

سثکتَسعِ 
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-5چشاییسٍیکشدیکپاسچِدسهذیشیتآبصیشصهیٌی 
ٔسیطیر خایساض ٔٙاتع آب ٕ٘یزٛا٘س زٟٙا تا خطزاذسٗ تٔ ٝسیطیر آب ؾ حی ٔحمك قرٛز،
تّى ٝتایس قأُ آب ظیطظٔیٙی تاقس .ضٚیىطز جسیرس ترط خایر ٝانر َٛیىداضچرٍ٘ٝرطی زض
ٔسیطیر ٔٙاتع آب تطای حىٕطا٘ی ٔ ٚسیطیر ٔٙاتع آب ظیطظٔیٙری الظْ اؾرر .ضٚیىرطز
یىداضچ ٝزض ٔسیطیر ٔٙاتع آب تٔ ٝؿالُ وّیسی ظیط ٔیخطزاظز:
ٔسیطیر ٔٙراتع آب زض یره حٛضر ٝتایرس ٞرٓ آب ؾر حی ٞ ٚرٓ آب ظیطظٔیٙری ضا ترٝ
حؿاب آٚضز ،چ:ٖٛ
 زغصی ٝآب ظیطظٔیٙی ،اظ تٟطٜتطزاضی آب ؾ حی زأییط ٔیخصیطزن
 حجٓ لاتُ زٛجٟی اظ جطیاٖ خای ٝآب ؾر حی زض خرالیٗزؾرر ٕٔىرٗ اؾرر اظ آب
ظیطظٔیٙی زكىیُ قٛز -تٚ ٝیػ ٜزض زٚضٜٞای وٓجطیا٘ین
 آب ظیطظٔیٙی زض ظٔاٖ ذكىؿاِی لاتُ ازىازط اظ آب ؾ حی اؾرن
 آِٛزٜقسٖ آب ظیطظٔیٙی ٔیزٛا٘س چٙسیٗ لطٖ تالی تٕا٘س .زض ٘سیجٛٔ ،ٝجٛزی ٔٙراتع
آب تطای ٘ؿُٞای آزی واٞف ٔییاتس.
ضٚیىطزی و ٝزض ٔسیطیر آب ظیطظٔیٙی زض خیف ٌطفسٔ ٝیقٛز ،زض ٞط تطٝٞای اظ ظٔاٖ
زا حس ظیازی ت ٝقٙاذر ٚ ،تطٓٞوٙف عٛأُ ظیط تؿسٍی ذٛاٞس زاقر:
 ا٘ساظ ٚ ٜخیکیسٌی ٔٙثع آب ظیطظٔیٙین
ٔ یعاٖ ذكىی الّیٓ ٘ ٚطخ زغصی ٝآترٛاٖ  ٚزجسیسق٘ٛسٌی ٔٙثعن
ٔ میاؼ تطزاقر آب ظیطظٔیٙی  ٚزعساز ٛ٘ ٚب تٟطٜتطزاضاٖ آب ظیطظٔیٙین
٘ مف اوِٛٛغیىی  ٚذسٔاذ ٔحیطظیؿسی ٚاتؿس ٝت ٝآب ظیطظٔیٙین
 حؿاؾیر  ٚآؾیةخصیطی ؾیؿسٓ آترٛاٖ ت ٝزٙعَ قطایطن
ٍ٘ طا٘ی ٞا زضتاض ٜویفیر طثیعی آب ظیطظٔیٙری (ذ رط عٙانرط ضزیراب ٚ ٚجرٛز آب
قٛض)ن
 ؾایط ٔٙاتع ٔٛجٛز آب.
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ان َٛزٚتّیٗ (وازض )1-1زٟٙا ٔسٛج ٝآب ؾ حی ٘یؿر ٔ ٚسیطیر آب ظیطظٔیٙری تایرس
ٔ ٙررك زض خرریفٌررطفسٗ ضٚیىررطز یىداضچرر ٝضا زض ٔررسیطیر ٔٙرراتع آب ترر ٝحؿرراب آٚضز.
ضٚیىطز یىداضچٛٔ ،ٝاضز ظیط ضا ت ٝضؾٕیر ٔیقٙاؾس:
 آب یه ٔٙثع ٔحسٚز  ٚآؾیةخصیط اؾرن
 آب یه واالی السهازی اؾرن
 ظ٘اٖ ٘مف ٔحٛضی زض ٔسیطیر آب ایفا ٔیوٙٙسن ٚ
 زٛؾعٔ ٚ ٝسیطیر آب تایس ٔثسٙی تط ضٚیىطز ٔكاضوسی تاقس.

قىُ -3-1زٛؾع ٝخایساض آب ظیطظٔیٙی
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ًوًَِّاییاص ششایطخاصّیذسٍلَطیکیکًِیاصهٌذسٍیکشدهتفاٍتیاست 

ششایطّیذسٍطئَلَطیکی 

ٍیظگیاطلی 

تَطیِ 

آترٛاٖٞای ٔ ٟٓتا ٌؿسطـ
ٔحسٚز زض ٔمایؿ ٝتا حٛضٝ
آتطیع

آترٛاٖٞا یا خیىطٜٞای آب
ظیطظٔیٙی ،ت ٝتط٘أٞٝای ٔؿسمُ
ٔسیطیر ٘یاظ ذٛاٙٞس زاقر.

آترٛاٖ وٛازط٘طی ٚؾیع ٚ
وٓعٕك زض حٛضٞٝای
آتطیع لطاض زاضز.

خی٘ٛسٞای آب ؾ حی -آب
ظیطظٔیٙی (ٔ ٚسیطیر آٟ٘ا) تطای
جٌّٛیطی اظ تطٚظ ٔكىالزی ٔا٘ٙس
زحطنیافسٗ ٕ٘ه زض ایط
خاوؿاظی ظٔیٗٔ ،ا٘ساتیقسٖ
ذان  ٚقٛضقسٖ ٘اقی اظ
وكاٚضظی آتی إٞیر ظیازی
زاضز.
ؾیؿسٓ جطیاٖ آب ظیطظٔیٙی
ؾی ط ٜزاضز ،آب ؾ حی زالٕی
ا٘سن اؾر.

زض تط٘أٞٝا تایس زض ٘ظط ٌطفس ٝقٛز
و ٝزغصی ٝآب ظیطظٔیٙی ٕٔىٗ
اؾر ت ٝجطیاٖ ضٚزذا٘ ٝتاالزؾر
ٚاتؿس ٝتاقس  ٚجطیاٖ ضٚزذا٘ ٝزض
خالیٗزؾر ٕٔىٗ اؾر تٚ ٝضٚزی
اظ آترٛاٖ ٚاتؿس ٝتاقس.
تط٘أٝضیعی ٔ ٚسیطیر وأالً
یىداضچ ٝاؾاؾی زاضز.

آترٛاٖٞای وٛچه غّثٝ
زاض٘س.

ٔكره ٝایٗ ٔحیط ،عٕك وٓ،
زٛظیع خطاوٙس ٚ ٜخسا٘ؿیُ وٓ اؾر
(تطای ٕ٘ ٝ٘ٛترفٞایی اظ ؾدط
لاضٜای ٔ ٙم ٝجٛٙب نحطای
تعضي افطیما) -ایٗ آترٛاٖٞا
تطٓٞوٙف ٔحسٚزی تا حٛضٝ
آتطیع ذٛاٙٞس زاقر.

آترٛاٖ عٕیك ٚ ٚؾیع زض
٘ٛاحی ذكهزط خسیس
ٔیآیس.
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زأؾیؽ ؾاظٔاٖ حٛض ٝآتطیع ٔفیس
٘یؿر .زعطیا تط٘أٔ ٝسیطیر آب
ظیطظٔیٙی ٔ ٚسیطیر «زطاظ آترٛاٖ»
ٔٛجٝزط اؾر.
شذیط ٜآب ظیطظٔیٙی تطای زٛجیٝ
تط٘أٝضیعی ٔ ٚسیطیر جأع آب
ظیطظٔیٙی وافی ٘یؿر .تا زٛج ٝتٝ
إٞیر اجسٕاعی ایٗ آترٛاٖٞا زض
زأٔیٗ آب ضٚؾساییٙٔ ،اؾة آٖ
اؾر و ٝزالـٞا نط ططاحی
تٟی ٝٙچاٜٞای آب قٛز زا آتسٞی
آٟ٘ا  ٚأٙیر ذكىؿاِی ت ٝحساو ط
تطؾسٔ ٚ ،حسٚزیرٞای ٘اقی اظ
ٔكىالذ تاِم ٜٛویفیر طثیعی آب
ظیطظٔیٙی قٙاؾایی قٛز.

