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 آلودگی آب و ضرورت کاربرد سيستم های نوین آبياری درکشاورزی

 
 اک(ر گندمکار و مصلح الدین رضایی

 اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات کشاوریی و مناب  ط(یمی اصفهان
deligani@gmail.com 

 
 :  اکیده

درصد کل برداشت  70ت. بخش کشاوریی بالغ بر آینده آب در ق(ال یک کشاوریی کارآمدتر اس

ها با توجه به توسمه آب شیرین جهان را به خود اخ صاص داده است)علیرغم وجود برخی تفاوت

 3000کند؛ اما لی ر آب برای رف  نیایهای رویانه یک فرد کفایت می 3تا  2یاف گی کشورها . تنها 

الیم است. بخش کشاوریی مسئولیت اصلی لی ر آب برای تولید نیایهای غذایی همان فرد 

برآوردن تقاضای کنونی و آتی غذا را بر عهده دارد. ضمناً مدیریت تاثیرات ییست محیطی تولید 

نیز بر دوش او است. گرسنگی در جهان رو به گس رش است. اکنون نزدیک به یک میلیارد نفر یا 

و اوضاع در صورتی که اقدامی جدی درصد ای جممیت جهان  غذای کافی برای خوردن ندارند  15

تر خواهد شد. بنابراین نقش بخش کشاوریی در شرای  حاضر در این یمینه صورت نگیرد؛ وخیم

دواندان گذش ه است. ییرا باید شکاف بین عرضه و تقاضا را در کوتاه و میان مدت کم کند  

مدیل نماید. تنها با های آینده جلوگیری کند و تاثیرات ییست محیطی را تهمچنین ای شوک

توان ور بر م(نای مدیریت مطلوب آب  است که میگذاری در کشاوریی پایدار و بهرهسرمایه

 نیایهای غذایی و انرژی را با حفظ مناب  ط(یمی )که آینده ما به آن بس گی دارد  تامین نمود.

 

 م های نوین آبیاری صنمت  کشاوریی.: آلودگی آب   سیس کلمات کليدی

 کشاورزیآب و

آورند؟ اه کسانی بهای تمیز کردن آب را  می بنظر شما اه کسانی مشکل آلودگی آب را بوجود 

ترین عامل حیات موجودات ینده است ای این نظر  خواهند پرداخت؟آب مهم رین و بنیادی

عوامل آلوده کننده آب  .باشد جلوگیری ای آلودگی آب نیز به همان نس(ت مهمو مورد توجه می

توانند هم مناب  آبهای ییریمینی و هم آبهای سطحی را آلوده کنند. یباله  اند و می گوناگونبسیار

بمد ای تصفیه کردن  های ان(اش ه شده و فاضالبها تمادل حیات دریاها را به هم می ینند. ح ی

 بر اثر 1986فاضالبها آب بدست آمده می تواند حاوی مواد شیمیایی مسموم باشد. در نوام(ر سال 

ریزش موادی شامل جیوه و انواع مواد آلی سمی مانند آفت کشها در رودخانه راین  تمامآبزیان ای 

شهر بال سوئس تا ساحل هلند کش ه شدند. در سالهای اخیر با غرق شدن تانکرهای بزرگ نف ی 
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نشس ن آنها آسیب هایی به حیات دریایی وارد آمد. در  اقیانوس پیما یا به گل

میلیون لی ر مواد آلوده کننده در  120واقمه آلوده کننده در حدود  11000ر بر اث 1983سال 

هر ممرف اعم ای آبهای ایاالت م حده تخلیه شده است. آلودگی آب ع(ارت است ای افزایش مقدار 

اش    فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر خواص و نقش اساسی آن درمصارف ویژهشیمیایی

 شود.

 آبهای زیرزمينی عوامل آلوده کننده

شود.  کانیهای موجود در ممادن سطحی که در اثر تغییر و ت(دیل به عامل آلوده کننده م(دل می

سولفید  مثال آب جاری سطحی ) حاصل ای باران و ...  هنگام ع(ور ای ممادن یغال سنگ  دی

ژن هوا آنرا آهن)پیریت   همراه با یغال سنگ را در خود حل کرده و سپس در اثر واکنش با اکسی

های مخ لف مخاین ییریمینی  کند. اسید حاصل ضمن ع(ور ای الیه به اسید سولفوریک ت(دیل می

های شهری بویژه اگر در یک حویه آهکی و شود. جم  شدن فاضالب   موجب آلوده شده آن می

و  شنی وارد شوند  پیش ای آن که در ممرض باک ریها قرار گیرند و تجزیه شوند  مس قیماً یا

 شود.  براح ی به مخاین ییریمینی نفوذ پیداکرده و موجب آلوده شدن آنها می

 ضایعات رادیواکتيوی

های رف  آنها که یکی ای عوامل آلوده کننده مهم مناب  آبی ییریمینی است که امرویه یکی ای راه

ا در ییر رود دفن آنه ای نیز به شمار می برای صاح(ان تکنولوژی هس ه در حقیقت مشکل بزرگی

ای ییر یمینی  یمین است عالوه بر دفن ضایمات رادیواک یو در ییریمین  همه انفجار های هس ه

 .شود نیز موجب آلوده شدن آبهای ییر یمینی می

 عوامل آلوده کننده آبهای سطحی

رسانند. این  های جدی می: بسیاری ای ضایمات صنم ی به آبزیان ییانهای صنعتی آلوده کننده

برای خنثی شدن مقدار ییادی ای اکسیژن محلول در آب را به مصرف رسانیده و موجب  ضایمات

کنند. ای طرف دیگر بسیاری ای  شود و تهدید به مرگ می کاهش اکسیژن مورد نیای برای آبزیان می

شوند مانند فلزات سنگین  جیوه   خود این ضایمات سمی بوده و موجب مسمومیت آبزیان می

هائی  داردر آب موجب رشد جل(ک وارد شدن ترکی(ات فسفردار و نی روژن سرب  مس و غیره.

شود که ضمن ایجاد بو و مزه غیر ط(یمی آب  اکسیژن آب را مصرف کرده و باعث کاهش  می

 .شود میزان آن و بروی صدمات و تلفات آبزیان می

ادر آبها وارد شوند ترکی(اتی ر ها که وارد آبهای سطحی می کلیه پاک کنندهفاضالب خانگی: 

ها تجزیه و تخریب نشوند بصورت سمی  کنند که اگر خنثی نشوند و یا توس  میکرو اورگانیسم می

آورند. حشره کشها  سموم دف  آفات ن(اتی و کودهای  بار میه مهلک  ییان بسیاری برای آبزیان ب
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شیمیایی  که ای ضروریات توسمه کشاوریی است نا خواس ه موجب آلودگی 

 شوند. طحی میآبهای س

 لودگی آبآچشم انداز 

مردم جهان در کشورهای  75ذخایر آبهای ما در آینده اگونه خواهد بود؟ آب آلوده شده برای %

بیماریهای جهان ناشی ای آبهای آلوده شده است. در  80رو به توسمه مسئله بسیارجدی است. %

ده است؟ آیا تالشی که برای مقابل درصد باالی بیماری های مذکور  اه کن رل هایی انجام ش

باشد؟ آینده ذخایر آبها با این روند پیشرفت و تکنولوژی  به(ود کیفیت آب انجام شده کافی می

 اگونه خواهد بود؟ 

باشد و اکثر قریب به اتفاق واکنشهای شیمیایی در محی   دید کلی آب   شر  وجود حیات می

ای در ط(یمت اساسی نقش تنظیم کنندهگیرد. آب به علت پاره ای خواص ویژه  آبی صورتمی

کند. آب بمد ای مصارف گوناگون )خانگی  داش ه و آن را در برابر تغییرات ناگهانی دما حفظ می

شود. برای جلوگیری ای آلودگی آب و محی  ییست   کشاوریی و صنم ی  ت(دیل به پساب می

 .ای آنها اتخاذ کرد ها باید راهکارهایی برای تصفیه و اس فاده مجددتوس  این پساب

 طبقه بندی آب های آلوده

ای که در کارخانجات و  توان اس فاده کرد: آبهای آلوده ای که پس ای تصفیه دوباره می آبهای آلوده

توان برای مصارف خانگی اس فاده کرد و  شدت سمی هس ند و نمی مراکز صنم ی تولیدشده  به

هایی که مصارف خاصی دقیق تصفیه شوند.آب برای برگشت دوباره به محی  ییست باید بصورت

 سایی.نوشابه باشند. مانند آبهای صنای  دد نمیداش ه   قابل اس فاده مج

هایی هس ند که ای صنای  مخ لف حاصل های صنم ی  فاضالبفاضالب های صنعتی:فاضالب

شوند   ریاها میشوند و نس(ت به نوع صنای    ترکی(ات شیمیایی مخ لفی دارند و وق ی وارد د می

  .گردتد باعث آلودگی آب و مرگ آبزیان می

 مواد شيميایی موجود در فاضالب های صنعتی

های ها و محصول تولیدی آنها  ترکی(ات شیمیایی و درصد آنها در پساب بس ه به نوع کارخانه

یوه توان به آرسنیک  سرب  کادمیم و ج صنم ی م فاوت است. اما ای مهم رین این ترکی(ات می

اشاره کرد. این مواد ای طریق پساب کارخانجات تهیه کاغذ  پالس یک  مواد دف  آفات ن(اتی و 

شود. ای مهم رین فجای  آلودگی با جیوه به  اس خراج ممادن  وارد آبهای جاری و محی  ییست می

لیزور عنوان کاتا فاجمه آلودگی آب رودخانه میناماتا درژاپن با ترکی(ات ارگانومرکوریک که به

توان اشاره کرد که طی آن مردم اطراف رودخانه  شود  می سایی اس فاده می درکارخانه پالس یک

به مرض اسرار آمیزی م( ال شدند که ناشی ای وجود جیوه فراوان در بدن آنها بود و هزاران نویاد 

 الخلقه و فوت تمدادی ای مردم   ن یجه آلودگی آب با پساب این کارخانه بود. ناقص
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 فاضالب های کشاورزی
  آلودین  ترکی(ات DDTدر این فاضالبها   سموم کشاوریی مانند هیدروکربن های هالوژنه  

فسفردار نظیر پاراتیون وجود دارد. مخصوصا ترکی(ات هالوژنه بسیار خطرناک هس ند وهنگامی 

اوریی هدایت های یمین نفوذ نمایند یا به بیرون ای محی  کش که توام با آب کشاوریی در الیه

  .شوند الماده خطرناک می های کشاوریی فوقشوند  باعث ایجاد فاضالب

 فاضالب های شهری

شود. در این پسابها انواع موجودات ریز   میکروبها  ها ای مصرف خانگی آب حاصل میاین فاضالب

ز مقداری ترین آن آمونیاک و نی ها و اند نوع مواد شیمیایی ممین وجود دارد که عمده و ویروس

ها باید ای مسیرهای سربس ه به محل تصفیه هدایت گردند. جهت باشد. این فاضالب اوره می

ها که محی  مناسب برای رشد و نمو میکروبهاست  ایکلر خنثی سایی محی  قلیایی این فاضالب

 های شهری آالینده بیولوژیکی: ای دف های موجود در فاضالب شود.انواع آالینده اس فاده می

 شود. پسابهای بیمارس انی و مراکز بهداش ی شهری ناشی می
های شیمیایی: بیش ر آالینده های شیمیایی ای دف  پسابهای خانگی شامل مصرف  آالینده

علت وجود عامل  ها به شود. این آالینده هاست که روی به روی مصرف آنها بیش ر می شوینده

ها  خانه قابل تجزیه بیولوژیکی در تصفیه   غیر (LABS) حلقویدر ساخ مان مولکول شوینده

می باشد  که به   (Linear Alkil Benzo Sulfuric acid)هس ند. فرمول عمومی این ترکی(ات

خوانده می شوند. امرویه در کشورهای ژاپن و آمریکا   شوینده های حلقوی را  (LABS)اخ صار 

ها است. ولی در اکثر کشورها  خانه فیهاند که قابل تجزیه بیولوژیکی در تص ت(دیل به خطی نموده

شود.سایر  ها اس فاده می هنوی هم ای این ماده در صنمت شوینده (LABS) علت اریان بودن به

ها شامل مواد جامد و رسوبات   موادرادیواک یو   مواد نف ی و آلوده کننده های  آلوده کننده

 حرارتی مثل نیروگاهها.

% آب مصرفی جهان   صرف کشاوریی و عموماً  69 : حدود آلودگی آب درجهان وضعيت

% را شامل  8رسد و مصارف خانگی تنها حدود  % به مصرف صنای  می 23شود.  آبیاری می

شود. در کشورهای توسمه یاف ه  کشاوریی و صنای    بیش رین مصرف آب را داش ه  و در  می

 .ن یجه باالترین نقش را هم در آلودگی آب ها دارند

  GEMS پروژه

نزدیک به سه دهه است که سایمان بهداشت جهانی و برنامه محیطزیست سایمان ملل   تحت 

)سیس م مراق(ت ییست محیطی ایجهان   کیفیت محی  ییست را ای نظر  GEMS ای به نام پروژه

اندایهگیری کیفیت هوا  آب  آلودگی مواد غذایی و شاخصهای بیولوژیکی مورد مراق(ت قرار 

پارام ر ان خاب شده است که  50ای جم  آوریاطالعات در مورد کیفیت آب بیش ای دهند. بر می
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)اکسیژن مورد نیای  BODاکسیژن محلول در آب   DO (مهم رین آنها ع(ارتندای:

ها   )اکسیژن مورد نیای واکنش های شیمیایی   میزان کلروفرم CODواکنش های بیوشیمیایی   

 .ندباش نی رات ها و فلزات سنگین می

آب های آلوده و فاضالبها برای اس فاده و برای برگشت به محی  یا تصفيه آب و فاضالب:

اس فاده مجدد نیای به تصفیه دارند. روش های مخ لفی برای تصفیه آبها و فاضالبها وجود دارد که 

ترین روشهای تصفیه آب  شود. عمده بس ه به مصارف آب ونوع آلودگی ای این روشها اس فاده می

تصفیه مکانیکی آب  تصفیه شیمیایی آب  تصفیه آب به روش اسمز ممکوس  تصفیه  :اند ای ع(ارت

 بیوشیمیایی آب و فیل راسیون آب.
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