مقدمه
آب یکی اس فزايان تزیه تزکیثاتی است کٍ در طثیؼت یافت می شًد ي تقزیثا  %57سطح سمیه را اشغال می-ومایذ .تا ایه يجًد،
چىذیه ػامل سمیىٍ ساس کمثًد آب در وقاط مختلف دویا شذٌ است .ايلیه ػامل ،تًسیغ واَمگه جغزافیایی می تاشذ؛ تیش اس %75
کل مىاتغ آب در اقیاوًس َا ي دریاَا قزار دارد کٍ تٍ دلیل تاال تًدن میشان ومک َای محلًل ،مستقیما تزای مصزف مىاسة
ومی تاشىذ .کمی تیش اس  %2کل مىاتغ آب در یخچال َا ي مىاطق قطثی ي یا تٍ صًرت رطًتت در خاک ي اتمسفز سمیه قزار
دارد ،کٍ تٍ دلیل در دستزس وثًدن ،تزوامٍ ریشی تزای استفادٌ اس آوُا اس وظز امکان سىجی اقتصادی قاتل تًجیٍ ویست .تٍ ایه
تزتیة اوسان جُت ادامٍ حیات ي رفغ ویاسَای صىؼتی ،کشايرسی ي شزب ،تىُا تٍ  % 0/22آب تاقیماوذٌ در دریاچٍ َا ،ريدخاوٍ
َا ي آتُای سیزسمیىی می تًاوذ دستزسی داشتٍ تاشذ .ایه امز وٍ تىُا کیفیت مىاتغ آب در دستزس را کاَش دادٌ ي تا محذيدیت
َای تیشتزی ريتزي ومًدٌ است ،تلکٍ تٍ دلیل تًسؼٍ شُزوشیىی ي فؼالیت َای صىؼتی ي کشايرسی ،تغییز ي تىشل کیفیت آتُا را
ویش تٍ دوثال داشتٍ است .تٍ ایه دلیل ،تسیاری اس کشًرَای جُان تا مشکل کمثًد آب ي یا آلًدگی مىاتغ آب مًاجٍ شذٌ اوذ ي
سالُاست در سمیىٍ تزوامٍ ریشی صحیح در مذیزیت مىاتغ آب سزمایٍ گذاری می ومایىذ.

اس آوجا کٍ ایزان اس وظز اقلیمی ي جغزافیایی در مىطقٍ ای خشک ي ویمٍ خشک قزار گزفتٍ است ،مىاتغ آب در کشًر ما تا
محذيدیت کلی ريتزي َستىذ .اس ایه ري تؼییه یک استزاتژی مىطقی در مذیزیت تًسؼٍ مىاتغ آب در ایزان اس اَمیت يیژٌ ای
تزخًردار است .ایه استزاتژی تایذ تٍ گًوٍ ای مىظًر شًد کٍ ضمه ريیکزد تٍ سمت راَکارَای صحیح استفادٌ اس مىاتغ آب،
حفاظت کافی اس آوُا را ویش اس طزیق قًاویه ي ضًاتط ،مًرد تًجٍ قزار دَذ .در ایه راستا ،وظارت تز دفغ صحیح فاضالب َای
شُزی ي صىؼتی تٍ محیط ي آتُای پذیزوذٌ ،تٍ مىظًر کىتزل ،تٍ مىظًر کىتزل ي حفاظت کیفیت آتُای سطحی ي سیزسمیىی ،اس
اصًل اساسی محسًب می گزدد .مذیزیت کیفیت آب تا کىتزل آلًدگی واشی اس فؼالیت اوسان ارتثاط دارد .در ياقغ مذیزیت

کیفیت آب آگاَی در مًرد يضؼیت کمی ي کیفی یک مىثغ آب می تاشذ .تزای تشخیص ایه وکتٍ کٍ چٍ مقذار آالیىذٌ می تًاوذ
تٍ یک مىثغ آب تخلیٍ می شًد ،تایذ وًع آالیىذٌ تخلیٍ شذٌ ي چگًوگی تأثیز آن تز کیفیت آب را تذاویمَ .مچىیه تایذ تذاویم کٍ
چگًوٍ کیفیت آب تٍ يسیلٍ فاکتًرَای طثیؼی وظز يضؼیت ػًارض سمیه ي شزایط آب ي ًَایی مىطقٍ تحت تأثیز قزار می
گیزد .تٍ طًر کلی َذف اس مذیزیت کیفیت آب حفاظت اس یک مىثغ آب می تاشذ ،تٍ طًری کٍ آب مًردوظز تزای مصارفی کٍ اس
قثل تزای آن در وتظز گزفتٍ شذٌ ،قاتل استفادٌ تاشذ ي تتًان اس آن تٍ ػىًان یک فاکتًر اقتصادی تزای دفغ مًاد سائذ در شزایط
اضطزاری ویش استفادٌ کزد ي ظزفیت اختالط ي تحمل ایه مًاد را ویش داشتٍ تاشذ.
در ادامٍ جذايل مزتًط تٍ آالیىذٌ َا ي مقادیز مجاس را تزرسی می کىیم:

تؼذاد مًارد سىجش ريساوٍ کلز آساد تاقیماوذٌ در شثکٍ َای لًلٍ کشی آب آشامیذوی تز حسة جمؼیت

حذاقل مقذار کلز مجاس آساد تاقیماوذٌ متىاسة تا  PHدر آب آشامیذوی

