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منابع آلوده کننده آب
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مهندس ساالرنیا: د استا



آب ماده ای است که در شرایط معمول در سطح کره زمین بهه رهر سهه جلسه سوم

.شکل جامد مایع و گاز مشارده می شود 

ویژگی رای آب

قدرت باالی حاللیت•

کشش سطحی باال •

گرمای ویژه باال •

گرمای نهان تبخیر باال •

جرم حجمی غیر معمول•

آشنایی با منابع آب



آب در جهانجلسه سوم

درصد از سطح زمین70/9

درصد از اتمسفر عطارد3/4

اتمسفر نارید0/002

اتمسفر مریخ0/03

از اتمسفر مشتری0/0004

.در اتمسفر زحل نیز آب مشارده شده است

آشنایی با منابع آب
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:د برای آلودگی آب تعریفی به این شرح ارائه ش۱9۶9در سال جلسه سوم

آلودگی آب عبارت است از افزایش مقهدار رهر معهرع اعه  از 

و نقهش شیمیایی فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر خهوا 

.اساسی آن در مصارع ویژه اش شود

تعریف آلودگی آب



جلسه سوم
آب یکی از مهمترین و بنیادی ترین عوامل حیهات موجهودات 

زنده است و از این نظر جلوگیری از آلودگی آب نیهز بهه رمهان 

یار نسبت مه  و مورد توجه می باشد عوامل آلوده کننده آب بس

ههای گوناگون اند و می توانند ر  منابع آبهای زیرزمینی و ر  آب

مبود با توجه به افزایش سریع جمعیت و ک. سطحی را آلوده کنند

بهه منابع آب انسان را با آلوده ساختن منابع آب حیات خویش را

صورت جدی تهدید کرده اند ورود مواد زاید صهنعتی کشهاورزی 

.تشیمیایی و سموم به منابع آبی آلودگی آب را باعث شده اس

عوامل آلوده کننده آب



ه آبهایی که به علل مختلف آلوده می شهوند عهالوه بهر اینکهجلسه سوم

بهداشت سالمت و محیط زیست انسان را را به خطهر می اندازنهد

ه حیوانات و گیاران را نیز با مشکالت و مخاطرات زیستی مواجه

ا می سازند با توجه به اینکه شهررای بسیاری اطراع رودخانه ره

ساخته شده است مسئله آلودگی رودخانه را جهدی اسهت امها 

ه کشور را از یک کشور بمتاسفانه به این مسئله کمتر توجه شده 

.استدیگر و یا به مناطق دریایی

عوامل آلوده کننده آب



امههروزه فابههالب شهههررا و اسههاب کارخانجههات متعههددی در جلسه سوم

رودخانه را تخلیه می شود که با توجه به مجاورت محل زنهدگی

د مردم با رودخانه را تبعات زیست محیطی فراوانی را در اهی دار

از انتقال آلودگییکی از مسائل مه  در مورد آلودگی رودخانه را 

طریق رودخانه را از یک کشور به کشور دیگر و یها بهه منهاطق 

گفتههآلودگی فرامهرزی دوربهرد است که امروزه به آن دریایی

.می شود که نگرانی رای زیادی را ایجاد کرده است

عوامل آلوده کننده آب



به کانی رای موجود در معادن سطحی که در اثر تغییر و تبدیلجلسه سوم

ل عوامل آلوده کننده مبدل می شود مثالً آب جاری سطحی حاص

از باران و رنگهام عبهور از معهادن زغهال سهنس دی سهولفید 

رمراه با زغال سهنس را در خهود حهل کهرده و ( اریت()II)آرن

ل مهی سپس در اثر واکنش با روا آن را به اسید سولفوریک تبدی

کند اسهید حاصهل بهمن عبهور از الیهه رای مختلهف مخهازن 

. زیرزمینی موجب آلوده شدن آن می شود

عوامل آلوده کننده 
آبهای زیرزمینی



جلسه سوم

جمع شدن فابالبهای شهری به ویژه اگر در یک حوزه آرکی و یا شهنی

وارد شوند و رمچنین در معرض باکتری را قهرار گیرنهد و تجزیهه شهوند 

لهوده مستقیماً و به راحتی به مخازن زیرزمینی نفوذ ایدا کرده و موجهب آ

.شدن آنها می شود

عوامل آلوده کننده 
آبهای زیرزمینی




