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Abstract 

The water crisis has become very serious today. One-third of the world's population does not have 

access to safe water. Only three percent of the planet's waters are healthy and suitable for human 

consumption. Must use materials to reduce toxic chemicals and we use these materials with caution 

because their release into the environment leads to their penetration into the soil and groundwater 

which cause pollution. Besides, we should be more careful in consuming water and in our daily work, 

such as consumption in families and bathing, to consume less water. In irrigation of agriculture, 

methods we should be used that prevent the wastewater. 
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 چکیده

بجران آب امروزه بسیار جدی شده است. یک سوم جمعیت جهان به آب سالم دسترسی ندارند. و تنها سه 

درصد از آبهای کره زمین سالم و مناسب برای مصرف انسانها است. باید استفاده از مواد شیمیایی سمی را 

آنها در محیط منجر به نفوذ آنها در خاک و  کمتر کنیم و از این مواد با احتیاط استفاده کنیم زیرا رها شدن

آلودگی آبهای زیرزمینی می شود. عالوه بر این در مصرف آب نیز باید دقت بیشتری داشته باشیم و در 

کارهای روزانه خود مانند: مصرف درخانوادها و استحمام مراقب باشیم که آب را کمتر مصرف کنیم. ودر 

 ده شود که از ضیاع آب جلوگیری شود.آبیاری زراعت نیز از روشهای استفا

 

 . آب منابع ، حفاظت ، تیریمد ، ثیحد ، قرآن ، اسالم :یدیکل کلمات
 

 مقدمه
 تا جایى كه در هر كشور سازمانهایى ،است له آبئمسیكى از موضوعات مهم جهان معاصر 

پس از  به وجود آمده است. متأسفانه جلوگیری از آلوده گی آنو اهمیت وحفاظت آب درباره 
محیط باعث الوده گی سفره های آبی در زیر زمین شده و انقالب صنعتى و توسعه بى حد صنعت 

 كه این امر مایه نگرانى جهانیان شده است.  ،زیست را در معرض خطر جدى واقع کرده است
را تهدید نموده و آسیبهاى جبران ناپذیرى به آن « محیط زیست»آب و هوا بیش از پیش  گيه آلود 

 وارد ساخته است. 
چنان رو به گسترش است كه از سوى دانشمندان زنگ خطر  آبكننده  آلودهامروزه عوامل  
 در همه جاى جهان به صدا درآمده است.  تهدید جدی به زندگی انسانهاو
اكنون این پرسش مطرح است كه اسالم به عنوان یك دین كامل و پاسخگو به نیازهاى بشر ، چه  

در اسالم مورد توجه قرار  مربوط به حفاظت آبدارد؟ آیا مسائل فاظت آب حاز  نقشى در حمایت
 گرفته است یا نه؟ این تحقیق سعى دارد پاسخ مناسبى براى این پرسش ارائه دهد.

 
 تحقیقهدف 

هدف از این تحقیق بررسی اهمیت و ارزش حفاظت از منابع آب از نظر اسالم است. توجه اسالم 
  میباشد.آلوده کننده آن ی ودرک اهمیت آب، وآموزش مبارزه با عوامل به اهمیت نظافت پاک

 
 روش تحقیق
گیری از قرآن، احادیث،  ای و با بهرهمروری اسنادی با استفاده از روش کتابخانه ،درین تحقیق

 متون دینی و بررسی مقاالت خواهد بود.
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 تعریف آب 
لطافت و آب در لغت به معناي رواج و رونق، عزت و آبرو، 
 . [۷] قدر، قیمت و فیض، عطا و رحمت به كار رفته است.

مایعي شفاف و بي بو : » آن گفته انداصطالحی در تعریف 
است كه حیوان از آن مي آشامد و نبات به وسیله آن تازگي و 

 . [۹] . «تري مي گیرد
آب پاکیزه و زاللی که از آسمان بر زمین جاری تا مآیة ی 

ه یگر موجودات زنده شود؛ اگر در اثر آلودحیات انسان ها و د
گی هایی که توسط بشر به وجود می آید تبدیل به یک مایع 
خطرناک و زیان آور میشود که دیگر قابل مصرف نبوده و 

 . حیات آفرینش را به خطر می اندازد
 
 اهمیت آب در قرآن 

آب در متون اسالمي جایگاه رفیعي دارد و درباره این اكسیر 
سخن بسیار و آثار و احكام و آداب بي شمار آمده است زندگي، 

 كه شرح آن، خود، كتابي بزرگ مي طلبد. 
بار به كار رفته و توجه  36« ماء»آب در قرآن كریم، با واژه 
 ویژه اي به آن شده است. 

از بزرگترین اموری که اسالم به آن توجه خاصی نموده و در 
 .است« آب»ن کرده مورد آن توجیهات عمیق و دقیقی را بیا

قرآن كریم در آیات زیادي، ریشه زندگي را ـ هم در منشأ و 
پیدایش و هم در صحنه هستي و تداوم حیات ـ از آب مي داند و 

 آغاز آفرینش انسان را نیز از آب دانسته است: 
 [۱]. ؛{ َو ُهَو الَِّذي َخلََق ِمَن اْلَماِء بََشًرا...}  خداوند میفرماید: -۱
 .  «وست كه از آب، بشري آفریدو ا»  .
در آیه اي دیگر، به صورت كلي تر، مبدأ آفرینش هر  -۲ 

 موجود زنده اي را آب مي داند:
 
ٍ افال ی»   . [۱].  «ؤمنونَوَجعَْلنَا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحي 
ایا ایمان نمی  و هرچیز زنده اي را از آب پدید آوردیم»  

  .«آورند
آٖءٖۖ ...{ :گردر آیة دی - ۳ ن مَّ  . [۱]. } َوٱللَّهُ َخلََق ُكلَّ َدآبَّٖة م ِ
 «. ای را از آب آفریده است...خداوند هر جنبنده»
}... َوأنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْخَرْجنَا بِِه أْزَواًجا :گردر آیة دی -۴

ن نَّبَاٍت َشتَّی {   .[ ۱]. مَّ
له آن رستنیهای و از آسمان آبی فرود آورد پس به وسی»

  «.گوناگون جفت جفت بیرون آوردیم
قوام و بقاي موجودات در گرو آب است؛ زیرا این اكسیر 
حیات، مهم ترین عنصر تشكیل دهنده پیكر هر موجود زنده 
است و در همه فعل و انفعاالت دروني آن، نقش بسزایي دارد. 
براي نمونه، بدن انسان به اسفنجي مي ماند كه آب، آن را 

 35تا  85فراگرفته است كه میزان این آب در یك انسان بالغ، 

درصد از آن كاسته شود،  01درصد بدن اوست كه اگر به میزان
درصد  01پیامدهاي ناگواري براي او خواهد داشت و اگر به 

  .[ ۱۱] .برسد، ممكن است موجب مرگ وي شود
آب است که باعث شادابی و طراوت همه چیز، از پوست انسان 
 گرفته تا برگ درختان ، لطافت هوا ولذت میوه ها و... میشود.
افزون بر اینها، امروزه آب در بخش هاي گوناگون اقتصادي، 

 د.كشاورزي، تجارت و حمل و نقل، نقش اساسي ایفا مي كن
 

 طهارت آب
در آموزه هاي اسالمي، افزون بر بیان نقش حیاتي آب براي 

یاد شده است. « ُهورطَ »موجودات زنده، از آن با عنوان 

ما . [۱] . َوأَنَزْلنَا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهوًرا{مي فرماید:}  )ج(خداوند
 .آب پاك و پاك كننده را از آسمان فرو فرستادیم

فالماُء َطُهوٌر »آمده است: « َطُهور»در روایات نیز همین تعبیر 
 .[۱۳]آب پاک کننده همه چیز است.  «لكل ِ شيء

است و مقصود « طاهر»ه فتح طاء، صیغه مبالغه ب« َطُهور»
از آن، هرچیزي است كه پاك و پاك كننده است. مفسران در 

طهور، یعني بسیار پاكیزه كه خودبه »تشریح طهور گفته اند: 
خود پاك است و غیر خود را پاكیزه مي كند، چرك را از جسم 

 .  «مي شوید و پلیدي هاي روحي را از روان مي زداید
[۱۱]  .

 

بنابراین، آب نه تنها جسم ظاهري را شست وشو مي دهد، بلكه 
حالتي روحي و رواني در انسان ایجاد مي كند و به او تقد س مي 

 .بخشد
و زمینه ساز راه یافتن به حریم مقدسات دیني مي شود. بدین 

گي، چهره اي مقدس به خود مي ه آب با وصف پاك كنند ،سان
و  .یكتا بدون آن میس ر نمي شود گیرد كه رفتن به حضور خالق 

آنگاه كه آب یافت نشود و یا به دلیلي براي شخص مضر  باشد، 
 باید به جاي آن، بر خاك پاك تیمم كرد.

 
  ازمنابع آب مراقبت

آب شیرین که مایه حیات وسبب زنده گی تمام موجودات زنده 
است. بخش کوچکی از موجودی آب شیرین در اختیار ما است 

یشتر آن به صورت یخ در قطبین منجمد هستند. و قسمت ب
مجموعهء آب دریاها و اقیانوسها که شور می باشد، به عالوهء 

درصد از آبهای سطح کره ی زمین  8/77یخهای قطبین حدود 
درصد باقیمانده هم که بیشتر به  8/00را شامل میشوند. حدود

جویبار و برکه در اختیار  صورت چشمه ، کاریز ، چاه ،
می باشد، روز به روز توسط مصرف کنندهء به نام انسان بشر

 77پیشرفته و صنعتی ، درحال آلوده شدن است. خالصه آن که 
فیصد آن شیرین و  6درصد آب سیاره ی زمین شور است و 

  . [۶]قابل استفاده می باشد. 
 

 های مورد استفاده حفاظت از آب الف:
لقی کرده، که باعث را گناه ت ءاسالم همه آن تصرفات ناشایسته

الوده گی آب میشود. با فراهم کردن بستر فرهنگی مناسب 
پیروان خود را از هرگونه تصرف اشتباه در این زمینه بر حذر 

 دارد.می
در احادیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیز در مورد مراقبت 

بشدت ممانعت  و از آلوده کردن آباز منابع آب تاکید شده 
 دند:کر
»  است که :صلی الله علیه وسلم  از فرمایشات رسول اکرم -۱

إذا استیقظ أحدكم من نومه فال یغمس یده في اإلناء حتى یغسلها 
 . [ ۱۷] .« ثالثا، فإنه الیدري أین باتت یده 

هر گاه کسی از خواب برخواست قبل از اینکه سه بار »
رف آب فرو نبرد، چرا که دستهایش را نشوید دستش را در ظ

 «.داند در هنگام خواب دستش کجا بودهاو نمی
اتَّقُوا : » صلی الله علیه وسلم می فرماید پیامبر اکرم -۲

ل ِ  . « اْلَماَلِعَن الثَّاَلثَةَ: اْلبََراَز فِي اْلَمَواِرِد، َوقَاِرَعِة الطَِّریِق. َوالظ ِ
عن و نفرین برای فرد از سه موردی که باعث جلب ل».  [۱۷]

شوند دوری کنید: ادرار در آب، و یا سر راهای عمومی، و می
 «.در سآیة

.  [۱۷]. « ال یبولن أحدکم في الماء الدائم»فرمایند: و می -۳
 «.هیچ فردی حق ندارد در آب ایستاده ادرار کند»
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صلى الله علیه نهى رسول الله »در حدیث آمده است که: -۴
 .[۳]«.وسلم أن یبال في الماء الجاري

از ادرار در آب روان منع  صلی الله علیه وسلم پیامبر اکرم»
 «.اندفرموده

هر گونه آلودگی آب و یا معابر عمومی و راهها و پیاده روها و 
شگاهها از نظر اسالم گناه شمرده  خیابانها و یا پارکها و گرد

  شده است.
نهی رسول الله ان یتفوط علی شفیر »فرموده اند: همچنین  -۵

نهر ماء یستعذب منها أو نهر یستعذب او تحت شجره فیها 
  .[ ۱۲] .«ثمرتها

نهی فرمودند از مدفوع نمودن  صلی الله علیه وسلمرسول خدا »
در کناب نهر آب، چرا که مردم از آن رنج می برند یا در نهر 

ی شود یا زیر درختی که میوه آب که موجب رنجش مردم م
 .«دارد
به حفاظت از  صلی الله علیه وسلم و در فرامین رسول اکرم -۶

آب نوشیدنی از دخول حشرات و میکروبها و گرد و خاک 
صلی الله علیه  پیامبر اکرم، نظافت آن بسیار تأکید شده است

 : فرمودند وسلم
ام خدا سر با ن» . [۵]. « أوکئوا قربکم واذکروا اسم الله » 

 «.ظرفهایتان را ببندید
 
غطوا اإلناء وأوکئوا السقاء فإن في السنة »  فرمایند:و می -۷

لیلة ینزل فیها وباء وال یمر بإناء لیس علیه غطاء أو سقاء لیس 
 . [۱۷]. « علیه وکاء إال نزل فیه من ذلک الوباء 

وشانید، سر ظرفهای غذا را ببندید، دهان ظرفهای آب را بپ»
چرا که در هر سال شبی است که بیماری و با در جهان منتشر 

شود، و در هر ظرفی غذا یا آبی که سر آن پوشیده نباشد این می
 «.افتدوباء می

 ورزیدند:و در بهداشت ظرفهای غذا و آب تأکید می
لی الله علیه ص در حدیث امام بخاری آمده که پیامبر اکرم -۸

از نوشیدن آب از « »نهى عن اختناث األسقیة »  :فرمود وسلم
و  «.فرمودنداش شکسته است ممانعت میظرفی که دهانه
 «.نهی أن یشرب من فم السقاء ألن ذلك ینتنه » همچنین آمد که 

از نوشیدن از دهانه کوزه آب منع فرمودند چرا که آن ».  [۵]
 . «شودتمام آب می نباعث فاسد شد

روایتی از « الترغیب و الترهیب»امام المنذری در کتابشان  -۹
»  اند که ایشان فرمودند:آورده صلی الله علیه وسلم پیامبر اکرم

من غسل سخیمته على طریق من طرق المسلمین فعلیه لعنة الله 
 . [۴] «.والمالئكة والناس أجمعین 

را سر راهی از مسیرهای رفت و آمد هر کس کثافتهایش »
مسلمانان بشورید، لعنت و نفرین خداوند و فرشتگان و تمامی 

 «مردم بر او بادا..
این حجم زیاد آیات و روایات، بیانگر اهمیت این آینه آثار سبز 

 در گستره حیات است.  جل جالله خداوند
 
 حفاظت از آب های دریایی  ب:

اسالم از اهمیت فراوانی برخوردار  محیط زیست دریایی نیز در
است که عالوه بر استفاده حمل و نقل دریایی و کشتیرانی، 
وجود برخی از آبزیان به عنوان تأمین غذای انسان و دیگر 

چنانچه الله متعال موجودات نقش مؤثری در زیست بوم دارد. 
 میفرماید :

 

َم } اُِحلَّ لََکْم َصیُد اْلبَْحِر َو َطعَاُمهُ َمتَا یاَرِه َو ُحرَّ ًعا لَُّکْم َو ِللسَّ
 َعلَیُکْم َصیُد اْلبَرَّ َما َدْمتُْم ُحُرًما َواتَّقُواْ اللهَ ال ِذی إِلَیِه تُْحَشُروَن {

 .[۱ ]. 
صید دریا و مأکوالت آن برای شما حالل شده است تا برای »

ما دام که )شما و مسافران بهره ای باشد، ]و لی [ صید بیابان 
بر شما حرام گردیده است. و از خدایی که نزد  (می باشید ُمحرم

 «.او محشور می شوید پروا دارید
قابل ذکر است که امروز بر اثر آلوده کردن رودها و دریاها 
ساالنه میلیونها تن ماهی و سایر جانداران ازبین می روند یا 

و محیط زیست انسان ها دچار  باعث آلوده گی شان میشوند
که بعد از مصرف توسط انسان امراض د. آسیب می شو

  گوناگونی نصیب انسان میگردد.
باید استفاده از مواد شیمیایی سمی را کمتر کنیم و از این مواد با 
احتیاط استفاده کنیم زیرا رها شدن آنها در محیط منجر به نفوذ 

 آنها در خاک و آلودگی آبهای زیرزمینی می شود.
فساد بر و بحر را در یک آیة  )ج(خداوند متعالاین مورد در

عقوبت نام نهاده که سبب آن کوتاهی مردم نسبت به دستورات 
َظَهَر اْلفََساُد  }فرمودند: )ج(مثلیکه خداوند متعال الهی می باشد.

فِي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْیِدي النَّاِس ِلیُِذیقَُهم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا 
 . [۱] . {ِجعُوَن لَعَلَُّهْم یَرْ 

فساد، در خشكي و دریا به دلیل كارهایي كه مردم انجام داده 
اند، آشكار شده است. خدا مي خواهد نتیجه بعضي از اعمالشان 

 را به آنان بچشاند، شاید )به سوي حق( بازگردند.
از این آیه چنین استفاده مي شود كه رفتار نادرست انسان سبب  

به فساد كشیده شوند و این هشداري شده است خشكي و دریا 
براي اوست؛ یعني اي بشر! به هوش باش و راه درست را 

 برگزین و آن چنان پیش برو كه آسیب و فسادي ایجاد نشود.
انسان ها و حیوانات عامل  ء()مواد فاضله امروزه مدفوعات

اصلی بسیاری از بیماری های روده ای، میکروبی و انگلی 
نوع دیگر از این امراض هستند و به این مانند وبا و چندین 

امت خود را از ،  صلی الله علیه وسلمخاطر است که پیامبر 
امر اجابت مزاج در مسیر راه ها، آب های راکد، زیر درختان 

نهی  ،میوه دار، کنار آب روان و جوی های زالل و چشمه ها
 .مثلیکه قبال در احادیث از آن یاد آوری کردم  کرده است

 
 اهمیت مدیریت آب در اسالمج: 

آب از بدو پیدایش حیات، نقش اساسی در ادامه زندگی و طبیعتا 
ها ایفا نموده است و نقش آن در پیدایش و درموجودیت انسان

 .های علمی مورد تایید قرار گرفته است رشد حیات در نظریه
 ذکر است که در طول تاریخ آب عامل مهمی درشکلتالزم به 

 ها، روش زندگی بشر، توسعه تکنولوژی، زبان وگیری تمدن
فرهنگ بوده است و همچنین بشر را به ایجاد شاهکارهای 

توان به العاده مهندسی سوق داده است که از آن جمله میفوق
های کشی ها و لولهها و قناتساخت سدهای کوچک، چاه

سی در که مصداقی از شاهکارهای مهند ،سفالینی باقیمانده
 .باشد، اشاره نمودگذشته می

[۱۶]. 
آب و مدیرت منابع آب به عنوان یک اصل اساسی در زندگی 
بشری همواره مطرح بوده و هست به شکلی که در ادیان 

خلق  جل جل جاللهالهی،آب را اولین پدیدهای میدانند که خداوند
نموده و معتقد هستند که سایر موجودات نیز به نحوی از آب 

ٍ } مثلیکه فرموده: .اندشدهایجاد  َوَجعَْلنَا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحي 
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 و هرچیز زنده اي را از آب پدید آوردیم». [۱].  { ؤمنونافال ی
 .«ایا ایمان نمی آورند

آب، نخستین بستر حیات براي تمام موجودات زنده است؛ چون 
طعم آن، طعم زندگي قلمداد شده است. مزه آب، مزه زندگي 

همه چیز را به وسیله : »ه فرمود جل جالله است؛ زیرا خداوند
معناي این سخن آن است كه ما حیات و « آب زنده كردیم.

زندگي همه صاحبان روح و رشد همه رشدكنندگان را از آب 
قرار دادیم كه در این صورت، شامل انسان، حیوان و گیاهان و 

 .[ ۱۴] درختان مي شود.
 
  آب صرفه جویی در مصرف د:

منابع آب محدود هستند و این فقط مختص شهر شما نیست. 
صرفه جویی در مصرف آب و حفظ پاکیزگی منابع آب و 
رودخانه ها، وظیفه همه ما است. باز نگذاشتن شیر آب، 
خودداری از شستشوی بیش از حد، استفاده از ابزار هایی جهت 
کاهش مصرف آب، مواردی هستند که موجب محافظت از 

آبی هستند. همچنین در آب رودخانه ها، برای شستشو باید  منابع
 از مواد شوینده استفاده نشود.

در کنار فرهنگ سازی جهت حفاظت از آب و بهداشت آن 
 درین مورد اسالم شدیدا با اسراف در آب برخورد کرده است.

 فرماید:می جل جالله خداوند
ِریَن  -۱ ُن ِلَرب ِِهۦ } إِنَّ ٱۡلُمبَذ ِ

ۡیَطَٰ ِطیِنٖۖ َوَكاَن ٱلشَّ یََٰ َن ٱلشَّ َكانُٓواْ إِۡخَوَٰ
 .[۱].  َكفُوٗرا{

که مبذ ران و مسرفان برادران شیطانهایند، و شیطان است که »
 «.سخت کفران )نعمت( پروردگار خود کرد

 إِنَّهُۥ اَل یُ و می -۲
ِحبُّ فرماید: }... َوُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ َواَل تُۡسِرفُٓواْْۚ

 .[۱] .ٱۡلُمۡسِرفِیَن{
و بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید، که خدا مسرفان را »

 .«دارددوست نمی
مارا نهی فرموده که  صلی الله علیه وسلم به این سبب پیامبر -۳

در  حتی در عبادت و برای وضو وغسل آب را اسراف نکنیم.
آمده که ایشان یکی  ه علیه وسلمصلی الل روایتی از پیامبر اکرم

 از شاگردانشان را که در مصرف آب در هنگام وضوء زیاده
که حق ندارند اسراف  :کردند سرزنش کرده، فرمودندروی می

این واقعه چنین در حدیث  کنند حتی اگر بر لب رودخانه باشند!
کرد از راهى عبور مي صلی الله علیه وسلم : پیامبرذکر شده 
از یارانش به نام سعد را دید. او مشغول وضو گرفتن که یکى 

کنى ریخت، حضرت فرمود: چرا اسراف ميبود و آب زیاد مي
اى سعد؟ عرض کرد: آیا در آب وضو نیز اسراف است؟ 

آرى هرچند در ». [۲]. « نَعَم و اِن ُکنَت َعلى نَهٍر جارٍ »  فرمود:
 .  «کنار نهر جارى باشى

ا را می توان با صرفه جویی و مصرف درست به آب ه
فراوانی رساند و با نریختن زباله ها و هرگونه مواد آلوده کننده 
در آب های جاری و چشمه های زالل موجود در محیط زیست 

 به پاکیزگی آن ها کمک کرد.
های اندازه هم از هزینهجویی و مصرف صحیح و به صرفه

آورد و و انرژی را پایین میکاهد، هم مصرف آب اضافی می
 كند. از تولید بیش از اندازه زباله جلوگیری می

 
 مهار کردن آب هـ:

به دلیل فقدان پوشش گیاهی، آب های حاصل از بارنده گی و 
به جای آن که به داخل زمین نفوز کند چالها ذوب برف و یخ

ودر انجا ذخیره شود، در سطح زمین جاری شده و باعث به راه 
 دن سیالب های سهمگین می گردد. افتا

در صورت نبودن بندها در مسیر راه، سیالب به طغیان ادامه 
داده و مزارع و ابادیها را زیر و رو کرده و فجایع انسانی به 

 بار می آورد.
جهت جلوگیری از طغیان آب و به منظور حفاظت آب میتوان 

 از:کارهای زیادی را انجام داد که پاره از آنها عبارتند 
ایجاد طرح های آب خیز داری در حوضه های آب خیز،  -۱

 مسیر رود خانه و حوضه های آبریز.
ایجاد سیل بندها و بهره برداری از آب سیالبها، کنترول  -۲

آبهای جاری و بهره برداری از آنها در امور زراعتی و یا 
هدایت آن به اعماق زمین جهت تغذیه و ذخیرهء سفره های زیر 

 .زمینی آب
ایجاد شبکه های آبرسانی و آبیاری غیر خاکی از طریق  -۳

کانالها و لوله های سمنتی، فلزی، پالستیکی و... و همچنین 
روشهای نوین آبیاری از قبیل آبیاری بارانی، قطره ای، افشانی 

 و...
آموزش وباال بردن سطح اگاهی و احساس مسؤلیت در مردم  -۴

، سبزی کاری، و گسترش فرهنگ درختکاری، باغداری
 . [۶]گلکاری، در میان عامهء مردم . 

و با این کار میتوان از یک طرف از جاری شدن سیالبها 
گیری کرد واز طرف دیگر منابع زیر زمینی جلوویرانی انها 

 را به فراوانی برسانم .آب 
 
 الوده گی آب وپیامد آن و:

الوده گی آب از نظر سازمان جهانی صحت، عبارت است از 
د یا عالوه شدن هرنوع ماده از قبیل گازها، ذرات معلق، وجو

مواد کمیایی یا بیولوژیکی در آب ، به مدت، شدت و حاالتی که 
تاثیر نا مطلوب بر سالمت موجودات زنده بگذارد و مانع 
استفاده ی سود مند ازآن گردد. موسسه ی حفاظت محیط زیست 

نین تعریفی م برای آلوده گی آب چ 0737امریکا نیز در سال 
ارآیة داد : آلوده گی آب عبارت است از افزایش مقدار هر عامل 
یا مواد اعم از کیمیایی، فزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر 

 .[۶] خواص و نقش اساسی آب در مصارف ویژه اش گردد.
با وجود اهمیتی که آب در زنده گی روزمرهء مردم غنی و فقیر 

بشر همواره در حال آلوده کردن و سایر جانداران دارد، اما 
محیط زنده گی وتخریب منابع طبیعی اطراف خویش است. که 
آلوده گی آب فقط بخش کوچک ولی مهمی از آن همه 

حتی برخی از انواع آلودگی خرابکاری وسیع انسانها است. 
های آب بسیار کشنده هستند. تا حدی که تنها به گیاهان و 

نیز آسیب جدی وارد میکنند، حیوانات بلکه به خاک و زمین 
میلیون  08مثل مواد کیمیایی و رادیواکتیو. آلودگی آب هر سال 
آن ها  8/6نفر را در کشورهای فقیر از بین میبرد که سه پنجم 

درصد بیماریهای کودکان از آب آلوده  81از کودکان هستند. و 
 4/0داشته و از آن رنج می برند. حتی در شهرها یک چهارم 

 . [۶]ب آلوده را مصرف میکند. مردم آ
با توسعهء روز افزون شهرها و افزایش نفوس شهری و رشد و 

له بزرگی به نام فاضالب های شهری و أرونق صنایع،مس
که از مصرف آب درین مراکز  ،صنعتی به وجود آمده است

ناشی میشود. ازتخلیهء فاضالبهای صنعتی در رود خانها، 
ذ سموم و کودهای کیمیایی در منابع دریاچه ها و...گرفته تا نفو

آبهای زیر زمینی و... تا بارش بارانهای اسیدی ناشی از صعود 
گازها، و نفوذ آن به سفره های زیر زمینی، و همگی روانهء 
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رود خانها، نهرها، برکه ها و نهایتا آبهای آزاد شده و ضمن 
آلوده کردن و غیر استفاده ساختن آن جاها، شرایط را برای 

دگی حشرات و حیوانات موذی و مضر خصوصا پشهء زن
مهیا  ،مالریا، موشها و حشرات فاضالبی نظیر مادر کیکها

میلیون نفر مبتال به بیماری  081میسازند. به طور که ساالنه 
میلیون نفراز بیماری تراخم )عفونت چشم(  811ماالریا شده و 

ریها، رنج میبرند. مرض جذام، وبا وکولرا نیز از طریق باکت
حشرات وموشهای داخل سیستم فاضالب به انسانها سرایت 

 ]مرجع قبلی[ .میکند. 
همین آبهای آلوده بعد از سرازیر شدن در سطح زمین، به کمک 
دیگر عوامل آالینده شتافته و مشترکا باعث آلوده گی خاک نیز 
میگردند. که ثمرهء آلوده گی خاک از بین رفتن قدرت و 

می باشد، و باالخره کیفیت و کمیت تضعیف حاصلخیزی آن 
محصوالت زراعتی را کاهش میدهد. در نتیجه ذخایر غذایی 
تقلیل یافته و باعث بیماری، بیکاری، فقر و تنگدستی بشر 

 میگردد.
 
 گی آبه عوامل الودز: 
 نبود سیستم فاضالب معیاری -۱

فاضالب یا پساب که به زبان عامیانه به بدرفت یا آب بدرفت 
ست، پدیدهای طبیعی نبوده، محصول دست بشر و مشهور ا

نتیجه ی زندگی اجتماعی، معیشت شهری، زنده گی ماشینی و 
فعالیت های صنعتی او است. که ناشی از افزایش نفوس، 
گسترش شهرها و پیدایش زنده گی ماشینی و شهری می باشد. 
آب توسط مصارف انسانی و صنعتی، آلوده میگردد که نتیجه ی 

ن آلوده گی تولید فاضالب ها و پسابها می باشند. اکثر نهایی ای
قریب به اتفاق شهرهای افغانستان، فاقد سیستم فاضالب معیاری 
است. اگر در بعضی از موارد ونواحی شهر ها، فاضالب های 
شهری ساخته شده ازلحاظ پالن های شهری، استندرد نمی 

عبور باشند. در اکثر موارد فاضالب ها ازجویچه های باز 
کرده و منبع تولید انواع از میکروب ها و بیماریها می باشند. 
منشأ این گونه عوامل هم جهل شهر وندان نسبت به مضرات 

 آنها و هم غفلت و کوتاهی مسولین مربوطه است. 
عدم توجه به دفع صحیح فاضالبها، سبب آلودگی بستر آب های 

رود خانه  زیر زمینی صحی نیز می گردد. چاه های آب و بستر
ها توسط آلودگی فاضالبها متأثر و جانوران و محیط زیست 
انسانی از این آلودگی دچار آسیب های جدی می شوند. در اکثر 
موارد چاه های آب آشامیدنی، در کنار چاه های فاضالب با 
کمترین استفاده از موانع نفوذ آب فاضالب، با آب آشامیدنی، 

سهال و مسمومیت های حفر می گردد. اکثر مریضی های ا
 گوارشی از این گونه آبهای آلوده و غیر صحی ناشی میگردد.

[۸]. 
 دفع غیر اوصولی مواد سمی -۲

: تفاله کارخانجات، استفاده  بنا به دالیل متعدد به وسیله هاانسان
کشها، شستشوی ظرف و لباس، و انداختن از سمها و حشره 

در مسیر روستاها و  هاآشغالها و کثافتهای در آبها رودخانه
بعضی از دولت ها با دفع  می اندازد، شهرها و غیره

غیراصولی زباله های سمی و اتمی ، موجب آسیب مردم سایر 
کشورها می گردند که نتایجی مثل جنون ، ناباروری ، فلج ، 

 .[۱۶] کوری و کری و خفگی انسان ها را به دنبال دارد.
 گی و سیالب هابارند -۳

در شهرها، به هنگام بارندگی، جریان آب موجود از طریق 
مسیل ها، جوی ها و کانالهای مختلف به حرکت در آمده و به 

فاضالب مبدل می شوند. روان آبهای موجود همواره با خود 
مقداری گل و الی و مواد آالینده را وارد مجاری فاضالب 

پوسیدگی، شکستگی و  شهرها می نمایند. بنابراین هر گونه
خرابی در مجاری عبور روان آبها، می تواند باعث آلودگی 
سفره های آب زیرزمینی موجود در پایین شهرها می شود. 
نقاطی مرکزی شهرکابل از چند سال با چنین مشکالتی روبرو 

 بوده است.
 صنعت مالداری -۴

صنعت مالداری نیز در الوده گی آب نقش دارد، با وارد شدن 
های آب زیرزمینی، والت این صنعت به رودخانه ها و سفرهفض

شود که آلودگی آبی و شیوع انواع آب از نیتروژن سیراب می
 .[۱۵] بیماری ها را در پی دارد.

 
 نتایج و پیشنهادات

هریکی ما به عنوان یکی از ساکنین کره زمین وظیفه داریم به 
یم؛ دست کم سهم خود از آب و سایر منابع طبیعی آن حفاظت کن

برای سالمت زندگی خودمان؛ البته انجام این رسالت چندان 
دشوار نیست، بهترین شیوهء انجام این رسالت آموزش است. 

 پس باید یاد بگیریم و یاد بدهیم که:
آب رود خانها، دریاچه ها، تاالب ها و...محل مناسب برای  -۱

 تخلیه زباله و... نیست.
ق خشک و کم آب در دنیا ست. کشور عزیزما ازجمله مناط -۲

 پس در حفظ ومنابع آبی و استفاده بهینه از آن باید کوشا باشیم.
برای آبیاری زراعت و... بهترین زمان را انتخاب کنیم ،  -۳

زیرا دانستن نحوه و میزان آبیاری گیاهان مورد استفاده نیز 
 یکی از راه های استفاده درست از منابع آب می باشد.

عت و باغچه هارا به وسیله کودهای آلی )مواد خاک زرا -۴
عضوی و...( اصالح کنم تا آب قابل جذب برای گیاهان بیشتر 

 شده و درضمن در مصرف آب صرفه جویی شود.
آبی که برای شست وشوی میوه، سبزی و نظایر آن استفاده  -۵

میشود، گزینهء مناسبی برای آبیاری باغچه ها، گلدان ها و... 
 آنکه فاقد مواد شوینده و نظایر آن باشد. است، به شرط

اگر از آبیاری تحت فشار )بارانی و...( جهت فضای سبز  -۶
منازل و... استفاده می کنیم، دقت کنیم که طراحی این سامانه ها 
به گونهء باشد که حد اکثر کارایی و حد اقل اتالف آب را درپی 

مظهر پاکی و  داشته باشد. و همیشه به یاد داشته باشیم که "آب
 پاکیزگی است، آن را نا پاک نکنیم." 
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