ّن الّسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَا َنتَا َرتْقًا فَ َفتَ ْقنَاهُمَا وَجَعَ ْلنَا
َأوَلَمْ يَزَ الَذِينَ كَفَزُوا َأ َ
ي أَفَلَا ُيؤْ ِمنُىّنَ
شيْءٍ َح ٍ
ِمنَ الْمَاء ُك َّل َ
آيا كساوى كٍ كفر يرزيدود وداوستىد كٍ آسماوُا ي زميه َر دي بٍ َم پيًستٍ
بًدود ي ما آن دي را از َم جدا ساختيم ي زودگی َر چيس را از آب قرار داديم
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شرکت آب منطقه ای تهران
دبیرخانه کمیته و طرح
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

منابع آب

مصارف شهزی
بهداشت
شزب

مصارف آب

تىلید انزژی

کشاورسی
محیط سيّست
جانىری
گیاهی

شيْءٍ َحيٍ
وَجَعَ ْلنَا ِمنَ الْمَاء كُ َّل َ

تفزيحات

صنايع

کمی
کاهش یا افزایش
منابع آبی

بحزاّن های آب

مىاتع آب
سطحی

مىاتع آب
زیرزمیىی

تاثیر افسایش

تاثیرکاهش

سیل ي آتگرفتگی

خشکسالی ي قحطی

آلًدگی آب سطحی

تخریة محیط زیست
کاهش تًلیذات

رياوگرایی  ،تًرم خاک
( تخریة ساختماوها ي تاسیسات )

وشست زمیه
( تخریة ساختماوها ي تاسیسات )

تاال زدن آب
آتگرفتگی مىازل ي تاسیسات

آلًدگی آب زیرزمیىی

کیفی
بحزاّن های آب

برای کل منابع

شیمیایی

فیسیکی

تیًلًشیکی

تحزاًْای ًاشی اس آلَدگی آب هوکي است در اثز حَادث دیگز
طثیعی ٍ غیز طثیعی ( هاًٌذ سلشلِ  ،سیل  ،جٌگ  ،تزٍریسن ،
تْزُ تزداری ًا هٌاسة ٍ  ) ...اتفاق تیفتذ

نتیجه
بحزاّن های آب

ٍقَع ّز ًَع حادثِ یا شزایط تحزاًی کِ هٌتْی تِ
کاّش هٌاتغ آب قاتل استفادُ ( چِ اس ًظز کوی ٍ
چِ اس ًظز کیفی ) گزدد
ًتیجِ آى تطَر هستقین در کلیِ تخش ّای هصزف
دیذُ خَاّذ شذ
لذا…

ـ کوثَد آب شزب =
ـ کوثَد آب تْذاشت =

ًارضایتی  ،تیواری ّای جسوی ٍ کاّش شزایط سیستی
تیواریْای فزاگیز  ،فاجعِ اًساًی ٍ کاّش

شزایط سیستی

ـ کوثَد آب کشاٍرسی = کاّش اشتغال  ،کاّش درآهذ  ،تخزیة تاغات
ٍ اراضی کشاٍرسی  ،کاّش هَاد غذایی ٍ کاّش شزایط سیستی
ـ کوثَد آب صٌعتی = کاّش یا تَقف تَلیذات صٌایغ ( تَلیذ اًزصی ،
غذایی  ،تَْیِ گزهایی ٍ سزهایی  ،هَاد اٍلیِ ٍ ٍ ) ...کاّش شزایط سیستی

ـ کوثَد آب سیست هحیطی = تخزیة ٍسیغ جٌگلْا ٍ هزاتغ  ،هزگ ٍ
هیز حیَاًات ٍ جاًَراى اّلی ٍ ٍحشی ٍ در ًتیجِ آى کاّش شزایط ٍ هَاد سیستی اًساًْا

خالصِ
کوثَد یا ًثَد آب = کاّش اهکاى یا پایاى حیات
ٍ

کالم الْی
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َأوَلَمْ يَزَ الَذِينَ كَفَزُوا َأّنَ الّسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَا َنتَا َرتْقًا فَ َفتَ ْقنَاهُمَا

وَجَ َعلْنَا ِمنَ الْمَاء كُّلَ شَيْءٍ حَيٍ
َأ َفلَا ُيؤْ ِمنُىّنَ
آيا كساوى كٍ كفر يرزيدود وداوستىد كٍ آسماوُا ي زميه َر دي بٍ َم پيًستٍ
بًدود ي ما آن دي را از َم جدا ساختيم

ي زودگی َر چيس را از آب قرار داديم
آيا [باز َم] ايمان ومىآيرود

و زندگی هر چيس را از آب قرار دادیم
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