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زمینه و هدف :کیفیت پایین آبهای س��طحی و زیرزمینی در کش��ورهایی که با مشکل کم آبی
مواجه هستند تمایل جامعه به استفاده از دستگاه تصفیه آب خانگی را افزایش داده است .مطالعه
حاضر با هدف بررسی کیفیت آب آشامیدنی دستگاههای تصفیه آب خانگی و شبکه توزیع عمومی
در شهر گرمسار که تحت کنترل برنامه ایمنی آب است ،انجام شده است.
روش بررس�ی :مطالعه توصیفی مقطعی حاضر در س��ال  1397در  6منطقه و  41نقطه ش��هر
گرمس��ار در دو فصل بهار و تابس��تان انجام ش��د .آزمایشهای شیمیایی براس��اس دستورالعمل
استاندارد متد ،اندازه گیری کلی فرمها به کمک روش تخمیر چند لولهای و شمارش باکتریهای
هتروتروف به روش ش��مارش بشقابی انجام ش��د .نتایج از طریق نرم افزارهای  Excelو SPSS
تحلیل شد.
یافتهه�ا :میانگی��ن پارامترهای اندازه گیری ش��ده در تمام نمونهها ش��امل هدای��ت الکتریکی
 ،1507 μs/cmکل جام��دات محل��ول  ،786/8 mg/Lفلورای��د  ،0/048 mg/Lکل��ر آزاد
باقیمان��ده  ،7/9 pH ،0/67 mg/Lکل��ی ف��رم کل  ،0/16 MPN/100mLکلی فرم مدفوعی
 0/14 MPN/100mLو ش��مارش بش��قابی هتروتروفی��ک  112 CFU/mLب��ود .اخت�لاف
معنیداری در میزان پارامترهای ش��یمیایی و میکروبی در شبکه توزیع عمومی و خروجی دستگاه
تصفیه آب خانگی در دو فصل مشاهده نشد.
نتیجهگیری :دس��تگاههای تصفیه آب خانگی تاثیری در بار میکروبی نداشتند اما باعث تغییر در
مقادیر برخی از پارامترهای ش��یمیایی شدند .آب آشامیدنی خروجی از شبکه توزیع ،با بکارگیری
برنامه ایمنی آب از کیفیت مناسبی برخوردار است.

بررسی کیفیت آب آشامیدنی دستگاههای ...

مقدمه

محلول ،نش��ان دهنده مقدار هدایت الکتریکی آب اس��ت (.)12
اما برای دس��تیابی به میزان فلوراید که به عنوان عنصر ضروری

ب��ا توجه به مش��کل آلودگی آب در سراس��ر جه��ان ،به ویژه

ساختار اس��کلتی و دندانی است و از طریق آب آشامیدنی قابل

در کش��ورهای در حال توس��عه ،تامین آب آش��امیدنی سالم

جذب است ( ،)13نیاز به سنجش مجزا وجود دارد .از آنجاییکه

ضروری و ش��رط مهمی برای ادامه زندگی انس��ان است (،1

 pHتحت تاثیر مواد ش��یمیایی موجود در آب اس��ت و نش��ان

 .)2انواع و اقس��ام آلودگیها ممکن اس��ت به آب آش��امیدنی

دهنده حاللیت و توانایی بیولوژیکی نوترینتهایی مانند فس��فر،

وارد گ��ردد ک��ه کنترل کیفیت آن ضروری به نظر میرس��د.

نیتروژن و کربن اس��ت ،یک ش��اخص ش��یمیایی مهم به شمار

آب تصفیه ش��ده برای رس��یدن به مصرف کننده وارد شبکه

میرود (.)14

توزی��ع میگ��ردد که منجر به راکد مان��دن آن میگردد (.)3

با توجه به مس��اله کمبود منابع آبی در دس��ترس ،انسانها به

هنگامیک��ه کلر به عنوان م��اده گندزدا مورد اس��تفاده قرار

مدت طوالنی در جس��تجوي روش تصفیه مناس��بی براي منابع

میگیرد ،از رش��د میکروارگانیس��مها جلوگی��ری می کند اما

ناچیز آب شیرین بودهاند .آب شیرین کن مفهوم جدیدي براي

اگر مقدار آن از حد مش��خص کمتر گردد ،باعث رش��د مجدد

انسان نیست بلکه این روش براي تبدیل آب شور به آب شیرین،

میکروارگانیس��مها در آب آشامیدنی میگردد که این مشکل

روز به روز توسعه یافته و از آن استفاده میشود ( )15و از سوی

در دس��تگاههای تصفیه آب خانگی (Household Water

دیگر ش��بکه توزیع آب آش��امیدنی میتواند به دالیل گوناگون

 )Treatment deviceنی��ز مهم و قابل توجه اس��ت (.)4

عاملی برای کاهش کیفیت آب باشد (.)16

دس��تگاه های تصفیه آب خانگی دارای مزایایی مانند افزایش

سیس��تم تامین آب آشامیدنی ش��هر گرمسار در حال اجرای

کیفی��ت آب آش��امیدنی و معایبی مانن��د آلودگی مجدد آب

برنام��ه ایمن��ی آب ب��وده و تم��ام بخشهای این سیس��تم،

بع��د از تصفیه هس��تند ( .)5همانطورکه  Yiو همکاران ()6

بخصوص ش��بکه توزیع توسط این رویکرد کنترل میشود .در

در مطالع��ه خود گزارش دادند که آب راکد موجود در فیلتر،

شهر گرمس��ار منبع آب آشامیدنی اکثر جمعیت ،آب سطحی

میزان باکتریهای هتروتروفیک را افزایش میدهد .همچنین

رودخانه دائمی حبله رود است که تحت تاثیر از بارندگیهای

تحقیق  Alighadriو همکاران ( )7به ضرورت اندازه گیری

فصل بهار و ذوب ش��دن برف باریده شده در فصول سرد ،در

دورهای باکتریهای هتروتروف در راس��تای شناسایی مناطق

معرض س��یالبی ش��دن و تغییر کیفیت آب آش��امیدنی قرار

آلوده و اندازه گیری کلر آزاد باقیمانده در شبکه توزیع اشاره

خواه��د گرفت همچنی��ن با توجه ب��ه اقلیم خش��ک و نیمه

کرده اس��ت اما ب��ا توجه به اینکه باکتریه��ای هتروتروف به

خش��ک کشور ایران و مشکالت کم آبی که وجود دارد (،)17

تنهایی نش��ان دهنده آلودگی نیستند میتوان از شاخصهای

تعداد زی��ادی از خانوارها از دس��تگاههای تصفیه آب خانگی

آلودگی (کلی فرم کل و مدفوعی) برای س��نجش سالمت آب

اس��تفاده میکنند .این مطالعه با توجه به ش��رایط جغرافیایی

استفاده کرد ( ،)9 ،8به طور مثال در مطالعه Jaleilzadeh

و توپوگرافی شهر گرمسار که در مجاورت کویر مرکزی ایران

و همکاران ( )10در شهر آرادان اختالف معنیداری در تعداد
باکتریه��ای کلیف��رم بین دو ش��بکه توزیع آب آش��امیدنی

خش��ک است و با شرایط سایر ش��هرهایی که مطالعات مشابه

(جدید و قدیم) مشاهده شد.

در آنه��ا انجام ش��ده اس��ت ،کامال تف��اوت دارد .از نقطه نظر

کل جامدات محلول معموال شامل کاتیونهای کلسیم ،منیزیم،

تف��اوت مطالعه حاضر با س��ایر مطالعات میتوان به نوع منبع

پتاسیم ،سدیم و آنیونهای کربنات ،هیدورژن کربنات ،کلراید،

آب خام این ش��هر اش��اره ک��رد که از رودخان��ه دائمی حبله

سولفات و نیترات اس��ت ( .)11افزایش یونهای محلول در آب

رود تامی��ن میش��ود که در تعداد کم��ی از مطالعات داخلی،

باع��ث افزایش هدایت الکتریکی آب میگردد که مقدار جامدات
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قرار دارد و اکثر روزهای س��ال ،آب و هوای این ش��هر گرم و

سمانه ابولی و همکاران

منبع آب خام ،آب س��طحی بوده اس��ت .قابل ذکر اس��ت که

مواد و روشها

اس��ت و یا کامال اجرا نش��ده اس��ت .در اکث��ر مطالعات انجام

( 35،08،56ش��مالی و  51،19،20غربی) انجام ش��د .این شهر

خانگی مورد بررس��ی ق��رار گرفته اس��ت .درحالیکه در این

دریا قرار دارد.

“ش��بکه توزی��ع عمومی” مورد توجه بوده اس��ت .از س��ویی،

ش��هر قرار دارد و از رودخانه دائمی حبله رود تغذیه میشود .با

شهر گرمسار ،انجام ش��ده است .مطالعه حاضر به چند بخش

(ش��کل  )1که چهار منطق��ه به نمونه برداری از ش��بکه توزیع

عموم��ی و دس��تگاههای تصفی��ه آب خانگی ب��ا یکدیگر هم

آب خانگ��ی اختصاص داده ش��د و  41نمون��ه در دو فصل بهار

 -2مقایس��ه نتایج با اس��تانداردها -3 ،بررسی تاثیر فصل-4 ،

تصادفی بود و س��عی شد از تمامی نقاط شهر (خانگی /تجاری)

در بس��یاری از ش��هرها ،این برنام��ه هنوز به اج��را درنیامده

این مطالعه توصیفی مقطعی در س��ال  1397در ش��هر گرمسار

ش��ده در داخل کشور ،تنها خروجی دس��تگاههای تصفیه آب

دارای جمعیت  62190نفر بوده و در ارتفاع  868متری از سطح

مطالع��ه هم “خروجی دس��تگاههای تصفیه آب خانگی” و هم

تصفیه خانه ش��هر گرمس��ار در فاصله  5700متری از مرکز این

ای��ن مطالعه ب��ا تکیه بر نقش و اجرای برنام��ه ایمنی آب در

توجه به مس��احت سطح این شهر ،ش��ش منطقه شهر گرمسار

طبقه بندی ش��ده اس��ت -1 :مقایسه خروجی ش��بکه توزیع

عموم��ی و دو منطقه ب��ه نمونه برداری از دس��تگاههای تصفیه

برای پارامترهای میکروبی و هم برای پارامترهای ش��یمیایی،

و تابس��تان برداش��ته ش��د .نمونه ب��رداری انجام ش��ده از نوع

بررس��ی پارامترهای شیمیایی و میکروبی هم در شبکه توزیع

نمونه برداری انجام شود .در این تحقیق ،برخالف سایر مطالعات

اﺳﺖ و
اﻳﻤﻨﻲ آ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ازﺷﻬﺮ
خانگی.ازدرﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﻫﻢ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺎت
ﻼف
ﺑﺮﺧﻼ
ﺗﺤﻘﻴﻖ،
عمومی وﻦ
ﺷﻮد .در
تصفیه آب
ﺳﺎﻳﺮههای
دس��تگا
خروجی
اﻳﻦ هم در
آب برنامه
کنترل
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪتحت
ﻛﻨﺘﺮلشهر که
ﺗﺤﺖعمومی
شبکهﻛﻛﻪتوزیع
مش��ابه ،هم

ﺧﺎﻧﮕدو
مقایس��ه
ﻫﺎيتحقیق،
دﺳﺘﮕﺎهاین
ﺟﻲاز اهداف
یکی
بودهاﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ایمنی آب است و هم از خروجی دستگاههای تصفیه آب خانگی
«ش��رایط» ي
ﺑﺮداري
ﮕﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺼﻔﻴﻪ آب
واقعﺧﺮوﺟ
ﻫﻢ از
است.

نمونه برداری انجام شد.
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شکل  -1پراکندگی مناطق شش گانه نمونه برداری شده در شهر گرمسار

ﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺑﺮداري ﺷﺪه ددر ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻣﺴﺎﺎر
ﻜﻞ  -1ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﮔﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺶ
ﺷﻜ

بررسی کیفیت آب آشامیدنی دستگاههای ...

 -آنالیز آماری:

 -آزمایشهای میکروبی

ب��رای نمونه ب��رداری آزمایش��ات میکروب��ی از بطر یهای

شیش��های حاوی تیوسولفات س��دیم  1درصد استفاده شد.
تشخیص باکتر یهای هتروتروفیک به کمک روش شمارش
بش��قابی و ب��ا اس��تفاده از محیط کش��ت  R2 A agarو

انکوباس��یون در دم��ای  35 0Cبه مدت  48 hانجام ش��د.

در مرحله بعد کلنیهای رش��د کرده بر روی محیط کشت،
توس��ط دس��تگاه کلنی کانتر مورد شمارش قرار گرفت .در

نهایت کلنیهای ش��مارش ش��ده به ص��ورت CFU/mL

ب��رای تجزیه و تحلیل نتایج بهدس��ت آمده ،از آزمون آماری تی
اس��تیودنت ) Student's t-distribution(T testدر ن��رم
افزارهای اکسل و  SPSS,22استفاده شد.

یافتهها

 -آزمایشهای شیمیایی:

نتایج آزمایش��ات ش��یمیایی و مقایس��ه میانگین آنه��ا با میزان
اس��تانداردهای ملی در جدول  1نش��ان داده ش��ده اس��ت .در

ش��یمیایی برای همه
میانگی��ن
ﻛﻠﺮ 1و
نموداره��ای
فرمی
کل��ی
اﻫﺪاف باکتر
س��نجش
بیان ش��د.
پارامترهای ﻣﺤﻠﻮل،
 ،pHﻛﻞ ﺟﺎﻣﺪات
آزاد 2ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه،
(کل-ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺑﺮداري
هایﻧﻤﻮﻧﻪ
یﺑﺮاي
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
ب��رایﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎ
هم برای خروجی
ایس��تگاهها هم برای ش��بکه توزیع عمومی و
اﺗﻴﻠﻨﻲمحیط
کمک
ﻓﻠﻮراﻳﺪ ازلولهای
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،چن��د
ﻫﺪاﻳﺖتخمی��ر
مدفوع��ی) از روش
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻛﺘﺎب
ب��هﭘﻠﻲ
ﺑﻄﺮيﻫﺎي

کش��ت لوریل تریپتوز س��ولفات براث در مرحل��ه احتمالی

دستگاههای تصفیه آب خانگی ،اندازه گیری شده و مقایسه آنها

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ ) (18اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮ آزاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه و  pHﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴﺖ ﻛﻠﺮ و pH

و محیط کش��تهای برلیان��ت گرین بیل براث و  ECبراث
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.

برای مرحله تاییدی اس��تفاده ش��د بعد از گذش��ت شرایط

0
آﻣﺎري ،)48 h:نتای��ج ب��ه صورت
آﻧﺎﻟﻴﺰ 35و
(دم��ای C
انکوباس��یون

با حداکثر مجاز (استانداردهای ملی) نمایش داده شده است.

 -کل جامدات محلول و هدایت الکتریکی:

هنگامیک��ه نتای��ج آزمونه��ای آماری ب��ا اس��تانداردهای آب

اﻓﺰارﻫﺎي
(اس��تاندارددر ﻧﺮم
(T test) Student's
t-distribution
میکروبی ﺗﻲ اﺳﺘﻴﻮدﻧﺖ
آزمایشاتآزﻣﻮن آﻣﺎري
دﺳﺖ آﻣﺪه ،از
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
تجدید نظر پنجم)
،1053
کشور ایران
آش��امیدنی
همه
ﺗﺤﻠﻴﻞبرای
ﺗﺠﺰﻳﻪ وشد.
ﺑﺮاي بیان
MPN/100mL

نمونه شاهد در

مقایس��ه ش��د ،مش��خص گردی��د که ص��د درص��د نمونههای

.)18(SPSS,22
گرفته شد
نظر
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
اﻛﺴﻞ و

خروج��ی از دس��تگاه تصفی��ه آب خانگی در مح��دوده مطلوب

 -آزمایشهای شیمیایی

با توجه به اهداف مطالعه ،برای نمونه برداری ش��یمیایی جهت
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ

تعیین پارامترهای کلر آزاد باقیمانده ،pH ،کل جامدات محلول،
آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ:

-

هدایت الکتریکی ،فلوراید از بطریهای پلی اتیلنی استفاده شد.

( )1000mg/Lو مح��دوده حداکث��ر مج��از ()15000mg/L

بودن��د .درحالیک��ه نتایج نمونهه��ای مربوط به ش��بکه توزیع
عمومی نش��ان میدهد که  68/75درص��د نمونهها در محدوده

ﻧﻤﻮدارﻫﺎي
اﺳﺖ .در
مطل��وبﺟﺪول  1ﻧﺸﺎن داده
کتاب اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ در
هایﺑﺎ ﻣﻴﺰان
ل آﻧﻬﺎ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اساسﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت
نمون1هها در محدوده
درصد از
ﺷﺪه71/8
( )1000mg/Lو
دستورالعم
ش��یمیایی بر
تمامی آزمایشهای

همچنین نتایج مبین
دﺳﺘﮕﺎهاند.
 )15000بوده
(mg/L
ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﺑﺮاي ﺧﺮوﺟﻲ
مجاز و ﻫﻢ
حداکث��رﻋﻤﻮﻣﻲ
باقیماندهﻫﺎوﻫﻢ ﺑﺮاي ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ
ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اس��تاندارد متد و 2
ﺑﺮايآزاد
کل��ر
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيمیزان
انجام ش��د و
()18
اﺳﺖ.از نمونههای ش��بکه توزیع عمومی
درص��د
اس��ت که
ﻣﺠﺎز )اﺳﺘﺎﻧﺪاردآن
ﺣﺪاﻛﺜﺮpH
کیتﺑﺎکلر و
توس��ط
برداری
 pHنمونهه��ا درآبمح��ل
 28/2ﺷﺪه
ﻧﻤﺎﻳﺶ داده
ﻫﺎي ﻣﻠﻲ(
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ
ﺷﺪه و
نمونهﮔﻴﺮي
ﺧﺎﻧﮕﻲ ،اﻧﺪازه
دارای کل جامدات محلول باالتر از  1500 mg/Lبودهاند.

اندازه گیری شد.

ﺟﺪول  -1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻣﺴﺎر در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ

ﭘﺎراﻣﺘﺮ

اﻳﺴﺘﮕﺎه

ﻛﻞ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل
ﻛﻠﺮ آزاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
ﻓﻠﻮراﻳﺪ
pH
ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

1

1934
0/76
0/072
8/1
3439

-

2

857
0/66
0/028
7/ 7
1772

ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ
3

762
0/57
0/065
7/ 7
1475

4

274
0/57
0/081
8/ 1
605

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

1040/3 ± 956/7
0/36 ± 0/7
0/1 ± 0/061
0/64 ± 7/94
1855/1 ± 1822/6

ﺧﺮوﺟﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﻲ
5

170
0/68
0/007
7/ 9
349

6

200
0/37
0/002
7/8
429

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

108/07 ±182/7
0/37 ± 0/54
0/008 ± 0/004
0/58 ± 7/9
228/7 ±384/4

واﺣﺪ اﻧﺪازه
ﮔﻴﺮي

mg/L
mg/L
mg/L
μS/cm

ﻛﻞ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ:

480ﻛﺸﻮر اﻳﺮان )اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ،1053ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﭘﻨﺠﻢ( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ،
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮنﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ
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ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﻠﻮب ) (1000mg/Lو ﻣﺤﺪوده

ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ) (15000 mg/Lﺑﻮدﻧﺪ .درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ 68/75

p
˂0/001
0/242
0/016
0/861
˂0/001

] [ Downloaded from ijhe.tums.ac.ir on 2023-01-09

آب ﺧﺎﻧﮕﻲ
جدول  -1ميانگين پارامترهاي شیمیایی آب آشامیدنی شهر گرمسار در شبکه توزیع عمومی و دستگاههای تصفیه آب خانگی

سمانه ابولی و همکاران

a
2500

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ mg/L

ﻛﻞ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ mg/L

2000
2500

ﻛﻞ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﻛﻞ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ mg/L

ﻛﻞ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ mg/L

a

1500
2000
1000
1500
500
1000

اﻳﺴﺘﮕﺎه 6

اﻳﺴﺘﮕﺎه 5

اﻳﺴﺘﮕﺎه 4

اﻳﺴﺘﮕﺎه 3

اﻳﺴﺘﮕﺎه 6

اﻳﺴﺘﮕﺎه 5

اﻳﺴﺘﮕﺎه 4

اﻳﺴﺘﮕﺎه 3

اﻳﺴﺘﮕﺎه 2

اﻳﺴﺘﮕﺎه 2

اﻳﺴﺘﮕﺎه 1

0

اﻳﺴﺘﮕﺎه 1

500
0

4000

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ

ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ μS/cm

3000
4000
2500
3500
2000
3000
1500
2500
1000
2000
500
1500

اﻳﺴﺘﮕﺎه 6

اﻳﺴﺘﮕﺎه 5

اﻳﺴﺘﮕﺎه 4

اﻳﺴﺘﮕﺎه 3

اﻳﺴﺘﮕﺎه 2

اﻳﺴﺘﮕﺎه 1

b
ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ

ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ μS/cm

3500

b

1000 0
500

0
جامداتﺟﺎﻣﺪات
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ
مقایسه -ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
نمودار  -1ﻧﻤﻮدار 1
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز
ﻧﻤﻮﻧﻪ
((b))b
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﻫﺪاﻳﺖ
ﻣﺤﻠﻮلو ) (aو
استانداردهای ملی
مجاز
هاﻫﺎباﺑﺎحداکثر
نمونه
الکتریکی
هدایت
محلول ()a
میانگین کل
اﻳﺴﺘﮕﺎه 6

اﻳﺴﺘﮕﺎه 5

اﻳﺴﺘﮕﺎه 4

اﻳﺴﺘﮕﺎه 3

اﻳﺴﺘﮕﺎه 2

اﻳﺴﺘﮕﺎه 1

ﻣﻠﻲ
ﻧﻤﻮدار  -1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل ) (aو ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ) (bﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي

 -کلر آزاد باقیمانده:

اندازه گیریها نش��ان داد ک ه  22/23درصد نمونههای خروجی از
-

ﻛﻠﺮ آزاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه:

کمتر از استانداردهای ملی کشور ایران است .نمودار  2گواه آن

ﻣﻠﻲ اس��ت که هیچ کدام از نمونههای برداشت شده از شبکه توزیع

دس��تگاه تصفیه آب خانگی فاقد کل��ر آزاد باقیمانده بودهاند .این

عمومی و دس��تگاه تصفیه آب خانگی این ش��هر ،میزان فلوراید

فاقد کلر آزاد باقیمانده بودهاند .همچنین مقایسه نتایج دو سیستم

:pH -

اﻧﺪازه ﮔﻴﺮيﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  22/23درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻠﺮ آزاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﻳﻦ

ش��بکه توزیع عمومی
های
ﻛﻠﺮنمون
درصد از
مورد نیاز را تامین نمیکنند.
ﻤﺎﻧﺪه:
آزادهﺑﺎﻗﻴ
درحالیس��ت که - 12/5
درﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ  12/5درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻠﺮ آزاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ

اﻧﺪازه ﮔﻴﺮيﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  22/23درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻠﺮ آزاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﻳﻦ
ﺗﺎﻣﻴﻦ آب )ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﻲ( در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) (0/5-1 mg/Lﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ

تامین آب (شبکه توزیع عمومی و دستگاه تصفیه آب خانگی) در

بررس��یها نشان میدهد که مقایس��ه نتایج هر دو شبکه توزیع

درﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ  12/5درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻠﺮ آزاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ

محدوده استاندارد ( )0/5-1 mg/Lحاکی از آن است که شبکه

عمومی و دستگاه تصفیه آب خانگی در محدوده مطلوب ( 6/5تا

ﺗﺎﻣﻴﻦ آب )ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﻲ( در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) (0/5-1 mg/Lﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ

توزیع عمومی در خصوص این پارامتر ،نتایج بهتری را ایجاد کرده

٧

 )8/5قرار داشته و اختالف چندانی وجود ندارد .همچنین نتایج

آزاد باقیمانده باالتر از  1 mg/Lبوده است.

٧

آب خانگ��ی و  93/7درصد از نمونههای ش��بکه توزیع عمومی

است اما شبکه توزیع عمومی در  3/1درصد از نمونهها دارای کلر

در محدوده مج��از ( )9-6/5بودهاند که نش��ان از عملکرد بهتر

نتایج مربوط به میزان فلوراید در نمونههای آب آشامیدنی شهر

دس��تگاه تصفیه آب خانگی بوده است .همچنین  6/25درصد از

درصد نمونهها) و هم دس��تگاه تصفی��ه آب خانگی (100درصد

نمودار  3نش��ان میدهد که  pHهمه نمونهها باالتر از عدد 6/5

گرمس��ار نش��ان میدهد که هم ش��بکه توزیع عمومی (93/75

نمونههای ش��بکه توزیع عمومی دارای  pHباالتر از  9بودهاند.

نمونهها) میزان فلوراید کمتر از  0/5 mg/Lداشته و مقدار آن،

بوده است.

481
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 -فلوراید:

نش��ان داد که صد درصد نمونههای خروجی از دس��تگاه تصفیه

) 93/75درﺻــﺪ ﻧﻤﻮﻧــﻪﻫــﺎ( و ﻫــﻢ دﺳــﺘﮕﺎه ﺗﺼــﻔﯿﻪ آب ﺧــﺎﻧﮕﯽ )100درﺻــﺪ ﻧﻤﻮﻧــﻪﻫــﺎ( ﻣﯿــﺰان ﻓﻠﻮراﯾــﺪ ﮐﻤﺘــﺮ از 0/5 mg/L
داﺷـﺘﻪ و ﻣﻘـﺪار آن ،ﮐﻤﺘـﺮ از اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫـﺎي ﻣﻠـﯽ ﮐﺸــﻮر اﯾـﺮان اﺳـﺖ .ﻧﻤـﻮدار  2ﮔـﻮاه آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫــﯿﭻ ﮐـﺪام از ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫــﺎي

بررسی کیفیت آب آشامیدنی دستگاههای ...

ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ

ﻧﻤﻮﻧﻪهاﻫﺎ mg/L
ﻓﻠﻮرﻟﯿﺪدردرنمونه
ﻣﯿﺰانفلوراید
میزان

1/60
1/40
1/00
0/80
0/60

ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ

1/20

0/40
0/20
اﯾﺴﺘﮕﺎه  6اﯾﺴﺘﮕﺎه  5اﯾﺴﺘﮕﺎه  4اﯾﺴﺘﮕﺎه  3اﯾﺴﺘﮕﺎه  2اﯾﺴﺘﮕﺎه 1

0/00

نمودار  -2مقایسه میانگین فلوراید نمونهها با حداکثر مجاز استانداردهای ملی
ﻧﻤﻮدار  -2ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ

٩

pH

٨

-

٧

:pH

۶
۴

PH
pH

ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﺮ دو ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﻠﻮب 6/5) ۵ﺗﺎ (8/5
ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ از دﺳﺘﮕﺎه
٣
٢

دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ آب
و  93/7درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ) (9-6/5ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ
١
٠

ﻧﻤﻮدار  3ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ 2از  9ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  6/25درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ داراي pH
اﻳﺴﺘﮕﺎه 1
اﻳﺴﺘﮕﺎه
اﻳﺴﺘﮕﺎه 3
اﻳﺴﺘﮕﺎه 4
اﻳﺴﺘﮕﺎه 5
اﻳﺴﺘﮕﺎه 6
اﺳﺖ.
 pHﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﺪد 6/5
مقایسه میانگین  pHنمونهها با استاندارد ملی
ﺑﻮده-3
نمودار
ﻧﻤﻮدار  -3ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  pHﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ

شیمیایی:
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ:
پارامترهای ﻓﺼﻞ ﺑﺮ
فصل برﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ
 -بررسی تاثیر -

٨

کلی فرم (کل و مدفوعی) آلوده بودند که این آلودگی مربوط به

نتایج تحلیلهای آماری و آزمون  T-testکه در جدول  2خالصه
ﺎﻳﻲ نتایج
ﺷﻴﻤﻴبود.
گرمسار
ایس��تگاه شماره  4شبکه توزیع عمومی شهر
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎي آﻣﺎري و آزﻣﻮن  T-testﻛﻪ در ﺟﺪول  2ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
شده است ،نشان داد که هیچ کدام از مقادیر پارامترهای شیمیایی

مطالعه حاضر نشان داد که نمونههای خروجی از دستگاه تصفیه

نداشتهاند و تاثیر فصل بر آنها معنیدار ( )p<0/05نبوده است.

 -باکتریهای هتروتروف:

اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﻲدار ) (p>0/05ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

 -آزمایشهای میکروبی:

مقایس��ه میانگین ش��مارش باکتریه��ای هتروت��روف در آب

نتای��ج آزمایشهای میکروبی و مقایس��ه میانگی��ن آنها با میزان

آش��امیدنی ش��هر گرمس��ار نش��ان داد که میانگین تعداد این

 -باکتری های کلی فرم:

ملی بوده اس��ت .در نم��ودار  4میانگین ش��مارش باکتریهای

استانداردهای ملی در جدول  3و نمودار  4نشان داده شده است.

باکتریها در همه ایستگاهها پایینتر از حداکثر مجاز استاندارد

همان طور که در جدول  3نش��ان داده ش��ده است ،تنها 4/87

هتروتروفی��ک و مقایس��ه آنها با حداکثر مجاز (اس��تانداردهای

درصد از نمونهها در بخش آزمایشهای میکروبی به باکتریهای
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اندازه گیری ش��ده در دو فصل بهار و تابس��تان اختالف چندانی

آب خانگی فاقد کلی فرم (کل و مدفوعی) بودهاند.

ﺟﺪول  -2ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻣﺴﺎر در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﭘﺎراﻣﺘﺮ

ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر

ﺧﺮوﺟﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﻲ

ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

p

ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر

ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

p

65و0/همکاران
سمانه ابولی
102/2 ± 197/4

154/8 ± 131/5
0/09
747/4 ± 579/7
1148/3 ± 1214/6
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل
0/33
0/36 ± 0/61
0/42 ± 0/3
0/61
0/45 ± 0/66
0/29 ± 0/73
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮ آزاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
0/86
0/009± 0/0037 0/007 ± 0/005
0/38
0/18 ± 0/09
0/06 ± 0/042
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠﻮراﻳﺪ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺑﻬﺎر
ﻓﺼﻞ
در/2دو
±295در
ﮔﺮﻣﺴﺎر
ﺷﻬﺮ
1138آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ
آب
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺟﺪول 2
0/56
213
/2 ±409
فصل /8
354
شهر /5
0/086
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي± 1141
پارامترهاي/
1
2052
/9 ± 2289
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
تابستان
بهار وو
دو
گرمسار
آشامیدنی
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ/8آب
شیمیایی
ميانگين
 --2مقایسه
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ جدول
0/2
0/51 ± 7/7
0/83 ± 8/3
0/37
0/63 ± 7/82
0/63 ± 8/03
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ pH
ﺧﺮوﺟﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﻲ
ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
p
p
0/65
102/2 ± 197/4
154/8 ± 131/5
0/09
747/4 ± 579/7
ﺑﻲ1148:
ﻣﻴﻜﺮو/3 ±
ﻫﺎي1214
آزﻣﺎﻳﺶ /6
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﺪات -ﻣﺤﻠﻮل

0/36 ± 0/61
0/42 ± 0/3
0/61
0/45 ± 0/66
0/29 ± 0/73
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮ آزاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ در ﺟﺪول  3و ﻧﻤﻮدار  4ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
0/009± 0/0037 0/007 ± 0/005
0/38
0/18 ± 0/09
0/06 ± 0/042
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠﻮراﻳﺪ
213/2 ±409/8
354/2 ±295/5
0/086
1138/8 ± 1141/1
2052/9 ± 2289
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
0/51 ± 7/7
0/83 ± 8/3
0/37
0/63 ± 7/82
0/63 ± 8/03
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ pH
ﺟﺪول  -3ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻣﺴﺎر در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي

0/33
0/86
0/56
0/2

ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﻲ

 آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ:جدول  -3مقایسه ميانگين پارامترهاي میکروبی آب آشامیدنی شهر گرمسار در شبکه توزیع عمومی و دستگاههای تصفیه آب خانگی
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ در ﺟﺪول  3و ﻧﻤﻮدار  4ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ

اﻳﺴﺘﮕﺎه

ﺧﺮوﺟﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﻲ

واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي

ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
6
5
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
4
3
2
1
ﺟﺪول  -3ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻣﺴﺎر در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي
0
0
0
0/8 ± 0/207
0/82
0
0
0
ﻛﻠﻲ ﻓﺮمﻫﺎي ﻛﻞ
MPN/100mL
0
0
0
آب0
ﺗﺼﻔﻴﻪ /7
± 0/187
0/75
0
0
0
ﻛﻠﻲ ﻓﺮمﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ
MPN/100mL
ﺧﺎﻧﮕﻲ
130/3 ± 184/6
254 129 111/1 ± 96/7 136
76
111
65
CFU/mL
HPC
-

ﭘﺎراﻣﺘﺮ

ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻓﺮم:

p

0/456
0/455
0/05

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول  3ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ  4/87درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﺑﺨﺶ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﻛﻠﻲ

ﺧﺎﻧﮕﻲ
ﺗﺼﻔﻴﻪ آب
دﺳﺘﮕﺎه
ﺧﺮوﺟﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺑﻬﺎر
دو وﻓﺼﻞ
ﮔﺮﻣﺴﺎر
آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ
آبوﺑﻲ آب
ﻣﻴﻜﺮ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
-4 -4
ﺟﺪول
تابستان
فصلدربهار
ﺷﻬﺮدر دو
گرمسار
آشامیدنی شهر
میکروبی
پارامترهاي
ميانگين
مقایسه
جدول
اﻧﺪازهو ﮔﻴﺮي
واﺣﺪ
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ﺧﺮوﺟﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﻲ
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ﻛﻠﻲ ﻓﺮم 0
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ﻓﺼﻞ
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ﻓﺮم:
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p
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0/32

0
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p
0/455
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0
124/1 ± 169/7

92/3 ±80/31
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ HPC
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول  3ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ  4/87درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﺑﺨﺶ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﻛﻠﻲ
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ﻓﺮم )ﻛﻞ و ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ( آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  4ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻣﺴﺎر ﺑﻮد .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
١١

ﻓﺮمﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺘﺮوﺗﺮوف در
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي
ﺧﺮوﺟﻲ از دﺳﺘﮕﺎهﻏﻠﻈﺖ
CFU/ml
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ
ﺑﺤ
CFU/mlﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻫﺎ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ(
)ﻛﻞ و
ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻠﻲ
ﺗﺼﻔﻴﻪ آب
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي
ﺣﺎﺿﺮﺚﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
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ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف:

ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ

-
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ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاﺳﺎس در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺟﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻮده
400

اﺳﺖ .ﻟﺬا ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﺻﻮل و اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدهاي را ﺑﺎ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ،اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع و اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻧﺘﺎﻳﺞ
200

١١

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻪ اﺛﺮ ﺳﻮء ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﺨﺘﻲ
100

ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮ
در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ،ﭼﺸﻤﻪ و آبﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺖ ،ﻣﻬﻤﺘﺮ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ
0
اﻳﺴﺘﮕﺎه 6

اﻳﺴﺘﮕﺎه 5

اﻳﺴﺘﮕﺎه 4

اﻳﺴﺘﮕﺎه 3

اﻳﺴﺘﮕﺎه 2

اﻳﺴﺘﮕﺎه 1

ﮔﺮﻣﺴﺎر "رودﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﻲ" ﺣﺒﻠﻪ رود اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺷﻬﺮ در ﻃﻮل ﺳﺎل ،ﺑﻪ وﻳﮋه در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و
ﺑﺮرﺳﻲملی
استانداردهای
مجاز
حداکثر
ها با
آب نمونه
هتروتروف
باکتریهای
میانگین ﺑﻪشمارش
نمودار
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد
اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ
ﺧﺎﻧﮕﻲ
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﻴﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از
مقایسهاﻳﻦ ﺷﻬﺮ
ﺗﻤﺎﻳﻞ-4ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،
ﻧﻤﻮدار  -4ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ
ﻛﻪ  21/95درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻻﺗﺮي از  1500 mg/Lداﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ

1398ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ و ﻋﺪم ﻛﺎراﻳﻲ
ﺳﻴﻼب
ﻧﺎﺷﻲ
ازسوم /پاییز
شماره
ﺗﻮاﻧﺪدوازدهم/
ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻋﺪاد ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دوره
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ483:ijhe.tums.ac.ir
آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و اﻋﺘﺮاض ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ در ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻃﻌﻢ در آب
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺟﺪول  4آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺘﻤﻞ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺮوﺟﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺧﺎﻧﮕﻲ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺼﻞ ﻧﺒﻮده و ﺗﻔﺎوت
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بررسی کیفیت آب آشامیدنی دستگاههای ...

 -بررسی تاثیر فصل بر پارامترهای میکروبی:

تصفیه آب خانگی گردد که ای��ن امر باعث افزایش هزینه برای

سازمانهای تامین کننده آب آشامیدنی و ذینفعان آن میگردد.

نتایج مقایس��ه میانگین پارامترهای میکروبی در دو فصل بهار و

در مطالعه  Hayatiو همکار ( )19در سال  2015نیز میانگین

تابس��تان در جدول  4آمده اس��ت که این نتایج نشان میدهد،

کل جامدات محلول در آب آش��امیدنی شهر بوشهر از استاندارد

مقادیر پارامترهای میکروبی اندازه گیری ش��ده در شبکه توزیع

 EPAباالتر بوده و منجر به افزایش گرایش ذینفعان به استفاده

عمومی و خروجی دس��تگاه تصفیه آب خانگی ،تحت تاثیر فصل

از دس��تگاه تصفیه آب خانگی در این شهر شده است .همچنین

نبوده و تفاوت معنیداری وجود ندارد.

نتای��ج اندازه گی��ری کل جامدات محلول نش��ان داد که میزان

بحث

تمامی نمونههای مربوط به خروجی دستگاه تصفیه آب خانگی

در محدوده مطلوب و حداکثر مجاز استاندارد ملی ایران بودهاند

هدف این تحقیق براساس در نظر گرفتن شرایط اقتصادی موجود

و میزان کل جامدات محلول خروجی از دستگاههای تصفیه آب

و استفاده از کمترین امکانات برای رسیدن به بهترین نتایج بوده

خانگی کاهش یافته اس��ت که نتایج این مطالعه با نتایج تحقیق

اس��ت .لذا پارامترهایی در نظر گرفته شد که عالوه بر دستیابی

 Babaeiو هم��کاران ( )20که نش��ان دهن��ده راندمان باالی

به اصول و اهداف تحقیق ،نتایج مطمئن و قابل استفادهای را با

دس��تگاه اس��مز معکوس در کاهش کل جامدات محلول است،

کمترین سرمایه و تجهیزات ،ایجاد نماید .با توجه به بررسیهای

همخوان��ی دارد همچنین مطالعه  Rajaeiو همکاران ( )21در

انجام ش��ده قبل از شروع و انجام این تحقیق و کمک گرفتن از

س��ال  2013در ش��هر اراک نشان داد که دس��تگاههای تصفیه

نتایج س��ایر مطالعات ،پارامترهایی مانند پارامتر س��ختی که اثر

آب خانگ��ی باعث کاه��ش کل جامدات محلول ش��دهاند .یکی

س��وء بهداشتی نداشتند ،در این مطالعه لحاظ نشدند .همچنین

از مهمترین پارامترهای فیزیکوش��یمیایی که بیش��تر روشهای

پارامتر سختی در مناطقی که منبع تامین آب ،چشمه و آبهای

تصفیه آب آش��امیدنی به آن وابس��ته اس��ت pH ،اس��ت ()22

زیرزمین��ی اس��ت ،مهمتر و مورد توجه اس��ت درحالیکه منبع

که تغییرات آن باعث اس��یدی ش��دن و خورندگی سیستمهای

تامین آب شرب شهر گرمسار «رودخانه دائمی» حبله رود است

آبرس��انی یا قلیایی ش��دن و رس��وبگذاری آب در طول مس��یر

که با توجه به تغییر کیفیت آب آش��امیدنی شهر در طول سال،

میگ��ردد ( .)23در م��ورد پارامتر مذکور ،سیس��تم تامین آب

به ویژه در دو فصل بهار و تابس��تان ،تمایل س��اکنین این شهر

آشامیدنی شهر گرمس��ار از شرایط خوبی برخوردار است و تنها

به اس��تفاده از دس��تگاه تصفیه آب خانگی افزایش یافته است.

 4/8درص��د از مجموع  41نمونه دارای  pHباالتر از اس��تاندارد

نتایج بررس��یهای انجام ش��ده نش��ان داد که  21/95درصد از

آب آش��امیدنی ایران بودهاند و در بقیه موارد سیستم تامین آب

کل نمونهه��ا میزان جامدات محل��ول باالتری از 1500 mg/L

آش��امیدنی این شهر همگام با اس��تانداردهای کشور ایران بوده

داشتند و میانگین کل جامدات محلول شبکه توزیع عمومی در

اس��ت .نتایج تحقیق  Panahifardو همکاران ( )24نشان داد

فصل بهار باالتر از سایر اعداد بوده است که این میزان از افزایش

که میانگین  pHدر تمام ماههای سال باالتر از  7و در محدوده

میتواند ناشی از س��یالبهای فصلی و عدم کارایی تصفیهخانه

در کاه��ش جامدات محل��ول بوده که ممکن اس��ت به نتایجی

مطالعه  Mohsinو همکاران ( )11در س��ال  2013نش��ان داد

مانند ایجاد طعم در آب آش��امیدنی و اعتراض مصرفکنندگان

که  pHآب آشامیدنی در تمام ایستگاههای نمونه برداری شده

منجر گردد و در نتیجه باعث افزایش تمایل س��اکنین ش��هر به

در محدوده  6/5تا  8/5بوده اس��ت .فلورای��د یکی از آنیونها با

اس��تفاده از دس��تگاههای تصفیه آب خانگی میشود .همچنین

منش��ا طبیعی اس��ت که در غلظت خاصی در رشد و استحکام

محتمل اس��ت که میزان باالی جامدات محلول باعث تش��کیل
رس��وب در ش��بکه توزیع عمومی و یا انسداد فیلترهای دستگاه
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مطلوب اس��تاندارد آب آش��امیدنی ایران بوده اس��ت .همچنین

سمانه ابولی و همکاران

دندانها و اس��تخوانها موثر است که معموال جذب آن از طریق

باکتریها با بیماریهایی همچون اس��هال ،سیس��تم تامین آب

میگردد ( .)25نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که میزان

اس��ت که بیماریهای عفونی عمدتا از طری��ق منابع آب آلوده،

آش��امیدنی ،نیازمند توجه بیشتری اس��ت .به خوبی ثابت شده

آب آش��امیدنی بوده و کمبود آن باعث اثرات س��وء بهداش��تی

بخصوص مدفوع منتقل میش��وند .حفاظت از س�لامت عمومی

فلوراید در آب آش��امیدنی شهر گرمسار با توجه به دمای هوا در

و محیطی نیاز به آب آش��امیدنی س��الم دارد ،به این معنی که

دو فصل بهار و تابس��تان که نمونه برداری انجام ش��د ،پایینتر

آب باید عاری از تمام باکتریهای بیماریزا باش��دMalhotra .

از حد اس��تاندارد آب آش��امیدنی ایران بود .تنها  4/87درصد از

و هم��کاران ( )29در س��ال  2015در تحقیق خود بیان کردند

مجموع  41نمونه ،میزان فلورایدی حدود  0/5 mg/Lداشتند.

که از مجموع  1317نمونه آب آش��امیدنی 64/1 ،درصد آنها به

نتای��ج مطالع��ه  Zazouliو همکاران ( )13نیز نش��ان داد که

باکتری های کلی فرم آلوده بودند.

میزان فلوراید آب آش��امیدنی شهرستان خوی پایینتر از مقدار

در م��ورد کلنیهای هتروتروفیک نیز ،ش��بکه توزیع عمومی در

بهینه آن بوده اس��ت .نتایج تحقیقی دیگر در مناطق ش��هری و

هر دو فصل میانگین نتایجی بهتری نس��بت به دس��تگاه تصفیه

روس��تایی بابل ،پایینتر بودن میزان فلوراید آب آش��امیدنی از

آب خانگی داشته است Ebrahimi .و همکاران ( )30در سال

استانداردهای جهانی و ایران را اثبات کرده است ( )26همچنین

 2015در مطالعه خود بیان کردند که دستگاه تصفیه آب خانگی

نتای��ج مطالع��ه  Sadighو همکاران ( )27در س��ال  2014در

به دلیل از بین بردن کلر آزاد باقیمانده باعث افزایش تعداد و تنوع

شهر اردبیل نشان داد که دستگاههای تصفیه آب خانگی کارایی

باکتریه��ا در آب خروجی از این دس��تگاهها میگردد اما نتایج

ح��ذف  72/86درص��دی فلوراید را داش��تهاند .کمبود این یون

این تحقیق نش��ان داد که دس��تگاه تصفیه آب خانگی در ایجاد

موجب عوارضی مانند پوس��یدگی دندان میگردد که پیش��نهاد

یا افزای��ش باکتریهای کلی ف��رم (کل-مدفوعی) بیتاثیر بوده

میگردد مسئولین این ش��هر شاخص پوسیدگی دندان را مورد

اس��ت و در مورد باکتریهای هتروتروفیک نیز دس��تگاه تصفیه

بررس��ی قرار دهند زیرا به نظر میرسد میزان پوسیدگی دندان

آب خانگی میانگینهای باالتری را به خود نس��بت داده اس��ت

در این ش��هر از حد مجاز باالتر اس��ت .با توجه به نتایج ،میزان

اما اختالف معنیداری مشاهده نشد ( Yi .)p=0/05و همکاران

کلر آزاد باقیمانده سیستم تامین آب این شهر ،باید مورد بررسی

( )6در سال  2018در مطالعه خود بیان کردند که ممکن است

بیش��تری قرار بگی��رد زیرا  14/63درص��د از مجموع  41نمونه

فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی بهطور کامل مواد مغذی موجود

فاق��د کلر آزاد باقیمانده بودهاند .نتایج تحقیق Nourmoradi

و همکاران ( )28در س��ال  2017در ش��هر ایالم نش��ان داد که

در آب را حذف نکند که این امر منجر به رشد مجدد باکتریها

باقیمانده میگردد اما نتایج مطالعه حاضر مبین آن است که این

کاهش کل جام��دات محلول ،هدایت الکتریکی و فلوئور ش��ده

و آلودگی آب میگردد .همچنین دس��تگاه تصفیه خانگی باعث

دستگاه تصفیه آب خانگی باعث کاهش  100درصدی کلر آزاد

بود که باید به آسیب منتج از حذف بیش از حد یونهای مفید

دستگاه کاهش مشهود و معنیداری در میزان کلر آزاد باقیمانده

در نتیج��ه عملکرد این دس��تگاه توجه ش��ود .هنگامیکه تاثیر

نداش��ته است اما از آن جاییکه کلر در سیستم تامین آب شهر

گرمس��ار بهعنوان گندزدای نهایی مورد استفاده قرار میگیرد،

گرفت ،مش��خص شد که هیچ کدام از فصلها (بهار-تابستان) بر

ع��دم وجود آن ب��ه انداره کاف��ی منجر به آلودگی آب ش��ده و

پارامترهای اندازه گیری شده موثر نبودهاند که در نتایج مطالعه

آلودگی آب بر کیفیت آب و س�لامت انس��ان تاثیرگذار اس��ت.

 Panahifardو همکاران ( )24نیز اختالف آماری معنیداری

همانطورکه از نتایج پیداست ،در تعدادی از نمونه برداریهای

بین فصول و مقادیر پارامترهای فیزیکی مش��اهده نش��د و تنها

انجام شده ،آب آشامیدنی این شهر به باکتریهای کلی فرم کل

میانگین هدایت الکتریکی با فصل اختالف معنیداری داشت.

و کلی فرم مدفوعی آلوده بوده اس��ت که با توجه به ارتباط این
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فص��ل بر پارامترهای ش��یمیایی و میکروبی مورد بررس��ی قرار

... بررسی کیفیت آب آشامیدنی دستگاههای

مالحظات اخالقی

نتیجه گیری

 انتشار،نویسندگان کلیه نکات اخالقی ش��امل عدم سرقت ادبی

بررس��ی کیفیت آب آشامیدنی در ش��بکه توزیع عمومی تحت

IR. TUMS. SPH. REC. 1396. 4840 ک��د اخ�لاق

فیزیک��ی و ش��یمیایی مورد س��نجش در مح��دوده مطلوب و

. تحریف دادهها و دادهسازی را در این مقاله رعایت کردهاند،دوگانه

 گواه آن اس��ت ک��ه اکثر پارامترهای،کنترل برنامه ایمنی آب

.است

حداکثر مجاز بودهاند اما میانگین میزان فلوراید در هر دو فصل

 دستگاه تصفیه.پایینتر از اس��تاندارد ملی کش��ور بوده اس��ت

تشکر و قدردانی

آب خانگی باعث کاهش معنیداری در پارامترهای ش��یمیایی

این مقاله حاصل بخش��ی از پایاننامه با عنوان "ارزیابی ریسک

 هدایت الکتریکی و فلوراید گشته،ش��امل کل جامدات محلول

سیس��تم تامین آب آشامیدنی شهر گرمسار با استفاده از برنامه

اس��ت اما در افزایش یا کاهش س��ایر پارامتره��ای میکروبی یا

 پیش��نهاد شده توسط س��ازمان بهداشت:(WSP) ایمنی آب

 همچنین پارامترهای میکروبی.شیمیایی نقشی نداش��ته است

 و کد1397 جهان��ی" در مقط��ع کارشناس��ی ارش��د در س��ال

و ش��یمیایی مورد سنجش تحت تاثیر دو فصل بهار و تابستان

 ب��وده اس��ت که با حمایت دانش��گاه علوم پزش��کی و42904

.نبودهاند

.خدمات بهداشتی درمانی تهران اجرا شده است
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A RT I C L E I N F O R M AT I O N :

ABSTRACT
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Background and Objective: Surface water and underground water quality in
countries that facing dehydration have increased the interest of the community to
use Household Water Treatment devices. The aim of this study was the evaluation
of the quality of drinking water of Household Water Treatment devices and
general distribution network in Garmsar, which is under the control of the water
safety plan.
Materials and Methods: A descriptive cross-sectional study administered in 6
regions and 41 cities of Garmsar city in spring and summer seasons in 2018.
Chemical tests performed according to the standard methods for the examination
of water and wastewater, general measurements were performed using the multitube fermentation method and counting of heterotrophic bacteria by pour plate
method. The results analyzed by using Excel and SPSS software.
Results: The average values during two seasons were reported as: EC= 1507 (μS/
cm), TDS= 786.8 (mg/L), F= 0.048 (mg/L), residual free chlorine= 0.67 (mg/L),
pH=7.9, total coliform= 0.16 (MPN/100 mL), fecal coliform= 0.14 (MPN/100
mL) and HPC= 112 (CFU/mL). No significant difference found between the
chemical and microbial parameters in the general distribution network and the
output of the Household Water Treatment devices during the two seasons.
Conclusion: Household water treatment devices did not affect the microbial
burden but caused a change in the amounts of some chemical parameters.
Drinking water from the distribution network, with the proper application of the
water safety plan, is of good quality.
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