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چکیده
تأمین آب سالم بهويژه در کشورهای جهان سوم از اهمیت خاصی برخوردار است و آبهای زيرزمینی يکی از منابع مهم تأمین آب در همه
کشورها محسوب میگردند و استفاده از آن ها چه در آبیاری و کشاورزی و چه در مصارف شهری و صنعتی رو به تزايد است .با توجه به اين-
که شهرستان ملکان با جمعیت حدود  01111نفر و توسعه روز افزون صنعت و کشاورزی برخوردار است ،الزم دانسته با بررسی کیفیت
شیمیايی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان ملکان ،زمینه ارتقاء سطح بهداشت را برای اين منطقه فراهم آورد .اين تحقیق از جمله تحقیقات
توصیفی -تحلیلی است که در ابتدا نتايج نمونه برداری های انجام شده از طريق مراجعه به خانه های بهداشت به صورت اکینو جمع آوری شده
و سپس آنالیزهای الزم صورت گرفت .با توجه به کلیه پارامترها متغیرهای مورد بررسی شامل درجه اسیدی  -قلیائیت ،سختی کل ،سختی
کلسیمی ،سختی منیزيمی ،pH ،کلر باقی مانده ،نیترات ،نیتريت ،کدورت ،کلرور ،فلوئور ،سديم و پتاسیم میباشد که در نمونههای برداشت
شده از شبکهها و منابع تأمین آب آشامیدنی روستاهای شهرستان بهدست آمده در مقايسه با استاندارد حداکثر مطلوب و حداکثر مجاز اعالم
شده از طريق وزارت بهداشت درمان مشاهده میگرددکه دارای پارامترهای در حد مطلوب يا کمتر از حداکثر مجاز بوده و استفاده از اين
آبها مقرون به صرفه بوده و میتواند برای اجرای طرح های آب رسانی در برنامهريزی کمک رساندن منطقه باشد.
کلید واژه :کیفیت شیمیايی ،آب آشامیدنی ،روستاها ،ملکان.
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مقدمه

سطحی مواد شیمیايی و بیولوژيکی بهوجود آورند .کدورت

آب مادهای فراوان در کرهزمین است و به شکلهای مختلف

نیز يکی ديگر از پارامترهای فیزيکی آب است که میتواند

همچون دريا ،برف و باران ،رودخانه و يخچالها ديده می-

سطوحی را برای جذب میکروارگانیسمها ،مواد شیمیايی و يا

شود .آب در چرخه خود ،مرتباً از حالتی به حالت ديگر

عوامل طعم و بوی نامطبوع فراهم مینمايند [ .]3از جمله

تبديل میشود ،اما از بین نمیرود ،هر گونه حیات محتاج

پارامترهای شیمیايی قابلتوجه در آب شرب سختی ،مواد

آب میباشد و انسانها نیز از اين آب آشامیدنی استفاده می-

شیمیايی ،فلزات و سموم میباشد .مقادير بیش از حد اين

کنند يعنی آبی که کیفیت آن مناسب سوخت و ساز بدن

پارامترها در آبهای شرب ،میتواند اثرات منفی مختلفی را

باشد ] .[0با رشد جمعیت ،منابع آب طبیعی در حال تمام

ايجاد نمايد [ .]0فلزات سنگین از جمله سرب ،جیوه،

شدن بوده و اين مسئله سبب نگرانی بسیاری از دولتها در

کادمیوم و کروم از مهمترين آاليندههای شیمیايی آب به

سراسر دنیا شده است ،گاهی بهدلیل مشکالت کمبود آب،

شمار میآيند و درصورتیکه میزان آنها از حد مشخصی

اين ماده را جیرهبندی میکنند تا مصرف آن را تعديل نمايند

تجاوز کند ،بهدلیل خواصی از قبیل تجزيهپذيری ضعیف،

] .[2امروزه يکی از بحرانهای عمده پیش روی بشر تأمین

ثبات شیمیايی و داشتن قدرت تجمع زيستی در بدن

آب سالم برای جمعیت عظیم از مردم در سرتاسر جهان می-

جانداران ،برای موجودات و محیط زيست مضر میباشد [.]6

باشد نیاز برای تأمین آب سالم و تمیز ،بهويژه در کشورهای

آب وقتی آلوده خوانده میشود که بر اثر فعالیتهای

جهان سوم از اهمیت خاصی برخوردار است .آبهای

انسانی ،در ترکیب يا خواص آن بهطور مستقیم يا ایر

زيرزمینی که يکی از منابع مهم تأمین آب در همه کشورها

مستقیم تغییراتی حاصل شود ،تا حدی که بر اثر اين

محسوب میگردند و استفاده از آنها چه در آبیاری و

تغییرات ،آب برای مصارفی که قبال در حالت طبیعی بهکار

کشاورزی و چه در مصارف شهری و صنعتی رو به تزايد

میرفته نامطلوب گردد .در واقع با توسعه صنعتی و افزايش

است .استفاده بیش از حد از منابع طبیعی و تولید فراوان

بی رويه در استفاده از مواد آلی مصنوعی ،پیامدهای منفی

محصوالت زايد در جامعه مدرن االباً آبهای زير زمینی را

جدی بر منابع آب شیرين وارد شده است .بهطوریکه در هر

مورد تهديد قرار داده و اگر فضای زير زمینی آلوده شود

دهه يک مشکل جديد آلودگی آب در کشورهای توسعه

مشاهده آن مشکلتر و لذا نگرانی آن بیشتر است .فرآيند

يافته ،ذهن متخصصین را به خود مشغول میکند .آبهای

توسعه کشورها از جمله ايران مسايل گستردهای از آلودگی

سطحی و زيرزمینی بر اثر نفوذ آلودگی ناشی از شستشوی

آب را ايجاد کرده است .لذا يکی از آلودگیهای مهم در

سموم و آفتکشهای کشاورزی در معرض خطر قرار

اين زمینه آلودگی شیمیايی آن میباشد که پايین بودن

دارند .در مطالعهای که بر روی رودخانه سفید رود از منجیل

کیفیت آن سالمت مصرف کننده را به خطر میاندازد [.]4

تا بندر کیاشهر انجام گرفت ،مقادير زيادی از آفتکشها

از جمله پارامترهای فیزيکی آب کدورت ،مواد جامد معلق،

تشخیص داده شد که در برخی موارد الظت آنها تا 411

درجه حرارت ،رنگ ،طعم و بو میباشد .جامدات موجود

برابر حد مجاز بود [.]1-8

در آب ،از طريق محافظت میکروارگانیسمها ،از تماس

با توجه به نیاز روزانه جمعیت هر کشور به تهیه آب

مستقیم آنها با مواد گندزدا جلوگیری میکند .اين عامل

آشامیدنی سالم ،سازمانها و وزارتخانههای مختلف را تحت

می تواند نقش اساسی در کیفیت آب داشته باشد .مواد معلق

شعاع خود قرار میدهد .لذا وزارت بهداشت کشور نیز با

موجود در آب نیز میتوانند محلهايی را برای جذب

نظارت بر آب آشامیدنی مردم با ارائه پیشنهادهای سازنده در
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تهیه اين نیاز روزانه نیاز به تحقیق و مطالعه روزمره در اين

بحث و یافتهها

خصوص میباشد ،بنابراين با توجه به اين که شهرستان

نتايج الظت میانگین هر يک از پارامترهای فیزيکی و

ملکان با جمعیتی حدود  011111نفر و توسعه روز افزون

شیمیايی اندازهگیری شده در شبکه توزيع آب شرب

صنعت و کشاورزی میباشد ،الزم دانسته با بررسی کیفیت

روستاهای شهرستان ملکان در شکل و جداول  0تا  04ارائه

شیمیايی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان ملکان ،زمینه

شده است.

ارتقاء سطح بهداشت را برای اين منطقه فراهم آورد ،شرکت

نمودارها و جداول مقايسه بین میانگین الظت پارامترهای

آب و فاضالب روستای شهرستان که تهیه آب سالم برای

فیزيکی و شیمیايی اندازهگیری شده در اين مطالعه با

روستايیان را بر عهده دارد و با ارائه پیشنهاد در اين زمینه با

حداکثر مجاز استاندارد ملی را نشان میدهند( .جدول )03

استفاده از نتايج بهدست آمده از اين تحقیق سعی در کمک
رساندن در برنامهريزی برای اجرای طرحهای آب رسانی
منطقه دارد و امید است نتايج حاصله از اين بررسی سبب
رشد هر چه بیشتر منطقه مورد نظر گردد.

مواد و روشها
اين تحقیق از جمله تحقیقات توصیفی-تحلیلی است که در
ابتدا نتايج نمونهبرداریهای انجام شده از طريق مراجعه به
خانههای بهداشت بهصورت اکینو جمعآوری شد .سپس
متوسط دادههای بهدست آمده با مقادير استاندارد ملی و بین
المللی و رهنمودهای پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت

شکل :0بررسی کدورت  N.T.Uموجود در نمونههای برداشت شده از

مقايسه شد .متغیرهای مورد بررسی شامل درجه اسیدی و

منابع آب آشامیدنی تحت پوشش

قلیائیت ،سختی کل ،سختی کلسیمی و سختی منیزيمی،

pH

کلر باقیمانده ،نیترات ،نیتريت ،کدورت ،کلرور ،فلوئور،

جدول -0بررسی کدورت  N.T.Uموجود در نمونههای برداشت شده از
منابع آب آشامیدنی تحت پوشش

سديم و پتاسیم است.

 <5کدورت

>7کدورت >5

 <7کدورت

فراوانی

1

0

48

درصد فراوانی

1

4

31

در اين تحقیق نتايج شیمیايی آب آشامیدنی روستاهايی که
در طی 6ماهه اول سال  32نمونهبرداری شیمیايی آب از
آنها صورت گرفته به صورت اکنیو با مراجعه به تک تک
خانههای بهداشت به تعداد  43مورد از نتايج مذکور از خانه
بهداشت جمعآوری و تجزيه و تحلیل نتايج مذکور اقدام
گرديد و ضمناً در همین موقع اقدام به مقايسه با جدوال و
استانداردهای مربوط به پارامترهای شیمیايی که از طرف
وزارت بهداشت درمان در اختیار دانشگاهها و شبکههای
بهداشت درمان قرار میگیرد ،قرار گرفت.
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شکل  :2بررسی  PHآب در نمونه های برداشت شده از منابع آب

شکل  :3بررسی قلیايیت کل بر حسب  )mg/lit ( CaCO3در آب نمونه

آشامیدنی تحت پوشش

های برداشت شده از از منابع آب آشامیدنی تحت پوشش

جدول  -2بررسی  PHآب در نمونه های برداشت شده از منابع آب

جدول  -3بررسی قلیايیت کل بر حسب ) CaCO3 ( mg/litدر آب نمونه
های برداشت شده از از منابع آب آشامیدنی تحت پوشش

آشامیدنی تحت پوشش
pH <3

3> pH>8

8> pH>1

<455

<455قلیاییت

قلیاییت کل

کل<755

>755

عدم ثبت

قلیاییت کل قلیاییت

فراوانی

1

00

48

فراوانی

درصد فراوانی

1

28

10

1

20

2

3

درصد فراوانی

08

23

20

01

شکل :4بررسی سختی کل بر حسب  )mg/lit ( CaCO3در آب نمونه-
های برداشت شده از منابع آب آشامیدنی تحت پوشش

آشامیدنی تحت پوشش )( mg/ lit

جدول  -4بررسی سختی کل بر حسب) CaCO3 ( mg/litدر آب
نمونههای برداشت شده از منابع آب آشامیدنی تحت پوشش
> 555

<455سختی

<755سختی

<15سختی

<5سختی

سختی

کل<555

کل<455

کل<755

کل<15

کل
فراوانی
درصد
فراوانی

شکل  :0بررسی فلوئور در نمونههای آب برداشت شده از منابع آب

3

00

06

0

4

01

48

30

2/0

1/6

جدول  -0بررسی فلوئور در نمونههای آب برداشت شده از منابع آب
آشامیدنی تحت پوشش ( )mg/ lit
 <7فلوئور <5/5

 <5/5فلوئور <5

فراوانی

0

43

درصد فراوانی

44

81

04
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شکل  :6بررسی نیترات در نمونههای آب برداشت شده از منابع آب

شکل  :8بررسی کلسیم در نمونههای آب برداشت شده از از منابع آب

آشامیدنی تحت پوشش )( mg/ lit

آشامیدنی تحت پوشش )( mg/lit

جدول  -6بررسی نیترات در نمونههای آب برداشت شده از منابع آب

جدول  -8بررسی کلسیم در نمونههای آب برداشت شده از از منابع آب

آشامیدنی تحت پوشش ( )mg/ lit

آشامیدنی تحت پوشش ( )mg/lit

تعداد نمونه مطلوب و

عدم انجام تست در

مجاز

نمونه های اخذ شده

فراوانی

26

04

درصد فراوانی

66

44

شکل :1بررسی نیتريت در نمونه های آب برداشت شده از از منابع آب

055>Ca>755

Ca< 011

فراوانی

00

23

درصد فراوانی

48

62

شکل  :3بررسی منیزيم در نمونه های آب برداشت شده از منابع آب
آشامیدنی تحت پوشش )( mg/ lit

آشامیدنی تحت پوشش ))mg/ lit
جدول  -1بررسی نیتريت در نمونههای آب برداشت شده از از منابع

جدول  -3بررسی منیزيم در نمونههای آب برداشت شده از منابع آب
آشامیدنی تحت پوشش ( )mg/ lit

آب آشامیدنی تحت پوشش ()mg/ lit
NO2=5

7>NO2>5

فراوانی

40

8

فراوانی

درصد فراوانی

81

21

درصد فراوانی

Mg< 55

Mg>55

41

2

30

0
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جدول  -00بررسی پتاسیم در نمونههای آب برداشت شده از منابع آب
آشامیدنی تحت پوشش ( )mg/ lit

K<74

K>74

فراوانی

48

0

درصد فراوانی

30

0

شکل  :01بررسی سديم در نمونههای آب برداشت شده از منابع آب
آشامیدنی تحت پوشش )(mg/ lit

جدول  -01بررسی سديم در نمونههای آب برداشت شده از منابع آب
آشامیدنی تحت پوشش ( )mg/ lit

Na>555

555>Na>055

Na<055

فراوانی

2

4

43

درصد فراوانی

0

00

81

شکل :02بررسی قلیائیت فنل فتالئین بر حسب میلی گرم بر لیتر CaCO3

از منابع آب آشامیدنی تحت پوشش
جدول  -02بررسی قلیائیت فنل فتالئین بر حسب میلیگرم بر لیتر
 CaCO3از منابع آب آشامیدنی تحت پوشش
ALKp=5

عدم انجام
تست ALKp

شکل :00بررسی پتاسیم در نمونههای آب برداشت شده از منابع آب
آشامیدنی تحت پوشش)(mg/ lit

فراوانی

26

04

درصد فراوانی

66

44

00
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جدول -04حداکثر مطلوب و حداکثر مجاز اعالم شده از طريق وزارت بهداشت درمان جهت بررسی و مقايسه نمونههای آب آشامیدنی
مشخصات فیزیکی

حداکثر

حداکثر مجاز
)(mg/ lit
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فصلنامهی کاربرد شیمی در محیط زيست ،سال نهم ،شماره  ،43بهار 0431

بحث
آب مورد نیاز به اندازه کافی و کیفیت مطلوب برای ادامه

دارای فلوئور بین  1تا  1/0میلیگرم بر لیتر بوده و تنها 04

حیات بشر ضروری است [ .]3توسعه بهداشت و حفاظت از

درصد از نمونهها دارای فلوئور بین  1/0تا  0میلیگرم بر لیتر

محیط زيست همواره به تامین آب سالم وابسته است [.]01

دارند که در کل ،تمامی نمونهها فلوئور پايینتر از 0/0

از آااز تمدن بشری انسانها همواره در ساحل رودخانهها،

دارند .بررسی شکل  6و نتايج آزمايشات نیترات در نمونه-

کنار درياچهها يا چشمههای طبیعی سکنی گزيدهاند .در

های برداشت شده نشان میدهد که در  011درصد نمونه-

پیشگیری بسیاری از بیماریها مانند اسهال ،وبا ،تیفوئید و

های آزمايش شده از لحاظ نیترات ،مقدار نیترات در

پارا تیفوئید ،هپاتیت عفونی و اسهال آمیبی و باسیلی ،آب

محدوده مطلوب تا مجاز بوده ( 1تا )mg/lit 0بوده و در

سالم و بهداشتی حائز اهمیت باالئی است [ .]00بررسی

حد استاندارد میباشد .از بررسی شکل 1و نتايج آزمايشات

شکل 0نشان میدهد تنها يک مورد از  43مورد نمونهبرداری

مالحظه گرديد که حدود  81درصد نمونهها فاقد نیتريت

کدورت بین  0-0يعنی بین حداکثر مطلوب و مجاز داشته و

بوده يعنی مقدار نیتريت که حد مطلوب آن بايستی صفر

در پیگیریهای بعدی نیز آن به علت عدم رعايت اصول

باشد همخوانی داشت و در  21درصد بقیه که نیتريت در

استاندارد در نمونهبرداری بوده که میتوان با رعايت اصول

نمونههای آزمايش شده وجود داشت بر اساس پیگیریهای

مربوطه مشکل مذکور را حل نمود .در بررسی شکل  2و

بعدی مشاهده گرديد که  21درصد نمونهها از منابعی تهیه

نتايج حاصله مشاهده شد که بیش از  10درصد نمونهها

شده که فاقد شبکه لولهکشی بودند و از يک يا چند حلقه

دارای  pHبین  8-1بوده و تنها  28درصد از نمونهها  pHبین

چاه برای آشامیدن استفاده میکردند که با نظارت و پیگیری

 3-8داشتهاند و در کل ،همه نمونهها دارای  pHدر حد

در خصوص بهسازی و کلرزنی منابع آبی در  21درصد می

حداکثر مطلوب و مجاز ( 3-1اعالم شده توسط وزارتخانه)

توان مقدار نیتريت در اين منابع را به صفر تقلیل داد .با توجه

داشتهاند و آب شهرستان در مجموع در رنج اعالم شده قرار

به شکل  3و نتايج آزمايشات مشاهده گرديد که در تمامی

دارد .از بررسی شکل  4و نتايج آزمايشات مشاهده گرديد

نمونهها مقدار کلسیم کمتر از حداکثر مجاز بوده ( )201و از

که در بین نمونههای آب آشامیدنی نمونهای وجود دارد که

اين لحاظ اين پارامتر در حد قابل قبول میباشد .با توجه به

حتی دارای سختی کل ( 121 )mg/litبوده که واقعا آب

شکل  01نتايج آزمايشات مشاهده میشود که تنها  0درصد

سخت بوده و دراين میان آبی وجود دارد که دارای سختی

نمونهها دارای منیزيم بیش از حداکثر مجاز بوده و بقیه در

( 02 )mg/litبوده و همچنین مشاهده گرديد که حدود 31

رنج کمتر از حداکثر مجاز قرار دارند .با توجه به شکل  00و

درصد شبکههايی که نمونهبرداری از آنها صورت گرفته

نتايج آزمايشات مشاهده میشود که  21درصد نمونهها

دارای سختی بیش از ( 001 )mg/litو همچنین بیش از 11

دارای سديم بیش از حداکثر مجاز يعنی  211میلیگرم بر

درصد جمعیت تحت پوشش از اين نوع آبها استفاده می

لیتر بوده و بقیه دارای سديم در حد کمتر از حداکثر مجاز

نمايند .در بررسی شکل  ،3مشخص گرديد که بیش از 81

میباشند .در شکل  02و نتايج آزمايشات مشاهده گرديد که

درصد نمونههای آب برداشت شده قلیايیت بیش از  021که

 30درصد نمونهها دارای پتاسیم در حد کمتر از حداکثر

حداکثر مطلوب اعالم شده توسط وزارت بهداشت میباشد

مجاز بوده و از لحاظ اين پارامتر در حد مطلوب میباشند و

را دارا میباشند .از بررسی شکل  0و نتايج بهدست آمده از

در نهايت در بررسی شکل  04مشاهده شد که تقريباً 011

آزمايشات مالحظه گرديد که حدود  81درصد نمونهها

درصد نمونههايی که تست قلیائیت فنل فتالئین روی آنها

01

بررسی کیفیت شیمیايی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان ملکان

صورت گرفته دارای قلیائیت صفر بوده که برابر با حداکثر

دست آمده در مقايسه با استاندارد مربوط به حداکثر مطلوب

مطلوب و مجاز اعالم شده توسط ارگانهای ذيربط میباشد.

و حداکثر مجاز اعالم شده از طريق وزارت بهداشت درمان

طبق مطالعهای که بر روی کیفیت فیزيکی و شیمیايی آب

مشاهده میگردد که نمونههای آب دارای پارامترهايی در

شرب زابل در سال  0483انجام گرفت ،میزان  pHدر تمام

حد مطلوب يا کمتر از حداکثر مجاز بوده و استفاده از اين

نمونهها باالی  8/2و میانگین پارامترهای هدايت الکتريکی،

آبها مقرون به صرفه بوده و میتواند در راستای اجرای

کل کلر باقیمانده ،سختی منیزيم ،سختی کل ،کدورت و

طرحهای آبرسانی در برنامهريزی برای منطقه باشد.

کل جامدات محلول به ترتیب برابر،0/6 mg/lit ،0083 S/cm :
 01/21 NTU ،203 mg/lit CaCO3 ،006/1 mg/litو 840 mg/lit
بهدست آمد ] .[02همچنین مطالعهای که در سال 0486
جهت بررسی کیفیت شیمیايی آبهای زيرزمینی شهر سنندج
انجام گرفت مقادير پارامترهای

COD ،EC )S/cm( ،pH

) TDS (mg/lit)،(mg/litو سختی کل را به ترتیب برابر ،6/60
 600/20 ،000/0 ،330/0و  402/0نشان داد ] .[04نتايج
حاصله در مقايسه با تحقیقات صورت گرفته ،حاکی از بهینه بودن
کیفیت آب آشامیدنی روستاهای شهرستان ملکان میباشد.
در اين راستا پیشنهادات اتصال به شبکههايی که منبع آب
آنها در منطقه مذکور حفر گرديده است و پیشنهاد به اداره
آب و فاضالب شهرستان جهت حفر چاه برای شبکه جديد
آبرسانی به جمعیت منطقه و در نهايت نمونهبرداری مستمر
از شبکههای آب رسانی مد نظر قرار بگیرد.

نتیجهگیری
امروزه حفظ منابع آب ،يعنی حیاتیترين مادهای که بشر به
آن نیاز دارد بهطور فزايندهای مورد توجه مجامع مختلف
بینالمللی قرار گرفته است رشد روز افزون جمعیت و در
نتیجه بهرهبرداری بیش از حد منابع محدود آب از يک
طرف و آلوده شدن آنها به سبب فعالیتهای گوناگون
زيستی ،کشاورزی و صنعتی بشر از طرف ديگر همگی
دست به دست همديگر داده و زنگ خطر بحران آب را در
سالهای آينده به صدا در آورده است.
با توجه به کلیه پارامترهايی که در نمونههای برداشت شده از
شبکهها و منابع تأمین آب آشامیدنی روستاهای شهرستان به-

تشکر و قدردانی
نويسندگان اين مقاله الزم میدانند که ازکارشناسان شبکه
بهداشت و درمان شهرستان ملکان که شرايط را برای انجام
اين مطالعه فراهم نمودند و مساعدتهايی که در اجرای
مطالعه داشتند ،تشکر و قدردانی نمايند.
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