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چکیده
آب یکي از اساسيترین نیاز موجودات زنده بر روی زمین است ؛ بنابراین برای تهیه آب سالم و جلوگیری از اپیدمي از روشهای مختلف
تصفیه آب به خصوص حذف عوامل بیماریزا از واحد کلر زني که اغلب در مراحل مختلف تصفیهخانه آب و شبکه توزیع قرار دارد استفاده
مينمایند.
پس از هماهنگي با کارشناسان بهداشت محیط استان ،کالسهای بازآموزی یک روز برای کلیه کاردانها و کارشناسان بهداشت محیط (جهت
حصول به اطالعات یکنواخت) استان تشکیل گردد .که بعد از توجیه طرح و اهداف آن به مراکز بهداشت خود در شهرستان مراجعه کرده و از
قسمتهای مختلف شبکه آبرساني مناطق شهری و روستایي کلر سنجي انجام گرفت .جهت تعیین مقدار کلر باقيمانده در شبکههای
آبرساني شهری از روش  DPDاستفاده کرد.
نتایج تحقیق :نتایج حاصله پس از تجزیه و تحلیل نشان داد که کلر باقيمانده آب از مجموع کل  65554نمونه اخذ شده در مراکز شهری،
 98/17درصد مطلوب و  71/59درصد نامطلوب و از تعداد کل  751115نمونه اخذ شده در مراکز روستایي استان 16/17 ،درصد مطلوب و
 55/58درصد نامطلوب و تفاوت معني دار بود ( .)P=1/11117مقایسه شش ماهه اول و دوم در شهر نشان داد که از نظر مطلوبیت کلر باقيمانده
آب ،تفاوت معني داری در شش ماهه اول و دوم وجود دارد و این تفاوت به نفع شش ماهه دوم ميباشد ( )P=1/11117در حاليکه در روستا
تفاوت به نفع شش ماهه اول ميباشد (.)P=1/11117

بحث و نتیجه گیری :امید است با اقدامات صحیح و سازماندهي و مدیریت عالي بتوان درصد نامطلوب کلر باقيمانده را در شبکههای آبرساني
شهری و روستایي به صفر تقلیل داد بطوریکه موارد نامطلوب کلر باقيمانده در شبکههای توزیع به صفر تقلیل یابد.
کلید واژهها :آب شرب ،کلر باقيمانده.
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مقدمه
مطالعات آزمایشگاهي اندرسن و کلي نشان داد که با توجه

ضمناً بررسيها نشان ميدهد که کلر مورد نیاز برای کنترل

به  PHو درجه حرارت ،کلر باقيمانده بیش از  4 mg/litو

 ،H2Sبو ،جلوگیری از رشد آلک ،کنترل رشد

 51دقیقه زمان تماس و یا کلر باقيمانده به مقدار  0/1میلي

ارگانیسمهای رشتههای لجن فعال به ترتیب -9،9-9،2-2

گرم در لیتر زمان تماس  4ساعت ،ویروسها را غیر فعال

 0/1و  9-90میلي گرم در لیتر ميباشد؛ و برای کلر زني

ميکند هر چند که کلر زني یکي از رایجترین روشهای

استفاده از هیپوکلریت کلسیم با کلر موثر  00درصد و

گندزدا است اما در کشورهای اروپایي از دی اکسید کلر نیز

هیپوکلریت سدیم با کلر موثر  5-75درصد استفاده ميشود

استفاده مينمایند.

که در آمریکا بیشتر تصفیه خانهها از کلر مایع استفاده

برخي عوامل بیماری زا ،از جمله ،ویروسها و

ميکنند .دو روش اصلي برای تعیین کلر آزاد باقيمانده

ارگانیسمهایي که تشکیل کیست ميدهند در شرایط

وجود دارد یکي استفاده از اورتوتولیدین ارسینیت ()O.T.A

نامطلوب برای مدت طوالني زنده ميماند .چون این

و دیگری روش  DPDاست که در این روش از نوع قرص،

موجودات به مقدار کلری که معموالً برای گندزدایي آب

محلول و پودری استفاده ميشود که روش دومي به دلیل

مصرف ميشود مقاوم هستند بنابراین این کلر زني همیشه به

نقص روش ( O.T.Aتغییر رنگ در حضور نیترات ،آهن و

تنهایي آب آشامیدني سالم به وجود نميآورد .ذخیره سازی

سلولز) ،کاربرد زیادی دارد [ ]1-0در مطالعاتي که توسط

آب در تانکها یا مخازن قبل از تصفیه از طریق ته نشیني و

احمد اهلل آبادی تحت عنوان بررسي وضعیت کلر زني منابع

مرگ طبیعي ارگانیسمها ،منجر به کاهش عوامل بیماری زا

آب شرب در روستاهای شهرستان سبزوار صورت گرفت

ميشوند ضمناً تعدادی از عوامل بیماری زا در فرآیند انعقاد،

نتایج نشان ميدهد که در  07درصد موارد کلر زني توسط

ته نشیني و صاف کردن آب از بین ميرود کلر زني در منابع

متصدیان ،کلر باقيمانده نامطلوب بوده و پس از یک دوره

آب شهری و صنعتي که کدورت آنها کم است باعث از

آموزش کوتاه مدت تنها  91درصد موارد کلر باقيمانده

بین رفتن  500درصد میکروبها ،حذف

،NH3,H2S

نامطلوب بود [.]6

کاهش  89-88درصد میکروبهای فاضالب خروجي،

هدف این مطالعه بررسي وضعیت کلر باقيمانده در

اکسیداسیون مواد آلي ،کاهش بو ،کمک به رنگ زدایي

شبکههای آبرساني شهری و روستایي و مقایسه آنها با

ميشود .همچنین کلر زني در کنترل رشد پالنکتونهای

همدیگر و مشخص کردن نواقص و کمبودها ميباشد

منابع آب موثر است [ ]7-3یک دستور کلي این است که

بنابراین امید است با توجه به اهمیت کلر باقيمانده ،که نقش

پیش کلر زني باید به صورتي انجام گیرد که کلر آزاد

مهمي در سالم سازی آب و جلوگیری از آلودگي بعدی در

باقيمانده در تمام مراحل تصفیه  0/3- 0/1 mg/litباشد

شبکه آبرساني دارد بتوان با مدیریت صحیح و مدبرانه و

بطوریکه برای اجتماعات بزرگتر از گاز کلر و برای

نظارت عالي و مستمر درصد نامطلوب کلر باقيمانده در

اجتماعات کوچک پودر کلر مناسبتر است .ضمناً در

شبکه آبرساني را به صفر تقلیل داد بطوریکه موارد

سالهای دهه  5290عمالً روش اضافه کردن آمونیاک با

مطلوب کلر باقيمانده در شبکه نزدیک به  711درصد به

کلر برای تهیه کلر باقيمانده ترکیبي مورد بررسي قرار

دست ميآید.

گرفت از مزایای این عمل ميتوان جلوگیری از رشد بعدی
جلبکها ،کاهش بو و مزه ،در آب را نام برد .ضمناً کلر

مواد و روشها

قادر است کیستهای  Histolyticو بعضي از انواع

مطالعه از نوع توصیفي مقطعي و کاربردی ميباشد پس از

ویروسها از جمله  Coxsackie’sرا نابود سازد ولي در

مطالعه اولیه مبادرت به تهیه فرم مخصوص در زمینه میزان

مقابل کیست پروتوزا از راندمان باالیي برخوردار نیست

کلر باقيمانده از لحاظ مطلوب و غیر مطلوب (زیر )7
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گردید سپس به مرکز بهداشت استان مراجعه نموده و با

زني  335تا بود که در نهایت اطالعات پس از جمع آوری،

هماهنگي کارشناسان بهداشت محیط مبادرت به تشکیل

طبقه بندی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

کالس بازآموزی توجیهي یک روزه برای کلیه کاردانها و

یافتههای پژوهش

کارشناسان بهداشت محیط استان گردید .هدف از تشکیل

جدول  7و  5درصد مطلوب کلر آزاد باقيمانده در شش

کالسها ،ارائه خط مشي یکسان جهت حصول به اطالعات

ماهه اول و دوم سال به تفکیک شهرستان در استان ایالم را

یکنواخت و عاری از هر نوع شبهات بود سپس کاردانها به

نشان ميدهد که در این جداول تعداد کل اندازه گیری شده

محل کار خود در شهرستان مراجعه کرده و شروع به

کلر باقيمانده و تعداد مطلوب و درصد آنرا مشخص نموده

سنجش کلر باقيمانده در آب مناطق شهری و روستایي

است و جدول  3مجموع کل درصد مطلوب و نامطلوب کلر

استان به مدت یکسان در سال  7393نمودند که در این طرح

باقيمانده مناطق شهری و روستایي استان ایالم را نشان

تعداد نمونههای اخذ شده از روستاهای تحت پوشش کلر

ميدهد.

جدول  -7درصد مطلوب کلر آزاد باقيمانده شهری و روستایي استان ایالم در شش ماهه اول به تفکیک شهرستان
گزینه
نام شهرستان

شهری
تعداد کل

تعداد مطلوب

(نمونه)

روستایي
درصد

تعداد روستاهای

مطلوب

تحت پوشش

تعداد کل (نمونه)

تعداد مطلوب

درصد
مطلوب

شیروان چرداول

7747

7715

86/87

96

77386

9161

14/11

ایوان

7368

916

46/199

51

1586

1189

81/37

ایالم

77369

8958

94/47

53

55541

51156

19/65

آبدانان

7151

7454

85/87

31

9349

4344

14/11

دره شهر

3647

3635

88/74

59

8984

1474

14/84

مهران

3141

5161

98/54

58

4563

6161

14/13

دهلران

3311

3715

87/86

37

5451

6558

15/49

جمع

55573

55175

98/13

335

16395

59991

18/74
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جدول  -5درصد مطلوب کلر آزاد باقيمانده شهری و روستایي استان ایالم در شش ماهه اول به تفکیک شهرستان
گزینه

روستایي

شهری

نام شهرستان

تعداد کل (نمونه)

تعداد مطلوب

درصد مطلوب

تعداد کل (نمونه)

تعداد مطلوب

درصد مطلوب

شیروان چرداول

5887

5153

85/16

75796

8848

97/95

ایوان

5858

5135

83/51

71171

8115

96/15

ایالم

3881

3115

86/66

75974

71555

95/35

دره شهر

5415

5694

85/83

57937

9667

39/44

مهران

3888

3741

18/78

75584

71534

93/56

دهلران

3655

3571

86/11

75954

71519

18/86

جمع

51173

79731

81/58

95483

59697

11/15

جدول  -3درصد مطلوب و نامطلوب کلر آزاد باقيمانده شهری و روستایي استان ایالم در سال
شهری
تعداد کل

تعداد کل

شش ماهه

55573

تعداد

روستایي
درصد مطلوب

مطلوب
55175

درصد

تعداد کل

تعداد مطلوب

نامطلوب
98/13

71/84

درصد

درصد نامطلوب

مطلوب
16395

59991

18/74

51/96

اول
شش ماهه

51173

79731

81/58

8/61

95483

59697

11/15

58/59

دوم
جمع کل

65554

61965

98/17

71/59

751115

771347

16/17

55/58

بحث و نتیجهگیری

برداری از دستگاه کلر زني ،عدم نیروی متخصص و ...آبي

اهمیت آب سالم و کافي و انتقال عوامل بیماریزا توسط آب

که بدست مصرف کننده ميرسد احتمال آلودگي دارد.

بر هیچ کس پوشیده نیست .با توجه به اینکه اکثر شهرها و

جدول شماره یک موید سنجش درصد مطلوب کلر آزاد

روستاهای استان دارای سیستم کلر زني جهت سالم سازی

باقيمانده شهری و روستایي استان ایالم در شش ماهه اول

آب وجود دارد ولي ممکن است به دالئل مختلفي از جمله

سال به تفکیک شهرستانها را نشان ميدهد .بطوریکه کلر

کمبود نیروی انساني ،عدم آگاهي مجریان در خصوص بهره

آزاد باقيمانده در شیروان چرداول با  24/25درصد ،ایوان
 44/07درصد ،ایالم  74/45درصد ،آبدانان 29/25
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درصد ،دره شهر  22/54درصد ،مهران  72/14درصد و

( ) P=0/00005در حالیکه در روستاها تفاوت به نفع شش

دهلران  25/24درصد را در مناطق شهری نشان ميدهد؛ و

ماهه اول ميباشد (.) P=0/11117

نتایج حاصله از نمونه برداری کلر آزاد باقيمانده در مناطق

الزم به توضیح است که سالمت جامعه رابطه مستقیمي با آب

روستایي شهرستانها به ترتیب ،07/41 ،20/35 ،04/00

سالم و بهداشتي دارد چنانکه بدون آن ،حصول به این هدف

 01/47 ،04/03 ،04/24 ،04/00درصد ميباشد

غیر ممکن ميباشد و بیماریهای مختلفي ميتواند از طریق

بنابراین در استان ایالم از کل نمونههای برداشت شده یعني

آب آلوده به انسان منتقل گردد بنابراین با اقدامات بهداشتي

( 91153نمونه)  99051نمونه مطلوب در مناطق شهری

از جمله گندزدایي آب آشامیدني با کلر ميتواند سد دفاعي

( 72/03درصد) و از کل نمونه اخذ شده به تعداد 16395

در برابر ارگانیسمهای بیماری زا ایجاد کند بنابراین با توجه به

در مناطق روستایي ،حدود  59991مورد مطلوب ( )18/74به

میزان کلر باقيمانده در شش ماهه اول و دوم سال در مناطق

ثبت رسیده است .در جدول شماره  5نیز سنجش درصد

شهری و روستایي به نظر ميرسد که حدود  71/35درصد در

مطلوب کلر آزاد باقيمانده شهری و روستایي استان ایالم در

مناطق شهری و  55/58درصد در مناطق روستایي میزان کلر

شش ماهه دوم را به تفکیک شهری و روستایي نشان ميدهد

باقيمانده نامطلوب بوده بدیهي است با اقدامات مدبرانه و

بطوریکه از تعداد کل نمونههای اخذ شده در مناطق شهری

مدیریت صحیح و سازماندهي بتوان درصد نامطلوب کلر

استان در شهرستانهای شیروان چرداول با  85/16درصد،

باقيمانده را در شبکههای آب رساني شهری و روستایي

ایوان  83/51درصد ،ایالم  86/66درصد ،دره شهر 85/83

استان به صفر تقلیل داد بطوریکه موارد مطلوب کلر

درصد ،مهران  18/78درصد و دهلران  86/11درصد ميباشد

باقيمانده در شبکههای آبرساني نزدیک به  711درصد باید

و در مناطق روستایي استان به تفکیک شهرستانها به ترتیب

بدست آید و شهرستانهایي که درصد موارد نامطلوب باالتر

 93/56 ،39/44 ،95/35 ،96/15 ،97/95و  18/86درصد

توجهات بیشتری را ميطلبد.

ميباشد بنحویکه از تعداد کل نمونههای اخذ شده در مناطق

جهت بهبود بخشیدن به درصد مطلوب کلر آزاد باقيمانده در

شهری به تعداد  79731 ،51173مورد مطلوب (81/58

تاسیسات آب مناطق شهری و روستایي پیشنهادات زیر ارائه

درصد) و در مناطق روستایي از مجموع نمونههای اخذ شده

ميگردد.

مطلوب-
7
به تعداد  59697 ،95483مورد آن ( 11/15درصد)

 -7برنامه ریزی صحیح ،هماهنگ و سازماندهي کارمندان

ميباشد .در جدول  3درصد مطلوب و نامطلوب کلر

بهداشت محیط جهت نظارت و تهیه و توزیع آب سالم

باقيمانده مناطق شهری و روستایي استان ایالم در سال را

 -5آگاهي دادن به متصدیان کلر زني جهت رعایت اصول

نشان ميدهد بنحویکه از مجموع کل  65554نمونه اخذ شده

نگهداری کلر و توجه به مشخصات کلر از لحاظ کهنه و

در سال 61965 ،مورد مطلوب ( 98/17درصد) و 71/59

قدیمي بودن

درصد نامطلوب در مناطق شهری استان و از کل تعداد

 -3بازرسي دائم و مداوم از نقاط مختلف شبکه آبرساني از

نمونههای گرفته شده در مناطق روستایي استان به تعداد

منبع تامین آب تا توزیع از لحاظ شکستگي لوله و احتمال

 771347 ،751115نمونه مطلوب ( 16/17درصد) و 55/58

ایجاد خالء و ورود فاضالب به شبکه

درصد نامطلوب به ثبت رسیده است؛ بنابراین مقایسه کلر

 -6تامین کلر به مقدار پیش بیني شده برای منابع مختلف

باقيمانده در شش ماهه اول و دوم در شهر نشان داد که از

آبرساني

نظر مطلوبیت ،تفاوت معني دار در شش ماهه اول و دوم

 -5چک نمودن نقاط مختلف شبکه از لحاظ کلر باقيمانده و

وجود دارد و این تفاوت به نفع شش ماهه دوم ميباشد

رفع مشکالت موجود
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 -4افزایش آگاهي متصدیان کلر زني در جهت استفاده و
بهره برداری صحیح از دستگاههای کلر زني و یا افزایش کلر
به صورت دستي یا سایر روشهای رایج
 -1آموزش همگاني از طریق رسانههای دسته جمعي جهت
باال بردن آگاهي مردم در خصوص نگهداری از شبکههای
آب
 -9نظارت مستمر سازمانهای مرتبط با تهیه و توزیع آب از
متصدیان کلر زني جهت انجام صحیح کلر زني

تقدیر و تشکر:
از گروه محترم بهداشت محیط ،مرکز بهداشت استان ایالم،
مدیر کل محترم پژوهش و حوزه وابسته به آن ،شرکت آب و
فاضالب روستایي استان و سایر همکاران در بخشهای دیگر
که در اجرای طرح ما را یاری نمودند ،دانشگاه کمال تشکر
دارد.
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