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سهیال زارعمنش
گروه بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ،تبريز ،ايران
چكیده
تأمین آب آشامیدنی سالم براي جوامع بشري از اهمیتی حیاتی برخوردار است .هدف از اين مطالعه تعیین اهمیت و عملکرد کلرزنی در شبکه توزيع
آب آشامیدنی در میزان مطلوبیت کیفیت میکروبی و وضعیت کلرزنی در شهرستان تبريز و روستاهاي اطراف آن میباشد .اين مطالعه توصیفی-
تحلیلی و بررسی محیطی و کتابخانهاي و اطالعات الزم با استفاده از دادههاي جمعآوري شده از ساير مقاالت و شرکت آب و فاضالب شهرستان
تبريز تهیه شده و پس از اخذ مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت .نتايج حاصل از بررسی نشان داد روش کلرزنی مورداستفاده در روستاها ازنوع کلرزنی
مايعی و يا روش کوزهاي است .درروش مايعی تزريق کلر با فشار انجام میشود .نوع کلر استفاده شده پرکلرين بهصورت پودر يا کريستال است.
 55/5درصد جمعیت روستايی استان آذربايجان شرقی از تاسیسات آب بهرهمند میباشند .روزانه مراحل مختلفی همچون کلرزنی ،کلرسنجی ،نمونه
برداري و آزمايش در آزمايشگاه  7گانه سطح استان انجام میشود تا مردم با خیالی آسوده از آبی سالم بهرهمندگردند .مرکز بهداشت نیز همواره
ناظر بر عملکرد شرکت بوده و مجاري تامین آب و ورود و خروج آب را کنترل میکند تا آب تامین شده ،عاري از هرگونه آلودگی باشد .از
مجموع  727روستاي باالي  22خانوار فاقد لولهکشی ،لوله کشی  55روستا در قالب مجتمعهاي روستايی و يا تک روستايی در حال اجرا میباشد.
حدود  022روستا يعنی  22درصد جمعیت استان داراي تاسیسات آب بوده ولی تحت پوشش اين شرکت نیست .با توجه به اينکه در سالهاي اخیر
امر مهم کلرزنی مخازن آب روستايی به شرکت آب و فاضالب روستايی محول شده و شايد آبداران محترم اين شرکت ضرورت مسأله را به خوبی
درک نکردهاند ،در بسیاري از روستاهاي کشور که تحت پوشش اين شرکت هستند بايستی به کلرزنی اهمیت بیشتري داده گردد و همچنین
روستاهايی که تحت پوشش اين شرکت نیستند عمالً در بالتکلیفی قرار گرفته اند و ارگانی مسؤولیت کلرزنی را به عهده نمیگیرد که الزم است در
اين خصوص هر چه سريعتر تصمیمات مناسب و کاربردي اتخاذ شود.
کلیدواژه :گندزدايی ،آب ،شهرستان تبريز.
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مقدمه

برنامهريزي و هزينه در جهت تامین آب سالم سرمايهگذاري

کمبود منابع آبی به عنوان يکی از اساسیترين اهرمها ،زندگی

قابل توجهی براي آينده خواهد بود ] .[5با توجه به اينکه

انسان ،گیاهان و جانوران را در بسیاري از کشورها ،از جمله

کیفیت میکروبی آب در شهر و روستا متاثر ازعوامل زيادي از

کشور ما مورد تهديد قرار داده است و بهعنوان يکی از

قبیل نوع منبع (چشمه ،چاه ،رودخانه و ،)..بهسازي منابع،

تنگناهاي کشاورزي و اقتصادي مطرح میباشد ] .[7از طرفی

ذخیره آب در مخازن ،نوع و قدمت شبکه انتقال و توزيع،

ازدياد جمعیت و گسترش شهرنشینی ،صنعتی شدن و کاربرد

شرايط جغرافیايی ،نزديکی به منابع آالينده و… میباشد،

نامناسب و استفاده بیرويه از زمین ،مسايل زيست محیطی

مطلوب بودن پارامترهاي میکروبی بسیار حائز اهمیت

متعددي را ايجاد نموده است که آلودگی منابع آب يکی از

است.گندزدايی آب آشامیدنی با هدف انهدام عاملهاي

پیامدهاي مهم آن به شمار میآيد ] .[2در غالب کشورهاي در

میکروبی بیماريزا ،کنترل میکروارگانیسمهاي مزاحم ،ممانعت

حال توسعه جوامع با مشکل کمبود و يا کیفیت آب شرب

از رشد مجدد میکروبی در شبکههاي آبرسانی و حذف يا

مواجه هستند .براساس گزارش  WHOدر سال  222۲میزان

تقلیل رنگ ،طعم و بوي آب به انجام میرسد .نیل به موفقیت

مرگ و میر مرتبط با بیماريهاي منتقله توسط آب بیش از 5

در اين امر ،تمهیدهاي ويژهاي از حوضهي آبريز تا

میلیون نفر در سال بر آورد شده است .به طورکلی گسترش

مصرفکننده را طلب میکند و نخستین شرط تحقق آن،

خطرآلودگی میکروبی آب بیشتر ناشی از فعالیتهاي انسانی

پیشبینی تمهیدهاي مديريتی و فنی براي ممانعت و يا تقلیل

است .از جهتی به وضوح پیداست که تخلیه فاضالب در

ورود آاليندهها به منابع آب است.کلر ابتدا در سال  752۲در

محیط زيست باعث آلودگی منابع آب میشود ] .[3-6سازمان

شیکاگو به يک سیستم آب همگانی افزوده شد و در از بین بردن

بهداشت جهانی معیارهايی جهت جواز مصرف آب شرب

بسیاري انواع بیماريهاي منتقل شده آبی مثل وبا و تب تیفوئید

توصیه مینمايد و مسئولین محلی تامین کننده سالمت را

قابل استفاده بود .پیش از کلرزدن بسیاري شهرهاي عمده داراي

موظف به رعايت اين معیارها نموده است .همین معیارها ،تامین

آمار مرگ و میر  7در  7222نفر به تنهايی از تیفوئید بودند .کلر

کننده آب سالم و تمیز براي جمعیتها و حفاظت مداوم و

براي گندزدايی کردن آب شهرداري به مدت بیش از  ۲2سال

مستمر در حین انتقال ،توزيع ،ذخیره و مصرف آب میباشد

استفاده شده و داراي اثرات مثبت بر بهداشت همگانی بوده

] .[7از معیارهاي اولويتدار سازمان جهانی بهداشت پايش

است .هرچند که کلرزنی يکی از متداولترين روشهاي

مداوم آب شرب از منظر میکروب شناختی است .که بايستی

شیمیايی گندزادايی است ،اما ازن زنی در فرانسه ،آلمان ،کانادا

از منابع آب متناسب با جمعیت ،نمونهبرداري و آزمايشهاي

و شوروي سابق معمول است .در کشورهاي اروپايی از دي-

میکروبی صورت گیرد .ارزيابی کیفیت میکروبی آب شرب

اکسید کلر براي ضدعفونی کردن استفاده میشود .بهدلیل

میتواند به حفاظت از مصرفکنندگان از بیماريهاي که

مزاياي متعدد کلرزنی در تحقق سالمت میکروبی آب ،سازمان

بعلت مصرف آب منتقل میشوند ،کمک کند .اين مسئله

جهانی بهداشت به صراحت اعالم کرده است که پیامدهاي

امروزه يکی از مهمترين چالشهاي پیش روي مديريت

بهداشتی ناشی از فرآوردههاي جانبی کلرزنی ،در مقايسه با عدم

کیفیت آب میباشد ] .[۲بهبود کیفیت آب آشامیدنی،

کفايت انجام آن ،بسیار جزيی است و کلرزنی آب بدون توجه

بهسازي منابع آب ،تصفیه آب و بهسازي منابع ذخیره میتواند

به کنترل فرآوردههاي جانبی حاصل از آن بايد انجام شود.

موارد بیماري اسهال را بهطور چشمگیري کاهش دهد .بنابراين
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مبانی کلرزنی

از  H.T.Hو ترکیبات ديگر کلردار براي گندزدايی آب بکار

براي حصول اطمینان از درستی کلرزنی قواعد زير بايستی

میرود.

رعايت شود:

 -پرکلرين  Ca(OCL)2به صورت پودر يا کريستال ريز در بسته

 -7آب مورد گندزدايی ،صاف و بدون کدورت باشد.

هايی با وزن مشخص تهیه و توزيع میگردد.

 -2کلر مورد نیاز آب مشخص گردد ،نقطه شکست کلر و کلر

-گرد سفید کلر  CaOCL2که کلر قابل استفاده آن  35ـ 33 /5

باقیمانده آزاد حائز اهمیت است.

درصد است.

 -3در هر حال زمان تماس حدود يک ساعت براي ازبین بردن

 -محلول هیپوکلريت سديم  NaOClکه داراي  5ـ 3و 76ـ72

زيستوارکهاي حساس در مقابل کلر منظور گردد.

درصد وزنی کلر قابل استفاده است.

 -0حداقل کلر باقیمانده پس از يک ساعت  2/5میلیگرم در

به هر حال علی رغم ترکیبات جانبی کلر با مواد آلی آب و

لیتر پیشنهاد میشود .اين مقدار در بیماريهاي همه گیر روده تا

خطرات احتمالی آن براي سالمت هنوز کلر به عنوان يک ماده

 7میلیگرم در لیتر نیز توصیه شده است.

شیمیايی گندزدا براي بهسازي آب آشامیدنی مورد استفاده

 -5مقدار کلر مورد نیاز هر نوع آب برابر خواهد بود با مقدار

است.

کلري که به آب اضافه میشود تا پس از يک ساعت مقدار 2/5
میلیگرم در لیتر کلر باقیمانده داشته باشد.

استفاده از ترکیبات کلردار برای گندزدایی آب
متداولترين عامل تصفیه آب که در اکثر کشورهاي پیشرفته

روش کلرزنی

استفاده میشود ،استفاده از اسید هیپوکلرو است .اين ترکیب

با توجه به حجم آب مورد گندزدايی و وسعت پروژه ،روش

کوواالنسی و خنثی با عبور از درون غشاء موجودات ذرهبینی

کلرزنی تعیین میگردد .کلر ممکن است به يکی از اشکال زير

آنها را میکشد .هم مانند ازن پايداري کمتري دارد و نمیتوان

در دسترس باشد:

آن را ذخیره کرد.

الف) گازکلر Cl2

در مراکز بزرگ تصفیه آب  ،هیپوکلرواسید را با حل کردن گاز

ب) کلرامین  NH2 Clو NHCl2

کلر در آب در  pHمتوسط تولید میکنند .بنابراين محلول رقیق

ج) پرکلرين )High Test Hypochlorit) H.T.H

کلر در آب  ،داراي مقدار کمی است و چنانچه محیط واکنش

د) دي اکسید کلر Clo2

زياد باشد ،اسید هیپوکلرو به يون هیپوکلريت که خاصیت

کلر اولین ماده انتخابی در گندزدايی آب است زيرا ارزان ،موثر

گندزدايی کمتري دارد ،تبديل میشود.

و کاربرد آن بسیار ساده است .براي جلوگیري از آثار سمی آن

در استخرهاي شنا ،معموالً براي تولید هیپوکلرو اسید از نمک

توسط دستگاه کلرزنی به آب اضافه میشود .ترکیب آمونیاکی

کلسیمهیپوکلريت يا محلول آبی سديمهیپوکلريت استفاده

کلر نیز براي گندزدايی آب به کار میرود لیکن اثر آن کندتر

میشود .با انجام واکنش اسید  -باز بیشتر درون آب ،يون

از اثر کلر است .اين امر باعث محدوديت استفاده از آن شده

هیپوکلريت به اسید هیپوکلرو تبديل میشود .براي جلوگیري از

است.

تجزيه اسید ،بايد  pHمحیط به دقت کنترل شود تا بیش از اندازه

پرکلرين يا  H.T.Hيا هیپوکلريت پر قدرت ،يکی از ترکیبات

قلیايی نباشد ،چون براي جلوگیري از خوردگی مواد ساختمانی

کلسیم است که  62- 72درصد کلر دارد .محلول ساخته شده

استخر در محیط اسیدي ،معموالً  pHرا باالتر از  7نگه میدارند.
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جدول - 7مقدار کلر مورد لزوم

حفظ  PHقلیايی ،همچنین مانع از تبديل آمونیاک حل شده به
حجم مخزن

درصد

کلر مورد

ساعت

به m3

خلوص کلر

مصرف به kg

ماندگار

روش کلر زنی مخازن آب

722

72

3/0

72

کلرينه کردن آب مخازن :ابتدا حجم مخزن را معین نموده،

222

72

6/۲

72

کلر آمینها (که باعث تحريک چشم است) ،میشود.

سپس به ازاي هر متر مکعب ( 7222لیتر) از آب  3تا  5گرم
پـودرپرکلرين استفاده میشود .کلرينه کردن مخازن به روش
هاي دستی و مکانیکی انجام میشود که در روش دستی الزم
است حتماً پس از اضافه کردن محلول کلر آب مخزن به هم
زده شود .بعد از گذشت نیم ساعت در صورت مناسب بودن
نتیجه کلرسنجی آب قابل مصرف است .قابل ذکر است که
نتیجه کلرسنجی در کلیه ساعات شبانه روز و در نقاط مختلف
شبکه لولهکشی بايد در حد مطلوب باشد .حد مطلوب آخرين
شیر مصرفی شبکه  2/5تا ( PPM 7قسمت در میلیون) است.
طرز تهیه و استفاده از محلول کلر مادر
از ترکیب سه قاشق مرباخوري (  75گرم) از پودر پرکلرين 72
درصد در يک لیتر آب ،کلر مادر بدست میآيد که بايد در
يک بطري تیره رنگ يا پوشیده با کاغذ آلومینیوم نگهداري
شود 3 .تا  7قطره از اين محلول کلرمادر در يک لیتر آب به
مدت  32دقیقه آن را بهداشتی و قابل شرب مینمايد .در اين
روش به ازاي هر يک لیتر آب  3قطره از محلول کلر  7درصد
اضافه میشود ،بعد از نیم ساعت میزان کلر باقیمانده را اندازه-
گیري نموده در صورتی که میزان کلر باقیمانده بین  2/2تا 2/۲
میلیگرم در لیتر باشد آب قابل مصرف است ،در غیر اين
صورت تعداد قطرات کلر  7درصد را تا  7قطره و مدت زمان را
تا يک ساعت تغییر میدهیم تا میزان کلر باقیمانده در حد
مطلوب به دست آيد.

قبل از گند زدائی ،جدار داخلی مخازن با برس سیمی تمیز و
شست و شو می گردد و با توجه به حجم مخزن می توان به ازاي
هر متر مکعب  03گرم پرکلرين 72درصد (به صورت محلول)
آماده نمود .بعد از اين مرحله چندين بار مخزن را با آب شستشو
میدهیم.
گندزدایی آب چاه
کلرينه کردن آب چاه :در اين روش ابتدا حجم آب موجود در
چاه اندازه گیري می شود و بعد به ازاي هر متر مکعب آب  3تا
 5گرم پودر پرکلرين به آب اضافه میشود و حداقل نیم ساعت
زمان تماس در نظر گرفته می شود .در اين روش هم در صورت
نتیجه مطلوب کلرسنجی آب قابل استفاده است ،در غیر اين
صورت بايد میزان کلر اضافه شده و زمان تماس کلر با آب را
تغییر داد تا کلر باقیمانده مطلوب بهدست آيد .بهتر است
گندزدايی چاه آب بعد از برداشت روزانه انجام شود.
روش کوزهگذاري :در اين روش يک کوزه سفالی با گنجايش
 72تا  75لیتر تهیه کرده و روي بدنهاش در دو طرف نزديک به
وسط  2سوراخ  6میلیمتري ايجاد میکنند .سپس  752گرم
پودر پرکلرين و  3کیلوگرم ماسه کامالً تمیز را مخلوط کرده و
داخل کوزه میريزند .پس از آن در کوزه را با يک ورقه
پالستیک غیرقابل نفوذ محکم بسته و کوزه را در چاه آويزان
میکنند به نحوي که پايینتر از سطح آب قرار گیرد .اين مقدار

نحوه گندزدایی مخازن تعمیر شده و یا جدید

پرکلرين براي گندزدايی آب چاهی که روزانه  522تا 7222

االحداث

لیتر آب از آن برداشت میشود به مدت يک هفته کافی است.

طبق جدول 7مقدار کلر مورد لزوم محاسبه میگردد.
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کلر باقیمانده

هالومتانها (چهار ترکیب) ،هالواستیک اسیدها (نه ترکیب)،

ممکن است پس از گندزدايی ،آلودگیهاي میکروبی ثانويهاي

هالواستونیتريلها (چهار ترکیب) را نام برد .چنانچه تعیین مقدار

در شبکه لولهکشی سالمت آب را تهديد کند .يکی از

کل اين ترکیبات مورد نظر باشد از دستگاه تعیین مقدار کل

خصوصیات مهم کلر آزاد آن است که عالوه بر قدرت

ترکیبات آلی هالوژنه

))TOX: total Organic Halogen

گندزدايی باال جهت گندزدايی اولیه ،پايداري شیمیايی الزم

استفاده میشود و اگر تعیین مقدار کیفی و کمی هر يک از اين

براي باقیگذاردن کلر باقیمانده را جهت رسیدن به اهداف

ترکیبات الزم باشد از دستگاههاي گاز کروماتوگرافی ( )GCو

ثانويه گندزدايی دارا میباشد .اين مورد نتايج رضايت بخشی

يا گاز کروماتوگرافی  /مس اسپکترومتري ( )GC/MSاستفاده

در امر گندزدايی با کلر دارد که در مورد هیچ يک از مواد

میشود ].[72

گندزداي ديگر قابل مشاهده نیست زيرا در استفاده از ساير مواد

تری هالومتانها ،محصول خطرناک کلرزنی

براي رسیدن به اين دو هدف مجبور به جدا نمودن گندزدايی

تري هالومتانها ( )THMمعمولترين محصول فرعی حاصل از

اولیه و ثانويه هستیم که هزينه سرمايه اي زيادي را می طلبد.

کلرزنی به آبهاي آشامیدنی هستند و غلظت آنها از ديگر

ترکیبات آلی جانبی حاصل از عمل کلرزنی آب

مواد آالينده بیشتر است .هنگامی که کلر به عنوان گندزدايی

آشامیدنی

کننده در تصفیه آب بکار میرود ،در اثر ترکیب کلر با مواد

تشکیل ترکیبات جانبی آلی حاصل از عمل کلرزنی آب

آلی موجود در آب تولید تري هالومتانها يا هالوفرمها را سبب

آشامیدنی از نظر سالمتی انسان و همچنین ايجاد مشکالت در

میشوند .تريهالومتانهاي اصلی عبارتند از :کلروفرم ،برمودي

تاسیسات تصفیه آب از سال  7570که وجود کلروفرم و سه تري

کلرومتان ،ديبرموکلرومتان و برموفرم .شواهدي در دست

هالومتان ( )THMsديگر گزارش شد ،مورد توجه بوده است.

است که اين ترکیبات خاصیت سرطانزايی دارند.

تحقیقات وسیعی از آن تاريخ انجام شده است تا فاکتورهايی
که در تشکیل اين ترکیبات دخالت دارند شناخته شوند و بتوان
از طريق تکنیکهاي آب آشامیدنی ،غلظت آنها را کاهش
داد .بعضی از اين ترکیبات جانبی با دز زياد به صورت خوراکی
و يا تزريقی در حیوان ايجاد سرطان میکنند و ممکن است در
دراز مدت اثرات نامطلوبی بر سالمت انسان نیز داشته باشند.
مواد هوموسی که به صورت طبیعی در آبهاي سطحی يافت
میشوند ،مواد پیشسازي هستند که در کلرزنی آب آشامیدنی
ترکیبات جانبی ايجاد میکنند که برخی از اين ترکیبات
مشکوک به ايجاد سرطان میباشند .در اثر واکنش بین کلر و
ترکیبات هوموسی بیش از  7۲2ترکیبات جانبی ايجاد میگردد،
که درصد عمده اين ترکیبات ،ترکیبات هالوژنه میباشند .از
جمله گروههاي شناخته شده ترکیبات جانبی میتوان تري

مزایا و معایب کلر در آب آشامیدنی
مهمترين مزاياي اين فرآيند عبارتند از:
-7کلرزنی فرآيندي ارزان و کم هزينه جهت ضدعفونی کردن
آب مصرفی انسان است.
-2کلر داراي اثر باقیمانده در آب است که باعث تضمین نسبی
سالمتی آب در تمام مسیر شبکه آب رسانی میشود.
اما معايب و مضرات کلرزنی عبارتند از:
-7کلر باقیمانده در اثر ترکیب با مواد آلی موجود در آب تولید
ترکیباتی موسوم به تريهالومتانها را میکند که بیشتر
متخصصان بر سرطانزا بودن اين ترکیبات تاکید دارند.
-2کلرزنی باعث کشته شدن میکروارگانیزمهاي موجود در آب
میشود .اين درحالی است که الشه اين میکرو ارگانیزمها در
آب باقی میمانند و ممکن است خود منشا آلودگی شوند.

فصلنامهي کاربرد شیمی در محیط زيست ،سال نهم ،شماره  ،36پايیز 7357
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 -3تماس کلر با پوست و موي انسان باعث ايجاد حساسیت،

از کل روستاهاي موجود ،يک هزار و  505روستا باالي 22

ريزش مو و مشکالت ديگر شود.

خانوار و حدود  722روستا زير  22خانوار میباشد که تعداد

 -0استنشاق گاز کلر ( در استخر يا حمام ) براي ريه انسان مضر

 7۲7۲روستاي باالي  22خانوار داراي لولهکشی و از مجموع

میباشد.

 727روستاي باالي  22خانوار فاقد لولهکشی ،لولهکشی 55

-5گروهی از میکروارگانیزمها مانند کريپتوس پروديوم نسبت

روستا در قالب مجتمعهاي روستايی و يا تک روستايی در حال

به کلر مقاوم هستند و با اين روش از بین نخواهند رفت.

اجرا میباشد.

بنابراين کارشناسان توصیه میکنند که جهت مقابله با اثرات

جدول – 3وضعیت آبرسانی روستاها

زيانبار کلر در آب آشامیدنی ،در نقطه مصرف کلر باقیمانده
آب را حذف کرده و سپس اقدام به نوشیدن آب کنیم.

روستاهاي باالي 22

دارای لوله کشی

فاقد لولهکشی

7۲7۲

727

خانوار

مواد و روشها
اين مطالعه توصیفی-تحلیلی و بررسی محیطی و کتابخانهاي با
توجه به وضعیت موجود در شهرستان میباشد٬که با هماهنگی
و مکاتبهاي که با شرکت آب و فاضالب شهرستان تبريز
صورت گرفته تهیه شده است که اطالعات پس از اخذ مورد
تجزيه و تحلیل قرار گرفت .با مطالعه دقیق مقاالت ذکر شده در

در اين بررسی مشخص گرديد عمل کلرزنی در بیشتر روستاها
انجام نمیشود که از داليل آن میتوان به اينها اشاره کرد:
جدول -0توزيع فراوانی روستاها برحسب داليل عدم کلرزنی

رفرنس ابتدا اصول کلی مبانی کلرزنی را بررسی ،سپس

عدم وجود پرکلرين

77

بی توجهی بهورزان

72

وضعیت نحوه کلرزنی موجود در شهرستان تبريز را با ساير

دوري مخزن از روستا

3

شهرها مقايسه کرديم و به توصیههاي الزم در رابطه با مديريت

وضعیت مخزن

72

عدم وجود کیت کلرسنج

5

کلرزنی شهرستان تبريز دست يافتیم.

نتایج و بحث
ازکل 2هزار و  773روستاي داراي سکنه در استان ۲2 ،درصد
جمعیت روستايی ( 2373روستا) تحت پوشش شرکت آب و
فاضالب بوده و حدود  022روستا يعنی  22درصد جمعیت
استان داراي تاسیسات آب بوده ولی تحت پوشش اين شرکت
نیست.
جدول -2درصد تحت پوشش شرکت آب و فاضالب
غیرتحت

روستاها

تحت پوشش

بر حسب درصد

 ۲2درصد

 22درصد

بر حسب تعداد

2373

022

پوشش

نتیجهگیری
با بررسی مقالههاي زير دو شهر مذکور را از لحاظ وضعیت
مديريت کلرزنی با شهرستان تبريز مقايسه کرديم:
در مطالعه میرانزاده در شهر کاشان درسال  73۲5تحت عنوان
بررسی کیفیت شیمیايی و وضعیت کلرزنی روستاهاي
شهرستان کاشان به طور کلی  02درصد روستاهاي داراي
شبکه توزيع و  7/5درصد روستاهاي فاقد شبکه توزيع به طور
کلی در  30/۲درصد روستاها کلر باقیمانده در محدوده
استاندارد اعالم گرديده است ].[77
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آشامیدنی روستاهاي شهرستان سقز عنوان نموده که 33/۲۲

زنی در سالهاي مورد مطالعه به طور صعودي شده است.

درصد از جمعیت روستايی شهرستان سقز به آب آشامیدنی با

توزيع و چگونگی مصرف آب سالم به علت محدود بودن

کلر باقیمانده در محدوده استاندارد دسترسی دارند .که از

منابع آب قابل دسترسی در کشور و عدم توزيع مناسب زمانی

میانگین کشوري  57/02درصد در سال  73۲5پايینتر است و

و مکانی آن يکی از چالشهاي عمده در تامین آب سالم می-

 ۲۲درصد از جوامع روستايی از آب سالم از نظر کلیفرم

باشد .از اين رو بايد تالش فراوان به کار بست تا از آلوده شدن

گرماپاي برخوردار هستند .در اين مطالعه نوع روستاهايی که

آبهاي سالم در دسترس جلوگیري به عمل آيد .به نظر می-

داراي شبکه لولهکشی آب شرب هستند مورد مطالعه

رسد توسعه و ترويج پژوهشهاي در دههي  HSRمديريت

قرارگرفته است ] .[72طی مطالعات بررسی شده در رابطه با

ارتقاء کیفیت در قالب برنامههاي اخیر اثر مثبت خود را بر

بررسی نحوه گندزدايی آب آشامیدنی شهرستان تبريز ،بسیاري

ارتقاء مديريت کیفیت منابع آب شرب گذاشته باشد.

از روستاهايی که تحت پوشش شرکت آب و فاضالب هستند
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