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چکیده
دسترسی به آب سالم از ابعاد فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیک از نیازهای اساسی و اولیه بشر می باشد .کیفیت شیمیایی آب
آشامیدنی تاثیر به سزایی در سالمتی مردم دارد .این تحقیق مطالعه ای توصیفی  -مقطعی است که به مدت  8ماه در بازه زمانی
زمستان  32و بهار و تابستان  31به انجام رسید .ابتدا با تهیه و تنظیم پرسشنامه  ،اطالعاتی در رابطه با میزان استفاده  ،نوع و کارکرد
سیستم های تصفیه خانگی جمع آوری گردید ،سپس از  13دستگاه تصفیه آب خانگی نمونه برداری بهعمل آمد .نمونهها جهت
بررسی پارامترهای اکسیژن محلول ،هدایت الکتریکی ،اسیدیته ،کل جامدات محلول ،سختی کل ،فلوراید ،نیترات ،کلراید و همچنین
بررسی آلودگی میکروبی آب بر اساس دستور العمل ارائه شده در آخرین چاپ کتاب استاندارد متد ( ، )1321مورد آزمایش قرار
گرفتند .انجام نمونه برداریها در  5منطقه مختلف شهر اهواز که تحت پوشش  5تصفیه خانه شهر قرار دارند به انجام رسید .میانگین
پارامتر های کیفی اسیدیته ،هدایت الکتریکی ،کل جامدات محلول  ،اکسیژن محلول ،سختی کل ،فلوراید ،کلراید ،نیترات و میانگین
مقادیر  MPNبهترتیب در حدود ،3/38)mg/l( ،38/4 )mg/l( ،1/32 )mg/l( ،229/22)mg/l( ،998/93) µmho/cm( ،8/12
( 3/533 )mg/l( ، 55/84)mg/lو ( 5/93 )ml 100 indexاندازه گیری شده اند .نتایج نشان داد که سیستم های تصفیه برخی از
پارامتر ها مانند  pHو ECرا در حد مطلوب استاندارد آب آشامیدن تصفیه کرده اند ولی منجر به کاهش شدید مقادیر سایر پارامتر
های  ،DO ،TDSسختی کل ،کلراید ،فلوراید و نیترات به زیر حد استاندارد آب آشامیدنی ،شده اند و در کاهش آلودگی میکروبی
بدون تاثیر بوده اند.
واژههای کلیدی :دستگاه های تصفیه خانگی ،کیفیت آب ،اهواز و پارامتر های فیزیکی -شیمیایی و میکروبی آب.
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مقدمه
دسترسی به آب سال م از نظرکیفیت پارامترهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیک از نیازهای اساسی و اولیه بشر می باشد.
کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی تاثیر به سزایی در سالمتی مردم دارد ،چراکه آب آشامیدنی یکی از راه های تامین امالح
ضروری بدن انسان است ( .)Taheri et al ، 2010 ; Osborne et al ،1993بعضی از این امالح در تغذیه و سالمت
انسان مفید و تعدادی مضر می باشند .گروهی از مواد شیمیائی در صورتی که با غلظت بیشتر ازحد مجاز درآب آشامیدنی
موجود باشند ،موجب به خطر انداختن سالمت و بهداشت انسان می گردد ( .)Calderon ،1222بیماری های قلبی -
عروقی ،اخت الالت و برخی بیماری های گوارشی ،عوارض کلیوی ،فشارخون ،پوسیدگی های دندانی از عوارض نامطلوب بودن
کیفیت شیمیایی آب می تواند باشد  .به طور معمول نمک های محلول در آب به صورت کاتیون و یا آنیون هستند (1222
 .)Virkutyte et al., 2006،Karavoltsos et al ;،از کاتیونه ای مهم در آب می توان کلسیم ،منیزیم ،سدیم،آهن،
منگنز ،پتاسیم ،آلومینیوم و از آنیون های مهم کربنات،بی کربنات ،نیترات و نیتریت ،سولفات ،کلرید را می توان نام برد.
مزه شوری آب ناشی از غلظت یون کلر ،ید و سدیم می باشد ( .)Borsuk et al., 2002این شوری بستگی به ترکیبات
شیمیایی آب دارد .اگر کاتیون غالب سدیم باشد در آبهایی با غلظت کلر  112میلیگرم بر لیتر مزه شوری محسوس است
اما اگر کاتیون کلسیم و منیزیم باشد تا غلظت  2222میلی گرم بر لیتر یون کلر هم ممکن است مزه شوری آب آشکار
نشود ( .)Lavado et al، 2006میزان حاللیت نمک ها در آب بستگی به  pHو دما ،میزان حاللیت آن عنصر و عوامل
دیگر دارد .تلخی آب به خاطر وجود نمک های منیزیم و مزه گس مربوط به آهن و آلومینیوم محلول در آب می باشد
( .) Le Cloirec et al، 2001با توجه به روند روبه رشد جمعیت و تولید مواد زائد جامد و مایع به ویژه دفع فاضالب ها
درچاه های جاذب و افزایش خطر آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی و حتی آب باران ،نیاز شدید جوامع به آب سالم
بیشتر از پیش احساس می شود ،لذا امروزه تامین آب آشامیدنی سالم به عنوان یک نیاز جدی تر نسبت به گذشته مد نظر
است  .در شکل  2مراحل تصفیه آب در درون برخی از انواع دستگاه های تصفیه آب خانگی نشان داده شده است .این
دستگاه ها را معموالً به صورت خطی در زیر ظرفشویی آشپزخانه ها یا در محل آب ورودی به خانه ها می توان نصب کرد
( .)Peng et al ،1229با افزایش میزان مواد محلول آب ها ،استفاده از سیستم های تصفیه آب خانگی در سال های اخیر
رواج بسیار زیادی در جوامع شهری و روستایی ایران یافته است .نیاز روزانه آب شهری در اهواز از طریق آب رودخانه کارون
تامین می گردد که پس از انتقال آب رودخانه به تصفیه خانه های آب شهر اهواز آب با روش های انعقاد و ته نشینی،
فیلتراسیون و کل رزنی تصفیه و وارد شبکه توزیع می گردد .این تحقیق بهمنظور بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی و
میکروبی آب تصفیه شده از دستگاه های تصفیه آب خانگی در شهر اهواز انجام شده است.
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شکل  :2مراحل تصفیه آب در درون برخی از انواع دستگاه های تصفیه آب خانگی

مواد و روشها
این مطالعه توصیفی مقطعی جهت بررسی کیفیت آب تصفیه شده حاصل از دستگاه های تصفیه آب خانگی در شهر
اهواز به مدت  2ماه در زمستان  32و بهار و تابستان ( 31فصول پر آبی وکم آبی) از طریق نمونه برداری از آب خروجی از
دستگاه های تصفیه آب خانگی دارای مارکهای تجاری مشابه در سطح شهر صورت گرفت .با توجه به اینکه شهر اهواز 1
تصفیه خانه آب دارد ،انتخاب محل های نمونهبرداری بر اساس مناطق تحت پوشش هر یک از آنها صورت پذیرفت.
همچنین تعیین بهترین نقاط برای نمونه برداری و تعیین میزان استفاده ،رضایت از سیستم های تصفیه و مارکهای تجاری
س یستم های تصفیه ی آب خانگی مورد استفاده با استفاده از اطالعات حاصل از پرسشنامه ها مشخص گردید .در مجموع از
 12دستگاه تصفیه آب خانگی ( 12نمونه از آب خروجی و 9تکرار)  02نمونه جمع آوری شد .نمونه های برداشت شده در
ظروف شیشه ای استریل نگهداری و بر روی آنها تاریخ ،ساعت ،محل نمونه برداری ،اکسیژن محلول آب pH ،و هدایت
الکتریکی به هنگام نمونه برداری ثبت و بالفاصله به آزمایشگاه جهت انجام سایر بررسی ها منتقل گردید .پارامتر هایی نظیر
 ،DO ,EC ,TDS ,pHسختی کل ،فلوراید ،نیترات ،کلراید و بررسی آلودگی میکروبی آب ،بر اساس دستور العمل ارائه
شده در کتاب  Standard methods for the examination of water and wastewaterمورد سنجش و بررسی قرار
گرفت .برای سنجش  ،pHاکسیژن محلول و هدایت الکتریکی از دستگاه پرتابل  Horiba-U10در محل نمونه برداری
استفاده گردید .بهمنظور اندازه گیری نیترات و فلوراید نمونه های آب از دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل )DR5000استفاده
شد .برای سنجش کل جامدات محلول از دستگاه هدایت سنج ( )Metrronnmer 500استفاده گردید .برای اندازه گیری
سختی کل و کلراید از تیتراسیون با معرف های شیمیایی مرتبط استفاده شد و به منظور بررسی آلودگی میکروبی آب از
روش تخمیر چند لوله استفاده گردید .مقادیر به دست آمده ثبت گردیده و برای تجزیه و تحلیل توسط تست های آماری در
نرم افزار  SPSSنسخه  21تعریف شدند .در قسمت توصیف داده ها از میانگین  ،انحراف معیار و در بخش تجزیه وتحلیل
داده ها از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه  LSDوآزمون دانکن استفاده شد .نتایج به دست آمده با شکل جدول،
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نمودار و هم چنین شاخص مرکزی میانگین و انحراف معیار داده ها با نرم افزار اکسل تجزیه و تحلیل گشتند و در پایان
میانگین داده ها با مقادیر استاندارد ملی و  WHOمقایسه گردید.
نتایج و بحث
در جدول  2مقادیر غلظت نمونه های آب خروجی سیستم های تصفیه خانگی در پنج منطقه شهر ،تحت پوشش
پنج تصفیه خانه آب شهر آمده است .همانطور که مشاهده می شود مقادیر  pHو  ECدر حد مطلوب واستاندارد قرار داشته
و خوشبختانه مقادیر نیترات اندازهگیری شده باالتر از حد استاندارد نبوده و افزایش نگران کننده نداشته و سایر پارامتر های
 ، TDS ، DOسختی کل ،فلوراید و کلراید پایین تر از حد مطلوب و زیر حد استاندارد اندازهگیری شدهاند و در بررسی
آلودگی میگروبی آب MPN ،تعیین شده باالتر از حد استاندارد بوده است.
جدول  :2میانگین مقادیر غلظت نمونه های آب خروجی از سیستم های تصفیه خانگی درمناطق تحت پوشش تصفیه خانه
های شهر اهواز2931-
پارامتر
PH
)DO(mg/l
) µmho/cm( EC
)TDS(mg/l
سختی کل()mg/l
نیترات ()mg/l
کلراید()mg/l
فلوراید()mg/l
MPN
()ml 100 index

محدوده تصفیه خانه
شماره 1

محدوده تصفیه خانه
اضطراری

محدوده تصفیه خانه
گلستان

محدوده تصفیه خانه
کوت عبداهلل

محدوده
تصفیه خانه شماره 2
2/21
1/11
212
32
53
2/151
92
2/250

2/53
1/25
209
11
12
2/922
95
2/212

2/20
1/55
559
232
220
2/19
92
2/201

2/21
2/12
105
900
295
2/022
291
2/239

2/51
1/2
291
21
11
2/220
50
2/200

9/11

2

2

0/00

2

همانطور که در جدول  2دیده می شود تمامی مقادیر  pHاندازهگیری شده همگی در حد مطلوب استاندارد آب
آشامیدنی (حد مطلوب استاندارد آب آشامیدنی= )2/1-1بوده ،تغییرات مقادیر  ECآب تصفیه شده بوسیله سیستم های
تصفیه خانگی همگی در حد مطلوب استاندارد آب آشامیدنی (استاندارد ملی  )EC: <800m/cmµبوده ،مقادیر  DOثبت
شده برای آب تصفیه شده بوسیله سیستم های تصفیه خانگی همگی بجز محدوده تصفیه خانه شماره یک  ،پایینتر از حد
مجاز استاندارد آب اشامیدنی (استاندارد ملی )DO : >5بوده اند .مقادیر  TDSثبت شده در محدوده هر پنج تصفیه خانه
آب نه تنها باالتر از حد مجاز آب آشامیدنی (حد مجاز  )TDS :1500ppmنبوده بلکه ازحد مطلوب آن (حد مطلوب TDS

 ):500ppmنیز پایین تر می باشد ،مقادیر اندازه گیری شده برای پارامتر سختی کل در محدوده پوشش پنج تصفیه خانه
شهر اهواز همانند پارامتر  TDSنه تنها باالتر از حد مجاز (حد مجازسختی کل )ppm122:نبوده بلکه پایینتر از حد
مطلوب (حد مطلوب سختی کل )ppm212:آن برای آب آشامیدنی میباشد .مقادیر فلوراید در آب تصفیه شده بوسیله
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سیستم های تصفیه خانگی به روشنی مشخص میشود که این مقادیر اندازهگیری شده همگی زیر حد استاندارد بوده است.
مقادیر نیترات آب تصفیه شده بوسیله سیستم های تصفیه آب خانگی در محدوده هر پنج تصفیه خانه شهر باالتر از حد
استاندارد (استاندارد ملی نیترات ) ppm51 :نبوده است .مقادیر کلراید آب تصفیه شده بوسیله سیستم های تصفیه آب
خانگی به روشنی مشخص شود که مقادیر اندازه گیری شده برای این پارامتر در محدوده هر پنج تصفیه خانه شهر باالتر از
حد استاندارد (استاندارد ملی کلراید )ppm 122-022:نبوده است.
میانگین مقادیر بهدست آمده برای  MPNدرهمه ایستگاه های نمونه برداری تحت پوشش تصفیه خانه های شهر ،بجز
محدوده تصفیه خانه اضطراری ،باالتر از حد استاندارد آب آشامیدنی(استاندارد  )MPN : <1بوده .با توجه با اطالعات
حاصل شده از پرسشنامه ها ،همانطور که در نمودار 2دیده می شود ،کمترین میزان استفاده از سیستم های تصفیه آب
خانگی در شهر اهواز مربوط به بی ش از نه سال پیش می شود و با گذشت زمان و نزدیک شدن به سال های اخیر میزان
استفاده از این سیستم ها به طور چشمگیری افزایش یافته ،بهگونه ای که بیش از  51درصد مردم در طی سه سال اخیر
اقدام به تهیه ی این سیستم ها نموده اند .با توجه به نمودار 1مشاهده می شود سیستم های تصفیه ی آب خانگی توانسته
اند تا حد زیادی رضایت مردم را جلب کنند ،به گونه ای که  22درصد مردم رضایت کامل از سیستم تصفیه آب خود
داشته اند و در پاسخ به پرسشنامه ها هیچ یک اظهار عدم رضایت نکردند.

نمودار  :2مدت زمان استفاده از سیستم های تصفیه خانگی آب توسط مردم در شهر اهواز2931-
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نمودار :1میزان رضایت مردم شهر از کارایی سیستم تصفیه ی آب خانگی خود
جدول  .1مقایسه پارامتر های کیفی آب در مناطق مختلف شهر پس از اعمال تصفیه خانگی2931،
پارامتر

وجود تفاوت معنی دار(،)<p2/21
(دامنه اطمینان)%31

فاقد تفاوت معنی دار

pH

محدوده تصفیه خانه های  9و2و 5با محدوده تصفیه خانه های 1و1

محدوده تصفیه خانه  2با محدوده تصفیه خانه  9با محدوده تصفیه خانه
 - 5محدوده تصفیه خانه های 1با 1

EC

محدوده تصفیه خانه های1و1و 2با محدوده تصفیه خانه های5و9

محدوده تصفیه خانه های2و1و1

DO

با محدوده تصفیه خانه های 1و 1با محدوده تصفیه خانه  9با محدوده
تصفیه خانه 2

محدوده تصفیه خانه های 1و1

TDS

محدوده تصفیه خانه های1و1و2و 9با محدوده تصفیه خانه 5

محدوده تصفیه خانه های1و1و2و9

سختی کل

محدوده تصفیه خانه های2و1و 1با محدوده تصفیه خانه های5و9

محدوده تصفیه خانه های2و1و 1با یکدیگر  -محدوده تصفیه خانه
های9و 5با یکدیگر

فلوراید

محدوده تصفیه خانه های2و1و1و 5با محدوده تصفیه خانه 9

محدوده تصفیه خانه های2و1و1و5

نیترات

محدوده تصفیه خانه1با محدوده تصفیه خانه 5با محدوده تصفیه خانه9

محدوده تصفیه خانه های1و1و ---2محدوده تصفیه خانه های2و1و5

کلراید

محدوده تصفیه خانه های9و2و1و 1با محدوده تصفیه خانه 5

محدوده تصفیه خانه های9و2و1و1

MPN

محدوده تصفیه خانه  9با محدوده تصفیه خانه  2با محدوده تصفیه خانه 5
با محدوده تصفیه خانه های1و1

محدوده تصفیه خانه های1و1

با توجه به جدول  ،1در تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه  LSDو آزمون دانکن
به منظور مقایسه پارامتر های کیفی آب در مناطق مختلف شهری به روشنی مشخص می شود که وجود تفاوت های معنی
دار در تمام مناطق شهر یکسان نیست و برخی مناطق با برخی دیگر از نظر پارامترهای کیفی آب دارای تفاوت معنیدار و
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برخی دیگر فاقد تفاوت معنیدار هستند( .وجود تفاوت معنی دار( .))<p2/21در جدول شماره  9میانگین های پارامتر های
کیفی آب خروجی از سیستم های تصفیه خانگی در نقاط مختلف شهر اهواز آورده شده و با مقادیر ملی و  WHOمقایسه
گردیده است.
جدول :9میانگین های پارامتر های کیفی آب خروجی از سیستم های تصفیه خانگی و مقایسه آنها مقادیر استاندارد
ایران و WHO
پارامترها
DO

EC

TDS

سختی کل

نیترات

فلوراید

کلراید

MPN

)(ppm

)(µmho/cm

)(ppm

()ppm

()ppm

()ppm

()ppm

()ml100Index

میانگین

2/25

1/10

992

209

12/5

2/111

2/22

11/2

1/51

انحراف معیار

2/31

2/5

92

91

91

2/91

2/21

91

2/2

استاندارد

- 0 /1

ISIRI2219

2/1

>1

<222

2122-122

51

2/1-2/0

022-122

<2

---

---

122

12

2/1

112

2

(میلی گرم بر

pH

لیتر)

استاندارد WHO

- 0 /1
2/1

-212
122
122

نتیجهگیری
همانطور که در جدول شماره یک دیده می شود تمامی مقادیر  pHاندازهگیری شده همگی در حد مطلوب استاندارد
آب آشامیدنی (حد مطلوب استاندارد آب آشامیدنی )2/1-1:بوده و این بیان کننده این مطلب می باشد که سیستمهای
تصفیه خانگی عملکرد مطلوبی بر روی  pHآب داشته اند از طرف دیگر این باال بودن میزان  pHمشکالت اسیدی شدن آب
و افزایش خاصیت خورنگی آن را ندارد .همچنین در پژوهش مشابهی که یاری وهمکاران در سال  20در شهر قم به انجام
رسانیدند  ،مشخص شد که میانگین  pHآب خروجی سیستم های تصفیه کمتر از حد مطلوب ( )pH: 1/1-0/9بوده که با
نتایج پژوهش حاضر همخوانی ندارد (یاری و همکاران .)2920 ،تغییرات مقادیر  ECآب تصفیه شده بوسیله سیستمهای
تصفیه خانگی (میانگین  )EC : 338±30همگی در حد مطلوب استاندارد آب آشامیدنی (استاندارد)EC : >800m/cmµ
بوده و از آن جا که از مقادیر هدایت الکتریکی آب برای تعیین میزان شوری آن نیز استفاده می شود ،میتوان این نتیجه
گیری را کرد که دستگاه های تصفیه خانگی در کاهش میزان شوری آب نیز عملکر مناسبی داشته اند در پژوهش مشابهی
که میران زاده وربانی در سال  21در شهرکاشان به انجام رسانیدند ،مشخص شد که  ECآب خروجی سیستم های تصفیه
آب خانگی(  )EC:911-132در حد استاندارد آب آشامیدنی بوده که با نتایج بهدست آمده برای تحقیق حاضر همخوانی
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دارد (میران زاده وهمکاران  .)2922،با توجه جدول یک این نکته به روشنی مشخص می شود که مقادیر  DOثبت شده
برای آب تصفیه شده بوسیله سیستم های تصفیه خانگی (میانگین اکسیژن محلول )1/10±2/5 :همگی بجز محدوده
تصفیه خانه شماره یک ،پایین تر از حد مجاز استاندارد آب آشامیدنی (استاندارد )DO : >5بوده اند .با بررسی تغییرات
 TDSآب حاصل از دستگاه های تصفیه خانگی ،مشخص می شود که این مقادیر ثبت شده در محدوده هر پنج تصفیه خانه
آب نه تنها باالتر از حد مجاز آب آشامیدنی (حد مجاز  )TDS1500ppm:نبوده بلکه ازحد مطلوب آن (حد مطلوب TDS:

 )500ppmنیز پایینتر می باشد (میانگین  TDSاندازه گیری شده .)209/02 ±91 :الزم به ذکر است که کاهش بیش از
اندازه مقادیر  TDSآب آشامیدنی موجب تغییر در مزه آب می شود که میزان احساس این تغییرات مزه در افراد مختلف
متفاوت میباشد .همچنین  TDSآب خروجی بستگی مستقیم به پارامترهایی نظیر  TDS :آب ورودی ،نوع امالح محلول
در آب ورودی ،دمای آب ورودی  ،فشار آب ورودی و  ...دارد ،لذا نمی توان مقدار معینی برای  TDSآب خروجی از دستگاه
در تمام مناطق تعیین کرد .در پژوهش مشابهی که میران زاده وربانی در سال  21در شهرکاشان به انجام رسانیدند
،مشخص شد که  TDSآب خروجی سیستم های تصفیه خانگی شهرکاشان ( )912-213:TDSپایینتر از محدوده
استاندارد آب آشامیدنی بوده که با نتایج بهدست آمده برای تحقیق حاضر همخوانی دارد )21( .مقادیر اندازه گیری شده
پارامتر سختی کل در محدوده پوشش پنج تصفیه خانه شهر اهواز همانند پارامتر  TDSنه تنها باالتر از حد مجاز (حد
مجازسختی کل )ppm122:نبوده بلکه پایین تر از حد مطلوب (حد مطلوب سختی کل )ppm212:آن برای آب آشامیدنی
می باشد (میانگین سختی کل اندازه گیری شده .)12/5 ±91:الزم به توضیح است که آب سخت نه تنها برای بدن انسان
مضر نبوده بلکه مفید نیز میباشد .با توجه به مطالعات و بررسی های اپیدمیولوژیک مبنی بر کاهش میزان شیوع بیماری
های قلبی عروقی درجوامع با میزان سختی آب و از طرفی بخش عمده امالح مفید آب و سختی مطابق جداول ،مصرف
بلند مدت آب حاصل از دستگاه های تصفیه آب خانگی نه تنها ارتقاء بهداشتی ایجاد نمی کند بلکه برای سالمتی مضر بوده
و در بلند مدت موجب به خطر افتادن سالمتی افراد مصرف کننده می شود ،به گونه ای که با کاهش دریافت کلسیم و
منیزیم و امالح موجود در آب در بلند مدت بدن با ا فزایش شیوع عوارض استخوانی نظیر استئوپورز و کمبود عناصر مغذی
مواجه می گردد(  . ) Guilbaud et al., 1229در پژوهش مشابهی که پزشک ومحوی در سال  23در شهر مشهد به انجام
رسانیدند ،مشخص شد که میانگین سختی کل آب خروجی از سیستم های تصفیه پایین تر از حد استاندارد آب آشامیدنی
بوده(سختی کمتر از  91میلیگرم بر لیتر) که با نتایج بدست آمده برای تحقیق حاضر همخوانی دارد( .پزشک و همکاران
 ) 2932،225،از نظر میزان فلوراید نتایج نشان داد که استفاده از دستگاه های تصفیه آب خانگی غلظت فلوراید آب را می
تواند به حد صفر برساند  .سازمان بهداشت جهانی وجود مقدار 2/1-2/1میلی گرم بر لیت ر را به عنوان حد مطلوب اعالم
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کرده است ( .) WHO, 2004سازمان حفاظت محیط زیست ایاالت متحده حداکثرمیزان مجاز فلوراید در آب آشامیدنی را
بهمنظور جلوگیری از فلورزیس استخوانی  5میلی گرم بر لیتر و حداکثر غلظت ثانویه که بیش از آن موجب بروز فلورزیس
دندانی می شود را  1میلیگرم بر لیتر اعالم کرده است .مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز میزان فلوراید
مطلوب در آب را بین  2/1-2/0میلیگرم بر لیتر اعالم نموده است .یافته ها نشان میدهد که میزان فلوراید خروجی از این
دستگاه ها نیز حدود صفر است .با توجه به نقش موثر فلوراید در رشد و استحکام دندان ها و استخوان ها به خصوص در
کودکان در سنین رشد و شکل گیری دندان های دائمی و با توجه به این که اصلی ترین راه تامین فلوراید بدن از طریق
جذب سیستمیک آن از طریق آب آشامیدنی است ،این دستگاه ها با حذف این یون مفید موجب آسیب جدی به بدن
وافزایش شاخص پوسیدگی های دندانی می شوند ) .)WHO, 2006در پژوهش مشابهی که میران زاده وربانی در سال 21
در شهرکاشان به انجام رسانیدند ،مشخص شد که میانگین فلوراید آب خروجی سیستم های تصفیه (فلوراید 2/1:میلی گرم
بر لیتر ) پایین تر از حد استاندارد آب آشامیدنی بوده که با نتایج بدست آمده برای تحقیق حاضر همخوانی دارد (میزان
زاده و همکاران .) 2922،با بررسی تغییرات مقادیر نیترات آب تصفیه شده بوسیله سیستم های تصفیه آب خانگی مشخص
شود که مقادیر اندازهگیری شده برای این پارامتر در محدوده هر پنج تصفیه خانه شهر (نیترات خروجی )2/111±2/91 :
در حد مطلوب بوده است .الزم به توضیح است که ،هرچند میزان نیترات در آب لوله کشی شهر پایین بوده و در نتیجه
منجر به کاهش بیش تر آن در اثر تصفیه خانگی شده است .در پژوهش مشابهی که میرانزاده وربانی در سال  21در
شهرکاشان به انجام رسانیدند ،مشخص شد که میزان نیترات آب خروجی از سیستم های تصفیه (نیترات خروجیppm2-9:

) به حد مطلوبی کاهش یافته که با نتایج بدست آمده برای تحقیق حاضر همخوانی دارد (میران زاده .)2922 ،با بررسی
جدول یک تغییرات مقادیر کلراید آب تصفیه شده بوسیله سیستم های تصفیه آب خانگی مشخص شود که مقادیر اندازه
گیری شده برای این پارامتر در محدوده هر پنج تصفیه خانه شهر باالتر از حد استاندارد نبوده است (کلراید خروجی±91 :
 .) 11/2همان طور که در جدول دیده می شود آب خروجی از دستگاه های تصفیه آب خانگی از نظر کلر آزاد باقیمانده،
کمتر از مقادیر مطلوب آن در آب شهری می باشد .میانگین مقادیر بدست آمده برای  MPNدرهمه ایستگاه های نمونه
برداری تحت پوشش تصفیه خانه های شهر (میانگین  ،)1/51 ± 2/2 :MPNبجز محدوده تصفیه خانه اضطراری  ،باالتر از
حد استاندارد آب آشامیدنی (استاندارد  )MPN: <1بوده که این مقادیر نشان دهنده آلودگی میکروبی آب آشامیدنی در
زمان نمونه برداری میباشد .الزم به توضیح است که در آزمایشات بهعمل آمده مشخص شد که سیستم های تصفیه
خانگی ،تاثیری بر کاهش آلودگی میکروبی آب نداشته و در بعضی موارد محیطی برای تکثیر باکتری ها فراهم آورده
وموجب باال رفتن مقادیر میانگین  MPNمی شوند .در پژوهش مشابهی که یاری وهمکاران در سال  22به انجام رسانیدند،
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مشخص شد که در حدود  21نمونه های از  92نمونه آب خروجی از دستگاه های تصفیه  MPNباالی صفر داشته اند
ولی در تحقیق حاضر آب خروجی از سیستم ها تقریباً در کلیه ی مناطق نمونه برداری  MPNباالی صفر داشته اند (میران
زاده و همکاران .)2922 ،استفاده از دستگاه های تصفیه و یون زدای آب خانگی از جنبههای اقتصادی ،بهداشتی و زیست
محیطی هزینه های زیادی بر اجتماع و برخی از خانواده ها که از این دستگاه ها استفاده می کنند ،وارد می کند .بررسیها
نشان میده د استفاده از این دستگاه های تصفیه آب نه تنها موجب ارتقاء سالمت و بهداشت وکاهش بیماری ها نمیگردد،
بلکه امکان افزایش برخی بیماری ها در اثر مصرف بلند مدت آب این دستگاه ها نیز وجود دارد .حذف امالح مفید از آب هم
چون کلسیم ،منیزیم ،فلوراید ،کربنات ،بی کربنات موجب آسیب به مصرف کننده ای که کمبود کلسیم و فلوراید رنج می-
برد و گاه این امالح تا حد صفر کاهش می یابند .عدم توجه به تعویض به موقع فیلترها در شرایط عدم حضور کلر باعث
تجمع مواد روی فیلترها و رشد باکتری و حتی ایجاد طعم و بوی خاص می گردد .بدیهی است مصرف بهینه چای خوش
رنگ و آب کم امالح دستاورد بهداشتی برای افراد و خانواده ها محسوب نمی گردد.
سپاسگزاری
این مقاله در قالب یک پژوهش تحقیقاتی به انجام رسیده است .نویسندگان مقاله مراتب سپاسگزاری خود را از
کارکنان مرکز آزمایشگاهی موسسه رازی جناب آقای مهندس احمد تقوی مقدم و جناب آقای دکتر محمد علی بیات زاده
که همکاری شان در پیش برد این تحقیق تعیین کننده بود و همچنین از کلیه ی اساتید محترم واحد اهواز ،مسئول
آزمایشگاه مرکزی واحد اهواز و تمامی افرادی که به نحوی ما را در انجام این پروژه تحقیقاتی یاری نموده اند صمیمانه
تشکر و قدردانی نموده و از خداوند متعال خواستار توفیقات روز افزون این عزیزان می باشم.
منابع
یاری،ا؛ صفدری،م؛ حدادیان،ل؛ باباخانی ،م  .)2982 (.بررسی کیفیت فیزیکی ،شیمیایی ومیکروبی آب تصفیه شده
دستگاه های آب شیرین کن بخش خصوصی در شهر قم در سال  .2922مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 15-51: 2 ،
میران زاده ،م؛ ربانی،د  .)2988( .بررسی کیفیت شیمیایی آب ورودی وخروجی دستگاه های آب شیرین کن شهر
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