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ABSTRACT
Background and objective Chemical impurities of drinking water higher than standard
values can result in irreversible harms in long term. Due to the variety of drinking water
aquifers and the effect of seasons on water quality, evaluation should be performed to ensure
the acceptable quality of drinking water. This study was performed to evaluate the content
and changes of important physical, chemical and microbial parameters of drinking water in
Davarzan province of Sabzevar.
Methods This descriptive study was performed on 39 samples obtained from drinking water
distribution taps in Davarzan province of Sabzevar in autumn 2010. Physical, chemical and
microbial parameters including turbidity, PH, nitrite, sulfate, phosphate, alkalinity, total
hardness, chlorine residual, total dissolved solids (TDS), chloride, sodium, potassium and
microbes. Laboratory evaluation was performed based on standard measurement methods.
Data were analysed using SPSS and Excel softwares.
Results PH of all samples ranged between 6.8 and 8.2. Chlorine residual was lower than
standard in 4 out of 13 evaluated containers. Three containers had microbial and phosphate
problems while one container had nonstandard chlorine, hardness, potassium, potassium,
sodium, sulfate, turbidity and TDS. Nitrite and alkalinity was within standard range in all
containers.
Conclusion Since most of the observed problems were related to chlorination, educating
local water distribution workers on the process of chlorination based on containers’
characteristics, time, containers’ volume and chlorination frequency is necessary. The high
presence of chemicals and microbial agents might be due to the existence of limestone in
water aquifers.
Keywords: Physiochemical, microbial, drinking water
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بررسی کیفیت فیزیکو شیمیایی و میکروبی آب شرب روستاهای بخش داورزن شهرستان سبزوار در پاییز سال
0931
(محمّدعلی کرّابی ،1محسن حسن آبادی ،1علی علی نژاد ،1رمضانعلی خمیرچی ،2یاسر تبرائی)3

ma_karrabi@yahoo.com
مقدمه :آب آشامیدني باید از جنبههـا متتفـ

ملفـیبي باشـد .ناخالصـيهـا

(فیزیکـي ،شـیمیایي ،میکروبـي) دارا کیفیـ

شیمیایي بیشتر از حداکثر مجاز تیصیه شده در آب شرب باشد ،در دراز مدت میجب بروزه ضایعات غیر قابل جبراني بـرا انسـان
خیاهد شدآب شرب بتش داورزن شهرستان سبزوار از آب هي زیرزمیني و منابع متتف
سفره ها برداش

و همچنی اثر متفاوت فصیل متتف

وشیمیایي ومیکروبي ای بتش برا اطالع از وضع قابفی

سال بر رو آب سفرهها ،بررسي میزان وتیییرات پارمترها مهم فیزیکـي
شرب بیدن آن اجتناب ناپذیر ميکند.

مواد و روش ها :نیع ملالعه،یک ملالعه تیصیفي مقلعي اس
 33نمینه از شیرها تیزیع آب شرب برداش

تـممی مـيشـید .بـه دلیـل متیییـر بـیدن

در پاییز سال  0331در بتش داورزن شهرسـتان سـبزوار تعـداد

و پارمترها فیزیکي وشیمیایي ومیکروبي وضعی

(کدورت،PH،نتری  ،سیلفات،

فسفات،قفیائی ،ستتي کل،کفر باقي مانده ،TDS،کفرور،سدیم،پتاسیم،میکروبي) در آزمایشگاه دانشکده بهداش

بر طبق روشها

استاندارد و دادهها با آزمینها آمار SPSSو Exlleمیرد تجزیه وتحفیل قرار گرف .
یافتهها :نتایج حاصل ازآنالیزنمینهها که به صیرت جداول ونمیدارها آورده شده اس چنی برآورد گردید  pHهمه نمینهها در
دامنه ( )6/8-8/4بید واز مجمیع  03منبع  4منبع کفر باقیمانده آزاد آنها از میزان استاندارد کمتر بید .از لحاظ میکروبي و فسفات 3
منبع مشکل داش  .از لحاظ کفرور،ستتي،پتاسیم،سدیم،سیلفات،کدورت و 0TDSمنبع مشکل داش
وقفیائی

در حـالي کـه رنـج نیتریـ

در همه منابع در دامنه استاندارد بید.

بحث و نتیجهگیری :کالس ها تیجیهي برا آبداران روستاها برا نحـیه کفرزنـي بـه منـابع ،بـا تیجـه بـه خصیصـیات و
ویژگيها هر منبع ،مقدار ،زمان وتعداد دفعات کفرزني با دق
بحث کفرزني مي باشد .عف
باف

بیشتر انجام شید .به دلیل اینکه بیشتر مشکالت میجـید مربـیب بـه

افزایش عیامل شیمیا و میکروبي با تیجه به ملالعات اداره آب ناحیه شهرسـتان سـبزوار مربـیب بـه

زمی در منلقه بیده که به دلیل وجید سنگها آهکي در منلقه اس .

واژه های کلیدی :فیزیکیشیمیایي ،میکروبي ،آب آشامیدني

 )8کارشناس مهندسی بهداشت محیط و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
 )2کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،سبزوار،ایران
)3دانشجوي دکتري آمار زیستی ،مربی ،عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
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مقدمه:
آب یکییی از فییراوانتییریت ترکیتییای زایییت اسییت ک ی از
آن ب عنیوان امی تیریت الی ش شییمیایی ییاد اییشیود.
آب یکی از اساسیتیریت تکیکید ددنی دیا بافیتدیا
بیی ن و یکییی از ااییی ارتریت ترکیتییاتی اسییت کیی در
طتیعییت یافییت ایییشییود وییرور تییریت عاایید الیییای و
فیزیولوژ ب ن نیز شناخت ش است.
آبیی کی بیرا آشیاای ن بی کیار اییرود در اقایسی بییا
اصییرآ آب در عیینعت و ککییاورز نییا یز اسییت .ولییی
کیفیییت آن در اقایسیی بییا آبدییا زراعییی و عیینعتی
باییی از کیفیییت بسیییار خییوبی اخصوعییاا از ن ییر عییار
بودن از عوااید بیمیار زا برخیوردار باشی  .انسیان روزانی
ال ی ود  2تییا  2/5لیتییر آب اییی آشییاا  .ایییت اق ی ار آب
ال اکثر یک سوم وزن دیر فیرد را تکیکید اییددی  .آب
آشییاای نی هییادی الالییت ایکییمیر در اییورد بع ییی
نییاراالتیدییا اثیید یرییوهیر از اوسییی هی دن ی ان را دارا
ایباش  .بسیار اتفاق اییافتی بی سیتق فقی ان بع یی
از اای آ آب نا ییاری آندییا را بی عییوری دسییتی بی آن
اوییاف نمییایی  .اکییخک کییردن ایییت کیی آب از ن ییر
کیفیتی ایباش کار ساد ا نیست.
شرب دارا
آب قابیید شییرب بایسییتی در ارالریی اوش از ن ییر شییرب
اطتییو شییفاآ ب ی ون رنییا و بییو باش ی  .آب ایییتوان ی
برالسق ینس زاییت انیاطقی کی از آن عتیور اییکنی
آلییود هکییت و عاایید بیمییار شییود .ادمیییت کنتییرش
آبدا زیرزاینیی کی بی اصیرآ شیرب اییرسین بیر
دیییک کییس اوشییی نیسییت .در ایییت ایییان عواایید
شیمیایی و ایکروبیی بی لظیاد عی م ق یاوی بیا الیوا
ظادر از ادمییت بیاییی برخیوردار اسیت .ی بسیا آب
شییرینی کی بسییار خطرنییا تیر از آب شییور باشی  .اهییر
ناخالصیدا شییمیایی بیکیتر از الی اکثر ا یاز توعیی
شیی در آب شییرب باشیی در دراز ایی ی اویییق بییروز
وایعای غیر قابد یتران برا انسان ایهردد.
بیی دیمییر سییخت آبییی را کیی ایییخییوادی بیی عنییوان
آشیییاای ن اسیییتفاد نمیییایی بایسیییتی اطیییاب بیییا
اسییتان ارددا اویییود باش ی ک ی از طییرآ سییازااندییا

اعتتیییییر یمیییییانی ااننییییی سیییییازاان یمیییییانی
بم اشییت) (WHOسییازاان خیی اای بم اشییت عمییوای
و  ...ارائیی ایییهییردد .اسییتان ارددا امکییت اسییت بیی دو
عوری ارائ هردن ک عتارتن از:
 -1ال اکثر اطروب
 -2ال اکثر ا از
در اییییت ایییاودش ایییا برخیییی خصوعییییای فیزیکیییو
شییییمیایی و ایکروبیییی آب شیییرب روسیییتادا بخیییش
داورزن شمرسیییتان سیییتزوار را کییی در اسییییر تیییردد
ایریییوندییا اسییافر و زائییر قییرار دارد و االتمییایا ایییتوانی
اییورد تویی برخییی از آندییا قییرار هیییرد بییرا ییالش و
اقایس ی بییا اسییتان ارددا آب آشییاای نی بررسییی اییی-
کنی .
مواد و روشها:
در ایییت یییا دیی آ از نمونیی بییردار کنتییرش و ارزیییابی
اارااتردییا فیزیکییی و شیییمیایی و ایکروبییی انییاب
تیییایتکننیی آب آشییاای نی روسییتادا بخییش داورزن
تظیییت اوشیییش آب و فاوی ی ب روسیییتایی شمرسیییتان
سییتزوار ایییباشیی  .در نمونیی بییردار از آب بع ییی از
عواایید عموایییت دارد اییث بییرا ان ییام آزاییایشدییا
اعمییوش شیییمیایی و فیزیکییی آب نمونی بایی در بطییر
شیکی ی ا ییییا ا سیییتیکی دربدار یمی ی آور شیییود.
بطییر دییا باییی کییاا ا تمیییز باشیین ولییی یزم نیسییت
اسییترید باشیین  .در اییورد آزاییایش ایکروبییی د ی آ اییا
اکییخککییردن ویییود یییا عیی م ویییود کریفییرم در آب
شیییرب روسیییتادا بخیییش داورزن اسیییت .بنیییابرایت از
یمریی اقیی اااتی کیی قتیید از نمونیی بییردار یزم اسییت
ان ییام هیییرد آاییاد سییاز اظیییا ککییت االتمییالی و
تیییی اسییت .تسییت االتمییالی ایکروبییی را اییا بییا رو
تخمیر  9لول ا ان امهرفت.
اظیا ککیت االتمیالی یکتیوزبرا اسیت کی اکخصی
آن اظیطییی اییای و بییا رنییا زرد اسییت .س ی س توسییا
ای ت یا ازور ای ر بی دیر کی ام از لولی دیا  11ایریی
لیتییر افییزود ش ی  .درون آندییا لول ی دوردییام ب ی عییوری
وارونی قرارهرفتی شی  .از ا مییو  9لولی اظیییا ککییت
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 3لول ی آن  2غر تییی و  6لول ی آن تییک غر تییی بودن ی .
برا تمیی اظییا  2غر تیی نییاز بی  26هیرم در لیتیر
یکتوز برا و بیرا تمیی اظییا تیک غر تیی نییاز بی
 13هرم در لیتیر یکتیوز بیرا بیود .بیا تویی بی تعی اد
لول دیا بیرا اییت کی یکتیوز بیرا بی انی از اصیرآ
اسییتفاد شییود بییا تناسییقبن ی اکییخک ش ی ک ی 11/4
هرم در  411ایریی لیتیر بیرا ای یاد اظییا  2غر تیی
و  4/1هرم در  011ایری لیتیر بیرا ای یاد اظییا تیک
غر تی ایورد نییاز اسیت .سی س توسیا ای یت ییا ایزور
ا ر ب در ک ام از لولی دیا  11ایریی لیتیر افیزود شی
و درون آنما لول دوردام ب عوری وارون قرارهرفت.
از آن ایی ک اثتیت شی ن تسیت االتمیالی نکیان وییود
التمی کریفیرم نیسیت ( یرا کی بع یی از بیاکتر دیا
دیمر نیز یکتوز را تخمیر کیرد و ای یاد هیاز اییکننی )
ل ی ا بایسییتی اظیییا ککییت تییی ی را نیییز آاییاد کییرد.
ایییت اظیییا الییاو بریریانییت هییریت یکتییوز باییید بییرا
( )BGLBای باشی کی ایای و بی رنیا سیتز درخکیان
است .بیرا تمیی اییت اظییا  41هیرم بریریانیت هیریت
یکتوز بایید بیرا را در ییک لیتیر آب اقطیر الید شی .
بیییرا الییید شی ی ن کااییید بی ی رو قتییید ازالیییراری
اسییتفاد شیی  .بییرا نمونیی بییردار ایکروبییی بمتییریت
ظرآ ظرآ شیکی ا سیر سیمتاد ا اییباشی  .یمیت
نمونی بییردار ایکروبیی نیییزاز اییت ظییروآ اسیتفاد شی .
س ی س درون اتییوک و ه اشییت تییا اسییترید شییود بع ی از
سییرد شیی ن ظییروآ آندییا را تییا زاییان اسییتفاد درون
یخچاش نمم ار ش .
آزمااای

 PHو کلاار باااای مانااد آزاد :اولیییت

آزایییایش ایییورد ن یییر  PHو کرربیییاقی اانی ی آزاد آب
بودک بای در اظد نمون بیردار ان یام اییهرفیت .اییت
عمد توسیا کییت دوکیار  PHسین و کررسین ان یام-
هرفت .اعیرآدیا یزم نییز بی عیوری قیرل فنیوش رد
و  DPDاویود بودن .
آزمای

میکروبای :در این یا دی آ از ان یام آزایایش

ایکروبییی تعییییت ویییود کریفییرم در نمونیی آب بییود .در
ایت آزاایش بی لولی دیا  2غر تیی کی شیااد  3لولی
اسییت دییر ک ی ام  11ایرییی لیتییر و ب ی لول ی دییا یییک
غر تی ک شااد  6لولی اسیت بی  3لولی اوش دیر کی ام
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یک ایریی لیتیر و  3لولی دوم دیر کی ام 1ایریی لیتیر از
نمون را افزود ش .

ب تع اد لول دا اثتت لول دا اظیا ککت تییی
بریریانت هریت یکتوز باید برا آااد ش .

یا

بعیی از  40سییاعت در عییوری ای ییاد هییاز و کیی وری
تست االتمالی اثتت ترقیی شی  .بیا تویی بی لولی دیا
اثتییت از فراییوش زیییر یمییت ب سییتآوردن  MPNیییا
اظتمدتریت تع اد کریفرم استفاد ش .
آزمااای

کاادور  :کیی وری سیین ی بییا دسییتما

 TURB 355 IRان ییام هرفییت .ابت ی ا دسییتما را بییا 3
اظروش اسیتان ارد از اییش سیاخت شی توسیا کارخانی
بییییا کیییی وری  10NTU 1000NTUو  2NTUدرون
شیک دیا اخصیول داخید یعتی دسیتما نمی دار -
شیی کییالیتر شیی  .بیییت دییر آزاییایش درون ظییرآ
اخصول نمونی را بیا آب اقطیر شسیت شیو داد شی تیا
خطا کار ب ال اقد برسی  .اییت آزایایش بایی الی اکثر
طی  24ساعت از نمون بردار ان امشود.
آزمااای

انااداز گیااری کااا را محلاا

در

آب( :)TDSیمیییت ان یییام آزایییایش  TDSییییا انی ی از
هییییر کییید حرای اظریییوش در آب  51ایریییی لیتیییر از
نمون ی اکییخک را از کاغ ی عییافی فیرتییر شییود سیی س
بوت ی دییا در المییام آب هییرم یییا بییت اییار ( WATER
 BATHاییی ش  )SHIMAZه اشیییت آنمیییا آب آنمیییا
تتخیییر شییود تییا در داییا  101درییی سییانتیمراد بیی
ایی ی یییک سییاعت خکییک شیی و تییا بیی وزن بییابتی
برسن .
 TDSکد حرای اظروش
(ایری هرم در لیتر)
= aوزن نمایی بوت ب ایریهرم
 = bوزن ابت ایی بوت ب ایریهرم
 =Vال نمون آب تتخیر ش ب ایریلیتر
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آزمااای

نییریاا  :در آزاییایش نیتییرای غر ییتدییا

اسیییییییییتان ارد 110/1 115/1 113/1 111/1و 11/1
آاییاد ش ی  .از اظرییوشدییا اسییتان ارد تمی ی ش ی توسییا
اییی اییت  2ایریییلیتییر برداشییت و درون سیید اخصییول
دسییییییتما ریختیییییی سیییییی س درون دسییییییتما
اسییی کتروفتواتر ( )SPECTRONIC 200+قیییرار-
داد و در طیییوش ایییو  543نیییانواتر اییییزان یی ی ب و
عتییور نییور را یادداشییتش ی  ..بع ی از رس ی نمییودار تییک
تییک نمون ی دییا را اانن ی دسییتور بییای آاییاد ش ی  .س ی س
ایییزان  2ایریییلیتییر از آن را در سیید اخصییول درون
دستما ه اشت و اییزان یی ب و عتیور نیور را در طیوش
اییو  543نییانواتر یادداشییتشیی تییا بییا قییراردادن در
نمودار ایزان دقی غر ت نیتریت ب ستآی .
آزمااای

ساا

ا  :در ایییت آزاییایش غر ییتدییا

اسیییتان ارد  41 31 21 11 5و  51ایریییی هیییرم بیییر
لیتییر آاییاد شی  .سی س اظرییوش بییافر  Aرا بی رو زیییر
تمییی شیی  .اق ی ار  31هییرم کرییرور انیییزی ( MgCl2,
 )6H2Oو  5هیییرم سی ی ی اسیییتای ( CH3COONa,
 )3H2Oو یییک هییرم نیتییرای اتاسییی ( )KNO3و 21
ایریییلیتییر اسی اسییتیک  %99را در  511ایریییلیتییر آب
اقطر الید کیرد و ال ی آن را بی ییک لیتیر رسیان ی .
در طییوش اییو  421نییانواتر تن ییی ش ی  .ایییزان ی ی ب
نیور بیرا آب اقطیر بایی عیفر و عتیور نیور  111باشی .
بع ی از آن غر ییتدییا اسییتان ارد را درون سیید ه اشییت
و ایزان ی ب و عتیور نیور را یادداشیتکیرد تیا انظنیی
اسییتان ارد سییولفای رسیی شییود .سیی س یییک قاشیی
سییرخالی کرییرور بییاری خکییک بیی نمونیی دییا افییزود و
ایییزان ییی ب را در نمییودار قییرارداد و ایییزان سییولفای
ب ستآا .
آزمای

فسا ا  :در اییت آزایایش غر یتدیا 1/11

1/3 1/1 1/15و  1/5ایرییی هییرم بییر لیتییر فسییفای را
تمی کرد بعی از آن کی ال ی  111ایریی لیتیر آایاد
 4ایریییی لیتیییر اظریییوش اولیتییی ای افیییزود سییی س
اق ی ار تکییاندادن یمییت اخییت م کاایید  1/5ایرییی-
لیتییر کرییرور اسییتانو را اوییاف کییرد و ا یی داا یمییت
اخییت م آن را بیی دیی زد بیی ترتیییق از دییر کیی ام 2
ایریلیتیر در سید اخصیول دسیتما اسی کتروفتواتر
( )SPECTRONIC 200+ریختییی ی سییییید را درون

دستما ه اشت و اییزان یی ب و عتیور نیور را در طیوش
اییو  691نییانواتر یمییت رس ی نمییودار یادداشییتکییرد
سیی س نمونیی دییا را داخیید دسییتما ه اشییت و ایییزان
یی ب و عتییور نییور را یادداشییت نمییود تییا ایییزان دقیی
غر ت فسیفای بیا اسیتفاد از نمیودار اسیتان ارد ب سیت-
آی .
آزماااای

سااادی  :در اییییت آزایییایش غر یییتدیییا

اسییتان ارد  05 51 25 11و  111ایریییهییرم بییر لیتییر
سی ی را تمیی کییرد ودسییتما را در طییوش اییو 509
نانواتر تن یی کیردی  .دیر قی ر اییزان سی ی بیکیتر
باش شیعر زردتیر اییسیوزد .دمچنییت بعی از دیر بیار
آزاییایش بییرا کییادش خطییا دسییتما آن را بییا آب
اقطیر کیالیتر کیردی بعی از ب سیتآای ن اییزان نکییر
غر تدیا اسیتان ارد نمونی دیا را داخید بکیر ریختی و
ایییزان نکییر آن را یادداشییتکییرد تییا در اقایسیی بییا
انظنیییی اسیییتان ارد اییییزان سی ی ی نمونی ی دیییا آب
ب ستآی .
آزمااای

ایاساای  :در ایییت آزاییایش غر ییتدییا

اسییتان ارد  1 5 3 1و  3ایرییی هییرم بییر لیتییر اتاسییی
را آاییاد کییردی  .دسییتما را روشییت کییرد و در طییوش
اییو  060نییانواتر تن ییی ش ی  .ابت ی ا بییا اسییتفاد از آب
اقطر دسیتما را کیالیتر کیرد بی طیور کی نکیر آن
عیفر و شییعر بی دلییید عی م ویییود اتاسیی تقریتیاا زرد
ک رنا باش  .در ی قی ر اییزان اتاسیی بیکیتر باشی
شعر زردتر ایسوزد .دمچنییت بعی از دیر بیار آزایایش
بیییرا کیییادش خطیییا دسیییتما آن را بیییا آب اقطیییر
کییالیتر کییرد سیی س از ب سییتآایی ن ایییزان نکییر
غر تدا اسیتان ارد نمونی دیا را داخید بکیر ریختی و
ایییزان نکییر آن را یادداشییتکییرد تییا در اقایسیی بییا
انظنیییی اسیییتان ارد اییییزان اتاسیییی نمونیی دیییا آب
ب ستآی .
آزمااای

سا یی :در اییت آزاییایش یمییت تیتراسیییون

یییک ارلییت  251ایریییلیتییر را برداشییت و  51ایرییی-
لیتییر از نمونیی را درون آن ریختیی سیی س  2ایریییلیتییر
بییافر آاونیییوم بی نمونی اوییاف افییزود بییرا تمیی بییافر
آاونیییوم 9/16هییرم کرییرور آاونیییوم را در  143ایرییی-
لیتییر آاونیییا غریییر الیید کییرد و بیی آن  1/25هییرم

22

سال شــــــانزدهم ،شمـــــــاره  3و 4
پاییز و زمستان  ،0331پي در پي 44

بررسی کیفیت فیزیکو شیمیایی آب شرب بخش داورزن

نمییک انیییزی  EDTAافییزود و ال ی اخرییوم را بییا آب
اقطر بی  251ایرییلیتیر رسیانی  .در نماییت نییز  3ییا
 Tبی نمونی اویاف کیرد
 4قطر اعرآ اریو کروم بی
و عمیید تیتراسیییون را ظییرآ ایی ی الیی اکثر  5دقیقیی
ان ییامداد وییمت بییازکییردن شیییر بییوری یمییت اوییاف -
ش ی ن  EDTAب ی نمون ی ارلییت را تکییان داد تییا واکیینش
شیمیایی اورد ن یر بی خیوبی ان یامهییرد .خیت عمید
با ظادرش ن رنا آبی اکخک ایشود.
سختی کد
(ایریهرم بر لیتر کربنای کرسی )
آزمااای

الیائیاا  :در ایییت آزاییایش اییس از آن کیی

بییوری را توسییا آب اقطییر شسییت شییو دادییی آن را از
اسییی سییولفوریک  1/12نراییاش اییر کییردی سیی س 51
ایرییییلیتیییر نمونی ی را درون ارلیییت ریختی ی و  2قطیییر
ان یکاتور اتید اورانیا را بی نمونی اویاف نمیودی نمونی
ب رنیا زرد نیان ی تتی ید شی  .بعی از آن شییر بیوری
را آدست باز کرد و بی عیوری قطیر قطیر اسیی را بی
نمونیی افییزود در دمیییت الیییت ارلییت را تکییانداد تییا
واکیینش شیییمیایی اییورد ن ییر بیی خییوبی ان ییامهیییرد
دنماای کی رنیا نمونی بی نیارن ی آییر ییا نیارن ی
قراییز تتیی ید شیی ایییزان تیترانییت اسییی را یادداشییت
نمود و با قیراردادن در فرایوش زییر اییزان قریائییت کید
نمون آب را ی ست آوردی (.)15
قریائیت کد
( ایری هرم بر لیتر کربنای کرسی )
آزمای

کلارور :در اییت آزایایش بعی از آن کی بیوری

را از نیتییرای نقییر اییر کییرد دو ارلییت  251ایریییلیتییر
را آاییاد کییرد در یکییی  111ایریییلیتییر نمون ی آب و در
دیمر نیز  111ایریلیتیر آب اقطیر ریختی سی س بی
دییر دو یییک ایریییلیتییر انیی یکاتور کرواییای اتاسییی
افییزودی عمیید تیتراسیییون را ب ی عییوری قطییر ا ابت ی ا
رو آب اقطر و سی س رو نمونی دیا ان یامشی  .دمیان
طور ک قت ا حکیر شی خاتمی تیتراسییون ای یاد رسیوب
قراییز آیییر اسییت .ایییزان تیترانییت نیتییرای نقییر را در
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فراییوش زیییر قییرارداد تییا ایییزان کرییرور نمون ی دییا آب
ب ستآا .
کررور
(ایریهرم بر لیتر)
 =Aال کد نیترای نقر اصرآ ش برا نمونی واقعیی
ب ایریلیتر  = Nنراالیت نیترای نقر ()141
 =Bال کد نیترای نقر اصرآ ش برا نمونی شیاد
ب ایریلیتر  = Eاکی واین هرم کررور ()5/35
یافتهها:
بییا آزاییایش  PHاکییاد شیی کیی آب انطقیی داورزن
بطور کریی در رنی  PHاسیتان ارد اسیت .در اییت زاینی
اککد خاعی اکیاد نکی  .بیا تویی بی اییانمیت کریر
بییاقیاانیی آزاد در کرییی روسییتادا بخییش داورزن بیی
تفکیییک روسییتادا ریون ی تییا آبییاد ع ی خرو کمیییز از
ایزان 1/2در لیتر ک تیر بیود .اییت اایراز اکیک ی قابید
تویی ایییباشی ییرا کی اییاییت بییودن ایییزان کرییر آزاد
باعییم ایییشییود کی آلییودهی بانوییی باعییم آلییودهی آب
شییود .در نتی ی سییرایت آلییودهی ب ی اصییرآکنن ی هان
آب آشاای نی اییشیود.بیا تویی بی داد دیا قتریی در
زاینی ی کریییر آزاد بیییاقیاانی ی در وویییعیت ایکروبیییی
اکاد اییشیودک در روسیتادا تیا آبیاد امرآبیاد و
کمیییز آلییودهی کرییی فراییی اکییاد ایییشییود.کی بایی
اورد بررسی بیکتر قرارهیرد.ی وش شمار ()1
در ایورد کی وری نییز ایییتیوان هفییت :وویعیت کریی
روسییتادا بخییش داورزن اطرییوب اسییت .کیی وری آب
فقیا روسییتا امییر بیکییتر از  1واالی  NTUاسییت کی
بیکیتر از الی اطرییوب بییود و ا یاز ایییباشی  .ایییزان
TDSیییا کیید یاا ی ای اظرییوش در آب آشییاای نی ایییت
بخییش نیییز در شییرایا اسییتان ارد ایییباشیی .فقییا ایییت
ایورد در روسیتا تیا آبیاد از الی اطروب بیکیتر بییود و
لی ی ا ا یییاز اییییباشی ی  .اییییزان نیترییییت نییییز در آب
اسییت و در ال ی
آشییاای نی بخییش داورزن بسیییار ان ی
اطروب ایباش .
بیکییتریت ایییزان سییولفای در روسییتا تییا آبییاد دییی
شی  .ااییا در الی اطرییوب اسییت .ییرا کی از ایییزان 251
ایرییهییرم در لیتیر کی تیر اییی باشی .ایییزان فسیفای بییا
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شی کی دییک یییک از روسیتادا بخییش داورزن بیکییتر
از ایت اقی ار نیسیت و لی ا در روسیتا تیا آبیاد بییش
از الیی اطرییوب یعنییی  410ایرییی هییرم در لیتییر بییر
السق کربنای کرسی است.
از ایییزان اسییتان ارد قریائیییت کیید نیییز هزارشییی ب سییت
نیاای اسییت .لی ا ااننی سییختی کیید روسییتا تییا آبییاد
دارا بیکییتریت ایییزان قریائیییت اسییت.ایییزان اسییتان ارد
کرییرور در آب  251تییا  411ایریییهییرم در لیتییر اسییت
کیی کرییی روسییتادا بخییش داورزن در رنیی اسییتان ارد
ایییباشیین و فقییا روسییتا تییا آبییاد بیکییتر از الیی
اطروب یعنی  362ایریهرم در لیتر ایباش .

توی ب اییت کی الی اسیتان ارد آن 1/1تیا  1/2هیزار
ش ی اسییت روسییتادا ریون ی اقیس ی و بیییز بیکییتر از
 1/2بیییود و خیییار از الی ی اسیییتان ارد اسیییت.اییییزان
اسیییتان ارد سیی ی آب آشیییاای نی بییییت  211تیییا 251
ایریییهییرم ایییباش ی ک ی در ایییت بخییش اکییاد اییی-
شییود.دراقیسیی بیکییتر از الیی اطرییوب یعنییی 233
ایریهرم است و در تیا آبیاد بیکیتر از الی ا یاز یعنیی
 413ایریهرم ب لیتر ایباش .
از اسییتان ارد اتاسییی هزارشییی اکییاد نکیی اسییت .و
لییکت اییزان اتاسیی روسیتا بییز بیکیتر از  1ایرییی-
هرم در لیتر است ک اییتوانی قابید تویی باشی .اییزان
اسییتان ارد سییختی آب بیییت  211تییا  511قابیید هییزار
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نام
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1
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1/40

1/30

1/178

1

1/467 1/003 1/073 1/007 1/007 1/178 1/474

رییند

مقیسه

1/70

شهر

خسرو
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آباد

1/33

1/4

غني

مهر

صدخرو

کمیز

بیزه

1/4

1/13

1/10

1/4

1/178

1/483 1/467 1/007

آباد

1/33

بحث و نتیجه گیری:

اسیتان ارد ککیور در شیتک آبرسیانی کی اقی ار (-1/0

 :PHاز تعییی اد  39نمونییی آب ایییورد آزایییایش از 13

) ایییباشیی  .از ا مییو  13انتیی مییار
1/ 2
روستا ب نامدا ریونی – تیا آبیاد عی خرو و کمییز بی

انت ی آب شییرب روسییتایی بخییش داورزن اکییاد ش ی
کی  PHدمی نمونی دیا در داانی ( )6/0-0/2اسیت .کی
بییر اسییا اسییتان ارد سییازاان بم اشییت یمییانی الی اکثر
ا ییاز  PHآبدییا قابیید شییرب در داانیی ()6/5-0/5
بود ک نتای ب ست آای در دیر سی ایا فصید ایائیز
در دمیت داان اییباشی  .لی ا تمیاای نمونی دیا ایورد
آزاایش در داان استان ارد ایباش .
کلاار باااایمانااد آزاد :از تع ی اد  39نمون ی آب اییورد
آزایییایش از  13انتییی آب شیییرب روسیییتایی بخیییش
داورزن بییا توییی بیی ایییزان کرییر بییاقیاانیی طتیی

کریییییر
ترتییییییق دارا 1/10 1/13 1 1/10
بییاقی اانی آزاد دسییتن  .ایییت ایییزان از ن ییر اسییتان ارد
ک تر بیود و در الی اطریوب نیسیت یرا کی کیادش
ایییزان کرییر بییاقیاانیی آزاد ااکییان آلییودهی بانوییی را
افییزایش ایییددی  .لی ا بییا تویی بی یمعیییت سییاکت در
ایت روستادا بایی دیر ی سیری تیر از سیو ادار آب و
فاو ب روستایی ارکیز بم اشیت روسیتا بنییاد اسیکت
و ددیار اق ااای ویرور در اایر کریر زنیی بی انیاب
در ایییت روسییتادا عییوری هیییرد تییا از آلییودهی بانوییی
یرییوهیر شییود .در نمونیی بییردار از آب بییا توییی بیی
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ع ی م دمکییار ادار آب و فاو ی ب روسییتایی اتنییی بییر
نموانیی بییردار از ییا دییا و انییاب آب اییا ا تییور بیی
نمونیی بییردار از شیییردا توزییی در روسییتا بییودی .
ایکیینماد ایییشییود در اییاودشدییا بعی بییا دمکییار
ادارای اربوم نمونی بیردار از یا دیا و انیاب بی طیور
ا ییزا عییوری هیییرد تییا عرییت آلییودهی و انتیی آن
اکخک شود.
میکروباای :از تعیی اد  39نمونیی آب اییورد آزاییایش از
 13انتیی آب شییرب روسییتایی بخییش داورزن در سیی
روستایی تیا آبیاد امرآبیاد و کمییز بیر اسیا آزایایش
ایکروبییی و تسییتدییا االتمییالی و تایییی آلییودهی
کریفرای اکاد ش ک بیا تویی بی اییزان کریر بیاقی-
اانیی آزاد در اسییتان ارد ککییور کیی در داانیی (1/0
) ایییباشیی  .عرییت آلییودهی کریفراییی بییا
1/ 2
تویی ب ی بررسیییدییا ب ی عمیید آا ی از ایییت روسییتادا
کمتود ییا عی م اییزان کیافی کریر بیاقیاانی آزاد اسیت
ک در روسیتا کمییز اییت اقی ار کی تیا آبیاد عیفر و
در امرآبیاد در الی ا ییاز بییود اسییت ک بییا رفی اکییکد
کرییر زنییی و بییا رعایییت عییوااری دمچییون زاییان اقی ار و
دفعییای تزرییی کرییر ایییتییوان از آلییودهی کریفراییی در
ایت روستادا یروهیر کرد.
کاادور  :از تع ی اد  39نمون ی آب اییورد آزاییایش از 13
انتی آب شییرب روسییتایی بخییش داورزن و بییا تویی بی
اقییی ار اسیییتان ارد کییی وری کییی در داانییی (1/115

) اییی باش ی .الییاش آنک ی
در داان ی (1449 231
اق ی ار  TDSا ییاز بییر اسییا اسییتان ارد ارییی( 1111
) ایییباشیی  .یعنییی روسییتا تییا آبییاد کیی
511
ایییزان  TDSآن  1449ایییباشی بییایتر از الی اطرییوب
اسییت دمییانطییور کی قییت اشییار شی ییینس زایییت از
عوااد اوبر بیر اییزان یاای ای اظریوش آب اسیت .عریت
عمیی آن بییای بییودن یاایی ای اظرییوش در ایییت روسییتا
شییرایا تواییوهرافی و بافییت زایییت اسییت .بییر اسییا
اطالعییای زایییتشناسییی ان ییام شیی توسییا ادار آب
ناالی ی شمرسییتان سییتزوار بخییش ینییوب شییرقی دشییت
داورزن دارا بافییت آدکییی اسییت .لیی ا یمییت ب سییت-
آوردن اط عییای بیکییتر بایسییتی از ن ییرای کارشناسییان
ادار زایتشناسی استفاد کرد(.)16
نییری ا  :از تع ی اد  39نمون ی آب اییورد آزاییایش از 13
انت ی آب شییرب روسییتایی بخییش داورزن اکییخک ش ی
کیی ایییانمیت نیتریییت آب شییرب روسییتادا بخییش
اسییت کیی قابیید
داورزن دممییی کیی تییر 1/11
قتییوش ایییباش ی  .از عریید کمتییود نیتریییت در آب شییرب
انطقی ایییتییوان بی عمیی بییودن یا دییا استظصییاش
آب شرب ایت انطقی اشیار کیرد .یرا کی بیا عمیی تیر
شیی ن ییا ایییزان آلییودهی بیی نیتریییت کیی عمیی تا از
فاو ب نکای ایهیرد بسیار ک ایشود.
سا

ا  :از تعی اد  39نمونی آب اییورد آزاییایش از 13

انتییی آب شیییرب روسیییتایی بخیییش داورزن داانییی

) ایییباشیی ایییت نتی یی ب سییت آایی کیی
1/19
اییزان کی وری کریی روسییتادا در رنی اسییتان ارد بییود -
اسییت .و فقییا ایییت ایییزان در روسییتا امییر غیییر ا ییاز
ایییباشیی  .عرییت آن بافییت زایییت و تواییوهرافی انطقیی
است .بیر اسیا اطالعیای زاییتشناسیی ان یام شی از
سیو ادار آب ناالیی شمرسییتان سیتزوار بخییش ینییوب
شییرقی دشییت داورزن دارا بافییت آدکییی اسییت کیی
عاایید کیی وری در ایییت روسییتا ایییباشیی  .لیی ا یمییت
ب سیییتآوردن اط عیییای بیکیییتر بایسیییتی از ن یییرای
کارشناسان ادار زایت شناسی استفاد کرد(.)16

ایییباش ی ک ی بیکییتر از
روسییتا تییا آبییاد 191
دمیی روسییتادا و در رنیی اسییتان ارد بییود و اطرییوب
است .عریت ازدییاد سیولفای در اییت روسیتا بافیت زاییت
ای باش کی بی دلیید آدکیی بیودن بافیت زاییت اقی ار
سییولفای در ایییت روسییتا زیییاد اسییت.بنییابرایت یمییت
ب سیییتآوردن اط عیییای بیکیییتر بایسیییتی از ن یییرای
کارشناسان ادار زایتشناسی استفاد نمود(.)16

 :TDSاز تعییی اد  39نمونییی آب ایییورد آزایییایش از 13

فس ا ا  :از تع ی اد  39نمون ی آب اییورد آزاییایش از 13

انتیی آب شییرب روسییتایی بخییش داورزن اق ی ار TDS
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) اییی
سییولفای در ایییت نمونیی دییا (131 191
باش ی  .ایییزان سییولفای براسییا اسییتان ارد ککییور در
داانیی (111 251

) اسیییت .اییییزان سیییولفای در

انت آب شیرب روسیتایی بخیش داورزن اقی ار فسیفای
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)
در اییییت نمونییی دیییا در داانییی (1/15 1/33
بییود اسییت .بییا تویی بی اسییتان ارد ارییی
برالسییق
) برالسیییق
ککیییور کییی در داانییی (1/1 1/2
ایباش سی روسیتا بی نیامدیا اقیسی بییز و
ریونیی کیی بیی ترتیییق  1/22 1/21و  1/33ایییباشیی
بیش از الی اسیتان ارد بیود اسیت از عرید آن اییتیوان
بیی نفییوح اییواد اییا کننیی بیی آبدییا زیرزاینییی و
کوددا شیمیایی ککاورز اشار کرد.
ساادی  :از تعیی اد  39نمونیی آب اییورد آزاییایش از 13
انت آب شیرب روسیتایی بخیش داورزن بی اییت نتی ی
دسیییت ییییافتی کی ی اییییانمیت سی ی ی آب شیییرب در
روسییتادا در ال ی اطرییوب بییود اسییت فقییا در روسییتا
تییا آبییاد ایییت ایییزان بیکییتر از ال ی ا ییاز ایییباش ی  .از
اط عای ه شت ب اییت نتی ی رسیی ی کی اییت عااید
نیییز بسییتمی ب ی ییینس زایییت ایییت انطق ی دارد .زایییت
رو آب شییرب ابییر ه اشییت بنییابرایت یمییت ب سییت-
آوردن اط عییای بیکییتر بایسییتی از ن ییرای کارشناسییان
ادار زایتشناسی استفاد نمود(.)16
ایاساای  :از تع ی اد  39نمون ی آب اییورد آزاییایش از 13
انت ی آب شییرب روسییتایی بخییش داورزن کری ی نمون ی -
دییا اخیی شیی در داانیی ( )1/21 1/20بودنیی  .از آن
یا کی بیرا اتاسیی اسیتان ار در انیاب وییود نی ارد
فقییا روسییتا بیییز ایییزان اتاسییی بییاییی نسییتت ب ی
روستادا دیمر داشت ک یا بظم و بررسی دارد.
ساا یی :از تعیی اد  39نمون ی آب اییورد آزاییایش از 13
انت ی آب شییرب روسییتایی بخییش داورزن اکییخک ش ی
) برالسییق
کرییی نمونیی دییا در داانیی (06 410
 Caco3ایباش .سیختی آب اییت انطقی کی بیا تویی

الیائیاا  :از تعیی اد نمونیی دییا آب اییورد آزاییایش
اکخک ش اییزان قریائییت در اییت نمونی دیا در داانی
) برالسیییق  Caco3اییییباشییی  .در
(100 440
غالییق آبدییا نمونی بییردار شی از روسییتادا بخییش
داورزن ایزان قریائییت فنید فتیال یت نییز بیود کی اییت
ااییر اوییی قریائیییت کیید اعییادش قریائیییت بییی کربناتیی
است.
کلااارور :از تعیی اد نمونیی آبدیییا ایییورد آزایییایش
اکخک ش اییزان کریرور در نمونی دیا اخی شی
داان (21 362

در

) اییباشی  .بیا تویی بی اییزان

) در
اسیییتان ارد ارائی ی شیی ککیییور (251 411
الی قابیید قتییوش ایییباشی  .عرییت عمی افییزایش کرییرور
دماننیی سییختی کیید بسییتمی بیی ییینس زایییت دارد
روسییییتا تییییا آبییییاد بیکییییتریت ایییییزان کرییییرور
) را دارا ایییباش ی ک ی عرییت ازدیییاد کرییرور
(362
در ایت روستا ب ااننی سیختی وابسیت یینس زاییت در
اییت انطقی اسیت .ییینس زایییت اییت انطقی آدکییی و
شور اسیت .بیرا یمیت ب سیتآوردن اط عیای بیکیتر
بایی از ن ییرای کارشناسییان ادار زایییتشناسییی اسییتفاد
نمود (.)16
با تویی بی اطالعی ان یام شی بیرا بمتیود آب شیرب
روسیییتادا بخیییش داورزن در  3ایییا فصییید ایییائیز
ایکنماد ایشود:
 _1توییی ویییز بیی نظییو کرییر زنییی انییاب آب شییرب
بکود بیا تویی بی خصوعییای و ویاهییدیا دیر انتی
اقی ار کرییر زنییی زاییان کرییر زنییی و تعی اد دفعییای کرییر
زنی بیا دقیت بیکیتر ان یام شیود زییرا بیکیتر اکیک ی
اویود اربوم ب بظم کررزنی ایباش .

) قابیید قتییوش
بیی اسییتان ارد ککییور (211 511
اسییت .عرییت عمی افییزایش سییختی در بع ییی از انییاب
آب اثد روستا تا آبیاد بی سیتق یینس زاییت اسیت.
اییییت روسیییتا بیکیییتریت سیییختی کییید یعنیییی 410

 _2تویییی بییی خصوعییییای آب دیییر انتییی شیییود
وکررخییوادی آب اظاسییت شییود و در عییوری لییزوم آب
کررزنی ا د هردد.

بیییر السیییق  Caco3دارا اییییباشییی یمیییت
ب سییتآوردن اط عییای بیکییتر در ایییت زاینیی باییی از
ن یییرای کارشناسیییان ادار زاییییتشناسیییی اسیییتفاد
نمود(.)16

 _3در بع ی آزاایکای بیا تویی بی عی م وییود عوااید
عیینعتی و کارخان ی دییادر انطق ی عرییت افییزایش عواایید
شیمیا و ایکروبیی اربیوم بی بافیت زاییت در انطقی
ایییشییود.ایییت ااییر یییزل عواایید طتیعییی در آزاایکییای
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اظسیوب اییشییود .لی ا بییرا یریوهیر از آن ایکیینماد
ایییشییود از کارشناسییان زایییتشناسییی کمییک هرفتیی
شود (.)16

در نمون بیردار از آب بیا تویی بی عی م دمکیار ادار
آب و فاو ب روستایی اتنیی بیر نمونی بیردار از یا -
دا و انیاب آب ایا ا تیور بی نمونی بیردار از شییردا
توزییی در روسییتا بییودی .لیی ا ایکیینماد ایییشییود در
اییاودشدییا بعی بییا دمکییار ادارای اربییوم نمونی -
بردار از یا دیا و انیاب بی طیور ا یزا عیوری هییرد
تا عرت آلودهی و انت آن اکخک شود.

کی اکیکد عمی آب اییت روسییتا بی اسیائد کریر زنییی
اربوم ایشود ایکنماد اییهیردد بیا تویی بی یمعییت
ساکت در اییت روسیتا و روسیتادا دیمیر در ی سیری -
تیییر از سیییو ادار آب و فاوییی ب روسیییتایی ارکیییز
بم اشییت بنیییاد اسییکت و ددیییار اقیی ااای وییرور
در ااییر کررزنییی در ایییت روسییتادا عییوری هیییرد تییا از
آلودهی بانوی یروهیر شود.

 )5ایکیینماد ایییشییود بییا تکییکید کی دییا تییوییمی
برا آب اران روستادا کررزنیی بیا دقیت بیکیتر در اییت
روستادا ان ام هیرد.

 _4با توی ب ایت اییت کی آب شیرب روسیتا تیا آبیاد
در  0آزاییایش (کرییر بییاقیاانیی آزاد ایکروبییی TDS
سولفای س ی سختی) در داان استان ارد نتود.
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 )6ایکیینماد ایییشییود در اطالعییای بعیی و اییاودش-
دییا اکییاب دانکیی ویان در فصییوش دیمییر اقیی ام بیی
تظقی و ااودش نماین .
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رویکرد الفاظت از اناب آب و توسع اای ار دوازددمیت دمایش اری بم اشت اظیا ایران شمی بمکتی تمران
 1300عفظ .009
 )11بنی سعی نعی یعفر زاد القیقی فرد نعمت اهلل .بررسی کیفیت آب در شتک توزی آب شرب ادواز دفتمیت
دمایش اری بم اشت اظیا شمرکرد  1303عفظ .15
 )11سمرابی عری سریمانی زینق .بررسی آلودهی ایکروبی آب شرب شمر رابر در استان کراان در ساش  00سوایت
سمینار بم اشت اظیا ککور کراان  1309عفظ .491
 )12نکام عری اعغر شا انصور اظم روا واربان ایر  .بررسی کیفیت فیزیکی شیمیایی و ایکروبی آب آشاای نی
شمر زابد ساش  1304نممیت دمایش بم اشت اظیا ککور اعفمان  1305عفظ .134
 )13ادار آب و فاو ب روستایی شمرستان ستزوار.
 )14اظو اایرالسیت ااستان عری کنترش کیفی بم اشتی آب.
 )15تقوایی اور االم آنالیز آب (یر اوش) د اا .1309
)16شرکت امن سیت اکاور ساز آب –اعاونت اطالعای اای اناب آب –شرکت سماای آب انطق ا خراسان.هزار
اطالعای نیم تفصیری دشت داورزن – زایتشناسی و دی روژئولوژ
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