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13/5/90 :پذيرش                         13/2/90 :دريافت

  مقدمه
ها  تركيبات ارگانوكلره هالوژنه، تري هالومتان از جمله

كلرومتان، دي برموكلرومتان، و  دي  كلروفرم، برمو(
اين تركيبات در نتيجه واكنش . باشند مي) تري برموفرم

. شوند كلر آزاد با برخي تركيبات آلي در آب حاصل مي
ها در آب  مهمترين عامل تشكيل تري هالومتان

ود تركيبات فوليك و شده، وج آشاميدني كلرزني
وسيله  هاين تركيبات با وزن مولكولي پايين ب(هيوميك 

  چكيده
كلرومتان، دي برموكلرومتان،  ديبرمو، كلروفرم(ها  هالومتان از جمله تركيبات ارگانوكلره هالوژنه، تري :هدف و زمينه

. آيند وجود مي تركيبات آلي در آب بهاين تركيبات در نتيجه واكنش كلر آزاد با برخي . باشند مي) و تري برموفرم
به همين منظور، در اين مطالعه سعي بر آن شده . اثبات شده است THMsزايي  خطرات بالقوه و خصوصيات سرطان

  .گيري شود خانه جالليه اندازه است كه غلظت اين تركيبات در آب شرب مصرفي خروجي از تصفيه
ها با شاخص كلروفرم در خروجي  غلظت تري هالومتان ،ام گرفتانج 1388در اين تحقيق كه در سال : كار روش
ها به  پس از انتقال نمونه. گرفت ها ماهيانه و در هنگام صبح انجام مي برداري نمونه. گيري شد خانه آب جالليه اندازه تصفيه

ساعت  6ناليز كمتر از برداري تا آ فاصله نمونه. شد آزمايشگاه جهت عمل كلر زدايي، از تيوسولفات سديم استفاده مي
  . شد قرائت مي GCها توسط دستگاه  نمونه)  كلروفرم(سپس غلظت تري هالومتان . بود

آب خام  pHو متوسط مقدار . بود µg/l 42/7خانه جالليه برابر با  متوسط غلظت كلروفرم در آب ورودي تصفيه :ها يافته
  . بود 87/7و  92/7شده به ترتيب برابر با  و آب تصفيه

  .گرم در ليتر بود ميلي94/0و  73/0خانه به ترتيب برابر با  متوسط غلظت كلر در ورودي و خروجي تصفيه :گيري تيجهن
تر از حد مجاز  خانه بسيار پايين ، غلظت كلرو فرم در خروجي تصفيه94/0با وجود متوسط كلر باقيمانده برابر با 

بيشترين غلظت تري هالومتان مربوط . باشد مي) g/lµ 200( جهانيهالومتان آب آشاميدني ايران و سازمان بهداشت  تري
  .به ماه ارديبهشت بود

 ، كلر باقيمانده، كلروفرمتري هالومتان، آب شرب تهران :كليدي هايواژه
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و  ]1[ باشند مي) شوند فيلتراسيون متداول حذف نمي
) 1DBPs(منجر به تشكيل محصوالت جانبي گندزدايي 

ها، هالواستيك اسيدها و  هالوژنه از قبيل تري هالومتان
ميزان توليد . ]4-2[ ساير تركيبات هالوژنه مي شود

) 2DOMs(ها با غلظت مواد آلي محلول  تري هالومتان
  .]5[رابطه مستقيمي دارد 

بار  در آب، براي نخستين) THMs(ها  تري هالومتان 
، سوئيس و هلند در سال USEPAتوسط محققين 

به  THMsتشكيل . ]6[ ميالدي شناسايي شدند 1974
، زمان تماس با كلر، غلظت pHفاكتورهاي زيادي مانند 

و خصوصيات كلر، كلر باقيمانده، دما، مقدار مواد آلي 
  .]10-7[ و غلظت برم بستگي دارد (NOMs 3)طبيعي 

و زمان تماس، باعث افزايش توليد  pHافزايش 
منجر pH كه افزايش  درحالي ،شود ها مي هالومتان تري

. ]11, 9, 7[ شود به كاهش توليد هالواستيك اسيدها مي
با افزايش دما، سرعت واكنش بيشتر شده كه در نتيجه 

شود و همين امر منجر به  آن مصرف كلر زياد مي
 THMs. ]15-12[ شود مي DBPsافزايش تشكيل 

معمولترين محصوالت جانبي كلريناسيون آب هستند 
در  ،وهالوژنههاي ارگان كه در مقايسه با ساير آالينده

برمو دي . ]16[اند  هاي باالتري سنجش شده غلظت
، كلروفرم )CHBr3( ، برموفرم)CHBrCl2(كلرومتان 

)CHCl3 (و دي برموكلرومتان )CHBr2Cl( عمده ،
در . ]17[باشند  موجود در آب مي THMsتركيبات 

 USEPAقوانين مربوط به محصوالت جانبي گندزدايي 
حداكثر مقدار  ،تنظيم شده است 1976كه در سال 

ها تحت عنوان  هالومتان براي كل تري) MCL(مجاز 
بر طبق . ]18[است  شدهاعالم  g/l µ 100متوسط ساالنه
 1994در سال  USEPA، 1مرحله  DBPs\قانون گندزدا

و  تر آورد پايين THMsحداكثر مقدار مجاز را براي كل 
همچنين بر طبق . ]18[كاهش داد  g/l µ 80را به آن

                                                 
1. Disinfectant By-Products 
2. Disolved Organic Maters 
3. Natural Organic Matters 

كيفيت (ايران  صنعتيتحقيقات و مؤسسه استاندارد 
 1376در سال ) فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني

 معادل كلروفرم اعالم THMs، g/l µ 200حداكثر مقدار 
رهنمودها و  1در جدول  .]18[ شده است

ي  در چند نقطه THMs استانداردهاي مربوط به
  .مختلف جهان آمده است

اثبات  THMsخطرات بالقوه و خصوصيات سرطانزايي 
يكي از مهمترين رويكردها جهت . ]19[ شده است

 :كه شامل سازهاست حذف پيش THMsكنترل 
، جذب سطحي توسط كربن ]15[ سازها سازي پيش ختهل

شائي، غ ي، فرآيندها]20[اي  فعال گرانوله
هايي كه توانايي حذف نانوفيلتراسيون با كمك غشا

، ]21[ دالتون را دارند 200-500ذرات با وزن مولكولي 
، پيش ازن ]22[جذب سطحي توسط پودر كربن فعال 

موجود در  NOMsبزرگترين جزء . باشند مي ]23[زني 
 50حدود (آب مربوط به اسيدهاي هيدروفوبيك است 

اين دسته مواد معروف به اسيدهاي ) 4DOCدرصد 
آبي يا مواد هيوميكي هستند و متشكل از اسيدهاي 

فاكتور ديگر در كنترل . ]24[ هيوميك و فوليك هستند
، استفاده متناوب از گندزداهايي مانند THMsخود 

پرمنگنات ، ]8[، دي اكسيدكلر ]8[، ازن ]25[ها  كلرآمين
اده از فدر حال حاضر است. باشد مي ]26[ UV، اشعه ]8[

هاي مورد اهميت  د كلر به عنوان گزينهيازن و دي اكس
، از ديگر )29(باشند  نظر مي در آمريكا و اروپا مد

هاي  توان به تكنولوژي مي THMsهاي كنترل  گزينه
ازن،  -مونوكلرآمين، پراكسيد هيدروژن -ازن(تركيبي 

UV -  ،ازنUV- 17[ ه كرداشار) پراكسيد هيدروژن[ .
كه به داليل متفاوتي از جمله نبود تجهيزات  از آنجائي

گيري  پيشرفته آناليز، نيروي متخصص و غيره، اندازه
مداوم اين تركيبات در كشور ما مقدور نبوه و 

اي در سنجش اين تركيبات و ديگر  مطالعات پراكنده
 ،تركيبات ناشي از فرآيند گندزدايي انجام گرفته است

                                                 
4. Disolved Organic Carbon 
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غلظت اين تركيبات وابسته به نكه با توجه به ايهمچنين 
باشد و  مي  NOMsپارامترهاي متنوعي از جمله غلظت 

هاي زيادي در مورد غلظت  هاي اخير بحث در طي سال
از . شده است DBPsاين تركيبات و تأثير آنها بر تشكيل 

ر تهران منابع آب مهمترين منابع آب شهطرفي 
ظت نسبت به منابع آب زيرزميني غلسطحي بوده و 

مطالعه  راين در اينببنا. بيشتراستدر آن پيش سازها 

برداري طي يك  نمونهسعي بر آن شده است كه با 
خانه آب جالليه،  دوره زماني مشخص از خروجي تصفيه

ها اندازه گيري شود كه بتوان از  غلظت تري هالومتان
آن به عنوان سندي جهت كارهاي تحقيقاتي بعدي 

ش آزمايش يك روش همچنين رو .نموداستفاده 
يد شده مورد استفاده جهت كارهاي أياستاندارد و ت

  .باشد مشابه مي
  

  ]17[در نواحي مختلف جهان  mg/l (THMs(استانداردها و رهنمودهاي مربوط به  . 1شماره جدول

 WHO  USEPA 1993  تركيب
  ايران  2000(UK(  AUS-NZ )2001(  بهداشت كانادا  )2001(

CHCl3 200/0 *000/0 - -  -  ***200/0  
CHCl2Br  060/0 *060/0 - -  -  -  
CHClBr2  100/0 *000/0 - -  -  -  
CHBr3  100/0 *000/0 - -  -  -  

THHMs  **1 (THM/WHO)≤ 080/0 100/0 250/0  100/0  -  
  ).MCLG(حداكثر غلظت آالينده در هدف آينده *                                        
  .به مقادير رهنمود نبايستي بيشتر از يك شود THMنسبت مقدار  **                                        
  ).باشد مي THMsدرصد تركيبات  70كه معموالً معادل (شد با مي THMsشاخص  كل ***                                        

 

  روش كار
 1388در اين تحقيق در مدت چهار ماهه اول سال 

ها با شاخص كلروفرم در آب  هالومتان غلظت تري
. گيري شد خانه آب جالليه اندازه خروجي از تصفيه

ترين  از قديمي) جالليه(خانه شماره يك  تصفيه
ن بوده، مطالعه و عمليات اجرايي آن هاي ايرا خانه تصفيه

. آغاز شده استهجري شمسي  1320واخر دهه ادر 
خانه از ايستگاه آبگير بيلقان  منبع تأمين آب اين تصفيه

پس از حذف . باشد بوده كه منبع آن رودخانه كرج مي
هاي بزرگ آب ورودي،  شن و ماسه و شاخ و برگ

 در ادامه ،گيرد كلرزني مقدماتي در آبگير انجام مي
متر  ميلي 1000توسط دو خط لوله فوالدي به قطر  آب

خانه انتقال  صورت ثقلي به تصفيه هكيلومتر ب 40و طول 
كمك كلرورفريك  خانه، عمل انعقاد به در تصفيه. يابد مي

ساز اكسيالتور بوده و آب پس  نوع زالل .گيرد انجام مي
تعداد هاي شني كند به  از عبور از اكسيالتورها به صافي

ها، آب وارد  از صافي رسد و پس از عبور عدد مي 40
 .شود متر مكعب مي 3000مخزن كلرزني به گنجايش 

و  2 و 1آب داخل اين مخزن بوسيله پمپاژ به مخازن 
. شود وارد مي 5و  4و  3صورت ثقلي به مخازن  به

از يك  ،برداري از آب خروجي از اين مخازن جهت نمونه
ليتري كه قبالً به شكل  ميلي 100 اي ظرف استريل شيشه

براي . مناسبي شستشو و تميز شده بود، استفاده شد
برداري و جهت جداسازي  هاي نمونه شستشوي ظرف

  دترجنت و در ادامه از اسيد ازها، ابتدا  آالينده
سپس آنها را بوسيله آب . كلريدريك رقيق استفاده شد

ده، شستشو دا 5مقطر و در ادامه با آب بدون يون
كردن و رهاسازي مواد فرار،  سپس جهت استريل

 250در دستگاه فور در دماي برداري  هاي نمونه ظرف
. گرفت دقيقه قرار مي 30درجه سانتيگراد و به مدت 

                                                 
5. Deionized water 
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ها ماهيانه و در هنگام صبح انجام  برداري نمونه
ها به آزمايشگاه، از  پس از انتقال نمونه. گرفت مي

. شد لرزدايي استفاده ميتيوسولفات سديم جهت عمل ك
. ساعت بود 6برداري تا آناليز كمتر از  فاصله نمونه

ها توسط  نمونه) كلروفرم(هالومتان  سپس غلظت تري
  . شد قرائت مي GCدستگاه 

ها از دستگاه گاز كروماتوگراف مدل  براي آناليز نمونه
3800CP-  ساخت شركتVARIAN  استراليا كه مجهز

بردار  با نمونه) GC-FID(به دتكتور جذب شعله 
براي اين . بود استفاده شد  COMBIPAL HSاتوماتيك

در استاندارد از كلروفرم هاي  منظور در ابتدا غلظت
شده و از  در آب خالص تهيه µg/l  600-0محدوده

استفاده ساخت منحني هاي استاندارد،  آنها براي
ليتري استفاده  ميلي 10از ويال جهت آزمايش . گرديد
هاي  ليتر از نمونه ميلي 5برداري،  و بعد از نمونهكرده 
، استريل ليتري حبابدار ميلي 5وسيله پيپت  هبشده  گرفته

 ،سازي و كدگذاري بعد از آماده. شد در آن ريخته مي
دقيقه  5به مدت  C º 70ون با دمايآدر يك ها  نمونه

گرفت، سپس بصورت اتوماتيك توسط يك  قرار مي
مدل ( GCبه داخل ستون  HSاز  l µ 300ميكروسمپلر

با ضخامت فيلم  mm32× m30 و   CP-SIL 8 CBستون
. شد تزريق مي) ، استرالياm µ 0.25 ،VARIANبرابر با

گرم  C/min º 9بود كه با سرعت  C º 35دماي ستون 
). دقيقه 8زمان ماند (برسد  C º 100يشد تا به دما مي

 FID شد و دماي ميتنظيم  C º 100ورودي در دماي 
و  psi  11از گاز هليوم با فشار. رسيد مي C º 280به 

عنوان گاز حامل و از گاز نيتروژن  هب ml/min 35ميزان 
همچنين . شد استفاده مي) make up(بعنوان گاز كمكي 
بصورت  pHبرداري مقدار كدورت و  به هنگام نمونه

در ) هاي مورد پذيرش استاندارد متد با روش(آنالين 
نمايش داده  PLCه جالليه توسط سيستم خان تصفيه

برداري از آب  كه مقادير به هنگام نمونه. شد مي
  .شد موردنظر ثبت مي

  
  

  ها يافته
هاي مختلفي از كلروفرم  نتايج حاصل از غلظت 2جدول 

با توجه به . خانه نشان مي دهد را در خروجي تصفيه
هاي مورد آزمايش در اين تحقيق،  تعداد و نوع نمونه

هاي آماري  با استفاده از روش آمده، دسته نتايج بكلي
عالوه بر مقدار  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

و كدورت آب خام و آب خروجي  pHكلروفرم، مقدار 
گيري شد و نتايج حاصل از آن  خانه نيز اندازه از تصفيه

آمده است بر اين اساس متوسط غلظت  2در جدول 
 g/l µ 42/7خانه برابر با  كلروفرم آب خروجي از تصفيه

ترتيب  خروجي به باشد و متوسط كدورت ورودي و مي
 pHو متوسط مقدار  NTUواحد  095/0و  5/1برابر با 

و  92/7ترتيب برابر با  شده به آب خام و آب تصفيه
، و متوسط مقدار كلر در آب خام و آب  87/7

گرم  ميلي 94/0و  73/0  ترتيب برابر با شده به تصفيه
  .بودليتر  در

  
  خانه شده در آب ورودي و خروجي از تصفيه اندازه گيري THMs، كدورت، كلر و pHنتايج حاصل از اندازه گيري  .2ل جدو

ف
ردي

  

      زمان 
  نمونه برداري

كدورت آب
  )NTU(خام

كدورت آب
 تصفيه شده

pH آب خام 
pH آب

كلر آب   كلر آب خام  تصفيه شده
  تصفيه شده

THMs  آب
  *تصفيه شده

  18/9  95/0  73/0 90/7 96/7 08/0 4/1  فروردين 1
  34/11  91/0  78/0 89/7 94/7 05/0 2/1  ارديبهشت 2
  05/7  93/0  72/0 90/7 93/7 11/0 6/1  خرداد 3
  12/2  96/0  67/0 81/7 88/7 14/0 8/1  تير 4

  42/7  94/0  73/0  87/7  92/7  095/0  5/1  متوسط  5
  .غلظت كلروفرم مي باشد  PPbسب اعالم شده بر ح THMsتمامي مقادير *
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  بحث 
ترين گندزداها كه در تمام دنيا به مقدار  يكي از عمده

باشد و از  كلر مي ،شود زيادي از آن استفاده مي
مهمترين گندزداها در تشكيل محصوالت جانبي 

زاهاي  كه سرطان ]26[د باش مي) DBPs(گندزدايي 
و ميزان توليد اين محصوالت با  ]18[ بالقوه هستند

در اين مطالعه . ]9-6[ رابطه مستقيم داردغلظت كلر 
متوسط غلظت كلر باقيمانده در آب خروجي از 

بود كه از لحاظ تأمين  mg/l 1 خانه كمتر از تصفيه
كيفيت و محافظت ميكروبي و ممانعت از رشد مجدد 

ست ها در شبكه توزيع غلظت مناسبي ا ميكرو ارگانيسم
به خاطر پتانسيل پايين  رسد هرحال به نظر مي به. ]1[

ها در اين آب، غلظت كلر بيشتر از  متان هالو توليد تري
تواند  اين مقدار از لحاظ تشكيل اين تركيبات نمي

از رشد  در حالي است كهكند البته اين  مشكلي ايجاد
  .گرددهاي توزيع ممانعت  بيوفيلم در شبكه

هاي آبي ناشي از  مهمترين منابع كلرفرم در محيط
هاي تفريحي  زدايي كاغذ به كمك كلر، كلرزني آب رنگ

. باشد مي، آب خنك سازها و فاضالب )استخرهاي شنا(
تواند  اما كلرفرم موجود در منابع آب آشاميدني مي

آلودگي منابع آب و يا كلرزني آب حاوي مواد ناشي از 
ميزان و مقدار تشكيل كلرفرم به هنگام . آلي باشد

كلرزني در درجه اول نتيجه غلظت كلر و اسيد 
مقدار تشكيل آن در . باشد مي pHهيوميك، دما، و 

باشد و معموالً در  فصول مختلف سال متفاوت مي
  . ]27[ باشد تابستان بيشتر از زمستان مي

ترين فاكتورها و  طور كه اشاره شد يكي از مهم همان
و ديگر محصوالت جانبي  THMsدر تشكيل  رعوامل موث

باشد در  غلظت مواد آلي منابع آب مي ،دزداييگن
 NOMsاي كه آقاي ززولي روي مقدار غلظت  مطالعه

خانه جالليه انجام دادند،  در آب ورودي به تصفيه
و  6/4تا  mg/l 79/0  غلظت كربن آلي محلول را بين

همچنين  .نداعالم كرد mg/l 43/1±47/2 را ميانگين آن
      را انه تهرانپارسخ مقدار كربن آلي محلول تصفيه

mg/l 8/1-1/1 و ميانگين آن را mg/l  6/0±63/1  اعالم
چه در حين فرآيند تصفيه مقدار اين  چنان .]28[ كرد
 ،در اثر واكنش اين تركيبات با كلر ،بات كم نشودتركي

شدت  خانه به ها در خروجي تصفيه هالومتان غلظت تري
دهد كه  اما نتايج اين مطالعه نشان مي ،باال خواهد رفت

حين فرآيندهاي تصفيه معمولي غلظت مواد آلي پايين 
ها در خروجي  هالومتان آيد، بنابراين غلظت تري مي

گرفته پايين  ب با آزمايشات انجامخانه متناس تصفيه
  .آيد مي

و همكارانش  P.C.Mayankuttyاي كه توسط  در مطالعه
شده از سه واحد  هاي كلرينه بر روي آب چاه

شرقي عربستان زدايي از آب دريا در سه استان  نمك
سعودي و آب توليدي شهر رياض و چندين ناحيه ديگر 

هالومتان  نشان داده شد كه غلظت تري ،انجام گرفت
تر از حداكثر مجاز رهنمود  شده خيلي پايين آب تصفيه

WHO المللي  و ديگر رهنمودها و استانداردهاي بين
و  Dumitru Ristoiu اي ديگر توسط  مطالعه. ]29[ بود

انش در كشور روماني انجام گرفت كه در آن همكار
 .گيري شد اندازه Cluj-Napocaدر  THMsميزان توليد 

در  THMsداد كه غلظت  نتايج تحقيقات آنها نشان مي
كمتر از حداكثر يعني  g/l µ 100ها كمتر از همه نمونه
 دارد آب آشاميدني در كشور روماني بودمقدار استان

]17[.  
هرچند كه هر چه مقدار كدورت آب خام بيشتر باشد 

سازهاي  در فرآيند حذف كدورت ميزان حذف پيش
ها نيز بيشتر است و در نتيجه مقدار  هالومتان تري
ز كلرزني نيز كمتر خواهد هالومتان توليدي پس ا تري
طور كه از متوسط مقدار كدورت در  اما همان ،]1[ بود

آب خروجي پيداست، مقدار آن نيز از حد مطلوب 
)NTU 1 (با توجه به مقدار كدورت  .باشد تر مي پايين

خانه در  خانه، راندمان تصفيه ورودي و خروجي از تصفيه
  . باشد در صد مي 98حذف كدورت بيش از 

pH ها خواهد شد هالومتان ال باعث توليد بيشتر تريبا 
نسبتاً باال  pHهرچند كه  در اينجا مقدار  ،]10, 7-8[
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و  استها بسيار پايين  هالومتان باشد اما غلظت تري مي
هاي عامل در  باشد كه ديگر مؤلفه اين بدان دليل مي

ها، مانند وجود  لومتانها رفتن غلظت تريباال
  .غلظت زياد وجود ندارند سازهاي آلي، در پيش

  
  گيري جهينت

دهد كه غلظت  نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي
كلرزني و  با وجود پيش ،كلروفرم در منبع خروجي

تر از  ، بسيار پايين94/0متوسط كلر باقيمانده برابر با 
و سازمان هالومتان آب آشاميدني ايران  حد مجاز تري

و از اين لحاظ  ،باشد مي) g/lµ 200( بهداشت جهاني
در . كنندگان وجود ندارد گونه نگراني براي مصرف هيچ

منبع  35در  1989تا  1988هاي  اي كه در سال مطالعه
منبع آن  10(آب اياالت متحده آمريكا انجام گرفت 

متوسط  ،فصل 4در همه ) دمربوط به كاليفرنيا بو

 .ميكروگرم در ليتر بود 15تا  6/9ين غلظت كلرفرم ب
اي كه بر روي منابع آب كانادا انجام گرفت  در مطالعه

متوسط غلظت كلروفرم در سطح توزيع شهر برابر با 
اي  در مطالعه. ميكرو گرم در ليتر گزارش شد 7/22

غلظت  ،شهر آلمان انجام گرفت 100مشابه كه در 
  .]27[ ش شدگزار g/l µ 2/14 - 1/0كلروفرم برابر با

 ، گيري هالومتان در مدت اندازه بيشترين مقدار تري 
باال رفتن آن باشد و احتمال  مربوط به ارديبهشت مي

در اين فصل به علت باال رفتن غلظت مواد آلي طبيعي 
علت وارونگي به ) THMsسازهاي  از پيشبعنوان يكي (

منبع تأمين آب (دمايي احتمالي در آب سد كرج 
و همچنين شروع فصل گرما و رشد  )خانه جالليه تصفيه

  .باشد  فزاينده مواد گياهي مي

 

  

  منابع
1. Salvato, J.A., N.L. Nemerow, and F.J. Agardy, Environmental engineering. 2003: John Wiley & Sons 
Inc. 
2. Stevens, A.A., et al., Chlorination of organics in drinking water. J. Am. Water Works Assoc, 1976. 
68(11): p. 615-620. 
3. Babcock, D.B. and P.C. Singer, Chlorination and coagulation of humic and fulvic acids. Journal 
American Water Works Association, 1979. 71(3): p. 149-152. 
4. Christman, R.F., et al., Identity and yields of major halogenated products of aquatic fulvic acid 
chlorination. Environmental science & technology, 1983. 17(10): p. 625-628. 
5. Yee, L.F., et al., DISSOLVED ORGANIC MATTER AND ITS IMPACT ON THE CHLORINE 
DEMAND OF TREATED WATER. Malaysian Journal of Analytical Sciences, 2006. 10(2): p. 243-250. 
6. Samadi, M.T., et al., A comparative study on THMS removal efficiencies from drinking water through 
nanofiltration and air stripping packed-column. WATER AND WASTEWATER, 2006. 
7. Singer, P., Formation and characterization of disinfection by-products, Safety of water disinfection: 
balancing microbial risks, GF, Craun ed., Int. Life Sciences Inst. Press, Washington, DC, 1993: p. 201-219. 
8. Singer, P.C., Control of disinfection by-products in drinking water. Journal of environmental 
engineering, 1994. 120(4): p. 727-744. 
9. Pourmoghaddas, H. and A.A. Stevens, Relationship between trihalomethanes and haloacetic acids 
with total organic halogen during chlorination. Water Research, 1995. 29(9): p. 2059-2062. 
10. Lekkas, T., Environmental Engineering I: Management of Water Resources. Univerity of the Aegean, 
Department of Environmental Studies, Mytilene, Greece, 1996. 
11. Krasner, S.W., et al., The occurrence of disinfection by-products in US drinking water. J Am Water 
Works Assoc, 1989. 81(8): p. 41-53. 
12. Williams, D.T., G.L. LeBel, and F.M. Benoit, Disinfection by-products in Canadian drinking water. 
Chemosphere, 1997. 34(2): p. 299-316. 
13. Golfinopoulos, S., M. Kostopoulou, and T. Lekkas. Detection of THMs in the Athens water supply. 
1993. 



  51و همكاران     سجاد مظلوميمهندس                          ...                                                     بررسي غلظت تري هالومتانها  
 

14. Baytak, D., et al., Seasonal variation in drinking water concentrations of disinfection by-products in 
IZMIR and associated human health risks. Science of the Total Environment, 2008. 407(1): p. 286-296. 
15. LeBel, G.L., F.M. Benoit, and D.T. Williams, A one-year survey of halogenated disinfection by-
products in the distribution system of treatment plants using three different disinfection processes. 
Chemosphere, 1997. 34(11): p. 2301-2317. 
16. Bratby, J., Coagulation and flocculation in water and wastewater treatment. 2006: Intl Water Assn. 
17. Kutty, P.C.M., et al. STUDIES ON THMs FORMATION BY VARIOUS DISINFECTANTS IN 
SEAWATER DESALINATION PLANTS1. 1995. 
18. Mazloomi, S., et al., Efficiency Of Domestic Reverse Osmosis In Removal Of Trihalomethanes From 
Drinking Water. Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering, 2009. 6(4). 
19. Bull, R.J. and M. Robinson, Carcinogenic activity of haloacetonitrile and haloacetone derivatives in 
the mouse skin and lung. Water chlorination: chemistry, environmental impact and health effects, 1986: p. 
221-227. 
20. Singer, P. and G. Harrington. Coagulation of DBP precursors: theoretical and practical considerations. 
1993. 
21. Laine, J.M., et al., Influence of bromide on low-pressure membrane filtration for controlling DBPs in 
surface waters. Journal of the American Water Works Association, 1993. 85(6): p. 87-99. 
22. Sandrucci, P., et al., PAC activity vs by-product precursors in water disinfection. Water Research, 
1995. 29(10): p. 2299-2308. 
23. Premazzi, G., et al., Standards and strategies in the European Union to control trihalomethanes in 
drinking water. Environment Institute, European Commission Joint Research Centre and Techware, Italy, 
1997. 
24. Kim, H.C. and M.J. Yu, Characterization of natural organic matter in conventional water treatment 
processes for selection of treatment processes focused on DBPs control. Water Research, 2005. 39(19): p. 
4779-4789. 
25. Cowman, G.A. and P.C. Singer, Effect of bromide ion on haloacetic acid speciation resulting from 
chlorination and chloramination of aquatic humic substances. Environmental science & technology, 1995. 
30(1): p. 16-24. 
26. Richardson, S.D., et al., Identification of TiO2/UV disinfection byproducts in drinking water. 
Environmental science & technology, 1996. 30(11): p. 3327-3334. 
27. World, Health, and Organization, Trihalomethanes in Drinking-water, Background document for 
development of, WHO Guidelines for Drinking-water Quality 
2004, WHO. 
28. Zaaooli, M.A., Investigation of RO and NF membrane technology performance and removal of 
hydrophobic and hydrophilic reactions of natural organic matter from water. Tehran city (Iran): phisician 
scince of tehran univercity; 2008 
29. KUTTY, P.C.M., A.A. NOMANI, and T. THANKACHAN, ESTIMATION OF 
TRIHALOMETHANES IN CHLORINATED DRINKING WATER FROM SEA WATER DESALINATION 
PLANTS IN AL-JUBAIL, AL-KHOBAR AND AL-KHAFJI. l. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  1390 تابستان، دوم، شماره دوممجله سالمت و بهداشت اردبيل                                                                             سال   52

Concentration of Trihalomethanes in Tehran Drinking Water 
 

Fazlzadeh Davil M1, Mahvi A.H2, Mazloomi S*3, nabizadeh R2, Younesian M4,  
Nazmara S5 

 
1. MSc of Environmental health, School of Public Health and center for environmental researches, Ardabil 
University of Medical Sciences, Ardabil, Iran  
2. Assistant Professor of Environmental health, School of Public Health and center for environmental 
researches, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran  
3. Corresponding Author: Ph.D candidate of Environmental health, School of Public Health and center for 
environmental researches, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 
E-mail: sajad.mazloomi@yahoo.com 
4. Associate Professor of Epidemiology, School of Public Health and center for environmental researches, 
Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 
5. MSc of Environmental health, School of Public Health and center for environmental researches, Tehran 
University of Medical Sciences, Tehran, Iran  

 
ABSTRACT 

 
Background & Objectives: Trihalomethanes in the form of chloroform, bromodichloromethane 
(BDCM), dibromochloromethane (DBCM), and bromoform.are a group of compounds that can 
form when the chlorine used to disinfect drinking water reacts with naturally occurring organic 
matter. Potential hazards and carcinogenic characteristics of THMs have already been 
recognized. Therefore, current study attempted to measure concentration of these compounds in 
output (drinking water) of Jlalieh water treatment plant. 
Methods: In this study concentrations of trihalomethanes with chloroform index have been 
measured in the output of Jalalieh water treatment plant in 2009. Monthly water sampling carried 
out in morning. Samples were taken to the lab and sodium thiosulfate was used for de-
chlorination of the water samples. Samples were analyzed in a time span of less than 6 hours 
using a GC set. 
Results: The average concentration of chloroform in input crude water of Jalalieh water 
treatment plant was equal to 7.42 µg/l. The average pH value in input and output of water 
treatment plant was equal to 7.92 , and 7.87, respectively.  
Conclusions: The average concentration of chlorine in input and output of water treatment plant 
was equal to 0.73 mg/l, and 0.94 mg/l, respectively. Although concentration of free chlorine was 
0.94 mg/l in output treated water, however, the chloroform concentration in output treated water 
was lower than the permissible value (200 µg/l) recommended by WHO for drinking water. The 
highest concentration of THMs was found in April. 
Key words: Trihalomethanes, Drinking water, Chloroform, Residual chlorine. 

  


