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     چکیده

براي بدن است که کمبود یا افزایش روري آب آشامیدنی عالوه بر تامین آب مورد نیاز بدن در بر گیرنده امالح و عناصر معدنی و ض
این تحقیق با هدف بررسی کارآیی دستگاههاي تصفیه آب خانگی . پاره اي از آنها منجر به ایجاد مشکالت و بیماریهاي مختلفی می شود

ی بود به همین این مطالعه نوعی مطالعه توصیفی تحلیل.انجام گردید 92در کاهش یا حذف پارامترهاي فیزیکی و شیمیایی در سال 
دستگاه تصفیه آب با خصوصیات متفاوت از لحاظ تعداد فیلترها، عمر فیلترها از نقاط مختلف که داراي منابع آب متفاوت  12منظور ، 

نتایج نشان داد که میانگین کارآیی حذف پارامترهاي فیزیکی و شیمیایی توسط .اعم از چاه و آب سطحی بودند انتخاب شدند
در کاهش و حذف اکثر پارامترها باال مب باشد از جمله میانگین کارآیی حذف این دستگاهها در )RO(ه آب خانگیدستگاههاي تصفی

% 100و کلر باقیمانده  98/57،کدورت  48/79،پتاسیم  05/95،سدیم 78/65،سختی منیزیم  10/87،سختی کلسیم  41/82سختی کل 
که دستگاه هاي تصفیه آب خانگی کارآیی بسیار باالیی در حذف پارامترهاي نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد .می باشد 

فیزیکی و شیمیایی آب دارند و با توجه به اینکه اغلب پارامترهاي آب شهري زیر حد استاندارد آب آشامیدنی ایران قرار دارد استفاده از 
ا زیر حد استاندارد کاهش می دهند و به نوعی باعث کاهش طعم آب این دستگاه ها الزامی نمی باشد ،چرا که اکثرا غلظت پارامتر ها را ت

  .و کاهش غلظت فلورایدبه زیر حد استاندارد می شوند
  

  کلیدي ه هايواژ
  کیفیت فیزیکی،شهر اردبیل،دستگاههاي تصفیه آب،کیفیت فیزیکی وشیمیایی
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  مقدمه
آب آشامیدنی عالوه بر تـامین آب  . ]1[بدون آن حیات معنایی نخواهد داشتآب یکی از نیازهاي اساسی و اولیه هر موجودي است و 

مورد نیاز بدن در بر گیرنده امالح و عناصر معدنی و ضروري براي بدن است که کمبود یا افزایش پاره اي از آنها منجر به ایجاد مشـکالت  
یدگی دنـدان و  فلوئور اشاره نمود که به ترتیـب باعـث پوسـ    بعنوان مثال می توان به کاهش و افزایش .]2[و بیماریهاي مختلفی می شود

بنابر این استاندارد بودن کیفیت آب آشامیدنی می تواند نقش موثري در بهداشت و سالمت انسان بـه عهـده    .]2[اسکلروزیس خواهد شد
آب آشامیدنی عـالوه بـر    .]3[ست به همین دلیل یکی از وظایف اصلی مسئوالن تهیه و توزیع آب شرب وکنترل کیفیت آن ا.داشته باشد

اینکه از نظر ظاهري بایستی شفاف،زالل و عاري از کدورت باشد،از نظر میکروبی و شیمیایی نیـز بایسـتی در حـد مطلـوب قـرار داشـته       
 از لحاظ کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی نیز،کاتیونهاي چند ظرفیتی مخصوصا کلسیم و منیـزیم بـه راحتـی تـه نشـین شـده و      .]3[باشد

بر اساس استانداردهاي ملـی ایـران حـداکثر     .]4[بخصوص در واکنش با صابون سبب کف نکردن آن و تشکیل رسوبات مزاحم می گردند
آب نیز سـبب ایجـاد    )TDS(باال بودن جامدات محلول )5(میلی گرم بر لیتر می باشد 200مطلوب سختی کل بر حسب کربنات کلسیم 

رف کنندگان به مصرف چنین آب هایی را کاهش می دهـد بـه همـین دلیـل مصـرف کننـدگان       مزه شوري در آب می شود و تمایل مص
هم چنین با توجه به مساله کمبود منابع آبی در دسترس، انسـان هـا بـه مـدت طـوالنی در       .]3[همیشه در پی آب هاي شیرین بوده اند

کن مفهوم جدیدي براي انسان نیست بلکـه ایـن ایـده     آب شیرین. جستجوي روش تصفیه مناسبی براي منابع ناچیز آب شیرین بوده اند
  .]6[ایست براي تبدیل آب شور به آب شیرین که روز به روز توسعه یافته و براي قرن ها از آن استفاده می شود

 رفمصـ   افـزایش  بـه  توجه با  دارند و بسزایی نقش جهان  مختلف کشورهاي موردنیاز آب درتامین کن شیرین آب امروزه دستگاههاي
 اگـر  کـن  شیرین آب دستگاههاي از استفاده. می شود تر پررنگ  بروز روز نقش شیرین، این آب تجدیدپذیر و طبیعی منابع کاهش و آب
 بـاالي  مصـرف  جملـه  از معایـب  سري یک داراي طبیعی علوم سایر مانند نیز تکنولوژي این  شود، ولی می شیرین آب تولید به منجر چه

 پسـاب   نشـده  کنترل تخلیه طریق از کن شیرین آب دستگاههاي که گفت توان می کلی بطور. باشد می محیطی زیست تاثیرات و انرژي 
 کن، شیرین آب دستگاههاي در تولیدي پساب این که  نمایند، چرا وارد جدي آسیب زیست محیط به توانند می) نمکی پساب(  خروجی

 از بـاالتر   دمـاي  خورنـده،  معـدنی  مـواد  باال، باال، شوري     جامدات محلول  فرآیند، ولط در شده گرفته بکار  شیمیایی مواد باقیمانده داراي
  .]8و7[باشد می باال چگالی هم چنین و محیط

در مناطقی از کشور ایران از جمله نوار ساحلی جنوبی و مناطق کویري بدلیل فقدان آب شیرین، تنها منبع تـامین آب، آب هـاي بـا    
رتی آب شور می باشد که در سالهاي اخیر با توجه به ورود و توسعه دستگاههاي آب شیرین کـن در کشـور، منـاطق    امالح زیاد یا به عبا

  .]9[ذکر شده آب آشامیدنی خود را با استفاده از این دستگاهها تامین می نمایند
 تحقیقات]. 4و 3،2،1 [ده استدر ایران و جهان مطالعات مختلفی برروي کیفیت آب خروجی از دستگاههاي آب شیرین کن انجام ش

 هـا  آنیـون  و ها کاتیون  تمام و ندارد وجود انتخابی  زدایش اینکه دلیل به کن شیرین آب دستگاه هاي در که است داده  نشان   شده انجام
 و شـود  روجـی خ درآب امـالح  تعـادل  خـوردن  هـم  بـر  به  منجر تواند می لذا گردند، می حذف  نبودن مفید یا بودن مفید به توجه بدون

 آهـن،  روي، یـد، : از امالح مهمی که این دستگاه ها حذف می کند ریـز مغـذیهایی ماننـد   ). 3( اندازند به خطر را کننده مصرف سالمت 

 حیاتی هاي واکنش در گذار تاثیر نقشی جزئی مقدار به که می باشند فلوراید پتاسیم، فسفر، کلسیم، منگنز، کروم، مس، سلنیوم، منیزیم،

  .]10[دهد می قرار جدي خطر معرض در را جامعه وسالمت فرد زندگی آنها دریافت عدم و دارند بعهده زنده اتموجود
چاههاي مسیر بخـش آبـی بیگلـو و    (و منابع زیر زمینی ) سد یامچی(با توجه به اینکه آب آشامیدنی شهر اردبیل از دو منبع سطحی 

می شود مردم بـه اسـتفاده از دسـتگاههاي تصـفیه آب خـانگی روي آورده انـد،        تامین) چاههاي موجود در مناطق مختلف شهر اردبیل
این تحقیق با هدف بررسی کارآیی . هرچند حذف مواد و امالح موجود درآب از جمله ریز مغذي ها توسط این دستگاهها جاي تامل دارد 

  .ام گردیددستگاههاي آب تصفیه خانگی در کاهش یا حذف پارامترهاي فیزیکی و شیمیایی انج
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  مواد و روشها
بررسی کارآیی دستگاههاي تصفیه آب خانگی در کاهش یا حذف پارامترهـاي کیفـی آب شـرب    این مطالعه توصیفی تحلیلی، جهت 

انجام شد، ابتدا با اکثر نمایندگی هاي فروش دستگاههاي تصفیه آب موجود در اردبیل حضـورا مصـاحبه بعمـل     92در سال  شهر اردبیل
نتایج این گفتگوها نشان دهنده روي آوري مردم به استفاده از دستگاههاي تصفیه آب ،بدلیل عدم پذیرش کیفیت آب شرب مـی   آمد که

و طبیعتـا متفـاوت بـودن    )اعـم از آب چـاه و آب سـطحی   (باتوجه به متفاوت بودن نوع منبع تامین آب، درقسمتهاي مختلف شهر . باشد
با خصوصیات متفاوت از لحاظ تعداد فیلترها، عمر فیلترها از نقاط مختلف انتخـاب شـدند کـه    آب  دستگاه تصفیه 12کیفیت آنها  تعداد 

تمامی نمونه برداري ها  بر اساس روشهاي استاندارد ذکر شده در استاندارد نمونـه  . نشان داده شده است 1موقعیت آنها در شکل شماره 
مایی به آزمایشگاه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انتقال یافـت و  و در شرایط استاندارد د ]5[برداري ایران، صورت گرفت

، ) (CLنیترات ، نیتریت ، سولفات ، فلوراید ، سختی ، کلرور: پارامترهاي مورد بررسی بر روي هر کدام از نمونه ها. مورد آنالیز قرار گرفت
، کدورت ،پتاسیم ، سدیم بوده اند که تمامی مراحل انجام آزمایشات بر )(EC، هدایت الکتریکی ) (TDS، سختی کل) (CL2کلر باقیمانده

  .]۵[اساس کتاب استاندارد متد انجام گرفت
در نهایت بعد از انجام آزمایشات نتایج با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ،ضمنا در بررسی ارتباط بین تعداد 

  .استفاده گردید T-TESTو  ANOVAتامین آب شرب با کارایی دستگاه از آزمون آماري  فیلتر ،عمر فیلتر و نوع منبع

  
  موقعیت دستگاههاي تصفیه آب خانگی مورد مطالعه: 1شکل 
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  نتایج
حداقل و حداکثر کارآیی حذف پارامترهاي مورد مطالعه بر روي دستگاههاي تصفیه آب خانگی   انحراف معیار، میانگین، 1در جدول 

همانطوري که مالحظه می شود میانگین کارآیی حذف نیترات، نیتریت، سولفات، کلراید و فلوراید توسط .ان داده شده استنش
 .می باشد%  86/72، 48/83، 5/48،  -19/24، 16/79دستگاههاي تصفیه آب خانگی به ترتیب 

  ارامترهاي فیزیکی و شیمیاییمیزان حداقل و حداکثر کارآیی دستگاههاي تصفیه آب خانگی در حذف پ :1جدول 

  انحراف معیار  میانگین  حداکثر  حداقل  شاخصها
 استاندارد مجاز

 WHO ایران

  mg/l   12  100  16/79  05/26  50  50نیترات

  mg/l    250 -  48/35  19/24 -  25/75  3  3 نیتریت

  mg/l    22/62  13/98  50/91  74/9  400 -200  250 سولفات

  mg/l    21/50  81/99  48/83  12/15  400 -200  250 کلراید

  mg/l    67/16  100  86/72  80/29  5/1 -5/0  0,5-1,5 فلوراید

  سختی

mg/l    

  -  500  84/9  41/82  23/94  62/60  کل

  -  -  63/7  10/87  96  73/72  کلسیم

  -  -  48/20  78/65  89/88  57/28  منیزیم

  mg/l    72/86  60/68  05/94  86/3  200  200 سدیم

      mg/l    50/39  68/96  43/79  98/15 پتاسیم

s/cm2µ EC    47/79  52/97  42/90  80/6      

TDS mg/l   47/79  52/97  63/90  70/6  1500  1000  

  NTU 33/33  33/83  98/57  49/18  <5  < 1کدورت   

  mg/l    100  100  100  0  8/0 -2/0  8/0 -2/0 کلرباقیمانده
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  1392جی دستگاه هاي تصفیه آب خانگی درشهر اردبیل در سال نتایج میانگین کیفیت شیمیایی آب ورودي و خرو: 2جدول 

  
  شاخص

کیفیت آ ب 
ورودي به دستگاه 

  تصفیه آب

کیفیت آ ب 
خروجی از 

دستگاه تصفیه 
  آب

استاندارد 
کیفیت آب 
  آشامیدنی

  نتایج آزمون

ورودي با 
  خروجی

خروجی با 
  استاندارد

  P=  001/0< P 65/0  50  93/0  01/6  نیترات

  P=  001/0< P 064/0  3  24/0  22/0  نیتریت

  P  001/0< P >001/0  200- 400  83/3  02/67  سولفات

  P=  001/0< P 001/0  200- 400  06/13  23/96  کلراید

  P  001/0< P >01/0  5/0- 5/1  16/0  60/0  فلوراید

  P  001/0< P >01/0  500  33/37  55/277  سختی کل

  P  001/0< P >05/0  -  88/16  22/200  سختی کلسیم

  P  001/0< P >05/0  -  66/20  70  منیزیم سختی

  P  001/0< P >001/0  200  82/10  38/173  سدیم

  P  001/0< P >001/0  -  22/4  07/19  پتاسیم

EC  84/875  03/83  -  001/0 P=  001/0< P  

TDS 45/576  19/53  1500  001/0 P=  001/0< P  

  P=  001/0< P 001/0  >5  17/0  46/0  کدورت

  
  .بر حسب میلی گرم بر لیتر می باشد) و کدورتECغیر از (کلیه واحدها * 

  .می باشد)s/cm2µ(میکروزیمنس بر سانتی متر مربع  ECو واحدNTUواحد کدورت ** 
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  .کارآیی حذف نیترات،فلوراید،کلراید و سولفات در دستگاههاي تصفیه آب خانگی مورد بررسی را نشان می دهد :2شکل

  

 
  .م و سدیم در دستگاههاي تصفیه آب خانگی مورد بررسی را نشان می دهد،پتاسی EC ،TDSکارآیی حذف   :3شکل
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  .کارآیی حذف کدورت در دستگاههاي تصفیه آب خانگی مورد بررسی را نشان می دهد :4شکل

 

 
 .کارآیی حذف سختی کل،سختی منیزیم و سختی کلسیم در دستگاههاي تصفیه آب خانگی مورد بررسی را نشان می دهد : 5شکل
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 .کارآیی حذف نیتریت در دستگاههاي تصفیه آب خانگی مورد بررسی را نشان می دهد : 6شکل

  
بـا  % 79,16مشخص است میانگین کارایی حذف نیتـرات توسـط دسـتگاههاي آب تصـفیه خـانگی       2و شکل 1همانطور که از جدول

ستگاههاي تصفیه آب مشخص شد که میـانگین  می باشد هم چنین در بررسی غلظت نیترات ورودي و خروجی به د05/26انحراف معیار 
می باشد که نشان دهنده پـایین  % 89/6میلی گرم در لیتر با انحراف معیار 25/5غلظت نیترات ورودي به دستگاههاي تصفیه آب خانگی 

ین نتـایج  هـم چنـ  . ]12و5،11[می باشـد ) mg/l45( EPAو استاندارد  )WHO )mg/l50بودن غلظت نیترات از حد استاندارد ایران و 
مـی باشـد    mg/l 92/0با انحراف معیار  mg/l 96/0نشان داد که میانگین غلظت نیترات خروجی از دستگاههاي تصفیه آب خانگی برابر 

با توجه به اینکه نیتـرات اثـرات بهداشـتی    . که نشان می دهد دستگاههاي تصفیه آب خانگی کارآیی بسیار باالیی در حذف نیترات دارند
استفاده از ایـن دسـتگاهها   . ]17[و عمال به عنوان یک ماده مشکوك به سرطانزایی شناخته می شود ]18و 17،16،15[داردبسیار زیادي 

  .می تواند در جلو گیري از اثرات بالقوه ي نیترات مثل مت همو گلوبینا و نیتروز آمین بسیار مفید باشد
بجنـورد انجـام داده انـد مشـخص شـد کـه میـانگین نیتـرات در         در  91-92در تحقیقی که خانم نیره نعیمی و همکـاران در سـال   

بوده کـه کـارآیی حـذف دسـتگاهها در کـاهش نیتـرات        mg/l 85/1 و   mg/l36/5دستگاههاي تصفیه آب ورودي و خروجی به ترتیب 
ه اند میزان میـانگین  در قشم انجام داد 90-91هم چنین در تحقیقی که خانم منصوره دهقانی و همکاران در سال ).1(بوده است% 5/65

بود کـه کـارآیی دسـتگاهها در کـاهش      mg/l 12/0 و mg/l 67/3 نیترات دردستگاههاي آب شیرین کن در ورودي و خروجی به ترتیب
در فنالند کارآیی دستگاههاي تصـفیه آب خـانگی در کـاهش نیتـرات     ) 2008(و در مطالعه انجام شده در سال ]9[است%  2/92نیترات 

  .که تقریبا با نتایج این مطالعه مطابقت دارد]13[ می باشد 75/91
بدسـت آمـد    74/9با انحراف معیـار  % 5/91میانگین کارآیی حذف سولفات در مطالعه حاضر بوسیله دستگاه هاي تصفیه آب خانگی 

بود کـه   21/26با انحراف معیار  mg/l 4/70حدود )ورودي به دستگاهها(هم چنین میانگین غلظت سولفات آب شهري ).1جدول1شکل(
 WHOنشان دهنده پایین بودن غلظت سولفات از حد استاندارد توصیه شده بوسـیله سـازمان اسـتاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایـران و       

)mg/l 250 ( و هم چنینEPA )mg/l 400 -200 (با توجه به غلظت سولفات خروجی از دسـتگاهها مشـخص   . ]12و11، 5 [می باشد
می باشـد کـه نشـان دهنـده      82/9با انحراف معیار  mg/l 56/6ت خروجی از دستگاههاي تصفیه آب برابر شد که میانگین غلظت سولفا

کاهش بسیار زیاد غلظت سولفات توسط این دستگاهها می باشد با توجه به اینکه غلظت امالح موجود در آب جهت ایجـاد طعـم در آب   
ن است طعم آب را به میزان زیادي از بـین ببـرد و ایـن از معایـب ایـن      آشامیدنی به مقدار کم ضروري می باشد این میزان کاهش ممک

  .]20و19[دستگاه می تواند به شمار رود، از طرف دیگر به خاطر اثرات مسهلی سولفات این مقدار کاهش می تواند در مواقعی مفید باشد 
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مشخص اسـت کـه کـارآیی    )1جدول و2شکل(اساس  کلراید نیز جزء امالحی می باشد که در ایجاد طعم در آب بسیار مفید می باشد بر
می باشد که میانگین غلظـت کلرایـد آب شـهري     12/15با انحراف معیار % 48/44حذف توسط دستگاههاي تصفیه آب در حذف کلراید 

با  mg/l 98/15 و میانگین غلظت کلراید خروجی از دستگاههاي تصفیه آب 64/44با انحراف معیار  mg/l 87/105 )ورودي به دستگاه(
می باشد که نشان دهنده پایین بودن غلظت کلراید در آب شهري و آب تصفیه شده بوسیله دستگاههاي تصفیه آب  64/16انحراف معیار 

بنابراین با کاهش این حد از .]12و5،11 [می باشد) EPA  )mg/l 400 -200و WHOخانگی از حد استانداردهاي آب آشامیدنی ایران ،
، طعم آب نیز تا حدودي از بین خواهد رفت زیرا بر اساس توصیه سازمان هاي ذیربط وجود امالحی ماننـد کلرایـد و   کلراید از آب شهري

  .]20و14[سولفات در ایجاد طعم مناسب جهت آشامیدن ضروري است
 و mg/l 201میانگین میزان کلراید در دستگاههاي تصـفیه آب بـه ترتیـب حـدود      90-91در مطالعات انجام شده در قشم در سال

mg/l 78 /7  میـانگین   86-87و در مطالعات انجام شـده کاشـان در سـال   .]1[می باشد% 97بوده که راندمان دستگاه در کاهش کلراید
. ]3[را نشان می دهـد  %  5/66بوده که کارآیی کاهش   mg/l 68 و mg/l 204 کلراید در ورودي و خروجی دستگاهها به ترتیب حدود

 mg/l 37 و mg/l 167 م شده در بجنورد میانگین کلراید به ترتیب در ورودي و خروجی دستگاههاي تصـفیه آب  ضمنا در مطالعه انجا
  .]9[می باشد%  8/77بوده که کارآیی دستگاه در کاهش کلراید 

ی دسـتگاهها  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دستگاههاي تصفیه آب در حذف فلوراید کارآیی مناسبی دارد بطوریکه میانگین کارآی
در ورودي بـه  (بدست آمد هـم چنـین غلظـت فلورایـد آب آشـامیدنی شـهر اردبیـل        80/21با انحراف معیار %  86/72در حذف فلوراید 

دستگاههاي تصفیه آب در حد اسـتاندارد ایـران و    41/0و انحراف معیار  mg/l 54/0 در این تحقیق با میانگین) دستگاههاي تصفیه آب
WHO  وEPA )mg/l 5/1-5/0(  اما میانگین غلظت فلوراید خروجی از دستگاهها از حد استاندارد توصیه شـده   ]12و5،11 [قرار دارد

با توجه به اینکه کمبود فلوراید اثرات بهداشـتی بـر روي سـالمت انسـان دارد و مـی توانـد باعـث         .]12و5،11[بسیار پایین تر می باشد
و از طرفـی بـراي جبـران کمبـود فلورایـد در آب آشـامیدنی       ]21و14[کلت انسان بگذاردپوسیدگی دندان و اثرات بر روي استخوان و اس

بصورت دستی در تصفیه خانه به آب آشامیدنی فلوراید اضافه می شود بنابر این کاهش فلوراید توسط این دستگاهها یکی از معایب اصلی 
باشد،البته مطالعات مشابهی که در سـایر نقـاط انجـام شـده نیـز      این دستگاهها بوده و ممکن است اثرات بهداشتی را براي انسان داشته 

در مطالعـه انجـام   . ]9و1،2،3[حذف فلوراید توسط این دستگاهها و کاهش آن به کمتر از حد استاندارد آب آشامیدنی را تایید کرده انـد 
طالعه انجام گرفته در کاشان ایـن کـارآیی   و در م]1[بوده است%  8/68شده در بجنورد کارآیی دستگاههاي تصفیه آب در کاهش فلوراید 

کـه همـه    ]9[می باشد%  3/99و در مطالعه دیگري که در قشم انجام گرفته کارآیی دستگاهها در کاهش فلوراید ).3(بوده است%  9/75
  .موارد تایید کننده نتایج تحقیق حاضر می باشند

سختی منیزیم توسط دستگاههاي تصفیه آب خانگی به ترتیـب  نتایج مطالعه نشان داد که کارآیی حذف سختی کل،سختی کلسیم و 
هم چنین نتایج بررسی ها نشان داد که میزان سختی کل،کلسیم و منیـزیم  ).2شکل و1جدول(می باشد %  78/65و %  1/87،%  41/82

خروجی دسـتگاههاي  و میانگین سختی کل،کلسیم و منیزیم  mg/l 80 و mg/l 16/273  ،mg/l 66/187آب شهري اردبیل به ترتیب 
با توجه به اینکه سختی آب شرب شهر اردبیـل بـر   .می باشد mg/l 25/24 و mg/l 66/42  ،mg/l 58/18 تصفیه آب خانگی به ترتیب

، اما بعد از تصفیه توسط دستگاههاي تصفیه ]14وmg/l 300-150 (  ]11(، در طبقه آبهاي سخت قرار دارد  WHOاساس طبقه بندي 
 ]22[و چون آبهاي سبک باعث بیماریهاي قلبی عروقی مـی شـود  ) mg/l 75 کمتر از ( ه آبهاي سبک قرار می گیردآب خانگی در طبق

و بـه   ]22 [بنابر این کاهش این میزان از سختی توسط دستگاههاي تصفیه آب خانگی ممکن است اثرات بهداشتی در پـی داشـته باشـد   
در تحقیق انجام گرفته در بجنورد میانگین ورودي و خروجی اندازه گیـري شـده   .ودعنوان یکی از معایب این دستگاهها در نظر گرفته ش

و در  )1(اسـت % 76میباشد که کار آیی دسـتگاه در کـاهش میـزان سـختی کـل       mg/l 136 و mg/l 568سختی کل به ترتیب حدود 
 mg/l و mg/l   37/319ترتیب حدود  مطالعه مشابه در کاشان که میانگین سختی کل در ورودي و خروجی دستگاههاي تصفیه آب به

و در مطالعه مشابه که در قشم انجام شده این کارآیی ]3[بوده است%  9/62می باشد که کارآیی دستگاه در کاهش سختی کل  25/118
  . ]9[می باشد%  5/99آب  در کاهش سختی کل در دستگاههاي تصفیه

بـا انحـراف معیـار     mg/l 23/0 )آب ورودي به دسـتگاههاي تصـفیه آب  (بیلدر این مطالعه میانگین کلر باقیمانده آب شرب شهر ارد
 WHO )mg/l 8/0-2/0بدست آمد که نشان دهنده این است که کلر باقیمانده در آب شرب شهر اردبیل در حد استاندارد ایران و  18/0

در صدي  100است که نشان دهنده راندمان حذف اما کل غلظت هاي خروجی کلر باقیمانده از دستگاهها برابر صفر بوده ) 5(قرار دارد )
کلر باقیمانده توسط این دستگاهها می باشد، که این وضعیت می تواند اثرات ثانویه کلر را که براي غیر فعالسازي میکروبها اسـتفاده مـی   
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 1اي تصفیه صـفر یـا کمتـر از    در قم انجام شده نیز کلر باقیمانده در خروجی دستگاهه 81در مطالعه اي که در سال . شود ،کاهش دهد
  .که با نتایج بدست آمده در این تحقیق مطابقت دارد]2[بوده است% ) در حد صدم(

می باشد که  49/18با انحراف معیار %  98/57میانگین کارآیی حذف کدورت در مطالعه حاضر توسط دستگاههاي تصفیه آب خانگی 
می باشد که نشان می دهد میزان کـدورت   11/0با انحراف معیار  NTU  49/0بمیانگین میزان کدورت ورودي به دستگاههاي تصفیه آ

اما از لحاظ مطلوبیت در حد استاندارد نیست اما آب  ]5[قر ار دارد) NTU1زیر(آب شرب شهر اردبیل در استاندارد آب آشامیدنی ایران 
شناختی بسیار مطلوب تر از آب شـرب ورودي مـی    شرب تصفیه شده توسط دستگاههاي تصفیه آب خانگی از لحاظ مطلوبیت و زیبایی

با توجه به اینکه کدورت از لحاظ زیبایی شـناختی  .باشد و نشان می دهد که این دستگاهها در حذف کدورت بسیار خوب عمل می کنند
اند مشـکالت مربـوط   استفاده از این دستگاهها می تو ]23[و هم چنین در بحث کلر زنی و حفاظت میکرو ارگانیسم ها حائز اهمیت است

  .به کدورت را رفع کند
در صد بدست آمد و هم چنـین میـانگین    05/95میانگین کارآیی حذف سدیم توسط دستگاههاي تصفیه آب خانگی در این مطالعه 

میلی گـرم در   39/10± 18/7و  174± 98/27غلظت سدیم آب شهري و هم چنین آب خروجی از دستگاه تصفیه آب شهري به ترتیب 
بود که نشان دهنده غلظت باالي سدیم در آب شهري می باشد اما بعد از خروج از دستگاه آب تصفیه خانگی غلظـت آن بـه میـزان     لیتر

در حـذف سـدیم از آب شـهري مـی     %) 05/95(بسیار زیادي کاهش پیدا می کند که نشان دهنده کارآیی بسیار باالي این دسـتگاه هـا   
بدست آمد که میانگین غلظت پتاسـیم آب شـهري و آب    48/79± 98/15تاسیم در این مطالعه هم چنین میانگین کارآیی حذف پ.باشد

میلی گرم در لیتر بدست آمد هر چند غلظت پتاسیم  82/3 ± 73/3و 7/19± 29/7خروجی از دستگاه هاي تصفیه آب خانگی به ترتیب 
اما دستگاههاي تصفیه آب خانگی غلظـت پتاسـیم را بـه    ) 5،11(تآب شهري پایین تر از استاندارد ایران و استاندارد هاي بین المللی اس

سدیم و پتاسیم جزء امالحی می باشند که در رابطه با طعم آب حائز اهمیت می باشـند ،امـا از دیـد    .میزان بسیار زیادي حذف می کند 
براي سایر افراد به دلیل کاهش طعم آب ایـن   اما. ]24[بهداشتی این دو عنصر براي بیماران کلیوي و دیالیزي دارند می تواند  مفید باشد

  .دستگاه ها از این جنبه توصیه نمی شود
نتایج این مطالعه نشان داد که طول عمر فیلترها اثر معنی دار بر میزان خروجی نیتریت داشته بطوري که فیلترهایی که طـول عمـر   

روز و  180تـا   90خروجی نسبت به فیلتر هاي با طول عمر بین  داشتند اختالف معنی داري در میزان نیتریت) سه ماه(روز 90کمتر از 
  .اما طول عمر فیلترها تاثیري معنی داري بر میزان خروجی سایر شاخص ها نشان نداد) P >05/0(روز نشان داد 180بیش از 

دید و نتایج نشان داد کـه  در این مطالعه نقش دستگاه تصفیه آب خانگی بر روي دو نوع منبع  آبهاي سطحی و زیر زمینی بررسی گر
و هـم  ) 01/0< P( TDS،هـدایت الکتریکـی و    ECو کـدورت، ) P >05/0(اختالف معنی داري بین میزان سولفات، کلراید، سختی کـل 

بین ورودي آبهاي سطحی و زیرزمینی وجود دارد واختالف معنی داري بین میزان سایر شاخصـها در آبهـاي   ) P >001/0(چنین سدیم 
  .سطحی مشاهده نگردیدزیر زمینی و 

بنابر ایـن مـی   . بررسی میانگین شاخصها در آب خروجی دستگاهها اختالف معنی داري را بین آبهاي سطحی و زیرزمینی نشان نداد
توان نتیجه گرفت شاخصهایی که میزانشان در آب ورودي از دو منبع با هم متفاوت بود توسط دستگاه تعدیل شـده در نتیجـه اخـتالف    

  .در میزان آنها در دو نوع منبع در خروجی دستگاههاي تصفیه آب خانگی مشاهده نشد معنی داري
هم چنین نتایج این مطالعه نشان داد که میزان نیتریت خروجی از دو دستگاه تصفیه آب خانگی سه فیلتره و شش فیلتـره تغییـرات   

میزان سایر شاخصها در آب خروجی دسـتگاههاي تصـفیه آب    اما تعداد فیلتر تاثیري بر) P >05/0(معنی داري نسبت به همدیگر دارند 
  .خانگی نشان نداد

  
  و جمع بندي گیرينتیجه
ایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که دستگاه هاي تصفیه آب خانگی کارآیی بسیار باالیی در حذف پارامترهاي فیزیکو نت

شهري زیر حد استاندارد آب آشامیدنی ایران قرار دارد استفاده از این  شیمیایی آب دارند و با توجه به اینکه اغلب پارامترهاي آب
دستگاه ها الزامی نمی باشد ،چرا که اکثرا غلظت پارامتر ها را تا زیر حد استاندارد کاهش می دهند و به نوعی باعث کاهش طعم آب و 

ر آب خروجی دستگاهها اختالف معنی داري را بین کاهش غلظت فلورایدبه زیر حد استاندارد می شوند و بررسی میانگین شاخصها د
بنابر این می توان نتیجه گرفت شاخصهایی که میزانشان در آب ورودي از دو منبع با هم متفاوت . آبهاي سطحی و زیرزمینی نشان نداد
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گاههاي تصفیه آب خانگی بود توسط دستگاه تعدیل شده در نتیجه اختالف معنی داري در میزان آنها در دو نوع منبع در خروجی دست
  .مشاهده نشد

  
  تشکر و قدر دانی

از اساتید و همکاران گرامی سرکار خانم دکتر ناصحی،آقاي دکتر فتائی، ،مهندس فضل زاده، و دکتر محمد امانی بلحاظ راهنمایی 
  .و تشکر را دارم هاي الزم سپاسگزارم و از مسئولین محترم دانشکده بهداشت بلحاظ همکاري با این تحقیق نهایت تقدیر
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