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 چکیده

آب دس طثیؼت  آتْای صیش صهیٌی اص هْوتشیي هٌاتغ تشای تاهیي آب ؿشب تِ ؿواس هی سٍد. :زمینه وهدف

حاٍی اهالح هختلفی هی تاؿذ ٍ تِ خاطش حاللیت تاالی آب هی تَاًذ هَاد هختلفی دس چشخِ ی آب ٍاسد 

ّؼتٌذ وِ تِ ػٌَاى تخـی اص چشخِ طثیؼی اصت ٍخَد  ییًَْای . تشویثات ًیتشیتتی ؿَدحیا ی ایي هادُ

هلشف  هْوتشیي ػٌاكش ؿیویایی ّؼتٌذ وِ ٍخَد آًْا تیؾ اص اػتاًذاسد هی تَاًذ ػالهتیداسًذ.ایي یًَْا اص

   سا تِ خطش اًذاصد. وٌٌذُ تَیظُ وَدواى صیش ؿؾ هاِّ

ًتایح ( 88-92ػالِ ) 5دس ایي پظٍّؾ تا اػتفادُ اص دادُ ّای ثثت ؿذُ هشتَط تِ دٍسُ ی  روش تررسی:

دس آب آى سًٍذ تغییشات ٍ  شیتذاؿت ؿْشػتاى اسدتیل، غلظت ًیتدس هشوض تْویفی آب ؿشب سٍػتاّا 

 ٍتشسػی ؿذُ  SPSSسٍػتای داسای خاًِ تْذاؿت ؿْشػتاى اسدتیل تا اػتفادُ اص ًشم افضاس  79ؿشب 

همایؼِ ٍ هَسد تدضیِ ٍ تحلیل   EPAاػتاًذاسد ٍ WHO، سٌّوَد 1053هلی  ًتایح حاكلِ تا اػتاًذاسد

 لشاس گشفت.

تا  88دس سٍػتاّای ؿْشػتاى اسدتیل اص ػال  تیغلظت ًیتشداد هیاًگیي ًتایح تحمیك ًـاى  یافته ها:

غلظت  تٌاتش ایي لیتشهی تاؿذهیلی گشم تش  04/0ٍ 028/0، 031/0، 031/0، 047/0 تِ تشتیة 92ػال 

اػتاًذاسد هلی حذاوثش هداص اص ػطح هَاسد  دس تواهی دس هحذٍدُ هَسد هطالؼِت آب ؿشب یًیتش

 . اػت تشای آب ؿشب فشاتش ًشفتِ EPAٍاػتاًذاسد اٍلیِ  WHOایشاى ٍ سٌّوَد 

ص ا 92 تا 88 اصػال ی ؿْشػتاى اسدتیلت دس آب ؿشب سٍػتاّاهیاًگیي غلظت ًیتشی تیجه گیری:ن

   فشاتش ًشفتِ اػت. EPAٍاػتاًذاسد اٍلیِ  WHOسٌّوَد  همادیش اػتاًذاسد هلی ٍ

 اسدتیلسٍػتاّای  ، اػتاًذاسد،ًیتشیتآب آؿاهیذًی،  واژه های کلیدی:



 مقدمه

اػت، ویفیت آى تشای تیـتش اص آًدایی وِ هٌـاء آب آؿاهیذًی تطَس هؼتمین ٍغیش هؼتمین اص هٌاتغ آب صیش صهیٌی 

 (1وٌٌذ هْن هی تاؿذ. ) هشدهی وِ تِ ػادگی ایي هٌاتغ سا اص طشیك چاّْا دسیافت هی

هٌاتغ آب ّای صیشصهیٌی تِ دلیل ػثَس اص الیِ ّای هختلف پَػتِ صهیي اص ویفیت هتفاٍتی تشخَسداسًذ.اص ػَی دیگش 

خاهذ ٍواستشد ػوَم ٍ وَدّای ؿیویایی ًیض تش ایي سًٍذ افضایؾ تخلیِ فاضالتْای ؿْشی ٍ كٌؼتی ، هَاد صائذ 

اهشٍصُ تا تَخِ تِ تشٍص افت هذاٍم ٍ واّؾ رخایش هخاصى آب صیشصهیٌی تِ ػلل ؿتاب تیـتشی تخـیذُ اػت.

یشات اللیوی سًٍذی سا تشداؿت تیؾ اص حذ هٌاتغ آتی، واّؾ تی ػاتمِ هیضاى تاسًذگی دس طی دٍ دِّ گزؿتِ ٍ تغی

گاص ( تِ حالت دیگش  صهاى اص هىاًی تِ هىاى دیگش ٍ اص حالتی )هایغ ، خاهذ ،تِ وِ حدن آتی تا گزؿت دس پیؾ گشف

، اص طشف دیگش ًیاص فؼلی تِ آب خْت هلاسف آؿاهیذًی ٍ كٌؼتی ٍ... افضایؾ یافتِ ٍ لزا سػیذگی تِ تغییش یافتِ

 (2ایي اهش اص اّویت ٍیظُ ای تشخَسداس هی تاؿذ.)

آب ٍالذاهات هَسد ًیاص دس ایي صهیٌِ دس طَل دٍ دِّ گزؿتِ دچاس تحَل ؿگشف ؿذُ اػت. دالیل  حفاظت اص هٌاتغ

وشد. دسحال حاضش تخلیِ ایي اهش سا هی تَاى تغییشات صیاد ًَع ، وویت ٍویفیت آالیٌذُ ّای هٌاتغ آب خؼتدَ 

صدایی، وـت هتٌاٍب ٍ  آتشیض، خٌگلتخشیة ًٍاتَدی حَصُ ّای  ٍ وـاٍسصی، خام ؿْشی، كٌؼتیفاضالتْای 

ی اص سٍیِ اص هٌاتغ آب دس تؼیاس وَدّای ؿیویایی ، تْشُ تشداسی تیوٌتشل ًـذُ ٍ هلشف تیؾ اص حذ ػوَم ٍ 

  (3صهیٌی سا تخشیة ًوَدُ اػت.)صیش ػطحی ٍتْای هٌاطك تِ ؿذت وویت ٍ ویفیت آ

ػالْای اخیش هیضاى هتَػط آًْا دس آتْای  تشویثات ًیتشٍطى اص ػَاهل آالیٌذُ هٌاتغ آب ّای صیشصهیٌی ّؼتٌذ وِ دس

 (4)صیش صهیٌی تؼلت گؼتشؽ اًَاع فاضالتْای ؿْشی، كٌؼتی ٍوـاٍسصی سٍ تِ افضایؾ اػت.

یَى ّای ًیتشیت ًٍیتشات تخـی اص چشخِ طثیؼی اصت ّؼتٌذ همذاس ًیتشات دس آتْای صیشصهیٌی تِ طَس طثیؼی 

دس حذ چٌذ هیلی گشم دس لیتش اػت. افضایؾ همذاس ًیتشات تِ دلیل تَػؼِ فؼالیتْای وـاٍسصی دس تؼیاسی اص  "ػوَها

 (5آب ّای صیشصهیٌی دیذُ ؿذُ اػت. )

هی تَاًذ خطشات تْذاؿتی خذی  ،آى تَػط هیىشٍاسگاًیؼن ّا تِ ًیتشیت ءوی اػت اها احیایَى ًیتشات ًؼثتاً غیشػ

هیلی گشم دس لیتش دس آب  50دس هیاى ایي خطشات تْذاؿتی ٍلتی غلظت تیؾ اص  سا تشای اًؼاى ّا ایداد ًوایذ.

لَكاً دس ًَصاداى ( وِ خMethemoglobinemiaآؿاهیذًی تاؿذ هی تَاًذ تِ تشٍص تیواسی هت ّوَگلَتیٌوا )

 (6آتی ًیض هـَْس اػت اؿاسُ ًوَد.) اتفاق هی افتذ ٍتِ تیواسی ػٌذسم وَدواى

ْشاى وشج دسػال فشؿاد ٍ ّوىاساى دس هطالؼاتی وِ خْت تشسػی یَى ًیتشات ًٍیتشیت دس ٍاحذّای كٌؼتی هٌطمِ ت

 .(2)اًذ لیتش گضاسؽ وشدُتشهیلی گشم  18/16ٍ  96/51اًدام دادًذ، هیضاى یَى ًیتشات ٍ ًیتشیت ساتِ تشتیة  1377



 81وِ تِ تشسػی هیضاى ًیتشیت ًٍیتشات دس هٌاتغ آب آؿاهیذًی ؿْش ػوٌاى دس ػالدس هطالؼِ ای فالح ٍّوىاساى 

اتغ آب دس تْاس تیؾ اص حذ تَكیِ ؿذُ ػاصهاى خْاًی تْذاؿت تَد وِ ػلت اًذ غلظت ًیتشیت دس ولیِ هٌ اًدام دادُ

 (.7آى سا تا حذٍدی تِ تاسًذگیْای ایي فلل هشتثط داًؼتِ اًذ )

وِ تِ تشسػی هیضاى ًیتشیت ًٍیتشات دس ؿثىِ تَصیغ آب آؿاهیذًی ؿْش كذسی ٍّوىاساى  يغالم حؼی هطالؼِدس 

پشداختٌذ ًـاى دادُ ؿذ وِ هیاًگیي یىؼالِ ًیتشیت ًٍیتشات آب آؿاهیذًی ّوذاى تِ تشتیة  1377ّوذاى دس ػال 

 (8)هیلی گشم دسلیتش تَدُ ٍتش اػاع اػتاًذاسد تَكیِ ؿذُ دس حذ هداص تَدُ اػت.  72/17ٍ 03/0

هطالؼِ ای وِ ؿْثاصی ٍ ّوىاساى تش هٌاتغ آتْای صیش صهیٌی ؿْش ًْاًٍذ ًـاى داد وِ همذاس ًیتشیت ٍ ًیتشات آى دس 

 (9)اص حذ تَكیِ ؿذُ ػاصهاى خْاًی تْذاؿت ٍ آخشیي اػتاًذاسد وـَسی ووتش اػت.

 

 روش کار

تْیِ  آب ًوًَِ 368ًتایح تؼذاد تشای اًدام ایي هطالؼِ اص اًدام ؿذُ اػت،  همطؼی -ایي هطالؼِ تِ سٍؽ تَكیفی

. اػتفادُ گشدیذُ اػت 92تا  88ؿْشػتاى اسدتیل دس طَل ػالْای  یسٍػتا 79تشای  ؿشبهٌاتغ تاهیي آب ؿذُ اص

تذیي تشتیة وِ دس ّش ػال یه ًوًَِ اص ّش سٍػتا تشداؿتِ ؿذُ ٍخْت آصهایؾ پاساهتشّای ؿیویایی اص خولِ 

اسػال گشدیذُ اػت. دس آصهایـگاُ  فاضالب هشوض تْذاؿت اػتاى اسدتیلآصهایـگاُ هشخغ آب ٍ آب تِ ًیتشیت 

هَسد   1تَػط دػتگاّْای روش ؿذُ دس خذٍل ؿواسُ  ،تشاػاع سٍؿْای تؼییي ؿذُ دس اػتاًذاسد هتذ هشتَطِ ًیض

 (10) اػت.ًٍتایح تِ هشوض تْذاؿت اسػال گشدیذُ آصهایؾ لشاس گشفتِ، 

همادیش حذالل، حذاوثش  تا ػٌاٍیي ٍاػتخشاج ًیتشیت تلَست خذٍل آهاسی  یش حاكل اص آًالیض ًتایح ًوًَِ ّاهمادی

 دس اػتاًذاسد هلیآب ؿشب  تشای  ًیتشیتؿذُ هـخق  ػپغ ایي ًتایح تا همادیش ٍ هیاًگیي پاساهتشّا ثثت ٍ

 (11،12،13)هَسد همایؼِ لشاس گشفتِ اػت. EPAاػتاًذاسد  ٍ  WHO ، سٌّوَد(1053ایشاى)

 

 92تا  88آب ؿشب سٍػتاّای اسدتیل دس ػالْای  دست یسٍؿْای آًالیض ًیتش .1خذٍل

 نام دستگاه روش آزمایص پارامتر

 -DR 4000اػپىتشٍفتَهتش   طیف ػٌدی تینیتر

 

 

هیاًگیي ًتایح  آٍسدُ ؿذُ اػت. ًیتشیتهَػؼات اػتاًذاسد تشای ّش وذام اص اػالم ؿذُ اص طشف  همادیش 2خذٍل دس 

 ًوًَِ ّای آصهایؾ ؿذُ تا همادیش اػالهی دس خذٍل فَق همایؼِ لشاس گشفتِ اػت.

 



 WHO  ٍEPA(، 1053همادیشًیتشیت دس اػتاًذاسد هلی ایشاى). 2خذٍل

 رهنمود  استاندارد ملی ایران  پارامتر

 WHO 

 استاندارد

 EPA* حذاوثش هداص حذاوثش هطلَب 

  (mg/L)نیتریت

 NO2 

- 3  3 1 

 هی تاؿذ. EPAهمادیش دادُ ؿذُ هشتَط تِ اػتاًذاسد ثاًَیِ  *              

ّوچٌیي تا تَخِ تِ تاالتَدى تؼذاد ًوًَِ ٍ هحلْای ًوًَِ تشداسی ؿذُ وِ اهىاى تحلیل ًتایح سا ػوال تا هـىل 

هٌطمِ تمؼین تٌذی ؿذًذ. ایي واس تا دس ًظش گشفتي هَلؼیت خغشافیایی  13سٍػتا تِ  79هَاخِ هی ًوَد اتتذا ول 

هذُ اص ًظش پَؿؾ خذهات تْذاؿتی دسهاًی دس ػطح ٍصهاًْای ًوًَِ تشداسی ًٍیض تش اػاع تمؼین تٌذی تؼول آ

هَسد تدضیِ ٍتحلیل لشاس   SPSSهشوض تْذاؿت ؿْشػتاى اسدتیل اًدام گشدیذ. لزا تواهی ًتایح اتتذا دس ًشم افضاس 

 گشفتِ ًٍتایح آى دس تخؾ یافتِ ّا آٍسدُ ؿذُ اػت.

 

 یافته ها

  آب ؿشب اػتاًذاسدّش هٌطمِ ٍهمایؼِ تا  هشتثط تا ػالِ تا اًحشاف هؼیاس 5شیت ًتایح ًیتهیاًگیي  .3 خذٍل

ؿواسُ 

 هٌطمِ
 ًام هٌطمِ

ػتا
سٍ

اد 
ؼذ

ت
 

تشحؼة  تی)ًیتش

mg/l) 5ِػال 
 هطاتمت ًتایح ًیتشیت تا اػتاًذاسدّای آب ؿشب

Mean±SD  1053 ایشاى هلیاػتاًذاسد WHO EPA 
 داسد داسد داسد 035/0 ±007/0 9 َی تضسيلآسال 1

 داسد داسد داسد 036/0±003/0 6 تمی دیضج 2

 داسد داسد داسد 063/0±006/0 4 ؿیخ ولخَساى 3

 داسد داسد داسد 03/0±006/0 7 ّیش 4

 داسد داسد داسد 08/0±04/0 5 خذی 5

 داسد داسد داسد 045/0±006/0 7 تاٌّش 6

 داسد داسد داسد 033/0±006/0 4 تاسٍق 7

 داسد داسد داسد 033/0±01/0 6 ثوشیي 8

 داسد داسد داسد 029/0±007/0 6 پیلِ سٍدی 9

 داسد داسد داسد 041/0±002/0 8 آصادگاى 10

 داسد داسد داسد 026/0±003/0 7 خـىِ سٍد 11

 داسد داسد داسد 043/0±01/0 5 ًیاس 12

 داسد داسد داسد 036/0±009/0 5 تَدااللَ 13

 داسد داسد داسد 04/0±017/0 97 سٍػتاّا ول



همادیش اػتاًذاسد اسائِ تا هٌطمِ آٍسدُ ؿذُ ٍػپغ  13دس ػالِ ًیتشیت هٌاطك سٍػتایی  5هیاًگیي غلظت  3 دس خذٍل

اػتاًذاسد ٍ  ػاصهاى( 1388ػال ًظشپٌدن، )تدذیذ 1053 ایشاى تِ ؿواسُ اػتاًذاسد هلی آخشیي ٍیشایؾؿذُ دس

 ؿشب آب ویفی اػتاًذاسد ٍ( 2008 ػال ػَم، )ٍیشاػت WHOسٌّوَد ّوچٌیي همذاس تحمیمات كٌؼتی ایشاى، 

EPA  هیلی گشم  04/0±017/0ػالِ ًیتشیت تشای ول سٍػتاّا  5همذاس هیاًگیي  .همایؼِ گشدیذُ اػت( 2006) ػال

هیلی گشم تش لیتش تیـتشیي ٍ هٌطمِ خـىِ سٍد تا همذاس  08/0±04/0تش لیتش هی تاؿذ. هٌطمِ خذی تا همذاس هیاًگیي 

 هیلی گشم تش لیتش ووتشیي همذاس سا داؿتِ اػت. 026/0±003/0هیاًگیي 

 

 یت دسهٌاطك هَسد هطالؼًِیتشغلظت ػاالًِ ًتایح . هیاًگیي، حذالل ٍحذاوثش 4ؿواسُ  خذٍل

 سال
 ( mg/lغلظت نیتریت ترحسة )

 هیاًگیي ػاالًِ حذاوثش حذالل

88 0.01 0.37 0.047 

87 0.01 0.22 0.031 

79 0.02 0.07 0.031 

79 0.01 0.07 0.028 

79 0.01 0.12 0.064 

 0.040 0.124 0.02 ساله 5مجموع 

 

هیلی گشم تش لیتش هی تاؿذ. ووتشیي همذاس هیاًگیي هشتَط تِ  04/0ػالِ ًیتشیت دس هٌاطك هَسد هطالؼِ  5هیاًگیي 

هی تاؿذ.حذالل  92هیلی گشم تش لیتش هشتَط تِ ػال  064/0هیلی گشم تش لیتش ٍتیـتشیي همذاس تا  028/0تا  91ػال 

هیلی گشم تش لیتش هی تاؿذ.  37/0م تش لیتش ٍحذاوثش آى هیلی گش 01/0ًتیدِ ثثت ؿذُ هشتَط تِ یه سٍػتا ًیض 

خَؿثختاًِ تواهی ًتایح هشتَط تِ ًیتشیت دس آب ؿشب سٍػتاّای ؿْشػتاى اسدتیل اص همادیش اػالم ؿذُ تَػط 

 تواهی اػتاًذاسدّای هَسد همایؼِ ووتش تَدُ ٍهـىلی اص لحاظ ؿشب تشای هلشف وٌٌذگاى ایداد ًوی وٌذ.  

 تحث

ًٍیتشیت دس تخـْای اتتذایی سٍدُ وَچه تؼشػت خزب ؿذُ ٍ ٍاسد خَى هیـًَذ.ًیتشیت دس خَى ػشیؼاً ًیتشات 

تِ ًیتشات اوؼیذ ؿذُ، ػپغ طی فشآیٌذی ّوَگلَتیي خَى سا تِ هتْوَگلَتیي تثذیل هی وٌذ.دس ایي حالت 

ى تیي تافتْا ٍ سیِ ّا سا ًخَاّذ ّوَگلَتیي تَاًایی تشلشاسی پیًَذ تا اوؼیظى ٍ گاص وشتٌیه ٍ دس ًتیدِ اًتمال آ

دسكذ  10گشم دس دػی لیتش خَى اص هتْوَگلَتیي یا سػیذى غلظت تِ حذالل  5/1داؿت.اص ًظش تالیٌی غلظت 

هیلیگشم  2/0ّوَگلَتیي، تا تشٍص ػَاسم ون خًَی ٍ ػیاًَص دس ؿخق ّوشاُ اػت. ػاصهاى خْاًی تْذاؿت همذاس 

 (4ت تَكیِ وشدُ اػت.)دس لیتش سا تشای ػَاسم هضهي ًیتشی



تؼالٍُ ًیتشیت حاكل اص احیای ًیتشات تَػط تاوتشیْا، دس دػتگاُ گَاسؽ تا آهیٌْای ًَع دٍم ٍػَم تشویة ؿذُ ٍ 

 .(14) وِ ایي هادُ ػشطاى صا هی تاؿذ تـىیل ًیتشٍصآهیي هی دّذ

یظُ گَؿت ّای پختِ ٍ فشآٍسی تشخالف ًیتشات هیضاى ًیتشیت دس آب آؿاهیذًی ون تَدُ  اگشچِ تشخی اص غزا ّا تَ

تَاًذ دس هاّْای  ؿذُ حاٍی همادیش تاالیی ػذین ًیتشیت ) تِ ػٌَاى ًگْذاسًذُ اػتفادُ هی ؿَد( ّؼتٌذ . ًیتشیت هی

ًیتشیت  mg/l 2/0 – 1/0گشم ػال تِ دلیل ًیتشیفیىاػیَى دس ؿثىِ تَصیغ تِ ٍخَد آهذُ ٍ تاػث افضایؾ تِ هیضاى 

گشددٍ یا پغ اص ولشآهیٌاػیَى تـىیل ؿَد.ّوِ خطشات ًیتشات تشای ػالهتی هشتَط تِ تثذیل ؿذى آى تِ ًیتشیت 

اػت.ًیتشیت یه هَلىَل ٍاوٌؾ پزیش ّوشاُ تا هـىالت هتؼذدی اػت. هتذاٍلتشیي آًْا تثذیل ؿذى تِ تشویثات 

N-  ٍ (1)ػشطاى هی تاؿذ ًیتشٍصٍ ، ایداد هتْوَگلَتیٌویا.  

ًیتشیت فشم ًاپایذاسی اص تشویثات اصت داس اػت ٍ اغلة دس هَاد غزایی ٍ آب تِ ؿىل ًیتشات  یا فشم ّای دیگش 

تشویثات اصت تثذیل هی ؿَد.تِ ًظش هی سػذ ًیتشیت هحلَل فؼل ٍاًفؼاالت ؿیویایی ًیتشات دس آب ّای صیشصهیٌی 

خَد دس ػاصًذّای الیِ آتذاس تا ؿشوت دس ٍاوٌـْای تَدُ ٍ تاوتشیْای دًیتشیفایش اوؼیذ وٌٌذُ ّیذسٍطى هَ

NO2)دًیتشیفیىاػیَى یَى ًیتشات 
-+H20      NO3

-+ H2)  (15)ؿشوت وٌذ. 

 تِ واس سفتِ ٍاص طشفی تغییشات همذاس ًیتشات ًٍیتشیت آتْای صیش صهیٌی تحت تاثیش ًؼثت ًٍَع وَد ًیتشٍطًی 

خـىی هٌدش تِ ػطح ووتش هَادًیتشٍطًِ ٍ هتاتَلیىْای آى فؼالیتْای ًیتشٍطى ػاصی خان اػت وِ دس ؿشایط 

ؿَد. تٌاتشایي هلشف وَد ووتش تَػط وـاٍسصاى ٍخزب ٍتدوغ ًیتشات دس خان ٍتافتْای گیاّی دس ؿشایط  هی

 .(16) خـىی ) تاسًذگی ووتش( سا هی تَاى دس واّؾ ًیتشات ٍ تِ تثغ آى ًیتشیت هَثش داًؼت

سٍػتای هَسد هطالؼِ ؿْشػتاى اسدتیل  79ػالِ غلظت ًیتشیت دس آب ؿشب  5ِ هیاًگیي ًتایح ایي هطالؼِ ًـاى داد و

 37/0هیلی گشم تش لیتش هی تاؿذ. ّوچٌیي همذاس حذاوثش ًتیدِ ًوًَِ آصهایؾ ؿذُ ًیض  04/0±017/0تِ همذاس 

هی تاؿذ. تٌاتش ایي تواهی ًتایح ًوًَِ ّا اص همذاس اسائِ ؿذُ دس اػتاًذاسد هلی ایشاى ٍسٌّوَد  گشم تش لیتش هیلی

WHO  ِاػتاًذاسد اٍلیEPA  ِووتش هی تاؿذ. لزا آب ؿشب سٍػتاّای هَسد هطالؼِ هشتَط تِ ؿْشػتاى اسدتیل ت

 سٍػتا هـىلی اص ًظش ًیتشیت ًذاؿتِ ٍلاتل ؿشب هی تاؿٌذ. 79تؼذاد 

(، تشای تشسػی هیضاى غلظت ًیتشات ًٍیتشیت چاّْای آب ؿشب ؿْش اسٍهیِ 1380)ًاى تخؾ تَػط میمی وِ دس تح 

 0005/0ٍ 66/17یِ تِ تشتیة اًدام ؿذ ًـاى داد هیاًگیي غلظت یىؼالِ ًیتشات ًٍیتشیت چاّْای آب ؿشب اسٍه

 .(17)شای آب ؿشب ووتش هی تاؿذ یي ؿذُ تگشم تش لیتش تَدُ ٍ غلظت ایي دٍ پاساهتش اص اػتاًذاسد تؼی هیلی

( دس هَسد همادیش ًیتشات ًٍیتشیت دس آتْای تطشی ؿذُ هَخَد دس 1389دس پظٍّـی وِ تَػط ػوَیی ٍّوىاساى )

هاسن هختلف آب تطشی ؿذُ هَخَد دس ؿْش  14ػطح ؿْش تاتل اًدام ؿذ ًـاى داد وِ همذاس ًیتشات ًٍیتشیت دس 

  .(18)ذ ٍاص لحاظ ؿشب هـىلی ٍخَد ًذاسد هی تاؿتاتل دس حذ اػتاًذاسد هلی ٍخْاًی 

تشسػی آلَدگی چاّْای آب ؿشب ؿْشػتاى تالؾ اص ًظش  هَسد ( دس1390هؼیٌیاى ٍّوىاساى )هطالؼِ ّوچٌیي 

 009/0ًـاى داد حذالل ٍحذاوثش هیاًگیي همادیش ًیتشیت تِ تشتیة ًیتشات ًٍیتشیت ٍتشخی پاساهتشّای دیگش 

 .(19)اػتاًذاسد آب ؿشب ایشاى هی تاؿذ  تش ٍووتش اص همذاس اسائِ ؿذُ تَػطهیلی گشم تش لی 128/0ٍ

 



 نتیجه گیری

تا تَخِ تِ ًتایح تذػت آهذُ، تواهی ًوًَِ ّای آب سٍػتاّای هَسد هطالؼِ اص ًظش همذاس ًیتشیت دس حذ اػتاًذاسد 

هلی ٍتیي الوللی تَدُ ٍتٌاتشایي آب سٍػتاّای ؿْشػتاى اسدتیل اص ًظش همذاس ًیتشیت هَخَد، هـىلی تشای ؿشب 

 ًذاسًذ. 

 

 تطکر وقدردانی
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داًـگاُ آصاد ٍاحذ اسدتیل تِ تلَیة سػیذُ اػت. تذیي ٍػیلِ اص اػاتیذ هحتشم داًـگاُ آصاد ٍاحذ اسدتیل ًٍیض 

سدًذ، تـىش هذیشیت ٍپشػٌل هشوض تْذاؿت ؿْشػتاى اسدتیل وِ دس اًدام ایي پظٍّؾ ووال ّوىاسی سا تِ ػول آٍ

 ؿَد. ٍلذسداًی هی

 

 مناتغ 

، ٍیشاػت دٍم، تشخوِ: ًؼوت الِ خؼفشصادُ 2008)هـىالت ٍساُ حل ّا(، اى اف گشی. ویفیت آب آؿاهیذًی .1

 .162ٍ 161 ،124 ات، كفح1391حمیمی فشد ٍّوىاساى، چاج اٍل، تْشاى، اًتـاسات خاًیشاى، 

 .هذیشیت هٌاتغ آب صیش صهیٌی ؿْشػتاى صاّذاى تا تاویذ تش تؼییي ویفیت ؿیویایی (،1388)تزسافـاى ٍّوىاساى  .2

 25-27صاّذاى،  ،(ICIWG 2010)ي الوللی خغشافیذاًاى خْاى اػالمهدوَػِ هماالت چْاسهیي وٌگشُ تی

  . 1389فشٍسدیي 

، ّوذاى تْذاؿت هحیط. دّویي ّوایؾ هلی تشسػی ویفیت آب صیشصهیٌی دؿت ّوذاى تْاس ٍّوىاساى،سحواًی  .3

 1386آتاى هاُ  10الی  8

ًٍیتشیت دس چاّْای آب ٍاحذّای كٌؼتی هٌطمِ غشب تْشاى. هدلِ داًـىذُ ، هیضاى ًیتشات ٍّوىاساىفشؿاد  .4

 .33-37ػال اٍل. ؿواسُ دٍم، ف  ،1381تْذاؿت ٍ اًؼتیتَی تحمیمات تْذاؿتی ،

تَصیغ آب ؿشب ؿْش داهغاى تِ ًیتشات. هدلِ آب ٍ ، تشسػی هیضاى آلَدگی ؿثىِ (1380ٍّوىاساى )هْذی ًیا  .5

 .60-61، كفحات 43، ؿواسُ 1381فاضالب 

 .30-32،كفحات 1371 داًـگاُ تْشاى، ؿشیؼت پٌاّی هحوذ، اكَل ویفیت ٍ تلفیِ آب ٍ فاضالب. تْشاى. .6

هدلِ  .ػوٌاى هٌاتغ آب آؿاهیذًی ؿْش دس ًیتشات تشسػی هیضاى ًیتشیت ٍ ،(1381فالح ػیذُ حَسیِ ٍّوىاساى) .7

 .1-6كفحات  ،60، ؿواسُ 15دٍسُ، 1384داًـىذُ پضؿىی داًـگاُ ػلَم پضؿىی گیالى، 

 .ثىِ تَصیغ آب آؿاهیذًی ؿْش ّوذاى، تشسػی هیضاى ًیتشیت ًٍیتشات دس ؿ(1377ٍّوىاساى ) كذسی غالهحؼیي .8

داًـگاُ ػلَم پضؿىی  ،دٍهیي ػویٌاس وـَسی تْذاؿت هحیط ، داًـىذُ تْذاؿت ٍ اًؼتیتَ تحمیمات تْذاؿتی

 .570-579، كفحات 1378آتاى هاُ  24-26تْشاى، هدوَػِ هماالت خلذ دٍم، 



 خالكِ هماالت .تشسػی هیضاى ًیتشیت ٍ ًیتشات دس هٌاتغ آتْای صیشصهیٌی ؿْش ًْاًٍذ ،ٍّوىاساى ایشجوشد  .9

 .20، ف1384، تْذاؿت، داًـىذُ ّـتویي ّوایؾ وـَسی تْذاؿت هحیط، تْشاى، داًـگاُ ػلَم پضؿىی تْشاى

10. Standard methods for the examination of water & wastewater, Edition 2005. 

ٍتحمیمات  ٍیظگیْای فیضیىی ٍؿیویایی، تدذیذ ًظش پٌدن، هَػؼِ اػتاًذاسد-، آب آؿاهیذًی1053اػتاًذاسد هلی  .11

 .ICS:13.060.020 1388كٌؼتی ایشاى،  

تشخوِ ساهیي  ،1993 ٍیشاػت دٍم (،1یفیت آب آؿاهیذًی خلذ اٍل)تَكیِسٌّوَد و ػاصهاى تْذاؿت خْاًی، .12

 .3ٍ4كفحات ،  1375 ،اًتـاسات هَػؼِ ػلوی فشٌّگی ًلش چاج اٍل، ،دادهْش فائضی ساصی صادُ ًَدّی، ًثی

13. United Sates Environmental Protection Agency (EPA).Drinking Water Standards 

and Health Advisors. 2006.EPA.PP: 822 -850 

(، تشسػی هیضاى ًیتشات ًٍیتشیت دس آتْای صیشصهیٌی ؿْش ایالم. هدلِ ػلوی 1389ػواسلَیی ػلی ٍّوىاساى، ) .11

 .34-41، كفحات 1393، ؿْشیَس 22پظٍّـی داًـگاُ ػلَم پضؿىی ایالم، دٍسُ 

ّیذسٍطًی.  اػتفادُ اصتیَفیلتش تاٍآب فشآٍسی هَاد غزایی (، حزف ًیتشات اصآب آؿاهیذًی 1389ٍّوىاساى)ٍالؼی  .11

 .85-92، كفحات 7،ؿواسُ 2فللٌاهِ ػلَم ٍ كٌایغ غزایی.ػال 

. هدلِ تغییشات غلظت ًیتشات ًٍیتشیت آتْای صیشصهیٌی ؿْشػتاى اسان (1382-1386ٍّوىاساى)صاسع اتیاًِ  .11

 .199-204حات ف، ك1391پاییض ٍ صهؼتاى  ،11، ؿواسُ  6پظٍّؾ آب ایشاى، ػال 

ب لاتل ؿشب ؿْش اسٍهیِ. هدلِ آ، تشسػی هیضاى غلظت ًیتشات ًٍیتشیت دس چاّْای (1380) ؼيتخؾ ح ًاى .17

 .98-103، كفحات 1382، تاتؼتاى 2، ؿواسُ  14پضؿىی اسٍهیِ، ػال 

هدلِ داًـگاُ . همادیش ًیتشیت ًٍیتشات دس آتْای تطشی ؿذُ هَخَد دس ػطح ؿْش تاتل ،(1389ٍّوىاساى) ػوَیی .18

 .64-70، كفحِ  1390، صهؼتاى 1، ٍیظُ ًاهِ ؿواسُ 14اتل، دٍسُ تػلَم پضؿىی 

(، تشسػی آلَدگی چاّْای آب ؿشب ؿْشػتاى تالؾ)ؿوال ایشاى( اص ًظش ًیتشیت 1390هؼیٌیاى ٍّوىاساى ) .19

 .26-33، كفحات 88، ؿواسُ 22ًٍیتشات ٍتشخی پاساهتشّای دیگش. هدلِ داًـگاُ ػلَم پضؿىی گیالى، دٍسُ 

 

 

 


