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 چکیده

 و کشاورزی مصارف برای آب منبع مهمترین که است زنگیان منطقه در رتاال رودخانه و ها چشمه آب کیفی ارزیابی تحقیق این از هدف

 حد میزان و مطلوب حد میزان ، آبها ذخایر در مختلف پارامترهای خصوصیات ، تحقیق این در . دنآی می شمار به منطقه این شرب

 ... و آزمایشگاهی و صحرایی عملیات در مواد برداری نمونه های روش ، جهانی استانداردهای با مقایسه با آالیندگی نظر از آنها مجاز

 برداری نمونه اکتشافی یمحدوده غار و رودخانه ، هاچشمه آب از هیدروژئوشیمیایی بررسی منظور به . است گرفته قرار بررسی مورد

 مانند شیمیایی و فیزیکی پارامتر میزان و گرفت صورت
-

3NO ، -
2NO ، -

F ، -2
4SO ، -Cl ، 3NH ، -3

4PO ، -2
3CO ، -

3HCO ،  PH ،TDS  ، 

TS ، TSS ،EC  ، Turbidity پارامترهای ضمن در ؛ گردید تعیین (PH) ، الکتریکی هدایت (EC) محلول جامد مواد و (TDS) محل در 

 لتوتا و فرمکلی ، استرپتوکوک فکال ، هتروتروفیک های باکتری اساس بر بیولوژیکی هایآزمون در همچنین . شد گیریاندازه

 بهداشتی شاخص عنوان به (مدفوعی) ای روده کلیفرم یا کلیفرم اشرشیا باکتری از است ذکر به الزم ؛ گرفتند قرار بررسی مورد فرمکلی

 .  دارد مدنظر را آب بودن بهداشتی و است انسانی های فاضالب به آب آلودگی معرف شاخص این که شود می استفاده آب بودن

 

 زنگیان ، بیولوژیکی آزمون ، شیمیایی و فیزیکی پارامتر ، هیدروژئوشیمیایی ، رودخانه و هچشم آب : کلیدی واژگان

Abstract 
 

This research is the purpose of evaluation research spring water and the river talar in area zangiyan 

is the most important source of water for a agriculture and potation to calculate this area . In this 

research , features of various parameters in water reserves , the desirable level and the maximum 

allowable them with of contamination compared with international standards , and … check item 

is placed . In order to check the water hydrogeochemical from water springs , the river and cave 

exploration area samples were taken and parameter physical and chemical like NO3
-, NO2

-, F
-, 

SO4
2-, Cl

-, NH3 , PO4
3-, CO3

2-, HCO3
-, PH , TDS , TS, TSS , EC, Turbidity determine . Meanwhile 

parameters (PH) , electrical conductivity (EC) and dissolved solids (TDS) on location was 

determined . Also in test of biological based on bacteria heterotrophic , fkal streptococcus , 

coliforms , total coliforms were examined ; It should be mentioned that we bacteria escherichia 

coliform or coliform bowel (feces) as a health indicator water which considered this represents 

the water polution index with human sewage as well and being health water considers . 

 

Key Words :  Water Spring And The River , Hydrogeochemical , Physical And Chemical 

Parameters , Biological Tests , Zangiyan 
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 مقدمه -1

 بدن در حیاتی نقش که است موادی نقل و حمل حامل آب.  است سیاره این در زنده موجودات بقای برای زمین مایع ترین فراوان آب

 ، دهد می ادامه خود سریع رشد به جهان جمعیت که همچنان . دهد می کیلتش آب را انسان بدن وزن از درصد 57-57 حدود و دارند

 شور های آب را آن بیشتر اما ، است شده پوشیده آب از زمین سطح از  %57 تقریباً گرچه ؛ شود می کمیاب بیش از بیش ، شرب قابل آب

 ، جویبارها ، ها رودخانه ، ها دریاچه شیرین آب را یارهس این های آب کل از  %7 از کمتر تنها و دهند می تشکیل دریاها و ها اقیانوس

 خود در هستند طبیعی ترکیبات سازنده که را عناصری از معینی مقدار است قادر آب . دهد می تشکیل ... و یخی های کوه و ها مرداب

 ژئوشیمیایی هایهاله و کانساری هایهنهشت مجاورت در که آبی نتیجه در ؛ نماید نقل و حمل را آن ایمالحظه قابل فواصل برای و حل

 و سطحی هایآب تا گرددمی موجب امر این ؛ شودمی غنی هستند کانسار نوع آن شاخص که عناصرشیمیایی به نسبت گیردمی قرار آنها

 چنین ؛ هندد نشان عادی غیر فراوانی معرف عناصر بعضی به نسبت باشندمی کانساری تمرکزهای اطراف در که مناطقی زیرزمینی

 حضور با همیشه که شاخص عناصر آبی یگپراکند های هاله ردیابی ؛ نامندمی عناصر «آبی پراکندگی هایهاله » اصطالحاً را مناطقی

 ارزیابی . کند می فراهم ، هستند امیدبخش کانسارها وجود نظر از که را هایی گستره نمودن مشخص امکان ، است همراه کانسارها

 ؛ گیرد می صورت زیرزمینی های آب شیمی مورد در جامع اطالعات ی مجموعه اساس بر معموال زیرزمینی آب سامانه هیدروشیمیایی

 و ها سنگ هوازدگی میزان ، محل شناسی زمین به توان می جمله آن از که است متفاوتی عوامل تاثیر تحت زیرزمینی های آب شیمی

 های جنبه از یکی زیرزمینی آب کیفیت . کرد اشاره هیدروژئوشیمیایی های واکنش و فرهس درون به شونده تغذیه آب کیفیت ، آنها نوع

 اهداف برای آب مصرف قابلیت و شیمیایی های سازه انواع مکانی توزیع ، آب شیمیایی توصیف درباره که است هیدروژئوشیمیایی مهم

 با بنابراین ؛ باشند مشخص معیاری و کیفی های ویژگی دارای دبای کدام هر زیرا ، کند می صنعت بحث و کشاورزی ، شرب مانند مختلف

 زمین جمله از طبیعی عوامل به زیرزمینی و سطحی های آب ترکیب . کرد جلوگیری منابع این آلودگی از توان می آنها کیفی بررسی

 در بارش و تبخیر از حاصل های مکن میان تعادل و بارش میزان و شناسی زیست ، هیدروژئولوژی ، هواشناسی ، توپوگرافی ، شناسی

 انسانی های فعالیت ، دیگر سویی از ؛ است وابسته آنها سطح و هوازدگی نوع و شرایط ، رواناب حجم در فصلی تغییرات و آبریز حوضه

 فراوانی ، کمیت انندم هواشناسی عوامل ؛ دارد آب کیفیت بر ای مالحظه قابل تاثیر نیز ... و کشاورزی های فعالیت ، اراضی کاربری مانند

 چاه زنگیان منطقه در اینکه به توجه با . دارند تاثیر نیز آبی منابع میتک و کیفیت بر شناختی آب چرخه روی تاثیر با بارندگی شدت و

 و خصوصیات بررسی ، پژوهش این از هدف و هستند آب تامین منبع مهمترین تاالر رودخانه و ها چشمه ، ندارد وجود برداری بهره

 .  است زنگیان منطقه در تاالر رودخانه و موجود های چشمه آب شیمیایی کیفیت بر موثر عوامل
  

 سالم آشامیدنی آب قانون -2

 ، آشامیدن جهت آن مصرف  که باشد حدی در آن رادیواکتیو و بیولوژیکی ، شیمیایی ، فیزیکی های ویژگی که ، ست آبی ، آشامیدنی آب

 هم ، را اهدافی (EPA) آمریکا زیست محیط حفاظت سازمان . نکند ایجاد  انسان سالمت برای ، مدت دراز یا مدت کوتاه در سوئی عارضه

 اولیه های آالینده . است گرفته نظر در (MCL) آالیندگی میزان حداکثر نظر از ، ثانویه های آالینده برای هم و اولیه های آالینده برای

 شود می اطالق هایی آالینده به ثانویه های آالینده ؛ کنند ایجاد آشامیدنی آب در مهمی یبهداشت خطرات است ممکن که هستند موادی

 . بو و مزه ، شفافیت نظیر گذارند می تأثیر آشامیدنی آب ظاهری کیفیت در بیشتر که
 

 آب در عناصر پیدایش مختلف صورت -3

 داشته وجود محلول فاز صورت به باید یا یابد نقل و حمل آب در عنصری اگر . است مختلف اشکال به طبیعی هایآب در عناصر پیدایش

 ولی محلول معدنی مواد ، آب معلق مواد روی شده جذب هاییون ، هاآنیون ، هاکاتیون : از عبارتند که معلق مواد صورت به یا و باشد

 . معلق مواد ، محلول آلی مواد ، نشده تفکیک
 

 شناسی منطقه زمین -4

می ساری 7 : 111157 توپوگرافی برگه و قائمشهر  7 : 711111 شناسی زمین ورقه چهارگوش از بخشی لعهمطا مورد منطقه  باشد  

:  است  ABCD   نام به چهارضلعی یک شکل به مربع کیلومتر 7 مساحت به اکتشافی منطقه جغرافیایی مختصات و
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 ، مطالعه ردمو محدوده توپوگرافی نوع . است شده واقع مرکزی البرز قشر در شناسیزمین تقسیمات لحاظ به زنگیان معدنی منطقه

 اهدهمش جوانتر سنگی واحدهای ، شود پیمایش محدوده شمال به جنوب از چه هر که باشد می پرشیب و عمیق های دره با کوهستانی

 منطقه در ادری سطح از متر 7657 آن عارتفا بیشینه و ، متر 517 ارتفاع با تاالر رودخانه کنار به مربوط ناحیه در ارتفاع کمینه و شود می

 عملکرد از ناشی یکمورفوتکتون تأثیر تحت بیشتر آن اطراف و اکتشافی منطقه ژئومورفولوژی . باشد می محیط جنگل با مربوط معدنی

 هایآهک سنگ و شمشک سنگی ماسه و شیل سازند ، هاآبراهه و هادره . است جنوب سمت به شیب با البرز راندگی شمال بزرگ گسل

 و شرق سوی به و لندپا سازند از تخریبی کمتر و الیکا سازنداز  دولومیتی بیشتر منطقه غرب در شده دیده هایسنگ . است بریده را الیکا

 الیکا های تومیدول همان توسط آن روی که باشدمی تریاس از ترکهن و آغازین پرمین به وابسته هایسنگ نوع از بیشتر لیند ناحیه در

 دنبال روته آهکی - دولومیتی رسوبات توسط آن روی و شودمی دیده رودود رسوبات تاقدیس هسته در و لیند جنوب در . گرددمی پوشیده

 ایالیه ساختار اب دولومیتی هایسنگ با عموماً تریاس مسیست در . پذیردمی خاتمه نسن سازند به وابسته آهک هایالیه نازک با سپس و

 محل . یردپذمی خاتمه حاضر عهد رسوبات نهایتا و کژوراسی  – تریاس هایانباشت به باالتر افراز سوی به که باشیممی مواجه ایتوده و

 دلیل به ، ها گسل و ها درزه از اعم ها شکستگی ؛ دهد می نشان نزدیکی انطباق منطقه یها شکستگی و ها گسل فراوانی با ها چشمه ظهور

 منطقه رزمینیزی آب در زیادی هیدروشیمیایی تغییرات باعث الیکاسازند  دولومیتی - آهکی کربناتی هایردیف زیاد پذیری لانحال

 نوع زا ، منطقه این در آبخوان زهکشی سامانه بنابراین و است و شکافی درز – تماسی نوع از ها چشمه ظهور محل . است شده ها( )چشمه

 سنگ . شود می خارج ها شکستگی این طریق از آبو  هستند بندی الیه امتداد رب عمود اکثرا ها شکاف و زدر این ؛ است شکافی و درز

 ، رود می شمار به منطقه در ها چشمه آبدهی عامل مهمترینکه  ها شکستگی بر عالوه . است دولومیت و آهک جنس از ها چشمه مخزن

 آب و ندارد انآبخو در نفوذ برای کافی زمان آب ، تند شیب مناطق با در ؛ دارد چشمه آبدهی در مهمی نقش نیز منطقه توپوگرافی شیب

 مطالعه جغرافیایی چهارگوش منطقه مورد : مختصات 1 جدول

 

کشور یکصد هزارم های نقشه راهنمای روی بر اکتشافی منطقه موقیعت : جانمایی 1 نقشه  
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 کنترل ممه عوامل از یکی ، توپوگرافی شیب بنابراین ؛ شود میخارج  منطقه از و شده جاری سیالب و رواناب صورت به بارش از حاصل

 بتانس توپوگرافی شیب دارای ها چشمه ظهور مناطق ، هشد انجام میدانی مطالعات اساس بر ؛ رود می شمار به چشمه تغذیه کننده

 بیشتر . باشد می غرب جنوب – شرق لشما منطقه در ها شکستگی اکثر روند . دارد ها چشمه این تغذیه در مهمی نقش که است مالیمی

 یشتریب بازشدگی ایدار عرضی های شکستگی که آنجا از ؛ باشند می عرضی نوع از منطقه در چشمه ظهور در موثر های شکستگی

 در اینکه به هتوج با . دارند الیکا سازند دولومیتی - آهکی واحدهای در آب انتقال و تراوایی در زیادی نقش ها شکستگی نوع این ، هستند

 وجهت انشای نکته همچنین . برخوردارند زیادی اهمیت ها از چشمه ، ندارند وجود برداری بهره های چاه و پیزومتر ، مطالعاتی منطقه

بی غر شمال و شمال سوی به که هاستگسل و ها چین هایساخت راستای بر عمود تقریب به مسیر با تاالر رودخانه که است این

.  دارد جریان   

 

 

 

 

 

 

 

 آنها درون ژئوشیمیایی هایهاله و هاآب از هانمونه سازی آماده و بردارینمونه -5

 نمونه هنگام بنابراین در ها وجود داردشدن نمونه عین حال پتانسیل آلوده در ولی ، ده استالعاده سا ها فوقبرداری از آبنمونه

 ، که باید به خاطر داشت ایاولین نکته . شود جلوگیری هانمونه شدن آلوده از تا داشت کافی دقت باید هانمونه انتقال و برداری

تواند می  ppb حد متناسب با وضعی باشد که در آن تغییرات عنصر درتمیزی باید  ؛ برداری استبطری نمونه لزوم مطلق تمیزی

همچنین در صحرا باید  . فلز تمیز شوند بی اسید قوی باید با یک هاتمام بطری ، هانمونه برداشت برای . العاده مهم واقع شود فوق

برداری از  نمونه جهت است بهتر . کرد خالی و پرنظر  مورد بار آن را از آب سه ، شیمیایی قبل از برداشت نمونه به منظور تجزیه

 کرد توان استفادهپالستیکی نیز می یا های فلزیاز درپوش ؛ استفاده شود (571 -711) حجم با ایسمباده ای سرشیشه هایبطری

 . مقاوم دیگر باشند دسیلیکات یا موا جنس ها از بهتر است شیشه ؛ باشد را داشته حرارت استریلیزاسیون که تحمل درجه شرطی به

 باید کمی از فضای باالی آن خالی باشد تا در هنگام انجام آزمایش تکان بطری نباید کامال پر باشد و در هنگام برداشت نمونه

محل  موقعیت و ، برداری ساعت نمونه تاریخ و ، ی نمونهاطالعاتی که باید روی ظرف نمونه باشد شماره . تر باشددادن نمونه راحت

 ؛ آلی در محلول تثبیت نمود در صورت امکان بهتر است فلزات را از طریق اضافه نمودن یک حالل . بردارنام نمونهو  برداری نمونه

غیر قابل  دهند و بدین ترتیب از رسیدن به سطح ممکن است تشکیل کمپلکس پس هاآب این در یون حالت به موجود زیرا فلزات

 ارسال آزمایشگاه به سریع چه هر است بهتر هانمونه ترکیبات در احتمالی تغییرات از لوگیریج گردند بنابراین برای تشخیص

  . شود
 

مطالعه های محدوده موردبرداری از چشمه نحوه نمونه  5-1  

هر  در . گردید استفاده لیتری 7/7اتیلن  پلی هایاز بطری ، مطالعه مورد یها در محدودهگیری آنیون اندازه برداری برایجهت نمونه

نظر  مورد مهچش آب با بار سه ، برداری نمونه محل در هاتمامی نمونه . برداشت گردید هاآنیون گیری اندازه یک نمونه برای نقطه تعداد

. گذاری شد ها شمارهنمونه  کلیه و گردید ثبت  GPS    گاهدر دست برداری نمونه محل جغرافیایی همچنین موقعیت . گردیدند خالی و پر

(3 و 5 )جدول گردید گیری اندازه محل در  . (EC ) الکتریکی هدایت  و ( TDS) ، محلول جامد مواد  (PH) پارامترهای ضمن در   

  زنگیان روستای از : دورنمایی 1 شکل

  یآثار کارست بر رو: نمایی از  2شکل 

  های روستای زنگیان تیدولوم
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 آنها از شده برداشت هاینمونه و همطالع مورد یمحدوده غار و رودخانه و هاچشمه معرفی  5-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .5 نقشه و 6 )جدول گرفت انجام نمونه 8 تعداد به 55 مرداد در مرحله یک طی در ، مطالعه مورد یمحدوده هایچشمه از برداری نمونه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test PH EC TDS 

UNIT _ µs/cm mg/lit 

ZW1 7.25 1330 570 

ZW2 7.615 576 241 

ZW3 7.6 622 260 

ZW4 7.8 664 278 

ZW5 8.255 3500 1510 

ZW6 7.838 1941 831 

ZW7 8.13 580 241 

ZW8 7.992 662 274 

Statistic PH EC TDS 

Mean 7.81 1234.38 525.63 

Median 7.82 663 276 

Std. 

Deviation 
0.323 1037.244 450.623 

Minimum 7 576 241 

Maximum 8 3500 1510 

 (M) ارتفاع
 ردیف نمونه کد (UTM) مختصات

Y X 

1194 M 3991959 674687 ZW1 1 

1259 M 3992096 674516 ZW2 2 

1292 M 3991761 674390 ZW3 3 

1264 M 3991925 674527 ZW4 4 

1346 M 3991933 674217 ZW4 5 

1134 M 3991063 674226 ZW5 6 

931 M 3992003 675838 ZW6 7 

905 M 3991805 675615 ZW7 8 

1107 M 3992132 675092 ZW8 9 

 ری شده در گی: پارامترهای اندازه 2 جدول

 مطالعه برداری در منطقه موردمحل نمونه

 

 محاسبه متغیره تك آماری پارامترهای:  3 جدول

 (TDS) ، (EC) ، (PH) مقادیر برای گردیده

 
 

 

 مطالعه مورد یمحدوده از برداشتی هاینمونه مختصات:  4 جدول
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 ی شمیرچشمه 1-5-2
   (X : 674687 , Y : 3991959)جغرافیایی موقـعیت در ZW1 ینمونه و است شده واقع زنگیان روستای جنوب در  چشــمه این

های این چشمه بر روی عضو دوم سازند الیکا متشکل از دولومیت . متری از سطح دریا از آن برداشت گردید 7756 ارتفاع و

باشد می 751معلق آن برابر و مقدار ذرات 7331 الکتریکی آن ، هدایت 57/5 برابر این چشمه  PH . قرار گرفته است الیه ضخیم

 .  (3 )شکل
 

 سره ی پیتهچشمه 2-5-2
 (X : 674516 , Y : 3992096)جغرافیایی  موقــعیت در ZW2 ینمونه و است شده واقع زنگیان روستای جنوب در چشــمه این

های عضو دوم سازند الیکا متشکل از دولومیت روی بر . این چشمه رداشت گردیدمتری از سطح دریا از آن ب 7575 و ارتفاع

 باشدمی 567 معلق آن برابر و مقدار ذرات 755، هدایت الکتریکی آن  5/5این چشمه برابر  PH . قرار گرفته است الیه ضخیم

  . (6 )شکل
 

 علی ی آقا سیدچشمه  3-5-2
 جغرافیایی  در موقعیت ZW3 ینمونه و است شده سره واقع پیته یجنوب چشمه زنگیان و روستای جنوب در چشــمه این

(X : 674390 , Y: 3991761) ، سازند  عضو دوم روی بر گردید . این چشمه برداشت آن سطح دریا از متری از 7555 و در ارتفاع

 و مقدار ذرات 555 ، هدایت الکتریکی آن 5/5 راین چشمه براب  PH  . است قرار گرفته الیه های ضخیمالیکا متشکل از دولومیت

 .   (7 باشد )شکلمی 551معلق آن برابر
 

  ی چمازیچشمه  4-5-2
 

تر این باال در ارتفاع . است واقع شدهمتری  7556 ارتفاعو در   (X : 3991925 , Y : 674527)چمازی در مختصات  یچشمه اصل

قرار منبع  ی آنبر رو روستا یاهال است کهحفر شده   (X : 674217 , Y : 3991933)ی در مختصات چاه(  متری 7365 ) چشمه

آقا  یغرب چشمه شرق و چاه آن در شمال ی چمازی در شمالچشمه . کنندیبه عنوان آب شرب استفاده ماز آب آن و  اندداده

چاه  و از این چشمه ZW4 ینمونه  . است واقع شده الیه ضخیم هایعلی و بر روی عضو دوم سازند الیکا متشکل از دولومیت سید

برابر  چاه و چشمه معلق و مقدار ذرات 556 برابر چاه و چشمه هدایت الکتریکی  ،  8/5 برابر چاه و این چشمه PH  . برداشت گردید

 . (5 باشد )شکلمی 558
 

 ی گندآب چشمه  5-5-2
 

 ، X :  674226  , Y : 3991063) ( جغرافیایی موقعیت در ZW5 یهنمون و است شده واقع بن ارات روستای شرق جنوب در چشمه این

 این چشمه  PH . گرفته است قرار شمشک سازند روی بر چشمه این گردید . برداشت آن دریا از سطح از متری 7736 ارتفاع در و

 بوبد اریبس و دیسف رنگ به چشمه نیآب ا . باشدمی 7771 برابر آن معلق ذرات و مقدار 3711 آن الکتریکی هدایت ،  5/8 برابر

 . (5 است )شکل نمایان نیز جاده از نقطه چند در چشمه نیا  و باشدیم
 

 ی گرمك چشمه 6-5-2
 

         (X : 675838 , Y : 3992003)  جغرافیایی موقعیت در ZW6 ینمونه و است زنگیان واقع شده روستای شرق جنوب در چشمه این

های سازند الیکا متشکل از دولومیت عضو دوم روی این چشمه بر . گردید سطح دریا از آن برداشت از متری 537 ارتفاع در و

باشد می 837 و مقدار ذرات معلق آن برابر 7567 الکتریکی آن هدایت ، 8/5 این چشمه برابر PH . قرار گرفته است الیه ضخیم

 .  (8 شکل)
 

 ی تاالر رودخانه  7-5-2
 

 ، (X : 675615 , Y : 3991805) جغرافیایی موقعیت در و زنگیان روستای شرق در تاالر رودخانه هاییکی از شاخهاز   ZW7 ینمونه

قائمشهر 1:111111 ی نقشه روی بر منطقه های چشمه از برداری نمونه نقاط جانمایی:  2 نقشه  
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این شاخه  PH . گرفته است سازند شمشک قرار روی رودخانه بر این . متری از سطح دریا برداشت گردیده است  517 در ارتفاع

 . (5 شکل)باشد می 567 معلق آن برابر ذرات و مقدار 781نهدایت الکتریکی آ  ،  7/8 فرعی رودخانه برابر
 

 

 غار  8-5-2
 

  (X : 675092 , Y : 3992132)    جغرافیـایی مـوقـعیت زنــگیان و در روستـای شــــرق جنـوب در واقع غاری از  ZW8 ینـمونه

 ضخیم هایدولومیت از متشکل و دوم سازند الیکاعض بر روی این غار . گردیده است برداشت متری از سطح دریا 7715 ارتفاع در و

 .  (71شکل)باشد می 556 معلق آن برابر و مقدار ذرات 555 ، هدایت الکتریکی آن 5/5 این غار برابر PH . گرفته است قرار الیه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علی سید آقا یچشمه : 5 شکل
 

 

 شمیر یچشمه:  3 شکل
 

 

 سره پیته یچشمه:  4 شکل
 

 

 شرب آب منبع  - ب  ؛  چمازی ی چشمه  - الف:  6 شکل
 

 

 تاالر ی رودخانه:  9 شکل
 

 

 گندآب یچشمه:  7 شکل
 

 

 گرمك یچشمه:  8 شکل
 

 

 سقف از آب چکیدن:  11 شکل

 غار
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 هانمونه آنالیز هایروش -6

 سازمان آزمایشگاه ، آزما آبگون آزمایشگاه ، ایران معدنی مواد فرآوری تحقیقات مرکز یستز محیط آزمایشگاه به برداشتی هاینمونه

 کورماتوگرافی روش به و شد فرستاده فیزیکوشیمیایی پارامترهای و باکتریولوژی آنالیز جهت کشور معدنی اکتشافات و شناسی زمین

 . (7 جدول ) گرفت قرار آنالیز مورد (IC) یونی

 

 شرب آب استاندارد قادیرم با مطالعه مورد یمنطقه در آب کیفی پارامترهای میزان مقایسه -7
 

-) نیترات یون غلظت  7-1
3 NO) نیتریت و (-

2ON) 

 در نیترات . شود می آبشویی سریع و است محلول آب در راحتی به ماده این زیرا ، است کشاورزی در معمول آالیندۀ ترین عمده نیترات

 های آالینده اصلی منبع ، مناطق برخی در . است خطرناک سانان سالمتی برای آشامیدنی آب در لیتر در گرم میلی 71 از باالتر مقادیر

 نیترات و (4NH+) آمونیوم های یون از توجهی قابل مقادیر شامل حیوانی فضوالت ؛ است ها دامداری از ناشی های آب هرز اثر در ، مغذی

(NO) زننده و تند مزه (گرم میلی 711 از بیش) است نیترات زیادی مقادیر دارای که آبی . است موادآلی از باالیی های غلظت با همراه 

 در که افتدمی اتفاق زمانی آشامیدنی هایآب در نیترات اولیه خطر . شود فیزیولوژیکی خطرات باعث است ممکن و دهد می آب به ای

 در و شده قرمز هایلگلبو هموگلوبین در موجود آهن شدن اکسید باعث نیتریت . شود تبدیل نیتریت به نیترات فرم گوارش دستگاه

 ، اکسیژن حضور عدم صورت در . گویند متهموگلوبینمیا حالت این به ، کند حمل خود با را اکسیژن تواندنمی ، قرمز گلبول نهایت

 هموگلوبین به متهموگلوبین تبدیل سریع توانایی ، یکسال باالی افراد در . شود کبود پوست یا و بمیرند است ممکن بدن هایلسلو

 در حال هر به ، ماندمی باقی کمتر خون قرمز هایسلول در متهموگلوبین مقدار ، نیتریت و نیترات باالی سطح رغم علی و دارد وجود

 متهموگلوبینمیا و ندارند را هموگلوبین به متهموگلوبین کاهش توانایی ، تکامل عدم دلیل به آنها آنزیمی سیستم ، ماه شش زیر کودکان

 ترکیبات مقدار . بیافتد اتفاق همین ، است ممکن دیده صدمه آنها آنزیمی سیستم دالیلی به که سالمند افراد در همچنین . دافتمی اتفاق

 سازمان استاندارد اساس بر نیتریت و نیترات مجاز سطح . کند تجاوز لیتر در گرم میلی 116/1 از نباید نیتریت یون برحسب نیتریت

 است شده گرفته نظر در 3 و 71ایران استاندارد موسسه استاندارد اساس بر و 7/1 و 67 برابر ترتیب به  (WHO , 1984) جهانی بهداشت

 . دارد قرار مجاز حد در مطالعه مورد منطقه نیتریت و نیترات یون مقدار میانگین . (5 جدول)

 

 

 

Sample 

No. 
(NH3) (NO3 -) (NO2-) (F-) (CO32-) (Cl-) (SO4-2) (PO43-) (HCO3-) Turbidity PH EC TDS TSS TS 

UNIT mg/l mg/l mg/l mg/l ppm ppm ppm mg/l ppm _ _ µs/cm mg/lit mg/lit mg/lit 

ZW1 0.06 11.8 0 0.28 <0.3 35 64 2.86 561 1.5 7.25 1330 570 <5 572 

ZW2 0 0.65 0 0.37 <0.3 <2.5 14 2.8 263 2.4 7.615 576 241 <5 244 

ZW3 0.24 1.42 0 <0.1 <0.3 <2.5 21 2.66 280 3.6 7.6 622 260 <5 262 

ZW4 0.12 0.24 0 0.28 <0.3 <2.5 <5 3 331 <1 7.8 664 278 <5 280 

ZW5 0.35 1.36 0 1.53 57 355 160 2.66 1366 38.2 8.255 3500 1510 54 1564 

ZW6 0.06 0.41 0 1.69 <0.3 71 708 2.8 305 21.5 7.838 1941 831 32 863 

ZW7 0 1.18 0 0.63 6 <2.5 204 2.74 139 22.8 8.13 580 241 25 266 

ZW8 0.19 27.33 0 <0.1 <0.3 <2.5 55 4.16 146 113 7.992 662 274 168 442 

 های منطقه زنگیان میانگین نمونه موسسه استاندارد ایران (WHO , 1984)بهداشت جهانی  پارامتر کیفی

 5.5 50 45 نیترات

 0 3 0.1 نیتریت

 یونی کروماتوگرافی روش به مطالعه مورد یمحدوده در برداشتی هاینمونه هایآنیون آنالیز نتایج:  5 جدول
 

 

 استاندارد موسسه و جهانی بهداشت سازمان در نیتریت و نیترات کیفی پارامتر استاندارد مقایسه:  6 جدول

   مطالعه مورد یمحدوده در و ایران
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 گرفت نتیجه توانمی ایران استاندار موسسه و جهانی بهداشت سازمان استاندارد با نیترات و نیتریت یون میانگین مقدار مقایسه با

 .  (5و 7 )دیاگرام و (5)جدول  باشدمی مجاز حد در یون دو این غلظت

 

 

 

 فلوراید یون 7-2

 سال در شده منتشر رهنمود طبق . شودمی انسان در بیماری بروز موجب آن فزونی یا کمبود که است آب مهم هاییون از یکی فلوراید

 محدودۀ در آن غلظت اگر ولی ؛ است مفید ها دندان محافظت برای باشد 1ppm حد در آب فلوئورید غلظت اگر ،  WHOتوسط 7586

3-5ppm  همچنین ، شود می (هادندان در سفید خطوط ایجاد ، شدن خالدار ، شدن سیاه ، رنگ تغییر) فلوئوروزیس باعث خود باشد 

 شرب آب در فلوئورید غلظت دقیق گزارش و گیری اندازه بنابراین ؛ باشد مجاز حد از بیش آن مقادیر که مواقعی در استخوان پوکی

 و میزان آن ساالنه دمای میانگین و اقلیم ، دریافتی آب میزان اساس بر منطقه هر آشامیدنی آب در فلوراید مناسب مقدار . است ضروری

 تابع آب در فلوراید غلظت که نکته این رعایت با شود تعیین باید ن(دندا های کننده محافظت ، هوا ، )غذا منابع سایر از فلوراید دریافت

  WHOتوسط 7586 سال رهنمود ؛ گردد می پیشنهاد لیتر در گرم میلی 5/7 تا 5/1 مابین آن مقدار و است محیط حرارت درجه

 مناطق در که حالی در ، بماند اقیب mg/L 1 زیر آشامیدنی آب در فلوراید بهینه غلظت باید گرمسیر مناطق در که کندمی پیشنهاد

 هوای و آب در افراد که شودمی ناشی واقعیت این از ، مقادیر در اختالف این ؛ یابد افزایش mg/L 1.2 تا تواندمی مقدار این سردسیر

 mg/L 1.5 آشامیدنی آب در فلوراید برای جهانی مجاز حد اساس این بر ؛ نوشندمی بیشتری آب نتیجه در و داشته بیشتری تعریق گرم

 در فلوراید یون میزان . باشدمی لیتر در گرم میلی 55/1 برابر مطالعه مورد منطقه هایآب نمونه در فلوراید میانگین . است شده پیشنهاد

ZW5 , ZW6  (5 و 8 )جدول و (3 )دیاگرام باشدمی مجاز حد از بیش است شده برداشت گرمگ چشمه و گندآب چشمه از که  . 

 

  

 

 

 

 

Sample No. ZW1 ZW2 ZW3 ZW4 ZW5 
ZW

6 
ZW7 ZW8 

(NO3 -) 11.8 
0.6

5 
1.42 0.24 1.4 0.41 1.18 27.33 

(NO2
-) 0 0 0 0 0 0 0 0 

 های منطقه زنگیان میانگین نمونه موسسه استاندارد ایران (WHO , 1984)بهداشت جهانی  پارامتر کیفی

 0.6 0.9 – 2 1.5 فلوراید

Sample No. ZW1 ZW2 ZW3 ZW4 ZW5 ZW6 ZW7 ZW8 

(F-) 0.28 0.37 0.08 0.28 1.53 1.69 0.63 0.08 

 (mg/l واحد) مطالعه مورد یمنطقه از شده برداشت هاینمونه در نیتریت و نیترات مقدار:  7 جدول

 

 

  در 3NO -کیفی پارامتر دیاگرام:  1 دیاگرام

 مطالعه مورد منطقه هاینمونه
 

 

  در 2NO -کیفی پارامتر دیاگرام:  2 دیاگرام

 مطالعه مورد منطقه هاینمونه
 

 

  عهمطال مورد یدهمحدو در و ایران استاندارد موسسه و جهانی بهداشت سازمان در فلوراید پارامترکیفی استاندارد مقایسه:  8 جدول  

 

 
(mg/l   حدوا) مطالعه مورد منطقه از شده برداشت هاینمونه در فلوراید مقدار:  9 جدول 
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 سولفات یون 7-3

عنوان  به و بوده نامطلوب ، شکل دو هر که هیدروژن سولفید و سولفات : شودمی یافت آشامیدنی آب در معموالًًّ ، سولفور از شکل دو

 ، آب بی کلسیم سولفات ، )ژیپس( گچ سنگ ، سولفید معادن شدن اکسیده شامل آن اصلی منابع . شوندمی مطرح سالمتی برای خطری

باعث  تواندمی دیگر معدنی مواد سایر همانند سولفات که است این آشامیدنی آب در فاتسول وجود هاینشانه  . است ضایع های فاضالب

 اهلی پایان چهار و انسان در اسهال بروز نهایتاً و آب در نامطلوب طعم موجب است ممکن و شده آب هایلوله در مانند فلس هایالیه بروز

است  ممکن ، سولفور آب در کننده سفید مایع از استفاده ؛ آورد پدید هاسلبا شستشوی در را مشکالتی تواندمی سولفات . شود سن کم

به  تلخی مزۀ لیتر در گرم میلی 711 از باالتر های غلظت در است ممکن سولفات . شود هادترجنت کنندگی پاک قدرت کاهش موجب

 دارای سولفور کننده اکسید هایباکتری . گردد می اسهال ایجاد باعث اغلب لیتر در گرم میلی 7111 از باالتر های غلظت در و بدهد آب

 باعث تواندمی که کرده تیره لزج الیه تولید و هدنمو تبدیل سولفات به را سولفید ، هاباکتری این ؛ هستند آهن هایباکتری به شبیه اثراتی

 هاتانک فالش داخلی قسمت در تیره لزج ششپو یا آب در سیاه هایلکه ؛ شود هالباس شدن رنگی یا و منازل کشیلوله نمودن مسدود

 سولفور کننده احیا هایباکتری به نسبت سولفور اکسیدکننده هایباکتری . باشد سولفور اکسیدکننده هاباکتری حضور معرف تواندمی

 . باشد کودکان در بویژه بدن آب دادن دست از به منجر تواندمی و بوده یبوست ضد تاثیر دارای سولفات . دارند کمتری عمومیت

 و (6 )دیاگرام باشندمی آشامیدنی آب برای مجاز سولفات مقدار دارای گرمگ یچشمه یا ZW6 ینمونه جز به منطقه هاینمونه

 .  (77 و 71 )جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کلراید یون 7-4

 ها فاضالب در که است هایی آنیون ترین فراوان از یون این لذا ، شود می انجام جانوران همۀ بدن در کلراید مداوم دفع و جذب که آنجا از

 به بستگی شوری این ؛ باشدمی کلراید یون غلظت از ناشی آب شور یمزه . است آلودگی منابع عنوان به خوبی شاخص و دارد وجود

 اما ؛ شودمی احساس آب در شور یمزه ، لیتر در گرم میلی 571 کلر غلظت با ، باشد سدیم آب کاتیون اگر ؛ دارد آب شیمیایی ترکیبات

 آشکار آب شوری یمزه است ممکن هم لیتر در گرم میلی 7111 کلر یون غلظت تا ، باشد منیزیم و لسیمک از متشکل آب کاتیون اگر

 آب در موجود آلی مواد با ترکیب اثر در آب در باقیمانده کلر : از عبارتند که است معایبی و مزایا دارای آشامیدنی آب در کلر وجود . نشود

 همچنین ؛ دارند تاکید ترکیبات این بودن زا سرطان بر متخصصان بیشتر که کندمی را هاهالومتان تری به موسوم ترکیباتی تولید

 باقی آب در میکروارگانیزمها این الشه که است درحالی این ، شودمی آب در موجود هایمیکروارگانیزم شدن کشته باعث کلرزنی

و  ؛ شودمی مو ریزش ، حساسیت ایجاد باعث انسان موی و پوست با کلر تماس عالوه به ؛ شوند آلودگی ءمنشا خود است ممکن و ماندمی

 میانگین نمونه های منطقه زنگیان موسسه استاندارد ایران (WHO , 1984)بهداشت جهانی  پارامتر کیفی

 153.7 600-400 450 سولفات

Sample No. ZW1 ZW2 ZW3 ZW4 ZW5 ZW6 ZW7 ZW8 

(SO4-2) 64 14 21 3.75 160 708 204 55 

 مطالعه مورد محدوده در و ایران اندارداست موسسه و جهانی بهداشت درسازمان سولفات پارامترکیفی استاندارد مقایسه:  11 جدول

 

 

 (ppm واحد) مطالعه مورد منطقه از شده برداشت هاینمونه در سولفات مقدار:  11 جدول

 

 

2- کیفی پارامتر دیاگرام:  4 دیاگرام
4SO مطالعه مورد منطقه هاینمونه در 
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 کلر زیانبار اثرات با مقابله جهت که شودمی توصیه بنابراین ؛ باشدمی مضر انسان ریه برای حمام یا استخر در کلر گاز استنشاق باالخره

 ها آب در کلراید زیاد مقدار وجود همچنین ؛ کنیم آب نوشیدن به اقدام سپس و کرده حذف را آب باقیمانده کلر ، آشامیدنی آب در

 هاینمونه کلراید مقدار و باشدمی 75 برابر منطقه هاینمونه در کلر میانگین . شود می فلزی های لوله پوسیدگی و خوردگی باعث

 بهداشت سازمان عدد سبراسا همچنین . باشدمی آشامیدنی آب برای مجاز حد در ایران استاندارد یموسسه عدد براساس منطقه

 باشندمی آشامیدنی آب برای مجاز حد در کلراید دارای گندآب چشمه ینمونه یا ZW5 ینمونه جزء به هانمونه یهمه جهانی

 . (73 و 75 )جدول و (7 )دیاگرام

 

 

 

 

 

 

 

7-5 PH آب 

 در آن اهمیت خاطر به اما شود می گیری اندزاه هیدروژن یون یعنی آب در موجود یون یک غلظت فقط ، متر PH استفاده با که هرچند

 71مبنای لگاریتم منفی برابر  PH، تعریف به بنا . بود نخواهد کامل PH تعیین بدون آبی آنالیز هیچ که کرد ادعا توان می ، آب رفتار

 عدد و تریناسیدی صفر عدد که است (1~76) از PH یبازه یگستره اتاق دمای در . است محلول در فعال هیدروژن یون مولی تغلظ

 )خنثی( 5حدود  در باید معموالً را آشامیدنی آبPH    . گیریممی نظر در را  PH = 7 با محلولی و کندمی مشخص را محیط ترینبازی 76

 آن در چون ، بازی خاصیت نه دارد اسیدی خاصیت نه خالص آب ، است 5 برابر سانتیگراد درجۀ 57 دمای در خالص آب PH یعنی باشد

 )یون اسیدی حالت آب ، باشد 5 از کمتر PH که حالتی در ؛ است برابر هم با (OH-) و (HCO+) یون دو های غلظت

+HCO یون از 

-OH 

 )یون قلیایی خاصیت آب 5 باالی PH صورت در و است( بیشتر

+HCO یون از 

-OH استاندارد براساس . گیردمی خود به است( کمتر 

 از شده رداشتب هاینمونه PH میانگین . باشد 7/8 – 7/5 بین باید آشامیدنی آب PH ، (EPA 2011) آمریکا زیست محیط سازمان

 به توجه با هانمونه این آب هرچند . گیرندمی قرار قلیایی یا بازی محدوده در که باشدمی 87/5 برابر و بوده خنثی حد از باالتر منطقه

 . (5 )دیاگرام و (77 و 76 )جدول باشدمی شرب آب برای مناسب  EPA 2011 استاندارد

 

 

 

 
 

 

 های منطقه زنگیانمیانگین نمونه موسسه استاندارد ایران (WHO , 1984) بهداشت جهانی پارامتر کیفی

 59 400 250 کلراید

Sample No. ZW1 ZW2 ZW3 ZW4 ZW5 ZW6 ZW7 ZW8 

(Cl-) 35 1.87 1.87 1.87 355 71 1.87 1.87 

پارامتر 

 کیفی

سازمان محیط زسیت آمریکا 
(EPA 2011) 

بهداشت جهانی 

(WHO , 1984) 
 های منطقه زنگیانمیانگین نمونه موسسه استاندارد ایران

PH 6.5 – 8.5 6.5– 8 7.81 نباشد . 9.2 و بیشتر از 6.5  کمتر از 

Sample No. ZW1 ZW2 ZW3 ZW4 ZW5 ZW6 ZW7 ZW8 

PH 7.25 7.615 7.6 7.8 8.255 7.838 8.13 7.992 

 یمنطقه هایداده PH دیاگرام:  6 دیاگرام

 مطالعه مورد

 (ppm واحد) مطالعه مورد منطقه از شده برداشت هاینمونه در کلراید مقدار:  13 جدول

 

 

 مطالعه مورد منطقه هاینمونه در Cl -کیفی پارامتر دیاگرام:  5 دیاگرام

 

 

 

   مطالعه مورد محدوده در و ایران استاندارد موسسه و جهانی اشتبهد سازمان در کلراید کیفی پارامتر استاندارد مقایسه:  12 جدول

 

 

 مطالعه مورد منطقه از شده برداشت هاینمونه PH مقدار:  15 جدول

 

 

   مطالعه مورد محدوده در و ایران استاندارد موسسه و جهانی بهداشت مانساز در آب PH استاندارد مقایسه:  14 جدول

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D9%84%D8%B8%D8%AA_%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
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 مطالعه مورد منطقه و ایران استاندارد موسسه( TDS) آب در محلول جامد مواد مقایسه دیاگرام:  7 دیاگرام

 

 

 

 

 TDS یا آب در محلول جامد مواد پارامتر 7-6

.  باشدمی آب در موجود هاییون همه غلظت مجموع برابر که است آب در محلول جامد مواد TDS (Total Dissolved Solids) از منظور

محلول  آلی اجزای از برخی و باشند سمی است ممکن شیمیایی ترکیبات از برخی . هستند نامطلوب آب در شده حل مواد از بسیاری

محلول  مواد میزان اما ؛ نیستند نامطلوب آب در محلول مواد تمامی که داشت توجه باید . هستند زاسرطان که است رسیده اثبات به

 کلی طور به . کنندمی یاد ppm اصطالح با آن از که باشد می لیتر در گرم میلی ، TDS سنجش واحد . است کم بسیار آب در مطلوب

  711از بیش . است لیتر در گرم میلی 7111 تا 7711بین شور آب در ، لیتر در گرم میلی 7711 از کمتر شیرین آب در TDS زانمی

 شرب آب استاندارد در آب TDS مجاز مقدار حداکثر . است غیرمطلوب صنایع های کاربری از بسیاری و آشامیدن برای لیتر در گرم میلی

 نشده ذکر استاندارد در آب در محلول جامدات کل مطلوب مقدار . است شده ذکر لیتر در گرم میلی 5111هویژ شرایط در و 7711 ایران

 TDS کاهش طرفی از . بود خواهد ترسالم و گواراتر آب باشد کمتر آب در محلول هایناخالصی چقدر هر است مسلم که آنچه اما . است

 مختلف کنندگان مصرف برای و است نسبی پارامتر یک مزه آب و طعم که آنجا از و باشد داشته دنبال به را آب طعم تغییر است ممکن

 هایناخالصی مقدار است ممکن بنابراین . است نشده ذکر استاندارد در لذا و نبوده گیری اندازه قابل نیز مزه تغییر آستانه ، است متفاوت

 . باشد نداشته را نوشیدن جهت الزم کیفیت نمونه آن کننده مصرف نظر از اما ، نباشد بیشتر استاندارد مقدار از ، آب نمونه یک در محلول

 در همچنین ؛ باشدمی لیتر در گرم میلی  755 برابر ، محدوده این در (TDS) آب در معلق جامد مواد کیفی پارامتر مقادیر میانگین

 . (75 و 75 )جدول و (5)دیاگرام  باشدمی ایران داستاندار یموسسه مجاز حد از بیش مقدار این ، گندآب چشمه  ZW5 ینمونه

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 EC یا الکتریکی هدایت پارامتر 7-7

 ها جریانیون زیرا ؛ باشدمی آب های موجود دریون یدهنده نشان ، آب کنداکتیویته یا (Electrical Conductivity) الکتریکی هدایت

 هدایت . کنندمی حرکت منفی قطب طرف به مثبت هاییون و طرف قطب مثبت به های منفییون . کنندمی را هدایت تهیالکتریس

 کنند می منتقل را جریان برق ، ها یون ، ها محلول در چون . درومی باال آن هدایت هایون غلظت افزایش با و باشدمی کم بسیار خالص آب

 برایTDS  و EC بین رابطۀ . است TDS = 0/5EC صورت به پارامتر دو این ارتباط رقیق های محلول در . دارد رابطه TDS با EC رو این از

  خورندگی سرعت که است این در پارامتر دو این اهمیت . دارد بستگی آب در موجود های ناخالصی  نوع و غلظت به و دارد فرق آب نمونه هر

 کاهش آب های نمک یونیزاسیون درجه ، آب الکتریکی هدایت افزایش با نیز و یابد می افزایش EC افزایش با یکسان شرایط در آب

 های منطقه زنگیانمیانگین نمونه موسسه استاندارد ایران )شرایط ویژه( موسسه استاندارد ایران پارامتر کیفی

TDS 1500 2000 526 

Sample No. ZW1 ZW2 ZW3 ZW4 ZW5 ZW6 ZW7 ZW8 

TDS 570 241 260 278 1510 831 241 274 

   مطالعه مورد محدوده در و ایران استاندارد موسسه در TDS کیفی پارامتر استاندارد مقایسه:  16 جدول

 

 

 مطالعه مورد منطقه از شده برداشت هاینمونه در TDS مقدار:  17 جدول
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 افزایش درجه یک هر ازای به همچنین . یابدمی افزایش هدایت ، TDS افزایش با . دارند مستقیم رابطه TDSو  الکتریکی هدایت . یابد می

ضریب  گیری اندازه واحد . کنندمی اضافه TDS به درصد دو حرارت درجه کاهش درجه یک و کرده کم TDS درصد از دو حرارت درجه

 (μs) میکروزیمنس واحد شیرین معموال برحسب های آب الکتریکی در سیستم قابلیت هدایت . ( استsالکتریکی زیمنس) هدایت

 ( .  78 )جدول و (8)دیاگرام  است تغییر در μs/Cm 1234 از منطقه این در الکتریکی هدایت پارامتر مقدار میانگین . است

 

 

 

3 -و 3NH پارامترهای 7-8
4PO 

آب  در جلبک رشد کنندۀ محدود عامل وجود فسفر معموال ، ایجاد کند محیطی نظر زیست از را مشکالتی تواند می نیز فسفات افزایش

 ، شود می آبی منابع وارد ها ضالبفا تخلیه طریق از هم و کشاورزی های پساب طریق از فسفات شکل به فسفر مازاد مقادیر وقتی . است

 (Eutrophic Bodyغذایی) آلودگی که آب از هایی توده . شد خواهد آب در (Eutrophication) مصنوعی سازی غنی پدیدۀ ایجاد باعث

های  جلبک . شود می ( نامیدهAlgal Blooms) جلبکی شکوفایی عنوان تحت که شوند می ها جلبک از انبوهی تودۀ تولید سبب دارند

 فتوسنتز انجام با و کند می رشد ( مغذی مواد از ناشی آلودۀ های آب عنوان تحت ) آن در موجود مغذی مواد ازدیاد دلیل به آب در موجود

 را شده تولید اکسیژن ، متابولیکی تغییرات اثر در ، هوا شدن تاریک با همزمان ، ها شب در . شوند می آب در اکسیژن تولید باعث روز در

 مقادیر ، باکتریایی تجزیۀ فرآیند . شود می شروع باکتریایی تجزیۀ و شده اکسیژن متوقف تولید ، ها جلبک مرگ از بعد . کنند می رفمص

 آبزی موجودات دیگر و ها ماهی ، اکسیژن مقدار کاهش با که طوری به ، کند می مصرف را آب در دسترس قابل محلول اکسیژن از بیشتری

 . (55و 57و51و75 )جدول و (8 و 5 )دیاگرام شوند می مرگ ، خفگی دچار

 

 

 

 

 

 

Sample No. ZW1 ZW2 ZW3 ZW4 ZW5 ZW6 ZW7 ZW8 

EC 1330 576 622 664 3500 1941 580 662 

 پارامتر کیفی
موسسه 

 استاندارد ایران

موسسه استاندارد ایران 

 حداکثر مقدار مجاز

موسسه استاندارد ایران 

 حداکثر مقدار مطلوب
 زنگیان های منطقهمیانگین نمونه

 0.12 0.002 0.05 1.5 آمونیاک

Sample No. ZW1 ZW2 ZW3 ZW4 ZW5 ZW6 ZW7 ZW8 

(NH3) 0.06 0 0.24 0.12 0.35 0.06 0 0.19 

   مطالعه مورد محدوده در و ایران استاندارد موسسه در 3NH مقدار مجاز حداکثر و مطلوب حداکثر یمقایسه:  19 جدول

 

 

 

 

 مطالعه مورد منطقه از شده برداشت هاینمونه در 3NH پارامتر مقدار:  21 جدول

 

 

 

 مطالعه مورد منطقه از شده برداشت هایهنمون در (EC) الکتریکی هدایت کیفی پارامتر مقدار : 18 جدول

 

 

 معلق ذرات و الکتریکی هدایت مستقیم یرابطه یمقایسه دیاگرام:  8 دیاگرام
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   مطالعه مورد محدوده در و ایران استاندارد موسسه در آب Turbidity مطلوب مقدار حداکثر و مجاز مقدار حداکثر مقایسه:  23 جدول

 

 

  مطالعه مورد منطقه از شده برداشت هاینمونه در Turbidityپارامتر  مقدار:  24 جدول 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Turbidity)  کدریت یا کدورت شاخص 7-9

 مواد ، آب کدورت منشأ . کند نمی عبور ولی شود می جذب یا متفرق آب نمونه به شده تابیده نور که است فیزیکی خاصیت یک کدورت

 فاقد عموما زیرزمینی آبهای . باشند می میکروسکوپی موجودات نیز و ها پالنکتون ، لیآ و معدنی مواد ، ها سیلت ، ها رس مانند معلق

 . باشد می قرمز به مایل قهوه ای رنگ به غالبا بارندگی هنگام به ویژه به سطحی آبهای کدورت . زالل است و بسیار صاف و بوده کدورت

 معیاری Turbidity یا کدورت . است سیاه به مایل آبی رنگ به راکد سطحی آبهای کدورت و کثیف زرد رنگ به فاضالب آب کدورت

 نمونه کدورت ، کلوئیدی ریز مواد واقع در . آب در میکروسکوپی جانوران ، آلی مواد ، رسی مثل کلوئیدی و معلق مواد سنجش برای است

 موسسه و جهانی بهداشت سازمان توصیه به توجه با  ZW5 ، ZW6 ، ZW7 ، ZW8 های آب نمونه در کدورت مقدار  . دهند می تشکیل را

 .  (56 و 53 )جدول و (77)دیاگرام  باشد می مجاز حد از بیش ایران استاندارد

 

 

 

 

 

 

پارامتر 

 کیفی

موسسه استاندارد ایران 

 حداکثر مقدار مجاز

موسسه استاندارد ایران 

 حداکثر مقدار مطلوب

های منطقه میانگین نمونه

 زنگیان

 2.96 0.1 0.2 فسفات

Sample No. ZW1 ZW2 ZW3 ZW4 ZW5 ZW6 ZW7 ZW8 

(PO4
3-) 2.86 2.8 2.66 3 2.66 2.8 2.74 4.16 

 پارامتر کیفی
 حداکثر ایران استاندارد موسسه

 مجاز مقدار

 حداکثر ایران استاندارد موسسه

 مطلوب مقدار
 های منطقه زنگیانمیانگین نمونه

Turbidity 5  1 25.5 

Sample No. ZW1 ZW2 ZW3 ZW4 ZW5 ZW6 ZW7 ZW8 

Turbidity 1.5 2.4 3.6 1 38.2 21.5 22.8 113 

 مطالعه مورد منطقه در و ایران استاندارد یموسسه در 3NH مقدار مجاز حداکثر و مطلوب حداکثر یمقایسه دیاگرام:  9 دیاگرام

 

 

 

   مطالعه مورد محدوده در و ایران استاندارد موسسه در 34PO -مقدار مجاز حداکثر و مطلوب حداکثر یمقایسه:  21 جدول

 

 

 

3-پارامتر مقدار:  22 جدول
4PO مطالعه مورد منطقه از شده برداشت هاینمونه در 

 

 

 

3- مقدار مجاز حداکثر و مطلوب حداکثر یمقایسه دیاگرام:  11 دیاگرام
4PO مطالعه مورد منطقه در و ایران استاندارد یموسسه در 
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  TSS وTS آب در معلق جامد مواد شاخص 7-11

را  آب گر. ا شندبا میکرون از بزرگتر یا و کلوئیدی( )ذرات میکرون از کوچکتر بسیار توانند می ابعاد نظر از آب در غیرمحلول جامد ذرات

، مانند می اقیب فیلتر روی که جامدی ذرات و کنند می عبور فیلتر از کلوئیدی مواد نیز و محلول جامد مواد ، دهیم عبور ریز فیلتر یک از  

غیرآلی  مواد ، رس ، ریز ماسه ، زده زنگ آهن . گویند می  ( SS   (Suspended Solids آن به که هستند موردنظر آب معلق جامد مواد همان   

 ه در آبکلوئیدی باقیماند ریز بسیار ذرات همچنین . دارند وجود معلق مواد صورت به زیرزمینی های آب در که هستند مواردی از ... و

   که  نندک می وزن و کرده خشک را فوق آزمایش در فیلتر روی بر باقیمانده جامد مواد . شوند می آب رنگ و کدورت باعث شده فیلتر

است عبارت  ، (TSS) معلق جامد مواد کل . کرد بیان  ppm mg/I یا    صورت به معلق را مواد مقدار توان آب می نمونۀ وزن به توجه با 

 ذرات . باشد متغیر درشت نسبتاً تا ریز بسیار ذرات از است ممکن ذرات این اندازۀ . دارد وجود آب در معلق صورت به که ذراتی کلیه از

 )جدول و (75 )دیاگرام بکشد طول ها مدت است ممکن ریز ذرات شدن نشین ته که حالی در شوند می یننش سریع ته معموالً درشتر

 . (55 و 57
 

 

 

   

 

 

 

 

 

2 - پارامترهای 7-11
3CO  و -

3HCO 

 های آب در و لیتر در گرم میلی 1 حدود معموالً سطحی های آب در آن غلظت . است دولومیت و آهک سنگ ، کربنات اصلی منابع

 لیتر در گرم میلی 71از بیش است ممکن هستند زیاد سدیم حاوی که هایی آب . دارد وجود لیتر در گرم میلی 71 از کمتر زیرزمینی

کربنات  بی غلظت . دهد می شکل تغییر ، کربنات و اکسیدکربن دی ، بخار صورت به شدن گرم هنگام در کربنات بی . باشند داشته کربنات

 رلیت در گرم میلی 7111از است ممکن دارند همراه به 2CO از زیادی بار که هایی آب در اما ، دارد وجود آبها در گرم میلی 711از معموال

 . (58 و 55 )جدول و (73 )دیاگرام کند تجاوز نیز

 

 

 

  

Sample No. ZW1 ZW2 ZW3 ZW4 ZW5 ZW6 ZW7 ZW8 

TS 572 244 262 280 1564 863 266 442 

Sample No. ZW1 ZW2 ZW3 ZW4 ZW5 ZW6 ZW7 ZW8 

TSS 5 5 5 5 54 32 25 168 

Sample No. ZW1 ZW2 ZW3 ZW4 ZW5 ZW6 ZW7 ZW8 

CO3 2- 0.3 0.3 0.3 0.3 57 0.3 6 0.3 

Sample No. ZW1 ZW2 ZW3 ZW4 ZW5 ZW6 ZW7 ZW8 

HCO3 - 561 263 280 331 1366 305 139 146 

 مطالعه مورد یمنطقه هایداده و ایران استاندارد موسسه در آب Turbidity مطلوب مقدار حداکثر و مجاز مقدار حداکثر مقایسه دیاگرام:  11 دیاگرام

 

 

 

 مطالعه مورد منطقه در TSS و TS یمقایسه دیاگرام:  12 گرامدیا

 

 

 

2-)  پارامتر مقدار:  27 جدول
3CO ) مطالعه مورد منطقه از شده برداشت هاینمونه در 

 

 

 

 مطالعه مورد منطقه از شده برداشت هاینمونه در (3HCO-) پارامتر مقدار:  28 جدول

 

 

 

 مطالعه مورد منطقه از شده برداشت هاینمونه در( TSS) معلق جامد مواد کل پارامتر مقدار:  26 جدول

 

 

 

 مطالعه مورد منطقه از شده برداشت هاینمونه در( TS) معلق جامد مواد پارامتر مقدار:  25 جدول
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 بآ ژیکیبیولو هایآزمون -8

 صورت به یا مستقیم صورت به است ممکن هاآلودگی این . گردد می انسان در مختلف هایبیماری انتقال سبب آشامیدنی آب آلودگی

 طریق از تنها آشامیدنی آب مدفوعی آلودگی . گردند ایروده هایبیماری انتقال سبب مختلف جوامع در و شده بدن وارد مستقیم غیر

 حمام جهت آن از استفاده طی در ارگانیسم این به آلوده آب با تماس اثر در است ممکن بلکه شودنمی انسان نبد وارد مدفوعی -دهانی

 ایجاد آب قطرات در زیادی تعداد به که صورتی در هامیکروارگانیسم از بعضی . نمایند بیماری ایجاد و شده بدن وارد تفریحی مصارف یا

  وارد تنفس طریق از توانندمی باشند داشته وجود کشاورزی هایزمین آبیاری یا و طبوعم تهویه هایسیستم هایدوش توسط شده

 دارد اهمیت بیماری ایجاد و بهداشتی نظر نقطه از تنها نه آشامیدنی آب در هامیکروارگانیسم وجود . کنند عفونت ایجاد و شده بدن

 طعم ایجاد با همچنین و رسانی آب هایسیستم در هاییمزاحمت  ایجاد با یا و آب در مختلف سموم تولید با ها آن موارد بعضی در بلکه

 . باشد نداشته چندانی اهمیت عمومی بهداشت نظر نقطه از شاید که گردندمی مشکالتی سبب آب در بو و
 

 آب بودن بهداشتی شاخص 8-1

 استفاده آب بودن بهداشتی شاخص عنوان به  E.Coli Coliform Bacteria )مدفوعی( روده ای کلیفرم یا کلیفرم اشرشیا باکتری از

 تعداد به ای روده کلیفرم . دارد مدنظر را آب بودن بهداشتی و است انسانی های فاضالب به آب آلودگی معرف شاخص این . شود می

 بهداشتی شاخص عنوان ای به دهرو کلیفرم از استفاده دالیل اولین . نیست زا بیماری بنابراین ، دارد وجود انسان بزرگ رودۀ در میلیونی

 کلیفرم ، محیط بودن نامساعد خاطر به اگر که طوری به دارند باالیی مقاومت محیط نامساعد شرایط برابر در که است این آب بودن

 آب و باشد داشته وجود محیط آن در تواند نمی زایی بیماری باکتری یا و ویروس هیچ که گفت اطمینان با توان می برود بین از ای روده

 توان می هم مکرر های شدن رقیق اثر در حتی بنابراین است زیاد ها باکتری این تعداد نیز دلیل دومین ؛ است سالم بیولوژیکی نظر از

 مقایسه در باکتری این تشخیص طرز سوم دلیل و ؛ است هم ای روده کلیفرم حتما باشد نمونه در باکتری نوع هر اگر که داشت اطمینان

 نمونه در آن وجود رو این از نیست زا بیماری باکتری  این چون چهارم دلیل نهایتا ؛ است ارزان و ساده بسیار ، زا بیماری های کتریبا با

 احتمال به هشداری تواند می باکتری این به طبیعی آب آلودگی که گفت توان می فوق مراتب به توجه با . کند نمی ایجاد خطری آب

 . شود می مطرح آب کردن بهداشتی برای الزم اقدامات نتیجه در و باشد انسانی های فاضالب در زا بیماری های یباکتر به آب آلودگی

 یک در MPN ، شده تصفیه فاضالب در استاندارد شرایط در . است MPN ( Most Probable Number) شاخص این غلظت میان واحد

 باشد .   صفر باید  MPN شرب آب باشد . در 311 تا 511 باید نمونه از لیتر
  

 هتروتروفیك های باکتری 1-8-1
 خارجی منابع به لذا و باشند نمی خود موردنیاز مغذی مواد همه سنتز به قادر که هستند میکروارگانیسم گروهی هتروتروف های باکتری

 جمله از باشند می آشامیدنی آب های یستمس در که هایی باکتری از توجهی قابل تعداد . هستند وابسته تغذیه جهت غیرآلی و آلی مواد

 دو جز به که هستند اختیاری هوازی بی و هوازی های باکتری از ای مجموعه هتروتروف های باکتری . باشند می هتروتروف های باکتری

 و سراشیا ، لبسیالک ، سودوموناس ، سیتروباکتر ، آئرومونایس ، پروتئوس های جنس و بوده منفی گرم ، میکروکوکوس و باسیلوس جنس

2- یمقایسه دیاگرام:  13 دیاگرام
3CO  و -

3HCO مطالعه مورد منطقه در 
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 و انسان بدن طبیعی ساکن هتروتروف های باکتری . شوند می شامل را ... و فالووباکتریوم ، انتروباکتر ، باکتر آسینتو ، ژنز الکالی ، موراکسال

 این از تنابهیم تعداد دهان بزاق حتی و باران های قطره ، آب ، خاک ، درختان برگ . شوند می دفع مدفوع طریق از و بوده حیوانات

 باشد می مجاز حد از بیش  ZW2 جز به منطقه های آب نمونه تمامی در هتروتروف های باکتری مقدار اند داده جای خود در را ها باکتری

 .  (55 )جدول و (76 )دیاگرام
 

 

 

 

 

 

 

 فرمکلی توتال و فرمکلی 2-8-1
 آب مشکل نمونۀ یک در ها باکتری تمام تعیین اگرچه . است آن در موجود های باکتری تعداد ، آب کیفیت در مهم های شاخص از یکی

 ها باکتری تمام شامل باکتریایی کلیفرم . شدند مطرح آلودگی های شاخص عنوان به آب رد ها میکروارگانیزم از مشخصی انواع اما ، است

 هاگدار غیر اشکال ، منفی گرم ، اختیاری غیرهوازی ، هوازی
  حضور در ترجیحاً شکل ای میله های باکتری . هستند شکل ای میله ، 

 پذیر امکان مختلف متابولیکی مسیرهای از طریق کار این که دارند زنی را اکسیژن غیاب در زندگی توانایی اما کنند می زندگی اکسیژن

 انواع وجود لحاظ به آمیزی رنگ طریق از میکروسکوپ زیر در آنها ماهیت که دارد اشاره هایی باکتری به منفی گرم اصطالح . شود می

 به  قادر که شود می اطالق هایی باکتری به هستند هاگدار غیر اشکال با که هایی باکتری . است تشیخص قابل مشخص سلولی دیوارۀ

،  خاک مانند دارند وجود جا همه در کلیفرم های باکتری . هستند مقاوم گرما و سرما ازدیاد ، شدن خشک مقابل در و نبوده هاگ تشکیل

 مناسبی شاخص و بوده اصیاختص آزمایش ، باکتریایی کلیفرم انواع تمام برای کلیفرم مجموع آزمایش . حیوانات های روده و رسوبات

 مورد آب هاینمونه در مدفوعی آلودگی دادن نشان برای مناسبی میکروبی شاخص عنوان به هاکلیفرم . است آب خلوص درجۀ از

 حضور زیاد تعداد به مدفوع در لذا ؛ است خونگرم حیوانات گوارشی دستگاه در باکتری ها این طبیعی زیستگاه . گیرندمی قرار استفاده

 در ایروده زایبیماری هایباکتری هرگاه شودمی باعث این که است ایروده زایبیماری هایباکتری از بیش آب در هاآن دوام . دارند

 بنابراین ؛ نیست آب هاآن طبیعی زیستگاه زیرا ندارند توجهی قابل تکثیر آب در . دباشن داشته وجود هم هافرمکلی دارند حضور آب

 همه که شد مشخص زمان گذشت با وجود این با . داد خواهد نشان را آب مختلف اینمونه در مدفوعی آلودگی نسبت هاآن نسبی تعداد

 بنابراین . دارند خاک مثالً مدفوع از غیر منشأیی برخی بلکه ندارند مدفوعی منشأ گیرندمی قرار هافرمکلی گروه در که هاییباکتری

 هایفرمکلی هاآن به دیگر هایزیستگاه از نه و بود مدفوع از هاآن منشأ اینکه به توجه با که شد تعریف اهفرمکلی گروه در زیرگروهی

 (Total Coliforms) فرمکلی توتال نیز غیرمدفوعی( و مدفوعی )شامل هافرمکلی کل به . گویندمی  (Fecal Coliforms) مدفوعی

 ؛ باشندمی گرماپای اصطالحاً یا گرما( به )مقاوم ترموتالرنت هاییباکتری هافرمکلی کالف همان یا مدفوعی هایفرمکلی . گویندمی

 در را فعالیت این توانندیم ولی دهند انجام ، شد ذکر هافرمکلی توتال برای که شرایطی همان با را الکتوز تخمیر قادرند که معنی بدین

 توانایی هافرمکلی فکال و هافرمکلی توتال شمارش آزمایشگاهی هایروش در نابراینب . دهند انجام نیز سانتیگراد درجه  7/66 دمای

 زیر که مدفوعی کلیفرم باکتری . گیردمی قرار نظر مورد درجه  7/66 و درجه 37 دمای در ترتیب به گاز و اسید تولید با الکتوز تخمیر

 . شوند می یافت خونگرم جانداران های روده جدار در که شوند می معرفی یهای گونه عنوان به ، هستند ها کلیفرم مجموع از ای مجموعه

Sample No. ZW1 ZW2 ZW3 ZW4 ZW5 ZW6 ZW7 ZW8 

Heterotrophic Plate 

CFU/ml 
6500 120 6500 800 1500 900 605 6500 

Standard 500 500 500 500 500 500 500 500 

 مطالعه مورد منطقه و ایران استاندارد موسسه آب در هتروتروفیك های باکتری مقایسه دیاگرام:  14 دیاگرام

 

 

 

   مطالعه مورد محدوده در و ایران استاندارد موسسه در هتروتروفیك های باکتری مقدار استاندارد مقایسه:  29 جدول
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 اگرچه . باشد حیوانی فضوالت یا ها فاضالب دلیل به آب آلودگی است باشد ، ممکن داشته وجود کلیفرم فکال فقط آب نمونۀ در اگر

 همراه مضر های باکتری و ها ویروس وجود بر دلیلی ندتوان می آنها اما ، نشود انسان در بیماری ایجاد سبب مدفوعی کلیفرم است ممکن

  شود می آب وارد خونگرم جانوران مدفوعی مواد وسیلۀ به که آبهاست ذخایر در آلودگی شاخص باکتریایی کلیفرم فکال . باشند آنها

 . (31 )جدول و (77 )دیاگرام

 

 

 

  

 

 

 

 

 استرپتوکوک فکال 3-8-1
 اختصاصی براساس را مدفوعی آلودگی منبع تواننمی ولی هستند غالب حیوانی هایگونه برخی در هااسترپتوکوک از معینی هایگونه

 از را انسان مدفوعی آلودگی ، مدفوعی هایکلیفرم همراه به مدفوعی هایاسترپتوکوک . نمود تعیین مدفوعی هایاسترپتوکوک بودن

 پی آلودگی منبع به توانمی مدفوعی هایاسترپتوکوک به مدفوعی هایکلیفرم نسبت روی از . کنندمی متمایز خونگرم حیوانات سایر

 این نسبت اگر ؛ است انسانی مدفوع با آب آلودگی دهنده نشان باشد 6 مساوی یا بزرگتر نسبت این اگر : که طوری به ؛ (35 )جدول برد

 باشد 5/1-5 بین نسبت این گرا ؛ داریم قرار انسانی مدفوع بیشتر برتری با حیوان و انسان مدفوع با مختلط آلودگی یک در باشد 5-6 بین

 یدهنده نشان باشد5/1 از کمتر نسبت این اگر ؛ داریم قرار حیوانی مدفوع بیشتر برتری با حیوان و انسان مدفوع با مختلط آلودگی یک در

 آزمایش است منفی  Fecal Coliformو مثبت  Total Coliformوقتی آب هاینمونه مورد در . است غیرانسانی مدفوع با آب آلودگی

 شرایطی است )ممکن ترندمقاوم محیطی شرایط به نسبت هافرمکلی به نسبت هااسترپتوکوک چون شودمی انجام استرپتوکوک الفک

 منفی استرپتوکوک فکال اگر شرایط این در نروند( بین از باال مقاومت دلیل به هااسترپتوکوک ولی بروند بین از  هاکلیفرم که شود ایجاد

  . دارد مدفوعی آلودگی آب باشد مثبت استرپتوکوک فکال اگر و رمدفوعیغی آلودگی آب باشد
 

 

 

Test ZW1 ZW2 ZW3 ZW4 ZW5 ZW6 ZW7 ZW8 

Total Coliform Multiple 

-Tube ( MPN/100ml ) 
240 240 93 33 240 1100 1100 240 

Fecal Coliform Multiple 

-Tube ( MPN/100ml ) 
29 21 21 33 240 460 290 240 

Standard 0 0 0 0 0 0 0 0 

Test ZW1 ZW2 ZW3 ZW4 ZW5 ZW6 ZW7 ZW8 

Fecal Streptococcus Multiple  

-Tube ( MPN/100ml ) 
21 15 43 9 21 53 44 29 

Standard 0 0 0 0 0 0 0 0 

 مطالعه مورد منطقه در آن میزان وTotal Coliforms ،  Fecal Coliformsاستاندارد میزان یمقایسه:  31 جدول

 

 

 

 مطالعه مورد منطقه در آن میزان و Fecal Streptococcus استاندارد میزان یمقایسه:  31 جدول

 

 

 

 

 

 استاندارد میزان یمقایسه دیاگرام:  16 دیاگرام

Fecal Streptococcus Multiple در آن میزان و 

 مطالعه مورد منطقه

 

 Total , Fecl Coliorm Multiple استاندارد میزان یمقایسه دیاگرام:  17 دیاگرام

 مطالعه مورد منطقه در آن میزان و Fecal Streptococcus Multiple و

 

 

 مطالعه مورد منطقه در آن میزان و  Total , Fecl Coliorm Multiple استاندارد میزان یمقایسه دیاگرام:  15 دیاگرام
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 گیرینتیجه و بحث -9

 (2NO-) نیتریت پارامتر میزان و (3NO-) نیترات پارامتر میزان : برداشت در را زیر نتایج زنگیان یمحدوده در هیدروژئوشیمیایی مطالعات

 از بیش (ZW5) گندآب چشمه و (ZW6) گرمک چشمه هاینمونه در (F-) فلوئور یون میزان . باشدمی مجاز حد در هانمونه لیهک در

( سولفات میزان . باشدمی مجاز حد
-2

4SO(   گرمک چشمه هاینمونه در فقط (ZW6) کلراید یون میزان . باشدمی مجاز حد از بیش 

)
-

Cl(    گندآب چشمه ینمونه در فقط )ZW5(   ایران استاندارد یموسسه مجاز حد از کمتر و جهانی بهداشت سازمان مجاز حد از بیش 

 باالتر منطقه از شده برداشت هاینمونه PH ]میانگین باشدمی خنثی حد در و 87/5برابر محدوده هاینمونه آب PH میانگین . باشدمی

 EPA استاندارد به توجه با هانمونه این آب هرچند ؛ گیرندمی قرار قلیایی یا بازی دودهمح در که باشدمی 87/5برابر و بوده خنثی حد از

 مقدار میانگین . باشدمی مجاز حد از بیش (ZW5) گندآب چشمه ینمونه در فقط TDS پارامتر . باشد[می شرب آب برای مناسب  2011

 )ZW2( سره پیته چشمه هاینمونه در 3NH پارامتر میزان . است تغییر در Cmμs/ 1234 از منطقه این در (EC) الکتریکی هدایت پارامتر

( پارامتر میزان . باشدنمی بیشتر مجاز مقدار حداکثر از ولی باشدمی کمتر مطلوب میزان حداکثر از (ZW7) تاالر یرودخانه و
-3

4PO(   

 واحد 7 از بیشتر نباید جهانی بهداشت سازمان توصیه سبح بر آشامیدنی آب . باشدمی مجاز حد از بیش مطالعه مورد یمحدوده در

NTU مقدار ؛ شود ساز مشکل تواند می صورت این غیر در ، باشد داشته کدورت Turbidity های آب نمونه درZW5  ،ZW6  ،ZW7  ، 

ZW8  پارامتر میزان یشترینب . باشد می مجاز حد از بیش ایران استاندارد موسسه و جهانی بهداشت سازمان توصیه به توجه با TS در 

 پارامترهای میزان بیشترین . باشدمی (ZW8) غار درون آب ینمونه در TSS پارامتر و  )ZW5( گندآب چشمه ینمونه
-2

3CO و -
3HCO 

 رایدا مطالعه یمحدوده آبهای یکلیه که گردید مشخص بیولوژیکی هایآزمون براساس . باشدمی  (ZW5) گندآب چشمه ینمونه در

 ، کنندمی استفاده شرب برای آن از منطقه اهالی و گردید برداشت آن از ZW4 ینمونه که چاهی آب همچنین ؛ باشدمی مدفوعی آلودگی

 های آب نمونه تمامی در هتروتروف های باکتری مقدار است ذکر قابل ؛ باشدمی حیوانی مدفوع از بیش انسانی مدفوع با آلودگی دارای

 . باشد می مجاز حد از بیش ZW2 جز به منطقه
 

 منابع -11

7357 دی ، 7173 ، ایران استاندارد ملی سازمان ، یک( شماره اصالحیه ) شیمیایی و فیزیکی های ویژگی  -آشامیدنی آب  

  7355 ، 5515 ، ایران استاندارد ملی سازمان ، بهداشتی تولید کار آیین  -طبیعی معدنی آب

7355 ، 7855 ، استاندارد ایران ملی سازمان ، میکروبی نآزمو های روش  -طبیعی معدنی آب  

  7355 مهر ، 75557 ، ایران استاندارد ملی سازمان ، آزمون روش  - سولفات کننده احیا های باکتری  – آب در متشکله های نشست ته و آب

آب  تصفیه و یفیتک کنترل زیست محیط و آب - شهری آب تصفیه طرحهای تصویب و بررسی فنی ضوابط استاندارد  

7357 ،775-3 شماره نشریه ، نیرو وزارت ، بودجه و برنامه سازمان – آشامیدنی آب کیفیت استاندارد  

Test ZW1 ZW2 ZW3 ZW4 ZW5 ZW6 ZW7 ZW8 

         

نسبت کلی فرم مدفوعی به 

 استرپتوکوک مدفوعی
1.4 1.4 0.5 3.7 11 8.68 6.59 8.3 

 توضیحات میزان آلودگی

 آلودگی

با 

مدفوع 

 حیوانی

ز بیش ا

 مدفوع 

 انسانی

 آلودگی

با 

مدفوع 

 حیوانی

 بیش از

 مدفوع 

 انسانی

ا آلودگی ب

مدفوع 

یغیرانسان  

 آلودگی

با 

مدفوع 

 انسانی

ز بیش ا

مدفوع 

 حیوانی

 آلودگی

با 

مدفوع 

 انسانی

 آلودگی

با 

مدفوع 

 انسانی

 آلودگی

با 

مدفوع 

 انسانی

 آلودگی

با 

مدفوع 

 انسانی

 مدفوعی آلودگی نوع تشخیص و مدفوعی استرپتوکوک به مدفوعی فرم کلی نسبت یمحاسبه:  32 جدول
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 آموزش و درمان بهداشت وزارت ، آشامیدنی آب در سمی معدنی شیمیایی مواد و شیمیایی فیزیکو عوامل گیری اندازه های روش دستورالعمل

  7385خرداد  ، مطلق بینای پروین : مهندس ترجمه و تهیه ، کار و محیط سالمت کزمر - بهداشت معاونت  - پزشکی

  7355 اسفند ، 75557 ، ایران استاندارد ملی سازمان ، راهنما – آبی محیط در اکولوژیکی و بیولوژیکی های ارزیابی کیفیت تضمین – آب کیفیت

7357 ،76556-75 ایران استاندارد ملی سازمان ، ها نمونه زیستی های آزمون راهنمای -75 قسمت – برداری نمونه – آب کیفیت  

  7355اردیبهشت  ، 6613 ، ایران استاندارد ملی سازمان ، آزمون های روش و ها ویژگی – معدنی آب میکروبیولوژی

آیالر نشر ؛ )هوا ، آب ، خاک ، صوت( زیست محیط آلودگی ؛ م ، دبیری  

محیطی ؛ انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود شناسی زیست مینغفوری ، م ؛ ز  –حافظی مقدس ، ن   

محیطی ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور شناسی زیست نجف زاده ، ع ؛ زمین  – عباس نژاد ، ا  

کشور( ؛ انتشارات  جامع علمی های تعیین شده در نقشه شناسی پزشکی )از اولویت ای بر زمین حیدری ، م ؛ دیباچه  –زراسوندی ، ع 

 شگاه شهید چمراندان

محیطی ؛ انتشارات دانشگاه تهران زیست شناسی غضبان ، ف ؛ زمین  

زمین ؛ انتشارات دانشگاه تهران دستگاهی در علوم روشهای تجزیه م ؛ ، لنکرانی  - میرنژاد ، ح  

ژئوشیمیایی ؛ انتشارات دانشگاه تهران اکتشافات حسنی پاک ، ع ؛ اصول  

نتشارات دانشگاه پیام نورمقیمی ، ه ؛ هیدروژئوشیمی ؛ ا  

حسن نیا ، ص ؛ شیمی آب ؛ انتشارات دانشگاه گیالن –جوی آندروس ؛ زرکامی ، ر   –ای . کگلی ، س  

 صداقت ، م ؛ زمین و منابع آب )آبهای زیرزمینی( ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور

محیطی ؛ مرکز نشر دانشگاهی شیمی زیست ینفرقانی تهرانی ، گ ؛ مبانی زم  –مدبری ، س  – نلسون ایبای ؛ مر ، ف – جی  

 چالکش امیری ، م ؛ اصول تصفیه آب ؛ انتشارات ارکان دانش

شناسی کاربردی ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور مقیمی ، ه ؛ آب  

ی اهزیست انسان( ؛ مرکز نشر دانشگ شناسی و محیط محیطی)زمین شناسی زیست نبت ، پیتر دویل؛ هرمزی ، ا ؛ زمین -میتو آر  

G.J. Medema ، S. Shaw ، M. Waite ، M. Snozzi ، A. Morreau And W. Grabow  ؛ Catchment Characterisation And           

Source Water Quality 
 

Drinking Water  ؛ Equity ، Safety And Sustainability  ؛ UNICEF And World Health Organization 2011 
 

A Guide To The National Drinking Water Standards And Private Water Systems ؛ Virginia Water Resources 

Research Center ؛ Blacksburg ، Virginia 1996؛ 
 

Saskatchewan Drinking Water Quality Standards And Objectives ؛ Saskatchewan Environment 2006 ؛ 
 

Standard Drinking Water Assay ؛ Government Of Western Australia ؛ Department Of Health ؛ Public Health 
 

Unsafe Water ؛ Sanitation And Hygiene ؛ Annette Prüss-Üstün ، David Kay ، Lorna Fewtrell And Jamie Bartram ؛ 

Chapter 16 
 

National Water Quality Management Strategy & Australian Drinking Water Guidelines 6 ؛ Endorsed By NHMRC 

August 2010 & Endorsed By NRMMC January 2011 
 

Drinking Water Quality Standards ؛ Edstrom Industries ؛ Waterford , Wisconsin 53185 
 

Drinking Water Safety ؛ Guidance To Health And Water Professionals 55 ؛ Whitehall ؛ London ؛ Crown Copyright 

2009 
 

Drinking Water Standards And Health Advisories Table ؛ November 2009 ؛ United States Environmental Protection 

Agency 
 

Drinking Water Standards ، Monitoring And Reporting ؛ Chapter 62-550 
 

Edition Of The Drinking Water Standards And Health Advisories ؛ Office Of  Water ؛ U.S. Environmental 

Protection Agency ؛ Washington ، DC ؛ Winter 2011 
 

EPA Children And Drinking Water Standards ؛ U.S. Environmental Protection Agency  ؛ December 1999 
 

National Standards For Drinking Water Quality (NSDWQ) ؛ June ، 2008 ؛ Ministry Of Health ؛ World Health 

Organization  ؛ UNICEF ؛ Standards Finalized By : Dr. Athar Saeed Dil ، Prof. Dr. Ishtiaq A. Qazi ، Muhammad 

Anwar Baig ، Dr. Ejaz Ahmad Khan ، Dr. Aslam Tahir  
 

National Standard For Drinking Water Quality ؛ Engineering Services Division Ministry Of Health Malaysia ؛ 

Revised December 2000 
 

Guidelines For Drinking Water Quality ؛ Third Edition Incorporating The First And Second Addenda ؛ Volume 1  ؛

Recommendations ؛ World Health Organization 2008 ؛ Geneva 
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Evaluation Of The H2S Method For Detection Of Fecal Contamination Of Drinking Water ؛ Water ، Sanitation And 

Health  ؛ Department Of Protection And The Human Environment ؛ World Health Organization 2002 ؛ Geneva 
 

Minimum  Standards  For Public Water Systems ؛ May ، 2000 ؛ Drinking Water Permitting & Engineering Program 

Georgia Environmental Protection Division ؛ Atlanta ، Georgia 3033 
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