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در  GISبررسی میزان تری هالومتان ها در آب شرب شهرستانهای مسجدسلیمان با کاربرد 

 4931سال 

 رزانا شریفمهر

 احد شوشتر، ايرانو، دانشگاه آزاد اسالمي علوم آب، دانشكده علوم آبگروه  دانشجوي كارشناسي ارشد،

Email: rozana.sharifmehr@gmail.com 

 

 

 چکیده

ين و مضرترين محصوالت جانبي كه متشكل از تركیبات هالوژن دار با يک اتم كربن منفرد و با فرمول تري هالومتان ها مهمتر

باشند كه خاصیت سرطان زايي داشته و در اثر گندزدايي يا اكسیداسیون مواد آلي طبیعي موجود در آب با مي GHx3عمومي 

 باشند. رم، دي كلرو بروموفرم، دي برموكلروفرم و برموفرم ميكلر آزاد حاصل مي گردند و شامل چهار تركیب اصلي به نام كلروف

هاي استاندارد، كیفیت آب خروجي از منابع زيرزمیني آب شرب روستاها، تأمین شده توسط لذا با استفاده از مواد و روش     

برداشت و با  2102رد متد سال ها در بازده زماني دو فصل پايیز و زمستان از طريق نمونه برداري و براساس روش استانداچاه

ها از جمله ( عوامل تأثیرگذار بر تشكیل تري هالومتانMS( و آشكارساز اسپكترومتر جرمي )GCدستگاه گاز كروماتوگرافي )

pH ،TDS دما، و مقدار كلر آزاد مورد ارزيابي قرار گرفت. سپس مجموع غلظت تركیبات تري هالومتانها با استانداردهاي رايج ،

و سازمان بهداشت جهاني( و مقايسه دو منبع تأمین آب روستاها مورد  0101نعت آب كشور )استاندارد ملي ايران بشماره در ص

عنوان نمونه مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفت. پارامترهايي از منابع آب به GISارزيابي قرار گرفته اند. و به وسیله نرم افزار 

گیري شده در آب خروجي از منابع آب زيرزمیني و هاي اندازهتوجه به مقادير تري هالومتاننتیجه گیري حاصله نشان داد با 

شود همچنین شبكه مصرف، به دلیل قرار داشتن اين مواد در محدوده مجاز، در حال حاضر سالمت مصرف كنندگان تهديد نمي

داقل فاصله شبكه آب را دارد میزان كلر باقي علي رغم تزريق كلر در حد استاندارد درون مخازن مصرف آب در مناطق كه ح

 مانده پايین بوده و میزان تري هالومتان ها كمتر تشكیل گرديد. 

 

 ها. هالومتان تري آلي، مواد جانبي، محصوالت آّب شرب، كلرزني،واژه هاي كلیدي: 
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 مقدمه

ز در توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامعع دارد. ايعن آب عالوه بر آن كه يک ماده ضروري براي ادامه حیات است، نقش مهمي نی

 ماده حیاتي همواره مقاديري امالح، مواد معلق و گازهاي محلول را به طور طبیعي و يا برخي از تركیبات ويژه ناشعي از فعالیعت

بیش از حد مجعاز هاي صنعتي را به همراه خود دارد. وجود برخي از امالح در آب براي سالمتي انسان ضروري است ولي مقدار 

( از آنجايي كه تشديد آلودگي منابع آب 0131)محمدرضا سمايي و همكاران، اندازد.ها سالمتي انسان را به خطر ميبرخي از آن

ترين روش گنعدزدايي عنوان متعداولهاي آلي آب گرديده است و سیستم كلر زنعي بعهدر دهه اخیر باعث افزايش غلظت آالينده

 يابد. شده افزايش مي( در آب تصفیهDBPs) تولید محصوالت جانبي ناشي از گندزدايي آب آشامیدني احتمال

تواننعد دهنده محصوالت جانبي ناشي از گندزدايي محسعوب گرديعده و ميترين گروه تشكیل( اصليTHMs) تري هالومتان ها

زايش دهند. از عوامل  اصعلي تشعكیل تعري خطر بروز عوارض سوء بهداشتي در كبد و كلیه و نیز سیستم اعصاب  مركزي  را اف

هعاي آشعامیدني  توان به  دما و غلظت كلر اشاره نمود  اگر چه غلظت تركیبعات تعري هالومتعان تولیعدي در آبهالومتان ها مي

مان گندزدايي شده با كلر اندک است ولي توجه به خطرات و اثرات سوء بهداشتي ناشي از آنها به لحاظ سمیت بسیار باال مدت ز

نمايعد( و بعه مصعرف مي THMsشعده و آلعوده مواجه طوالني و مستمر مثالً براي تمام عمر )مدت زماني كه فرد از آب تصفیه

 (.  0130)محمدتقي صمدي و همكاران، باشد.تعداد جمعیت در معرض خطر حائز اهمیت فراوان مي

 مشخصات عمومی شهرستان مسجدسلیمان

عرض  12˚و13´تا 10˚و82´طول شرقي از نصف النهار گرينويچ و بین  84˚و01´و83˚و00´شهرستان مسجدسلیمان بین

شمالي از خط استوا در شمال شرقي استان خوزستان واقع است. شهرستان مسجدسلیمان از شمال به شهرستان دزفول؛ ازشرق 

امهرمز و باغملک و از طرف شمال به استان هاي چهارمحال بختیاري و اصفهان و شهرستان ايذه، از جنوب به شهرستان ر و

 گردد.غرب به شهرستان شوشتر محدود مي

ي كارون كه از شمال باشد. رودخانهدهستان مي01اين شهرستان درتقسیمات كشوري شامل دو بخش انديكا و مركزي و      

 گردد.ج ميشرقي اين شهرستان وارد و پس از عبور از مناطق بخش انديكا از قسمت شمال غربي اين شهرستان خار

پهنه مورد  باشد.مي 0141ل جمعیت سا نفر براساس آمار سر شماري نفوس و 011020 جمعیت اين شهرستان حدود      

 مطالعه برروي زاگرس چین خورده يا زاگرس خارجي قرار گرفته است.

  

 
 موقعیت زمین شناسی شهرستان مسجدسلیمان -1 شکل
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 مسجدسلیمان موقعیت زمین شناسی شهرستان -2شکل 

 

 مواد و روشها: 

 مسجدسلیمان آب روستاهايي توزیع گیري پارامترهاي شبکهاندازه

در اين پروژه با توجه به شرايط موجود و براساس برآوردها و مطالعات انجام شده پارامترهاي فیزيكي شیمیايي و كنترل آلودگي 

اي استاندارد موجود پس از نمونه برداري، درمحل آزمايشگاه ههاي باكتريولوژي( ذيل تعیین گرديده و بر اساس روش)كشت

 گیري قرار گرفته اند، پارامترهاي انتخاب شده عبارتند از:اندازهدر يازده ايستگاه دانشگاه آزاد اسالمي واحد مسجدسلیمان، 

pH،  ،دما، تعیین غلظت كلرTDS گیري ، اندازهTHMs  

 صل پايیز و زمستان انجام گرفت.صورت ماهیانه و در دو فها به نمونه برداري

 هاي نمونه برداري ایستگاه

، راهدار، گلگیر، سفلي، 0نمونه در روستاهاي چم آسیاب 00نمونه هاي شیمیايي در روستاهاي شهرستان مسجدسلیمان 

 ، تنگ مو، هفت شهیدان، بتوند، چاه واترويت برداشت گرديد.2آباد، يكمه، چم آسیابشمس

  pH   
ها در شیمي آب است. تمام مراحل تصفیه آب و فاضالب از قبیل  يكي از مهم ترين و پر استفاده ترين تست  pHگیرياندازه

 است. 0/3تا  0/1حد استاندارد آن بین وابسته است.  pHنرم كردن آب، ترسیب، انعقاد، گندزدائي و كنترل آلودگي به 

 روش كار : 

 آنرا به دقت بخوانید.   pHره نموده، سپس الكترود را در نمونه شناور كرده ومتر را به وسیله بافرهاي مناسب كالیب  pHابتدا

  pHمقدار 

mgبر حسب به دست آمده   pHمقادير 
l

 آورده شده است. 1-1براي هر نمونه در جدول 
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mgها  در ایستگاهpHمقادیر خام  -1 جدول
l

 

 بهمن دي اذر آبان مهر ایستگاه/ماه

1/1 1چم آسیاب  13/1  8/1  31/1  10/1  

0/1 راهدار  30/1  38/1  4/1  13/1  

20/1 1 گلگیر  33/1  3/1  30/1  

1/1 یکمه  1/1  10/1  80/1  3/1  

3/1 سفلی  4/1  42/1  43/1  44/1  

1/3 آبادشمس  80/3  13/3  40/3  43/3  

0/3 3 2م آسیابچ  00/3  20/3  3/3  

3/1 تنگ مو  3/1  4/1  20/3  43/1  

1/1 هفت شهیدان  8/1  0/1  3/1  1/1  

0/1 بتوند  0/1  30/1  3/1  41/1  

1/1 چاه واترویت  13/1  00/1  11/1  31/1  
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 در ایستگاه ها pHمقدار میانگین   -1نمودار 

 دما

شروع آزمايش الكترود دستگاه  از استفاده كرده و قبل  USA –oxyبدين منظور ازدستگاه هدايت سنج چهار منظوره مدل 

 ،پس از قرائت داده شستشو داده سپس درون ظرف نمونه گذاشته و Nanopudا درون آب مقطر هدايت سنج كالیبره شده ر

را مجددًا  MODEتوسط آب مقطر نانوپیود شستشوداده و درون ظرف بعدي گذاشته وكلید  دوباره الكترود دستگاه را

حد دهد. را نشان مي PPTي سپس شور هدايت الكتريكي و ECصورت تكرار كلید را نشان داده بهTAدما  ،فشارداده

 درجه سانتي گراد است. 21استاندارد آن 

 دما

 آورده شده است. 0-1گیري شده بر حسب درجه سانتیگراد در جدول مقادير دماي اندازه
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mgها  مقادیر خام دما در ایستگاه -2جدول 
l

 

 بهمن دي اذر آبان مهر ایستگاه/ماه

0/04 1چم آسیاب  04 3/03  8/03  03 

0/03 21 راهدار  04 0/03  03 

0/21 21 20 گلگیر  3/03  0/03  

0/20 22 یکمه  20 21 04 

4/20 سفلی  00/20  1/21  3/04  0/03  

3/20 22 22 آبادشمس  1/21  0/04  

3/20 2چم آسیاب  0/20  0/20  3/21  3/04  

1/22 تنگه مو  22 4/21  0/21  30/03  

0/04 21 20 هفت شهیدان  0/04  2/03  

3/20 بتوند  1/20  8/04  3/03  40/03  

01/22 چاه واترویت  40/21  21 40/03  03 

 

 
 ها مقدار میانگین دما در ایستگاه -2نمودار 

 

 باقی مانده  كلر

مقادير كلر باقي مانده در آب بر حسب میلي گرم بر لیتر مي باشد.  1/1حد استاندارد آن 
mg

l آورده شده  3-1در جدول

 است.
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mgمقادیر خام كلر باقی مانده در آب در ایستگاه ها  -3ل جدو
l

 

 بهمن دي اذر آبان مهر ایستگاه/ماه

100/1 1چم آسیاب  10/1  184/1  181/1  18/1  

220/1 راهدار  22/1  220/1  21/1  23/1  

238/1 گلگیر  24/1  240/1  243/1  244/1  

110/1 یکمه  10/1  184/1  18/1  180/1  

082/1 سفلی  08/1  03/1  033/1  044/1  

12/1 آبادشمس  11/1  18/1  8/1  80/1  

 1 1 1 1 1 2م آسیابچ

 1 1 1 1 1 تنگ مو

114/1 هفت شهیدان  13/1  13/1  14/1  3/1  

10/1 بتوند  12/1  11/1  18/1  10/1  

 1 1 1 1 1 چاه واترویت
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 ها مقدار میانگین كلر باقی مانده در ایستگاه -3نمودار

 THMگیري اندازه

3 mg/l نیم  آب خام برداشت كرده درون ظرف تمیز و(CC )5 cc/1خوب هم زده  ،وارد آب نموده مواد سیكلوهگزان را

نمايد و سپس محلول دور در دقیقه به مدت پنج دقیقه دوران مي 2111سپس مخلوط را درون سانتريفیوژگذاشته و با سرعت 

 میلي گرم بر لیتر است. 2حد استاندارد تي هالومتان  باشد.اده تست ميرا از سانترفیوژ خارج نموده و آم
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 GCرا به وسیله میكروسرنگ مخصوص برداشته و به درون دستگاه  mg/l 1الزم به ذكر است نمونه آماده شده به میزان 

 و نمودار را ترسیم نمايد. كردهدستگاه آن را بعد از مدت زماني آنالیز تزريق نموده تا

  تري هالومتان ها

مقادير تري هالومتان ها به دست آمده بر حسب 
mg

l  آورده شده است. 3-1در جدول 

mgها  مقادیر خام تري هالومتان در ایستگاه -4 جدول
l

 

 بهمن دي اذر آبان مهر ایستگاه/ماه

1102/1 1چم آسیاب  1100/1  1101/1  1103/1  1104/1  

1102/1 راهدار  1101/1  1103/1  1101/1  1103/1  

1020/1 گلگیر  1000/1  10/1  244/1  10/1  

020/1 یکمه  02/1  022/1  020/1  004/1  

132/0 سفلی  13/0  13/0  11/0  13/0  

3210/1 آبادشمس  3000/1  3222/1  300/1  303/1  

100/1 2م آسیابچ  1014/1  1013/1  1013/1  1004/1  

10/1 تنگ مو  1100/1  1120/1  111/1  118/1  

114/1 هفت شهیدان  18/1  180/1  18/1  111/1  

10/1 بتوند  12/1  110/1  113/1  114/1  

 1 1 1 1 1 رویتتچاه وا

 

 

 مقادیر میانگین تري هالومتان در ایستگاه ها -4نمودار 

   T.D.Sمواد جامد محلول

)يا كوچک تر( تحت شرايط  um 2/1كه از صافي با سايز  دهديمواد جامد محلول، قسمتي از مواد جامد را تشكیل م

خاصي عبور كند. غلظت زياد مجموع مواد جامد محلول در آب به علت اثرات سوء فیزيولوژيكي و ايجاد طعم ناخوشايند است. 

احتمال وجود موادي كه ظاهر نامطلوب به آب   T.D.Sغلظت زياد اين مواد ممكن است باعث اسهال شود. در صورت باال بودن

 يابد.  يش مي، افزاخشدمي ب

 روش كار : 
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40000 }×T.D.S = { (A – B)  وزن 

 = Aوزن ديش  +( باقي مانده تبخیر  gr)بر حسب 

 = B( وزن ديش  gr)بر حسب 

  TDS  

mgبه دست آمده بر حسب TDSمقادير 
l

 آورده شده است. 00-1در جدول  

mgدر ایستگاه ها  TDSمقادیر خام  -5جدول 
l

 

 بهمن دي اذر آبان مهر ایستگاه/ماه

 130 133 131 138 131 1 چم آسیاب

 0134 0130 0138 0132 0331 راهدار

 134 133 130 131 138 گلگیر

 0011 0001 0111 0181 0114 یکمه

 011 023 023 020 021 سفلی

 418 411 410 412 411 آبادشمس

 833 831 830 830 830 2 م آسیابچ

 181 183 181 181 114 تنگ مو

020 002 هفت شهیدان  001 084 001 

 2331 2330 2331 2330 2330 بتوند

 213 210 211 224 223 چاه واترویت

 

 
 در ایستگاه ها TDSمقدار میانگین  -5نمودار 
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 بندي كیفی مواد آلی در محدوده مطالعاتینقشه پهنه -3شکل 

قرار دارد. بیشترين مقدار آن در چاههاي هفت  %0 - %2لي در محدوده قسمت اعظم منطقه مورد مطالعه از نظر مواد آ

 باشد.شهیدان، بتوند، شمس آباد، سفلي، يكمهه، گلگیر و كمترين در واترويت مي

 
 موقعیت چاهها برروي تصویر ماهواره اي -4شکل 

 
 در محدوده مطالعاتی Tdsبندي كیفی پارامتر نقشه پهنه -5شکل 

بوده. كمترين مقدار آن در اطراف چاههاي هفت شهیدان، چم  212-2331تر در محدوده مطالعاتي بین میزان اين پارام

نیز  2331باشد كه میزان ، تنگ مو، واترويت، گلگیر و سفلي بوده و بیشترين مقدار آن در اطراف چاه بتوند مي2و0آسیاب 

 د.دار TDS 101-433رسد. قسمت بیشتر محدوده مطالعاتي در حدود مي

 گیريیجهنت

آباد، چم شهرستان مسجدسلیمان داراي يازده چاه از منابع آب زيرزمیني در روستاهاي راهدار، گلگیر، يكمه، سفلي، شمس     

باشد كه مقادير كیفي آب شرب روستاها و پارامترهاي شیمیايي ، تنگ مو، هفت شهیدان، بتوند و واترويت مي2و 0آسیاب

باقي مانده، تري هالومتان را توسط وسايل آزمايشگاهي در آزمايشگاه دانشگاه آزاد اسالمي واحد ، كلر TDS، دما، pHشامل 
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مورد بررسي قرار  GISبندي ، سانتريفیوژ و ديگر وسايل آزمايشگاهي و با سیستم نرم افزار پهنه GCمسجدسلیمان با دستگاه 

 شود: صورت زير بیان ميطبق بررسي ها نتايج پارامترها به. داديم

pH:  حد استانداردpH  است. 31/3تا 1/1تمامي ايستگاهها بین باشد. كه در مي 0/3تا  0/1بین 

 باشد.باشد كه تمامي ايستگاه ها در محدوده مجاز ميدر جه سانتي گراد مي 21حد استاندارد دما دما: 

هیدان  و حداكثر آن در هفت ش 1يت باشد كه حداقل آن در واترومي Mg/L 1/1حد استاندارد آن  كلر باقی مانده: 

 باشد.مي 1303/1

باشد. كه كمترين مي mg/l 0/2شود. كه حد استاندارد آنگیري مياندازه GCتري هالومتان با دستگاه تري هالومتان: 

 كه بیشتر از حد استاندارد مي باشد. باشدمي 13/0ي و بیشترين مقدار آن در سفل 1مقدار آن در واترويت 

TDS :بق بررسي طGIS  روي پارامترTDS كه كمترين مقدار  212-2331میزان اين پارامتر در محدود مطالعاتي بین

باشد و بیشترين مقدار اين پارامتر در بتوند با مي 130با مقدار  0و چم آسیاب  8/212آن در اطراف چاههاي واتروبیت با مقدار 

 باشد. مي 2334مقدار 

باشد و چاه هاي سفلي، بتوند، يكمه، اه واترويت در حد مجاز براي استفاده شرب  ميدر يک نتیجه گیري كلي آب چ

باشد باشد و مقدار تري هالومتان  در اين روستاهها بیشتر از حد استاندارد ميشمس آباد، گلگیر، هفت شهیدان آب كامالً بد مي

 .داريم TDS، مواد آلي افزايش PH ،TDSكه نبايد تا حد امكان استفاده شرب نمود. كه با افزايش غلظت كلر، 
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Study of trihalomethanes in drinking water in the city of Masjed Soleiman with the use 

of GIS in 1394 

Abstract 

The most harmful byproducts, trihalomethanes and halogenated compounds composed of 

carbon atoms with a single and with the general formula GHx3 who have carcinogenic and 

the effect of disinfection or oxidation of natural organic matter in the water with free chlorine 

can be produced. The four original compositions as chloroform are dichloro-bromo-form, 

dibromo-chloro-form and bromoform. 

Therefore, using materials and methods related to the quality standard, the output water from 

underground sources of drinking water in rural areas by wells ranged through the autumn and 

winter, were sampled and based on a Standard Method 2012, were collected. And by Gas 

Chromatography (GC) and Mass Spectrometer detector (MS) factors affecting the formation 

of trihalomethanes, including pH, TDS, temperature, and amount of free chlorine, were 

evaluated. Then the total concentration of THMs in the water industry country standards 

(national standard in 1053 and the World Health Organization count), and compare the two 

sources of water villages were evaluated. Moreover, water resources parameters by GIS 

software were evaluated as examples. 

Conclusion: The results showed levels of trihalomethanes in the water measured at the output 

of underground water sources and network usage, Because in normal limits of THMs in 

drinking water are currently not threatened the health of consumers. Moreover, despite the 

injection of chlorine at standard level in the tanks of water consumption in areas where water 

is the minimum distance from the network, Residual chlorine levels were low and the 

formation of trihalomethanes was lower. 

Keywords: drinking water, chlorine injection, by-products, organic compounds, 

trihalomethanes. 
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