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بهورز

علیرضـا اجرایی كارشناس ارشـد
مهندسي بهداشت محيط دانشگاه
علوم پز شكي كرمانشاه
افسـانه پژهان و نســرين خوباني به ترتیب:
مدیرگروه واحد بهداشت و كارشناس آموزش
بهورزي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
مهندس عبدالحمید گوهری كارشناس برنامه
آب و فاضــالب و استخرها دانشگاه علوم
پزشکیمشهد

پايش منابــع
آبآشـاميدنی
مايهحياترادريابيـــم
اهداف آموزشي
اميد است خوانندگان محترم پس از مطالعه
مقاله:
• اهميت پایش منابع آب شرب را بدانند.
• منابع آب آشاميدني را نام ببرند.
• اهــداف کنتــرل کیفی منابــع آب
آشامیدنی راتوضیح دهند.
• اجزای برنامههاى مراقبت از کيفيت
منابع آب آشاميدنى را شرح دهند.

66

مقدمه
اهمیت پایش منابع آب شرب باتوجه به محدود بودن
منابع آب شیرین ونقش آب در بقای زندگی بسیارالزم
و ضروری است .آب آشامیدنی بهداشتی ،آب گوارایی
است که عوامل فیزیکی ،شیمیایی وبیولوژیکی آن در
حد استانداردهای مصوب باشد و مصرف آن عارضه
سویی درکوتاه مدت یا دراز مدت درانسان ایجاد نکند.
آلودگی آب آشامیدنی سبب تغییر خواص فیزیکی،
شیمیایی و بیولوژیکی آب شده به گونه ای که آن را
برای مصرف انسان زیان آور می سازد .هدف از پايش
منابع آب آشاميدني انجام برنامهها و فعاليتهايي است
كه به منظور سنجش و بررسي روند تغييرات كيفي
منابع آب آشاميدني در دورههاي زماني مختلف انجام
می شود ،به طوري كه برنامه های پایش کیفیت منابع
آب می توانند آب مناسب برای مصارف مختلف را
تضمین کنند.

منابع آب شرب اجتماعات
 .1منابع آب سطحي :آبهايي كه در قالب آب باران ،آب رودخانه ،آب
درياچه هاي طبيعي و سدهاي ذخيره اي و قنات در طبيعت وجود
دارند و در صورت استحصال و بهسازي ،نگهداري و بهره برداري آنها ،به
عنوان منبع آب آشاميدني سطحي انتخاب ميشوند.
ويژگي هاي آب هاي سطحي
• زالل نيستند.
•  PHآنها حدود  7تا  8است.
• حاوي پاك كننده ها ،نفت ،روغن ،مواد آلي و فلزات سنگين هستند.
• معموالً آلوده به ميكروارگانيسم ها هستند.
• ممکن است مقدار آمونياك ،فنيل و نيترات اين آبها زياد باشد .
 .2منابع آب زيرزميني :منابعي نظير چشــمه ها ،چاه هاي كم عمق،
چاه هاي عميق و چاه هاي جاري منابع آب زيرزميني را تشكيل ميدهند.
ويژگي هاي آب هاي زيرزميني
 .1مواد معلق در آنها بسيار كم است.
 .2ممكن است داراي ذرات شن باشند.
 .3معموالً مواد آلي سيار كم دارند.
 .4حاوي آهن محلول و گاهي هم منيزيم محلول هستند .وقتي
كه آب در معرض اتمسفر قرار گيرد در اثر اكسيده شدن توسط
هوا ،ذرات زرد ـ قهوه اي در آن ظاهر ميشود.
 .5ممكن است ميزان  CO2در آنها زياد باشد Ph .آنها معموالً
 6/9تا  7/9است.
 .6آب چاه هاي خيلي عميق معموالً عاري از ميكروب ها و ديگر
ميكروارگانيسم ها است.
 .3منابع آب شور :در شرايطي كه هيچ كدام از منابع فوق جهت
دستيابي به آب شيرين مقدور نباشد ،سومين منبع ،آب درياها و
درياچه هاي شور يا آبهاي شور زيرزميني است.
انتخاب منبع تامين آب
كيفيت و كميت آب ت
صفيه شده و شرايط و روش
تصفيه به منبع تأمين آ
ب بستگي دارد .براي مثال
بسياري از آب هاي زير
زميني عاري از مواد معدني
نامطلوب اند و در صــورت
ي
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گرفته باشند و به طور ص
حيح محافظت شوند از نظر
بهداشتي ســا
لم و قابل شرب بوده و م 
يتوان آنها را
بدون تصفيه مورد اســت
فاده قرار داد .از طرف ديگر
آب هاي سطحي در معر
ض
آلو
دگ
ي
م
س
تق
يـ
ـم
ق
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دارد و مصرف آنها براي
شرب به تصفيه نياز دارد.
عالوه بر اين محل منبع ان
رژي مورد نياز براي پمپاژ
آب را نيز تعيين ميكند
كه مستقيماً روي هزينه هاي
راهب
ردي تاثير خواهد گذاشت.

معيارهاي كيفي آب
ويژگي هاي كيفي آب سالم و قابل شرب به قرار زير است:
عاري از عوامل بيماري زا باشد ،غلظت تركيبات ســمي و
يا تركيباتي مانند ســرب كه واقعــاً ســمي بوده و اثرهاي
طوالني مدت روي بدن دارند ،پايين باشد ،تميــز باشد ،شور
نباشد ،طعم و بوي نامطبوع نداشته باشد ،خورنده نباشد و
موجب اليه بستن لوله ها يا تغییر رنگ لباس ها نشود.
اهداف پايش منابع آب
 .1بررسي وضعيت و نوسان هاي كيفيت آب
 .2تعيين ميزان دستيابي به اهداف خاص و رعايت
قوانين و استانداردها
 .3رديابي و واكنش خاص در مواقع بحران و حوادث
 .4شناسايي مسایل ويژه و خاص كيفيت آب
 .5فراهم كردن اطالعات مورد نياز برنامه ريزي و
جلوگيري از آلودگي آب

• خصوصيات فيزيكي آب آشاميدني

 .1رنگ  .2دما  .3بو و مزه  .4كدورت  .5هدايت الكتريكي
• خصوصيات شيميايي آب آشاميدني
pH .1
 .2سختي  .3خاصيت خورندگي

 .4كل جامدات
محلول ) .5 ( T.D.Sقليائيت  . 6مواد راديواكتيو  .7تركيبات شيميايي
 . 8عناصر سمي  . 9مواد آلي
نمونه برداري آب به چند صورت انجام ميگيرد و بسته به نوع
آب متفاوت است :
.1نمونه برداري از شير آب  .2نمونه برداري از آب چاه  .3نمونه
برداري از رودخانه
تواتر و زمان نمونه برداري
تواتر نمونه برداري بسته به نوع و منبع آب ،جمعيت تحت پوشش،
اندازه ،حجم آب مصرفي ،فصل سال ،نوع تصفيه و باالخره احتمال
آلودگي و بروز بيماري هاي واگير متفاوت است.
براي مثال در مورد آب آشاميدني تامين شده از منابع آب زير زميني
توصيه مي شود كه هر دو هفته يكبار و براي منبع آب سطحي هر هفته
يكبار نمونه برداري ميكروبي انجام شود.
تواتر نمونه برداري براي آزمون هاي شيميايي در شبكه توزيع آب
آشاميدني مواد شيميايي  ،معدني و غير سمي هر شش ماه يكبار انجام
می شود .مواد شيميايي سمي (فلزات سنگين و فلورايد) در آب هاي
زير زميني هر  3سال يكبار و آب هاي سطحي ساالنه است.
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تعداد نمــونه برای آزمون باکتری های نشانگر آلودگی
مدفوعی در شبکه توزیع با توجه به استاندارد ملی 4208

جمعيت مصرف كننده

حداقل تعداد نمونه برداشت شده در ماه

كمتر از پنج هزار نفر

يك نمونه

بين  5هزار تا 100هزار نفر

يك نمونه براي هر  5هزار نفر

101هزار تا  500هزار نفر

يك نمونه براي هر 10هزار نفر +
 10نمونه اضافي

بيش از  500هزار نفر

يك نمونه براي هر 100هزار نفر +
 15نمونه اضافي

بهورز
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اجزای برنامههاى مراقبت از کيفيت منابع آب آشاميدنى
عبارتند از:
 .1بررسي بهداشتي :حفظ و مراقبت از کیفیت منابع آب با
بررسی و شناسایی وضعیت منابع آب و پیگیری رفع مشکالت
موجود امکان پذیر است .بدیهی است استفاده از مشارکت
همه متولیان تأمین آب در این زمینه ضرورت دارد .از جمله
این اقدام ها رعایت حریم منابع آب ،بهسازی آن ها ،شناسایی
و حذف عوامل آلوده کننده آب را می توان نام برد.
 .2نمونه برداری :نمونهبردارى از آب بايد با دقت باال انجام
گيرد و در آن احتياطهاى مربوط به آلوده نشدن آب رعايت
شود ،چون نتايج بهدست آمده براساس نمونهبردارى ،تجزيه
و تحليل مىشود .کار نمونهبردارى بايدبهدست افراد آموزش
ديده و با رعايت دقيق مراتب روش نمونهبردارى و دفعات آن
انجام گيرد.
.3بررسیمیکروبیوشیمیاییمنابعآب:کیفیتباکتریولوژی
آب آشامیدنی را فقط می توان از طریق نمونه های متوالی
که درطول مدت زمان معینی جمع آوری شده ارزیابی کرد.
برای جمع آوری نمونه آب باید از بطری های شیشه ای یا در
سمباده ای استریل استفاده شود و اقدام های حفاظتی نیز
برای جلوگیری از آلودگی های بعدی آن به عمل آید.
دربررسی شيميایى آب آشاميدنى آزمونهاى مربوط به ،pH
کل مواد جامد محلول ،هدایت الکتریکی ،سختی ،قلیائیت،
میزان کاتیون ها و آنیون ها ،موادسمی و آلی و مواد رادیواکتیو،
کلر الزم و کلرباقىمانده ،سنجش می شوند .اندازهگيرى منظم
کلرباقىمانده در آب مصرفى را مىتوان تا حدى جانشين
بررسىهاى ميکروبشناختى کرد.

شاخص هاي پايش كيفي منابع آب
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بهورز

تعداد مــوارد سنجش روزانـه کلر آزاد باقی مانده در
شبکه های لوله کشی آب آشامیدنی ،برحسب جمعیت

نتیجــه گیری
حفاظت و پايش منابع آب شرب از
اصــول توسعه پايدار هر كشــوري
است و شناسایی و استفاده بهینــه
از همــه منابع آب های موجود در
منطقــه نقش مهمي درتامين آب
مورد نياز فعاليت هاي مختلف مانند
شرب ،كشاورزي ،صنعت و توليد برق
دارند .با استفاده ازنظام پايش منابع
آب شرب مي توان كيفيت آب را
در مناطق مختلف ارزيابي کرده و
در دراز مدت با ذخيره سازي اين
اطالعات روند تغييرات كيفي منبع
آبي مورد نظر و علل اين تغييرات را
بررسي كرد.
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به این موضوع امتیاز دهید (  1تا )100
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جمعيت

تعداد موارد سنجش کلرآزاد باقی مانده

تا 10هزار نفر

 1تا 2

10هزار نفر تا  50هزار نفر

 3تا 5

 50هزار نفر تا  100هزار نفر

 6تا 10

 100هزار نفر تا 500هزار نفر

11تا 15

بیش از  500هزار نفر

به ازای هز 100هزار نفر یک
نمونه  15 +نمونه اضافی

پيشنهادها
• برنامهها و فعاليتهاي پايش كيفي منابع آبهاي شرب باید به شکل جدي توسط
ارگان هاي نظارتي مورد توجه قرار گیرد .در این راستا استفاده از «سند راهبرد ملی
بهبود کیفیت آب شرب» که در سال  1390توسط هیأت دولت تصویب شد که وظایف
ارگان های مختلف را مشخص کرده است ،ضروری است.
• با تكيه بر امكانات و توان بخش های نظارتی از افزايش آلودگي منابع آبی موجود
جلوگيري به عمل آید.
• برنامه پايش كيفي آبهاي سطحي و زيرزميني بر پايه اصول علمي و با اهداف
مشخص تدوین شود ،به شکلی که همــه دست اندركاران آب كشور با داشتن يك
شرح وظيفه مشخص ،پايش كيفي منابع آب را انجام دهند.
 .1كتاب جامع بهداشت عمومي ،دكترعلي الماسي ،دانشيار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
درماني كرمانشاه
 .2دستورالعمل اقدامات بهداشت آب و فاضالب ـ مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت ،درمان
وآموزش پزشكي
1404
تا
1390
سال
از
ساله
15
برنامه
شامل
شرب،
آب
کیفیت
بهبود
ملی
 .3سند راهبرد
منابع
 .4اصول بهداشت محيط /تاليف مهندس حسن امير بيگي /چاپ اول 1387
 .5سايت شركت مديريت منابع آب ايران www.spac.ir/barnameh
 .6تصفيه آب هاي سطحي در كشورهاي در حال توسعه/تاليف كريستوفر شولز ،دانيال اكان؛ ترجمه
علي اكبر عظيمي ،مير زمان زمانزاده ـ تهران  :دانشگاه تهران؛ مؤسسه انتشارات و چاپ1382 ،
 .7استاندارد ملي شماره  / 4208كيفيت آب ـ نمونه برداري از آب براي آزمون هاي ميكروبيولوژي ـ
آيين كار  /مصوب 1386
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