
ه 28110 ار دوم /  پاییز  1400 / شم ی و ال  س س

 اهداف آموزشی 

امیداست خوانندگان محترم پس ازمطالعه: 
انواع منـابع آب آشـامیـدنی را شـرح دهند. 	
اثرات خشکسالی برمنابع سطحی آب شرب را توضیح دهند.  	
اثرات خشکسالی برمنابع زیر زمینی آب شرب را بیان کنند. 	

آشنایی با تأثیرات خشکسالی برکمیت وکیفیت آب آشامیدنی

مراقبت ازمایه حیاتمراقبت ازمایه حیاتمراقبت ازمایه حیات

سید بهزاد نظری خانقاه
مربی بهداشت محیط وحرفه ای
دانشکده علوم پزشکی خلخال
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مقدمه 

وزارت  محیط،  بهداشت  نامه  آیین   3 مــاده  اســاس  بر 

بهداشت مکلف است کیفیت آب آشامیدنی عمومی از 

نقطه آبگیر تا مصرف را از نظر بهداشتی تحت نظارت 

برکیفیت  مستمر  نظارت  و  کنترل  دهــد.  قــرار  مستمر 

موجود  مخاطرات  ارزیابی  بر  عالوه  باید  آشامیدنی  آب 

وضعیت سامانه آبرسانی )نقطه آبگیر، منابع تأمین کننده 

مخازن،  انتقال،  خطوط  کننده،  تصفیه  واحدهای  آب، 

ایستگاه پمپاژ، سامانه گندزدایی تا نقطه مصرف( انجام 

شکل  به  شیمیایی  و  میکروبی  آزمایش  و  نمونه برداری 

دوره ای و طبق استاندارد ملی در تمام فصول بخصوص 

در فصول خشکسالی و کم بارش را نیز شامل شود. 

از طرفی آب، نیاز اصلی افراد جامعه و حق مسلم آن ها 

و یکی از مهم ترین ارکان محیط زیست بوده و بدون آن 

حیات امکان پذیر نیست. ایران کشوری خشک و نیمه 

خشک با نزوالت جوی بسیار اندک است به طوری که 

میانگین بارش ساالنه در ایران 240 میلی متر است که 

است.   )860( بــارش جهانی  میانگین  یک سوم  از  کمتر 

در  تأثیر خشکسالی  به  ویژه  توجه  لزوم  مسأله،  همین 

کمیت و کیفیت آب را به ما گوشزد می کند.

همان طور که می دانید کمیت منابع آب از جهت وجود 

آن  کیفیت  و  داشته  اهمیت  نیاز  مورد  کافی آب  میزان 

)مطابقت  کنندگان  مــصــرف  ســالمــت  تأمین  جهت  از 

ویژگی های آن با استانداردهای ملی( و پیشگیری از شیوع 

بیماری های واگیردار منتقله از آب مورد توجه است. 

تأثیرخشکسالی برکمیت وکیفیت منابع آب سطحی
و زیر زمینی

و  چشمه  چــاه،  زیرزمینی،  آب هــای  تأمین  منابع  عمده 

قنات است و منابع آب های سطحی را آب رودخانه ها و 

سدها تشکیل می دهند. 

زمینی،  زیــر  و  سطحی  آب  منابع  کمیت  اســت  بدیهی 

برداشت های  و  نزوالت جوی  میزان  تأثیر  تحت  بشدت 

بی رویه قرار دارد؛ لذا خشکسالی تأثیر بسزایی در کمیت 

منابع آب سطحی و زیر زمینی خواهد داشت. 

آ ب هــای  یافتن  جریان  و  آسمانی  ــزوالت  ن بــارش  هنگام 

به داخــل خــاک )آب هــای  زمــان نفوذ آب  و در  سطحی 

شناور  معلق،  محلول،  شکل  به  که  هرآنچه  زیرزمینی( 

از  می شود.  آن  کیفیت  تغییر  باعث  شود  آب  وارد  و... 

مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت آب در هر منطقه 

کیفیت شیمیایی  از  ناشی  وارد شده  مــوارد  به  می توان 

خاک در منطقه بارش و مسیر تماس، عوامل آلوده کننده 

صنعتی،  و  خانگی  پسماندهای  ــواع  انـ نظیر  محیطی 

کودهای  نظیر  شیمیایی  مــواد  ــواع  ان حیوانی،  فضوالت 

و  خانگی  فاضالب های  نباتی،  آفــات  سموم  و  شیمیایی 

صنعتی و کشاورزی اشاره کرد. به همین علت کیفیت 

میکروبی و شیمیایی آب درمناطق مختلف با هم متفاوت 

یا  بــوده  بیشتر در محیط درجــریــان  اســت. هر چه آب 

بیشتر به زمین نفوذ کند میزان امالح آن افزایش یافته و 

کیفیت آن کاهش می یابد.

کمیت آب سدها و رودخانه ها با توجه به میزان بارش های 

هنگام بارش نزوالت آسمانی وجریان یافتن 
آ ب هـای سـطـحی و در زمـان نـفـوذ آب بـه 
داخل خاک )آب های زیرزمینی( هرآنچه که 
به شکل محلول، معلق، شناور و... وارد آب 

شود باعث تغییرکیفیت آن می شود.
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مــیــزان  همچنین  و  ــاورزی  کـــشـ در  اســتــفــاده  و  ــه  ســاالن

خشکسالی متغییر است. کیفیت منابع آب سطحی نیز 

به شاخص هایی مثل کیفیت امالح بافت سنگ ها و خاک 

سرچشمه و مسیر حرکت آب در رودخانه، میزان و نوع 

آالینده های ورودی به رودخانه و میزان استفاده بی رویه از 

آب برای کشاورزی و یا خشکسالی ها بستگی دارد. 

خشکسالی با تأثیر گذاری برکاهش تولید آب و سرعت 

جریان آن، نقش مهمی در حل شدن امالح اضافی در 

بر کم شدن آب پشت  تأثیر  با  نیز می تواند  و  دارد  آب 

میزان  و  پشت سد  گیاهان  رشد  بر  تأثیر گذاری  سدها، 

رشد جلبک ها و موادی که از آن ها به آب وارد می شود، 

باعث تغییر رنگ، طعم و بوی آب نیز بشود. همچنین 

نور خورشید باعث رشد جلبک ها در منابع و مخازن آب 

شده و کیفیت آب را تغییر می دهد.

شاخص هایی برای بررسی کیفیت آب سطحی
و زیرزمینی در زمان خشکسالی 

 ،PH مقدار  آب،  الکتریکی  هدایت  نظیر  شاخص هایی 

درآب  محلول  آنــیــون هــای  و  کاتیون ها  کـــدورت،  مــیــزان 

کــلــرات،  ســولــفــات،  تــاســیــم،  ســدیــم،  منیزیم،  )کلسیم، 

 )TDS( و مقدار کل جامدات محلول ) بی کربنات وکربنات

از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. اگرچه ممکن است 

آلی هم درمسیر  مواد  و  نظیرسموم  دیگری  آلودگی های 

به آن افزوده شود چون آب های سطحی به علت تماس، 

بیشتر در معرض آلودگی های میکروبی قرار می گیرند.

با توجه به تنوع زیست محیطی و معدنی مناطق مختلف 

در خشکسالی  از شــاخــص هــا  بــرخــی  ــا  ی هــمــه  کــشــور، 

به شکل  و  کلی  حالت  در  ولی  است  متغیر  ترسالی  یا 

در  شاخص ها  اکثر  می دهد  نشان  تحقیقات  میانگین ، 

زمان خشکسالی افزایش قابل مالحظه ای داشته اند که 

این امر باعث کاهش کیفیت آب شرب می شود و زنگ 

از  اســت.  زیست  ومحیط  انسان  بــرای سالمتی  خطری 

طرفی درآب های سطحی هرچه سطح تبخیر آب به علت 

آب  در  محلول  امــالح  میزان  شود  بیشتر  گرما  افزایش 

افزایش یافته و کیفیت آب را نامطلوب تر خواهدکرد. 

نتیجه گیری

فیزیکی،  از شاخص های  یک  هر  ویژه  تأثیر  به  توجه  با 

شیمیایی و بیولوژیکی بر کیفیت آب، هم نظارت مستمر 

آبرسانی  متولی  مضاعف  تالش  هم  و  بهداشت  وزارت 

با  آشامیدنی  آب  مطالبه  بــود.  خواهد  تاثیرگذار  خیلی 

مراجع  از  ملی کشور(  استانداردهای  با  )مطابق  کیفیت 

تأمین کننده آب، وظیفه اصلی وزارت بهداشت است و 

این مهم با توجه به کمبود آب و بروز خشکسالی در سال 

جاری و احتماالً سال های آتی ضروری تر به نظر می رسد.

متولی  توسط  هم  آب  کیفی  آزمایش های کنترل  انجام 

تأمین کننده آب )به شکل خودکنترلی( و هم توسط ارگان 

قبل  آبرسانی  متولی  است  بدیهی  است.  ناظر ضــروری 

از توزیع آب موظف به انجام آزمایش های کنترل کیفی 

جهت حصول اطمینان از مطلوبیت آب برای توزیع بوده 

خشکسالی با تأثیر گذاری برکاهش تولیدآب و
سرعت جریان آن، نقش مهمی درحل شدن 
امالح اضافی درآب دارد ونیزمی تواند با تأثیر 
برکم شدن آب پشت سدها،تأثیر گذاری بررشد 
گیاهان پشت سد و میزان رشد جلبک ها و 
موادی که از آن ها به آب وارد می شود، باعث 

تغییر رنگ، طعم و بوی آب نیزبشود.
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و توزیع آب آشامیدنی آلوده تخلف محسوب می شود. 

مالک قضاوت برای کیفیت آب آشامیدنی، نمونه برداری 

و  تأیید  مــورد  آزمایشگاه  در  آب  آزمــایــش هــای  انجام  و 

مقایسه نتایج با مفاد استاندارد ملی 1011 و 1053 کشور 

در  را  آب  کیفیت  آبرسانی می تواند  متولی  البته  است. 

با  باشد  استاندارد  حد  از  بیشتر  آن  امــالح  که  صورتی 

منابع آبی دیگر رقیق سازی کرده و یا منابع آب را تغییر 

دهد. در صورت عدم امکان تأمین آب آشامیدنی مطابق 

با استاندارد الزم است متولی آبرسانی نسبت به نصب 

دستگاه آب شیرین کن )سامانه نمک زدایی( اقدام کرده 

و کیفیت آب خروجی دستگاه را مطابق با استانداردهای 

ملی 20704 و 20705 رعایت کند. 

پیشنهادها 

مشارکت درون بخشی و بین بخشی در حفاظت از منابع 	 

آب و جلوگیری از آلوده شدن آن ها )حفظ داشته ها(

به 	  اعالم مراتب  و  آلــوده کننده آب  شناسایی عوامل 

مسؤولین مراکز سالمت جامع جهت مداخله فوری

به 	  بویژه  آب  ارزش  از  آگاهی  ــرای  ب عمومی  آمــوزش 

افرادی که باعث آلودگی آب در منطقه می شوند.

مشارکت در جلوگیری از استفاده بی رویه و هدر رفت 	 

آب، حذف چاه های غیر مجاز با مشارکت بین بخشی 

 مشارکت بین بخشی در استفاده از روش های جدید	 

آبیاری مزارع به شکل قطره ای یا زیر آبیاری و جلوگیری 

در  بــویــژه  تبخیر(  سطح  )کــاهــش  غرقابی  آبــیــاری  از 

روستاهایی که با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند.

نظارت بر شکستگی انشعابات فرسوده وجلوگیری از 	 

منابع
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هدررفت و مکش منفی آلودگی آب به داخل سامانه 

آبرسانی روستا

توجه به وجود شیر یک طرفه )جنب کنتور ( و عملکرد 	 

درست آن جهت جلوگیری ازبرگشت آب منازل و اماکن 

و... به داخل شبکه آبرسانی )احتمال آلوده شدن آب(

پایش مستمر کیفیت آب شرب توسط متولی آبرسانی 	 

و ارگان ناظر 

کمک به امور آب و فاضالب شهرستان و آبدار روستا 	 

جهت ارایه خدمات مطلوب تر درتأمین و توزیع آب با 

گزارش فوری موارد نامطلوب

توجه ویژه به میزان کدورت آب، زیرا کدورت زیاد آب 	 

آب  گندزدایی  و  کلرزنی  نتیجه  بر  منفی  تأثیر  باعث 

داشته و اثر آن را کاهش داده یا خنثی می کند.


