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دهیچک
با کیفیت آب آشامیدنی)، یک جزء حیاتی براي توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادي تامین آب با کیفیت باال( :هدفوزمینه

با هدف بررسی وضعیت فعلی کیفیت آب عرضه شده در سیسـتم توزیـع و اهمیـت شـرکت آب و     این مطالعه،باشد.می
توزیع در بهبود کیفیت آن انتخاب شده است. فاضالب و شبکه

در دو فصل بهار و تابستان، طی یک بررسی سیستماتیک،  1394مقطعی در سال -این مطالعه توصیفی ها:مواد و روش
فیزیکوشیمیایی) آب آشامیدنی سیستم هاي توزیع با استفاده از پرسشنامه اطالعات محلی مربوط به کیفیت(میکروبی و

ترات، فلورایـد، کلـرور،   ، سولفات، سختی کل، نیتریت، نیCL  ،PH ،TDSوجودمورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه ها از نظر
مقایسه گردید. 1053کلیفرم به روش استاندارد آنالیز شدند و با استاندارد ملی ایران کدورت و کل

، سولفات، CL  ،PH ،TDSشده میزان آوريجمعآبنمونه  303از مجموع بررسیموردهايپارامترمیانگین ها:یافته
0/1برابر ، فلوراید، کلرور، کدورت و کلیفرم کل به ترتیبسختی کل، منیزیم، کلسیم، نیتریت، نیترات mg/L ،mg/L66/7 ،

mg/L39/773،mg/L15/108 ،mg/84/287،mg/L59/31،mg/L05/50 ،mg/L02/0 ،mg/L56/19 ،mg/L08/1،
mg/L57/80،mg/L6/0،MPN/100ML 5/24   شـبکه   گزارش شد. نقش شرکت آب و فاضالب و همچنین تـاثیر وجـود

توزیع در تامین آب آشامیدنی به ترتیب در مطلوبیت کیفیت میکروبـی و فیزیکـو شـیمیایی آب آشـامیدنی داراي رابطـه      
داري بین کیفیت آب عرضه شده با زیر ساخت هاي فنی ). و ارتباط معنیp < 0/0001). و (p < 0/005معنی داري بودند(

هـاي آزمـون ). براسـاس  p < 0/000باال وجـود داشـت(  لیکیهیدروفشارخوردگی، نشت ووو بهداشتی ، فرسودگی
.دادنشانکیفیت میکروبی آب بانشتمیزانبینقويهمبستگینیزاسپیرمنوپیرسونهمبستگیضریبآماري

ی فیزیکوشیمیایوپارامترهاي میکروبینظرآزمایش ازموردهاي آبکه نمونهدهدمیحاصل نشاننتایج :يریگجهینت
باشد. نقش شرکت آب و میملیاستاندارداز، که کمتر CLمیزاناست بجزبوده 1053استاندارد ملی ایران محدودهدر

باشد. بسیار مهم میتوزیع در بهبود کیفیت آنفاضالب و شبکه

فیزیکوشیمیایی، آب آشامیدنی، شاهرودکیفیت میکروبی، کیفیت کلمات کلیدي:
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و همکاران سکینه مالیی توانی

1395، تابستان 4سال سوم، شماره  ،مجله مهندسی بهداشت محیط♦299

مقدمه
فت دانش و تکنولوژي بشـري و آگـاهی یـافتن از    با پیشر

مصـرفی آباهمیت آب و بیماریهاي منتقله از آن به کیفیـت 
مصارف گونـاگون که برايطوريتوجه خاصی شده است به

. رشـد سـریع   1گردیـده اسـت  مشخصايویژهاستانداردهاي
ــا   ــا فقــر توســعه اقتصــادي و اجتمــاعی ب جمعیــت همــراه ب

داشـت ضـعیف منجـر بـه افـزایش      محدودیت منابع آب و به
کند. یکی هاي مرتبط به آب نقش عمده اي را بازي میبیماري

از حقوق اساسی بشر بـراي زنـدگی سـالم دسترسـی بـه آب      
آشامیدنی سالم است. دفـع نامناسـب فاضـالب و مـواد زائـد      
جامد و استفاده بیش از حد مواد شیمیایی (سموم و کودهـاي  

ه لوله کشـی و انتقـال آن از   شیمیایی) وضعیت نامطلوب شبک
. حضـور  2باشـد عمده ترین منابع آلودگی آب آشـامیدنی مـی  

هايبیماريها در آب منجر بهاز میکروارگانیسممختلفیانواع
مواد وامالحازبرخیوجودشود و همچنینمیحادوايروده

در صورتی که بیش از حد مجاز باشند آبدرشیمیایی محلول
را مختلفـی ناتوانیهايوبیماریهاایجادمدترازددربراي بدن

 1/1. براساس گـزارش سـازمان بهداشـت جهـانی     3نمایندمی
میلیارد نفر در سال بـه منـابع آب آشـامیدنی سـالم دسترسـی      

میلیون نفـر در   2/2میلیارد مورد مبتال به اسهال  4ندارند. و از 
ود را سال به دلیل عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم جان خ

. همچنین بـر اسـاس   4-7و یونیسف) WHOدهند(از دست می
شـود و  گزارش ها از هر پنج کودك باعث مرگ یک نفـر مـی  

شود. عالوه درصد از مرگ و میر کودکان زیر پنج سال می 15
میلیـون از کـار افتـادگی     54بر این، اسهال ساالنه باعث بروز 

ـ  5شودمی ر در دنیـا،  . از جمله عوامل شیوع و بروز مـرگ و می
کمیت و کیفیت نامطلوب آب آشامیدنی و بهسـازي نامناسـب   

-. از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی، مهـم 4دهندآن نسبت می

هاي منابع آب آشامیدنی عالوه بر تازگی و عـدم  ترین ویژگی
وجود رنگ، بو، مزه ناخوشایند باید عاري از میکروارگانیسـم  

. 8انسـان نیـز باشـد    و مواد شیمیایی خطرساز بـراي سـالمتی  
بیماریهاي مرتبط با آب بار سنگینی زیـادي بـر روي سـالمت    

. در کـل دنیـا، آب آشـامیدنی    5عمومی و اقتصاد جامعـه دانـد  
ناسالم همراه با بهداشت ضعیف باعث مرگ ساالنه دست کـم  

درصد آنها در منـاطق   84میلیون کودك زیر پنج سال، که  6/1
ند فعلی زندگی همچنان ادامه کنند. اگر روروستایی زندگی می

میلیارد سـاکنان روسـتا    7/1نزدیک به  2015پیدا کند تا سال 
. در 9دسترسی به آب سالم و دفع بهداشـتی فاضـالب ندارنـد   

درصـد از تمـام    80کشورهاي در حـال توسـعه، نزدیـک بـه     
. آب آلـوده  5باشـد بیماري ها در ارتباط با آب و بهداشت مـی 

هایی مانند حصـبه، شـبه حصـبه،    یماريتواند باعث انتقال بمی
وبا، یرقان عفونی، فلج اطفال، اسهال خونی گردد. بـر اسـاس   

هـاي منتشـر شـده از سـازمان بهداشـت جهـانی روزانـه        آمار
هـاي منتقلـه از آب   سال در اثر بیمـاري کودك زیر یک13000

دهند. همچنین حضـور بـیش از حـد    جان خود را ازدست می
هـایی  یایی در آب منجـر بـه بیمـاري   هاي شیممجاز ناخالصی

ــتالالت    ــا، اخ ــاي، مینامات ــاي ایت ــامی، ایت ــد متهموگلوبین مانن
. 10شـود هاي غیـر طبیعـی غـده تیروئیـد مـی     گوارشی، فعالیت

همچنین فراوانی ترکیبات آلی، پرتوزا، مـواد شـیمیایی سـمی،    
نیتریت و نیترات در آب ممکن است باعث اثرات زیان بار بر 

. با توجه به گزارش 11به خصوص سرطان شودسالمت انسان 
از کـل آب   ٪2-7سازمان ملل متحد سطح آب قابل مصـرف  

از آب موجـود در زمـین بـراي      ٪1. و تنها 12باشدموجود می
نوشیدن، کشاورزي، تولید برق خانگی، مصارف صنعتی، حمل 

. به طـور کلـی کیفیـت آب    12و13و نقل و دفع زباله کابرد دارد
ــی  ــه زم ــتگی ب ــایش) و  بس ــه(هوازدگی، فرس ــی منطق ن شناس

اکوسیستم، و همچنین دفع فاضالب، آلودگی صنعتی، اسـتفاده   
از آب براي کاهش حرارت و اسـتفاده بـیش از حـد( ممکـن     

. از منابع 11و14است باعث کاهش مقدار آب موجود گردد) دارد
مهم انسانی در تولید آلودگی، ماننـد فعالیـت هـاي صـنعتی و     

ان مثال، تولید، معادن، ساخت و ساز، حمـل و  تجاري (به عنو
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...بررسی وضعیت فعلی کیفیت آب قابل شرب عرضه شده در سیستم توزیع

300♦1395، تابستان 4سال سوم، شماره  ،مجله مهندسی بهداشت محیط

باشد، یکی از عمده ترین منابع آلـودگی آب روانـاب   نقل) می
حاصل از کشاورزي، رواناب شهري و فاضالب تصفیه نشـده  

باشد. آالینده هایی که به طور طبیعی ممکـن اسـت در آب   می
. عالوه بر این عوامل دیگري مانند شرایط14تصفیه نشده باشند

، بهسـازي ..)ورودخانـه چـاه، (چشـمه، منبعنوعرافیایی،جغ
توزیع،وشبکه انتقالقدمتونوعمخازن،درآبذخیرهمنابع،

توانند، کیفیت میکروبی آب را می  …آالینده ومنابعبهنزدیکی
ها، پروتوزوآها . میکروارگانیسمهاي(ویروس15هدف قرار دهند

فلزات)، شـیمیایی آلـی    ها)، آلودگی معدنی (نمک وو باکتري
(آفت کش ها، علف کش ها، فرآیندهاي صنعتی و اسـتفاده از  

هاي رادیواکتیو از جملـه عوامـل آلـودگی    مواد نفتی) و آالینده
و اقتصـادي توسـعه تنگناهـاي از. یکـی 18باشـند منابع آب می

منابع بهسازي. اهمیت15و16باشدآبی میمنابعکشاورزي کمبود
شیمیایی لزوم آلودگی میکروبی وبرابردراهآنحفاظتوآبی

-مشخص مـی راو صرفه جویی در مصرف آن، بهینهاستفاده

. مطالعات بسیاري بر روي کیفیت فیزیکـو شـیمیایی و   16سازد
میکروبی در سیستم توزیع آب آشـامیدنی در داخـل و خـارج    

اي کـه  کشور صـورت گرفتـه اسـت. از جملـه آن در مطالعـه     
کیفیـت شی و همکـاران در زمینـه بررسـی   سرپوتوسط رباط

پوشـش تحـت روسـتاهاي شـرب آبو شـیمیایی میکروبی
شهرسـتان شامکان از توابـع و دهستانسرپوشرباطدهستان

سبزوار، در تعدادي از روستاها  کلیفرم، سختی،  سولفات باال 
باقیماندهتر از حد مجاز بودند. و در تعدادي دیگر میزان کلر

اي که  توسط خندان بـارانی و همکـاران   مطالعه. در 1صفر بود
در مخازن آب چاه نیمه زابـل بـه بررسـی کیفیـت فیزیکـی و      
شیمیایی و میکروبی پرداختـه شـده بـود کیفیـت آب در حـد      

اي کـه توسـط حیـدري و    . در مطالعـه 17متوسط ارزیـابی شـد  
آشـامیدنی آبمیکروبـی کیفیـت همکاران در زمینه بررسـی 

کاشان پرداختند، در تعدادي از روسـتاها    روستاهايروستاهاي
کـه تحـت پوشــش شـرکت آب و فاضــالب نبودنـد شــرایط     

ــود و همکــارانش در Khan. در مطالعــه 4نامناســبی حــاکم ب

پاکستان غلظت نیترات و غلظت سولفات در تعدادي از موارد 
بیش از حد مجاز تعیین شده گزارش شد و همچنین آلـودگی  

و Volker. در مطالعـه  2شـاهده شـد  به باکتري کلی فرم نیـز م 
ــونال ،      ــه لژی ــی( ب ــودگی میکروب ــان آل ــارانش در آلم همک
پسودوموناس ها) و شیمیایی(به نیکل، آهن، سرب و پتاسـیم)  

. 18مشاهده شد
هاي انجام شده حاکی از آن است که بررسی نتایج پژوهش

کیفیت فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب وضعیت مطلوبی ندارد 
باشـند.  تري مـی اها که داراي وضعیت بحرانیبخصوص روست

بنابراین اطالع از بررسی کیفیت فیزیکوشیمیایی و میکروبـی،  
-شهرستان شاهرود و روستاهاي اطراف آن امري ضروري می

باشد. هدف از این مطالعه، تعیین وضعیت موجـود و بررسـی   
کیفیـت فیزیکیوشــیمیایی و میکروبـی در سیســتم توزیــع آب   

ستان شاهرود و نقش شرکت آب و فاضالب و آشامیدنی شهر
ضمنمطالعهاینباشد. درمیتوزیع در بهبود کیفیت آنشبکه

کلـی سیسـتم   و وضـعیت شرایطازاولیهاطالعاتبهدستیابی
ــا   ــع آب آشــامیدنی شهرســتان شــاهرود و مقایســه آن ب توزی

آب کیفیـت ارزیابیوتعیینجهت 1053استاندارد ملی ایران 
بـه تـوان مـی گونه مطالعـات اینانجامده است. باپرداخته ش

فیزیکوشـیمیایی آب در سیسـتم   وبررسـی کیفیـت میکروبـی   
منظور کمک بـه برنامـه ریـزي بـراي     توزیع آب آشامیدنی به

آب آشـامیدنی سـالم عرضـه شـده بـه جامعـه       ارتقاء کیفیـت 
پرداخت.

روش تحقیق
مشخصات سیستم توزیع آب آشامیدنی  -

آب آشامیدنی شهرستان شـاهرود، جمعیتـی    سیستم توزیع
نفــر روســتایی را  382/60نفــر شــهري و   108/184معــادل 

پوشش می دهد. آب این سیستم آبرسانی در مناطق شهري از 
 143حلقه چاه عمیق و یک قنات و در مناطق روستایی از  30

.شود میتامینقرننیمحدودقدمتحلقه چاه عمیق با

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
je

he
.3

.4
.2

98
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 je
he

.a
bz

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 14

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.jehe.3.4.298
https://jehe.abzums.ac.ir/article-1-271-fa.html


و همکاران سکینه مالیی توانی

1395، تابستان 4سال سوم، شماره  ،مجله مهندسی بهداشت محیط♦301

روستا89روستایی، آبآبفايشتحت پوروستا 165از 
مـی توزیـع تـامین  شـبکه شده ازصورت بهسازيبهقناتاز

توسـط روسـتایی آبفـاي تحت پوشـش روستاهايآّبشود.
و آب حوضه شهري هم به بهداشت)(خانهبهورزانوآّبداران

کلـر  نظروسیله کارشناسان بهداشت محیط و آبفاي شهري از
تاها از کلر زنی دستی و مـابقی  روس 8.گرددمیکنترلسنجی

کننـد. در  روستاها هم از دستگاه کلریناتور گازي استفاده  مـی 
منطقه شهري نیز از دستگاه کلریناتور گـازي بـراي کلـر زنـی     

هاي شیمایی نیز طبق استاندارد سالیکنند. آزمایشاستفاده  می
شود.نمونه گیري مییکبار

روش نمونه برداري -
جهـت تعیـین   1394مقطعی در سال  -صیفیاین مطالعه تو

فیزیکـو شـیمیایی آب در   ووضعیت فعلی کیفیـت میکروبـی  
سیستم توزیع آب آشامیدنی شهرسـتان شـاهرود انجـام شـده     
است. با یک بررسی سراسري سیستماتیک، اطالعـات محلـی   

فیزیکوشـیمیایی) آب آشـامیدنی   مربوط به کیفـت(میکروبی و 
شاهرود مـورد ارزیـابی قـرار    سیستم هاي توزیع در شهرستان 

گرفت.
از پرسشنامه خود اظهاري آب آشامیدنی وزارت بهداشت  

و درمان با اعمال برخـی اصـالحات(بر حسـب نیـاز) جهـت      
تعیین رایطه بین فرسودگی تجهیـزات در سیسـتم توزیـع آب،    
عدم نگهداري صـحیح سیسـتم، دفـع نامناسـب پسـماندهاي      

ین بهداشت عمومی، تخلیه حیوانی و مواد زائد جامد، سطح پای
فاضالب هاي صنعتی و کشاورزي ، اسـتفاده کنتـرل نشـده از    
آفت کش ها و علف کش، عدم نظارت قانونی در سیستم هاي 
تامین آب توسط بخش خصوصی، توسعه جمعیـت شـهري و   
روستایی در نزدیکی منابع آب و بهسـازي سیسـتم توزیـع بـا     

العه بـا همکـاري   کیفیت آب آشامیدنی انتخاب شدند. این مط
کارشناسان بهداشـت محـیط مراکـز بهداشـتی، درمـانی و بـه       
ــنامه صــورت    ــل پرسش ــه حضــوري و تکمی صــورت مراجع

پذیرفت.
فیزیکوشـیمیایی نمونـه   وبه منظور تعیین کیفیت میکروبی

نقاط مختلف شبکه توزیـع آب آشـامیدنی صـورت    برداري از
شــهري گرفــت. در ایــن مطالعــه از کلیــه روســتاها و منــاطق 

هـا از نقـاط   شهرستان شاهرود نمونه برداري شد. ایـن نمونـه  
مختلف شبکه توزیع و منبع آب صـورت پـذیرفت. مجموعـاً    

فیزیکوشیمیایی آب از سیسـتم توزیـع   ومیکروبی نمونه303
آب آشامیدنی شهرستان شاهرود، با استفاده از نمونه بـرداري 

نـالیز، آجهـت هانمونهسپساي و مرکب بدست آمد.لحظه
انتقال داده شد. آزمایشگاهبهها،نمونهکیفیتو گزارشتفسیر

کلرسنجی، حضور کلیفرمتستعالوه برآزمایشات میکروبی
اي تعیـین شـد. و در   لولـه چنـد روش آزمایشـات را بـه هـا 

براساس و دستگاهیدر غالب تیتري متريشیمیاییآزمایشات
، CL  ،PHوجـود ز نظـر نمونه هـا ا گردید.انجاممتداستاندارد

TDS  ،سولفات، سختی کل، نیتریت، نیترات، فلوراید، کلـرور ،
کلیفرم بـه روش اسـتاندارد آنـالیز شـدند و بـا      کدورت و کل

هاي مـورد نظـر   مقایسه گردید. داده1053استاندارد ملی ایران 
گردیـده و   spssو  Excelپس از جمع آوري وارد نـرم افـزار   

جـداول و نمودارهـاي مناسـب     نتایج مورد نیـاز بـه صـورت   
استخراج گردیدند.

هایافته
بر اساس بررسی هاي انجام گرفته مشخص شد کـه کلیـه   
روستاها تحت پوشـش شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی و     
مناطق شهري نیز تحت پوشش شرکت آب و فاضالب شهري 

میزان بهره مندي روستاها و مناطق شهري  1می باشند. جدول
لم از نقطه نظـر میکروبـی نشـان داده شـده     شاهرود به آب سا

است. براي سنجش میزان آلودگی میکروبی از شاخص کلیفرم 
 263شـده، از مجمـوع   آزمایشات انجاماساساستفاده شد. بر

نمونه میکروبـی مـورد آزمـایش در دو فصـل متـوالی بهـار و       
% نمونه ها در فصل 86% نمونه ها در فصل بهار و  79تابستان 

میکروبـی در  طلوب بودند. خالصه نتایج آزمونهـاي تابستان م
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...بررسی وضعیت فعلی کیفیت آب قابل شرب عرضه شده در سیستم توزیع

302♦1395، تابستان 4سال سوم، شماره  ،مجله مهندسی بهداشت محیط

آمده است. 1جدول
آب در سیستم توزیع آب آشامیدنی شهرستان شاهرودمیکروبیآزمونهايکلینتایج-1جدول

فصل نمونه ردیف
برداري

تعدادکل نمونه 
برداري

تعداد نمونه 
هاي مطلوب

تعداد نمونه 
هاي نامطلوب

درصد نمونه 
هاي مطلوب

د نمونه درص
هاي نامطلوب

%21%1901513979بهار1
%14%73631086تابستان2

آب در سیستم توزیع آب آشامیدنی شهرستان شاهرودمیکروبیآزموننتایج-1نمودار 
شـیمیایی شده از پارامترهـاي انجامهايبررسیاساسبر

میدنی مانده در سیستم توزیع آب آشـا باقیآزادآب، میزان کلر
mg/Lشهرستان شاهرود در دو فصل متوالی بهـار و تابسـتان   

ــران   >1/0 ــی ای ــا اســتاندارد مل از  1053بــود و در مقایســه ب
کـل در  وضـعیت مطلـوبی برخـوردار نیسـت. میـزان سـختی      

سیستم توزیع آبرسانی در دو فصل متوالی بهار و تابسـتان بـه   
ــب  بــود و در محــدوده   mg/L262و  mg/L69/313ترتی

می باشد. میزان منیزیم در سیسـتم   1053ستاندارد ملی ایران ا
توزیع آبرسانی در دو فصل متوالی بهار و تابسـتان بـه ترتیـب    

mg/L99/26  وmg/L19/36     بـود و در محـدوده اسـتاندارد
باشـد. میـزان کلسـیم در سیسـتم توزیـع      می 1053ملی ایران 

mg/Lتیـب  آبرسانی در دو فصل متوالی بهار و تابستان بـه تر 

بود و در محدوده استاندارد ملی ایران  mg/L12/46و  99/53
باشد. میزان نیتریت در سیستم توزیع آبرسانی در دو می 1053

ــه ترتیــب   و  mg/L04/0فصــل متــوالی بهــار و تابســتان ب
mg/L01/0  می 1053بود و در محدوده استاندارد ملی ایران-

برسـانی در دو فصـل   باشد. میزان نیترات در سیسـتم توزیـع آ  
 mg/L36/21و  mg/L76/17متوالی بهار و تابستان به ترتیب 

باشـد. میـزان   می 1053بود و در محدوده استاندارد ملی ایران 
کلرور در سیستم توزیع آبرسانی در دو فصـل متـوالی بهـار و    

ــب    ــه ترتی ــتان ب ــود و در  mg/L15/85و  mg/L76تابس ب
باشد. میزان فلوراید در می 1053محدوده استاندارد ملی ایران 

سیستم توزیع آبرسانی در دو فصل متوالی بهار و تابسـتان بـه   
بود و در محدوده اسـتاندارد   mg/L1/1و  mg/L07/1ترتیب 
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و همکاران سکینه مالیی توانی

1395، تابستان 4سال سوم، شماره  ،مجله مهندسی بهداشت محیط♦303

باشد. میـزان کـدورت در سیسـتم توزیـع     می 1053ملی ایران 
mg/Lآبرسانی در دو فصل متوالی بهار و تابستان بـه ترتیـب   

بود و در محدوده اسـتاندارد ملـی ایـران     mg/L73/0و  48/0
باشد. میزان سولفات در سیستم توزیـع آبرسـانی در   می 1053

و  mg/L8/105دو فصل متوالی بهار و تابسـتان بـه ترتیـب    
mg/L5/110     1053بود و در محدوده اسـتاندارد ملـی ایـران 

در سیستم توزیع آبرسـانی در دو فصـل    TDSباشد. میزان می
ــوالی ب و  mg/L55/850هــار و تابســتان بــه ترتیــب    مت

mg/L23/696    1053بود و در محدوده استاندارد ملـی ایـران 
در سیسـتم توزیـع آبرسـانی در دو فصـل      PHباشد. میزان می

 mg/L89/7و  mg/L43/7متوالی بهار و تابستان بـه ترتیـب   
می باشد. خالصه  1053بود و در محدوده استاندارد ملی ایران 

در سیستم توزیـع آب  آبشیمیاییپارامترهايآزمونهاينتایج 
استاندارد ملـی ایـران   باآشامیدنی شهرستان شاهرود و مقایسه

آمده است. 2در جدول 1053

استاندارد ملی ایران بادر سیستم توزیع آب آشامیدنی شهرستان شاهرود و مقایسهآبشیمیاییپارامترهايمیانگین-2جدول
105319

نوع تستردیف
پارامتر میانگین

شیمیایی در فصل 
بهار

میانگین پارامتر
شیمیایی در فصل 

تابستان
حداکثر مجازحداکثر مطلوب

mg/L(1/0<1/0<8/01(باقیماندهکلر1

mg/L(69/313262200500(کلسختی2

mg/L(99/2619/363050(منیزیم3

mg/L(99/5312/46200250(کلسیم4

mg/L(04/001/0-3(نیتریت5

mg/L(76/1736/21-50(نیترات6
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...بررسی وضعیت فعلی کیفیت آب قابل شرب عرضه شده در سیستم توزیع

304♦1395، تابستان 4سال سوم، شماره  ،مجله مهندسی بهداشت محیط

mg/L(7615/85250400(کلرور7

mg/L(07/11/15/05/1(فلوراید8

NTU(48/073/01≤5(کدورت9

mg/L(8/1055/110250400(سولفات10

11TDS)mg/L(55/85023/69610001500

12PH43/789/75/8-5/69-5/6

هاي استانداردبادر سیستم توزیع آب آشامیدنی شهرستان شاهرود و مقایسهآبشیمیاییپارامترهايمیانگین--2نمودار 
.1053ملی ایران 

مـورد هـاي پـارامتر میـانگین کـه دادنشانحاضرمطالعه
شـده میـزان   آوريجمـع آبنمونـه   303از مجموع بررسی
، ســولفات، ســختی کــل،منیزیم، CL  ،PH ،TDSهــاپـارامتر 
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و همکاران سکینه مالیی توانی
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کلسیم، نیتریت، نیترات، فلوراید، کلرور، کدورت و کلیفرم کل 
0/1 ≥برابـر  به ترتیب mg/L ،mg/L66/7 ،mg/L39/773،

mg/L15/108 ،mg/84/287،mg/L59/31،mg/L05/50 ،

mg/L02/0 ،mg/L56/19 ،mg/L08/1،mg/L57/80،mg/L

6/0،MPN/100ML 5/24 .بود

هاي فنی و بهداشتیارتباط بین بر کیفیت آب عرضه شده با زیر ساخت -3جدول 
فرسودگی 

تجهیزات
نگهــداري 

سیستم
دفـــــــع 
ــماندهاي  پسـ
ــوانی و  حیـــ
ــد  ــواد زائـ مـ

جامد

ــطح  ســـ
ــت  بهداشــــ

عمومی

استفاده از 
ها و آفت کش

کشعلف 

ــه  تخلیـــ
هـاي  فاضالب

ــنعتی و  صـــ
کشاورزي

نظــــارت 
هاي بر سیستم
تامین آب

ــعه  توســ
ــت  جمعیــــ
شــــــهري و 
روســـتایی در 
نزدیکی منابع 

آب

خیربله

وب
مطل

وب
مطل

نا

ی 
اشت

هد
ب

تی
داش

ربه
غی

وب
مطل

وب
مطل

له نا
ب

له خیر
ب

خیر

وب
مطل

وب
مطل

له نا
ب

خیر

بحث
کـه در   تجزیه و تحلیل حاکی از آن استنتایج حاصل از 

لر آزاد سیستم توزیع آب آشامیدنی شهرستان شاهرود میزان ک
است. با توجه به این که غلظت مطلوب 1/0مانده،کمتر از باقی

می باشد. بسیار کمتر از این مقدار  2/0-8/0مانده بین کلر باقی
است. علت این امر را می توان عدم توجـه مسـئولین بـه امـر     

زنی یا آلودگی ثانویه در شبکه آبرسانی دانست. استفاده از کلر
ل کمی بر میزان آن وجود دارد روش کلر زنی دستی چون کنتر

ــران زاده و     ــه می ــود. در مطالع ــی ش ــوب م ــامطلوبی محس ن
زنی دستی استفاده درصد از روستاها از کلر 82/29همکارانش 

می کردند و شاخص مطلوبیت غلظـت کلـر بـاقی مانـده آب     
آشامیدنی روسـتاهاي کاشـان پـایین تـر از متوسـط کشـوري       

میــزانارانش میــانگین. در مطالعــه الماســی و همکــ8اسـت 
شـبکه  دارايروسـتاهاي درمانـده بـاقی کلـر نظرازمطلوبیت

عمران و همکارانش میـزان  . در مطالعه نصرالهی15% بود3/84
ملـی استانداردحدگرم در لیتر در 6/0آبدرماندهباقیکلر
درصـد 11سرپوشی و همکـارانش  . در مطالعه رباط3باشدمی

.1گزارش شدصفرماندهباقیرشده کلي بررسیروستاها
براي بررسی کیفیت میکروبـی آب آشـامیدنی بایـد تمـام     

شـوند شناسـایی   هایی که باعث عفونت در انسـان مـی  پاتوژن
هاي با منشائ روده اي بـه عنـوان انـدیکاتور    شوند. ارگانیسم

هـاي کـل بیشـترین کـاربرد را در تعیـین کیفیـت       مانند کلیفرم
میــانگین حاضـر . در مطالعـه 4ردمیکروبـی آب آشـامیدنی دا  

درصد  5/17گزارش شد. و  MPN/100ML  5/24کلیفرم کل
از نمونه هـا آلـوده بـه کلیفـرم بودنـد. در مطالعـه حیـدري و        
همکارانش وضعیت روستاهاي تحت پوشش از لحاظ آلودگی 

درصــد در کــل  11/11مــدفوعی بســیار عــالی اســت و تنهــا 
. در مطالعه الماسـی و  4دندروستاها از نظر کلیفرم کل مثبت بو

درمیکروبیکیفیتنظرازمطلوبیتمیزانهمکارانش میانگین
. در مطالعـه نصـرالهی  15%  بـود 7/79شبکه دارايروستاهاي

درصد از نمونه ها آلوده بـه کلیفـرم    8/7عمران و همکارانش 
هايروستاسرپوشی و همکارانش در. در مطالعه رباط3بودند

بـاال کلیفـرم میکروبـی صد نمونـه هـاي  در 6/9شده بررسی
.1شدمشاهده
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...بررسی وضعیت فعلی کیفیت آب قابل شرب عرضه شده در سیستم توزیع

306♦1395، تابستان 4سال سوم، شماره  ،مجله مهندسی بهداشت محیط

هاي فلزي چند ظرفیتـی در  سختی به معنی حضور کاتیون
هـاي عامـل   باشد که در حالت مـافوق اشـباع، کـاتیون   آب می

هـاي موجـود در آب واکـنش داده و رسـوب     سختی با آنیـون 
هـاي عامـل سـختی عبارتنـد از     دهند. کاتیونجامد تشکیل می

م، استرانسیم، آهن و منگنز ولی عامل سختی یون کلسیم، منیزی
گـذاري  باشد. سختی به دلیل رسـوب هاي کلسیم و منیزیم می

هاي سیستم آبرسانی سبب کـاهش دبـی عبـوري و از    در لوله
هاي پمپاژ می شود. و همچنین تعیین قابلیـت آب  طرفی هزینه

براي مصرف خوراکی و صنعتی می باشد. براساس برخـی از  
در مناطقی که مـردم از آب سـخت بـراي مصـارف      مطالعات

عروقی کاهش  -هاي قلبیکنند شمار بیماريشرب استفاده می
توانـد  توانـد بـه دلیـل کلسـیم مـی     دهد. این امر مـی نشان می

عروقـی باشـد و از طرفـی افـزایش     کننده حرکات قلبیتقویت
شـود.  اندك کلسیم سبب کاهش سـطح کلسـترول خـون مـی    

تشـکیل لختـه خـونی در عـروق خـونی مـی       منیزیم مـانع از  
شود(مانع از رسوب چربی در شریان ها می شود.) آب سخت 
با رسوب در لوله هاي گالولنیزه مانع از ورود کادمیوم بـه آب  

. 20می شود(کادمیوم باعث سبب افزایش فشار خون می شـود) 
از بررسـی مـورد هـاي پـارامتر میـانگین حاضـر در مطالعـه 

شده سـختی کـل،منیزیم و   آوريجمعآبنمونه 303مجموع
برحسب  mg/L84/287،mg/L59/31،mg/L05/50کلسیم

کربنات کلسیم بود. در مطالعه زینـی و همکـارانش میـانگین   
میلی گـرم در لیتـر   7/563برداشتنقطهاولیندر سختی کل

سرپوشـی و  . در مطالعـه ربـاط  16برحسب کربنات کلسیم بود
درصـد  11شده میزان سـختی رسیبرروستاهايهمکارانش در

. در مطالعه میران زاده و همکارانش 1بود مطلوبباالتر از حد
 1053غلظت منیزیم در بسیاري از روستاها در حد اسـتاندارد  

متوسطعمران و همکارانش مقدار. در مطالعه نصرالهی8است
میلی گرم در لیتر برحسب کربنات  83/413شرب آبسختی
و میلی گـرم در لیتـر   75/36سالیانه منیزیمو میانگینکلسیم

. 3میلی گرم در لیتر گزارش شد 77/101میانگین سالیانه کلسیم

مسمومیت نیتراتی دربچه حیوانـات و انسـانها مـی توانـد     
سبب مشکالت جدي و حتی مرگ شود. مسـمومیت نیتراتـی   

باشد. در واقع واژه صـحیح  به سندرم کودکان آبی معروف می
. غلظـت  20نیا(در کودکان زیر شش ماه) مـی باشـد  متهموگلوبی

تواند منجر به شیوع سرطان تیروئیـد و مثانـه   باالي نیترات می
گردد. افرادي که اولین بار از آب حـاوي سـولفات و منیـزیم    

میزان حاضر. در مطالعه8کنند باعث اسهال می شوداستفاده می
mg/Lوmg/L02/0و  نیترات بـه ترتیـب   نیتریتپارامترهاي

عمران و همکارانش میـانگین بود. در مطالعه نصرالهی56/19
برحسـب نیتـرات و   میلی گـرم در لیتـر   86/27سالیانه نیترات

میلـی گـرم در لیتـر برحسـب     012/0سالیانه نیتریتمیانگین
.3نیتروژن گزارش شد

میلی گرم در لیتر باشد.  250مقدار سولفات درآب نباید از 
میلی گرم در لیتر، سولفات منیزیم 200سولفات سدیم بیش از

-800میلی گرم در لیتر، سولفات کلسیم بـیش از  390بیش از 
میلی گرم در لیتر براي کسانی که به این آب هـا عـادت    600

باشد. سولفات منیزیم باعث سختی آب شـده  ندارند، ملین می
کنـد. و  و سولفات سدیم در دیگ هاي بخار تولیـد کـف مـی   

میلی گرم در لیتر سولفات ها تولیـد   400تا 300غلظت هاي 
mg/Lسولفاتمیزان پارامتر. در مطالعه حاضر20کنندمزه می

ــران زاده و برحســب ســولفات 15/108 ــود. در مطالعــه می ب
همکارانش غلظت سـولفات در بسـیاري از روسـتاها در حـد     

ــتاندارد  ــه ربــاط 8اســت 1053اس سرپوشــی و . در مطالع
 05/0شـده  بررسـی روسـتاهاي ات درسولفهمکارانش میزان

. در مطالعه زینی و همکارانش 1بود مجازدرصد باالتر از  حد
میلی گـرم در   25/61برداشتنقطهاولیندر سولفاتمیانگین

عمران و . در مطالعه نصرالهی16باشدمیلیتر برحسب سولفات
میلی گرم در لیتر  16/115سالیانه سولفاتهمکارانش میانگین

.3باشدمیب سولفاتبرحس
مقدار کلرید مجاز آب به حساسیت مصرف کننده بستگی 

میلی گرم در لیتر کلراید در آب باعث  100دارد. ممکن است 
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و همکاران سکینه مالیی توانی

1395، تابستان 4سال سوم، شماره  ،مجله مهندسی بهداشت محیط♦307

 250نارضایتی مردم می شود در حالی که براي برخی غلظت 
میلی گرم در لیتر رضایت بخش است. هرگاه کلریـد موجـود   

ایـن آب بـراي   درآب به صورت کلرید سدیم باشد، مصـرف  
اشخاصی که به خاطر بیماري هـاي قلبـی تحـت درمـان مـی      
باشند توصیه نمی شود. نمک مورد استفاده در آب کـردن یـخ   

تواند موجب آلودگی آب هاي سطحی و زیرزمینی جاده ها می
 mg/L57/80کلـرور  میزان پـارامتر حاضر. در مطالعه20گردد

روسـتاهاي درسرپوشـی و همکـارانش   بود. در مطالعه رباط
 مطلـوب درصد بـاالتر از  حـد   39کلرورشده میزانبررسی

اولـین درکلـرور . در مطالعه زینی و همکارانش میانگین1بود
. در مطالعه 16باشدمیمیلی گرم در لیتر 08/391برداشتنقطه

 54/56سـالیانه کلـرور   عمران و همکارانش میانگیننصرالهی
.3بودندمیلی گرم در لیتر

ان بهینه فلوراید در آب به دماي محیط بسـتگی دارد و  میز
میلی گرم در لیتر فلوئـور از   1با آن رابطه عکس دارد. غلظت 

ــی   ــوگیري م ــدان جل ــیدگی دن ــدان  پوس ــداد دن ــد و تع -کن

هـاي  )(دنـدان Decayed, Missing  and filled indexهـاي( 
یابد. غلظت باالي فلوراید خراب، کشیده و پرشده) کاهش می

دار شــدن ب آشــامیدنی باعــث فلوروزیس(عارضــه خــالدر آ
میناي دندان) میناي دندان شود. براي جلوگیري از فلوروزیس 

میلی گرم در لیتر بیشتر باشد.  2میزان فلوراید در آب نباید از 
میلی گرم در لیتـر عـالوه بـر فلـوروزیس      5و غلظت بیش از 

آب در شود لذا تنظیم فلوئـور  موجب اختالالت استخوانی می
حاضر. مطالعه20حد بهینه از نظر بهداشتی اهمیت زیادي دارد

بود. در این مطالفـه   mg/L08/1میانگین فلوراید، کهدادنشان
میـزان فلورایـد بـیش از حـداکثر مطلـوب اسـت. در مطالعــه       

گرم در لیتـر   35/0عمران و همکارانش میزان فلوئور نصرالهی
ــران زاده و . در مطا3اســتملــیاســتاندادازکمتــر لعــه می

همکارانش غلظت فلوراید در بسیاري از روستاها کمتر از حد 
.8مجاز است

کدورت آب از جمله پارامترهاي در زمینه آب آشامیدنی و 

تـوان بصـورت   هاي تصفیه مـی باشـد. کـدورت را مـی    فرایند
شدن نور در آب توسط ذرات معلـق تعریـف   جذب یا پراکنده

هاي میکروبیولـوژیکی  مره آالیندهنمود. گاهی کدورت را در ز
کنند. به عبارتی هرچه کدورت آب کمتر باشد تقسیم بندي می

. مطالعـه 20آلودگی باکتریولوژیک آب نیز کمتـر خواهـد بـود   
بود. که  mg/L6/0کدورتپارامترمیانگینکهدادنشانحاضر

باشد. در مطالعه زینی و این میزان از حداکثر مطلوب کمتر می
. در مطالعـه  16باشـد مـی FTU1کـدورت نش میـانگین همکارا

ــیاري از    ــدورت در بس ــت ک ــارانش غلظ ــران زاده و همک می
.8است 1053روستاها در حد استاندارد 

PH یکی از مهمترین خواص فیزیکو شیمیایی آب مـی-

بستگی دارد PHباشد، زیرا که بیشتر روش هاي تصفیه آب به
PH دي اکسید کربن و مقـدار  آب آلوده نشده اساسا رابطه بین

دهـد.در صـورتی کـه آب ورودي بـه     بی کربنات را نشان مـی 
پایینی داشـته باشـد. خورنـدگی آب محتمـل      PHشبکه توزیع

تواند به لولـه هـاي بتنـی آسـیب رسـانده و باعـث       بوده و می
. در مطالعـه 20انحالل فلزات سنگین مثل مس و سرب گـردد 

ی گرم در لیتـر گـزارش   میل PH 66/7پارامترمیانگینحاضر
میلی گـرم در   5/6-5/8شد. که این میزان از حداکثر مطلوب(

سرپوشـی و همکـارانش   باشد. در مطالعه ربـاط لیتر) کمتر می
میلی گـرم   6/7-6/8شده بررسیروستايدرهمه PHمیانگین

.1باشددر لیتر می
هاي را  که ممکن است در یک نمونه آب یا کل ناخالصی
گوینـد(بجز  داشـته باشـد جامـدات کـل مـی     فاضالب وجود 

گازهایی که ممکنـه وجـود داشـته باشـند) کـه بـه دو دسـته        
شـود. و  جامدات معلق کل و جامدات محلول کل تقسیم مـی 

هم به دو دسته محلول و کلوئیدي  TDSاین جامدات محلول 
پـارامتر میانگینکهدادنشانحاضر. مطالعه20شوندتقسیم می

TDSmg/L39/773 زارش شد. کـه ایـن میـزان از حـداکثر     گ
باشـد. در مطالعـه   میلی گرم در لیتر) کمتر مـی  1000مطلوب(

در بسـیاري از روسـتاها     TDSمیران زاده و همکارانش غلظت
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...بررسی وضعیت فعلی کیفیت آب قابل شرب عرضه شده در سیستم توزیع

308♦1395، تابستان 4سال سوم، شماره  ،مجله مهندسی بهداشت محیط

.8است 1053در حد استاندارد 
بردن به نقـش شـرکت آب و فاضـالب و وجـود     براي پی

طـه نظـر   شبکه توزیع در تامین آب آشامیدنی و تـاثیر آن از نق 
دار فیزیکو شیمیایی به رابطه معنیمطلوبیت کیفیت میکروبی و

بین آن ها پرداخته شده است. بـر اسـاس ایـن مطالعـه نقـش      
ــی و   ــت میکروب ــت کیفی شــرکت آب و فاضــالب در مطلوبی

 pداري بودند(فیزیکو شیمیایی آب آشامیدنی داراي رابطه معنی

کیفیت میکروبی ). در مطالعه حیدري و همکاران نیز 0/005 >
آب در روستاهاي تحت پوشش و غیر پوشش شـرکت آب و  

). بودند. کیفیت p < 0/0001داري(فاضالب داراي رابطه معنی
میکروبی در روستاهاي تحـت پوشـش و غیـر پوشـش داراي     

. همچنین تاثیر وجود شـبکه توزیـع در   4اختالف معناداري بود
نظر مطلوبیـت  تامین آب آشامیدنی و بررسی نقش آن از نقطه 

داري فیزیکو شـیمیایی داراي رابطـه معنـی   کیفیت میکروبی و
در مطالعه الماسی و همکاران نیز وجود  ).p < 0/0001بودند(

میکروبى کیفیتمطلوبیتمیزاندرآشامیدنىشبکه توزیع آب
داري بودنـد.  در روستاهاي تحت پوشـش داراي رابطـه معنـی   

فاقدنسبت به روستاهاي شبکه توزیعدارايبررسی روستاهاي
ایـن  وبـاالتري دارنـد  باقیمانـده مطلوبیـت  شبکه از جنبه کلر

درمـادر کلـر محلـول ازاستفاده نادرستدهندهنشانتفاوت
پاسخاغلبباشد. کهکشیشبکه لولهفاقدروستاهايآبمنابع
کلرحدازبیشافزایشاینکهنبوده یانیازموردکلرتامینگوي

.15استشدهمصرف کنندهخودتشکایموجب
نیـاز آب مـورد مقداربطور مداومبایدآبرسانیشبکهیک

تـامین قبـول کیفیـت قابـل  ومناسـب فشارباشبکهمشترکین
یـخ هـوایی، وآببـد شـرایط ماننـد مختلفیدالیلبه .نماید

وبـاال لیکیهیدروفشارخوردگی،وفرایند فرسودگیزدگی،
. 21دهـد رخ مـی شکسـت شهري،آبیعتوزسیستمیکدر ...

شـبکه فیزیکو شیمیایی آب یکرابطه بین کیفیت میکروبی و
لیکـی هیدروفشارخوردگی، نشت ووآبرسانی با فرسودگی

). بنابراین تعیـین  p < 0/000باال داراي اختالف معناداري بود(

خوردگی به عنوان مهمتـرین  ومحل و مقدار نشت، فرسودگی
هش تلفـات فیزیکـی آب بـوده و افـزایش     قدم در جهـت کـا  

شهري را به دنبال خواهـد  آبراندمان و عملکرد شبکه توزیع
، pHمانند کـربن، عمدتا به وسیله عواملی. خورندگی22داشت
محلولآب، جامداتسرعتحرارت،درجهقلیائیت،وسختی

وتـنش ، خسـتگی، باقیمانـده کلـر ومحلـول اکسـیژن ،
ایجادها)ماسهبوسیلهو سایشفرسایش،برخورد(کاویتاسیون

.23شودمی
عالوه بر آن پایش کیفیت شیمیایی آب و کنترل تعادل آن 
در افزایش عمر مفید تاسیسات آبرسانی موثر بـوده و احتمـال   

دهـد. و از طرفـی ایجـاد    نشت و هدر رفت آب را کاهش می
رسوب در جدار داخلی لوله ها باعث افت فشار و نارضـایتی  

ف کننده و تحمیل هزینه هاي پمپاژ بـراي سیسـتم هـاي    مصر
. با توجه به کمبود منابع آب زیر زمینی و این 24شودتوضیع می

شـود لـذا ایـن    که بیشتر آب شهر شاهرود از قنات تامین مـی 
موضوع از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.

ضـریب آماريهايآزمونبر اساس نتایج بدست آمده از 
میـزان بـین قويهمبستگینیزاسپیرمنویرسونپهمبستگی

.دادنشانکیفیت میکروبی آب بانشت

کیفیت آب و سالمت انسان ارتباط نزدیک به هـم دارنـد.   
هـاي انسـانی رو بـه زوال    کیفیت آب عمـدتا توسـط فعالیـت   

هـاي بـالقوه و بـا    شود طیف گسترده اي از آالیندهگذاشته می
شود. با یا کشاورزي وارد آب میغلظت باال از طریق صنایع و 

ــر    ــث تغیی ــتم آب باع ــه سیس ــن صــنایع ب ورود فاضــالب ای
فیزیکوشیمیایی کیفیت آب شده و آن را براي نوشیدن و دیگر 

کند از آنجا که ممکنه آبراه هاي طبیعی ها نا مناسب میاستفاده
داراي باکتري و مواد مغذي، تقریبـا هـر نـوع ترکیـب زائـدي      

. ایـن  25گـردد روز واکنش هاي بیوشیمیایی میباشند منجر به ب
امربه دلیل توزیع آب ناسالم و عدم انطبـاق بـا اسـتانداردهاي    
آب آشامیدنی، در کوتاه مدت و به خصـوص در بلنـد مـدت    
اثرات جبران ناپذیري بر سالمت مصرف کننـدگان دارنـد. در   
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جوامع روستایی به دلیل مشکالت مختلـف ماننـد فرسـودگی    
ــزات در  ــدم نگهــداري صــحیح  تجهی ــع آب، ع سیســتم توزی

سیستم، دفع نامناسب پسماندهاي حیوانی و مواد زائد جامـد،  
سطح پایین بهداشت عمومی، تخلیه فاضالب هاي صـنعتی و  

کـش،  کش ها و علـف کشاورزي، استفاده کنترل نشده از آفت
عدم نظارت قانونی در سیستم هاي تـامین آب توسـط بخـش    

ري و روسـتایی در نزدیکـی   خصوصی، توسعه جمعیـت شـه  
. 7منابع آب از علل کیفیت پـایین منـابع آب آشـامیدنی اسـت    
-همچنین نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ارتباط معنی

) بین پارامترهـا فـوق الـذکر( ارتبـاط بـین بـر       3داري(جدول 
هـاي فنـی و بهداشـتی)    کیفیت آب عرضه شده با زیر ساخت

باشند.) میp < 0/000داري(عنیوجود دارد. و داراي سطح م

نتیجه گیري
مـورد هـاي آب کـه نمونـه  دهـد مـی حاصل نشاننتایج
فیزیکوشـیمیایی در وپارامترهـاي میکروبـی  نظـر آزمایش از

،  CLمیـزان است بجزبوده 1053استاندارد ملی ایران محدوده

باشد. عدم اسـتفاده از کلرینـاتور   میملیاستانداردازکه کمتر
بهـورزان وآّبـداران زنی دستی توسـط زي و استفاده از کلرگا

مانـده در سیسـتم   منجر به حفـظ کلـر بـاقی    بهداشت)(خانه
آبرسانی نشود. بـر اسـاس ایـن مطالعـه نقـش شـرکت آب و       
فاضالب و همچنین تاثیر وجـود شـبکه توزیـع در مطلوبیـت     
کیفیت میکروبی و فیزیکو شیمیایی آب آشامیدنی داراي رابطه 

داري بودنـد. همچنـین ارتبـاط معنـی داري بـین ارتبـاط       عنیم
کیفیت آب عرضه شده با زیر ساخت هـاي فنـی و بهداشـتی    

از وجود داشت. در واقع مـی تـوان گفـت شـبکه توزیـع آب     
باشد. وضعیت مطلوبی برخوردار می

تقدیر و تشکر
آب و فاضالب و از همکاري شرکتمقالهایننویسندگان

جهت معاونـت  بهشهرستان شاهرود،رمانشبکه بهداشت و د
-مـی سپاسـگزاري صمیمانهمربوطه،در جمع آوري اطالعات
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ABSTRACT
Background and Purpose: Supply of high-quality water (drinking water quality), is a critical 
component for sustainable socioeconomic development. This study aimed to assess the current state 
of water quality supplied to the distribution system and importance of participating water and sewer 
its distribution network to improve the quality selected.
Materials and Methods: This cross-sectional study in 1394 in both spring and summer, during a 
systematic search, local information on the quality (microbiological, physical and chemical) drinking 
water distribution systems were evaluated using a questionnaire. The samples for the presence of CL, 
PH, TDS, sulfates, total hardness, nitrite, nitrate, fluoride, chloride, turbidity and total coliform were 
analyzed by standard methods and 1053 were compared with the national standard.
Results: The average parameters studied a total of 303 water samples collected from amount CL, PH, 
TDS, sulfates, total hardness, magnesium, calcium, nitrite, nitrate, fluoride, chloride, turbidity and total 
coliform respectively equal Was reported 0/1 mg/L, 7/66 mg/L, 773/39 mg/L,108/15 mg/L, 
287/84 mg/L, 31/59 mg/L, 50/05 mg/L, 0/02 mg/L, 19/56 mg/L, 1/08 mg/L, 80/57 mg/L, 0/6
mg/L, 24/5 MPN/100ML. The role of water and sewage company as well as the effect of the 
drinking water distribution network respectively physicochemical and microbiological quality of 
drinking water in the utility had a significant relationship (p <0/005), (p <0/0001). And significant 
relationship between the quality of water supplied by the technical infrastructure and health, fatigue 
and corrosion, leakage and pressure was high hydro Leakey (p <0/000). According to the results of 
the statistical test Pearson and Spearman correlation coefficient also showed a strong correlation 
between the leak with water quality.
Conclusion: The results showed that the water samples tested for microbial and physico-chemical 
parameters were within the range of Iran's national standard 1053 except the CL, which is less than 
the national standard. The role of water and sewage company distribution network and improve its 
quality is very important. 

Keywords: Microbial quality, Physicochemical quality, Drinking water, Shahroud.
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