Journal of Water and Wastewater
Science and Engineering (JWWSE)
Vol. 5, No. 3, PP. 60-66, Autumn 2020
DOI: 10.22112/jwwse.2020.216138.1183

نشریه علمی
علوم و مهندسی آب و فاضالب
1399  پاییز،66-60  صفحات،3  شماره،سال پنجم

Technical Note

Analytical Comparison of Composition and
Solubility of Solute by River Water, Well,
Hybrid and Pure Water
Vahed Kiyani1* and Kobra Melhosseini Darani2
1- Expert in Water and wastewater Company of
Hamedan, Hamedan, Iran.
2- Ph.D. in Natural Resources EngineeringEnvironment, Expert in Water Resource Company
of Hamedan, Hamedan, Iran.
*
Corresponding
author,
Email:

)مقاله ترویجی (یادداشت فنی

مقایسه تحلیلی ترکیبات و قابلیت نگهداری امالح توسط
 ترکیبی و خالص، چاه،آب رودخانه
2

 و کبری مل حسینی دارانی1*واحد کیانی

. ایران، همدان، کارشناس شرکت آب و فاضالب استان همدان-1
 کارشناس شرکت، محیطزیست- دکتری مهندسی منابع طبیعی-2
. ایران، همدان،آب منطقهای استان همدان
kiyanivahed@alumni.ut.ac.ir : ایمیل،* نویسنده مسئول

kiyanivahed@alumni.ut.ac.ir

Received: 26/01/2020
Revised: 11/05/2020
Accepted: 16/05/2020

Water quality is presented by its physicochemical
and biological specification. The aim of this study
was to analyze the physicochemical characteristic of
waters (river, drinking, hybrid and pure water)
including total hardness, magnesium, nitrite and
ammonia (mg/L) which were determined based on
the standard protocols of the EPA (2010) using
photometer, Palintest, 8000. Furthermore, dissolved
oxygen (mg/L), temperature (ºC) and pH were
determined by oxygen meter, calorimeter and pH
meter, respectively, with 3 repeats and in the
limnology laboratory of Birjand University. In river
water, the concentration of nitrogen is higher
compared to other water sources due to the
physicochemical reactions (especially due to the
disposal of ammonia into water). For the hybrid
water, consisting of drinking water plus pure water,
the chlorine concentration (0.4 mg/L) was greater
than the average (0.15 mg/L). The total hardness of
the same (125 mg/L) was however lower than the
average (185 mg/L). Finally, it is recommended that
biological indicators such as the presence of rotifers,
tubular cross-sectional fish, and salmon (which
normally live in clean water) be used to assess the
qualitative characteristics of the water. This is due to
the fact that there are normally more living creatures
in waters which can hold salts.
Keywords: Biological Index, Chemical Properties
of Water, Comparative Analysis, Physical Properties
of Water.
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 شیمیایی آب و ویژگیهای زیستی- مقایسه شاخصهای فیزیکی
 در پژوهش حاضر بهغیر از.آن منعکس کننده کیفیت آب است
 دماسنج و، مترpH  دما و اکسیژن محلول که بهترتیب با،pH
 سایر شاخصهای فیزیکوشیمیایی آب،اکسیژنسنج تعیین شدند
 تحت شرایط استاندارد آزمایشگاهی باPalintest 5000 با دستگاه
. تکرار در آزمایشگاه لیمنولوژی دانشگاه بیرجند اندازهگیری شد3
هدف پژوهش حاضر تحلیل قیاسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی
 مجموع. ترکیبی و مقطر) است، چاه عمیق،آبها (رودخانه
شیمیایی که در رودخانه توسط موجودات-واکنشهای زیستی
صورت میگیرد باعث تولید و افزایش ترکیبات نیتروژندار در این
 میلیگرم بر0/4(  میزان یون کلر آب ترکیبی.منابع آبی میشود
) مقطر+لیتر) از میانگین آبهای بهدست آمده از آن (چاه عمیق
 بیشتر بود؛ از طرفی میزان سختی کل آب ترکیبی0/15 یعنی
 میلیگرم بر لیتر) از میانگین آبهای بهدست آمده125(
 در نهایت پیشنهاد میشود از.میلیگرم بر لیتر) کمتر بود185(
 ماهی مقطع لولهای و،شاخصهای زیستی مانند وجود روتیفرها
ماهی قزلآال که بهطور معمول در آبهای تمیز و پاکیزه زندگی
میکنند نیز بهمنظور بررسی خصوصیات کیفی آب اســتفاده
شود؛ بهدلیل آنکه بهطور معمول در آبهایی که قابلیت نگهداری
.امالح را دارند موجودات زنده بیشتری در آنها مشاهده میشود
 خصوصیات شیمیایی، خصوصیات فیزیکی آب:واژههای کلیدی
. شاخص زیستی، تحلیل قیاسی،آب
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 -1مقدمه

کیفیت آب را نشان میدهد .مسافری ( )1387کیفیت میکروبی و
شیمیایی آب مصرفی در صنایع غذایی با محتوای پایین آب در
محصوالت نهایی را بررسی کرد .با بررسی تعداد  11کارخانه با
تولیدات متنوع به این نتیجه رسیدند که در برخی از صنایع ،آب
مصرفی از نظر میکروبی مشکوک به آلودگی بود .در کلیه آبهای
آنالیز شده فلزات نیکل ،کروم ،مس ،روی ،آهن و منگنز مشاهده
شد .سرب در کارخانه ماکارونی بیشتر از میزان حداکثر مجاز و در
کارخانه سوسیس و کالباس و کارخانه قند نزدیک به حداکثر مجاز
بوده است .یاری و صفدری ( ،)1384به بررسی کیفیت فیزیکی،
شیمیایی و میکروبی آب مصرفی در صنایع غذایی شهرکهای
صنعتی استان قم پرداختند .کیفیت آب مصرفی در صنایع غذایی
شهرک شکوهیه از نظر پارامترهای سولفات ،TDS ،EC ،کلر،
میزان کلر باقیمانده MPN ،با مقادیر استاندارد مطابقت ندارد.
مقدار سختی کل ،کلسیم و منیزیم بیشتر از مقدار حداکثر مطلوب
و کمتر از حد مجاز میباشد.
طبق مرور منابع در استفاده از آب برای چرخاندن چرخهای
صنایع و استفاده از آب در فرآیند تولید محصوالت مختلف باید
آنالیزهای شیمیایی ،میکروبی و فیزیکی صورتگیرد و میزان
شاخصها با استانداردهای ملی و جهانی تطبیق داده شود .لذا
هدف پژوهش حاضر تحلیل قیاسی خصوصیات فیزیکی-شیمیایی
آبهای مختلف (رودخانه ابن حسام شهرستان خوسف ،استان
خراسان جنوبی ،چاه عمیق (آب شهری بیرجند در استان خراسان
جنوبی) ،ترکیبی (ترکیب کردن آب مقطر با آب چاه عمیق با
نسبت یکسان) و مقطر (آب مقطر معمولی مورد استفاده در
آزمایشگاه)) بهمنظور دستیابی به نتایجی جدید در خصوص
کیفیت منابع آب بود .در واقع در این پژوهش ،با توجه به اینکه
همین دو منبع آب در دسترس بود ،مقایسه تحلیلی ترکیبات
منابع آب سطحی (رودخانه) و زیرزمینی (چاه عمیق) بخشی از
استان خراسان جنوبی (بیرجند) و آب ترکیبی و آب خالص از نظر
نگهداری امالح و همچنین مقایسه اختالط آبها و بررسی
میانگین غلظتها در فصل بهار انجام شد.

در دیدگاه توسعه پایدار ،برداشت عقالیی از منابع پایه بدون
تخریب و کنترل پیامدها و همچنین استفاده مجدد از منابع
استفاده شده ،محورکار قرار گرفته که یکی از کلیدیترین منابع
اجتنابناپذیر منابع آب هستند؛ چرا که با وجود پایان هزاره دوم
میالدی مسئله بهبود و کیفت آب پسگردی فاحش داشته است و
مسئله کیفیت آب در مقایسه با کمیت آن در آینده نگران کننده
تر خواهد بود (عرفانمنش و افیونی .)1385 ،بهطورکلی این باور
پذیرفته شده است که خصوصیات فیزیکی و شیمیایی محیطهای
آبی میتواند منعکس کننده واقعی وضعیت سالمتی یک
اکوسیستم باشد (سلطانی و جهانگیر .)1397 ،طبق مطالعات
دستورانی ( )1389در منطقه طالقان میزان بار آلودگی بر بستر
محیطزیست ناشی از فعالیتهای کشاورزی حدود  232کیلوگرم
در سال برآورد شده است ،یعنی ساالنه  232کیلوگرم اکسیژن
صرف تجزیه شیمیایی ترکیبات کودهای مصرف شده وارد به آن
میشود .یکی از مواردی که باعث حذف آالیندههای آب میشود
ایجاد تاالب و یا احیا تاالبهای قدیمی است؛ چرا که گیاهان
موجود در آن مواد غذایی زائد را جذب میکنند و بسیاری
آالیندهها در آن را تهنشین میکنند (شرکت ملی پخش
فراوردههای نفتی ایران .)1388 ،کیانی و همکاران ()1392
بهمنظور بررسی پارامترهای کیفی رودخانه ابن حسام خوسف در
شرق ایران نشان دادند دلیل تغییرات کیفی آب رودخانه (به ویژه
افزایش نیترات) ورود فاضالب خانگی به رودخانه است .از طرفی
آبهای آلوده و یا دارای امالح و عناصر سمی و یا بیش از حد
استانداردهای تعیین شده ،اثرات سوء محیطزیستی و زمینه
انتقال آلودگی به انسان را فراهم میسازند که بررسی کیفیت آب
میتواند اولین و شاید مهمترین گام در اعمال یک مدیریت صحیح
کیفی بهمنظور رفع آلودگی آن باشد (منصوری و همکاران،
)1389؛ شاخصهای فیزیکی-شیمیایی و ویژگیهای زیستی آب
منعکسکننده کیفیت آن است (.)Davies, 2001
یکی از بخشهای مصرف آب در جوامع صنایع هستند .میزان
مصرف آب در صنعت متفاوت است و هر صنعت معموالً به چندین
نوع آب با کیفیتهای متفاوت نیاز دارد ،لذا با توجه به شاخصها،
میتوان آبهای مصرفی در صنایع را بهطورکلی به  4دسته
طبقهبندی کرد .این تقسیمبندی با توجه بـه کیفیـت
آب موردنیاز و میزان تصفیه الزم برای رسیدن به کیفیت مطلوب
صورتگرفته است (حمیدیان .)1379 ،جدول  ،1گروهبندی کلی
صنایع با کیفیتهای مختلف آب ورودی و برخی شاخصهای
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -2مواد و روشها
این پژوهش بر روی  4نوع آب رودخانه ،چاه عمیق ،ترکیبی و آب
مقطر (خالص) در فصل بهار سال  1398انجام شد؛ آب رودخانه
در این پژوهش از رودخانه ابن حسام شهرستان خوسف (استان
خراسان جنوبی) برداشت شد ،آب شهری همان آب چاه عمیق
شهر بیرجند (مرکز استان خراسان جنوبی) بود ،آب ترکیبی نیز
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آزمایشگاه بود .این تقسیمبندی براساس سختی آبها صورت
گرفت؛ طبقهبندی آبها از نظر سختی بهشرح جدول  2است.

به نسبت یکسان با مخلوط کردن آب چاه عمیق با آب مقطر
بهدست آمد و آب مقطر هم آب مقطر معمولی مورد استفاده در

جدول  -2طبقهبندی آبها از نظر سختی (ابراهیمپور کاسمانی)1388 ،
طبقه

نوع آب

سختی کل )(mg/L

1

سبک (نرم) یا شیرین

0-100

2

متوسط (معدنی)

100-200

3

سخت (لب شور)

200-400

4

سنگین (خیلی سخت) یا شور

< 400

مدیریت است (جعفری و همکاران .)1398 ،نیتریت و نیترات
یونهایی هستند که بهعنوان بخشی از چرخه طبیعی ازت وجود
دارند؛ روش نیتروکول پالین تست برای اندازه نیتریت شامل یک
قرص است که حاوی معرفهای ترکیب اسیدی است ،آزمایش به
آسانی با انداختن یک قرص به نمونه آب مورد آزمایش و خرد
کردن آن انجام میشود ،شدت رنگ ایجاد شده در نمونه با غلظت
نیتریت متناسب است و به کمک فتومتر در طول موج  570نانومتر
اندازهگیری میشود .الزمبه ذکر است که تمام مراحل این پژوهش
با  3تکرار در آزمایشگاه لیمنولوژی دکتر کاسمانی دانشگاه بیرجند
انجام شد و روش تحقیق آن آزمایشگاهی -تحلیلی بود.
ویژگیهای فیزیکی (ظاهری) آب نظیر بو ،مزه ،کدورت ،درجه
حرارت و رنگ آب میتواند آب را برای مصرف کننده نامطلوب
سازد (شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران .)1388 ،شکل
 ،1اندازهگیری خصوصیات فیزیکی آب رودخانه ابن حسام
شهرستان خوسف (استان خراسان جنوبی) را نشان میدهد.

در این پژوهش طبق اندازهگیریهای صورت گرفته ،آب
ترکیبی ،آب مقطر ،آب چاه عمیق و آب رودخانه بهترتیب در
طبقات  1تا  4از نظر میزان سختی قرار میگیرند .برای استفاده
مجدد از آبها الزم است ابتدا به پارامترهای  ،pHکل مواد جامد،
مواد جامد معلق ،مواد جامد محلول ( )TDSیا رسانایی الکتریکی
( ،)ECنسبت جذب سدیم ( ،)SARغلظت بر( ،)Bکلرید ( )CLو
سدیم ( )Naتوجه شود .در این آزمایش بهغیر از  ،pHدما و
اکسیژن محلول که بهترتیب با  pHمتر ،دماسنج و اکسیژنسنج
تعیین شدند ،سایر شاخصهای فیزیکی-شیمیایی آب (میزان
سختی کل ،کلسیم ،منیزیم ،نیتریت ،کلر و آمونیاک) با دستگاه
اسکپتروفتومتر  ،Palintest 5000تحت شرایط استاندارد
آزمایشگاهی شماره  1503آب شرب ایران اندازهگیری شدند.
کیفیت و دقت عملکرد تجهیزات اندازهگیری از جمله پارامترهای
مهم در سنجش ویژگیهای آبها است ،بهدلیل آنکه به دادههای
آنها در بخشهای مختلف استناد شده و مبنای تصمیمگیری و

شکل  -1اندازهگیری خصوصیات فیزیکی آب رودخانه
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به تبخیر باالی آب در مناطق خشک شرق کشور و نیز جنس
زمین نسبت داد .آب رودخانه توانایی بیشتری نسبت به آب شهری
در نگهداری ترکیبات حاوی نیتروژن داشته ،بهطوریکه میزان
آمونیاک و نیتریت آن بیش از  8برابر آب چاه عمیق بود .بیشتر
بودن غلظت نیتروژن آب رودخانه در قیاس با دیگر آبهای
آزمایش را میتوان به واکنشهای زیستی -شیمیایی (بهویژه
آمونیاک دفع شده توسط آبزیان موجود در رودخانه) نسبت داد
که منجر به تولید ترکیبات نیتروژندار در این منابع آبی میشود.
در آب مقطر که در واقع همان آب خالص است میزان ترکیبات
نیتروژندار صفر بود.

 -3نتایج و بحث
خصوصیات فیزیکی -شیمیایی آبهای مورد مطالعه در جدول 2
نشان داده شده است .سختی کل آب رودخانه بیش از  3برابر
سختی کل آب چاه عمیق بود ولی میزان کلر آن نصف آب چاه
عمیق اندازهگیری شد (جدول  .)3میزان کلر آب ترکیبی (0/4
میلیگرم بر لیتر) از میانگین آبهای بهدست آمده از آن (چاه
عمیق  +مقطر) یعنی  0/15بیشتر بود؛ از طرفی میزان سختی کل
آب ترکیبی ( )125mg/Lاز میانگین آبهای بهدست آمده
( )185mg/Lکمتر بود .باال بودن سختی آب رودخانه را میتوان

جدول  -3خصوصیات فیزیکی -شیمیایی آبهای موردمطالعه (انحراف معیار ±میانگین)
منبع آب
آب طبیعی (رودخانه)

شاخصها

آب شهری (چاه عمیق)

آب ترکیبی

آب مقطر (خالص)

(میلیگرم در لیتر)
سختی کل

1200±50

10±350

125±5

17±1

کلسیم

176±7

52±4

28±2

1±1

منیزیم

173±5

50±3

24±2

6±1

آمونیاک

0/79±0/1

0/1±0/02

0/06±0/01

0

نیتریت

0/05±0/01

0/007±0/001

0/002±0/001

0

0/1±0/02

0/2±0/06

0/4±0/08

0/1±0/03

اکسیژن محلول

6/7±0/2

5/8±0/2

5/8±0/2

5/8±0/2

دما (درجه سانتیگراد)

12/9±0/2

13/6±0/2

13/6±0/2

13/6±0/2

pH

7/82±0/1

7/75±0/2

8±0/05

8/16±0/05

کلر بهصورت یون

cl

مطالعات نشان داده است که نوسان ترکیبات نیتروژندار از
فصل پاییز به زمستان است و با شروع فصل بهار به طور نسبی
ثابت میشود (مهدوی و همکاران .)1389 ،اثرگذاری عوامل
تغییردهنده کیفیت آب در فصل بهار و تابستان بیشتر از سایر
فصول است ( .)Mazaheri et al., 2013در آبهای طبیعی
(رودخانه) برخی موجودات ریز مثل پالنکتونها وجود دارند که
بیماریزا نیستند ولی رنگ و مزه آب را تغییر میدهند؛ این
پالنکتونها یا در آب شناور هستند یا روی سنگهای کف رودخانه
و جدار کانالهای آبرسانی آب چاه عمیق یافت میشوند
( .)zadab.comعوامل سنگشناختی ( )tectonicsدلیل اصلی
گسترش ویژگیها و عناصر ساختاری هستند ( Yazdani and
)Aryamanesh, 2013؛ در واقع باید خاطر نشان کرد بین ساختار
زمینشناختی و عملکرد بومشناختی رابطه مستقیم دو سویه وجود
دارد (کیانی .)1390،در همین راستا درجه سختی آب با توجه به
منبع تامین آب و وضعیت اکولوژیکی منطقه متغییر خواهد بود
که البته سایر عوامل مثل محل عبور آب در زیرزمین (ترکیبات
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

ساختمانی سنگ و خاک) و جاری شدن در سطح زمین هم بر
سختی آب اثر میگذارند (حسینیان .)1374 ،بهطور مثال سختی
آب شهر کیان که در یک محیط کوهستانی و با ساختار
زمینشناختی کارستی (آهکی) در نزدیکی نهاوند واقع شده
است  120 mg/Lو سختی آب شهر رابر که در یک محیط تقریباً
مسطح در نزدیکی کرمان واقع شده است  60 mg/Lاست.
درحالیکه سختی آب شهر بیرجند که در یک منطقه کویری واقع
شده است  350 mg/Lاست (کیانی و حسینزاده.)1388 ،
بنابراین هرچه ساختار زمینشناختی کارستی (آهکی) و یا
خشکتر باشد (بهدلیل تبخیر زیاد) سختی آب هم افزایش
مییابد .میزان دما در آب شهر ،ترکیبی و مقطر بهدلیل ساکن
بودن نزدیک بههم بود ولی دمای آب رودخانه بهدلیل تأثیرپذیری
از عوامل طبیعی کمتر بود ،باتوجه با اینکه میزان اکسیژن محلول
هم تابعی از دما است میزان اکسیژن محلول آب رودخانه که دمای
پایینتری داشت ،اندکی از سایر آبهای مورد آزمایش بیشتر بود.
مقادیر نیترات و نیتریـت ،شاخـص مهمی برای ارزیابی کیفیت
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اختالف معنیدار بودند که برای سالمتی انسان مخاطرهآمیز است.
مقدار نیتریت در آب آشامیدنی بستهبندی شده (آب معدنی) باید
بر اساس استاندارد ملی ایران ( )1388کمتر از  0/02باشد .در این
آزمایش مقدار نیتریت آب آشامیدنی شهر بیرجند کمتر از 0/01
بود که از استاندارد ملی ایران ( )1388کمتر است .جدول 4
مشخصات فیزیکی شیمیایی آب آشامیدنی را بر اساس استاندارد
 WHOنشان میدهد.

آب است .افزایش مقادیر این عنصر مشکل مهمی برای سالمتی
انسان محسوب میشود .نیتریت و نیتروزامین سالمتی بشر را
تهدید کرده و باعث پیشرفت مت هموگلوبینمیا در نوزادان
میشود (فروزان و همکاران .)1387 ،طبق تحقیقات فروزان و
همکاران ( )1387بر روی دو نشان آب معدنی موجود در بازارهای
ارومیه میانگین مقدار نیتریت در آبهای معـدنی مورد آزمایش
 0/03یعنی بیش از حد استاندارد بوده و در سطح  %1دارای

جدول  - 4مشخصات فیزیکی -شیمیایی آب آشامیدنی ()WHO, 2008
ویژگی

مقدار مجاز

واحد اندازه گیری (برحسب)

pH
دما

9-6/5

-

20-0

درجه سانتیگراد

بو

بی بو

-

طعم

 > 3در دمای اتاق

TON

رنگ

بی رنگ

-

کدورت

>1

NTU

سختی کل

500

CaCo3

کلرور

400

Cl

نیتریت

( 3در شبکه آبرسانی)

No2

کلسیم

300

Ca

منیزیم

50

Mg

آمونیاک

1/5

NH3

خصوصیات فیزیکی -شیمیایی در میزان سمی بودن فلزات
سنگین تأثیر بهسزایی دارند (کیانی .)1389 ،مطالعات در این
زمینه نشان دادهاند هرچه سختی آب بیشتر باشد سمی بودن
فلزات سنگین کاهش مییابد؛ یعنی سختی آب و سمی بودن
فلزات سنگین رابطه معکوس نسبت بههم دارند (کیانی و حسین
زاده .)1388 ،مطالعات اخیر نشان داده که مصرف آبهای
سختتر بهعلت وجود منیزیم و کلسیم ،مرگهای ناگهانی ناشی
از امراض قلبی و عروقی را بهشدت کاهش میدهد .عالوهبر این
وجود کلسیم و منیزیم در آبهای آشامیدنی سخت مانع جذب
فلزات سنگین نظیر سرب ،کادمیوم ،روی و مس و رسوب آنها
در استخوانها میشود .ناگفته نماند که آبهای با سختی زیاد
( ) <500مشکالت خاص خود را دارند .از طرفی در مناطقی که
از آبهای نرمتر استفاده میشود ،با فشار خون ،وجود چربی و
کلسترول در خون مواجه شدهاند که هر دوی این عوامل میتوانند
مضر باشند .برای کاهش درجه سختی آب روشهای مختلفی
ابداع شده است ،مثالً رزینهای تبادل یونی با تبدیل یونهای
کلسیم و منیزیم محلول در آب به یونهای نامحلول ،آنها را
جذب و در نتیجه سختی آب را کاهش میدهد (حسینیان،
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

.)1374
میرزائی و همکاران ( )1392در پژوهشی با عنوان تحلیل
کیفیت فیزیکی شیمیایی آب رودخانههای استان مازندران به این
نتیجه رسیدند که در مجموع  NO3- ،SO42- ،pH ،TDSو PO43-
قادر هستند حدود  95درصـد از تغییـرات واریـانس جامعـه را
توصـیف نماینـد ،بنابراین توصیه کردند که بهجای برداشت
ویژگیهای بـا اطالعـات مشـابه ،از سایر خصوصیات کیفیت آب
(مشخصههای زیستی) که قادرند ابعاد کیفی دیگـری را بـه
نمــایش بگذارنــد اســتفاده شود .برای حذف سایر آالیندههای
منابع آب نیز میتوان از روشهای طبیعی (گیاه پاالیی یا
باکتریهای تصفیه کننده) استفاده کرد .هرچند روشهای
جدیدی تصفیه آب مثل استفاده فناوری نانو مطرح شدهاند ولی
بهطور معمول این روشها بهدلیل هزینه باال توجیه اقتصادی
ندارند .در فناوری استفاده از گیاهان (گیاه پاالیی) از گیاهان سبز
و ارتباط آنها با میکروارگانیسمها برای کاهش آلودگی خاک و
آبهای زیرزمینی استفاده میشود .این فناوری میتواند برای رفع
آالیندههای معدنی و آلی بهکار رود .در این روش از گیاهانی مانند
خردل هندی ،آفتابگردان ،تنباکو ،چاودار و ذرت استفاده میشود
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تحقیقات آینده این موضوع مجدد مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.
در آخر پیشنهاد میشود از شاخصهای زیستی مانند وجود
روتیفرها ،ماهی مقطع لولهای و ماهی قزلآال که معموالً در
آبهای تمیز و پاکیزه زندگی میکنند هم ،بهمنظور بررسی
خصوصیات کیفی آب اســتفاده شود؛ زیرا معموال آبهایی که
قابلیت نگهداری امالح باالیی را دارند موجودات زنده بیشتری هم
در آنها وجود دارد.

که آالیندههای منابع آب با غلظت کمتر در ریشههایشان تغلیظ
یا رسوب میکنند که این روش بخصوص برای فاضالبهای
صنعتی ،رواناب کشاورزی و یا فاضالب معادن اسیدی کاربرد دارد
و برای فلزاتی مانند سرب ،کادمیم ،مس ،نیکل ،روی و کرم
مناسب است ( .)environmentalhealth.irهمچنین میتوان از
باکتریهای تصفیه فاضالب بهره جست .این باکتریها میتوانند
مواد آلی و مختلفی که در فاضالب وجود دارد را یا بهصورت آزاد
در محیط تصفیه یا بر روی یک سطح ثابت مصرف کرده و به مواد
ثابت تبدیل نمایند ( .)environmentalhealth.irدر اصالحیه
استاندارد ملی ایران ( )1388برای شرایط اضطرار میزان سختی
را بدون محدودیت قید کردهاند؛ چراکه حساسیت نسبت به این
ویژگی آب در قبال سایر ویژگیها بسیار کم است .بهطورکلی
سختی آب به عنوان یک فاکتور مثبت نقش بسزایی در کاهش
سمیت فلزات سنگین دارد (کیانی و حسینزاده .)1388 ،عالوهبر
این اگر آب اینقدر امالح دارد (شور است) که ماهی نمیتواند در
آن به حیات و رشد خود ادامه دهد ،میتوان از آن برای پرورش
آرتیمیا استفاده کرد (کردوانی)1387 ،؛ آرتمیا موارد استفاده
زیادی دارد بهویژه بهترین ماده غذایی برای پرورش میگو بهحساب
میآید .همچنین در این مناطق میتوان محصوالت گیاهی مقاوم
به شوری مانند چغندر و کلم دکمهای کشت کرد (دبیری.)1386 ،

 -5تشکر و قدردانی
این مقاله با استفاده از امکانات آزمایشگاهی دانشگاه بیرجند انجام
شده است .از آقای مهندس محمدحسن حسینزاده رابری بهدلیل
مشوق بودن ایشان قدردانی میشود .همچنین از استاد ارجمند
زنده یاد دکتر محمد ابراهیمپور کاسمانی (استاد دانشگاه بیرجند)
به پاس مساعدتهای بیدریغشان تشکر میشود و از خداوند منان
برای شادی روح آن بزرگوار طلب مغفرت میکنیم.
 -6مراجع

دبیری ،م ،)1386( ،.آلودگی محیط زیست (هوا -آب -خاک-
صوت) ،انتشارات کتاب آیالر 400 ،صفحه.
دستورانی ،م" ،)1389( ،.معیارها و شاخصهای کشاورزی در
توسعه پایدار (مطالعه موردی :منطقه طالقان)" ،پایاننامه
کارشناسیارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشکده منابع
طبیعی دانشگاه تهران 142 ،صفحه.
حمیدیان ،ا" ،)1379( ،.بررسی فاضالبهای کارخانجات شهرک
صنعتی سمنان و ارائه بهترین روش تصفیه" ،پایاننامه
کارشناسیارشد محیطزیست ،دانشکده علوم طبیعی دانشگاه
تهران.
جعفری ،ه ،.حسینی بیدار ،س .ه ،.و نیکداد ،ح .ر،)1398( ،.
"مشکالت و مناسبترین راهکارهای تهیه ،بهرهبرداری و
نگهداری بهینه از تجهیزات ابزار دقیق در شرکتهای آب و
فاضالب" ،نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب-52 ،)1(4 ،
.59
سلطانی ،ک ،.و جهانگیر ،م" ،)1397( ،.پهنهبندی کیفی منابع
آب شهری ،صنعتی و کشاورزی در منطقه جنوبشرقی استان
سیستان و بلوچستان" ،نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب،
.18-32 ،)4(3
شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران ( ،)1388آلودگی

 -4نتیجهگیری و پیشنهادها
آب رودخانه توانایی بیشتری نسبت به آب شهری در نگهداری
ترکیبات حاوی نیتروژن دارد ،بهطوریکه میزان آمونیاک و
نیتریت آن بیش از  8برابر آب چاه عمیق بود .بیشتر بودن غلظت
نیتروژن آب رودخانه در قیاس با دیگر آبهای آزمایش را میتوان
به واکنشهای زیستی-شیمیایی (بهویژه آمونیاک دفع شده توسط
آبزیان موجود در رودخانه) نسبت داد که منجر به تولید ترکیبات
نیتروژندار در این منابع آبی میشود .در آب مقطر که در واقع
همان آب خالص است میزان ترکیبات نیتروژندار صفر بود.
سختی کل آب رودخانه بیش از  3برابر سختی کل آب چاه عمیق
بود ولی میزان کلر آن نصف آب چاه عمیق اندازهگیری شد .میزان
کلر آب ترکیبی ( 0/4میلیگرم بر لیتر) از میانگین آبهای
بهدست آمده از آن (چاه عمیق  +مقطر) یعنی  1/5بیشتر بود؛ از
طرفی میزان سختی کل آب ترکیبی ( )125mg/Lاز میانگین
آبهای بهدست آمده ( )185mg/Lکمتر بود .با استناد به
یافتههای این پژوهش که مقدار کلر آب ترکیبی برابر با میانگین
جبری مقدار کلر دو آب اولیه نبود ،پیشنهاد میشود که در
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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غذائی با محتوای پایین آب در محصوالت نهایی" ،فصلنامه
سالمت و محیط زیست.129-121 ،)2(1 ،

محیط زیستی و روشهای کنترل آن (هوا -آب -خاک -صوت)،
انتشارات شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران80 ،
صفحه.
عرفان منش ،م ،.و افیونی ،م ،)1385( ،.آلودگیهای محیط
زیست-آب ،خاک و هوا ،انتشارات ارکان اصفهان.
فروزان ،ش ،.بنیراد معتمدیان ،ا ،.رحیمی ،ا ،.دانش محمدی ،ن،.
و یگانه ،س" ،)1387( ،.بررسی وجود فلزات سنگین مقادیر
نیتریت و نیترات و ویژگیهای میکروبی آبهای معدنی موجود
در بازار استان آذربایجان غربی" ،مجموعه مقاالت هجدهمین
کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران .انجمن متخصصین
علوم و صنایع غذایی ایران ،مشهد 6 ،صفحه.
کیانی ،و ،.و حسینزاده رابری ،م" ،)1388( ،.اثر سختی آب بر
سمیت فلزات سنگین (مطالعه موردی :سولفات روی و کلرید
مس در ماهی گامبوزیا)" ،استاد راهنما :زندهیاد دکتر محمد
ابراهیم پور کاسمانی ،دانشکده علوم طبیعی دانشگاه بیرجند،
 18صفحه.
کیانی ،و" ،)1389( ،.تحلیل  Lc50فلزات سنگین  Zn ،Cuو Hg
در محیطهای آبی" ،سمینار کارشناسیارشد محیطزیست
دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تهران 52 ،صفحه.
کیانی ،و ،.محمّدی قلعهنی ،م ،.و تالیخشک ،ص،)1390( ،.
"بررسی کارایی مصرف آبهای غیرمتعارف بهمنظور مدیریت
منابع آب" ،مجموعه مقاالت پنجمین کنفرانس روز جهانی
محیطزیست ،دانشگاه تهران 8 .صفحه.
کیانی ،و" ،)1390( ،.ارزیابی تغییرات پوشش/کاربری شهرستان
طالقان با رویکرد بومشناسی سیمای سرزمین" ،پایاننامه
کارشناسیارشد محیطزیست دانشکده علوم طبیعی دانشگاه
تهران 92 ،صفحه.
کیانی ،س ،.شهباز ،ا ،.و زارعی ،ا" ،)1392( ،.بررسی پارامترهای
کیفی رودخانه ابنحسام خوسف ،بیرجند ،شرق ایران"،
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