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های زیستی شیمیایی آب و ویژگی - های فیزیکیمقایسه شاخص

غیر از به پژوهش حاضردر آن منعکس کننده کیفیت آب است. 

pHترتیب با ، دما و اکسیژن محلول که به pH،دماسنج و متر

های فیزیکوشیمیایی آب سنج تعیین شدند، سایر شاخصاکسیژن

تحت شرایط استاندارد آزمایشگاهی با  Palintest 5000با دستگاه 

شد.  گیریاندازه دانشگاه بیرجند در آزمایشگاه لیمنولوژیتکرار  3

هدف پژوهش حاضر تحلیل قیاسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی 

ها )رودخانه، چاه عمیق، ترکیبی و مقطر( است. مجموع آب

شیمیایی که در رودخانه توسط موجودات -های زیستیواکنش

دار در این گیرد باعث تولید و افزایش ترکیبات نیتروژنیصورت م

گرم بر میلی 4/0شود. میزان یون کلر آب ترکیبی )منابع آبی می

دست آمده از آن )چاه عمیق+ مقطر( های بهلیتر( از میانگین آب

بیشتر بود؛ از طرفی میزان سختی کل آب ترکیبی  15/0یعنی 

دست آمده های بهین آبگرم بر لیتر( از میانگمیلی 125)

از  شوددر نهایت پیشنهاد می گرم بر لیتر( کمتر بود.میلی185)

ای و های زیستی مانند وجود روتیفرها، ماهی مقطع لولهشاخص

های تمیز و پاکیزه زندگی طور معمول در آبآال که بهماهی قزل

 دهتفاــسامنظور بررسی خصوصیات کیفی آب کنند نیز بهمی

هایی که قابلیت نگهداری طور معمول در آبکه بهدلیل آنشود؛ به

شود. ها مشاهده میامالح را دارند موجودات زنده بیشتری در آن

خصوصیات فیزیکی آب، خصوصیات شیمیایی های کلیدی: واژه

 آب، تحلیل قیاسی، شاخص زیستی. 

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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 مقدمه -1

 

ن برداشت عقالیی از منابع پایه بدو ،در دیدگاه توسعه پایدار

تخریب و کنترل پیامدها و همچنین استفاده مجدد از منابع 

بع ترین منااستفاده شده، محورکار قرار گرفته که یکی از کلیدی

دوم  ناپذیر منابع آب هستند؛ چرا که با وجود پایان هزارهاجتناب

است و میالدی مسئله بهبود و کیفت آب پسگردی فاحش داشته 

همسئله کیفیت آب در مقایسه با کمیت آن در آینده نگران کنند

ور طورکلی این با(. به1385و افیونی،  منشتر خواهد بود )عرفان

های پذیرفته شده است که خصوصیات فیزیکی و شیمیایی محیط

تواند منعکس کننده واقعی وضعیت سالمتی یک آبی می

(. طبق مطالعات 1397اکوسیستم باشد )سلطانی و جهانگیر، 

ر ( در منطقه طالقان میزان بار آلودگی بر بست1389) دستورانی

کیلوگرم  232های کشاورزی حدود زیست ناشی از فعالیتمحیط

کیلوگرم اکسیژن  232در سال برآورد شده است، یعنی ساالنه 

صرف تجزیه شیمیایی ترکیبات کودهای مصرف شده وارد به آن 

شود های آب میدی که باعث حذف آالیندهمواراز شود. یکی می

ن های قدیمی است؛ چرا که گیاهاایجاد تاالب و یا احیا تاالب

و بسیاری  کنندموجود در آن مواد غذایی زائد را جذب می

کنند )شرکت ملی پخش نشین میها در آن را تهآالینده

( 1392(. کیانی و همکاران )1388های نفتی ایران، فراورده

ور بررسی پارامترهای کیفی رودخانه ابن حسام خوسف در منظبه

یژه شرق ایران نشان دادند دلیل تغییرات کیفی آب رودخانه )به و

ی افزایش نیترات( ورود فاضالب خانگی به رودخانه است. از طرف

 حد از بیش یا و سمی عناصر و امالح دارای یا و آلوده هایآب

 زمینه و زیستیمحیط اثرات سوء شده، تعیین استانداردهای

 بآ کیفیت بررسی سازند کهمی فراهم را انسان به آلودگی انتقال

 صحیح مدیریت یک اعمال در گام شاید مهمترین و اولین تواندمی

باشد )منصوری و همکاران،  آن آلودگی رفع منظوربه کیفی

های زیستی آب شیمیایی و ویژگی-های فیزیکی(؛ شاخص1389

 (. Davies, 2001کیفیت آن است )کننده منعکس

میزان های مصرف آب در جوامع صنایع هستند. یکی از بخش

به چندین  مصرف آب در صنعت متفاوت است و هر صنعت معموالً

ها، توجه به شاخص های متفاوت نیاز دارد، لذا بانوع آب با کیفیت

دسته  4طورکلی به های مصرفی در صنایع را بهمیتوان آب

کیفیـت   بندی با توجه بـهبندی کرد. این تقسیمطبقه

ن به کیفیت مطلوب موردنیاز و میزان تصفیه الزم برای رسید آب

بندی کلی ، گروه1(. جدول 1379)حمیدیان،  گرفته استصورت

های های مختلف آب ورودی و برخی شاخصصنایع با کیفیت

( کیفیت میکروبی و 1387دهد. مسافری )کیفیت آب را نشان می

شیمیایی آب مصرفی در صنایع غذایی با محتوای پایین آب در 

کارخانه با  11. با بررسی تعداد محصوالت نهایی را بررسی کرد

تولیدات متنوع به این نتیجه رسیدند که در برخی از صنایع، آب 

های مصرفی از نظر میکروبی مشکوک به آلودگی بود. در کلیه آب

آنالیز شده فلزات نیکل، کروم، مس، روی، آهن و منگنز مشاهده 

مجاز و در شد. سرب در کارخانه ماکارونی بیشتر از میزان حداکثر 

کارخانه سوسیس و کالباس و کارخانه قند نزدیک به حداکثر مجاز 

(، به بررسی کیفیت فیزیکی، 1384بوده است. یاری و صفدری )

های شیمیایی و میکروبی آب مصرفی در صنایع غذایی شهرک

صنعتی استان قم پرداختند. کیفیت آب مصرفی در صنایع غذایی 

، کلر، EC ،TDSی سولفات، شهرک شکوهیه از نظر پارامترها

با مقادیر استاندارد مطابقت ندارد.  MPNمانده، میزان کلر باقی

مقدار سختی کل، کلسیم و منیزیم بیشتر از مقدار حداکثر مطلوب 

 باشد. و کمتر از حد مجاز می

های طبق مرور منابع در استفاده از آب برای چرخاندن چرخ

د ولید محصوالت مختلف بایصنایع و استفاده از آب در فرآیند ت

گیرد و میزان آنالیزهای شیمیایی، میکروبی و فیزیکی صورت

ها با استانداردهای ملی و جهانی تطبیق داده شود. لذا شاخص

شیمیایی -هدف پژوهش حاضر تحلیل قیاسی خصوصیات فیزیکی

های مختلف )رودخانه ابن حسام شهرستان خوسف، استان آب

عمیق )آب شهری بیرجند در استان خراسان خراسان جنوبی، چاه 

جنوبی(، ترکیبی )ترکیب کردن آب مقطر با آب چاه عمیق با 

نسبت یکسان( و مقطر )آب مقطر معمولی مورد استفاده در 

منظور دستیابی به نتایجی جدید در خصوص آزمایشگاه(( به

که نکیفیت منابع آب بود. در واقع در این پژوهش، با توجه به ای

ن دو منبع آب در دسترس بود، مقایسه تحلیلی ترکیبات همی

منابع آب سطحی )رودخانه( و زیرزمینی )چاه عمیق( بخشی از 

ر استان خراسان جنوبی )بیرجند( و آب ترکیبی و آب خالص از نظ

ها و بررسی چنین مقایسه اختالط آبنگهداری امالح و هم

 شد. انجامها در فصل بهار میانگین غلظت
 

 هااد و روشمو -2

 

 آبنوع آب رودخانه، چاه عمیق، ترکیبی و  4این پژوهش بر روی 

انجام شد؛ آب رودخانه  1398در فصل بهار سال  (خالص) مقطر

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 

http://www.abram-lab.ir/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8/
http://www.abram-lab.ir/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8/
http://www.abram-lab.ir/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8/
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به نسبت یکسان با مخلوط کردن آب چاه عمیق با آب مقطر 

دست آمد و آب مقطر هم آب مقطر معمولی مورد استفاده در به

ها صورت ببندی براساس سختی آبود. این تقسیم آزمایشگاه

است. 2جدول شرح هب ها از نظر سختیبندی آبطبقهگرفت؛ 

(1388پور کاسمانی، )ابراهیم ها از نظر سختیبندی آبطبقه -2جدول 

(mg/L)سختی کل نوع آب طبقه

0-100)نرم( یا شیرین سبک1

100-200)معدنی( متوسط2

200-400)لب شور( سخت3

> 400سنگین )خیلی سخت( یا شور4

های صورت گرفته، آب گیریدر این پژوهش طبق اندازه

ترتیب در چاه عمیق و آب رودخانه بهترکیبی، آب مقطر، آب 

گیرند. برای استفاده از نظر میزان سختی قرار می 4تا  1طبقات 

، ، کل مواد جامدpHها الزم است ابتدا به پارامترهای مجدد از آب

الکتریکی ( یا رسانایی TDSمواد جامد معلق، مواد جامد محلول )

(ECنسبت ،)  جذب( سدیمSAR(غلظت بر ،)Bک ،) لرید(CL ) و

، دما و pHغیر از به آزمایشدر این ( توجه شود. Naسدیم )

سنج اکسیژن دماسنج و متر،pH ترتیب با اکسیژن محلول که به

شیمیایی آب )میزان -های فیزیکیتعیین شدند، سایر شاخص

سختی کل، کلسیم، منیزیم، نیتریت، کلر و آمونیاک( با دستگاه 

تحت شرایط استاندارد ، Palintest  5000اسکپتروفتومتر

 گیری شدند.آب شرب ایران اندازه 1503آزمایشگاهی شماره 

گیری از جمله پارامترهای تجهیزات اندازه عملکردکیفیت و دقت 

های که به دادهدلیل آنها است، بههای آبمهم در سنجش ویژگی

گیری و های مختلف استناد شده و مبنای تصمیمها در بخشآن

نیتریت و نیترات (. 1398مدیریت است )جعفری و همکاران، 

عنوان بخشی از چرخه طبیعی ازت وجود هایی هستند که بهیون

؛ روش نیتروکول پالین تست برای اندازه نیتریت شامل یک دارند

های ترکیب اسیدی است، آزمایش به قرص است که حاوی معرف

آزمایش و خرد  آسانی با انداختن یک قرص به نمونه آب مورد

شود، شدت رنگ ایجاد شده در نمونه با غلظت کردن آن انجام می

نانومتر  570نیتریت متناسب است و به کمک فتومتر در طول موج 

 پژوهشتمام مراحل این به ذکر است که الزم شود.می گیریاندازه

دانشگاه بیرجند  دکتر کاسمانیدر آزمایشگاه لیمنولوژی تکرار  3با 

تحلیلی بود.  -شد و روش تحقیق آن آزمایشگاهیانجام 

های فیزیکی )ظاهری( آب نظیر بو، مزه، کدورت، درجه ویژگی

تواند آب را برای مصرف کننده نامطلوب حرارت و رنگ آب می

 (. شکل1388های نفتی ایران، سازد )شرکت ملی پخش فراورده

گیری خصوصیات فیزیکی آب رودخانه ابن حسام ، اندازه1

دهد.رستان خوسف )استان خراسان جنوبی( را نشان میشه

گیری خصوصیات فیزیکی آب رودخانهاندازه -1شکل 

 یداران ینیمل حس یکبرو  یانیواحد ک
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 نتایج و بحث -3

 

 2 جدولمطالعه در های مورد شیمیایی آب -یخصوصیات فیزیک

برابر  3نشان داده شده است. سختی کل آب رودخانه بیش از 

سختی کل آب چاه عمیق بود ولی میزان کلر آن نصف آب چاه 

 4/0(. میزان کلر آب ترکیبی )3گیری شد )جدول عمیق اندازه

دست آمده از آن )چاه های بهگرم بر لیتر( از میانگین آبمیلی

از طرفی میزان سختی کل بیشتر بود؛  15/0عمیق + مقطر( یعنی 

دست آمده های به( از میانگین آبmg/L125آب ترکیبی )

(mg/L185.کمتر بود ) توان باال بودن سختی آب رودخانه را می

به تبخیر باالی آب در مناطق خشک شرق کشور و نیز جنس 

آب رودخانه توانایی بیشتری نسبت به آب شهری  زمین نسبت داد.

که میزان طوریدر نگهداری ترکیبات حاوی نیتروژن داشته، به

بیشتر برابر آب چاه عمیق بود.  8آمونیاک و نیتریت آن بیش از 

های بودن غلظت نیتروژن آب رودخانه در قیاس با دیگر آب

ویژه )بهشیمیایی  -های زیستیتوان به واکنشآزمایش را می

آمونیاک دفع شده توسط آبزیان موجود در رودخانه( نسبت داد 

 شود.دار در این منابع آبی میکه منجر به تولید ترکیبات نیتروژن

در آب مقطر که در واقع همان آب خالص است میزان ترکیبات 

 دار صفر بود.نیتروژن

 
 میانگین( ±)انحراف معیار  مطالعههای موردشیمیایی آب -یفیزیک خصوصیات -3 جدول

 منبع آب

 هاشاخص

 گرم در لیتر()میلی

 مقطر )خالص(آب  ترکیبیآب  آب شهری )چاه عمیق( آب طبیعی )رودخانه(

1200±50 سختی کل  350±10  125±5 17±1 

 1±1 2±28 4±52 7±176 کلسیم

 1±6 2±24 3±50 5±173 منیزیم

±0/79 آمونیاک 1/0  0/1± 02/0  0/06± 01/0  0 

±0/05 نیتریت 01/0  0/007± 001/0  0/ 200 ± 001/0  0 

cl صورت یون بهکلر    0/1± 02/0  0/2± 06/0  0/4± 08/0  0/1± 03/0  

7/6 اکسیژن محلول ± 2/0  8/5 ± 2/0  8/5 ± 2/0  8/5 ± 2/0  

±12/9 )درجه سانتیگراد( دما 2/0  6/13 ± 2/0  6/13 ± 2/0  6/13 ± 2/0  

pH 7/82± 1/0  7/75± 2/0  8± 05/0  16/8 ± 05/0  

 

دار از مطالعات نشان داده است که نوسان ترکیبات نیتروژن

فصل پاییز به زمستان است و با شروع فصل بهار به طور نسبی 

اثرگذاری عوامل (. 1389شود )مهدوی و همکاران، ثابت می

تابستان بیشتر از سایر تغییردهنده کیفیت آب در فصل بهار و 

های طبیعی در آب (.Mazaheri et al., 2013) فصول است

ها وجود دارند که )رودخانه( برخی موجودات ریز مثل پالنکتون

دهند؛ این ولی رنگ و مزه آب را تغییر می نیستند زابیماری

های کف رودخانه یا در آب شناور هستند یا روی سنگ هاپالنکتون

 شوندهای آبرسانی آب چاه عمیق یافت میو جدار کانال

(zadab.com .)شناختیعوامل سنگ (tectonics)  دلیل اصلی

 Yazdani and) ها و عناصر ساختاری هستندگسترش ویژگی

Aryamanesh, 2013) ؛ در واقع باید خاطر نشان کرد بین ساختار

زمینشناختی و عملکرد بومشناختی رابطه مستقیم دو سویه وجود 

با توجه به  درجه سختی آب(. در همین راستا 1390دارد )کیانی،

منطقه متغییر خواهد بود اکولوژیکی منبع تامین آب و وضعیت 

ترکیبات ) مثل محل عبور آب در زیرزمینعوامل  البته سایر که

جاری شدن در سطح زمین هم بر  خاک( و ساختمانی سنگ و

سختی  مثال طوربه. (1374)حسینیان،  گذارندسختی آب اثر می

و با ساختار  کیان که در یک محیط کوهستانی شهر آب

در نزدیکی نهاوند واقع شده  شناختی کارستی )آهکی(زمین

 محیط تقریباً و سختی آب شهر رابر که در یک  mg/L120  است 

است.  mg/L60 مسطح در نزدیکی کرمان واقع شده است 

که سختی آب شهر بیرجند که در یک منطقه کویری واقع درحالی

 (.1388زاده، است )کیانی و حسین mg/L350 شده است 

یا  و شناختی کارستی )آهکی(ساختار زمینبنابراین هرچه 

هم افزایش سختی آب دلیل تبخیر زیاد( )بهتر باشد خشک

دلیل ساکن میزان دما در آب شهر، ترکیبی و مقطر بهیابد. می

دلیل تأثیرپذیری هم بود ولی دمای آب رودخانه بهبودن نزدیک به

که میزان اکسیژن محلول از عوامل طبیعی کمتر بود، باتوجه با این

هم تابعی از دما است میزان اکسیژن محلول آب رودخانه که دمای 

  های مورد آزمایش بیشتر بود.داشت، اندکی از سایر آبتری پایین

 کیفیت یابیارز یابر مهمی صـشاخ ،تـنیترینیترات و  ادیرمق
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 سالمتی یابر مهمی مشکل عنصر ینا یردمقا یشافزا. است آب

 را بشر سالمتی مینوزانیتر و تینیتر. دشومی بمحسو ننساا

 زاداننو در هموگلوبینمیا مت پیشرفت باعث و دهکر تهدید

و  وزانفرتحقیقات  (. طبق1387و همکاران،  وزان)فر دشومی

بر روی دو نشان آب معدنی موجود در بازارهای  (1387همکاران )

 مورد آزمایشدنی ـمع هایآب در نیتریت ارمقد میانگینارومیه 

دارای  %1و در سطح  دهبو اردستاندا حد از بیش یعنی 03/0

است.  میزآهمخاطر انسان سالمتی یابر بودند که دارمعنی فختالا

بندی شده )آب معدنی( باید مقدار نیتریت در آب آشامیدنی بسته

باشد. در این  02/0( کمتر از 1388بر اساس استاندارد ملی ایران )

 01/0آزمایش مقدار نیتریت آب آشامیدنی شهر بیرجند کمتر از 

 4ل جدو ( کمتر است.1388بود که از استاندارد ملی ایران )

مشخصات فیزیکی شیمیایی آب آشامیدنی را بر اساس استاندارد 

WHO دهد. نشان می 
 

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

 حسب()بر واحد اندازه گیری مقدار مجاز ویژگی

pH 5/6-9 - 

 درجه سانتیگراد 20-0 دما

 - بی بو بو

 TON در دمای اتاق < 3 طعم

 - بی رنگ رنگ

 NTU < 1 کدورت

 CaCo3 500 سختی کل

 Cl 400 کلرور

 No2 )در شبکه آبرسانی(  3 نیتریت 

 Ca 300 کلسیم 

 Mg 50 منیزیم 

 NH3 5/1 آمونیاک 

 

شیمیایی در میزان سمی بودن فلزات  -فیزیکی خصوصیات

(. مطالعات در این 1389سزایی دارند )کیانی، هسنگین تأثیر ب

باشد سمی بودن  بیشترهرچه سختی آب اند زمینه نشان داده

یعنی سختی آب و سمی بودن  ؛یابدمی فلزات سنگین کاهش

)کیانی و حسین  هم دارندنسبت به معکوسرابطه فلزات سنگین 

های مطالعات اخیر نشان داده که مصرف آب(. 1388زاده، 

های ناگهانی ناشی مرگ ،منیزیم و کلسیم علت وجودهتر بسخت

بر این عالوه. دهدشدت کاهش میاز امراض قلبی و عروقی را به

های آشامیدنی سخت مانع جذب وجود کلسیم و منیزیم در آب

ها دمیوم، روی و مس و رسوب آنسرب، کا فلزات سنگین نظیر

های با سختی زیاد ناگفته نماند که آب .شودها میدر استخوان

که مشکالت خاص خود را دارند. از طرفی در مناطقی  ( >500)

فشار خون، وجود چربی و  اشود، باستفاده می ترهای نرماز آب

ند تواناین عوامل می که هر دوی اندمواجه شدهکلسترول در خون 

های مختلفی برای کاهش درجه سختی آب روشد. نباش مضر

 هایهای تبادل یونی با تبدیل یونرزینابداع شده است، مثالً 

ها را های نامحلول، آنکلسیم و منیزیم محلول در آب به یون

)حسینیان، دهد را کاهش می جذب و در نتیجه سختی آب

1374 .) 

 تحلیل با عنوان  ( در پژوهشی1392میرزائی و همکاران )

به این  رانندزما نستاا یهاخانهآب رودشیمیایی  فیزیکی کیفیت

TDS ،pH ،-2 عمجمو درنتیجه رسیدند که 
4SO ،-

3NO  3-و
4PO  

 را هـجامع انسـیوار اترـتغیی از دـصدر 95حدود  هستند درقا

 شتدابر یجابه، بنابراین توصیه کردند که دـنماین یفـتوص

 آب کیفیتخصوصیات  سایر از ،ابهـمش تاـطالعا اـب هایویژگی

 هـب را یرـیگد کیفی دبعاا نددرقا که های زیستی()مشخصه

های برای حذف سایر آالینده .دشو دهتفاــسا دــناربگذ ایشــنم

های طبیعی )گیاه پاالیی یا توان از روشمنابع آب نیز می

 هایهرچند روشهای تصفیه کننده( استفاده کرد. باکتری

اند ولی جدیدی تصفیه آب مثل استفاده فناوری نانو مطرح شده

دلیل هزینه باال توجیه اقتصادی ها بهطور معمول این روشبه

از گیاهان سبز  (گیاه پاالیی)در فناوری استفاده از گیاهان ندارند. 

ها برای کاهش آلودگی خاک و ها با میکروارگانیسمو ارتباط آن

تواند برای رفع شود. این فناوری میاستفاده میهای زیرزمینی آب

از گیاهانی مانند  روش این در کار رود.معدنی و آلی بههای آالینده

شود خردل هندی، آفتابگردان، تنباکو، چاودار و ذرت استفاده می
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هایشان تغلیظ های منابع آب با غلظت کمتر در ریشهکه آالینده

های وص برای فاضالبکنند که این روش بخصیا رسوب می

صنعتی، رواناب کشاورزی و یا فاضالب معادن اسیدی کاربرد دارد 

و برای فلزاتی مانند سرب، کادمیم، مس، نیکل، روی و کرم 

توان از چنین میهم (.environmentalhealth.ir) مناسب است

توانند ها میفاضالب بهره جست. این باکتریهای تصفیه باکتری

صورت آزاد مواد آلی و مختلفی که در فاضالب وجود دارد را یا به

در محیط تصفیه یا بر روی یک سطح ثابت مصرف کرده و به مواد 

الحیه در اص (.environmentalhealth.irثابت تبدیل نمایند )

( برای شرایط اضطرار میزان سختی 1388) انیرا ملی اردستاندا

اند؛ چراکه حساسیت نسبت به این را بدون محدودیت قید کرده

طورکلی ها بسیار کم است. بهویژگی آب در قبال سایر ویژگی

سختی آب به عنوان یک فاکتور مثبت نقش بسزایی در کاهش 

بر (. عالوه1388زاده، حسینسمیت فلزات سنگین دارد )کیانی و 

تواند در قدر امالح دارد )شور است( که ماهی نمیاین اگر آب این

توان از آن برای پرورش می ،آن به حیات و رشد خود ادامه دهد

(؛ آرتمیا موارد استفاده 1387آرتیمیا استفاده کرد )کردوانی، 

حساب بهویژه بهترین ماده غذایی برای پرورش میگو زیادی دارد به

توان محصوالت گیاهی مقاوم چنین در این مناطق میآید. هممی

 (.1386ای کشت کرد )دبیری، به شوری مانند چغندر و کلم دکمه

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه -4
 

آب رودخانه توانایی بیشتری نسبت به آب شهری در نگهداری 

که میزان آمونیاک و طوریترکیبات حاوی نیتروژن دارد، به

بیشتر بودن غلظت برابر آب چاه عمیق بود.  8نیتریت آن بیش از 

توان های آزمایش را مینیتروژن آب رودخانه در قیاس با دیگر آب

ویژه آمونیاک دفع شده توسط شیمیایی )به-های زیستیبه واکنش

ات آبزیان موجود در رودخانه( نسبت داد که منجر به تولید ترکیب

در آب مقطر که در واقع شود. دار در این منابع آبی مینیتروژن

دار صفر بود. همان آب خالص است میزان ترکیبات نیتروژن

برابر سختی کل آب چاه عمیق  3سختی کل آب رودخانه بیش از 

گیری شد. میزان بود ولی میزان کلر آن نصف آب چاه عمیق اندازه

های بر لیتر( از میانگین آبگرم میلی 4/0کلر آب ترکیبی )

بیشتر بود؛ از  5/1مقطر( یعنی  + دست آمده از آن )چاه عمیقبه

( از میانگین mg/L125طرفی میزان سختی کل آب ترکیبی )

با استناد به ( کمتر بود. mg/L185دست آمده )های بهآب

های این پژوهش که مقدار کلر آب ترکیبی برابر با میانگین یافته

شود که در مقدار کلر دو آب اولیه نبود، پیشنهاد میجبری 

 تحقیقات آینده این موضوع مجدد مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.

های زیستی مانند وجود از شاخص شوددر آخر پیشنهاد می

آال که معموالً در ای و ماهی قزلروتیفرها، ماهی مقطع لوله

منظور بررسی به ،کنند همهای تمیز و پاکیزه زندگی میآب

هایی که شود؛ زیرا معموال آب دهتفاــساخصوصیات کیفی آب 

قابلیت نگهداری امالح باالیی را دارند موجودات زنده بیشتری هم 

 ها وجود دارد. در آن

 

 تشکر و قدردانی -5
 

این مقاله با استفاده از امکانات آزمایشگاهی دانشگاه بیرجند انجام 

دلیل زاده رابری بهمحمدحسن حسینشده است. از آقای مهندس 

چنین از استاد ارجمند هم .شودمشوق بودن ایشان قدردانی می

پور کاسمانی )استاد دانشگاه بیرجند( زنده یاد دکتر محمد ابراهیم

شود و از خداوند منان دریغشان تشکر میهای بیبه پاس مساعدت

 کنیم.برای شادی روح آن بزرگوار طلب مغفرت می

 

 مراجع -6

 

 -خاک -آب -آلودگی محیط زیست )هوا(، 1386دبیری، م.، )
 صفحه. 400انتشارات کتاب آیالر، صوت(، 

های کشاورزی در معیارها و شاخص"(، 1389، م.، )دستورانی

نامه ، پایان"طالقان()مطالعه موردی: منطقه  توسعه پایدار

ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشکده منابع کارشناسی

 صفحه. 142طبیعی دانشگاه تهران، 

های کارخانجات شهرک بررسی فاضالب"(، 1379، ا.، )حمیدیان

نامه ، پایان"صنعتی سمنان و ارائه بهترین روش تصفیه

زیست، دانشکده علوم طبیعی دانشگاه ارشد محیطکارشناسی

 تهران.

(، 1398داد، ح. ر.، )، ه.، حسینی بیدار، س. ه.، و نیکجعفری

برداری و کارهای تهیه، بهرهترین راهت و مناسبشکالم"

های آب و نگهداری بهینه از تجهیزات ابزار دقیق در شرکت

-52(، 1)4، نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب، "فاضالب

59 . 

بندی کیفی منابع پهنه"(، 1397، ک.، و جهانگیر، م.، )سلطانی

استان  شرقیآب شهری، صنعتی و کشاورزی در منطقه جنوب

، نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب، "سیستان و بلوچستان

3(4 ،)18-32 . 

آلودگی (، 1388های نفتی ایران )فراورده پخششرکت ملی 

http://www.environmentalhealth.ir/
http://www.environmentalhealth.ir/
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، صوت( -خاک -آب -محیط زیستی و روشهای کنترل آن )هوا

 80 های نفتی ایران،شرکت ملی پخش فراوردهانتشارات 

 صفحه.

های محیط آلودگی(، 1385م.، )عرفان منش، م.، و افیونی، 
 ارکان اصفهان. ، انتشاراتآب، خاک و هوا-زیست

 ی، ن.،محمد نشدا، ا.، حیمیر ، ا.،نمعتمدیا رادبنی ش.، ،وزانفر

 یردمقا سنگین اتفلز دجوو سیربر"(، 1387، س.، )یگانهو 

 دموجو معدنی هایآب بیومیکر یهایژگیو و اتنیتر و نیتریت

مجموعه مقاالت هجدهمین ، "ن غربیبایجاآذر نستاا زاربا در
انجمن متخصصین . کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

 صفحه. 6، مشهد، علوم و صنایع غذایی ایران

اثر سختی آب بر "(، 1388زاده رابری، م.، )کیانی، و.، و حسین
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