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چکیده
آلودگی آب آشامیدنی یکی از زمینههای مهم نگرانی برای طرفداران محیط زیست است .کیفیت آب ،شاخص سالمت و
رفاه جامعه است .در این پژوهش غلظت و پهنهبندی برخی پارامترهای کیفی آب آشامیدنی شهر مالیر با استفاده از روشهای
آماری و  GISارزیابی شد .جامعه آماری مورد پژوهش شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر مالیر بود .بدین منظور این شهر به
چندین منطقه تقسیم شد به نحوی که کل منطقه شهری مالیر پوشش داده شود .در مجموع 48 ،نمونه آب آشامیدنی از
شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر در خرداد  1395جمعآوری شد .پارامترهای مختلف مانند  ،pHهدایت الکتریکی (،)EC
کاتیون ها ( )K ،Naو آنیون ( )NO3اندازهگیری شد . .غلظت نیترات در آب آشامیدنی توسط دستگاه اسپکتروفتومتر ،سدیم
و پتاسیم با دستگاه فلیم فتومتر اندازه گیری شد .میانگین پارمترهای اندازه گیری شده به ترتیب نیترات  27/61میلیگرم
بر لیتر 0/69 EC ،6/79 pH ،دسی زیمنس بر متر ،پتاسیم 0/41میلیگرم بر لیتر و سدیم  1/37میلیگرم بر لیتر بود .دامنه
غلظت نیترات نمونهها از  19/34تا  47/83میلیگرم بر لیتر تغییر داشت .تمام پارامترهای اندازهگیری شده نمونههای آب
آشامیدنی مالیر کمتر از استاندارد  WHOو استاندارد ملی ایران بود .با توجه به نقشههای  GISغلظت نیترات ،سدیم و EC
در بخشهای شمالی و شمال غربی شهر باالتر بود .از جمله دالیل باال بودن نیترات در منطقه دفع غیراصولی فاضالبهای
شهری می باشد .به منظور جلوگیری از افزایش نیترات در شبکه توزیع آب آشامیدنی ،اقداماتی چون عدم ورود فاضالب
شهری به منابع آب و تصفیه فاضالب ضروری به نظر می رسد .با توجه به این که غلظتهای نیترات  20-45میلی گرم بر
لیتر در آب را به عنوان آب های آلوده به شمار می آیند ،آب شرب شهر مالیر جزء آب های آلوده طبقه بندی می شوند.
واژگان کلیدی :پارامترهای کیفی ،آب آشامیدنی ،مالیر ،پهنه بندیGIS ،

 1دان شیارگروه محیطزی ست ،دان شکده منابع طبیعی و محیطزی ست ،دان شگاه مالیرe.solgi@yahoo.com ( .081-33339841 .نوی سنده
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مقدمه
آلودگی آب یکی از نگرانی های عمده مربوط به
محیط زیست است .کیفیت آب شاخصی از سالمت و رفاه
جامعه است .صنعتی شدن ،شهرنشینی و شیوه های
کشاورزی مدرن تاثیر مستقیم بر منابع آب دارد
( .)Parashar et al., 2008تامین آب سالم ،تمیز و فراوان

می دانند (میران زاده و همکاران .)1389 ،نیترات یک
پارامتر مهم در ارزیابی آلودگی آبهای زیرزمینی ناشی از
منابع غیر نقطهای آلودگی است و به عنوان یک شاخص
جایگزین برای تعیین آسیب پذیری آبهای زیرزمینی به
آلودگی استفاده میشود ( .)Fabro et al.,2016نیتراتها
در فرموالسیون کودهای صنعتی استفاده میشود و
همچنین میتواند از اکسیداسیون آمونیوم و دیگر
ترکیبات نیتروژندار موجود در فاضالب ایجاد شود .این
ترکیبات اثرات سوء بر سالمت انسان دارند و به طور عمده
باعث متهموگلوبینمیا در نوزادان ،زنان باردار و سالمندان
میشوند ( )Sajil et al., 2014و از این رو ،غلظت آنها در
آب آشامیدنی بایستی محدود باشد .سازمان بهداشت

برای مصارف شرب برای سالمتی بسیار مهم است .با توجه
به گزارش سازمان ملل متحد  884میلیون نفر آب تمیز
در دسترس ندارند .در دسترس بودن آب آشامیدنی سالم
از نگرانیهای کلیدی رو به رشد برای جامعه بین المللی
است .در زمینه افزایش جمعیت و آلودگی آب ،دسترسی
به آب آشامیدنی سالم در کشورهای در حال توسعه به

جهانی ( )WHOمقدار نیترات  50میلیگرم بر لیتر در

این که آب آشامیدنی سالم یک کاالی لوکس محسوب
نمیشود اما یکی از ضروری ترین الزامات زندگی است .با
این حال ،کشورهای در حال توسعه ،از عدم دسترسی به
آب آشامیدنی سالم از منابع بهبود یافته و خدمات
بهداشتی کافی رنج می برند .سازمان بهداشت جهانی
اعالم کرده است که هفتاد و پنج درصد از تمام بیماری
ها در کشورهای در حال توسعه از آب آشامیدنی آلوده
بوجود می آیند ( .)Shahid et al., 2015ناخالصی های
فیزیکی و شیمیایی موجود در آب آشامیدنی در صورتی
که بیش از استانداردهای مجاز توصیه شده توسط
سازمانهای جهانی مانند  WHOباشد در دراز مدت در
انسان موجب بروز آسیبهای غیر قابل جبران و بیماری-
هایی مانند متهموگلوبینما (نتیجه آشامیدن آب حاوی
نیترات باال و با خاصیت سرطان زایی) اسهال شدید (در
اثر غلظت باالی مواد معدنی ) و اختالالت گوارشی و سوء
هاضمه میشوند (رجایی و همکارن .)1390 ،اما مسأله
دیگر در مورد نیترات که در دهههای اخیر بین
پژوهشگران مورد بحث است ،خاصیت سرطانزایی نیترات
در آب آشامیدنی است ،به طوری که تعدادی از پژوهش-
های انجام شده شیوع انواع سرطانها مانند سرطان معده،
تیروئید و مثانه را با سطح نیترات آب آشامیدنی مرتبط

آب آشامیدنی را به عنوان استاندارد تعیین کرده است که
بر اساس شواهد اپیدمیولوژیک ایجاد متهموگلوبینمیا در
نوزادان در مواجهه کوتاه مدت است و هدف آن حفاظت
نوزادان تغذیه کننده از شیشه شیر و دیگر گروه های
آسیب پذیر جامعه است (.)WHO, 2011
متهموگلوبینمیا که معروف به سندرم بچه آبی است در
اثر مصرف آب با غلظت باالی نیترات توسط کودکان ایجاد
می شود .در این مورد کودکان کمتر از یک سال بیشتر
در معرض خطر هستند که علت این مسئله پایین بودن
 pHمعده ،وجود باکتریهای احیاء کننده و باال بودن
مصرف مایعات نسبت به وزن آنها میباشد .تقریباً  5درصد
نیترات جذب شده تبدیل به نیتریت میشود که نسبت
به نیترات سمیتر است .نیتریت پس از جذب در جریان
خون با هموگلوبین جهت تشکیل مت هموگلوبین واکنش
انجام میدهد که این ترکیب قادر به حمل اکسیژن نیست
(شکیب و همکاران .)1393 ،در مجموع ،کیفیت آب
آشامیدنی عوارض خطرناکی بر سالمت انسان دارد و این
کیفیت از نظر پارامترهای مختلف مانند  ،pHهدایت
الکتریکی و حضور آنیونهای دیگر مانند  NO3بایستی
پایش شود .همه این پارامترها باید در محدوده ایمن
تعیین شده توسط سازمانهای جهانی بهداشت باشند .در
غیر این صورت حضور آنان در غلظتهای باال برای انسان

یک چالش جهانی تبدیل شده است ( .)Reda, 2016با
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کامال مضر خواهد بود ( .)Tariq, 2014بنابراین ،نظارت
و پایش کیفیت آب یک اقدام ضروری و با اولویت در
بسیاری از نقاط جهان است .پژوهش حاضر به درک
وضعیت کنونی برخی پارمترهای کیفی آب آشامیدنی (
نیترات ،سدیم پتاسیم pH ،و ،)ECتهیه نقشه پراکنش
غلظت با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ()GIS
و تعیین روابط میان پارامترهای کیفیت آب می پردازد.

مواد و روشها
این پژوهش در خرداد سال  1395انجام شد .جامعه
آماری مورد پژوهش شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر
مالیر بود .بدین منظور این شهر به چندین منطقه تقسیم
شد به نحوی که کل منطقه شهری مالیر پوشش داده
شود در مجموع  48نمونه آب آشامیدنی به روشی که ذکر
می شود برداشت شد .موقعیت نقاط نمونهبرداری شده و
شهر مالیر در شکل  1نمایش و موقعیت و مشخصات آنها
در جدول  1نشان داده شده است.
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جدول - 1موقعیت و مشخصات مکان های نمونه برداری شده
شماره نمونه

محل نمونه برداری

( Xمتر)

( Yمتر)

شماره نمونه

محل نمونه برداری

( Xمتر)

( Yمتر)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ولیعصر
چهارراه مهدیه
انقالب
نبوت
کوی پلیس
کوهسار
چهارراه شقایق
شهرک ولیعصر
پیوند
دریاچه کوثر
تعاون
ترمینال اراک
بلوار پارک
ازناو
میدان استاندارد
شهید بهشتی
 24متری ظهیری
قائم مقام
پارک خیام
طالقانی
انتهای سعدی
کمربندی همدان
میدان امام زاده
میدان آزادگان

299759
298834
297930
298104
298444
298326
298144
297476
297415
296277
297690
300002
300686
302055
301073
300963
299954
299911
299786
298832
300016
297795
298413
299765

3798363
3798483
3798462
3798823
3798588
3799371
3800097
3800392
3799938
3799430
3796378
3795121
3797348
3797276
3796720
3796400
3795980
3796849
3796800
3797276
3795316
3797608
3796423
3795852

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

میدان امام حسین
حاج طوسی
باغ گلها
خیابان بروجرد
میدان امام
خیابان اراک
بازار روز
عارف
تکیه
میدان زندیه
امیرکبیر
فخریه
خیابان قلعه
میدان سپاه
خیابان زرینی
پمپ آب
بام مالیر
 20متری ایمان
3راه زن آقا
صدوقی
16متری
مدرس
سرو
مسکن مهر1

298850
299512
298570
299414
299516
299568
299306
299034
299120
299399
299187
299100
299037
300103
300167
300688
300864
299171
299183
298748
298873
298766
298506
298845

3797987
3795623
3796061
3796727
3796779
3796631
3796772
3796642
3797149
3797280
3797555
3797300
3797704
3797741
3797324
3798281
3798188
3798528
3798255
3798250
3797690
3798407
3800240
3800339

برای نمونه برداری از ظروف یک لیتری که قب ً
ال
اسیدشوئی و با آب مقطر شسته شده بودند استفاده شد.
در هر نقطه نمونه بردای هر بطری ابتدا با نمونه آب مورد
نظر پر و خالی شده و نمونه از آب مورد نظر پر شد.
موقعیت هر نقطه نمونه بردای نیز توسط دستگاه موقعیت
یاب جهانی ( )GPSثبت شد .پس از انتقال نمونه های
آب به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مالیر حداکثر پس از
یک روز مورد سنجش قرار گرفتند .به دلیل تغییرات pH
و هدایت الکتریکی با دما ،این پارمترها در عرصه توسط
 pHمتر و  ECمتر به صورت درجا اندازه گیری شدند و
پارامترهای کیفی آب شرب مانند پتاسیم ،سدیم و نیترات
نیز توسط روشهای استاندارد ،در آزمایشگاه منابع

طبیعی و محیط زیست دانشگاه مالیر اندازه گیری شدند.
غلظت نیترات در آب آشامیدنی توسط دستگاه
اسپکتروفتومتر ،سدیم و پتاسیم با دستگاه Flame
 photometerاندازه گیری شد .به منظور انجام تحلیل-
های آماری ابتدا داده ها وارد نرم افزار  SPSSشده و با
استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرا
گرفتند .برای رسم نمودارها نیز از نرم افزار  Excelبه کار
گرفته شد .همبستگی بین نیترات و پارامترهای مورد
بررسی با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن انجام شد.
همچنین دادههای به دست آمده از از آزمایشات پارامتر
های مختلف مذکور وارد نرم افزار سیستم اطالعات
جغرافیایی ( )GISنسخه  9/3شده و نقشههای الگوی
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مکانی انها تهیه شد .به منظور تهیه نقشه توزیع مکانی
تغییرات نیترات و سایر پارمترهای مورد مطالعه از روش

درون یابی ( Ordinary Kriging )OKدر محیط
ArcGis9.3استفاده شد.

استان همدان

شکل -1موقعیت محل های نمونه برداری آب شرب شهر مالیر

نتایج و بحث
نتایج حاصل از اندازهگیری غلطت نیترات و سایر
پارامترها (پی هاش ،هدایت الکتریکی ،سدیم و پتاسیم)
در آب آشامیدنی شهر مالیر در نقاط مختلف در شکل 2
نمایش داده شده است .نیترات یکی از عوامل شیمیایی و
شاخص آلودگی شیمیای آب است که میتواند سالمت
آب شرب را تحت تأثیر قرار دهد و سبب اثرات سوء
بهداشتی در مصرفکنندگان شود (یزدانبخش و همکاران،
 .)1390با توجه به شکل مشخص میشود که غلظت
نیترات در کلیه نقاط آب شرب مالیر مقادیر کمتر از مقدار
 50میلی گرم بر لیتر قرار دارد که حاکی از آن است که
میزان نیترات در آب شرب کمتر از استانداردهای موجود
میباشد .همچنین دادهها نشان دادند که بیشترین و
کمترین غلظت نیترات به ترتیب  19/34و  47/83است.
بر اساس توصیه سازمان بهداشت جهانی حد مجاز نیترات

در آب  50میلی گرم در لیتر میباشد (.)WHO, 2011
بـر اسـاس اسـتاندارد ملـی ،غلظـت مجاز نیترات در آب
آشامیدنی  50میلیگرم در لیتر است (استاندارد ملی
ایران شمارة  .)1376 : 1053با توجه به این که غلظت
 NO3در این مطالعه چولگی مثبت داشت ( =skewness
 )1/4به نظر میرسد که غلظت نیترات در آبهای
زیرزمینی متاثر از هر دو منبع نقطهای و غیر آلودگی است
( .)Jalali and Kolahchi, 2008آبها به صورت
طبیعی و در صورت نداشتن آلودگی دارای مقدار کمتر از
 1میلیگرم در لیتر نیترات هستند .باال بودن میزان
نیترات در آب نشان دهنده پدیده آلودگی است که می-
تواند آلودگی میکروبی نیز به همراه داشته باشد (محمدی
و همکاران .)1390 ،در پژوهشی که توسط نانبخش و
همکاران ( )1389انجام شد میانگین غلظت نیترات در
چاههای آب شرب روستاهای اطراف شهرک صنعتی شهر
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ارومیه برابر  17/46میلیگرم در لیتر به دست آمد .در
مطالعه محمدی و همکاران )1390( ،در آب آشامیدنی
مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مقدار میانگین  18/09گزارش شد .غلظت نیترات در همه
نمونههای آب آشامیدنی مورد مطالعه شهر مالیر بیشتر
از  19میلی گرم بر لیتر است با توجه به این که غلظت
باالتر از  19میلی گرم بر لیتر در طوالنی مدت سبب
عوارضی همچون سقط حنین می شود (یزدانبخش و
همکاران  )1390و با توجه به دفع غیراصولی فاضالبهای
شهری در مالیر بیشک غلظت باالی نیترات سبب
مشکالت جدی برای مصرف کنندگان خواهد شد .به نظر
میرسد دفع فاضالب خام در مناطق شهری و روستایی
منبع اصلی یونهای نیترات در منابع آب شهری هستند
( .)Tahernezhad et al., 2016در پژوهش پسند زاده
( )1380روی منابع آب شهرستان گرگان با غلظت نیترات
 61/25 – 3/52میلیگرم در لیتر نیز اصلیترین مشا
آلودگی منابع آب زیرزمینی شهرستان را فاضالبهای
خانگی عنوان کردهاند .تصفیه آب برای حذف نیترات
معموال راه مناسبی برای جلوگیری از مشکالت نیترات
است (نووروزی و همکاران .)1386 ،با توجه به این که
فاضالب به سرعت و در کوتاهترین زمان ممکن از میان
درز و شکافهای بافت آهکی عبور کرده و به ابخوان می-
پیوندد احداث شبکه جمعآوری فاضالب شهری باعث
کاهش غلظت نیترات خواهد شد (بدیعی نژاد و همکارن،
 .)1390آب های زیرزمینی با غلظت آستانه بیش از 13
میلی گرم در لیتر  NO3به علت فعالیت های انسانی (به
اصطالح مقدار متاثر از فعالیت های انسانی) آلوده شدهاند

( Eckhardt and Stackelberg, 1995؛

Jalali and

 . )Kolahchi, 2008نمونههای آب همه محلهای مورد
مطالعه در شهر مالیر غلظتهای باالتر از مقدار متاثر از
فعالیتهای انسانی را نشان دادند .مطالعه Jalali and
) Kolahchi(2008روی  48نمونه آب زیرزمینی در
منطقه مالیر نشان داد که غلظت نیترات در  %75نمونه-
ها بیشتر از  13میلی گرم بر لیتر و  12/5درصد نمونه
نیترات باالتر از  50میلی گرم بر لیتر داشتند .نووروزی

( ،)1386در مطالعه منابع آب شرب زیرزمینی مناطق
مختلف استان همدان باالترین میانگین یون نیترات را
مربوط به شهرستان مالیر با  47/42میلی گرم در لیتر
گزارش نمود .در مطالعه صورت گرفته توسط )(2011
 Jalaliدر شهر تویسرکان روی  95منبع آب زیرزمینی،
غلظت  1تا  165با میانگین  30میلی گرم بر لیتر به دست
آمد .دولتشاهی و همکاران ( )1389میانگین غلظت
نیترات در منابع آب شرب شهرستان بردسیر به
ترتیب 7/84±4/54مشاهده شد .پاسبان و همکاران
( )1386نیز میانگین غلظت نیترات  9/54میلی گرم در
لیتر را برای منابع آب شرب بجنورد به دست آوردند که
در این مطالعه  45/56درصد از نمونه های مورد آزمایش،
نیترات بیشتر از استاندارد ملی ایران داشتند .بررسی
رشادمنش و همکاران ( )1384در منابع آب شرب
روستاهای شهرستان سنندج ،غلظت نیترات را 83/7
میلی گرم در لیتر نشان داد که حاکی از سالم بودن آب
برای شرب از نظر نیترات بود .بدیعی نژاد و همکاران
( )1391در مطالعه خود در شهر شیراز مقادیر نیترات را
بین  4تا  72میلی گرم بر لیتر با میانگین  31/65میلی
گرم بر لیتر گزارش نمودند .عالیقدری و همکاران ()1390
در طی چهارفصل مقادیر غلظت نیترات در شبکه توزیع
آب آشامیدنی شهر اردبیل را اندازهگیری کردند که
غلظت نیترات در محدوده  1/8-60/1و میانگین 13/52
میلی گرم در لیتر به دست آمد .طبق تعریف ،در غلظت-
های نیترات کمتر از  20میلی گرم /لیتر آب کمی آلوده،
 20-45آب آلوده و بیش از  45میلی گرم بر لیتر به عنوان
آب های خیلی آلوده طبقه بندی می شوند (فالح و
همکاران .)1381 ،شکل 3فراوانی غلظت نیترات در آب
آشامیدنی را نشان میدهد همانطور که در این شکل
مشاهد میشود  2درصد نمونهها غلظت کمتر از  20میلی
گرم بر لیتر ،غلظت نیترات  72/9درصد نمونهها در دامنه
 20-30میلی گرم بر لیتر 9 ،درصد نمونه در دامنه -40
 30میلی گرم بر لیتر و  6/25درصد نمونه غلظت بین
 40تا  50میلی گرم بر لیتر دارند.

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران
سال نهم .شماره سی و ششم .تابستان 1398

 pHنشان دهنده قدرت آب برای واکنش با مواد اسیدی
یا قلیایی موجود در آب است و توسط دی اکسید کربن،
کربنات و تعادل بیکربنات کنترل میشود ( Krishna
 .)kumar et al., 2015یکی از آزمایشهای ابتدایی در
مورد آب تعیین  pHاست .مقدار آن در آبهای سطحی
و زیرزمینی غیر شور بین  7/5تا  8/6تغییر میکند.
منطقـه مـورد مطالعـه بـا میـانگین  pHبرابـر بـا 6/79
و مطابـق استاندارد سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت
آمریکـا (  )6/8-5/5و همچنــین اســتاندارد 1053
ایــران ( )6/9-5جهــت مصــارف آشامیدنی قابل قبول
می باشـد .تغییرات  pHممکن است به علت فعالیتهای
انسانی مانند دفع فاضالب در منطقه مطالعه شود.

شکل  –3فروانی غلظت نیترات در آب شرب مالیر

60

)Na (mg/l
)K (mg/l

50

EC

40
مقدار پارامترها

pH

30

)NO3 (mg/l

20
10
0

سرو

16متری

سه راه زن آقا

بام مالیر

خیابان قلعه

خیابان زرینی

تکیه

امیرکبیر

بازار روز

باغ گلها

میذان امام

میدان امام…

انتهای…

میدان.امام زاده

پارک خیام

24متری…

پارک

استاندارد

پیوند

تعاون

چهارراه شقایق

انقالب

کوی پلیس

ولیعصر

محل های نمونه برداری

شکل -2تغییرات غلظت نیترات  ،سدیم ،پتاسیم  EC ،و  pHدر آب شرب شهر مالیر

( ECهدایت الکتریکی) نشان دهنده مقدار ماده حل شده
در آب است .هدایت الکتریکی اندازهگیری ظرفیت آب
برای انتقال جریان الکتریکی است .مقادیر آن در آب
آشامیدنی شهر مالیر از  0/64تا  0/8با میانگین
0/69دسی زیمنس بر متر متغیر بود کـه میانگین هـدایت
الکتریکـی ) (ECدر منطقـه مـورد مطالعـه کمـتر از
مقدار رهنمودی سازمان جهانی بهداشت در آب
آشـامیدنی ( 1500میکروزیمنس بر سانتیمتر) می باشد.
بر اساس طبقهبندی ویلکاکس میزان  ECکمتر از 0/25
دسی زیمنس بر متر در کـالس  1آبهای کم شور و بین
 0/25و  0/75دسی زیمنس بر متر جزء آبهـای بـا

شـوری متوسـط هستند (معروفی و همکاران.)1388 ،
نتایج  ECدر مالیر نشان میدهد که آب آشامیدنی مالیر
دارای شوری متوسط است و کیفیت این آبها از نظر
شوری در حد مناسبی هسند EC .بیشتر منابع آب
شیرین از  10تا  µS/cm 1000یا باالتر به خصوص در
آب آلوده گزارش شده است
( .)WHO and UNICEF RADWQ, 2012حد
مطلوب  ECدر آب آشامیدنی  1500میکروزیمنس بر
سانتیمتر تجویز شده است EC .توانایی مواد برای هدایت
جریان الکتریکی را اندازه گیری میکند به طوری که EC
باالتر نشان دهنده غنی شدن نمک در آبهای زیرزمینی
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است .اگر غنی سازی نمکها کم باشد  ECدر طبقه 1
قرار می گیرد)µS/cm EC>1500( ،؛ اگر غنی سازی
نمکها متوسط باشد  ECدر طبقه 2
)1500>EC>3000؛ و اگر غنی سازی نمکها باال باشد

جدول  –3ماتریس همبستگی بین متغیرها با استفاده از

(µS/cm

 ECدر طبقه µS/cm EC<3000( 3

)؛

آزمون پیرسون
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 .)Prasanth et al. 2012مقادیر  ECبه دست آمده در
این مطالعه همسو با نتایج جهانی زاده و همکاران ()1389
در آب آشامیدنی شهر بروجرد ( ) EC=0/643dS/mبود.
غلظت  Naاز 0/9تا  1200میلی گرم در لیتر متغیر است.
به طور کلی Na+ ،یون غالب در میان کاتیونها است و در
بسیاری از آبهای طبیعی موجود است که حدود  53تا
 69درصد کل کاتیون ها را تشکیل میدهد .این به دلیل
هوازدگی سیلیکات ها و یا انحالل نمکهای ذخیره شده
خاک است ( K .)Krishna kumar et al., 2015یک

بین پارمترها نشان میدهد که بین نیترات با  pHو

عنصر طبیعی است اما غلظت آن در مقایسه با Mg ،Ca

همبستگی مثبت در سطح  5درصد وجود دارد .همچنین

و  Naبسیار کم است .متوسط غلظت پتاسیم  0/41میلی

همبستگی مثبتی بین پتاسیم با  ECوجود دارد .بین

گرم بر لیتر و حداکثر 0/59میلی گرم در لیتر است.

نیترات با سدیم و پتاسیم هم هیچ گونه همبستگی معنی
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به کمک آزمون پیرسون محاسبه و یافتههای آن در
جدول  3نشان داده شده است .جدول ضریب همبستگی
EC

داری وجود نداشت .به منظور تحلیل تغییرات مکانی
جدول - 2مقایسه میزان پارمترهای به دست آمده در آب
شرب مالیر با استانداردها
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غلظت نیترات و سایر متغیرها در آب آشامیدنی شهر مالیر

که در بخشهای جنوبی و مرکزی غلظت نیترات ،سدیم
و  ECپایین بوده ،اما در شمال و شمال غربی مقدار آن
باالتر می باشد .در واقع نیترات ،سدیم و  ECدارای الگوی
مکانی مشابهی هستند pH .و پتاسیم هم دارای تغییرات
کم و الگوهای متفاوتی بودند.
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شکل  -4نقشههای پهنهبندی نیترات ،سدیم ،پتاسیم pH ،و EC

نتیجهگیری
در این پژوهش نمونه های آب آشامیدنی شهر مالیر
به منظور اندازه گیری پارامترهای کیفی ( ،EC ،pHسدیم،
پتاسیم و نیترات) با توجه ویژه به غلظت نیترات مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که غلظت
نیترات بین  19/34و  47/83میلی گرم در لیتر با مقدار
متوسط  27/61میلی گرم در لیتر است .در هیچ یک از
نمونههای آب آشامیدنی ،غلظت نیترات از حد مجاز آب
شرب توصیه شده توسط  WHOبیشتر نبود .غلضت یون
نیترات در منطقه ولیعصر نزدیک به بیشینه مجاز غلظت

این یون در آب آشامیدنی بود .نیترات ،سدیم و  ECاز
نظر مکانی الگوهای مشابهی داشتند و غلظتشان از سمت
جنوب به شمال روند افزایشی داشت .با این حال،
تسهیالت بهداشتی ناکافی و دفع فاضالب نادرست
فاضالب عوامل موثر بر غلظت نیترات در آبهای
آشامیدنی هستند .مطالعات دقیق تر با استفاده از
ابزارهای مدرن مانند مدل سازی و کاربرد ایزوتوپ ها
برای درک بهتر این مشکل مفید خواهد بود .پیشنهاد می
شود پایش مستمر منطقه مورد مطالعه به ویژه نقاط با
غلظت باال انجام گیرد و علت دقیق افزایش غلظت نیترات
تعیین شود.

185

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران

186

سال نهم .شماره سی و ششم .تابستان 1398

منابع
استاندارد ملی ایران شمارة  ،1376 : 1053ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی.
بدیعی نژاد ا ،.م .غالمی ،ا .جنیدی جعفری و ا .عامری .1391 .بررسی عوامل موثربر غلظت نیترات منابع آب شرب زیرزمینی
شیراز با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS( .طلوع بهداشت.47-56: )2( 11 .
پاسبان ،ع ،.ج .امانی و م .چتر سیماب .1388.بررسی غلظت نیترات در چاه های تأمین کننده آب شرب شهر بجنورد در
سال . 1388تهران  :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ؛ دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط  ،آبان .1388
پسندزاده ،م ،.م .رقیمی و م .خادمی .1380 .اثرات زیست محیطی توسعه شهری بر آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی
گستره گرگان  ،شمال خاور ایران  .علوم و زمین .54-48:)54( 14 ،
جهانی زاده ،ش ،.م .چگنی و م .دارابی .1389 .بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب و آب شرب بروجرد و مقایسه با
استانداردهای کشوری ،سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران  13-11آبانماه 1389کرمان ،تاالر فارابی.
دولتشاهی ،ش ،.م .ملکوتیان ،ج .مومنی ،م .مصرقانی و ا .پاریزی .1389 .بررسی میزان نیترات و نیتریت در منابع آب
آشامیدنی شهرستان بردسیر در سال  .1388سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران  13- 11آبانماه 1389کرمان،
تاالر فارابی.
رجایی ،ق ،.م.ه .مهدی نژاد و س .حصاری مطلق  -1388 .1390بررسی کیفیت شیمیایی آب شرب روستایی دشت بیرجند
و قائن در سال  .1389مجله تحقیقات نظام سالمت.737-745:)6( 7 ،
رشاد منش ،ن ،.س .ارشیایی ،ز .حسینی ،ش .رحیمی و ش .کریمیان .1386.بررسی میزان فلوئور و نیترات در آب آشامیدنی
روستاهای تابع شهرستان سنندج در سال  . 84همدان  :دانشگاه علوم پزشکی همدان ؛ دهمین همایش ملی بهداشت محیط
 8-10 ،آبان .1386
شکیب ،ع.ر ،ج .رحیمی  ،م .نوری سپهر م .ضرابی .1393.اندازهگیری نیترات منابع آب آشامیدنی کرج و پهنهبندی آن با
سیستم اطالعات جغرافیایی ( .)GISنشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز.58-49: )1( 4 .
عالیقدری ،م ،.ص .حضرتی ،ع .سخایی زاده و م .سلیمان پور. 1390 .اندازهگیری غلظت نیترات در منابع تأمینکننده و شبکه
توزیع آب آشامیدنی شهر اردبیل .سالمت و بهداشت.69-75: )2( 2 .
فالح ،س.ح ،.س.م .مهدی نیا ،م .حیدریه و ا .عباسی .1385 .بررسی میزان نیتریت و نیترات در منابع آب آشامیدنی شهر
سمنان در سال  .1381مجله دانشگاه علوم پزشکی گیالن.1-6 : )6( 15 .
محمدی ح ،.ا .یزدانبخش ،غ .بنیادی نژاد ،ا .شیخ محمدی ،ق .قنبری و ع .علینژاد  .1390.بررسی غلظت نیتریت و نیترات
در آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در استان تهران  .مجله تحقیقات نظام سالمت7،
(.789-782 :)6
معروفی ،ص ،.ا .ترنجیان و زار ع ابیانه ح pH .1388.ارزیابی روش های زمین آمار جهت تخمین هدایت الکتریکی و زه
آب های آبراهه ای دشت همدان – بهار .مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک جلد شانزدهم ،شماره دوم .صفحات 169
تا .187
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،استاندارد شماره ،1053ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی ،چاپ
پنجم.
میران زاده م.ب ،.م .حیدری ،س .دهقان و م .حسن زاده .1389 .مروری بر نیترات در آب آشامیدنی و اثرات بهداشتی آن
با تاکید بر اثرات سرطان زایی آن در انسان .تحقیقات نظام سالمت ،دوره  ، 6صفحات  1057تا .1071

187

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران
1398  تابستان. شماره سی و ششم.سال نهم

 بررسی میزان غلظت نیترات و نیتریت در چاههای آب شرب روستاهای اطراف.1389 . ابراهیمی. محمدی و ا. ا،. ح،نان بخش
.881 -888  ص،6  شماره. تحقیقات نظام سالمت.شهرک صنعتی شهر ارومیه
 بررسی میزان یونهای نیترات و نیتریت در منابع آب.1386 . ظفرمیرمحمدی. رنجبر و ع. م، شهبازی. ا،. ح،نووروزی
. دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، دهمین همایش ملی بهداشت محیط،زیرزمینی استان همدان
Eckhardt, D.A.V. and P.E. Stackelberg.1995. Relation of groundwater quality to land use on Long
Island, New York. Ground Water, 33:1019–1033.
Fabro, A.Y.R., J.G. Pacheco Avila, M.V. Esteller Alberich, S. A. Cabrera Sansores and M. A.
Camargo-Valero. 2015. Spatial distribution of nitrate health risk associated with groundwater use as
drinking water in Merida, Mexico.Applied Geography, 65: 49-57.
Jalali, M. 2005. Nitrate Pollution of Groundwater in Toyserkan. Western Iran Environmental Earth
Science, 62, 907-913.
Jalali, M. and Z. Kolahchi. 2008. Groundwater quality in an irrigated, agricultural area of northern
Malayer, western Iran. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 80: 95–105.
Krishna kumar, S., A. Logeshkumaran, N. S. Magesh, P.S. Godson and N. Chandrasekar. 2015.
Hydro-geochemistry and application of water quality index (WQI) for groundwater quality
assessment, Anna Nagar, part of Chennai City, Tamil Nadu, India.Appl Water Sci, 5:335–343.
Parashar, S., N.Verma, S. Dixit and R. Shrivastava. 2008. Multivariate analysis of drinking water
quality parameters in Bhopal, India. Environ Monit Assess, 140:119–122
Reda, A.H. 2016. Physico-Chemical Analysis of Drinking Water Quality of Arbaminch Town. J
Environ Anal Toxicol, 6:2
Sajil, K. P. J., P. Jegathambal and E. J. James. 2014. Chemometric evaluation of nitrate
contamination in the groundwater of a hard rock area in Dharapuram, South India. Applied Water
Science, 4, 397e405
Sarath Prasanth, S.V., N.S. Magesh, K.V. Jitheshlal and N Chandrasekar. 2012. Evaluation of
groundwater quality and its suitability for drinking and agricultural use in the coastal stretch of
Alappuzha District, Kerala, India. Appl Water Sci, 2(3):165–175.
Shahid, N., Z. Zia, M. Shahid, H. Faiq Bakhat, S. Anwar, G. Mustafa Shah and M. Rizwan Ashraf.
2015. Assessing Drinking Water Quality in Punjab, Pakistan.Pol. J. Environ. Stud, 24(6):2597-2606.
Tahernezhad, Z., Z. Yousefi and N. Mousavinasa. 2016. A survey on fluoride, nitrate, iron,
manganese and total hardness in drinking water of Fereydoonkenar city during 2008-2013.
Journal of Advances in Environmental Health Research (JAEHR), 4(2): 102-112.
Tariq, S. R. 2014. Multivariate Statistical Analyses of Fluoride and Other Physicochemical
Parameters in Groundwater Samples of Two Megacities in Asia: Lahore and Sialkot. Hindawi
Publishing Corporation Journal of Chemistry Volume 2014, Article ID 682452, 11 pages
WHO, UNICEF RADWQ. 2012. Rapid assessment of drinking-water quality (RADWQ): a
handbook for implementation. In: Geneva, Switzerland, World Health Organization (WHO); New
York, USA, United Nations Children's Fund (UNICEF).
WHO. 2011. Guidelines for drinking-water quality (4th ed.). Geneva: World Health Organization

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران

1398  تابستان. شماره سی و ششم.سال نهم

188

Zoning of Some Drinking Water Quality Parameters Using GIS (Case
Study: Malyer City)
Eisa Solgi1, Mohammad Nasiri2

Abstract

Pollution of drinking water is one of the fields of important concern to environmentalists. Water quality
is an indicator of health and welfare of a community. In this research, the concentration and mapping of
some quality parameters of drinking water in Malayer city were evaluated using statistical and GIS
techniques The study populations were drinking water distribution networks of Malayer. For this
purpose, the city divided into several areas so that covered the total urban area. A total of 50 drinking
water samples were taken from the drinking water distribution network, during May 2016. The various
parameters such as, pH, Electrical conductivity (EC), cations (Na, K), and anions (NO3) were measured.
The concentration of nitrate was measured by spectrophotometry and sodium and potassium by flame
photometer. The mean values of measured parameters were nitrate 27.61 mg/l, pH 6.79, electrical
conductivity 0.69 dS/m, potassium 0.41 mg/l, and sodium 1.37 mg/l. The range of nitrate levels from
obtained samples varied between 19.34 and 47.83 mg/l. All measured parameters for drinking water
samples from Malayer were observed to be lower than the WHO standard and the national standard of
Iran. With regard to GIS maps, the concentrations of NO3, Na and EC were higher in northern and
northwest regions. One the reasons for the high concentration are unsafe disposal of municipal
wastewater. In order to prevent the increase of nitrate in the drinking water distribution network, doing
of some actions such as no discharge of municipal wastewater to water sources and wastewater treatment
seems to be necessary. With attention to the classification of polluted waters with nitrate 20-45 mg/l,
drinking water of Malayer city were regarded polluted.
Keywords: Quality parameters, Drinking water, Malayer, Zoning, GIS
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