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جلیل نظری :مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
تبریز ،ایران

چكیده

ز ین ا داف :کیفیت آب آشامیدنی تأثیر بسزایی در سالمت شهروندان دارد و مقایسه آن با استانداردهای موجود و اطالع از حدود مجاز
میتواند اطالعات مفیدی را در راستای حفظ سالمت جامعه ارائه نماید .در مقاله حاضر وضعیت کیفی آبهای شرب مصرفی در شهرستان ارومیه
مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است.
واد ر ش  :نتایج مربوط به آنالیز آب شرب شهر ارومیه و روستاهای آن مشتمل بر  281آنالیز انجام شده در سال  2932و  2931از
مرکز بهداشت استان تهیه و پس از ورود به نرم افزار  SPSSمورد آنالیزهای روتین آماری قرار گرفته و با استاندارد ملی مقایسه گردید.
ي فت  :سختی آبهای شرب ارومیه از  211 mg/Lتا  2101کربنات کلسیم و بطور میانگین  913 ± 200 mg/Lمتفاوت است که نشان-
دهنده آبهای سبک تا خیلی سخت است .از نظر امالح محلول مقادیر اندازهگیریشده از  219تا  2311 mg/Lو بطور متوسط ± 182 mg/L
 933میباشد .در مورد فلوراید که از نظر سالمت دارای اهمیت میباشد ،مقادیر از صفر تا  2/5 mg/Lو بطور میانگین  1/12±1/19 mg/Lمتفاوت
است .در مورد کدورت در  %00نمونههای آنالیز شده کمتر از  ،1/5 NTUدر  %90بین  1/5و  2و در  %11باالی  2 NTUبود.
بحث نتیج گیری :در مقایسه با استانداردها ملی و بینالمللی آب شرب در برخی از نواحی شهرستان ارومیه مقادیر بعضی از پارامترهای
کیفی آب شرب مطابق با حدود مجاز نبوده و الزم است اقدام اصالحی در این خصوص صورت گیرد .با اینحال در مجموع کیفیت فیزیکو
شیمیایی آبهای بررسیشده برای شرب مناسب میباشد.
کلید اژه  :آب آشامیدنی ،کیفیت ،سختی ،فلوراید ،ارومیه

د
در کشورهای در حال توسعه هنوز ریشه اصل ی
بسی ار ی از مشکالت بهداشت ی مربوط به آب آشامی دنی
سالم است .آمار منتشر شده از سازمان جهان ی بهداشت

نشان دهنده ای ن واقع یت است (  .) 1مطابق با نظر سازمان
جهانی بهداش ت (  ،) WHOآب مورد استفاده جهت
مصرف انسان بای د عاری از هر گونه می کروارگان یسم و
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مواد شی م ی ایی خطرساز برا ی سالمت ی انسان باشد .عدم
وجود رنگ و بو و طعم نامطلوب ،عدم وجود کدورت،
عدم خورندگ ی و رسوبگذاری و در حد مجاز بودن
مقادیر مواد ش یم ی ایی همراه با عاری بودن از عوامل
ب ی ماری زا از و ی ژگ ی ها ی عموم ی مهم منابع آب آشامی دن ی
است (  .)2ج نبه ها ی کی ف یت آب آشامی دنی شامل
خصوص یات فی زی ک ی  ،شی م یا یی  ،م ی کربی و زی باشناختی
است .در م یان وی ژگ ی های ش ی می ایی آب م ی توان به انواع
کات یون ها و آنیون ها و همچن ی ن سخت ی و قلی ای یت اشاره
نمود .وی ژگ ی ه ای آب مانند سخت ی (  ،) 3فلورای د ( ،)4
نی ترات (  ) 5و فلزات سنگ ی ن (  ) 6هم تز از جنبه ها ی
رضا یت مصرف کنندگان اهم یت دارند هم در غلظت ها ی
باالتر از حد استاندارد م ی توانند در طوالن ی مدت بر
سالمت مصرف کنندگان ت أث یر بگذارند.
تجارب موجود نشان م ی دهد که منابع آب آشامی دن ی
م ی توانند در معرض انواع آلودگ ی ها قرار گ ی رند  .فعالی ت -
ها ی کشاورزی و دامدار ی  ،استفاده ب ی رو ی ه از کودها ی
ش یم یا یی  ،کاربرد سموم و دفع آفات نبات ی  ،پساب برکه -
های تثب یت فاضالب ،شی رابه های زباله مدفون شده در
خاک ،تخلی ه پساب های صنعت ی و تخلی ه فاضالب ها ی
انسان ی از م هم تری ن منابع آالی ندهای هستند که پی رامون
شهرها و روستاها بر حسب مورد ،ب ه نحو ی ی افت م ی -
شوند و خطر بزرگ ی بر منابع آب آشامی دن ی محسوب
م ی گردند ( . )7
در ارتباط با کی ف یت آب در نقاط مختلف کشور
مطالعات مختلف ی صورت گرفته است .از موارد جدی د
م ی توان به مطالعه استان آذ ربا ی جان شرق ی (  ،) 8سراب ( ) 9
و قزوی ن (  ) 11اشاره نمود .در مطالعه صفری بر رو ی
آب شهر م یانه مشخص شد که عمده مشکل ای ن منابع،
سخت ی  ، )Dissolved Solids Total ( TDS ،و ی ون
ب ی کربنات بوده و سای ر پارامترها در حد مطلوب قرار
دارد .در مطالعه ا ی مان دل و همکاران در سال  2323از
 73حلقه چاه آب شرب شهرک های اقماری غرب تهران
حداکثر نی ترات  23و حداقل  0/ 0گزارش گردی د ( .)11
فرشاد و همکاران در مطالعاتی که جهت بررس ی یون
نی ترات و نی تر ی ت در واحدهای صنعت ی م نطقه تهران و
کرج در سال  2377انجام دادند م ی زان ی ون نی ترات و
نی تر یت را به ترتیب  53/92و  23 / 28م یل ی گرم در ل یتر
گزارش کردند (  .) 12در مطالعهای اجمال ی روی می زان
نی ترات آب آشامی دن ی شهر قزو ی ن در سال  2379و 2381
حدود  32۱از چاه ها م ی زان ن ی ترات باالتر از حد مجاز
بو ده است (  .) 13در مطالعها ی توسط د ی ندارلو و علی پور
بر رو ی کی ف یت آب شرب بندرعباس در سال 2383
مشخص گردی د می زان فلورا ی د  1 /07می ل یگرم در لی تر

بوده و از طرف ی م ی زان ن یتری ت ،کلرور ،سولفات ،سدی م و
 TDSنیز بی ش از حد مجاز است (  .) 14در مطالعه انجام -
شده بر روی کی فیت آب ز ی رزم ین ی دشت همدان توسط
رحمانی و شکوه ی در سال های  85و  83مشخص شد
که با توجه به نزول کم ی سفره تغ یی رات کی فی مخزن آب
زی رزم ین ی هنوز به حالت حاد نرسی ده اما بطور عمده در
 28ای ستگاه ،آلودگ ی ب یشتر از سایر ا ی ستگاه ها بوده و
 09۱/ 9از ای ن ا ی ستگاه ها دارای غلظت باالتر ن ی ترات و
یک سوم ای ستگاه ها دارای  TDSباالتر از ح د استاندارد
بوده است .در مطال عه بذرافشان و ب ی گلر ی روی آب ها ی
زی رزم ین ی هرمزگان از نظر کی فیت ش یم ی ایی مشخص شد
با ای نکه غلظت ها ی ن ی ترات ،کلرور ،سولفات و سدی م و
سخت ی باالست ول ی از دی دگاه بهداشتی مشکل آفری ن
نی ست و چنا نچه در هن گام مصرف با آب های سطح ی
مخلوط شود در گستره استاندارد قرار م یگی رد ( .)15
آنچه در مد یر ی ت تأمی ن آب آشامی دن ی قابل توجه
است ،کنترل کی ف یت و جلوگ یری از بروز بی مار ی ها ی
منتقل شونده توسط آب است (  .) 7به همی ن منظور
بررسی کی ف یت م ی کربی و ش یم یا یی آب های آشامی دن ی
شهرستان های استان آذربای جانغرب ی م ی تواند وضع کی ف ی
آب آشامی دنی را نشان دهد .بطور رسم ی مرکز بهداشت
استان در راستای نقش نظارت ی وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشک ی  ،نمونه های منابع آشامی دنی شهرها و
روستاهای مختلف استان را حداقل بصورت سال یانه از
نظر پارامترها ی ش یم یا یی با استفاده از روش های
استاندارد ( Standard Methods for the Examination
 ) of Water and Wastewaterآنال یز م ی نمای د که ای ن
اطالعات ارزشمند اغلب پس از انعکاس به شهرستان
مربوطه عمال با ی گانی شده و تحل یل خاص ی بر روی ای ن
اطالعات گسترده صورت نم یگ یرد  .ای ن در حال ی است
که هزی نه قابل توجه ی جهت نمونه برداری  ،انتقال و آنالی ز
ای ن نمونه ها صرف م ی شود .تحق یق حاضر با هدف
بررس ی و تحلی ل اطالعات خام آب آشامی دن ی شهرستان
اروم یه که در سامانه بهداشت ی موجود بود و مقا یسه آن با
استانداردهای مل ی انجام گردی د .

واد

ر ش

تح قیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی -کاربردی و
جامعه مورد مطالعه منابع آب آشا میدنی شهرستان ارومیه
است .ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی دارای  5بخش
(مرکزی ،انزل ،نازلو ،سیلوانه و صومای براد وست) و 11
دهستان و  110روستا می باشد .طبق سرشماری  ، 2931با
 332033نفر جمعیت دهمین شهر پرجمعیت ایران و
دومین شهر پرجمعیت منطقه شمال غرب ایران ب ه شمار
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می آید .منابع تأمین آب شرب شهر ارومیه از  01حلقه
چاه و رودخانه شهرچایی (تصفیه خانه  2و ) 1تأمین می -
گردد .روستاهای این شهرستان از  111حل قه چاه31 ،
حلقه چشمه و  1قنات تأمین می گردد .میزان مصرف آب
ارومیه  1811تا  2111لیتر در ثانیه در فصول سرد
غیرپیک است و برای ت أ مین آب مورد نیاز  411تا 451
لیتر از تصفیه خانه قدیم 451 ،لیتر در ثانیه از تصفیه
خانه جدید و مابقی از محل چاه ها ت أ مین میشود  .آب
شرب کلیه روستاهای ارومیه از منابع زیرزمینی
بخصوص چاه تأمین می گردد .نتایج آنالیز شیمیایی منابع
آب شهری و روستایی شهرستا ن ارومیه طی سال های
( 2931- 2932که در مرکز بهداشت استان بصورت خام
در دسترس بود) به عنوان نمونه جمع آوری و پس از
بررسی اطالعات مربوط به غلظت انواع کاتیون ها و
آنیون ها ،سختی ،هدایت الکتریکی ،کدورت TDS ،و
قلیائیت استخراج و پس از آزمون های آماری توصیفی،
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مقادیر میانگین ،انحراف معیار ،ضریب همبستگی
محاسبه و در قالب جداول و نمودارها ارائه گردید.

ي فت

مقادیر  23پارام تر کیفی منابع آب آشامیدنی بررسی -
شده در شهرستان ارومیه در جدول  2همراه با توصیف
آماری ارائه شده است .جدول  1همبستگی بین
پارامترهای فیزیکو شیمی ایی آب را نشان می دهد .نمودار
 2سختی ،نمودار  1فلوراید ،نمودار  9هدایت الکتریکی
و نمودار  0کدورت آب های آشامیدنی شهرستان ارومیه
را نمایش می دهد .باالترین مقادیر سختی مربوط به
مناطق قولنجی و دی زج دول و نوشین شهر و یکی از
چاه های شهری بود که باالی  511 mg/Lک ربنات کلسیم
تعیین گردید.

جدول :۱توصیف آماری پارامترهای کیفی منابع آب آشامیدنی شهرستان ارومیه
پارامتر

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

هدایت الکتریکی (میکروزیمنس بر سانتیمتر)

21

9911

291

590

سختی (میلیگرم در لیتر کربنات کلسیم)

211

2101

912

203

قلیائیت (میلیگرم در لیتر کربنات کلسیم)

80

523

193

39

کل جامدات محلول (میلیگرم در لیتر)

219

2321

953

132

pH

3/5

8

2/9

1/12

کدورت )(NTU

1/15

5/2

1/82

1/8

کلسیم (میلیگرم در لیتر)

28

520

81

51

منیزیم (میلیگرم در لیتر)

2

215

18

11

سدیم (میلیگرم در لیتر)

1

193

92

91

پتاسیم (میلیگرم در لیتر)

2

22

9

3

سولفات (میلیگرم در لیتر)

1

525

58

32

کلرور (میلیگرم در لیتر)

2

2201

31

201

نیترات (میلیگرم در لیتر)

1

11

9

1/3

نیتریت (میلیگرم در لیتر)

1

2/3

1/19

1/22

فلوراید (میلیگرم در لیتر)

1

2/5

1/12

1/11

دما (درجه سانتیگراد)

22

13

19/2

9/2
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جدول  .۲همبستگی بین پارامترهای کیفی آب شرب شهرستان ارومیه

دما

فلوئور

نیتریت

کلرور سولفات پتاسیم

نیترات

منیزیم

سدیم

کلسیم

pH

سختی

قلیائیت

هدایت
الکتریکی

پارامتر
هدایت

1

1

الکتریکی

1

**.853

سختی

1

**.637

**.486

قلیائیت

1

*-.198

*-.194

-.066

pH

1

**-.290

**.328

**.589

**.518

کلسیم

1

*.163

-.050

**.490

**.687

**.616

منیزیم

1

**.430

**.687

.020

**.375

**.562

**.745

سدیم

1

*.181

**.349

**.337

.077

.067

.114

*.173

پتاسیم

1

**.340

**.664

**.359

**.533

-.045

**.301

**.318

**.368

سولفات

1

.140

.043

**.673

**.506

**.365

.088

.115

**.625

**.827

کلرور

1

.089

.142

-.024

**.216

-.068

**.376

-.081

**.278

**.303

**.247

نیترات

1

.087

.001

-.004

**.431

-.032

-.024

-.043

.075

-.059

-.051

-.008

نیتریت

1

.004

*.169

**.396

.146

.042

**.421

*.180

*.197

.103

**.292

**.349

**.470

فلوراید

-.046

.048

**-.218

.133

-.075

.119

-.012

*.159

-.135

*-.184

-.072

.023

.090

دما

نمودار  .2نمایش مقادیر فلوراید در آبهای آشامیدنی شهرستان ارومیه
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نمودار  .3نمایش مقادیر هدایت الکتریکی آبهای آشامیدنی شهرستان ارومیه

نمودار  .4نمایش مقادیر کدورت آبهای آشامیدنی در شهرستان ارومیه
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بحث
کیفیت آب آشامیدنی هر منطقهای اغلب متأثر از ساختار
زمینشناسی آن منطقه بوده و از ناحیهای به ناحیه دیگر
متفاوت میباشد ( .)23برای اینکه مصرف آب در طوالنی-
مدت اثر سوء بر سالمت مردم نداشته باشد الزم است با
استاندارهای کیفی پذیرفتهشده مطابقت داشته باشد .لذا پایش
کیفی منابع آب شرب در دنیا امری مهم تلقی میگردد (,9
17و .)18رهنمودهای كیفیت آب آشامیدنی غلظتهایی از
تركیبات موجود در آب هستند كه در طول یك دوره مصرف
آب خطر قابل توجهی را متوجه سالمتی مصرفكننده نمی-
نماید(حفاظت بهداشت عمومی) .این رهنمودها توسط
سازمان بهداشت جهانی ( )WHOتدوین شده ،مورد
تجدیدنظر و اصالح قرار میگیرد ( .)19هدف از تعیین
رهنمودهای كیفیت آب آشامیدنی ،استفاده از آنها در وضع و
تدوین استانداردهای ملی در كشورهای مختلف میباشد كه
اگر این كار به درستی به انجام برسد ،در جوامع مختلف آب
آشامیدنی سالم از طریق حذف و یا كاهش غلظت آالیندههای
مضر برای سالمتی تأمین خواهد شد.
در مطالعه حاضر وضعیت پارامترهای کیفی در منابع آب
آشامیدنی شهرستان ارومیه مورد بررسی قرار گرفت .هدایت
الکتریکی آبهای آشامیدنی شهرستان ارومیه از 238 s/cm
تا  9911متفاوت بوده که نشان میدهد در برخی از منابع آب
این مقدار باالتر از حداکثر مجاز  1111 s/cmمیباشدEC .
نشاندهنده قابلیت عبور جریان برق در آب میباشد که همان
نشاندهنده مقادیر  TDSاست ( .)1فراوانی مقادیر اندازهگیری
شده مشخص نمود که مقدار هدایت الکتریکی در  %51موارد
کمتر یا مساوی  ،311 s/cmدر  %25کمتر مساوی s/cm
 321و در  %35کمتر مساوی  2381 s/cmبوده است.
نانبخش این میزان را  221 s/cmبرای آب ارومیه در سال
 2923و دکتر بذرافشان برای زاهدان این مقدار را s/cm
 1322در سال  2988و برای بندرعباس  0299 s/cmبیان
نمود که حاکی از باال بودن این پارامتر در این دو منطقه است.
در مطالعه استان آذربایجانشرقی مقادیر هدایت الکتریکی
آبهای آشامیدنی از  210تا  0331 s/cmو بطور میانگین
 521±201 s/cmمتفاوت بود که از میانگین مطالعه حاضر
پایینتر میباشد (.)8
جامدات محلول بین  219 mg/Lتا  2321و بطور متوسط
 953 mg/Lاست که در مقایسه با حدود مطلوب ( 511تا
 ،)2111 mg/Lمجاز ( 2111تا  )2511 mg/Lو فاقد مطلوبیت
آشامیدنی (بیش از  ،)21( )2511 mg/Lمقادیر  TDSآبهای
استان از مقادیر مطلوب تا فاقد مطلوبیت آشامیدنی متفاوت
است TDS .پارامتر بسیار مؤثری در ایجاد طعم آب آشامیدنی
است .آبی که دارای  TDSکمتر از 511است ،از دیدگاه
استاندارد ،آب شرب بسیار خوبی است TDS .بین  511تا

 2111مطلوب و در گستره  2111تا  2511برای شرب مجاز
است ولی با TDSبیش از  2511مقبولیت شرب ندارد (,20
11و .)12آبهای شهرستان ارومیه با مقدار مواد محلول mg/L
 953جزو آبهای خوب طبقهبندی میشود .مقدار این پارامتر
برای بندرعباس  )20( 1931 mg/Lو برای آبهای زیرزمینی
زاهدان برابر  2831 mg/Lبود ( )25که باالتر از حد مجاز می-
باشد.
از نظر پارامتر سختی ،مقادیر از  211 mg/Lتا 2101
کربنات کلسیم و بطور متوسط  918±203 mg/Lکربنات
کلسیم متفاوت میباشد .مقادیر مربوط به سختی نشان میدهد
که آبهای آشامیدنی شهرستان ارومیه از آبهای سبک تا
آبهای خیلی سخت متفاوت بوده و در مواردی مقادیر آن از
حداکثر مجاز  )20( 511 mg/Lنیز بیشتر میباشد .مقبولیت
عمومی برای سختی در جوامع مختلف فرق میکندWHO .
هیچ مقدار رهنمودی مبتنی بر ایجاد عوارض بهداشتی برای
سختی منظور ننموده است و لیکن آبی که دارای بیش از 111
میلیگرم بر لیتر باشد میتواند باعث رسوب جرم در سیستم
توزیع و مصرف زیاد صابون گردد و از سوی دیگر آب با
سختی کمتر از  21برای لولهها بسیار خورنده است (20و.)11
در مورد سختی مشخص شد که  %20موارد سختی کمتر از
 ،251در  %99موارد بین <251سختی< 911میلیگرم در لیتر
کربنات کلسیم و در  %59موارد بیشتر از  911 mg/Lکربنات
کلسیم بود که در مجموع از نظر سختی مشکلی در آبهای
شرب شهرستان وجود ندارد .همچنین مطالعه نشان داد که
مابین سختی با هدایت الکتریکی ،قلیائیت ،کلسیم ،منیزیم،
سدیم ،سولفات ،کلرور ،نیترات و فلوراید بیشترین میزان
همبستگی وجود دارد .در مطالعهای که در سال  2923بر روی
آبهای ارومیه توسط نانبخش انجام شد متوسط میزان سختی
در حدود  931 mg/Lگزارش گردید ( .)11طی بررسی انجام
شده روی منابع زیرزمینی زاهدان توسط بذرافشان و همکاران
در سال  88میزان سختی متوسط برابر  319 mg/Lبود (.)25
این میزان برای آبهای زیرزمینی بندرعباس در سال ،2981
برابر  230 mg/Lبر حسب کربنات کلسیم گزارش شده که
نشاندهنده آبهای بسیار سخت در این مناطق است ( .)20در
مطالعه استان آذربایجانشرقی مقادیر سختی از  01 mg/Lتا
 2090کربنات کلسیم و بطور متوسط 211±118 mg/L
کربنات کلسیم متفاوت بود که از میانگین مطالعه حاضر بطور
معنیداری کمتر میباشد (.)8
فلوراید از نظر بهداشتی و ایجاد بیماری در مطالعات
مختلف مورد توجه قرار گرفته است (0،19و .)10براساس
نتایج فلوراید آبهای آشامیدنی شهرستان ارومیه در %00
موارد کمتر یا مساوی  ، 1/2 mg/Lدر  %39موارد کمتر یا
مساوی  1/5 mg/Lو در  %33موارد کمتر یا مساوی 2 mg/L
است و تنها در دو مورد باالی  2 mg/Lبود که هر دو مورد
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 2/5mg/Lبودند .مطالعه حاضر نشان داد که ما بین غلظت
فلوراید آب با مقادیر هدایت الکتریکی ،سختی ،قلیائیت،
کلسیم ،منیزیم ،سدیم ،کلرور و نیترات همبستگی مثبت وجود
دارد .عمومًا مقادیر دریافت روزانه فلوراید به منطقه جغرافیایی
بستگی دارد .همچنین تماس با فلوراید از طریق آب آشامیدنی
به درجه حرارت منطقه نیز بستگی دارد و هرچه درجه
حرارت باالتر باشد ،میزان فلوراید موجود در آب بایستی کمتر
از 2/5میلیگرم در لیتر باشد (20و .)23در مطالعه بندرعباس
میانگین فلوراید  1/02 mg/Lبود ،این میزان برای آبهای
زیرزمینی زاهدان در سال  2988برابر  1/3 mg/Lو برای
ارومیه در سال  2923برابر  1/10 mg/Lبود ،که نشاندهنده
سطح پایین فلوراید در ارومیه است .در مطالعه استان
آذربایجانشرقی در  %32/9منابع آب آشامیدنی استان مقدار
فلوراید کمتر از  1/5 mg/Lگزارش گردیده که تقریبًا مشابه با
مطالعه حاضر میباشد (.)8
از نظر نیترات خوشبختانه در هیچ یک از نمونههای
موجود شهرستان غلظت نیتریت و نیترات بیش از حد مجاز
نبود و در  %211موارد کمتر از  51 mg/Lبرحسب نیترات بود.
اصوالً در بسیاری از منابع آب بهخصوص منابع زیرزمینی
افزایش مقادیر نیترات بهدلیل توسعه فعالیتهای کشاورزی
مشاهده شده است .به علت امکان وجود همزمان نیتریت و
نیترات در آب آشامیدنی مجموع نسبت غلظت هرکدام به
مقادیر توصیهشده نباید بیش از یک باشد (20و.)12
کدورت آب از نظر ایجاد احتمالی بیوفیلم در شبکه توزیع
آب و حفاظت میکربها در برابر کلرزنی اهمیت دارد (-15
 .)12مطالعه حاضر نشان داد که در اغلب موارد مقدار کدورت
کمتر از  2 NTUمیباشد با اینحال مقادیر کدورت تا بیش از
 5 NTUنیز در برخی موارد مشاهده گردید که نیازمند توجه
میباشد.
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تأمین آب آشامیدنی سالم در جوامع امری ضروری است و
باید برای دستیابی به آب آشامیدنی با باالترین كیفیت ممكن
تالش نمود .سازمان جهانی بهداشت اولین رهنمودهای کیفیت
آب آشامیدنی را در سالهای  2980تا  2985منتشر نمود .در
سالهای  2388کار تجدید نظر رهنمودها آغاز و در سال
 1119آخرین نسخه از تجدید نظرها منتشر گردید ( .)23در
ایران ،استانداردهای فیزیکی شیمیایی آب آشامیدنی نخستین-
بار در سال  2305تهیه گردید و پس از  0بار تجدید نظر در
یکصد پنجاهمین جلسه کمیته ملی استاندارد به عنوان
استاندارد رسمی ایران منتشر گردید (20و .)12براساس
بررسی صورت گرفته در مجموع آب آشامیدنی مصرف شده
در شهر و روستاهای شهرستان ارومیه از نظر پارامترهای
فیزیکو شیمیایی عمومی و متداول در حد خوب ارزیابی می-
گردد و بهنظر نمیرسد پارامترهای بررسی شده شیمیایی آب
شرب شهرستان از نظر سالمت مشکلآفرین باشد .در مناطقی
که میزان هدایت الکتریکی ،سختی و کدورت آب باالست
مطالعات بیشتر و انجام اقدامات اصالحی میتواند مد نظر
قرار گیرد.

ت دير ت كر
بدینوسیله نویسندگان مقاله از همکاری بیدریغ معاونت
بهداشتی استان آذربایجانغربی بهخصوص کارشناسان گروه
مهندسی بهداشت محیط و آزمایشگاه آب و فاضالب استان که
در تهیه اطالعات مورد نیاز تحقیق همکاری نمودند کمال
تشکر و قدردانی خود را اعالم میدارند.
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