معیارهای کیفیت آب آشامیدنی
آة ًقص ثسیبر هْوی را در سالهتی اًسبى ایفب هی کٌذ  .آة سوَم ثذى را خبرج هی کٌذ ٍ ٍجَد آى ثزای
حیبت اًذام ّب ثسیبر ثب اّویت است .ثِ عَر هتَسظ  ۶0درصذ اس ٍسى ثذى را آة تطکیل هی دّذّ .ز اًسبى
ثزای سًذُ هبًذى ثبیذ در رٍس هقبدیز هطخصی آة ثٌَضذ.
اهب گبّی کوجَد ایي هبیغ حیبتی سجت افشایص هصزف آة آلَدُ
در ثیي افزاد گطتِ کِ خَد سجت ثزٍس ثسیبری اس ثیوبری ّب هی
گزدد .آة آضبهیذًی ثبیذ سبلن ثَدُ ٍ عؼن ٍ ثَی ًبهغجَع ىداضتِ
ثبضذ.
هؼیبرّبی کیفیت آة آضبهیذًی را هی تَاى ثِ صَرت سیز دستِ
ثٌذی کزد:

کیفیت فیسیکی
هؼیبرّبی کیفیت فیشیکی ٍ ٍیژگی ّبی ظبّزی جْت سٌجص کیفیت آة ضبهل هَارد سیز هی ثبضذ:
 -1کذورت :کذٍرت یک ٍیژگی فیشیکی اصلی آة ٍ ثیبًگز تَاًبیی آة در ػجَر دادى ًَر ٍ یب هؼیبری ثزای
هیشاى جذة ًَر ٍ یب پزاکٌذگی ًَر تَسظ هَاد هؼلق در آة است  .کذٍرت در اثز ٍجَد هَاد هؼلق کلَئیذی
در آة ایجبد هیضَد .کذٍرت آة ثب اًَاع گًَبگَى کذٍرت سٌج ،اًذاسُ گیزی هی ضَد.
 -2رنگ :آة آضبهیذًی ثبیذ ثی رًگ ثبضذ ٍ آى را هی تَاى ثزحست ٍاحذ رًگ سٌج
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سٌجیذ کِ ثبیذ کوتز اس پٌج ٍاحذ آى ثبضذ.
 -3مشه :آة آضبهیذًی ثبیذ خَضوشُ ٍ ثذٍى هشُ ًبپسٌذ ثبضذ.

کیفیت شیمیائی
ٍجَد هقذار اًذکی اس هَاد ضیویبیی در آة هیتَاًذ ثِ ثزٍس هطکالت ثْذاضتی حبد هٌجز ضَد .در سٌجص
کیفیت ضیویبیی آة ،هَارد سیز هَرد تَجِ قزار هی گیزًذ:
 -1مقذار مجاس کلز  :چَى هقذار کلز در جبّبی هختلف هتفبٍت است ،ثیص اس ّز چیشی السم است هقذار
ػبدی کلزٍرّبی آة ّبی سغحی ٍ سیزسهیٌی غیزآلَدُ در ّز هحل اًذاسُ گیزی ضَد ّ .زگًَِ افشایطی اس
عیف ػبدی ،هطکَک ثِ آلَدُ ثَدى آة است  .هقذار هجبس کلزٍر آة  ۲00هیلی گزم در لیتز ٍ ثیطتزیي
هقذار هجبس آى  ۶00هیلی گزم در لیتز است.
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 -2سختی آب:
سختی آة ثِ عَر ػوذُ ثِ سجت چْبر جشء هحلَل در آى است  .ایي اجشاء ػجبرت اًذ اس  :ثی کزثٌبت کلسین،
ثی کزثٌبت هٌیشین ،سَلفبت کلسین ٍ سَلفبت هٌیشین ٍ .جَد ّز یک اس ایي تزکیت ّب سجت سختی آة هی
ضَد.
سختی ثیص اس حذ آة هضزاتی دارد .یکی اس ایي هضزات ایي است کِ ًَضیذى ثیص اس حذ آة سخت هَجت
رسَة در افزاد سٌگ سبس هی ضَد ٍ ّوچٌیي هَجت ثیوبری ّبی گَارضی ثبلخصَظ سٌگ کلیُ است  .آة
سخت هَجت اس دست دادى عؼن ٍ هشُ ًَضیذًیّب هیضَد .آة آضبهیذًی ثبیذ دارای سختی هتَسغی ثبضذ.
الجتِ هجوَع سختی آة ًجبیذ اس  ۳00هیلی گزم در لیتز ثیطتزثبضذ.
 -3آمونیاک آساد و نمک های آمونیاک  :هقذار آهًَیبک آة هؼیبری ػبلی اس آلَدگی آة ثِ فبضالة است .
مٍاد پزٍتئیٌی هَجَد در هذفَع ،تجشیِ ٍ تجذیل ثِ است هی ضَد کِ خَد ثز اثز اػوبل هیکزٍة ّب تجذیل ثِ
آهًَیبک هی ضَد .آهًَیبک آساد ٍ اهالح آهًَیبک در آة آضبهیذًی ًجبیذ اس پٌجبُ هیلی گزم در لیتز ثبضذ.
 -4آمونیاک مواد سفیذه ای  :ایي ًَع آهًَیبکٍ ،سیلِ اًذاسُ گیزی م ٍاد آلی تجشیِ ضذُ ثِ اکسیذ ضًَذُ،
است ٍ در آة ّبی سیزسهیٌی ًجبیذ دیذُ ضَد  .آهًَیبک هَاد سفیذُ ای در آة آضبهیذًی ًجبیذ اس یک دّن
هیلی گزم در لیتز ثیطتز ثبضذ.
 -5نیتزیت ها :هقذار ًیتزیت ّبی آة آضبهیذًی ثبیذ صفز ثبضذ ٍ ثَدى آًْب ًطبًِ آلَدگی تبسُ است ،اهب در
آة چبُّبی ػویق هوکي است ًیتزیت ّب یبفتِ ثطًَذ.
ثبی هطکَک ثِ ضوبر آیٌذ هگز آى کِ اس چبُ ػویق ثِ دست آهذُ ثبضٌذ.
ثٌبثزایي آة ّبی دارای ًیتزیت د
 -6نیتزات ها ً :طبًِ پیطیٌِ آة است ٍ ثَدى آًْب در آةً ،طبًِ آلَدگی پیطیي است  .ثِ ضزط آى کِ
ًیتزیت در آة ًجبضذ .هقذار ًیتزات آة آضبهیذًی ًجبیذ اس یک هیلی گزم در لیتز ثیطتز ثبضذ.
ًیتزات ثِ عَر هؼوَل ثزای سالهتی خغزًبک ًجَدُ اهب هصزف هذاٍم ٍ ثیص اس اًذاسُ آى هی

تَاًذ اثزات

سیبدی ثز سالم تی اًسبى ثِ خصَظ ًَساداى داضتِ ثبضذ ً .یتزات ثب ّوَگلَثیي خَى تزکیت ضذُ ٍ سجت
اختالل در حول اکسیژى تَسظ آى ضذُ ٍ تَسظ دستگبُ گَارش ثِ  NO2تجذیل هیضَد ٍ ًَساد اس کوجَد
اکسیژى رًج ثزدُ ٍ سجت ًبرسبیی در ًَساداى هیضَد.
سبیز ػَارض استفبدُ اس ًیتزات در هذت سهب ى عَالًی ضبهل کبّص اسیذیتِ هؼذُ  ،کوجَد آًشین  ،کبّص
ّوَگلَثیي ّبی عجیؼی خَى  ،افسزدگی  ،تبثیز ثز سیستن ػصجی ٍ سهبًیکِ غلظت آى ثبالی
سجت هزگ خَاّذ ضذ.
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 -7مقذار جذب اکسیژن  :اکسیژى جذة ضذُ آة در  ۳۷درجِ سبًتی گزاد ٍ در هذت سِ سبػتً ،جبیذ اس
یک هیلی گزم در لیتز ثیطتز ثبضذ.
 -8اکسیژن حل شذه در آبً :جبیذ اس یک هیلی گزم در لیتز ثیطتز ثبضذ.
 -9موادسمی :ثَدى ثؼضی هَادسوی ثِ هقذار ثیص اس حذ هجبس ،هی تَاًذ دلیلی ثزای رد کزدى آة هصزفی
ثزای استفبدُ ػوَم ثبضذ ایي هَاد ػجبرت اًذ اس :آرسٌیک ،کبدهیَم ،سیبًیذ ،سزة ،جیَُ ٍ سلٌیَم.

آزمایش های میکروب شناختی
ایي آسهبیص ّب ثز هجٌبی ضٌبسبئی هیکزٍةّبیی ّستٌذ کِ ًطبًِ آلَدگی آة ثِ هذفَع است .ایي هیکزٍةّب
ػجبرتٌذ اس:
 -1گزوه کلی فزمها :ضبهل هیکزٍة ّبی َّاسی یب ثی َّاسی ،ثذٍى ّبگ ،هتحزک ،غیزهتحزک یب هیلِ ای
ضکل ّستٌذ کِ هی تَاًٌذ الکتَس را در دهبی  ۳۵تب  ۳۷درجِ سبًتی گزاد در کوتز ا س  ۴۸سبػت تخویز
ًوبیٌذ .کلی فزمّب ّن ضبهل هیکزٍة ّبی هذفَػی ٍ ّن غیزهذفَػی ّستٌذ.
اس دیذگبُ کبرّبی ػولیّ ،وِ کلی فزمّب اس گزٍُ هذفَػی فزض هی ضًَذ هگز خالف آى را ثتَاى ثبثت ًوَد.
ایي هیکزٍةّب ّویطِ ثِ هقذار اًجَُ در رٍدُ اًسبى ّستٌذ.
ثزآٍرد هی ضَد کِ در ّز یک رٍس یک اًسبى ثِ عَر هتَسظ دٍیست تب چْبرصذ هیلیبرد اس ایي هیکزٍةّب را
دفغ هی ًوبیذ .لذا ایي هیکزٍةّب ًجبیذ در آة آضبهیذًی ثبضٌذ ٍ اس ایي رٍ ٍجَد آًْب دلیل ثز آلَدگی آة ثِ
هذفَع است .کلی فزمّب را ثب رٍش ّبی کطت ثِ آسبًی هی تَاى ضٌبسبئی ًوَد.
 -2استزپتوکوکهای مذفوع :ثِ عَر هٌظن در هذفَع ّستٌذ ٍلی تؼذاد آًْب ثسیبر کوتز اس کلی فَرم است.
یبفتي استزپتَکّبی هذفَػی ثِ ػٌَاى یک ضبّذ هْن اس آلَدگی اخیز آة ثِ هذفَع است.
 -3کلستزیذیوم پز فزجنس  :ایي هیکزٍة ّب ّن ثِ عَر هٌظن در هذفَع دیذُ هی ضًَذ ٍلی ضوبر آًْب
ثسیبر کوتز اس کلی فزٍم ّب است  .ثَدى ایي هیکزٍة ٍ ًجَدى گزٍُ کلی فزم در آةً ،طبًِ ایي است کِ
آلَدگی آة ثِ هذفَع در هذت سهبًی دٍر افتبدُ است.
گذضتِ اس ایٌْب ،آسهبیصّبی راجغ ثِ ضٌبسبئی تک یبختِ ای اًگلی ٍ ّوچٌیي کزم ّب ٍ الرٍ آًْب ًیش تَصیِ
هی ضَد.
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