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   آب و اهمیت تصفیه -1

میالدي  1992سال روي زمین برخوردار است. در بر موجودات زنده  زندگی آب از اهمیت اساسی براي

مارس هر سال را روز جهانی آب معرفی کرده  22به دلیل اهمیت برخورداري از آب سالم  سازمان ملل متحد

تمام سوخت و ساز بدن، سنتز، ساختار ترکیبات سلولی، حل شدن و انتقال . )Lee, Rho et al. 2012( است

از  % 66/2هاي آب دارد. حدود ي نزدیکی با ویژگیها و تعامالت با محیط زیست رابطهمواد مغذي به سلول

، هاهاي زیرزمینی، دریاچهدهد این منابع شامل آبهاي شیرین تشکیل میهاي جهان را منابع آبمجموع آب

) از این منابع به عنوان آب %6/0هاي طبیعی است اما بخش کوچکی (هاي قطبی و یخچالها، یخرودخانه

بنابراین الزم است ذخائر آب به دقت تصفیه  .)Shrimali and Singh 2001( آشامیدنی در دسترس است

   .دنگرد

  مقدمه - 1-1

شیمیایی آلی و معدنی در آب شناسایی شده است. البته نه امکان آن وجود دارد  يبیش از هزار نوع ماده

مواد شیمیایی شناخته شده در  آب که  گیري شوند. اما الزم استو نه ضروري است که کلیه این عوامل اندازه

-ها یافت میهایی که به طور معمول در آبآنیونها و کاتیونشوند، تعیین گردند. هاي زیاد یافت میبا غلظت

      )K+( ) و پتاسیمNa+)، سدیم (2Mg+)، منیزیم (2Ca+: کلسیم (هاي اصلیکاتیون شوند عبارتند از:

2-هاي اصلی: کربنات (آنیون
3CO(، بی) کربنات-

3HCO) کلراید ،(-Cl) 2-)، سولفات
4SO3( ) و نیتراتNO(
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د. چون در گذشته تصور بر این بوده که نگذاروي وضعیت کیفی آب و خاك میها اثرات مهمی راین یون

-غلظت یون نیترات در منابع آب ناچیز و قابل اغماض است، در نتیجه فاکتور 
3NO   شده و مینادیده گرفته

لظت است. شاید تصور ناچیز بودن غشدهگیري نمیهاي مطالعات منابع آب اندازهمذکور در آزمایشگاهآنیون 

- گذشته تا حدي درست بوده باشد اما به علت افزایش روز افزون آلودگی ينیترات در منابع آب در چند دهه

هاي منابع آب در اثر رشد جمعیت و توسعه صنایع و ازدیاد مصرف کودهاي ازته در کشاورزي، اکنون غلظت 

تا نیترات به صورت مستمر و به موازات نماید نیترات در منابع آب قابل مالحظه بوده و ضرورت مبرم ایجاد می

         گیري شود.هاي اصلی آب اندازهسایر آنیون

  هاي نیتراتآلودگی -1- 1-1

هاي زیرزمینی جهان وجود ی است که در اکثر آبیاهآالینده از جملهنیترات به دلیل حاللیت باال در آب 

راسر جهان به نگرانی جدي تبدیل شده هاي اخیر غلظت باالي نیترات در آب آشامیدنی در سدارد. در دهه

حضور نیترات در آب آشامیدنی باعث کاهش کیفیت آن شده و  .)Bhatnagar and Sillanpaa 2011( است

گرم بر میلی 5هاي سطحی کمتر از اندازد. غلظت نیترات در آبعمومی را به خطر می غلظت باالي آن سالمت

. نیترات )Fraser, Chilvers et al. 1980( شودهاي زیرزمینی مشاهده میباشد و غلظت باال در آبلیتر می

ز و سالم ت در منابع آب حتما به معناي تمیکم بودن غلظت نیترا ،هاي آلودگی منابع آب استیکی از شاخص

ترین منابعها رسیده باشد. از مهمبودن آب نیست زیرا ممکن است به مصرف گیاهان و میکروارگانیسم



 

 

 

این  شود.حاصلخیزي زمین استفاده می آلودگی نیترات استفاده از کودهاي ازته است که در کشاورزي و براي

- باران و کشاورزي بر روي زمین جاري شده و نهایتا به قسمت هايکودها در اثر تجزیه شدن و انحالل در آب

  هاي سطحی و زیرزمینی را تحت تاثیر قرار دهد. توانند آبروند. لذا میهاي عمقی زمین فرو می

، نشت تاسیسات )Soares 2000( هاي خانگیبا فاضالبها نیترات همچنین از طریق آبیاري زمین

باتالقی و هاي هاي شهري و صنعتی، زمینفاضالب شهري و صنعتی، تزریق فاضالب خام به زمین، تجمع زباله

. )Hiscock, Lloyd et al. 1991(و آلودگی منابع آبی را در بر دارد  هاي زیر زمینی شدهوارد آبدرختان قطع 

   به طور کلی چهار منبع اصلی براي ورود نیترات به محیط زیست شناسایی شده است.

  هاي ورود نیترات به منابع آبراه - 1-2

هاي نیترات بطور طبیعی در خاك وجود نیترات به صورت یکی از نمک منشاء طبیعی و معدنی: - 1

 شوند.بع آب میهاي نیترات در آب بسیار زیاد بوده و به سهولت وارد منادارد. حاللیت نمک

هاي خانگی و ها و اوره در فاضالبوجود ترکیبات ازت از جمله نیترات، پروتئین منشاء فاضالبی: - 2

 شود.حیوانی حتمی است. ازت موجود در این ترکیبات، سرانجام به نیترات تبدیل می

ب مصرف روزافزون کودهاي ازته در کشاورزي در چند دهه اخیر موج منشاء کودهاي شیمیایی: - 3

 هاي سطحی و خصوصا زیر زمینی شده است.افزایش غلظت نیترات در منابع آب

پساب بسیاري از صنایع خصوصا صنایع مواد غذایی، حاوي مقدار زیادي  منشاء پساب صنایع: - 4

   شود.باشد که در نهایت وارد منابع آب مینیترات می
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  نیترات و سالمتی - 1-3

هاي اصلی تولید بو در ها بوده در نتیجه از مسببلبکنیترات و فسفات مواد مغذي مهمی براي رشد ج 

هاي عفونی مانند یرقان و شود. همچنین سبب انواع بیماريمی1ي پشت سدها یا پدیده انباشت آبدریاچه

که داراي بیش از  هایی. مصرف آب چاه)Demiral and Gunduzoglu 2010( شودسرطان لوله گوارشی می

آورد. چون اي در نوزادان بوجود میهاي شدید و حتی کشندهگرم بر لیتر نیترات باشند، مسمومیتمیلی 45

pH در نتیجه  ،دستگاه گوارش شیرخوران و کودکان بیشتر (کمبود خاصیت اسیدي) از بزرگساالن است

-ده نیترات به نیتریت موجود در دستگاه گوارش تکثیر یافته و میهاي احیا کننشرایط مساعد بوده و باکتري

ون ترکیب و به شکل توانند نیترات موجود در غذا و آب را به نیتریت تبدیل کنند نیتریت با هموگلوبین خ

تبدیل شده که توانایی حمل اکسیژن را ندارد در این حالت پوست کودك متمایل به آبی شده  متهموگلوبین

 Shrimali and(د دهاین تبدیل را نشان می )1- 1شود، معادله (نامیده میي سندرم آبی کودك اراین بیم

Singh 2001(   

Haemoglobin (Fe2+)                                                                             (1 -1) 

گردد ولی در زنان باردار، افراد پیر ها دفع میبه طور کلی در افراد سالم نیترات به سرعت از طریق کلیه

 ,Van Leeuwen( با تنزل اسیدیته معده و بویژه نوزادان زیر شش ماه حضور این یون قابل توجه است

Waltner-Toews et al. 1999(.  کم  يدهان و معده در شرایط اسیدیتهآب و غذا در موجود در نیترات

زا شناخته شده و دیگر ترکیبات تبدیل شده که به عنوان عوامل سرطان N-nitrosoدهد و به شکل واکنش می

                                                 
Eutrophication 1   
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 شوددهد نیترات سبب بیماري دیابت نیز میها نشان میبررسی .)Luk and Au-Yeung 2002( است

)Bhatnagar and Sillanpaa 2011(سطح نیترات در دار منجر به افزایش . استفاده فراوان از کودهاي نیتروژن

زا تبدیل نیتروزآمین سرطان شود تحت شرایط خاصی نیترات به نیتریت سمی و در نهایت بهگیاهان سبز می

غلظت باالي  در نتیجه چارپایان بعد از مصرف گیاهان یا آبی با ،)Shrimali and Singh 2001( گرددمی

ساعت عالئم مسمومیت مانند کوتاه شدن تنفس، سریع شدن ضربان  4دقیقه الی  30نیترات بعد از مدت 

ها شود و بعد یک روز ممکن است سبب مرگ آنها ظاهر میقلب، گیج رفتن، تکرر ادرار و غش کردن در آن

- نیترات و نیتریت به عنوان نگهدارنده مواد گوشتی نیز استفاده میاز  .)Romano and Zeng 2009( دشو

) روند فرایند مذکور را نشان 2-1معادله (، گرددگردد، در نتیجه در مراحل پخت غذا نیتروزآمین تشکیل می

   .)Shrimali and Singh 2001( دهدمی

 NH….CH3 + HN   ….NO…CH3 +                                                  (2-1)                                      

هاي مختلف اعالم گردیده است به هایی توسط سازمانبه دلیل حفاظت از بهداشت عمومی محدودیت

- میلی 10زیست ایاالت متحده حداکثر غلظت آلودگی نیترات را حدود محیط سازمان حفاظت عنوان مثال :

 45، سازمان بهداشت و رفاه کانادا نیز حداکثر غلظت نیترات را  )Kim, Nakano et al. 2002(گرم بر لیتر 

جامعه  .)Mao, Desmeules et al. 1995( گرم بر لیتر تخمین زدمیلی 2/3گرم بر لیتر و براي نیتریت میلی

  ,Wasik(گرم بر لیتر میلی 25گرم بر لیتر و غلظت مناسب آن را میلی 50اروپا نیز حداکثر غلظت نیترات را 

Bohdziewicz et al. 2001(  بهداشت  سازمان جهانیو)WHO (شامیدنی را غلظت استاندارد نیترات در آب آ

معموال غلظت نیترات در بسیاري از  .)Cengeloglu, Tor et al. 2006( گرم بر لیتر اعالم کرده استمیلی 50

باشد اما اغلب به دلیل استفاده بیش از حد از کودهاي شیمیایی و عدم آبهاي طبیعی در حد مطلوب می
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 Lin and Wu( ها بیش از حد مجاز استآب هاي تصفیه نشده غلظت نیترات در اینکنترل در تخلیه فاضالب

1996;2004 srk and BektauztO(.  هایی که محدودیت  1-1  جدولبه خاطر حفاظت از بهداشت عمومی در

  .توسط کشورهاي مختلف اعالم شده، گزارش شده است

  )Della Rocca, Belgiorno et al. 2007(  هاي اعالم شده در سایر کشورها: محدودیت1-1جدول 

Nitrate(mg/L) Nitrite(mg/L)   

43/44  

43/44  

28/3  

28/3  

)ausA                     (MCL 

)b(MCL                           

50  

50  

5/0  

1/0  

)c998)                 (MCLEEC(1  

)d(EDWTP                                   

50  3  
eWHO(2003)  

45  -  Pakistan  

45  01/0  Australia 

50  1/0  
fmorocco 

45  1/0  Argentina 

43/44  -  Korea 

45  005/0  Malaysia 

45  2/3  
gCanada 

50  3  Ethiopia 

10  1  
hIBWA 
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a( 2ن آلودگیراهنماي حداکثر میزا  

b( 3حداکثر سطح آلودگی 

c(  4با توجه به معادله 

d( 5مقدار غلظت در جریان خروجی از واحد تصفیه آب آشامیدنی 

e( 6محدوده خط راهنما 

f(  حد راهنما که توسطONEP  وRabat 7در واحد تصفیه آب آشامیدنی به کار گرفته شده است. 

g( 45 2/3د در صورتی که مقدار نیتریت از کنگرم بر لیتر به مجموع نیترات و نیتریت اشاره میمیلی 

 .8گرم بر لیتر غلبه نکندمیلی

h( المللی آبانجمن بین  

  حذف نیترات هاي تکنولوژي - 1-4

نشین شدن دارد. این ویژگی سبب اینرو تمایل کمی براي ته نیترات یک یون پایدار و بسیار محلول است از

هاي فرایند و فیلتراسیون را با مشکل مواجه کند. هاي سنتی تصفیه مانند انعقادآورياستفاده از فن تا شده

مز معکوس، شیمیایی، اس زدایینیتراتبیولوژیکی،  زدایینیتراترایج حذف نیترات شامل تبادل یونی، 

هاي به شرح مختصري از فرایند ادامهباشد. در میسطحی کاتالیستی و جذب  زدایینیتراتالکترودیالیز، 

  :شودپرداخته میمذکور 

                                                 
Guid maximum contaminant level2  

Maximum contaminant level٣   

Must be respected according to aquation of  ٤   

Effluent of drinking water treatment plant٥  
Guideline limite (GL)٦  
Guide limite applied by ONEP, Rabat Drinking water Treatment plant Authority٧  

to the sum between nitrate and nitrite when nitrite cannot overcome 3.2mg/L45 mg/L is referred ٨  
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