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 خالصه:

 نترلکه طور مؤثر شده و بتشخیص داده ن دقیقنفوذ آلودگی به شبکه توزیع آب شهری هر چند رخدادی با احتمال کم تلقی شود، اما اگر 

های و اندرکنش رفتارهیدرولیکی پیچیدگی به دیدن گسترده سالمت و بهداشت عمومی جامعه خواهد شد باتوجهنگردد باعث آسیب 

لودگی در ب پخش آدر آب ،اتخاذ تصمیمات اشتباه در راستای مدیریت این مخاطرات می تواند موج دکیفی میان مواد مختلف موجو

 ،ی منـابع آبآلـودگ ارانـههای تروریستی و خرابک احتمال وجود خطر حمله از آنجا که .همچنینشبکه و بهرانی تر شدن اوضاع گردد

د هدید می کننیفیت آب را تکدرباره آالینده هایی که لذا ضرورت مطالعه  ،خواهد داشت دنباله های توزیع را ب ها و شبکه خانه هتصـفی

برخی  ر این تحقیقین  دهمچن تحقیق برخی از این آالیندها مورد بررسی قرار می گیرند بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.که در این

 از روشهای نوین تشخیص آلودگی آب معرفی شده است

 ،کیفیت آبکلمات کلیدی:نفوذ آلودگی،آلودگی آب،آالینده ها

 

 

.مقدمه:1  

زیادی دارد. از آنجا که با گرم  میکروب بودن آن اهمیت حیات همه موجودات زنده به آب وابسته است به همین دلیل سالمت و عاری از

ضرورت مطالعه و دستیابی به روشهای سریع و دقیق برای  دشو دی بر روی منابع آبی وارد میشدن زمین و افزایش جمعیت انسانی فشار زیا

  ی شود.م تشخیص آلودگی آب بیشتر احساس

ملی با منشاء طبیعی یا اجتماعی ،دچار تغییرات فیزیکی،شیمیایی و بیولوژیکی می کیفیت منابع آب در هر منطقه تحت تاثیر علل و عوا

به شکل مواد شیمیایی )انواع  یاآلودگی می تواندشود.این تغییرات محدودیتی جدی در بهره برداری از متابع آب به وجود می آورند.
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باشد که می توان به  بیا وجود فلزات سنگین موجود در آ و  ترکیبات نیتروژن دار از قبیل نیترات و آمونیاک(ناشی از پساب کارخانجات

. [1]و کروم شش ظرفیتی اشاره نمود فلزاتی همچون مس  

کرد . بنابراین ما بر آن  ـدنعنصر چنانچه از حد مجاز باالتر رود مشکالت بهداشـتی در آب ایجـاد خواه دوتوجه به اینکه وجود این با

. وجـود قرار دهیم بررسی مورد را می شوندخطرات بهداشتی ناشی از عناصر دیگر که باعث آلودگی آب وعنصر و  چندشدیم که این 

مقدار باال باعث ایجاد بیماری هـایی از قبیـل :  جلوگیری می کند ، اما وجود مس بهآب لوله کشی از رشد باکتریها  کـانی هـای مـس در

.دتغییرات در استخوانها، افزایش کلسترول و سبز رنگ شدن موها دربدن و نیز گاهی منجر به مرگ می شـوی کـم خـون  

 از بعضی بور از این مراحل ممکن است دچارآب سالم در طول مسیر از منبع تامین تا محل مصرف مراحلی را طی می کند که در ع 

سنگین کروم در محیط فلز  فراوان مخاطرات به توجه با. گردد ظرفیتی شش کروم مانند سنگین فلزات میزان افزایش جمله از آلودگیها

محیط زندگی ما وارد شده صنعتی به  های اخیر در اثر فعالیتهای زیست از جمله سرطان پوست وریه و آسیبهای کلیوی و ریوی که در دهه

د.اهمیت باالیی برخوردار می باش است، بررسی راههای جلوگیری از ورود و افزایش این عنصر در شبکه توزیع آب شرب از  

تغییرات میزان یون کروم شش ظرفیتی از منبع  آزمایشات صورت گرفته بر روی آب منابع و شبکه دالیل مقاالت وبررسی که با مطالعه 

:[2]مورد بررسی قرار گرفته  که مهم ترین آنها به شرح زیر می باشند ه( تا انتهای شبکه توزیعتولید)چا  

 آلودگی از طریق شبکه انتقال از منبع تا مخزن-1

 استفاده ازاکسنده های شیمیایی به عنوان گندزدا2- 

 فرسودگی شبکه توزیع ، کنش و واکنش متقابل آب و لوله ها3-

 نفوذ هرز آبهای آلوده به کروم به شبکه انتقال و توزیع4-

 خوردگی لوله های گالوانیزه مورد استفاده توسط مشترکین5-

:تعاریف-2  

 آب آشامیدنی:

در حد استانداردهای مصوب باشد و مصرف آن عارضه  عوامل فیزیکی، شیمیایی، رادیولوژیکی و بیولوژیکی آنآب گوارایی است که 

.مدت در انسان ایجاد نکند سوئی در کوتاه مدت یا دراز  

:آلودگی آب آشامیدنی  

 دهد می تغییر را  آب ماهیت نادرست کارهای با انسان گاهی. نمی گردد بر نادرست مصرف به فقط جهان  آب منابع از برداری بهره مسائل

.شود می شامل را( میکروبی) زیستی و ،شیمیایی فیزیکی تغییرات  آب آلودگی. گویند  آب آلودگی آن به که  

 

 وارد کردن زباله های صنعتی و خانگی به آب ها
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[3]برخی از روش های نوین تشخیص آلودگی-3  

 

جلبک ها:-  

و تبدیل نور خورشید به  اند. این روش مبتنی بر تحلیل نرخ فتوسنتز دانشمندان روش جدیدی را برای تشخیص آلودگی آب کشف کرده

آیا گیاه بطور کامل از پتانسیل فتوسنتز خود  میکنند. در واقع در این روش بررسی میکنند که انرژی توسط گیاهانی است که در آب رشد

(1)شکلد.رشد گیاه در آب وجود دار استفاده میکند یا نه و از این طریق پی میبرند که عامل مزاحمی جهت  

 

 شکل1-نمونه ای از جلبک های مورد آزمایش برای تعیین آلودگی

لوله کربنی:سنسورهای نانو -  

تشخیص دهد. این سنسورها  محققان تالش میکنند تا با استفاد از فناوری نانو سنسورهایی بسازند که بتواند آلودگی در آب و مواد غذایی را

این  بطوریکه وقتی ،حمل میشوند شناسایی کنند قادرند براحتی مقادیر بسیار جزئی از باکتری ها و ویروسها و پاتوژن هایی را که با آب

تولید کرده و از روی آن نوع و میزان آلودگی ها تعیین میشود. این  عوامل بیماری زا در آب باشند سنسور مذکور سیگنالهای الکتریکی

 سنسورها از نانو لوله های کربنی ساخته

 و الکتریکی رسانایی در حالیکه مقاومتر از فوالد و با دوامتر از الماس و با قابلیت ،برابر نازکتر از تار موی انسان هستند 1000اند که شده

 موارد در زیرا نیزمیگویند آور شگفت مواد نانویی  لوله های این به1990  دهه اوایل در مواد این کشف با. میباشند باال بسیار گرمایی

  . [4]دارند کاربرد بزرگ و کوچک صنایع تا گرفته پوشاک تولید و مسلح بتن از مختلف
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 شکل2- نمایی از یک لوله نانو کربنی

 

 

 

شیمیایی:باکتری های فعال -  

. کند تهدید را مردم از تن جان میلیونها میتواند که میشود محسوب سمی مواد جزء و زیرزمینی آبهای کننده آلوده مواد از یکی آرسنیک

 جمعیت میلیون120  از نفر میلیون20  حدود و شد بنگالدش شناسایی آشامیدینی آب در آرسنیک از زیادی مقادیر1990  سال اوایل در

 ولی میرفت بین از آن سمیت حدودی تا آرسنیک از عاری آب خوردن با. آرسنیک بودند به آلوده آب آشامیدن به مشکوک کشور این

 را کشور این مردم از نفر هزاران جان و کرد پیشرفت سرعت به مسمومیتها این نبود موجود ازآرسنیک عاری آب کشور این در چون

.گرفت  

 آرسنیک کم مقادیر قادرند و بوده حساس بسیار که ساخته اند و کرده طراحی را زیستی سنسورهای الزم های بررسی از پس دانشمندان

. [5]دهند تشخیص سرعت به را آب  

 استفاده نیز آب در موجود سرب و کادمیم نظیر سنگین فلزات دیگر برای بتوانند که هستند زیستی سنسورهای بررسی حال در محققین

 شوند.

.[6]می کنند الکتریسیته تولید که هستند الکتروشیمیایی فعال های باکتری شامل زیستی سنسورهای  

 

:زیستی سنسورهای از استفاده مزایای  

 
:به سایر سنسورها را می توان خالصه وار به صورت ذیل ذکر نمودمزیت های سنسورهای زیستی نسبت   

 آلودگی کم مقادیر .شناسایی1

 باال دقت2 .

 آسان کاربرد3 .

 سنتی روشهای با مقایسه در کمتری مواد از استفاده4 .

 آلودگی گسترش از جلوگیری و سریع تشخیص5 .

 اقتصادی صرفه6 .
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 لحظه ای مانیتورینگ7 .

 

هتروتروف:باکتری های -  
 این مقدار تعیین و شمارش گیرند،اما می قرار توجه مـورد کمتـر میکروبـی سـالمت شاخص عنوان به هتروتروف های باکتری که چند هر

 در و شوند می محسوب توزیع ی شبکه تأسیسات و آب فرایندهای کنتـرل شـاخص و عملکـرد چگونگی ی کننده ها،مشخص باکتری

دارد: کاربرد زیر موارد  

 آب ی تصفیه های فرآیند کارآمدی ارزیابی 

 شبکه و مخازن در شده تصفیه آب میکروبی کیفیت کنترل 

 مخزن و شبکه وشوی شست به نیاز عدم یا نیاز تعیین 

 مخزن و شبکه وشوی شست کارآمدی تعیین 

 توزیع ی شبکه در مجدد رشد میزان و وقوع تعیین 

 شده بطری های آب کیفیت تعیین 

 و داشته بستگی انکوباسیون دمـای و ،زمـان کـشت روش و محـیط نـوع بـه هتروتـروف هـای بـاکتری ی شده شمارش تعداد کلی طور به

.[7]دهـد می افزایش ها آن ی شده شمارش تعداد مناسب انکوباسیون زمان و دما  

 AWWAاست کرده اعالم چنین را هتروتروف های باکتری رشد برای مناسب شرایط: 

)AOCلیتر در میکروگرم50  از جذب(بیشتر قابل آلی کربن 

 گراد سانتی ی درجه10  از بیشتر دما

 لیتر در گرم میلی0/2 از کمتر آزاد باقیمانده کلر

 :باکتری های آئروموناس -

ی نه محسوب مه ویبریوساشکل و بی هوازی اختیاری می باشند که از خانواد  میله ای سپور، بدون ا از جمله باکتری های گرم منفی ،

ی به ایذغخاک و مواد  ها در آب ، شوند.این باکتری ها در تمام محیط های آبی به صورت بومی دیده می شود.عالوه بر آن آئروموناس

 خصوص گوشت وشیر دیده می شوند.

فیت آب مل نزول کیگون عاده اند که شبکه های توزیع آب آشامیدنی نیز به دالیل گوناعالوه بر موارد فوق ، آزمایش ها نیز نشان دا

تعیین  آمد درهستند.بر اساس مستندهای علمی ،شمارش و تعیین مقدار جمعیت باکتری هایی در تاسیسات توزیع آب، شاخص کار

 آب را مشخص می کنند.چگونگی کارکرد آنهاست و به طور مستقیم ، عاملهای اثرگذار بر تقلیل کیفیت 

د توجه ب پذیر مورهای آسیتاثیرگذاری بر سالمت مصرف کننده به ویژه در گروهجمعیت باالی میکروبی در شبکه توزیع نه تنها از لحاظ 

ه میکروبی ب ر جمعیتشاخص کلیفرم را نیز با خطا مواجه می کند.از این جهت اندازه گیری و تعیین مقدااست،بلکه تشخیص باکتری 

 .[8]است نوان شاخصی کار آمد در تاسیسات توزیع آب مورد توجه است و در روش های علمی جدید نیز بر آن تاکید شدهع

 کلر:-
 های االینده اکثر با کلر اینکه توجه به با. است آب توزیع های سیستم پایش در شاخص پارامترهای حساسترین از یکی کلرباقیمانده

. یابد می کاهش توجهی قابل میزان به کلرباقیمانده غلظت عوامل آالینده، وجود صورت در دهد، می واکنش بیولوژیکی و شیمیایی

تجربی ارتباط از توان می بنابراین  
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استفاده .نمود آب آلودگی تشخیص جهت مصنوعی و طبیعی های آالینده حضور و کلرباقیمانده افت بین  

 این سنجش بنابراین. شوند می آب در کدورت به منجر معدنی و آلی کلوییدی ذرات و ها میکروارگانیسم نظیر مختلف های آالینده

 محلول کربنه مواد گیری اندازه های روش از یکی آلی کربن کل سنجش.است آب آلودگی سریع تشخیص های روش از یکی نیز پارامتر

است. آب معلق و  

 .[9]گردد فادهاست آلی مواد به آب آلودگی سریع تشخیص جهت تواند می شده، تصفیه آب مسیر درTOC  سنجش دستگاه از استفاده

 

 آالینده های مضرر موجود در آب.4

 کروم:
 کروم شناسی، غلظت زمین ساختار دلیل به که باشد می شرب آب تامین منبع تنها زمینی زیر آبهای کشورمان کویری مناطق از برخی در

 است انسان در سرطان کننده ایجاد عنصر یک ظرفیتی شش کروم .است بیشتر مجاز اکثر حد از مناطق آن زیرزمینی آبهای در ظرفیتی شش

 حیوانات و انسان سالمت برای است، ظرفیتی شش کروم شده احیا شکل که ظرفیتی سه کروم دارد، اما سمی اثر ارگانیزمها سایر روی بر و

می باشد. نیاز مورد  

 و کرده نفوذ آبی های محیط به آسانی به می تواند زمین شناسی زمین ساختار از ناشی نیز و صنایع توسط شده تخلیه ظرفیتی شش کروم

نماید. آلوده را موجود اکوسیستمهای و طبیعی آبهای  

 ازمنابع یکی رسد می نظر به دارد سهم آب آلودگی در29%  حدود آب توزیع شبکه آمریکا آب امور انجمن گزارشات طبق که آنجا از

 و انتقال خطوط طوالنی و پیچیده درهم شبکه از آب عبور. است توزیع شبکه ظرفیتی شش کروم ازجمله سنگین فلزات افزایش اصلی

 سیفون ها، از شکستگی ناشی رسانی آب خطوط به آلی مواد راهیابی. دهد می کاهش را آن کیفیت مخازن در آن سکون و توزیع

 متقابل واکنش و کنش ها، لوله جدار در( بیوفیلم)زیستی های الیه رشد و ایجاد و گندزدا ماده فقدان یا تحلیل و ریز های نشت معکوس،

 رشد برای را شرایط همگی آن نظیر وعواملی اند کرده عبور تصفیه های فرایند از که آلی مواد و میکروارگانیزمها وجود و ها لوله و آب

.آورد می فراهم توزیع شبکه در آب شیمیایی ترکیب تغییر و میکروبی جمعیت  

 

 مس:
شود. دیگرمی مشکالت و ولکلستر افزایش استخوانها، در تغییرات خونی، کم: قبیل از هایی بیماری ایجاد باعث باال مقدار به مس وجود  

 

 نتیجه گیری:.5
گرفت که به کار بردن روش های جدید تاثیر بیشتری را نسبت به روشهای قدیمی دارند و شناسایی آلودگی را  به طور کلی می توان نتیجه

 است داده نشان امروز به تا تسریع می بخشند و  در نتیجه روند تعیین آلودگی راحتتر و در بازه زمانی کوتاهتری انجام می شود. تحقیقات 

 با میرسد نظر به. کرد استفاده آلوده آبهای شناسایی جهت سنسورهایی عنوان به آنها از میتوان آبزیان برخی در ژنتیکی تغییرات ایجاد با که

 همچنین. نمود استفاده فعلی روشهای برای مناسبی جایگزین عنوان به آنها از آینده در توان می زیستی، سنسورهای این های قابلیت به توجه

 سایر و ها هزینه و گرفته قرار بررسی مورد آنها بکارگیری قابلیت و کارایی تا گردد انجام تر وسیع مقیاس در تحقیقاتی است الزم

.شود شناخته داشت خواهند آزمایشگاهی سطوح از فراتر ابعادی در که مشکالتی  

 



` 

 اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار

 مهر 8تا  6ه محقق اردبیلی، دانشگا، فنیدانشکده  گروه مهندسی عمران،

7 
 

مراجع.6  

1.Baker, A., and Lamont‐BIack, J.: ‘Fluorescence of dissolved organic matter as a natural tracer of 

ground water’, Ground water, 2001, 39, (5), pp. 745-750 

2.Berardi, L., Giustolisi, O., Kapelan, Z., and Savic, D.: ‘Development of pipe deterioration models 

for water distribution systems using EPR’, Journal of Hydroinformatics, 2008, 10, (2), pp. 113-126 

3.Edge, J., and Finch, P.: ‘Observations on bacterial aftergrowth in water supply distribution 

systems: implications for disinfection strategies’, Water and Environment Journal, 1987, 1, (1), pp. 

104-110 

4.Karaa, F.A.: ‘A decision support model for the investment planning of the reconstruction and 

rehabilitation of mature water distribution systems’, Massachusetts Institute of Technology, 1984 

5.Tang, C., Yi, Y., Yang, Z., and Sun, J.: ‘Risk forecasting of pollution accidents based on an 

integrated Bayesian Network and water quality model for the South to North Water Transfer 

Project’, Ecological Engineering 

6.Xin, K., Tao, T., Wang, Y., and Liu, S.: ‘Hazard and vulnerability evaluation of water 

distribution system in cases of contamination intrusion accidents’, Frontiers of Environmental 

Science & Engineering, 2012, 6, (6), pp. 839-848 

7.Propato, M.: ‘Contamination warning in water networks: General mixed-integer linear models for 

sensor location design’, Journal of water resources planning and management, 2006, 132, (4), pp. 

225-233 

8.Kessler, A., Ostfeld, A., and Sinai, G.: ‘Detecting accidental contaminations in municipal water 

networks’, Journal of Water Resources Planning and Management, 1998, 124, (4), pp. 192-198 

9.Ostfeld, A., and Salomons, E.: ‘Optimal layout of early warning detection stations for water 

distribution systems security’, Journal of Water Resources Planning and Management, 2004, 130, 

(5), pp. 377-385 

 


