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Abstract 

Background and Objectives: Nowadays Access to safe and adequate 
drinking water has been an important national goal in different countries. 
The effect of ground water contamination is one of the most important 
concerns of public-health worldwide. The purpose of this research was to 
determine the microbial and chemical quality of Surface Resources 
drinking water in Sardasht, Rabat, and Mirabad. 
Materials and Methods: This descriptive research was conducted in 2015. 
One hundred ninety two samples were taken for testing chemicals and 
physicals of drinking water. The analyzes were carried out using machine 
methods and titration, and the benchmark for comparing the results was 
based on Iran's national standard and World Health Organization standards, 
and finally, the quality of resources was compared with the Comparison of 
Schuler diagrams. 
Results: The descriptive results show the standardization of most of the 
parameters, with the exception of the turbidity of its kanirash spring, which 
is higher than Iran's standard of global health and standardization. The total 
hardship, resources were also higher than the global health standard, as 
well as the results of fluoride levels that are lower than global standards 
and Iran. The results of the statistical analysis indicated that there is a 
significant difference between the values obtained for the turbidity of the 
mineral springs (P=0.021) and calcium fountains (P=0.036) with common 
standards. 
Conclusions: The residual fluoride level in all water samples was less than 
the recommended limits of the standard of Iran (1053). Therefore, the 
adjusting of fluoride concentration with standards in the water supply is 
required by fluoridation in water treatment plant or dietary needs. 
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 چکیده
اثر آلودگی منابع  شامیدنی سالم و کافی از اهداف مهم و ملی کشورهاست.آدستیابی به آب  سابقه و هدف:

هدف از این تحقیق  .هاي جامعه جهانی است نگرانی بر سالمت عمومی از مهمترینهاي زیرزمینی  آب
 باشد.شهرهاي سردشت، ربط و میرآباد میسطحی تعیین کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب شرب منابع 

نمونه  192. تعداد انجام شده است 1394و در سال  این مطالعه به صورت توصیفی می باشد ها:مواد و روش
ها با روش آزمایش هاي شیمیایی و میکروبی از منابع آب شرب تحت مطالعه برداشت شد. آنالیز نمونهبراي 

هاي دستگاهی و تیتراسیون صورت گرفت و معیار مقایسه نتایج بر اساس استاندارد ملی ایران و استاندارد 
 ولر انجام شد.سازمان بهداشت جهانی بود و نهایتاً بررسی کیفیت منابع با مقایسه دیاگرام ش

بررسی نتایج توصیفی نشان از استاندارد بودن اکثر پارامترها دارد، به استثناء کدورت چشمه  ها:یافته
کانیرش که باالتر از استاندارد بهداشت جهانی و استاندارد ایران است. سختی کل منابع نیز باالتر از استاندارد 

باشد. نتایج تر از استانداردهاي جهانی و ایران میفلوئور که پایینبهداشت جهانی بود و همچنین نتایج میزان 
تحلیل آماري نشان از وجود اختالف معنادار، بین مقادیر بدست آمده در مورد کدورت چشمه کانیرش 

)021/0=P (و کلسیم چشمه کانیرش  )036/0=P (.با استانداردهاي رایج دارد 
دهد اختالف آماري معنی داري بین مقادیر این پارامترها با مقادیر استاندارد نتایج نشان می گیري:نتیجه
ها تقریبا کمتر از مقدار توان نتیجه گرفت که میزان فلوراید در تمام نمونهوجود ندارد. می )1053(ملی 

فلوئورزنی منابع  باشد. لذا براي تطابق میزان فلوراید منابع با استانداردها،استاندارد تعیین شده در کشور می
 ضروري می باشد.

 
 منابع زیرزمینی ؛کیفیت شیمیایی ؛سردشت ؛آب شرب واژگان کلیدي:

 علوم دانشگاه يبرا نشر حقوق یتمام
 .است محفوظ همدان یپزشک

 
مقدمه
طبیعت بصورت خالص یافت نمی شود بلکه همواره  در آب

مواد معلق و گازهاي محلول را به همراه خود  مقادیري امالح،
وجود برخی از امالح در آب براي سالمتی انسان ضروري  .دارد

حالی است که مقدار بیش از حد مجاز آنها  است و این در
قدم بنابراین اولین  ،سالمتی انسان را به خطر خواهد انداخت

در . ]1،2[ در شناخت آب بررسی پارامترهاي آب شرب است
کشورهاي در حال توسعه و جهان سوم، بیشترین توجه به 

هاي آب زیرزمینی مناسب جهت تأمین آب مورد  سفره یافتن
کشاورزي و صنعت معطوف گردیده است. این در  نیاز شرب،

 کمتر به حفظ کیفیت منابع زیرزمینی توجه می حالی است که
 93نشان داده است که در  Fao نتایج مطالعات. ]3[ شود

امروزه در  .]4[ از عدم پایداري برخوردار است کشور جهان آب
درصد  30درصد آب مصارف خـانـگـی و  60سراسر دنیا حدود 

از اولین  .]5[ آب آبیاري از منابع زیرزمینی به دست می آید
یق شناخت، راه هاي حفظ کیفیت آب، پایش سالمت آن از طر

بررسی وکنترل پارامترهاي اصلی و موثر آب بر اساس ویژگی 
همین راستا این  در هاي خاص هر منطقه جغرافیایی می باشد.

مطالعه به منظور بررسی پارامترهاي شیمیایی منابع آب شرب 
و مقایسه آن با  هاي سردشت، ربط و میرآبادشهر 

انجام شده در  مطالعات. است استانداردهاي ملی انجام گرفته
این زمینه با توجه به اهمیت موضوع سابقه دیرینه دارد. 
 سازمان جهانی بهداشت اولین رهنمودهاي کیفیت آب

منتشر نمود. در  1985تا  1984هاي  آشامیدنی را در سال
شیمیایی آب آشامیدنی  کشور ما استانداردهاي فیزیکی و

ختلف کشور در نقاط م. تهیه گردید 1345نخستین بار در سال 
 نیز در این زمینه مطالعاتی صورت گرفته است. در مطالعات

 مجله علمی پژوهان 13تا  6 صفحات ،1397تابستان  ،4شماره  ،16دوره    

 مقاله پژوهشی 
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 بررسی کیفیت آب شرب                                                    
 

 بر روي منابع آب شهر میانه مشخص ]6[صفري و همکاران 
کل جامدات سختی کل، ، گردید که عمده مشکل آب این منابع

کربنات بوده و سایر پارامترها در حد خوب تا  و یون بیمحلول 
کیفیت  ]7[اران دیندارلو و همک .قابل قبول بوده است

مورد بررسی  1382شیمیایی آب شرب بندرعباس را در سال 
فلوئور،  ، نتایج این مطالعه نشان داد که میزانقرار دادند

کل جامدات سختی در منابع آب  و سولفات، کلرور، سدیم
زیرزمینی از حداکثر مجاز و میزان محلول و هدایت الکتریکی 

راتر است و در منابع ف نیتریت و کلسیم نیز از حد مطلوب
در کل جامدات محلول سطحی میناب همه پارامترها به جز 

از جمله امراض ناشی از مصرف آب  .گستره مطلوب می باشند
به بیماري مت هموگلوبین اشاره نمود که در  آلوده میتوان

 (با خاصیت سرطان حاوي نیترات باال نتیجه آشامیدن آب
 .]8،9[ شود ایجاد میماه  زایی) در نوزادان زیر شش

به  ضروري براي انسان است که مصرف آنعناصر فلوراید از 
در مقابل حمله میکروبی به مقاوم و ها را  مقدار مناسب دندان

کند، ولی قرار گرفتن  دوران کودکی محافظت می خصوص در
از جمله  یاز حد فلوراید در دراز مدت عوارض در معرض بیش

نی، مشکالت عصبی و آلزایمر را به دندانی و استخوا فلوروزیس
گرم  میلی 200آب آشامیدنی حاوي ]. 10،11[د دنبال دار

 گرم در لیترکربنات کلسیم باعث سوء میلی 300سولفات و 
. ]12[ شود می کنندگان هاضمه و اسهال شدید در مصرف

در بررسی کیفیت  ]13[رجایی و همکاران  نتایج مطالعه
شرب روستایی دشت بیرجند و قائن در سال  شیمیایی آب

بیانگر آن بود که باقیمانده جامدات خشک در  1389 تا 1384
 33درصد، سولفات در  25سختی در  ها، درصد از نمونه 37

درصد و هدایت 25کلرید در  درصد، 70درصد، سدیم در 
از حداکثر مجاز استاندارد  درصد موارد بیشتر 51الکتریکی در 

آنالیز شده کمتر از  هاي درصد از نمونه 92ور در ملی و فلوئ

بررسی سالمت و کیفیت حداقل میزان توصیه شده بدست آمد. 
آب شرب اهالی تحت پوشش منابع از اهداف اصلی تحقیق می 
باشد. ضمن اینکه عدم انجام مطالعه اي دقیق و منسجم در این 
 زمینه در شهرستان سردشت و استفاده از نتایج مطالعه در
یافتن ارتباط بین کیفیت آب شرب و وجود برخی بیماري هاي 

 باشد.شایع منطقه از اهداف جزیی تر تحقیق می
 

 هامواد و روش
 معرفی منطقه مورد مطالعه

شهرستان سردشت با مرکزیت شهر سردشت یکی از توابع 
غربی، در جنوب باختري این استان در مرز استان آذربایجان 

ایران و عراق واقع شده است. این شهرستان با وسعتی حدود 
بر دشت  "گرده سور  "کیلومتر مربع در دامنه کوه  1442

وسیعی مشرف به رودخانه کلو (در قسمت شرقی شهر) قرار 
 28درجه و  45همچنین این شهر در مختصات جغرافیایی .دارد

دقیقه عرض شمالی و  10درجه و  36رقی و دقیقه طول ش
متري از سطح دریا جاي گرفته است. شهر  1500ارتفاع 

کیلومتر فاصله زمینی به شهرستان  90سردشت از شمال با 
به شهرستان بانه و از جنوب غربی با  60پیرانشهر و از جنوب با 

کیلومتر فاصله به شهرستان مهاباد منتهی می شود.  120
شت از سمت غرب با کردستان عراق هم مرز شهرستان سرد

است. شهرستان سردشت داراي سه شهر بنام هاي سردشت، 
ربط و میرآباد می باشد. میزان بارندگی سالیانه شهرستان 
سردشت براساس اطالعات اداره هواشناسی شهرستان 

میلی متر در سال می باشد. حوزه آبریز  450-300درحدود
ه زاب می باشدکه از حوزه هاي منابع مورد بررسی، رودخان

محل تامین آب شرب  فرعی حوزه آبریز خلیج فارس است.
شهرهاي مورد بررسی ازمنابع آب زیرزمینی و چشمه ها می 

 ) که نمونه هاي مورد نظر از منابع تامین آنها 1باشد (شکل
 

 
 معرفی منطقه مورد مطالعه: 1شکل 
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 و همکار صالحزاده

قدس و کانیرش سردشت و منابع تامین ربط و  شامل چشمه
 میرآباد برداشته شد.

 
آنالیز رداري و   نمونه ب

باشد و برخی این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی می
پارامترهاي فیزیکی و شیمیایی آب مورد سنجش قرار گفته اند. 
پارامترهاي مورد سنجش عبارتند از: کل جامدات محلول 

)TDS(، هدایت الکتریکی )EC(، ،فلوئور، سختی کل، کدورت 
 منیزیم، فسفات، کلسیم، سولفات، نیترات، کلرور، نیتریت،
  پتاسیم و آهن. سدیم،

نمونه گیري ها در طول چهار فصل  1394در طی سال 
) صورت گرفت بطوري که هر 1395تا بهار  1394(ابتداي سال 

نهایتاً از هر منبع تعداد هفته یک نمونه از هر منبع گرفته شد و 
نمونه ها با  نمونه برداشته شد. 192نمونه و در مجموع  48

براساس روش هاي  لیتري و 1استفاده از ظروف پلی اتیلنی 
به آزمایشگاه مرکز بهداشت  برداشته و کتاب استاندارد متد

استان انتقال داده شدند. در آزمایشگاه نیز اندازه گیري پارامترها 
ش دستگاهی و تیتراسیون انجام پذیرفت و بر این به دو رو

) EC( اساس کل جامدات محلول و هدایت الکتریکی با دستگاه
، 01/0ساخت کشور المان با دقت  Esi metr wbw متر مدل

  Hach50161/co150کدورت با دستگاه کدورت سنج مدل
و  SPAND، فلوراید با روش 01/0ساخت کشور آمریکا با دقت 

و پارامترهایی مانند  DR4000دستگاه اسپکتروفتومتر مدل 

) PALINTEST( نتیریت و منیزیم نیز با دستگاه فتومتر مدل
ساخت کشور انگلیس اندازه گیري شدند و سختی کل و  8000

قلیائیت نیز به روش تیتراسیون سنجش شدند بدین صورت که 
 و قلیائیت به روش EDTAسختی به روش تیتراسیون با 

 تیتراسیون با اسید کلریدریک انجام شد.
 

 هایافته
هاي برداشت شده، نتایج از سنجش آزمایشگاهی نمونهبعد 

ها به مندرج در جدول یک حاصل گردید که مهمترین آن
، فلوراید NTU 66/1- 35/0صورت زیر بود؛ میانگین کدورت 

mg/L 58/0- 03/0 مقایسه  که بعد از بررسی نتایج حاصله و
 ) و1053ها با استاندارد ملی ایران براي آب آشامیدنی (آن

دیده شد که آب شرب در  استاندارد سازمان بهداشت جهانی
اکثر منابع تامین مورد بررسی در استانداردهاي مربوطه قرار 

استانداردها مشاهده  و اختالف معنی داري بین نتایج دارد و
در مورد  )P=110/0(نگردید به گونه اي که در مورد کدورت 

و در مورد کل جامدات محلول ) P=060/0(سختی کل 
)071/0=P(  هر چند در یک مورد از منابع آب شرب که مربوط

به چشمه کانیرش بود میزان میانگین کدورت مقداري از 
اختالف معنی داري  بود وجهان باالتر  مطلوب ایران و استاندارد

. همچنین میانگین کلسیم در )P=021/0(مشاهده گردید 
سازمان بهداشت جهانی بوده  چشمه کانیرش باالتر از استاندارد

و نهایتا ) P=003/0(و داراي اختالف معنی داري می باشد 
 

 1394سردشت، ربط و میرآباد در سال آمار توصیفی پارامترهاي فیزیکی و شیمیایی منابع تامین آب شرب شهرهاي  :1جدول 

 (mg/lit)پارامتر

 محل

 منبع قدس
منبع 

 کانیرش
منبع 
 میرآباد

 منبع ربط

استاندارد ملی آب 
 1053شرب

استاندارد 
بهداشت 

 جهانی
WHO 

درصد 
 نمونه

 مطلوب
 حداکثر
 مطلوب

 حداکثر
 مجاز

 100 1 5 1زیر 27/0-35/0 3/0-45/0 5/1-66/1 4/0-6/0 کدورت
 100 - 2000 1500 486-488 362-364 432-434 354-373 هدایت الکتریکی

 100 500 1500 1000 231-233 2/173 243 177,5 کل جامدات محلول
 - 200 500 300 254-256 236-238 261-265 208-210 سختی کل

 100 10 50 - 3/2-5/2 4/2-7/2 7/1-2 78/1 -1/2 نیترات
 100 1/0> 3 - 01/0 03/0 006/0 006/0 نیتریت
 100 200 400 250 2/28-30 1/5-7 36-38 14-16 سولفات

 100 200 400 250 3/18-19 4/7-8 14-5/15 8-10 کلرور
 صفر 2 5/1 5/0 13/0 03/0 58/0 11/0 فلوراید
 100 75 400 300 9/59-61 66-70 66-68 9/94-2/96 کلسیم
 100 50 150 30 4/17-20 9/7-9 21-7/22 25/10-4/9 منیزیم
 100 200 200 200 9/11-13 7/2-3 1/15-16 5/2-3/2 سدیم
 - 1/0 3/0 - 013/0 017/0 013/0 01/0 آهن

 - - - - 1/1 4/0 6/7 3/0 پتاسیم
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است) در میزان فلوراید بجز چشمه قدس (که نسبتا مطلوب 
کلیه نمونه ها داراي اختالف معنی داري بوده و با 
استانداردهاي ایران و جهان اختالف داشته و کمتر از میزان 

 ).P=004/0(استاندارد می باشد 
همچنین در مطالعه حاضر براي بررسی کیفیت آب هاي 

استفاده گردید  )Schoeller( مورد بررسی از دیاگرام شولر

صورت که نمونه هاي مورد نظر در دیاگرام ). به این 2(جدول
مذکور نیز گنجانیده شدند که بر این اساس و معیارهاي دیاگرام 

). 3باشند (جدولشولر کلیه نمونه ها داراي کیفیت خوب می
 روش استناد به دیاگرام شولر به این شکل بود که نتایج حاصل

قرارداده  هاي دیاگرام شولراز اندازه گیري پارامترها در محدوده
 شد و از حدود خوب تا غیر قابل شرب طبقه بندي شدند.

 
 )mg/L(برحسب  Schoellerمحدوده پارامترهاي لحاظ شده در دیاگرام : 2جدول 

 پارامتر
 وضعیت

 غیر قابل شرب شرایط اضطرار نامناسب متوسط قابل قبول خوب
 1000> 600-1000 300-600 200-300 100-200 0-100 کلسیم
 800> 400-800 200-400 120-200 70-120 0-70 منیزیم
 1900> 920-1900 470-920 220-470 100-220 0-100 سدیم

 8100> 400-8100 2000-4000 1000-2000 500-1000 0-500 کل جامدات محلول
 4000> 2000-4000 1000-2000 500-1000 250-500 0-250 سختی کل

 3000> 1500-3000 800-1500 380-800 190-380 0-190 کلراید
 2200> 1200-2200 600-1200 300-600 150-300 0-150 سولفات

 
 Schoeller وضعیت پارامترهاي مورد بررسی در منابع آب شرب براساس تطبیق با دیاگرام  :3جدول 

 پارامتر
 محل

 ربط میرآباد کانیرش قدس
 خوب 100% خوب 100% خوب 100% خوب 100% کلسیم

 خوب 100% خوب 100% خوب 100% خوب 100% منیزیم

 خوب 100% خوب 100% خوب 100% خوب 100% سدیم

 خوب 100% خوب 100% خوب 100% خوب 100% کل جامدات محلول

 خوب 100% خوب 100% خوب 100% خوب 100% سختی کل

 خوب 100% خوب 100% خوب 100% خوب 100% کلراید

 خوب 100% خوب 100% خوب 100% خوب 100% سولفات

 
بحث

تامین آب سالم براي هر جامعه اي از بدیهی ترین نیازها 
می باشد و وجود آب سالم متضمن رشد و پایداري جوامع 

در  بشري است. در این میان توجه به پارامترهاي موثر
باشد. ترین راه هاي کنترل آب شرب میسالمت آب از اصلی

باشد از پارامترهاي مورد بررسی در این مطالعه نیترات می
که مشاهده نتایج حاصله در مورد نیترات نشان می دهد که 
میزان این پارامتر در کلیه منابع مورد بررسی در حد بسیار 

و استاندارد  1053ایران مطلوبی قرار دارد و با استاندارد ملی 
پایش این خصوصیت ممتاز  بهداشت جهانی همخوانی دارد و

منابع تامین با توجه به استفاده روز افزون از کودهاي ازته 
می بایست در  بعنوان منشا احتمالی نیتراته شدن آبها؛

دستور کار قرار گرفته و سنجش پارامتر مورد نظر در فصول 
باشد. مقایسه نتایج حاصله با  مختلف سال مورد انتظار می

در  ]14[تحقیقاتی که توسط نان بخش و همکاران 
صورت گرفته است نشان  1384شهرستان ارومیه در سال 

دهنده وضعیت قابل قبول تر آب منابع شرب شهرستان 
نتایج حاصل از اندازه  .سردشت نسبت به ارومیه می باشد

بع مورد بررسی گیري میزان نیتریت نیز استاندارد بودن منا
توسط  1391را نشان می دهد. در مطالعه اي که در سال 

در مورد غلظت نیتریت و نیترات  ]15[آمویی و همکاران 
تاسیسات آبرسانی شهر بابل صورت گرفت صحت تحقیقات 
حاضر را تایید می کند بگونه اي که درمطالعه مذکور نیز 

اردهاي مقادیر حاصل از سنجش نیترات شهربابل با استاند
  رایج داراي تفاوت معنا داري نبود.

توسط ستاره و همکاران  سنقر شهر انجام شده در مطالعه
هاي  آب در ارتباط با پراکنش نیترات در منابع ]16[
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 و همکار صالحزاده

 زیرزمینی، غلظت نیترات منابع آب دشت سنقر در محدوده
 با توجه به نقشه. گرم بر لیتر در نوسان بود میلی 5/88-09/3

نسبتاً باالي نیترات در محدوده شرق و جنوب  ها، غلظت
 .شد شرق منطقه مشاهده

ي تزریق فلوئور در آب به نتایجی که از تجربه با توجه
 آمده متخصصین میزان فلوئور مورد دست آشامیدنی شهرها به

نیاز براي ممانعت از پوسیدگی دندان و مخطط یا خالدار شدن 
در . ]17[ اندلیتر نوشته گرم درمیلی 5/1الی  6/0بین  آن را

هاي آشامیدنی توجه به درجه حرارت  ر موجود آبومقدار فلوئ
که هرچه درجه حرارت طوري به، محیط نهایت اهمیت را دارد
 شده در آب کمتر خواهد بود. به باالتر باشد میزان فلوئور حل

شده آب گراد مقدار فلوئور حلدرجه سانتی 12مثال در  عنوان
ي درجه 17که این رقم در گرم در لیتر است درحالیلیمی 6/1

گرم در لیتر میلی 8/0درجه به  22و در  08/1گراد به سانتی
رسد. با توجه به این موضوع که میزان فلوئور موجود در  می

منابع مورد مطالعه پایین تر از میزان استاندارد می باشد 
تواند در دستور اجراي راهکارهاي جبرانی براي این کمبود می 

کار قرارگیرد که از آن جمله فلورتراپی و آموزش اهالی براي 
گزارش  بر اساس استفاده از مواد غذایی حاوي فلوئور می باشد.

 هايمیزان فلوئور در دشت] 18[اصغري مقدم و همکاران 
 استانداردهاي جهانی است و بازرگان پلدشت، بیش از حد

 ها ازشهرهایی که آب آشامیدنی آنتمامی اهالی روستاها و 
شود، به  هاي بازالتی منطقه تأمین می ها و چاه چشمه
فلوئورزیس دندان و احتماالً فلوئورزیس اسکلتی مبتال  بیماري
. بررسی مقدار فلوراید در منابع آب سطحی تهران هستند

نشان داد که غلظت این  ]19[توسط عظیمی و همکاران 
سطحی کرج و جاجرود که منابع مهم هاي آنیون در رودخانه

 mg/Lتامین آب شرب تهران است به ترتیب در محدوده
بود. میرغفاري و همکاران  mg/L 52/0-28/0و  35/0-15/0

به بررسی میزان فلوراید در آب هاي زیرزمینی، خاك و  ]20[
در این  تعدادي از گیاهان زراعی منطقه اصفهان پرداختند.

لوراید در فصل بهار و تابستان به تحقیق متوسط میزان ف
صادقی و در مطالعه بدست آمد.  05/0و  mg/L 3/0ترتیب 

اردبیل، میانگین  در مورد آب آشامیدنی شهر ]21[همکاران 
هاي  حداقل گزارش شد که از 0/598mg/Lمیزان فلوئور 

 ]22[مصداقی نیا و همکاران  مطالعه. تعیین شده کمتر است
 ایران نشان می دهد که میزان فلوئوردر سطح نواحی شهري 

 در منابع آب زیرزمینی تامین کننده آب آشامیدنی در کلیـه
 شهرهاي کشـور بـه جـز بوشـهر کمتـر از اسـتاندارد مجـاز

 .سـازمان جهـانی بهداشـت بـوده اسـت
در مورد آهن و پتاسیم موجود در آب آشامیدنی می توان 

ب ندارد حال آن که مبحث گفت که تاثیر زیادي در سالمت آ
مذکور به لحاظ زیبایی شناختی و خواص طعم و بوي آب می 

تواند مورد توجه قرار گیرد. در مطالعه اخیر روشن گردید که 
) میزان آهن و پتاسیم از میزان مورد انتظار 1براساس جدول (

پایین تر می باشد و از استانداردهاي جهانی و ایران کمتر می 
ر و همکاران در بررسی غلظت آهن در منابع آب باشد. عالی قد

شرب اردبیل پی بردند که میزان آهن در تمامی نمونه ها 
 .]23[کمتر از استاندارد می باشد 

میلی گرم در لیتر در  500سختی داراي مقدار 
استانداردهاي جهانی می باشد و براساس نتایج حاصله روشن 
گردید که سختی منابع تامین مورد مطالعه در استانداردهاي 
جهانی قرار دارد و همچنین سایر مولفه هاي مورد مطالعه 
مانند کلسیم نیز براساس استاندارد هاي مورد اشاره در رنج 
استاندارد جهانی می باشند. در مورد سختی و مولفه هاي 
کلسیم، سولفات و هدایت الکتریکی رجایی نیز در مطالعات 

 .]13[خود به نتایج مشابهی دست یافت 
. ]25،24[می باشد  NTU5کدورت داراي محدوده مطلوب 

مقدار اندازه گیري شده در مطالعه حاضر جز در مورد چشمه 
ز یک را نشان داد که با توجه به تاثیر قدس، ارقامی کمتر ا

میزان کدورت در میزان مصرف مواد گندزدا مقادیر حاصله می 
تواند قابل توجه باشد. فدایی و همکاران در شهرکرد با مطالعه 

دست  4/0-5/2آب شرب منابع مربوطه به نتایجی در حدود 
 یافتند که آن هم در محدوده استاندارد قرار دارد و با مطالعه

 .]26 [حاضر هم خوانی دارد 
براي کل جامدات محلول در استانداردهاي جاري مقدار 

میلی گرم بر لیتر مشخص گردیده است که کلیه نتایج  1500
حاصله حکایت از آن دارد که میزان جامدات محلول در منابع 
آب شرب شهرستان سردشت در محدوده استاندارد قرار دارد. 

ریکی آب منابع مورد مطالعه در همچنین میزان هدایت الکت
میکرو  600تمامی موارد مورد مطالعه اعدادي کمتر از 

زمینس را نشان می دهد که با مطالعه هاشمی در مورد منابع 
. بررسی نتایج حاصله با ]27[آب شرب خرم آباد تطابق دارد 

استفاده از دیاگرام شولر نیز صحت نتایج حاصله را مورد تایید 
قرار خواهد داد که درمیان مطالعاتی که درایران با استفاده از 
دیاگرام شولر براي افزایش صحت نتایج، استفاده شده می 
توان به مطالعه باغانی که کیفیت آب شرب چاه هاي غرب 

و  ]28[ام شولر مورد سنجش قرار دادند سبزوار با دیاگر
مطالعه روزي طلب و همکاران در خصوص مقایسه کیفیت آب 

اشاره نمود. ضمن ] 29[هاي زیرزمینی براساس دیاگرام شولر 
اینکه از مباحث اصلی پایه اي در شناخت کیفی اصول 
سالمت آب مطالعات میکروبیولوژي آب شرب می باشد. 

منابع آب شرب مورد بررسی نیاز  مطالعه این ویژگی هاي در
به مطالعات دقیق دارد که می توان از نتایج موجود در مرکز 
بهداشت شهرستان و آب وفاضالب هاي شهري و روستایی 
استفاده نمود، که از این مورد می توان به محدودیت مطالعه 
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 حاضر اشاره نمود.
 

 گیرينتیجه
حاضر یافتن از اهداف مهم و تاثیر گذار در شروع مطالعه 

میزان کیفیت آب شرب شهرهاي سردشت، ربط و میرآباد بود. 
نهایتاً با توجه به تحقیقات صورت گرفته مشخص گردید از 
اصلی ترین پارامترهاي داراي مشکل فلوئور می باشد. کمبود 
میزان فلوئور براساس منابع ارائه شده در بلند مدت می تواند 

سان بگذارد. فلذا توصیه می عوارض جبران ناپذیري برسالمت ان
گردد ضمن انجام مطالعات دقیق تر در این زمینه راهکاري براي 

 رفع این مشکل اندیشیده شود.

 تشکر و قدردانی
ز زحمات مسئول محترم آزمایشگاه آب و فاضالب معاونت ا

بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی، ریاست 
سردشت و آزمایشگاه امور آب  محترم مرکز بهداشت شهرستان

و فاضالب سردشت که در مراحل مختلف مطالعه همکاري 
 مناسب داشته اند تقدیر و تشکر می نمایم.

 

 تضاد منافع
گونه تضـاد منـافعی نداشـته    این مطالعه براي نویسنده هیچ

 .است
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