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 مقدمه

جانوری  میباشد و به عنوان نقطه اغازین حیاتب ترکیب اصلی اولیه موجود در جو زمین آ

شناخته می شود.درصدباالیی از جرم هرسلول زنده را آب تشکیل می دهد.آب بخش عمده ای از 

شبکه وسیع سلولی بدن انسان راتشکیل می دهد وبدون وجود آب حیاتی نخواهد بود.انسان ها 

عصر آب های موجود ازکیفیت نسبی  .هرچند که درآندرابتدا بیشتر به کمیت آب توجه داشتند

باالیی برخوردار بودند وآلودگی های ناشی از رشد صنعت و غیره وجودنداشت. باتوجه به کمبود 

ش در شارزش این ماده حیاتی در ایران زمین شناخته شده بود.ساخت کانال های ابیاری منابع آب 

و الکوریان در بلوچستان  هزار سال پیش در تپه های سیالك کاشان ساخت سدهای سکامی

باسابقه چهارهزار سال پیش و طراحی قنات ها و ساخت آن در سه هزار سال پیش نشان دهنده 

اهمیت این ماده ارزشمند وتوانمندی ایرانیان در مهندسی و طراحی امور آب بوده است.درعصر 

ده آب کیل دهنجدید نیز ارائه خواص فیزیکی آب توسط لئوناردو داوینچی شناسایی عناصر تش

توسط پریستلی و الووازیه و تعیین ارتباط بین بیماری وبا و آب چاه ها موجب زمینه سازی دانش 

 (.1های جدید و نظام مهندسی گوناگون در زمینه های آب و فاضالب گردید)

 منابع آب

شیرین موجود در آب یك منبع حیاتی است که معموال از محدودیت خاصی برخوردار است آب 

جغرافیایی خاصی تقریبا ثابت وجوابگوی جمعیت محدودی است.منابع آب مشروب وده محد

 اجتماعات را می توان به سه دسته تقسیم نمود:
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 منابع سطحي

آب دریاچه ها یا ،آب رودخانه ، آب دریاچه های طبیعی، آب هایی که در قالب آب باران 

د ودر صورتی که استحصال و بهسازی، سدهای ذخیره ای و قنوات در طبیعت موجود هستن

با در نظرگرفتن مالحظات اقتصادی و فنی مقدور باشد به عنوان نگهداری و بهره برداری آن ها

 منبع آب آشامیدنی انتخاب میشوند.

 منابع آب زيرزميني 

چاه های جاری و آب منابعی نظیر چشمه سارها ، آب چاه های کم عمق ، چاه های عمیق ، 

 .نال های ساخته شده منابع آب زیرزمینی را تشکیل می دهندحاصل از کا

 شور منابع آب

در شرایطی که هیچ کدام  از منابع فوق جهت دست یابی به آب شیرین مقدور نباشد سومین منبع 

 عبارت خواهد بود از آب دریاها و دریاچه های شور یا آب های زیر زمینی.

منبع آب های زیرزمینی بهره برداری می کنند. منبع اکثر اجتماعات شهری و روستایی ایران از 

اصلی آب آشامیدنی شهرهایی مانند مشهد، شیراز، تبریز، بندرعباس ، کرمانشاه ، کرمان ، و بخشی 

ابع آب زیرزمینی است . اغلب روستاهای ایران به روش سنتی و علمی لیکن بعضا از تهران از من

انتخاب منبع آب آشامیدنی اجتماعات چه شهری و چه غلط از آب زیرزمینی استفاده می کنند. 

روستایی ، کوچك یا بزرگ مبتنی است بر هزینه تهیه ، تصفیه و توزیع آن . الزم است حداقل 

امکانات فنی اجرایی در حد معقول ، وجود داشته باشد ، پس با لحاظ نمودن جنبه اقتصادی و 

ن ها منبع مقرون به صرفه و مطمئن انتخاب گردد. بهداشتی منابع احتمالی آب ، شناسایی و ازبین آ
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در هرحال ، منبع آب آشامیدنی بایستی در نهایت آب سالم و پاکیزه ای در اختیار مصرف کننده 

 (2قرار دهد .)

 آلودگی آب

آب خالص مطابق ساختمان شیمیایی آن به هیچ وجه در طبیعت وجود ندارد، لیکن انواع 

ی وخیم تر ، آلودگی آب ناشناخالصی ها به صورت حل شده ، معلق یا بینابینی با خود دارد. جنبه 

از فعالیت های انسانی است مانند شهرنشینی و صنعتی شدن . آلودگی آب از فعالیت های انسانی 

 میگیرد . منابع آالینده آب عبارتند از : ، نشات 

 الف( گند آب که عوامل زنده بیماری زا و مواد آلی تجزیه پذیر را در بر دارد.

در بر دارنده عوامل سمی از نمك های فلزی یا مواد شیمیایی ب( مواد زاید تجاری و صنعتی 

 پیچیده مصنوعی.

 ج( آالینده های کشاورزی نظیر کودها و آفت کش ها.

 د( آالینده های فیزیکی مانند گرما )آلودگی حرارتی( و مواد پرتوزا.

آلودگی را می توان به عنوان یك تغییر نامطلوب در خواص فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی آب 

تعریف کرد که باعث به خطر انداختن سالمت ، بقا و فعالیت های انسان یا سایر موجودات زنده 

پایداری نیز قابل بررسی و مطالعه است . لذا از این دیدگاه دونوع  می شود . آلودگی از نظر

ط قابل انحطا آلودگی وجود دارد . آلودگی قابل انحطاط و آلودگی غیر قابل انحطاط . آلوده کننده 

برخی فعالیت ها مصرف نمود . ازاین طریق حد قابل برای را میتوان تجزیه کرد ، ازبین برد یا 

ی توان طی مراحل طبیعی یا با روش های مهندسی )سیستم های تصفیه ( پذیرش آلودگی را م

ورده باشد شکست نخ، نقصان داد . البته در صورتی که سیستم تحت تاثیر شوک ناشی از آالینده 
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قابل انحطاط تند و   :شوندلبریز نگردد. این دسته خود به دو گروه تقسیم می یا به عبارتی آلودگی

 کند

و کشاورزی، معموالً  های قابل انحطاط تند، نظیر فاضالب انسانی و زائدات حیوانیآلوده کننده 

  .خیلی سریع قابل تجزیه اند

آلوده کننده های قابل انحطاط کند مانند د.د.ت و بعضی از مواد رادیواکتیو به کندی تجزیه 

 .یابندضرر کاهش می شوند و یابه حدغیرقابلبه هرحال اجزای آن ها یا کامالً تجزیه می .شوندمی

شوند. نمونه چنین آلوده تجزیه نمی آلوده کننده های غیرقابل انحطاط از راه های طبیعی

هایی عبارتند از جیوه، سرب، ترکیبات آلی هالوژنه ها، دیوکسین ها و بعضی از پالستیك کننده

 (2).ها

 وضعیت منابع و کیفیت آب در ایران

توزیع مکانی آب در ایران به دلیل شرایط طبیعی بسیار ناهمگن است .توزیع زمانی نزوالت جوی 

در کشور نیز مانند توزیع مکانی روند مشابهی را نشان می دهد و میزان آن در سال های مختلف و 

حتی فصول مختل متغیر بوده و این مساله مشکالت گوناگونی را در چند سال اخیر برای بخش 

مختلف، به ویژه بخش کشاورزی و تامین آب شرب شهرها به همراه داشته و زیان های زیادی  های

را به این بخش تحمیل کرده است. حتی توزیع نامناسب زمانی بارش ها طی سال های نرمال نیز از 

تنگناهای جدی محدودیت منابع آب ایران است و این معضل در سال های خشك تشدید می شود. 

نمونه، در مناطقی که از نظر بارش نزوالت جوی در زمره مناطق پرباران طبقه بندی می به عنوان 

شوند، در بعضی از ماه های سال کم آبی مشهود است. تحلیل زمانی نزوالت جوی بیان کننده دامنه 

 تغییرات زیاد آن از سالی به سال دیگر است. 

ای مختلف، افزایش مصرف آب بخش با توجه به روند رشد جمعیت کشور و تشدید نیاز بخش ه
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شهری، روستایی وصنعتی اجتناب ناپذیر خواهد بود. آب در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی کشور نقش عمده و کلیدی دارد. افزایش تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی، توسعه مراکز 

انجام سرمایه گذاری های جمعیت شهری و روستایی و بهبود و ارتقای کیفیت زندگی در گروی 

  .الزم و هماهنگ در ابعاد مختلف توسعه و بهره برداری از منابع آب است

منابع آب تجدید شونده کشور با توجه به وضعیت بارندگی، پوشش گیاهی و سایر عوامل تاثیرگذار 

ل امیلیارد مترمکعب در سال است که حجم قابل استحص 131تا  131حدود  در حجم نزوالت جوی،

میلیارد مترمکعب برآورد می وشد. از کل آب های  121و با احتساب آب های برگشتی حدود 

میلیارد مترمکعب را جریان  21میلیارد مترمکعب را جریان های سطحی و  111تجدید شوند حدود 

  .های نفوذی به منابع زیرزمینی تشکیل می دهند

تی است تقاضا برای آب به علت رشد در حالی که متوسط حجم کل آب ساالنه کشور رقم ثاب

جمعیت، توسعه کشاورزی، شهرنشینی و صنعت در خالل سال های اخیر، متوسط سرانه آب قابل 

مترمکعب بود  5500 حدود 1331تجدید کشور را تقلیل داده است به طوری که این رقم در سال 

 2111به حدود  1311و در سال  2111به حدود  1311در سال  3311به حدود  1311در سال 

به  1331مترمکعب کاهش یافته است. این میزان با توجه به روند افزایش جمعیت کشور در سال 

مترمکعب تنزل خواهد  1311به حدود  1400 تنزل یافته است و در افق سال 1111حدود 

صرف نظر از تفاوت های آشکار منطقه ای در کشور و طیف گسترده مناطق خشك نظیر  .یافت

خلیج فارس و دریای عمان، نیمه شرقی کشور از خراسان تا سیستان و بلوچستان و نیز  سواحل

حوزه های مرکزی که میزان سرانه آب قابل تجدید در آنها از میزان متوسط کشور به مراتب پایین 

م ورود ایران به مرحله تنش آبی تر است، ارقام متوسط سرانه آب کشور در سال های آینده به مفهو

برداشت بی رویه آب از آب های زیرزمینی یکی دیگر از مسایل اساسی کشور د.آبی خواهد بوکم و

در بخش آب به شمار می آید که در حال حاضر مشکالت جدی را در کشور پدید آورده است. به 
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همین دلیل نیز در بسیاری از نواحی کشور سطح سفره های آب زیرزمینی افت کرده و با توجه به 

ی اخیر، افزایش بهره برداری از آب های زیرزمینی تشدید شده و خسارت های خشکسالی ها

  .غیرقابل جبرانی را بر منابع آبی زیرزمینی کشور وارد آورده است

در کنار کاهش کمیت منابع آب انتشار پساب های صنعتی، کشاورزی و شهری نیز از دیگر عوامل 

ند. هر چند در خالل سال های گذشته به تهدید کننده منابع محدود آب کشور محسوب می شو

ویژه برنامه های سوم و چهارم توسعه اقدام های قابل قبولی برای تصفیه پساب های شهری و 

صنعتی صورت گرفته و مبین توجه دولت به حفاظت از کیفیت منابع آب است اما با توجه به 

روری و کشاورزی ض افزایش جمعیت کشور، گسترش شهرنشینی و توسعه فعالیت های صنعتی

  .است تا اقدام ها از شتاب بیشتری برخوردار شوند

 استاندارد فیزیکو شیمیایی آب آشامیدنی در ایران 

تهیه شد. این استاندارد براساس  1313ویژگیها نخستین بار در سال  –استاندارد آب معدنی طبیعی 

ر ولین بار مورد تجدیدنظر قراپیشنهادهای رسیده و بررسی و تأیید کمیسیون های مربوط برای ا

گرفت و در چهارصد و هفتاد و هفتمین جلسه کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های 

قانون  3تصویب شد. اینك این استاندارد به استناد بند یك ماده  13/11/33کشاورزی مورخ 

به  1311ن ماه اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهم

عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و 

پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم 

در  ئه شودتجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصالح و تکمیل این استاندارد ارا

تجدید نظر بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران 

باید همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد.در تهیه و تجدیدنظر این استاندارد سعی شده 
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استاندارد و است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در حد امکان بین این 

 (3)استانداردهای بین المللی و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود.

 منابع و مآخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است:

 «.ویژگیها –آب معدنی طبیعی » 1312سال  2331استاندارد ملی ایران  -1

2- Codex Standard 108:1981, Rev.1:1997, Amended: 2001 

Natural Mineral Waters 

 جدول حداکثر مجاز و مطلوب مواد شیمیایی معدنی غیر سمی مو جود در آب آشامیدنی

 نوع ترکیب ردیف 

حداکثر مجاز بر 

حسب میلی گرم در 

 لیتر

 توضیحات

1 
کل مواد جامد 

 T.D.S  محلول
1500 

در لیتر قابل قبول  میلی گرم 022در شرایط ویژه تا 

 است

0 
سختی کل بر 

 CaCO3  حسب
500   

   Cl 400  کلرور بر حسب 3

4 
سولفات بر 

 SO4  حسب
400 

میلی گرم در لیتر  32از  Mgدر شرایطی که میزان 

میلی  052تجاوز کند میزان سولفات نباید بیش از 

 گرم در لیتر باشد

5 
نیترات بر 

 NO3  حسب
50 

          

6 
نیتریت بر 

 NO2  حسب
3 

7 
آمونیاک بر 

 NH3  حسب
1.5   

 حد متوسط مقدار فلوئور F 0.7-1.2  فلوراید بر حسب 8

   Ca 250  کلسیم بر حسب 9

   Mg 50  منیزیم بر حسب 12
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 Na 200  سدیم بر حسب 11
میلی گرم در لیتر مجاز می  052در شرایط ویژه تا 

 باشد

10 
هیدروژن 

 H2S  سولفوره
0.05   

   Fe 0.3  آهن بر حسب 13

   Mn 0.5  منگنز بر حسب 14

15 
آلومینیوم بر 

 Al  حسب
0.2   

   Zn 3  روی بر حسب 16

   Cu 1  مس بر حسب 17

ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آب  - 1253استاندارد  -منبع: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 

 آشامیدنی

 بین المللی نیترات در آباستانداردهای ملی و 

-با توجه به مطالعات انجام شده بر روی تأثیرات نیترات و نیتریت آب آشامیدنی بر سالمتی انسان

اند و اگر ها در نظر گرفتهای را برای این یونهای بهداشت و سالمت جهانی حد بیشینهها، سازمان

دیر برسد برای سالمتی افراد به ویژه های مذکور در آب آشامیدنی به فراتر از این مقاغلظت یون

(13،.)شوداز استانداردها اشاره می به دو مورد 1اطفال و زنان باردار مضر خواهد بود. در جدول  

 

 

 

 

ایران -وزارت نیرو    EPA 



www.iehe.ir 
 

-NOنیترات 
3 11mg/lit بر اساس نیترات یا حدوداً  

11mg/lit بر اساس نیتروژن   

11mg/lit بر اساس  

 نیتروژن

-NOنیتریت 
2 3mg/lit بر اساس نیتریت یا  

1 حدوداً  mg/lit براساس نیتروژن   

1mg/lit بر اساس  

 نیتروژن

 چرخه نیتروژن در طبیعت

درصد از جوّ زمین را نیتروژن تشکیل داده است. مقدار معینی از این نیتروژن، به طور  13حدود 

مداوم از جوّ گرفته و به آن بازپس داده می شود. به گردش مداوم نیتروژن بین خاک، آب، هوا و 

می گویند. تمام موجودات زنده برای ادامه ی حیات به « چرخه ی نیتروژن»موجودات زنده 

روژن احتیاج دارند. در واقع نیتروژن یکی از اجزای تشکیل دهنده ی پروتئینها و اسیدهای نیت

دو برای ادامه ی حیات ضروری است.نوکلئیك است که وجود هر   

قسمتی از نیتروژن موجود در هوا هنگام رعد و برق از آن جدا می شود. تخلیه ی ناگهانی بار 

اکسیژن و نیتروژن موجود در هوا با هم ترکیب شوند و الکتریکی باعث می شود مقداری از 

اکسیدهای نیتروژن به وجود آید. اکسیدهای نیتروژن پس از حل شدن در آب با سایر عناصر 

ترکیب می شوند و ترکیبات نیتروژن دار تولید می کنند. برخی از باکتریها و جلبکها نیز نیتروژن 

خاصیّ که در ریشه ی برخی از گیاهان مثل نخود،  موجود در هوا را جذب می کنند. باکتریهای

لوبیا، نخودفرنگی و غیره وجود دارند، نیتروژن هوا را به طور مستقیم جذب می کنند و در اختیار 

گیاه قرار می دهند. گیاهان با استفاده از نیتروژن، پروتئین می سازند و جانوران با خوردن گیاهان، 

می کنند. این پروتئینها را وارد بدن خود  

 

گیاهان و جانوران پس از مرگ توسط تجزیه کنندگان موجود در خاک تجزیه می شوند. به این 
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ترتیب ترکیبات نیتروژن دار وارد خاک شده، توسط گیاهان مصرف می شوند. جانوران، ترکیبات 

تریهای نیتروژن دار را با خوردن گیاهان یا سایر جانوران گیاهخوار وارد بدن خود می کنند. باک

تجزیه کننده ی موجود در خاک مقداری از ترکیبات نیتروژن دار خاک را به نیتروژن گازی شکل 

تبدیل می کنند. به این ترتیب تقریباً همان اندازه نیتروژنی که از هوا گرفته و مصرف می شود، 

گیاهان و مجدداً به آن باز می گردد.در واقع نیتروژن موجود در هوا از خاک، اندامهای مختلف 

بدن جانوران عبور می کند و در نهایت دوباره هوا می شود. این کار ممکن است هزاران و یا حتّی 

(1)میلیونها سال طول بکشد؛ ولی هر مولکول نیتروژن سرانجام به هوا باز می گردد.  

 فرایند می باشد که در ذیل به آن ها اشاره می شود: 1چرخه نیتروژن شامل 

 fixation) تثبيت )

فرآیندی که طی آن نیتروژن گازی به شکل قابل مصرف توسط گیاهان در می آید تثبیت نام 

دارد.تثبیت به دو صورت بیولوژیك و غیر بیولوژیك امکان پذیر می باشد.بخش عمده تثبیت به 

صورت بیولوژیك و توسط باکتری های همزیست با ریشه حبوبات مثل ریزوبیوم و یا باکتری آزاد 

ازتو باکتر انجام می شود.این باکتری ها دارای آنزیم نیتروژناز می باشند که نیتروژن گازی زی مثل 

را با هیدرژن برای تولید آمونیاک ترکیب می کنند.سپس آمونیاک توسط باکتری به نیتروژن آلی 

تبدیل می شود.شکل جزئی تری از تثبیت توسط رعد و برق انجام می شود.دراین حالت نیتروژن 

 (1و1اکسید شده و باآب باران تولید اسید نیتریك می نماید) 3O2Nبه  گازی
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 assimilation) جذب)

یا یون نیترات از طریق ریشه های خود از خاک جذب می کنند.  گیاهان نیتروژن را به شکل آمونیوم

چنانکه نیترات جذب شود ابتدا به نیتریت و سپس به آمونیوم احیا می گردد تا در ترکیب آمینو 

اسیدها ، نوکلئوتیدها و یا کلروفیل شرکت کند. حیوانات از طریق خوردن گیاهان نیتروژن را به 

 (3می کنند.)صورت مولکول های آلی دریافت 

  (Mineralizationآمونياک سازی يا معدني شدن )

هنگامی که گیاه یا حیوانی می میرد یا اینکه حیوانی فضوالت دفع    می کند شکل اولیه نیتروژن 

موجود در، بقایا یا فضوالت نیتروژن آلی می باشد. باکتری ها و دربرخی موارد قارچ ها نیتروژن 

میکند. این فرآیند نیتروژن را از شکل آلی به شکل معدنی تبدیل می  آلی را به آمونیاک ،تبدیل

 (1،3کند)

 (Nitrificationنيترات سازی)

اکسیداسیون آمونیوم به نیترات توسط باکتری های نیتریفایر درشرایط هوازی را نیتریفیکاسیون گویند 

گونه های نیتروزموناس به نیوم توسط حله انجام میشود در مرحله اول آمواین فرایند در دو مر. 

 .گردد کسید میبه نیترات ا نیتریت تبدیل میشود در مرحله دوم نیتریت توسط گونه های نیتروباکتر

ل درحیات گیاهان بسیارمهم می باشد زیرا تجمع نیتریت برای گیاهان سمی مرحله دوم تبدی

 (1،1،3است)
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 Denitrification)نيترات زدايي)

ت در شرایط غیر هوازی )آنوکسیك( توسط گونه هایی نظیر سودوموناس و طی این فرآیند نیترا

کلستریدیوم عمدتا به گاز نیتروژن احیا می شود. در واقع با این فرایند چرخه نیتروژن کامل می 

 (3،1،1گردد)

 چرخه نیتروژن در آب های سطحی

وارد می  آب های سطحینیتروژن در اثر بارندگی ، ذرات گرد و غبار و تخلیه فاضالب ها ، به 

شود. در محیط آبی پدیده آمونیفیکاسیون ، نیتریفیکاسیون ، و دنیتریفیکاسیون می تواند رخ دهد . 

ورت ، دنیتریفیکاسیون ص در آب های دریاچه ای ودر الیه هیپولیمنیون که فاقد اکسیژن می  باشد

 (1می گیرد)

 چرخه نیتروژن در آب های زیرزمینی

های خانگی، تخلیه غیربهداشتی های جاذب فاضالبهای صنعتی و شهری، چاهنشت فاضالب

رویه از کودهای نیتروژنی فاضالب در سطح زمین، دفع غیربهداشتی کودهای حیوانی، استفاده بی

ها از مهمترین ها و گورستانهای تجمع و نگهداری زبالهدر مزارع و باغات کشاورزی و محل

های زیرزمینی یا از طریق منابع های زیرزمینی است.آلودگی آبکننده سالمت آبعوامل تهدید

ای مانند مصرف کودهای نیتروژنی های جذبی فاضالب یا از طریق منابع غیرنقطهای مثل چاهنقطه

دهد. به علت محلول بودن نیترات، این ترکیب به راحتی به وسیله آب در مزارع کشاورزی رخ می

یابد.توانایی نفوذ های زیرزمینی راه میهای آبمختلف خاک عبور کرده و به سفرههای از الیه

خاک های نیترات متغیر است که به نوع خاک و مقدار آبیاری و نزوالت جوی بستگی دارد .  

شنی و گراولی به دلیل هدایت هیدرولیکی باال همواره با نزوالت جوی و آبیاری فراوان یشترین 

(1دارند) نفوذ نیترات را  
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 چرخه نیتروژن در خاک

 نیتروژن به چند طریق در خاک افزایش می یابد که عبارتند از:

 الف( افزایش مصرف کودهای نیتراته جهت حاصلخیزی خاک 

ب( مواد دفعی و فاضالبهای حاوی آمونیاک و مواد آلی نیتروژنه . مواد آلی نیتروژنه در خاک 

ند نیتروفیکاسیون توسط باکتری های خاک به نیترات تبدیل به آمونیاک می شود که طی فرآی

تبدیل می شود . نیتریفیکاسیون اهمیت زیادی دارد ، به این دلیل که گیاهان نیتروژن موجود را 

فقط به فرم نیترات مورد مصرف قرار می دهند . نیترات مازاد بر مصرف گیاهان در خاک تجمع 

 می یابد.

نیتروژن هوا را توسط نودل های ریشه جذب نمایند که این ج( تعدادی از گیاهان می توانند 

 فرایند را تثبیت نیتروژن گویند.

د( نیترات تشکیل شده در طی طوفان و رعد و برق می تواند همراه آب باران وارد خاک 

(11شود)  

 منابع ورود نیترات به آب

به دو صورت آلی و غیر آلی های بشر باشد و تواند طبیعی و یا ناشی از فعالیتمنابع نیترات می

ترین شود عمدههای زیرزمینی خود به خود زیاد نمیجایی که میزان نیترات آباز آن وجود دارد. 

های انسانی در سطح زمین است. بیشتر های زیرزمینی فعالیتعلت ازدیاد غلظت نیترات در آب

را دارند. به همین جهت تمام های طبیعی تمایل به تبدیل شدن به نیترات مواد نیتروژنی در آب

ی نیترات در نظر گرفته منابع نیتروژن و به ویژه نیتروژن آلی و آمونیاک باید به عنوان منابع بالقوه

 شوند.
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شوند:منابع غیر طبیعی نیتروژن شامل موارد زیر می  

ستفاده کودهای شیمیایی)پتاسیم نیترات و آمونیوم نیترات( که به طور گسترده در کشاورزی ا  -1

شوند؛می  

کودهای حیوانی مورد استفاده در کشاورزی؛  -2  

های کشاورزی در طبیعت؛تخلیه ی حجم انبوهی از فاضالب ها و زهاب  -3  

نبود سیستم دفع فاضالب شهری؛ -3  

های شهری؛ازدیاد بازیافت فاضالب  -1  

های زیر زمینی؛دفع سنتی و نادرست فاضالب های خانگی و در نتیجه آلودگی عرضی آب  -1  

ها.های زبالهجاری شدن شیرابه  -1  

ها ها کشاورزی نقش بیشتری دارد و یا مناطقی که منابع آب آشامیدنی آنبیشتر مناطقی که در آن

های دفع فاضالب دارد و مناطقی که شبکه فاضالب مناسبی نزدیکی یا ارتباط هیدرولیکی با چاه

ترین دلیل بلوکه کردن . امروزه حد باالی نیترات آب مهمشوندندارند دچار آلودگی نیتراتی می

 چاه های آب در ایاالت متحده )برای مثال در ایالت کالیفرنیا( است

 اثرات زیست محیطی نیترات

محلول در آب  این اثرات شامل اثر بر آب های سطحی ، ایجاد سمیت و پایین آوردن اکسیژن

پذیرنده به وجود می  های های پذیرنده میباشد یکی از پدیده هایی که مواد نیتروژنی در آب

آورند رشد بیش ازحد جلبك ها )اوتروفیکاسیون( می باشد اوتروفیکاسیون میتواند عمدتا به علت 

صول نهایی به صورت مح  نیتروژندنیتریفیکاسیون نیترات باشد وقتی که نیترات احیاء شود گاز
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تولید میشود عامل مهم دیگری که روی زندگی آبزیان بخصوص ماهی هایی که در آب های 

آمونیوم به آمونیاک  تبدیل یون باعث PHپذیرنده اثر می گذارد وجود آمونیاک است افزایش 

مناسب گردد عبارتند  PHمیشود فاکتورهایی که ممکن  است باعث سمیت باالی آمونیاک در 

از:غلظت باالی اکسیژن محلول گازکربنیك حرارت قلیائیت بی کربناته جهت اکسید شدن آمونیاک  

به نیتریت ونهایتا نیترات احتیاج به اکسیژن میباشد لذا چنانچه این فرایند در آب های پذیرنده 

  (11،12)صورت پذیرد کاهش اکسیژن محلول را به دنبال خواهد داشت

 رات بهداشتی نیتراتاث

یون نیترات نسبتا غیر سمی است اما احیا آن به نیتریت توسط میکروارگانیسم ها خطرات بهداشتی 

می تواند هموگلوبین خون را اکسیده کرده و جدی را برای انسان ها می تواند داشته باشد. نیترات 

در اثر تماس  .را مختل می کنداکسیژن رسانی به بدن  به متهموگلوبین تبدیل کند که این ماده عمل

یافته و با افزایش آن  با آب آلوده به نیترات درصد این نوع از هموگلوبین غیرطبیعی افزایش

دلیل در هر سنی رخ دهد ولی به تواندشود. تشکیل مت هموگلوبین میعالئمی برای فرد ایجاد می

ن در اواخر دوران بارداری تکامل در جنی آنکه مکانیسم کاهش و مقابله با آن در سنین نوزادی و

نیتریت با بعضی آمین ها و  .همچنینهستند ها بیشتر در معرض آسیبنیافته است این محدوده

این  .بدن آمیخته شده و باعث پیدایش نیتروزامین که ماده ای سرطانزاست، می شود آمیدهای

د کاهش داده و سبب کمبو ترکیبات عامل شناخته شده سرطان بوده، عملکرد غده تیروئید بدن را

در بدن به افزایش سرعت تشکیل  E و C هایویتامین شود. کمبوددر بدن می A ویتامین

برابر  3تا  2کند. جالب است بدانیم غلظت نیتریت در بزاق افراد سیگاری ها کمك مینیتروزآمین

 (13) .بیشتر استها در این افراد بیشتر از افراد غیرسیگاری است، لذا تشکیل نیتروزآمین



www.iehe.ir 
 

 آلودگی آب آشامیدنی به نیترات در ایران

 حداکثر غلظت نیترات در آب شهرهای ایران به شرح جدول زیر می باشد:

 جدول غلظت نیترات در آب تعدادی از شهرهای ایران

 شهر غلظت نیترات مرجع

 زنجان 46 2

 قزوین 96 58

 تهران 85 59

 گیالن 110 60

 ارومیه 17 1

 اصفهان 228 57
 

 روش های حذف نیترات از آب آشامیدنی

به طور کلی روش های حذف نیترات از آب به روش های فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی تقسیم 

نیترات یونی پایدار با حاللیت باالست و میزان رسوب دهی و جذب پایینی دارد این بندی میشود.

یون یا جذب با کربن فعال را مشکل می سازد ، خواص، حذف نیترات از آب با استفاده از فیلتراس

 (13درنتیجه فرآیندهای پیچیده تری باید در نظر گرفته شود)

 

 تعويض يوني

های دارای بار های یك محلول با یونپذیر است که در آن یونتبادل یون یك واکنش برگشت

گردند. نیترات در آب از بار منفی برخوردار است الکتریکی مشابه موجود روی رزین تعویض می

های قابل که رزین یونهای آنیونی از آب حذف نمود. وقتیتوان آن را توسط رزینبنابراین می
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  .خود را از دست داد، نیاز به احیاء دارد تبادل

های از دست رفته رزین به مقدار کافی در این عمل با استفاده از یك محلول که دارای یون

شود اما مقداری از ظرفیت تبادل خود را از باشد، رزین دوباره به فرم فعال اولیه تبدیل میمی

گردد. باشد یا تمایل بیشتری جذب رزین میطور کلی هر چه ظرفیت یون بیشتر دهد، بهدست می

شود. بنابراین یون سه ظرفیتی و یون دو ظرفیتی بیش از یون یك ظرفیتی توسط رزین جذب می

های با ظرفیت یکسان نیز ضریب گزینش متفاوت است و اغلب هر چقر وزن حتی برای یون

ود ضریب یابد. وجب افزایش میمولکولی بیشتر باشد و با اندازه یون کوچکتر گردد، تمایل به جذ

  .طور یکسان جذب رزین نشوندها بهشود که یونگزینش باعث می

برداری آسان، عدم نیاز به تخصص باال و تجهیزات مزایای روش تبادل یونی به اختصار شامل بهره

 سگذاری اولیه کمتر نسبت به اسمز معکوپیچیده، عدم نیاز به فضای زیاد جهت احداث و سرمایه

باشد. معایب آن نیز عبارتند از اینکه یك روش تصفیه شیمیائی است و نیاز به مواد شیمیائی می

درصد آب  11تا  2برای راهبری دارد، مشکل دفع و یا تصفیه پساب خروجی وجود دارد، حدود 

 ها وشود، قادر به حذف ذرات،میکروارگانیسمورودی صرف شستشوی معکوس و احیاء رزین می

 (11).برداری آن در درازمدت زیاد استباشد و هزینه بهرههای آب نمیالیندهسایر آ

 

 

 اسمز معکوس

این فرایند از یك غشا نیمه تراوای نازک تشکیل شده است که دو محلول با غلظت های مختلف 

     در فرآیند اسمز معکوس آب با فشار زیاد از یك سری غشاء نیمه تراوارا جدا می کند. 

(Semi PermeableMembrane)  عبور داده می شود. این فشار خارجی از فشار اسمزی
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طبیعی بیشتر است در نتیجه مولکول های کوچکتر از منافذ غشاء، عبور می کنند در حالی که 

مولکول های بزرگتر، قادر به عبور از غشاء نیستند و سپس در جریانی جانبی از کنار غشاء عبور 

در این فرآیند میکروارگانیسم ها نیز از آب حذف می شوند. به طور .داده شده و دفع می گردند

کلی این فرآیند برای شیرین کردن آب های شور به کار می رود ولی در سال های اخیر برای 

حذف آالینده های خاص نظیر نیترات مورد توجه قرار گرفته است. اسمز معکوس یك روش 

در برخی منابع قطر منافذ  .نیاز به موادشیمیائی ندارد تصفیه فیزیکی و نوعی فیلتراسیون است که

پیکومتر( و اندازه تقریبی منافذ غشاهای  111میکرون ) 1111/1حدود  RO غشاهای صنعتی

 (11).پیکومتر( ذکر شده است 111میکرون ) 1111/1خانگی نیز تا  ٔ  های تصفیهدستگاه

 دنيتريفيکاسيون

زمینی حذف می کنند و علت آن دنیتریفیکاسیون نواحی ساحلی نیترات را از آب های زیر

بیولوژیکی می باشد. دنیتریفیکاسیون بیولوژیك نیازمند تامین نیترات کافی، یك منبع انرژی که 

اغلب مواد آلی می باشد و شرایط بی هوازی است که این شرایط اغلب در نواحی ساحلی وجود 

موادآلی را برای تبدیل نیترات به نیتروژن دارد. تحت شرایط آنوکسیك باکتری های هتروتروفیك 

 مورد استفاده قرار میدهند.

تعدادی از میکروب ها در آب  در تصفیه آب به وسیله دنیتریفیکاسیون بیولوژیکی ممکن است

تصفیه شده باقی بمانند که نیازمند مراحل تصفیه بعدی می باشد.بنابراین این روش بیشترین 

برابر تبادل یون می  2دارد.هزینه دنیتریفیکاسیون بیولوژیکی حدود کاربرد را در تصفیه فاضالب 

(11باشد. )  

 وتلند
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از آب های زیرزمینی به وسیله دنیتریفیکاسیون ، یك روش جهت تصفیه مقادیر باالی نیترات 

استفاده از وتلند می باشد. وتلند جهت تصفیه چندین آلوده کننده از منابع مختلف شامل پساب 

ان آب های شهری و... مورد استفاده قرار می گیرد. روش طراحی وتلند برای تصفیه فاضالب، رو

در حالیکه وتلند جهت تصفیه فاضالب با  آب هایی با نیترات باال و موادآلی کم مناسب نمی باشد

نیتروژن به شکل آمونیاکی یا آلی که پیش از دنیتریفیکاسیون به نیترات تبدیل می شوند مناسب می 

عمده کربن آلی مورد نیاز برای دنیتریفیکاسیون در وتلند جهت تصفیه فاضالب به وسیله باشد. 

فاضالب تامین می شود در حالیکه میزان کربن آلی محلول آب های زیرزمینی خیلی کم باشد و 

(11سیستم نیازمند تامین کربن مورد نیاز می باشد. )  

 جذب سطحي

عبارتست از یك فرایند فیزیکی یا فیزیکوشیمیایی که در آن یك   (Adsorptionجذب سطحی )

مایع،  –ماده در سطح یا فصل مشترک دوفاز، تغلیظ و جمع می شود . این فاز می تواند جامد 

مایع باشد. ماده ای که روی یك فاز جمع می شود را جذب شونده  –مایع یا گاز  –مایع 

(adsorbateو فازی که ماده روی آن جذب ) ( می شود را جاذبadsorbent .می گویند )

))جذب(( نیز  Absorption))جذب سطحی(( اصطالح   Adsorptionعالوه بر اصطالح 

وجود دارد که در آن مولکول ها یا اتم های یك فاز تقریبا بطور هماهنگ در میان فاز دیگر نفوذ 

( که معموال sorptionذب )لفظ جمی کنند تا با فازدوم ، یك محلول یکنواخت راتشکیل دهند. 

هر دو نوع را شامل است به فرآیندی اطالق می شود که در آن یك ترکیب از یك فاز حرکت می 

 ( 13کند تا در فاز دیگر بخصوص اگر جامد باشد جمع شود. )
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: جذب مواد روی ماده جامد به لیل نیروی جاذبه بین ماده جذب شونده و کانیسم جذب سطحیم

باشد. مکانیسم و نیروهای خاصی که سبب جذب ماده حل شده روی سطح سطح جاذب می 

 جاذب می شود می تواند فیزیکی یا شیمیایی باشد.

جذب فیزیکی : پایه واساس این نوع جذب ، نیروهای الکترواستاتیکی بین مولکول های جذب 

شامل اثر شونده و جاذب می باشد واکنش های فیزیکی بین مولکول ها بر اساس این نیروها 

 متقابل دو قطبی ، نیروی واندروالسی و پیوند هیدروژنی می باشند.

جذب شیمیایی: در جذب شیمیایی پیوندها قوی تر و طول پیوند کوتاه تر می باشد. پیوند 

شیمیایی ماده جذب شونده روی جاذب به دلیل ویژگی پیوند معموال نمی تواند بیش از یك الیه 

ند مکانیسم های مختلف جذب از قوی به ضعیف به ترتیب : پیوند مولکولی باشد. انرژی پیو

کیلوگالری بر مول ، نیروی واندروالسی و پیوند هیدروژنی  11شیمیایی الکترواستاتیکی با بیش از 

کیلو کالری بر مول می  2کیلوکالری بر مول و اثرات متقابل دوقطبی با کمتر از  11-2با 

 (13باشند.)

 .است شده پیشنهاد متنوعی های تکنولوژی آب، منابع از نیترات حذف ایبر اخیر های سال در

 منقطع راکتورهای(21) غشایی راکتورهای، (11) بیولوژیکی -الکتروشیمیایی های یستمس

 آمونیوم، هوازی بی اکسیداسیون لیتوتروفیك، نیترات حذف نیترات، هوازی حذف (،21متوالی)

 این جمله (از22) کانن فرآیند آنوماکس، فرآیند نیتروژن، اتوتروفیك حذف ترکیبی سیستم

 مانند شیمیایی فیزیکو روشهای دسته دو به ازته ترکیبات حذف های تکنولوژی .باشد می فرآیندها

 معکوس، اسمز یونی، های کننده مبادله ها، آنزیم از استفاده کننده، احیاء فلزات از استفاده

 این از هریك از استفاده .شوند می تقسیم بیولوژیکی های سطحی و روش جذب و الکترودیالیز
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 از و بوده گران عمدتاً شیمیایی و فیزیکی های روش .باشند می محاسنی و معایب دارای فرآیندها

 از .دارد همراه به را بعدی مشکالت خود پسماندها این حذف که کنند می نمك تولید دیگر طرف

 .کنند نمی خطرناک زائد باقیمانده تولید و دارند پایینی هزینه بیولوژیکی های روش دیگر سوی

 می استفاده دنیا سراسر در تری گسترده طور به بیولوژیکی فرآیند طریق از نیترات حذف

 (22) است مطرح بیشتر هتروتروفیك باکتریهای از استفاده با نیترات حذف روشود.ش

 انواع جاذب ها برای حذف نیترات از آب

فراین جذب سطحی به دلیل آسانی طراحی ، سهولت عملکرد ، تعمیر و نگهداری راحت و 

پیشرفت تکنولوژی های ساخت جاذب های ارزان با ظرفیت های باالی جذب به عنوان بهترین 

برای حذف آالینده ها از آب شناخته شده است. جاذب های مختلف استفاده شده فرایند تصفیه 

جاذب های کربنی ، طبیعی ، کشاورزی ، صنعتی ، بیولوژیکی و ... می  برای حذف نیترات شامل

(3باشد. از جاذب های طبیعی خاک رس، زئولیت و سپیولیت را می توان نام برد)  

 تحقیقات انجام گرفته

 آشامیدنی آب از نیترات حذف معکوس برای اسمز سیستم از ، 1131 سال در مارکوارت

 لیتر بر میلیگرم 13 به 13 از را نیترات سطح توانست او دستگاه این از با استفاده .نمود استفاده

 .است صد در 31 حدود در روش در این نیترات حذف راندمان .برساند

 معکوس اسمز دستگاه از گرفت، صورت 1111 سال در کالیگان شرکت توسط که تحقیقی در

 به نیترات سطح این دستگاه، از استفاده با .شد استفاده کانزاس شهر آب نیترات زدایی جهت

 از روشهای نیترات حذف جهت ، 1131 سال در کلیفورد، .کاهش یافت توجهی قابل مقدار

 33و-mg/l N-NO 3   18-25آب خام حاوی  . نمود استفاده معکوس اسمز و یونی تبادل
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mg/l131ت واسولف mg/l به نیترات سطح روش، دو این از  استفاده با .بود محلول امالح   

3NO -10mg/l Nسولفات حذف بر مقدم نیترات حذف روش این یافت در کاهش 

 (23).است

 شرکت توسط نیترات حذف آمریکا در1113 سال در پیوسته یونی تبادل روش از استفاده با

 نموده زدایی نیترات راب آ گالن میلیون یك ساالنه که، بود قادر سیستم این.شد بررسی گرمر

 دهد. کاهش  5ppmبه ppm 13 از را نیترات وسطح

 نیترات .نمود حذف را نیترات تبادل یونی، تکنولوژی از استفاده با نیز، واتر انگلیان شرکت

 شده ساخته صورت پکیج به که، نیترات انتخابگر تبادلگر رزینهای از با عبور آب، در محلول

 (23.)یافت کاهش صد در 11 میزان به غلظت نیترات سیستم، این در .شد حذف بود،

 پیمان آقای توسط SBA یونی تبادل رزین از استفاده با آشامیدنی، آب از نیترات حذف

 های اندازه با دو پایلوت از تحقیق این در .شد انجام تهران دانشگاه در 1333 سال در شهبازی

 هم جریان، با رژیم نوع و رزین مقدار نظر از پایلوت، دو .استفاده شد نیترات حذف در متفاوت

 شرایط در آنیونی رزین از استفاده با حذف نیترات تحقیق، این در همچنین، .است متفاوت

 شد مشخص و گرفت بررسی قرار مورد متغیر دبی با کلرید و سولفات نظیر سایر آنیونها حضور

 مقدارحذف لیتر بر میلیگرم 311 غلظت با سولفات حضور است، در قادر سیستم این که،

 (21)دهد کاهش مجاز حد تا را سولفات و نیترات
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