شبکه توزیع
ولی علیپور  1لیال رضایی  2سکینه شکوهیان  2کاووس دیندارلو اینالو  1بابک گودرزی 2

 3استادیار ،گروه بهداشت محیط 3 ،مربی ،گروه بهداشت محیط ،مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط و حرفهای هرمزگان ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
مجله پزشکی هرمزگان سال هجدهم شماره سوم  93صفحات 481-491

چکیده
مقدمه :ترکیبات آلی موجود در منابع آب سطحی ناشی از تجزیه بقایای گیاهی و میکروبی است .با توجه به اینکه کلرزنی
متداولترین روش گندزدایی آب است ،لیکن کلر آزاد میتواند با ذرات معلق مواد آلی طبیعی موجود در آب واکنش داده و
محصوالت جانبی گندزدایی را ایجاد کند .یکی از این ترکیبات خطرناک تری هالومتانها میباشند که مشکوک به
سرطانزایی در انسان هستند.

روش

کار :در این مطالعه 36 ،نمونه آب از  4نقطه (آب سد استقالل میناب ،خروجی از تصفیهخانه میناب ،ورودی به

تصفیهخانه بندرعباس و خروجی از تصفیهخانه بندرعباس) در طی  6ماه نمونهبرداری بدست آمد و پارامترهایی مانند

 ،pH ،TOCدرجه حرارت ،کلر باقیمانده سنجش گردید و برای سنجش میزان  THMتولیدی از مدل ریاضی و محاسباتی
استفاده شد.
نویسنده مسئول:
سکینه شکوهیان

نتایج :نتایج نشان داد که آب شرب بندرعباس از آبهایی با  TOCباال میباشد که حداقل و حداکثر پتانسیل تشکیل
تریهالومتان  34/19و  94/96میکروگرم در لیتر برآورد شد .نتایج آنالیز رگرسیون خطی نشان میدهد که ،بیشترین

مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط

وابستگی بین غلظت کربن آلی و  pHبا پتانسیل تشکیل تری هالومتان وجود دارد.

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

نتیجهگیری :به طور کلی با افزایش  pHو غلظت  TOCدر منابع آب ،پتانسیل تشکیل  THMنیز افزایش مییابد .آب

و حرفهای هرمزگان ،دانشکده بهداشت
بندرعباس  -ایران
تلفن+39 163 1116333:
پست الکترونیکی:

s.shekoohiyan@yahoo.com

شرب بندرعباس پتانسیل الزم جهت تشکیل تری هالومتان را دارد و بنابراین بایستی تدابیری در این راستا اندیشیده شود.
کلیدواژهها :تریهالومتان  -کربن – آالیندههای آب

نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 90/4/02 :اصالح نهایی 90/1/00 :پذیرش مقاله90/1/34 :
ارجاع :علیپور ولی ،رضایی لیال ،شکوهیان سکینه ،دیندارلو اینالو کاووس ،گودرزی بابک .پتانسیل تشکیل تریهالومتان در منابع آب شرب شهر بندرعباس از سد استقالل میناب تا شبکه توزیع .مجله پزشکی
هرمزگان 4393؛.481-493:)3(48

مقدمه:

متغیر است ( .)3،1این مواد آلی دارای دو جزء هیومیکی و

ترکیبات آلی ،مجموعهای از مواد آلی است که عموماً در

غیرهیومیکی میباشند .گرچه مواد آلی طبیعی به تنهایی

منابع آبهای سطحی وجود دارد و منشأ ورود این ترکیبات،

بیضرر است اما به دلیل توانایی در انجام واکنش با کلر و

تجزیه بقایای گیاهی و میکروبی است ( .)3ترکیبات آلی دارای

تشکیل فرآوردههای جانبی گندزدایی (Disinfectant )DBPs

دو منشأ طبیعی ) Natural Organic Matters (NOMو

 By Productsاست که اغلب سرطانزا میباشند ( .)4از لحاظ

مصنوعی ( Synthetic Organic Matters )SOMهستند.

اپیدمیولوژیکی ارتباط بین محصوالت جانبی گندزدایی و

آلودگی منابع آبی به مواد آلی طبیعی ( )NOMsاز طریق منابع

سرطان روده کوچک و نیز مشکالت تنفسی اثبات گردیده

طبیعی ،مصنوعی و تجزیه آالیندهها اتفاق میافتد که غلظت

است (.)1

 NOMدر منابع آبهای شرب غالباً بین 3تا 31میلیگرم در لیتر
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پتانسیل تشکیل تریهالومتان در منابع آب شرب شهر بندرعباس از سد استقالل میناب تا

پتانسیل تشکیل تریهالومتان در منابع آب شرب

ولی علیپور و همکاران

شهری ،کشاورزی و صنعتی به آبها وارد می شوند .از بین

به منظور مدل سازی تشکیل تری هالومتان در آب کلرزنی شده

این ترکیبات ،تری هالومتانها ،هالواستیک اسیدها ،ترکیبات

رودخانه دونگ جیانگ اصلیترین منبع تأمین آب شرب کشدور

آروماتیک و فنل و مشتقات آن در آب ،حایز اهمیت هستند .از

چین انجام دادند ،نشان داد کده میدزان  THMتشدکیل شدده در

جمله این فرآوردهها میتوان به تری هالومتانها ( )THMsو

محدوده  33/1تا  33/9میلیگدرم بدر لیتدر متغیدر مدیباشدد کده

هالواستیک اسیدها ( Halo Acetic Acids )HAAsاشاره

مهمترین پارامتر مؤثر بر پتانسیل تشکیل تری هالومتدان ،زمدان

کرد که مظنون به سرطانزایی برای انسان میباشند (.)6،1

واکنش و غلظت یون برم در آب میباشدد ( .)31آقدای عبدداو و

همچنین توانایی ایجاد بو و مزه نامطبوع در آب آشامیدنی

همکارنش نیز مطالعدهای مشدابه را در کشدور مدالزی در سدال

دارند که به طور کامل از طریق فرآیندهای تصفیه متداول قابل

 3331به منظور مدل سازی و پیشبینی تشکیل تدری هالومتدان

حذف نمیباشند (.)9

در آب آشامیدنی در طول شبکه توزیدع انجدام دادندد کده نتدایج

با توجه به اینکه کلرزنی متدداولتدرین روش گنددزدایی آب
است ،لیکن کلر آزاد میتواند بدا ذرات معلدق مدواد آلدی طبیعدی
موجود در آب واکدنش داده و محصدوالت جدانبی گنددزدایی را

مطالعه نشان داد ،رابطه مستقیم و قوی بین میزان تری هالومتان
تشکیل شده و غلظت  pH ،TOCو رابطه ضعیفی با دوزاژ کلدر
وجود دارد (.)1

ایجاد کند ( .)3به طور کلی تشکیل تریهالومتان بده فاکتورهدای

با توجه به ارتباط تنگاتنگی که بین غلظت کربن آلی موجود

زیادی مانند  ،pHزمان تماس با کلر ،غلظت و خصوصیات کلدر،

در آب با پتانسیل تشکیل فرآوردههای جانبی گندزدایی وجود

کلر باقیمانده ،دمدا ،مقددار  NOMsو غلظدت بدرم بسدتگی دارد.

دارد ،میتوان با اندازهگیری غلظت کربن آلی و سایر پارامترهای

افزایش  pHو زمان تماس ،سبب افزایش تولید تری هالومتانهدا

مؤثر ،میزان تری هالومتان تشکیل شده را تخمین زد .منبع تأمین

و کاهش تولید هالواسدتیک اسدیدها مدیگدردد .بدا افدزایش دمدا

آب شهر بندرعباس ،سد استقالل میناب در فاصله  33کیلومتری

سرعت واکنش بیشتر شده که منجر به مصرف بیشتر کلر و در

شهر بندرعباس بوده که پس از افزوده شدن مواد منعقد کننده و

نهایت تولید بیشتر محصوالت جانبی گندزدا مدیگدردد ( .)33در

تهنشینی در تصفیهخانه آب میناب ،جهت فیلتراسیون و گندزدایی

قدوانین مربدوط بدده محصدوالت جدانبی گندددزدایی )(USEPA

به تصفیه خانه بندرعباس منتقل میگردد .از آنجایی که مسافت

 United State Environmental Protection Agnecyکده
در سال  3316تنظیم شد ،حداکثر مقددار مجداز بدرای کدل تدری
هالومتانها متوسط ساالنه  333میکروگرم در لیتر اعالم نمدوده

زیادی بین منشأ تا مصرف آب شرب وجود دارد و توسط کلر
گندزدایی میگردد ،هدف را بر آن نهادیم تا به بررسی پتانسیل
تشکیل تری هالومتان در آب شرب بندرعباس بپردازیم.

است .بر طبق این قانون ،حداکثر مقدار مجاز را در سال  3334به
 93میکروگددرم در لیتددر کدداهش داد ( .)33همچنددین موسسدده
استاندارد تحقیقات آب ایران در سال  3116حداکثر مجاز را 333
میکروگرم در لیتر معادل کلروفرم اعالم کرد (.)33

روش کار:
برای انجام این مطالعه مقطعی ،در یک دوره شدش ماهده ،از
سه نقطه آب خام سد ،آب خروجی از تصفیهخانده مینداب و آب

در سالهای اخیدر ،توجده زیدادی بده اسدتفاده از مددلهدای

خروجی از تصفیهخانه بندرعباس (قبل از کلرزنی) ،هر هفته یدک

ریاضی برای پیشبینی تولید و تشکیل محصوالت جانبی گندزدا

نمونه و جمعاً  34نمونه از هدر نقطده برداشدت گردیدد و مدورد

در طی انتقال و توزیع آب شده است ( .)31بیشترین مدل استفاده

آزمایش قرار گرفتند .به منظور نمونهبرداری از ظروف اسدتریل

شده امروزی ،رگرسیون خطی ،غیرخطی و چندگانه میباشد که

شیشهای تیره که ابتدا توسط دترجنت جهت جداسازی آالیندهها

این مدل کاربرد زیادی برای ارزیابی تسهیالت تصدفیه آب دارد

و در ادامددده از اسدددید کلریددددریک رقیدددق و آب بددددون یدددون

( .)34در این مدل ،از ضریب همبستگی پیرسون ) (rجهت تعیین
شدت ارتباط متغیرهدا بدا یکددیگر اسدتفاده میشدود .ایدن مددل
توانایی پیشبینی اینکه تشدکیل تدری هالومتدان بده کددام یدک از
فاکتورها وابستگی بیشتری دارد یا اینکه آب مورد نظر پتانسدیل

( )Deionizedاستفاده شد .سپس جهت رهاسازی مدواد فدرار،
ظروف را در دستگاه فور با دمای  433درجده سدانتیگدراد بده
مدت  63دقیقه قرار داده شد .درجه حدرارت و  pHنموندههدا در
محل نمونهبرداری تعیین گردید .نمونههایی که بالفاصله بر روی

تشکیل تری هالومتان را دارد یا خیر ،را دارد.
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ترکیبات  SOMنیز از منابعی مثل فعالیتهای مختلف

در مطالعه ای که آقای  Hongو همکارانش در سدال 3331

ولی علیپور و همکاران

آنها آزمایش انجام نمیشد ،در دمدای  4درجده سدانتیگدراد بدا
حداقل تماس با روشنایی و هوا نگهداری میشدند.
تعیین کل کربن آلی ( )TOCتوسط دستگاه  TOCآناالیزر

پتانسیل تشکیل تریهالومتان در منابع آب شرب

بر طبق این نمودار حداکثر و حداقل میزان  TOCبه ترتیب
 4/31و  3/19میلیگرم در لیتر در سد استقالل و خروجی از
تصفیهخانه میناب مشاهده شد.

لیتر صورت گرفت و جهت سنجش کلر باقیمانده نیز از کلرسنج
دیجیتال  HACHبا گستره حساسیت دستگاه  3/33میلیگدرم
در لیتر استفاده شد .در برخی تصفیهخانهها بده منظدور کنتدرل
عوامل بیولوژیک مزاحم مانند جلبکها ،آب خدام پدیش کلرزندی
میگردد .آب شرب شهر بندرعباس نیدز دارای چندین شدرایطی
است.
تاکنون مطالعات زیادی در رابطه با مدل سازی و پیش بینی
تشکیل تری هالومتان با توجه به عوامدل مدؤثر بدر ایدن فرآیندد
صورت گرفته است .پارامترهای مؤثر بر تشکیل تری هالومتدان
عبارتند از :زمان تماس با کلر ،غلظت و خصوصدیات کلدر ،کلدر
باقیمانده ،دما ،مقدار  ،NOMsفاصله طی شده از زمان کلرزندی
تا زمان سنجش و غلظت برم .معادلدهای کده در ایدن تحقیدق بده

شکل شماره  -1تغییرات میزان  TOCاز آبگیر سد استقالل
میناب تا خروجی از تصفیهخانه آب بندرعباس

منظور پیشبینی تشکیل تری هالومتان از سد استقالل میناب تدا
تصفیهخانه بندرعباس مدورد اسدتفاده قدرار گرفدت ،در مطالعده
آقددای  Rodriguezو همکددارانش در سددال  3333بددود کددده
پارامترهای مورد استفاده در سدنجش تدری هالومتدان عبدارت
بودند از :غلظدت  ،DOCزمدان تمداس بدین کلدر و آب (،pH ،)t
درجه حرارت محیط ( )Tو دوز کلرزنی (.)D

بعد از محاسبه  THMبه روش فوق ،آب شرب بنددرعباس
به لحاظ پتانسیل تشکیل تری هالومتان و ارتبداط آن بدا شدرایط
موجود مورد آنالیز قدرار گرفدت کده از ندرمافدزار  SPSS 18و

شکل شماره  -2مقایسه مقادیر مواد آلی و  TOCدر آب
خروجی از تصفیهخانه آب میناب

آزمون رگرسیون خطی جهت تعیین ارتباط پارامترها با پتانسیل
 THMتولیدی استفاده گردید.

نتایج:
نمودار شماره  3میزان تغییرات  TOCرا در چهار نقطه
مورد بررسی (آب سد استقالل میناب ،خروجی از تصفیهخانه
میناب ،ورودی به تصفیهخانه بندرعباس و خروجی از
تصفیهخانه بندرعباس) در طی  6ماه نمونهبرداری نشان میدهد.
شکل شماره  -3غلظت کلر باقیمانده از ابتدا تصفیهخانه آب
میناب تا خروجی از تصفیهخانه بندرعباس
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مدل  DRB200ساخت کشور آلمان با دقت  3/333میلیگرم در

پتانسیل تشکیل تریهالومتان در منابع آب شرب

ولی علیپور و همکاران

نمودار نشان میدهدف در شکل  3نیز سنجش و مقایسه مواد

جدول شماره  3نیز نتایج اندازهگیری کیفیت آب خروجی از

آلی در مقابل با  TOCنشان داده شده است.

تصفیهخانه آب میناب و بندرعباس از لحاظ غلظت ،pH ،TOC
درجه حرارت و دوز کلر را نشان میدهد .همان طوری که

مکان نمونهبرداری

TOC
3/31

pH
1/3

دوز کلر

درجه حرارت

3/361

33/6

THM
36/9

تصفیهخانه بندرعباس

3/14

1/3

3/313

33

34/19

تصفیهخانه میناب

3/14

1/1

3/391

34

43/39

تصفیهخانه بندرعباس

3/43

1/1

3/349

31/9

14/1

تصفیهخانه میناب

1/31

1/1

3/13

34/1

11/33

تصفیهخانه بندرعباس

3/31

1/1

3/34

34

66/33

تصفیهخانه میناب

4/31

1/1

4

36/1

33/39

تصفیهخانه بندرعباس

1/33

1/4

3/333

31/1

94/96

تصفیهخانه میناب

1/13

1/4

3/9

31

93/19

تصفیهخانه بندرعباس

1/43

1/1

3/313

31

19/3

تصفیهخانه میناب

3/43

1/3

3/391

31

33/14

تصفیهخانه بندرعباس

3/31

1/3

3/314

31

33/33

زمان نمونهبرداری
ماه اردیبهشت

ماه خرداد

ماه تیر

ماه مرداد

ماه شهریور

ماه مهر

تصفیهخانه میناب

جدول شماره  -2رابطه بین پارامترهای مؤثر بر تشکیل تریهالومتان در آب خروجی از تصفیهخانه میناب و بندرعباس
خروجی از تصفیهخانه میناب

خروجی از تصفیهخانه بندرعباس

r
3/911

P-value
3/333

r
3/133

P-value
3/333

pH
دوز کلر

3/94

3/333

3/316

3/334

3/113

3/311

3/143

3/333

درجه حرارت

3/141

3/31

3/33

3/361

پارامتر
TOC

در شکل  1مقادیر کلر باقیمانده از ابتدای تصفیهخانه میناب
تا خروجی تصفیهخانه آب بندرعباس نشان داده شده است.

بندرعباس به ترتیب برابر ( )P<3/333 ،r=3/911و
( )P<3/333 ،r=3/133است که نشانه ارتباط قوی بین این دو

جدول شماره  3مقادیر میانگین  ،THM ،pH ،TOCدوز

پارامتر میباشد .مطالعات بسیاری نیز در این زمینه صورت

کلر و درجه حرارت را در آب خروجی از تصفیهخانه میناب و

گرفته که گویای این مطلب میباشد .با افزایش میزان مواد آلی یا

تصفیهخانه بندرعباس را در ماههای نمونهبرداری نشان میدهد.

اسید فولیک و هیومیک مقدار  THMتولیدی نیز بیشتر خواهد

ارتباط هر کدام از متغیرها با تریهالومتان تولیدی بررسی

شد یا به عبارت دیگر ،نرخ  THMتولیدی با  TOCمصرفی

گردید که به صورت ضریب همبستگی پیرسون در جدول

برابر میباشد (.)1،36

شماره  3آمده است.
اثر  TOCدر تشکیل تری هالومتان:
با توجه به جدول شماره  ،3ضریب همبستگی پیرسون در
مورد ارتباط بین  THMو  TOCدر دو تصفیهخانه میناب و

791

اثر  pHدر تشکیل تری هالومتان:
ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین ارتباط بین  pHو
 THMدر دو تصفیهخانه میناب و بندرعباس به ترتیب برابر
( )P<3/333 ،r=3/94و ( )P<3/333 ،r=3/11میباشد که
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جدول شماره  -1میانگین پارامترهای مؤثر بر تشکیل تریهالومتان در  6ماه نمونهبرداری از خروجی تصفیهخانه فاضالب میناب و بندرعباس

ولی علیپور و همکاران

پتانسیل تشکیل تریهالومتان در منابع آب شرب

افزایش  pHشانس تشکیل  THMنیز افزایش مییابد .این

مواد آلی به خصوص اسید هیومیک گزارش نمودند ( .)39ززولی

پارامتر میتواند جهت کنترل میزان تولید  THMمورد استفاده

و همکارانش نیز به بررسی آب شرب تهران از لحاظ پتانسیل

قرار گیرد.

تشکیل تریهالومتان پرداختند که نشان داد حداقل و حداکثر
غلظت کربن آلی محلول به ترتیب  3/33و  3/691میلیگرم در

اثر دوز کلر در تشکیل تری هالومتان:

لیتر بود .از نتایج چنین استنباط میشود که تصفیهخانههای آب

با توجه به جدول شماره  ،3ضریب همبستگی پیرسون در

تهران قادر به حذف کامل مواد آلی از آب نمیباشند و احتمال

مورد ارتباط بین دوز کلر و  THMتولیدی در دو تصفیهخانه

تشکیل هالواستیک اسیدها بیشتر از تریهالومتانها میباشد

میناب و بندرعباس به ترتیب برابر ( )P=3/311 ،r=3/113و

( .)33بنابراین با توجه به اینکه آب شرب بندرعباس از آبهایی با

( )P<3/333 ،r=3/143که نشانه ارتباط قوی بین این دو

 TOCباال میباشد ،حداقل و حداکثر پتانسیل تشکیل

پارامتر می باشد.

تریهالومتان  34/19و  94/96میکروگرم در لیتر برآورد
میشود که از مقادیر  43 µg/Lو  13 µg/Lذکر شده در قانون

اثر درجه حرارت در تشکیل تری هالومتان:
ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین ارتباط بین درجه
حرارت و میزان  THMتولیدی در دو تصفیهخانه میناب و
بندرعباس به ترتیب برابر ( )P=3/31 ،r=3/141و (،r=3/33
 )P<3/361که نشانه وجود رابطه بسیار ضعیف در
تصفیهخانه میناب و عدم ارتباط در تصفیهخانه بندرعباس
میباشد .نتیجه بدست آمده با مطالعات بسیاری در این زمینه

دوم گندزدایی  EPAباالتر میباشد ( .)33همچنین با بررسی
مقادیر  THMدر  4نقطه مورد بررسی به این نتیجه میرسیم که
باالترین میزان  THMدر سد استقالل میناب و تصفیهخانه
میناب میباشد و زمانی که به تصفیهخانه بندرعباس میرسد این
میزان نیز کاهش مییابد .مطالعه آقای تیان ( )Tianو همکارانش
نشان داد که با افزایش فاصله بین دو نقطه سنجش ،میزان
 THMکاهش مییابد (.)33
با توجه به آنالیزهای بدست آمده در این مطالعه بیشترین

همخوانی دارد (.)1

وابستگی بین غلظت کربن آلی و  pHبا پتانسیل تشکیل تری

بحث و نتیجهگیری:

هالومتان دیده شد .به طور کلی با افزایش  pHو غلظت  TOCدر

همان طوری که در نتایج گفته شد ،وجود کربن آلی در

منابع آب ،پتانسیل تشکیل  THMنیز افزایش مییابد .تغییر pH

خروجی از تصفیهخانه آب بندرعباس داللت بر این دارد که

به عنوان پارامتری اقتصادی میتواند جهت کنترل میزان تولید

فرآیندهای تصفیه قادر به حذف کامل این ترکیب نمیباشد و به
دلیل استفاده از کلر در فرآیند گندزدایی پتانسیل تشکیل
محصوالت جانبی گندزدایی از جمله تریهالومتانها باالست.

 THMمورد استفاده قرار گیرد (.)1،33
با توجه به مقادیر تری هالومتان در آب خروجی از
تصفیهخانه بندرعباس باالتر از استاندارد  EPAاست ،الزم است

از طرفی در مطالعات مختلف ارتباط منطقی و معنیداری بین

که تدابیری جهت کاهش پتانسیل تشکیل تری هالومتان در سد

پتانسیل تشکیل تریهالومتان و غلظت کربن آلی ثابت شده

استقالل و تصفیهخانه میناب اندیشیده شود.

است ( .)1مثالً در آبهایی با  TOCپایین این نسبت حدود 13µg
 THMFP/mgCو در آبهایی با  TOCباال حدود 13-333µg
 THMFP/mgCبوده است (.)31
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Trihalomethane formation potential in drinking water from Minab Steghlal
dam to water distribution network in Bandar Abbas, Iran
A. Alipour1 L. Rezaei 2

S. Shekoohiyan 2 K. Dindarloo Inaloo 1

B. Goodarzi 2

Assistant Professor Department of Environmental Health 1 , Instructor Department of Environmental Health 2 , Environmental and Occupational Health
Engineering Research Center , Hormozgan University of Medical Sciences , Bandar Abbas, Iran.

(Received 9 Apr, 2013

Accepted 22 Jul, 2013)

Original Article

Abstract
Introduction: Organic matters enter to drinking water from a variety of sources, but one
of the major sources of these compounds in aqueous solution can be decomposed plant and
microbial residues. Chlorination is the most common method for water disinfection, the free
chlorine in the water reacts with natural organic compounds and form disinfection
byproducts. One of the dangerous byproducts is Trihalomethanes (THMs). These
compounds are suspected to be carcinogenic for humans.
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Methods: In this study, 96 samples were taken from 4 points (Mianb Steghlal dam, output
Minab water treatment plant, input and output of water treatment plant in Bandar Abbas)
within 6 months. Parameters such as TOC, pH, temperature and chlorine residual were
measured and used for prediction of THM formation by a methematical model.
Results: Results showed that Bandar Abbas drinking water has high TOC and THM
formation potential is high. Minimum and maximum of THM was measured 14.78 and
84.86µg/l, respectively. Positive correlation was seen between concentrations of organic
carbon and pH with THM formation.
Conclusion: Increasing pH and TOC concentration in water, leads to increase of THM
formation potential. Bandar Abbas drinking water has high potential to form THM,
therefore, it is necessary to consider measures in this field.
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