بهداشت محیط

*زهرا موسويان ،1حسين صفاري ،2دکتر فاطمه سخنوري

مقدمه :تامين آب سالم و بهداشتي ،از نيازهاي اساسي افراد در
هر اجتماع ميباشد .عليرغم تمام تالشهايي که جهت تامين آب

سخنراني

مديريت تامين آب آشاميدني سالم در کنار ساحل و بر روي دريا
3

مصارف آب از اين روشها استفاده ميشود .معموال” براي حذف
امالح محلول آب و انجام نمک زدايي از آبهاي شور از فرايندهاي

آشاميدني سالم صورت ميگيرد ،بيماريهاي منتقله توسط آب

غشايي استفاده ميگردد.فرايندهاي غشايي را ميتوان براساس

بعنوان يکي از مهمترين دغدغههاي بهداشتي در جهان محسوب

نيروهاي مورد استفاده در بهره برداري آنها به  2گروه کلي طبقهبندي

ميگردد.بنابراين دست اندرکاران تامين آب آشاميدني سالم از

نمود.

هيچ کوششي فروگذار نميکنند.اما بسياري از جنبههاي مديريت

1ـ فرايندهاي غشايي با

کيفيت آب آشاميدني خارج از مسئوليت مستقيم سازمانهاي تامين
کننده آب ميباشد.بعنوان مثال براي جاهائيکه کنترل بر منابع آب تا
محلهاي برداشت آب ،خارج از وظايف سازمان تامين کننده آب

فشار(Pressure-Driven Memberane

)Processes

2ـ الکترو دياليز

)ElectroDialysis (ED

يافتهها :فرايندهاي غشايي با فشارشامل ميکروفيلترا سيون )،(MF
و اسمز

معکوس)(RO

ميباشند مانند سواحل و بر روي درياها که دسترسي آسان و کافي

اولترافيلتراسيون) ،(UFنانوفيلتراسيون)(NF

به آب آشاميدني سالم مقدور نميباشد.براساس رهنمودهاي سازمان

ميباشد .الکترودياليز فرايندي است که يونها از طريق يک غشاي

جهاني بهداشت ،آب آشاميدني سالم آبي است که هيچگونه خطر

انتخابي-يون) (Ion-Selective Membraneو تحت يک نيروي موجود

قابل مالحظهاي را بر سالمتي انسان در طول عمر ايجاد ننمايد (.)1

در ميدان الکتريکي جدا ميشوند ED .نيز يک فرايند فيلتراسيون

آب مادهاي فراوان در کره زمين است .به شکلهاي مختلفي همچون

غشايي محسوب ميشود که قادر است يونهاي مختلف را به صورت

دريا ،باران ،رودخانه و… ديده ميشود .انسانها از آب آشاميدني

مجزا از آب جدا نمايد .غشاهاي  UFو  Roقادر به جداسازي مواد

استفاده ميکنند ،يعني آبي که کيفيت آن مناسب سوخت و ساز بدن

معدني به عالوه انواع مواد آلي هستند.

باشد .درياها هم وسيلهاي براي تجارت و مبادله کاالها محسوب

غشاهاي  Roغالبا” مواد آلي محلول را به طور کامل و بيشتر نمکهاي

ميشوند .آب امالح و مواد معدني مختلفي دارد که بر حسب آن مواد،

معدني را حذف مينمايند و به همين دليل در توليد آب آشاميدني

طعم و مزهاش بسيار تفاوت ميکند .البته ما انسانها ،خود ،قادريم

از آبهاي شور و آب دريا کاربرد دارند.براي تصفيه ابهاي شور با

که آشاميدني بودن آبي را ارزيابي کنيم؛ مث ً
ال از آب شور دريا و يا

شوري  2000-9000 mg/lو براي نمک زدايي آب دريا با شوري

آبهاي بدبوي باتالقها استفاده نميکنيم .بلکه آبي مينوشيم که

تا  5000 mg/lاز واحدهاي تصفيه  ROميتوان استفاده نمود .در

سالم بوده و مناسب نيازهاي بدنمان باشد .باران و دريا هم از ديگر

حاليکه فرايند الکترو دياليز براي تصفيه آب دريا غير اقتصادي است

منابع آبي هستند که البته به عنوان آب آشاميدني مناسب نيستند.

ميتواندبراي آبهايي با ميزان شوري کمتر بخوبي مورد استفاده قرار

اين گونه آبها را بايد تصفيه نمود .روشهاي معروف تصفيه آب،

گيرد در اين روش تبديل آب شور با غلظت کل جامدات حدود

تقطير و جوشاندن ميباشند (.)2

 500-2000ميلي گرم در ليتر به آب قابل شرب استفاده ميشود (.)3

روش شناسي :آب دريا جهت استفاده مجدد نياز به تصفيه دارد.
روشهاي مختلفي براي تصفيه آب دريا وجود دارد که بسته به
1ـ پژوهشگران ،ايران ،اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

نتيجهگيري :اساس ًا روش اسمز معکوس براي تصفيه آبهاي با کل
جامدات محلول باال و آبهاي شور استفاده ميشود و قادر است ميزان
43

