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 2002 شماره پرسنلی:     کارشناسی ارشد-کاربردییمیشحصیالت)رشته و مقطع تحصیلی(:ت امیری نژاد صدیقهخانوادگی:ونامنام

 کارشناس امور آزمایشگاهی     پست فعلی:    آزمایشگاهی کارشناس امورسازمانی:  )پست/پستهای اسبق(:  پست

بدون با آزمایشات تجزیه شیمیایی و شناسایی منابع آبی آلوده شده به فاضالب و پساب اولیه و کلی امکان تشخیص : عنوان دانش

                  انجام آزمایشات میکروبی

زیرزمینی( اعم از -کمیت آن مهم نباشد، کمتر نیست.  منابع آبی )سطحیکیفیت آب اگر به اندازه اهمیت امروزه : صورت مساله

صنعتی( بوده اند. شناسایی به -کشاورزی-چشمه و قنات همواره در معرض آلودگی به فاضالب و پساب )خانگی-چاه-رودخانه

ئز اهمیت است. خوشبختانه موقع آلودگی منبع آبی به فاضالب و پساب در پیشگیری از آلودگی بیشتر و نیز رفع آن بسیار حا

         امکان پذیر است. تشخیص این آلودگی با آزمایشات شیمیایی و تغییر کیفیت آن

خوشبختانه در تمامی شرکت های آب منطقه ای کشور امکان اندازه گیری و پایش آزمایشات شیمیایی بطور مستمر وجود  :شرح

داشته و انجام می شود. با کمی دقت و رصد نتایج آزمایشگاهی بدست آمده از منابع آبی سطح استان که بطور مستمر و ماهانه 

با نشت فاضالب در منبع آبی نتایج ه آلودگی منبع آبی به فاضالب یا پساب پی برد. پایش می شود می توان بسیار راحت و ارزان ب

آزمایشات هدایت الکتریکی، قلیاییت و یون های کلرید و کلسیم و منیزیم و سدیم به شدت تغییر می کند بطوری که این نتایج با 

چه نشت فاضالب در منبع آبی بیشتر باشد این نتایج آنچه در گذشته از آن منبع آبی ثبت شده همخوانی ندارد. بدیهی است هر 

درازمدت( فاصله دارد. با نشت فاضالب هدایت الکتریکی نمونه آب به شدت افزایش داشته و -بیشتر با داده های قبلی )سال گذشته

در نمونه آب افزایش می قلیاییت کم می شود. مقدار یون کلسیم و منیزیم در نمونه آب کم شده و در مقابل مقادیر کلرید و سدیم 

                      پیش می رود. شوری و تغییر در طعم و رنگافزایش یابد. بعبارتی آب به سمت 

خوشبختانه با دقت و تأمل در داده های آزمایشگاهی شیمیایی که بطور ماهانه رصد و اندازه   /دستاوردها و مخاطبان:نتایج 

دراز مدت(، تشخیص و شناسایی منابع آبی آلوده شده به فاضالب و پساب  -ج قبلی ) سال گذشتهگیری می شود و مقایسه آن با نتای

 بدون انجام آزمایشات میکروبی  امکان پذیر است.

خوشبختانه منابع آبی سطح استان بطور ماهانه رصد و پایش شده و در حال  :)امکان پیاده سازی در شرکت(زمان و مکان

شناسایی منابع آبی آلوده شده به فاضالب و پساب بدون انجام آزمایشات میکروبی در سطح استان وجود حاضر امکان تشخیص و 

به عنوان نمونه در بحث آبرسانی به شهر پاوه از محل چشمه هانی کوان این مهم انجام شده استنیز ایستگاههای آبسنجی استان  دارد.

    آلوده شدن و سالمت مشخص شده اند.کرمانشاه که مرتب و ماهانه پایش می شوند از جهت 
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