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ABSTRACT
Introduction and purpose: The need to access and produce clean water is currently 
felt more than ever by the communities due to the pollution of drinking water 
sources and the consumers’ growing concern and awareness about the absence of 
healthy drinking water. As a result, in the recent years, the use of water purification 
systems has been widely increased in the urban and rural regions of Iran. Regarding 
this, the aim of the present study was to investigate the causes of the tendency to use 
home desalination systems in the households of Bandar Lengeh, Hormozgan, Iran.
Methods: This descriptive, cross-sectional study was conducted on 140 households 
in the fall of 2014. The study population was selected through simple random 
sampling technique. The data were collected using a questionnaire enquiring the 
cause of using home desalination systems among the people living in Bandar 
Lengeh. Data analysis was performed in SPSS, version 24 using Chi-square test.
Results: According to the results of the present study, none of the investigated 
households directly used the water distributed in the city for drinking. Only 12.9% 
of the households used this water for cooking. Therefore, the water distributed in 
the urban network was mostly used for irrigation as well as washing dishes and 
clothes. Furthermore, the most frequently reported reasons for the non-use of the 
water were discoloration of tea and slowing down the cooking of food.
Conclusion: As the findings of the present study indicated, it is not essential to 
use the domestic purification systems. Accordingly, the tendency to use these 
systems are mainly raised by incorrect beliefs about this issue. This highlights 
the necessity of implementing educational programs targeting toward the 
improvement of the households’ awareness regarding the health issues.
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مقاله پژوهشی  

بررسی دالیل گرایش به استفاده از سیستم های آب  شیرین کن خانگی در خانوارهای شهر بندر لنگه

آگاهی های  و  نگرانی ها  افزایش  طرفی  از  و  آشامیدنی  آب  منابع  آلودگی  به  دلیل  هدف:  و  مقدمه 
مصرف کنندگان در خصوص سالم نبودن آب مصرفی، نیاز شدید جوامع به در دسترس بودن و تولید آب 
سالم بیش از پیش احساس می شود؛ بنابراین در سال های اخیر استفاده از سیستم های تصفیه آب خانگی 
در جوامع شهری و روستایی کشور ایران رواج بسیار زیادی یافته است. در همین راستا هدف از مطالعه 
حاضر، بررسی گرایش خانوارهای شهر بندر لنگه به استفاده از سیستم های آب شیرین کن خانگی می باشد.

روش کار:  این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی بود و با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری اطالعاتی 
در خصوص علل گرایش مردم شهر بندر لنگه به استفاده از سیستم های آب شیرین کن خانگی با انتخاب 
آزمون  از  استفاده  با  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  1393 صورت گرفته  است.  پاییز  در  خانوار   140 تصادفی 

Chi-square و به کمک نرم افزار SPSS 24 انجام شد.

یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان  داد که هیچ یک از خانوارهای مورد مطالعه، آب توزیعی شبکه شهر را 
مستقیم برای شرب استفاده نمی کنند. تنها 12/9 درصد از خانوارها این آب را برای پخت  و پز مورد استفاده 
قرارمی دهند و آب توزیعی در شبکه شهری بیشتر جهت آبیاری، شستشوی ظروف و لباس کاربرد دارد. بد 
رنگ شدن چای و دیرپز کردن غذا باالترین درصد دلیل عدم استفاده از آب توزیعی شبکه شهری می باشد. 
نتیجه گیري: بررسی اطالعات به دست  آمده از پرسشنامه ها نشان داد که استفاده از دستگاه تصفیه خانگی 
ضروری نمی باشد و گرایش به استفاده از آن به  دلیل باورهاي نادرست در این زمینه بوده که الزم است 

دوره های آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی بهداشتی خانوارها انجام شود. 

کلمات کلیدی: آب شرب، بندر لنگه، بهداشت آب، دستگاه آب  شیرین کن خانگی
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مقدمه

امروزه، روند رو به رشد جمعیت و افزایش دفع فاضالب ها در 
در  را  مصرف کنندگان  آگاهی های  و  نگرانی ها  جاذب،  چاه های 

خصوص سالم نبودن آب افزایش داده و تأمین آب آشامیدنی سالم 
است.  نموده   مطرح  را  گذشته  به  نسبت  حیاتی  نیاز  یک  به عنوان 
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به مدت  انسان ها  منابع آبی در دسترس،  با مسأله کمبود  در مواجه 
ناچیز آب  منابع  براي  تصفیه  مناسب  در جستجوي روش  طوالنی 
پیامدهاي  خصوص  در  موجود  نگراني های   .]1[ بوده اند  شیرین 
با  آب  براي  مداوم  تقاضاي  آشامیدني و  آب  کیفیت  بهداشتي 
در  مناسب  کیفیت  با  آشامیدني  آب  که  مناطقي  در  باال  کیفیت 
منابع  تغییر کیفیت  اقتصادی و فرهنگی و  نباشد و مسائل  دسترس 
آب، منجر به گسترش سریع انواع و تعداد دستگاه هاي تصفیه آب 
در نقطه مصرف )Point of Use( شده  است ]2[. در برخی جوامع 
که امکانات تصفیه آب فراهم نیست، استفاده از آب هاي بطري شده 
رشد قابل مالحظه اي را نشان مي دهد ]3[.آب شیرین کن ها نوعی از 
دستگاه هاي تصفیه آب در نقطه مصرف می باشند که به عنوان روش 
غشایی اسمز معکوس براي تبدیل آب شور به شیرین، روز به روز 
توسعه یافته و مورد استفاده قرار می گیرند ]1[. این دستگاه ها قادر 
به جداسازي تقریباً 90 تا 95 درصد امالح آب می باشند ]4[. عدم 
لوله کشي در خصوص طعم،  از کیفیت آب شبکه  مردم  رضایت 
بسته بندی  باکتریولوژیکي آب های  با کیفیت  مقایسه  مزه در  و  بو 
شده و نیز کیفیت فیزیکوشیمیایی مطبوع آب تصفیه حاصل از آب 
سازمان   .]5،6[ شده  است  آب ها  این  مقبولیت  سبب  شیرین کن ها 
بهداشت جهاني )WHO: World Health Organization(، تصفیه 
آب در نقطه مصرف را مقرون  به  صرفه ترین روش براي دسترسي 
کیفیت  مورد  در  اطالعات  حال  این  با   .]7[ می داند  سالم  آب  به 
باکتریولوژیکي آب تولیدي از این سیستم ها بسیار محدود بوده و 

عملکرد آن ها مي تواند متفاوت باشد ]8[.
ایران  روستایی کشور  و  در جوامع شهری  اخیر،  در سال های 
آبی  منابع  محدودیت  آب ها،  محلول  مواد  میزان  افزایش  به دلیل 
در برخی مناطق شهری، استفاده اجتناب ناپذیر از منابع غیرمطمئن 
آب  مختلف  آلودگی های  بر  مبنی  رسانه ای  تبلیغات  همچنین  و 
داده  سوق  خانگی  تصفیه  دستگاه های  سمت  به  را  مردم  شهری، 

 است ]2،9،10[.
در پژوهشی که توسط Varbanets و همکاران، در زمینه مزایاي 

تصفیه ي آب آشامیدنی با استفاده از سیستم هاي تصفیه غیرمتمرکز 
این  کاربرد  که  گردید  مشخص  انجام شد،  خانگی  مقیاس  در 
سیستم ها به دلیل قیمت کم، راحتی کاربرد، نگهداري کم هزینه و 
وابستگی کم به منابع انرژي، براي تصفیه آب مناسب می باشند ]7[.

توان  با  شیرین کن  آب  دستگاه   229 بر  بالغ   1390 سال  در 
تولید روزانه 67/7 هزار متر مکعب در شهرها و روستاهای کشور 
گزارش شده  است که از بین انواع فرآیندهای شیرین سازی، فرآیند 
اسمز معکوس در رتبه اول قرار دارد ]11[. در بررسی که در شهر 
ساري جهت تعیین میزان رضایت مندي مردم از کیفیت آب شرب 
صورت  گرفت، مشخص شد که 11 درصد از افراد مورد مصاحبه 
از دستگاه هاي تصفیه آب خانگي براي تهیه آب باکیفیت استفاده 
مي کنند ]12[. در پژوهش جعفری پور و همکاران در سال 1390 
نشان داده شد که کمبود فلوئور و سختي پایین آب تصفیه شده ی 

این گونه سیستم  ها، از نظر بهداشتي حائز اهمیت است ]13[.
در پژوهش Chen و همکاران در سال 2015 مشاهده شد که اکثر 
مصاحبه شوندگان تعریف و الگوی محلی تأمین آب نمک زدایی شده 
را می دانستند و فقط تعداد کمی از آن ها در مورد سالمت و شرایط 
استان  در   .]14[ داشتند  نگرانی  نمک زدایی شده  آب  تغذیه ای 
هرمزگان که در جنوب ایران قرار دارد، بیشتر آب شرب شهرها و 
با کمک فرآیندهای  یا آب های شورمزه و  از آب دریا  جزایر آن 

نمک زدایی تأمین می گردد ]15[.
می باشد  هرمزگان  استان  شهرهای  از  یکی  لنگه  بندر  شهر 
شیرین کن های  آب   به  مراجعه  با  شهر  این  ساکنین  از  بخشی  که 
خود  نیاز  مورد  آشامیدنی  آب  توزیع،  ایستگاه های  و  خصوصی 
لنگه  بندر  توزیعی شهر  اینکه آب  با وجود  را خریداری می کنند. 
یک بار به وسیله سیستم RO زیر نظر شرکت آب و فاضالب بندر 
لنگه تصفیه مي گردد؛ اما استفاده از دستگاه آب شیرین کن خانگی 
در بین شهروندان به طور چشم گیری رواج دارد. با توجه به پیامدهاي 
استفاده از سیستم های مختلف آب شیرین کن خانگی، هدف از این 
از سیستم های آب شیرین کن  استفاده  مطالعه، بررسی علل گرایش 
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خانگی در خانوارهای شهر بندر لنگه در سال 1393 بوده  است. 

روشکار

حاضر  مطالعه  در  بود.  مقطعی  توصیفی-  نوع  از  مطالعه  این 
نمونه ها و اطالعات در خصوص دیدگاه های مردمي با استفاده از 
و  لنگه، جمع آوری شد  بندر  شهر  در  و  سال 1393  در  پرسشنامه 
علل گرایش آن ها به استفاده از دستگاه های آب  شیرین کن خانگی 
از شهرهای استان  لنگه یکی  بندر  مورد بررسی قرار گرفت. شهر 
نفر  هزار  بر 120  بالغ  که  است  ایران  کشور  جنوب  در  هرمزگان 
قرارگرفتن  و  جغرافیایی  موقعیت  به علت  دارد )شکل 1(.  جمعیت 
در ساحل خلیج  فارس، وجود زمین های آهکی، گنبدهای نمکی و 
کمبود بارندگی، فاقد آب شیرین به صورت جاری )نهر– رودخانه( 
و آب زیرزمینی )جهت حفر چاه و قنات( مي باشد و تا شعاع 150 
کیلومتری آن، منابع آب شیرین وجود ندارد. در حال حاضر، انتقال 
آب توسط خط محرم صورت می گیرد که روزانه به طور متوسط 
مقدار 9000 متر مکعب آب وارد مخزن توزیع  کننده شهر شده و 
پس از مخلوط شدن با آب تولیدی از دستگاه های آب  شیرین کن 
آب   دستگاه های  می گردد.  شهری  توزیع  شبکه  وارد  خصوصی 

شیرین کن خانگی مورد استفاده در خانوارهای بندر لنگه به صورت 
دستگاه های درون خطی در زیر ظرف شویی آشپزخانه و یا در نقطه 
قرار  استفاده  مورد  خانه ها  آب  ورودي  کل  تصفیه  برای  ورودی 
می گیرد. همچنین ایستگاه های توزیع آب در مکان های مختلف این 
شهر اقدام به فروش آب نموده و برخی از مردم آب مورد نیاز خود 

را به صورت بطری های 20 لیتری تهیه و به منزل منتقل می کنند.
ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه بوده و توسط افراد متخصص 
بهداشت آب که به فرهنگ و آداب و رسوم مردم این شهر اشراف 
دارند، تدوین شده  است. پرسشنامه دارای 11 سؤال بود که از پنج 
بخش تحت عنوان: اطالعات دموگرافیک، نوع کاربرد آب شبکه 
توزیع، بررسی کیفیت آب لوله کشی شهری، دیدگاه جامعه هدف 
در خصوص کیفیت آب، گرایش به استفاده از آب  شیرین کن های 
خانگی و تعمیرات و نگهداری سیستم های آب شیرین  کن خانگی را 
در بر داشت. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ، 0/86 محاسبه 
دارد.  پرسشنامه  این  درونی خوب  ثبات  و  پایایی  از  نشان  که  شد 
بدین  بوده است.  نمونه گیری طبقه ای  به صورت  نمونه گیری  روش 
صورت که مناطق مختلف شهر، طبقات نمونه گیری را تشکیل داده 
منطقه،  بود. در هر  منطقه  با جمعیت هر  متناسب  و وزن هر طبقه، 
آزمون  از  استفاده  به دلیل  شدند.  انتخاب  تصادفی  به طور  خانوارها 
آماری Chi-square برای بررسی وجود رابطه بین متغیرها، بیشترین 
درجه آزادی ممکن در این مطالعه برای بررسی بین سطوح مختلف 
متغیرها که منجر به بیشترین حجم نمونه می شود، برابر 4 می باشد. 
برابر  با در نظرگرفتن α=0/05 و قدرت آزمون 0/99، حجم نمونه 
با 101 است که با احتساب ریزش، حجم نمونه نهایی 140 در نظر 
گرفته شد. گروه های سنی پاسخ دهندگان در سه گروه: زیر 30 سال، 
30 تا 50 سال و باالی 50 سال دسته بندی گردیده  است. اطالعات 
حاصل از پرسشنامه ها وارد نرم افزار SPSS 24 شدند و با استفاده از 
آزمون Chi-square برای بررسی وجود ارتباط معنادار بین متغیرها 
آنالیز گردیدند. سطح معنی داری در کلیه آزمون ها، 5 درصد در نظر 

گرفته  شده  است. شکل1: موقعیت جغرافیایی شهر بندر لنگه
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یافتهها
 
به  پاسخ دهندگان  درصد  آمده، 23/4  به دست  نتایج  به  توجه  با 
و 33/1  خانواده  مادر  آن ها  از  درصد  خانواده، 43/5  پدر  پرسشنامه 
درصد سایر اعضای خانواده را تشکیل می دادند. بررسی پراکندگی 
سنی پاسخ دهندگان حاکی از درصد باالی جمعیت آن ها در گروه 
سنی 30 تا 50 سال می باشد. آب شیرین کن خانگی، به میزان 71/4 
منابع  درصد،  با 27/1  آب  توزیع  ایستگاه های  آن  از  پس  و  درصد 
تأمین آب شرب خانوارهای هدف را تشکیل می دهند. کمترین سهم 
تأمین آب شرب مربوط به آب معدنی و آب بطری شده با 1/4 درصد 
می باشد. در پاسخنامه های تکمیل شده، مشاهده گردید که 45 درصد 
استفاده کنندگان از شبکه توزیع آب شهری، جهت مصارف پخت و 
پز، دارای دستگاه آب تصفیه کن خانگی هستند. با وجود اینکه این 
گروه از نظر تحصیالت دارای پراکندگی بودند؛ اما رابطه معناداری 

بین سطح تحصیالت و الگوی مصرف آب وجود نداشت.

کاربرد آب شبکه توزیع شهري در بین خانوارهاي مورد مطالعه 
شبکه  آب  از  خانوارها  از  هیچ یک  گردید.  بررسی   1 جدول  در 
 12/9 فقط  و  نکرده  استفاده  شرب  جهت  مستقیم  به طور  توزیع 

درصد خانوارها از این آب برای پخت  و پز استفاده می کنند.
تصفیه  دستگاه  خراب شدن  صورت  در   ،1 نمودار  با  مطابق 

جدول 1: کاربرد آب شبکه توزیع از دیدگاه خانوارهای هدف )بر 
حسب درصد(

خیر بلی استفاده از آب شبکه توزیع
100 0 آشامیدن
0 100 استحمام

87/1 12/9 پختوپز
2/2 97/8 آبیاری
0 100 شستشویظروف
0 100 شستشویلباس

نمودار 1: گزینه های تأمین آب شرب در صورت خراب شدن دستگاه تصفیه

آب شیرین کن خصوصی ایستگاه های توزیع آب سطح شهر آب معدنی و آب بطری شده

49/1 45/4 56/9 بلی

50/9 54/6 43/1 خیر
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خانگی، هیچ یک از خانوارها حاضر به استفاده از آب شبکه شهری 
نبوده و آب هاي بطری شده در ایستگاه های توزیع آب سطح شهر 
را ترجیح مي دهند. 45/4 درصد نیز در صورت خراب شدن دستگاه 
تصفیه، اقدام به خرید آب از ایستگاه توزیع می نمایند که در این 
حالت احتمال آلوده شدن آب حین حمل  و نقل، تعویض ظروف 
نگهداری و عدم اطمینان تانکرهای ذخیره وجود خواهد داشت که 

تأمین توزیع آب به صورت ایمن نخواهد بود.
جدول 2، نظر پاسخ دهندگان به سؤاالت را در رابطه با کیفیت 
با 84/1  بد رنگ شدن چای  نشان مي دهد.  آب  لوله کشی شهری 
درصد مهمترین علت عدم استفاده از آب توزیعی می باشد و پس 
از آن دیرپزکردن غذا با 83/6 درصد، ترس از ایجاد سنگ کلیه با 
66/9 درصد، شور مزه بودن با 61/9 درصد و موارد دیگری از این 
قبیل، از علت های دیگر قابل استفاده  نبودن آب توزیعی شهر بندر 

لنگه به شمار می آیند. 
در بررسی زمان تعویض فیلتر آب شیرین کن های خانگی، 66 
درصد خانوارها بعد از تغییر رنگ و سیاه شدن فیلترها و 8 درصد 
در صورت کم شدن آب خروجی آن ها و 15 درصد به طور متناوب 
هر 15 روز یک بار اقدام به تعویض آن ها می نمایند. خانوارهای 
مقرون  به  صرفه  نبودن، عدم سهولت  به  توجه  با  نیز  مطالعه  مورد 
دسترسی و فقدان آگاهی شهروندان بندر لنگه در مورد استفاده از 
محلول های مناسب به منظور شستشوی فیلترهای RO، دفع این فیلتر 
به محیط را ترجیح داده و همراه با زباله های شهری به محیط دفع 
می شود. مقایسه نسبت جنسیتی پاسخ دهندگان به پرسشنامه توسط 
بین نسبت جنسیت  از عدم وجود تفاوت  لنگه، حاکی  مردم شهر 
مؤنث به مذکرآن ها با نسبت جنسی کل مردم بندر لنگه بود. نتایج 
این مطالعه نشان داد که بین میزان تحصیالت افراد مورد مطالعه و 
استفاده از آب  معدنی و آب بطری شده، در صورت خراب شدن 
 .)P=0/245( دستگاه تصفیه خانگی، رابطه معناداري وجود ندارد
با  خانگی  شیرین کن های  آب  فیلتر  تعویض  زمان  بررسی  در 
درنظرگرفتن میزان معناداری P=0/05، بین میزان تحصیالت افراد 
مذکور،  فیلترهای  تعویض  جهت  صحیح  اقدام  و  مطالعه  مورد 
رابطه معناداري وجود داشت )P=0/014(؛ یعنی افراد با تحصیالت 
فیلتر آب شیرین کن های  بیشتری در تعویض صحیح  باالتر تمایل 

خانگی دارند. 

بحثونتیجهگیری
 
استفاده از آب شیرین کن خانگی، عمده ترین روش تأمین آب 
شرب در خانوارهای شهر بندر لنگه محسوب شده و کمترین سهم 
تأمین آب شرب مربوط به آب معدنی و آب بطری شده می باشد. 
این نتایج با مطالعه ی ززولی و همکاران در شهر ساري )1391( که 
مشخص شد 11 درصد از افراد مورد مصاحبه از دستگاه هاي تصفیه 
همخوانی  مي کنند  استفاده  باکیفیت  آب  تهیه  براي  خانگي  آب 

جدول 2: دیدگاه خانوارهای هدف در مورد کیفیت آب شبکه توزیع 
بندر لنگه

نمی دانم خیر بلی دالیل نارضایتی

18/5 48/1 33/3 بو

15/2 23/9 60/9 طعمنامطلوب

41/2 14/7 44/1 مشکلگوارشی)دلدردوغیره(

10/1 28/1 61/9 شوری

13 31/9 55/1 تلخی

36/3 20 43/7 عدمرفعتشنگی

42 6/5 51/4 امالحزیاد

11/4 5 83/6 دیرپزیغذا

8 8 84/1 چاینامناسب

30/2 2/9 66/9 ایجادسنگکلیه

19/7 53/3 27 وجودشنوماسه

20/1 28/8 51/1 وجودگچ

18/2 44/5 37/2 بویکلر
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در  مهمی  نقش  جغرافیایی  شرایط  و  فرهنگی  تفاوت   .]12[ ندارد 
استفاده  درصد  و  تحصیالت  سطح  بین  دارد.  همخوانی  عدم  این 
نصب  در  ندارد.  وجود  همبستگی  خانگی  شیرین کن های  آب  از 
متفاوت،  با سطح تحصیالت  افراد  آب شیرین کن های خانگی در 
پراکندگی وجود دارد که نشان از ذهنیت و نگرش مردم به بهبود 
می شود، افراد جوان تر نسبت  مشاهده  دارد.  مصرفی  آب  کیفیت 
به مسن ها، بیشتر از آب معدنی و آب بطری شده استفاده می کنند 
این  با بهداشت آب، در  برخورد  بیشتر در  نشان از حساسیت  که 
گروه می باشد. همچنین بین جمعیت خانوار و میزان مصرف آب 
بطری شده رابطه معناداری وجود داشت و در واقع با افزایش تعداد 
افراد خانوار، میزان مصرف آب بطری شده کمتر شد که با مطالعه 

ززولی و همکاران همخوانی دارد ]12[.
جهت  شهري  توزیع  شبکه  آب  از  استفاده  به  تمایل  عدم 
مصارف شرب در بین خانوارهاي مورد مطالعه بندر لنگه و استقبال 
توانگر  توسط  که  مطالعه ای  با  شیرین کن  آب  دستگاه های  از 
شد،  انجام  بجنورد  شهر  در   1392 و   1391 سال  در  همکاران  و 
آشامیدنی  آب  باالی  سختی  میزان  آن   علت  که  دارد  همخوانی 
شهر بجنورد و تمایل مردم به مصرف آب با سختی کمتر و کیفیت 
تحقیق ززولی و  نتایج  به  توجه  با  اما  ]16[؛  بیان شده  است  باالتر 
 16/5 و  شهری  لوله کشی  آب  از  افراد  درصد   69 که  همکاران 
درصد افراد فقط از آب بطری شده برای شرب استفاده می کردند، 
در  افراد،  درصد   45/4 اینکه  به  توجه  با   .]12[ ندارد  همخوانی 
صورت خراب شدن دستگاه تصفیه اقدام به خرید آب از ایستگاه 
حین  آب  آلوده شدن  احتمال  صورت  این  در  می نمایند؛  توزیع 
حمل  و نقل، تعویض ظروف نگه داری و مطمئن نبودن تانکرهای 
ذخیره وجود خواهد داشت که تأمین توزیع آب به صورت ایمن 
نخواهد بود. یکی از علل عدم مصرف آب لوله کشی شهری بندر 
در  که  می باشد  لوله کشی  آب  کلر  بوی  و  نامطبوع  بوی  لنگه، 
نظرسنجی کمترین سهم را به خود اختصاص داده است. با توجه 
به مطالعه ی ززولی و همکاران روی رضایتمندی مردم از آب در 

و  شفافیت  بو،  طعم،  رنگ،  مورد  در  افراد  اکثریت  ساری،  شهر 
مطالعه  با  مقایسه  در  که  بوده اند  راضي  متوسط  حد  در  آب  مزه 
میزان رضایتمندی مردم شهر لنگه حاکی از مغایرت در رضایت 
دارد که درصد  بوی کلر آب  مزه آب و همخوانی داشتن در  از 
نارضایتی نسبت به این مورد در مقایسه با سایر موارد بررسی شده 
پاسخ دهندگان  درصد   50 از  است. بیش  پایین  مطالعه  این  در 
اظهار داشتند که آب شبکه شهري دارای امالح زیاد و رسوبات 
بر  امالح  این  بودند،  معتقد  درصد   80 از  بیش  و  است  گچ مانند 
که  مطالعه ای  نتایج  با  که  است  اثرگذار  غذا  پخت  و  چای  مزه 
که  آنجایی   از   .]12[ ندارد  همخوانی  شد،  انجام  ساری  شهر  در 
مردم، 27/1 درصد آب شرب خود را از ایستگاه های توزیع آب 
نیز، در صورت  سطح شهر خریداری می کنند و 45 درصد آنان 
توزیع  ایستگاه  از  به خرید آب  اقدام  تصفیه  خراب شدن دستگاه 
نقل،  حمل  و  حین  آب  آلوده شدن  احتمال  درنتیجه  می نمایند، 
تعویض ظروف نگهداری و مطمئن نبودن تانکرهای ذخیره وجود 
خواهد داشت و خطراتي در رابطه با تأمین و توزیع آب ایمن را 

مطرح می کند.
از دستگاه های تصفیه  استفاده  انجام شده،  به مطالعات  توجه  با 
بیماری ها  وکاهش  و بهداشت  سالمت  ارتقاء  موجب  نه تنها  آب 
مصرف  اثر  در  بیماری ها  برخی  افزایش  امکان  بلکه  نمی گردد؛ 
بلندمدت آب در این دستگاه ها وجود دارد. عدم توجه به تعویض 
به موقع فیلترها در شرایط عدم حضور کلر باعث تجمع مواد روی 
فیلترها، رشد باکتری ها و حتی ایجاد طعم و بوی خاص می گردد. 
رجایی و همکاران در بررسی اثر دستگاه های تصفیه آب خانگی 
دادند که  نشان  فیزیکی و شیمیایی آب در سال 1391  بر کیفیت 
اقتصادی،  از جنبه های  از دستگاه های تصفیه آب خانگی  استفاده 
برخی  و  اجتماع  بر  زیادی  هزینه های  زیست  محیطی،  و  بهداشتی 
و  کیفیت  از  آگاهي  بدون  بنابراین  می کند؛  وارد  خانواده ها  از 
نخواهد  مفید  نه  تنها  وسایل  این  کاربرد  مصرفي،  آب  مشخصات 
بود؛ بلکه باعث ایجاد مشکالت تازه اي مي شود. با توجه به اینکه 
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در  مردم  عمومی  مداوم  آموزش هاي  ضرورت  آن،  کیفیت 
اقتصادی،  پیامدهای  خانگی  تصفیه  سیستم  از  استفاده  خصوص 
اقدامات  زمینه  این  در  و  شده  مطرح  بهداشتی  و  زیست محیطی 

مربوطه مبذول گردد.
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