آﯾـﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿـﺪ ﻋﻠـﺖ ﺷﯿـﺮی ﺷـﺪن رﻧـ آب ﭼﯿﺴـﺖ؟
ﯾ ﺑﺎور ﻧﺎدرﺳﺖ
ﻋﻠﺖ ﺷﯿﺮی ﺷﺪن رﻧ آب  :ﺑﺪن ﻫﺮ اﻧﺴﺎن روزاﻧﻪ ﺑﻪ  8ﻟﯿﺘﺮ آب ﺷﺮب ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﻄﻌﺎ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﺷﻬﺮی و ﯾﺎ روﺳﺘﺎﯾ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد ،آﺑ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻤﯿﺰ و
ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد آﻻﯾﻨﺪه ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﻗﻄﺮه از اب اﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻪ وارد ﺷﯿﺮ

ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ ﺷﻮد ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎم آﻟﻮدﮔ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﻮال ﻣﻬﻤ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﺮی ﺷﺪن رﻧ آب اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ اﻓﺮاد

زﯾﺎدی را درﮔﯿﺮ ﻧﻤﻮده و در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﺮی ﺷﺪن رﻧ آب
ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﻠﺖ ﺷﯿﺮی ﺷﺪن رﻧ آب ﭼﯿﺴﺖ

آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ زﯾﺎدی را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣ ﮔﺬارد ﺗﺎ آﻟﻮدﮔ ﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺑﻪ ﮐﻠ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ  98درﺻﺪ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ از آب ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ  0.3درﺻﺪ از اﯾﻦ آب ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ و ﻣﺎﺑﻘ آن ﯾﻌﻨ 97.3 درﺻﺪ آن آب ﺷﻮر ﻣ

ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ آﺑ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ﺧﻮد
ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ ،آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﺮب ﻣ ﮔﺮدد.
آﺑ ﮐﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و ﻗﻨﺎت ﻫﺎ وارد ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺷﻬﺮی ﻣ ﺷﻮد ،ﺷﺎﻣﻞ رﯾ ﻫﺎ،
آﺷﻐﺎل ﻫﺎ ،اﻣﻼح و ﻣﯿﺮو ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ آب در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه و
از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی وارد ﻣﻨﺰل ﻣﺎ ﻣ ﺷﻮد ،ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﭘﺲ از ﻃ ﻣﺮاﺣﻠ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻏﺮﺑﺎﻟﺮی ،ﻻی ﮔﯿﺮی ،رﺳﻮب ﮔﯿﺮی ،ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ،ﺟﺬب ﺳﻄﺤ ،ﮔﻨﺪزداﯾ و اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ راﻫ
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل آب ﺷﻬﺮی ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﻧ ﺷﯿﺮی ﻣﻮﺟﻮد در آب ﮐﺠﺎ ﻣ آﯾﺪ و آﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺪن ﻣﻀﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
در ﻃ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﮐﻨﻨﺪه ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﺮ و ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺑﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ اﻓﺰوده ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ در از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ و ﻣﯿﺮو ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آب دارد و ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘ اﻧﺴﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﻧ ﺷﯿﺮی آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻠﺮ ﻣﻮﺟﻮد
در آن اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻠﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺎزی ﯾ ﻣﺎده ﺳﻤ ﺑﻮده و
در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن از ﺣﺪ ﻣﺠﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﻬـﺮی ﺑـﻪ ﺻـﻮرت روزاﻧـﻪ و ﺳـﺎﻋﺘ ﻣﯿـﺰان ﮐﻠـﺮ ﻣﻮﺟـﻮد در آب را ﺳـﻨﺠﯿﺪه و در
ﺻﻮرت زﯾﺎد ﺑﻮدن ﮐﻠﺮ ،از ورود آب ﺑﻪ ﺷﺒﻪ آب ﺷﻬﺮی ﺧﻮدداری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮ
ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺮﺳﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﻣﻮﺟﻮد در آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘ اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده و
ﺗﻤﺎﻣ ﻣﯿﺮوب ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد.

ﻋﻠﺖ ﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ در رﻧ آب
اﻣﺎ ﻧﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف آب ﻣﻌﺪﻧ ، آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﻃ اﻧﺘﻘﺎل در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آب ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در
ﺣﺎل ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش و ﺗﻼﻃﻢ ﺑﻮده و از ﻃﺮﻓ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل زﯾﺎد آن ﻣﻮﻟﻮل ﻫﺎ و ﻫﻮای ﻣﻮﺟﻮد
در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ را در ﺧﻮد ﺣﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن ﺷﯿﺮ آب ﻣﺘﻮﺟﻪ رﻧ ﺷﯿﺮی آب ﻣ ﺷﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ اﯾﻦ رﻧ ﺷﯿﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﯾ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و آب زﻻل در ﻟﯿﻮان
ﺑﺮﺟﺎی ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ،در واﻗﻊ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻧ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﺷﯿﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺰاران ﺣﺒﺎب رﯾﺰ ﻫﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ درون آن وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ آب ﺑﺮای ﺑﺪن ﻫﯿﭻ ﺿﺮری ﻧﺪاﺷﺘﻪ و روزاﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ اﻧﺴﺎن از اﯾﻦ آب
ﻣﺼﺮف ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و رﻧ ﺷﯿﺮی ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻮل ﻫﺎی اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮﺟﻮد در آن اﺳﺖ.

ﯾ آب ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ وﯾﮋﮔ ﻫﺎﯾ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﯿﺮی ﺑﻮدن رﻧ آب و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺮاﻧ در ﻣﻮرد اﯾﻦ رﻧ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ وﯾﮋﮔ
ﻫﺎی ﯾ آب ﺳﺎﻟﻢ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾ ﺟﺰ رﻧ ﺷﯿﺮی در آب ،ﻣﺮاﺗﺐ را

ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﯿﯿﺮی وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻮﯾﺪ.
در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﯾ آب ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﺑﻮ ﯾﺎ ﻃﻌﻢ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ
ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﯿﺪن آن ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﺑﻮی ﺑﺪی را ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﮔﻠﻮ و دﻫﺎن ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻇﺎﻫﺮ آب ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﻟﻪ رﻧ ﯾﺎ ذره ﻣﻌﻠﻘ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ در آب دﯾﺪه ﺷﻮد .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻨﺎم ﺑﻮﯾﯿﺪن ﯾﺎ

ﻧﻮﺷﯿﺪن آب اﺻﻼ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺟﻮد ﮐﻠﺮ در آن ﺷﻮﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﯾ از ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺷُﺪﯾﺪ
ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﺎ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮرﺳ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻮﯾﺪ.

اﯾﺎ ﮐﻠﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘ اﻧﺴﺎن ﻣﻀﺮ اﺳﺖ؟

ﮐﻠﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ
ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﺮ رﺳﯿﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﮐﻠﺮزﻧ را ﺑﺮرﺳ
ﮐﻨﯿﻢ ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮر ﻫﺎﯾ اﻣﺮﯾﺎﯾ ،اروﭘﺎﯾ و آﺳﯿﺎﯾ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﻠﺮ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮدن ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻃﺒﻖ آﻣﺎری ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﻼﻣﺖ آﻣﺮﯾﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ آب ﮐﻠﺮ دار ﻣﺼﺮف ﻣ ﮐﻨﻨﺪ  93درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮادی ﮐﻪ آب ﮐﻠﺮ دار ﻣﺼﺮف ﻧﻤ
ﮐﻨﻨﺪ ،دﭼﺎر ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
زﯾﺮا در ﺑﺪن و روده اﻧﺴﺎن دو ﻧﻮع ﺑﺎﮐﺘﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ  30درﺻﺪ آن ﻣﻀﺮ و  70درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای
ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آب ﮐﻠﺮ دار ﻣﺼﺮف ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻠﺮ ﺑﻪ روده ﻫﺎی
ﺷﻤﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﺗﻤﺎﻣ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻀﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن در
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎ راه ﺣﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ روش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﮐﻠﺮ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن آب ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف آن اﺳﺖ،
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻤ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب دارای اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

