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 چكيده

  سابقه وهدف

يكي از اركان مهم تأمين سالمت و بهداشت عمومي ارائه آب بهداشتي در جوامع است با توجه به گزارشهاي 

سازمانهاي مرجع در داخل كشور كامالً واضح است كه درصد بااليي از بيماريها مستند سازمانهاي بين المللي و 

ارتباط مستقيمي با اب شرب وآب مصرفي جامعه دارد يكي از علل اصلي شيوع بيماريهاي واگير مثل حصبه ، 

دني وبا و شبه حصبه و بيماريهاي اسهالي و انگلي در جوامع استفاده از آب آلوده است بايد از آب آشامي

بهداشتي استفاده كرد همچنين استفاده آب يك محيط مؤثر در جابجايي مواد غذايي محلول به سلولها و مواد 

لذا با توجه به اهميت پائين كيفيت ميكروبي منابع آب آشاميدني بر آن . دفعي از سلولها ايفاي نقش مي كند 

  .شهرگناوه در مدت يك فصل انجام دهيم شديم تا تحقيقي در مورد ميزان آلودگي ميكروبي شبكه لوله كشي

  مواد وروش ها

ماه ادامه 6شروع وبه مدت 90بررسي كيفيت ميكروبي بر روي آب آشاميدني شهر گناوه از مردادماه سال

ودر شيشه هاي تيره رنگ  شدنمونه برداري در قسمت هاي مختلف شبكه به صورت تصادفي جمع آوري .يافت

 3سربسته حاوي تيوسولفات سديم ريختي شده تا اثر كلرباقيمانده آب را حذف كرده ودر مدت زمان كمتر از 

به . گرديددر آزمايشگاه آزمايشات مورد نظر تحت شرايط استاندارد انجام .شدساعت به آزماشگاه انتقال داده 

مؤسسه استاندارد و  3759تخمير چند لوله اي شماره استاندارد عنوان مثال براي سنجش آلودگي ميكروبي از 

سنجش كلر آزاد باقيمانده با استفاده از كيت كلر سنج و . شدلوله اي استفاده  9تحقيقات صنعتي ايران از روش 

و در نهايت نتايج به  شد،همچنين سنجش كدورت توسط دستگاه كدورت سنج انجام بود DPD قرص هاي

  .كرديمجود مقايسه زمايشات را با استانداردهاي مودست آمده از آ

  يافته ها

نمونه به صورت تصادفي ازتمام نقاط شهر برداشته شد كه در كل 186ماه ازشبكه آب شهرگناوه تعداد6درمدت 

تمام نمونه ها پي اچ .وجود نداشت ميكروبي گونه آلودگي نمونه ها كليفرم كل وحتي كليفرم كل منفي بود وهيچ

درصد 92كلرباقي مانده در.داشتند كه درحدمجاز بود 7درصدمونه ها پي اچ باالي 66داشتند و 7.8تا6.6درگستره 
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كدورت .درصدباقيمانده كلرباقيمانده صفربود8امادر .قرار داشت 0.7تا0.2نمونه ها درحداستاندارد ودر رنج 

  .تمامي نمونه ها از يك كمتر بود

  ينتيجه گير

از لحاظ پي .كيفيت ميكروبي آب شهر گناوه درحداستاندار بود وهيچ گونه بيماري ميكروبي را منتقل نمي كرد

از لحاظ  كدورت نيز تمام .اچ نيز در حدمجاز بود ولي در بعضي نمونه ها كلر باقي مانده كمتر از حدمجاز بود

  .ودندثرمجاز پايين تر بنمونه ها ازحد اك

  

  مقدمه

موهبت الهي وسرمايه حيات امانتي است گرانبها كه همه انسانهاي اين كره خاكي مكلفند تا با نگهداري آب اين 

و استفاده از آن امكان بهره مندي را ازاين نعمت فراهم سازند پيش نياز توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي 

يربنايي و اساسي در عرصه رفاه عمومي مندي كافي و متوازن تمامي مردم كشور از خدمات ز اي، بهره هر جامعه

هاي تعريف شده در گستره رفاه عمومي، دسترسي كافي به آب سالم بهداشتي و  در فهرست شاخص. است

مندي از خدمات فاضالب به عنوان دو مولفه اساسي در صدر نيازهاي زيستي و بهداشتي كليه ساكنان  بهره

كمبود در اين زمينه موجب اختالل جدي در زندگي مردم شده  شهرها و روستاهاي كشور قرار داشته و هرگونه

داراي    آب درعين فراواني.سازد و جامعه را از به كارگيري فرصت كامل نيروي سالم اساسي بي بهره مي

كه آب آشاميدني بايد عاري از    اين بدان معناست. محدوديتي بسيار ظريف براي استفاده انسانها مي باشد 

مطابق .پروتوروئرها و انگلها بوده ونيز گوارا هم باشد-قارچها-ويروسها-باكتريها: يماريزا نظيرهرگونه عوامل ب
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تعريف سازمان جهاني بهداشت آب آشاميدني آبي است كه براي مصرف انساني و تمامي كاربري هاي خانگي 

  )3و1(.مناسب باشد

سال تشكيل ميدهند كه آلودگي  15ير براساس آمارهاي موجود نزديك به نيمي از جمعيت كشوررا كودكان ز

سوء تغذيه و كاهش رشد –اختالالت جسماني –بهداشتي مختلف    دراين سنين ميتواند سبب بروز مشكالت

از شايعترين امراض بوده و اثرات زيان بار ) بخصوص درروستاها(دركشورما آلودگي به انگلهاي روده اي.گردد

ضح است كه اين موضوع متاسفانه مي تواند زمينه مبتال به ساير آن دررشد و نمو افراد باالخص كودكان وا

داراي داليلي  "درحال توسعه عمدتا   بسياري از مشكالت بهداشي كشورهاي. بيماريهاي عفوني را فراهم آورد

  )4و2و1(.مربوط به كمبود يا نبودن آب آشاميدني سالم و عدم وجود بهسازي محيط بوده است

ام شده يك بيليون نفراز دسترسي به آب آشاميدني سالم محرومند دوبيليون نفراز براسا س براوردهاي انج

امكانات كافي بهسازي محيط و دفع بهداشتي فاضالب بهره مند نيستند به اين ترتيب يك چهارم از جمعيت دنيا 

خمين براساس ت.درمناطق روستايي به آب آشاميدني سالم و خدمات بهسازي محيط دسترسي ندارند "خصوصا

اثرعمده اي روي سالمتي انسانها دارند    هاي سازمان جهاني بهداشت بيماريهاي اساسي مرتبط با بهداشت آب

. ميليون مرگ و مير ساليانه مرتبط با آب راتشكيل مي دهد 4/3ميليون از   2/2بيماري اسهال به تنهايي 

  )6و5و2و1(

ميزان  3داده شده است همچنين در جدول شماره  درجدول شماره يك بيماريهاي مرتبط باآب و فاضالب نشان

  .شيوع مرگ و مير ناشي از بيماريهاي مهم مرتبط با آب در جهان را مشخص مي نمايد
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 راه ورود آلودگي نحوه خروج از ميزبان نام بيماري گره بيماريها

بيماري هاي ناشي از مصرف 

 آب آلوده

  وبا

  تيفوئيد

  هيپاتيت عفوني

  ژيارديازيس

  آميبيازي

 هيداتيك

  مدفوع

  ادرار–مدفوع 

  مدفوع

  مدفوع

  مدفوع

- 

  دهان

  دهان

  دهان

  دهان

  دهان

 دهان

بيماريهاي ناشي از كمبود 

عدم رعايت بهداشت (آب

 )فردي

  اسهال باسيلي

  اسهال آنترو ويروسي

  تب پاراتيفوئيدي

  كرمك

  آميبيازيس

  گال

  عفونت پوستي

  شپش و تيفوس

  مدفوع

  مدفوع

  مدفوع

  مدفوع

  مدفوع

  پوست

  پوست

  گازگرفتگي

  دهان

  دهان

  دهان

  دهان

  دهان

  پوست

  پوست

  گاز گرفتگي
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  تراخم

 ورم ملتحمه چشم

  پوست

 پوست

  پوست

 پوست

بيماريهاي ناشي از عدم 

 وجود بهسازي محيط

  آسكاريازيس

  تريكوريازيس

 كرم قالبدار

  مدفوع

  مدفوع

 مدفوع

  دهان

  دهان

 سطح پوست-دهان

بيماريهاي ناشي از عوامل 

بيماريزا كه قسمتي از سير 

خودرا درآب مي    تكاملي

بيماريهاي ناشي از (گذرانند

 )تماس با آب آلوده

خون (شيستوزوبيازيس

 )ادراري

 سطح پوست مدفوع-ادرار

بيماريهاي ناشي از ناقليني كه 

قسمتي از سيرتكاملي خودرا 

 درآب مي گذرانند

  دراكونكوليازيس

 ماالريا

  پوست

 )نيش پشه(پوست

 پوستسطح 

  

  ميزان شيوع و مرگ ومير ناشي از بيماريهاي مهم مرتبط با آب درجهان - 2جدول شماره 

 )به هزار(موارد مرگ درحال  )به هزار(موارد شيوع درسال نام بيماري

 11 384 وبا

 25 500 تيفوئيد
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 كم 500 ژيارديازيس

 110 48000 آميبيازيس

 4000 1500000 بيماريهاي اسهالي

 20 1000 آسكاريازيس

 كم 100 تريكويازي

 60 1500 آنكيلو سئوم

 - 5000بيش از  )كرم گينه (دراكونكوليازيس

 800 200000 شيستوزوميازيس

 )كوري(900 )فعال(360000 تراخم

بنابراين باتوجه به اينكه تامين آب آشاميدني سالم جزاهداف و اقدامات اوليه بهداشتي ميباشد ضرورت تامين 

  )9(.شرايط بهداشتي باعث ميشود كه كنترل كيفيت آب درهرزمان اهميت يابد

 

  مواد وروش ها

ماه ادامه 6شروع وبه مدت 90بررسي كيفيت ميكروبي بر روي آب آشاميدني شهر گناوه از مردادماه سال

ودر شيشه هاي تيره رنگ  شدنمونه برداري در قسمت هاي مختلف شبكه به صورت تصادفي جمع آوري .يافت

 3سربسته حاوي تيوسولفات سديم ريختي شده تا اثر كلرباقيمانده آب را حذف كرده ودر مدت زمان كمتر از 

به . گرديددر آزمايشگاه آزمايشات مورد نظر تحت شرايط استاندارد انجام .شدساعت به آزماشگاه انتقال داده 

مؤسسه استاندارد و  3759عنوان مثال براي سنجش آلودگي ميكروبي از تخمير چند لوله اي شماره استاندارد 
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سنجش كلر آزاد باقيمانده با استفاده از كيت كلر سنج و . شدلوله اي استفاده  9تحقيقات صنعتي ايران از روش 

و در نهايت نتايج به  شدج انجام ،همچنين سنجش كدورت توسط دستگاه كدورت سنبود DPD قرص هاي

  .كرديمجود مقايسه دست آمده از آزمايشات را با استانداردهاي مو

  

  يافته ها

نمونه به صورت تصادفي ازتمام نقاط شهر برداشته شد كه طي 186ماه ازشبكه آب شهرگناوه تعداد6درمدت 

ودر همه آزمايشات  ي ميكروبي بودندآزمايشات انجام شده بر روي نمونه ها،تمامي آنان فاقد هرگونه آلودگ

اين نشان دهنده اين عامل است كه ميزان كلرباقيمانده .گزارش شدند ميزان كليفرم كل وكليفرم گرماپاي منفي

ساير پارامترهاي .درحدي بوده كه توانسته تمامي آلودگي ميكروبي ازجمله آلودگي ثانويه را حذف كند

  .گرفت،پي اچ و كدورت وكلر باقيمانده بودفيزيكوشيميايي كه موردبررسي قرار 

  

  

PH  

درتمامي نمونه ها پي اچ درحد استاندارد قرار داشت ودر محدوده .بود 7.25ميزان پي اچ به صورت ميانگين 

بيشترين پي اچ ها در آبان ماه .اين درصورتي است كه پي اچ استاندارد نيز درهمين رنج قرار دارد.بود 7.8تا 6.6
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درصد نمونه ها پي 66.قرار داشت7.1بود وكمترين آن درنمونه هاي آذرماه با متوسط 

  

كه متوسط آن   ميزان كلر باقيمانده گستره ي زيادي را در بر گرفت و ازصفر تايك ميلي گرم در ليتررا شامل شد

كمترين كلرباقيمانده درماه .درصد نمونه ها كلر باقيمانده نداشتند كه اي اتفاق كمي نگران كننده بود

رابطه معناداري ميان .بود 0.56قرار داشت وهمچنين بيشترين آن درشهريور ماه با متوسط 

6.9

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

مرداد

p
h

 کيفيت ميکروبی آب شرب گناوه

بود وكمترين آن درنمونه هاي آذرماه با متوسط 7.42گين آن 

  .بودند 7داشتند ومابقي كمتر از 

ميزان كلر باقيمانده گستره ي زيادي را در بر گرفت و ازصفر تايك ميلي گرم در ليتررا شامل شد

درصد نمونه ها كلر باقيمانده نداشتند كه اي اتفاق كمي نگران كننده بود

قرار داشت وهمچنين بيشترين آن درشهريور ماه با متوسط  

  .جود نداشتافزايش وكاهش پي اچ وميزان كلر باقيمانده و

شھريور مھر
آبان

آذر
دی

ماه
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گين آن بودند كه ميان

داشتند ومابقي كمتر از 7اچ بزرگتر از 

 

 

  كلر باقيمانده

ميزان كلر باقيمانده گستره ي زيادي را در بر گرفت و ازصفر تايك ميلي گرم در ليتررا شامل شد

درصد نمونه ها كلر باقيمانده نداشتند كه اي اتفاق كمي نگران كننده بود8.بود 0.45

 0.37آبان بامتوسط 

افزايش وكاهش پي اچ وميزان كلر باقيمانده و

Series 3

Series 2

Series 1
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ازحداكثر مجاز توصيه شده توسط سازمان 

كمترين مقدار آن .بود 0.44بهداشت جهاني وحداكثر مطلوب آن كه يك ان تي يو است كمتر بود ومتوسط آن 

 ميان تغييرات پي اچ يا كلرباقيمانده با كدورت

رابطه معنا داري وجود نداشت ودر كدورت هاي پايين نيز كلرباقيمانده كم مشاهده شد،اين در صورتي بود كه 

  .يمانده كم شوداحتمال ميرفت با افزايش ميزان كدورت ميزان كلر مصرفي زياد شده وميزان كلر باق

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

مرداد

ده
ان
يم
اق
 ب
لر
ک
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  ميزان كلر باقيمانده در ماه هاي مختلف

ازحداكثر مجاز توصيه شده توسط سازمان آخرين پارامتر مورد بررسي در اين تحقيق كدورت آب بود كه 

بهداشت جهاني وحداكثر مطلوب آن كه يك ان تي يو است كمتر بود ومتوسط آن 

ميان تغييرات پي اچ يا كلرباقيمانده با كدورت.بود كه در حدمجاز قرار داشت 0.71ميزان آن 

رابطه معنا داري وجود نداشت ودر كدورت هاي پايين نيز كلرباقيمانده كم مشاهده شد،اين در صورتي بود كه 

احتمال ميرفت با افزايش ميزان كدورت ميزان كلر مصرفي زياد شده وميزان كلر باق

شھريور مھر آبان آذر

ماه
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ميزان كلر باقيمانده در ماه هاي مختلف

  

  كدورت

آخرين پارامتر مورد بررسي در اين تحقيق كدورت آب بود كه  

بهداشت جهاني وحداكثر مطلوب آن كه يك ان تي يو است كمتر بود ومتوسط آن 

ميزان آن وبيشتري  0.2

رابطه معنا داري وجود نداشت ودر كدورت هاي پايين نيز كلرباقيمانده كم مشاهده شد،اين در صورتي بود كه 

احتمال ميرفت با افزايش ميزان كدورت ميزان كلر مصرفي زياد شده وميزان كلر باق

  بحث

دی


