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 :مقدمه
هاي زيرزميني امروزه يكي از منابع مهم تامين آب بـراي اكـثـر           آب

شهرها و صنايع موجود در آنها، مصارف كشاورزي و آب شرب تعدادي 
باشد لـذا   اين ذخيره زيرزميني  محدود مي.  باشد هاي نزاجا مي از يگان

هـا نشـان      بررسي.  برداري قرار گيرند بايستي به طور معقول مورد بهره
مي دهد كه مقادير منابع آب موجود در جهان محدود بوده و سـهـم     
اندك آب هاي زيرزميني به عنوان آب شيرين قابل استحصال، اهميت 

 ).1(اين منبع گرانبها را بيش از پيش روشن مي سازد 
هاي زيرزميني به عنوان يك منبع قابل اعتـمـاد و حـيـاتـي در             آب

بسياري از كشورها در مناطق روستايي و شهري در سطح وسيعي بـه    
سيكل هيدرولوژي آب زيرزميني از ديد انسـان پـنـهـان       .  رود كار مي

برداري بيش از حد آن    هاي انسان از جمله بهره است، لذا كليه فعاليت
ممكن است اثرات زيانباري بر روي منابع آب و اكولوژي منطقه داشته 

سال،  90دهد كه در استراليا در طول  ها نشان مي بررسي).  4، 3( باشد 
 15سـال       30ميليارد متر مكعب، در الجزاير و تونس در طـول     35

 200سال نزديك بـه     60ميليارد متر مكعب و در ايالت آريزونا ظرف 
. بـرداري شـده اسـت          ميليارد متر مكعب از آب هاي زيرزميني بهره

 30درصد آب مصارف خـانـگـي و           60امروزه در سراسر دنيا حدود 
در بين منـابـع   .  درصد آب آبياري از منابع زيرزميني به دست مي آيد

هاي عميق بيشتر براي تاميـن آب قـابـل         هاي زيرزميني نوع چاه آب
هـاي     در يـگـان  .  شرب شهرها، روستاها و ساير مصارف به كار مي رود

مختلف نزاجا واحدهايي كه در نقاط خارج از شهر قرار دارند آب شرب 
با توجه به اين كه .  مصرفي خود را از عمدتاً از آب چاه تامين مي كنند

هاي داخل شهر كه آب شرب آنها از طـريـق      در نظر است عمده يگان
شود به خارج از شهر منتقل شـونـد، بـررسـي          آب شهري تامين مي

. هاي آب و پايش دائمي كلر موجود در آب بسيار ضـروري اسـت     چاه
كيفيت ميكربي آب از جمله نكات مهمي است كه مستقيماً با سالمتي 

سالمت انسان بيش از هـر  .  و بهداشت فردي و عمومي در ارتباط است
اساساً حيات انسـان در      .  چيزي به آب سالم و بهداشتي بستگي دارد

گرو وجود آب سالم بوده و تالش در راه تامين آب سالـم كـوشـشـي       
بسياري از مشـكـالت بـهـداشـتـي           .  رود عظيم و مقدس به شمار مي

كشورهاي رو به توسعه، به طور عمده به علت نبودن آب بـهـداشـتـي     
بررسي ها نشان مي دهد كه در هندوستان پس از بـهـسـازي        .  است
 74/1ها در شبكه توزيع آب، ميزان مرگ و مير نـاشـي از وبـا             چاه
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 23/1درصد و اسهال خوني    63/6درصد، حصبه  42/7درصد، اسهال 
دهد در كشورهاي جهان سـوم   تحقيقات بيشتر نشان مي.  كاهش يافت

هاي بـا   مرگ و مير، به علت استفاده از آب%  23ها و  كل بيماري%  80
هايي كه مـورد     در هر صورت بايد آب.  باشد كيفيت پايين يا آلوده مي

گيرند، از نظر شيميايي و ميكروبي فاقد هرگونه  استفاده مردم قرار مي
عوامل بيماريزا يا سمي و خصوصيات نامطلوب نظير رنگ، كدورت، بـو  

 ).5،  6(و مزه باشند 
 

 :ها مواد و روش
نـمـونـه از         317بدين منظور   .  باشد روش مطالعه از نوع مقطعي مي

هاي يگان هاي مختلف نزاجا كه عمدتاً در تهران و حـومـه قـرار         آب
بـراي  .  هاي ميكروبي و شيميايي قرار گـرفـتـنـد     داشتند، مورد آزمون

هـاي     برداري، كارشناسان بهداشت و طب پيشگيري و يـا تـيـم      نمونه
گيري آب  هاي الزم را در خصوص نمونه كنترل مواد غذايي كه آموزش

ليتري كه قـبـالً اسـتـريـل         ميلي 250هاي تيره  ديده بودند، از شيشه
. گرديده و در كاغذهاي استريل پيچيده شده بودند، استفاده گـرديـد    

ساعت  6گراد اخذ و در مدت كمتر از  درجه سانتي 4ها در دماي  نمونه
بـراي  .  به آزمايشگاه منتقل و بالفاصله مورد آزمايش قـرارگـرفـتـنـد       
  MPNآزمايشات ميكروبي آب، بر اساس استاندارد كشوري از روش    

 2هـا طـي        فرم ها در نمونه شناسايي و شمارش كلي.  استفاده گرديد
 :مرحله انجام گرفت

  MPNآزمايش احتمالي احتساب و مقايسه به كمك جدول -1
 آزمايش تائيدي -2

ها در آب به وسيله كشت الكـتـوز      فرم شمارش و تشخيص وجود كلي
هاي مختلف و  اين روش به چند طريق با تعداد لوله.  براث انجام گرديد
در ايـن    .  آزمايش شد MPNاي تخميري به صورت  تكنيك چند لوله
اي استفاده گرديد و در صورت تشكيل گـاز و       لوله 9مطالعه از روش 

كشت داده شده و به مـدت   BGBBها، نمونه در محيط  كدورت لوله
نگهداري شدند و در صورت مثبت بـودن   C37ساعت در گرمخانه  48

هـا     فرم به منظور شمارش كلي MPNها، ازجدول  تشكيل گاز در لوله
جهت تائيد حضور باكتري ايكوالي در مـحـيـط آب        .  استفاده گرديد

تشكيل حلقه صورتي رنگ، نشان .  پپتونه، معرف كواكس اضافه گرديد
 10تـا       5براي يافتن انگل، .  ها بود دهنده مثبت بودن ايكوالي نمونه

دقيقه سانتريفوژ كرده، يك قطره از  5-10ليتر از آب را به مدت  ميلي
نمونه را بر روي المل قرار داده و با استفاده از ميكروسـكـوپ، وجـود      

 CC25گيري سختي كل، مقـدار     براي اندازه.  تك ياخته بررسي گرديد
ليتر معرف آمـونـيـاكـال و        ميلي 1از آب را در يك بشر ريخته به آن 
. تيتر نموديـم  EDTAنرمال  0/01اوريوكروم اضافه كرده و با جدول 

ليتر آب را در داخل بشر  ميلي 100گيري سختي دائم،  به منظور اندازه
به مدت نيم ساعت جوشانده و سپس معرف آمونياكال و اوريـوكـروم     

بـراي  .  تيـتـر نـمـوديـم        EDTAنرمال  0/01اضافه كرده با محلول 
ليتر از آب را در اتـو         ميلي 10گيري عصاره خشك آب، مقدار  اندازه

گراد قرار داديم تا كامالً خشك شود و سـپـس بـر       درجه سانتي 100
 ).   6(اساس وزن اوليه و ثانويه ميزان عصاره خشك را تعيين نموديم 

 
 :ها يافته

و كمترين نمـونـه   )  نمونه 33( بيشترين تعداد نمونه ها در شهريور ماه 
ميانگين مقدار .  به آزمايشگاه ارسال گرديدند)  نمونه 17( ها در آذر ماه 

) 0/93انحراف معيـار    (   ppm0/58هاي آب ارسالي،  كلر باقيمانده نمونه
% 50/40ها داراي كلر باقيمانده استاندارد بوده و    از نمونه%  42/6.  بود

 .ها داراي كلر باقيمانده كمتر از استاندارد بودند نمونه

از نـظـر آلـودگـي بـه            )  مورد 15% ( 4/9نمونه ارسالي،  317از بين 
. از نظر آلودگي با ايكوالي مثبت بـودنـد    )  مورد 9% ( 2/9ها و  فرم كلي

 .هيچ انگلي در نمونه هاي آب ارسالي مشاهده نگرديد
ها از نظر بو، طعـم و رنـگ        از نمونه)  مورد 4% ( 1/3از لحاظ ظاهري، 

ميانگين سختي كل نمونه هـاي آب      .  داراي استاندارد مطلوب نبودند
و ميـانـگـيـن     )  65/4انحراف معيار ( گرم در ليتر  ميلي 180/2ارسالي، 

. بـود )  38/4انحراف معيـار    ( گرم در ليتر  ميلي 85/1سختي دائم آنها 
% 9/8ها، سختي كل باالتر از استاندارد داشتند و  نمونه)  مورد %8 ( 2/6

. آنها داراي سختي دائم باالتر از حد اسـتـانـدارد بـودنـد       )  نمونه 31( 
) 201/1انحراف مـعـيـار      (   ppm405/6ها  ميانگين عصاره خشك نمونه

) 0/29انحراف معيار (   8هاي آب مورد بررسي  نمونه PHميانگين .  بود
 .هاي آب در حد استاندارد بود كليه نمونه PHمقادير . بود
 

 :گيري بحث و نتيجه
هاي نزاجا، بخصوص واحدهاي كـه در       آب تأمين شده در سطح يگان

عمده .  گردد اند، از طريق آب چاه تأمين مي خارج از شهرها قرار گرفته
مشكالت بهداشتي در خصوص آب چاه ها در يگان، نـزديـك بـودن        

باشد كه اين وضعيت، سبب  هاي آب شرب مي هاي فاضالب به چاه چاه
از طرفي فرسوده بودن .  گردد نشت فاضالب به داخل چاه آب شرب مي

هاي ثانويه به  هاي انتقال آب، علت عمده نشت آلودگي منابع آب و لوله

هاي آب ارسالي به آزمايشگاه مواد غذايي اداره  ميزان كلر باقيمانده نمونه: 1نمودار 
 1389بهداشت و درمان نزاجا در سال 
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همانگونـه كـه     .  باشد هاي داراي آب آلوده مي آب شرب مصرفي يگان
نـمـونـه داراي         15نمونه آب ارسالي    317پيشتر ذكر شد، در بين 

بـا  .  نمونه آلودگي به باكتري ايكوالي را داشتند 9فرمي و  آلودگي كلي
فـرمـي را        نمونه از آب ها آلودگي ايكوالي و كلي 6احتساب اين كه 

نمونه از آبهاي ارسالي غيرقابل شرب  18همزمان داشتند، در مجموع 
را شامـل   1389هاي آب در سال  درصد از نمونه 5/6بودند كه حدود 

تواند نمايانگر اين نكته باشد كه در صـورت   موارد مذكور مي.  گردد مي
عدم توجه به مرمت و بازسازي منابع آب، سيستم لوله كشي يگان ها 

هاي آب، وجـود   ها و فاضالب، امكان آلودگي شديدتر چاه و فاصله چاه
ضمناً ارائه آموزش هاي الزم به مهندسي و طب پـيـشـگـيـري        .  دارد
ها و كلريناسيون آب بسيار  كشي ها به منظور بازسازي منابع، لوله يگان

هاي نزاجا كـه     با توجه به اينكه در نظر است يگان.  ضروري مي باشد
اند در آينده نزديك به خارج از شهر منتقل  در داخل شهر مستقر بوده

هاي تأمين شده از چاه هاي زيرزمينـي،   شوند، نظارت بهداشتي بر آب
ها و منابع آبي بسيار حائز اهـمـيـت     كلريناسيون آنها، بازسازي شبكه

شكي نيست كه تأمين آب آشاميدني بـهـداشـتـي يـكـي از             .  است
بـروز  .  ترين موارد در ارتقاء سطوح عملياتي هر يگان مي باشـد  اساسي

هاي بيماريزا سبب ابـتـالي      هاي ناگهاني ناشي از ميكروب گيري همه
كاركنان شده كه اين وضعيت عالوه بر وارد آوردن خسارات اقتصـادي  
. حاصل از بيماري، موجب كاهش قدرت رزمي يگـان خـواهـد شـد        

كارشناسان تيم كنترل مواد غذايي يا طب پيشگيري هر يگان موظـف  
باشند نظارت كافي بر نحوه كلريناسيون و پخش ميزان كلر را از      مي

 3ابتداي چرخه ورود آب آشاميدني تا انتهاي آن پايش و حداقل هر   

ماه نيز اقـدام بـه      6تا  4هاي ميكربي و هر  ماه يكبار اقدام به آزمايش
 .آزمايشهاي شيميايي نمايند

با توجه به اينكه در تعدادي از نمونه ها پارامترهاي شيـمـيـايـي آب       
شامل سختي كل يا سختي موقت باالتر از حد استاندارد بودند و بـاال    

تواند در درازمدت مشكالت سالمت  بودن فاكتورهاي شيميايي آب مي
شـود در ايـن مـنـاطـق از                 را به دنبال داشته باشد، توصيـه مـي    

هاي آب به منظور كاهش ميزان سختي آب اسـتـفـاده         كننده تصفيه
 .گردد
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