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Abstract
Background and purpose: Due to inadequate quantity and low quality of water resources in
rural regions of Gomishan (Golestan province), local residents use cisterns for household water.
Therefore, it is necessary to investigate the hygienic situation of these cisterns.
Materials and methods: In this study, water samples were obtained from 31 villages using
random sampling (two times; total number of samples=406). Bacteriological tests were carried out by
standard methods. The relationship between hygienic situation of cisterns and bacteriological quality of
water were statistically analyzed.
Results: A total of 406 water samples was examined by measuring total coliform and fecal
coliform, in which. 94 samples (23.14%) showed total coliform and 28 sample (6.89%) showed fecal
coliform. A significant relationship was observed between hygienic status of cisterns and bacteriological
pollution (P<0.05).
Conclusion: Microbial contamination in the studied cisterns calls for sanitizing the cistern in the
region and changing the drinking water resources.
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چكيده
سابقه و هدف :به دلیل ناکافی بودن کمیت و کیفیت منابع آب موجود در مناطق روستائی گمیشاان اسساتان گتااتان
سهالی آن مناطق برسی تامین بخشی سز نیاز آبی خود جهات مااارخ خاان ی آب باارسن رس در آب سنااار یخیار و سساتفاد
مینمايند .لذس بررسی وضعیت بهدسشتی آب سناارهای روستايی سين مناطق ضروری سست.
مواد و روشها :در سين مطالعه سز آب سناارهای  302خانوسر که به روش تااادفی سز  23روساتا سنتخااب شاد باود باه
صورت دو بار تکرسر نمونه بردسری سنجام و آزمايشات باکتريولوژيکی مطابق روش سساتاندسرد صاورت گرفات .سرتااان باین
دسد های وضعیت بهدسشتی آب سناارها و نتايج کیفیت باکتريولوژيک آب محتوی آن مورد تجزيه و تحتیل آماری قرسر گرفت.
يافتهها :سز مجموع  604نمونه آب که در آزمونهای کتیفرم کال و گرماپاای ماورد سانجر قارسر گرفتناد  46ماورد
ا 32/36درصد حاوی آلودگی کتیفرم کل و  32ماورد ا 4/24درصاد دسرسی آلاودگی کتیفارم گرماا پاای باود سناد .باین
وضعیت بهدسشتی آب سناارها و آلودگی کتیفرم کل و گرماپای در آب سناار رسبطه معنیدسر ا p˂ 0/00وجود دسشته سست.
استنتاج :با توجه به وجود شرسيط غیر بهدسشاتی در آب سناارهاای ماورد مطالعاه ازم سسات تادسبیر ازم در خااو
بهدسشتی سازی آب سناارها صورت گیرد .همچنین بهتر سست کاربری آب سناارها سز شرب به غیر شرب تغییر يابد.
واژه های كليدی :آب سناار کیفیت میکروبی گمیشان

مقدمه
منابع سصاتی تاامین آب شاامل آب هاای ساطحی و

نیمه خشک به من ور تاامین آب ماورد نیااز خاود بارسی

زيرزمینی میباشند .يک مناع آب سالم بايد بتوسند آب با

ماااارخ خااان ی مجاورنااد آب بااارسن رس جمااعآوری و

کیفیت مناسب و به سندسز کافی برسی جامعاه ماورد ن ار

یخیر نمود تا در موسقع نیاز ماورد سساتفاد قارسر دهناد.

تامین کند و برسی رسایدن باه سيان هادخ باياد باه طاور

يکی سز روشهای تامین آب در سين منااطق جماع آوری

ماتمر تحت ن ارت و کنترل قرسر دسشته باشد تا بتوسن باا

آب بارسن سز طريق پشت بامها میباشد .جماعآوری آب

آگاهی سز وجود هر گونه آايند های سحتمالی سقدسمات

بارسن قال سز رسیدن به زمین سين مزيات رس دسرد کاه آب

کنترلی ازم رس سعماال نماودا . 3ماردم منااطق خشاک و

قاال سز آلاودگاای زياااد جمااعآوری میشاود .مقاادسر
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مولف مسئول :یوسف کر -گرگان :مرکز بهدسشت شهرستان دسنش ا عتوم پزشکی گتاتان
 .3دسنشیار گرو مهندسی بهدسشت محیط دسنشکد بهدسشت دسنش ا عتوم پزشکی مازندرسن ساری سيرسن
 .3کارشناس سرشد بهدسشت محیط دسنش ا عتوم پزشکی گتاتان گرگان سيرسن
 .2کارشناس بهدسشت محیط دسنشکد بهدسشت دسنش ا عتوم پزشکی مازندرن ساری سيرسن
 تاريخ دريافت 3242/33/4 :

تاريخ سرجاع جهت سصالحات 3242/33/30 :

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

تاريخ تاويب 3246/33/2 :

دوره بيست و پنجم ،شماره  ، 431اسفند 4311

11

بررسي کيفيت ميكروبي آب باران ذخيره شده در آب انبارها

آبی که میتوسن سز سين طريق جمعآوری کرد باه میازسن

شهرستان گمیشان  42هزسر و  664نفر جمعیات دسرد کاه

بارندگی و وسعت پشت باام کاه آب سز آن جماعآوری

 22هزسر و  324نفر در نقان شهری اگمیر تپه و سیمین

میشاود باات ی دسردا . 3کیفیات آب یخیار شاد در

شااهر سااکونت دسرنااد .در مناااطق روسااتائی گمیشااان

آب سناار موضوعی سست که مورد توجه قرسر مایگیارد.

 23روستا با  32234نفر جمعیات در قالاب  4326خاانوسر

به طاور طایعای سولاین آب باارسنی کاه سز باامهاا جااری

وجود دسرد .در حال حاضر تعادسد آب سناارهاای منااطق

میشود دسرسی مقدسر زيادی گل و ای سست .ساد ترين

روسااتائی گمیشااان جمعااي  3662مااورد سسااتا . 4هاادخ

رس عمتی برسی جتاوگیری سز ورود آب سولاین باارسن باه

هدخ سز سين مطالعه تعیین کیفیات میکروبای آب باارسن

آب سناااار سسااتفاد سز قیااک متحاارال سساات .مالح ااات

یخیر شد در آب سناارهای منااطق روساتائی شهرساتان

مربون به نحو ساخت بهر باردسری و ن اهدسری سز آب

گمیشااان و تعیااین سرتاااان بااین کیفیاات میکروباای آب و

سناارها نیاز بار کیفیات آب یخیار شاد در آنهاا ماو ر

وضعیت بهدسشتی آب سناارها در سال  3243بود سست.

سساتا . 2سز طاارم مختتاک سيجاااد آلاودگی آب سناارهااا
میتوسن باه ورود گردوغااار سز ساقک شایروسنی مناازل

مواد و روش ها

ورود يا نفوی فاضالب فضوات حیوسنی و زباله تشکیل

در سين مطالعه سز  23روستا تعدسد  302آب سناار به

ايه جتاکی و بیوفیتم باکتريولوژيک در جادسر دسختای

طور تاادفی سنتخاب و نمونهبردسری باه صاورت دو باار

آب سناار ساقون حیوسناات خاان ی باه دلیال بااز باودن

تکاارسر سنجااام و آزمايشااات میکروباای مطااابق سسااتاندسرد

درب آلودگی انويه حاین بردسشات دساتی آب عادم

صااورت گرفاات .هاامچناین سز دسد هااای موجااود شاااکه

شاتشااو و گناادزدسيی بااه موقااع جاادسر دسختاای و عاادم

بهدسشت و درمان گمیشان که به من ور پااير و کنتارل

کترزنی ماتمر آب سناار سشار نمودا . 6به دلیل کم بودن

کیفاای آب سناارهااا سنجااام شااد سسااتفاد شااد سساات.

میاازسن بارناادگی در منطقااه گمیشااان یخیاار آبهااای

مالح ات مربون به شرسيط بهدسشتی آب سناارها با توجه

زيرزمینی و سطحی منطقه بارسی تاامین نیااز آبای کاافی

به دساتورسلعملهاای موجاود در زمیناه نحاو سااخت و

نیات .سهالی سين منطقه برسی تامین بخشای سز آب ماورد

بهر بردسری صحیح سز آب سناارهاا 2 4به شار یيال در

نیاز خود سز آب بارسن یخیر شد در آب سناارها سستفاد

ن ر گرفته شد سند:

مینمايند .چون دستیابی سهالی سين روستاها باه آبهاای
زيرزمینی بایار مشاکل باود مضاافاي سيان کاه آبهاای

 وجود قیک متحرال قابل ستاال به ناودسن باه من اورجتوگیری سز ورود آب بارسن آلود به دسخل آب سناار

سطحی نیز در فااول گارم ساال باه دلیال فااتی باودن

 -رعايت فاصته طولی آب سنااار باا مخاازن توسلات

رودخانهها عمالي در دسترس سهالی نمیباشد سز ديرزمان

و سپتیک تانکها در زمینهای رسی ياا سایتتی حادسقل

تاکنون سقدسم به جمعآوری و یخیر آب باارسن ماینمودناد.

بااه میاازسن  4متاار و در زمااینهااای ماسااهسی و نفویپااذير

در ناحیااه ستاارال بااه غیاار سز رودخانااه ستاارال منااابع

حدسقل  30متر

آب سطحی در دسترس نیات ولی به عتت شوری آب

 -مناسب بودن ساختمان آب سناار سز ن ر ماالح باه

رودخانه در فال خشاک باه روساتاهای دور سفتااد باا

کار رفته و بااتر بودن لاه مخزن سز سطح زمین به من ور

ت اانکر ساایار آبرسااانی ماایشااود و در سياان مناااطق آب

جتااوگیری سز ورود روسناااب و عاادم وجااود جتاااک در

بهدسشتی سندال و به لحاظ طوانی بودن فاصته روساتاها

جدسر دسختی مخزن

سز يکدي ر و سز مناع آب سصتی حمل آب بایار دشاوسر
و گرسن سستا . 0بر سساس آماار سرشاماری ساال 3240
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رمضانعلی دیانتی تیلکی و همکاران

 ايروبی شاتشو و گند زدسئی آب سناار با سستفادسز محتول کتر  30درصد در هر سال حدسقل دو بار

کتیفرم گرماپای اصفر مربون به تعدسد بیر سز  40عدد
کتیفاارم درصااد میتاای لیتاار آب بااود سساات .در جاادول

 سستفاد پمپ مکر آب سز باا و عدم سساتفاد سزسطل برسی بردسشت آب

شاامار  3تغییاارست مقااادير کتیفاارم کاال و گرماپااای در
سرتاان با وضعیت ساختمانی آب سناارها سرسئه شد سست.

 -کترزناای مناسااب آب سناارهااا بااا دوز  0 -2گاارم

بیرترين آلودگی کتیفرم کل ياا میاان ین  02/0درصاد

پرکترين  40درصد به سزسی هر متر مکعب آب و با توستر

در گاارو آب سناارهااای دسرسی  0تااا  2نقااب بهدسشاات

من م و تکرسر دو بار در ما

ساختمانی مشاهد شد سست .کمترين آلاودگی در آب

 وجااود کتاار باقمیانااد در محاادود  0/3تااا 0/2میتیگرم بر لیتر در آب

سناارهااای دسرسی  3نقااب بهدسشاات ساااختمانی ر دسد
سست .در سين سرتاان آنالیز آماری نشاان دسد سسات کاه
بین سطح آلودگی کتیفارم کال باا وضاعیت سااختمانی

يافته ها

اوجود يا عدم وجود نقاب بهدسشاتی سرتااان معنایدسر

سز مجموع  604نمونه میکروبی ادو بار نمونه گیری
سز هاار آب سناااار  46مااورد ا 32/36درصااد حاااوی
کتیفاارم کاال بااود و  32مااورد ا 4/24درصااد حاااوی

وجود دسرد ا. p <0/00

بحث

کتیفرم گرماپای بود سند .در جدول شمار  3دستهبندی

بیرتارين آلاودگی کتیفارم کال و نیاز بایرتارين

وقااوع آلااودگی کتیفاارم کاال و گرماپااای باار حاااب

آلودگی کتیفرم گرماپای در آب محتوی آب سناارهاايی

محتملترين تعدسد ا MPNدر صد میتی لیتر نموناه آب

ر دسد سساات کااه دسرسی  0تااا  2نقااب بهاار بااردسری

مورد آزماير آورد شد سست .همانگونه که مالح اه

بهدسشتی بود سند و کمترين آلودگی در هر دو شااخب

میشاود بایرتارين فرسوسنای ا34/0درصاد مرباون باه

در آب سناارهای دسرسی  3نقب بهدسشاتی مشااهد شاد

کتیفرم کل با تعدسد  3تاا  30و کامتارين فرسوسنای ا3/43

سست .بین مقاادير آلاودگی کتیفارم کال و گرماپاای باا

درصااد مربااون بااه کتیفاارم کاال بااا تعاادسد باایر سز 40

وضاعیت بهدسشتای آب سناارهاا سرتااان معنایدسر وجاود

مشاهد شد سست .همچنین بیرترين فرسوسنی مربون به

دسرد .سياان موضااوع ماااین آنااات کااه هرچااه وضااعیت

کتیفرم گرماپای ا 6/42درصد با تعادسد  30-3و کامتارين

بهادسشتای آب سناارهاا نامطتاوب باشاد میازسن آلاودگی

جدول شماره  :1تفکیک نمونه های میکروبی مثات بر حاب فرسوسنی و محتمل ترين تعدسد در يک صد میتی لیتر نمونه آب
MPN

30-3

00-30

40-00

>40

فرسوسنی

تعدسد ادرصد

تعدسد ادرصد

تعدسد ادرصد

تعدسد ادرصد

کل

کتیفرم کل

 44ا34/0

 33ا3/40

 4ا3/43

 2ا3/44

32/36

کتیفرم گرماپای

 34ا6/42

 4ا3/64

 2ا0/46

 0ا0

4/24

فرسوسنی با توجه به نوع کتیفرم

جدول شماره  :2تغییرست مقادير کتیفرم کل با تعدسد نوسقب بهدسشتی در آب سناارها
MPN
تعدسد نقب

30-3

00-30

40-00

>40

مجموع

تعدسد ادرصد

تعدسد ادرصد

تعدسد ادرصد

تعدسد ادرصد

تعدسد ادرصد

3

 2ا2/34

 3ا3/04

 0ا0

 0ا0

 6ا6/30

3- 2

 36ا36/4

 0ا0

 3ا3/04

 3ا3/04

 34ا34

0- 6

 33ا33/4

 6ا6/30

 3ا3/04

 3ا3/33

 34ا30/3

0- 2

 22ا60/6

 4ا4/66

 0ا0/23

 2ا0/23

 00ا02/0

فروسنی ناای

 44ا43/34

 33ا33/44

 4ا4/66

 2ا2/0

 46ا300
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کتیفرمی آن نیز بیرتر سسات .در مطالعاهسی کاه توساط

کیفیت میکروبی آب بارسن جمعآوری شد در آب سناار

ظفرزسد به من ور تعیاین کیفیات میکروبای آب در آب

صورت گرفت .در سين مرکز  4مخزن یخیر آب بارسن

سناارهای مناطق روستائی سستان گتاتان سنجام شد تعادسد

وجود دسرد که دو مخزن هر يک به حجم  30000لیتار و

 44نمونه آب سناار مورد بررسی قارسر گرفات کاه نتاايج

چهااار مخاازن هريااک بااه حجاام  0000لیتاار ماایباشااند.

نشااان دسد  04درصااد نمونااههااا حاااوی کتیفاارم کاال 23

مشخاااات مخااازن نشاااندهنااد سسااتفاد سز تکنولااوژی

درصد حاوی سشريشیا کتی و  34درصد نمونههاا حااوی

جديد در ساخت آن میباشد .سين مخازن به سنااورهای

سسترپتوکوکوس فیکالیس بود

سندا. 4

دما  EC pHکادورت  DOو  ORPمجهاز هااتند تاا

در مطالعهسی که توسط ززولی و همکارسن با عناوسن

تغییرست عوسمل مذکور رس ات نمايند .در هر يک سز سين

بررس ای کیفی ات باااکتريولوژيکی آب در آب سناارهااای

مخازن چهار شیر نمونهبردسری به فاصتههای ماااوی در

روستاهای شهرستان آمقال و بندرترکمن در ساال 3224

سعمام مختتک مخزن نااب شاد سناد .در فاصاته زماانی

سنجام شد سز  60آب سناار وسقع در  2روستا نمونهبردسری

 3000/30/33سلی  3004/4/30تعدسد  3400نمونه آب سز

و آزمايشااات میکروباای صااورت گرفاات .نتااايج نشااان

سين مخازن سخذ و مورد آزماير میکروبی قارسر گرفات.

میدهد در مجموع  42نمونه معادل  40/4درصاد آلاود

در  36پريد نمونهباردسری مختتاک پاس سز بارنادگی سز

به کتیفرم کل و  22نمونه معادل  23/4درصاد آلاود باه

شیرهای نموناهباردسری صاورت گرفات .يافتاههاا نشاان

کتیفرم مدفوعی بود سندا . 30در تحقیقای کاه در کشاور

میدهد تقرياااي کتیاه نموناههاای سخاذ شاد سز  2مخازن

برزيل و شهر  Tuparetamaکه يک منطقه نیمه خشاک

اشمار های  2 3و  6که در سمت شمالی ساايت وسقاع

با آب و هوسی گرمایری محاوب مایشاود سز  44خاانوسر

شد سند حاوی آلودگی میکروبی سز نوع توتال کتیفرم و

که آب باارسن رس جهات ماارخ خاان ی یخیار ساازی

کتیفرم مدفوعی باود سناد و آلاودگی میکروبای مخاازن

میکردند نموناهباردسری سنجاام و آزمايشاات میکروبای

سمت شمالی بایار بیرتر سز سه مخزن دي ر سسات کاه

صورت گرفت .نتايج نشان دسد با رعايت سصول بهدسشتی

در سمت جنوبی قرسر دسرند .در کتیه نمونههای سخذ شد

در ساخت بهر باردسری و ن اه دسری سز آب سناارهاا سز

سز مخزن شمار  3آلودگی میکروبای کتیفارم مادفوعی

سياان ساااز هااا باارسی تااامین بخشاای سز آب مااورد نیاااز بااه

مشاهد شد .در دي ر مخازن نیز در پريادهای مختتاک

در موسرد غیرشربی میتوسن سساتفاد نماود24 .

آلودگی میکروبی مشاهد شدا . 32طی تحقیقای کاه باه

درصد نمونهها حااوی کتیفارم کال و  20درصاد نموناه

من ور سرزيابی کیفیت میکروبی آب باارسن یخیار شاد

حاوی کتیفرم مدفوعی باود سنادا . 33مطالعاهسی در ساال

در آب سناار در سساترسلیا سنجاام شاد نموناههاای آب سز

 3004در مناااطق روسااتائی نیوزيتنااد کااه آب بااارسن رس

بارسن در حال بارش خروجی شیروسنی سطح باائی آب

جمعآوری و مارخ میکنند بهمن ور تعیین خاوصایات

سناااار و آب خروجاای سز قااامت پااائین آب سناااار مااورد

کیفی آب بارسن جمع آوری شاد در آب سناارهاا سنجاام

سرزيابی میکروبی قرسر گرفت .کتیفرم کال درآب باارسن

شد .در سين تحقیق سز  040آب سناار نمونهبردسری سنجام و

در حال بارش به میزسن  30 ±32 CFU/mLبود در حالی

کیفیت میکروبی آب مورد آزماير قرسر گرفات .نتیجاه

کااه نمونااه آب گرفتااه شااد سز سااطح آب سناااار حاااوی

آزمايشات نشاان دسد کاه  00درصاد نموناههاا آلاودگی

بااترين آلودگی به میزسن  3343±2434 CFU/mLباود.

میکروبی نشان دسدند و  20درصد نمونهها حاوی کتیفرم

نمونااه آب خروجاای سز قااامت پااائین آب سناااار حاااوی

مدفوعی بود سندا . 33تحقیق دي ری در مرکز تحقیقاات

 3260±3243 CFU/mLکتیفرم کل بود .کتیفرم مدفوعی

جمعآوری آب بارسن دسنش ا  Masseyنیوزيتناد درباار

ياااک باااار باااه میااازسن  32 CFU/mLو دو باااار میااازسن

خاو
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پژوهشی

رمضانعلی دیانتی تیلکی و همکاران

 3 CFU/mLمشاهد شدا . 36کیفیت آب باارسن یخیار

حیوسنات خان ی باا نااودن ساقک آب سنااار نااات باه

شد در مخازن فتزی بتنی و پالساتیکی کاه در مقاصاد

کک حیان به من ور جتوگیری سز نفوی آبهای سطحی

خان ی شخای و عمومی سستفاد مایشاود در نیجرياه

بردسشت دستی آب و سنتقال آلودگی سز سطل آب عادم

مااورد سرزيااابی قاارسر گرفاات .آزمايشااات شاایمیائی و

توجه به تمیز نمودن دور سی پشت بام به خااو

قاال

باکتريولوژيکی روی نمونههای آب سخذ شد سز مخاازن

سز شروع فال بارندگی عدم کتر زنی مناسب .با توجه به

سنجام شد .يافتهها نشان دسد که نمونههای آب گرفته شد

سستفاد گاترد سز آب سناار ازم سست سصول بهدسشتی در

سز همه مخازن حاوی آلاودگی میکروبای بایر سز حاد

طرسحی و ساخت و بهار باردسری سز سیااتم جماعآوری

سستاندسرد سز نوع توتال کتیفرم و کتیفرم مدفوعی بود سند.

آب باارسن و آب سناارهااا باه طااور دقیاق رعايات گااردد.

مقادير پارسمترهائی مثل  TDS EC pHسسیديته و فتزست

همچنین به دلیل آلودگی آب ازم سست ناات به تغییار

سن ین تحت تا یر جنس مخزن قرسر دسشتند .مقدسر ماس

کاربری آب سناار سز مناع تامین آب شرب به غیار شارب

و آهن در مخازن فتزی بیر سز حاد سساتاندسرد باودا. 30

سقدسم گردد.

بهطورکتی دايل سحتمالی آلودگی آب سناارها میتوسناد
يک يا چند مورد سز موسرد زير باشد :نقب ساختمانی ياا

سپاسگزاری

عدم بهار باردسری صاحیح باشاد .باه عناوسن مثاال عادم

باادينوساایته سز همکاااری سهااالی خااوب روسااتاهای

سستفاد سز قیک متحرال به من ور جتوگیری سز بردسشت

شهرستان گمیشان که در سجارسی سيان تحقیاق همکااری

سبتدسی بارش عدم وجود توری در قیک ورودی ناودسن

ازم رس دسشتهسناد و هامچناین شااکه بهدسشات و درماان

باااز بااودن درب آب سناااار عاادم وجااود حاارکشاای در

شهرستان گمیشان تقدير و تشکر به عمل میآيد.

سطاارسخ آب سناااار بااه من ااور جتااوگیری سز نزديااک شاادن
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