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چكيده
زمینه و هدف:

محدودیت منابع آب و افزایش احتمالی آلودگی آبها به انواع آالیندهها دراثر فعالیت های انسانی منجر به تشدید طرح

کنترل کیفیت آبها گردیده است .آلودگی مدفوعی منابع آب یکی از مشکالت مهم و اساسی بهداشت آب می باشد که جهت جلوگیری و
پیشگیری از اپیدمی بیماریهای میکروبی گوارشی ،شناسایی آنها حائز اهمیت است.

مواد و روشها:

به منظور مطالعه و تعیین کیفیت آب چاهها و چشمههای منطقه شمالغرب شهرستان اقلید نمونهبرداری در سال  1392در دو

فصل مختلف در ماههای تیر و اسفند ماه از  11چاه و چشمه انجام شد (اسفند در دوره تر که آبدهی بیشتر و تیر در دوره خشک که آبدهی کمتر
است) و آب منطقه از نظر آلودگی میکروبی با توجه به شاخصهای موجود (کلیفرم) مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت.

یافتهها:

نتایج نشان داد که میزان آلودگی در چشمه ها بیشتر بوده وآلودگی میکروبی در چشمهها در تیرماه بیشتر از اسفندماه بود .نتایج

همچنین بیانگر این است که میانگین کلیفرم در آب چشمهها درمقایسه با استانداردهای جهانی از حد استاندارد تعیین شده بیشتر بوده وآب برخی
از این چشمهها (به میزان  11درصد) کیفیت بهداشتی مناسبی ندارند به طوری که از نمونه های مورد آزمایش  11درصد آلودگی کلیفرمی داشتند
که مربوط به چشمه قورماس بیگی بودند و  11درصد دیگر آلودگی میکروبی غیر از کلیفرمی داشتند و مربوط قنات حسینک بود.

نتیجه گیری:

دلیل بیشتر بودن میانگین کلیفرم در آب چشمه ها در مقایسه با استاندارد جهانی این است که آب چشمهها آلوده با انواع

فاضالبهای حیوانی و انسانی ناشی از سکونت عشایر و کشاورزان اطراف چشمهها میباشد.

واژههای کلیدی :آلودگی میکروبی ،کلیفرم ،عشایر ،منابع آب ،شهرستان اقلید.

عمومی را به طور جدی تهدید می کند ( .)1ازدیاد

مقدمه
آلودگی آب شرب یکی از مهمترین خطرات

جمعیت و گسترش شهرنشینی ،صنعتی شدن و کاربرد

محیطی میباشد و عوامل میکروبی بیماریزا همچون

نامناسب و استفاده بی رویه از زمین  ،مسایل زیست

باکتریها ،پروتوزوآها و ویروسها بهداشت و سالمتی

محیطی متعددی را ایجاد نموده است که آلودگی منابع آب
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یکی از پیامدهای مهم آن به شمار می آید ( )2پاتوژن های

در تحقیقی که پیرامون آبهای منطقه اطراف کاشان

میکروبی از مهمترین معضالت بهداشتی آب و فاضالب

در سال  74انجام شده بود ،علت غیر قابل شرب بودن

میباشند .شناسایی این عوامل و حذف آنها ،از مسایل مهم

آب مصرفی بهدلیل وجود آلودگی باالی منطقه (بیش از

بهداشتی آب به شمار می آیند ( .)3سازمان بهداشت

 82درصد) ،وجود  M. P. Nکلیفرم خارج شده از حد

جهانی سالمتی را چنین تعریف نموده است؛ رفاه کامل

استاندارد بوده است .یکی از معیارهای بررسی میکروب

جسمی ،روانی واجتماعی ونه فقدان بیماری و ناتوانی.

شناسی آب ،بررسی از نظر اشرشیا کلی و گروه کلیفرم به-

مفهوم سالمت در بر دارنده تکامل بدنی ،جسمی ،روانی،

طور کلی میباشد .مقاومت کلیفرمها در محیط آب زیاد

و توانایی های مطلوب درفرد است .همه آنچه را که

است و عدم حضور آن در آب دلیل بسیار محکمی بر

درباره بهداشت و سالمتی گفته شد در واژه پیشگیری

عدم آلودگی آب با سایر میکروبهای بیماری زا میباشد

مستتر است رشد روز افزون جمعیت ،ارتقای سطح

( .)9در تحقیق دیگری که توسط خطیب حقیقی بر روی

زندگی ،توسعه شهرنشینی ،صنایع و کشاورزی از عواملی

میزان آلودگی کلیفرمی حوضه جنوب غربی دریای خزر

هستند که افزایش مصرف آب و تولید فاضالب در

در استان گیالن انجام شد ،در هشت ایستگاه از آستارا تا

اجتماعات را باعث شده و موجب آلودگی محیط زیست

چابکسر بهصورت فصلی در اعماق صفر 1 ،و  5متری در

می شوند ( .)1,4محدودیت منابع آب و عدم تناسب

سال  1384نمونهبرداری انجام شد و مشخص گردید

مکانی و زمانی آن موجب ایجادچالش هایی در ایران،

بیشترین میزان میانگین آلودگی در فصل زمستان با 1142

همانند کل جهان شده است .به طوری که در آغاز قرن 21

در  122سی سی و بیشترین میزان میانگین آلودگی

تعداد  22کشور جهان از کمبود منابع آب رنج می برده

کلیفرمهای مدفوعی در فصل تابستان با  478در  122سی

اند .این کمبود در سال  2252حدود یک سوم از مردم دنیا

سی میباشد (.)12

را تهدید خواهد کرد (. )5این مسئله نیاز به برنامه ریزی
وجلوگیری از هدر رفتن آب ،کنترل و حفاظت از آن را

مواد و روشها

ایجاب می نماید .مطالعه دقیق منابع آب و تعیین آالینده

این مطالعه در سال  1391در شهرستان اقلید انجام

های آن ،پیشگیری ،کنترل آلودگی آنها و استفاده بهینه از

گرفت .تامین آب شرب شهر اقلید در قالب  4حلقه چاه

منابع آب موجود با توجه به افزایش نیاز آبی الزامی است.

آهکی ،خطوط انتقال و  2مخزن  5222مترمکعبی در سال

بیماری های منتقله بوسیله آب هنگامی رخ می

 1381اجرا شده است.این چاهها در منطقه فسارود واقع

دهند که عوامل بیماریزا توسط انسان همراه آب آشامیده

در بخش مرکزی شهرستان اقلید میباشند جهت ارزیابی

شوند و احتماال سبب ایجاد بیماری گردند .بیماری های

کیفیت آب منطقه شمالغرب شهرستان اقلید در سال 91

منتقله بهوسیله آب بطور کالسیک و عمده شامل وبا و

از چاههای آب شرب فسارود ،قناتهای مهرابگی،

تیفوئید میباشند ( .)2منشا آلودگی آب می تواند متفاوت

حسینک ،قزقونک ،قناتکها ،چشمههای قورماسبیگی و

باشد ممکن است منبع تامین کننده آب (چاه ،چشمه،

معدن واقع در حوضه تیدر نمونه برداری صورت گرفت.

قنات ،سد ،رودخانه و برکه) آلوده بوده و یا اینکه در اثر

با توجه به محدودیت زمانی برای نمونه برداری در طی

تماس با آب های آلوده ،آلودگی در آن بهوجود بیاید

اجرای مراحل طرح صرفا در دو نوبت یکی در تیر ماه که

(.)7آب آشامیدنی باید از لحاظ فیزیکی ،شیمیایی،

از ماههای خشک سال بوده و دیگری در اسفند ماه و بعد

بیولوژیکی مناسب باشد (.)8

از بارندگیهای زمستانی نمونه برداری انجام شد .دمای
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میرسلیمانی و همکاران

آب ،شوری و اسیدیته در محل نمونه برداری اندازه گیری

دادیم .محیط کشت الکتوز براث مطابق دستورالعمل

و نمونه های آب در بطری های  522میلی لیتری شیشهای

کارخانه سازنده تهیه و در لوله های آزمایش تقسیم می

که قبال اسیدشویی و با آب مقطر شسته شده بودند جمع

کنیم ،سه لوله ردیف اول حاوی  12میلی لیتر محیط

آوری شدند .در زمان نمونه برداری نیز هر بطری سه بار

کشت غلیظ (با غلظت دو برابر) است .لوله های ردیف

با آب چشمه شستوشو داده شد .برای برداشت نمونهها

دوم و سوم همه حاوی  12میلی لیتر از محیط کشت با

از شیرآب که دهانه آن با چراغ الکلی استریل شد ،استفاده

غلظت معمولی (غلظت یک برابر) می باشند .سپس نمونه

گردید و نمونهها در کنار شعله برداشت شد .اگر آب

را به محیط کشت اضافه کردیم .آنها را در انکوباتور

جاری بود ،شیشه استریل نمونهبرداری در  22سانتیمتری

 35±2/5درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت قرارداده،

زیرآب در خالف جهت حرکت آب باز و نمونه برداشت

لوله های دورهام حاوی گاز را برداشته ولوله های فاقد

شد .سپس نمونه ها در کنار یخ نگهداری و سریعا به

گاز را برای مدت  24ساعت دیگر در انکوباتور قرار می-

آزمایشگاه منتقل گردیدند( .)11در این مطالعه  22نمونه

دهیم (.)12

آب جمع آوری شد که  8نمونه از چاه های آب شرب

لوله ها را کمی به آرامی حرکت داده تا نمونه و

فسارود و  12نمونه از قنات و چشمه بود .در محل

محیط مخلوط شدند و پس از 24ساعت نتایج قرائت شد.

آزمایشگاه ،تمامی مراحل با توجه به روش کار استریل

تمام آزمایشات در شرایط آسپتیک و با دقت انجام شد که

برای جلوگیری از ورود آلودگی میکروبی ثانویه به نمونه-

از آلودگی ثانویه رخ ندهد .و برای تایید لوله های مثبت

ها انجام شد .در انجام آزمایشات این پژوهش از روش

که آلودگی کلیفرمی دارند تست  IMVICو کشت در

استاندارد  9لوله ای و برای تایید کلیفرم ها از محیط

محیط  BGB brothبه شرح زیر صورت گرفت.

 )Brilliant green broth(BGBاستفاده شد و با استفاده از

تمام لوله های مثبت را که در مدت زمان 48

جدول استاندارد )Most Probably Number( MPN

ساعت گاز تولید کردهاند به وسیله یک حلقه کشت به

کلیفرم در  122میلی لیتر محاسبه شد .به این صورت که

قطر  3میلی لیتر در  BGB brothکشت داده شدند و پس

سه ردیف سه تایی لوله آزمایش را در یک جا لوله ای

از  48ساعت گرمخانه گذاری در  35درجه سانتی گراد

آماده کرده و لوله های دورهام را در داخل آنها قرار

قرار داده شدند و لوله های مثبت به عنوان کلیفرم تایید

تصویر  :1موقعیت جغرافیایی چاه ها ،چشمه ها و قنات
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شدند .و برای تست  IMVICاز لوله های مثبت روی

جدول  : 1توزیع فراوانی نمونههای مورد بررسی برحسب میزان
 MPNکل کلیفرم در  111میلیلیتر نمونه

محیط کشت  EMB Agarکشت داده شد و در حرارت
 35درجه سانتی گراد به مدت  48ساعت گرمخانه گذاری

در چشمه قورماس بیگی (سال )29
 MPNکل کلیفرم در  011میلی

تیره بودند روی
آگار مورب  PCAمنتقل شدند و پس  24ساعت

استفاده شد و پس از زمان گرمخانه گذاری  2/2میلی لیتر
معرف کواکس به کشت اضافه شد که الیه رویی به رنگ
قرمز در آمد که مثبت بودن کلیفرم¬هارا تایید کرد (.)14
آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار

 statisticalو

 Aquachemانجام شده است.
یافته ها
در این پژوهش از  22نمونه مورد آزمایش  2مورد
( 12درصد) آلودگی کلیفرمی داشتند که مربوط به چشمه
قورماس بیگی بودند و  2مورد ( 12درصد) دیگر آلودگی
میکروبی غیر از کلیفرمی داشتند و مربوط به قنات
حسینک بود .بقیه نمونهها عاری از آلودگی کلیفرمی و

اسفند ماه

01

1

مجموع

)%01(08

)%01(2

جدول  :9میانگین و دامنه  ،PHشوری و دما نمونههای منابع آب

های بیوشیمایی مورد استفاده قرار گرفتند(.)13
برای تشخیص اندول از آبگوشت تریپتوفان

تیر ماه

8

2

لیتر نمونه

شد و از پرگنه های مشخص براق و درخشان که در مرکز

گرمخانه گذاری در  35درجه سانتی گراد جهت تست

صفر

 01و کمتر

مورد مطالعه در سال1929
منبع

دما ( درجه سانتیگراد)

PH

)µS/cm( EC

چاهها

22

7/22 -7/00

880-787

چشمهها

22

7/80-7/73

03211-862

قناتها

22

8/8-7/3

822-702

دلیل خاصیت ضدمیکروبی ترکیبات کبالتی آب قنوات
عاری از میکروارگانیسم بودند .در قنات حسینک آلودگی
میکروبی مشاهده شد که آلودگی غیر کلیفرمی بود .در
چشمه معدن نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی خود که در
اطراف معدن کبالت بود آلودگی میکروبی مشاهده نشد.
در چشمه قورماس بیگی که نزدیک محل اسکان عشایر
قرار دارد و ایل عشایر از این چشمه استفاده میکنند
آلودگی کلیفرمی مشاهده شد .همچنین این چشمه نسبت
به سایر منابع آب از معدن کبالت فاصله بیشتری داشت.

باکتریایی بودند .جدول شماره  1توزیع فراوانی نمونههای
مورد بررسی در چشمه قورماس بیگی و جدول شماره 2
دما ،شوری و اسیدیته و تصویر شماره  1موقعیت چاهها،
چشمهها و قنوات را نشان میدهد .باتوجه به موقعیت
چاهها که در اطراف شهر واقعند و به دور از فاضالب و
فضولت حیوانات میباشند و از آنجایی که مورد استفاده
شهروندان قرار میگیرد به جهت ضدعفونی به آنها کلر
اضافه میشود که به عنوان ضد میکروب عمل کرده و آب
چاهها عاری از آلودگی کلیفرمی بودند .قنوات مهرابگی و
قزقونک و قناتک به دلیل فاصله زیاد از مناطق شهری و
روستایی به جز قنات حسینک و همچنین به دور از نفوذ
فاضالب بوده و در نزدیکی معدن کبالت قرار داشتند .به

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

بحث
براساس نتایج بدست آمده  MPNآلودگی کل
کلیفرمی  12درصد و مربوط به چشمه قورماس بیگی بود.
با توجه به استاندارد سازمان بهداشت جهانی در آب
آشامیدنی غیر لوله کشی تعداد کلیفرمها در آن باید
حداکثر  12باشد ،بدین صورت که این تعداد کلیفرم نباید
به صورت مکرر باشد .بر این اساس طبق استاندارد
سازمان بهداشت جهانی و استاندارد کیفیت باکتریولوژیکی
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران آبهای مورد
بررسی دارای کلیفرمی غیر قابل شرب می باشند .در
نمونههای مورد بررسی چاههای فسارود که مورد استفاده
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میرسلیمانی و همکاران

در سال  1382حسنی امیر حسام و همکاران در

قرار میگیرند فاقد آلودگی کلیفرمی بودند .منشا اصلی

آلودگی میکروبی در منابع آب زیرزمینی

برداشت آب از چشمهها به میزان  12درصد حاوی کلیفرم

بررسی

بودند که براساس استاندرد جهانی غیر قابل شرب می-

روستاهای شهرستان اسالمشهر اعالم کردند که در آب

باشند .همچنین تعدادی از محلهای نمونهگیری در

شرب روستای های مورد بررسی آلودگی کلیفرمی

نزدیکی معادن کبالت بودند که با توجه به اثر باکتری

داشتند( .)17

سیدی ترکیبات کبالت احتمال آلوده شدن این چشمهها و

در بررسی دیگری که توسط رباط سرپوشی و

قناتها با ترکیبات کبالت باال بوده و در این محلها

همکاران در سال  1391برروی آب شرب روستاهای

آلودگی باکتریایی مشاهده نشد .و دو موردی که آلودگی

تحت پوشش دهستان رباط سرپوش و دهستان شامکان از

در چشمه مشاهده شد در محل حضور عشایر در منطقه

توابع شهرستان سبزوار صورت گرفت اعالم کردند که

بود که احتماال آلودگی آب در اثر مصرف آنها بوجود آمده

 % 9/2از نمونه ها آلودگی کلیفرمی داشتند ( .)18همچنین

است.

دکتر نان بخش در پژوهش خود بر روی آب زیرزمینی
در پژوهشی که توسط رخش خورشید و همکاران

در شهر زاهدان بر روی آب شرب انجام گرفت نشان
دادند که آب ذخیره شده در منازل و منشأهای اصلی آب
آلوده به کلیفرم بودند (.)15

شرب شهر ارومیه در سال  1379اعالم کرد که هیچ کدام
از نمونه ها آلودگی کلیفرمی نداشتند (.)19
با توجه به پژوهشهای انجام شده و نتایج آنها،
نتایج این بررسی با آنها همخوانی دارد و نتایج این

در پژوهشی دیگر که در زنجان بر روی آب

پژوهش نشان میدهد که آبهای منطقه شمال غرب اقلید از

آشامیدنی طی سال های  82-79توسط محمدیان فضلی و

لحاظ آلودگی کلیفرمی در حد مطلوبی بوده و تنها در

صادقی انجام پذیرفت .اعالم کردند که در هیچ کدام از

محلهای سکونت عشایرها و کشاورزان منطقه خطر

منابع مورد بررسی آلودگی کلیفرمی مشاهده نشد که دلیل

آلودگی به کلیفرم وجود دارد که میتوان با کنترل دفع

آن حضور باالی نیتریت و نیترات و هم چنین کلر در این

بهداشتی و مناسب فضوالت حیوانی و مدفوع انسانی این

آب ها بوده است (.)12

آلودگی را کنترل کرد.
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Background & Objectives: Limitation of water resources and
probability increase of waters pollution resulted from human
activities have leaded intensification of control plans for quality of
waters. Excremental pollution of water resources is one of
substantial problems which their recognition is of great
importance in preventing epidemic digestive microbial diseases.
Materials & Methods: For the purpose of conducting study and
determining the quality of waters in wells and springs existing in
north-west area of Eghlid, sampling was performed from 10 wells
and springs in north-west of Eghlid in July 2013 and March 2014,
and the water samples of this region were assessed respecting to
existed indexes of coliform.
Results: The results showed that the microbial pollution of
springs in July was rather than March. Also, the results indicated
that average coliform existing in springs was more than the world
standards, and some of the springs did not have appropriate
quality, so that 10% of samples had coliform pollution, which
were related to Ghormas-Beigi spring, and 10% of samples had
non-coliform microbial pollution, which were related to Hosseinak
aqueduct.
Conclusion: The reason for further average of coliform in
springs, in comparison to the world standards, is the pollution of
springs with different types of human and bestial sewages which
are resulted from the residency of nomads and farmers in the
environment of springs.
Keywords: Microbial pollution, coliform, Nomads, Water
resources, Eghlid
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