2  و1  شمـــــــاره،سال هفدهم
22  پي در پي،1931 بهار و تابستان

بررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آب شرب رباط سرپوش و شامکان

Evaluation of Drinking Water Biological and Chemical Quality in
Rural Villages Under Vision of Rabat Sarpush and Shamkan Villages
of Sabzevar City
Gholamreza Robat Sarpoushi1, Reza Choupani1, Mostafa Tarkhasi1, Abolfazl Rahmani Sani2

1. BSc Environmental Health And Member of Student Research Center (Committee),
Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
2. Faculty Member of Department of Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

Abstract
Introduction: qualitative evaluation of drinking water, maintain of public and consumer
health are the goals of this study. Since drinking water of subjected villages supplies from
underwater and according to pollution of underwater holes by Sewage disposal and usage of
animal fertilizers, present study will evaluate the biological and chemical condition of
drinking water in rural villages under vision of Rabat Sarpush and Shamkan villages in 2011.
Material and methods: by conducting regional studies and Identification of aquifers, every
available rural village (18 villages) in these two villages was chosen to take apart in this
descriptive-analytical study. Biological and chemical analyses were done and their results
compared with standards.
Results: in all 18 villages water PH was between 7.6 and 8.6, in 11% the Residual chlorine
was 0 and in 16.6% of villages this Residue was above 0.8 mg/dl. In 9.6% high rate of
coliforms were seen. In 11% of samples hardness of water was upper than optimum level and
in 0.05% of samples this rate was upper than allowed level. Chloride level in 39% of villages
was upper than optimum level and sulfate level in 0.05% was higher than allowed rate.
Conclusion: in order to control the biological and chemical quality of drinking water in the
studied villages, it’s preferable to took samples periodically from terminal network areas.
Also encouraging the councils to transit rural water to the autonomous network, respect the
aqueduct distance from Agricultural land, improving the barefaced opening of wells in line
with the aqueduct, installation of warning signs for the awareness of population and chlorine
usage can be beneficial.
Keywords: biological quality of water, chemical quality of water, Sabzevar
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بررسی کیفیت میکروبی وشیمیایی آب شرب روستاهای تحت پوشش دهستان رباط سرپوش ودهستان شامکان
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مقدمه :هدف اصلي بررسي کیفي آب آشامیدني ،حفظ بهداشت عمومي و سالمت مصرفکنندگان است .از آنجایي که آب
شرب روستاهای واحد پژوهش از منابع آبهای زیرزمیني تامین ميگردد و نظر به اینکه دفع فاضالب و استفاده کودهای حیواني
میتواند باعث آلودگي حفرههای آب زیرزمیني گردد ،مطالعه حاضر با هدف بررسي وضعیت میکروبي و شیمیایي آب شرب
روستاهای تحت پوشش دهستان رباطسرپوش و دهستان شامکان در سال  39انجام شد.
مواد و روش ها :در این مطالعه توصیفي -تحلیلي از روستاهای تحت پوشش دهستانهای رباط سرپوش و شامکان با مطالعه
منطقه و شناسایي سفرههای آب زیرزمیني و تعداد روستاهای موجود در دو دهستان تمام روستاهای موجود (11روستا) انتخاب
گردید و آزمایشات میکروبي و شیمیایي صورت گرفت و نتایج حاصل با استانداردها مقایسه گردید.
یافتهها :درهمهی  11روستای بررسي شده  PHآب بین  7/6تا  1/6بود ،در  %11روستاها کلر باقیمانده صفر و در  %16/6روستاها
کلر باقیمانده باالی  9/1میليگرم درلیتر ،در  %3/6نمونههای میکروبي کلیفرم باال مشاهده شد ،در  %11نمونهها سختي باالتر از حد
مطلوب و در  %9/92نمونهها باالتر از حد مجاز بود .میزان کلرور در  %93روستاها از حد مطلوب باالتر و میزان سولفات در %9/92
روستاها باالتر از حد مجاز بود.
نتیجه گیری :بهتر است برای کنترل کیفیت میکروبي و شیمیایي آب شرب روستاهای واحد پژوهش ،نمونه برداری بهطور
دورهای و از مناطق انتهایي شبکه صورت گیرد .همچنین تشویق شوراها جهت واگذاری آبهای روستایي به شبکه خودگردان،
رعایت حریم قنات از نظر فاصله با زمینهای کشاورزی ،بهسازی دهانه چاههایي که در مسیر قنات به صورت روباز هستند ،نصب
تابلوهای هشداردهنده برای آگاه سازی مردم و استفاده از کلر مفید است.
واژه های کلیدی :کیفیت میکروبي آب ،کیفیت شیمیایي آب ،سبزوار

-1دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط و عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
 -2نویسنده مسئول ،دکتری مهندسی محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
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مقدمه :
وجعلنا من الماء کل شئ حی (اال نبیا)
واز اب هر چیزی را زنده گردانیدیم .
اینکه گفته می شوود آب مایوه حیواس اسوت در ارول بور
گرفته از همین آیه شریفه است و وجود حیواس واداموه آن
وابسته به وجود آب اسوت )1(.حودود  %97از سوح کوره
زمین را آب فرا گرفته است و تنها  %11آن خشوکی اسوت
،گر چه %97از سح کره زموین انباشوته از آب اسوت اموا
%79این آبها مربوط به آب دریا ها واقیانوس ها است که به
علت شوری زیاد به طوور مسوتمیم قابول اسوتفاده نیسوت
وتنها در رد کمی از منابع آب ،شیرین اسوت .کوه بشو
عمده آن (حدود %57به روورس یشهوای قحبوی در قحو
شمال وجنوب است) با احتساب این ارقام آب در دسترس
بشر کمتر از %7است )1(.
با ارتماء دان بشری واطالع از اینکه آب در رورس آلووده
بودن دشمن حیواس خواهود بوود وبسویاری از بیماریهوای
واگیر دار توسط آب آلوده منتمل می شوود،لاا انسوان بوه
کیفیت آب مصرفی توجه خاری دارد ،به طوری که امروزه
برای هر نوع آب مصرفی استاندارد ویژه ای تعیین گردیده
است .بحوریکه آب شرب با استاندارد ها ممایسه موی شوود
ودر جهووت رفووع مشووکالس احتمووالی جهووت جلوووگیری از
عوارض آن اقدام می شود )3(.حتی بوا بیوان روری قورآن
کریم در سوره واقعه آیه  85که می فرمایود ((افورایتم مواء
الای تشربون )) آیا به آبی که می نوشید اندیشویده ایود .
لزوم تفکر در مورد آب را نمایان می سازد واز پارامترهوای
مهمی که در بهداشوت وسوالمت آب مصورفی وهمننوین
رضووایت مشووتریان اهمیووت بوواالیی دارد کیفیووت فیزیکووی
ومیکروبی وشیمیایی آب اسوت کوه در ایون موورد عوامول
میکروبی وشیمیایی به لحاظ عدم قضاوس با چشم ظواهری
از اهمیت باالتری بر خوردار هستند)7(.
ازآنجائیکه آب شرب روسوتاهای تحوت پوشو دهسوتان
رباط ودهستان شامکان از منابع آب های زیرزمینوی توامین
می گردد و نظر به اینکه دفع فاضالب روستاهای مواکور بوه
رورس چاه جوابب موی باشود وشوکل اک ریوت ایون موردم
دامداری بوده و استفاده بی رویه و غیور بهداشوتی کودهوای
حیوانی می تواند باعث آلودگی حفره هوای آب زیور زمینوی
گردد ،لاا محالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت میکروبی و
شیمیایی آب شرب روستاهای تحت پوش دهسوتان ربواط
ودهسوووووتان شوووووامکان واقوووووع دراتوبوووووان تهوووووران-
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مشهددرحدود04کیلومتری شرق سبزواربا مسواحتی حودود
 1444کیلوومتر و بووا تعوداد  15روسووتا و جمعیووت 11444
نفری انجام شد.
مواد و روش ها:
در این محالعه توریفی – تحلیلی بورای محالعوه منحموه
وشناسایی سوفره هوای آب زیرزمینوی وتعوداد روسوتاهای
موجود در دو دهستان تمام روستاهای موجود (15روسوتا)
انتشاب گردیود  .سوس بوه روسوتاها مراجعوه و وضوعیت
آبرسانی وشبکه بررسی که مششص شود 18روسوتا تحوت
پوش آبفای روستایی و 1روستا توسط شوورا بوه روورس
خود گردان اداره می شود .آب  3روستا از قناس به روورس
بهسازی شده وارد شبکه توزیع می شود وآب  17روستا از
 1چاه عمیق در قال پروژه امام علی (ع) وپوروژه شوامکان
به رورس مجتمع تامین می شود  .آّب روسوتاها ی تحوت
پوش آبفای روستایی توسط آّبداران و بهورزان از نظر کلر
سنجی کنترل می شود.با مراجعه به روستاها کلر سنجی از
نماط مشتلف در سوح توزیوع انجوام شود وهمزموان بوه
وسیله کیت میزان کلراندازه گیری شد وضمنا سوابمه کلور
سنجی انجام شده توسوط خانوه بهداشوت جهوت ممایسوه
گرفته شد .باتوجه به استانداردملی ایران نمونوه میکروبوی
مورد نیاز براورد شد که ماهانه  15نمونوه بوود لواا ازنمواط
مشتلف در سح توزیع نمونه در شرایط استریل تهیه وبوا
رعایت شرایط سرما به ازمایشگاه انتمال داده شود  .لواا در
مجموع  70نمونه در سه ماهه پاییز  1374تهیه و ازمای
شد وجهت ممایسه میزان آلودگی در فصل گرما بوا فصول
پاییز ،تعداد 17نمونه در سه مواه تابسوتان از  7منوابع آب
موجووود در سووح توزیووع تهیووه کووه مجموعووا  87نمونووه
میکروبی تهیه شد .وجهت کنتورل سوه پوارامتر شویمیایی
(سشتی کل ،کلرور،سولفاس ) تعداد  7نمونه تهیه شود کوه
درواقع طبق استاندارد سالی یکبار نمونوه شویمیایی تهیوه
می شود .در حین کار وضعیت اطالعواس ومهوارس آبوداران
در امر کلر زنی بررسوی شود .وکلور سونجهای موجوود در
منحمه ومعرفهای موجود بررسی شد ونتوای میکروبوی آب
منحمه مورد نظر طی سوالهای  59،55،57جهوت ممایسوه
آماری از خانه های بهداشت گرفته شد  .ودر اداموه جهوت
بررسی تاثیر جن لوله در کیفیوت میکروبوی وشویمیایی
آب اطالعاس کامل مربوط به خط انتمال وجن لوله هوای
موجود از اداره آبفای روستایی تهیه گردید.
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یافته ها:
بر اساس بررسی های انجام شده ،الف)کلور آزاد باقیمانوده
:درروستاهای مورد پژوه میوزان کلور باقیمانوده کوه در
شرایط عادی (4/5تا  )4/1میلی گرم در لیتر می باشد  .در
 1روستا از 15روستا رفر بود کوه مربووط بوه روسوتاهای
چشمه سیروزعفرانیه است که بصورس خود گردان وتحوت
نظووارس شووورای اسووالمی اداره مووی شووود .و 1روسووتا ی
دیگرسنگ کلیدر و زیدآباد باالی  4/5میلوی گورم درلیتور
بود .در عین حال چون آب شرب آنها ازآبهای زیور زمینوی
تامین می شود به جز موارد بکر شده ،تکییر محسوسی در
میزان کلر باقیمانده مورد نیاز مشاهده نشد(.کلر مورد نیواز
یک آب عبارتسوت از جموع ممودار کلور مصورف شوده بوا
مجموع ممدار کلر آزادوترکیبی یا کلر باقیمانده در انتهوای
زمان تماس)هرچند کلر مورد نیاز با توجه بوه ممودار کلور
مصرف شده ،باقیمانوده موورد نظور ،زموان تمواس ودرجوه
حرارس تکییر می کند .

pHکلیووه روسووتاها بووین 9/8تووا  5/8مووی باشوودکه طبووق
استاندارد  1473بر اساس این میزان  pHکلور مجواز آزاد
باقیمانده باید متناس باشد.
ب)کلیفرم :
از نظر کلیفرم که شاخص آلوودگی میکروبوی موی باشود و
واحد آن تعداد باکتری در 144میلی لیتر موی باشود فموط
در  %8/7روستاها آب دارای آلودگی می باشد که مور بووط
به  1روستای چشمه سیر وزعفرانیه می باشد که به رورس
خود گردان اداره می شود .
ج)سشتی،کلرور،سولفاس:
با توجه به استاندارد ملی ایران (جدول شوماره  )1از نظور
سشتی ،کلرور،سولفاس ،در%11نمونه هوا سوشتی بواالتر از
حد محلوب،در%4/47نمونه هاسشتی باالتر از حودمجازودر
%37روستاها سشتی باالتر از حد محلوب بود ،میزان کلرور
در %37روستاها باالتر از حد محلووب ومیوزان سوولفاس در
 %4/47روستاها باالتر از حد مجاز بود .

جدول  –1مقادیر استاندارد ملی سختی،کلرور و سولفات
نوع ترکیب

حد مطلوب

حد مجاز

سختي کل

 299میلي گرم در لیتر برحسب کربنات کلسیم

 299میلي گرم در لیتر برحسب کربنات کلسیم

کلرور

 229میلي گرم در لیتر برحسب کربنات کلسیم

 099میلي گرم در لیتر برحسب کربنات کلسیم

سولفات

 229میلي گرم در لیتر برحسب کربنات کلسیم

 099میلي گرم در لیتر برحسب کربنات کلسیم

بحث ونتیجه گیری:
با توجه به بررسی به عمل آموده از وضوعیت کلور سونجی
توسط بهورزان مواردیکه مشاهده شد نیواز بوه دقوت وپوی
گیری دارد با توجه به اینکه پروژه شامکان بوا طوول خوط
انتمال  01714متور بوه شوامکان موی رسود کوه در واقوع
انتهایی ترین نمحه می باشد در برخی موارد کلر سنجی ها
بررسی شودکه در انتهوایی تورین نمحوه مووارد روفر کلور
باقیمانده مشاهده نمی شود در حالی کوه در نمحوه ورودی
به منحمه روسوتای سونگرد بوا خوط انتموال  14019متور
وحسین آباد با 30571متر موارد رفر وسایر مشاهده موی
شود .که جای بحث وپیگیری دارد که می تواند بوه دلیول
عدم دقت بهورز  ،تفاوس کیت های دو کواره بوا یوک کواره
وعدم کلر سنجی از نماط مشتلف با شد.طی بررسی انجوام
شده در کلیه روستا ها حودود  %07کلور سونجی از خانوه

بهداشووت بووود .بوودلیل پراکنوودگی منوواطق تحووت پوشو
وتکییراس فشاردرشبکه وترکیدگی درلوله هاومیزان حمووق
کم آبداران وبهورزان وسح سوادپایین آنها ،بهورز از نمواط
مشتلف روستا ( نمحه ورودی – مرکزی – انتهای شوبکه )
کلر سنجی انجام نداده ومشکالس بوه سوحوب باالترانتموال
نیافتوووووه تاتوسوووووط سوووووحوب باالترموردبررسوووووی
قرارگیردلااپیشنهاد می شودبرای حل ایون مشوکل مرکوز
بهداشت واداره آبفای روستایی بایستی اقدام به خرید کیت
های یکنواخت ودو کاره جهت خانه های بهداشت وآبداران
نموده و کالسهای باز آموزی در خصوص اهمیت کلر زنوی
– وکلر باقیمانده حداقل سالی یک بار برگزار گردد.
نتیجه گیری در مورد کلیفرم :
نتای حارل از این بررسی نه نتها امکان آلودگی منابع آب
در دو پووروژه شووامکان و امووام علووی (ع) ربوواط سوورپوش
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وروستای سنگ کلیدر را به کلیفرم نشان نمی دهد بلکه با
توجه به این که آزمایشاس میکروبی در قالو تسوت هوای
احتمالی وتکمیلوی انجوام شوده  % 7/8آن دارا ی آلوودگی
بوده ودر بمیه هیچ گونه آلودگی میکروبی مشواهده نشوده
که این امر به رعایت مسائل فنی در زموان لولوه گوااری ،
نظارس مناس اداره آبفای روستایی  ،تعووی لولوه هوا در
سح شبکه توزیع  ،استفاده از لوله های پلی اتیلن بر موی
گووردد و % 7/8آلووودگی در دو روسووتا ی چشوومه سوویر
وزعفرانیه بود  .روستای چشمه سیر خوشبشتانه در غال
پروژه نور از آبر ماه تحوت پوشو آبهوای روسوتایی قورار
گرفته وروستای زعفرانیه هنوز جزء روستاهای خود گردان
می باشد ونظارس توسط شورا می باشد.
لاا پیشنهاد می شود :
 -1نمونه بورداری بحوور مرتو واز نمواط انتهوایی شوبکه
رورس گیرد
 -1تشویق شوراها در جهت واگااری شبکه خود گردان به
آبهای روستایی
با توجه به اینکه اسوتاندارد بورای آب کشواورزی حوداک ر
 1444ام –پی – ان می باشد ،لاا کیفیوت میکروبوی آب
قناس بوا اسوتانداردهای سوازمان حفاظوت محویط زیسوت

محابمت ندارد .بنابراین نگرانی عمده درموورد کیفیوت آب
قناس آلودگی میکروبی آن می باشد کوه بوه هموین دلیول
جهت آشامیدن و مصارف بهداشتی مناس نمی باشند .به
منظور کاه آلودگی های میکروبی قنواس پیشونهاد موی
شود :
 رعایت حریم قناس ازنظر فارله با زمین های کشاورزی بهسازی دهانه چاههایی که در مسویر قنواس بوه روورسروباز هستند.
 نص تابلوهای هشدار دهنده برای آگواه سوازی موردم واستفاده ازکلر مادر
در تمام موارد ازمایشاس در حد استاندارد بوده به جز مورد
سولفاس در اب روستای زعفرانیه که بوا توجوه بوه بررسوی
بعمل امده باز بودن سر چاهها در مسیر و طول عمور زیواد
شووبکه میتوانوود عاموول احتمووالی افووزای سووولفاس باشوود
سولفاتها ترکیبوی از سوولفور واکسویژن بووده وبوه عنووان
بششی از مواد معدنی در تشکیالس بعضی از خاکها وسنگها
یافت میشود وبه مرور زمان این مواد حل شده وبه اب زیور
زمینی وارد میشود و اب قناس زعفرانیه عالوه بر کشاورزی
برای مصوارف دیگوری از جملوه پورورش مواهی ومصورف
حیواناس مناس می باشد.
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