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بررسی کیفیت فیزیکی ،شیمیایی و باکتریولوژیکی آب آشامیدنی شبکه توزیع شهر گتاب
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سلامت آن است .تغییرات نامطلوب کیفیت آب شرب میتواند سلامت مصرفکنندگان را تهدید کند .در این
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 -2مرکز تحقیقات سلامت محیط ،پژوهشکده سلامت ،دانشگاه علوم پزشکی
بابل ،بابل ،ایران
 -4مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت ،پژوهشکده سلامت،
دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران
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انتخاب شد .بنابراین ،تعداد  24نمونه آب شرب از نقاط مصرف و منازل جمعآوری و جهت آنالیز به آزمایشگاه
شیمی آب و فاضلاب دانشکده پیراپزشکی منتقل شد .جهت اندازهگیری پارامترهای مختلف فیزیکی ،شیمیایی
و میکروبی از روشهای استاندارد آب و فاضلاب (موسسه استاندارد ایران) استفاده گردید.
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یافته ها :میانگین میزان پارامترهای اندازهگیری شده به ترتیب کدورت ( ،)PH=7/3( ،)6/49 NTUهدایت
الکتریکی ( 733میکرو موس بر سانتیمتر) ،کل جامدات محلول ( 617/2میلیگرم در لیتر) ،فلوئورید (8/30
میلیگرم در لیتر) ،نیتریت ( 8/827میلیگرم در لیتر) ،آهن ( 8/73میلیگرم در لیتر) ،سولفات ( 736میلیگرم در
لیتر) ،منگنز ( 8/17میلی گرم در لیتر) و کلر باقیمانده ( 8/34میلیگرم در لیتر) به دست آمد .باکتریهای
هتروتروف و کلی فرمهای رودهای گرما پای به ترتیب در  5درصد و  8/85درصد از نمونههای آب ،مثبت بوده
است.
نتیجه گیری :کیفیت فیزیکی ،شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی شبکه توزیع شهر گتاب مناسب میباشد.

مقادیر زیاد کدورت ،آهن و سولفات در آب آشامیدنی شهر گتاب ،طعم ،رنگ ،و کدورت آب آشامیدنی را

مقدمه

منابع آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند و حدود  08درصد از مرگومیر کودکان
در اثر بیماریهای گوارشی مانند اسهال به دنبال مصرف آب آشامیدنی آلوده روی

آبکره بهطورکلی شامل تمامی آبهایی است که به شکلهای مختلف

میدهد ( .)4،3از این منظر ،خواص فیزیکی ،شیمیایی و میکروبی آب در تأمین

در کره زمین و اتمسفر وجود دارد ( .)1آب حدود  56درصد از وزن بدن جانداران

بهداشت و سلامت آب مصرفی و میزان رضایتمندی مصرفکنندگان بسیار مهم

را تشکیل میدهد و بیشک ترکیبی حیاتی برای تمامی موجودات زمین

میباشد.پارامترهای فیزیکی آن دسته از خصوصیات آب است که بهوسیله حواس

محسوب میشود (.)2

بینایی ،لامسه ،چشایی و بویایی قابلتشخیص باشد ( .)6کل جامدات محلول

دسترسی به منابع آب آشامیدنی سالم در بسیاری از کشورهای دنیا مسئلهای

( ،)TDSهدایت الکتریکی ،کدورت و درجه حرارت آب در این دسته قرار میگیرند

مهم است .طبق آمار سازمان جهانی بهداشت سالانه  1/1میلیارد نفر در جهان به

( .)6، 5از خصوصیات شیمیایی آب میتوان به پارامترهایی نظیر  ،pHقلیائیت،
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سبب میشود.

واژههای کلیدی :آب آشامیدنی ،پارامترهای فیزیکی،
شیمیایی ،میکروبی

;Evaluation of Physical, Chemical and Bacteriological characteristics of Drinking Water
Babanejad Z et al.

آنیونها و کاتیونهای شیمیایی همچون بیکربنات ،کربنات ،نیترات ،نیتریت،

فیزیکی بر مبنای سنجش  PHآب با استفاده از دستگاهpHمتر مدل ،528

سولفات ،فسفات ،سدیم ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم ،آهن و منگنز اشاره کرد (.)9،0،7

اندازهگیری کدورت با دستگاه کدورت سنج" Hannaمدل  " 2100بر اساس واحد

آب آشامیدنی مطلوب باید شفاف ،بدون بو و مزه ،پایدار (فاقد خوردگی یا

نفلومتری ) )Nephelometric Turbidity Unit / NTUانجام شد .سنجش

رسوبگذاری) ،عاری از میکروارگانیسمهای بیماریزا و دیگر ترکیبات مضر باشد

هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول ()Total Dissolved Solids / TDS

( .)6،18،11ناخالصیهای فیزیکی و شیمیایی موجود در آب شرب درصورتیکه بیش

با دستگاه هدایت سنج ،مدل  C0150انجام گرفت ( .)28نمونههای جمعآوریشده

از حداکثر مجاز توصیهشده در استانداردها باشد ،ممکن است در درازمدت موجب

در ظروف پلاستیکی مخصوص به حجم  4لیتر ،جهت انجام آزمایشهای شیمیایی

بروز آسیبهای غیرقابل جبرانی مثل بیماری متهموگلوبینمیا ،بیماری ایتای  -ایتای،

به آزمایشگاه ارسال گردید .آزمایشهای دستگاهی شامل سنجش غلظت یونهای

میناماتا و اختلالات گوارشی در انسان شوند (.)12،14

نیتریت ،فلوراید ،آهن ،سولفات و منگنز در آب با دستگاه اسپکتروفتومتر مدل

جهت بررسی کیفیت میکروبی آب شرب از نشانگرهای میکروبی نظیر

 DR5000انجام شد ( .)21از روش آزمایش تخمیر چند لولهای (روش کشت 9

باکتریهای گرما پای کلی فرم مدفوعی همچون باکتریهای اشرشیاکولای استفاده

لولهای) و روش  HPCبا استفاده از روش  Pour plateبه ترتیب برای سنجش

میشود .این دسته از باکتریها در دستگاه گوارش پستانداران ،حیوانات و انسان

باکتریهای کلی فرم و باکتریهای هتروتروف استفاده گردید ( .)19،21جهت

زندگی کرده و درواقع از باکتریهای میکروفلور روده میباشند ( .)13،16معمولاً از

تجزیهوتحلیل آماری نتایج ،از شاخصهای مرکزی شامل میانگین و انحراف معیار

روشهای تخمیر چند لولهای و شمارش بشقابی برای اندازهگیری تعداد باکتریهای

با کمک نرمافزار  SPSSنسخه  19استفاده گردید.

کلی فرم استفاده میشود ( .)13،15از آزمون شمارش بشقابی ،برای تعیین تعداد

یافتهها

باکتریهای هتروتروف آب نیز استفاده میشود (.)17
مطالعهی حاضر جهت اندازهگیری شاخصهای فیزیکی ،شیمیایی و میکروبی

در جدول  ،1میانگین میزان پارامترهای فیزیکی شامل کدورت ،کل جامدات

آب آشامیدنی شهر گتاب در سال  1495انجامشده است.

محلول ( )TDSو قابلیت هدایت الکتریکی ( )ECنمونههای مختلف آب ارائهشده

مواد و روش ها

است .مطابق جدول مزبور ،میانگین مقادیر کدورت TDS ،و  ECبه
ترتیب 617/2 ،6/49NTUمیلیگرم در لیتر و  733میکرو موس بر سانتیمتر است.

گتاب ،یکی از شهرهای هفتگانه شهرستان بابل با مساحت  12888هکتاراست

در جدول  ،1مقادیر پارامترهای شیمیایی مختلف در نمونههای آب برداشتشده نیز

که ازلحاظ مکانی در فاصله  18کیلومتری جنوب شهرستان بابل و در مرکز دهستان

نشان دادهشده است .طبق این جدول ،میانگین مقادیر آنیونهای فلوئورید ،سولفات،

گتاب شمالی از توابع مرکزی بخش گتاب واقعشده است .این شهر از شمال به شهر

نیتریت و کلر باقیمانده به ترتیب  8/827 ،736 ،8/30و  8/34میلیگرم در لیتر،

بابل ،از جنوب به شهر گلوگاه (بندپی شرقی) ،از غرب به شهر خشرودپی و از شرق

میزان کاتیونهای آهن و منگنز به ترتیب  8/73و  8/17میلیگرم در لیتر و میانگین

به بخش گنج افروز شهرستان بابل محدود است .این شهر بر اساس سرشماری سال

 pHنمونهها  7/31به دست آمد.

 1496دارای  2438خانوار و 7473نفر جمعیت میباشد .در مورد وجهتسمیه شهر

در جدول  ،2مقادیر غلظت باکتریهای کلی فرم رودهای گرمادوست

گتاب ،نظرات گوناگونی وجود دارد .بر اساس یک عقیده غالب در مردم این منطقه،

( )Termotolerant bacteriaو باکتریهای هتروتروفیک در نمونههای آب

موقعیت استقرار جغرافیایی این شهر در محدوده رودخانههای سجاد رود ،متالون،

آشامیدنی گرفتهشده از شبکه توزیع شهر گتاب ارائهشده است .بر اساس این جدول،

کلارود و بابل رود و طغیان رودخانه سجاد رود و افزایش حجم آب جاریشده از آن

تمامی نمونههای آب ،عاری از کلی فرم های مدفوعی بودند که نشانه سلامت آب

در این منطقه نام " گتو (گت  +او به معنای آب زیاد) را به این شهر دادند (.)10

شرب منطقه موردمطالعه میباشد .در این تحقیق ،تعداد باکتریهای هتروتروف
برحسب  CFUدر کلیه نمونههای آب کمتر از میزان حد مجاز آن ( )388CFU

این مطالعه بهصورت توصیفی مقطعی در سال  1495در شهر گتاب انجام شد.
بر اساس نمونهگیری تصادفی طبقهای ،تقریب ًا  1درصد از منازل و خانهها ،بهعنوان
جامعه موردمطالعه انتخاب شد؛ بنابراین ،تعداد تقریبی  24نمونه آب شرب از نقاط

در نمودار  ،1میانگین غلظت فلوئورید ،کلر ،آهن و منگنز در نمونههای

مصرف و منازل جمعآوری و در شرایط تأمین و حفظ زنجیره سرد ،کلیه نمونههای

آب ارائه و با مقادیر استاندارد ملی آنها مقایسه شده است .بر اساس این

آب در مجاورت بستههای یخ و در داخل ظروف مخصوص نگهداری قرارگرفته و

جدول ،میزان فلوئورید ،کلر ،و منگنز کلیه نمونههای آب موردمطالعه کمتر از

جهت آنالیز به آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب دانشکده پیراپزشکی بابل منتقل شد.

حدود مجاز آنها بوده و مبین سالم بودن آبها میباشد .نتایج نمودار ،1

جهت اندازه گیری پارامترهای مختلف فیزیکی ،شیمیایی و میکروبی ،از روشهای

نشان میدهد که میانگین میزان غلظت آهن در نمونههای مختلف آب

استاندارد آب و فاضلاب ( )19استفاده گردید .قبل از کاربرد کلیه دستگاههای

 8/73میلیگرم در لیتر و بیشتر از حد مجار این عنصر در آب شرب ( 8/4میلیگرم

اندازهگیری مورداستفاده ،از کالیبراسیون آنها اطمینان حاصل شد .آزمایشهای

در لیتر) است.
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بوده است.

بررسی کیفیت فیزیکی ،شیمیایی و باکتریولوژیکی آب آشامیدنی؛ بابانژاد و همکاران

جدول  .1میانگین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب شرب شبکه توزیع شهر گتاب و مقایسه آن با استاندارد
1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

میانگین

حد مطلوب

نمونه
کدورت

4/91

2/5

6/7

7/5

4/2

6/4

4/38

5/1

8/54

3/7

5/39

کمتر از1

حد

واحد

مجاز

اندازهگیری

حداکثر
5

NTU

PH

7/6

7/1

7/41

7/6

7/36

7/2

7/32

7/14

7/22

7/8

7/41

6/5-8/5

6/5-9

-

TDS

438

539

445

667

464

711

469

571

451

429

517/2

1111

1511

Mg/l

فلوئورید

1/31

1/9

1/56

1/22

1/61

1/68

1/19

1/18

1/98

1/25

1/48

-

1/5

Mg/l

نیتریت

1/1199

1/11

1/114

1/13

1/113

1/171

1/136

1/184

1/113

1/119

1/127

-

3

Mg/l

آهن

1/75

1/87

1/9

1/69

1/53

1/97

1/62

1/74

1/83

1/55

1/74

1/3

1/3

Mg/l

سولفات

751

749

811

633

728

655

686

822

728

898

745

251

411

Mg/l

منگنز

1/19

1/4

1/13

1/21

1/16

1/11

1/17

1/3

1/15

1/18

1/17

1/1

1/4

Mg/l

کلر باقیمانده

1/41

1/51

1/42

1/31

1/38

1/49

1/5

1/5

1/48

1/3

1/43

1/8

1

Mg/l

EC

743

811

747

751

841

757

691

751

631

731

744

1511

1811

میکرو موس
بر سانتیمتر

جدول  .2میانگین پارامترهای میکروبی آب شرب شبکه توزیع شهر گتاب و مقایسه آن با استاندارد
نمونه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

11

12

13

14

15

حد مجاز

واحد

FC

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

MPN

HPC

175

216

82

241

26

91

84

148

191

315

89

251

291

76

131

کمتر از 411

CFU

در نمودار  ،1میانگین غلظت فلوئورید ،کلر ،آهن و منگنز در نمونههای آب ارائه و با مقادیر استاندارد ملی آن ها مقایسه شده است .بر اساس این جدول ،میزان فلوئورید ،کلر ،و
منگنز کلیه نمونههای آب موردمطالعه کمتر از حدود مجاز آنها بوده و مبین سالم بودن آبها میباشد .نتایج نمودار  ،1نشان می دهد که میانگین میزان غلظت آهن در نمونههای
مختلف آب  8/73میلیگرم در لیتر و بیشتر از حد مجار این عنصر در آب شرب ( 8/4میلیگرم در لیتر) است.
غلظت اندازه گیری شده

استاندارد ملی
1.6

1.5

1

1.2
1

0.74

0.8

0.48

0.4
0.3

0.43

0.6

0.4

0.17

0.2
0

فلورایدmg/l -

منگنزmg/l -

آهنmg/l -

کلرmg/l -

نمودار  -1مقایسه میانگین پارامترهای اندازهگیری شده با استاندارد ملی

51

] [ Downloaded from crms.mubabol.ac.ir on 2022-08-08

1.4

;Evaluation of Physical, Chemical and Bacteriological characteristics of Drinking Water
Babanejad Z et al.

بر اساس نمودار  ،2میانگین هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول در

غلظت باکتریهای هتروتروف در نمونههای آب  148 CFUبوده که از مقدار

نمونههای آب به ترتیب  733میکرو موس بر سانتیمتر و  617/2میلیگرم در لیتر

استاندارد و مجاز آن کمتر است .بر اساس نتایج این مطالعه در خصوص باکتریهای

بوده که پایینتر از استاندارد ملی مصوب موسسه استاندارد کشور است .مقایسه

کلی فرم مدفوعی ( ،)FCمیزان غلظت میکربی این باکتریها برحسب  MPNصفر

میانگین میزان سولفات نمونههای آب با استاندارد ملی نشانگر بالاتر بودن میزان

میباشد که نشانه سلامت آب آشامیدنی منطقه موردمطالعه میباشد.

غلظت سولفات نمونههای آب از استاندارد ملی میباشد (نمودار  .)2مطابق نمودار ،2
استاندارد ملی

غلظت اندازه گیری شده

2000

1800

1800
1500

1600
1400
1200
1000

744

745

800

517.2
400

400

130

600
400
200
0

هدایت الکتریکی mho/cm -کل جامدات محلولmg/l -

HPC- cfu

سولفاتmg/l -

نمودار  -2مقایسه میانگین پارامترهای اندازهگیری شده با استاندارد ملی

در نمودار  ،4میانگین غلظت نیتریت برحسب نیتریت در نمونههای آب شرب

کمتر است .میانگین میزان کدورت آب در نمونههای مختلف  6/49 NTUبوده که

ارائه و با استاندارد ملی آن مقایسه شده است .طبق این نمودار ،میزان نیتریت

از حد مجاز کدورت آب شرب ( ) 6NTUاندکی بیشتر است (نمودار  .)4در این

نمونههای آب  8/827میلیگرم در لیتر بوده که از میزان استاندارد ملی مصوب

مطالعه ،میانگین  pHنمونههای مختلف  7/31بوده که از حد مجاز و استاندارد ملی

موسسه استاندارد کشور و رهنمود سازمان بهداشت جهانی ( 4میلیگرم در لیتر) بسیار

 pHآب آشامیدنی (  ) =pH0/6کمتر است.

استاندارد ملی

غلظت اندازه گیری شده

10
8.5
8

7.41
5.39

6

5

2
0.027
0
کدورتNTU -

pH

نیتریتmg/l -

نمودار  -3مقایسه میانگین پارامترهای اندازهگیری شده با استاندارد ملی

بحث و نتیجه گیری

نمونههای آب موردمطالعه  7/31بوده که در محدوده مجاز آب شرب قرار دارد .نتایج
این مطالعه با تحقیق خندان بارانی و همکاران ( )7که در آن میانگین  pHاندازهگیری

یکی از پارامترهای مهم در بررسی کیفیت آب آشامیدنی هر منطقه  pHآب

شده در شهر زابل  7/2بوده همخوانی دارد .اسیدی بودن آب در درازمدت سبب

است .بر اساس رهنمود سازمان بهداشت جهانی ،محدوده مجاز  pHبرای مصارف

آسیبرسانی به تأسیسات آبرسانی میگردد( .)18در مطالعه عموئی و همکاران در

شرب  5/6تا  0/6است ( .)22با توجه به نتایج بهدستآمده ،میانگین میزان pH

خصوص کیفیت آب شرب مناطق روستایی شهرستان بابل ،میانگین میزان  pHدر
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آب شرب روستاهای موردمطالعه در فصول تابستان و زمستان به ترتیب  5/9و 7/3

آن در بدن باعث عوارضی همچون فلوئوروزیس دندانی و استخوانی میشود (.)18

بوده است (.)21

میزان غلظت فلوراید در آب شرب شهر گتاب در محدوده  8/10تا  8/90میلیگرم

از پارامترهای مهم و تعیینکننده کیفیت آب شرب ،میزان هدایت الکتریکی

در لیتر و میانگین آن  8/30میلیگرم در لیتر بوده که از محدوده مجاز ( 8/6تا 1/6

( )ECآب است .موسسه استاندارد ملی کشور ،حد مجاز هدایت الکتریکی آب شرب

میلیگرم در لیتر) کمتر میباشد ( .)22در مطالعه یوسفی و همکاران در خصوص

را  1088میکرو زیمنس بر سانتیمتر تعیین نمود ( .)28حداقل و حداکثر هدایت

بررسی میزان غلظت فلوراید در منابع آب شرب مناطق روستایی استان مازندران،

الکتریکی در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر گتاب به ترتیب  541و  031و میانگین

حداقل ،حداکثر و میانگین فلوراید به ترتیب  8/51 ،8/85و  8/41میلیگرم در لیتر

هدایت الکتریکی نمونههای اندازهگیری شده 733 ،میکرو زیمنس بر سانتیمتر به

بوده است (.)11

دست آمد .با توجه به استاندارد ملی ،آب شرب گتاب برحسب هدایت الکتریکی در

مطابق رهنمود سازمان بهداشت جهانی ،میزان مجاز نیتریت برحسب نیتریت

محدوده استاندارد قرار می گیرد .این در حالی است که هدایت الکتریکی بیش از

 4میلیگرم در لیتر تعیین شد ( .)22در مطالعه حاضر ،میزان نیتریت آب آشامیدنی

 1688میکرو زیمنس بر سانتیمتر ،موجب خوردگی ساختارها و لولههای آهنی شبکه

شهر گتاب برحسب نیتریت در محدوده  8/889و  8/803میلیگرم در لیتر و میانگین

توزیع آب شهری میشود ( .)21در تحقیق شبانکاره فرد و همکاران در شهر بوشهر،

آن  8/847میلیگرم در لیتر به دست آمد .در مطالعه عموئی و همکاران در زمینه

میانگین هدایت الکتریکی نمونههای آب شرب 1168 ،میکرو زیمنس بر سانتیمتر

تعیین میزان غلظت نیترات و نیتریت در نقاط مختلف تأسیسات آب آشامیدنی

گزارش شد (.)0

شهرستان بابل در مناطق روستایی و شهری ،میانگین غلظت نیتریت برحسب نیتریت
به ترتیب  8/846و  8/836میلیگرم در لیتر به دست آمد (.)24

کدورت ،یکی دیگر از پارامترهای کیفی آب شرب میباشد .ازنظر
زیباییشناختی ،مصرفکنندگان تمایل به مصرف آبی عاری از کدورت دارند .مواد

میزان غلظت آهن و منگنز در آب شرب بر کیفیت فیزیکوشیمیایی نمونههای

کلوئیدی کدورت زا ،سطوحی را برای جذب ارگانیسمهای بیولوژیکی ،مواد شیمیایی

آب مؤثر میباشد .مقادیر بالای آهن و منگنز میتواند بر روی رنگ و مزه آب

مضر و یا عوامل ایجاد طعم و بوی نامطبوع فراهم میکنند .علاوه بر آن کدورت

شرب تأثیر بگذارد . .آهن و منگنز در مقادیر بالای  8/4میلیگرم در لیتر باعث

موجب حفاظت از میکروارگانیسمها در برابر عامل گندزدا شده و درنتیجه موجب

لکهدار شدن لباس هنگام شستوشو و افزایش رنگ آب میشوند ( .)3بر اساس

کاهش اثر عامل گندزدا در آب میشود .وجود کدورت بیش از 1 NTUمیتواند

استاندارد ملی آب شرب ایران ،میزان مجاز آهن و منگنز به ترتیب  8/1و 8/6

بازده گندزدایی را در حوض کلرزنیکاهش میدهد ( .)18در این مطالعه ،میزان

میلیگرم در لیتر و مطابق رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی ،میزان مجاز آهن

کدورت نمونههای آب شبکه توزیع شهر گتاب برحسب  NTUدر محدوده  2/6تا

و منگنز آب آشامیدنی 8/4میلیگرم در لیتر تعیین شد ( .)22در مطالعه حاضر،

 0/6و میانگین کدورت نمونهها  6/49بوده که ازنظر استاندارد ملی در حد قابلقبول

میزان غلظت آهن و منگنز در نمونههای آب شرب به ترتیب در محدوده 8/69

قرار نداشته و در درازمدت میتواند اثرات نامطلوبی بر کیفیت آب شرب داشته و نیز

تا  8/97و  8/1تا  8/3میلیگرم در لیتر به دست آمد .میانگین غلظت آهن و

سبب استهلاک لوله ها و تأسیسات و کاهش راندمان عملیات گندزدایی آب شرب

منگنز موجود در نمونههای آب آشامیدنی به ترتیب  8/73و  8/17میلیگرم در لیتر

خواهد شد .در مطالعه سمائی و همکاران در زمینه میزان کدورت آب شرب شهر یزد،

بوده است .در مطالعه محمدی و همکاران بر روی منابع آب روستاهای شهرستان

میانگین میزان کدورت آب برحسب  8/59 ،NTUبوده که مطابق با استاندارد ملی

بابل ،میانگین غلظت آهن و منگنز در نمونههای آب به ترتیب  8/21و 8/11

آب و رهنمود سازمان بهداشت جهانی است ( .)9در مطالعه محمدی و همکاران ،در

میلیگرم در لیتر به دست آمد (.)28

خصوص بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب شرب مناطق روستایی شهرستان

آنیون سولفات ،بهعنوان یک ماده مغذی در آب نقش مهمی بر تأمین و ارتقای

بابل ،میانگین میزان کدورت نمونههای آب شرب برحسب  1/72 NTUبوده است

سلامت مصرفکنندگان دارد .مقادیر زیاد سولفات ،میتواند برای کسانی که به

(.)28

مصرف اینگونه آبها عادت ندارند ،ملین باشد .سولفات همچنین میتواند موجب

آشامیدنی است .این پارامتر ،نشاندهنده حضور و یا عدم حضور انواع مختلف

آب شرب بر اساس استاندارد ملی آب ایران 388،میلیگرم در لیتر ( )28و بر طبق

نمکهای معدنی و یونهایی نظیر کلراید ،سولفات ،فسفات ،کلسیم ،منیزیم ،پتاسیم،

رهنمود سازمان بهداشت جهانی  288میلیگرم در لیتر ( )22میباشد .در این مطالعه،

آهن و غیره در آب میباشد ( .)5مقادیر بالای  TDSموجب ایجاد مزه و طعم و نیز

حداقل ،حداکثر و میانگین سولفات در نمونههای آب به ترتیب  544 ،090و 736

خورندگی در لولهها و تأسیسات آب میشود .تاکنون مدرکی دال بر اینکه مصرف

میلی گرم در لیتر به دست آمد .در مطالعه عین الهی پیر و همکاران ،محدوده میزان

آب با  TDSبیش از  1888میلیگرم در لیتر ،موجب اثرات سوء بهداشتی گردد،

غلظت سولفات در نمونههای آب شرب منطقه سیستان  185تا  123میلیگرم در

ارائه نشده است ( .)12در این مطالعه ،میانگین میزان  TDSنمونههای آب 617/2

لیتر بوده است (.)13

و حداقل و حداکثر آن به ترتیب  382و  781میلیگرم در لیتر اندازهگیری شده است.

وجود کلر باقیمانده در غلظت مطلوب در آب جهت مقابله با آلودگی میکروبی

در تحقیق محمدی و همکاران در زمینه کیفیت آب مناطق روستایی شهرستان بابل،

و حفاظت آب در برابر آلودگی های ثانویه ضروری است .بر اساس استاندارد ملی

حداقل ،حداکثر و میانگین میزان کل جامدات محلول در نمونههای موردبررسی به

ایران ،میزان غلظت کلر باقیمانده مطلوب در آب آشامیدنی بین  8/2تا  8/0میلیگرم

ترتیب  352 ،242و  382میلیگرم در لیتر بود (.)28

در لیتر میباشد ( .)28در این مطالعه ،محدوده غلظت کلر باقیمانده در نمونههای آب

آنیون فلوراید ،بهعنوان یکی از ترکیبات مغذی موردنیاز بدن بسیار اهمیت دارد.

شرب  8/4تا  8/61و میانگین کلر باقیمانده  8/34میلیگرم در لیتر به دست آمد .در

دریافت اندک این ماده مغذی به بدن منجر به پوسیدگی دندان و زیادی میزان جذب

مطالعه عموئی و همکاران در خصوص کیفیت میکروبی آب روستاهای شهرستان
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آلوده بودند (.)21

بابل ،کمترین میزان کلر باقیمانده آب  8/46و بیشترین آن  8/56میلیگرم در لیتر

نتایج این تحقیق نشان میدهد که اکثر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی در

بوده است (.)21
با توجه به نظارت شرکت آب و فاضلاب شهری بر شبکه توزیع آب آشامیدنی

نمونههای آب موردمطالعه از قبیل  ،PHهدایت الکتریکی ،کل جامدات

شهر گتاب ،در این مطالعه وجود باکتریهای هتروتروفیک در نمونههای آب شرب

محلول،نیتریت ،منگنز و کلر باقیمانده در حد قابلقبول و مواردی همچون کدورت،

برحسب شمارش بشقابی هتروتروف 93 ،درصد نمونهها منفی و  5درصد نمونهها

آهن و سولفات بالاتر از حد مجاز و میزان فلوراید پایینتر از حد قابلقبول بوده است.

مثبت بوده است .همچنین  8/85درصد از نمونهها در آزمایش تخمیر  9لولهای

اگرچه تعداد معدودی از نمونههای آب بر اساس شاخصهای میکروبی (کلی فرمهای

باکتریهای کلی فرم ،مثبت و بقیه منفی بوده که این امر میتواند به دلیل وجود

گرما پای و باکتریهای هتروتروف) دارای آلودگی میکروبی بودند ،اما این مقدار

شکستگی در خطوط انتقال و شبکه توزیع آب آشامیدنی و نقص در عملیات گندزدایی

مطابق استانداردهای ملی ایران و رهنمود سازمان بهداشت جهانی ،قابلقبول

باشد .در مطالعه شبانکاره فرد و همکاران ،کلیه نمونههای آب موردمطالعه برحسب

میباشد.

کلی فرم مدفوعی منفی و بر اساس غلظت میکروبی باکتریهای هتروتروف CFU

 480/1به دست آمد ( .)0در مطالعه نصرااهی و همکاران 18 ،درصد از نمونهها ،آلوده

تشکر و قدردانی

بهکلی فرم های مدفوعی بودند که دلیل آن ورود عفونتهای ثانویه از محل

از کمیته تحقیقات دانشجوئی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی

شکستگیهای خطوط انتقال و شبکه توزیع آب یا کاهش میزان کلر باقیمانده در آب

بابل که حمایت مالی این طرح (کد  )9583847را بر عهده داشتند ،سپاسگزاری

بوده است ( .)12در مطالعه عموئی و همکاران در خصوص وضعیت آلودگی باکتریایی

می شود .همچنین از اداره آب و فاضلاب روستایی (آبفار) شهرستان بابل بهواسطه

روستاهای شهرستان بابل 16/0 ،درصد از نمونههای آب به باکتریهای کلی فرم

مساعدتهای فنی و لجستیکی در انجام این پروژه قدردانی میگردد.
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Abstract
Background and Objective: Physical, chemical and microbial properties of
drinking water are the basis for judging of the water potability and safety.
Undesirable changes in drinking water quality can threaten the health of
consumers. In this study, the physical, chemical and bacteriological quality
of drinking water in Gatab city from Mazandaran province was studied.
Methods: Based on stratified random sampling, 1% of the consumption
points and houses were selected as the statistical community. So, 15 samples
of drinking water were collected from consumption points and sent to the
water and wastewater chemistry lab of paramedicine faculty for analysis.
Physical, chemical and microbiological parameters were measured using
standard methods for water and wastewater examinations.
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Results: The mean values of the measured parameters were obtained
respectively turbidity (4.39 NTU), (PH = 7.41), electrical conductivity
(744 μm/cm), total soluble solids (517 mg/L), fluoride (0.48 mg/l), nitrite
(0.027 mg/l), iron (0.74 mg/l), sulfate (745 mg/l), manganese (0.17 mg/l) and
chlorine residual (0.43 mg/l). The heterotrophic bacteria and termotolerant
coliforms in 6% and 0.06 % of the water samples were positive respectively.
Conclusion: The physical, chemical and microbial quality of drinking water
is suitable for the distribution network of Gatab. Increasing of the turbidity,
[ Downloaded from crms.mubabol.ac.ir on 2022-08-08 ]

iron and sulfate in water distribution system due to the taste, color and
Keywords: Drinking Water, Physical,
Chemical and Bacteriological Parameters

turbidity in the drinking water.
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