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  مقدمه و هدف
 کاالیی آب جهانی، نگرش درباشدوتامین آب آشامیدنی سالم یکی از اهداف مهم در جوامع بشري می

اساس تعریف سازمان بهداشت  شود. بر می محسوب انسان اولیه عنوان نیاز به و اجتماعی - اقتصادي

هاي خانگی مناسب باشد و به جهانی، آب آشامیدنی آبی است که براي مصرف انسانی و تمامی کاربري

عداد که ت در این میان محیط روستایی در ایران  .مقدار کافی و کیفیت مناسب در دسترس جامعه باشد

را در خود جاي  )000/800/20( رانیا تیکل جمعدرصد  26 ، حدودرسدیروستا م 61780نها به آ

درصد  74سالم حدود یدنیآب آشام نینحوه تام يشاخص کشور هاي روستاییداده است. براي محیط

هاي ممتاز اکولوژیکی از ساختار فضایی متنوعی برخوردار است. عواملی به دلیل ویژگیکه  باشد یم

بع آب و سایر عوامل طبیعی در شکل همچون شرایط اقلیمی، توپوگرافی، وضعیت فیزیکی زمین، منا

اند. پراکندگی روستاها هم از نظر توزیع غیر ها موثر بودهگیري فضاهاي روستایی و استقرار آبادي



همگون و هم از نظر فاصله مکانی واحدهاي مسکونی در یک روستا، توزیع و پایش کیفیت آب را با 

هاي گندزدایی در روستاها اغلب فرسوده بوده هاي آبرسانی و سامانهمشکل مواجه ساخته است شبکه

و عدم نگهداري و حفاظت صحیح آنها با عنایت به بافت روستاها، نزدیکی دام و انسان و پراکندگی 

فضوالت در محیط باعث تنزل کیفیت آب می شود. کمبود یا فقدان نیروي انسانی مجرب و کار آمد و 

ها از دیگر موانع توسعه در بخش منابع آب روستایی  کمبود منابع مالی براي اجراي به هنگام طرح

.بنابراین هدف این مطالعه تعیین کیفیت میکروبی آب آشامیدنی روستاهاي شهرستان مرند ومیزان است

بهره مندي جمعیت این روستاها از آب سالم از نقطه نظر کیفیت میکروبی در ماههاي فروردین، 

  .باشدمی1397اردیبهشت و خرداد ماه سال

  روش کار

به صورت تصادفی  روستاي شهرستان مرند 10مقطعی کیفیت میکروبی آب -در این مطالعه توصیفی 

 ارائه هدف با بررسی این بر اساس دو معیار کل کلیفرم و کلیفرم مدفوعی مورد سنجش قرارگرفت.

اردیبهشت و فروردین،  ههاي ما در رندم روستاهاي شرب آب کیفیت کنترل سیماي از روشن تصویري

عمیق ونیمه  هاي چاه و ازچشمه بررسی مورد روستاهاي شرب آب منابع .انجام شد1397خرداد ماه سال

 نمونه 58 کل در .شود می استفاده مذکور منبع دو هر از روستاها از درتعدادي و شودمی تامین عمیق

 کتاب 21 چاپ در شده ذکر هاي روش اساس بر آزمایشات و برداري نمونه مراحل کلیه گردید برداشت

 نمونه 15 از گیري بهره با وMPNبه روش  میکروبی زمونودر نهایت آ گردید. انجام متد استاندارد

 نرم از استفاده با حاصله نتایج نهایت در .گرفت انجام تائیدي و احتمالی مراحل با توأم میکروبی کشت

  .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد20SPSSو  Excelافزار

 ها یافته

 شرب آب توزیع شبکه در آزاد باقیمانده کلر که میزان دهدمی نشان بررسی این از دست آمدهبه  نتایج



هاي فروردین ،اردیبهشت و ماه در آزمون مورد هاي نمونه بررسی شهرستان مرنددر مورد روستاهاي

درصد نمونه هاي مورد 4/84فاقد کلرباقیمانده بود.و در درصد  9/87بود و در 0-/.8خرداددر محدوده 

آزمون میزان کل کلیفرمها منفی بوده است.میانگین شاخص مطلوبیت ،آزمون فقدان باکتري اشرشیا 

در حدود  1397کلی گرماپاي در آب آشامیدنی روستاهاي مورد بررسی در مرند درسه ماهه اول سال 

  شد.66/86

  نتیجه گیري 

 بررسی مورد روستاهاي در آشامیدنی آب میکروبی کیفیت که است آن بیانگر حاضر مطالعه نهایت، در

 عدم و برسانی آ هايشبکه فرسودگی علت به اینحال با ولی باشد،می کشوري میکروبی شاخص حد در

 مناطق تمامیدر کلرزنی سامانه نصب امکان نبودن فراهم چنین هم و آب منابع بهداشتی حریم رعایت

  .باشدمی نیاز مورد انتقال خطوط و رسانی آب هايمجتمع توسعه الزم، اعتبار تامین عدم و یادشده

  واژگان کلیدي

هاي خانگی مناسب باشدو به مقدار کافی :آبی که براي مصرف انسانی و تمامی کاربريآب آشامیدنی

  و کیفیت مناسب در دسترس جامعه باشد

  شود.نامیده میهاي مختلف کلر،کلر زنی عمل گندزدایی آب شرب به وسیله محلولکلرزنی:

هاي مسئولبراي منابع مختلف آب نظیر آب :استانداردي است که توسط سازمانکیفیت میکروبی

هاي شاخص نظیر باکتریهاي کلیفرم مقاوم به حرارت ارائه شرب،آب سطحی و پسابدر خصوص باکتري

  شود.می

  



  

 


