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ارزیابی کیفیت آب خروجی از دستگاههاي آب شیرینکن و تانکرهاي
آب شهرستان قم و مقایسه آن با استانداردهاي ملی و WHO
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 1گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی البرز ،کرج ،ایران
 2مدیر گروه سالمت محیط و کار معاونت بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران
 3کارشناس بهداشت محیط ،معاونت دانشجوئی ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت مقاله 1399/09 /22:تاریخ پذیرش 1400 /04/05 :

چکیده
زمینه و هدف : :با افزایش روند خشککاکالیهای اخیر و کمبود منابع آب آشکامیدنی منجر ب برنام ریزی جهت شکیری کردن آب و راه
اندازی ایاککتگاههای سککیار گردید .هدف از ای مطالع  ،تعیی کیفیت میکروبی و فیزیکوشککیمیایی آب خروجی از دسککتگاههای آب
شیری ک و تانکرهای شهرستان قم

میباشد.

مواد و روشها :ای مطالع توصکیفی -مقطعی ب مدت یک سکا با نمون برداری ماهان از آب خروجی دسکتگاه های تفکفی آب خانگی
و تانکرهای سکیار انجام شکد .نمون ها از نظر آلودگی میکروبی و کیفیت فیزیکو شکیمیایی  ، TDS ، pHکدورت و کلرسکنجی مطابق
روش استاندارد سنجش شدند .سپس دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSو  Excelآنالیز و با استانداردها مقایا گردید.
یافتهها :مقادیر مثبت آلودگی کلیفرم گرماپای در تانکرها  13/34درصکد و در دسکتگاههای آب شکیری ک  4/35درصکد نشکان داده شکد.
میزان  ،TDS ،pHکدورت در حد مطلوب و مطابق اسکتاندارد ملی و  WHOگزارش شکد .آنالیز آماری  T TESTنیز نشکان داد ،کیفیت
میکروبی آب خروجی با متغیرهای ظروف آبگیری  ، P ˂ 0/021شکاکتشکوی منازن  ، P ˂ 0/001آلودگی شکیر خروجی

˂ 0/011

 ، Pتماس با گرد و غبار  ، P ˂ 0/014بهداشککت فرد توزیع کننده  ، P ˂ 0/026درج حرارت  ، P ˂ 0/033زمان نگهداشککت آب
0/019

˂P

و بهاکککازی محیط 0/003

˂P

رابطک معنکاداری دارد .ولی هیچ تفکاوت معنکاداری در نحوه توزیع آب بی تکانکرهکا و

دستگاه های آب شیری ک وجود نداشت . P˂ 0/068
نتیجهگیری :با جلوگیری از آلودگیهای ثانوی میتوان کیفیت آب ای جایگاهها را مطلوب تلقی کرد .لذا باید ارزیابی دورهای و منظم
آب و آموزش در خفوص نگهداری و رعایت ماائل بهداشتی همواره مورد توج قرار بگیرد.

*نویسنده مسئول :کارشناس بهداشت محیط ،معاونت دانشجوئی ،دانشگاه علم و صنعت ،ایران
ایمیل  - sakinehmolaei242@gmail.comشماره تماس ;77240074-021

] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2022-05-27

کلمات کلیدی :کیفیت آب ،استانداردها ،آب شیری ک  ،تانکر ،قم
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از سککوئی دیگر ب موزات افزایش جمعیت دنیا ،مفککارف
آب نیز در حا افزایش اسککت .نگرانیها از آنجائی اسککت ک

مقدمه

بشکککر در حکا ورود بک عفکککر جکدیکدی از کمبود جهکانی آب

تالش برای تأمی آب آشککامیدنی سککالم یکی از موفقتری
مداخالت بهداشکت عمومی بشکر و از جمل عوامل تعیی کننده
یک کشکور توسکع یافت میباشکد .1آب ،ب عنوان مهمتری و پر
مفکرفتری ماده مغذی باید ایم و سکالم باشکد .اما همی آب
میتواند ،منبع بیماریهای عفونی منتلفی باشد .2ارگانیامهای
ایجاد کننده بیماری پاتوژنها غالباً با منشکأ مدفوعی از طریق
آب آشکککامیکدنی منتقکل میشکککونکد بک عنوان پکاتوژنهکای روده
شکناخت میشکوند  .در سکراسکر دنیا سکانن حدود  1/7میلیون نفر
در نتیج کیفیت پایی آب و بهداشکت عکعی

عمدتاً از طریق

ابتال ب اسکککها عفونی کشکککت میشکککوند  % 3/1از مرگ و
میرهکا  .3بکا ای وجود ،نکاآگکاهی از خطرات احتمکالی و آموزش
نامناسک

کارکنان و مدیرانی ک در سکیاکتمهای آبرسکانی کار

میکننکد میتوانکد در شکککیوی بیمکاریهکای منتقلک از آب نقش
داشکت باشکند .عالوه بر ای  ،هنگامی ک سکیاکتمهای بهداشکتی
ناکارآمد و تفکفی آب آشکامیدنی ناکافی باشکد وبا ب سکرعت
گاکککترش مییکابکد .در ایکانت متحکده تقریبکا  300میلیون نفر
جمعیت سکانن حدود  19-12میلیون نفر ب طی
بیماریهای گوارشکی ناشکی از آب آشکامیدنی مبتال

وسکیعی از
میشکوند1

.سککازمان بهداشککت جهانی ) (WHOتنمی میزند ک حدود

برخوردار هاککتند .اکثریت قری

ب اتفاق بیماری اسککها در

جهان  ٪88قابل انتاککاب ب آب ناسککالم ،بدون تفککفی و با
بهداشت ععی

بوده است.3

یکا بکارنکدگی کمتر از حکد طبیعی در یکک دورهای بیش از حکد
ادام یابد ،بیشکتر مناطق خشکک و نیم خشکک میشکوند .5ب
عنوان مثا عمان خشککتری کشکور دنیا با متوسکط بارش 62
میلی متر در سا است .6براساس گزارش برنام محیط زیات
سازمان ملل ) 450 ، (UNEPمیلیون نفر از  29کشور در سراسر
دنیا از کمبود آب رنج میبرند.7,8
همیشکک کمبود آب نگران کننده بوده اسککت .زیرا ای منبع
برای اهداف بیشککماری مانند آشککامیدن و مفککارف داخلی ،ب
عنوان آب ورودی در فرآینکدهای تولیکد مواد غذایی ،صکککنعتی،
4

رفاه عمومی اناککان و محیط زیاککت قابل اسککتفاده اسککت  .از
سککوئی دیگر ،آلودگی آن توسککط فعالیتهای اناککانی ،زبال و
بهرهبرداری بیش از حد میتواند کمیکت و کیفیکت آب را تهکدید
کند .همچنی احتما ورود فاعکالب خانگی و صکنعتی تفکفی
نشکده ،آبشکویی از زمی های کشکاورزی و عملیات دامداری ب
منابع آب آشکامیدنی تهدید جدی بر سکالمت بشکر میباشکد.5
یکی از مهمتری نگرانیهای ماکوونن بهداشکت و متنفکفکان
صنعت آب در کشورهای در حا توسع ک از کمبود آب رنج
میبرند دسکترسکی ب آب کافی کمیت و اطمینان از ایمنی آن
کیفیت میباشد.9
آگکاهی از منکابع آبی یکک کشکککور و توانکاییهکای آنهکا برای
مفکارف منتل  ،پیش نیاز برنام ریزی مکانی و توسکع پایدار
اسککت .5در نیجری بیش از  78درصککد آب در ففککل خشککک
توسکط تانکرها تأمی میشکود .10در شکش شکهر هند نیز تانکرها
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1/1میلیارد نفر در سکراسکر دنیا از آب غیر بهداشکتی و ناسکالم

میباشکد .4منفکوصکاً وقتی اخایر آب ب دلیل کمبود بارندگی

محمد نوری سپهر

حدود  7درصککد از ای بازارها را تأمی میکنند .11باککیاری از

با توج ب عکرورت پایش مداوم کیفیت منابع آب مفکرفی

مناطق ساحلی ماهاراشترا علیرغم بارندگی زیاد حدود 2000

و نبود تحقیقات کافی و جدید در ای زمین در شکهرسکتان قم،

 3000 -میلی متر بکا کمبود شکککدیکد آب آشکککامیکدنی روبرو

ای مطکالعک بک منظور ارزیکابی کیفیکت آب خروجی تکانکرهکا و

هاتند .منطق تی بیش از  160روستا دارای تانکر میباشند ک

دسکککتگکاههکای آب شکککیری ک بک عنوان منبع مکمکل و گکاهکا

اکثر آنهکا در تکالوککاهکای جواهر ،منکادا و شکککاهکاپور متمرکز

جکایگزی شکککبکک توزیع آب شکککهری برای تکامی آب منکاطق

شکدهاند و بفکورت قبیل ای زندگی میکنند .12از طرفی کاهش

خشکک و نیم خشکک ک با کمبود منابع آب آشکامیدنی مواجه

کیفیکت آب مورد بهرهبرداری بک دلیکل غلظکت بکانی یونهکا و

هاتند ،پرداخت است.

جامدات محلو در آن باعث شککور شککدن آن و کاهش تمایل
مفککرف کنندگان ب اسککتفاده از ینی آبی میشککود .9طی یک

روش تحقیق

ده گذشت پیشرفتهای زیادی در توسع ف آوریهای جدید

مطالع حاعکر از نوی توصکیفی – مقطعی بوده و ب منظور

دسکتگاههای آب شکیری ک صکورت گرفت اسکت .13ک میتواند

بررسکککی کیفیت میکروبی آب خروجی از دسکککتگاههای آب

کمک بزرگی در ای زمین بکند .براسکککاس آمارهای رسکککمی

شکیری ک

کشکورمان در سکا  1390بیش از  229دسکتگاه آب شکیری ک

تعداد  10عدد موجود در سکط شکهرسکتان قم در نظر گرفت

مورد بهرهبرداری قرار گرفت.14

شککککد .بک منظور سکککنجش کیفیکت پکارامترهکای میکربی و

مطکالعکات باکککیکاری در داخکل و خکارج از کشکککور در ای

ب تعداد  35عدد و تانکرهای آب فروشکی ب

فیزیکوشکککیمیکایی آب خروجی از ای منکازن نمونک برداری بک

خفککوص صککورت پذیرفت اسککت ک از جمل آن میتوان ب

صکککورت ماهان با دو بار تکرار و ب روش لحظ ای صکککورت

پژوهش بابائی و همکاران ک ب بررسککی کیفیت میکروبی آب

پذیرفت نمون ها کامال تفککادفی  .طی یک برنام زمانبندی

خروجی از دسککتگاههای تفککفی آب در شککهر آبادان ،14مطالع

شکده نمون برداری از مهر سکا  96تا شکهریور سکا  97ب مدت

یاری بررسکی کیفیت فیزیکی ،شکیمیایی و میکروبی آب تفکفی

یک سا ب طو انجامید .بر ای اساس میزان کلر باقیمانده و

شکده دسکتگاههای آب شکیری ک بنش خفکوصکی در شکهر
و یا مطالع نانجی در نیجزی

10

قم15

و سکرینی واسکان در هند 11و ...

 pHتوسط کیت کلرسنج و قرص  N-Nدی اتیل پارافینیلی
دی آمی

 ،DPDکدورت و  TDSب ترتی

توسککط دسککتگاه

خشکک تاباکتانهای باکیار گرم و زماکتانهای باکیار سکرد و

نمونهبرداری انکدازهگیری شککککد .جهکت ردیکابی کلیفرمهکای

خشک دارد .با توج ب اقلیم ای شهرستان همواه برای تأمی

گرماپای ،نمون ها در ظروف شکیشک ای  250سکی سکی حاوی 2

آب شکیری و قابل شکرب با مشککل روب رو بوده اسکت .از ای

الی  3قطره تیوسکولفات سکدیم  1درصکد جهت خنثی کردن

رو برای انتقا آب ب نقاط منتل

شکککهرسکککتان از تانکرها و

دستگاههای آب شیری ک استفاده میکنند.

اثر کلرباقیمانده جمع آوری شکدند و بالفاصکل در مجاورت
یخ ب آزمایشککگاه ارسککا گردیدند .سککنجش باکتریهای کل
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را میتوان اشککاره کرد .شککهرسککتان قم آب و هوای گرم و نیم

هکای پرتکابکل  Aqua –Al250 -irو  DR 2000در محکل
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کلیفرم و کلیفرم مکدفوعی بک روش تنمیر نک لولک ای انجکام و

آب پرداخت شکد .ای مطالع با مراجع حوکوری کارشکناسکان،

سککپس با اسککتفاده از جدو  MPNاندازهگیری شککدند .در ای

بررسکککی سکککیاکککتمکاتیکک ،دریافت اطالعات محلی و تکمیکل

آزمایش جهت تاکت احتمالی و تاییدی کل کلیفرمها از محیط

پرسکشکنام صکورت پذیرفت .دادههای حاصکل با اسکتفاده از نرم

ب مدت  48سکاعت در دمای 35 ±0/5

کشکت نکتوز برا

افزار  SPSSناکککنک 16و  2010 Excelآنکالیز و نتکایج بک

و برلیکانکت گری و جهکت تاکککت تکمیلی کلیفرم مکدفوعی از
محیط کشکت  ECبرا

صککورت جداو و نمودار ب تفککویر کشککیده شککد .در نهایت
اطالعکات فوق بکا اسکککتکانکدارد ملی و جهکانی  1053و WHO

اسکتفاده شکد .تولید گاز و یا کدر شکدن

مقایا گردید.

نمونک نشکککانک مثبکت بودن آزمکایش و آلودگی بک کلیفرمهکای
15

گرماپای میباشند.

یافتهها

سکپس با اسکتفاده از پرسکشکنام خود اظهاری آب آشکامیدنی

نتایج حاصکل از  93نمون گرفت شکده نشکان داد ک  ،میزان

وزارت بهکداشکککت و درمکان بکا اعمکا تغییرات مورد نیکاز بک

 pHدر تانکر ها و دسکتگاههای آب شکیری ک در حد مطلوب

بررسکککی ارتبکاط کیفیکت میکروبی آب خروجی از تکانکرهکا و

و بی  6/5تا  8/5گزارش شد.

دسککتگاههای آب شککیری ک با متغیرهای عوامل ثانوی آلودگی

pH
۸.۰

۷.۵
۷.۰
۶.۵
۶.۰
۵.۵

شکل :1میزان  pHدر تانکرها و دستگاههای آب شیری ک

نتایج کلر سکنجی از تانکرها و دسکتگاههای آب شکیری ک بیانگر ای مطل

اسکت ک میزان کلر سکنجیده شکده در ماه اردیبهشکت در

نمون برداری از تانکرها و ماه تیر در دستگاههای آب شیری ک صفر و در سایر ماهها در حد مطلوب گزارش شد . 1 mg/L
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تانکر های آب فروشی

دستگاه هاي آب شیرین کن

محمد نوری سپهر

کلرباقی مانده ))mg/L
۱.۸
۱.۶
۱.۴
۱.۲
۱.۰

۰.۸
۰.۶
۰.۴
۰.۲
۰.۰

تانکر های آب فروشی

دستگاه هاي آب شیرین کن

شکل  :2میزان کلرباقیمانده در تانکرها و دستگاههای آب شیری ک

نتایج سکنجش  TDSتانکرها و دسکتگاههای آب شکیری ک نیز حاکی از مطلوبیت  ˂1000 mg/Lای میزان در مقایاک با اسکتاندارد
ملی و  WHOمیباشد.

)TDS ( mg/L
۱۰۰۰.۰
۹۰۰.۰
۸۰۰.۰
۷۰۰.۰
۶۰۰.۰
۵۰۰.۰
۴۰۰.۰
۳۰۰.۰
۲۰۰.۰
۱۰۰.۰
۰.۰

شکل :3میزان  TDSدر تانکرها و دستگاههای آب شیری ک

میزان کدورت در کلی نمون های سکنجش شکده در تانکرها و دسکتگاههای آب شکیری ک نیز در مقایاک با اسکتاندارد ملی و  WHOدر
حد مطلوب و کمتر از  ˂ 1 NTUارزیابی شد.
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تانکر های آب فروشی

دستگاه هاي آب شیرین کن

ارزیابی کیفیت آب خروجی از دستگاههاي آب شیرینکن و تانکرهاي آب شهرستان قم و مقایسه آن با استانداردهاي ملی و WHO

کدورت )(NTU
۰.۸
۰.۷
۰.۶
۰.۵
۰.۴

۰.۳
۰.۲

۰.۱
۰.۰

تانکر های آب فروشی

دستگاه هاي آب شیرین کن

شکل  :4میزان کدورت در تانکر ها و دستگاههای آب شیری ک

تعداد موارد نمون های مثبت کلیفرمهای گرماپای در تانکرها  2مورد و در دسککتگاههای آب شککیری ک  1مورد اعالم شککد .مقادیر
مثبت آلودگی کلیفرمهای گرماپای در تانکرها  13/34درصد و در دستگاههای آب شیری ک  4/35درصد نشان داده شد.
جدول  : 1نتایج آنالیز آماری آزمون T TEST
متغیرها

Sig.

شاتشوی منازن

P ˂ 0/001

آلودگی شیر خروجی

P ˂ 0/011

تماس با گرد و غبار

P ˂ 0/014

بهداشت فرد توزیع کننده

P ˂ 0/026

درج حرارت

P ˂ 0/033

زمان نگهداشت آب

P ˂ 0/019

بهاازی محیط

P ˂ 0/003

نحوه توزیع آب

P ˂ 0/068

جهت اطمینان حاصل کردن از نرما بودن دادهها از آزمون

آزمون آماری تی ماککتقل در سککط معناداری 0/05ب بررسککی

کولموگروف  -اسکمیرنوف اسکتفاده شکد .سکپس با اسکتفاده از

ارتباط کیفیت میکروبی آب خروجی از تانکرها و دسکتگاههای
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ظروف آبگیری

P ˂ 0/021

محمد نوری سپهر

آب شککیری ک با متغیرهای عوامل ثانوی آلودگی آب پرداخت

میگیرنککد .یکی از عوامککل مهم در تعیی

شد.

فیزیکوشکیمیایی آب  pHمی باشکد .در مطالع حاعکر میزان pH

بر اسکاس جدو  1نتایج حاصکل از آنالیز آماری ای آزمون

خفکککوصکککیککت

کلی نمون ها در تانکرها و دسکتگاههای آب شکیری ک در حد

نشکان داد ،ظروف آبگیری ،شکاکتشکوی منازن ،آلودگی شکیر

مطلوب و مطابق با اسککتانداردهای ملی و  WHOبودند و بی

خروجی ،تمکاس بکا گرد و غبکار ،بهکداشکککت فرد توزیع کننکده،

 6/5تکا  8/5ثبکت گردیکد .در مطکالعک بکابکائی و همککارانpH ،

درج حرارت ،زمان نگهداشکت آب و بهاکازی محیط مقادیر P

تمامی نمون ها در محدوده مطلوب قرار داشککتند .14در مطالع

کمتر از  0/05بدسکت آمد .ک نشکان دهنده سکط معناداری و

یاری و همکاران  ، 1381مقادیر  pHتقریبا درآب تففی شده

اثر ای متغیرهکا در کیفیکت میکروبی آب خروجی از تکانکرهکا و

تمامی دستگاههای آب شیری ک  ،کمتر از حد مطلوب ˃ pH

دسکتگاههای آب شکیری ک میباشکد .از نظر آلودگی باکتریایی

 6گزارش شکککد .16در مطکالعک خکدادادی و همککاران ، 2016

در نحوه توزیع آب بی تانکرها و دسکتگاههای آب شکیری ک

مقادیر  pHدسکککتگاههای آب شکککیری ک بیرجند ،در محدوده

هیچ تفاوت معناداری وجود نداشکککت و مقادیر  Pبیشکککتر از

مطلوب  7 -7/6گزارش شکد .9بر اسکاس نتایج کلر سکنجیده

 0/05بدست آمد.

شکده از تانکرها و دسکتگاه های آب شکیری ک ای میزان در ماه
اردیبهشکت در  2نمون برداری از تانکرها و در  1نمون برداری
در تیر ماه از دسکتگاههای آب شکیری ک صکفر و در سکایر ماهها

بحث
دسککترسککی ب آب سککالم و کافی در توسککع پایدار نقش

در حد مطلوب  <1گزارش شککد .شککایان اکر اسککت ک در

مهمی دارد .زیرا ای امر در سکالمت افراد ،تولید مواد غذایی و

ماههای اکر شککده آلودگی کلیفرم گرماپای نیز در نمون ها ثبت

کاهش فقر عککروری ب نظر میرسککد .از ای رو ،آب در نظر

شکده اسکت .در مطالع بابائی و همکاران ،مقادیر مثبت آلودگی
بود.14

گرفتک شکککده برای مفکککارف مردم نبکایکد حکاوی میکروبهکای

کلیفرمهای گرماپای مفککادف با کلر باقیمانده صککفر

بیماریزا یا مواد شکککیمیایی سکککمی باشکککد .7بنابرای  ،ارزیابی

مطکالعک یکاری و همککاران  ، 1381غلظکت کلر بکاقیمکانکده

دورهای آب آشامیدنی از اهمیت بایار بانیی برخوردار است.2

دسکتگاههای آب شکیری ک از حداقل مطلوب مورد نیاز برای

بکا توجک بک ای واقعیکت ک وجود مقکادیر زیکاد مواد معکدنی در

آب شکرب پایی تر قرار دارد .16قرار گرفت تانکرها در شکرایط

آب میتواند برای مفکک رف کنندگان مشکککالتی را ایجاد کند،

محیطی نامناسک ک

مانند آفتاب و گرما میتواند موج

اسکککتفکاده از آب شکککیری ک در حذف امالح معکدنی در ایران

رفت کلر باقیمانده

شود17.

ایدهآ خواهد بود .9از طرفی با توج خشککیها و کمبود منابع

در

از بی

یکی از عوامکل مهم در زیبکایی شکککنکاختی آب ،ککدورت

افزایش اسککککت .7طبق توصکککیک هکای سککککازمکان جهکانی

موج

محفاظت میکروارگانیاکمها در برابر عامل گندزدا شکده

بهداشککت ) (WHOدر برنام های کنتر کیفیت آب ،سککنجش

و بازده گندزدایی را کاهش میدهند .همچنی حوکور ای مواد

کیفیکت میکروبی ککل کلیفرمهکا و کلیفرمهکای گرمکاپکای بکایکد

در آب میتواند منجر ب جذب ارگانیاکمهای بیولوژیکی ،مواد

در اولویکت قرار گیرد .14عالوه بر ای  ،پکارامترهکای  ، pHکلر

شککیمیایی و یا ایجاد طعم و بوی نامطبوی گردد .یکی دیگر از

بکاقیمکانکده و ککدورت TDS ،و  ...نیز از شکککاخ
کننده باید در کنار شکاخ

هکای کنتر

کیفیت میکروبی مورد ارزیابی قرار

متغیرهای آب آشککامیدنی ک نشککان دهنده حوککور و یا عدم
حوکککور مقکادیر منتل

یون و نمککهکای معکدنی و از جملک
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آبی کشککور و نیاز ب شککیری کردن آب و منازن سککیار رو ب

میباشد .در هنگام گندزدایی آب ،مواد کلوئیدی عامل کدورت

ارزیابی کیفیت آب خروجی از دستگاههاي آب شیرینکن و تانکرهاي آب شهرستان قم و مقایسه آن با استانداردهاي ملی و WHO

عوامکل ایجکاد کننکده طعم و مزه در آب آشکککامیکدنی ،جکامکدات
محلو کل  TDSاست.18
در مطالع حاعکککر ،نتایج سکککنجش  TDSو کدورت کلی
نمون ها ب ترتی

کمتر از  1000 mg/Lو  1 NTUبدست آمد.

صکادقی و همکاران  ، 1396نیز مشکاهده شکد ک 12درصکد کل
19

کلیفرم و در  3/4درصد موارد کلیفرم مدفوعی مثبت شد.

بکا مقکایاککک نتکایج حکاصکککل از آب خروجی تکانکرهکا و
دسکتگاههای آب شکیری ک درمیابیم ک کیفیت فیزیکوشکیمیایی

و مطابق با اسکتانداردهای کیفیت آب آشکامیدنی ملی و WHO

و میکروبی آب خروجی از دسکتگاههای آب شکیری ک باکیار

بودنکد .در مطکالعک بکابکائی و همککاران ،مقکادیر  TDSو ککدورت

بانتری از آب خروجی از تانکرها میباشد در ادام ب برخی

مطابق با اسکتانداردهای کیفیت آب آشکامیدنی قرار داشکت .14در

از مزایای و معای

تانکرها و دسکتگاههای آب شکیری ک اشکاره

مطکالعک یکاری و همککاران  ، 1381مقکادیر  TDSو ککدورت

شده است .

تمامی دستگاههای آب شیری ک  ،کمتر از حد حداکثر مطلوب

همچنی نتایج حاصکل از آنالیز آماری  T TESTجدو 1

ثبکت گردید .16در مطکالعک خدادادی و همککاران  ، 2016مقکادیر

نیز نشکککان داد ک  ،کیفیکت میکروبی آب خروجی بکا متغیرهکای

 TDSدسکتگاههای آب شکیری ک بیرجند ،در محدوده مطلوب

ظروف آبگیری  ، P ˂ 0/021شکاکتشکوی منازن P 0/001

 262-369 mg/lگزارش شکککد .9آلودگی آب ،ب ویژه وجود

˂  ،آلودگی شککیر خروجی  ، P ˂ 0/011تماس با گرد و غبار

ارگکانیاکککمهکا بیمکاریزا ممک اسکککت یکی از منکابع اصکککلی

 ، P ˂ 0/014بهداشکت فرد توزیع کننده  ، P ˂ 0/026درج

بیمکاریهکای رودهای و عفونی بکاشککککد .امروزه کلیفرمهکای

حرارت  ، P ˂ 0/033زمان نگهداشکککت آب  P ˂ 0/019و

مکدفوعی منبع اصکککلی آلودگیهکای آب میبکاشکککنکد .8در ای

بهاککازی محیط  P ˂ 0/003رابط معناداری دارد و مقادیر P

پژوهش ،مقکادیر مثبکت آلودگی کلیفرم گرمکاپکای در تکانکرهکا

کمتر از  0/05بدست آمد.

 13/34درصکد و در دسکتگاههای آب شکیری ک  4/35درصکد

ب دلیل زمان ماند طوننی آب در تانکرها و یا قرار گرفت
مانند آفتاب و گرما حفظ کلر

آلودگی کلیفرم گرماپای در دسکتگاه تفکفی آب و نمون منازن

بکاقیمکانکده مشکککککل بوده و غکالبکا از بی میرود .در نتیجک زمینک

سکیار  4/4درصکد تعیی شکد .14آلودگی مربوط ب دسکتگاههای

ایجکاد آلودگیهکای ثکانویک و منکاطرات بهکداشکککتی را فراهم

تفکفی آب یا آب شکیری ک ها در نتیج طوننی شکدن فاصکل

میآورند .17عالوه بر ای  ،آلودگی شکیر آب خروجی از تانکرها

بی دو شکاکتشکو فیلتر در نتیج رشکد بیوفیلم در سکط فیلترها

و دسکتگاههای آب شکیری ک و عدم رعایت دسکتورالعملهای

اسکت .ای در حالی اسکت ک اکثر آلودگیهای منازن سکیار در

بهکداشکککتی یک از طرف فرد دریکافکت کننکده و یک از طرف فرد

نتیج آلودگیهای ثانوی ناشکی از عدم رعایت ماکائل بهداشکتی

توزیع کننکده منجر بک آلودگیهکای ثکانویک و انتقکا بیمکاریهکای

در فرایند توزیع آب ،آلودگی شککیرهای خروجی منازن در

ناشکککی از آب منجمل وبا میشکککود .همچنی قرار گرفت ای

تمکاس ماکککتقیم بکا ارات و گردو غبکار موجود در هوا و یکا

منازن در فوای باز و در معرض تماس با گرد و غبار سالمت

عدم گندزدایی ب موقع منازن صورت میپذیرد .14همانطور ک

و ایمنی آب را تهدید میکند.

مشکککاهکده شکککد آلودگی در منکازن سکککیکار مکا بیش از  3برابر

از سکککوئی دیگر هیچ تفکاوت معنکاداری از نظر آلودگی

دسککتگاههای آب شککیری ک بود .در مطالع یاری و همکاران

باکتریایی در نحوه توزیع آب بی تانکرها و دسککتگاههای آب

 6 ، 1381درصکد از نمون های گرفت شکده از دسکتگاههای آب

شکیری ک وجود نداشکت و مقادیر  Pبیشکتر از  0/05بدسکت

شکیری ک مورد بررسکی آلودگی میکروبی داشکتند .16در مطالع
 ♦ 472مجله مهندسی بهداشت محیط ،سال هشتم ،شماره  ،4تابستان 1400
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نشکککان داده شکککد .در مطالع بابائی و همکاران ،مقادیر مثبت

در شکککرایط محیطی نامناسک ک

محمد نوری سپهر

قرار گرفکت و مشکککاهکده گردیکد ک نحوه توزیع آب توسکککط

بهاکککازی محیط ،پایی بودن عملکردهای بهداشکککتی و پایش

منازن سکیار یا دسکتگاههای تفکفی آب ارتباطی با آلودگی آب

نشدن ماتمر آب میباشد.20

از نظر کلیفرم های گرماپای ندارد.14 P ˃ 0/05 .

دسکتگاههای آب شکیری ک و تانکرها دارای نقاط قوت و

براسککاس نتایج حاصککل از نمون برداریهای منظم و پایش

عکع

عمدهای میباشکند .اسکتفاده از دسکتگاههای آب شکیری

ماکتمر از شکبک توزیع آب آشکامیدن شکهرسکتان قم نشکان می

ک مزایایی مانند؛ قابلیت تأمی آب شککرب با کیفیت مناس ک

دهد ک  ،کیفیت فیزیکوشکیمیایی و میکروبی آب ای شکهرسکتان

شککیمیایی و بهداشککتی و امکان کنتر بیشککتر و دقیقتر آب را

از وععیت بایار مطلوبی برخوردار است . < %98/9

فراهم میآورند .همچنی ب دلیل اشکککغا فوکککای کم ،امکان

و آب بکا رعکایکت ککامکل پروتککلهکا و دسکککتورالعمکلهکای
بهداشککتی ب تانکرها و یا دسککتگاههای آب شککیری ک انتقا
مییکابکد .و در پروسککک انتقکا آب بک منکازن نیز کیفیکت آب
دسکککتنوش هیچ گونک تغییری نمیشکککود .بنکابرای

کیفیکت

قرارگیری در محیطهای عمومی و همچنی دسکترسکی آسکان در
تمام نقاط برداشککت دارند .ازسککوئی دیگر ،دسککتگاههای آب
شکککیری ک نیکاز بک نیروی آگکاه و متنفککک

در زمینک بهره

بکرداری ،نکگکهککداری و تکعکمکیکرات دسکککتکگککاه دارنککد .هکمکچکنکیک

میکروبی آب در ای شکهرسکتان بیشکتر تحت تاثیر عوامل ثانوی

هزینک هکای بکانی نظکارت و سکککرمکایک گکذاری راهانکدازی،

قرار میگیرد.

نگهداری و بهرهبرداری بر ای دسککتگاهها ،فاعککالب تولید

امکا آنچک در ای میکان از اهمیکت بکانئی برخوردار اسکککت

شککده توسککط آنها ،انتناب محل نف ک

دسککتگاه و جنس پلی

یگونگی حفاظت از ای جایگاههاسککت .براسککاس آیی نام

اتیلنی منازن اخیره آب ای دسکککتگاهها باعث نفوا نور و

بهداشککت محیط ،ای جایگاهها تانکرها و دسککتگاههای آب

رشکد جلبک در منزن اخیره آب دسکتگاه میشکود .از جمل

شکیری ک

عالوه بر بهاکازی کامل محیط ،فروشکندگان ملزم

معای

دسکتگاههای آب شکیری ک میباشکند .اسکتفاده از تانکرها

ب رعایت کامل بهداشککت فردی و دریافت کارت سککالمت و

برای تامی آب در مناطق خشک و نیم خشک ب دلیل قابلیت

گذراندن دوره آموزشکی بهداشکت اصکناف بنفکوص آموزش

عدم نیاز ب سکرمای گذاری بانی

جابجایی ،هزین اولی پایی

جایگاهها ماکتعد آلودگیهای ثانوی مثل تماس با گرد و غبار،

مکرر آب و برداشکت آن متحمل هزین ب شکرکت تامی کننده

افراد ،ظروف آبگیری ،عدم شکاکتشکوی منازن ،آلودگی شکیر

آب میباشککد .همچنی اسککتقرار ای تانکرهای در فوککای باز

خروجی و  ...هاکککتنکد  .14نکتک مهم دیگری کک بکایکد مورد

ماککتعد مناطراتی ،نظیر امنیتی ،زنگزدگی و فرسککایش در

توج قرار گیرد توج ب کیفیت دسککتگاههای خریداری شککده،

نتیج بارندگی و شککرایط محیطی اسککت .عالوه بر ای قرار

اسکککتفکاده از فیلترهکایی اصکککل و بکا جنس مرغوب ،عمر مفیکد

گرفت در شکرایط محیطی ناماکاعد سکرما و گرما مطلوبیت و

بر روی آن می بکاشکککد .بکا رعکایکت نککات فوق می توان از
آلودگیهای ثانوی جلوگیری کرد.
در مطالع جیویمبی  ، 2011نشککان داده شککد ک آلودگی
میکروبی نمون های آب در نتیج عدم حفاظت منابع آب ،عدم

گوارایی آب را نیز تحت تاثیر قرار

میدهد17.

در شکرایط فعلی با توج ب اقلیم منطق و خشکک سکالیهای
مکرر اسکتفاده از دسکتگاههای آب شکیری ک و تانکرها و جزء
گزینک هکای قکابکل تکامکل میبکاشکککنکد و بکایکد تکدابیر و سکککیکاسکککت
گذاریهای نزم در ای

زمین اتناا گردد.
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های نزم در مورد نگهداری صککحی آن میباشککند .زیرا ای

اولی

فیلترها و مواد مورد اسککتفاده برای جلوگیری از رسککوب امالح

دارای توجی اقتفککادی میباش کند .از سککوی دیگر تامی

WHO ارزیابی کیفیت آب خروجی از دستگاههاي آب شیرینکن و تانکرهاي آب شهرستان قم و مقایسه آن با استانداردهاي ملی و

 اما هیچ.بهاازی محیط میباشد و با آنها رابط معناداری دارد

نتیجهگیري

تفکاوت معنکاداری از نظر آلودگی بکاکتریکایی در نحوه توزیع آب

،براسکککاس نتایج حاصکککل از نمون های آب مورد آزمایش

 بنکابرای نقش آلودگیهکای ثکانویک در ککاهش.مشکککاهکده نشکککد

کیفیت میکروبی و فیزیکوشکیمیایی آب تانکرها و دسکتگاههای

 لذا عالوه.کیفیت آب خروجی از منازن باکیار مشکهود اسکت

آب شکیری ک شکهرسکتان قم مطلوب و مطابق با اسکتانداردهای

بر ارزیابی دورهای و نظارت منظم ای جایگاهها و آموزشهای

 با. میباشککدWHO  و1053 کیفیت آب آشککامیدنی ملی ایران

نزم در خفکککوص نگهکداری و رعکایکت بهکداشکککت فردی

مقایاک نتایج حاصکل از آب خروجی تانکرها و دسکتگاههای

.فروشندگان نیز باید مورد توج قرار گیرد

آب شکیری ک درمیابیم ک کیفیت فیزیکوشکیمیایی و میکروبی
آب خروجی از دسککتگاههای آب شککیری ک باککیار بانتری از

تقدیر و تشکر
نوی اککندگان ای مقال ب جهت ماککاعداتهای صککورت

 همچنی نتکایج.کیفیکت آب خروجی از تکانکرهکا میبکاشکککد
 کیفیت میکروبی، حاصککل از آنالیز آماری نیز نشککان میدهد ک

پذیرفت از معاونت بهداشکتی دانشکگاه علوم پزشککی قم کما

 شککاککتشککوی،آب خروجی متاثر از متغیرهای ظروف آبگیری

.تشکر و امتنان را دارند

 بهداشکت، تماس با گرد و غبار، آلودگی شکیر خروجی،منازن
 زمکان نگهکداشکککت آب و، درجک حرارت،فرد توزیع کننکده
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ABSTRACT
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Background: With the increase in recent droughts and shortage of drinking water resources led to
planning to desalinate water and set up mobile stations. The purpose of this study is to determine the
microbial and physicochemical quality of water discharged from desalination plants and tankers in Qom.
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted for one year with monthly sampling of
water from domestic water purifiers and mobile tankers. Samples were analyzed for microbial
contamination and physicochemical quality (pH, TDS, turbidity and chlorination) according to standard
methods. The data were analyzed using SPSS and Excel software and compared with the standards.
Results: Positive values of fecal coliform contamination was 13.34% in tankers and 4.35% in domestic
water purifiers. The pH, TDS, turbidity was in accordance with the national and WHO standards. TTEST statistical analysis showed, microbial quality of water had a significant relation with variables of
dewatering containers (P<0.021), tank washing (P<0.001), outlet valve contamination (P<0.011),
contact with dust (P<0.014), the personal health of the distributor (P<0.026), temperature (P<0.033),
water retention time (P<0.019) and environmental sanitation (P<0.003). ). . But there was no significant
difference in the distribution of water between tankers and desalination plants (P < 0.068).
Conclusion: By preventing secondary pollution, the water quality of these places can be considered
desirable. Therefore, periodic and regular water evaluation and training on maintenance and health
issues should always be considered
Keywords: Water quality, standards, desalination, tanker, Qom.
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