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Abstract  
Aim and Background: Increasing population and urbanization, industrialization and inappropriate use of 
land have created numerous environmental challenges that contaminate water resources as one of its major 
implications. The discharges of wastewater and industrial wastewater at inappropriate places and the 
penetration of these effluent into the soil causes pollution of underground aquifers and subsequent pollution 
of well water. Underground water and rural water supply wells are more exposed to microbial and chemical 
contamination due to their remoteness from the urban service area. Therefore, in this research project, we 
decided to study and evaluate the amount of microbial and physicochemical pollutants of drinking water in 
Urmia wells. 

Materials and Methods: This study was conducted within 6 months. Five sections, including the soomay 
baradost, the central part of Urmia, anzal, nazluo, and the Silvan section, were selected with the guidance of 
a respected expert from the West Azarbaijan Rural Water and Wastewater Company. The COD ،BOD5, 
Total colifom (TC), Fecal coliform (FC) and Ecoli by The MPN method was measured and measured. Also, 
the probable chemical elements were measured based on Iran's standard organization protocols 

Results: The results of physicochemical experiments showed that the samples taken on the basis of 
1053 Iran standard organization have a desirable level. Also, regarding the parameters of fecal 
coliform, total caloric and E. coli, which are water resources pollution index, the results of all 
samples were reported from wells in selected villages without any contamination. 

Conclusion: The results of the experiments showed that the well water in the selected villages of 
Urmia has a good level of microbial and chemical parameters, which indicates the effectiveness of 
the methods and policies applied in the management and monitoring of water resources. 
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 ، ایرانارومیه
 dr.vahid.tanhaei@gmail.com  پست الکترونیکی:

 72/08/7932: دریافت تاریخ
 97/06/7938 تاریخ پذیرش:

 های میکروبیولوژیکی و فیزیکوشیمیاییبررسی میزان آالینده
 ههای روستایی شهرستان ارومیچاه آب شرب 

 *وحید تنهایینسرین برزگر، 
 ، ایرانارومیه، دانشگاه آزاد اسالمی، ارومیه، واحد پایهگروه زیست شناسی، دانشکده علوم 

 
 چکیده: 

های زیست رویه از زمین، چالشازدیاد جمعیت و گسترش شهرنشینی، صنعتی شدن و کاربرد نامناسب و بی سابقه و هدف:
های رود. تخلیه پساب و فاضالبت که آلودگی منابع آب یکی از پیامدهای مهم آن بشمار میمحیطی متعددی را ایجاد نموده اس

ها شده دنبال آن آلودگی آب چاههای زیرزمینی و بهعمق خاک سبب آلودگی سفرهها بههای نامناسب و نفوذ این پسابصنعتی در محل
ایی که گاهی در مناطق دور از حوزه خدمات شهری و مناطق کوهستانی های تامین آب روستهای زیرزمینی و چاهاست. در این بین آب

تر مورد تهدید آلودگی قرار دارند. لذا در این طرح تر بهداشتی، بیشتبع آن کنترل کمتر و بهدلیل دسترسی کماند بهواقع شده
های روستایی شهرستان ارومیه، ایی آب شرب چاههای میکروبیولوژیکی و فیزیکوشیمیتحقیقاتی برآن شدیم تا با بررسی میزان آالینده

  ها را مورد مطالعه و کنکاش قرار دهیم.پذیری آنمیزان آسیب

ادامه  32ماه مردادتا  7936ماه اسفندماه متوالی و هر ماه در یک نوبت از  6برداری در در تحقیق حاضر نمونه ها:مواد و روش
اهای تابعه، پنج بخش شامل صومای برادوست، بخش مرکزی ارومیه، انزل، نازلو و بخش به وسعت استان و تعدد روستیافت. با توجه

برداری انتخاب شد. میزان سیلوانه با راهنمایی کارشناس محترم شرکت آب و فاضالب روستایی استان آذربایجان غربی برای نمونه
-مورد اندازه MPNای یا روش تخمیر چندلولهبه گرماپای اشرشیاکلی و COD ،BOD5، (FC)، کلیفرم مدفوعی (TC)کلیفرم کل 

های سازمان استاندارد ایران چنین میزان عناصر شیمیایی مجاز و غیرمجاز احتمالی براساس پرتوکلگیری و سنجش قرار گرفت. هم
  سنجیده شد.  

های اخذ شده براساس پرتوکل مونهفیزیکوشیمیایی نشان داد، مقادیر اسیدیته و کدورت ن هاینتایج حاصل از آزمایش ها:یافته
در خصوص پارامترهای کلیفرم مدفوعی، کلیفرم کل و  چنیناستاندارد ایران در سطح مطلوب قرار دارد. همملی سازمان  7039

-به های مورد مطالعه از آب چاه روستاهای منتخبشوند، نتایج نمونهاشرشیاکلی گرماپای که شاخص آالیندگی منابع آب محسوب می
کامل مطابقت دارد طوربهها دست آمده از میزان کدورت آب نمونههآلودگی گزارش گردید. این نتیجه با نتایج ب یک نمونه عاری از ءجز

  نماید.یید میأمیکروبی را ت هایهای حاصل از آزمایشو داده

تان ارومیه از لحاظ پارامترهای میکروبی روستاهای منتخب شهرساغلب نشان داد آب چاه  هانتایج حاصل از آزمایش گیری:نتیجه
 های اعمال شده در مدیریت و پایش منابع آبی دارد.ها و سیاستو شیمیایی در سطح مطلوبی قرار دارد که این نشان از کارآمدی روش

، آبگرماپای اشرشیاکلی ،ایتخمیر چندلوله، ارومیه، کلیفرم مدفوعی  کلیدی: هایواژه
 

 
 مقدمه 
های ارزیابی سالمت لفهؤترین محیات و یکی از مهمآب مایه 
در طول تاریخ نیز این ماده حیات  (.7) آیدحساب میجامعه به

بخش نقش بسیار مهمی در پیدایش و گسترش جوامع انسانی 
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 های اعمال شده در مدیریت و پایش منابع آبی دارد.ها و سیاستو شیمیایی در سطح مطلوبی قرار دارد که این نشان از کارآمدی روش

، آبگرماپای اشرشیاکلی ،ایتخمیر چندلوله، ارومیه، کلیفرم مدفوعی  کلیدی: هایواژه
 

 
 مقدمه 
های ارزیابی سالمت لفهؤترین محیات و یکی از مهمآب مایه 
در طول تاریخ نیز این ماده حیات  (.7) آیدحساب میجامعه به

بخش نقش بسیار مهمی در پیدایش و گسترش جوامع انسانی 
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برای مشاهده این مقاله به صورت
 آنالین اسکن کنید

مقاله تحقیقی
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برای مشاهده این مقاله به صورت
 آنالین اسکن کنید

 

های بشری در کنار که اکثر تمدنطوریهنموده است ب ءایفا
 اندفتهاند و سپس توسعه یاها و دریاها شکل گرفتهرودخانه

، ی، صنعت، کشاورزی، ازدیاد جمعیت. توسعه شهرنشین(7)
ها، عدم رعایت حریم رودخانههای آبرسانی، فرسودگی شبکه

های کلرزنی در مناطق روستایی و نیز عدم امکان نصب سامانه
های منظور توسعه شبکهاعتبارات الزم به عدم تخصیص

تهدید بسیار  های زیرزمینی را بامنابع آبسالمت آبرسانی، 
زیرزمینی  های آبسفرهاین  برعالوهجدی مواجه ساخته است. 

مین آب روستایی که گاهی در مناطق دور از حوزه أهای تو چاه
دلیل اند بهمناطق کوهستانی واقع شدهیا خدمات شهری و 

تر در ، بیشترکم تبع آن کنترل بهداشتیتر و بهدسترسی کم
بنابراین پایش میکروبی و  .(7،9آلودگی قرار دارند ) معرض

شیمیایی آب شرب مناطق روستایی از اهمیت دوچندان 
را آن ،استانداردهای موجود برای آب سالمبرخوردار است. 
خطرناک شیمیایی  های میکروبی و عناصرعاری از آالینده

گذشته از این آب امروزه یک  (.4،3) توصیف نموده است
که هر گونه طوریهب .گرددیکاالی بسیار ارزشمند محسوب م

شدت هتواند سالمت جامعه را بمی ،کمبود در توزیع آب سالم
های مدنی تهدید کرده و از سوی دیگر سبب بروز نارضایتی

 منابعشدید ، محدودیت جمعیت نیازهای رو به رشدگردد. 
عدم مدیریت کارآمد در توزیع  ،، تبعات توسعه ناپایدارمالی

که موجبات بروز نگرانی و  ،عواملی استآب، همگی از جمله 
مین نیازهای آبی أبین المللی در زمینه تمجامع دغدغه خاطر 

توان گفت، در در حقیقت می .(6،3ت )اس شدهانسانی  وامعج
-به ،چندان دور کشورهای دارنده منابع آبی کافیای نهآینده

مین سبد غذایی أتر و تدلیل امکان کشت مزارع کشاورزی بیش
های سیاسی و اقتصادی نیز گوی توانند در عرصهدم خود میمر

سبقت را از دیگر رقبا برده و به نوعی نبض اقتصاد را در دست 
 در اینقشی تعیین کنندهآب و آبیاری  هواقع امروز دربگیرند. 

محدود خود از طرفی و دارد کشاورزی  هایتولید محصول
شود. ضمن می محسوبنیز ترین عامل توسعه کشاورزی کننده

-های شهری، سیالبزباله ها وها، روان آبکه وجود فاضالبآن
-و نیز عدم برخورداری از تکنولوژیهای صنعتی ها و فاضالب

بروز  ،های نوین تصفیه فاضالبها و روشهای بازیافت زباله
محلی  ای، ملی وبحران آب را در سطح بین المللی، منطقه

رایطی یک مدیریت مطلوب کرده است. در چنین ش تشدید

گشا باشد. البته بحران تواند بسیار راهجهت مقابله با بحران، می
شود، بلکه کاهش آب تنها در بحث کمیت آب خالصه نمی

های گسترده و نیز دخالت انسان در دلیل آلودگیکیفیت آب به
ای در ایجاد تعادل میان عرضه و چرخه آب به عامل بازدارنده

ملی و محلی تبدیل  ای،منطقه هایمقیاس تقاضای آب در
با توجه به نکات فوق، این تحقیق و پژوهش سعی  .استشده

های مناطق منتخب روستایی سالمت آب شرب چاهدارد 
و مرتبط با آب سالم شهرستان ارومیه را از لحاظ استانداردهای 

در یک بازه زمانی شش پارامترهای میکروبی و فیزیکوشیمیایی 
 رد مطالعه و بررسی قرار دهد.مو هماه

 ها مواد و روش
 بردارینمونه

-نمونه، استمقطعی  –که از نوع توصیفی در تحقیق حاضر 
موسسه استاندارد و  7942مطابق دستورالعمل شماره برداری 

تحقیقات صنعتی ایران و با حضور کارشناس محترم کنترل 
شش  درغربی  کیفی شرکت آب و فاضالب روستایی آذربایجان

 هاادامه یافت. نمونه 32ماه مرداد تا 36ماه اسفندماه متوالی از 
تهیه ماه  هر هفته آخرطور معمول و بهدر یک نوبت  ماهانه

نمونه تهیه  90نمونه و در کل دوره مطالعه  3ماهانه  شد.
انتقال داده تخصصی میکروبیولوژی آب به آزمایشگاه  وگردید 

تعدد روستاهای تابعه، و به وسعت استان و . با توجهشد
موقعیت جغرافیایی روستاها، پنج بخش شامل صومای 

نه برادوست، بخش مرکزی ارومیه، انزل، نازلو و بخش سیلوا
برای  (.7-7برداری انتخاب شد )جدول شماره برای نمونه

 بوروسیلیکات حاوی ایشیشه هایآوری نمونه، از بطریجمع
داده شده و در نهایت توسط آب شستشو که از قبل  مقاوم،

با یک قطعه ابتدا منظور بدین. شده بود، استفاده گردیداستریل 
بسته به  .گردیدوزنه مناسبی را به پایین بطری متصل  نخ،

متر به دور یک تکه چوب  70طول نخ تمیزی به ،عمق چاه
درب بطری سپس  .زده شدبطری گره  دهانه بهو پیچیده 
که بطری از آب هنگامی. شدارد وو به داخل چاه شد برداشته 

از چاه خارج آن  ،یپر شد با پیچیدن نخ به دور تکه چوب
برداری از نمونه چه الزم استچنانباید توجه داشت  .گردید

 3 بایدانجام گیرد،  شودپمپاژ می ،آب چاهی که توسط پمپ
 آنآب از پمپ خاموش شده و  برداری،دقیقه قبل از نمونه
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و در داخل بسته  نمونه بطری حاوی دربمه در ادا. شودخارج 
. دمای مناسب برای داده شدجعبه مخصوص حمل نمونه قرار 

باشد  C 9±3˚ها، درآب و هوای گرم باید حدود نگهداری نمونه
های گرم سال استفاده یخ در ماهمخصوص های لذا از کیسه

ساعت به آزمایشگاه ارسال  6ها حداکثر در طی شد. نمونه
قبل  ایران، استانداردمطابق دستورالعمل سازمان ملی  وگردید 

روی آن انجام شد. باید به این نکته بهساعت آزمایش  7از 
آزمایش انجام برداری تا توجه کرد که، فاصله زمانی بین نمونه

در . (2تر شود. )ساعت بیش 74تحت هیچ شرایطی نباید از 
اده از تکنیک ها با استفمیکروبی نمونه هایآزمایش، ادامه

 بار هر منظور در. بدین(4) ای انجام گردیدتخمیر چندلوله
های منتخب تهیه چاه محل از نمونه شیشه پنج بردارینمونه

های ییدی با استفاده از محیطأمراحل احتمالی و تشد و طی 
 بایل الکتوز گرین برلیانت و آبگوشت تریپتوز لوریل مایع کشت

(BGB) نهایت نتایج حاصل با استفاده از و در  کشت داده شد
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و  77نسخه  SPSSافزار نرم

 هایخصوص آزمایش در .سپس در قالب نمودار ارائه گردید
دمای نمونه ،COD ،BOD5 چونهایی هملفهؤشیمیایی نیز م

مانده آزاد براساس میزان کلر باقی و ها، اسیدیته، کدورت
زمان ملی استاندارد ایران مورد مطالعه و سا 7039پرتوکل 

گیری میزان که، برای اندازهبه این صورت بررسی قرار گرفت.
 Hach  2100 AN از کدورت سنجها کدورت هریک از نمونه

منظور سنجش مقادیر اسیدیته هب ساخت کشور آمریکا و
ساخت کشور  Metrohm – 691 متر pH ها از دستگاهنمونه

ترتیب در ها بهآن هایکه تغییر شد سوئیس استفاده
 برای تعیین میزان .گزارش گردید 7-9 ،7-4نمودارهای 

COD و  بسته استفاده گردید از روش هضم برگشتیها، نمونه
 . براین اساسگزارش گردید 7-6 در قالب نمودارآن  هایتغییر
 دارCOD کرومات موادشود یون دیکه نمونه هضم میزمانی

کند. این واکنش سبب تبدیل ه را اکسید میموجود در نمون
شود. هر دو نوع کروم شش ظرفیتی به کروم سه ظرفیتی می

  ها رنگی بوده و در طیف مرئی قرار دارند. یوناین کروم
Cr2O7

 شدتنانومتر به 400کرومات( در طول موج )دی 2-
بسیار   Cr+3 که میزان جذب یون کرومیکگردد جاییجذب می

نانومتر  600در مقابل یون کرومیک در طول موج  .استتر کم
ترین کرومات واجد کمترین جذب را داشته و یون دیبیش

موالر ضرایب تقریبی  3. در محلول اسید سولفریک استجذب 
  .استشرح ذیل برای انواع کروم به1 کاهش نور مولی

Cr+3   …… -50 mole/L ………..  نانومتر 640طول موج  
Cr2O7

-2  ……. -380 mole/L….. نانومتر 444طول موج   
Cr+3   …… -25 mole/L ………..  نانومتر 476طول موج  

 
 روشها مطابق در نمونه BOD چنین برای تعیین مقادیرمه

عمل گردید. به این  7003استاندارد متد کار و دستورالعمل 
زنی گردید سپس میزان  Seedهای که ابتدا نمونهصورت

 تر اندازه گیری شد. مطابق استانداردم PH اسیدیته آن توسط
 باشد. در غیر 6-8نمونه ها باید در محدوده  PH 7003متد 
 8 از PH کهدر صورتی را تنظیم کرد. PH صورت بایداین

 3/2نرمال به  7/0تر باشد با استفاده از اسیدسولفوریک بیش
که به توضیح استرسانده و سپس آزمایش انجام گردید. الزم

-73ها را در محدوده دمای نمونه BOD شروع آزمایشقبل از 
گراد تنظیم گردید و سپس با استفاده از درجه سانتی 70

  گیری گردید.متر مقادیر اندازه DO دستگاه
 

                                                           
1 Extinction Cofficient 
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 برداری شدههای نمونهچاهو مختصات جغرافیایی نام  7-7جدول شماره 
 از نصف النهار مبدا زاویه زاویه از خط استوا نام روستا نام بخش نام شهرستان

 03304884/43 40306/92 باراندوز مرکزی ارومیه
 09949472/43 86078/92 جبل کندی انزل ارومیه
 37046836/44 77337/92 دیزج سیلوانه ارومیه
 076404/43 637793/92 بهلول آباد نازلو ارومیه
 24707398/44 83273/92 باوان صومای برادوست ارومیه

 
 

  هایافته
گزارش گردید.  3/2الی  7/2ها بین اسیدیته نمونه هایتغییر

بر این اساس نمونه آب چاه روستای دیزج از بخش سیلوانه، 
ترین مقدار اسیدیته و نمونه مربوط به آب چاه واجد کم

-9)نمودار  بودترین مقدار اسیدیته روستای باراندوز واجد بیش
طول دوره مطالعه  ها، دردمای نمونه هایچنین تغییرهم (.7

ترین گراد گزارش گردید. کم+ درجه سانتی79+ الی 3/70بین 
میزان دما مربوط به نمونه آب چاه روستای باوان از بخش 

 36گراد در اسفندماه + درجه سانتی3/70صومای برادوست با 
ترین میزان دما، مربوط به نمونه روستای باراندوز از و بیش

 است 32گراد در مردادماه سانتی+ درجه 79بخش مرکزی با 
ها بین کدورت آب نمونه هایبراین، تغییرعالوه. (7-7)نمودار 

ترین میزان کدورت گزارش گردید. کم NTU 72/7الی  42/0
مربوط به آب روستای بهلول آباد از بخش نازلو در فروردین 

ها مربوط به روستای ترین میزان کدورت آب نمونهو بیش 32
. در است 32بخش صومای برادوست در فروردین باوان از 

نتایج حاصل نشان داد،  CODو  BODخصوص پارامترهای 
نمونه آب چاه روستای باوان از  ءجزهای اخذ شده بهتمام نمونه

، در حد 32بخش صومای برادوست در فروردین ماه سال 
به توضیح است؛ منظور از . الزم(7-6)نمودار  قرار دارندمطلوبی 

حداکثر مقادیر مجازِ در این تحقیق و پژوهش مطلوب حد 
 7077پارامترهای مورد مطالعه مطابق استاندارد شماره 

های در آبسازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 
مربوط  BODترین میزان براین اساس کم(. 4) استآشامیدنی 

با  CODترین میزان بیش واه روستای باوان چبه نمونه آب 
گرم بر لیتر به نمونه آب چاه روستای باوان در میلی 90مقدار 

مربوط به سنجش  هاآزمایشتعلق دارد.  32فروردین ماه 
ها مانده آزاد هم نشان داد که، آب تمام نمونهباقیمیزان کلر 

مراد از سطح مطلوب حداکثر  در سطح مطلوب قرار دارند.
سازمان  7039مقدار مجاز کلر در آب مطابق استاندارد شماره 

های چنین، آنالیز نمونههم .(8) استملی استاندارد ایران 
، کلیفرم کل و گرماپای اشرشیاکلیمیکروبی و پایش مقادیر 

حاکی از آن است که، آب چاه روستاهای منتخب به  مدفوعی
از بخش صومای برادوست در سطح مطلوبی  روستای باوان ءجز

دست آمده از هاین نتیجه با نتایج ب. (7-6)نمودار  قرار دارند
طور بهها آب نمونه CODو  BODمیزان کدورت، مقادیر 
 هایهای حاصل از آزمایشدادهصحت کامل مطابقت دارد و 

پارامترهای مورد  هاینمودار تغییر نماید.یید میأمیکروبی را ت
 گردد.شرح ذیل بیان میالعه در این تحقیق و پژوهش بهمط
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 گرادماهه برحسب سانتی 6دمای آب نمونه چاه روستاهای منتخب در دوره مطالعه  هاینمودار تغییر 7-7
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 متر PH  ماهه با استفاده از دستگاه 6دوره مطالعه ر دی منتخب چاه روستاهانمونه آب  PH هایتغییرنمودار  9-7

 

برداری شدههای نمونهنام مکان  

راد
تیگ

 سان
سب

رح
ما ب

ت د
ییرا

 تغ

برداری شدههای نمونهنام مکان  

ه ها
مون

ته ن
یدی

ر اس
قادی

 م



71

لی
کو

مول
ی  

لول
 س

ژی
ولو

کن
وت

 بی
ای

ه ه
تاز

له 
مج

 

 

 
 
 

 NTU ماهه بر حسب 6دوره مطالعه چاه روستاهای منتخب در نمونه کدورت آب  هایتغییر 7-4نمودار 
 
 
 

 
  

  ماهه 6 دوره مطالعهگرماپای در  اشرشیاکلی اشاخص آلودگی ب مقادیر هایتغییرنمودار  3-7
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 ماهه 6 دوره مطالعهروستاهای منتخب در آب چاه نمونه  COD هایتغییرمودار ن 6-7

 
 بحث

-هدسترسی به آب آشامیدنی سالم در تمام کشورهای جهان ب
دم . ع(7) خصوص در مناطق روستایی بسیار حائز اهمیت است

های توزیع آب، سطح پایین بهداشت توسعه و فرسودگی شبکه
های عمومی، محدودیت منابع آب شرین، پدیده و آگاهی

چنین دامداری سنتی و مهاجرت و خالی شدن روستاها و هم
به ترین دالیل توجهورود فضوالت حیوانی به آب، از مهم

ر، هدف از مطالعه حاض .(3) استسالمت آب شرب در روستاها 
ارائه تصویری روشن از کیفیت میکروبی و فیزیکوشیمیایی آب 

. از استچاه شرب روستاهای منتخب شهرستان ارومیه 
که بخش اعظمی از آب شرب این روستاها از طریق آب آنجائی
تواند شود، بروز هرگونه آلودگی در آن میمین میأچاه ت

وکل بر اساس پرتناپذیری درپی داشته باشد. صدمات جبران
سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملی استاندارد ایران، کلیه 

فاقد شاخص کلیفرم گرماپای بایست میهای آشامیدنی آب
سازمان ملی  7077پروتکل شماره  7-3به استناد بند باشند. 

مقدار مجاز حداکثر ایران، و تحقیقات صنعتی استاندارد 
ات، چشمه و کشی نشده مانند آب قنهای لولهکلیفرم در آب

-میلی 700باکتری در  70 برداری اتفاقیچاه در اولین نمونه
های برداشت در مطالعه حاضر، تمام نمونه .(4) استلیتر آب، 

شده از آب شرب چاه ها از لحاظ شاخص کلیفرم گرماپای در 

طور که در و قابل قبولی قراردارند. همان مطلوب، استانداردحد 
، تنها نمونه دارای آلودگی بخش نتایج بدان اشاره شد

که  بودکلیفرمی، روستای باوان از بخش صومای برادوست 
بوده این آلودگی جزئی و قابل گذشت  7077مطابق استاندارد 

های بعد، سالم بودن آب شرب روستای باوان پایش نمونه ماه و
نماید. قادرپوری و همکاران در جریان یک پروژه یید میأرا ت

ررسی کیفیت آب آشامیدنی روستاهای تحقیقاتی، به ب
چون کدورت، ها پارامترهایی همشهرستان سقز پرداختند. آن

گرماپای را مورد  اشرشیاکلیکلر باقیمانده آزاد و مقادیر حضور 
سنجش قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد میزان کدورت 

تر درصد جمعیت روستایی شهرستان سقز کم 9/38آب شرب 
. حداکثر مقدار مجاز (2) استر مجاز استاندارد از حداکث

چنین نتایج . هم(3،3) است NTU 3کدورت آب آشامیدنی 
ها واجد یک از نمونههای میکروبی نشان داد، هیچآزمون

ند. در تحقیق حاضر نیز، میزان کدورت نیستآلودگی کلیفرمی 
در حد های برداشت شده از آب چاه روستاهای منتخب نمونه
و همکاران در  Dorrajiقبول و استاندارد گزارش گردید. قابل 
طی یک مطالعه کیفیت میکروبی آب آشامیدنی  30سال 

های خود را بر ها نمونهروستاهای اردبیل را بررسی نمودند. آن
مانده باقی اساس سه معیار کلیفرم کل، کلیفرم مدفوعی و کلر

ن مطالعه، در ایروستا مورد سنجش قرار دادند.  90آزاد از 
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 اشریشیاکلی باکتری آزمون فقدان مطلوبیت شاخص میانگین

 اردبیل در بررسی مورد روستاهای آشامیدنی آب در گرماپای

صد درصد و در بازه زمانی آذرماه  36.66ماه  آبان زمانی بازه در
اسیدیته آب شرب  هایچنین تغییردرصد گزارش گردید. هم

اعالم گردید. در  2-8/2روستاهای بررسی شده در محدوده 
 2-6/2ها در محدوه اسیدیته نمونه هایپژوهش ما نیز تغییر

 . (70) گزارش گردید

Heidari  مقطعی – یفیمطالعه توص کیو همکاران در 
شهرستان کاشان و  یروستاها یدنیآب آشام یکروبیم تیفیک

در بهبود آن را مورد  یینقش شرکت آب و فاضالب روستا
آب  یکروبیم تیفیمطالعه ک نی. در ا(77) قرار دادند یبررس
مدت سه بار از لحاظ شهرستان کاشان به یروستا 32 یتمام

 کیهتروتروف یو شمارش بشقاب یمدفوع فرمیکلکل،  فرمیکل
نشان داد  قیتحق نیحاصل از ا جیمورد مطالعه قرار گرفت. نتا

تحت پوشش  ریتحت پوشش و غ یآب روستاها تیفیک نیب
شود  یمشاهده م یداریاختالف معن ییتاآب و فاضالب روس

 اریتحت پوشش بس یآب روستاها یکروبیم تیفیک کهیطورهب
قرار  ینامناسب تیتحت پوشش در وضع ریغ یو روستاها یعال

میکروبی  هایمطالعه حاضر نیز، نتایج آزمایشهای داده دارد.
Heidari که نمونهطوریهنماید. بو همکاران شان را تأیید می-

ای اخذ شده از آب چاه اغلب روستاهای مورد مطالعه که در ه
کنترل نظارتی شرکت آب و فاضالب روستایی شهرستان 

آلودگی  از سالم و عاری کاملطور بهارومیه قرار داشتند، 
میکروبی گزارش گردید. در خصوص دالیل آلودگی نمونه 
مربوط به آب چاه روستای باوان از بخش صومای برادوست در 

توان این احتمال را متصور شد که، می 32وردین ماه سال فر
ها های شدید در منطقه و جاری شدن سیل در مسیلبارندگی

های زیرزمینی های سطحی آلوده به سفرهچنین ورود آبو هم
. چرا که این مقدار آلودگی در شده استآلودگی ایجاد سبب 

دیده عه در طول دوره مطالهای بعدی های آتی و نمونهماه
 –و همکاران در یک مطالعه توصیفی  Norozi شود.نمی

-روستای دارای شبکه لوله 30مقطعی کیفیت میکروبی آب 
بر اساس دو معیار کلیفرم را کشی سطح شهرستان مراوه تپه 

کل و کلیفرم مدفوعی مورد سنجش قرار دادند. تعداد سه 
ها ید. نمونهبرداری گردهر روستا در طول سه ماه نمونه ازنمونه 

ها مورد رمای برای گروه کلیفروش آزمایش تخمیر چند لولهبه

. نتایج این مطالعه نشان داد که وضعیت بررسی قرار گرفتند
قابل تراز روستاهای تحت پوشش از لحاظ آلودگی مدفوعی در 

قبولی قرار دارد ولی برای روستاهای غیر تحت پوشش شرایط 
کلی کیفیت میکروبی آب  طورهنامناسبی حاکم است و ب

سازمان  شاخص میکروبیِلحاظ آشامیدنی کل روستاها از 
مطالعه . در (77) جهانی بهداشت و استاندارد کشور پایین است

ای استفاده شد و نتایج حاصل، از روش تخمیر چندلوله، نیز ما
-با نتایج تحقیقات نوروزی و همکاران شان مطابقت نشان می

های تمام روستاهای های آّب شرب چاهنهنموکه طوریهدهد. ب
یک مورد در تراز مطلوب قرار داشته و  ءجزهمورد مطالعه ب

 . دهستنعاری از هرگونه آلودگی میکروبی 

 گیرینتیجه
نتایج داده های این تحقیق بر نقش مهم و تعیین کننده 
شرکت آب و فاضالب روستایی در تامین سالمت آب 

جرای برنامه های مستمر و مداوم آشامیدنی تاکید دارد و ا
های زیرزمینی را بسیار ضروری و مهم ارزیابی پایش منابع آب

و ها چرا که بارش شدید باران، سیالبی شدن رودخانهنماید. می
یکی از های زیرزمینی های جاری سطحی به سفرهنفوذ آب

به توضیح است الزم .آیندشمار میهها بدالیل آلودگی این آب
مناطق روستایی باراندوز، جبل  های آبرشته چاهتمام که؛ 

توسط کارشناسان محترم  کندی، دیزج، بهلول آباد و باوان
شرکت آبفار تحت پایش و کنترل مداوم قرار دارند و این امر 

های مورد مطالعه و ارتقاء شاخص سبب سالم ماندن آب چاه
 سالمت در روستاهای یاد شده گردیده است.

 سپاسگزاری
فرهیخته جناب  راهنمای استاددریغ زحمات بی ازالزم است 
دانشگاه آزاد اسالمی محترم  وحید تنهایی، ریاستآقای دکتر 

چنین استان آذربایجانغربی جناب آقای دکتر پوریوسف و هم
مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب روستایی شهرستان 

ی های مادی و معنوارومیه و همکارانشان که با حمایت
صمیمانه مقدمات اجرای این پروژه تحقیقاتی را فراهم نمودند 

 سپاسگزاری نمایم .
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