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Abstract 
Background: Providing safe drinking water and monitoring the quality are necessary in the human 
societies. 
Objective: The aim of study was to evaluate the microbial quality of groundwater of Qazvin city. 
Methods: This cross-sectional study was performed to evaluate the microbial quality of 45 drinking 
water resources Qazvin city in terms of total coliform and fecal. Sampling was done in the winter to 
spring during 2013-14. Sample analysis was performed using standard multiple tube fermentation (3 
tubes) method for total coliform and fecal counting. 
Findings: Total coliform and fecal concentration were zero in all taken samples and all samples 
were free of microbial contamination of total and fecal coliform. 
Conclusion: Microbial quality of drinking water supplies of Qazvin city was favorable in terms of 
total and fecal coliforms and in accordance with the standards of the country in relation to microbial 
contamination, But in order to maintain the desirability, continuous monitoring of the water and 
wastewater company is very important on the quality of the supply sources of drinking water. 
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دهچکی 

 ضروري براي جوامع بشري مبدل شده است.  يامرآب آشامیدنی سالم و نظارت بر کیفیت آن به تأمین  :زمینه
 آب آشامیدنی شهرستان قزوین انجام گرفت.  کنندهمطالعه حاضر با هدف ارزیابی آلودگی میکروبی منابع تأمین هدف:

آب آشامیدنی شهرستان قـزوین بـا    کنندههاي تأمینچاه از چاه 45یت میکروبی در مقطعی جهت تعیین کیف -این مطالعه توصیفیها: مواد و روش
اي) جهت لوله 3اي (ها با استفاده از روش استاندارد تخمیر چندلولهانجام شد. آنالیز نمونه 93تا  1392هاي رداري در فصول زمستان و بهار سالبنمونه

 شمارش کلیفرم کل و مدفوعی صورت پذیرفت.
صـفر و فاقـد آلـودگی میکروبـی از نظـر کلیفـرم کـل و        هاي گرفته شده غلظت کلیفرم کل و مدفوعی که در تمامی نمونه نتایج نشان دادها: تهیاف

 مدفوعی بودند.
 با استاندارد کیفیت میکروبی منابع تأمین آب آشامیدنی شهرستان قزوین از لحاظ آلودگی به کلیفرم کل و مدفوعی بسیار مطلوب بود وگیري: نتیجه

ملی مطابقت داشت اما جهت حفظ مطلوبیت، نظارت مستمر شرکت آب و فاضالب بر وضعیت کیفی منابع تأمین آب آشامیدنی بسـیار حـایز اهمیـت    
 باشد.می

 
 ، آب آشامیدنیمنابع آب، آلودگی میکروبی ها:کلیدواژه

 
 

:مقدمه 
آب کننـده  هاي زیرزمینـی از منـابع اصـلی تـأمین    آب     

مختلـف فیزیکـی،    کنندهباشند. عوامل آلودهآشامیدنی می
را مورد تهدید قـرار  منابع کیفیت این  شیمیایی و میکروبی

بنـابراین در بسـیاري از کشـورها تـأمین آب      )2و1(.دندهمی
آب آلوده زیرا  ،باشدمیحایز اهمیتی  آشامیدنی سالم مسئله

یکی از  )3(ها شود.تواند موجب انتقال بسیاري از بیماريمی
آلـودگی مـدفوعی    ،مشکالت اصلی مرتبط با بهداشت آب

عنوان یک عامـل اساسـی جهـت کنتـرل     آب است که به
   .گیــر شــناخته شــده اســتهــاي گوارشــی همــهبیمــاري
   شـوند طریـق آب منتقـل مـی   که از  هاي گوارشیبیماري

اي هسـتند کـه از   زاي رودهعمده از عوامل بیماريطور به

شوند. اسـهال باسـیلی،   نی منتقل میدها -طریق مدفوعی
هایی هسـتند کـه توسـط    جمله بیمارياز  وبا، ژیاردیازیس
  )4(شوند.آب منتقل می وسیلهزا ایجاد و بهعوامل بیماري

حـدود   )WHO(طبق آمار سازمان جهـانی بهداشـت        
هـاي  علـت بیمـاري  درصد مـرگ و میـر کودکـان بـه     80

مصرف آب آشامیدنی ناسالم  ناشی ازگوارشی مانند اسهال 
میلیارد نفر در جهـان بـه منـابع آب     1/1و ساالنه  باشدمی

آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. عـالوه بـر ایـن افـزایش     
ضعیت ظاهري و کیفـی آب باعـث   آگاهی مردم در مورد و

عنـوان یـک   بر روي کیفیت آب بـه  شده است که نظارت
هـاي  در میـان شـاخص   )5(مسئله مهم در نظر گرفته شود.
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 هاي گـروه کلیفـرم کـل و مـدفوعی     بهداشتی آب باکتري
هاي اصلی جهت تعیین کیفیت میکروبـی  عنوان شاخصبه

بنابراین بررسی وضعیت  )3(شوند.آب آشامیدنی استفاده می
 کننـده منابع تأمین آب آشامیدنی با توجه بـه منـابع آلـوده   

 رسد.نظر میمختلف امري حیاتی به
مختلفی در زمینـه کیفیـت میکروبـی آب     هايمطالعه     

هـاي زیرزمینـی در کشـورمان    خصـوص آب آشامیدنی بـه 
و همکاران در خصـوص   سهرابیاست. بررسی  انجام شده
کروبی آب منـاطق شـهري، روسـتایی و منـابع     کیفیت می

تأمین آب خصوصی استان کرمانشاه نشان داد که کیفیـت  
میکروبی آب آشامیدنی شهري در طول مدت مطالعه تغییر 

هــاي منــاطق درصــد از نمونــه 98/31چنـدانی نداشــت و  
ــودگی کلیفــرم مطالعــه  )6(بودنــد. کــل روســتایی داراي آل

ی دوبرادران و همکاران نیز نشان داد کـه کیفیـت بهداشـت   
 )7(.آفــرین نیســتآب بوشــهر از لحــاظ میکروبــی مشــکل

و همکـاران نیـز گـزارش کردنـد کـه       مختـاري همچنین 
شـاخص مطلوبیـت فقـدان بـاکتري کلیفـرم گرماپـاي در       

و آذر در آبـان  حومه شهر اردبیـل  مورد بررسی روستاهاي 
بــه   بـا توجـه   )8(.درصـد بـود   100 و 66/96ترتیـب  بهماه 

و لـزوم   و بهداشت عمومیالمت س نقـش کیفیـت آب در
 ،ین آب آشامیدنیمتأشناخت جامع از وضعیت کیفی منابع 

 منــابع هـدف از ایـن مطالعــه ارزیـابی آلــودگی میکروبـی     
 کلیفرم نظر قزوین ازشهرسـتان آب آشامیدنی  کنندهمینتأ

  بود. 93الی  1392 مـدفوعی در سال کل و
 

هامواد و روش: 
تا خرداد  1392مقطعی از بهمن  -این مطالعه توصیفی     
اري در فصول زمسـتان و  بردبه انجام رسید. نمونه 93ماه 

شده بـا   دار استریلاي درببهار با استفاده از ظروف شیشه
آب آشـامیدنی   کننـده تـأمین هاي سولفات سدیم از چاهتیو

بـا توجـه بـه     در این پژوهش  شهرستان قزوین انجام شد.
ــه ــاه 45 وســعت منطق ــراف   چ ــامیدنی اط ــأمین آب آش ت
بـرداري  جهـت نمونـه  صورت تصادفی به شهرستان قزوین

هـا  از ذکر اسامی چاه نعلت محرمانه بودبه انتخاب شدند.
صورت شـماره مشـخص شـده    ها بهاسامی آنو خودداري 

ها در دو فصل مختلـف زمسـتان و   یک از چاه است. از هر
بهــار جهــت تعیــین وضــعیت میکروبــی (کلیفــرم کــل و  

اي) لوله 3اي (روش تخمیر چندلولهاستفاده از مدفوعی) با 
بـرداري و آنـالیز   صورت گرفت. نمونـه برداري ار نمونهدو ب

هـاي  براي آزمـایش هاي استاندارد ها براساس روشنمونه
و  16SPSSافــزار هــا بــا نــرمداده )9(بــود.آب و فاضــالب 

 آزمون آماري تی تک گروهی تحلیل شدند.
 
هایافته: 

و کلیفـرم مـدفوعی    )TC(نتایج غلظت کلیفرم کـل       
)FC( هـا  بررسی با توجه به شماره چـاه  هاي مورددر چاه

هاي گرفتـه  درصد نمونه 100  باشد. نتایج نشان داد کهمی
میدنی شهرسـتان قـزوین   هاي تـأمین آب آشـا  شده از چاه

فاقد آلودگی میکروبـی بودنـد و حـداقل و حـداکثر تعـداد      
 100هـا صـفر تعـداد در    کلیفرم کل و مدفوعی در نمونـه 

 ).1لیتر نمونه بود (جدول شماره میلی
 

و کلیفرم  )TC(میانگین غلظت کلیفرم کل  -1جدول 
آب آشامیدنی  کنندههاي تأمیندر چاه )FC(مدفوعی 

 93تا  92هاي زوین در سالشهرستان ق
 

شماره 
 چاه

ترین کلیفرم کل (محتمل
 لیتر)میلی 100تعداد در 

ترین (محتملکلیفرم مدفوعی 
 میلی لیتر) 100تعداد در 

 صفر صفر 1
 صفر صفر 2
 صفر صفر 3
 صفر صفر 4
 صفر صفر 5
 صفر صفر 6
 صفر صفر 7
 صفر صفر 8
 صفر صفر 9
 صفر صفر 10
 صفر صفر 11
 صفر صفر 12
 صفر صفر 13
 صفر صفر 14
 صفر صفر 15
 صفر صفر 16
 صفر صفر 17
 صفر صفر 18
 صفر صفر 19
 صفر صفر 20
 صفر صفر 21
 صفر صفر 22
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شماره 

 چاه
ترین کلیفرم کل (محتمل

 لیتر)میلی 100تعداد در 
ترین (محتملکلیفرم مدفوعی 

 میلی لیتر) 100تعداد در 
 صفر صفر 23
رصف 24  صفر 
 صفر صفر 25
 صفر صفر 26
 صفر صفر 27
 صفر صفر 28
 صفر صفر 29
 صفر صفر 30
 صفر صفر 31
 صفر صفر 32
 صفر صفر 33
 صفر صفر 34
 صفر صفر 35
 صفر صفر 36
 صفر صفر 37
 صفر صفر 38
 صفر صفر 39
 صفر صفر 40
 صفر صفر 41
 صفر صفر 42
 صفر صفر 43
 صفر صفر 44
رصف صفر 45  

 
گیريبحث و نتیجه: 

گـر آن اسـت کـه کیفیـت     مطالعه حاضـر بیـان  نتایج      
آب آشـامیدنی شهرسـتان    کننـده هاي تأمینمیکروبی چاه

قزوین از نظر کلیفرم کل و مدفوعی بسیار مطلوب است و 
هاي کشوري در ارتبـاط بـا کیفیـت میکروبـی     با استاندارد

کـاران کـه در   مطابقت دارد. نتایج مطالعـه مختـاري و هم  
هـاي حومـه   بررسی وضعیت میکروبی آب آشامیدنی روستا

هـاي  اردبیل انجام شده بود نیز نشان داد که کیفیت نمونه
بـا   و بودهاز لحاظ میکروبی در محدوده عالی  مورد بررسی

 )8(،دست آمـده از ایـن مطالعـه همخـوانی داشـت     هنتایج ب
اگرچه نتایج مطالعه کروئی و همکاران که با هدف ارزیابی 

هـاي اطـراف شـهر    هاي آب روسـتا وضعیت میکروبی چاه
مین تـأ  ساري انجام شده بود نشان داد که وضعیت منـابع 

و داراي آلودگی مـدفوعی  نامطلوب  آب از لحاظ میکروبی
سـو  همبا نتـایج مطالعـه حاضـر     که شدبامیبسیار باالیی 

هـاي مـدفوعی در منـابع    بودن آلـودگی باال علت  )10(نبود.
ورود مسـتقیم   توانـد؛ ر مینسبت به مطالعه حاض تاییروس

ارع و در مـز هاي حیـوانی  استفاده از کود فضوالت حیوانی،
  کننده آب باشد.ي تأمینهاعدم وجود درپوش در چاه

حیــدري و  ژوهشپــ نتــایج مطالعــه حاضــر بــا نتــایج     
هـاي آشـامیدنی   همکاران در بررسی کیفیت میکروبی آب

ایـن تطـابق    از علل )11(.روستاهاي کاشان مطابقت داشت
در  هاي مـورد بررسـی  توان به تحت پوشش بودن چاهمی

      ،اشــاره کــرد دو مطالعــه توســط شــرکت آب و فاضــالب
وضـعیت   حیـدري و همکـاران نشـان دادنـد    که ي طوربه

ی کــه تحــت پوشــش شــرکت آب و یهــامیکروبــی چــاه
نقـش  دهد که این نشان می بود.فاضالب نبودند نامطلوب 

نظـر کیفیـت    فاضالب در تأمین آب سالم از شرکت آب و
 باشد.بسیار مهم می میکروبی

منـابع  طور کلی نتایج ایـن تحقیـق نشـان داد کـه     به     
ــأ ــودگی  ت ــزوین از لحــاظ آل مین آب شــرب شهرســتان ق

هاي کـل و مـدفوعی وضـعیت بسـیار     میکروبی به کلیفرم
ا باید توجـه داشـت کـه وجـود نداشـتن      ام مطلوبی دارند،

هاي شاخص، دلیلی بر قابل شرب بودن آب نیست باکتري
ــرا آ ــاري  زی ــل بیم ــایر عوام ــه س ــت ب ــن اس       زاي ب ممک

هـا در  ها، تک یاختگان یـا کـرم  ویروس :کننده مانندآلوده
بنـابراین   ره آب و شـبکه آبرسـانی آلـوده باشـد.    منابع ذخی

منـابع  و فاضالب بـر کیفیـت   اي سازمان آب نظارت دوره
اهمیـت  ه و شبکه توزیع آب آشـامیدنی حـایز   مین، ذخیرتأ

 است.  

 
گزاري:سپاس 
مسئولین محترم آزمایشگاه میکروبی آب وسیله از بدین    

بلندیان شهرستان قزوین که در امـر  مرکز بهداشت شهید 
اند تشکر و ها همکاري داشتهبرداري و انجام آزمایشنمونه
 گردد.ی میقدردان
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