
 

 

  

قال و بندر ترکمن  انبارهاي روستاهاي شهرستان آق بررسی کیفیت باکتریولوژیکی آب آب
  1387در سال 

  1∗∗∗∗محمود تقوي ، ∗∗∗∗، یوسف کر∗∗∗، قربان محمد اونق∗∗نژاد ، نورمحمد بیرام∗محمدعلی ززولی

  چکیده
بر اساس نظر سازمان . انبارها براي مصارف شرب در ایران و  بسیاري از نقاط دیگر مرسوم بوده است ذخیره آب باران در آب :مقدمه

آب آلوده یکی از مهمترین راههاي انتقال آلودگی میکروبی در جوامع بشري است، لذا بررسی وضعیت ) WHO(بهداشت جهانی 
منظور شناسایی منابع احتمالی آلودگی و ارائه راهکارهایی براي بهبود وضعیت این مخازن انبارها به  کیفیت باکتریولوژیکی این آب

  .باشد ضروري می
گیري  با استفاده از نمونه. قال و بندر ترکمن انجام شد انبار روستاهاي شهرستان آق این مطالعه توصیفی بر روي آب :روش بررسی

و میزان  pHبراي هر نمونه تعداد کلیفرم، کلیفرم مدفوعی، . برداري انجام شد و نمونهروستا انتخاب  8انبار واقع در  آب 40اي  خوشه
و  SPSS 15.0و  Excelافزارهاي  ها از نرم براي تجزیه و تحلیل داده. گیري شد هاي استاندارد اندازه کلر باقیمانده، مطابق با روش

  .والیس استفاده شد -ویتنی و کروسکال -هاي من آزمون
. حاوي کلیفرم مدفوعی بودند) درصد 6/31معادل (نمونه 38آلوده به کلیفرم و ) درصد 9/60معادل (نمونه  73در مجموع  :ایافته ه
داري از لحاظ آلودگی به کلیفرم و کلیفرم  شدند، اختالف معنی هایی پوشش حلبی و ایرانیتی تغذیه می انبارهایی که از سقف بین آب

هاي قبل از بارندگی  هاي بعد از بارندگی با نمونه داري بین نمونه تفاوت معنی). = 086/0pو 212/0به ترتیب(مدفوعی وجود نداشت 
  .و پس از کلرزنی مشاهده شد

با توجه به آزمایشات انجام شده، میزان آلودگی به کلیفرم و کلیفرم مدفوعی در سطح نسبتا باالیی قرار دارد و الزم  :گیري نتیجه
انبارها و ضدعفونی آب به مردم داده شود و اقدامات الزم از  هاي الزم جهت بهسازي آب منظور حفظ بهداشت عمومی، آگاهی  است به

 .را درآیدسوي مسئولین بهداشتی منطقه به اج

 
  

  .مدفوعی انبار، کلیفرم، کلیفرم آب: کلمات کلیدي
 

 

 

 
                                                             

 مازندران پزشکی علوم دانشگاه ،بهداشتی علوم تحقیقات مرکز و بهداشت دانشکده گروه بهداشت محیط،،استادیار ∗
  پزشکی مازندران دانشگاه علوم ،اشت محیطدآموخته کارشناسی به دانش ∗∗

  مرکز بهداشت بندر ترکمن ،کارشناس بهداشت محیط ∗∗∗ 
  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندرانعضو  ،ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشجوي کارشناسی ∗∗∗∗
  نویسنده مسئول -١
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  مقدمه
. ترین مواد موجود در کره خاکی است آب یکی از حیاتی

هایی  ترین اهرم کمبود منابع آبی به عنوان یکی از حیاتی
است که زندگی انسان، گیاهان و جانوران را در بسیاري 

است و   از کشورها ازجمله کشور ما مورد تهدید قرار داده
همچنین به عنوان یکی از تنگناهاي توسعه اقتصادي و 

مصارف گوناگون آب  .)1(شود کشاورزي محسوب می
اعم از شرب، کشاورزي، صنعت، مصارف تفریحی و غیره 

یت در جهان، افزایش یافته در اثر رشد روزافزون جمع
 5/5بینی شده است که حدود  پیش. )3, 2(است 

در مناطق  2025میلیارد نفر از جمعیت جهان تا سال 
. داراي کمبود آب، در حد متوسط تا شدید زندگی کنند

آوري و ذخیره آب باران جهت مصارف گوناگون از  جمع
دیرباز، هم در ایران و هم در بسیاري از نقاط دیگر 

ز در برخی از نقاط کشورمان، هنو. مرسوم بوده است
انبارها براي مصارف شرب و  ذخیره آب باران در آب

به دلیل عدم دسترسی . )7- 4(گیرد مانند آن انجام می
کافی به منابع آبهاي زیرزمینی و حتی آبهاي سطحی در 

ن گلستان، باران در برخی از نقاط استا فصول کم
، مردم اقدام به نشین خصوص بخشی از مناطق ترکمن هب

) انبار آب(آوري آب باران در مخازن زمینی  جمع
. نمایند تا بخشی از آب مورد نیاز خود را تامین کنند می

هاي انجام شده، مشخص شده است  با توجه به بررسی
انبارها که ناشی از نزوالت آسمانی  که آب موجود در آب

ژه باران است، از لحاظ خصوصیات شیمیایی در وی به
وضعیت مطلوبی قرار داد و شاید بتوان گفت بهترین 

از طرفی آب شرب باید . )8, 6(ذخیره موجود آب است
ها،  ا نظیر باکتریها، ویروسعاري از عوامل بیماریز

صورت  در غیر این. ها باشد ها، پروتوزوئرها و انگل قارچ
آشامیدن آب شرب غیر سالم، تاثیرات سوئی بر سالمتی 

محققین متعددي در . )10, 9(ها خواهد گذاشت انسان
ب در هاي ناشی از آ در جهت برآورد تعداد کل بیماري

و همکارانش در  Prüss. اند سراسر جهان تالش نموده

اند که آب، بهسازي و بهداشت  تخمین زده 2002سال 
درصد از کل  7/5درصد از کل مرگ و میرهاي دنیا و  4

 .)9(شوند هاي موجود در سراسر دنیا را سبب می بیماري
انبارهاي روستایی استان  کیفیت شیمیایی آب در آب

طالعه قرار گرفت که گلستان، توسط ظفرزاده مورد م
جز بعضی موارد که داراي غلظت بیش از  مشخص شد به

اند، در بقیه موارد  حد آهن، سرب و کادمیوم بوده
 .)8(اند پارامترهاي شیمیایی آب در حد مطلوب بوده

انبارهاي  کیفیت شیمیایی و باکتریولوژیکی آب آب
شت نیز توسط همین محقق بررسی شهرستان مینود

شد و نتایج حاکی از آلودگی این آبها به کلیفرم، کلیفرم 
ي  مطالعه. )5(مدفوعی و استرپتوکوکوس فیکالیس بود

انبارهاي موجود در جزایر ویرجینیاي آمریکا نشان  آب
بالقوه به حدي در آب وجود داشتند هاي  داد که پاتوژن
انبارها، که براي مصارف آشامیدن و شستشو  که  آب آب
شده است، یک منبع براي بیماري لژیونال بوده  بکار می
انبارهاي جزایر  ي آبي دیگري بر رو مطالعه. )11(است

نشان داد که یکی یا هر دو  1ویرجینیا توسط کریستینا
در ) کریپتوسپوریدیوم و ژیاردیا(پروتوزوئر مورد مطالعه 

انبارهاي  از آب %47انبارهاي عمومی و در  از آب 81%
با توجه به این که . )12(خصوصی وجود داشته است

بخشی از جمعیت روستایی این استان از طریق 
سازي آب باران، آب مورد نیازشان را تامین  ذخیره
کنند، لزوم پایش مستمر کیفیت میکروبی منابع آب  می

آشامیدنی و اینکه تا کنون ارزیابی قابل استنادي در 
قال و بندر ترکمن  هاي آق مورد روستاهاي شهرستان

م نشده است، هدف از انجام این تحقیق ارزیابی انجا
انبارهاي روستایی  آوري شده در آب کیفیت آب جمع

قال و بندر ترکمن، یافتن  هاي آق نقاطی از شهرستان
هاي  حل دالیل احتمالی آلودگی میکروبی و ارائه راه

                                                             
١ Kristina 
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مناسب در صورت وجود مشکل آلودگی میکروبی 
 .باشد می

  
  بررسیروش 

بررسی در این تحقیق را روستاهاي دو جامعه مورد 
ها  نمونه. هند قال و بندر ترکمن تشکیل می شهرستان آق

در . اي انتخاب شد گیري خوشه با استفاده از روش نمونه
روستا از بین روستاهاي هر  4مرحله اول تعداد 

 5شهرستان انتخاب و از بین روستاهاي انتخاب شده، 
طی سه . دیدانبار بطور تصادفی انتخاب گر آب

تعداد ، )قبل و بعد از بارندگی و پس از کلرزنی(مرحله
در . انبارهاي انتخاب شده برداشت شد آب نمونه از 120

 )فصل پائیز(ماه بطول  3مجموع این مطالعه مدت 
ها تحت شرایط مناسب و در ظروف  نمونه. انجامید
. برداري استریل به آزمایشگاه انتقال داده شدند نمونه

و PHبراي هر نمونه تعداد کلیفرم، کلیفرم مدفوعی،
هاي ذکر شده در  میزان کلر باقیمانده، مطابق با روش

هاي استاندارد براي آزمایشات آب و فاضالب  روش
انبارهاي  وضعیت ظاهري آب. )13(گیري شد اندازه

. مذکور از نظر بهسازي بودن نیز مورد بررسی قرار گرفت
 Excelافزارهاي  ها از نرم به منظور تجزیه و تحلیل داده

-ویتنی و کروسکال- هاي من و آزمون SPSS 15.0و 
 .والیس استفاده شد

  
  یافته ها

  انبارهاي مورد مطالعه وضعیت ساختمان آب
نمونه  120انبار انتخاب شده، تعداد  آب 40از مجموع  

در ان . در مجموع سه مرحله مورد بررسی قرار گرفت
تحقیق از روستاهاي آلتین تخماق، سقرتپه، قلعه جیق و 

پست از توابع شهرستان بندر ترکمن، و ازروستاهاي  کله
 توابع از قره حاجی و شورحیات آباد، قربان  قبر، آق

نوع ) 1(در جدول . برداري شد قال نمونه آق شهرستان
آوري  پوشش بام روستاهاي مورد مطالعه، جهت جمع

جمعیت ) 2(همچنین در جدول . آب باران آمده است
روستاهاي مورد مطالعه، تعداد و وضعیت بهسازي 

  . انبارها آمده است آب

 
 

  نوع پوشش بام روستاهاي مورد مطالعه: 1جدول 
انبار مورد  تعداد آب  روستانام 

  مطالعه
  نوع پوشش بام

  ایرانیت  حلبی
  2  3  5  آلتین تخماق
  1  4  5  قلعه جیق بزرگ

  1  4  5  سقر تپه
  4  1  5  کله پست
  2  3  5  آق قبر

  4  1  5  شورحیات
  2  3  5  قربان آباد
  2  3  5  حاجی قره
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  مطالعهانبارهاي روستاهاي مورد  جمعیت و وضعیت بهسازي آب: 2جدول

  بهسازي نشده  بهسازي شده  انبار تعداد آب  جمعیت  نام روستا
  49  29  78  657  آلتین تخماق
  106  104  210  1215  قلعه جیق بزرگ
  102  72  174  1311  سقر تپه
  61  33  94  638  کله پست
  -  74  74  672  آق قبر
  4  31  35  834  شورحیات
  -  27  27  1182  قربان آباد
  5  41  46  553  حاجی قره

  

انبارهاي روستاهاي مورد مطالعه از لحاظ  وضعیت آب
انبارهاي  آب. بهسازي بودن نیز مورد بررسی قرار گرفت
صورت مکعب  موجود از نظر شکل ساختمانی به

متر مکعب  30-40مستطیل و غالبا داراي حجم 
باشند که ساختمان آنها از جمله دیوارها، کف در زیر  می

 30-40تنها قسمت فوقانی آنها حدود (رند زمین قرار دا
مصالح مورد ). متر باالتر از سطح زمین قرار دارد سانتی

در . باشد استفاده غالبا ماسه و سیمان، آجر و سنگ می
اتیلنی براي هدایت آب  هاي پلی انبارها از لوله اکثر آب

به مخزن زمینی استفاده شده ) پشت بام(باران از آبگیر 
سال متغیر  35تا  10انبارهاي موجود از  قدمت آب. بود

در روستاهاي مورد مطالعه، غالبا از ایرانیت و . بودند
آوري و  حلب به عنوان پوشش بام، که آب باران را جمع

در . کند، استفاده شده است انبار هدایت می به داخل آب
 556روستاهاي توابع شهرستان بندر ترکمن، مجموعا 

 81/42(انبار آب 238از این تعداد  انبار وجود دارد که آب
بهسازي ) %19/57(انبار آب 318بهسازي شده و ) %

انبار موجود در  آب 182از مجموع . نشده بوده است
 173قال،  روستاهاي مورد مطالعه از توابع شهرستان آق

) %9/4(انبار آب 9بهسازي شده و ) %1/95(انبار آب
  .باشد بهسازي نشده می

  قبل از بارندگی وضعیت میکروبی آب
ها به  مدفوعی در نمونه آلودگی به کلیفرم و کلیفرم

آمده ) 1(تفکیک روستاهاي مورد بررسی در نمودار
بیشترین آلودگی به کلیفرم مربوط به روستاي . است
پست و بیشترین آلودگی به کلیفرم مدفوعی در  کله
هاي گرفته شده از روستاهاي آلتین تخماق،  نمونه

هاي  از نمونه. شود پست مشاهده می سقرتپه و کله
برداشت شده از روستاهاي توابع شهرستان بندر ترکمن، 

) %85(نمونه 17فاقد کلیفرم و ) %15(نمونه 3تعداد 
نیز عالوه بر ) %55(نمونه 11. آلوده به کلیفرم بودند

از .  آلودگی کلیفرمی به کلیفرم مدفوعی نیز آلوده بودند
روستاهاي توابع شهرستان هاي برداشت شده از  نمونه
) %80(نمونه 16آلوده به کلیفرم و ) %20(نمونه 4قال،  آق

نیز به کلیفرم ) %20(نمونه 4. آلوده به کلیفرم بودند
ها برابر  در نمونه PHمیانگین . مدفوعی آلوده بودند

ترتیب برابر با  و حداقل و حداکثر آن به 95/7 28/0±
ها کلر باقیمانده  در هیچ یک از نمونه. بود 5/8و 2/7

ترتیب برابر با  اکثر کلیفرم بهحداقل و حد. وجود نداشت
حداقل و حداکثر و  MPN/100ml93و0

 و  0ها برابر  مدفوعی نیز در نمونه کلیفرم

MPN/100ml21 بود.  
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نمودار (1)-  آلودگی به کلیفرم و کلیفرم مدفوعی در نمونه هاي مربوط به قبل از بارندگی به تفکیک 
روستاهاي مورد مطالعه

ونه
 نم
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 تع
    

    
    

  
فاقد کلیفرم کلیفرم کلیفرم مدفوعی

  

  وضعیت میکروبی آب بعد از بارندگی

مدفوعی در  آلودگی به کلیفرم و کلیفرم )2(نمودار 
ها را به تفکیک روستاهاي مورد بررسی نشان  نمونه
آباد،  هاي مربوط به روستاهاي قربان نمونه. دهد می

پست بیشترین آلودگی به کلیفرم را  شورحیات و کله
مدفوعی  نشان دادند و بیشترین آلودگی به کلیفرم

  .خماق بودمربوط به روستاهاي سقرتپه و آلتین ت
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دهد که در  نتایج آزمایشات پس از بارندگی نشان می

هاي شهرستان بندر هاي گرفته شده از روستا بین نمونه
 17فاقد آلودگی، ) %15(نومنه3ترکمن، تعداد 

آلوده به ) %70(نمونه 14داراي کلیفرم و ) %85(نمونه
هاي مربوط به توابع  نمونهدر . کلیفرم مدفوعی بودند

 18فاقد کلیفرم، ) %10(نمونه 2قال،  شهرستان آق
داراي ) %35(نمونه 7آلوده به کلیفرم و ) %90(نمونه

ها  در نمونه PHمیانگین . کلیفرم مدفوعی بودند
ترتیب برابر  و حداقل و حداکثر آن به 43/7 ±34/0برابر

باقیمانده  ها کلر در هیچ یک از نمونه. بود 4/8و  8/6با 
ترتیب برابر با  حداقل و حداکثر کلیفرم به. وجود نداشت

و حداقل و حداکثر  MPN/100ml 240و  0
و  0ها برابر  مدفوعی نیز در نمونه کلیفرم

MPN/100ml 23 بود.  

  وضعیت میکروبی آب بعد از کلرزنی

ها را به  مدفوعی در نمونه به کلیفرم و کلیفرم )3(نمودار 
. دهد تفکیک روستاهاي مورد بررسی نشان می

قبر، کله پست و  هاي مربوط به روستاهاي آق نمونه
در هیچ . سقرتپه فاقد کلیفرم و کلیفرم مدفوعی بودند

  .ها کلیفرم مدفوعی مشاهد نشده است یک از نمونه
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آلودگی به کلیفرم و کلیفرم مدفوعی در نمونه هاي مربوط به بعد از بارندگی به  : 2نمودار 
تفکیک روستاهاي مورد مطالعه

کلیفرمفاقد کلیفرم کلیفرم مدفوعی
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مدفوعی در  روند تغییرات آلودگی به کلیفرم و کلیفرم
هاي برداشت شده از روستاهاي دو  مجموع نمونه

) 4(برداري، در نمودار  مرحله نمونه 3شهرستان، در طی 
مدفوعی  آلودگی به کلیفرم و کلیفرم. آورده شده است

در . اند ابتدا روند سعودي و سپس روند نزولی داشته
انبارها کلرزنی شد و بعد از  برداري، آب حله سوم نمونهمر

در . برداري انجام شد زمان تماس کافی عمل نمونه
هاي برداشت شده در بعد از کلرزنی، از روستاهاي  نمونه

آلوده ) %10(نمونه 2توابع شهرستان بندر ترکمن، تنها 
. فاقد آلودگی بودند) %90(نمونه 18به کلیفرم بودند و 

ها آلودگی به کلیفرم مدفوعی  یک از نمونه در هیچ
هاي برداشت شده در بعد از  در نمونه.مشاهده نشد

 3قال، تنها  کلرزنی، از روستاهاي توابع شهرستان آق
) %85(نمونه 17آلوده به کلیفرم بودند و ) %15(نمونه

ها آلودگی به  یک از نمونه فاقد آلودگی بودند و در هیچ
هاي مورد  در نمونه. شدکلیفرم مدفوعی مشاهده ن

بررسی در این مرحله، حداقل و حداکثر کلیفرم به 

میانگین .  بود MPN/100ml 43و   0ترتیب برابر 
pH و  8/6با حداقل و حداکثر  83/7 ± 34/0ها در نمونه

و  45/0 ± 18/0کلر باقیمانده نیز با میانگین . بود 4/8
در نمودار شماره . وجود داشت 1و  0 حداقل و حداکثر

ها به  مدفوعی در نمونه آلودگی به کلیفرم و کلیفرم 3
  .تفکیک روستاهاي مورد بررسی نشان داده شده است

  گیري بحث و نتیجه
انبارهاي  ویتنی جهت مقایسه آب-نتایج آزمون من

تغذیه شده از پوشش حلبی و ایرانیتی بام بیانگر این 
هاي  داري بین نمونه معنی مطلب است که تفاوت

انبارهاي تغذیه شده از پوشش حلبی  برداشت شده از آب
با توجه به نتایج ).P>0.005(و ایرانیتی وجود ندارد

داري بین  والیس تفاوت معنی- آزمون کروسکال
هاي برداشت شده قبل از بارندگی، بعد از بارندگی  نمونه

الزم  ).P<0.001 , df=2(و بعد از کلرزنی مشاهده شد
مدفوعی به  به ذکر است که آلودگی به کلیفرم و کلیفرم
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تپهسقر پستکله قبرآق حیاتشور آبادقربان قرهحاجی
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آلودگی به کلیفرم و کلیفرم مدفوعی در نمونه هاي مربوط به بعد از کلرزنی به تفکیک : 3نمودار
روستاهاي مورد مطالعه

کلیفرمفاقد کلیفرم مدفوعیکلیفرم
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هاي برداشت شده بعد از  میزان قابل توجهی در نمونه
  .کلرزنی بیشتر از دو مرحله دیگر بوده است

هاي  با توجه به نتایج آزمایشات، آلودگی آب در نمونه
 55(برداشت شده در مرحله قبل از بارندگی باال بوده 

براي آب غیر (و از حد استاندارد ) ها درصد از نمونه
کشی،کلیفرم مدفوعی برابر یا صفر و حداکثر تعداد  لوله

تجاوز ) هاي اتفاقی براي نمونه MPN/100  10کلیفرم
هاي برداشت شده بعد از بارندگی  در نمونه. کرده است

ها،  نمونه %80بعارت دیگر . یابد این آلودگی افزایش می
نتایج این تحقیق  .استاندارد داشتندآلودگی بیش از حد 

مشابه نتایج تحقیق ناظري و همکاران بر روي 
باشد  می 1384انبارهاي شهرستان کاشان در سال  آب

ها داراي آلودگی به  نمونه %47که در آن مشخص شد 
اند و  آلوده به کلیفرم مدفوعی بوده %2/35کلیفرم و 

هاي محمدي و  بررسی. )4(اند براي شرب مناسب نبوده
هاي مربوط به  نمونه %100منصوري نیز آلودگی  شاه
طبق . )7(انبارهاي شهرستان بندر لنگه را نشان داد آب

هاي مربوط به  نمونهتحقیق دهقانی و همکاران، 
آلودگی به  %33انبارهاي شهرستان بیرجند نیز  آب

آلودگی به کلیفرم مدفوعی را از خود  %11کلیفرم و 
انبارهاي  نتایج تحقیق بر روي آب. )6(نشان دادند

شهرستان مینودشت نیز نشان داد که تعداد کلیفرم و 
و تعداد استرپتوکوك %32، تعداد اشریشیا در %56در 

ش از آوري شده بی هاي جمع از نمونه %26فیکالیس در 
هاي  نتایج آزمایش نمونه. )5(حداکثر مجاز بوده است

دهد که کلرزنی آب  گرفته شده بعد از کلرزنی نشان می
انبارها تا حد زیادي این آب را قابل شرب کرده و  آب
حل مناسبی براي رفع آلودگی میکروبی  تواند راه می
دلیل احتمالی افزایش آلودگی میکروبی آب . شدبا
انبارها بعد از بارندگی، وجود گرد و غبار، اجساد  آب

) بام پشت(حشرات و فضوالت پرندگان روي سطح آبگیر 
به همین دلیل ممانعت از ورود آب باران در . باشد می

انبار و یا شستشوي سطح آبگیر  هاي اولیه به آب بارندگی

عالوه . رسد بارندگی ضروري بنظر میقبل از شروع فصل 
توان  براین چند دلیل احتمالی آلوده شدن آب را می

  :صورت زیر نام برد به

عدم توجه کافی به انتخاب محل احداث آب  −
 انبار 

عدم بهسازي کامل در ابتداي ساخت آب انبار  −
 و عدم توجه کافی در انتخاب مصالح کاربردي

با سطح  انبارها هم سطح بودن سقف اکثر آب −
هاي  زمین و افزایش احتمال نفوذ فاضالب
 سطحی و حیوانی از دریچه برداشت آب

ترکیدگی و شکسته بودن لوله  فرسودگی،  −
هاي جمع آوري و انتقال آب باران که باعث 
به دام انداختن گرد و غبار و آلودگی در لوله 
ها شده و در اثر عبور باران از ان باعث 

 آلودگی آب انبار می شود

سات مجاور مانند دامداري، وجود تأسی −
، مرغداري نزدیک به آب انبار که در اصطبل

اثر دفع غیر بهداشتی فضوالت جامد و مایع 
 باعث انتشار آلودگی می شود

هاي نادرست برداشت آب توسط افراد  روش −
 خانوار

انبارها  جهت بهبود کیفیت میکروبی آب آب
  :گردد پیشنهادات زیر ارائه می

ü پاکسازي سطح آبگیرها قبل از  شستشو و
 شروع فصل بارندگی

ü منظور  نصب توري در ابتداي ناودان به
 جلوگیري از ورود آشغال و مواد جامد

ü انبار از منابع آلوده کننده از  رعایت فاصله آب
ها، مسیر  هاي فاضالب، دامداري قبیل چاه

 ...هاي سطحی و  رواناب
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ü انبار  حصارکشی محوطه آب 

ü وف مناسب براي برداشت آب استفاده از ظر
بطوریکه کمترین میزان آلودگی را منتقل 

 کنند

ü انبارهاي ساخته شده مرمت و بهسازي آب 

ü انبار حداقل  نظافت، شستشو و الیروبی آب
 )قبل از شروع فصل بارندگی(بطور سالیانه 

ü هاي اولیه و نیز آب دقایق اولیه  انحراف بارش
 انبار بارندگی به خارج از آب

ü گیر در مسیر ورود آب  استفاده از حوض رسوب
 باران به داخل آب انبار

ü  کلرزنی مناسب و مستمر آب موجود در
  انبارها آب

  تشکر و قدردانی
بدینوسیله از همکاري کارشناسان واحد بهداشت محیط 

قال و بندرترکمن و همچنین از اهالی  هاي آق شهرستان
 .گردد قدردانی میخوب روستاهاي مورد مطالعه تشکر و 
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Water bacteriological quality of cistern water in rural areas of Agh-ghala and 
Bandar Torkman, northeast Iran, 2008 

Zazuli M∗, Beyramnezhad NM∗∗, Onagh G M∗∗∗, Kor Y, Taghavi M∗∗∗∗ 

Abstract 
Introduction: Storage rainwater in cisterns for drinking has been common in many areas 
including Iran. According to World Health Organization, water is one of the most important 
ways for transferring of microbial contamination in human communities, so survey of water 
bacteriological quality in these cisterns is necessary in order to identify the possible sources of 
contamination and to suggest some procedures for improvement of the cisterns status. 
Methods: This descriptive study was conducted on cistern waters of rural areas in Agh-ghala 
and Bandar Torkman counties. A total of 40 cisterns of 8 villages were selected using cluster 
sampling method. For each sample, the number of coliforms and fecal coliforms, Ph and amount 
of the residual chlorine were measured according to the standard methods. In order to analyze the 
data, Excell and SPSS 15.0 soft wares were used and Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests 
were applied. 
Result: Totally, 73 samples(60.9%) were contaminated with coliform and 38 of samples(31.6%) 
contained fecal coliform. There was no significant difference between coliform and fecal 
coliform (p-value=0.086 and 0.212, respectively) in the terms of contamination among the 
cistern waters fed with tin coverage or iranite coverage roofs. A significant difference was 
observed between samples of before and  after raining and after chlorination the water. 
Conclusion:  The performed tests showd  the high degrees of contamination with both coliform 
and fecal coliform.Therefore, in order to protect the public health, giving the essential 
information to the people regarding the improvement of the cistern waters and disinfection of 
water and carrying out the suitable apporaches by regional health authorities are necessary.  

 

Key words: cistern waters, coliform, fecal coliform. 
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