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چکیده
آب یک مایع زیستشناختي است که واکنشهای فیزیکوشیمیائي سوخت و ساز در پیکره موجودات زنده را مقدور و تسهیل مينماید .بسیاری
از مشکالت بهداشتي کشورهای در حال پیشرفت ،عدم برخورداری از آب آشامیدني سالم است .محور توسعه پایدار ،انسان سالم است و سالمت
انسان در گرو بهرهمندی از آب آشامیدني مطلوب ميباشد .آب آشامیدني تصفیه نشده یا با تصفیه نامناسب عامل اصلي بیماری در کشورهای در
حال توسعه است.
این مطالعه ،یک مطالعه توصیفي-تحلیلي است .درطول سال 0931کلیه روستاهای تحت پوشش مراکز بهداشتي درماني شهرستان مراغه از نظر
وضعیت کلرسنجي و نمونه برداری میکروبي و شیمیایي مورد بررسي قرار گرفته است.
با توجه به بررسيهای انجام گرفته مشخص شد تعداد کل کلرسنجيهای انجام گرفته در سال 94173 ،مورد بوده که  39/93درصد کل
کلرسنجيها مطلوب بوده و از کل کلرسنجيهای انجام گرفته  5/10درصد موارد اصالً کلر نداشته و درصد کلرسنجيهای نامطلوب روستاهای
شهرستان مراغه  9/93درصد ميباشد و نیز تعداد کل نمونهبرداریهای آب آشامیدني طي این سال  0100مورد بودهکه  03/59درصد نمونه
برداریهای آب آشامیدني روستاهای شهرستان مطلوب و  01/74درصد آن نامطلوب ميباشد.
وضعیت آب شرب روستاهای شهرستان مراغه مورد قبول و مطلوب بوده و جهت هر چه بهتر شدن وضعیت ،نیاز به همکاریهای بینبخشي و
برونبخشي و نظارتهای کافي مسئولین دارد و با اقدامات مدبرانه و مدیریت صحیح (برنامهریزی ،هماهنگي و سازماندهي) ميتوان درصد
نامطلوب کلر باقيمانده را در شبکههای آبرساني شهری و روستایي شهرستان به صفر تقلیل داد.
کلید واژه :آب ،کلرسنجي ،نمونه برداری ،مراغه
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 74درصد روستا از شیوهی کلرزني دستي 59 ،درصد روستا از
دستگاه کلریناتور استفاده مينمود 47/45 .درصد مناطق روستایي

آب یک مایع زیست شناختي است که واکنشهای فیزیکوشیمیائي

موارد مطلوب کلر باقيمانده را نشان ميدهد .ضمناً  33/01درصد

سوخت و ساز در پیکره موجودات زنده را مقدور و تسهیل

روستاها از کلر با درصد خلوص باالتر 39/41 ،درصد زمان ماند

مينماید .سالمت جامعه رابطه مستقیمي با آب سالم و بهداشتي

کلر مطلوب 39/71 ،درصد سوابق کلرزني ثبت 09/00 ،درصد

دارد چنانچه بدون آن ،حصول سالمت جامعه غیر ممکن خواهد

اندازهگیری کلر بهصورت روزانه 09/91 ،درصد ثبت موارد

بود و بیماریهای مختلفي ميتواند از طریق آب آلوده به انسان

نامطلوب کلر باقيمانده 00/95 ،درصد رعایت اصول ایمني در

منتقل گردد .آب محیطي برای نقل و انتقال مواد در بدن موجودات

نگهداری کلر 31/70 ،درصد سطح سواد متصدیان کلرزني

زنده است که عالوه بر نقش موثر در متابولیسم ،دفع مواد زائد

مطلوب 35/09 ،درصد مرکز بهداشت بهعنوان ناظر بر کلرزني و

حاصل از فعالیتهای زیستشناختي موجود زنده را موجب

 44/05درصد روستاهای استان دارای لولهکشي آب ميباشد (.)4

ميشود .سالم بودن آب آشامیدني یک مسئله جهاني است .بسیاری

در مطالعهای دیگری که توسط احمداله آبادی در روستاهای

از مشکالت بهداشتي کشورهای درحال پیشرفت ،عدم برخورداری

شهرستان سبزوار انجام گرفت نشان ميدهد که در حال حاضر

از آب آشامیدني سالم است .محور توسعه پایدار ،انسان سالم است

وضعیت کلرزني منابع آب روستا مطلوب نبوده و در  %09موارد

و سالمت انسان در گرو بهرهمندی از آب آشامیدني مطلوب

کلرسنجي ،مقدار کلر باقيمانده صفر و فقط در  01درصد موارد

ميباشد ( .)0-9آب آشامیدني تصفیه شده یا با تصفیه نامناسب

کلر باقيمانده مطلوب بوده است ( .)0با توجه به اینکه اکثر شهرها

عامل اصلي بیماری در کشورهای در حال توسعه است .آب

و روستاهای استان دارای سیستمهای مختلف کلرزني ميباشد ولي

آشامیدني آلوده بیشترین تاثیر را روی سالمت انسان برای بیش از

ممکن است بهعلت عدم آگاهي مجریان در مورد بهرهبرداری

نیمي از جمعیت جهان دارد .مطالعات دو نفر از دانشمندان

صحیح از دستگاههای کلرزني و کمبود نیروی انساني متخصص،

به نامهای گرین برگر و کوپکا نشان ميدهد که محلول کلر با

آبي که به مصرفکننده ميرسد عامل انتقال عوامل بیماریزا باشد

غلظت  02 mg/lبا زمان تماس  9ساعت کافي است که عوامل

لذا با اقدامات ایمني از قبیل کلرزني با استفاده از دستگاه کلرزني

بیماریزا از جمله باسیل سل در آب را از بین ببرد .همچنین

جهت گندزدایي آب آشامیدني که مهمترین سد دفاعي در برابر

مطالعات کلي و اندرسي نشان ميدهد که با توجه به  pHو درجه

باکتریها و ویروسهای بیماریزا است ،توسط مسئولین مربوطه

حرارت ،کلر باقيمانده بیش از  7 mg/lو  05دقیقه زمان ماند و یا

تهیه و توزیع انجام گرفته وبیماریهای مذکور از نظر بروز دائماً

 1/5 mg/lبا زمان تماس  7ساعت ویروسها را غیر فعال مينماید.

تحت نظر باشد .امید است با استفاده از نتایج بهدست آمده بتوان

یک دستور کلي این است که پیش کلرزني بهصورتي انجام گیرد

یک راهکار مناسب جهت تهیه آب شرب مناسب مورد استفاده

که کلر باقيمانده آزاد در آب در تمام مراحل تصفیه -1/5 mg/l

قرار داد.

 1/9باشد( .)9-7در بین استانداردهای کیفي آب آشامیدني
مهمترین پارامتر مربوط به کیفیت باکتریولوژیکي آب است ولي
آب آشامیدني عالوه بر قابلیت قبول از جنبه میکروبیولوژیکي باید
از نظر سایر خصوصیات فیزیکي و شیمیایي مورد بررسي قرار
گرفته و منطبق با استانداردها باشد .بدون تامین آب سالم جایي
برای سالمت مثبت و رفاه جامعه ،وجود ندارد .آب در سیکل
طبیعي و در مراحل مختلف تامین و توزیع در معرض آلودگي
ميباشد و در انتقال و انتشار بسیاری از بیماریهای مهم میکروبي،
ویروسي و انگلي نقش اساسي دارد(  .)5-9در مطالعهای که توسط
نگارنده در استان ایالم انجام گرفت نشان ميدهد که از مجموع
 799روستا  995روستا تحت پوشش کلرزني بود که از این تعداد

 -1مواد و روشها
این مطالعه ،یک مطالعه توصیفي-تحلیلي است .در این
بررسي کلیه روستاهای تحت پوشش مراکز بهداشتي درماني
شهرستان مراغه از نظر وضعیت کلرسنجي و نمونهبرداری میکروبي
و شیمیایي مورد بررسي قرارگرفته شد .ابتدا روستاهای دارا و فاقد
لولهکشي مشخص گردیده سپس روستاهایي که تحت پوشش
شرکت آب و فاضالب روستایي بود مشخص شد .پس از آن طي
فرمي کلیه اطالعات مربوط به تعداد کلرسنجي و نمونههای
برداشت شده جمعآوری و کلیه دادهها توسط نرم افزار spssمورد
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آنالیز قرار گرفته و نتایج آن مشخص گردید.

 – 9نتایج
نتایج حاصل از آزمایش نمونهها (تعداد و درصد کلر سنجيها و نمونهبرداریهای میکروبي و شیمیایي انجام گرفته در فصول مختلف
سال) در جداول و نمودارهای  9 ،0به شرح ذیل آورده شده است.
جدول  -0تعداد کلر سنجيهای انجام گرفته در فصول مختلف سال 0931
کلر سنجيهای انجام گرفته

تعداد مطلوب

تعداد نامطلوب
/9-1

صفر

مطلوب درصد

کل کلر سنجيهای انجام گرفته

04

915

5304

35/9

9913

فصل بهار

043

519

9991

31/90

4900

فصل تابستان

40

955

9339

37/09

4799

فصل پاییز

37

907

5935

39/90

9019

فصل زمستان

جدول  -9تعداد نمونه برداری های انجام گرفته در فصول مختلف سال 0931
نمونه برداریهای انجام گرفته
تعداد نا مطلوب

تعداد مطلوب

نمونه برداری
شیمیایي

نمونه برداری میکروبي

کل نمونه برداری های
انجام گرفته

90

979

9

947

947

فصل بهار

55

990

03

994

909

فصل تابستان

97

979

09

957

999

فصل پاییز

4

955

9

953

999

فصل زمستان
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نمودار :0درصد موارد مطلوب و نامطلوب کلر سنجيهای انجام گرفته در فصول مختلف سال 0931

نمودار :9د رصد موارد مطلوب و نامطلوب نمونه برداری های انجام گرفته در فصول مختلف سال 0931

 -4بحث و نتیجهگیری

در این فصل از تعداد کل نمونهبرداری آب در سطح روستاهای
شهرستان که  909مورد مي باشد  49/01درصد مورد مطلوب و

طبق بررسيهای انجام گرفته مشخص گردید از تعداد کل

 97/93درصد نامطلوب ميباشد.

کلرسنجيهای انجام گرفته فصل بهار سال  35 /9 ،0909درصد

در فصل پاییز درصد موارد مطلوب کلرسنجيها  37/09درصد و

کلرسنجيهای انجام گرفته مطلوب و تنها  7/41درصدکل

موارد نامطلوب  5/09درصد گزارش گردیده است .در این فصل از

کلرسنجيها نامطلوب ميباشد و نیز با توجه به اینکه در فصل اول

تعداد کل نمونهبرداریهای انجام گرفته  31/34درصد مطلوب و

سال  0909تعداد کل نمونهبرداری آب در سطح روستاهای

 3/19درصد آن نامطلوب ميباشد.

شهرستان مراغه  947مورد بوده از این تعداد فقط  90مورد آن

در فصل زمستان از تعداد کل کلرسنجي انجام گرفته موارد مطلوب

نامطلوب گزارش گردیده است .درفصل تابستان سال  0909که

 39/90درصد و مورد نامطلوب  9/90درصد و ازتعداد کل نمونه-

نسبت به فصل بهار تعداد کلرسنجي بیشتر انجام گرفته 31/90

برداری  34/99درصد مطلوب و  9/94درصد نامطلوب ميباشد.

درصد کلرسنجيها موارد مطلوب گزارش شده که نسبت به فصل

در کل نتیجهای که حاصل ميشود به این صورت هست که تعداد

بهار موارد مطلوب کلرسنجي کمتر شده و  3/99درصد کلرسنجي

کل کلرسنجيهای انجام گرفته در سال  94173 ،0909مورد بوده

کلرسنجيها نامطلوب بوده که نسبت به فصل بهار موارد نامطلوب

که  39/93درصد درصد کل کلرسنجيها مطلوب ميباشد و از کل

آماری روبه فزوني داشته است.

کلرسنجيهای انجام گرفته  5/10درصد آن اصالً کلر نداشته و
درصد کلرسنجيهای نامطلوب روستاهای شهرستان مراغه 9/93

بررسي وضعیت کلرسنجي و نمونه برداری میکروبي و شیمیایي آب شرب…
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درصد ميباشد و از تعداد کل نمونهبرداریهای آب آشامیدني که

 -3تامین نیروی متخصص مورد نیاز جهت راهاندازی و بهرهبرداری

 0100مورد ميباشد  347مورد مطلوب و 007مورد نامطلوب

صحیح از دستگاههای کلریناتور و در بعضي موارد برای

ميباشدکه این آمار نشاندهنده این است که  03/59درصد نمونه

دستگاههای هیپوکلریناتور.

برداریهای آب آشامیدني روستاهای شهرستان مطلوب و 01/74

 -01افزایش تعداد روستاهای تحت پوشش کلرزني در صورت

درصد آن نامطلوب ميباشد .بنابراین ميتوان نتیجه گرفت که

امکان و تعمیم آن بر کلیه روستاهای استان.

وضعیت آبشرب روستاهای شهرستان مراغه مورد قبول و مطلوب

 -00آموزش همگاني از طریق رسانههای دسته جمعي و یا به هر

بوده و جهت هر چه بهتر شدن وضعیت ،نیاز به همکاریهای بین-

روش ممکن رایج ،برای باال بردن سطح دانش و آگاهي توده مردم

بخشي و برونبخشي و نظارتهای کافي مسئولین دارد و با اقدامات

در خصوص نگهداری از تاسیسات آبرساني و گندزدایي.

مدبرانه و مدیریت صحیح (برنامهریزی ،هماهنگي وسازماندهي)

 -09ارتباط مستمر ارگانها و سازمانهای مرتبط با تهیه و توزیع

ميتوان درصد نامطلوب کلر باقيمانده را در شبکههای آبرساني

آب در جهت باال بردن سطح سالمت جامعه.

شهری و روستایي شهرستان به صفر تقلیل داد .بنابراین با اقدامات

 -09افزایش زمان ماند کلر استاندارد در کلیه مخازن ذخیره یا

بهداشتي از جمله گندزدایي آب آشامیدني با کلر ميتواند سد

شبکه آب شهرها و روستاها.

دفاعي در برابر میکروارگانیسمهای بیماریزا ایجاد کرد .بدیهي
است با اقدامات مدبرانه و مدیریت صحیح و سازماندهي بتوان
درصد نامطلوب کلر باقيمانده را در شبکههای آبرساني شهری و
روستایي استان به صفر تقلیل داد بهطوری که موارد مطلوب کلر
باقيمانده در شبکههای آبرساني نزدیک به  011درصد بهدست
آید و شهرستانهایي که درصد موارد نامطلوب باالتر است
توجهات بیشتری را ميطلبد لذا پیشنهاد ميشود که:

منابع
[ ]0اصل هاشمي احمد،گندزدایي آب و فاضالب ،چاپ اول ،انتشارات
اختر ،تبریز.0909 ،
[ ]9اصل هاشمي احمد ،عمارلویي علي ،بررسي وضعیت کلرزني در

 -0مدیریت صحیح (سازماندهي ،برنامهریزی ،هماهنگي و نظارت

تاسیسات آب مناطق روستایي استان ایالم ،مجله علمي پژوهشي علوم

عالي) برای کنترل بهداشتي تهیه و توزیع آب الزم و کافي انجام

پزشکي ایالم ،شماره  77و ،75ص ،59 -79سال دوازدهم.

گیرد.
 -9توجه به درصد خلوص کلر و مشتقات ،که بایستي از بهکار
بردن کلرهای کهنه و قدیمي با کلر موثر کمتر و یا تغییر در
خصوصیات فیزیکي و شیمیایي کلر اجتناب نمود.

[[9اصل هاشمي احمد،گندزداها و پاککنندهها ،چاپ چهارم ،انتشارات
اختر ،تبریز.0903 ،
[ ]7اصل هاشمي احمد ،شیوههای تامین ،تصفیه و توزیع آب سالم در
شرایط اضطراری ،دومین همایش بین المللي علمي-تحقیقي امداد و
نجات ،تهران.0907 ،

 -9پیگیری و بازرسي علل غیرمطلوب بودن کلر باقيمانده در

]5[ A.K. Chattersee, "Water supply waste disposal and
Environmental pollution Engineering", Khanna puplishers, First.
Reprint, 1999.

 -7تامین کلر به مقدار الزم و پیشبیني مقدار کلر برای ماههای

]6[ Emergency disinfection of drinking – water.
Washington,DC,United states Environmental Protection Agency,
1993(http://www.epa.gov/OGWDW/fag/emerg.html.

شبکه.
آتي طبق زمانبندی و برنامه ریزی.
 -5باال بردن سطوح علمي و آموزش مداوم متصدیان کلرزني در
استای استفاده بهینه از دستگاههای کلرزني.
 -9توجه به درصد خلوص کلر و مشتقات ،که بایستي از بهکار
بردن کلرهای کهنه و قدیمي با کلر موثر کمتر و یا تغییر در
خصوصیات فیزیکي و شیمیایي کلر اجتناب نمود.
 -4بازرسي مداوم مشکالت موجود در دستگاه کلرزني.
 -0نظارت عالي و مستمر کارشناسان مراکز بهداشتي درماني و یا
شرکت آب و فاضالب روستایي از متصدیان کلرزني.

[ ]4اصل هاشمي احمد  ،حاجي زاده یعقوب ،تعیین وضعیت کلرزني در
تاسیسات آب مناطق روستایي استان ایالم ،دومین همایش و نمایشگاه
تخصصي مهندسي محیط زیست ،تهران ،اردیبهشت .04
[ ]0آبادی احمداهلل ،کریمي ثاني حمیدرضا ،بررسي وضعیت کلرزني
منابع آب شرب در روستاهای شهرستان سبزوار ،چهارمین همایشکشوری
بهداشتمحیط.0901،

