
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Journal of Health

Vol. 7, No. 2, Spring Supplementary 2016, Pages 211-218

Measurement of Residual Chlorine and Coliform Levels in
Lahijan Tap Water Network and Its Relation to Pipeline System

Ayatollahzade Shirazi MS1, Shariati F2, Birjandi N3

1. Young Researchers and Elite Club, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
2. Department of Environment, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
3. Department of Environment, Agriculture and Natural Resources Faculty, Lorestan University, Khorramabad,
Iran
* Corresponding author. Tel: +989124459030 Fax: +981342228701 E-mail: shirazi.invieng@gmail.com

Received: Jun 30, 2014 Accepted: Dec 31, 2015

ABSTRACT

Background & objectives: Microbial, physical and chemical characteristics of drinking water
depending on the type and quantity is the basis of water as whether it would be drinkable . In
addition, each of the above mentioned characteristics has a great impact on quality
enhancement, increase of acceptance level and threat on consumer health. Regular monitoring
on quality of urban drinking water network and the remediation of old pipes has also essential
role on human health. The purpose of this study is to know the value of physical, chemical
and microbial parameters of Lahijan urban drinking water according to the type of pipe from
distribution network and urban structure and to compare their values with national and
international standards.
Methods: In this research based on 3 types of asbestos, galvanized and polyethylene piping,
50 Samples were taken on May and June 2012 from drinking milk houses and public places.
Parameters including chlorine residue and pH were determined and microbial analyzes were
also done. Possible effects on health and the properties of bulk water were questioned from
users through the questionnaire.
Results: The amount of residual chlorine and pH were in the range of 0.2-0.5mgL-1 and 6.74-
7.40, respectively. The averageof residual chlorine and pH were 0.235±0.097 and 6.88±0.14,
respectively. None of the specimens tested for coliform bacteria contamination was seen.
Conclusions: Based on the results of the questionnaire and public Dissatisfaction of the
municipal drinking water, continuous chlorination and water quality have to be monitored
more closely.
Keywords: Drinking Water Quality; Chlorine Residue; Microbial Contamination; Lahijan.
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مقدمه
از اهـداف مهـم در   تامین آب آشـامیدنی سـالم یکـی    

جوامع بشري است و دستیابی به توسـعه و پیشـرفت   
واضـح  در سایه سالمت افراد جامعه امکان پذیر است،

است کـه سـالمتی افـراد در گـرو تـامین آب شـرب       
رشد روزافزون جمعیت در جهـان،  ).1مطلوب است (

مصارف گوناگون آب اعم از شرب،کشاورزي، صنعت، 
فـزایش داده اسـت. ایـن    مصارف تفریحی و غیره را ا

امر نه تنها کمیت منابع آب را کاهش داده، بلکه تغییر
آن را با توسعه شهرنشینی، صنعت و کشـاورزي  کیفی

هاي موجود، یـک  اساس آماربربه دنبال داشته است.
ششم از کل جمعیت جهان بـه آب سـالم و بـا کیفیـت     

نت خـود متري محل سـکو مطلوب در فاصله یک کیلو
رند و همچنین یک پنجم جمعیت جهـان،  دسترسی ندا

ــودگی     ــاري از آل ــافی و ع ــتفاده از آب ک ــان اس امک
میلیـون  250سـاالنه بـیش از   ).2فضوالت را ندارند (

ــه بیمــاري ــتال  هــانفــر ب ــوده مب ــا آب آل ي مــرتبط ب
میلیـون نفـر در دنیـا    10الی 5شوندکه به مرگ می

آب آلــوده باعــث 2002گــردد. در ســال مــیمنجــر 
ت متحـده  ). در ایاال3میلیون نفر شده است (7مرگ 

چکیده
شـرب قابلقضاوتمقدار، مبنايونوعحسببری آشامیدنوشیمیایی آبمیکروبی،فیزیکیهايویژگیزمینه و هدف:

آنسـالمت مصـرف کننـده   تهدیـد یـا افزایش مقبولیـت و کیفیت،بهبودبرها این ویژگیازهرکدامباشد. میآب بودن
و نظارت منظم بر کیفیت شبکه آب شرب شهري و اصـالح لولـه هـاي فرسـوده نقـش اساسـی در حفـظ        تاثیرگذار است

شهرسـتان شـرب آبشیمیایی-یمیکروبیوفیزیکپارامترهاي مقادیربهبردنپی. هدف از این مطالعه سالمت افراد دارد
بود.جهانیوملیاستانداردهايباآنمقایسهالهیجان با توجه به جنس لوله در شبکه توزیع و

هـاي اردیبهشـت و   در مـاه نمونـه  50،گالوانیزه و پلی اتیلننوع لوله کشی آزبست،3براساس در این تحقیق روش کار:
pHو میـزان کُلـر  . پارامترهاي آب شرب منازل مسکونی و اماکن عمومی برداشت گردیداز شیرهاي 1391خرداد سال 

هاي ظاهري آن بر اسـاس  عوارض احتمالی آب بر سالمتی و نیز ویژگیتعیین شدند و آنالیز میکروبی نیز انجام شد.آب 
پرسشنامه مورد سوال قرار گرفت.

pHمیـانگین و 235/0±01/0میلـی گـرم بـر لیتـر بـا میـانگین      2/0-5/0میزان کلر باقی مانـده، در محـدوده   ها:یافته

هاي مورد آزمایش آلودگی میکروبی کلیفـرم  یک از نمونهدر هیچشد.مشاهده 74/6-40/7در محدوده 14/0±88/6
رویت نشد. 

لرزنی به کُعدم رضایت مردم از آب شرب شهري می بایستو بر اساس نتایج حاصله و طبق پرسشنامه ها نتیجه گیري:
پایش قرار گیرد.به صورت دقیق تر مورد صورت مستمر انجام گیرد و کیفیت آب 

، الهیجانآلودگی میکروبی،باقیماندهلرکُ، آب شربکیفیت :کلید واژه ها



213و همکاران شیرازيمرضیه سادات آیت اهللا زاده ...                                       اندازه گیري مقادیر کلر باقیمانده

در مراکز پیشگیري 2002و 2001هاي در فاصله سال
نفـر بـه   1020ها گـزارش شـده کـه    و کنترل بیماري

). این4،5اند (ي منتقله از آب مبتال گردیدههابیماري
سریع جمعیت که منجـر بـه مـدیریت    مسئله با رشد

د، از اهمیـت  گـرد مـی ضعیف در ارتباط با کیفیت آب 
ي انـدمیک و  هـا ). بیمـاري 6بیشتري برخوردار است (

ناشــــی از آب آلــــوده بــــر ســــالمتی اپیــــدمیک 
کنندگان در کشورهاي مختلـف جهـان اثـرات    مصرف

ــه از دســت دادن   زیانبــار خواهــد داشــت و منجــر ب
کننـدگان و  زندگی و فشارهاي اقتصادي براي مصرف

در ،جوامع خواهد شد. با توجـه بـه اهمیـت موضـوع    
ــان ــامین  کشــورهاي جه ــت ت ــی جه ــتاندارهاي مل اس

سالمت و رفاه افراد جامعه در نظر گرفته شده است 
در سـطح  زمینـه در ایـن شـده انجاممطالعات) و 7(

دیرینه دارد. قانون آب آشامیدنی سـالم  جهان سابقه
در ایالت متحده تصویب شد و هـدف  1947در سال 

شرب بـود.  آن، حفظ و حراست از ذخایر عمومی آب
اصالح و بـه قـانون خـدمات    1986این قانون در سال 

بهداشت عمومی تغییر نام یافت. این قانون، مسـئوالن  
کند تـا بـا   حفاظت محیط زیست در دنیا را موظف می

گزارش حداکثر مقـدار مـواد آالینـده، ضـوابط ملـی      
براي قابل شرب بودن آب را که ممکن اسـت اثـرات   

معه داشـته باشـد، منتشـر    مخرب بر سالمت افراد جا
ــد ( ــاالت   ). 8نماین ــق مق ــوع تحقی ــا موض ــاط ب در ارتب

متعددي در داخل و خارج کشور منتشـر شـده اسـت    
که محققان، نتـایج حاصـل از بررسـی آب آشـامیدنی    

جملـه،  انـد. از شهرهاي مختلف را بـه بحـث گذاشـته   
گینـۀ بیسـائو واقـع در    و همکاران در کشور1بوردالو

امترهـــاي شـــیمیایی، فیزیکـــی و غــرب آفریقـــا، پار 
میکروبیولوژیکی آب آشامیدنی را مورد بررسی قرار 
دادند. با توجه به پارامترهاي مورد بررسی، مشخص 
شد که آلودگی شـیمیایی کمتـر حـائز اهمیـت بـوده      

ــا مقــدار اســت، اگرچــه تمــام نمونــه pHهــاي آب ب

اسیدي بودند، ایـن امـر نشـان   5/ 12±08/0متوسط 

1 Bordalo

و عزیزالـه ). 9(ها آلوده بوده اسـت چاهداد آب اکثر 
هـاي میکروبـی و شـیمیایی آب    همکاران نیز آلـودگی 

آشــامیدنی کشــور پاکســتان را مــورد بررســی قــرار 
ي آب گرفته شده از اسالم آباد هادادند، آنالیز نمونه

ي هـا نمونـه درصـد 34و 94نشان داد که به ترتیـب  
ي مـدفوعی آلـوده   هـا و کلی فرمهاآب به کلی فرم

منـابع آبـی   درصـد 84-89. به طـور متوسـط  بودند
کشور داراي کیفیت زیراستاندارد توصیه شـده بـراي   
مصرف انسانی بودند. مشاهده آلودگی باکتریایی در 

در درصــد83/95و هـا در لولـه درصـد 30/91حـد  
85/42ي خانگی و آلودگی باکتریـایی در حـد   هاپمپ

ي آب هافته شده از لولهي آب گرهادر نمونهدرصد
در .)10در شهر الهـور، مـورد تائیـد قـرار گرفـت (     

میدنی تـوان بـه بررسـی کیفیـت آب آشـا     ایران مـی 
ــز ــان، شــهرهاي تبری ــل، گرگ ــاد و اهــواز، اردبی ، گناب

روستاهاي شهرستان تهران، سقز و چنـد شـهر دیگـر    
). بـه عنـوان مثـال عالیقـدر و     11-16، 8اشاره نمود (

پارامترهـاي کیفـی فیزیکـی و    1385در سال همکاران 
شیمیایی آب آشامیدنی شهرسـتان اردبیـل را مـورد    

در حـد  هـا بررسی قرار دادند. نتایج درتمـام نمونـه  
).  8استاندارد گزارش شد (

کیفیت آب شرب شهرستان الهیجان حاضردر مطالعه
بـه بـردن مورد بررسی قـرار گرفـت و هـدف پـی    

آبشـیمیایی -میکروبیـوفیزیکی پارامترهاي مقادیر
الهیجان با توجه بـه جـنس لولـه در    شهرستانشرب

وملـی اسـتانداردهاي بـا آنشبکه توزیـع ومقایسـه  
.بودجهانی 

روش کار
اي، توصیفی، مقطعی و این مطالعه به صورت مشاهده

پـس از بررسـی مقـدماتی    تحلیلی انجام شده اسـت.  
-بافت قـدیم مناطق مورد مطالعه و شناسایی مناطق 

، گالوانیزه آزبست(جدید و با توجه به نوع لوله کشی
ســه در7/3/91تـا  15/2/91و پلـی اتـیلن)، از تــاریخ   

بـرداري در شهرسـتان الهیجـان    نوبت متوالی نمونـه 
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429تان الهیجـان بـا وسـعت    صورت گرفـت. شهرسـ  
درجـه طـول   50مربع و مختصات جغرافیـایی  کیلومتر

ی از نظر مساحت رتبه درجه عرض شمال37شرقی و 
سـت. ایـن شهرسـتان    اهفتم را در اسـتان گـیالن دارا   

دهسـتان و  7شامل دو بخـش (مرکـزي و رودبنـه)،   
از شمال به دریاي خزر، از شرق به آبادي است.188

لنگــرود، از جنــوب بــه دیلمــان، از جنــوب غربــی بــه  
ــیاهکل و ا ــدود   س ــرفیه مح ــتانه اش ــه آس ــرب ب ز غ

تعداد مشترکین آب مطالعه در زمان اجرايشود. می
کـه از ایـن   بـود نفـر  17532و فاضالب شهر الهیجان

نفـــر 16798نفـــر مشـــترك آب و 17532تعـــداد 
و جمعیـت  03/4. بعد خـانوار  بودندمشترك فاضالب 

.بودنفر 85000تحت پوشش 
در این پژوهش با توجـه بـه نقشـه شـهر، بـه تفکیـک       

ــه ــالول ــه ــت، گ ــیلن،ي آزبس ــی ات روش الوانیزه و پل
ي هـا اي تصادفی استفاده شد. بافتگیري خوشهنمونه

کشی بـه عنـوان یـک    مختلف شهر با توجه به نوع لوله
خوشه اصلی در نظرگرفته شد، در درون هر محله با 

بندي آنها، هر محله یک خوشه توجه به سیستم تقسیم
فرعی محسوب شد، سپس با توجه به جمعیت تقریبی 

ولـه بـر کیفیـت آب، در    ساکن و بر حسب اثر جنس ل
گیري تصادفی هر خوشه فرعی (محله) با روش نمونه

نمونـه لولـه   11نمونه لوله آزبست، 20سیستماتیک، 
د. نمونـه لولـه پلـی اتـیلن انتخـاب شـ      12گالوانیزه و 

مندي ســاکنین همچنــین در راســتاي بررســی رضــایت
ــان  ــتان الهیج ــهري،  شهرس ــرب ش ــت آب ش از کیفی

تهیــه و بــه منــازل ســوال6اي متشــکل ازپرسشــنامه
هاي مرکزي شهر جهت انجـام  مسکونی مجاور خیابان

مصاحبه مراجعه گردید. در این مطالعـه پارامترهـاي   
باکتري کلیفرم به منظور و pHکلر باقیمانده، میزان 

مورد سنجش میکروبی آب شرب شهرستان الهیجان
سنجش قرار گرفت. با استفاده از قطـره اتـو و کیـت    

نمونـه در سـه   50میزان کلـر باقیمانـده در   کلرسنج 
نوبت بر حسب میلی گرم در لیتر به روش استاندارد 

. سپس به منظور بررسـی  مورد آزمایش قرار گرفت
ــع میــزان کلــر   ــه، نرمــال بــودن توزی ــر جــنس لول اث
باقیمانده برحسب جـنس لولـه مـورد آزمـون قـرار      

ي مذکور در سـه  هانمونهpHگرفت. سنجش میزان 
متـــر پـــس از pHبـــا اســـتفاده از دســـتگاهنوبـــت 
و گرفـت برداري انجام نمودن در محل نمونهکالیبره

،آبpHبه منظور بررسی اثر جنس لوله بـر میـزان   
جنس لولـه بـر میـزان کلـر     آزمون آماري مشابه اثر

سـنجش میکروبـی،  باقیمانده انجام گرفت. به منظور
اتوکالو در ي آب در هاي آزمایش حاوي نمونههالوله

ساعت 24درجه سانتیگراد به مدت 37درجه حرارت 
اي لولــه9یدنــد و بــا اســتفاده از روش اســتریل گرد

بررسـی احتمـال   1و با توجه بـه جـدول   ثالکتوز برا
ي هـا تحلیـل انجـام شـد.  هـا وجود باکتري در نمونـه 

جهـت آنـالیز   .گرفـت انجـام  SPSSکمـک آماري به 
والـیس  -آماري کروسکالي هاآماري نتایج از آزمون

و کاي اسکوئر و روش مقایسـه میـانگین چنـد جامعـه     
)ANOVA.استفاده شد (

)17((استاندارد جهانی)لیترمیلی100فرم موجود درها بر اساس تعداد کلیبندي آبتقسیم.1جدول 

100فرم در شمارش تام کلیآلودگیدرجه 
لیترمیلی

هاي مدفوعی فرمشمارش کلی
لیترمیلی100در 

0-020-50گرددآلودگی باکتریایی که از طریق گندزدایی برطرف می
20- 502000- 5000هاي تصفیه متوالی و گندزدایی داردآلودگی باکتریایی که نیاز به روش

2000- 500020000- 50000شودهاي تصفیه پرخرج برطرف میروشآلودگی زیاد آب که با 
20000بیش از 50000بیش از باشدآلودگی خیلی باالي آب که غیر قابل قبول می

هایافته
نتایج حاصل از آنالیزهاي آماري مربوط به میزان کلر 

ي مـورد اسـتفاده در   هـا بر حسب جـنس لولـه  pHو 

5تـا  2ي هـا بودن آنهـا در جـدول  کشی و نرماللوله
میانگین میزان کلر 2و 1ي هادر شکلآورده شده است. 
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مورد مقایسه قرار گرفته است.ANOVAبا توجه به جنس لوله بر حسـب آزمـون   pHو 

. نتایج آماري مربوط به میزان کلر بر حسب جنس لوله2جدول 
ضریب کشیدگیضریب چولگیبیشترینمیانهکمترینانحراف معیارمیانگینتعدادنوع لوله
12225/0084/02/02/05/015/337/8پلی اتیلن
20250/0113/02/02/05/083/141/1آزبست
11113/0073/02/02/02/086/374/13گالوانیزه

ي مختلفها. بررسی فرض نرمال بودن توزیع کلر در لوله3جدول 

نوع لولهمتغیر
ویلک-شاپیرو

P-Valueدرجه آزاديمقدار آماري

کلر
312/036000/0پلی اتیلن
450/060000/0آزبست
259/033000/0گالوانیزه

بر حسب جنس لولهpHنتایج آماري مربوط به .4جدول 
ضریب کشیدگیضریب چولگیبیشترینمیانهکمترینانحراف معیارمیانگینتعدادنوع لوله
47/1-12904/6070/074/6925/698/635/1پلی اتیلن
20853/6180/054/6870/640/794/026/4آزبست
82/3-11899/6135/057/6930/613/717/1گالوانیزه

ي مختلفهادر لولهpH. بررسی فرض نرمال بودن توزیع 5جدول

نوع لولهمتغیر
ویلک- شاپیرو

P-Valueدرجه آزاديمقدار آماري

pH

864/012055/0پلی اتیلن
844/020004/0آزبست
847/011039/0گالوانیزه

. مقایسه میانگین میزان کلر با توجه به جنس لوله1شکل 

لر
ن ک

انگی
می

جنس لوله

a

b
b
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با توجه به جنس لولهpH. مقایسه میانگین 2شکل 

بحث  
خطـرات  پـایش مطالعات آب آشـامیدنی بـه منظـور    

میاحتمـــــالی و حفاظـــــت از بهداشـــــت عمـــــو
ي شـبکه توزیـع آب شـهري امـري     هـا کننـده مصرف

نمایـد ایـن   مـی اجتناب ناپذیر است و ضرورت ایجاب 
ي زمانی متناوب انجام پذیرد تا هامطالعات، طی دوره

آب آشامیدنی همواره از سالمت و بهداشت کافی در 
المللـی  عیین شده استانداردهاي ملی و بینمحدوده ت

50برخوردار باشد. بررسی نتـایج سـنجش میکروبـی    
9ط کشت الکتوز بـراس بـه روش   مونه آب در محین

گـازي  هـا که در هـیچ یـک از لولـه   داداي نشا ن لوله
. بودنـد فرم فاقد باکتري کلیهامشاهده نشد و نمونه

با استانداردهاي ملی و جهـانی  هاهمچنین مقایسه آن
ي برداشــت شــده در هــاکــه نمونــهبــودبیــانگر آن 

میکروبـی فاقـد   تلـف شـهر از لحـاظ    ي مخهـا ایستگاه
هاگونه مشکل بوده و به منظور شرب با استانداردهر

سه نوبت گیري شده دراندازهpH. داشتندمطابقت 
. با بود74/6-57/6نمونه در محدوده 50متوالی در 

ــل در       ــن عام ــاز ای ــدوده مج ــه مح ــه اینک ــه ب توج
، بــود5/6-5/8اســتانداردهاي معتبــر ملــی و جهــانی 

ـ pHگرددمیمالحظه  حـد مجـاز   درهـا ام نمونـه تم
همچنـین  است و با استانداردها مطابقت الزم را دارد. 

در )ANOVA(انجام گرفته با توجه به تحلیل آماري
با توجـه بـه جـنس لولـه، مقـدار      pHارتباط با میزان

، 070/0±904/6ي پلـی اتیلنـی   هادر لولهpHمیانگین 

گالوانیزهي هاو لوله180/0±853/6ي آزبست هالوله
و بیانگر آن است که جـنس لولـه   بود899/6±135/0

در شبکه توزیع آب شرب شهري، تـاثیري بـر میـزان   
pH   ندارد. نتایج تحلیـل آمـاري مشـابه)ANOVA( ،
بودن جنس لولـه را بـر میـزان کلـر باقیمانـده      اثربی

ي هـا دهـد و مقـدار میـانگین کلـر در لولـه     مینشان 
ي آزبســـت هـــالولـــه، 084/0±225/0اتیلنـــی پلـــی
073/0±113/0ي گـالوانیزه  هاو لوله250/0±113/0

نمونه 50میزان این عامل در .میلی گرم بر لیتر است
گرم برمیلی2/0-5/0گیري شده در محدوده اندازه

در استاندارد آب آشامیدنی ایـران مقـدار   لیتر است.
مطلوب کلر آزاد باقیمانده در هر نقطه از شبکه بعد 

8/0-5/0ساعت زمان تماس در شرایط عـادي  از نیم
ــا توجــه بــه  میلــی و در شــرایط pHگــرم بــر لیتــر ب

اي و بالیـاي  ي رودههـا گیري بیمارياضطراري و همه
همچنـین  ). 17گرم بر لیتر باشـد ( میلی1طبیعی باید 

ــوع   ــا ن ــاط ب ــایج پرسشــنامه و نظرخــواهی در ارتب نت
درصــد از 85داد کــهاســتفاده از آب شــهري نشــان 

مردم شهر الهیجان از آب به منظور شستشو و سایر 
درصد از مردم ازآب 15تنها .کنندمیموارد استفاده 

عالوه بر مصارف مذکور بـه منظـور آشـامیدن    شهر
که این موضوع به دلیل وجـود  ،نمایندمینیز استفاده 

باشـد. بـه همـین    رنگ و بو و گاهی امالح در آب می
بدست آمده از نتایج پرسشنامه اکثر علت، طبق آمار 

از آب شهري الهیجـان رضـایت نداشـته و آب    مردم
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کشی اغلب بـه منظـور شستشـو و سـایر مـوارد      لوله
کاربرد دارد. 

پارامترهــاي فیزیکــی، شــیمیایی و باکتریولوژیــک آب 
نصـراللهی  توسـط 1389گرگان در سـال  شرب شهر

عمران و همکـاران مـورد بررسـی قـرار گرفـت، در     
500مجمـوع میـانگین کلـر بـاقی مانـده در بـیش از       

میلی گرم بر لیتر بود که بـا  6/0نمونه بررسی شده 
نتایج به دست آمـده در ایـن تحقیـق مطابقـت دارد.     

ي آب شهر گرگان فاقد باکتري هانمونهدرصد2/92
ي هـا کلی فرم بوده است و آب شبکه در بیشـتر روز 

ر وضـعیت قابـل   سال از نظر میکروبی سالم بوده و د
). دهقـانی و همکـاران در   8(داشته اسـت قبولی قرار 

کیفیت میکروبی آب آشامیدنی روستاهاي 1388سال 
شهرستان سقز را مورد بررسـی قـرار دادنـد، نتـایج     

ن شاخص مطلوبیت فقدان باکتري نشان داد که میانگی
درصد بوده 88فرم در روستاهاي شهرستان سقز کلی

بـا نتـایج بـه    و) 16که در محدوده خوبی قرار دارد (
بـه ایـن   .دست آمـده از ایـن تحقیـق مطابقـت دارد    

و نمونـه 50ترتیب بر اساس بررسی نتایج میکروبـی  
ي هـا ي ملی و جهـانی آب هابا استانداردهامقایسه آن

مختلـف شـهر   هـاي  بـرداري شـده در ایسـتگاه   نمونه
بودهگونه مشکلی الهیجان از لحاظ میکروبی فاقد هر

، لـذا قابـل آشـامیدن    داشتو با استاندارها مطابقت 
بود.

نتیجه گیري
کشی بـراي مصـارف شـرب بایـد بـه      کیفیت آب لوله

اي باشد که در زمـان طـوالنی یـا کوتـاه مـدت      گونه
کننده ایجاد نکند. بنـابراین  مشکلی در سالمت مصرف

گـذاري بـراي ارتقـاء کیفیـت آب     میزان سـرمایه هر 

رساندن ترکیبات آلی فرارکشی شهري و به صفرلوله
دار یا دیگـر مـواد آالینـده در آب شـهري بـا      لوژنها

ي پیشـرفته، مدبرانـه خواهـد    هااستفاده از تکنولوژي
قاي سالمت جامعه و در نتیجه بود و باعث بهبود و ارت

ي دارو و درمان هاهزینهدر میهاي نجوجوییصرفه
شود. به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده می

از این تحقیق باید گفت آب شهرستان الهیجان از نظر 
ــوع در     ــوده و در مجم ــالم ب ــی س ــودگی میکروب آل

اساس نتایج حاصـله از  وضعیت مطلوبی قرار دارد. بر
از آب شـرب  میو عـدم رضـایت عمـو   هاپرسشنامه

گردد کنترل کُلرزنـی بـه صـورت    میهاد شهري، پیشن
مستمر توسط مسئولین انجـام گیـرد و ضـمن حـذف     

ي آزبست از شـبکه، کیفیـت آب مـورد پـایش     هالوله
گردد جهـت  پیشنهاد میچنینهمتر قرار گیرد.دقیق

ي فرسـوده  هـا بهبود کیفیت شبکه آب شـهري، لولـه  
ي پلی اتیلن تعـویض گـردد.   هاآزبستی با لولهمیقدی

بــراي رفــع یــا پیشــگیري از آلــودگی آب آشــامیدنی 
و کنتـرل و سـنجش کلـر    گیرداقدامات کنترلی انجام 

، مناطق شهري و روسـتایی انجـام شـود   باقیمانده در
که میزان کلر باقیمانده، درکلیه نقاط شبکه در بطوري

حد استاندارد باشد. 

تشکر و قدردانی
دانند از زحمـات مسـئول   ود الزم مینویسندگان بر خ

محترم آزمایشگاه گروه میکروبیولوژي دانشـگاه آزاد  
واحد الهیجان سرکار خانم مهندس اندیش و همچنین 

ائزه رضــایی خلیــق کــه در امــر  از خــانم مهنــدس فــ
و تشـکر ،برداري در این پروژه همکاري داشتندنمونه
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