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  گزارش کوتاه
  
  
  
  
  
  

  )۱۳۸۸( يشهر سار شربآب  يفلور قارچ
  ۵، دکتر طاهره شكوهي۴يموحد يمعصومعل، ۳*محمدتقي هدايتي، دکتر ۲يتا موسويب، ۱ياهيصباح م

 يه دکترادور يدانشجو -۲. ، دانشگاه علوم پزشكي مازندراني، دانشکده پزشكي سار شناسي پزشكي  شناسي و قارچ گروه انگل،  شناسي پزشكي قارچ ارشناس ارشدک -۱
، دانشگاه علوم ي، دانشکده پزشكي سار شناسي پزشكي  شناسي و قارچ گروه انگل استاد -۳. ، دانشگاه علوم پزشكي مازندران ي، دانشکده پزشكي سار  شناسي پزشكي قارچ

استاد گروه  -۵. ، دانشگاه علوم پزشكي مازندران يانشکده بهداشت سار، د  طيبهداشت مح يگروه مهندس،  مهندسي بهداشت محيطکارشناس ارشد  - ۴. پزشكي مازندران
  .، دانشگاه علوم پزشكي مازندراني، دانشکده پزشكي سار شناسي پزشكي  شناسي و قارچ انگل

  ________________________________________________________________________    
  چكيده

اگرچـه هـوا   . ندينما يست خود انتخاب ميز يرا برا يعت منابع مختلف و متنوعيع در طبيار وسيبس يها با پراکندگ قارچ : زمينه و هدف
ها نقـش   قارچ يجمله آب در اکولوژازگر يمنابع د يول است؛ن راه تماس با انسان يتر يعت و بالطبع اصلين مکان حضور آنها در طبيتر عيشا

  .انجام شد شهر ساري شربفلور قارچي آب ن مطالعه به منظور تعيين يا. دارند يتيبااهم
  

کشي پنج ناحيه شمالي، جنوبي، غربـي، شـرقي و    از آب آشاميدني لوله يليتر ميلي١٠٠نمونه  ٦٠در اين مطالعه توصيفي  : روش بررسـي 
ون يلتراسيکرومتر فيم ٤/٠ ليلتر استرينمونه آب توسط ف يها قارچ .آوري شدند جمع ١٣٨٨هاي استريل طي سال  مرکزي شهر ساري در بطري

 يط کشت در دمـا يمح يحاو يها تيپل. شدند يط مالت اکستراکت آگار جاگذاريل در محياسترالً ط کاميلترها در شرايف. شدند يو جداساز
الم بـا   يبراساس کشت رو يشناس استاندارد قارچ يها روش ها به کمک قارچ ييشناسا. روز انکوبه شدند ٣-٧گراد به مدت  يدرجه سانت ٢٧

  .انجام شد ياختصاص يها طياستفاده از مح
  

 يجداشده برا يها قارچ CFUن يانگيم يطور کل به. شد ييجنس مختلف قارچ شناسا ٨ ؛افتهيرشد يقارچ يکلن ٤٦٨از مجموع  :ها  يافته
ـ )درصـد ٤/٣٧( لوسيشـده آسـپرژ   جـدا  يهـا  چرن قـا يتـر  عيشـا . بود ٤/٨تر آب يل يليم ١٠٠هر  يها نمونه و ) درصـد ٣/٢٧(وم يليسـ  ي، پن

لوس، يمختلـف آسـپرژ   يهـا  ن گونهياز ب. بود) درصد٦/٠(زوپوس يط به راجدا شده مربو ين کلنيکمتر. بودند) درصد٣/١٧(وم يکالدوسپور
  .را داشت يزان فراوانين ميشتريب) درصد٧/٢٣(گونه فالووس 

  
ـ  يلـذا پ . باشد يمختلف م يها قارچ يحاو يشهر سار يدنيآب آشامداد که ج مطالعه حاضر نشان ينتا : گيري نتيجه در  گـردد  يشـنهاد م

  .بررسی شوندسم مهم يکروارگانياز م يکيعنوان ه بز ينها  ؛ قارچيکروبيم يها ياز نظر آلودگ يشهرستم آب يمنظم س يها شيپا
  

  ، آسپرژيلوس ي، سار ، قارچ آب شرب : ها کليد واژه
  ________________________________________________________________________    
  hedayaty2001@yahoo.co.uk يپست الکترونيک، محمدتقي هدايتي  دکتر: نويسنده مسؤول  *

  گروه انگل شناسي و قارچ شناسي پزشكي ، ، دانشکده پزشكي ساري دانشگاه علوم پزشكي مازندران  ، بادجاده خزرآ ۱۸کيلومتر ،  يسار: نشاني 
  ۳۵۴۳۰۸۷، نمابر  ۰۱۵۱- ۳۵۴۳۰۸۸تلفن 
  ۴/۱۱/۸۹ :مقاله رش يپذ،  ۱۹/۱۰/۸۹ :، اصالح نهايي  ۱۱/۷/۸۹ : مقاله وصول
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  ١١٥ / و همکاران يصباح مياه  

  )۴۰پي در پي ( ۴شماره /  ۱۳دوره /  ۱۳۹۰زمستان /  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان  

  مقدمه
ع در یر وسایبس یبا پراکندگ ییها سمیکروارگانیها از م قارچ

ت منـابع مختلـف و   یصـورت سـاپروف  به آنها . باشند یعت میطب
اگرچـه هـوا   . نـد ینما یست خـود انتخـاب مـ   یز يرا برا یمتنوع
ن راه یتر یعت و بالطبع اصلین مکان حضور آنها در طبیتر عیشا

جملـه آب در  از  يگـر یمنـابع د  یولـ  ؛باشـد  یتماس با انسان م
هـا در آب   قارچ یابیباز. نددار یتیها نقش بااهم قارچ ياکولوژ

و  ینـ یرزمیز يهـا  نـه شـده، آب  یکلر يهـا  هـا، آب  سرد، دوش
  قــات متعــدد اثبــات شــده اســت یدر تحق یدنیآشــام يهــا آب

هـا در آب بـه صـورت     حضـور قـارچ   یاز جنبه بهداشت). 7-1(
مطالعـات نشـان   . گـذارد  یر میم بر انسان تاثیرمستقیم و غیمستق
در  یک منبع عفونت قـارچ یوان به عنتواند  یمدهدکه آب  یم

ژه در طول دوش گرفتن در اثر یبه و یمنیستم ایافراد با نقص س
تواند  یها م آب به قارچ ین آلودگیهمچن. تنفس اسپورها باشد

کـه در   يبه خصـوص در افـراد   یتنفس يها تیجاد حساسیدر ا
 ینقـش مهمـ   ؛دهنـد  یآلرژن واکـنش نشـان مـ    يها مقابل قارچ

د یـ تولخـاطر  م و بـه  یرمسـتق یطـور غ  ههـا بـ   ارچق). 8( کند ءفایا
 یه در بـه خطـر انـداختن سـالمت    یـ ثانو يها تیا متابولین یتوکس
موجـود در   يا رشـته  يهـا  عالوه بر آن قـارچ  .ندثرؤز میانسان ن

شـبکه   يهـا  د کـردن لولـه  یباعث اکستوانند  یم یدنیآب آشام
در  یبـات مختلفـ  ید ترکیـ تول ن بایو همچن) 9(شده  ع آبیتوز

د یـ با یدنیآب آشـام ). 7(دهند   رییز تغیآن را ن يآب طعم و بو
نوع و . بو و طعم نداشته باشد زالل و گوارا بوده و مطلقاً ،صاف

باشد که سـالمت   يا د به اندازهیآن نبا ییایمیبات شیمقدار ترک
وجود  بهدر او  یکیولوژیزیا عوارض فیفرد را به خطر اندازد و 

باشـند کـه    یتواننـد از عـوامل   یهـا مـ   ف قارچین تعریبا ا .آورد
 يبـرا  یانسان عامل ید سالمتیحضور آنها در آب عالوه بر تهد

  .انسان شود یدنین نوشیتر معمول یدنیت آشامیفیلطمه به ک
 یداخلـ  يجستجو يها گاهیانجام شده در پا یبراساس بررس

نـه حضـور   یق در زمیـ بـر تحق  یمبتنـ  یچ گزارشیه یالملل نیو ب
ران یـ و ارتبـاط آن بـا بهداشـت در ا    یدنیشـام آب آ ها در قارچ

فلـور قـارچی آب   مطالعه به منظور تعیین ن یلذا ا. امدیدست ن هب
  .انجام شد شهر ساري شرب
 
 

  روش بررسي
از آب  يلیتـر  میلـی 100نمونـه   60 در این مطالعـه توصـیفی  

و  ی، شـرق ی، غربی، جنوبیه شمالیپنج ناحکشی  آشامیدنی لوله
  .آوري شدند جمع 1388ی سال ط شهر ساري يمرکز

. دیـ گرد یر ضـدعفون یشـ  یمنفذ خروجـ  يریگ قبل از نمونه
پـس از آن   .قه باز نگه داشته شدیدق 10-15ر به مدت یسپس ش

ل یاسـتر  يهـا  يآب در بطـر  يهـا  تر از نمونـه یل یلیم 100مقدار 
م یوسـولفات سـد  یتـر ت یگـرم در ل  یلـ یم 120 يرن محتویاست یپل
  .شدند يآور جمع) مانده آب یباق نمودن کلر یخنث يبرا(

ــرا ــاز يب ــارچ يجداس ــا ق ــیم 100 ،ه ــه آب  یل یل ــر از نمون ت
ل یاسـتر  يلترهایبا کمک ف ،لیط استریبرداشت شده تحت شرا

ط یلترهــا در شــرایف. لتــر شــدندیف) ALBET( يکرومتــریم 4/0
ط مالت اکستراکت آگـار  یم در محیل به طور مستقیاستر کامالً

کـل  یگـرم کلرامفن  یلـ یم100ن ویسینتاماگرم ج یلیم 40 يحاو(
ــر ــیم1000در ه ــریل یل ــرا ت ــوگ يب ــاکتر  يریجل ــد ب ) ياز رش
 27 يدر دمـا  لترهـا یف يحـاو  يها تیسپس پل. شدند يجاگذار

ن یـ در طول ا. روز انکوبه شدند 3-7به مدت گراد  یدرجه سانت
قـرار   ینیمـورد بـازب   یها هر روز از نظر رشـد قـارچ   تیمدت پل

ان براسـاس  یـ افته ثبـت و در پا یرشد  يها یکلنگرفتند و تعداد 
تـر  یل یلـ یم 100در هـر   Colony Forming Unit (CFU)واحد 

لیتـر آب از   میلـی  100بـراي هـر    CFUمیانگین . گزارش شدند
هاي مثبـت از نظـر رشـد     بر تعداد نمونه CFUتقسیم تعداد کل 

 100بـراي هـر    CFUحـداقل و حـداکثر    .قارچ به دسـت آمـد  
هـاي شناسـایی    عنوان حـداقل و حـداکثر کلنـی    آب بهلیتر  میلی
هـا در حـد    قـارچ  ییشناسـا . هاي مثبـت بیـان شـد    از نمونه شده

 يهـا  روشاز در حدگونه بـه کمـک   یجنس و در موارد مورد ن
الم و بـا اسـتفاده از    يبراساس کشت رو یشناس استاندارد قارچ

  .انجام شد ؛افتهیرشد  يها یکلن ینیزبیو ر ياهرظساختمان 
ط یمحـ  يکـالچر رو  لوس با سـاب یمختلف آسپرژ يها گونه

و براســـاس  (HiMedia Mumbai India) چــاپکس آگـــار 
 ییشناسـا  یهر کلن یو ماکروسکوپ یکروسکوپیم يها یژگیو

ــرا. شــدند ــا يب ــهین کــار از ی ــا افت ) Fennel )10و  Raper يه
، یاسـاس آن عـالوه بـر ظـاهر ماکروسـکوپ     استفاده شـد کـه بر  

ــ ــکوپکرویات میخصوص ــهیا یس ــا  زول ــا در شناس ــرح  ییه مط
  .باشد یم
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  شهر ساري شربفلور قارچي آب /  ١١٦

  )۴۰پي در پي ( ۴شماره /  ۱۳دوره /  ۱۳۹۰زمستان /  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان

  ها يافته
از لحاظ ) درصد3/93(ت یپل 56ت، تعداد یپل 60از مجموع 

و  یع فراوانـ یـ ک توزیجدول . رشد قارچ مثبت گزارش شدند
تـر از  یل یلیم 100جداشده در هر  يها انواع قارچ CFUن یانگیم

 468از مجمـوع  . دهـد  ینشـان مـ   ينمونه آب را در شـهر سـار  
. دیگرد ییجنس مختلف قارچ شناسا 8جدا شده  یقارچ یکلن
و ) درصد4/37(لوس یجدا شده مربوط به آسپرژ ین کلنیشتریب

. بود) درصد6/0(زوپوس یجدا شده مربوط به را ین کلنیکمتر
ــداکثر   ــداقل و ح ــر  CFUح ــیم 100در ه ــرا یل یل ــر آب ب  يت

 CFUن یانگیـ م یطور کل هب. گزارش شد 1-31مثبت  يها نمونه
تـر  یل یلـ یم 100مثبت در هر  يها نمونه يجداشده برا يها قارچ
 يجداشـده بـرا   يها قارچ CFUن یانگین میشتریب. بود 4/8آب 
 5/4و  7/13ب یتر آب به ترتیل یلیم 100مثبت در هر  يها نمونه

  .لوس بودیبه رودوتوروال و آسپرژ متعلقو 
  

جداشده  يها چانواع قار CFUن يانگيو م يع فراوانيتوز:  ۱جدول 
  ير شهر ساريتر از نمونه آب شيل يليم ۱۰۰در هر 

Fungi  ميانگين  )درصد(تعدادCFU  
  ليتر ميلي ۱۰۰براي هر 

Aspergillus spp. ۱۷۵ )۴/۳۷( ۵/۴ 
Penicillium ۱۲۸ )۳/۲۷( ۳/۴ 

Cladosporium ۸۱ )۳/۱۷( ۸/۲ 
Rhodotorula ۴۱ )۸/۸( ۷/۱۳ 

Sterile hyphae ۱۳ )۸/۲( ۶/۱ 
Trichoderma ۱۲ )۶/۲( ۳ 

Alternaria ۹ )۹/۱( ۳/۱ 
Fusarium ۶ )۳/۱( ۲ 
Rhizopus ۳ )۶/۰( ۱ 

Total ۴۶۸ )۱۰۰( ۴/۸ 
* Min–Max 

CFU per 100 ml 
  ۳۱-۱ 

 CFUل م تعداد کيتر آب از تقسيل يليم ۱۰۰هر  يبرا CFUين انگيم *
  .دست آمده مثبت از نظر رشد قارچ ب يها تعداد نمونهبر 

  
  تر آبيل يليم ۱۰۰هر  يبرا CFUر حداقل و حداکث *

  
  
  

لوس جداشده يانواع آسپرژ CFUن يانگيو م يع فراوانيتوز:  ۲جدول 
  ير شهر ساريتر از نمونه آب شيل يليم ۱۰۰در هر 

Aspergillus spp.  ن ميانگي  )درصد(تعدادCFU  
  ليتر ميلي ۱۰۰راي هر ب

A. flavus ۱۱۱ )۴/۶۳( ۳/۳ 
A. fumigatus ۵۳ )۳/۳۰( ۸/۸ 

A. niger ۱۱ )۳/۶( ۸/۲ 
Total ۱۷۵ )۱۰۰( ۵/۴ 

  

لوس، گونـه  یجدا شده مربوط به جنس آسپرژ یکلن 175از 
ــالووس  ــتریب) درصــد7/23(ف ــن میش ــی . را داشــت یزان فراوان

) CFU )8/8ن یانگیـ زان میـ ن میشتریگاتوس بیلوس فومیآسپرز
ب داشــت تــر آیل یلــیم 100مثبــت در هــر  يهــا نمونــه يرا بــرا

  ).2جدول (
  بحث

آب از نظـر وجـود    يها نمونه درصد3/93در مطالعه حاضر 
ــاال یاز آلــودگ یقــارچ مثبــت بودنــد کــه حــاک   يهــا آب يب

دسـت   بـه ج یبراسـاس نتـا  . باشد یها م شده به قارچ يبردار نمونه
زان یــمختلــف م يآمــده از مطالعــات انجــام شــده در کشــورها

ر بـوده  یـ درصـد متغ  5/82تـا   5/7ن یهـا بـ   آب به قارچ یآلودگ
  ).1-7(است 

هـاي آب   نمونـه  درصد5/7و همکاران  Göttlichدر مطالعه 
و  Hayetteمطالعــه در ). 4(از نظـر رشـد قـارچی مثبـت بودنـد      

هاي برداشت شده از آب شیر از نظـر   نمونه درصد50همکاران 
و  Hageskalدر مطالعه  ).5(حضور عوامل قارچی مثبت شدند 

هاي  هاي آب شرب در بردارنده قارچ مونهن درصد62همکاران 
و  Arvanitidouکــه در مطالعــه  در حــالی). 6(بودنــد مختلــف 

هــاي آب شــرب از نظــر  کشــت نمونــه درصــد5/82همکــاران 
  ).7( گزارش شدندقارچی مثبت 

در  يو مخمـر  يا رشـته  يهـا  در مطالعه حاضر وجود قـارچ 
جنس مختلف  هشت .ندشد ییشناسا يسار يستم آب شهریس

جـدا   ؛بودنـد  يا شفاف رشـته  يها که اکثر آنها مربوط به قارچ
شفاف  يها ن قارچیوم از بیلیس یلوس و پنیجنس آسپرژ. شدند

را  یزان فراوانـ یـ ن میشـتر یره بیـ ت يهـا  و کالدوسپوروم از قارچ
 ين در کشـورها یله محققـ یوسـ بـه  مطالعات انجام شده . داشتند

جداشده  يها اع قارچزان و انویع در میمختلف نشان از تنوع وس
هـاي جـدا شـده از آب     درصد انواع قـارچ  ).1-7(از آب دارد 

آشامیدنی در کشورهاي مختلف با انـواع جداشـده در مطالعـه    
  .شده است مقایسه 3در جدول حاضر 

تواند ارتباط  یها م آب به انواع قارچ یزان آلودگیتنوع در م
کـه   يبه طـور  .با منشاء آب مورد استفاده داشته باشد یمیمستق
 باشـند  یآلـوده مـ   ینـ یرزمیز يهـا  ش از آبیب یسطح يها آب

هــا در مطالعــات  قــارچ يدر هرحــال تنــوع در جداســاز ).6و4(
 یناش ؛عوامل اشاره شده يگذارریتواند عالوه بر تاث یمختلف م
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م منطقـه مـورد   یکشت مختلف مورد استفاده، اقلـ  يها طیاز مح
  .ز باشدین یبات آلیآب به ترک یو آلودگ یبررس

ر یـ وم در مطالعات گذشـته نظ یلیس یلوس و پنیحضور آسپرژ
 ییهـا  گونـه . حاضر به کرات از آب گزارش شده است یبررس

ــ ــ یاز هـــر دو جـــنس پنـ ــپرژیلیسـ لوس بـــه عنـــوان یوم و آسـ
غــذاها و   ين بــر رویکوتوکســ یما یاصــل يهــا  دکننــدهیتول
 حضور آنها در آبن یهمچن). 11(اند  ها شناخته شده یدنیآشام

هـا   تیـ ن متابولیـ هرچنـد کـه ا   .)12(ده اسـت  یز به اثبات رسـ ین
کــه  ییاز آنجــا یولــ ؛باشــند یدر آب مــ ینییغلظــت پــا يدارا

ن یـ ا ؛شـود  یله انسان مصرف مـ یوس هآب ب يادیروزانه مقدار ز
 یسـالمت  يز ممکـن اسـت بـرا   یـ هـا ن  نیکوتوکسـ یر کم مایمقاد

  .باشد سازانسان خطر
ن یانگیـ م(با غلظت  لعه حاضررسد در مطا یبه نظر نم اگرچه

CFU ( ــارچ ــده از ق ــزارش ش ــا گ ــود در آب، يه ــاد یا موج ج
 یجـدا شـده در بررسـ    يهـا  قـارچ  یولـ  خطرساز باشد؛ يماریب

طلـب در   فرصـت  یقـارچ  يهـا  يمـار یب یحاضر از عوامل اصـل 
ــا س  ــراد ب ــتم ایاف ــیس ــده و ب  یمن ــل ش ــتر یمخت ــاران بس در  يم

مـورد اسـتفاده در   کـه آب   یدر صـورت . باشـد  یها مـ  مارستانیب
 ؛ن شـود یمأتـ  يستم آب شـهر یم از سیطور مستق بهها  مارستانیب
هـا   حضور قـارچ  يبرا یتواند مخزن بالقوه مناسب یستم مین سیا

 يژه بـرا یمراقبت و يها ژه در بخشیو بهمارستان و یط بیدر مح
کـه   يبـه طـور   .ن گونه افـراد باشـد  یا یبه خطر انداختن سالمت

موجـود در آب را   يهـا  نقش قارچ ؛اند تهتوانس یاندك مطالعات
ن دسـته از  یـ طلـب در ا  فرصـت  یقـارچ  يهـا  يمـار یجاد بیدر ا
  ).13-15(ند یماران ثابت نمایب

 يهـا  زان قـارچ یـ گـر م یدر مطالعه حاضر همانند مطالعـات د 

تـر  یل یلـ یم 100در هـر   CFUن یانگیصورت م هموجود در آب ب
ط یارچ در محشکل گرفته از ق یک کلنی. دیآب گزارش گرد

. ک اسپور قارچ شکل گرفتـه باشـد  یاز  الزاماً ؛تواند یکشت نم
از  یا تجمعـ یقارچ  يها ومیلیسیاز م یند ناشنتوا یها م ین کلنیا

ن رو در حـال  یـ از ا. افتـه باشـند  یش یـ رو ین سلول قارچیچند
موجـود   يها شمارش قارچ يبرا يک روش استانداردیحاضر 
ف نشده یتعر ؛ها موجود است يباکتر يبرا، آنچنان که در آب

دسـت آمــده از مطالعــات   بــهج یســه نتـا یلــذا اگرچـه مقا . اسـت 
در  یولــ ؛نــه کمــک کننــده نخواهــد بــودین زمیــمختلــف در ا

توانـد ارزشـمند    یها م آب به انواع قارچ یزان آلودگیبرآورد م
  .باشد

  گيري نتيجه
آمــاده  یدنیج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه آب آشــامینتــا

که نقـش   ییاز آنجا. باشد یم یمختلف يها قارچ يحاواستفاده 
ر بـوده  یناپذ اجتناب يها بر انسان امر م قارچیرمستقیم و غیمستق

آنها  يعت و مجاورسازیو انتشار آن در طب يو آب در نگهدار
دارد و با توجه بـه قـدرت بقـاء آنهـا در      یتیبا انسان نقش بااهم

ه آب انجـام  یصـف ت يکـه بـرا   ییها تیو فعال یط ضدعفونیشرا
سـتم آب  یکه س یمنظم يها شیشود در پا یشنهاد میپ ؛شود یم

هـا   شوند؛ قارچ یم یبررس یکروبیم يها یاز نظر آلودگ يشهر
  .رندیقرار گ یبررسها مورد  شین پایز در این

  قدرداني تشكر و
 )87-105شـماره  (مصوب  یقاتین مقاله حاصل طرح تحقیا

پزشـکی مازنـدران   ه علـوم  دانشـگا  يقات و فناوریمعاونت تحق
دانشـگاه علـوم    يوراقات و فنـ یله از معاونت تحقیوس نیبد. بود

  .میسپاسگزار یت مالیبه خاطر حمامازندران  یپزشک

 

  هاي جدا شده از آب آشاميدني در کشورهاي مختلف با ايران انواع قارچمقايسه درصد :  ۳جدول 
  )۷( يونان  )۲( اتريش  )۵( بلژيک  )۴( آلمان  )۱( پرتقال  ايران  هاي جداشده قارچ

Aspergillus spp. ۴/۳۷  ۳/۰  ۰/۲  ۳/۷  ۳/۵  ۳/۲۷  
Penicillium  ۳/۲۷  ۶/۴۰  ۰/۷  ۹/۹  ۵/۱۲  ۱/۳۳  

Cladosporium  ۳/۱۷  ۵/۳  ۰/۲  ۰/۳  ۱/۱۹  ۱/۲  
Rhodotorula  ۸/۸  -  -  -  -  -  

Sterile hyphae  ۸/۲  ۶/۲  -  ۹/۴  -  -  
Trichoderma ۶/۲  -  -  ۸/۱  ۲/۱  ۶/۳  

Alternaria  ۹/۱  ۳/۰  -  ۶/۰  ۶/۶  ۰/۱  
Fusarium  ۳/۱  -  ۵/۳  ۰/۱۳  ۶/۰  ۵/۰  
Rhizopus  ۶/۰  ۹/۲  -  -  -  ۱/۲  
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 ___________________________________________________________________________  
Abstract 
Background and Objective: Fungi are widely distributed in nature and they are usually present 
in attomospher but other sources such as water play an important role in their ecology. This 
study was done to evaluate mycoflora assessment in drinking tap water in Sari, North of Iran. 
The tap water collected form Sari water distribution system for fungi. 

Materials and Methods: In this descriptive study, a volume of 100 ml of tap drinking water 
samples (n=60) were collected in sterile bottles. All water samples passed through sterile 0.45 
micrometer filters. The filters were placed directly on Malt extract agar and incubated at 27°C 
for 3-7 days. Routine mycological techniques were applied to identify the grown fungi. 

Results: Out of 468 grown fungal colonies, eight different fungal genera were identified. The 
total mean cfu per 100 ml for the positive samples were 8.4. Aspergillus (37.4%) and Penicillium 
(27.3%) were the most common isolated fungi. Rhizopus (0.6%) had the lowest frequency. 
Among Aspergillus species, A. flavus had the highest frequency. 

Conclusion: Our result showed that various fungi were present in the tap drinking water. We 
propose fungi should be considered as part of the microbiological analysis parameters in 
drinking tap water. 

Keywords: Dinking tap water, Fungi, Sari 
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