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25/12/94: پذیرش مقاله13/11/94: دریافت مقاله
ـ و بـاکتري آلـوده مـی   ه توسط عوامل متعدد بیولوژیکی مانند انگل، قارچ، ویـروس ک مایع حیاتی است کیآب :مقدمه . ودش

هـدف از ایـن مطالعـه بررسـی     . باشـند هاي آلودگی آب با مـدفوع مـی  ترین شاخصشیاکلی از مهمها بخصوص اشرانتروباکتریاسه
.باشدهاي شهرستان رومشکان میها در آب آشامیدنی چاهانتروباکتریاسه

به آزمایشگاه انتقال ییلیتري آب جمع آوري و در اسرع وقت و تحت شرایط مطلوب دما5/2نمونه 160تعداد :هاد و روشموا
کانکی، براي کشت مکمحیط هاي انفرادي تشکیل شده در سپس کلنی. میکرونی تغلیظ گردید45/0و در آنجا با عبور از فیلترهاي 

.انتقال یافتندافتراقیهايتعیین نوع باکتري روي دیگر محیط
بـا سـایر   ده بودنـد کـه در اکثـر مـوارد    شـیاکلی آلـو  هـا بـه اشر  از آب آشـامیدنی چـاه  %) 25/11(مورد 18تعداد:هایافته

ها هاي معیوب چاههاي فاضالب و دربها با فاصله چاهاین آلودگی. تروباکتر و کلبسیال توأم بودیها مانند انتروباکتر، سانتروباکتریاسه
.رابطه معنی داري داشتند

تـر بـود ولـی بـر اسـاس اسـتاندارد       هر چند میزان آلودگی نسبت به بعضی مطالعات انجام شده پایین:گیريبحث و نتیجه
WHOاندرکاران با لوله کشیاپیدمیک شوند دستهااز آب چاهمنتقله هاي شود پیش از آنکه بیماريپیشنهاد می. بسیار باالست

.اقدام نمایندهاي ممکنراهو یا 
یها، انتروباکتریاسه، اشرشیاکلی، آلودگآب آشامیدنی چاه: هاي کلیديواژه.

چکیده
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مقدمه
هیآاءیانبسورهدرخداوندواستاتیحعیماکهآب

ا،یـ درمانندی مختلفصوربهفرمودهدیتأکنکتهنیابر30
دری نیزمریزي هاآبیانیزمسطحدرچشمهورودخانه

).1(داردوجودعتیطب
شـهر گسـترش وشـدن ی صـنعت ت،یـ جمعشیافـزا 

ــاســتفاده،ینینشــ ــرویب ــازهی ــاطقاســتقرارونیزم من
باعثنامناسبي هامحلدرباالی تیجمعتراکمبای مسکون
هـم ی آبـ منابعی آلودگکهشودیمی طیمحستیزمسائل

).1-3(رودیمشماربهآنمهمي امدهایپازی کی
هـر کـه انـد نمـوده فیـ تعرنیچننیاراآبی لودگآ

موجـب کـه ی کیولـوژ یبوی کیزیف،یائیمیشازاعمی عامل
نـد یگوگردد،اشژهیومصارفدرآبنقشوخواصرییتغ
کننـده آلودهي هاراهوعواملبهی آلودگي برای منبعهرو

آبکننـده آلـوده ی کیولـوژ یبعوامـل ازوداردازینی خاص
هـا، قـارچ اختـه، یپـر واختـه یتـک ي هـا انگلبهتوانیم
هـا آنازی بعضـ کـه نمـود اشـاره هـا يبـاکتر وهاروسیو
ي هـا يمـار یبهـا آنبـه لیـ دلنیهمـ بهوبودهزايماریب

).4-6(شوندیمگفتهآبتوسطمنتقله
منتقـل آبتوسطکهزاي ماریبي هايباکترجملهاز

سـالمونال وبا،ي ماریبعاملوکلرایبریوبهتوانیمشوندیم
گلوزیشي ماریبعاملگالیشروده،تبي ماریبعاملی فیت
نموداشارهسلي ماریبعاملسیتوبرکلوزومیکوباکتریماو

-یمـدفوع صـورت بهاساساًوبودهي ارودهپاتوژناکثراًکه
هايباکترازگروهنیترمهم،)7-9(شدندیممنتقلی دهان
نیادروشوندیممحسوببآی مدفوعی آلودگمعرفکه
فـرم ی کلـ ي هـا يبـاکتر دارنـد ی عیوسـ کاربردهمنهیزم

بـه آبی ابیـ ارزي بـرا کهباشندیمی اکلیشیاشربخصوص
کومنسـال حالـت بهکههايباکترازگروهنیاروندیمکار
رودهی عـ یطبفلـور جزءودارندوجودی گوارشدستگاهدر

عنـوان بـه وندشـ یمـ محسـوب خـونگرم واناتیحوانسان
انـد شـده شـنهاد یپآبی مـدفوع ی آلودگی اختصاصمعرف

ماننـد بدنگریدي جاهادرهاآنوجودچندهر) 13-10(
درخصوصاًره،یغوهازخم،يصفراوسهیک،يادراري مجار
کننـد یمـ دایـ پپاتوژنحالتی منیاستمیسضعفباافراد

)14.(
ــاازهــدف ــودگی بررســمطالعــهنی ــباکتری آل ی یای

شهرسـتان ي هـا چـاه ی دنیآشـام آبدرهـا اسهیانتروباکتر
ازاسـتفاده بـا 1394سـال اولمهیندرکهبودرومشکان

.گرفتانجامی کیتفک-یصیتشخي هاتست

هامواد و روش
مطالعـه کیـ کهقیتحقنیا: يریگنمونهروش: الف

ي روبر1394سالاولمهیندرکهبودی مقطع-یفیتوص
شهرستانی دنیآشامآبچاه160ازي تریل5/2ي هانمونه

ازاجـازه کسـب ازبعـد وفرمـول اسـاس برکهرومشکان
سـه ي حـاو نامهپرسشلیتکمومالکان

فاصله: يافاصلهسؤاالت-1(سؤالي سر
النـه وهـا داملـه یطوفاضـالب، ي هـا چـاه تـا آبي هاچاه

-3یمانیسایوي فلزوب،یمع: چاهدربنوع-2پرندگان،
) يریـ گنمونـه محـل درپرنـده ایداموجودعدمایوجود

شـات یآزماانجـام جهـت بالفاصـله وي آورجمـع جیتدربه
ي داروهاقاتیتحقمرکزشگاهیآزمابهی کیتفک-یصیتشخ

.شدندارسالی اهیگ
آبنمونـه هرازml250عبوربا: هانمونهظیتغل: ب

ي روبروجودصورتدرهايباکتر،µm45/0ي لترهایفاز
لترهـا یفلیاسترپنسازاستفادهباسپسوظیتغللترهایف
ی کانکمکطیمحي روبرفشاری کمباووارونهصورتبهرا

48تـا 24مـدت بههاتیپلدرببستنازبعدودادهقرار
وي باکتروجودصورتدرکهانکوبهc37◦ي دمادرساعت

ي روربـ مجـدد تک،ي هایکلنجادیاجهت،یکلنلیتشک
.شدندیمدادهکالچرسابیکانکمکطیمح

ازاسـتفاده بـا : اسـه یانتروباکتريهانمونهکیتفک: ج
ماننـد ی کیتفک-یصیتشخي هاتستوی کیتفکي هایکلن

،H2Sترات،یســـاوره،،EMB،TSI،MRVPانـــدول،
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Brilliant agar broth،مشـخص رااسهیانتروباکترنوع
.ندشدیمثبتمخصوصجدولدرو

هـر ازml1همزمان: هانمونهیی ایباکتربارنییتع: د
طیمحـ ي روبـر تیپورپلصورتبهراآبي هانمونهازکی

هـا اسـه یانتروباکتریی ایـ باکتربـار نییتعجهتی کانکمک
.شدندیمدادهکشت

SPSSافـزار نـرم ازاسـتفاده بـا راحاصـل جینتا: ه

.گرفتندقرارزیآنالمورد13نسخه

هاهافتی
هـا  نمونه آب چـاه 160مورد از %) 25/11(18تعداد
تـرین شـاخص آلـودگی    عنوان مهـم بهE.Coliبه باکتري 

هـا  مدفوعی آب بودند و در مـواردي سـایر انتروباکتریاسـه   

و انتروبـاکتر  %) 2/83(15مانند سیتروباکتر و کلبسیال در 
.کردندموارد اشریشیاکلی را همراهی می%) 50(9هم در 
نمونه مثبت18ها در تعداد انواع انتروباکتریاسه. 1حنیمن

بودنـد ریـ متغتیـ پلهردر1-7ازهایکلنتعدادچندهر
.شدلیتشکتیپلهردری کلن5/2نیانگیمطوربهی ول

یدنیآشامآبچاهمورد160تامترحسببري افاصلهي رهایمتغفاصله. 1جدول

مترحسببرفاصلهفیرد
ریمتغدرصدوتعداد،نوع

کلجمع<10-020-1130-2140-3141

1448483119160تعدادفاضالبی جذبچاه1
75/8303037/1988/11100درصد

141-8358711تعدادپرندگانالنهتا2
100-67/58/248/618/7درصد

40--71419تعدادهاداملهیطوتا3
100--5/17355/47ددرص

هـا داملـه یطووP=72/0پرنـدگان النـه تای ول. P=0/00بودي داری معنکامالًمتر0-10فاصلهبههافاضالبی جذبيهاچاهباهااسهیانتروباکتربهآلودهيهاچاهرابطه
06/0=Pنباشدمهربطیبهاداملهیطوتافاصلهبهنسبتاستممکنچندهرنبودداری معن.

یدنیآشامآبيهاچاهدربانواعدرصدوتعداد.2جدول
دربنوع

درصدوتعداد
جمعوبیمعيفلزیبتن

130219160تعداد
5/812/136/5100درصد

ي داری معنـ رابطـه اسـه یانتروباکتربـه آلودهآبيهاچاهبای ولبودندممکنحداقلدر) دارفرجوخللودارشکافشکسته،(وبیمعي هادربچندهرمطالعهنیادر
.P=05/0داشتند

تعداد کلنی هاي باکتریائی درهر نمونه مثبت. 3جدول 
تعدادنمونهشمارهتعدادنمونهشمارهتعدادنمونهشمارهتعدادنمونهشماره
433217011261
1133717521404
2024928641537
294532972
3126321052

ml5/2و45تعدادنیانگیمومثبتنمونه18درهایکلنتعدادجمع
.شدلیتشکتیپلهردری کلن5/2نیانگیمطوربهی ولبودندریمتغتیپلهردر1-7ازهایکلنتعدادچندهر
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يریگجهینتوبحث
ی تیجمعومربعلومتریک853بارومشکانشهرستان

وی غربجنوبخشکوگرممنطقهدرنفر38700بربالغ
سـوم کیـ حـدود . استگرفتهقرارالمیااستانبامرزهم

عمـق کـه ی خـانگ ي هـا چاهآبازشهرستاننیاتیجمع
بـه 12-14ازریـ اخی متـوال ي هایخشکسالعلتبههاآن
رسیده و تمام ساکنان منطقه نیـز بـه علـت عـدم     35-30

هـاي جـذبی فاضـالب بـه عمـق      ز چاهوجود سیستم دفع ا
.کنندمتر استفاده می8متوسط 
آباز% 25/11کـه شـد دادهنشـان مطالعـه نیادر

ــاچــاهی دنیآشــام ــهرومشــکانشهرســتانی خــانگيه ب
ــاکتر ــايب ــهیانتروباکتري ه ــودهاس ــودهآل ــدب ــهان ــاک ب

کــه(WHO)ی جهــانبهداشــتســازماني اســتانداردها
صـفر هااسهیانتروباکتربهی دنیآشامي هاآبی آلودگزانیم

توجـه باچندهرداردي ادیزفاصله) 1(نمودهاعالمدرصد
ازدورمسـئول ي هـا سازمانتیحماعدمونظارتعدمبه

.ستینانتظار
هـا اسـه یانتروباکترداستیپاسمشانازکهطورهمان

وانسانگوارشدستگاهدرکههستندهايباکترازی گروه
ی عیطبفلورجزءوکنندیمی زندگخونگرمواناتیحریسا
درهـا آنوجـود پـس ) 14(شـوند یمـ محسوبهیناحآن
هـا فاضالبقیطرازهاآننفوذازنشانی دنیآشامي هاآب

عنوان بهE.Coliی همراهاوالًکهباشدیمگریدي هاراهای
ــم ــایر    مه ــا س ــامیدنی ب ــودگی آب آش ــاخص آل ــرین ش ت

د انتروبـاکتر، سـیتروباکتر و کلبسـیال    ها ماننانتروباکتریاسه
مؤید ایـن ادعاسـت کـه علـت یـابی آن ضـروري بـه نظـر         

هـاي پـاتوژن هـم    رسد زیرا ممکن است سـایر بـاکتري  می
ثانیــاً اطالعــات حاصــل از طریــق ) 9،12(همراهــی کننــد 

هـا، نتـایج آزمایشـات تشخیصـی و تجزیـه و      پرسش نامـه 
13نسـخه  SPSSنـرم افـزار  با اسـتفاده از  ها تحلیل داده

هـــاي آب بـــه نشـــان داده کـــه رابطـــه آلـــودگی چـــاه
هاي فاضـالب بـه فاصـله ده متـري     ها با چاهانتروباکتریاسه

بـودن ی رسبهتوجهباچندهر،P=%0کامالً معنی دار بود 
کـه همچنـان ی ولـ رسـد یمـ نظـر بـه دیـ بعخاكجنس

ممکـن کـه ) 15(استی شدنانددادهنشانگریدمطالعات
ي هاچاهباآبي هاچاهعمقازحاصلبیشازی شنااست

ثالثـاً . باشـد واسـط حـد وارهیـ دشـدن اشباعایوفاضالب
هـا چـاه درببـودن وبیـ معبـا ی آلـودگ بـودن داری معن
05/0=Pباشدهاروزنهوفرجوخللازی ناشاستممکن
پرنـدگان النهتافاصلهچندهردهیرسبدانجاطیمحازکه

ازی ناشـ اسـت ممکـن کـه P=72/0نبودداری معنکامالً
باشـد هـا آنگـوارش دستگاهدرهاباکترينیاوجودعدم

ممکنکهنبودهP=06/0هاداملهیطوباهمارتباطیبی ول
.... وبـاد خـاك، قیطرازهاداممدفوعورودازی ناشاست

.باشدگرفتهصورت
بشـر آبامکانصورتدراوالًکهشودیمشنهادیپ

تـا گرددنیتأمی کشلولهقیطرازشهرستانمناطقتمام
دراًیـ ثانشـود حاکمهاآنهمهبري واحدکنترلونظارت
ــرازموجــودطیشــرا ــممکــنراهه ــای حت ازاســتفادهب
نسبتمحترمنیمسئولثالثاًشوندی زنکلر،یگلي هاکوزه

تفـاوت یبـ آبتوسـط منتقلهي هايماریبازيریشگیپبه
ضـرر بهمنجراستممکنآندري انگارسهلرایزدنباشن

انعکاسکهگرددي هايماریبی دمیاپایوی مالي هاانیزو
.کنددایپی جهان

تشکر و قدردانی
اجازهکهی اهیگي داروهاقاتیتحقمرکزازتینهادر
دکتـر ي آقاوفرمودندصادررامرکزآنامکاناتازاستفاده

درالزمي هـا يهمکـار کـه پـور آزادخانموی کالني طاهر
بـه تشـکر کمـال آوردنـد عمـل بهمحققیی راهنماجهت
.دیآیمعمل
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