
 بسمه تعالي

سال: عنوان طرح  1387تعيين كيفيت آب شرب رستورانهاي بين راهي استان لرستان از جنبه باكتريولوژيكي در

 كارشناس ارشد بهداشت محيط- مهندس رضا پيري علم:مجري

و خانم مهندس زهرا علي كرميان كارشناس بهداشت محيط:همكاران  آقاي مهندس محمد جواد صفرزاده

مهم :قد

و كافي از ضروري ترين نيازهاي انسان است بطوريكه بدون آن حتي تصور داشتن زندگي توام با سالمت غير ممكـن اسـت بيماريهـاي. وجود آب سالم

و عالوه بر آن طيف وسـيعي از  بيماريهـاي ديگـر منتقله به وسيله آب هنگامي رخ مي دهند كه عوامل بيماريزا توسط انسان همراه آب آشاميدني شوند

و بيماريهاي انگلي را شامل مي شود و اسهالهاي باسيلي،آميبي از. مانند هپاتيت و تكرر انـواع خاصـي كيفيت ميكروبي آبهاي آشاميدني بر اساس تعداد

و تخم ، پروتوزوئرها ، ويروس ها و آب آلوده مي تواند حاوي عوامل بيماريزا نظير باكتريها انگل ها باشد براي تشخيص سـالمت باكتريها تعيين ميگردد

خ و يا حيوانات و اينها باكتريهايي هستند كه به تعداد زياد روزانه به وسيله انسان و شمارش مي شوند ، باكتريهاي شاخص تعيين ونگرم سالم آب شرب

با. يا بيمار دفع مي گردند  و حضور باكتريهاي شاخص نمايانگر آلـودگي بنابراين حضور باكتريهاي شاخص در آب دليل بر آلودگي مدفوعي آب مي شند

و نتيجه ايجاد مخاطرات بهداشتي مي باشد  و آلودگي مدفوعي نيز نشانه احتمال وجود عوامل بيماريزا باكتريهاي شاخصي كه اغلب بـدين منظـور.بوده

و يا جه و نمونه هاي آب نيز تنها جهت تعيين حضور كليفرمها ي مدفوعي مـورد آزمـايش قـرار مـي بكار مي رود كليفرمها هستند ت تعيين كليفرمها

.گيرند

و روش ها :مواد

و نيز شـرايط و دفع فاضالب و وضعيت جمع آوري و مخازن آب و توزيع،منابع ابتدا پژوهشگر به همراه همكاران ضمن بررسي خطوط انتقال
و توزيع آب شرب و غير بهداشتي ظروف مورد استفاده براي نگهداري رستورانها، نسبت به تكميل فـرم پرسشـنامه مربوطـه اقـدام بهداشتي

، آب آشاميدني موجود در تك تك رستورانهاي  DPDنمودند وسپس با استفاده از كيت هاي كلرسنجي از نوع  و بهمراه معرفهاي مربوطه
، مبادرت به نمونه بـرداري آب در سپس مطابق دستورالعمل استان. گرفتبين راهي از نظر ميزان كلر باقي مانده مورد آزمايش قرار دارد متد

بـدين ترتيـب آب موجـود كليـه. ظروف استريل مورد نظر گرديدو جهت انجام آزمايشات الزم به آزمايشگاه آب وفاضالب منتقـل گرديدنـد 
و آزمايشـات بـاكتري 105رستورانهاي بين راهـي اسـتان كـه  و لـوژيكي از واحـد مـي باشـند مـورد آزمايشـات تسـت كلـر بـاقي مانـده

. قرار گرفت E.COLIوMPNنظر
:يافته ها

ها. درصد متصديان مرد بودند 100رستوران بين راهي بود، 105از كل جامعه مورد پژوهش كه سال45ميانگين سن افراد متصدي شاغل در رستوران

با. بود ك. درصد بيسواد بودند26از نظر ميزان سواد، باالترين آن از نظـر تعـداد. كـارگر بـود2ارگر در رستورانهاي مورد پژوهش حدود ميانگين اشتغال

با%41رستوارن در شهرستانهاي مورد پژوهش ،پلدختر با  و ازنا رستوران ها داراي پروانه كسب%4/72. كمترين را دارا بودند) درصد1(مورد1بيشترين

و متصديان فاقد گواهينامه%99. فاقد پروانه كسب بودند%6/27و  داراي گواهينامه بودند كه يـك مـورد داراي گواهينامـه%1آموزش بهداشت عمومي

و%5/89. مربوط به شهرستان پلدختر مي باشد آب رسـتوران داراي منبـع%2/96. فاقـد آب لولـه كشـي بودنـد%5/10رستورانها داراي آب لوله كشي

و  و سالم م%7/85. فاقد آن بودند%8/3مطمئن و داراي مخزن آب و سـالم آب%6/68در. فاقـد آن بودنـد%3/14طمئن ، رسـتورانهاي مـورد پـژوهش

و  و%8/44در. كلرزني نمي شود%4/31مصرفي آنها كلرزني مي شود ، آب مصرفي آنها با كلريناتور گندزدايي مي شود مورد فاقـد%2/55رستورانها

و درصد از كلر مادر براي گندزدايي آب استف7/25. آن بودند در%9/51در. درصد استفاده نمـي كردنـد3/74اده مي كردند و كلـر مـادر وجـود داشـت

و3/59. آنها وجود نداشت1/48% رستورانها داراي ظرف%63. درصد اين عمل را نمي دانند7/40درصد متصديان ،گندزدايي آب با كلر مادر را مي دانند



و و1/37. آن بودنـد فاقد%37مناسب براي نگهداري كلر مادر بودند درصـد8/43در. درصـد فاقـد آن بودنـد9/62درصـد رسـتورانها داراي كنتـور آب

و داراي نتيجه بودند ودر  و مورد آزمايش قرار گرفته درصـد2/15رستورانها در شش ماه گذشته نمونه آب جهت انجام آزمايشات ميكروبي برداشت شده

و فاقد نتيجه بودندآنها نمونه هاي برداشت شده مورد آزمايش قرا .ر نگرفته

و7/81 درصد رستورانهاي مورد پژوهش ظروف نگهداري4/87در. درصد فاقد شبكه لوله سالم بودند3/18درصد رستورانها داراي شبكه لوله كشي سالم

و در رستورانه1/98در. درصد فاقد شرايط بهداشتي بودند6/12و توزيع آب آشاميدني داراي شرايط بهداشتي ودر  9/1ا، لوله آب باالتر از لوله فاضـالب

درصـد نمونـه هـاي آب مـورد5/69از نظر وجود كلر باقيمانده در آب رستورانهاي مورد پژوهش،. درصد آن لوله آب پايين تر از لوله فاضالب قرار دارد

و  درصـد آب رسـتورانهاي2/36در. بودPH6/7رستورانها داراي درصد ازآب3/53. درصد داراي كلر باقيمانده بودند5/30آزمايش، فاقد كلر باقيمانده

در 100مورد پژوهش ،كليفرم در  و درصـد رسـتورانها4/11در. درصد نمونه هـا كليفـرم وجـود نداشـته اسـت8/63ميلي ليتر نمونه آب وجود داشته

E.coli آن6/88 ميلي ليتر آب وجود داشته ودر 100در .وجود نداشته است E.coliدرصد

و نتيجه گيري :بحث

و عدم99بطور كلي نتايج اين بررسي حاكي از عدم آگاهي درصد از متصديان رستوران هاي مورد پژوهش به مقررات بهداشتي محل كسب خود بوده

و اخذ گواهينامه بهداشت عمومي بدليل عدم گذراندن دوره هاي آموزشي مربوطه ،تاثير منفي در تهيـه آب  سـالم وگنـدزدايي ،تهيـه ظـروف مناسـب

و توزيع آب رستوران توسط متصديانايجاد نموده است همچنين با توجه به عدم وجود كنتور آب با درصد قابـل تـوجهي از رسـتوران.بهداشتي نگهداري

و همچنين رفـع  و مخازن آب و سالمت شبكه توزيع ومنابع نـواقص موجـود ورعايـت اسـتانداردهاي هاي مورد پژوهش، موجب گرديده تا عمل كلرزني

م و نيز مسافرين مراجعه كننده به اين و كارگران و بهداشت متصديان كانهاي كيفيت آب از طرف دستگاههاي متولي انجام نپذيردكه اين موضوع سالمت

و عرضه كننده مواد خوراكي را با تهديد جدي مواجه مي كند . تهيه

:واژگان كليدي.

، اشرشياكليرستوران، آب آشا  ميدني، شبكه لوله كشي آب ،كليفرم

: منابع

و يزدانبخش.ندافي-1 .1369تهران كنترل كيفي آب در اجتماعات كوچك،جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي:ا.ك

.1371تاءمين آب روستايي در كشورهاي روبه توسعه،انتشارات دانشگاه علوم پزشكي سمنان:م. نوري سپهر-2

و تاءسيسات بهداشتي روستايي،ترجمه دكتر هرمز پازوش،: خورست.رايت-ب-3  .1360نشر نصر آبرساني

لو. محوي–4 و عيسي  پزشكي تهران مهندسي بهداشت محيط در مناطق گرمسيري،انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم:م.ا

، دانشگاه علوم پزشكي تبريز:ا. اصل هاشمي-5 و فاضالب  .1382، مركز كشوري برنامه مديريت سالمت چاپ اول گندزدايي آب

، چاپ دوم:م. چالكش اميري-6 ، انتشارات اركان  .1378اصول تصفيه آب

، انتشارات سيد ابوالفضل حسينيان:م. حسينيان-7 و سالمتي انسان .1362آب
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:پيشنهادات

ارتقاء آگاهي متصديان رستورانهاي بين راهي از مقررات بهداشتي محل كسب خود ضروري به نظر ميرسد كه بهداشت محيط مراكز بهداشـت جهت-1

شهرستانها ضمن شناسايي دقيق واحدهاي صنفي پذيرايي بين راهي متصديان مربوطه را به آموزشگاههاي اصناف جهت گذراندن دوره هـاي آموزشـي 

و اخذ  .گواهينامه آموزش بهداشت عمومي ترغيب نمايندمربوطه

و مداوم آب رسـتورانهاي بـين راهـي توسـط-2 ، اصولي و پيشگيري از بروز شيوع بيماريهاي منتقله توسط آب كلرزني مستمر جهت سالمسازي آب

و كافي با انجام كلرسنجي توسط دستگاههاي ناظر موضوع صو و نظارت روزانه .رت پذيردمتوليات مربوطه انجام

و بهداشـتي-3 و سالم آب آشاميدني نقش بسيار مهمي در پيشگيري از آلودگي آب دارد لذا وجود منبع سالم با رعايت اصول فني  وجود منبع مطمئن

. براي تامين آب رستورانهاي بين راهي توسط متوليان اعم از دولتي يا خصوصي ضروري به نظر مي رسد

ك-4 و يا داراي شبكه لوله كشي آب بوده ولي آب آشـاميدني آنهـا كلرزنـي نمـي شـود از در رستورانهاي بين راهي ه فاقد شبكه لوله كشي آب هستند

.محلول كلرمادر بهمراه ارائه آموزشهاي بهداشتي الزم براي گندزدايي آب اين واحدهاي صنفي استفاده گردد

و انجام آزمايشات الزم مطاب-5 و براي كليه رستورانهاي بين راهي انجام پذيردبرداشت نمونه هاي ميكروبي آب .ق استانداردهاي كشوري

و بايستي مدنظر قرار گيرد-6 .قرار گرفتن لوله آب در باالتر از لوله فاضالب براي رستورانهاي بين راهي ضروري

و كشورهاي اروپايي در آب آشاميدني نبايستي كليفرم وجود داشته-7 و برابر استانداردهاي كشوري در نمونـه Ecoliباشد لذا با توجه به وجود كليفرم

از هاي آب مورد آزمايش تعدادي از رستورانهاي بين راهي كه نشان از آلودگي آب آشاميدني اين رستورانها مي باشد توسـط دسـتگاههاي متـولي اعـم 

و و نيز توسط دستگاههاي ناظر در رفع آلودگي موجود اقدام و يا در بخش خصوصي شرايطي فراهم گردد تا در آب آشاميدني كليه رسـتورانهاي دولتي

.بين راهي هيچگونه كليفرمي وجود نداشته باشد

اخ-8 و و معرفي متصديان رستورانهاي بين راهي فاقد كنتور آب به دستگاههاي متولي موجب ميگردد تا با نصب كنتور آب در رستورانها ذ آب شناسايي

.سالم از طرف اين دستگاهها اقدام الزم صورت پذيرد بهاء از متصديان در توزيع آب

و مخازن آب رستورانهايي كه فاقد شبكه لوله كشي آب هستند ضروري به نظر مي رسد-9 . بهسازي منابع

و تشكر :تقدير

و تامين منابع مالي و فن آوري دانشگاه علوم پزشكي لرستان كه در تصويب از بدينوسيله از معاونت محترم تحقيقات و همچنين طرح ما را ياري نمودند

يش جناب آقاي دكتر غالمرضا لشكرآراء مشاور آماري طرح وآقايان مهندس محمد جواد صفرزاده،كرمحسين صوفي زاده ،سياوش قاليي، علي باقري،ستا

و سركارخانمها زهرا علي كرميان،ويدا خيرالهي وتمام كساني كه در اجراي اين طرح ما را ياري و قدرداني مي گردد دريكوند .كردند تشكر


