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  مقدمه 
ایــن بیمــاری .  اســتویبریــوکلرا عامــل وبــا یــک بیمــاری اســهالی مرگبــار  

شـود و یـک مـشکل جهـانی بـه حـساب               از طریق آب و غذای آلـوده منتقـل مـی          
  . آید می

ــدمی   ــا اپی ــاری ب ــن بیم ــان      ای ــته اســت ج ــال داش ــا بح ــه ت ــای ســختی ک ه
ــه اســت  ــادی را گرفت ــسانهای زی ــر   . ان ــرگ و می ــروز و م ــوارد ب ــر ســاله م ه

ــا و آ     ــان بخــصوص آفریق ــف جه ــاط مختل ــاری در نق ــن بیم ــیا ناشــی از ای س
 ســازمان بهداشــت جهــانی 1995بطوریکــه طبــق گــزارش . شــود گــزارش مــی

ــاً  ــا   208755مجموع ــا ب ــورد وی ــزارش   5034 م ــی از آن گ ــرگ ناش ــورد م  م
  .شده است

دهـد ایـران جـزو کـشورهای بـومی ایـن              انتشار جغرافیـایی وبـا نـشان مـی        
هــای مختلفــی در  بطوریکــه تــا بحــال شــاهد وقــوع اپیــدمی. باشــد بیمــاری مــی

مختلـــف ایـــران بـــویژه در سیـــستان، بلوچـــستان، خوزســـتان و      نقـــاط 
هــا در وضــعیت خــاص  در حــال حاضــر نیــز ایــن اســتان. ایــم کرمانــشاه بــوده

گیریهــا هــر چنــد ســال یــک  آندمیــستی قــرار دارنــد و بطــور معمــول ایــن همــه
ــار در ســطح کــشور حــادث مــی  ــت  ب ــا فعالی ــی خوشــبختانه ب ــا و  شــود، ول ه

منـسجم بهداشــتی در کــشور در دهــۀ اخیــر  هــای مناســب نظــام قــوی و  پـایش 
بطوریکــه در . گیــری داشــته اســت مــوارد وبــای گــزارش شــده کــاهش چــشم 

 نفــر، در ســال 21 و تعــداد مــرگ و میــر 1247 تعــداد مــوارد وبــا 1377ســال 
گرچــه در .  نفــر، بــوده اســت1 و تعــداد مــرگ و میــر 118 تعــداد مــوارد 1381

ــال  ــا    1384س ــه وب ــتال ب ــده اب ــزارش ش ــوارد گ ــوده    م ــر ب ــزار نف ــیش از ه ب
  )1.(است
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ــدی در        ــدهای ج ــا، تهدی ــا وب ــارزه ب ــشوری مب ــه ک ــی در برنام ــور کل بط
فقــر فرهنگــی، اقتــصادی، اجتمــاعی : رابطــه بــا شــیوع ایــن بیمــاری عبارتنــد از

و بهداشــتی، ورود و خــروج اتبــاع بیگانــه از مرزهــای مربوطــه، کمبــود منــابع  
ــ آب آشـــامیدنی ســـالم، عـــدم وجـــود سیـــستم  آوری و تـــصفیه  عهـــای جمـ

فاضــالب، ســوء تغذیــه، عــدم نظــارت مــستمر، عــدم همــاهنگی درون بخــشی و 
ــر       ــاطق درگی ــائی خــاص من ــت جغرافی ــین موقعی ــم چن ــشی، ه ــرون بخ ــز ب نی

ــا کــشورهائی کــه  ) بخــصوص سیــستان و بلوچــستان( ناشــی از همجــواری ب
ــه مــشکالت و     ــان هــستند، از جمل ــه گریب ــر دســت ب ــواع بیماریهــای واگی ــا ان ب

  . باشد معضل اساسی میبلکه 
ــدم         ــدلیل ع ــضوالت ب ــالب و ف ــه فاض ــابع آب ب ــودگی من ــک آل ــدون ش ب

ــع ــرین       جم ــالم از مهمت ــامیدنی س ــود آب آش ــب و کمب ــصفیه مناس آوری و ت
ــا      ــه وب ــه توســط آب از جمل ــر منتقل ــای واگی ــواع بیماریه ــل در شــیوع ان عوام

ــی ــد م ــنو   . باش ــان اس ــار ج ــین ب ــرای اول ــه ب ــستان1844 در1بطوریک   در انگل
  . ارتباط بین آب آلوده و بروز وبا را کشف نمود

ــی   ــوده م ــابراین آب آل ــت      بن ــل جه ــرین عوام ــی از مهمت ــوان یک ــد بعن توان
ــودگی آب     ــورت آلـ ــود و در صـ ــه شـ ــر گرفتـ ــاری در نظـ ــن بیمـ ــال ایـ انتقـ
ــاری     ــن بیم ــه ای ــاه ب ــان کوت ــک زم ــراد  در ی ــادی از اف ــت زی آشــامیدنی جمعی

ــی  ــتال م ــک     مب ــورت ی ــه ص ــاری ب ــوند و بیم ــد  ش ــروز نمای ــاد ب ــدمی ح . اپی
هـائی کـه تـا کنـون در           گیـری   های انجـام شـده در مـورد همـه           بطوریکه بررسی 

هـا    دهـد کـه منـشا اغلـب ایـن اپیـدمی             کشور ما اتفـاق افتـاده اسـت، نـشان مـی           
ــت     ــوده اس ــیله فاضــالب ب ــامیدنی، بوس ــابع آب آش ــودگی من ــارت  . آل ــه عب ب

                                                 
1 - John snow 
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کـه از نظـر بهداشـت آب و         افتـد     هـا بیـشتر در منـاطقی اتفـاق مـی            دیگر اپیـدمی  
  . فاضالب ضعیفترند

ــابع آب از         ــت من ــاری،  حفاظ ــن بیم ــال ای ــش آب در انتق ــه نق ــه ب ــا توج ب
ــأمین آب آشــامیدنی ســالم و     ــضوالت، ت ــع صــحیح فاضــالب و ف ــودگی، دف آل
ــاری     ــن بیم ــرل ای ــم کنت ــای مه ــأمین آب یکــی از راهه ــر ت نظــارت بهداشــتی ب

  . باشد می
ــوان ویب   ــت عن ــه تح ــا ک ــن راهنم ــده   ای ــه ش ــامیدنی تهی ــوکلرا در آب آش ری

توانــد جهــت نــاظرین بهداشــتی بــر   اســت دربردارنــدۀ مطــالبی اســت کــه مــی 
ایــن مطالــب شــامل آشــنائی بــا     . تــأمین آب مــورد اســتفاده قــرار گیــرد    

گیــری انتقــال از  ویبریــوکلرا، نحــوۀ ســرایت بــه منــابع آب، جلــوگیری و پــیش 
یص ایــن ارگانیــسم در ســازی آب، پــایش و تــشخ طریــق آب، تــصفیه و ســالم

  . باشد آب می
ــی  ــود الزم م ــر خ ــه ب ــت ســالمت وزارت بهداشــت،   در خاتم ــم از معاون دان

مــدیریت مرکــز ســالمت محــیط و کــار  جهــت پــشتیبانی در تهیــۀ ایــن راهنمــا، 
ــایاداره آب و فاضــالب مرکــز ســالمت محــیط    مهنــدس غالمرضــا و کــار آق

  . ایمشقاقی و خانم مهندس پروین بینای مطلق تشکر نم
پـور کارشـناس بهداشـت محـیط نیـز کـه در تهیـه ایـن                   از آقای مالک حـسن    

  . نماید اند تشکر و قدردانی می مجموعه با اینجانب همکاری نزدیک داشته
  دکتر احمدرضا یزدانبخش

استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید 

  بهشتی
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  1ـ توصیف ویبریوکلرا1
ای شـــکل خمیـــده،  ویبریوناســـه، بـــاکتری میلـــهویبریـــوکلرا، از خـــانوادۀ 

ــی ــی      ب ــپور م ــشکیل اس ــدون ت ــی، ب ــرم منف ــاری، گ ــوازی اختی ــد ه ــن . باش ای
ایــن بــاکتری قــادر بـــه    .  میکــرون طـــول دارد 4/1-6/2بــاکتری در حــدود   

  )2.(متابولیسم از طریق تنفس و تخمیر است
ــک      ــرات اســت، توســط ی ــده نیت ــاء کنن ــت و احی ــسید از مثب ــوکلرا، اک ویبری

ــا ــالف ت ــی غ ــرزان قطب ــی  ر ل ــت م ــه حرک ــادر ب رشــد آن توســط . باشــد دار ق
امــا یــک عامــل مهــم . شــود  تحریــک مــی(NaCL)اضــافه نمــودن کلریــد ســدیم 

ــون  ــر ویبریـ ــشخیص از دیگـ ــر روی    تـ ــوکلرا بـ ــد ویبریـ ــائی رشـ ــا، توانـ هـ
  )3.( باشدNaCLآگار بدون افزودن  نوترینت

  
  بندی ویبریوکلرا ـ طبقه2

ــ  ــام اعــضای جــنس ویبری ــادگن  تم ــرزان و پ ــار ل ــن .  هــستندHو دارای ت ای
ــه   ــت طبق ــادگن جه ــی    پ ــب نم ــو مناس ــائی ویبری ــدی و شناس ــی   بن ــد، ول باش

.  در ایـــن رابطـــه مفیـــدتر هـــستند O )ســـوماتیک (ای  هـــای پیکـــره پـــادگن
 6هـا را بـه        هـای ضـد ایـن پـادگن، ایـن ارگانیـسم             بنابراین، بوسیلۀ آنتـی سـرم     

  )3. (اند دهبندی نمو  طبقهO6 تا O1گروه مختلف 
، 2هــای اگــاوا  بــه ســروتیپA,B,Cهــای   براســاس آنتــی ژنO1ویبریــوکلرا 

اگـاوا و اینابـا نـام بیمـارانی اسـت کـه             . شـوند    تقـسیم مـی    4 و هیکوجیمـا   3اینابا

                                                 
1 - Vibrio cholerae 
2 - Ogave 
3 - Inaba 
4 - Hikojima 
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ــروتیپ     ــن س ــار ای ــین ب ــرای اول ــت     ب ــده اس ــشخیص داده ش ــا ت ــا در آنه . ه
باشـد     مـی  هیکوجیما نـام یکـی از ایـستگاههای قرنطینـه واقـع در کـشور ژاپـن                

ــان        ــروتیپ را در آن مک ــن س ــل ای ــراد حام ــی از اف ــار یک ــین ب ــرای اول ــه ب ک
ســروتیپ اگــاوا .  هــستندAهــر ســه دارای پــادگن گروهــی ســوماتیک  . یافتنــد

ــوماتیک   ــادگن سـ ــز داردBپـ ــادگن  .  نیـ ــا دارای پـ ــا C و Aاینابـ  و هیکوجیمـ
  . استC و B و Aدارای هر سه نوع پادگن 

ن بـار در التـور یکـی از ایـستگاههای قرنطینـه             بیوتیپ التـور کـه بـرای اولـی        
ــی  . در مــصر شناســائی شــد  ــل پل دارای خاصــیت همولیتیــک اســت و در مقاب

  .کند باشد و گلبول قرمز جوجه را آگلوتینه می  مقاوم میBپگزین 
ــتالف  ــر اخ ــالوه ب ــل     ع ــوی عام ــه ویبری ــیمیائی ک ــوژی و بیوش ــای بیول ه

ی مهمـی هـم بـین آنهـا موجـود           هـا   تفـاوت . هـای کالسـیک دارد      التور بـا سـویه    
مــدت زمــان بیــشتری در محــیط آب .  عامــل التــور مقــاومتر اســت. باشــد مــی

نـسبت مـوارد عفونـت ناشـی از ایـن میکروارگانیـسم بـه مـواد                 . مانـد   زنده مـی  
  . بیماری حاصله بیشتر است

چنــدین نــوع ویبریــون دیگــر وجــود دارد کــه قــادر بــه ایجــاد عالئــم شــبه   
 دیگـری متعلـق بـوده و        Oد ولـی بـه گروههـای پـادگن          باشـن   وبا در انسان مـی    
ــرم    ــی س ــا آنت ــی O1ب ــه نم ــوند  آگلوتین ــای   . ش ــه ویبریوه ــابراین ب  NAG1بن

  )4و3(باشند  معروف می
  
  
  

                                                 
1 - Non Agglutinating 
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   و اپیدمیولوژی ویبریوکلرابیماری شناسیـ 3
وبــا نــوعی بیمــاری حــاد . باشــد مــی) کلــرا(ویبریــوکلرا عامــل بیمــاری وبــا 
ــر آنتروتوکـــس  ــه در اثـ ــده در رودۀ  اســـت کـ ــونیزه شـ ــوکلرای کلـ ین ویبریـ

در اکثــر مــوارد شــدید، باعــث از دســت رفــتن ســریع . شــود باریــک ایجــاد مــی
گــردد و در صــورتی کــه درمــان  هــا از طریــق روده مــی مایعــات و الکترولیــت

نـــشود، بـــه شـــوک هیپوولمیـــک، اســـیدوزمتابولیک و مـــرگ بیمـــار منجـــر  
  . گردد می

Dupont) 1974 ( وEugen) 1974 (ــوکلرا  ت ــسم ویبریـ ــی ارگانیـ ــداد تقریبـ عـ
  . اند  عدد ذکر کرده106-109را جهت ایجاد این بیماری 

دوره نهفتگــی ایــن بیمــاری چنــد ســاعت تــا چنــد روز و بــه طــور معمــول   
بــه دنبــال دورۀ کمــون، اکثــر مــوارد و بــا      .  روز اســت5 تــا 2در حــدود 

ــ بــصورت بــدون عالمــت یــا بــا عالئــم بــالینی مختــصر تظــاهر مــی   بــه . دنمای
 تـا   20طوری کـه در رابطـه بـا بیوتیـب التـور، بـه ازای هـر یـک مـورد بـالینی                        

  . گردد  مورد بدون عالمت حادث می100
هــای دودی روده اســت کــه  اولــین عالئــم بیمــاری، شــامل افــزایش حرکــت 

ــی      ــان م ــکم بی ــدا در ش ــر و ص ــری و س ــساس پ ــصورت اح ــار، ب ــد بیم . نمای
. گـردد   ی نـدارد ظـاهر مـی      سپس مدفوع شلی کـه نمـای مـشخص سـوپ برنجـ            

بعد از چند بار دفع مـدفوع آبکـی، مـواد دفعـی، نمـای سـوپ برنجـی بـه خـود                        
و از آنجــا کــه تمــامی عالئــم بیمــاری  . کنــد گیــرد و بــوی مــاهی پیــدا مــی  مــی

هـا اسـت و شـدت عالئـم بـه میـزان دفـع                 تقریباً ناشی از دفـع آب و الکترولیـت        
یــز بــا شــدت دهیدراتاســیون ایــن مــواد بــستگی دارد، ســیر طبیعــی بیمــاری ن 

بـه طـوری کـه مـوارد خفیـف در عـرض یـک هفتـه خـود           . باشـد   در ارتباط مـی   
در حـالی کـه در مـوارد شـدید وبـا، میـزان دفـع مایعـات                  . یابـد   بخود بهبود می  
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 سـاعت ممکـن اسـت بـه          6رسـد و در عـرض         به یـک لیتـر در سـاعت نیـز مـی           
ــیش از   ــیون ب ــه دهیدراتاس ــوک هیپوول % 10ب ــدن و ش ــس  وزن ب ــک و کالپ می

ــت       ــریع مایعــات و الکترولی ــدم جبــران س ــد و در صــورت ع هــا بــه   بینجام
ــی    ــار منجــر م ــرگ بیم ــسی و اســیدوز و م ــی تنف ــوی، قلب ــوارض کلی . شــود ع

  . دهد  ساعت رخ می18اغلب موارد مرگ، در عرض بیش از 
 تــا 2بــه طــور کلــی، در ســیر طبیعــی وبــا، وقتــی شــدت دهیدراتاســیون بــه 

ــدن برســد بی% 3 ــشنگی شــدیدی مــی وزن ب ــار دچــار ت ــه   م ــر چــه ب شــود وگ
هــای  ولــی در صــورتی کــه مــایع. باشــد احتمــال زیــاد دچــار اســتفراغ نیــز مــی

هــای  حــاوی گلــوکز و امــالح اســتفاده شــود، بــه تعــادل مایعــات و الکترولیــت 
. وزن بــدن برســد% 5وقتــی شــدت دهیدراتاســیون بــه . گــردد بیمــار کمــک مــی

نــبض ســریعتر شــده و بــه آســانی . بــدیا قابلیــت ارتجــاعی پوســت کــاهش مــی
ــه نظــر مــی   لمــس نمــی ــار ضــعیف و افــسرده ب رســد و از حجــم  شــود و بیم

برســد، % 10زمــانی کــه شــدت دهیدراتاســیون بــه  . شــود ادرار او کاســته مــی
خطــر بــروز شــوک هیپوولمیــک وجــود دارد و در ایــن حالــت بیمــار بــه شــدت 

ــی    ــه نظــر م ــت ب ــبض ر     ناراح ــب او ســریع و ن ــربان قل ادیــال او رســد، ض
. فــشار خــون نیــز پــایین و غیرقابــل بررســی اســت. باشــد غیرقابــل لمــس مــی

ــت و         ــرد اس ــای او س ــت و پ ــصوص دس ــار و بخ ــدن بیم ــه ب ــن مرحل در ای
ــب    ــان و ل ــشتان، زب ــوک انگ ــده و ن ــشتان دســت، چروکی ــود  پوســت انگ ــا کب ه

هـای بـدن از طریـق داخـل وریـدی بـه بـدن                 هـا و الکترولیـت      اگر مایع . باشد  می
شود، بیمــار بــه علــت شــوک هیپوولمیــک، اســیدوز و متابولیــک و       وارد نــ

ایــن بیمــاری مــزمن نخواهــد شــد و میــزان مــرگ و . اورمــی تلــف خواهــد شــد
میــر ناشــی از آن در دورانــی کــه اســتفاده از ســرم و الکترولیــت ممکــن نبــود  
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ذکــر شــده اســت ولــی در شــرایط مناســب درمــانی، ایــن میــزان % 50بــالغ بــر 
  )4.(دباش می% 1کمتر از 

ــروتیپ   ــر ســ ــال حاضــ ــای  در حــ ــدی از   (O139 و O1هــ ــوع جدیــ نــ
ــر  ــوکلرای غی ــنگالدش   O1ویبری ــدمی در ب ــروز اپی ــال ســبب ب ــام ویبریوبنگ  بن

تـا همـین اواخـر گـروه سـروتیب          . آینـد   عامل وبا بـه حـساب مـی       ) و هند گردید  
O1وبـــا 1992در اواخـــر ســـال .  تنهـــا علـــت وبـــای اپیـــدمیک بـــوده اســـت 

 بنگــال کــه در طــول ســواحل بنگــال موجــب بــروز  O139شناســائی ســروتیب 
ــر     ــدون تغیی ــد، اصــل ب ــنگالدش گردی ــد و ب ــوب هن ــا در جن ــدمی وســیع وب اپی

  . فوق متزلزل شد
بیمــاری وبــا طــی پانــدمی قــرن نــوزدهم، بارهــا از هندوســتان بــه بــسیاری 

ــا منتــشر شــده اســت  ولــی در نیمــۀ اول قــرن بیــستم، بــه طــور  . از نقــاط دنی
 1947گیـری شـدیدی در سـال          فقـط همـه   . د بـوده اسـت    عمده بـه آسـیا محـدو      

ــارۀ  . در کــشور مــصر رخ داده اســت ــای رود گنــگ در شــبه ق ــا بــومی دلت وب
 تــاکنون هفــت پانــدمی گــسترده روی داده    1817از ســال . باشــد هنــد مــی 

 از انــدونزی و ابتــدا  1961در ســال ) پانــدمی هفــتم (پانــدمی فعلــی  . اســت
ر سرتاســر آســیا منتــشر گردیــد و  ســپس د. بعلــت بیوتیــپ التــور آغــاز شــد 

ــشین ســوش    ــور جان ــوکلرای الت ــواحی، ویبری ــسیاری از ن ــدمیک   در ب ــای ان ه
ــشت  ــیک گ ــا      . کالس ــت ام ــر گرف ــا را درب ــاهی اروپ ــدت کوت ــدمی بم ــن پان ای

ــوازین      روش ــت مـ ــاالی رعایـ ــزان بـ ــومی و میـ ــت عمـ ــؤثر بهداشـ ــای مـ هـ
  . بهداشتی، تأثیر آنرا محدود ساختند

 التــور افریقــا را مــورد هجــوم قــرار داد و      وبــای1970در اوایــل دهــه  
ــدمی    ــد موجــب اپی ــدار درای ــدمیک پای ــشکل ان ــصورت م ــه ب ــیش از آنک ــای  پ ه

ــسترده ــد گ ــدد و    . ای گردی ــوارد متع ــاوی م ــا ح ــا در افریق ــر وب ــۀ اخی تاریخچ
هــای ناشــی از جنــگ  باشــد کــه غالبــاً آشــفتگی شــدیدی از طغیــان بیمــاری مــی
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 و در   1994کـی از ایـن مـوارد در سـال           ی. سـاز آنهـا هـستند       و قتل عـام زمینـه     
ــه طــی    دار ــر روی داد ک ــای زئی ــدایی در اطــراف گوم ــان رون ــای آوارگ وگاهه

وقــوع صــدها . هــا هــزار نفــر مبــتال شــده و تعــداد زیــادی فــوت شــدند   آن ده
مـــورد وبـــا در رومـــانی و اســـتان ســـابق دریـــای ســـیاه اتحـــاد جمـــاهیر  

ــسم  1995شــوروی در ســال  ــدرت ارگانی ــدۀ ق ــشان دهن ــاد ، ن ــور در ایج مزب
  . باشد های بهداشت عمومی می اپیدمی بهنگام افت مراقبت

 بــه بعــد در طــول خلــیج ایــاالت متحــده و ســواحل لوئیزیانــا 1973از ســال 
و تگــزاس، عفونتهــای پراکنــده و انــدمیک ناشــی از ویبریوهــایی مــشاهده       

هـا    ایـن عفونـت   . باشـند   هـای پانـدمی هفـتم خویـشاوند مـی           شده کـه بـا سـوش      
دهنــد کــه در همــان  ای روی مــی هــای آلــوده الً بــدنبال مــصرف صــدفمعمــو

گــاهی مــواردی از بیمــاری در نقــاطی از ایــاالت . انــد محــل پــرورش داده شــده
ایـن  . متحده مـشاهده گردیـده کـه دورتـر از سـاحل خلـیج مزبـور قـرار دارنـد                   

  . اند موارد نیز بعلت حمل غذاهای دریایی خلیج به آن نقاط روی داده
ــ ــا اینک ــه  ب ــین واقع ــای الت ــه آمریک ــا ب ــدمی وب ــه از  ه رســیدن پان ــود ک ای ب

 ایـن منـاطق را درگیـر        1991رفـت، تنهـا در سـال          هـا پـیش انتظـار آن مـی          مدت
 از ســـواحل پـــرو آغـــاز گردیـــد و 1991بیمـــاری ابتـــدا در ژانویـــۀ . نمـــود

ــاندند    ــا رس ــوادور و کلمبی ــه اک ــرا ب ــاهیگیران آن ــدمی  . م ــصورت اپی ــپس ب س
ــاری در تقری ــشر     انفج ــک منت ــزی و مکزی ــوبی و مرک ــای جن ــامی امریک ــاً تم ب

 مــورد گـــزارش  400000در اولــین ســال طغیـــان بیمــاری حــدود     . گردیــد 
ــا انتهــای ســال   ــا .  ایــن تعــداد بــه یــک میلیــون نفــر رســید  1994گردیــد و ت ب

ــا در        ــرار داشــت ام ــک درصــد ق ــر ی ــی زی ــر تجمع ــرگ و می ــزان م ــه می اینک
ن بیمـاری گردیدنـد ایـن میـزان بـه           جوامعی کـه بـرای اولـین بـار دچـار طغیـا            

زیــرا عــدم آشــنایی بــا بیمــاری منجــر بــه بکــارگیری  .  درصــد نیــز رســید30
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ــد     ــؤثر گردی ــر م ــای غی ــسری درمانه ــه . یک ــوزش ارائ ــدمات   آم ــدگان خ دهن
بهداشتی بـه جامعـه موجـب آگـاهی ایـن افـراد از بیمـاری و برخـورد مناسـب                     

ــا آن شــده و مــرگ و میــر ناشــی از آن را بــه میــزان   قابــل تــوجهی کــاهش ب
هــای التــور  نظیــر آنچــه کــه در دو دهــۀ قبــل در افریقــا روی داد و ســوش. داد

هـای آبهـای شـور بـه آبهـای            هـای خلـیج     اپیدمیک بجای زنـدگی در فرورفتگـی      
هـــا در بـــسیاری از  داخلــی خوگرفتنـــد، در امریکـــای التـــین نیـــز ارگانیـــسم 

ــین    ــای الت ــواحی امریک ــیده بود    (ن ــدانجا رس ــازگی ب ــه ت ــه ب ــدک ــدمیک ) ن ان
  . گردیدند

ــین        ــای الت ــدمی امریک ــا اپی ــاط ب ــواردی در ارتب ــز م ــده نی ــاالت متح در ای
، 1991بطــور مثــال در دو طغیــان مجــزای بیمــاری در ســال  . مــشاهده گردیــد

بـــدنبال مـــصرف خرچنـــگ پختـــه شـــده کـــه بطـــور غیرقـــانونی و توســـط 
ــی،    ــورک و نیوجرسـ ــد، در نیویـ ــده بودنـ ــوادور آورده شـ ــسافرینی از اکـ مـ

ــ ــدند  ی ــتال ش ــر مب ــاالت     . ازده نف ــستند در ای ــذبور نتوان ــهای م ــه سوش گرچ
ــیاری       ــرورت هوشـ ــی، ضـ ــن چنینـ ــایعی ایـ ــد، وقـ ــسترش یابنـ ــده گـ متحـ

ــت ــدمی    متخصــصان مراقب ــاطی دور از یــک اپی ــی در نق هــای بهداشــتی را، حت
  . دهد مورد تأکید مجدد قرار می

ــر  ــدرس   1992در اکتب ــدری م ــالینی در شــهر بن ــای ب ــدید وب ــان ش  و ، طغی
ــد روی داد   ــوب هن ــع در جن ــراف آن واق ــهرهای اط ــل   . ش ــه عام ــد ک ــت ش ثاب

باشـــد کـــه نـــه بـــه گـــروه  مولـــد آن ســـوش جدیـــدی از ویبریـــوکلرآ مـــی
ــرولوژیک  ــی    (01س ــدمیک م ــای اپی ــب وب ــوالً موج ــه معم ــردد ک ــه  ) گ ــه ب و ن
.  گــروه ســرولوژیک شــناخته شــده تــا آنزمــان تعلــق داشــت 137هیچکــدام از 

 و پــایین ســاحل خلــیج بنگــال منتــشر شــده و در  ایــن ســوش ســریعاً در بــاال
ــنگالدش رســید 1992دســامبر  ــه ب ــاه اول ســال  .  ب ــا در ســه م در آنجــا و تنه
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ــا روی داد100000، بـــیش از 1993 ــورد وبـ ــبه  .  مـ ــر شـ ســـپس در سرتاسـ
 بــه کــشورهای مجــاور آن نظیــر پاکــستان، 1994قــارۀ هنــد و تــا پایــان ســال 

  . گسترش یافتنپال، غرب چین، تایلند و مالزی نیز 
 ســوماتیک جدیــد و منــشاء Oژن  از آنزمــان بــه بعــد بعلــت شناســایی آنتــی

ــوکلرا       ــور ویبری ــسم مزب ــو، ارگانی ــوع ویبری ــن ن ــایی ای ــال O139جغرافی  بنگ
  . خوانده شد

ــاری ناشــی از ســوش     ــدمیولوژیک بیم ــصات اپی ــالینی و مشخ ــاهرات ب تظ
O139 بنگــال، مــشابه وبــای O1بــر وبــای امــا ایمنــی در برا. باشــد  مــیO1 بــه 

ــر   ــای محافظــت شــخص در براب ــستO139معن ــال نی ــه  .  بنگ ــا اینک ــابراین ب بن
ــای  ــدمیک     O139وب ــواحی ان ــه ن ــدود ب ــتثناء مح ــدون اس ــاً ب ــال تقریب  O1 بنگ

ــی ــوارد آن در     م ــر م ــرده و اکث ــتال ک ــامی ســنین را مب ــارانی در تم باشــد، بیم
ۀ ناشــی از بعــالوه، بــا توجــه بــه وبــای شــدید و کــشند. دهــد بــالغین روی مــی

ــه     O139ســوش  ــه مثاب ــاری ب ــه بیم ــتال ب ــت مب ــع پاســخ جمعی ــال، در واق  بنگ
ــا مواجــه مــی    ــا وب ــار ب ــین ب ــرای اول ــود کــه ب از آنجائیکــه . شــوند جمعیتــی ب

، شـــخص را در برابـــر O1ایمنـــی اکتـــسابی طبیعـــی برضـــد ویبریـــوکلرای  
ــی O139ســوش  ــال محافظــت نم ــد، واکــنش  بنگ ــوع اول   نمای ــه ن ــه علی ــایی ک ه

  . اند در مورد نوع دوم کارآمد نیستند شدهتولید 
ــدمی  ــر اپی ــتۀ   نظی ــای گذش ــدمی   O1ه ــا، اپی ــومی وب ــواحی ب  در O139 در ن

ــود    ــار ب ــصیبت ب ــدا م ــت . ابت ــی از دس ــور     برخ ــه ظه ــد ک ــدرکاران معتقدن ان
ــوکلرآی  ــشانهO139ویبریـ ــا     ، نـ ــستردۀ وبـ ــشتم گـ ــدمی هـ ــاز پانـ ای از آغـ

 بیوتیـپ کالسـیک گردیـد، در         کـه جانـشین    O1درواقـع، نظیـر التـور       . باشـد   می
ــال  ــور    O139، 1993س ــشین الت ــسرعت جان ــال ب ــواحی  O1 بنگ ــده و در ن  ش

ــیط و      ــده از محـ ــدا شـ ــوش جـ ــایعترین سـ ــصورت شـ ــورش بـ ــل ظهـ محـ
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ــده ــد   عم ــالینی درآم ــای ب ــت وب ــرین عل ــاز ســال  . ت ــا آغ ــا ب ــال 1994ام  در کم
ــور     ــار، الت ــدور از انتظ ــب و ب ــد و    O1تعج ــب گردی ــدداً غال ــنگالدش مج  در ب

ــای و ــه  O139ب ــونتی زمین ــه عف ــال را ب ــاخت    بنگ ــدل س ــدمیک ب ــن . ای و ان ای
بــا ایــن وجــود، بــدنبال طغیــان مجــدد .  نیــز ادامــه یافــت1995رونــد در ســال 

ــاره  ــین ق ــال      ب ــل س ــذا و در اوائ ــطۀ غ ــه بواس ــاری ک ــان 1994ای بیم  در می
ــایی       ــیا روی داد، توان ــرقی آس ــوب ش ــی در جن ــشتی تفریح ــک ک ــسافران ی م

O139شــش . ت گــسترش جهــانی مــورد تأکیــد مجــدد قــرار گرفــت  بنگــال جهــ
بیمــار )  نفــر از امریکــا و یــک نفــر از انگلــستان    5( مــسافر 630مــسافر از 

ــد    ــه آغــاز گردی ــه خان ــشان ب ــا پــس از بازگشت ــا تنه ــم آنه ــا . شــده و عالئ آنه
ــشاء      ــد و من ــوده بودن ــسب نم ــد ک ــوقفی در تایلن ــی ت ــسم را ط ــاالً ارگانی احتم

کــه در رســتورانی مخــصوص و طــی وعــدۀ غــذایی  احتمــالی آن برنجــی بــود 
  ) 5.(ای مصرف گردید ویژه
  

  :وضعیت بیماری در ایران طی نیم قرن گذشته
 در ایــران بــه وقــوع پیوســت و 1344اولــین اپیــدمی وبــای التــور در ســال  

از آن پــس بیمــاری در کــشور مــا حالــت بــومی بــه خــود گرفــت و همــه ســاله 
هـــای پراکنـــده و هرچنـــدگاه  نگیـــر در کـــانو مـــواردی از آن بـــصورت تـــک

  .کند های کوچک و بزرگ بروز می گیری بار بصورت همه یک
ــدمی ســال   ــاری از اپی ــن بیم ــون 1344ای ــا کن ــه  9 ت ــه اوج رســیده ک ــار ب  ب

  : عبارتند از
، 1355 مــــورد؛ ســــال 1354،2966 مــــورد؛ ســــال 19663، 1349ســــال 

  مـــورد؛ ســـال1856، 1358مـــورد؛ ســـال 10836، 1356مـــورد؛ ســـال 2100
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 مـــورد؛ 2485، 1367 مـــورد؛ ســـال 1888، 1364 مـــورد؛ ســـال 6107، 1360
  . مورد5220، 1368سال 

ــال       ــه در س ــمی ک ــار رس ــق آم ــین طب ــانی   1998همچن ــازمان جه ــه س  ب
ــت   ــده اس ــه ش ــت، ارای ــال . بهداش ــسی1376 (1997در س ــت  )  شم ــوارد ثاب م

طــی طغیــان . ( مــورد بــوده اســت1106شــدۀ وبــا در ســطح کــشور، بــالغ بــر 
  ).  مورد10000 بیش از 1377 در سال بیماری

 اگـاوا، سـه سـال بعـد اینابـا و            1344-46هـای     نوع عامـل بیمـاریزا در سـال       
 بــه طــور متنــاوب اینابــا و اگــاوا و از آن ســال بــه بعــد، اگــاوا  1356تــا ســال 
  .بوده است

گیــر  هــای کـشور، بــصورت تــک  بیمـاری، همــه ســاله در بـسیاری از اســتان  
کـه در بعـضی از منـاطق، همـه سـاله، مـواردی              شـود، بـه طـوری         گزارش مـی  

ایــن . دهــد هــایی رخ مــی گیــری وجــود دارد و در بعــضی از منــاطق دیگــر همــه
هــا عبارتنــد از تهــران، آذربایجــان شــرقی، خوزســتان، خراســان،        اســتان

ــتان   ــستان، اصــفهان و کردس ــستان و بلوچ ــشتر   . سی ــور، بی ــا الت ــاری وب بیم
هـا حـدود      گیـری    و میـر آن طـی همـه        افتـد و میـزان مـرگ        در شهرها اتفاق مـی    

  . باشد می% 2/1
ــه   بررســی ــورد هم ــام شــده در م ــای انج ــری ه ــون در    گی ــا کن ــه ت ــایی ک ه

هــا  دهــد کــه منــشأ اغلــب ایــن اپیــدمی  کــشور اتفــاق افتــاده اســت، نــشان مــی 
ــت     ــوده اس ــیلۀ فاضــالب ب ــامیدنی، بوس ــابع آب آش ــودگی من ــارت  . آل ــه عب ب

افتــد کــه از نظــر بهداشــت آب و     هــا در منــاطق اتفــاق مــی    دیگــر، اپیــدمی 
ــکی     ــاریخ پزش ــی در ت ــت را حت ــن واقعی ــال 170فاضــالب ضــعیفترند و ای  س

  )4.(توان مالحظه کرد گذشته کشور نیز می
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  ـ ویبریوکلرا در محیط 4

شــود،  محــسوب مــی) عامــل وبــا(گرچــه انــسان مخــزن اصــلی ویبریــوکلرا 
ود داشـته  ولی برطبـق شـواهد موجـود ممکـن اسـت مخـازن محیطـی نیـز وجـ               

ــع مــی   . باشــد ــه محــیط دف ــوده ب ــرد آل ــدفوع ف ــق م ــوکلرا از طری . شــود ویبری
لیتـر مـدفوع در حـدود یکـصد هـزار             تعداد ویبریـوکلرای موجـود در هـر میلـی         

هـر بیمـار مبـتال بـه وبـا ممکـن اسـت طـی بیمـاری                  . باشـد   تا یـک میلیـارد مـی      
 مـدفوع    لیتـر  20 تـا    10 لیتـر و بـه طـور معمـول بـالغ بـر               60 تـا    1خود حـدود    

ــد  ــع نمای ــی دف ــد،     . آبک ــرار نگیرن ــان ق ــاران تحــت درم ــن بیم ــر ای ــابراین اگ بن
. بـزودی تعـداد زیـادی ویبریـو در محـیط زنـدگی انـسان پراکنـده خواهـد شــد         

البته بیمـاران مبـتال بـه وبـای بـا شـدت متوسـط و شـدید، توانـائی دور شـدن                       
ــود   ــد داشــت و بــه همــین علــت بیــشتر باعــث آل گی از محــیط خــود را نخواهن

از طرفــی اگــر چنــین بیمــارانی در  . منطقــه محــل ســکونت خــود خواهنــد شــد 
کــشورهای در حــال پیــشرفته و عقــب نگــه داشــته شــده، حتــی در بیمارســتان 
هم بستری شوند، فـضوالت آنهـا بـه علـت عـدم رعایـت مـوازین دفـع صـحیح                     
ــد شــد     ــز خواه ــتان نی ــارج بیمارس ــیط خ ــودگی مح ــث آل ــدفوع و ادرار باع . م

ــتال ــاران مب ــا شــدت     بیم ــای ب ــه وب ــان ب ــدازه مبتالی ــه ان ــف، ب ــای خفی ــه وب  ب
نماینـد ولـی      هـا را بـه محـیط خـارج دفـع مـی              متوسط و شدید میکروارگانیـسم    

کننـد و بـه ایـن         به علت توانائی حرکت، از جائی بـه جـای دیگـر نقـل مکـان مـی                 
  . علت ممکن است در انتشار عفونت، سهم بیشتری را دارا باشند

ی بــدون عالمــت بــالینی، تعــداد کمتــری ویبریــوکلرا بــه افــراد مبــتال بــه وبــا
کننــد، بــه طــوری کــه شــاید تعــداد ویبریوهــا در هــر گــرم  اطــراف منتــشر مــی
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گونـه     عـدد تجـاوز نکنـد ولـی از آنجـا کـه هـیچ               100000 تـا    100مدفوع آنها از    
کنترلــی بــر روی چنــین افــرادی وجــود نــدارد، احتمــال آلــودگی محــیط         

هـای بـالینی ممکـن        از طرفـی طـی مطالعـه      . باشـد   مـی بوسیلۀ آنها بـسیار زیـاد       
ــا حتــی مــدفوع آنهــا نتیجــۀ منفــی داشــته     اســت مــورد شــک واقــع نــشوند، ی

ــسم . باشــد ــسیاری از ارگانی ــا وجــود    چــون ب ــدفوع آنه ــز در م ــر نی ــای دیگ ه
شــایان . توانــد باعــث اغتــشاش در تــشخیص باکتریولوژیــک شــود  دارد و مــی

هـای    ر مرحلـه حـاد بیمـاری، ارگانیـسم        ذکر است کـه مبتالیـان بـه وبـا فقـط د            
نماینــد و خالصــه اینکــه مبتالیــان بــه وبــای خفیــف و   ویبریــوکلرا را دفــع مــی

بــدون عالمــت، بــه مراتــب خطرنــاکتر از مبتالیــان بــه وبــای شــدید هــستند و   
  . به دالیل ذکر شده نقش بارزتری در انتشار عفونت دارند

  :  مورد زیر عنوان نمود5توان در  بهر حال نحوۀ انتقال بیماری را می
ـــ از طریــق آب آلــوده بــه مــدفوع یــا مــواد اســتفراغ شــده از مبتالیــان بــه 1
  وبا 
  ـ از طریق آب آلوده به مدفوع حامالن ویبریوکلرا با وسعت کمتر2
ــا     3 ــدفوع ی ــف، م ــای کثی ــه آبه ــوده ب ــذائی آل ــواد غ ــق خــوردن م ــ از طری ـ
  های آلوده  های آغشته به خاک دست
  سـ از طریق مگ4
هــائی کــه از آبهــای آلــوده  ـــ خــوردن بعــضی از انــواع خرچنــگ و صــدف5

  صید شده است 
بـه طـوری کـه      . ماننـد   مبتالیان بـه وبـا بـرای مـدت زیـادی ناقـل بـاقی نمـی                

. کننــد بیمــاران باســیل را دفــع نمــی % 70در انتهــای هفتــه اول بیمــاری حــدود  
ــه دوم   ــان هفت ــوم   % 90در پای ــه س ــان هفت ــان% 98و در پای ــیل را مبتالی  باس

ایــن ارقــام ممکــن اســت در مــورد افــراد بــدون عالمــت نیــز  . نماینــد دفــع نمــی
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عفونــت . باشــد ای نــادر مــی صــدق کنــد و حالــت حــاملی طــوالنی مــدت پدیــده 
تــر از تیــپ کالســیک اســت، ولــی مــوارد  ناشــی از ویبریوهــای التــور، طــوالنی

دگی هــای خــانوا کنــد و در تمــاس خفیــف و بــدون عالمــت بیــشتری ایجــاد مــی
  )4.(نماید نیز موارد عفونت کمتری را ایجاد می

ــسان     ــف یکـ ــرایط مختلـ ــوکلرا در شـ ــدن ویبریـ ــده مانـ ــان زنـ ــدت زمـ مـ
ــه مــدت طــوالنی   نمــی ــده   باشــد بطوریکــه در یخچــال ب ــر از دمــای اطــاق زن ت
چنــین در لیمــو بــه مــدت یکــساعت، در پرتقــال بــه مــدت یکــروز،  هــم. مانــد مــی

ــ   ــدت دو روز و در بادمج ــه م ــوز ب ــده   در م ــده مان ــت روز زن ــدت هف ــه م ان ب
از جملــه در : هــای لبنــی  ایــن میکروارگانیــسم در شــیر و فــرآورده   . اســت

ــده مــی   ــه مــدت بــیش از یــک مــاه زن ــستنی و کــره ب ــی   ب ــه طــور کل ــد و ب مان
ــپ  ــه تی ــسبت ب ــور، ن ــشتری در   ویبریوهــای الت ــان بی هــای کالســیک مــدت زم

ارا بـودن امـالح زیـاد       حتـی آبهـائی کـه بـه علـت د          . ماننـد   مواد غذائی زنده مـی    
رسـد نیـز ممکـن اسـت در انتقـال ویبریوهـا               به مصرف آشـامیدن انـسان نمـی       

هـای موجـود در       هـا و حلـزون      بـه ایـن ترتیـب کـه مـاهی         . دخالت داشـته باشـد    
ــد     ــل نماین ــسان منتق ــه ان ــت را ب ــوده شــده و ســپس عفون ــا آل ــن آبه ــای . ای بق

ــت و عو    ــرارت، رطوب ــه ح ــه درج ــیاء ب ــر روی اش ــوکلرا ب ــری  ویبری ــل دیگ ام
 روز بــر 5هــا در درجــه حــرارت اتــاق بــه مــدت   ایــن ارگانیــسم. بــستگی دارد
ماننـد و در صـورت مرطــوب بـودن محــیط     هـای کتــانی زنـده مــی   روی پارچـه 

دوام ایـن   .  هفتـه نیـز ممکـن اسـت بـه حیـات خـود ادامـه دهنـد                  5حتی به مدت    
ــدود     ــشم در ح ــر روی پ ــاکتری ب ــدت    4ب ــه م ــرم ب ــر روی چ  روز 2 روز، ب

هــای خــانوادگی ممکــن اســت اشــیای آلــوده نیــز   بنــابراین طــی تمــاس. تاســ
  . نقشی در انتقال ویبریوکلرا داشته باشند
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توانـد در عـرق انـسان یـا البـسه             هـا ویبریـوکلرا مـی         طی  بعضی از گـزارش     
آغشته به عـرق زنـده بمانـد حتـی نظیـر لژیـونال از طریـق دسـتگاههای تهویـه                     

  )4.(به انسان منتقل شود
  بیماری های منتقله توسط آبات تغییر آب و هوا بر اثر-5 

طــی چنــد ســال اخیــر ، توجــه زیــادی بــه تغییــرات جــوی و اثــرات آن بــر   
بطوریکــه تــأثیر تغییــرات اقلیمــی بــر بیماریهــای . ســالمت انــسان شــده اســت 

ــه توســط بنــدپایان بــه اثبــات رســیده ،و مــدارک قــوی     دال بــرعفــونی ومنتقل
 و افــزایش در میــزان بــروز بیمــاری هــای عفــونی ارتبــاط بــین تغییــرات جــوی

نظیــر ماالریــا و بیمــاری هــای اســهالی انــدمیک نظیــر کلــرا و شــیگلوز وجــود  
از پدیــده هــای جــوی مهــم در ایــن زمینــه مــی تــوان بــه پدیــده ال نبنــو   . دارد

مطالعــات نــشان داده اســت کــه بــه مــوازات بحــران هــای جــوی . اشــاره نمــود
ــزان بــروز و شــیوع بیمــاری  یــک دوره ال نینــو ممکــن اســت   تغییراتــی در می

ال نینــو در زبــان اســپانیائی بــه تولــد حــضرت مــسیح اطــالق  . هــا اتفــاق افتــد
ــود  ــی ش ــان     . م ــه در جری ــت ک ــی اس ــانگر اختالل ــی در  و بی ــای اقیانوس آبه

ایــن پدیــده مــی توانــد . حاشــیه ســاحل غربــی آمریکــای جنــوبی رخ مــی دهــد 
 اینــرو بــه ال نینــو معــروف مــی در دوره زمــانی کریــسمس رخ مــی دهــد و از

غنــی از مــواد غــذائی در نــواحی  در اثــر ایــن پدیــده جریــان آب ســرد  . باشــد
بــه وســیله جریــان گــرم اقیــانوس از طــرف شــرق کــه مــواد  همبولــت  ســاحل

حـوادث ال نینـو هـر سـه تـا پـنج سـال               . غذائی کمـی دارد جـایگزین مـی شـود         
ه آمیــز و زیــان هــای یکبــار تکــرار گردیــده و هــر بــار همــراه بــا کــاهش فاجعــ

ــت    ــوده اس ــتی ب ــصادی و بهداش ــدرت    .اقت ــانات در ق ــشار ، نوس ــر در ف تغیی
ــارش     ــا و ب ــای ســطح دریاه ــرات دم ــای اقیانوســی، تغیی ــا، جریانه وزش باده

ــواحی مختلــف اســت  ــیم هــای دور دســت را تحــت   . در ن ــی اقل ــده حت ــن پدی ای
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ــذارد       ــی گ ــأثیر م ــا ت ــاری ه ــال بیم ــد و در انتق ــی ده ــرار م ــأثیر ق ــ. ت ان طغی
ــا ویــــروس در ســــال   ــاد تنفــــسی هانتــ ــا ، 1993ســــندرم حــ  در آمریکــ

ــسمت     ــائی از اســترالیا و ق ــوب شــرقی ، بخــش ه خکشکــسالی در آســیای جن
ــا و         ــزرع آفریق ــم ی ــواحی ل ــیل در ن ــنگین و س ــارش س ــا و ب ــائی از آفریق ه

  .آمریکای جنوبی در ارتباط با ال نینو مشاهده شده است
ــشابه ،    ــوی م ــای ج ــفتگی ه ــو و آش ــدتأ ار   ال نین ــسان را عم ــت ان  بهداش

طریــق بالیــای طبیعــی و طغیــان هــای بیمــاری هــای عفــونی تحــت تــأثیر قــرار 
تغییــرات آب و هــوائی ســبب افــزایش یــا کــاهش در بارنــدگی مــی  . مــی دهنــد

ــسالی      ــر ســیل  و حشک ــی نظی ــای طبیع ــه بالی ــد ب ــی توان ــه م ــی شــود ک منته
اســت در تعــداد بــه عــالوه وزش بادهــای قــوی نظیــر گردبادهــا ممکــن . گــردد

ــد  ــاوت رخ ده ــان   . و شــدت متف ــاطق جه ــضی از من ــوا در بع ــرات آب وه تغیی
زیــرا ایــن تغییــرات جــوی مــی  . روی کنتــرل ماالریــا نیــز تــأثیر داشــته اســت 

افــزایش میــزان . توانــد مکــان هــای تولیــد مثــل ناقــل را تحــت تــأثیر قــرار دهــد
.  شـده انـد    بروز ماالریا هم زمـان بـا حـوادث ال نینـو در سراسـر جهـان ثبـت                  

وقــوع چنــین اپیــدمی هــائی در بولیــوی ، کلمبیــا، اکــوادور، پــرو و ونــزوئال در 
ــا  ــدا در آفریق ــوبی در رون ــای جن ــستان و ســریالنکا در آســیا   آمریک و در پاک

  . به اثبات رسیده است
ــرات جــوی و      ــان تغیی ــی می ــاط نزدیک ــه ارتب ــاکی از آن اســت ک شــواهد ح

 وضـــعیت مـــضمحل 1997بر از ســـپتام. شـــیوع بیمـــاری وبـــا وجـــود دارد
بطوریکـه پـس    . کننده ای از بیمـاری وبـا در شـاخ آفریقـا وجـود داشـته اسـت                 

از بارنــدگی هــای ســنگین و ســیل هــا ، اغلــب کــشورهای ایــن منتطقــه افــزایش 
ــده       ــزارش ش ــا گ ــای ناشــی از وب ــر ه ــرگ و می ــوارد م ــداد م ــانی در تع ناگه

ــی 1997در ســال .اســت ــداد کل ــا  40249، تع ــا ب ــورد وب ــورد مــرگ  2231 م م
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 6814 بــا 1996کــه در مقایــسه بــا ســال . در تانزانیــا گــزارش گردیــده اســت 
کـه  .  مـورد مـرگ افـزیش قابـل مالحظـه ای را نـشان مـی دهـد                    35مورد وبا و  

 )20،21( .این افزایش به خاطر تغییرات جوی بوده است

بــروز و شــیوع بیماریهــای منتقلــه از طریــق آب  تــاثیر تغییــرات جــوی بــر  
  مــی توانــد تــأثیر زیــادی زیــرا ایــن تغییــرات. مــی باشــدزیــادی ت دارای اهمیــ
ــت  ــر کمی ــذارد  ب ــاع بگ ــورد اســتفاده در اجتم ــابع آب م ــت من ــای . و کیفی الگوه

 و دمـا بـر رشـد و زنـده مانـدن عوامـل               ،انتـشار میتوانـد بـر انتقـال و        بارندگی  
افــزایش دمــای آب هــای ســطحی بطــور غیــز . در آب مــؤثر مــی باشــدعفــونی

نـده مانـدن عوامـل پـاتوژن روده ای مثـل ویبریـو کلـرا بـا افـزیش                    مسقیم بر ز  
ــت     ــؤثر اس ــاکتری م ــن ب ــذائی ای ــع غ ــا    . منب ــخت و ی ــای س ــین بارانه  همچن

ســیالب مــی توانــد باعــث آلــودگی منــابع آب از طریــق انتقــال فــضوالت         
  )٢١(. انسانی یا حیوانی به این منابع گردد

  ـ ویبریوکلرا در آب6
ــامیدنی و بهد  ــأمین آب آش ــظ    ت ــت حف ــت جه ــرین فعالی ــالم مهمت ــتی س اش

ــی   ــاع م ــک اجتم ــراد ی ــل    ســالمتی اف ــرین عام ــوده مهمت باشــد، مــصرف آب آل
بطــور مثــال روزانــه . باشــد مــرگ و میــر در کــشورهای در حــال توســعه مــی

 نفــر در سراســر جهــان بــه دلیــل مــصرف آب آلــوده جــان 25000نزدیــک بــه 
تانی توســط هــای بیمارســ   درصــد تخــت 25. دهنــد خــود را از دســت مــی  

ــی      ــار م ــوده بیم ــر آب آل ــه در اث ــت ک ــده اس ــغال ش ــرادی اش ــوند اف ) 2و1(ش
 از 1993 ســال در ســال 5میلیــون کــودک زیــر 8/3 یونیــسفبراســاس اظهــار 

ــرده  ــان مـ ــر جهـ ــهال در سراسـ ــاری اسـ ــیش از   بیمـ ــتان بـ ــد، در هندوسـ انـ
ــاری   300000 ــط بیم ــب توس ــاله اغل ــر س ــودک ه ــیلۀ آب    ک ــه بوس ــای منتقل ه

  )3.(میرند می
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گیــری وبــا در شــهر لنــدن   در همــه1884 در ســال 1اولــین بــار جــان اســنو
ــاری    ــال بیم ــشار و انتق ــوده در انت ــه آب آل ــشان داد ک ــش دارد  ن ــا نق او در . ه

توانــد یکــی از   مطالعــات خــود دریافــت کــه آب آلــوده بــه فاضــالب مــی       
هـای شـیوع بیمـاری وبـا باشـد مطالعـات چنـدی ثابـت نمـود کـه عامـل                        کانون

  ) 7.(مدت زیادی در آب زنده خواهد ماندبیماری وبا 
امــروزه مــشخص شــده اســت کــه طیــف وســیعی از بیماریهــای میکروبــی  

 عوامــل بیمــاریزا منتقلــه 1جــدول . توانــد از طریــق آب آلــوده منتقــل شــود مــی
  ) 8.(دهد توسط آب و اهمیت آنها در منابع آب آشامیدنی را نشان می

                                                 
1 - John Snow 
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  )6(آب و اهمیت آنها در منابع آب آشامیدنیعوامل بیماریزای منتقله توسط : 1جدول 
اهمیت   عوامل بیماریزا

  بهداشتی
طرق مواجهه با 

  آنها
پایداری در آب 

  آشامیدنی
مقاومت در 
  برابر کلر

زایی  مقدار عفونت
  نسبی

مخزن 
  حیوانی مهم

             باکتریها
  بله  متوسط  کم  متوسط O  باال  )1(کمپیلوباکتر 
  بله  باال  مک  متوسط O  باال  )2(اشرشیاکلی

  خیر  باال  کم  متوسط O  باال  )3(سالمونال تیفی 
سالمونالهای 

  )4(دیگر
  بله  باال  کم  طوالنی O  باال

  خیر  متوسط  کم  کوتاه O  باال  )5(شیگال
  خیر  باال  کم  کوتاه O  باال  )6(ویبریوکلرا
  بله  باال  کم  طوالنی O  باال  )7(یرسینیا
  خیر  باال  متوسط  متغیر I  متوسط  )8(لژیونال

سودوموناس ـ 
  آئروژنس

  خیر  باال  متوسط   متغیر C, IN  متوسط

های ـ  گونه
  آلروموناس

  خیر  باال  پایین  متغیر O,C  متوسط

  خیر  ؟  باال  متغیر I,C  متوسط  )9(مایکوباکتریوم
             ویروسها
  خیر  پایین  متوسط  ؟ O,I,C  باال  آدنوویروس

  خیر  پایین  متوسط  طوالنی O  باال  )11(انترویروس 
  خیر  پایین  متوسط  طوالنی O  باال  )A) 12هپاتیت 

  احتمال دارد  پایین  ؟  ؟ O  باال  Eهپاتیت 
  خیر  پایین  ؟  ؟ O  باال  نورواک ویروس

  )؟(خیر   متوسط  ؟  ؟ O  باال  )13(روتاویروس
ویروسهای کوچک 

دایره شکل بجز 
  نورواک ویروس

  خیر  پایین  ؟   ؟ O  متوسط

             ها تک یاخته
ـ ) 14(انتاهباهستیو
  لیتیکا

  خیر  پایین  باال  متوسط O  باال

زباردیااینتیس ـ 
  )15(تینالیس

  بله  پایین  باال  متوسط O  باال

کریبتوسپور ـ 
  )16(بدیوم پارووم 

  بله  پایین  باال  طوالنی O  باال

  خیر  ؟  باال  متغیر C,I  متوسط  های اکانتامبا گونه
  خیر  پایین  متوسط  متغیر O  متوسط  )17(نگلربافاولری 
  بله  پایین  متوسط  ؟ O  متوسط  )18(باالنتیدیوم کلی
             کرمها

دراکونکولوس ـ 
  )19(مدیتنسیس 

  بله  متوسط  متوسط  متوسط O  باال

های  گونه
  )20(شیستوزوما

  بله  پایین  پایین  کوتاه C  متوسط
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  :زیرنویس جدول
  ؟ شناخته نشده یا نامعین است

)1 (O = ،ــانی ــنفس آئروســل = Iده ــا = Cت ــاس ب ــان = INپوســت، تم ــق ده ورود از طری
  .در بیمارانی که سیستم ایمنی آنها تضعیف شده است

ــای   ) 2( ــونی در آب در دمـ ــه عفـ ــا در مرحلـ ــان تـــشخیص آنهـ ــه 20هـــدف زمـ  درجـ
بـیش از یـک     = یـک هفتـه تـا یـک مـاه، طـوالنی             = تا یـک هفتـه، متوسـط        = سانتیگراد کوتاه   

  ماه 
. رونـد   بیمـاریزا بطـور کامـل از بـین نمـی          عوامـل   = متوسـط   : مقاومت در برابـر کلـر     ) 3(
  .روند عوامل بیماریزا بطور کامل از بین می= کم 

  .  درصد افراد سالم ایجاد بیماری کند50مقدار مورد نیاز برای اینکه در ) 4(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــط    ــه س ــوامعی ک ــی در ج ــور کل ــی   بط ــائین م ــیط پ ــت مح ــد  ح بهداش باش
ــا بیــشتر مــی  ــال ایــن بیماریه دفــع غیربهداشــتی فاضــالب . باشــد احتمــال انتق

ــسانی در محــیط مــی   ــدگی فــضوالت ان ــودگی خــاک و   باعــث پراکن ــردد و آل گ
هــم چنــین کــاربرد فــضوالت انــسانی بــه عنــوان . آب را در پــی خواهــد داشــت

ــا اســتفاد   ــدون کــود در کــشاورزی در بعــضی از جوامــع و ی ه از فاضــالبها ب
ــا تــصفیه نــاقص جهــت آبیــاری محــصوالت کــشاورزی یکــی از    ــا ب تــصفیه ی

ــی    ــاری م ــن بیم ــال ای ــم انتق ــای مه ــد راهه ــی  . باش ــواد دفع ــوکلرا در م ویبری
ــوده  ــسان آل ــا اســتفراغ (ان ــدفوع ی ــق  ) م ــه فاضــالب وارد شــده و از آن طری ب

ی آوری فاضــالب مناســب، باعــث آلــودگ در صــورت نبــود یــک سیــستم جمــع
ــی  ــی م ــای ســطحی و زیرزمین ــردد آبه ــا  . گ ــه ب ــدودی در رابط گزارشــات مح

   ماندن ویبریوکلرا در آب وجود دارد  مدت زمان زنده
هــای آبــی دریــائی و ســاحلی و  هــای ویبریــو همیــشه در محــیط اکثــر گونــه

ــد    ــزان ســدیم دارن ــین در آب شــیرین کــه حــداقل می . شــود یافــت مــی هــم چن
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ــوالنی    ــان ط ــدت زم ــوکلرا م ــه     ویبری ــر گرفت ــتثناء در نظ ــک اس ــوان ی ــه عن ب
امــا ) 3.(باشــد شــد و عقیــده بــر آن بــود کــه یــک ارگانیــسم محیطــی نمــی  مــی

ــا فاضــالب       ــودگی آب ی ــق آل ــط از طری ــز فق ــسم در آب نی ــن ارگانی ــود ای وج
 بـه عقیـدۀ اکثـر محققـین ویبریـوکلرا           1970بنـابراین تـا اواخـر دهـۀ         . باشـد   می

ــی    ــه م ــر گرفت ــسمی درنظ ــوان ارگانی ــه عن ــدگی آن روده    ب ــل زن ــه مح ــد ک ش
انــسان بــود و قــادر بــه ادامــه حیــات تــا بــیش از چنــد روز در خــارج از رودۀ  

دلیــل ایــن عقیــده ایــن بــود کــه ایــن ارگانیــسم از آب جداســازی . انــسان نبــود
در . افتــاد شــد مگــر در زمــانی کــه مــوارد بیمــاری در آن محــل اتفــاق مــی نمــی

ــدمی ــسیژنی  خــالل اپی ــوکلرای توک ــا، ویبری ــا O1ک ه ــوان از   را مــیO139 و ی ت
ــردن         ــروکش ک ــد از ف ــا بع ــود، ام ــدا نم ــاران ج ــین بیم ــم چن ــوده و ه آب آل

  . شود اپیدمی این باکتری ناپدید می
ســازی متــداول بــرای جداســازی ویبریــوکلرا از آب      هــای غنــی  تکنیــک

ــراه اســت   ــت هم ــا موفقی ــدرت ب ــک. بن ــشرفته  تکنی ــای پی ــتفاده از   ه ــا اس ــر ب ت
 DNA ،PCR¹یکروســـکوپی مـــستقیم، هیبریدیزاســـیون ایمونـــو فلورســـنس م

 و O1ســازی پیــشرفته اغلــب باعــث جداســازی ویبریــوکلرا   هــای غنــی و روش
ــر  ــل     O1غیـ ــودگی مثـ ــاخص آلـ ــداول شـ ــای متـ ــاب باکتریهـ ــی در غیـ  حتـ

دهــد  ایــن امــر نــشان مــی. اشرشــیاکلی یــا اســترپتوکوک مــدفوعی شــده اســت
ــی  ــوکلرا م ــه ویبری ــس   ک ــشتری ن ــان بی ــدت زم ــد م ــسمتوان ــه ارگانی ــای  بت ب ه

ــک        ــوکلرا یـ ــه ویبریـ ــا اینکـ ــد، یـ ــده بمانـ ــیط زنـ ــر در محـ ــدفوعی دیگـ مـ
     .باشد میکروارگانیسم محیطی نیز می

 1-Polymerase chain reaction 
چنـــدین بررســـی دیگـــر جهـــت تعیـــین انتـــشار ویبریـــوکلرا در منـــاطق  

 دهـد کـه ویبریـوکلرا       ایـن نتـایج نـشان مـی       . مختلف جهـان انجـام گرفتـه اسـت        
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توزیــع ویبریــوکلرا تحــت . هــای آبــی وجودداشــته باشــد توانــد در محــیط مــی
ــه         ــی آب و ت ــی و آل ــر آل ــواد غی ــه م ــف از جمل ــستی مختل ــل زی ــأثیر عوام ت

ــست ــا،  نش ــالح   pHه ــرارت، ام ــه ح ــرات درج ــوری(، تغیی ــت  )ش ــزان غلظ ، می
  )3.(باشد اکسیژن و در تماس بودن، اشعه ماوراء بنفش خورشید می

ــر ــ1میل  درجــه 4ده مانــدن ویبریــوکلرا در آب دارای دمــای  مــدت زمــان زن
ــانتی ــراد را  س ــخ 34گ ــوده اســت 21 روز و در ی ــالم نم ــوتین) 9.( روز اع  و 2ب

ــا    ــوکلرا در آب دری ــدن ویبری ــده مان را ) آب شــور(همکــارانش مــدت زمــان زن
  )10.(اند  روز عنوان نموده21

ــزون، ســخت     ــک، حل ــواعی از جلب ــه ان ــیط آب ب ــوکلرا در مح ــت ویبری  پوس
هــا متــصل شــده و در شــرایط مــساعد دمــا، درجــه شــوری و    وزئوپالنکتــون

وجود مواد غذائی مناسـب تکثیـر یافتـه و بـدین ترتیـب بـه مـدت چنـدین سـال                      
در چنـین محیطــی در شـرایط زنــدگی آزاد و بـدون نیــاز بـه انــسان بـه حیــات      

دهــد، و در صــورتیکه شــرایط نامــساعد گــردد از حالــت فعــال  خـود ادامــه مــی 
ــابول ــی  مت ــر وضــعیت م ــه تغیی ــت نهفت ــه حال ــیط   یکی ب ــه در مح ــد، بطوریک ده

باشــد و در عــین  هــای غنــی شــده قابــل کــشت نمــی کــشت اســتاندارد و محــیط
باشـد و تنهـا بـا         حال قادر به ادامه حیـات و تـداوم بقـا در شـرایط سـخت مـی                 

ــادتن    ــتفاده از پ ــانس و اس ــاوری ایمنوفلورس ــی   فن ــال م ــای مونوکون ــوان  ه ت
ایــن تغییــر حالــت فعــال بــه غیرفعــال و . ه را شناســائی نمــودویبریوهــای نهفتــ

بــه عبــارت دیگــر قابــل کــشت بــه غیرقابــل کــشت در شــرایط آزمایــشگاهی و  
در مجمـوع ممکـن اسـت       . هـای داوطلـب نیـز بـه اثبـات رسـیده اسـت               در انسان 

ــد      ــاوم باش ــز مق ــی آب نی ــل کلرزن ــو در مقاب ــکل ویبری ــن ش ــای . ای ویبریوه
                                                 

1 - Miller 
2 - Boutin 
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هــم چنــین  . کننــد  از یــک مــاه مقاومــت مــی   التــور در فاضــالب تــا بــیش   
ــائی،   ــوکلرا در آبهــای قلی ــین pHویبری ــا 2/8 ب ــواد  7/9 ت ــد و م  و حــاوی کلرای

ــد   ــاالئی دارن ــت ب ــی مقاوم ــذی آل ــی. مغ ــی   بررس ــشان م ــدد ن ــای متع ــد  ه ده
ــیط    ــسترده در مح ــور گ ــوکلرا بط ــدل     ویبری ــاره و معت ــاطق ح ــی من ــای آب ه

ــی، م   ــی و غیرآل ــواد آل ــزان م ــود دارد و می ــوری آب،  وج ــالح آب، ش ــزان ام ی
ــا اشــعه مــاوراء بــنفش در توزیــع   pHدمــا،   آب، تغییــرات اکــسیژن و تمــاس ب

یـک ارتبـاط    . باشـد   هـای آبـی مـؤثر مـی         و بقای این میکروارگانیـسم در محـیط       
ــده اســت     ــشاهده ش ــا شــوری م ــوکلرا ب ــین ویبری ــی ب ــب در  . خط ــدین ترتی ب

ــیحط ــین    م ــوری آن ب ــه ش ــائی ک ــا 2/0ه ــت ویبر 2 ت ــد اس ــا   درص ــوکلرا ب ی
ــأثیر دمــا، شــوری و . فراوانــی بیــشتری جــدا شــده اســت   آب در بقــاء و pHت

ــوکلرا   ــد ویبری ــیرین و     O1رش ــای ش ــتان آبه ــخت پوس ــا س ــستی ب  در همزی
 درصـد شـوری، دمـای       15بطوریکـه   . شور مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت          

ــانتیگراد و 30 ــه سـ ــر pH درجـ ــر  5/8 برابـ ــصال و تکثیـ ــزایش اتـ ــث افـ  باعـ
  .  بر روی سخت پوستان خواهد شدویبریوکلرا

ــده        ــشاهده ش ــان م ــیعی از آبزی ــدودۀ وس ــا مح ــوکلرا ب ــستی ویبری همزی
ای، خرچنــگ آبــی،  اســت کــه شــامل ســیانوباکتر، دیاتومــه، جلبــک ســبز رشــته

  . باشد می..  .پرتوزئرها و
ــی    ــد م ــه تولی ــی ک ــین و موکوس ــیله کیت ــوکلرا بوس ــواع   ویبری ــه ان ــد ب نمای

سبد، بنـابراین توصـیه شـده اسـت کـه در شـرایط              چـ   های آبـزی مـی      ارگانیسم
هـا و در گیاهـان آبـی،          هـا، فیتوپالنکتـون     هـای سـطح جلبـک       گیری در کلنـی     همه

ــود  ــستجو شـ ــه . جـ ــک همـ ــه  در یـ ــری منطقـ ــگ،   گیـ ــای گانـ ای در رود دلتـ
پوســتان آبــزی از کیتــین تولیــد شــده توســط ویبریــوکلرا بعنــوان منبــع  ســخت

را حتـــی در آبهـــای آشـــامیدنی کـــه ویبریـــوکل. انـــد غـــذائی اســـتفاده کـــرده
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ــی   ــره م ــداری و ذخی ــصورت مناســب نگه ــی  ب ــوند م ــر   ش ــد و تکثی ــد رش توان
هـا    هـا و زئوپالنکتـون      هـای آبـی همـراه سـیانو بـاکتر، جلبـک             نماید و در محیط   

  )3.(تواند یافت شود می
  گیری و کنترل بیماری وبا ـ پیش7

ــر بخــصوص   ــرین عامــل در شــیوع و گــسترش بیماریهــای واگی ــا مهمت  وب
تــوان عــدم رعایــت معیارهــای بهداشــتی بخــصوص بهداشــت فــردی و   را مــی

رعایــت بهداشــت عمــومی و محــیط بــستگی بــه . بهداشــت محــیط عنــوان نمــود
ــصادی   ــصوص وضــعیت اقت ــادی بخ ــل زی ــراد  . عوام ــی اف ــاعی و فرهنگ اجتم

  . جامعه دارد
  : گیری اولیه شامل اقدامات در رابطه با پیش

ــاهی 1 ــای آگ ــ ارتق ــراد در معــرض  هــای بهد ـ ــردم و بخــصوص اف اشــتی م
  در خصوص پیشگیری از انتقال بیماری وباخطر 
از هــای تــأمین کننــده آب  ـــ تــأمین آب آشــامیدنی ســالم توســط ســازمان2

  نظر کمی وکیفی 
ــات مناســب     3 ــردن امکان ــراهم ک ــدفوع و ف ــع بهداشــتی فاضــالب و م ــ دف ـ

  ها  برای شستشوی دست
ــذایی در    4 ــواد غ ــتی م ــرل بهداش ــ کنت ــع و   ـ ــد، توزی ــف تولی ــطوح مختل س

ــبزیجات و      ــدزدائی سـ ــا گنـ ــه بـ ــردم در رابطـ ــه مـ ــوزش بـ ــصرف و آمـ مـ
  . جات میوه
  ـ کنترل حشرات بخصوص مگس 5
ــیش  6 ــا و پ ــسیناسیون وب ــ واک ــن    ـ ــت در ای ــه موفقی ــی، گرچ ــری داروئ گی

  .باشد زمینه زیاد نیست و معموالً قابل توصیه نمی
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 آب آشـــامیدنی از  برقـــراری سیـــستم نظـــارتی در خـــصوص کنتـــرل-٧
  طریق کنترل های کیفی و بازرسی های بهداشتی از تأسیسات آّّب

ــه ارگانهــای درون بخــشی   -8 ــام مــشکالت و معــضالت ب ــه هنگ (  اعــالن ب
  .و برون بخشی و پیگیری برطرف شدن آنها.....) و سطوح باالتر 

ــرون    -9 ــای درون بخــشی وب ــه ارگانه ــری ب ــه گی ــالقوه هم  اعــالن خطــر ب
  .نتایج پایشهای محیطی   با توجه بهبخشی مرتبط

  . جلب مشارکتهای درون بخشی و برون بخشی-10
  . گزارش دهیو مکاتبات و مستند سازی اقدامات به عمل آمده -11
ــت   -12 ــف جهـ ــطوح مختلـ ــایش در سـ ــارتی و پـ ــستم نظـ ــراری سیـ  برقـ

  .ارزیابی فعالیت های انجام شده
ی از طریـــق  توانمنـــد ســـازی و حـــساس ســـازی نیروهـــای عملیـــات -13

   .برگزاری کارگاه ها و جلسات آموزشی

  
  گیری از انتقال ویبریوکلرا توسط آب  ـ اقدامات الزم جهت پیش8

همانگونــه کــه در بخــش قبــل عنــوان شــد یکــی از راههــای مهــم در کنتــرل  
ــیش ــاع        و پ ــک اجتم ــتی در ی ــالم و بهداش ــأمین آب س ــا ت ــاری وب ــری بیم گی

ب آشـــامیدنی مهمتـــرین اقـــدام بـــه منظـــور کنتـــرل بهداشـــتی آ. باشـــد مـــی
در . باشــد جلــوگیری از آلــودگی منــابع آب یــک اجتمــاع توســط فاضــالب مــی  

ــالم باشــد  ــع آب س ــی   . صــورتیکه منب ــدامات تکمیل ــدزدائی آب اق ــصفیه و گن ت
ــصرف       ــت م ــه دس ــه ب ــت ک ــی اس ــودن آب ــالم ب ــان از س ــت اطمین ــده  جه کنن

ــه در ایــن بخــش اقــدامات مناســب جهــت کنتــرل بهداشــتی آب  . رســد مــی ارائ
  :شده است

  ـ دفع بهداشتی مدفوع و فاضالب8ـ1
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ــودگی      ــی در آل ــل مهم ــانگی عام ــدفوع و فاضــالب خ ــتی م ــع غیربهداش دف
توانــد از طریــق فــرد آلــوده     ویبریــوکلرا مــی . آب و انتقــال بیمــاری اســت  

ــی   ــروز م ــاری ب ــه بیم ــواقعی ک ــع   بخــصوص در م ــدفوع دف ــق م ــد از طری نمای
ــر   ــه در ه ــردد، بطوریک ــی100گ ــر  میل ــا 101 فاضــالب لیت ــن  104 ت ــدد از ای  ع

بــه منظــور جلــوگیری از آلــودگی محــیط . بــاکتری ممکــن اســت موجــود باشــد
ــژه       ــت وی ــالب از اهمی ــتی فاض ــع بهداش ــابع آب، دف ــودگی من ــژه آل ــه وی ای  ب

ــی   . برخــوردار اســت ــع روســتائی حت ــع بخــصوص جوام در بعــضی از جوام
ه ایــن امــر و توجــه بــ. هــای بهداشــتی محــروم باشــند ممکــن اســت از مــستراح

گیــری از آلــودگی منــابع آب بایــد در  دفــع صــحیح فــضوالت انــسانی در پــیش
ــابراین در چنــین جــوامعی جهــت حــصول اطمینــان از  . اولویــت قــرار گیــرد بن

  : دفع بهداشتی مدفوع و فاضالب موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد
هــــای موجــــود برحــــسب اطالعــــات  ـــــ بررســــی وضــــعیت توالــــت

 بدســت آمــده، آمــوزش الزم بــرای بهــسازی آنهــا بــا توجــه بــه اپیــدمیولوژیک
  های بهسازی  دستورالعمل

ــازل     ــاران و حــاملین اطــراف در من ــدفوع بیم ــستراحها و م ــ ضــدعفونی م ـ
یــا پرکلــرین % 5یــا کرئــولین % 20هــا بــا اســتفاده از شــیر آهــک  و بیمارســتان

  . ppm20با غلظت 
ــ از رده خـــارج کـــردن آن دســـته از مـــستراحهائیک  ه موجـــب آلـــودگی ــ

چنــین جلــوگیری از ورود   گردنــد و هــم  آبهــای ســطحی و زیرزمینــی مــی   
  .ها به نهرها فاضالب

ــ ضــدعفونی محــل  ــا    ـ ــه مــدفوع و اســتفراغ بیمــاران ب ــوده شــده ب هــای آل
تـوان    هـم چنـین مـی     . های ذکر شـدۀ شـیر آهـک، کرئـولین یـا پرکلـرین               محلول

  )11.( در هزار استفاده نمود5از هاالمید 
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ــداول و معمــول عــالوه براینکــه باعــث   تــصفیه ــدهای مت ــا فراین  فاضــالب ب
گــــردد، در کــــاهش  هــــای شــــیمیایی از فاضــــالب مــــی حــــذف آالینــــده
بعـــد از . نماینـــد هـــای بیمـــاریزا نقـــش مهمـــی را ایفـــا مـــی میکروارگانیـــسم

ــه     ــل تـ ــصفیه مثـ ــداول تـ ــدهای متـ ــوژیکی و    فراینـ ــصفیه بیولـ ــشینی، تـ نـ
بــسیار مهــم در از بــین بــردن عوامــل فیلتراســیون گنــدزدائی پــس آب، مرحلــۀ 

  . باشد بیماریزا می
ــداولی       ــد مت ــه فراین ــال ک ــن فع ــد لج ــده در فراین ــام ش ــات انج ــق مطالع طب

ــأثیر    جهــت تــصفیه فاضــالب مــی  ــشینی ت ــه ن باشــد تانــک هــای هــوادهی و ت
هــم . زیــادی در حــذف و غیرفعــال نمــودن عوامــل بیمــاریزا و پارازیــت دارنــد 

در . ف عوامـل بیمـاریزا مـشاهده شـده اسـت          چنین در صـافی چکنـده نیـز حـذ         
ــر    ــا براب ــدمان حــذف باکتریه ــد لجــن فعــال ران ــا بــیش از 80فراین ــز % 99 ت نی

ــت   ــده اس ــل ش ــدن      . حاص ــکار ش ــدن، ش ــال ش ــق غیرفع ــذف از طری ــن ح ای
ها، جـذب بـر روی جامـدات لجـن، یـا بـه تلـه افتـادن در داخـل                       بوسیلۀ سیلیاته 

ــه ــه  لخت ــشینی مــی هــای لجــن و ت ــروسحــذف . باشــد ن ــا، پروتوزئرهــای  وی ه
هـای ذکـر      هـا نیـز در ایـن فراینـدهای تـصفیه بـا رانـدمان                پارازیت و تخم کـرم    

ــی  ــاق م ــده اتف ــد ش ــستم. افت ــائی    در سی ــدزدائی نه ــصفیه فاضــالب گن ــای ت ه
  )7.(باشد تکمیل کننده و اطمینان نهائی در حذف عوامل بیماریزا می

  
  :ـ حفاظت و بهسازی منابع آب8ـ2

 جهــت جلــوگیری از انتقــال بیماریهــا از جملــه وبــا توســط اقــدام مهــم دیگــر
ــانگی و      ــالبهای خ ــصوص فاض ــودگی بخ ــابع آب از ورود آل ــت من آب، حفاظ

حفاظــت منــابع آب از طریــق بهــسازی و بهداشــتی نمــودن  . باشــد شــهری مــی
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بهــسازی منــابعی ماننــد چــاه، قنــات، چــشمه و . ایــن منــابع قابــل انجــام اســت
  باشد  های موجود ضروری می مخازن آب، طبق دستورالعمل

  ـ منابع آب زیرزمینی

ــب    ــی مناس ــی آب زیرزمین ــور کل ــه ط ــرای    ب ــصوص ب ــع آب بخ ــرین منب ت
ــت   ــک اس ــات کوچ ــأمین آب در اجتماع ــوگیری از   . ت ــرای جل ــابع آب ب ــن من ای

ــابع آب        ــت من ــین جه ــه هم ــوند ب ــت ش ــد حفاظ ــده بای ــوده کنن ــواد آل ورود م
ــی  ــد حت ــی بای ــ  زیرزمین ــه منب ــان از هرگون ــستراح االمک ــد م ــودگی مانن ــا،  ع آل ه

ــک  ــپتیک تان ــره،      س ــشاورزی و غی ــشی ک ــای زهک ــه فاضــالب و آبه ــا، تخلی ه
  . دور نگهداشته شوند

ــرات     ــرای قــضاوت در مــورد اث آگــاهی از شــرایط زمــین شناســی محــل ب
بالقوه منـابع آلـودگی موجـود در مجـاورت چـاه یـا سـایر نقـاط برداشـت آب                     

ــت ج   ــم اســت بخــصوص اطــالع از جه ــسیار مه ــرای  ب ــی ب ــان آب زیرزمین ری
اطمینــان از عــدم وجــود هرگونــه منبــع آلــودگی در بــاال دســت محــل برداشــت 

ــاطقی کــه ســنگهای آهکــی و ســنگهای شــکاف . آب، ضــروری اســت دار  در من
وجود داشته باشـند بایـد کوشـش زیـادی بـه عمـل آیـد تـا از حـداکثر فاصـله                       

ــان حاصــل    ــده و محــل برداشــت آب اطمین ــوده کنن ــابع آل ــین من ــه ب شــود و ب
دلیــل اینکــه اغلــب، اطالعــات زمــین شناســی وجــود نــدارد بازدیــد و آزمــایش  

  )12.(حائز اهمیت است
سیــستم هــای اســتخراج آبهــای زیرزمینــی و بهــسازی ایــن منــابع در زیــر  

  . توضیح داده شده است
  ـ چاههای دستی   

باشــند و در سراســر دنیــا  چاههــای دســتی یکــی از متــداولترین چاههــا مــی
ــرای ا ــی     ب ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــای زیرزمین ــتخراج آبه ــد و آب  س گیرن
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ــه   ــک و خان ــات کوچ ــسیاری از اجتماع ــامیدنی ب ــامین   آش ــصی را ت ــای شخ ه
هـای نـسبتاً کـم عمـق نزدیـک سـطح              چاههـای دسـتی آب را از سـفره        . کنند  می

ــامین مــی ــوده شــوند کــه    زمــین ت ــه آســانی آل ــد ب ــابراین مــی توانن ــد و بن کنن
ــداولترین روش آن  ــع  نــشت از محــلمت ــات هــای دف فــضوالت و مــدفوع حیوان

  .دباش می
راههـــای زیـــادی بـــرای برداشـــت آب از چـــاه وجـــود دارد امـــا بعـــضی از 

ــه  روش ــه گون ــا ب ــودگی آب مــی  ه ــه باعــث آل ــست ک ــه   ای ــی ک ــا وقت شــوند تنه
ــی      ــت م ــه آب را برداش ــصی ک ــین شخ ــی ب ــه تماس ــاه   هیچگون ــد و آب چ کن

 تـــا حـــدودی دارای حفاظـــت تـــوان سیـــستم را وجـــود نداشـــته باشـــد مـــی
ای از یــک چــاه دســتی بــا حفاظــت مناســب  نمونــه. بهداشــتی بــه حــساب آورد

  ) 12.( نشان داده شده است1در شکل 
  
  
  
  

  
  
  

  
  شده ـ چاه دستی حفاظت 1شکل 

  های دستی  چک لیست برای چاه
ــستم برداشــت آب   ــا سی ــاب و (آی ــده،  ..)  .چــرخ چــاه، طن ــرای اســتفاده کنن ب

  ، حشرات و غیره، غیرقابل دسترسی است؟ حیوانات، پرندگان
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  آیا برگشت آب برداشت شده به داخل چاه غیرممکن است؟ 
آیــا ســکوی غیرقابــل نفــوذ بــرای جلــوگیری از ورود هرگونــه آب ســطحی  

ایـن مـسئله بخـصوص در منـاطق سـیالبی حـائز             (به داخـل چـاه وجـود دارد؟         
  ) اهمیت است
  ها چشمه

ــا از ســفره اگرچــه آب چــشمه ــشاء مــی هــای آ ه ــرد  ب حفاظــت شــده من گی
ــی  ــودگی م ــی آل ــد   ول ــاق افت ــد در محــل برداشــت اتف ــوگیری از . توان ــرای جل ب

 متــری از بــاالی 15 آب بـاران بــه داخــل چـشمه بایــد کانــالی بـه فاصــله    ورود
ای یــک  بــرای انجــام نظافــت دوره. آوری آب چــشمه احــداث شــود محــل جمــع

آوری  دریچـــه بازدیـــد الزم اســـت، همچنـــین زهکـــشی کـــف مخـــزن جمـــع 
ــیش  ــستی پ ــود  بای ــی ش ــی    . بین ــد از دسترس ــاظتی بای ــدامات حف ــک اق ــه کم ب

ای از یـک      نمونـه . ه چـشمه ممانعـت بـه عمـل آیـد          مستقیم انسان و حیوانـات بـ      
  . شود  مشاهده می2چشمه حفاظت شده در شکل 

  
  
  
  
  
  

  ـ چشمه حفاظت شده2شکل 
  ها چک لیست برای چشمه

  آیا کانالی برای انحراف آبهای سطحی وجود دارد؟ 
  آوری دارای دریچه بازدید است؟  آیا مخزن جمع
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  آیا لولۀ زهکشی وجود دارد؟ 
وراخها بــه منظــور جلــوگیری از دسترســی انــسان و حیوانــات آیــا همــۀ ســ

  حفاظت شده است؟ 
  
  
  

  1 با مته چاههای حفر شده
هــای آب عمیــق کــه از ســطح زمــین دور  بــا حفــر چــاه دســتیابی بــه ســفره

ــرار مــی   ــودگی ق ــأثیر آل ــر تحــت ت ــابراین کمت ــد امکــان هــستند و بن ــذیر  گیرن پ
دگی میکربـی بـوده و مـستقیماً        گـردد معمـوالً آب زیرزمینـی بایـد فاقـد آلـو              می

ــه هنگــام حفــر چــاه و انتخــاب پمــپ  . بــرای آشــامیدن قابــل اســتفاده باشــد  ب
 30لولــه جــدار چــاه بایــستی . بایــد تمهیــدات ســاختمانی خاصــی اتخــاذ گــردد

تــر از ســطح زمــین در محــل   متــر پــائین3ســانتیمتر بــاالتر از ســطح زمــین و 
تیـــاط، گنـــدزدائی آب ممکـــن اســـت بـــرای اح. چـــاه، امتـــداد داشـــته باشـــد

ماننــد مــواردی کــه . قبــل از ورود آب بــه شــبکه توزیــع الزم باشــد ) کلرزنــی(
ــا توزیــع آب بــه صــورت نــوبتی انجــام    امکــان آلــودگی ثانویــه وجــود دارد ی

  . شود می
  . دهد  مقطع عرضی یک چاه حفاظت شده را نشان می3شکل 

  
  چک لیست برای چاههای حفر شده -

                                                 
1 - Drilled wells and boreholes 
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ریــزی کــافی در اطــراف لولــه جــدار  فــوذ و بــتنآیــا یــک ســکوی غیرقابــل ن
  برای جلوگیری از ورود آبهای سطحی درنظر گرفته شده است؟ 

ــۀ جــدار چــاه   ــا لول ــا فاقــد  30آی ــاالتر از ســکو قــرار دارد و آی  ســانتیمتر ب
  شکستگی است؟ 

 متــر زیــر ســطح زمــین امتــداد یافتــه اســت و آیــا 3آیــا لولــه جــدار حــداقل 
  فاقد شکستگی است؟ 

منــاطق اطــراف چــاه دارای زهکــشی مناســب بــرای دور کــردن آبهــای  آیــا 
  )12(باشد؟ سطحی از چاه می

  
  
  
  
  
  
  

  هـ چاه حفاظت شد3شکل
  
  1های نشت بقن

هـــای نـــشت مجـــاری افقـــی مـــصنوعی هـــستند کـــه در مجـــاورت  نقـــب
شــوند و از نظــر شــکل و انــدازه متفاوتنــد و   رودخانــه یــا دریاچــه ایجــاد مــی 

هـایی بـا مقطـع     هـای سـاده سـوراخدار یـا تونـل      ممکن اسـت بـه صـورت لولـه     

                                                 
1 - Infiltration galleries 
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شـــوند،  هـــا در اعمــاق مختلـــف ایجـــاد مـــی  نقـــب. عرضــی نـــامنظم باشـــند 
ای کــه مــشاهده مــستقیم آنهــا بنــدرت ممکــن اســت مگــر اینکــه خیلــی  گونــه بــه

ــد باشــند  ــسمت. وســیع و دارای دریچــه بازدی ــستم   ق ــل مــشاهده سی هــای قاب
کــان بازرســی بایــد بــا مراجعــه در صــورت ام. بایـد مــورد بازدیــد قــرار گیــرد 

هـای نـشت      هـایی از نقـب      نمونـه . هـای طراحـی سیـستم صـورت گیـرد           به نقشه 
  . شود  مشاهده می4ای در شکل  از نوع تونلی و نوع لوله

  
  
  
  
  
  
  
  

  های نشت حفاظت شده ـ نقب4شکل 
  های نشت چک لیست برای نقب

  آیا نقب دریچه بازدید دارد؟
  رپوش و قفل حفاظت شده است؟ آیا دریچه بازدید به وسیله د

آیــا ســکوی غیرقابــل نفــوذی بــرای جلــوگیری از ورود آبهــای ســطحی در  
  نظر گرفته شده است؟ 

ــا  ــا جدارســازی ت ــه اســت و  30آی ــاالی ســکو صــورت گرفت  ســانتیمتری ب
  آیا فاقد شکستگی است؟ 
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ــزان   ــه می ــا جدارســازی حــداقل ب ــر در زیــر ســطح زمــین صــورت  3آی  مت
  قد شکستگی است؟ گرفته است و آیا فا

  )12(شوند؟ آیا مناطق اطراف محل نصب پمپ به خوبی زهکشی می
  
  

  آب سطحی 
بــه دلیــل قابلیــت و ســهولت آلــوده شــدن آبهــای ســطحی، آب چنــین         

ــود     ــدزدائی ش ــصفیه و گن ــع ت ــل از توزی ــستی قب ــابعی بای ــل  . من ــاب مح انتخ
ــد د     ــر بای ــراوان اســت محــل آبگی ــت ف ــوارد حــائز اهمی ــه م ــر در اینگون ر آبگی

ــی  ــه و حت ــانگی   باالدســت رودخان ــای ورود فاضــالب خ ــان دور از محله االمک
  . و صنعتی و تخلیه آبهای زهکشی کشاورزی باشد

هــای برداشــت آب ســطحی بایــد بــه خــوبی محکــم شــوند و از ســاحل  لولــه
بــرای جلــوگیری از ورود . رودخانــه یــا دریاچــه بــه انــدازۀ کــافی دور باشــند 

 ســانتیمتر زیــر ســطح آب 30 نبایــد کمتــر از مــواد شــناور دهانــۀ لولــه آبگیــر
قرار گیرد همچنـین نقطـه برداشـت بایـد بـه انـدازۀ کـافی از کـف رودخانـه یـا                       
ــوگیری شــود   ــه داخــل آن جل ــا از ورود لجــن ب ــرار گیــرد ت ــاالتر ق . دریاچــه ب

حتی در بـدترین شـرایط پمپهـای برداشـت بایـد بـه انـدازۀ کـافی قـوی باشـند                      
هــا  اگــر الکتروپمــپ. ب رودخانــه مقــاوم باشــندتــا در مقابــل نیــروی جریــان آ

ــی  ــرار م ــورد اســتفاده ق ــت حفاظــت    م ــل رطوب ــامالً در مقاب ــستی ک ــد بای گیرن
  )12.(شوند
  
  ـ تصفیه آب آشامیدنی8ـ3
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ــده  ــی آب ممکــن اســت حــاوی آالین ــوژیکی  بطــور کل هــای شــیمیائی و بیول
ــده  ــن آالین ــه ای ــؤثری     باشــد ک ــور م ــد آب آشــامیدنی بط ــت تولی ــد جه ــا بای ه

آب تولیــدی بایــد ســالم و از نظــر خــصوصیات ظــاهری بــرای  . ذف گردنــدحــ
ــد    ــول باش ــل قب ــده قاب ــصرف کنن ــده. م ــرات،    آالین ــامل نیت ــیمیایی ش ــای ش ه

. باشــد مــی..  .هــا و کــش نیتریــت، فلــزات ســنگین، رادیونوکلئیــدها، حــشره    
هــا،   چنــین آب تولیــدی بایــد از عوامــل میکروبــی بیمــاریزا، پارازیــت       هــم

بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف آب خـام             . عم و بـو عـاری باشـد       کدورت، رنگ، ط  
ــی ( ــا زیرزمین ــا ســطحی ی ــدهای فیزیکوشــیمائی   ) ب ــک ســری از فراین تحــت ی

  . گیرد مورد تصفیه قرار می
باشــد کــه منبــع آب خــام بخــوبی   گنــدزدائی بــه تنهــائی، زمــانی کــافی مــی 

همانگونــه کــه عنــوان شــد آبهــای زیرزمینــی از کیفیــت  . حفاظــت شــده باشــد
باشــند و نــسبت بــه آبهــای ســطحی   اســبتری بــرای شــرب برخــوردار مــی من

ــت آب      ــال برحــسب کیفی ــی بهرح ــد، ول ــرار دارن ــودگی ق ــرض آل ــر در مع کمت
ــا    ــدزدائی و ی ــه تــصفیه و گن ــودگی آن ممکــن اســت ب زیرزمینــی و احتمــال آل

ــاز داشــته باشــد   ــه تنهــائی نی ــدزدائی ب بخــصوص در چاههــای کــم . اغلــب گن
ــرض    ــه در مع ــرباز ک ــق س ــایر    عم ــوان و س ــسان و حی ــیلۀ ان ــودگی بوس آل

  . باشد منابع آلوده کننده می
. گیــرد معمــوالً چنــدین فراینــد بــرای تــصفیه آب مــورد اســتفاده قــرار مــی  

ــیون    ــیون و فیلتراسـ ــیون، فلوکوالسـ ــا کوآگوالسـ گنـــدزائی ممکـــن اســـت بـ
ــردد  ــب گ ــصفیه. ترکی ــامل     ت ــاص، ش ــات خ ــذف ترکیب ــرای ح ــای اضــافی ب ه

  . باشد  یا پیش هوادهی میتصفیه با کربن فعال
بطـور کلـی    . نوع فراینـدهای تـصفیه بـه کیفیـت منبـع آب خـام بـستگی دارد                

  : گیرد خانۀ آب اغلب مورد استفاده قرار می دو نوع تصفیه
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ــه  ــصفیه خان ــ ت ــداول ـ ــه هــای مت ــن تــصفیه خان ــاس   ، ای ــب در مقی هــا اغل
ــک   ــزرگ و کوچ ــک   (ب ــزرگ و کوچ ــع ب ــرای جوام ــرار   ) ب ــتفاده ق ــورد اس م

ــی ــرد م ــی   5شــکل . گی ــشان م ــداول را ن ــه مت ــصفیه خان ــک ت ــودار ی ــد   نم دهن
ــیون        ــیون و فیلتراس ــه کواگوالس ــصفیه خان ــوع ت ــن ن ــم در ای ــدهای مه فراین

شــود و همزمــان یــک مــاده  آب خــام بــه ســرعت اخــتالط داده مــی. باشــد مــی
ــده   ــد کنن ــرو   (منعق ــا ف ــک ی ــولفات فری ــک و س ــوم، کلروفری ــولفات آلومینی ) س
ــ. شــود اضــافه مــی ــهبع ــه  د از کوآگوالســیون لخت نــشین  هــای تــشکیل شــده ت

از درون یــک صــافی . نــشینی را گذرانــده اســت آبــی کــه فراینــد تــه. شــوند مــی
آب در نهایـت قبـل      . شـود   شنی یـا فیلتـر خـاک دیاتومـه عبـور داده مـی             ) فیلتر(

  .گردد از اینکه به شبکه توزیع وارد شود گندزدائی می
  
  
  
  
  

  نه متداول آبـ دیاگرام یک تصفیه خا5شکل 
  
 
 
 
 
 

فراینـد مهـم در ایـن تـصفیه         : گیـری   هـای بـا عمـل سـختی         ـ تصفیه خانـه   
کــه در نهایــت کلــسیم و . هــا نــرم کــردن آب یــا گــرفتن ســختی آب اســت خانــه

  منعقد کننده گندزدائی

  حوضچه  گیر آشغال
  اختالط تند

حوضچه 
  فلوکوالسیون

 حوضچه
 شیننته

 صافی شنی

بطرف منبع  منبع آب
  ذخیرۀ آب 
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ــی     ــدا م ــوب از آب ج ــکل رس ــه ش ــزیم ب ــوند منی ــه . ش ــد از ت ــشین دادن  بع ن
رســـوبات، آب از صـــافی عبـــور داده شـــده و قبـــل از مـــصرف گنـــدزدائی  

  . گردد می
ــه در تـــصفیه ــاتوژن و پارازیـــت  خانـ ــای آب، عوامـــل میکروبـــی پـ ــا  هـ هـ

تواننــد بطــور فیزیکــی از طریــق فراینــدهایی مثــل کوآگوالســیون، ترســیب،  مــی
فیلتراســیون و جــذب حــذف گردنــد و یــا توســط فراینــد گنــدزدایی یــا بوســیلۀ 

pH7.(گیری از آب غیرفعال گردند  باال در نتیجۀ فرایند سختی (  
ات زیــادی در رابطــه بــا حــذف عوامــل میکروبــی توســط فراینــدهای مطالعــ

دهــد ایــن  بطوریکــه ایــن مطالعــات نــشان مــی . تــصفیه آب انجــام شــده اســت
هــا  هــا، پروتوزئرهــا و پارازیــت هــا، بــاکتری فراینــدها توانــائی حــذف ویــروس

ــاالیی دارا مــی  ــا درصــد ب ــه در  . باشــند را ب ــد مطالع ــایج چن ــه نت ــوان نمون بعن
  )13و7. ( بطور خالصه ارائه شده است4و3، 2جدول 

ــدول  ــروس : 2ج ــزان وی ــا  می ــصفیه   ) PFU/100ml(ه ــف ت ــل مختل در مراح
  )7(خانه آب 

  
Ozonatione Sand 

Filtration 
SedimentationStored Sampling 

Event 
<1 9.1 <25 10.4 1 
<1 <1 132 6.1 2 
<2 <2 75 100 3 
<1 <1 5 90 4 
<1 3 20 10 5 
<1 5 10 30.7 6 
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ــدول   ــه جـ ــه کـ ــی 2همانگونـ ــشان مـ ــه   نـ ــدهای تـ ــد فراینـ ــشینی و  دهـ نـ

ــیون  ــیون(فیلتراسـ ــصوص فیلتراسـ ــاالئی از  ) بخـ ــد بـ ــذف درصـ ــث حـ باعـ

  . گردد ها می ویروس

ــدول  ــروس    3ج ــذف وی ــا ح ــه ب ــری در رابط ــه دیگ ــصفیه    مطالع ــا در ت ه

ــه ــی  خان ــای آب م ــد ه ــاالتر از  . باش ــذف ب ــد ح ــی % 99درص ــز م ــد در  نی توان

  رد حاصل گرددبعضی موا

  

ــدول  ــروس : 3جـ ــذف ویـ ــیون و    حـ ــدهای کوآگوالسـ ــیله فراینـ ــا بوسـ هـ

  )7(نشینی ته
Removals 

Tubidity (%) Virus (%) virus  Clay 
(mg/L)  

Conen of 
Coagulant 

(ml/L)  Coagulant  
96 86 Poliovirus 1 50 10 Alum 
99 98 Phage T4 120 25.7   
98 99.8 Phage MS2 120 25.7    
- 99.8 Poliovirus 1 - 40 Ferric sulfate 
- 99.8 Phage T4 - 40  

97.5 97.8 Poliovirus 1 50 60 Ferric chloride 
97.8 93.3 Poliovirus 1 100 60  
99.9 99.7 Poliovirus 1 500 60  

  
  

ــدۀ آن       ــشان دهن ــز ن ــا نی ــذف پروتوزئره ــت ح ــده جه ــام ش ــات انج مطالع
بــا اســتفاده از  (صوص فراینــد فیلتراســیون  اســت کــه ایــن فراینــدها بخــ    

بطوریکـه  . گـردد   هـا مـی     باعـث حـذف ایـن ارگانیـسم       ) فیلترهای شنی کنـد، تنـد     
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مطالعـات انجـام    .  درصـد حاصـل شـده اسـت        99 تـا بـیش از       90درصد حـذف    
ــا     ــست آنتوموب ــا، کی ــپوریدیوم، ژیاردیاالمبلی ــذف کریپتوس ــر روی  ح ــده ب ش

  )13.(هیستولیتیکا، بوده است
ــی ــم چنـ ــرم هـ ــل کلیفـ ــائی مثـ ــذف باکتریهـ ــترپتوکوک ن حـ ــا، اسـ ــا،  هـ هـ

نیــز نــشان  ..  .ســالمونالتیفی، شــمارش بــشقابی باکتریهــای هتروتــروف و    
  )13.(باشد دهندۀ درصد باالی حذف می

ــی ــالل       بررس ــوکلرا در خ ــه ویبری ــت ک ــشان داده اس ــده ن ــام ش ــای انج ه
ــافی    ــصوص در ص ــصفیه آب بخ ــد ت ــذف      فراین ــوبی ح ــد بخ ــنی کن ــای ش ه

ــی ــد کوآگوالســیون، فلوکوالســیون   . شــود م ــصفیه آب مانن ــر روشــهای ت دیگ
نــشینی و فیلتراســیون تنــد نیــز باعــث حــذف درصــد بــاالیی از ویبریــوکلرا  تــه
  )7.(گردد می

  
  ـ گندزدائی8ـ4

ــامالً     ــی آب ک ــودگی میکروب ــرل آل ــدزدائی آب آشــامیدنی در کنت ــت گن اهمی
خــوبی باشــد آشــکار اســت هرچنــد ممکــن اســت آب در منــشاء دارای کیفیــت  

سـازی یـا توزیـع        تواند در طـی انتقـال، انجـام عملیـات تـصفیه و ذخیـره                اما می 
انجـام گنـدزدائی آب بـه طـور صـحیح کـه معمـوالً بـا اسـتفاده از                    . آلوده شود 

شـود خطـر بیماریهـای منتقلـه توسـط آب را بـه حـداقل خواهـد                    کلر انجام مـی   
  . رسانید

 عامـــل بیمـــاری در آب هـــای گنـــدزدائی، از بـــین بـــردن میکروارگانیـــسم
ــی ــرای    . باشــد م ــستم ب ــرن بی ــل ق ــدتاً از اوای ــتفاده از کلریناســیون آب عم اس

و تــا بحــال نیــز . تــأمین ایمنــی بیــشتر در مقابــل عوامــل بیمــاریزا شــروع شــد
ــی     ــازی آب م ــالم س ــتفاده در س ــورد اس ــدزدای م ــل گن ــرین عام ــد مهمت . باش
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توانــد   مــیگرچــه در ســالهای اخیــر مــشخص گردیــده اســت کــه کلرزنــی آب 
تواننـد    هـا مـی     هـای جـانبی گـردد کـه ایـن فـرآورده             منجر به تـشکیل فـرآورده     

هــم چنــین مــشخص گردیــده . اثــرات بهداشــتی بــر روی انــسان داشــته باشــند
ــت     ــا پارازی ــاریزا ی ــل بیم ــضی از عوام ــه بع ــت ک ــدزداها   اس ــل گن ــا در مقاب ه

  . های شاخص دارند مقاومت بیشتری را نسبت به میکروارگانیسم
تــوان بــا توجــه  هــا بــه گنــدزداها را مــی ر کلــی تفــاوت میکروارگانیــسمبطــو

  )7.(به نوع میکروارگانیسم به شکل زیر درنظر گرفت
   باکتری در حالت رویش>ای  های روده  ویروس> باکتریهای تشکیل دهنده اسپور >کیست پروتوزئرها 

ر تــوان جــزو باکتریهــائی درنظــ بـا توجــه بــه ایــن مطلــب ویبریـوکلرا را مــی  
گرچــه . گرفــت، کــه در مقابــل عوامــل گنــدزدا مقاومــت زیــادی نخواهــد داشــت

ــوکلرا    ــه ویبری ــزارش شــده اســت ک ــراً گ ــر O1اخی ــا  O1 و غی ــن اســت ب  ممک
ــر و     ــر کل ــه در براب ــده ک ــده درآم ــه شــکل چروکی ــد اپوکــسی ســاکارید ب تولی

حتـی در میـزان بــاالتر   . (دهـد  سـایر گنـدزداها مقاومـت بیـشتری را نـشان مـی      
ــی می2از  ــر ل ــرم در لیت ــش دارد  ) گ ــق آب نق ــا از طری ــاری وب ــال بیم . و در انتق

ــود دارد       ــاری وج ــال بیم ــودگی آب و انتق ــر آل ــه خط ــواقعی ک ــابراین در م بن
  )3.(باید به این نکته توجه نمود

ــان      ــدزدا و زم ــاده گن ــه غلظــت م ــورد توج ــم م ــل مه ــدزدائی دو عام در گن
ــی ــاط   . باشــد تمــاس م ــسن ارتب ــانون وات ــق ق ــه طب ــادۀ  بطوریک ــین غلظــت م ب

  : باشد گندزدا و زمان تماس به شکل زیر می
t×K=Cn  

  .ثابت، به میکروارگانیسم و شرایط ویژه محیطی بستگی دارد= Kکه 
C = غلظــت مــاده گنــدزداt,(mg/l) = زمــان الزم بــرای از بــین بــردن درصــد

ــسم   ــی از میکروارگانیـ ــین    n= و (min)خاصـ ــم چنـ ــه هـ ــت کـ ــت « ثابـ ثابـ
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 روی یـک کاغـذ تمـام        Cوقتـی زمـان در برابـر        . شـود   مـی نامیـده   » سازی  رقیق
 تعیــین کننــدۀ nمقــدار .  برابــر شــیب خــط اســتnشــود،  لگــاریتمی رســم مــی

ــردن        ــال کـ ــاس در غیرفعـ ــان تمـ ــا زمـ ــدزدا یـ ــاده گنـ ــت مـ ــت غلظـ اهمیـ
ــی  ــسم م ــد میکروارگانی ــر . باش ــأثیر   n<1اگ ــت ت ــشتر تح ــدزدائی بی ــد، گن  باش

زان مــاده گنــدزدا فــاکتور کنتــرل  باشــد میــn>1باشــد و اگــر  زمــان تمــاس مــی
  .باشد  اغلب نزدیک به واحد میnگرچه مقدار . کنندۀ گندزدائی است

یــا ترکیبــات کلــر مثــل هیپوکلریــت ) گــاز کلــر( بــه شــکل کلــر خــالص کلــر
ســـدیم و هیپوکلریـــت کلـــسیم بـــرای گنـــدزدائی آب مـــورد اســـتفاده قـــرار  

حــرارت، وجــود  آب، درجــه pHبهرحــال کلــر در آب بــا توجــه بــه  . گیــرد مــی
ــه ســه شــکل     ــن اســت ب ــه ممک ــات از ت ــده HOCL ،OCL ،NH2CLترکیب  درآم

از بــین ایــن ســه . تواننــد باعــث گنــدزدائی آب گردنــد کــه ایــن ســه عامــل مــی
ــیدهیپوکلروس   ــب، اس ــردن    (HOCL)ترکی ــال ک ــأثیر را در غیرفع ــشترین ت  بی

  . ها در آب و فاضالب دارد میکروارگانیسم
ــصوص   ــر، بخ ــوالHOCLًکل ــردن    ، معم ــین ب ــت از ب ــافی جه ــدازۀ ک ــه ان  ب

مطالعــات نــشان داده . باشــد عوامــل پــاتوژن و باکتریهــای شــاخص مــؤثر مــی
 30اســت کــه گنــدزدائی آب بــا کلــر کمتــر یــا مــساوی یــک بــرای مــدت زمــان 

. دقیقه تعـداد باکتریهـا را بـه نحـو مـؤثری بـا رانـدمان بـاال کـاهش داده اسـت                      
ــه  ــونی بطوریکـ ــاکتر ججـ ــضوiکمپلیوبـ ــت  ، در حـ ــا غلظـ ــر آزاد بـ  1/0ر کلـ

کــاهش داشــته  % 99 دقیقــه، 5گــرم در لیتــر در مــدت زمــان تمــاس      میلــی
  ) 14.(است

. تــوان متــصور بــود بــرای بــاکتری ویبریــوکلرا نیــز چنــین کاهــشی را مــی 
توانــد در از بــین بــردن  بنــابراین گنــدزدائی مــؤثر، باقیمانــدۀ مناســب کلــر مــی

ر مــواقعی کــه خطــر انتقــال ایــن بطوریکــه د. ایــن بــاکثری بــسیار مــؤثر باشــد
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ــه  ــاکتری وجــود دارد نگ ــیش از   ب ــده در  آب ب ــاقی مان ــر ب  و ppm 5/0داری کل
  . زمان تماس بیشتر کلر با آب توصیه شده است

ــثالً در      ــد، م ــدنظر باش ــصرف م ــل م ــیون در مح ــه کلریناس ــرایطی ک در ش
ــادر     ــول م ــات کوچــک، محل شــرایط اضــطراری، شــرایط روســتائی و اجتماع

بــه )  گــرم16( قاشــق چــایخوری هیپوکلریــت کلــسیم 4. شــود  مــیتوصــیه% 1
معمـوالً سـه قطـره از ایـن محلـول بـه یـک لیتـر              . شـود   یک لیتر آب اضـافه مـی      

ــدزدائی اضــافه مــی  ــا 20شــود و  آب مــورد گن  دقیقــه زمــان تمــاس الزم 30 ت
  . است

ــتفاده     ازن  ــت اس ــدزدائی آب قابلی ــت گن ــه جه ــری اســت ک ــات دیگ از ترکیب
ــد     ازن را. دارد ــشک، تولی ــوای خ ــا ه ــسیژن ی ــی در اک ــه الکتریک ــیلۀ تخلی  بوس

ــا       ــولفوریک ی ــید س ــز اس ــرابنفش و الکترولی ــو ف ــک پرت ــا کم ــیمیائی ب فوتوش
ــی    ــد م ــصرف تولی ــل م ــتیک در مح ــد پراس ــک   . کنن ــوان ی ــر بعن ــد کل ازن مانن

از لحـاظ قـدرت اکـسید       . کنـد   هـای اسـیدی بهتـر عمـل مـی         pHاکسید کننـدۀ در     
پتانــسیل رودکــس ازن و کلــر بترتیــب    . (ر اســتکننــدگی ازن برتــر از کلــ  

کیفیـــت شـــیمیائی و میکروبـــی آب شـــرب بـــا  )  ولـــت اســـت36/1 و 007/2
ــرای       ــه ب ــشتری ک ــه بی ــت هزین ــی بعل ــود، ول ــد ب ــر خواه ــتفاده از ازن بهت اس

بــردرای از ازن در مقایــسه بــا کلــر وجــود دارد، رواج آن کمتــر   تولیــد و بهــره
  . گذارد ی در آب بجا نمیهم چنین ازن، باقیماندۀ مؤثر. است

ازن بایــد در محــل مــصرف تهیــه شــود و جریــان گــاز کــه معمــوالً حــاوی  
ــا 1 ــودن       % 8 ت ــرار نم ــا برق ــر ب ــورد نظ ــان آب م ــه جری ــت ب ــی ازن اس وزن

در حــالی کــه ازن شــدیداً . شــود آب اضــافه مــی/ شــرایط مناســب تمــاس گــاز
ه بــرای مانــد، همــان مــدت کوتــا فعــال اســت و مــدت زیــادی در آب بــاقی نمــی

     /.5 تــا/.4تــأمین مقــادیر حــدود. باشــد بــه انجــام رســاندن گنــدزدائی کــافی مــی
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ppm    ــدزدائی آب شــرب ــده ســابقاً در ردیــف اهــداف گن ــاقی مان ــول ب ازن محل
ــائی محــسوب مــی  ــرای کــشورهای اروپ ــرای    ب ــدار کــافی ب ــرا ایــن مق شــد زی

ــصول  ــروس % 9/99ح ــازی وی ــرض     نابودس ــال در ع ــج اطف ــای فل ــا 4ه  6 ت
ــ ــیدقیق ــد ه م ــه    . باش ــال حاضــر در دامن ــاس در ح ــان تم ــا 4زم ــه 12 ت  دقیق

  .شود منظور می
ــل ا     ــائی مث ــده باکتریه ــام ش ــات انج ــق مطالع ــالمونال  شطب ــیاکلی و س رش

ــی   ــی حــساس م ــه ازن خیل ــسبت ب ــی ازن   باشــند و غلظــت ن ــسیار جزئ ــای ب ه
  )15.(شود درمدت کوتاه باعث نابودی آنها می

ــ  توانــد مــورد  درت گنــدزدائی بــاال مــییــد نیــز بعنــوان یــک گنــدزدائی بــا ق
ــرد  ــرار گی ــتفاده ق ــال . اس ــه   1830در س ــد ک ــاخته ش ــا س ــد در آمریک  تنتوری

ــول  ــین محل ــود   % 5اول ــه شــده ب ــق تهی ــل رقی ــه در الک ــود ک ــد ب در شــرایط . ی
ــد      ــول تنتوری ــره از محل ــطراری دو قط ــانگی و اض ــاربرد خ ــک  % 2ک ــرای ی ب

  )7(.باشد  دقیقه مناسب می15لیتر آب و زمان تماس 
در منــاطق روســتائی یــا در شــرایط اضــطراری کــه حــداقل امکانــات جهــت 

ــالم ــرین و       س ــد پرکل ــدزدا مانن ــواد گن ــتفاده از م ــود دارد اس ــازی آب وج س
  . باشد آموزش مردم در استفاده از آن دارای اهمیت می
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   ویبریوکلرا در آب ایش ـ پ9
 بــویژه هــای مختلــف پــایش آب جهــت اطمینــان از ســالم بــودن آب از جنبــه

ــه بیمــاری    ــر از جمل ــال بیماریهــای واگی ــوگیری از انتق از نظــر میکروبــی و جل
بــرداری از  هــای بهداشــتی مــداوم و نمونــه وبــا بــسیار مهــم و انجــام بازرســی

ــی   ــشهای میکروبـ ــت آزمایـ ــبکه  (آب جهـ ــه و شـ ــصفیه خانـ ــع آب، تـ از منبـ
  . ضرورت دارد)  توزیع

ــور  ــیبطـ ــه  کلـ ــاوی هیچگونـ ــد حـ ــامیدنی نبایـ ــسم ، آب آشـ میکروارگانیـ
هـــم چنـــین آب آشـــامیدنی بایـــد عـــاری از باکتریهـــای . بیمـــاریزائی باشـــد

بــرای اطمینــان از اینکــه آب آشــامیدنی ایــن . شــاخص آلــودگی مــدفوعی باشــد
ــیه ــی  توص ــأمین م ــا را ت ــه  ه ــد، نمون ــرای     نمای ــب ب ــور مرت ــد بط ــای آب بای ه

ــرار گیــرد   ــودگی مــدفوعی مــورد آزمــایش ق بــرای ایــن منظــور . تــشخیص آل
انــد، باکتریهــای  مهمتــرین باکتریهــائی کــه بــه عنــوان شــاخص پیــشنهاد شــده 

گــــروه کلیفــــرم در درجــــه اول و بعــــد از آن باکتریهــــای اســــترپتوکوک 
گرچــه اســتانداردهای  . باشــند مــدفوعی و کلــستریدیوم پــر فرنــژنس مــی    

میکروبـــی آب از طـــرف ســـازمان جهـــانی بهداشـــت براســـاس باکتریهـــای  
  . باشد می) های گرماپای ها و کلیفرم رممجموع کلیف(گروه کلیفرم 

ــه ــق اصــول و دســتورالعمل  نمون ــای آب طب ــای ه ــود در  اســتاندارده  موج
ــل و در اســرع وقــت مــورد     ــشگاه منتق ــه آزمای ظــروف اســتریل برداشــت و ب

آزمایــشهای معمــول میکروبــی شــامل تعیــین     . گیرنــد آزمــایش قــرار مــی  
نتــایج . باشــد ی کلــی مــیهــای گرمــای پــای یــا اشرشــیاکل هــا و کلیفــرم کلیفــرم

ــی آب       ــت میکروب ــا کیفی ــه ب ــود در رابط ــتانداردهای موج ــاس اس ــا براس آنه
  . شود قضاوت می
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ــه  آزمــایش کلیفــرم ــد لول ــا  هــا براســاس تخمیــر چن ای، صــافی غــشائی و ی
ــست  ــود کــه در دســتورالعمل    انجــام مــی ¹P/Aت ــای موجــود و منــابع    ش ه

  . اند هرکدام به تفصیل بیان شده
ــتاندارد  ــق اس ــرم  طب ــاس کلیف ــه براس ــاکتریولوژیکی آب ک ــده    ب ــا ش ــا بن ه

هــای مکــرر  گــردد کــه در نمونــه بــرداری اســت، معمــوالً آبــی ســالم تلقــی مــی
هــای مقــاوم بــه حــرارت یــا      هــا بخــصوص کلیفــرم   آلــودگی بــه کلیفــرم  

ــوژیکی آب 2در ضــمیمه . اشرشــیاکلی مالحظــه نگــردد ــا کتریول ، اســتاندارد ب
ــا   ــازمان جهــ ــه ســ ــوط بــ ــامیدنی مربــ ــتاندارد  آشــ ــت، و اســ نی بهداشــ

باشـد آمـده      باکتریولوژیکی آب آشـامیدنی کـه در کـشور مـا مـورد قبـول مـی                
ــایش . اســت ــول در پ ــور معم ــی آب آشــامیدنی از    بط ــرل کیف ــداوم کنت ــای م ه

ــه    ــاریزا از جملـ نظـــر میکروبـــی آزمایـــشهای مربـــوط بـــه باکتریهـــای بیمـ
بــاکتری ضــرورت آزمــایش و تــشخیص ایــن . باشــد ویبریــوکلرا معمــول نمــی

باشــد کــه مــوارد ایــن بیمــاری در یــک اجتمــاع دیــده شــده و ایــن   زمــانی مــی
هــای بهداشــتی،  بخــصوص در ایــن زمــان کنتــرل. بیمــاری شــیوع پیــدا نمایــد

هــــا و  مثــــل کلیفــــرم(آزمایــــشهای مربــــوط بــــه باکتریهــــای شــــاخص 
ــا دقــت و تعــداد دفعــات بیــشتری انجــام  ) هــای مــدفوعی اســترپتوکوک بایــد ب

ــت جــس. شــود ــایش اهمی ــا آزم ــراه ب ــوکلرا هم ــه   تجوی ویبری ــوط ب ــای مرب ه
ــن      ــر شــد ای ــه ذک ــه ک ــه، همانگون ــت اســت ک ــن عل ــه ای ــای شــاخص ب باکتریه
ــته      ــود داش ــاخص در آب، وج ــای ش ــاب باکتریه ــن اســت در غی ــاکتری ممک ب

از طــرف دیگــر تعیــین حــضور ویبریــو کلــرا در منــابع آب خــام قبــل از . باشــد
ــوا     ــه عن ــد ب ــی توان ــاری م ــروز بیم ــگب ــدامات   ن زن ــشدید اق ــت ت ــر جه  خط

  Presence/Absence-1                                        .گیرانه باشدپیش
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شـود و یـا شـیوع         بنابراین در زمـانی کـه مـوارد ایـن بیمـاری مالحظـه مـی               
ــد   ــدا نمای ــد   (پی ــشاء آن آب نباش ــورتیکه من ــی در ص ــه   ) حت ــر اینک ــالوه ب ع

ــی ــأمین آ   بازرس ــستم ت ــتی سی ــای بهداش ــود  ه ــشدید ش ــد ت ــالطبع (ب بای و ب
آزمـایش مربـوط بـه بررسـی        ) اقدامات اصـالحی اگـر الزم اسـت انجـام شـود           
و ) در منبـــع و شـــبکه توزیـــع(و تـــشخیص ویبریـــوکلرا در آب آشـــامیدنی، 

باشـد عـالوه بـر آب، ممکـن اسـت ایـن بـاکتری بـر                   اگر منبـع آب سـطحی مـی       
ــون ــون روی فیتوپالنکت ــا، زئوپالنکت ــه ه ــا و ت ــ نشــست ه ــورد ه ا و رســوبات م
  . آزمایش قرار گیرد

هـــای  هـــای آب بایـــد در بطریهـــای اســـتریل تحـــت دســـتورالعمل نمونـــه
ــع  ــتاندارد جم ــوند اس ــوکلرا   . آوری ش ــون ویبری ــرای آزم ــم الزم ب ــدار حج مق

اتــیلن اســتریل و  هــای پلــی  لیتــر اســت، گیاهــان در کیــسه5 تــا 3در آب حـداقل  
هــای پالنکتونهــا  گیــری از رشــته مونــههــا بــا ن هــا و زئوپالنکتــون فیتوپالنکتــون

ــشه  ــای شیـ ــسه   در بطریهـ ــز در کیـ ــوبات نیـ ــیلن    ای و رسـ ــی اتـ ــای پلـ هـ
  )3.(آوری شوند برداری و جمع نمونه

نگهــداری و در ) Cْ10-4دمــا (هــا بایــد در داخــل یــک محفظــه خنــک   نمونــه
  )16و2.( ساعت جهت آزمون به آزمایشگاه انتقال داده شوند6عرض 

  
  ریوکلرا ـ روش آزمایش ویب

ســازی نمونــه، کــشت بــر روی محــیط  روش آنــالیز براســاس تغلــیظ، غنــی
از آنجـــا کـــه روشـــهای تغلـــیظ . انتخـــابی و آزمونهـــای تأییـــدی آن اســـت

شـود    متعددی وجود دارد، جهـت اطـالع و آگـاهی بـه آنهـا در ذیـل اشـاره مـی                    

www.iehe.ir



  50

ــافی        ــتفاده از ص ــا اس ــیظ ب ــامیدنی روش تغل ــای آش ــه آبه ــرای نمون ــی ب ول
  . شود یه میغشائی توص

  روشهای تغلیظ
  ای ـ روش محیط دیاتومه1
  گیری با حجم باال  ـ نمونه2
  ـ روش فیلتر غشائی3
  ـ روش سواب 4
  

  روشهای تغلیظ

هــای   توانــایی فیلتراســیون محــیط  :ای الــف ـ روش محــیط دیاتومــه     
ــه ــسم     دیاتوم ــاالی میکروارگانی ــادیر ب ــیظ مق ــرای تغل ــت ب ــن اس ــای  ای ممک ه

  . استفاده شودموجود در یک نمونه 
را روی قیـف    ) نـه فیلتـر غـشائی     (برای ایـن منظـور یـک فیلتـر جـذب کننـده              

مخــزن فیلتــر غــشایی قــرار داده و قیــف را در جــای خــود وصــل کنیــد و یــک 
ــه  ــیط دیاتوم ــرار      مح ــه ق ــور آزادان ــف بط ــب را درون قی ــتریل و مناس ای اس

راســیون قیــف بعــد از فیلت.  لیتــر از نمونــه را بــه آهــستگی فیلتــر کنیــد2. دهیــد
را بــاز کنیــد و نیمــی از فیلتــر را بــا یــک چــاقوی تیــز اســتریل جــدا کنیــد و بــه 

تـوان تمـام فیلتـر را در محـیط            البتـه مـی   . محیط مغـذی مناسـب اضـافه نمائیـد        
  . مغذی قرار داد
  گیری با حجم باال ب ـ نمونه

ــشه     ــای شی ــرو فیبره ــنس آن از میک ــه ج ــر ک ــک فیلت ــن روش از ی ای  در ای
ــیلیکات ــسی   بروس ــن اپوک ــی از رزی ــراه ترکیب ــه هم ــایش     ب ــرای آزم ــت ب اس
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ــرار مــی    ــه مــورد اســتفاده ق ــام نمون ــا تم ــر ی ــدین لیت ــه کــدورت   چن ــرد البت گی
  .نمونه باید در حدی باشد که مانع فیلتراسیون نشود

و یــک گیــره ) cm7/6×5/2(ابــزار را کــه شــامل یــک فیلتــر کــارتریج  : ابــزار
وســـایل . اتــوکالو اســـتریل کنیـــد  در Cْ121 دقیقـــه در 15باشـــد بـــرای  مــی 

 20کــه بــصورت ســری بــا یــک لولــه بــه یــک مخــزن (اســتریل شــده فیلتــر را 
بــه منظــور تعیــین حجــم نمونــه فیلتــر ) انــد لیتــری و پمــپ خــالء متــصل شــده

  . شده بطور دقیق کالیبره کنید
زمانیکــه فیلتراســیون . از نمونــه را فیلتــر کنیــد) مــورد نیــاز(حجــم مناســبی 
 را برداریــد و در یــک محــیط مغــذی انتخــابی یــا اختــصاصی کامــل شــد فیلتــر

  . قرار دهید
  :ج ـ روش فیلتر غشایی

ــایش آب  ــه منظــور آزم ــدورت اســتفاده مــی  ب ــم ک ــای ک ــه در آن  ه شــود ک
ــر         ــا قط ــتریل ب ــشاء اس ــک غ ــا ی ــه را ب ــر از نمون ــد لیت ــی42چن ــر و   میل مت

ر یــک بـرای آزمــایش آبهــای کــد . کننــد  میکرومتــر فیلتــر مــی45/0سـوراخهای  
ــا آب مقطــر و غلظــت (ای و اســتریل را بــسازید  لیتــر محــیط معلــق دیاتومــه  ب

g/l5 ( ــرا فیلتــر کنیــد و ســپس بــدون توقــف عمــل     میلــی500و حــدود لیتــر آن
را بــه محلــول کلوئیــدی   )  لیتــر یــا بیــشتر  1(فیلتراســیون ســریعاً نمونــه   

ــد از        ــد بعـ ــه دهیـ ــیون را ادامـ ــل فیلتراسـ ــد و عمـ ــافه کنیـ ــده اضـ باقیمانـ
ــوط  فیل ــک مخلـ ــشاء را در یـ ــیون غـ ــاوی   تراسـ ــن حـ ــۀ ml100کـ  آب پپتونـ

ــتریل ــرعت   % 1اسـ ــاالترین سـ ــه در بـ ــدت یـــک دقیقـ ــه مـ ــد و بـ ــرار بدهیـ قـ
ــد  ــوژنیزه کنی ــه   . هم ــوژنیزه را ب ــول هم ــام محل ــذی  100تم ــیط مغ ــی مح  میل

  .اختصاصی که دارای غلظت دو برابر آب پیتونه اضافه کنید
  (Swab)د ـ روش سواب 
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ــی   ــه نخ ــک پارچ ــرض  از ی ــا ع ــول cm22ب ــه cm36 و ط ــده  5 ک ــار تابی  ب
ســپس )  آن را تکــه کنیــدcm5/4بــا عــرض (شــده تعــدادی ســواب تهیــه کنیــد  

ــتفاده        ــواب در آب اس ــق س ــرای تعلی ــد و ب ــم ببندی ــیم محک ــا س ــوابها را ب س
 15ســپس ســواب را برداریــد و در یــک محفظــه قــرار دهیــد و بــه مــدت . کنیــد

ــای   ــه در دم ــد Cْ121دقیق ــتریل کنی ــ.  اس ــه،  س ــطح آب رودخان ــر س واب را زی
مــدت (روز قــرار دهیــد 1-3هــای دریــایی بــه مــدت  دریاچــه، خورهــا یــا تنگــه

ــوالنی  ــان ط ــد      زم ــا نخواه ــزایش ورود پاتوژنه ــب اف ــواب موج ــاس س ــر تم ت
  ) شد

هــا بــه هنگــام عبــور  گیــری، ذرات و میکروارگانیــسم در طــول مــدت نمونــه
 از ایـن عمـل سـوابها را         شـوند بعـد     کننـد و تغلـیظ مـی        آب در سواب تجمع مـی     

در یــک جعبــه پالســتیکی اســتریل در کنــار یــخ قــرار دهیــد و بــه آزمایــشگاه   
زمانیکـه سـواب در     .  سـاعت اسـت    6حـداکثر زمـان مجـاز انتقـال         . انتقال دهیـد  

محفظــه در مجــاورت یــخ قــرار دارد قبــل از اینکــه ســواب را بــه همــراه محــیط 
ــرارت   ــذی در ح ــد Cْ41-40مغ ــد ابت ــیون کنی ــا   انکوباس ــی ب ــه را در آب ا محفظ

ــه مــدت Cْ5/44درجــه حــرارت  ــد و ســپس انکوباســیون  5 ب ــرار دهی ــه ق  دقیق
  .کنید

  :روش آنالیز پس از تغلیظ نمونه
ســازی کــه معمــوالً بــرای تــشخیص ویبریــوکلرا  روش غنــی: ســازی ـــ غنــی

ــتفاده مـــی ــذا اسـ شـــود عبـــارت اســـت از یـــک محـــیط مغـــذی   در آب و غـ
در ) رقیــب(هــای مــزاحم  روارگانیــسماختــصاصی کــه بــه منظــور کــاهش میک 

ــی   ــاب م ــه انتخ ــائی       نمون ــه قلی ــور آب پپتون ــن منظ ــرای ای ــاً ب ــود و عموم ش
)9=pH ــا ــی ) pH=6/8±2/0 یـ ــار مـ ــه آب  . رود بکـ ــه را بـ ــائی از نمونـ غلظتهـ

  . نمائیم  ساعت انکوباسیون می18 تا 6پپتونه قلیائی افزوده و برای 
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ــاب   ــشت انتخ ــیط ک ــ مح ــوکلرا از   : یـ ــه ویبری ــازی اولی ــرای جداس  TCBSب
ــل ســالتز    (آگــار  ) ســاکارزآگار) نمــک صــفراوی(تیوســولفات، ســیترات ـ بای

نمــائیم   انکوباســیون مــیCْ35 ســاعت در 24شــود کــه بــه مــدت  اســتفاده مــی
ــی ــه روی محــیط     کلن ــگ زردی ک ــا رن ــو ب ــشکوک ویبری ــای م ــاد TCBSه  ایج
  . شود قابل تشخیص است می

جــام مرحلــه فــوق آزمونهــای تأییــدی شــامل واکنــشهای       ـــ پــس از ان 
ــی       ــوکلرا الزام ــشخیص ویبری ــرای ت ــرولوژیکی ب ــستهای س ــیمیایی و ت بیوش

  )18و17.(است
ــور     ــوکلرا در آب بطــ ــشخیص ویبریــ ــستجو و تــ ــتاندارد جــ روش اســ

  . آمده است2 در ضمیمه 7223مشروح در استاندارد 
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   وبا به هنگام بروز و شیوع بیماریعملیات کنترلیـ 10
در مـواقعی کـه در یـک محـل مــورد یـا موردهـائی از  بیمـاری وبـا توســط         

ــت ــریعاً       دس ــورد س ــد م ــود، بای ــشخیص داده ش ــانی ت ــور درم ــدرکاران ام ان
بــصورت سلــسله مراتــب بــه مراجــع ذیــصالح درمــانی و بهداشــتی گــزارش و 

. گیـــری بیمـــاری انجـــام شـــود اقـــدامات الزم در جهـــت شناســـائی و پـــیش
  : ر این جهت ضرورت داردهای زیر د فعالیت

  ـ تشکیل ستاد وبا 
ــطراری    ــسات اض ــشکیل جل ــ ت ــتان،   ،ـ ــتان، شهرس ــت اس ــورای بهداش  ش

بخـــش و یـــا روســـتا بـــا حـــضور ارگانهـــای ذیـــربط ماننـــد شـــرکت آب و 
   . و مقامات محلیفاضالب

ــا ارگانهــای ذیــربط در خــصوص آمــوزش، نــصب پالکــارد،    ــ همــاهنگی ب ـ
  ..  .تابلوهای هشدار دهنده و

ــ ــالم      ـ ــزات و اق ــه تجهی ــر، تهی ــنل درگی ــت پرس ــر فعالی ــستمر ب ــارت م  نظ
  مورد نیاز مصرفی مانند پرکلرین و مواد گندزدای دیگر، رفع کمبودها 

هـای    هـا بـه مقامـات بـاالتر و کـسب راهنمـائی و توصـیه                 ـ انعکـاس فعالیـت    
  الزم برای بهبود عملیات اجرائی و نظارتی 

ارش فــوری وضــعیت بهداشــت  تکمیــل فــرم گــز گــزارش همــه گیــری و ـــ
محــیط و گــزارش اقــدامات انجــام شــده و ارســال بــه مرکــز ســالمت محــیط و 

  .در اسرع وقتکار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
هـــای کنتـــرل کیفـــی آب در شـــهر و روســـتا شـــامل  ــــ تـــشدید فعالیـــت

بازرســـی منـــابع و تأسیـــسات تـــأمین و توزیـــع آب، نحـــوۀ گنـــدزدائی آب،  
ــر باق  ــه ســنجش کل ــدۀ آب، نمون ــرداری یمان ــشهای    ب ــت آزمای ــدد جه ــای متع ه

ــسم     ــستجوی میکروارگانی ــامل ج ــی ش ــشهای میکروب ــی، آزمای ــای  میکروب ه
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ــودگی آب   ــاخص آلـ ــرم (شـ ــویژه کلیفـ ــر  بـ ــا و کلیفـ ــای،   هـ ــا پـ ــای گرمـ هـ
ــژنس    ــستریدیوم پرفرنــ ــدفوعی، کلــ ــترپتوکوکهای مــ ــستجوی ) اســ و جــ

   اقدامات الزمویبریوکلرا در آب و آموزش به مردم جهت همکاری و
ــوکلرا در آب،     ــا وجــود ویبری ــه فاضــالب و ی ــودگی آب ب ــ در صــورت آل ـ
ــالم شــدن       ــودگی و س ــع آل ــا رف ــردد و ت ــوع گ ــصرف آب ممن ــد م ســریعاً بای

  . کامل آب، یک منبع آب آشامیدنی سالم و مطمئن جایگزین گردد
ارزیــابی فعالیتهــای انجــام شــده و بــاز نگــری در فعالیتهــا بــا توجــه بــه  _ 
  . ارزیابی نتایج
  . مستند سازی فعالیت های انجام شده-
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  1ضمیمه 

  روش آزمون ویبریوکلرا

  در آب آشامیدنی

  

  مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
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  کمیسیون استاندارد آب ـ جستجو و شناسایی ویبریوکلرا

  روش آزمون میکروبیولوژی
  سمت یا نمایندگی  رئیس

  انستیتو پاستور ایران  )ناسیدکترای میکروب ش(مهوش، اسکوئی 
    اعضاء

ــدی  ــد مهـــ ــالنی، محمـــ ــرای (اصـــ دکتـــ
  )میکروبشناسی

  انستیتو پاستور ایران

فــوق لیــسانس علــوم   (زنــدوکیلی، فاطمــه  
  )بهداشتی در تغذیه

  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

شــرکت آبهــای شــهرها و شــرکتهای اســتان   )شناسی لیسانس میکروب(سرگزی، مریم 
  رانته

لیــسانس بهداشــت  فــوق(شــقاقی، غالمرضــا 
  )ای محیط و حرفه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی ـ   
  اداره سالمت

  شرکت آب و فاضالب استان تهران  )لیسانس بیولوژی(صدیقی، هما 
ــره   ــرغامپور، زهــ ــوق(ضــ ــسانس  فــ لیــ

  )شناسی میکروب
  شرکت آب و فاضالب استان تهران

  انستیتوپاستور ایران  )شناسی  میکروبفوق لیسانس(عابدی، زهرا 
  دانشگاه علوم پزشکی ایران  )دکترای بهداشت محیط(غالمی، میترا 

    دبیر
لیسانس صـنایع ـ اسـتاندارد    (زرسازی، گیتا 
  )و کنترل کیفیت

  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
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  پیشگفتار
ــون میکروب       ــوکلرا ـ روش آزم ــوژی آب ـ جــستجو و شناســایی ویبری یول

هــای فنــی مربوطــه تهیــه و تــدوین شــده و در پنجــاه و   کــه توســط کمیــسیون
 17/12/82ســومین جلــسه کمیتــه ملــی اســتاندارد میکروبیولــوژی مــورخ       

ــد     ــه اســتناد بن ــک ب ــه اســت، این ــرار گرفت ــصویب ق ــورد ت ــاده 1م ــانون 3 م  ق
ــران      ــنعتی ای ــات ص ــتاندارد و تحقیق ــسه اس ــررات موس ــوانین و مق اصــالح ق

  . شود  به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1371 ماه مصوب بهمن
بـــرای حفـــظ همگـــامی و همـــاهنگی بـــا تحـــوالت و پیـــشرفتهای ملـــی و  
ــران در      ــی ای ــتانداردهای مل ــدمات، اس ــوم و خ ــنایع، عل ــه ص ــانی در زمین جه
مواقــع لــزوم تجدیــدنظر خواهــد شــد و هرگونــه پیــشنهادی کــه بــرای اصــالح  

ــا تکمیــل ایــن اســتانداردها   ــه شــود، در هنگــام تجدیــدنظر در کمیــسیون  ی ارائ
بنــابراین بــرای مراجعــه بــه . فنــی، مربــوط مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت 

  . استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد
در تهیــه و تــدوین ایــن اســتاندارد ســعی شــده اســت کــه ضــمن توجــه بــه  

ــه،    ــای جامع ــود و نیازه ــرایط موج ــتاندارد و   ش ــن اس ــین ای ــان ب ــد امک در ح
  . استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود

منبــع و مĤخــذی کــه بــرای تهیــه ایــن اســتاندارد بکــار رفتــه بــه شــرح زیــر 
  :است

W.E.F. A.W.W.A A.P.H.A Standard methods for the examination 
of water and waste water. 1998 water-Detection and identification of 
vibrio cholera. 
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  مقدمه
ای شــکل، خمیــده، گــرم  هــای میلــه  گروهــی از میکروارگانیــسم1ویبریــوکلرا

ــیش از        ــون ب ــا کن ــه ت ــستند ک ــرک ه ــپور و متح ــدون اس ــی، ب ــروه 80منف  گ
ــرا     ــده ویبروکل ــروه عم ــه دو گ  012ســرولوژیکی آن شــناخته شــده اســت و ب

  . شوند بندی می  طبقه013و ویبریوکلرا غیر 
ــوکلرا  ــروه 01ویبری ــر گ ــور4 دارای دو زی ــیک5 الت ــی6 و کالس ــه    م ــد ک باش

 و  8، اگـاوا  7هـای اینابـا     نوع التور آن عامـل بیمـاری وبـا بـوده و بـا آنتـی سـرم                 
 01هــای ویبریــوکلرا   شــوند برخــی از ســویه    مــی10 ســروتایپ9هیکوچیمــا

ــسین ــش     11آنتروتوک ــلولهای پوش ــه س ــه ب ــا حمل ــه ب ــوده ک ــاد نم ی روده  ایج
ــت  ــع شــدید آب و کــاهش الکترولی ــدن مــی  موجــب دف شــود و چنانچــه  هــای ب

هــا در بــدن بــه ســرعت انجــام نپــذیرد،  ســازی مایعــات و الکترولیــت جــایگزین
  . خطر مرگ همراه دارد

یکی از مهمتـرین راههـای انتقـال بیمـاری وبـا بـه انـسان، آب آلـوده بـه آن                      
نیــسم در ســالمت جامعــه، باشــد کــه بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن میکروارگا  مــی

                                                 
1 - Vibrio cholera 
2 - Vibrio Cholera-01 
3 - Vibrio Cholera-Non 01 
4 - Biotype 
5 - Eltor 
6 - Clasical 
7 - Inaba 
8 - Ogawa 
9 - Hikojima 
10 - Serotype 
11 - Enterotoxin 
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هــا  تــدوین روشــهای آزمــون اســتاندارد و کنتــرل آن بــویژه در تــصفیه خانــه 
  .ضرورت دارد

  آب ـ جستجو و شناسایی ویبریوکلرا ـ روش آزمون میکروبیولوژی

  ـ هدف 1
هـــدف از تـــدوین ایـــن اســـتاندارد، تعیـــین روش جـــستجو و شناســـایی  

  . باشد ویبریوکلرا در آب می
  دـ دامنه کاربر2

ــامیدنی، آب      ــد آب آشـ ــف آب ماننـ ــواع مختلـ ــرای انـ ــتاندارد بـ ــن اسـ ایـ
ــناگاهها کــاربرد       ــی و آب ش ــای زیرزمین ــیرین، آبه ــور و ش ــطحی، آب ش س

  . دارد
  ـ مراجع الزامی3

مدارک الزامـی زیـر حـاوی مقرراتـی اسـت کـه در مـتن ایـن اسـتاندارد بـه                      
ن بـــدین ترتیـــب آن مقـــررات جزئـــی از ایـــ. آنهـــا ارجـــاع داده شـــده اســـت

ــی  ــاریخ چــاپ و . شــود اســتاندارد محــسوب م ــع دارای ت ــورد مراج ــا / در م ی
ــدنظر، اصــالحیه  ــر      تجدی ــورد نظ ــدارک م ــن م ــدی ای ــدنظرهای بع ــا و تجدی ه

ــست ــاربرد     . نی ــان ک ــتاندارد، امک ــن اس ــع ای ــاربران ذینف ــر اســت ک ــذا بهت معه
هــا و تجدیــدنظرهای مــدارک الزامــی زیــر را مــورد بررســی  آخــرین اصــالحیه

ــد ــرار دهن ــاریخ چــاپ و .ق ــدون ت ــدنظر، آخــرین /  در مــورد مراجــع ب ــا تجدی ی
  . یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است/ چاپ و

  : استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است
ــ3 ــران  1ـ ــی ای ــه 1376ســال : 4208 اســتاندارد مل ــار نمون ــین ک ــرداری   آئ ب

   باکتریولوژیکی از آب جهت آزمونهای
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 آئــین کــار آزمونهــای   1376ســال : 4207 اســتاندارد ملــی ایــران   2ـــ3
  باکتریولوژیکی آب 

ــ3 ــران  3ـ ــی ای ــشگاه  1380ســال : 2747 اســتاندارد مل ــار در آزمای ــین ک  آئ
  میکروبیولوژی

  ـ اساس روش4
هــای آب بــا اســتفاده از صــافی غــشایی،  ایــن روش براســاس تغلــیظ نمونــه

 بــر روی محــیط انتخــاب و آزمونهــای تائیــدی آن غنــی ســازی نمونــه، کــشت
  . باشد می

  برداری ـ نمونه5
ــم   ــت ک ــا 3دس ــی    5 ت ــتاندارد مل ــق اس ــر آب را طب ــال 4208 لیت  1376 س

ــاکتریولوژی    ــای بــ ــرداری از آب جهــــت آزمونهــ ــه بــ ــار نمونــ ــین کــ آئــ
  . برداری کنید نمونه
  ـ مواد الزم6
  ها  ها و رقیق کننده های کشت، معروف  محیط1ـ6
 محـیط کـشت تیوسـولفات ـ سـیترات ـ نمـک صـفراوی ـ سـاکارز            1ــ 1ــ 6
  (TCBS) 1آگار

  مقدار              ترکیبات
   گرم10              پپتون

   گرم5            عصاره مخمر
   گرم10            تیوسولفات سدیم

   گرم10            سیترات سدیم

                                                 
1 - Thiosulfate-Citrate-Bile salt-Sucrose Agar (TCBS). 
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   گرم8            پودر صفرای گاوی
   گرم20              ساکارز

   گرم10             سدیم کلراید
   گرم1          ) ظرفیتی3(ت آهن سیترا

   گرم04/0            بروموتیمول آبی
   گرم14               آگار

  لیتر  میلی1000              آب مقطر
  :طرز تهیه

 نهــایی محــیط PH. ترکیبــات فــوق را بــا جوشــاندن در آب مقطــر حــل کنیــد
ــر  ــد برابـ ــد ســـپس در  25 در دمـــای 8/8±1/0بایـ ــه سلـــسیوس باشـ  درجـ

ــت ــ پلی ــت اضــافی   ه ــوده، پــس از خــشک نمــودن رطوب ــسیم نم ای ســترون تق
. داری کنیــد  درجــه سلــسیوس بــه صــورت وارونــه نگــه 4هــا، در دمــای  پلیــت

  . این محیط باید به رنگ آبی متمایل به سبز شفاف باشد
  :یادآوری

محـیط کـشت تیوسـولفات ـ سـیترات ـ نمـک صـفراوی ـ سـاکارز آگـار را             
  .نباید اتوکالو کنید

  1ب پپتونه نمکدار قلیایی آ2ـ1ـ6

  مقدار          ترکیبات
   گرم3        عصاره مخمر 

   گرم10          پپتون 
   گرم10        سدیم کلراید 

                                                 
1 - Alkaline Salted Peptone water 
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  لیتر  میلی1000          آب مقطر 
  :طرز تهیه

 نهــایی محــیط PH. ترکیبــات فــوق را بــا جوشــاندن در آب مقطــر حــل کنیــد
ســـپس در . جـــه سلـــسیوس باشـــد در25 در دمـــای 6/8±2/0بایـــد برابـــر 

لیتــری، تقــسیم نمــوده و در اتــوکالو بــا دمــای   میلــی250ظــروف بــا گنجــایش 
  .  دقیقه سترون کنید15 درجه سلسیوس به مدت 1±121

  1 تریپتیک سوی آگار نمکدار3ـ1ـ6
  مقدار          ترکیبات
   گرم15          تریپتون 

   گرم5          پپتون
   گرم10        سدیم کلراید 

   گرم15           آگار
  لیتر  میلی1000          آب مقطر
  :طرز تهیه

پــس از تقــسیم در . ترکیبــات فــوق را بــا جوشــاندن در آب مقطــر حــل کنیــد
 درجـه سلـسیوس بـه       121±1هـای مناسـب کـشت، در اتـوکالو بـا دمـای                لوله

ار دهیـد تـا     سـپس بـر روی سـطح شـیبدار قـر          .  دقیقه سـترون نمائیـد     15مدت  
 3/7±2/0 نهــایی محــیط پــس از ســترون شــدن بایــد برابــر  PHجامــد شــوند 

  .  درجه سلسیوس باشد25در دمای 
  
  
  

                                                 
1 - Triptic Soy Salted Agar. 
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  1 محیط کشت آزمون حرکت4ـ1ـ6

  مقدار          ترکیبات
   گرم3      پودر عصاره گوشت

   گرم10          پپتون 
   گرم5           کلرید سدیم

   گرم4          آگار 
  لیتر  میلی1000          طر آب مق

  :طرز تهیه
هـای    سـپس در لولـه    . ترکیبات فوق را با جوشـاندن در آب مقطـر حـل کنیـد             

لیتری تقـسیم نمـوده و در اتـوکالو بـا دمـای                میلی 8های    مناسب کشت به حجم   
 محـیط پـس از      PH.  دقیقـه سـترون کنیـد      15 درجه سلسیوس به مـدت       1±121

  .  درجه سلسیوس باشد25 در دمای 4/7±1/0ید برابر سترون شدن با
  2 معرف کواکس5ـ1ـ6

  مقدار          ترکیبات
   گرم5     پارادی متیل آمینوبنز آلدئید

  لیتر  میلی25      اسید هیدروکلریدریک
  لیتر  میلی75          آمیل الکل
  :طرز تهیه

                                                 
1 - Motility test. 
2 - Kovacs reagent. 
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د را بـا احتیـاط بـه آن         بنز آلدئید را در آمیـل الکـل حـل نمـوده، سـپس اسـی               
 درجــه سلــسیوس و دور از نــور 4ایــن محلــول بایــد در دمــای . اضــافه کنیــد

  .داری شود نگه
  
  1 معرف اکسیدار6ـ1ـ6

  مقدار            ترکیب
   گرم1/0    تترامتیل پارافنیل دی آمین ـ هیدروکلراید

  لیتر  میلی10            آب مقطر
  :طرز تهیه

توانیـد    ول بدسـت آمـده را مـی       محلـ . ترکیب فـوق را در آب مقطـر حـل کنیـد           
  . داری نمائید  درجه سلسیوس نگه4تا یک هفته در دمای 

  2 آبگوشت تریپتون ـ تریپتوفان7ـ1ـ6

  مقدار            ترکیبات
   گرم10            تریپتون

   گرم5            کلرید سدیم
   گرم1            تریپتوفان
  لیتر   میلی1000            آب مقطر 
  :طرز تهیه

هـای    سـپس در لولـه    . دن در آب مقطـر حـل کنیـد        ترکیبات فوق را با جوشـان     
 میلی لیتری تقسیم نمـوده و در اتـوکالو بـا دمـای              5های    مناسب کشت به حجم   

                                                 
1 - Oxidase reagent. 
2 - Tryptone-Tryptophane broth. 
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 محیط باید پـس از      PH.  دقیقه سترون کنید   15 درجه سلسیوس به مدت      1±121
  . لسیوس باشد درجه س25 در دمای 5/7±1/0سترون شدن برابر 

  :یادآوری
هــای کــشت مــورد اســتفاده بــه صــورت تجــارتی در        چنانچــه محــیط 

  . دسترس باشد، طبق دستورالعمل سازنده انجام دهید
   وسایل الزم7

از وســـایل معمـــول در آزمایـــشگاه میکـــروب شناســـی طبـــق اســـتاندارد 
ــی  ــال 2747مل ــتفاده    1380 س ــوژی اس ــشگاه میکروبیول ــار در آزمای ــین ک  آئ
  . کنید
  روش اجرای آزمون -8

   تغلیظ به روش صافی غشایی1ـ8
 آب را توســط صــافی غــشایی بــا انــدازه روزنــه 5 لیتــر نمونــه بنــد 5 تــا 3

  .  صاف کنید4207 میکرون طبق استاندارد ملی 45/0
  سازی نمونه  غنی2ـ8

ــد   ــشایی بن ــیط آب   1-8صــافی غ ــترونی، در مح ــرایط س ــت ش ــا رعای  را ب
 35ور کنیــد، ســپس در دمــای    ، غوطــه2-1-6پپتونــه نمکــدار قلیــایی بنــد    

  . گذاری نمائید  ساعت گرمخانه18 تا 6درجه سلسیوس به مدت 
   کشت بر روی محیط انتخابی3ـ8

ــا اســتفاده از حلقــه کــشت ســترون، از محــیط کــشت بنــد    ــ8ب  برداشــت 2ـ
نمــوده و بــر روی محــیط کــشت تیوســولفات ـ ســیترات ـ نمــک صــفراوی ـ       

هـا را   سـپس پلیـت  . بـه صـورت خطـی کـشت دهیـد      1ــ 1ــ 6ساکارز ـ آگاربنـد   
ــا 18 درجــه سلــسیوس بــه مــدت  35در دمــای  گــذاری   ســاعت گرمخانــه24 ت

  . نمائید
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  ها  بررسی پلیت4ـ8
ــه   ــدت گرمخان ــان م ــس از پای ــت  پ ــذاری، پلی ــد  گ ــا را بررســی کنی ــاد . ه ایج

هـــای زرد رنـــگ نـــشانگر تخمیـــر ســـازوکار و وجـــود ویبریـــوکلرای  کلنـــی
  . های تائیدی انجام شود رای تائید آن باید آزمونباشد که ب فرضی می

  های تائیدی   آزمون5ـ8
) تــازه(هــای تائیــدی الزم اســت ابتــدا کــشت جــوان    جهــت آزمــون1ـــ5ـــ8

.  انتخـاب کنیـد    4-8بـرای ایـن منظـور پـنج کلنـی زرد رنـگ از بنـد                 . تهیه نمائید 
 ســپس توســط. متــر باشــد هــا بهتــر اســت بــین یــک تــا ســه میلــی انــدازه کلنــی

ــک         ــد تریپت ــابی مانن ــشت غیرانتخ ــیط ک ــر روی مح ــترون ب ــشت س ــه ک حلق
ــد     ــدار بن ــار نمک ــوی آگ ــ6س ــ1ـ ــد   3ـ ــشت دهی ــی ک ــصورت خط ــس از .  ب پ

 ســـاعت، 24 درجـــه سلـــسیوس بـــه مـــدت 35گـــذاری در دمـــای  گرمخانـــه
  . های تأییدی را انجام دهید آزمون

   آزمون حرکت1ـ1ـ5ـ8
ــد     ــی بن ــترون از کلن ــشت س ــه ک ــط حلق ــ8توس ــ5ـ ــ1ـ ــوده و  برداش ت نم

متــری آگــار محــیط کــشت آزمــون حرکــت   میلــی5بــصورت مــستقیم تــا عمــق 
ــ6بنــد  ــ1ـ  24 درجــه سلــسیوس بــه مــدت  35ســپس در دمــای .  وارد کنیــد4ـ

ــد  ــه گــذاری نمائی ــان ایــن مــدت، چنانچــه واکــنش   . ســاعت گرمخان پــس از پای
ــی    ــم رشــد را در اطــراف ســوزن کــشت م ــت باشــد عالئ ــشاهده  مثب ــد م توانی

  . کنید
  .  مثبت است01 حرکت ویبریوکلرا آزمون

  :یادآوری
ــا    ــه گــذاری را ت ــد، گرمخان چنانچــه در مــدت فــوق رشــدی مــشاهده نگردی

  .  درجه سلسیوس ادامه دهید25 تا 22پنج روز دیگر در دمای 
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  1 آزمون ایندول2ـ1ـ5ـ8
ــد     ــی بن ــترون از کلن ــشت س ــه ک ــط حلق ــ8توس ــ5ـ ــوده و  1ـ ــت نم  برداش

تــری آگــار محــیط کــشت آزمــون حرکــت م  میلــی5بــصورت مــستقیم تــا عمــق 
 درجـــه سلـــسیوس بـــه لولـــه 35ســـپس در دمـــای .  وارد کنیـــد4-1-6بنـــد 

هـا   سـپس لولـه  .  تلقـیح کنیـد  7ــ 1ــ 6حاوی آبگوشت تریپتون ـ تریپتوفـان بنـد    
ــای  ــدت    35را در دم ــه م ــسیوس ب ــه سل ــذاری   24 درج ــه گ ــاعت گرمخان  س

  . نمائید
 3/0 تـا    2/0ی فـوق مقـدار      هـا   پس از پایان مـدت گرمخانـه گـذاری، بـه لولـه            

ــی ــد   میل ــر از معــرف کــواکس بن ــ6لیت ــ1ـ ــد 5ـ ــوط کنی ــزوده و مخل ــشکیل .  اف ت
  . باشد حلقه قرمز رنگ نشان دهنده واکنش مثبت می

  .  مثبت است01آزمون ایندول ویبریوکلرا 
   آزمون اکسید از 3ـ1ـ5ـ8
.  بـر روی کاغـذ صـافی بریزیـد         6ــ 1ــ 6 قطـره معـرف اکـسید از بنـد           3 تا   2
 برداشـت نمـوده و بـه        1ــ 5ــ 8 توسط حلقه کـشت سـترون از کلنـی بنـد             سپس

ظهـور رنـگ ارغـوانی مایـل بـه          . کاغذ آغشته به معـرف اکـسیداز اضـافه کنیـد          
  . ثانیه را، به عنوان واکنش مثبت در نظر بگیرید10آبی تیره در مدت 

  . مثبت است01آزمون اکسیداز ویبریوکلرا 
   آزمون اکسیداز 3ـ1ـ5ـ8
.  بــر روی کاغــذ صــافی بریزیــد6ـــ1ـــ6ه معــرف اکــسیداز بنــد  قطــر3 تــا 2

 برداشـت نمـوده و بـه        1ــ 5ــ 8سپس توسط حلقه کـشت سـترون از کلنـی بنـد             
ظهـور رنـگ ارغـوانی مایـل بـه          . کاغذ آغشته به معـرف اکـسیداز اضـافه کنیـد          

  .  ثانیه را، به عنوان واکنش مثبت درنظر بگیرید10آبی تیره در مدت 

                                                 
1 - indol Test. 
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  .  مثبت است01اکلرا آزمون اکسیداز ویبر
   آزمون میکروسکوبی4ـ1ـ5ـ8

 برداشــت نمــوده و بــر روی یــک 1ـــ5ـــ8توســط حلقــه کــشت از کلنــی بنــد 
 رنــگ 1پــس از ثابــت نمــودن الم، بــه روش گــرم. الم تمیــز گــستره تهیــه کنیــد

 برابــر و اســتفاده 100آمیــزی نمــوده و توســط میکروســکوپ بــا بزرگنمــایی  
  . از روغن سدر بررسی کنید

  .های گرم منفی خمیده شکل هستند  باسیل01ریوکلرا ویب
  :یادآوری

 از 01هـــای ویبریـــوکلرا  شـــود بـــرای شناســـایی زیرگـــروه توصـــیه مـــی
  . روشهای سرولوژیکی معتبر استفاده کنید

   بیان نتایج9
ایـن اسـتاندارد نتـایج را      ) 5ــ 8طبـق بنـد     (هـای تأییـدی       با توجـه بـه آزمـون      

ــ3 در 01ویبریـــوکلرا «بـــه صـــورت  لیتـــر نمونـــه آب مـــشاهده   میلـــی5ا  تـ
لیتـــر نمونـــه آب مـــشاهده   میلـــی5 تـــا 3 در 01ویبریـــوکلرا «و یـــا » گردیـــد
  . بیان کنید» نگردید
   گزارش آزمون10

  : های زیر باشد گزارش آزمون باید دارای آگاهی
 مشخـــصات کامـــل نمونـــه ماننـــد نـــوع نمونـــه، تـــاریخ و محـــل  1ــــ10
  به آزمایشگاه برداری، تاریخ ارسال نمونه  نمونه
  .. . روش آزمون طبق استاندارد ملی2ـ10
   این استاندارد9 بیان نتایج طبق بند 3ـ10
  . سایر اطالعات که مرتبط با روش آزمون باشد4ـ10

                                                 
1 - Gram. 
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  2ضمیمه 

  )8 ((WHO)کیفیت باکتریولوژیکی آب آشامیدنی 
  مقدار رهنمودی  موجودات زنده

هـایی کـه بـه مـصرف آشـامیدن            کلیۀ آب 

  .رسند می

  

های مقاوم در      یا کلیفرم  E.coliهای    باکتری
  برابر حرارت ب و ج

ــه  ــک از نمون ــیچ ی ــستی در ه ــای  نبای  100ه
  .لیتر یافت شوند میلی

ای که وارد سیستم توزیع       آب تصفیه شده  

  :شود می

  

های مقاوم در      با کلیفرم  E.coliهای    باکتری
  برابر حرارت ب 

ــه  ــک از نمون ــیچ ی ــستی در ه ــای  نبای  100ه
  .لیتری یافت شوند میلی

ــه   های کلیفرم کل باکتری ــک از نمون ــیچ ی ــستی در ه ــای  نبای  100ه
  .لیتری یافت شوند میلی

    : آب تصفیه شدۀ در سیستم توزیع
  های مقاوم به   با کلیفرمE.coliهای  باکتری

  حرارت ب
ــه  ــک از نمون ــیچ ی ــای  نباســیتی در ه  100ه

  .لیتری یافت شوند میلی
ــه   کلیفرمهای  کل باکتری ــک از نمون ــیچ ی ــستی در ه ــای  نبای  100ه

های   در مورد سیستم  . لیتری یافت شوند    میلی
هـای کـافی مـورد        تأمین آب بزرگ که نمونه    

از % 95گیرنـد نبایـستی در        آزمایش قرار می  
 مـاه سـال   12های گرفته شـده در کـل     نمونه

  .دیده شوند

  
بایست اقدام  تشخیص داده شوند، میهای کلیفرم  کل باکترییا  E.coliدر صورتی که . الف

هـای    تـوان در هنگـام وجـود کـل بـاکتری            حداقل اقدامی که مـی    . تشخیصی سریع انجام گیرد   
هـا در نمونـۀ تکـرار شـده یافـت             اگر این بـاکتری   . برداری است   کلیفرم انجام داد، تکرار نمونه    

  . بایست به وسیلۀ بررسی بیشتر و سریع تعیین شود شوند، علت آن می
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های کلیفـرم     ترین شاخص آلودگی مدفوعی است، شمارش باکتری         دقیق E.coli اگر چه    .ب
هـای تأئیـدی      در صورت نیـاز آزمـایش     . تواند یک گزینه قابل قبول باشد       مقاوم به حرارت می   

هـای کلیفـرم شـاخص قابـل قبـولی بـرای کیفیـت                کل بـاکتری  . بایست انجام شود    مناسب می 
، به ویژه در مناطق گرمسیر کـه باکتریهـای بـسیاری کـه         بهداشتی منابع آب روستایی نیست    

  . باشند در اغلب منابع آب تصفیه نشده وجود دارند فاقد اهمیت بهداشتی می
تشخیص داده شده است که در اکثر منابع آب روستایی در کشورهای درحال توسعه،              . ج

 بر  ،بع تأمین آببایست برای بهسازی منا در چنین شرایطی، می. آلودگی مدفوعی شایع است   
  .در این راهنما اقدام شود ارائه شده های  توصیهاساس 
  

www.iehe.ir



  72

  منابع
ــاتمی -1 ــاران  . ح ــسین و همک ــومی  «ح ــامع بهداشــت عم ــاب ج ــد اول، »کت ، جل

  .1383انتشارات ارجمند، تهران، 
2-  Baumann P, Furniss AL, Lee JV (1984). Genus1, vibrio. 

In: krieg PNR, Halt JG, eds. Bergey’s manual of systematic 
bacteriology, Vol.1. Baltimore, Williams & Wilkins. 

3- World Health Organization (2004) Guidelines for drinking-
water quality, Volume 1, Recomen dation. WHO. Jeneva. 

اپیــدمیولوژی و کنتــرل بیماریهــای شــایع در  «حــاتمی، حــسین و همکــاران  -4
  1383ارات خسروی تهران ـ چاپ اول، انتش» ایران

ــد، . زعــیم کهــن -5 ــرجم(حمی ــسون، بیماریهــای  ) مت ــی هاری اصــول طــب داخل
  1380عفونی انتشارات سمارنگ ـ چاپ اول 

6- Reuter, C.G. “Brighter Light better water, Environ, Health 
Perspect. 104: 1046-1048. 

7- Bitton, G. “Wastewater Microbiology seconded., John 
wiley & sons.In. pub, (1999). 

ــی -8 ــائزی . زاده نب ــین، ف ــرازی . رام ــرجمین(دادمه ــت  )مت ــای کیفی ، رهنموده
ــیه  ــد اول، توصـ ــامیدنی، جلـ ــا، آب آشـ ــانی،  ..  .هـ ــت جهـ ــازمان بهداشـ سـ

 1375موسسه علمی فرهنگی هنر، تهران، 

      9- Salvato.J. “ Environmental engineering” Fifth edition , John     wiley 
& Sons , Inc. 2003.  

10-Boutin. B.K, Bradshaw. J. G, stroup. W.H, “Heat 

processing of oysters naturally contaminated with vibrio-
cholerae serotype 01” J. food protection 42(12) 169-171 
(february 1982) 

   ،  اقدامات بهداشتی بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی،  وزارت 11-
  در بیماریهای واگیر

www.iehe.ir



  73

ــزدانبخش   -12  ــدافی، ک، ی ــه(ر، .ا.ن ــامیدنی   «، )ترجم ــی آب آش ــرل کیف کنت
، انتـــشارات ســـازمان بهداشـــت جهـــانی، جهـــاد  »در اجتماعـــات کوچـــک

  1369دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
13--Lange. K.P, et al, “Diatomaceous earth filtration of Giardia 

cysts and other substances. J. Am. Water works Assoc. 78: 76-82. 
(1986). 
14-Blaser, M.J, et al “Inactivation of complyobacter by chlorine 
and monochloramine, Appl. Environ, Microbiol. 51: 307-311. 
1986 

ــدزدائی آب و ب«ع، .ف، صــید محمــدی.واعظــی-15 ــررات گن ــرداری از  هــرهمق ب
  1382انتشارات سه استاد، تهران، » گندزداها

16-APHA, AWWA, WEF “Standard Methods for the 

examination of water & wastewater” USA, 1998 
17-WHO, CDS. “Laboratory Methods for the Diagnosis of 
epidemic Dysentry and cholera, (1999) 
18-APHA, AWWA, WPCF “Standard Methods for the 
examination of water & wastewater, USA. 1980. 
19- WHO, “Climate change and human health” Geneva 2003.  

جلد دوم ،انتشارات " کتاب جامع بهداشت عمومی"  حاتمی حسین و همکاران -20

  .١٣٨٣ارجمند ، تهران ،
21- WHO, “ El nino and its health impacts : Weekly epidemiological 
record, No. 20, 15 May 1998. 

www.iehe.ir




