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پیشگفتار  مبانی کیفیت میکروبی آب و آالینده های کم عیار            

پیشگفتار نگارنده

یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده در سالمت و بهداشت انسان ها در جوامع گوناگون، کیفیت مناسب 
و مستمر آب آشامیدنی سالم و در رابطه ی با آن، وجود سامانه بهداشتی جمع آوری و تصفیه مناسب فاضالب 
می باشد. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی )WHO, ۲014( با وجود فعالیت  های گسترده در عرض ۲۵ سال 
اخیر در سطح بین المللی در زمینه بهبود شرایط بهداشت عمومی، که موجب کاهش 47% در میزان تلفات 
کودکان زیر ۵ سال گردید، در حال حاضر یک سوم جمعیت کره زمین )۲/۵ میلیارد نفر( دسترسی به سرویس 
بهداشتی فاضالب ندارند، و میلیاردها نفر فاقد آب آشامیدنی سالم و مستمر می باشند، و هر ساله بیش از 6/۵ 
میلیون کودک زیر ۵ سال به خاطر بیماری های مختلف از بین می روند. از این تعداد سالیانه حدود 800 هزار 
کودک زیر ۵ سال فقط به خاطر بیماری اسهال که عمدتا از آب آشامیدنی ناسالم ناشی می شود و بخش اعظم 
آن در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد، تلف می شوند. به عنوان نمونه، در حال حاضر در حدود 80% دبی 
فاضالب شهرها در کشور هندوستان بدون تصفیه وارد منابع طبیعی آب می گردد که برای نوشیدن و استحمام 
نیز استفاده می شود، و سالیانه بیش از یک میلیون کودک زیر ۵ سال در هندوستان توسط بیماری های مختلف 

تلف می شوند.

شرایط منابع طبیعی آب در کشورهای مختلف بسیار متنوع است، ولی نحوه و چگونگی بررسی مسائل 
مربوط به آلودگی آب، و استفاده از راه کارهای مؤثر برای بهبود کیفیت آب و پیشگیری از بروز اپیدمی در 
کشورهای مختلف، می تواند به عنوان تجربه ای متفاوت ولی آموزنده، و بعضاً به عنوان رهنمود انجام اقدامات 
ضروری، با اعمال تعدیل های الزم، مورد استفاده در کشور ایران نیز قرار گیرد. در این راستا تجربیات علمی 
و فنی کشورهای صنعتی به ویژه مناطقی که در آب و هوای خشک یا نیمه خشک )Semi arid( مانند ایران 
از  با فرایندها و تکنولوژی های جدید و متحول تصفیه آب و فاضالب و استفاده مجدد  قرار دارند، در رابطه 
پساب، و چگونگی سازماندهی و بهره برداری از سامانه های مربوطه، بدون تکرار اشتباهات و سعی و خطاهایی 
که کشورهای صنعتی طی نموده اند و با اجتناب از هزینه های گزاف مربوطه، و با در نظرگرفتن شرایط ویژه 
کشور ایران می تواند مورد بهره برداری مؤثر جهت ارتقاء سطح بهداشت عمومی و بهبود سالمت محیط زیست 

واقع شوند.

در چند دهه ی اخیر شاهد بوجود آمدن فرایند ها و تکنولوژی های پیشرفته و دقیق در صنایع آب و فاضالب 
بوده ایم. امروزه با کمک نانوتکنولوژی می توان صافی پوستی )غشایی( عنصرکربن مشبک به ضخامت یک عدد 
اتم را تولید نمود و توسط آن قریب به اتفاق کلیه ناخالصی های موجود در آب، حتی در غلظت های بسیار پایین 
را نیز تصفیه نمود. بهمراه فناوری های پیشرفته که به ویژه در کشورهای در حال توسعه پر هزینه نیز می باشند، 
سامانه های مدیریت و بهره برداری از منابع آب نیز می باید از نظر سازمانی و کارآیی تحول یافته و با کنترل 

هوشمند و دقیق از پیشرفت های تکنولوژی به صورت مؤثر و اقتصادی استفاده نمایند. 

امروزه کیفیت آب آشامیدنی در جوامع مختلف، توسط آالینده های زیر دستخوش خطرات عمده می باشد: 
عوامل میکروبی بیماری زا، مواد جانبی زیان آور حاصل از فرایند ضد عفونی آب و فاضالب با مواد شیمیایی، و 
آالینده های غددی که با وجود غلظت بسیار پایین، می تواند موجب ناهنجاری های گوناگون و فراگیر در سامانه 
غددی انسان و سایر جانداران محیط زیست شود. همچنین، سایر آالینده ها مانند فلزات سنگین از جمله سرب 
و جیوه که عمدتا در سامانه اعصاب اختالل بوجود می آورند، و مواد رادیواکتیو ، و مواد زیان آور تسلیحاتی که 

معموال در مناطق و جوامع محدود منتشر می گردد، می تواند موجب خطرات حاد و ویژه شود.
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بیماری های ناشی از آب توسط عوامل میکروبی )باکتری ها، ویروس ها، و انگل ها(، عمدتا به خاطر آلودگی 
منابع طبیعی آب، و عدم تصفیه مناسب آب آشامیدنی، و آلودگی شبکه آبرسانی بوجود می آید. سالیانه در 
کشور آمریکا، هر چند ده ها مورد اپیدمی بیماری های ناشی از آب گزارش می گردد، ولی در اکثر موارد، میکروب 
عامل بیماری شناسایی نمی شود، و بسیاری از انتشار بیماری ها نیز حتی شناسایی نمی گردد. در سال 1993 
بزرگترین اپیدمی بیماری ناشی از آب در تاریخ آمریکا، در شهر میلواکی در ایالت ویسکانسین، توسط انگل 
کریپتوسپوریدیوم موجب بستری شدن بیش از 400 هزار نفر، و فوت دست کم یکصد نفر گردید. این اپیدمی 
هولناک، زنگ خطری شد که سپس در عوض اتکاء کامل به مواد کلردار جهت ضدعفونی آب آشامیدنی، سایر 

روش ها به ویژه استفاده از پرتوهای ماوراء بنفش به تدریج مورد استفاده روز افزون قرار گیرد.
 

از اواسط قرن اخیر، آالینده های جدید کم عیار )ریزمقدار( )Micropollutants( شامل آالینده های غددی 
)Endocrine Disrupting Compounds, EDCs(، مانند حشره کش ها و علف کش ها، مواد زیان آور صنعتی و 
نفتی، و مواد دارویی و بهداشت شخصی که جزئی از حدود 86 هزار ماده شیمیایی مصنوعی که توسط انسان 
انسانی می باشد، به تدریج وارد منابع طبیعی آب و زنجیره مواد غذایی  بوجود آمده و مورد استفاده جوامع 
در محیط زیست شده اند. آالینده های غددی که مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، بهداشتی، ارتشی و غیرو 
دارند، می توانند سامانه غددی انسان و حیوانات محیط زیست را دستخوش ناهنجاری های دامنگیر و متنوع 
نموده، و موجب اختالل های ژنتیکی و توارثی، و مشکالت تولید مثل، چاقی مفرط و بیماری های مربوطه، تغییر 
رفتار جنسی، کاهش هوش و توان یادگیری، و رشد نا مناسب سامانه اعصاب شوند. خوشبختانه پژوهش های 
دو دهه اخیر نشان می دهد  که بسیاری از مواد آالینده غددی در آب آشامیدنی را می توان توسط صافی های 
ویژه نانو و بیورأکتور غشایی و فرایندهای اکسایش پیشرفته تصفیه نمود. گسترش پژوهش و وضع مقررات و 
استانداردهای جدید برای کنترل آالینده های غددی در آب آشامیدنی امری ضروری به نظر می رسد هرچند تا 

کنون حتی در جوامع پیشرفته صنعتی توجه کافی به آن معطوف نشده است.
 

معضالت مربوط به گرم شدن کره زمین و ناهنجاری در سامانه گردش هوا، از جمله خشکسالی های شدید 
پیاپی در بعضی مناطق و بارش های سیل آسا در سایر مناطق، ذوب شدن یخچال های قطبی و باال آمدن سطح 
بزرگ  در شهرهای  ویژه  به  زیست محیطی  آالینده های  تراکم  بهمراه  ازدیاد جمعیت  و همچنین  اقیانوس ها، 
کشورهای در حال توسعه ، کنترل کیفیت منابع طبیعی آب را مواجه با چالش ها و خطرات جدید و جدی 
 )Nanopollutants( نموده است. اخیرا دسته دیگری از مواد حاصل از تکنولوژی های نانو که آالینده های نانو
خوانده می شوند، در شرف ورود به محیط زیست و منابع طبیعی آب می باشند. این مواد به خاطر دارا بودن 
سطح بسیار فعال شیمیایی و وسعت وسیع سطح نسبت به واحد جرم، می تواند منجر به واکنش های سریع 
از عواقب آن هنوز آگاه نمی باشیم. در نتیجه،  انسان و سایر جانداران گردد که  با سامانه زیستی  و گسترده 
آالینده های نانو هنوز در صفحه ی رادار آگاهی عمومی قرار نگرفته و اطالعات موجود در مورد آن بسیار محدود 
بوده و پژوهش های ضروری در زمینه اثرات آن ها در محیط زیست و کنترل و تصفیه آن نیز انجام نشده است.

در جمع بندی از کلیت معضالت باال می توان به این نتیجه رسید که همانند سایر مشکالت بهم پیوسته ی 
باشد، وجود خارجی ندارد.  باال  انسان، راه حل معجزه آسایی که مشکل گشای کلیه معضالت  امروزی  جوامع 
پر واضح است که مدیریت کنترل و تصفیه آالینده ها، بدون وجود داده های علمی ضروری، و بدون دارا بودن 
توانایی ها و تجهیزات الزم برای اندازه گیری و بررسی مسائل مربوطه، امکان پذیر نیست. راه حل مناسب برای 
کنترل کیفیت هر منبع طبیعی آب در برابر چالش ها و خطرات متقابل چندگانه ای که در باال اشاره شد، مستلزم 
انجام بررسی و پژوهش های گسترده به منظور تبیین ویژگی ها و میزان ریسک یا خطر مربوط به آالینده های 
گوناگون، و سپس جمع بندی و رسیدن به یک راه حل متوازن قابل قبول از بین کلیه ریسک های متقابله خواهد 

بود.
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مبانی کیفیت  عناوین  را در دو جلد کتاب، تحت  باال  از مسائل  مورد  نموده سه  نگارنده سعی  اینجا  در 
میکروبی آب و آالینده های کم عیار )ریزمقدار( در آب، و میکروب های بیماری زای آبزی )یا ناشی از آب(، مورد 
بررسی و تدقیق قرار دهد. هر چند مطالب کتاب پایه های علمی و فنی دارد، ولی سعی شده است در حد امکان 

مطالب به زبان ساده ولی از نظر علمی، دقیق و شفاف برای استفاده عموم بیان شود.
 

تعیین کننده در  نوشتاری است در مورد نحوه ی شناسایی و کنترل عوامل  مبانی کیفیت میکروبی آب 
کیفیت میکروبی آب، شامل تاریخ مختصر توسعه علم بهداشت عمومی، خط مشی کلی تامین آب آشامیدنی 
سالم، مطالب مربوط به روش های شناسایی و کنترل آالینده ها، چالش های مربوط به بهبود کیفیت میکروبی 
آب  در  بیماری زا  میکروب های  نفوذ  از  جلوگیری  برای  آالینده زدایی  متعدد  موانع  ایجاد  آب،  طبیعی  منابع 
از  ناشی  بیماری های  انتشار  و چگونگی  بیماری ها  آمار  و  اپیدمیولوژیک  بررسی های  آشامیدنی،  تصفیه شده 
آب، و نحوه ی تجسس و گزارش بیماری ها. این بخش همچنین حاوی مطالبی در مورد کیفیت میکروبی آب 
در مراحل گوناگون تصفیه و در فرایند ضدعفونی )گندزدایی( و در شبکه آبرسانی، نکات مربوط به پایش و 
مراقبت ازکیفیت آب، چگونگی نمونه برداری و آزمایش صحیح آب، و روش های پیشرفته ی تشخیص و شناسایی 

مولکولی میکروب های بیماری زای آبزی می باشد.

مبحث آالینده های کم عیار )ریزمقدار( در آب، حاوی آخرین دستاوردهای پژوهشی در زمینه ضدعفونی 
آب با مواد کلردار و پرتوهای ماوراء بنفش در رابطه با تولید مواد جانبی زیان آور، و معرفی آالینده های غددی 
در آب، و چگونگی مکانیسم یا عملکرد آن ها در سامانه غددی، و ایجاد ناهنجاری های متنوع در سالمتی انسان 
و حیوانات محیط زیست، و چالش های مربوط به تعیین استاندارد و قوانین کنترل آالینده های غددی و مواد 

جانبی ضدعفونی آب، و نحوه ی کنترل و تصفیه آن ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است.  

نوشتار میکروب های بیماری زای آبزی، مربوط به معرفی و شناسایی دسته ای از عوامل میکروبی می باشد 
که بر مبنای پژوهش های اپیدمیولوژیک، جزو عوامل بیماری زای ناشی از آب، شناسایی شده اند. در اینجا عوامل 
میکروبی به سه دسته ی باکتری ها در 19 فصل، انگل ها در 16 فصل، و ویروس ها در 10 فصل تقسیم شده اند. 
جهت معرفی این سه دسته میکروب، در اول بخش های مربوطه، فصلی در مورد تکامل زیستی و نحوه ی انشعاب 
و به وجود آمدن میکروب های گوناگون که بدنه اصلی درخت حیات را تشکیل می دهند، به همراه شرحی از 
ویژگی های کلی این سه دسته میکروب، ارائه شده است. هر یک از این موجودات ذره بینی در رابطه با رده بندی 
علمی و ویژگی های زیست شناسی آن ها، بیماری های مربوطه و نشانه های آن، چگونگی انتقال و انتشار بیماری، 
تأثیر فرآیند های گوناگون تصفیه آب در کنترل آن، روش های آزمایشگاهی شناسایی و پیشنهادهای  میزان 
مربوط به پایش عامل میکروبی در آب نیز تعریف شده اند. در پایان هر فصل لیست پرسش ها و فهرست منابع، 
و در انتهای هر جلد کتاب، منتخبی از واژه های علمی، فهرستی از منابع و لینک های اینترنتی، و پیوستی در 

مورد بررسی ژرف تر آالینده های غددی در پایان کتاب مربوطه، ارائه شده است.

به عنوان معرفی، اینجانب پس از دوره تحصیلی متوسطه در دبیرستان شاه رضا در مشهد، به ادامه تحصیل 
زیست  محیط  مهندسی  و  ویسکانسین(  دانشگاه  )لیسانس،  ساختمان  و  راه  مهندسی  زمینه  در  آمریکا  در 
)فوق لیسانس، دانشگاه ایالتی اکالهما، و دکترا، دانشگاه میسوری( با تاکید در سامانه های تصفیه آب و فاضالب 
مشغول شدم. حدود 3۵ سال در پروژه های آب و فاضالب، عمدتا در آمریکا، و نیز در ایران مشغول به کار بودم، 
 و در حوزه آکادمیک در دانشگاه علم و صنعت تهران به مدت دو سال، و چند دانشگاه در جنوب کالیفرنیا 
)از جمله CSULA, CSULB, UCI( به صورت نیمه وقت به مدت 18 سال مشغول تدریس دروس مهندسی 

محیط زیست در سطح لیسانس و فوق لیسانس بوده ام.
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پیشگفتار  مبانی کیفیت میکروبی آب و آالینده های کم عیار            

سوابق کاری نگارنده شامل برنامه ریزی، مدیریت و انجام مطالعات فنی و طراحی تأسیسات آب و فاضالب 
در  کار  بعضاً  و  ایران،  در  جزیی  و  آمریکا  در  مشاور  مهندسین  خصوصی  شرکت های  در  صنعتی  و  شهری 
استان  فاضالب  )سازمان  نیمه دولتی  نیز شامل بخش  و  بوده،  تأسیسات آب  و  پیمانکار عمرانی  شرکت های 
لس آنجلس، LA County Sanitation Districts( و انجام پژوهش های فنی، بویژه ضدعفونی پساب، فرایندهای 
تصفیه مرحله سوم فاضالب برای بازیافت مجدد آب، و تصفیه میکروبی گازهای آلی فرار هالوژنی متصاعد از 
فاضالب و ابداعی در فرایند بیوفیلتر گازهای مذکور جهت تصفیه مؤثر گازهای زیان آور و سرطان زا، و همچنین، 
مهندسی بهره برداری از تأسیسات شبکه جمع آوری فاضالب، و طراحی پروژه های آبیاری و جمع آوری گاز متان 

از محل دفن پسماند های شهری می باشد.

محیط  مهندسی  و  علوم  زمینه های  در  پژوهشگران  و  دانشجویان  دانشگاه ها،  اساتید  است  امید 
عمومی  بهداشت  میکروب شناسی،   ،)Environmental toxicology( زیست  محیط  سم شناسی   زیست، 
همچنین  و  اکولوژی،  اپیدمیولوژی،   ،)Environmental health( زیست  محیط  بهداشت   ،)Public health(
کارشناسان فنی، مدیران برنامه ریزی، و افراد شاغل در سازمان های آب، فاضالب، بهداری و بهداشت، حفاظت 

از محیط زیست، و مهندسین مشاور سامانه های آب و فاضالب کتاب حاضر را مفید بیابند.

نگارنده از دوستان و همکارانی که با صرف وقت ذی قیمت و راهنمایی های ارزنده، موجب بهبود و ارتقاء 
آقای دکتر محمدتقی  از  به ویژه  امتنان را دارم، و  این دو جلد کتاب شده اند، کمال سپاسگذاری و  کیفیت 
منزوی، آقای مهندس فرخ افرا، و برادرم آقای دکتر یونس جاللی بسیار قدردانی می نمایم. همچنین، از خانم 
مهندس زهره اختیارزاده و آقای مهندس احمد یعقوبی آوینی به خاطر تالش بی وقفه جهت چاپ این کتاب 
و آقای دکتر پیمان نجومیان و خانم لیال احمدپناه جهت صفحه آرایی و طراحی جلد و آماده نمودن کتاب 
برای چاپ، تشکر فراوان می نمایم. نگارنده از هر گونه اظهار نظر و راهنمایی برای باالبردن کیفیت این کتاب ها 

استقبال و قدردانی می نماید. 

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را به رایانامه: yjalali@gmail.com ارسال نمایید. 

 تابستان 1397
یوسف جاللی
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این کتاب را تقدیم می کنم به فرزندان رئوف و برومندم، بابک و بهرنگ که از کودکی و در سخت ترین 
و  عزت نفس  ازخودگذشتگی،  و  بی دریغ  محبت  و صمیمیت،  بارز صداقت  نمونه های  همواره  زندگی،  شرایط 
بلندنظری، بینش مستقل، ذکاوت دقیق، عدم تبعیض و حسن نیت و انسان هایی عاطفی و معنوی و دارای کلیه 

ارزش های واالی انسانی برای من بوده ... و همچنان هستند ...

This book is dedicated to my sons, Babak and Behrang, whose blessed presence in my 
life, has been a continuous source of enrichment and learning, and who have exemplified 
for me the true nature of love and dedication, honesty and sincerity, fortitude and integrity 
of character, objective and unbiased thinking, and all that represents supreme human 
values.
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فصل اول
تاریخ مختصر بهداشت عمومی، دیدگاه جامع مبارزه با بیماری های ناشی از 

آب و خط مشی تأمین آب آشامیدنی سالم

1. مراحل برجسته ی پیشرفت و توسعه علم بهداشت عمومی

از نظر تاریخی، مبحث بهداشت عمومی و کنترل مواد آالینده و سموم در محیط زیست، زائیده ی رشته 
طب و درمان می باشد. یکی از برجسته ترین نوابغ در این زمینه، ابوبکرمحمد ابن زکریای رازی )9۲۵-86۵ م( 
متولد شهر ری، و از پیشگامان پژوهش های علمی و طب تجربی بود. وی بیش از ۲00 کتاب و رساله بر مبنای 
داروسازی،  روانپزشکی،  )کلینیکی(،  بالینی  مراقبت های  پزشکی،  زمینه های  در  کشفیاتش  و  علمی  مشاهدات 
بیولوژی، فیزیک، شیمی، ریاضیات، نجوم، موسیقی، فلسفه و متافیزیک از خود به جای گذاشت. رازی نویسنده 
اولین کتاب بیماری های کودکان بود و پدرطب کودکان نامیده شده، از پیشگامان علم چشم پزشکی بود، و در 
زمینه بیماری های مسری نیز پژوهش می نمود. رازی اولین پزشکی است که تفاوت بین بیماری های آبله و سرخک 
را بر مبنای نشانه های ویژه کلینیکی تشخیص داد. توضیحات جامع کلینیکی وی در باره بیماری ها، نشان دهنده 
اصالت و دقت علمی، و رساله هایش درباره بیماری های عفونی، جزو اولین مباحث علمی در این زمینه به شمار 

می روند.
 

بسیاری از مبانی علم داروسازی مدیون دستاوردهای بی نظیر زکریای رازی می باشد. وی تقطیر الکل و 
کاربرد آن را در زمینه پزشکی ابداع نمود، برای اولین بار اسید سولفوریک و اسیدهای دیگری را تولید نمود، و 
ماده نفت را کشف کرد. زکریای رازی بر جسته ترین پزشک جهان اسالم و دوران قرون وسطی نامیده شده، و 
بدون شک معتبر ترین مرجع پزشکی تا قرن هفدهم میالدی بوده است. بعضی از آثار رازی ده ها بار به زبان التین 
و دیگر زبان های اروپایی ترجمه گردید. عدم دگماتیسم بودن آثار وی، و تکیه راسخش به مشاهدات کلینیکی، 

نشانه روش علمی طب تجربی رازی می باشد.
 

زکریای رازی در مورد اصول اخالق پزشکی می نویسد: »هدف پزشک انجام کار مثبت و مفید است، حتی 
نسبت به دشمنان خود ... حرفه پزشکی، ما را از آسیب رساندن به هم نوع خود قدغن می کند، زیرا این حرفه 
تجویز  از  که  نمود  پزشکان وضع  برای  را  این سوگند  و خداوند  آمده  بوجود  بنی آدم  نسل  رفاه  و  بهبود  جهت 
روش هایی که موجب خواری و ذلت و مشقت و کشتن نفس و فساد عضو می گردد، پرهیز نمایند.« تو گویی 
زکریای رازی می دانست که در روزگار آتی، بخشی از پزشکان و دانشمندان ممتاز باصطالح بشریت متمدن، سخت 

در تالش جهت تولید سالح های کشتار همگانی شیمیایی، میکروبی، و هسته ای خواهند بود!
 

دنیای  از  اطالع  بدون  درمان،  و  پزشکی  علوم  در  پیشرفت  میزان  چه  تا  که  است  شگفت انگیز  بسیار 
میکروب های بیماری زا، انجام گرفته بود. این خود نشان دیگری از میزان نبوغ دانشمندانی مانند زکریای رازی 
سایر  و  عمومی  بهداشت  و  پزشکی  میکروب، جهان  از کشف  که پس  میدهد  نشان  تاریخ  اینحال،  با  می باشد. 

زمینه های مربوطه نیز، وارد عصر جدیدی گردید.
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انسان به مدت هزاران سال به صورت ناخودآگاه از میکروب های مختلف برای تولید مواد غذایی متنوع 
مانند خمیرترش، ماست و پنیر، سرکه و شراب و آبجو، و حتی برای تولید بیوگاز )متان( از فضوالت حیوانی 
جهت سوخت و روشنایی استفاده می نمود، ولی تا اواخر قرن هفدهم حتی از وجود میکروب اطالعی نداشت. 
لیوونهوک  فن  آنتونی  نام  به  هلندی  تاجر  و  دانشمند  توسط  بار  نخستین  ذره بینی  موجودات  یا  میکروب ها، 
)Antonie van Leeuwenhoek( )17۲3-163۲( در سال 167۵ کشف گردید. وی با استفاده از ذره بین هایی 

که خود می تراشید و نمونه های زیر ذره بین را تا ۵00 برابر بزرگ می نمود، آن ها را توصیف و گزارش نمود.

 در این زمان، جامعه انسانی مستعد پی بردن به اهمیت شناخت دنیای میکروب ها، به ویژه در رابطه با 
سالمتی و تندرستی انسان نبود. به طور کلی تا اواسط قرن نوزده، جوامع انسانی می پنداشت زندگی و حیات به 
خودی خود بوجود می آید و معتقد به فرضیه خلق الساعه )Spontaneous generation of life( بود. به عنوان 
از بین دو خشت مرطوب بوجود می آید. همچنین، اعتقاد عموم بر این بود که  نمونه، کژدم به خودی خود 
بیماری و اپیدمی که موجب مرگ ده ها هزار انسان می گردید، احتماالً به خاطر قهر طبیعت و خشم خدایان بر 
آن ها نازل شده، و حتی جامعه پزشکان در غرب در این زمان معتقد به سرایت بیماری توسط بخار یا گازهای 

متصاعد از مواد متعفن )The miasmatic theory of illness( بود.
 

با این حال، پزشکی ایتالیایی به نام فرانسیسکو ردی )Francesco Redi( در سال 1668 م، بر مبنای 
آزمایشی که نشان می داد کوفته پخته شده مخلوط گوشت و تخم مرغ چنانچه در محفظه مسدود قرار گیرد، 

تولید کرم حشره نمی کند، پیشنهاد نمود که فرضیه خلق الساعه )تولید خود بخود( نمی تواند صحیح باشد.
 

آندری  نیکال  نام  به  فرانسوی  پزشک  یک  لیوونهوک،  فن  آنتونی  توسط  میکروب  کشف  دنبال   به 
بیماری ها  سایر  و  سیاه زخم  بیماری  موجب  میکروب ها  نمود  پیشنهاد  م  سال 1700  در   )Nicolas Andry(
بین  که  آزمایش هایی  بوسیله  ایتالیایی  حشره شناس   )Agostino Bassi( باسی  آگوستینو  سپس  می شوند. 
سال های 1808 تا 1813 انجام داد، برای اولین بار نشان داد که مرض کرم ابریشم به نام ماسکردین، یا کلسینو 
 )Beauveria Bassiana( توسط یک قارچ انگلی که نهایتا به نام وی، باوریا باسیانا )Muscardine, or Calcino(

نامیده شد، ایجاد می شود.
  

و  میکروب  سرایت  پدیده   1847 سال  در  مجارستانی  پزشک   ،)Ignaz Semmelweis( سملویز  ایگناز 
عفونی شدن خانم های حامله به بیماری تب نفاسی )Puerperal fever( وابسته به زایمان را که موجب میزان 
باالی تلفات مادران می گردید، کشف نمود، و میزان تلفات این بیماری را توسط اجباری نمودن شستشوی 
دست پزشکان توسط آب آهک کلرزنی شده، قبل از معاینه بیمار، به میزان زیادی کاهش داد. حتی در این 

زمان، روش و فرضیه دکتر سملویز توسط اکثر جوامع پزشکی مورد قبول واقع نشد.
 

اپیدمی وبای انگلستان در سال 1848 بیش از ۵3 هزار نفر تلفات داد و روزنامه تایمز لندن در شماره 
۵ سپتامبر نوشت: »بیماری وبا بهترین اصالحگر بهداشت می باشد، زیرا وی از هیچ اشتباهی در نمی گذرد، و 
از هیچ کوتاهی ای، چشم پوشی نمی کند.« جان اسنو )John Snow( )18۵8-1813(، پزشک و از بنیانگذاران 
علم اپیدمیولوژی )مطالعه بیماری های مسری( و بهداشت عمومی )Public Health( در سال 18۵4 با به روی 
نقشه آوردن منابع آب آشامیدنی و محل سکونت بیماران وبا در محله ی اقامت خود در لندن، مشخص نمود که 
عامل بیماری وبا توسط آب آشامیدنی از یک چاه عمومی منتقل می گردد. وی همچنین نشان داد که بیماری 
وبا، یک عفونت ویژه ی ناشی از آب بوده، و از سایر تب ها مجزا می باشد. با این وجود، مسئولین آب و بهداشت 
شهر لندن توجهی به وی ننمودند، و روایت است که جان اسنو با استفاده از یک پتک آهنی، دسته تلمبه چاه 
مزبور را می شکند تا مردم نتوانند از آن آب برداشت کنند. پس از حذف چاه مزبور به صورت منبع عمومی آب 
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آشامیدنی، میزان مبتالیان به بیماری وبا به صورت چشم گیر کاهش یافت، و نهایتا اپیدمی وبا محو گردید. این 
موج از اپیدمی وبا در شهر لندن، تعداد 10،738 نفر تلفات داد. 

جان اسنو در رابطه با این اپیدمی، و رابطه آن با منبع آب آشامیدنی تحقیقات گسترده انجام داد. وی 
نمونه های آب آشامیدنی عمومی را توسط آزمایش های شیمیایی و بررسی میکروب ها در زیر میکروسکپ مورد 
تجزیه و تحلیل قرار داد، و با استفاده از نقشه منطقه و محل سکونت بیماران در رابطه با منبع آب آشامیدنی 
عمومی، و استفاده از آنالیزهای آماری، رابطه بین کیفیت منبع آب و موارد بیماری وبا را نشان داد. پژوهش های 
وی نشان داد که آب برگرفته شده از بخش های آلوده به فاضالب در رودخانه تیمز که به منازل منتقل میشد، 
موجب افزایش تعداد بیماران وبا می گردید. تحقیقات بعدی نشان داد که چاه مزبور که منبع آب آشامیدنی 
عمومی در آن محله بود، در فاصله یک متری یک چاه جذبی فاضالب قدیمی قرار داشته، و افراد مبتال به 
بیماری وبا برای دفع فاضالب از آن چاه جذبی استفاده می کرده اند. به خاطر باال بودن سطح آب زیر زمینی و 
محدود بودن میزان جذب زمین، فاضالب جمع آوری شده در چاه های جذبی در زمان های متناوب تخلیه شده 
و به رودخانه تیمز واریز می گردید. ظاهراً پس از پایان این اپیدمی وبا، مسئوالن بهداشت شهر لندن، مجددا 
دسته تلمبه چاه آب آشامیدنی مزبور را متصل نمودند و عمال فرضیه دکتر اسنو مبنی بر انتقال بیماری از راه 

مدفوع به دهان را رد کردند. 

در همین دوران، یک پزشک ایتالیایی به نام فیلیپو پاچینی )Filippo Pacini( زمانی که اپیدمی وبا شهر 
فلورانس را دگرگون کرده بود، توانست برای اولین بار باکتری وبا )Vibrio cholerae( را شناسایی نماید، ولی 
جامعه پزشکان ایتالیا هنوز آماده پذیرش میکروب به عنوان عامل بیماری نبود، و کشف دکتر پاچینی تا مدت ها 

نادیده گرفته شد.
 

بنیانگذاران  از  و  شیمی  علم  فرانسوی  دانشمند   ،)18۲۲-189۵(  )Louis Pasteur( پاستور  لوئی 
میکروب شناسی، بین سال های 18۵9 تا 1864 توسط آزمایش های دقیق علمی نشان داد فرایند تخمیر و رشد 
میکروب ها در محیط کشت، به صورت خود به خود بوجود نمی آید، و محیط کشت استریل شده بدون وارد 
نمودن میکروب های جدید به آن، بدون رشد میکروبی باقی می ماند. ظاهراً وقتی ملوانان نیروی دریایی ناپلئون 
سوم به خاطر فاسد شدن آذوقه شراب در کشتی ها سر به نافرمانی گزاردند و نقشه های نظامی وی را به مخاطره 
انداختند، ناپلئون سوم متوسل به پاستور گردید تا راه حلی برای این مشکل پیدا کند. پاستور پس از آزمایش 
میکروسکپی نمونه های شراب، قارچ هایی را شناسایی کرد که موجب فاسد شدن سریع شراب می شوند. از آنجا 
لوئی پاستور فرایند پاستوریزه را ابداع نمود که با استفاده از میزان حرارت معینی، میکروب های ویژه ای خنثی 
یا کشته می شوند و از فاسد شدن زودرس بسیاری از مواد خوراکی مانند شیر و محصوالت لبنیات و مخمرها 

جلوگیری می کند.
 

وی  نمود.  شفاف  نیز  را  امراض  و  بیماری زا  میکروب های  بین  رابطه  پاستور  لوئی  دقیق  آزمایش های 
آسیب شناسی )پاتولوژی( بیماری تب نفاسی وابسته به زایمان را کشف کرد و استفاده از اسید بوریک را برای 
از بین بردن این میکروب ها توصیه نمود. وی همچنین بیماری جدی دیگری در کرم ابریشم را به نام پبرین 
نام  به   )Microsporidium( میکروسپوردیوم  انگل  نوعی  ویژه  به  مختلف  میکروب های  توسط  که   )Pebrine(
نوسما بامبی سیس )Nosema bombycis( ایجاد میشود، در سال 1870 کشف نمود، و نحوه ی شناسایی و جدا 
نمودن تخم های عفونی شده کرم ابریشم را که تا به امروز مورد استفاده می باشد، بوجود آورد و به این وسیله 
صنعت ابریشم کشور فرانسه را نجات داد. معموالً کرم نوزاد ابریشم که مبتال به بیماری پبرین می باشد، دارای 
لکه های قهوه ای بوده و قادر به پیچیدن نخ ابریشم نیز نمی باشد. زمانی که اپیدمی این بیماری کرم ابریشم 
در فرانسه رواج داشت، لوئی پاستور عامل این بیماری را تشخیص داد. انگل نوسما بامبی سیس تمام کرم های 
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ابریشم را که از تخم های عفونی شده زائیده میشوند، می کشد و از مواد مورد تغذیه کرم ابریشم ناشی می شود. 
این میکروب در نوزاد کرم ابریشم عارضه ای نشان نمی دهد ولی در مرحله پروانه شدن کرم ابریشم، از مادر 
منتقل به تخم ابریشم می گردد و تمام کرم هایی که از این تخم ها خارج می شوند در مرحله نوزادی میمیرند. 
از  را که  زیر میکروسکپ، می توان تخم هایی  ابریشم در  پروانه کرم  بدن  مایعات  نمودن  آزمایش  با  بنابراین، 

پروانه های مبتال به این میکروب بوجود آمده اند، جدا و منهدم نمود.
 

پزشک و دانشمند آلمانی رابرت ُکخ )Robert Heinrich Hermann Koch  ( )1910-1843(، بنیان گذار 
علم میکروبیولوژی پزشکی بود و در مورد میکروب های انتراکس )سیاه زخم ,Anthrax(، ِسل، و وبا پژوهش 
می نمود. وی این میکروب ها را بین سال های 1883-1877 کشف و شناسایی نمود. در جریان پژوهش هایش بر 
روی میکروب ِسل، رابرت کخ توانست فرضیه میکروبی امراض را )The germ theory of disease( ثابت کند، 
و شرایط کافی برای تشخیص عامل میکروبی بیماری ها را که به اصول پایه ای کخ )Koch postulates ( معروف 
می باشند، مشخص نماید. وی به این خاطر جایزه نوبل سال 190۵ را دریافت نمود. اصول پایه ای کخ تا به امروز 

همچنان در علم میکروب شناسی پزشکی مورد استفاده می باشند.

طبق فرضیه میکروبی امراض، بعضی از بیماری ها توسط موجودات ذره بینی )میکروب ها( بوجود می آیند. 
میکروب ها که معموال بدون ذره بین )میکروسکپ( قابل روئیت نمی باشند، بدن انسان، حیوانات، و سایر میزبان ها 
را تسخیر می کنند. رشد و تولید مثل میکروب ها در بدن میزبان، می تواند منجر به بیماری شود. میکروب ها 
شامل انواع مختلف، از جمله باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها، و انگل ها می باشند. میکروب هایی که ایجاد بیماری 
می نمایند، میکروب های بیماری زا خوانده می شوند، و نوع بیماری که تولید می کنند، بیماری های عفونی نامیده 
می شوند. حتی در شرایطی که یک میکروب بیماری زا، عامل عمده ایجاد یک بیماری معین می باشد، شرایط 
محیط زیستی و عوامل توارثی در میزان شدت بیماری، و اینکه آیا یک میزبان معین پس از ورود میکروب 

بیماری زا به بدن وی بیمار می گردد یا خیر، اثرگذار می باشند.
 

اصول چهارگانه رابرت کخ برای نشان دادن رابطه علت و معلولی، در ارتباط با یک میکروب ویژه و ایجاد 
بیماری معینی وضع شده است. این اصول بر مبنی پژوهش های رابرت کخ با میکروب سیاه زخم که به صورت 

کشت خالص از حیوانات مبتال گرفته بود، استوار می باشد. چهار اصل کخ در زیر آمده است:

میکروب مورد نظر می باید به وفور در میزبان بیمار وجود داشته باشد، ولی در جانداران سالم نمی  باید . 1
وجود داشته باشد.

میکروب مورد نظر می باید از یک میزبان بیمار جدا شده و به صورت کشت خالص رشد داده شود.. ۲
ایجاد بیماری . 3 از تلقیح آن ها در بدن یک میزبان سالم، می باید  میکروب های کشت داده شده پس 

مربوطه را بنمایند. 
میکروب مورد نظر می باید از میزبان مورد آزمون که توسط تلقیح بیمار گردیده، مجددا جدا گردد، و . 4

مورد شناسایی و تشخیص واقع شده و نشان داده شود که با میکروب، یا عامل اولیه )اصلی( بیماری 
ویژه، کامال یکسان می باشد.

 
با  متناسب  که  بیماری زا  میکروب های  و تشخیص  برای شناسایی  رهنمود  عنوان  به  پایه ای کخ  اصول 
ارائه گردید. حتی در زمان رابرت کخ نیز مشخص  روش های آزمایشگاهی قرن نوزده قابل جداسازی بودند، 
بود که بعضی میکروب ها که به وضوح عوامل بیماری های ویژه ای بودند، کاماًل منطبق با تمامی اصول پایه ای 
کخ عمل نمی کنند. تالش برای به کار بردن اصول پایه ای کخ به صورت محض و مطلق در مورد بیماری های 
ویروسی در اواخر قرن نوزدهم، زمانیکه مشاهده و جداسازی و کشت ویروس امکان پذیر نبود، از نظر بعضی 
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محققین می تواند موجب تاخیر در توسعه علم ویروس شناسی شده باشد. دانش امروز نشان میدهد که تعدادی 
شناسایی  کخ  اصول  کلیه  با  منطبق  می باشند،  شده  شناخته  کامال  که  معینی  بیماری زای  میکروب های  از 
نشده اند. بنابراین، با وجود اهمیت تاریخی اصول پایه ای کخ و کاربرد وسیع آن برای دستیابی به تشخیص های 
میکروبیولوژیکی، امروزه برای اثبات عامل میکروبی بیماری معینی، منطبق بودن با هر چهار اصل پایه ای کخ، 

ضروری نمی باشد.

رابرت کخ پس از کشف این که بعضی افراد ناقل میکروب وبا و یا تب تیفوئید، بدون نشان یا عارضه 
بیماری می باشند، الزام منطبق بودن با اصل اول کخ را ضروری و مطلق نمی دانست. امروزه میدانیم که افراد 
 ) Subclinical infection( زیرکلینیکی  سطح  در  جزیی  عفونت  دارای  یا  و  نشانه،  بدون  که  میکروب  ناقل 
می باشند، یک پدیده معمول در بسیاری از بیماری های عفونی، به ویژه در بیماری های عفونی ویروسی، مانند 
پولیو، تب خال )Herpes simplex(، اچ آی وی )HIV(، و هپاتیت نوع سی )Hepatitus C( می باشد. به عنوان 
نمونه همه متخصصین متفق اند که ویروس پولیو تنها در تعداد معدودی از افراد ایجاد عفونت می کند و موجب 
بیماری فلج می گردد، و موفقیت واکسن پولیو در جلوگیری از این بیماری، نشان میدهد که ویروس پولیو عامل 

این بیماری می باشد.
  

اصل دوم کخ در مورد میکروب های ویژه ای که در زمان حاضر نمی توان به صورت کشت خالص رشد داد، 
می تواند معلق بماند. به طور کلی مجموعه شواهدی که منطبق با اصول پایه ای کخ باشند، برای اثبات عامل 
بودن یک میکروب در ایجاد بیماری معینی کافی می باشد، هر چند جهت اثبات این امر، ضروری نمی باشند.
پژوهش های رابرت کخ در مورد بیماری های سل و وبا نشان میدهد که تمام میزبان هایی که در معرض تماس 
با عوامل این بیماری ها قرار گرفته اند، عفونی نمی شوند، و بنابراین، اصل سوم کخ نیز تنها اشاره به احتمال 
عفونی شدن را بیان میکند. عدم عفونت می تواند بستگی به عواملی نظیر سالم بودن کلی میزبان و کارکرد 
منظم سامانه مصونیت، مصونیت کسب شده توسط تماس های سابق با عامل بیماری و یا توسط واکسیناسیون، 
یا مصونیت ژنی، مانند مقاومت در برابر بیماری ماالریا به خاطر دارا بودن الاقل یک الل یاخته داسی شکل 

)Sickle cell allele( باشد.

نهایتا طی یک دوره سی ساله بین سال های 18۵0 تا 1880 م، در اثر پژوهش های لوئی پاستور و رابرت 
کخ، به تدریج فرضیه میکروبی امراض جایگزین فرضیه بیماری توسط گازهای متعفن متصاعد از مواد فاسد، 
به شناسایی میکروب های  )باکتریولوژی( شروع شد و منجر  باکتری شناسی  از آن، دوره طالیی  گردید. پس 

معینی گردید که موجب بیماری های زیادی می شوند. ویروس ها در دهه 1890 کشف شدند.
 

در اینجا الزم است از یک مهندس فرانسوی عمران و پژوهشگر علم هیدرولیک، به نام هنری دارسی 
آب  تصفیه  کلیدی  فرایند  بنیان گذار  که  نمود  یاد   )1803-18۵8(  )Henry Philibert Gaspard Darcy(
اتمام تحصیالت  از  آشامیدنی، یعنی صافی سریع ماسه ای ) Rapid  sand filtration( بود. هنری دارسی پس 
فنی، در اداره مهندسی پل و جاده در شهر زادگاهش ِدژون )Dejon( مشغول به کار شد، و به خاطر میزان 
پایین بازدهی چاه های آب و کمبود آب در شهر، نهایتا اقدام به احداث یک سامانه آبرسانی که تماما تحت فشار 
استاتیک )بدون استفاده از تلمبه خانه( بود، نمود. آب چشمه  هایی که در ارتفاعات باالدست شهر قرار داشت، 
توسط یک کانال سرپوشیده، یا آب رو )Aqueduct( تحت فشار به طول حدود 13 کیلومتر، وارد یک منبع آب 
تحت فشار و سپس یک صافی ماسه ای تحت فشار می گردید، و از آنجا به شبکه آبرسانی شهر که در حدود ۲8 

کیلومتر لوله داشت، متصل می شد.
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هنری دارسی در اثر فشارهای سیاسی، شهر زادگاهش را ترک گفت و به مدت 7 سال در پاریس مشغول 
پژوهش در مورد جریان آب و افت فشار هیدرولیکی در لوله های آبرسانی گردید. پژوهش های وی نهایتا منجر 
به تدوین فرمول معروف دارسی ـ وایسباخ ) Darcy Weisbach( گردید، که تا به امروز در محاسبات طراحی 
شبکه های آبرسانی استفاده می گردد. وی همچنین طراحی لوله پیتوت )Pitot tube  ( را به شکلی که امروز از آن 
استفاده می شود، تکمیل نمود. لوله پیتوت یک وسیله اندازه گیری فشار در سیاالت، جهت تعیین سرعت سیال 
با استفاده از فرمول برنولی می باشد، که توسط هنری پیتو )فرانسوی( در قرن هیجده اختراع شد. امروزه لوله 
پیتوت جهت تعیین سرعت هواپیماها، و نیز در اندازه گیری سرعت گازها و مایعات در صنایع، استفاده می شود. 

هنری دارسی در سال 18۵۵ به زادگاهش بازگشت و به پژوهش در زمینه هیدرولیک صافی ها پرداخت 
بین سرعت مجازی  رابطه  قانون دارسی توسط فرمولی که  قانون دارسی گردید. معموال  به کشف  که منجر 
آب )یا سیال( در بستری از دانه های جامد )مانند صافی ماسه ای(، که دارای میزان معینی نفوذپذیری سیال 
)Permeability ( می باشد، بر حسب افت فشار هیدرولیکی، و میزان لزجت یا ویسکوزیته آب )یا سیال(، و عمق 
بستر دانه ای بیان می شود. این قانون ابتدا جهت تعیین میزان دبی آب در فرایند صافی ماسه ای تصفیه آب 
آشامیدنی بکار میرفت، ولی به تدریج اهمیت فراگیر آن در سایر علوم روشن گردید، و اکنون در زمینه مهندسی 
نفت جهت تعیین میزان بازدهی چاه های نفت و گاز در میدان های نفتی، و همچنین جهت تعیین میزان دبی 
 )Hydrogeology= Geohydrology( یا آب شناسی زمین  زیرزمینی در علم هیدروژئولوژی  آب در سفره های 
بکار می رود. واحد میزان نفوذپذیری سیاالت در بسترهای دانه ای، به نام دارسی نامگذاری شده و دارای واحد 

سطح می باشد.
 

هنری دارسی معتقد بود یکی از جنبه های اساسی پیشرفت کشور فرانسه که در آن زمان پا به عرصه 
صنعتی شدن می گذاشت، درگرو ارتقاء سطح بهداشت عمومی، و تمیز نمودن منابع آب های سطحی کشور از 
الشه حیوانات و ضایعات شهری می باشد. این چالش همچنان، دست به گریبان بسیاری از کشورهای در حال 

توسعه در قرن بیست و یکم می باشد.

۲. اپیدمی های جهانی وبا

بیماری های واگیر و اپیدمی های فراگیر جهانی، پدیده جدیدی نیست. از زمان نضج گرفتن تمدن های 
اولیه و تجارت منطقه ای، میکروب ها و امراض گوناگون نیز بهمراه تجارت وارد بازارهای جدید می شدند. پیدایش 
اپیدمی طاعون یا مرگ سیاه )Black Death ( در اروپای قرون وسطی، جزو یکی از نتایج ناخواسته ی موقعیت 
جدید اقتصاد جهانی اروپا به شمار میرود. اپیدمی طاعون به خاطر تجارت جزایر ونیس )ایتالیا( با شبه جزیره 
کریمه )Crimea( در اکراین، که به ترتیب در دریای آدریاتیک و دریای سیاه قرار دارند و محل بارگیری و 
باراندازی کاروان های تجارت چین و آسیای میانه نیز بود، بوجود آمد. بر خالف شیوع بیماری طاعون در اروپای 
از فقیر و غنی مبتال می کرد، قربانیان بیماری وبا در روسیه و  قرون وسطی که همه مردم را بدون تبعیض 
کشورهای اروپای غربی و شمال آمریکا، تقریبا منحصر به طبقات و اقشار تهی دست و محروم جامعه بودند که 
اشراف به عنوان طبقات خطرناک از آن ها نام می بردند، و موجب ناآرامی های اجتماعی و اغتشاش نیز می گردید.

 
یکی از کشنده ترین اپیدمی های ناشی از آب بیماری وبا می باشد. در عرض دویست سال گذشته، 7 انتشار 
فراگیر جهانی )Pandemic ( بیماری وبا، موجب مرگ ده ها میلیون نفر در سراسر کره زمین شده است. کلمه 
وبا )Cholera( از زبان یونانی گرفته شده و به معنی زردآب می باشد، هرچند مدفوع بیماران وبا شبیه آب برنج 
است. اولین انتشار جهانی وبا )18۲6-1816 م( از آب های گرم و آلوده رودخانه گنگ در هندوستان شروع و 
به کشورهای چین، اندونزی، خاورمیانه و جنوب روسیه سرایت کرد. در این انتشار وبا 10،000 سرباز انگلیسی 



7

مبانی کیفیت میکروبی آب                فصل اول 

در هند، و چند صدهزار مردم بومی کشورهای مختلف، جان سپردند. شمه ای از میزان تلفات سایر انتشارهای 
جهانی وبا در نقاط مختلف در زیر آمده است: 

• دومین انتشار جهانی وبا )18۵1-18۲9 م(: مجارستان 100،000 نفر، مصر و مکه هر کدام 1۵0،000 	
نفر، انگلستان 13۲،000 نفر، پاریس ۲0،000 نفر، کانادا و آمریکا 1۵0،000 نفر.

• سومین انتشار جهانی وبا )1860-18۵۲ م( : روسیه بیش از یک میلیون نفر، اسپانیا ۲36،000 نفر، 	
توکیو ۲00،000 نفر. 

• چهارمین انتشار جهانی وبا )187۵-1863 م(: مکه 30،000 نفر، زنگبار 70،000 نفر، روسیه 90،000 	
ایتالیا  نفر،   41،000 هلند  نفر،   30،000 یک  هر  بلژیک  و  مجارستان  نفر،   16۵،000 اطریش  نفر، 

113،000 نفر، الجزایر 80،000 نفر، آمریکا ۵0،000 نفر.
• پنجمین انتشار جهانی وبا )1896-1881 م(: کشورهای اروپا ۲۵0،000 نفر، روسیه ۲67،890 نفر، 	

اسپانیا 1۲0،000 نفر، ژاپن 90،000 نفر، مصر ۵8،000 نفر، ایران 60،000 نفر، کشورهای قاره آمریکا 
۵0،000 نفر. 

پنجمین انتشار جهانی وبا، آخرین اپیدمی کشنده درکشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی به شمار 
می رود، زیرا این کشورها در نیمه دوم قرن نوزدهم اقدام به سرمایه گذاری های کالن برای احداث شبکه های 
جمع آوری فاضالب، و تأسیسات تصفیه فاضالب، و سامانه های آب آشامیدنی سالم نمودند، و همچنین در دهه 
اول قرن بیستم شروع به ضدعفونی آب آشامیدنی کردند. این اقدامات به همراه پیشرفت های عمده در زمینه 
بهداشت عمومی و خدمات پزشکی و درمان، و استفاده از روش های قرنطینه و شناسایی سریع بیماری، و تهیه 
واکسن های مؤثر، موجب گردید که بتوانند از انتشار وبا، از جمله توسط مسافران و مهاجرین و دادوستدهای 

بین المللی، جلوگیری نمایند.
 

• ششمین انتشار جهانی وبا )19۲3-1899 م( همچنان تلفات سهمگین بر جای گذاشت: روسیه نیم 	
میلیون نفر، فیلیپین ۲00،000 نفر، مکه ۲0،000 نفر، هندوستان 800،000 نفر و غیرو. 

• هفتمین انتشار جهانی، با سویه جدید باکتری وبا به نام التور، در سال 1961 در اندونزی شروع و 	
همچنان در کشورهای در حال توسعه، پا فشاری می کند.

 
یا  یا فاجعه طبیعی مانند زمین لرزه  به ویژه در مناطقی که توسط جنگ   کشورهای در حال توسعه، 
کم آبی و قحطی، یا سیل در بحران بسر می برند، در خطر مضاعف ابتال به بیماری های مسری قرار می گیرند. به 
خاطر کمبودهای سامانه بهداشت عمومی، و کثرت منابع آلودگی آب و مواد غذایی، در صد باالیی از مردم، ناقل 
میکروب های متنوع، با تراکم های نسبتاً باال می باشند. هر چند بسیاری از افراد در مقابل میکروب های بیماری زا 
تا حدی مصونیت پیدا می کنند، با اینحال این افراد به صورت منابع آلودگی متحرک، می توانند افراد ضعیف یا 
بدون مصونیت را دچار بیماری سازند. بر مبنای گزارش سازمان بهداشت جهانی، در حال حاضر سالیانه بین 3 
تا ۵ میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه مبتال به بیماری وبا می گردند، و سالیانه بین حدود 100،000-

130،000 نفر جان خود را توسط این بیماری از دست می دهند. 

چگونگی انتقال میکروب وبا، از راه »مدفوع به دهان« )fecal-oral(، یعنی به وسیله آلوده شدن منابع 
آب یا مواد خوراکی به مدفوع که حاوی باسیل وبا می باشد، انجام می گیرد. اسید معده، به میزان زیادی بدن 
انسان را در مقابل میکروب وبا ایمن می سازد، ولی از طرفی قحطی و کمبود مواد مغذی و سوء تغذیه ی دراز 
مدت، موجب کاهش میزان اسیدیته معده، و در نتیجه کاهش ایمنی بدن در مقابل باکتری وبا می گردد. قحطی 
و سوء تغذیه در ایران قرن نوزدهم به صورت مزمن در آمده بود، و جای تعجب نیست که انتشار وبا همزمان 
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با دوران کم آبی و قحطی و کمبود ارزاق رخ میداد. نشانه های بیماری وبا شامل، اسهال و استفراق بی وقفه، 
چشمان گود افتاده و رنگ مشرف به موت چهره، که در نتیجه ی از دست دادن شدید آب بدن در حد %۲۵ 

حاصل می گردد، می باشد.

3. اپیدمی وبا و شرایط بهداشتی ایران قرن نوزدهم 

نفوذ شرکت انگلیسی ایست ایندیا )East India Company( در هندوستان و تجارت جهانی ناشی از آن، 
موجب فراهم آمدن شرایط مناسب برای انتشار جهانی میکروب وبا نیز گردید. تجارت دریایی با هندوستان 
توسط کشتی های سریع حمل و نقل، و لنگرگیری های مکرر در بنادر مختلف، موجب انتقال و پراکنده شدن 
میکروب های مسری بهمراه محصوالت تجارتی می گردید. موقعیت ایران در مرکز فالت اروپا و آسیا و در چهار 
راه تمدن ها، و موقعیت استراتژیک آن در مسیرهای تجارت و لشگرکشی های تاریخی، سرزمین وسیع ایران و 
مرزهای طوالنی آن را طبعاً در مسیر اپیدمی های جهانی نیز قرار میداد. فعالیت تجارتی انگلیس در هندوستان، 
شامل بنادر انتقال و تبادل کاال در خلیج فارس نیز بود که موجب انتقال میکروب وبا از هندوستان به ایران نیز 
می گردید و از آنجا می توانست به امپراطوری روسیه و عثمانی نیز سرایت کند، هر چند در بعضی موارد اپیدمی 

وبا از روسیه و سرزمین عثمانی به ایران منتقل می شد.
 

همچنین، موقعیت مرکزی ایران به عنوان یکی از مراکز عمده زیارتی مسلمانان، و نیز زائرین کشورهای 
کرانه خلیج فارس، جایی که کشتی های انگلیسی از هندوستان و نقل و انتقال آن ها می توانست ناقل میکروب 
وبا باشد، سبب انتشار بیماری وبا در داخل ایران نیز می گردید. پس از باز شدن کانال سوئز در سال 1869 م، 
)1۲48 ه. خ(، و احداث شبکه گسترده راه آهن در ناحیه قفقاز، و نیز بین شهر اسکندریه و بندر سعید در مصر، 
نه تنها میزان مسافرت و تعداد مسافرین باال گرفت، بلکه بسیاری از زائرین متمول آسیای مرکزی و افغانستان 
و ایران از راه طوالنی تر، ولی راحت تر شمالی به مکه مسافرت می کردند. یعنی از تهران با کاروان یا کالسکه 
اسبی به بندر انزلی در کنار دریای خزر رفته، و از آنجا توسط کشتی های بخار به بندر باکو، و از باکو توسط 
راه آهن به بندر باطوم در ترکیه، و از آنجا با کشتی به استانبول و سپس بندر اسکندریه می رفتند. از اسکندریه 
مسافرین توسط راه آهن می توانستند به شهر سوئز و از آنجا توسط کشتی به بنادر جده و یانبو، و از آنجا توسط 

کاروان به مکه عزیمت نمایند.
  

از طرفی، موقعیت ملوک الطوایفی دوران حکومت قاجار و ضعف حکومت مرکزی ایران، از جمله خودسری 
نیروهای انگلیس، روسیه و عثمانی و دخالت آن ها در کلیه امور مملکت، موجب عدم کنترل نظام اجتماعی، 
امرای  و  قاجار  مرکزی  دولت  بنابراین،  بود.  مرکزی  دولت  توسط  و سیاسی  اقتصادی  امور  بهداشتی،  شرایط 
تیولدار دست نشانده در نواحی مختلف ایران، در مواجه با اپیدمی وبا و تلفات گسترده آن، هیچ اقدام مؤثری 
م )1۲۵3- ه.خ(،  1869-1874  م )1۲09-1۲16  در سال های 1830-1837  وبا  اپیدمی  نمی دادند.  انجام 

1۲48 ه.خ(، 1889 م )1۲68 ه.خ(، 189۲ م )1۲71 ه.خ( و 1899 م )1۲78 ه.خ( در ایران رواج داشت.
 

دکتر فووریه، پزشک ناصرالدین شاه، در خاطراتش نمونه  هایی از راه های شیوع وبا و شرایط کلی اجتماعی 
این دوران را که مشاهده نموده، بیان می کند: در ماه نوامبر 1889 وبا از راه عراق و رودخانه کارون به شوشتر، 
دیاله، کرمانشاه، سنندج، همدان، مالیر، و سپس از شاهرود به تهران ونیز از باکو به رشت سرایت کرد... در سال 
189۲ وبا از هرات در افغانستان به مشهد و تربت جام رسید ... 18 ماه اوت 189۲: وبا از چند روز پیش تاکنون 
در آبادی های اطراف )تهران( مثل تجریش و زرگنده و رستم آباد و دزاشیب مشغول کشتار است. دیشب هم در 
سلطنت آباد دو نفر به این مرض مردند به همین جهت صبح که از خواب برخاستیم، دانستیم که شاه تصمیم به 
رفتن به شهرستانک گرفته است. اگر چه ما حرکت کردیم اما وبا را نیز در ترک خود داشتیم چه هنوز به آبشار 
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پس قلعه نرسیده یکی از همراهان را که مبتال شده بود و جلوتر نمی توانست بیاید در آنجا گذاشتیم و قبل از 
رسیدن به منزل در بعضی دیگر نیز آثار و عالئمی مشهود افتاد که در مبتال شدن ایشان به این مرض، شبهه ای 
باقی نمی گذاشت ... 1۲ سپتامبر 189۲: شیوع وبا در شهرستانک از روز ورود ما )۲۵ محرم( بود تا دهم صفر 
و از این تاریخ دیگر مریضی به این ناخوشی در اینجا دیده نشد. عده اموات در اردو و در آبادی که ناخوشی به 
آنجا از اردو سرایت کرده بود از بیست نفر تجاوز ننمود در صورتی که شماره مبتالیان به پنجاه )نفر( رسید، علت 
این امر یکی حدت متوسط مرض بود دیگر احتیاطاتی که به عمل آمد اگر چه دیر به این کار دست زده شد. ... 

... غیر از دو زن از نسوان اندرون که شفا یافتند و یک نفر سلطان از قراوالن عمارت که در ۲7 محرم مرد، 
کسان دیگری که مریض شدند همه از عملجات آشپزخانه و اصطبل بودند. من شبهه ندارم که علت سرایت وبا 
به اندرون غذا هایی بوده است که از آشپزخانه به آنجا برده بودند زیرا که چند روز پیشتر از آن یک نفر مبتال به 
وبا در یکی از چادرهای آشپزخانه مرده بود. ... عقیده من این بود که اگر فوراً مریضای اولی را از دیگران جدا 
کنند سرایت مرض محدود خواهد شد و اگر در معالجه فوری مرض تعللی نشود عدد اموات کمتر می گردد، به 

همین شکل هم عمل کردیم ولی کامال موفق نگردیدیم. ...

... قدری عقب تر از اردو در آن طرف رودخانه دستور دادم سه چادر زدند و در نزدیکی آنها دستگاهی 
شامل دواخانه و چند پرستار ترتیب دادم و یکی از اطبای جوان )دکترمحمود خان محالتی شیمی فرزند میرزا 
کاظم شیوای محالتی معلم شیمی مدرسه دارلفنون( را که تازه از مدرسه طب تهران بیرون آمده و زیرک و 
عاشق کار بود ... به سرپرستی آنجا گذاشتم و چون تمام کارکنان این دستگاه مسلمان بودند خیال می کردم 
دیگر هیچ کس برای مراجعه به آن دستگاه و قبول معالجات اعضای آن اکراهی نداشته باشد. اما خیال من 
باطل بود و احدی نخواست که به آنجا مراجعه کند ... )سپس( سعی ام این شد که اردو را به هر نحو باشد در 
کمال نظافت نگاه دارم، مواد ضدعفونی به مقدار وافر در همه جا بپاشم و مواظب باشم که لباس کسانی را که 

به وبا مرده اند بسوزانند و چادر هایی را که در زیر آن ها مرده اند بردارند. ... 

دکتر فووریه در مورد میزان تلفات و نحوه ی کلی انتقال بیماری و اوضاع نابسامان عمومی می نویسد:
... وبا در همه جا در حال برافتادن است ولی در تهران از روز ۲7 محرم تا غره صفر روزی نزدیک به  800 
نفر را کشته و این مقدار تلفات اگر در نظر داشته باشیم که جمعیت تهران در تابستان نصف می شود بسیار زیاد 
است و این تلفات هم بیشتر به فقرا که وسیله فرار نداشتند و به علت تنگدستی بیشتر در معرض حمله مرض 
قرار می گرفتند وارد شده. ... تمام مطلعین می دانند که وسیله عمده سرایت مرض جوی های آب است که در هر 
چند قدم به چند قدم سر آن ها را باز می گذارند و از محله ای به محله ی دیگر می رود و خانه به خانه را مشروب 
می سازد. شاهد این قضیه آنکه در همین اواخر یکی از زوارانی که از مشهد آمده بود مقداری از لباس های یک 
نفر حاجی را که در آنجا یا در بین راه مرده بود با خود به همراه داشت و چون به تهران رسید آن ها را در آب 

روانی شست و طولی نکشید که وبا در خانه های مجاور و بعضی از مناطق دورتر بروز کرد.
 

... همین طرز تقسیم آب خود به تنهایی کافی است که مرض را از نقطه ای به نقطه ی مجاور منتقل سازد 
و در فواصل دورتر کانون های تازه ای برای سرایت مرض ایجاد کند، بخصوص که مسلمین را عادت بر این جاری 
است که اجساد مردگان خود را در کنار نهرها و حوض ها بشویند و به این شکل آب پاک را آلوده کنند. ... بعد 
از پنج ماه دوری از تهران و چند روز اقامت در سرخه حصار که شاه در آنجا به شکار اشتغال داشت به پایتخت 
برگشتیم. تهران به وضع عادی برگشته و بازار کمافی السابق به دادوستد مشغول شده ... همین که به خانه خود 
که آن را به باغبانم سپرده بودم قدم گذاشتم ... دستگیرم شد ... )که( باغبان که با زن و دو فرزندش بعد از 
حرکت من در اطاق های مستخدمین منزل گرفته بود خود و دو طفلش به وبا مرده بودند ... چون میرزاعیسی 
نایب الحکومه تهران مرده و دیگر کسی نبوده است که نظم شهر را حفظ کند، زندان ها را باز نموده و محبوسین 
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را آزاد ساخته بودند. یک دسته از همین دزدان به خانه من آمده و غیر از آنچه قابل حمل نبوده همه چیز را 
برده اند ... اوضاع مسافربری از تهران به گیالن به علت شیوع وبایی که از شمال و جنوب یعنی از راه دریا و 
خشکی در این والیت راه یافته بود به کلی بی ترتیب شده است ... نا امنی راه ها به آن درجه رسیده است که 
همین اواخر در دو ساعتی تهران، راهزنان پست اروپا را زده، کیسه های پستی را گشوده و بعد از برداشتن اشیاء 

قیمتی نامه ها را دور ریخته اند.

1-3. منابع آالیش آب آشامیدنی

شهرسازی مدرن و رشد شهر ها در ایران، حدود یک قرن بعد از اروپا، یعنی در اوائل قرن بیستم شروع 
شد. هر چند آمار دقیقی از جمعیت ایران در قرن نوزده وجود ندارد، در سال 1867 م )1۲46 ه.خ(، جمعیت 
ایران در حدود 4 میلیون نفر و تعداد کل شهرنشینان آن در حدود 8۵0،000 نفر تخمین زده شد. در سال های 
1890 م )1۲69 ه.خ( و 1913 م )1۲9۲ ه.خ( جمعیت تهران به ترتیب حدود 130،000 نفر و 3۵0،000 نفر 
گزارش شده است. اولین آمار سر شماری رسمی سراسری ایران در سال 19۵6 م )133۵ ه.خ( انجام گرفت. 
در سال 19۲۵ م )1304 ه.خ(، میزان نفوس ایران 11/8 میلیون نفر، و شهرنشینان آن ۲/۵ میلیون نفر گزارش 

شده )۲1% کل جمعیت( که در تعداد زیادی شهر پراکنده بودند.
 

شهر هایی که در نزدیکی رودخانه ها و در ارتفاعات پایین قرار داشتند، مانند اصفهان و رشت و شهرهای 
سواحل دریای خزر، و خانه  هایی که آب آشامیدنی خود را مستقاًل از چاه آب تامین می کردند، به خاطر باال 
بودن سطح آب چاه که بعضاً بیش از یکی دو متر عمق نداشت، و تخلیه فاضالب در چاه های جذبی مجاور، 
همواره در خطر ابتال به بیماری های مختلف و از جمله بیماری وبا قرار داشتند. همچنین، در شهرهایی که آب 
آشامیدنی از راه کاریز )قنات( تامین می شد، چنانچه آب کاریز در بدو ورود به شهر، یا در شاخه های مختلف 
آن در داخل شهر، آلوده به فاضالب و یا سایر آالینده ها و ضایعات شهری می گردید، پیوسته خطر ایجاد اپیدمی 
بیماری های مختلف وجود داشت. عمق کانال آبرو اکثر کاریزها در داخل شهرها، بسیار نزدیک به سطح زمین 
و گاهی بدون سر پوش بود و آب آن می توانست بسادگی آلوده شود. ظاهرا ناصرالدین شاه پس از سفر به اروپا 
تا حدی متوجه اهمیت سالم بودن آب آشامیدنی می گردد، و یک سقاء را جهت حمل آب توسط گاری، از 
مظهر کاریزهای تهران و تامین آب مصرفی دربار استخدام می کند. پدر امین السلطان نیز به عنوان رئیس سقاء 

باشی ها )فروشنده و تامین کننده آب( در دربار ناصرالدین شاه خدمت می کرد. 
 

منابع آلودگی آب در شهرهای ایران فرا گیر بود. به عنوان نمونه، در سال 1894 م )1۲73 ه.خ(، گزارش 
شده که در شهر بروجرد، فاضالب خانه ها به صورت آزاد و روباز وارد کوچه و خیابان می گردید و به طرف مرکز 
شهر روانه می شد، و در آنجا به یک گودال بزرگ راه می یافت که توسط آفتاب تجزیه گردد )احیاناً شبیه به برکه 
یا الگون فاضالب(. در بندر خرمشهر نیز در وسط هر خیابان یک جوی فاضالب احداث شده بود که اکثرا راکد 
بود و فقط وقتی که باران می بارید، فضوالت آن به راه می افتاد. در شوشتر نیز خیابان ها محل تجمع فاضالب 
منازل بود، و توده متعفن آن فقط توسط باران شستشو می شد. در شهر همدان، بزرگترین قبرستان شهر در 
کنار نهری که منبع آبرسانی به شهر نیز بود و آب نوشیدنی از آن گرفته می شد، قرار داشت و مرده های شهر 

در آن شستشو می گردید.
 

بود، و در  بهتر  به طور کلی  ایران  با سایر شهرهای  هر چند شرایط بهداشتی شهر تهران، در مقایسه 
دهه 1870 م، )1۲49 ه.خ( تا حدودی باز سازی شده و بعضی از خیابان ها تعریض، و تعدادی پارک شهر نیز 
احداث شده بود، با اینحال، شهرداری تهران دارای برنامه ای برای بهبود شرایط بهداشتی و نگهداری و تعمیر 
ابنیه شهری نبود. خیابان های کثیف، گندآب های راکد و آلوده در سراسر شهر، و هوای خفقان آور گرم تابستان، 
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از ویژگی های تهران بود. افراد متمول در تابستان به شمیرانات و سایر نواحی خنک در کوهپایه ها به ییالق 
می رفتند و از بوی متعفن ضایعات شهری و مزاحمت بی وقفه مگس ها و پشه ها در امان می ماندند. در شمال 
شهر که محل ورود کانال های کاریز به شهر بود، و اقشار متمول تر در آن مناطق زندگی می کردند، منازل دارای 
آب انبارهای زیر زمینی بود و آب کاریزها در آن ها ذخیره می شد. کانال های انتقال آب کاریز از شمال شهر به 
جنوب شهر به تدریج به سطح زمین نزدیک تر می شد، و در محله های فقیر نشین در جوی های روباز دو طرف 
خیابان ها جاری می گردید. ساکنین تهیدست تهران به ویژه در تابستان های گرم در جوی های خیابان آبتنی 

می کردند و لباس هایشان را در آن ها می شستند.
 

در قرن نوزده مردم می پنداشتند که آب روان چشمه ها یا نهرها و رودخانه ها، و همچنین آب راکد پرحجم 
در برکه ها و دریاچه ها، بدون توجه به میزان مواد آالینده که در آن ها تخلیه می شد، همواره پاک و منّزه باقی 
می ماند، و استفاده از آن آب ها، خطری در بر نخواهد داشت. واژه معمول در آن زمان برای رفتن به توالت، رفتن 
به »کنار آب« بود، و بسیاری از کودکان در کنار جوی ها، ادرار و مدفوع می کردند. مردم متوجه خطرات سالمتی 
و بهداشتی ناشی از شستشوی اجساد مردگان و دام ها و پوشاک و مالفه های کثیف بیماران و از این قبیل، در 
جوی ها و نهرها یا برکه ها نبودند، و در نتیجه در زمان اپیدمی وبا، متحمل قربانیان و تلفات سنگین می شدند. 

آزمایش شش نمونه آب در سال 19۲4 م، )1303 ه.خ( توسط »مجمع اتفاق ملل«، از آب شش کاریز 
در کانال های سر پوشیده که به تهران وارد می شد، نشان میدهد که تنها دو نمونه آب، قابل آشامیدن بوده، 
سه نمونه دیگر آب از نظر بهداشتی قابل تردید، و یک نمونه آب به یقین غیر قابل نوشیدن بوده است. سفارت 
انگلیس در تهران جهت آب مصرفی، یک کاریز بسیار عمیق و کاماًل سرپوشیده را که بخش باالدست آن حدود 
60 متر از سطح زمین عمق داشت، به صورت انحصاری خریداری نمود، و بوسیله آن، آب سفارت آمریکا را 
نیز به رایگان تامین می کرد. در واقع اگر به خاطر این آب سالم و رعایت اصول قرنطینه و بهداشتی نمی بود، 

کارکنان این سفارتخانه ها در دوران اپیدمی وبا از خطر مصون نمی ماندند.
 

حمام های عمومی نیز در دوران اپیدمی وبا در ایران، نقش بسزایی در انتشار میکروب وبا داشتند. این 
حمام ها که پایین تر از سطح خیابان قرار داشتند تا آب انبارهای آن توسط جریان ثقلی آب از کاریزها و جوی ها 
پر شود، طبعا در معرض جریان فاضالب های خانگی و شهری نیز قرار می گرفتند. به عالوه، خزینه های آب 
گرم حمام ها که احیانا روز به روز آب آن عوض نمی شد، و توسط عموم از مریض و غیر، استفاده می گردید، 
می توانست بسادگی موجب انتقال میکروب از بیماران به افراد سالم گردد. ظاهراً بسیاری از درمان های سنتی 
بیماری وبا بر مبنای استحمام بیمار با آب گرم توصیه می شده، و بنابراین خزانه های حمام ها نیز می توانست 

مرکز انتقال میکروب وبا گردد.
  

یکی دیگر از رسومی که به مشکل اپیدمی وبا دامن میزد، نبش قبر اجساد بود که بعضی ها جهت ارسال 
و دفن مردگان خود در عتبات انجام می دادند. کاروان هایی از یک سری قاطر و سایر حیوانات باربر، پیوسته در 
شهرها راه می افتادند، و از شهری به شهر دیگر سفر می کردند، و در ازای مزد مختصری اجساد و استخوان های 
نبش قبر شده را که در تابوت قرار داده و یا در ملحفه پیچیده بودند، به زیارتگاه ها جهت دفن حمل می کردند. 
گاهی اتفاق می افتاد که بعضی از این کاروان ها جهت کاهش هزینه، اجساد را قبل از رسیدن به مقصد، در نهرها 
و رودخانه ها یا زمین های متروک رها می کردند. بر اساس گزارش دکتر دیکسون، سر پرست پزشکان سفارت 
انگلیس در تهران، نبش قبر قربانیان وبا در اپیدمی سال 1870 م )1۲49 ه.خ(، موجب شیوع مجدد بیماری 

وبا در ایران گردید.
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که  در شهرها می گردید  بازار  و حوش  در حول  ایران،  در  نوزده  قرن  در  قبیله  و  روستا  با  رابطه شهر 
روستائیان و مردم قبیله ها محصوالت کشاورزی و دامداری و صنایع خود را در آنجا عرضه می کردند و در عوض 
از اجناس شهری مانند پارچه و قند و چای و روغن و تنباکو و پوشاک و غیرو خریداری می کردند. بنابراین، 
چنانچه یک اپیدمی در شهری بروز می کرد، این بیماری از راه بازار به سادگی در روستا ها و قبیله ها پراکنده 

می شد، و بالعکس، بروز بیماری در یک روستا می توانست از طریق بازار به شهرها منتقل شود.

۲-3.  اقدامات دولت و زیربنای سازمانی

با وجود معرفی علم پزشکی غربی و پزشکان غربی به ایران در اواخر قرن هفدهم و پایه گذاری دارالفنون 
در اواسط قرن نوزده، کاربردهای پزشکی در زمان به قدرت رسیدن رضا شاه در ربع اول قرن بیستم، از نوع طب 
گیاهی جالینوسی، و عمدتاً بر اساس طب سنتی ابوعلی سینا و زکریای رازی بنا شده بود. به استثناء معدود 
روش های پیش گیرانه مانند استفاده از واکسن آبله مرغان و خدمات قرنطینه در بنادر شمال و جنوب کشور، 

بهداشت و درمان در این دوره محدود به روش شفا و عالج ) Curative medicine( بود.

بر اساس گزارش شاهدان عینی، در اپیدمی سال 1889 م )1۲68 ه.خ(، یک ایستگاه قرنطینه که توسط 
دولت مرکزی در مرز ایران و عراق احداث شده بود، به خاطر فضای بسیار کوچک و عدم تجهیزات الزم، هیچ 
تاثیری حتی در تردد ترافیک بین دو کشور نیز نداشت. اداره نمودن ایستگاه های قرنطینه طبق سنت تیولداری 
به مناقصه گذاشته می شد، و کسی که بیش از همه پول پرداخت می کرد، اداره ایستگاه به وی واگذار می گردید. 
اپیدمی وبا متصدی حفظ ناحیه قرنطینه )Cordons sanitaires( بودند،  افرادی که در دوران  این ترتیب  به 
می توانستند وظیفه خود را به خاطر منافع شخصی زیر پا گذارند، و حتی دستوراتی که از مرکز صادر می شد، 

نادیده بگیرند.
 

دست  در  را  قرنطینه  کنترل  خود،  ناحیه ی  مردم  حفظ  جهت  محلی،  خودمختار  حکام  مواردی  در 
می گرفتند. به عنوان نمونه وقتی وبا در شهر مشهد بروز کرد، روسای قبایل بجنورد و قوچان از انجام هر گونه 
مراوده و دادوستد بین منطقه خود و مشهد جلوگیری کردند و در نتیجه مردم آن مناطق از گزند بیماری 
وبا نجات یافتند. با اینحال، شرایط بهداشتی بسیاری از شهرهای ایران روزبه روز رو به وخامت می گذاشت، و 
این شرایط منحصر به ایران نبود و در اکثر کشورهای خاورمیانه وضع به همین منوال بود. به قول لرد ُکرزان 
)Curzon( تا زمانی که اعطای صدارت به میزان زیادی بستگی به تمول شخص دارد، مدیریت فاسد لزوما پیروز 

و مردان صادق و کاردان به کنار دیوار گذاشته می شوند.

اولین »مجلس حفظ االصحه«، در سال 1868 م )1۲47 ه.خ( به ریاست پزشک ویژه ی ناصرالدین شاه، 
دکتر ژوزف تولوزان )Dr. Joseph Desiree Tholozan( در تهران تشکیل گردید و خالصه ای از تاریخ اپیدمی 
وبا در ایران، و لزوم بهبود بهداشت عمومی و ایجاد قرنطینه، جهت جلوگیری از وقوع مجدد وبا، گزارش گردید. 
وظیفه ی مجلس حفظ الصحه، برنامه ریزی مرکزی و پیش بینی های الزم جهت کنترل بیماری ها در ایران بود، 
ولی به خاطر ضعف دولت و عدم واگذاری حکم قانونی و قابل اجرا توسط مجلس مزبور، کار مؤثری صورت 
نگرفت و تشکیل جلسات آن محدود به زمان بروز مجدد اپیدمی وبا گردید. همچنین، طبق موازین کنوانسیون 
بین المللی بهداشت در پاریس، از سال 1904 م )1۲83 ه.خ( جلسات یک کمیته مشورتی ایرانی بهداشت، به 

صورت منظم تشکیل می گردید، ولی اقدام مؤثری نیز انجام نشد.
  

تأسیسات زیربنایی بهداشت و درمان در ایران در اوائل قرن بیستم، در جمع مشتمل بر ۲1 بیمارستان با 
906 تخت خواب، که 10 عدد از این بیمارستان ها توسط میسیونرهای خارجی اداره می شد و دارای 6۵0 تخت 
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خواب بود، به اضافه ی 90 مرکز درمانگاه شهری بود. همچنین، تعداد 11 ایستگاه قرنطینه در بنادر خلیج فارس 
و دریای خزر، که از سال 1849 م )1۲۲8 ه.خ( توسط شرکت »ایست ایندیا« در جنوب، و توسط روسیه در 
شمال تاسیس و اداره می گشت، وجود داشت و هرچند در سال 19۲7 م )1306 ه.خ( مدیریت آن ها به ایرانیان 

واگذار گردید، با اینحال کارمندان آن ایرانی نبودند.
 

تعداد کل پزشکان ایرانی و خارجی 94۵ نفر گزارش شده که شامل ۲93 نفر فارغ التحصیل دکترا و 6۵۲ 
نفر »طبیب مجاز« بود. فقط یک موسسه به نام مدرسه طب که شعبه پزشکی دارالفنون بود، دروس پزشکی 
اروپایی را در یک دوره پنج ساله توسط استادان اطریشی ارائه می نمود. یک مدرسه داروسازی و یک مدرسه 
قابلگی هر کدام دارای دوره های تحصیلی 3 ساله بودند. موسسه پاستور که در سال 19۲1 م )1300 ه.خ( 
تاسیس گردید، مسئول مطالعه ی بیماری های انسان و حیوانات و خدمات تشخیص بیماری و تهیه واکسن و 
ِسُرم بود و اداره صحیه مدارس که محدود به شهر تهران بود، توسط یک نفر پزشک اداره می شد. به عالوه، 
موسسات  دارای  کدام  هر  انگلیس  و  ایران  نفت  کارکنان شرکت  و  پلیس  ارتش،  مانند  از جامعه  بخش هایی 
آمار  فعالیتی نمی نمود.  و  اسم وجود داشت  بهداشت محیط، فقط در  اداره ی  بودند.  بهداشت و درمان مجزا 
مربوط به زاد و ولد و بهداشت، محدود به شهر تهران بود، و بسیار ابتدایی و غیر قابل اطمینان می نمود. لوایح 
بهداشتی در این دوره محدود به قانون حفظ االصحه و آبله کوبی سال 1910 م )1۲89 ه.خ(، و قانون طبابت 
سال 1911 م )1۲90 ه.خ( بود. بودجه دولتی بهداشت و درمان بسیار نازل بود و در سال مالی19۲0 م، محدود 

به 9 میلیون ریال می گردید.
 

موسسات و خدمات اشاره شده در باال به سختی می توانست جواب گوی احتیاجات پزشکی و درمانی 
جمعیت 10 میلیونی ایران باشد، چه رسد به این که به احتیاجات بهداشت عمومی و آلودگی منابع آب و محیط 
زیست نیز رسیدگی کند. این موسسات توان حفاظت از محیط زیست و منابع آب را نداشتند، و در نتیجه امکان 
پیشگیری و کنترل اپیدمی بیماری ها میسر نبود. در نتیجه، بیماری های طاعون، وبا، آبله، تیفوس و آنفالنزا 
بسیار معمول، و تب نوبه )ماالریا( بسیار شایع بود و در مجموع بین 30 تا 40 درصد کل بیماری ها را تشکیل 
می داند. بیش از ۵7% فوت های گزارش شده در شهر تهران، مربوط به بیماری های عفونی قابل پیشگیری، و 

تقریبا نیمی از آن ها مربوط به کودکان زیر 4 سال می شد.

۴. دیدگاه جامع مبارزه با بیماری های ناشی از آب

در  آب  کننده  آلوده  منابع  از  جامع  شناسایی  آب، شامل  از  ناشی  بیماری های  با  مبارزه  راه  مؤثرترین 
احداث  مانند  منابع طبیعی آب،  آلودگی  از  پیشگیری  برای  از روش های کنترل،  استفاده  و  آبریز،  حوزه های 
سامانه جمع آوری و تصفیه فاضالب، بهمراه تأسیسات تصفیه و ضدعفونی مؤثر سامانه آب آشامیدنی و آب هایی 
که موارد استفاده تفریحی و ورزشی دارند، می باشد. باید در نظر داشت که پیشرفت های پزشکی و روش های 
پیشگیری و درمان های مربوطه در این زمینه، هرچند در بهبود بیماران بسیار مؤثر و حیاتی می باشند، ولی 
جامعه  در  می تواند  مختلف  بیماری های  اپیدمی  نهایتاً  نگردد،  کن  ریشه  آب  طبیعی  منابع  آلودگی  چنانچه 

مستولی شود.
 

در اینجا شاید استفاده از مثال دو نوع دیدگاه از یک جنگل بی مناسبت نباشد. تفاوت بین دو نوع بینش 
ذهنی یا دیدگاه، در مورد نظاره کردن یک جنگل، به این صورت که اگر فقط ماهیت کل جنگل را، بدون در 
نظر گرفتن ویژگی های درختان آن در نظر بگیریم، و یا بر عکس، اگر فقط متوجه خصوصیات درختان منفرد 
شویم ولی کل جنگل را نادیده بگیریم، مطمئناً هردو دیدگاه، دارای نقاط ضعف که مکمل یکدیگر می باشند، 
خواهند بود. برعکس، ادغام هردو دیدگاه در یکدیگر، به صورتی که با وجود در نظر داشتن ماهیت کل جنگل، 



14

 تاریخ مختصر بهداشت عمومی                فصل اول

ویژگی های تک درختان را نیز مد نظر داشته باشیم، و همچنین، با توجه به ماهیت درختان منفرد، ماهیت کل 
جنگل را نیز از یاد نبریم، در آن صورت دیدگاه جامع و فراگیر از جنگل مربوطه خواهیم داشت. مطمئنا، هر 
دو دیدگاِه دیدن کلیت جنگل ولی نادیده گرفتن ویژگی های درختان، یا برعکس، دیدن ماهیت درختان ولی 
فراموش کردن ویژگی های کل جنگل، نمی تواند به جامعیت و فراگیری دیدگاه توأِم کلیت جنگل و ویژگی های 

درختان باشد.

درختان،  ویژگی های  بینش  و   ،)Macro vision( ماکرو  یا  کالن  دیدگاه  مستلزم  جنگل  کلّیت  بینش 
یا هر دو سطح دیدگاه  از هر دو ِشق  بنابراین،  )Micro vision( می باشد.  یا میکرو  مستلزم دیدگاه متمرکز 
ماکرو  یا  کالن  راه حل  نمود.  استفاده  مکمل  صورت  به  می باید  آب  از  ناشی  بیماری های  با  مبارزه   برای 
ایده ی  یا  مفهرم  از  استفاده  و  آبریز،  آلودگی در حوزه های  منابع  کلیه  )Macro approach( شامل شناسایی 
و  بیماری زا  میکروب های  نفوذ  از  جلوگیری  برای   ) Multiple barrier concept( چندمرحله ای  موانع  ایجاد 
سایر آالینده ها به منابع طبیعی آب و تأسیسات آبرسانی، چنانکه در فصل های بعدی توضیح داده شده است، 
می باشد. برای کنترل و درمان بیماری های ناشی از آب و جلوگیری از اپیدمی های مربوطه، با استفاده از راه 
متمرکز یا میکرو )Micro approach(، می توان درمان بیماران، توسعه ی روش های درمانی مناسب، بویژه در 
نقاط دور دست و محروم جامعه، پژوهش در تهیه واکسن های مؤثر و پیشگیر، ابداع روش های قرنطینه و درمان 
اقدامات  احتماالً جزو  برسد،  به حداقل  افراد  بین  بیماری  انتشار  به گونه ای که  بیماران  مؤثر جمعیت وسیع 

ضروری مبارزه از این دیدگاه یا منظر خواهد بود. 

از آب، مستلزم  ناشی  بیماری های  با  و مبارزه  وتولید آب آشامیدنی سالم  آلودگی آب  منابع  پاکسازی 
و  دولتی  بخش های  در  مربوطه  متصدیان  و  سازمان ها  کلیه  مساعی  و  نظر  اشتراک  و  هماهنگی  و  همکاری 
خصوصی، شامل متخصصین و انجمن ها و جوامع غیر انتفاعی در کلیه رشته های بهداشت عمومی و حفاظت 
از محیط زیست، از جمله جامعه پزشکان و کادرهای مراقبت های پزشکی، جوامع حرفه ای مهندسی محیط 
غیرو  و  هیدرولوژی  هیدرولیک،  اکولوژی،  میکروب شناسی،  اپیدمیولوژی،  زیست،  محیط  بهداشت  زیست، 
می باشد. بدیهی است باال بردن سطح بهداشت عمومی و ارتقاء کیفیت محیط زیست، مستلزم آگاهی رسانی 

و شرکت فعال اقشار مختلف جامعه، و با در نظر گرفتن احتیاجات و خواست های عموم امکان پذیر می باشد. 

۵. خط مشی کلی برای تهیه و تأمین آب آشامیدنی سالم

چنانکه در باال اشاره شد، توسعه ی یک خط مشی مؤثر برای تهیه و تامین آب آشامیدنی سالم، مستلزم 
سه مرحله برنامه ریزی و اقدامات جامع و ضروری می باشد. اولین مرحله در تضمین آب آشامیدنی سالم، شامل 
شیمیایی،  فیزیکی،  آلودگی های  میزان  و  آلودگی  منابع  کلیه  ارزیابی  و  شناسایی  اقدام جهت  و  برنامه ریزی 
بهداشتی  غیر  دفع  شامل  آلودگی  منابع  می باشد.  آب  طبیعی  منابع  آبریز  حوزه های  در  موجود  میکروبی  و 
و  آبهای کشاورزی  روان  و عدم کنترل  آبریز،  و غیرو در حوزه  بیمارستانی  و  و صنعتی  فاضالب های شهری 

دامداری و تخلیه آن ها به منابع طبیعی آب می باشد. 

در مرحله دوم، می باید یک برنامه جامع برای حفاظت از حوزه های آبریز تهیه و تدوین نمود، و بهمراه 
آموزش، در جهت بهبود مستمر بهداشت محیط، اقدام به از بین برداشتن منابع آلودگی، و مهار نمودن و کاهش 
میزان آلودگی ها نمود. نمونه اقدامات الزم در مرحله دوم شامل تاسیس سامانه جمع آوری فاضالب و تصفیه و 
دفع بهداشتی پساب، و کنترل مواد آالینده در روان آب های کشاورزی و صنعتی و غیرو می باشد. این مرحله 
شامل استفاده از روش های جلوگیری از آلودگی )Pollution prevention(، به عنوان یکی از موانع چندگانه 
)Multiple barrier( آالینده زدایی، در شهرها و مناطق صنعتی و کشاورزی و غیرو می باشد. این روش ها شامل 
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نفتی و تأسیسات پتروشیمی و مخازن نگهداری مواد  پاالیشگاه های مواد  از  از نشت مواد آالینده  جلوگیری 
سوختی از جمله تانک های زیرزمینی ایستگاه های پمپ بنزین، مایعات ناشی از دفن زباله های شهری و صنعتی، 

و کلیه فعالیت هایی که از مواد زیان آور محیط زیستی استفاده می کنند، می باشد.
  

سپس در مرحله سوم، در راستای کاربرد اصل ایجاد موانع چندگانه آالینده زدایی، که در فصول بعدی 
به آب آشامیدنی، می باید عملکرد  نفود مواد آالینده  از  به تفصیل توضیح داده شده است، جهت جلوگیری 
سامانه های انتقال آب و تصفیه آب و شبکه آبرسانی را، از راههای متنوع و از جمله بهینه سازی فرایندهای 
موجود تصفیه، استفاده از تکنولوژی و فرایند های جدید تصفیه مناسب، و نیز بهره برداری و نگهداری بهداشتی 
و صحیح از شبکه آبرسانی بهبود بخشید. پایش کیفیت آب ورودی به تصفیه خانه و آشنایی کامل با مراحل و 
فرایندهایی که در طی جریان آب در کیفیت آن اثرگذار می باشند، بسیار کلیدی می باشد. برای سامانه هایی که 
از آب های زیرزمینی مانند چاه آب یا قنات استفاده می کنند، توجه دقیق به ارزیابی دراز مدت داده های کیفی 
آب بسیار ضروری است، زیرا چنانچه مواد آالینده از راه زمین به این منابع نشت کند، به خاطر سرعت کند 
آب های زیرزمینی، امکان دارد چند سال تا ظاهر شدن کامل آثار آلودگی در آب ورودی به تصفیه خانه، زمان 
بر باشد. بنابراین، ثبت دقیق کلیه سوانح در حوزه آبریز که موجب نشت مواد آالینده به محیط شده است، در 

بررسی و تعیین مبداء و منبع آلودگی، و تعیین راه حل های مناسب، می تواند بسیار مؤثر واقع شود.
 

معموالً آب آشامیدنی در مرحله ی خروج از تصفیه خانه آب دارای باالترین کیفیت بهداشتی می باشد. 
به مجردی که آب از مراحل تصفیه گذشته و وارد شبکه آبرسانی می گردد، کیفیت آب می تواند دستخوش 
تغییرات فاحش شود. به این خاطر، برنامه های ویژه ای توسط کادر بهره برداری و نگهداری شبکه آبرسانی، جهت 
جلوگیری از کاهش کیفیت آب، می باید تدارک دیده و مشکالت و چالش هایی را که در نقاط معین شبکه 
آبرسانی به دفعات مشاهده می گردد، در دستور کار روزانه قرار داد، و بصورت مستمر در ترمیم این نقائص و 

حل معضالت مربوطه کوشید.
 

قابلیت  ارزیابی  آبرسانی شامل  آلودگی شبکه  از  برای جلوگیری   )Proactive ( فعال  ـ  برنامه های پیش 
آسیب پذیری شبکه، و نیز امنیت منابع آب و شبکه آبرسانی، برنامه های مربوط به جلوگیری از جریان معکوس 
آب به داخل شبکه آبرسانی )Backflow Prevention(، و پیشگیری از آلودگی شبکه آبرسانی توسط اتصاالت 
غیر مجاز ) Cross Connection Control( و آموزش مستمر پیمانکاران نصب لوله و فضای سبز جهت لوله گذاری 

به صورت بهداشتی و صحیح می باشد.
 

حفاظت  آب،  سازمان های  در  آزمایشگاهی  روش های  متخصصین  و  امکانات  و  تجهیزات  از  همچنین، 
محیط زیست، بهداشت و درمان، دانشگاه ها، و متخصصین شرکت های خصوصی می باید بهره گرفت و روش ها 
و برنامه های مناسب برای نمونه برداری آب را تدوین و استراتژی الزم برای پایش و مراقبت از کیفیت آب، که 

الزمه ارائه آب آشامیدنی سالم می باشد را به اجرا گذاشت.
 

در شرایط کنونی، سازمان های آب می باید برای کاهش احتمال انتشار بیماری های ناشی از آب، بسیار 
کوشا بوده و هشیارانه عمل کنند. در دو دهه اخیر سازمان های آب در سراسر دنیا توجه ویژه ای به پیش بینی ها 
و تدارکات امنیتی و پیشـ  آمادگی برای مقابله با بحران های احتمالی تروریستی، معطوف داشته اند که از جمله 
شامل حفاظت از تأسیسات آب در برابر خطر آلودگی های میکروبی، شیمیایی، و مواد رادیواکتیو، و نیزدر برابر 

تهاجم احتمالی تروریستی و آسیب رسانی به تجهیزات و تأسیسات آب می باشد.
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فصل دوم
عوامل و چالش های شناسایی و کنترل شیوع بیماری های ناشی از آب

1. مقدمه

کنترل  و  پایه ای شناسایی  مراحل  از  یکی  آب،  از  ناشی  بیماری های  آمار شیوع  تهیه  و  پژوهش  بررسی، 
بیماری های ناشی از آب می باشد. مدیریت کنترل بیماری های ناشی از آب، بدون اطالعات کافی در مورد تعداد 
امکان پذیر  است،  شده  بیماری  عوامل  انتقال  موجب  که  کمبودهایی  و  مربوطه  بیماری های  موارد  و  اپیدمی ها 
نمی باشد. اهداف کلی برنامه آمارگیری از اپیدمی های ناشی از آب عبارتند از )1( شناخت ویژگی های اپیدمیولوژی 
و اتیولوژی یا عوامل بیماری )Etiology(، تشخیص میکروب های بیماری زای حائز اهمیت، و شناسایی کمبودهای 
سامانه آب، )۲( ارتقاء توانایی ها برای تشخیص و بررسی اپیدمی های ناشی از آب، و )3( ایجاد هماهنگی و همکاری 
بین سازمان های مربوطه در سطح محلی، منطقه ای، سراسری و بین المللی جهت پیشگیری از بیماری های ناشی 
از آب. اتیولوژی به عوامل متنوع میکروبی و شیمیایی اطالق می شود که در مجموع موجب بیماری می گردد و از 
موارد کلیدی در مطالعات اپیدمیولوژی می باشد. متصدیان سازمان های آب و فاضالب و حفاظت محیط زیست، 
اداره بهداشت عمومی، و دوائر قانون گذاری و نظارتی کیفیت آب آشامیدنی، می توانند با استفاده از این گونه آمار، 
فعالیت های پیشگیری از شیوع این بیماری ها، و تشخیص و ترمیم کمبود های مربوط به تأسیسات زیربنایی، و 

جلوگیری از بیماری های ناشی از سامانه های آب را تدوین نمایند. 

بیماران بستری  بیماران، تعداد  از آب شامل )1( تعداد  اپیدمی های ناشی  نیاز در گزارش  داده های مورد 
شده در بیمارستان، و تعداد تلفات، )۲( عوامل میکروبی بیماری که تشخیص داده شده، و یا توسط داده های 
بیماری  تائید شده اند، )3( مشخصات سامانه آب مورد بررسی، )4( کمبودهایی که موجب شیوع  آزمایشگاهی 

گردیده، و )۵( شرایط تماس با آب آلوده و سرایت بیماری می باشد. 

در  می باید  نفر  چند  یا  دو   )1( شده اند:  تعریف  آب  از  ناشی  بیماری  شیوع  تشخیص  برای  ضابطه  دو 
اپیدمیولوژیک  بررسی های  توسط  بیماری،  نشانه های مشابه  و  آب،  با یک سامانه  تماس  نتیجه  در  معین  زمان 
مرتبط با یکدیگر تشخیص داده شوند. )۲( شواهد اپیدمیولوژیک می باید آب مربوطه را تلویحا به عنوان مخزن 
مغز  مننژیت  آمیبی  بیماری  تک  به  مربوط  یکی  مورد،  این  در  استثناء  دو  دهد.  نشان  بیماری  عامل   احتمالی 
) Primary Amebic Meningoencephalitis, PAM( می شود که توسط داده های آزمایشگاهی تایید شده باشد، 
و دیگری مربوط به ابتالی یک شخص به مسمومیت شیمیایی می باشد که مشخص گردد آب آشامیدنی مربوطه 
آلوده به مواد شیمیایی است. معموالً در تحقیقات اولیه تشخیص داده می شود که آیا آلودگی آب مربوط به باکتری 
کلیفرم ) coliform( می باشد، و یا مربوط به مواد شیمیایی است. در بعضی موارد، شناسایی میکروب های معینی 

نیز از نمونه های آب انجام می گیرد. 

۲. گزارش انتشار بیماری )اپیدمی(

اپیدمیولوژی بر مبنی یک سری ضوابط شامل میزان و نوع و کیفیت داده های آزمایشگاهی  گزارش های 
کیفیت آب، و داده های اپیدمیولوژیک مانند احتساب آماری خطر نسبی ابتال به بیماری توسط افرادی که از آب 
مربوطه استفاده کرده و یا نکرده اند، می تواند ارزیابی و طبقه بندی شود. در این مطالعات، معموالً بخشی از موارد 
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گزارش های  و همه ی  نمی شود،  گزارش  یا  و  نمی گردد،  بررسی  یا  و  نمی شود،  داده  تشخیص  بیماری  شیوع 
اپیدمی بیماری های ناشی از آب، کامل و بی عیب و نقص نمی باشند. بنابراین، آمار مربوط به بیماری های ناشی 
از آب منعکس کننده فقط بخشی از تعداد واقعی شیوع این بیماری ها می باشد، و میزان واقعی شیوع بیماری ها 
معموال باالتر از میزان گزارش شده است. همچنین، موارد بیماری های ناشی از آب که گزارش می گردد معموال 
مربوط به بیماران اولیه )Primary cases( می باشد و بیمارانی که در اثر تماس با بیماران اولیه مبتال می شوند، 
گزارش نمی شود. به عالوه تعداد کل موارد بیماری گزارش شده می تواند اعداد واقعی، و یا اعداد تخمینی باشد. 
موارد تشخیص بیماری ها می تواند بر مبنی نشانه و عارضه بیماری، و یا آنالیز آزمایشگاهی از نمونه های کلینیکی 

بیماران باشد.  

عوامل متعددی که در میزان تشخیص و بررسی شیوع بیماری های ناشی از آب دخالت دارند شامل میزان 
آگاهی اجتماعی نسبت به بیماری ها، فراهم بودن امکانات نمونه برداری و انجام آزمون های آزمایشگاهی، الزام 
گزارش نمودن بیماری های معین توسط پزشکان، و دارا بودن امکانات برای انجام تجسس و بررسی اپیدمی ها 
با زمان  بیماری های حاد  ادارات محلی بهداشت عمومی، می گردد. احتمال تشخیص و بررسی شیوع  توسط 
انکوباسیون کوتاه، یا بیماری هایی که نیاز به درمان پزشکی دارند، و بیماری هایی که اتیولوژی آن ها شناخته 
است.  بیماری ها  از سایر  بیشتر  فراهم می باشد،  آن  برای تشخیص  آزمایشکاهی  و روش های  امکانات  و  شده 
غالبا با شناخت بهتر کمبودهای سامانه آب و تشخیص دقیق تر اتیولوژی و امکانات بیشتر آزمایشگاهی، میزان 

گزارش شیوع بیماری های ناشی از آب نیز افزایش می یابد. 

احتمال تشخیص انتشار بیماری از سامانه های آبرسانی عمومی، به مراتب بیشتر از احتمال تشخیص آن 
در سامانه های آبرسانی غیرعمومی یا خصوصی می باشد. احتمال تشخیص اپیدمی در جوامع کوچک تر، نسبت 
به جوامع بزرگتر، کمتر است. تشخیص انتشار بیماری هایی که دارای نشانه های شدیدتر می باشند )مانند اسهال 
بیماری هایی که عوارض  تا تشخیص شیوع  یا تب شدید( محتمل تر است  یا استفراغ،  یا خونی،  شدید آبکی 
شان ضعیف است )مانند اسهال مالیم، یا نشانه های کلی شبه آنفالنزا( زیرا احتمال مراجعه به پزشک و درمان 
انگل های  به  مربوط  بیماری های  اپیدمی  بروز  تشخیص  اخیر.  گروه  در  تا  است  بیشتر  اول  گروه  در  پزشکی 
زیرا  به ویروس ها،  بیماری های مربوط  انتشار  تا تشخیص  باکتری های معینی، ساده تر است  یا  و  پروتوزوئری 

آزمون های آزمایشگاهی بر روی نمونه های کلینیکی برای گروه اول بسیار متداول تر است تا گروه دوم. 

امکانات موجود برای انجام بررسی و تحقیق در مورد شیوع بیماری در مناطق مختلف کشور، متفاوت 
است و پژوهش در مورد این که آیا انتشار یک بیماری ناشی از آب به وقوع پیوسته یا خیر، احتیاج به پرسنل 
آزمایشگاهی و پشتیبانی های مربوطه دارد. پژوهش در  امکانات و تجهیزات  بودن  دارا  و  متخصص و مجرب 
زمینه چگونگی انتشار بیماری ها می تواند موجب کشف دانسته های بیشتر در زمینه عوامل میکروبی بیماری ها، 

کمبودها و نواقص سامانه آب، و منابع آلودگی آب شود.

بیماری ها  این  واقعی  میزان  احتماال  آب،  از  ناشی  بیماری های  )اپیدمی(  به شیوع  مربوط  آمار  هرچند 
میکروب های  مورد  در  مفیدی  اطالعات  می تواند  گزارش ها  این  اینحال  با  نمی کند،  منعکس  درستی  به  را 
بیماری زای حائز اهمیت، میزان نسبی خطر بیماری ناشی از اجزاء مختلف سامانه آب مانند منابع طبیعی آب، 
و یا فرایندهای تصفیه آب، ویا شبکه آبرسانی، و همچنین میزان مناسب بودن قوانین و مقررات جاری مربوط 

به استانداردها و کیفیت آب را نشان دهد. 



۲1

مبانی کیفیت میکروبی آب                فصل دوم 

میکروب های بیماری زا و نوع کمبود های سامانه آب که در گزارش شیوع بیماری ها شناسایی می گردند، 
می تواند جزو عوامل مهم بیماری های بومی ناشی از آب نیز باشد. در بررسی های اپیدمیولوژی، بیماری بومی یا 
محلی در یک جامعه، به عفونتی اطالق می شود که بدون نیاز به عوامل یا تقویت های خارجی، در جامعه پایدار 
باشد. به عنوان نمونه بیماری آبله مرغان در بسیاری از کشورهای اروپای غربی بومی می باشد، ولی بیماری 
ماالریا در این کشورها بومی نمی باشد هر چند هر سال چند نفر به این بیماری مبتال می شوند، ولی این موارد 
بیماری ماالریا به عموم سرایت نمی کند زیرا عامل انتقال میکروب ماالریا، که پشه نوع آنوفلس می باشد، بسیار 

نادر است. 

3. شیوع بیماری های ناشی از آب در آمریکا

در اینجا، نوع آمار و تحلیل هایی که در رابطه با بیماری های ناشی از آب در کشور آمریکا انجام شده، به 
عنوان یک نمونه ارائه می گردد. بدیهی ست تهیه و بررسی آمار مشابه در مورد کشور ایران مستلزم تعدیل هایی 

در رابطه با نوع سامانه آب و تصفیه آب و نحوه ی استفاده از آب، و غیرو خواهد بود. 

اپیدمی شناسی  تحقیقات  اجرای  و  پایش  و  امراض  شیوع  تشخیص  مسئولیت  آمریکا،  کشور  در 
عمومی  بهداشت  سازمان های  عهده  به  باشند،  آب  از  ناشی  می شوند  برده  گمان  که  بیماری هایی  مورد  در 
به  دعوت  امکان  عمومی،  بهداشت  اداره  صالحدید  و  تشخیص  اساس  بر  می باشد.  ایالتی  و  منطقه ای 
امراض  از  جلوگیری  و  کنترل  مرکز  و   )USEPA( زیست  محیط  حفاظت  فدرال  سازمان های  از   همکاری 
)Center for Disease Control and Prevention, CDC( نیز جهت انجام تحقیقات مربوط به انتشار بیماری های 
ناشی از آب وجود دارد. در هر ایالت و منطقه ای یک اداره ی بهداشت عمومی و یک مامور رسمی اپیدمیولوژیست 
وجود دارد که از جمله وظایف اش، بررسی و تحقیق درمورد بروز و انتشار بیماری های ناشی از آب می باشد. 
دو سازمان حفاظت محیط زیست و مرکز کنترل و جلوگیری امراض نیز عهده دار اجرای یک برنامه سراسری 
مراقبت و پایش انتشار بیماری های ناشی از آب می باشند و آمارهای شیوع بیماری ها را که بصورت داوطلبانه 

گزارش می شوند جمع آوری و بررسی و تحلیل می نمایند. 

آمار شیوع بیماری های ناشی از آب از سال19۲0، ابتدا توسط چند پژوهشگر، وسپس از سال 1937 تا 
1970 توسط چند دائره ی دولت فدرال، و از آن پس تا امروز توسط سازمان های حفاظت محیط زیست، و مرکز 
پیشگیری و کنترل امراض، و شورای اپیدمیولوژیست های ایالتی و منطقه ای جمع آوری و گزارش شده است. 
با استفاده  الکترونیک و  از سال ۲009 به صورت  گزارش شیوع بیماری توسط موسسات بهداشت و درمان، 
از سامانه ملی گزارش اپیدمی )National Outbreak Reporting Syst(، به سامانه بیماری های ناشی از آب و 
 Waterborn Disease & Outbreak Surveillance( پایش اپیدمی واقع در مرکز پیشگیری و کنترل امراض

 Syst( گزارش می گردد. 

1-3. آمار کلی شیوع بیماری های ناشی از آب
 

آمار کلی بیماری های ناشی از آب آشامیدنی در دهه های ۲000-19۲0 در جدول 1-۲ نشان داده شده 
از آب  ناشی  بیماری های  اپیدمی  تعداد 1836  اقل  بیستم، ال  است. در مجموع طی هشت دهه ی آخر قرن 
آشامیدنی، با میزان متوسط ۲۲/7 اپیدمی در سال، رخ داده است. این اپیدمی ها در مجموع موجب بیماری 
بیش از 88۲ هزار نفر، با میزان متوسط سالیانه 10896 مورد بیماری، و از بین رفتن 11۵۲ نفر، با حد متوسط 
سالیانه 14/۲ نفر تلفات شده است.  تعداد انتشار بیماری های ناشی از تفریحات و ورزش های آبی بین دهه های 

1970 تا ۲000 به ترتیب 1۵ مورد 67 مورد و160 مورد گزارش شده است. 



۲۲

 کنترل شیوع بیماری های ناشی از آب               فصل دوم

بیشترین تعداد تلفات در دو دهه 19۲0 تا 1940 تقریبا منحصر به تب تیفوئید می باشد. میکروب های 
بیماری زای آبزی که منبع عفونت آن ها منحصر به انسان می باشند، مانند ویبریو کلرا ) بیماری وبا(، سلمونال 
تایفی )تب تیفوئید(، و ویروس هپاتیت آ، از اواسط قرن بیستم به بعد جزو عوامل مهم شیوع بیماری در آمریکا 
بشمار نمی روند. انتشار بیماری های وبا و تب تیفوئید در آمریکا تا اواخر قرن نوزدهم و نیز در اوائل قرن بیستم، 
زمانی که سامانه جمع آوری فاضالب شهری و تصفیه آن فراگیر نبود، و اکثر سامانه های آب آشامیدنی فاقد 
فرایند صافی و ضدعفونی مناسب بودند، رواج داشت. فوت های گزارش شده از تب تیفوئید بعد از سال 1971 
منحصر به افرادی که دارای سامانه ایمنی ضعیف بوده و در اپیدمی های انگل کریپتوسپوریدیوم بیمار شده اند، 
از آب آشامیدنی را در آمریکا در دهه های  اپیدمی ها و بیماری های ناشی  می باشد. جدول شماره ۲-۲، آمار 

19۲0 تا ۲000 نشان می دهد.

تعداد کل تلفات 
مربوطه

تعداد متوسط افراد 
بیمار در هر اپیدمی

تعداد کل افراد مبتال 
شده به بیماری

تعداد کل اپیدمی 
بیماری های آبزی

دوره های زمانی 
ده ساله

669

3۲0

61

10

۲0

6

6

60

400

339

17۲

11۲

3۵4

۲41

۲۵0

۲۵01

10۲،0۲4

93،306

۵3،93۵

1۲،491

46،399

78،1۵۵

63،۵49

437،733

۲۵۵

۲7۵

313

111

131

3۲4

۲۵4

173

19۲۰ تا 193۰

 19۴۰-1931

19۵۰-19۴1

196۰-19۵1

197۰-1961

19۸۰-1971

199۰-19۸1

۲۰۰۰-1991

11۵۲ 481 88۲،۵9۲ 1836 جمع کل

جدول شماره 1-۲: آمار بیماران و تلفات مربوط به انتشار بیماری های ناشی از آب آشامیدنی بین سال های 19۲0 تا ۲000 در کشور 
آمریکا

جدول ۲-۲، آمار تعداد اپیدمی و تعداد بیماران و بیماری های ناشی از آب آشامیدنی در آمریکا در دهه های 19۲0 تا ۲000
دوره زمانیبیماریتعداد اپیدمیتعداد بیماران

87،67۵37۲Typhoid fever تب تیفوئید
-19۲0
1940

10۲،814144Acute gastroenteritis (AGI), unidentified گاستروانتریت حاد،عامل نامشخص

3،30810Shigellosis شیگلوز

1،413۲Amebiasis  (بیماری آمیبی) آمیبیاز

۲81Hepatitis A هپاتیت آ

9۲1Chemical Poisoning مسمومیت شیمیایی

۵4،467۲6۵AGI, unidentified 1941-گاستروانتریت حاد، عامل نامشخص
1960

1،91794Typhoid fever تب تیفوئید

8،9۵1۲۵Shigellosis  شیگلوز

930۲3Hepatitis A  هپاتیت آ

38۵Salmonellosis سلمونلوز



دوره زمانیبیماریتعداد اپیدمیتعداد بیماران
444Chemical Poisoning مسمومیت شیمیایی

1۲۲Paratyphoid fever تب پاراتیفوئید

6۲Amebiasis آمبیاز

36۲Tularemia توالرمیا

91Leptospirosis  لپتوسپیروز

161Poliomyelitis  (بیماری فلج) پلیومیلتیس

۲6،۵۵639AGI, unidentified 1961-گاستروانتریت حاد، عامل نامشخص
1970

896۲9Hepatitis A هپاتیت آ

1،73۵۲1Shigellosis شیگلوز

1081۵Typhoid fever تب تیفوئید

16،6۵17Salmonellosis سلمونلوز

4۵9Chemical Poisoning مسمومیت شیمیایی

1884
،AGI, toxigenic E. coli

 گاستروانتریت حاد، اشریشیا کلی توکسی ژنیک

1763Giardiasis ژیاردیاز

393Amoebiasis آمبیاز

۵1Paratyphoid fever تب پاراتیفوئید

83،397363AGI, unidentified 1971-گاستروانتریت حاد، عامل نامشخص
۲000

۲8،4۲71۲6Giardiasis ژیاردیاز

4،47786Chemical Poisoning مسمومیت شیمیایی

9،19644Shigellosis شیگلوز

8۲7۲8Hepatitis A هپاتیت آ

13،100۲7AGI, norovirus گاستروانتریت حاد، نوروویروس

۵،60419Campylobacteriosis کمپیلوباکتریوز

4۲1،4731۵Cryptosporidiosis کریپتوسپوردیوزیس

3،۲031۵Salmonellosis سلمونلوز

۵۲911
،AGI, E. coli O157:H7

O157:H7 گاستروانتریت حاد، اشریشیا کلی 

۲8۲۵Typhoid fever تب تیفوئید

10۲۲Yersiniosis یرسینیوز

94۲Chronic gastroenteritis گاستروانتریت مزمن

۲8۲Cholera وبا

1،7611AGI, rotavirus گاستروانتریت حاد، روتاویروس

7811
،AGI, E. coli O157:H7 & campylobacterosis

گاستروانتریت حاد، اشریشیا کلی O157:H7 , و کمپیلوباکتروز 

1،0001
،AGI, E. coli O6:H17

O6:H17 گاستروانتریت حاد، اشریشیا کلی 

601
 ,AGI, Plesiomonas shigelloides

گاستروانتریت حاد، پلسیوموناس شیگلوید

۲11AGI, Cyclosporaگاستروانتریت حاد، سیکلوسپور ا

41Amebiasis (بیماری آمیبی) آمبیاز



۲4

 کنترل شیوع بیماری های ناشی از آب               فصل دوم

اپیدمی  ایجاد  موجب  آبزی  میکروب های  سایر  از  بیش  پروتوزوئری  انگل های   ۲000-1991 دهه  در 
شدند. 34% از اپیدمی هایی که عوامل میکروبی آن ها شناسایی شدند، منحصر به پروتوزوئرهای ژیاردیا ) %63( 
و کریپتوسپوریدیوم ) 37%( بودند. در این دهه بیماری های پروتوزوئری موجب تقریبا 9۵% کل تعداد بیماری ها 
آب  از  ناشی  بیماری  اپیدمی  بزرگترین  آمد.  بوجود  سال 1993  در  اپیدمی  یک  خاطر  به  اساسا  که  گردید 
ایالت  در  میلواکی  شهر  در   1993 سال  در  کریپتوسپوریدیوزیس  بیماری  شیوع  به  مربوط  آمریکا  تاریخ  در 
بیمارستان،  نفر بستری در  از 3000  و بیش  نفر،  بیماری حدود 4۲0 هزار  ویسکانسین می باشد که موجب 

و فوت۵0 نفر گردید. بر آوردهای دیگری تعداد تلفات این اپیدمی را تا بیش از یک صد نفر گزارش داده اند.
 

دوزهای بیماری زای ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم در حد نسبتاً پایین بوده و خنثی نمودن آن ها مستلزم 
غلظت زیاد مواد شیمیایی ضدعفونی کننده و زمان تماس طوالنی می باشد. هر چند تصفیه مقدماتی مناسب 
آب، و استفاده از صافی های ماسه ای که به صورت مناسب طراحی و ساخته شده ومورد بهره برداری صحیح 
قرار می گیرند، در شرایط بهینه می تواند به صورت مؤثر تراکم تخمک های ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم را کاهش 
دهند، ولی این فرایندها نمی توانند به صورت صد در صد از نفوذ و راه یابی این تخمک ها به آب آشامیدنی 
زیاد،  احتمال  به  باشد،  آلوده  این میکروب ها  به  اگر منبع طبیعی آب، شدیدا  تصفیه شده، جلوگیری کنند. 
فرایند صافی ماسه ای قادر به کاهش تخمک های ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم درحدی که موجب بیماری نشوند، 
نخواهد بود. مؤثرترین روش ضدعفونی انگل های ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم در آب توسط استفاده از پرتوهای 

ماوراءبنفش می باشد که با دوزهای بسیار پایین قابل خنثی شدن می باشند.
 

تعداد زیادی از بیماری های ناشی از آب آشامیدنی، توسط عوامل حیوانی )Zoonotic( منتقل می شوند، 
کالی  اشریشیا  تیفوئیدی،  غیر  سالمونالی  کامپیلوباکتر،  کریپتوسپوریدیوم،  ژیاردیا،  میکروب های  جمله  از 
مسمومیت زا، و یرسینیا که می توانند از حیوانات اهلی یا وحشی به انسان منتقل شوند. در اپیدمی هایی که 
در آمریکا مسبب میکروبی آن ها شناسایی شده اند، عوامل حیوانی موجب بروز ۵6% از اپیدمی های ناشی از 
سامانه های آبرسانی اجتماعی، و نیز موجب بروز 41% از اپیدمی های سامانه های آبرسانی غیر اجتماعی، شده اند. 

انتشار بیماری های باکتریایی منتقله از حیوانات از راه آب، اساسا در رابطه با آب های زیرزمینی بدون 
تصفیه یا با ضدعفونی نا مناسب، و همچنین آلوده شدن شبکه آبرسانی شامل آلودگی منابع آب تصفیه شده 
روباز می باشد. شیوع بیماری های پروتوزوئری منتقله توسط حیوانات از راه آب، اساسا بوسیله آب های سطحی 
فاقد فرایند صافی و ضدعفونی مناسب رخ می دهد. ویروس ها جزو عوامل حیوانی محسوب نمی شوند، هرچند 
و  ژنی  تغییرات  بوسیله  را  مختلفی  میزبان های  و  باشد  متنوع  و  پیچیده  بسیار  می تواند  ویروس ها  عملکرد 

ویژگی های فنوتیپ گوناگون )Phenotypic Properties( مبتال سازد.
 

بنابراین، جهت جلو گیری از انتقال میکروب ها از راه آب، می باید منابع طبیعی آب را در برابر خطرات 
کاهش  نمود.  محافظت  وحشی  و  اهلی  حیوانات  مدفوع  توسط  آلودگی  همچنین  و  انسان،  فاضالب  آلودگی 
راه  این  از  تنها  زیرا  می باشد،  ویژه  اهمیت  حائز  آب  طبیعی  منابع  در  آبزی  بیماری زای  میکروب های  تراکم 
توسط ضدعفونی  میکروب ها  مانده  باقی  بخش  و خنثی سازی  آب  تصفیه  فرایندهای  انجام  از  می توان پس 
 آب، نهایتا تراکم میکروب های بیماری زای باقی مانده در آب آشامیدنی را به کمتر از میزان دوز بیماری زایی

)Infectious Dose Level( میکروب ها کاهش داد. 

۲-3.  انتشار بیماری ناشی از نوع سامانه آبرسانی

شیوع بیماری های ناشی از آب، غالبا مربوط به مصرف آب آشامیدنی عمومی و یا خصوصی مانند چاه 



۲۵

مبانی کیفیت میکروبی آب                فصل دوم 

آب خصوصی می باشد. البته انتشار بیماری می تواند در نتیجه استفاده از آب هایی که برای آشامیدن مناسب 
نمی باشند، مانند آب جویبار یا چشمه ها توسط افرادی که در طبیعت اتراق می کنند، و یا نوشیدن غیر عمد 
آب در موقع آبتنی و تفریحات آبی، رخ دهد. سایر منابع احتمالی بیماری، شامل آب آشامیدنی بطری، یخ 
یا آب آشامیدنی آلوده در نقطه مصرف، مانند ظرف یا شیر آب آلوده به میکروب می باشد. همچنین، بیماری 
ناشی از آب می تواند در نتیجه انتقال عامل بیماری از راه جریان هوا از آب های غیر آشامیدنی و غیر تفریحی 
صورت گیرد. در دهه های اخیر شیوع بیماری لژیونال از برج های خنک کننده، وسیستم های بخار کارخانجات، و 

فواره های زینتی و پودر آب برای تازه نگهداشتن سبزیجات و گیاهان نیز گزارش شده است.
 

در آمریکا، بر مبنی قانون آب آشامیدنی ایمن، سامانه های آب آشامیدنی عمومی جهت بررسی شیوع 
بیماری های ناشی از آب، به دو دسته اجتماعی )Community( و غیر اجتماعی )Non community( تقسیم 
و  انشعاب سرویس،  از 1۵  بیش  ایست که  از شبکه  اجتماعی عبارت  آبرسانی  این مبنی، سامانه  بر  شده اند. 
یا یک جمعیت ساکن بیش از ۲۵ نفر را به صورت مستمر در طول تمام سال تامین آب نماید. سامانه های 
آب آشامیدنی غیر اجتماعی نیز برای استفاده عموم می باشند، ولی این سامانه ها به صورت مستمر در تمام 
طول سال دائر نمی باشند. سامانه های غیر اجتماعی اساسا برای استفاده مدارس، کارخانجات و صنایع فصلی، 
بیمارستآن ها، و یا جمعیت های گذرا یا موقت در پارک ها، متل ها، و اردوگاه های چادرزنی می باشند که دارای 
خالف  بر  خصوصی،  آب  چاه  مانند  خصوصی  آشامیدنی  آب  سامانه های  می باشند.  خود  مستقل  آب  منبع 

سیستم های آبرسانی عمومی، متصل به شبکه آبرسانی عمومی نمی باشند.
 

تعداد شیوع بیماری در دهه های 19۲0 تا ۲000 بر حسب سامانه های آبرسانی اجتماعی، و غیر اجتماعی، 
و کلیه انواع سامانه های آبرسانی در نمودار1 1-۲ نشان داده شده است. این آمار ویژگی دوره ای بودن تعداد کل 
اپیدمی ها را نشان میدهد. بطور کلی بین دهه های 19۲0 تا 19۵0 و 1971 تا 1990 تعداد متوسط سالیانه در 
حدود 30 مورد اپیدمی، و در دهه های 19۵1 تا 1970 و همچنین 1991 تا ۲000، تعداد متوسط سالیانه در 
حدود 11 مورد اپیدمی ناشی از آب رخ داده است. معموال تعداد بیماران ناشی از یک اپیدمی در سامانه های 
اجتماعی و بویژه در شهرهای بزرگ، بیشتر از تعداد بیماران مربوطه در سامانه های غیر اجتماعی و خصوصی 

می باشد.
نمودار 1-۲ : تعداد متوسط اپیدمی سالیانه از سامانه های اجتماعی، غیر اجتماعی و کل سامانه های آب آمریکا. ماخذ:

MF Craun, et. al., Waterborne outbreaks reported in the United States, J. Water Health, 2006;04 Suppl 
2:19-30.
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3-3.  انتشار بیماری ناشی از کمبودهای سامانه آب

مورد  هر  دریافتی،  گزارش های  مبنی  بر  نموده  امراض سعی  کنترل  و  پیشگیری  مرکز  از سال 1971 
اپیدمی از سامانه های آب عمومی را به یکی از ۵ نوع کمبود سامانه آب طبقه بندی نماید. این طبقه بندی 
عبارتست از: )1( کمبود فرایندهای تصفیه آب، )۲( کمبودهای شبکه آبرسانی، )3( فقدان تصفیه آب زیرزمینی، 
)4( کمبودهای متفرقه شناخته نشده، و )۵( فقدان تصفیه آب سطحی. آمار اپیدمی های مربوط به این کمبودها 

بین سال های ۲00۲-1971، بر حسب درصد از تعداد کل اپیدمی ها در نمودار ۲-۲ نشان داده شده است.

نمودار ۲-۲ : در صد شیوع بیماری های ناشی از سامانه آب عمومی از سال 1971 تا ۲00۲ بر حسب نوع کمبود سامانه آب، ماخذ:
MF Craun, et. al., Waterborne outbreaks reported in the United States, J. Water Health, 2006;04 Suppl 
2:19-30.
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نمودار ۲-۲ نشان میدهد میزان شیوع بیماری های ناشی از عدم تصفیه آب های زیرزمینی تقریبا بدون 
تغییر و ثابت مانده، ولی میزان اپیدمی های ناشی از فقدان تصفیه آب های سطحی کاهش یافته و از سال 1991 
به بعد فقط دو مورد اپیدمی از آب های سطحی گزارش شده است. همچنین، میزان شیوع بیماری های ناشی از 
کمبود فرایند تصفیه آب آشامیدنی، شامل فقدان یا مناسب نبودن فرایند صافی آب های سطحی، و عدم فرایند 
ضدعفونی یا ضدعفونی منقطع آب های زیرزمینی، کاهش یافته است. احتماال کاهش وقوع این اپیدمی ها، تا 
اندازه ای مدیون قوانین مربوط به پایش و انجام فرایندهای تصفیه آب های سطحی و زیرزمینی می باشد. سازمان 
 ،)Ground Water Rule, GWR( حفاظت محیط زیست در سال ۲000 موفق به وضع قوانین آب های زیرزمینی
به منظور کاهش خطر بیماری های باکتریایی و ویروسی گردید، و شرایطی را که مستلزم اقدامات ترمیمی از 

جمله ضدعفونی آب می باشد، مشخص نمود. آخرین الحاقیه این قوانین در سال ۲006 وضع شد.
 

قوانین تصفیه آب های سطحی ) )SWTR و الحاقیه 1989 آن به منظور حفاظت در برابر میکروب های 
میکروب های  سایر  نیز  و   )Giardia intestinalis(نالس اینتستی  ژیاردیا  و  ویروس ها،   ،)Legionella( لژیونال 
سطحی  آب های  نفوذ  تحت  مستقیما  که  زیرزمینی  آب های  یا  سطحی،  آب های  سامانه های  در  نظر  مورد 
آبرسانی  سامانه های  در  آب  به ضدعفونی  مربوط  و ضوابط  معیارها   ،SWTR قوانین  گردید.  وضع  می باشند، 
کیفیت  دارای  که  آب های سطحی  منابع  باستثناء  آب ها  تمام  نمودن  صافی  و  می نماید  مشخص  را  عمومی 
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بسیار باال می باشند را الزامی می سازد. سپس سه سری قوانین دیگر به نام قوانین پیشرفته ی SWRT وضع 
نمود تا به ویژه در برابر میکروب کریپتوسپوریدیوم حفاظت بیشتری بوجود آید. رئوس این قوانین شامل الزام 
مؤثر  ضدعفونی  و  اضافی  تصفیه  فرایند های  الزام  سطحی،  آب های  منابع  در  گریپتوسپوریدیوم  انگل  پایش 
پایه ای در شرایط مشخص  الگوی نیمرخ کیفی آب و غلظت های  انگل کریپتوسپوریدیوم، تهیه   برای کنترل 
)Profiling & Benchmarking( جهت تضمین ضدعفونی مؤثر آب و تامین یک حریم حفاظتی مستمر در برابر 

میکروب ها می باشد.
 

میزان اپیدمی های ناشی از کمبودهای شبکه آبرسانی، از حدود متوسط۲1% در دهه های 1971 تا ۲000، 
سپس در دو سال بعد به بیش از ۵0% افزایش یافت. آلودگی آب در شبکه های آبرسانی توسط مواد حاصل از 
خورندگی لوله ها و تجهیزات شبکه آبرسانی، یا بواسطه اتصال غیرعمد یا غیر مجاز شبکه آبرسانی به لوله های 
آب آلوده )Cross-Connections(، و همچنین به خاطر مکش یا سیفون شدن آب های آلوده به داخل شبکه 
بهداشتی  حفاظ های  به  مجهز  که  روباز  شده ی  تصفیه  آب  منابع  خاطر  به  و   ،)Back-Siphonage( آبرسانی 
نمی باشند، و نیز به خاطر تعمیرات شبکه آبرسانی و یا اتصال انشعاب آب و نظائر آن بدون اجرای تمهیدات 

الزم جهت جلوگیری از آلودگی شبکه آبرسانی، رخ می دهد. 

معموال میزان نسبی تعداد موارد بیماری ناشی از کمبودهای شبکه آبرسانی، پایین می باشد، زیرا این 
کمبودها معموال منطقه محدودی از شبکه آبرسانی را فرا می گیرند. به طور متوسط، بین سال های 1971 تا 
۲00۲، تعداد بیماران هر اپیدمی ناشی از کمبودهای شبکه آبرسانی برابر با 1۵۲ نفر بوده،  هر چند در یکی از 
این اپیدمی ها بیش از ۵000 نفر بیمار شدند. اتیولوژی شیوع بیماری های ناشی از کمبودهای شبکه آبرسانی 
به ترتیب، 3۵% عوامل شیمیایی، 17% عوامل پروتوزوئری، 14% عوامل باکتریایی، 4% عوامل ویروسی و %30 

میکروب های نا مشخص گزارش شده اند. 

۴-3.  اتیولوژی بیماری های ناشی از آب

احتمال ایجاد بیماری توسط یک میکروب بیماری زای آبزی، بستگی به نوع میکروب و میزان تماس با 
آن، تراکم میکروب در آب، درجه حرارت آب، چگونگی انتقال و سرایت میکروب بیماری زا از مبداء تا نقطه 
تماس با انسان، و میزان آسیب پذیری فرد یا جمعیت نسبت به میکروب مورد نظر دارد. راه های انتقال عوامل 
بیماری های ناشی از آب، شامل خوردن مواد خوراکی آلوده، مانند نرم تنان صدف دار که در آب های آلوده به 
فاضالب رشد کرده و معموالً به صورت خام یا نیمه پز مصرف می شوند، یا از راه مصرف میوه و سبزیجات خام 
که با آب آلوده آبیاری و یا شستشو شده اند، و همچنین، از راه تماس پوست در آبتنی و یا نوشیدن آب آلوده، 

و یا استنشاق گرد یا پودر آب آلوده نیز انجام می گیرد. 

مقایسه آمار دهه ۲010-۲001 با دهه های قبل از آن، نشان می دهد در نتیجه پیشرفت در زمینه های 
پایش و آزمایش آب، تشخیص اتیولوژی اپیدمی های ناشی از آب آشامیدنی از حدود ۵1% به 87% افزایش یافته 
است. جدول 3-۲، آمار تعداد شیوع بیماری های ناشی از آب آشامیدنی در دهه های 1971 تا ۲010 را که ناشی 
از عوامل انگلی، عوامل باکتریایی، عوامل ویروسی، عوامل شیمیایی سمی، باکتری لژیونال، عوامل نامشخص و 

عوامل چندگانه می باشند، نشان می دهد.
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جدول 3-۲ : اتیولوژی )عوامل بیماری( اپیدمی های ناشی از آب آشامیدنی در کشور آمریکا در دهه های 1971 تا ۲010.  این جدول 
بر مبنی داده های ماخذ زیر تهیه شده است.

CDC, Surveillance for Waterborne Disease Outbreaks Associated with Drinking Water and Other 
Nonrecreational Water, United States, 2009-2010, MMWR Sept. 6, 2013;62(No. 35), 714-720.

Decades Parasitic Bacterial Viral Chemical Unidentified Legionella 
spp.

 Multiple
etiology

 Total No.
of Out-
breaks

1971-1980 36 37 9 34 170 3 2 291

1981-1990 65 29 24 12 109 11 1 251

1991-2000 33 24 11 17 63 4 1 153

2001-2010 22 20 19 13 20 53 9 156

Total 156 110 63 76 362 71 13 851

به چالش های جدید و جدی در سامانه های آب آشامیدنی می نماید.  اشاره  آمار دهه ی ۲001-۲010 
در مرتبه اول، باکتری لژیونال بیش از سایر عوامل بیماری در سامانه های آب گزارش شده، و موجب بیش از 
 90% تلفات شده است. در یک بازنگری به اپیدمی های ناشی از آب بین سال های 1973 تا ۲000، مشخص 
گردید تعداد 69 اپیدمی ناشی از لژیونال قابل گزارش نبوده است. در واقع اولین گزارش اپیدمی ناشی از آب 
توسط باکتری لژیونال در سال ۲001 منتشر شد. باکتری لژیونال تا سال ۲009 در فهرست میکروب های قابل 
آالینده آب که توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود، قرار نداشت. به هر ترتیب، در حال حاضر 
روشن است که استفاده از روش های کنترل و کاهش باکتری لژیونال بسیار ضروری است. کنترل باکتری لژیونال 
معضل پیچیده ای است زیرا این باکتری می تواند در لوله های داخل ساختمان ها تولید مثل نماید که خارج از 
حوزه کنترل سازمان های آب و محیط زیست می باشد. همچنین، با وجودی که بعضی اماکن بهداشت عمومی 
مانند بیمارستان ها، سیستم های تصفیه برای کنترل باکتری لژیونال را نصب کرده اند، ولی این سیستم ها موجب 

جلوگیری کامل شیوع این بیماری نشده اند.

۵-3. بررسی آمار اپیدمی های ناشی از آب در دهه ی اول قرن حاضر

مرکزپیشگیری و کنترل امراض آمار اپیدمی های ناشی از آب در قرن بیست و یکم را به صورت اپیدمی هایی 
که در عرض دوره های دو ساله گزارش شده اند، تا سال ۲01۲ تجزیه و تحلیل نموده است. در این گزارش ها 
سعی ویژه در مشخص نمودن دقیق عوامل و مکان ها و شرایطی که موجب ایجاد اپیدمی شده، به عمل آمده 
است. به این منظور طبقه بندی باکتری ها به باکتری های لژیونال، و غیر لژیونال به ویژه کمپیلوباکتر، و موارد 
بیماری توسط نوروویروس ها تاکید شده است. همچنین، بیماری های حاد روده ای )AGI( و ریوی )ARI( و 

پوستی، هپاتیت، و شیگلوزیس، و اشریشیاکالی سمی مورد توجه است.

به غیر از سامانه های آبرسانی اجتماعی و غیر اجتماعی، سامانه های آبرسانی خارج از کنترل سازمان های 
یا  و  در محل مصرف  و آب هایی که  تجارتی،  بطری های  آشامیدنی  زیست، شامل آب  و سازمان محیط  آب 
آلوده  مراقبتی  و  درمانی  تأسیسات  سایر  و  بیمارستان ها  ویژه  به  ساختمآن ها،  داخل  کشی  لوله  سیستم  در 
می شوند، مورد توجه می باشد. به عالوه، طبقه بندی کمبودها به صورت چهارگانه زیر بررسی شده است: )1( 
آب زیرزمینی بدون تصفیه، )۲( کمبودهای منابع طبیعی آب، فرایند های تصفیه آب، و شبکه آبرسانی، )3( 
کمبودهای مربوط به رشد باکتری لژیونال در لوله کشی ساختمآن ها، و )4( کمبودهای نامشخص. نمودار های 
 3- ۲ و 4-۲ به ترتیب اتیولوژی اپیدمی های ناشی از آب، و کمبودهای سامانه آب را که موجب اپیدمی های 

ناشی از آب در سال های ۲001 تا ۲01۲ شده اند، نشان می دهد.



۲9

مبانی کیفیت میکروبی آب                فصل دوم 

جدول 4-۲ آمار اپیدمی های ناشی از آب در آمریکا در سال های ۲001 تا ۲01۲ را به تفصیل نشان 
از  آشامیدنی  آب های  از  بیماری  مورد شیوع  تعداد 33  سال های۲009-۲010،  در  نمونه،  عنوان  به  میدهد. 
17 ایالت آمریکا گزارش گردید، که در مجموع موجب1040 مورد بیماری، 8۵ بیمار بستری در بیمارستان 
)۲/ 8% بیماران(، و 9 نفر تلفات شد. به استثناء یک اپیدمی، باکتری لژیونال در کلیه این اپیدمی ها شناسایی 

نمودار 3-۲ : اتیولوژی اپیدمی های ناشی از آب در آمریکا در سال های ۲01۲-۲001 ماخذ: این نمودار بر مبنی آمار مرکز پیشگیری 
و کنترل امراض در نشریه MMWR توسط نگارنده تهیه شده است.
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نمودار 4-۲ : کمبودهای سامانه آب در اپیدمی های ناشی از آب در آمریکا در سال های ۲01۲-۲001 ماخذ: این نمودار بر مبنی آمار 
مرکز پیشگیری و کنترل امراض در نشریه MMWR توسط نگارنده تهیه شده است.
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 کنترل شیوع بیماری های ناشی از آب               فصل دوم

و %6  باکتری کمپیلوباکتر،  توسط  لژیونال، %1۲  باکتری  توسط  اپیدمی ها در حدود %۵8  این  اتیولوژی  شد. 
توسط ترکیبی از چند نوع میکروب تشخیص داده شد. کمبودهای عامل این اپیدمی ها، ۵8% باکتری لژیونال 
در لوله های ساختمانی، ۲4% آب های زیر زمینی بدون تصفیه، و  1۲% کمبودهای شبکه آبرسانی، و حدود %3 
مربوط به مجموعه مشکالت آب های زیرزمینی بعالوه شبکه آبرسانی می شود. در حدود ۵0% از کمبودهای 
شبکه آبرسانی مربوط به اتصال های غیر مجاز به شبکه آبرسانی )Cross Connections( و ۵0% مربوط به عدم 
ضدعفونی آب می گردد. منابع طبیعی آب در کلیه این اپیدمی های ناشی از آب آشامیدنی یا آب زیرزمینی، و یا 
مخلوطی از آب زیرزمینی و آب سطحی بوده است و در مجموع، حدود 60% کمبودها مربوط به عدم ضدعفونی 

آب زیرزمینی، و حدود 40% مربوط به اتصاالت غیر مجاز می گردد.

در اپیدمی های ناشی از آب آشامیدنی ۲010-۲009، باکتری لژیونال موجب 7% تعداد بیماران و %9۲ 
تلفات گردید، در حالیکه باکتری کمپیلوباکتر موجب 78% تعداد بیماران و بدون تلفات تشخیص داده شد. در 
حدود 6% بیماران توسط چند عامل میکروبی بیمار شدند. باکتری های غیر لژیونال موجب بیماری حدود %8۲ 
بیماران گردید، و حدود 93% بیماران مبتال به بیماری گاستروانتریت حاد شدند. حدود 79% بیماران توسط 
سامانه های آبرسانی اجتماعی، و 97% بیماران توسط آب های زیرزمینی، و  93% بیماران به خاطر ترکیبی از آب 

زیرزمینی ضدعفونی نشده و آلودگی شبکه آبرسانی مبتال به بیماری شدند. 

غیر  و  آشامیدنی  غیر  آب های  از  ناشی  اپیدمی  مورد  تعداد 1۲  در سال های ۲009-۲010،  به عالوه، 
تفریحی گزارش شده که موجب ۲34 مورد بیماری، ۵1 بیمار بستری در بیمارستان، و 6 نفر تلفات گردید. این 
آب ها شامل آب برج های خنک کننده، فواره های زینتی، سیستم های تولید بخار کارخانجات، یا آب فشان های 
تعداد   %4۲ و  اپیدمی ها،  این  موجب  %۵8  لژیونال  باکتری  می گردد.  مغازه ها  سبزیجات  و  میوه  و  گلخانه ها 
بیماران، و 96% بیماران بستری در بیمارستان، و کلیه موارد تلفات گردید. کمبودهای شبکه آبرسانی و آب های 
زیرزمینی تصفیه نشده در جمع موجب 96۵ مورد بیماری )حدود 93% بیماران( شد. از ۲ مورد شیوع بیماری 
ناشی از کمبود های شبکه آبرسانی، یکی مربوط به عدم ضدعفونی آب، و دیگری به خاطر اتصال لوله غیر مجاز 

به شبکه آبرسانی، تشخیص داده شد. 

۴. قوانین مربوط به باکتری های کلیفرم و انتشار بیماری

این  از  لذا،  باشد.  مدفوعی  مواد  به  آب  آلودگی  نشانه  احتماال  می تواند  آب  در  کلیفرم  باکتری  وجود 
رابطه احتمالی برای تعیین کیفیت میکروبی آب آشامیدنی استفاده می گردد. سازمان حفاظت محیط زیست 
آمریکا میزان حد اکثر آلودگی)Maximum Contaminant Level( یا MCL و الزام پایش مستمر تراکم کل 
باکتری های  تراکم  وقتی  معموال  است.  نموده  تعیین  عمومی  آبرسانی  سامانه های  در  را  کلیفرم  باکتری های 
کلیفرم در نمونه های آب، کمتر از حد اکثر مجاز باشد، نتیجه گیری می شود که آب آشامیدنی مزبور ایمن 
است. در حالیکه شیوع بیماری های ناشی از آب حتی در مواقعی که تراکم باکتری های کلیفرم پایین تر از حد 

اکثر مجاز بوده اند نیز، گزارش شده است.
 

در  ویژه  به  آب،  میکروبی  معرف کیفیت  و  میکروبی  عنوان شاخص  به  کلیفرم  باکتری های  از  استفاده 
مواردی که میکروب های پروتوزوئری و یا ویروس های بیماری زا نیز در سامانه آب وجود دارند، می تواند دارای 
چندین نکته ضعف و کمبود باشد. در حالی که اغلب ویروس های آبزی بسادگی ضدعفونی می گردند، بعضی از 
ویروس ها و یا تجمع کلوئیدی آن ها ممکن است در برابر مواد ضدعفونی کننده مختلف آب، بیشتراز باکتری های 
کلیفرم مقاوم باشند. به عالوه، انگل های پروتوزوئری در برابر بعضی از مواد ضدعفونی کننده رایج، به ویژه مواد 
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کنترل امراض در نشریه MMWR توسط نگارنده تهیه شده است(
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کلر دار که درتصفیه آب استفاده می شوند، حتی مقاوم تر از باکتری های کلیفرم بوده و مدت زمان طوالنی تری 
نسبت به باکتری های کلیفرم در آب زنده میمانند. 

به  یا   ،)Total Coliform Rule( باکتری های کلیفرم  تراکم کل  قوانین سازمان محیط زیست در مورد 
اختصار قوانین TCR، سامانه های آبرسانی عمومی را ملزم می سازد که پایش این باکتری ها را به تناوبی که 
بستگی به نوع سامانه آبرسانی )اجتماعی یا غیر اجتماعی( و تعداد مشترکین آب دارد، انجام دهند. سامانه هایی 
مطالعه  یک  می باید   TCR قوانین جدید  طبق  می باشند،  ماه  در  آب  نمونه   ۵ از  کمتر  آزمایش  به  ملزم  که 
با این حال مطالعات متعدد نشان  انجام دهند.  بهداشتی ) Periodic Sanitary Survey( نیز به طور متناوب 
میدهدکه معیارهای قوانین TCR، برای شناسایی سامانه های آبرسانی که مستعد ایجاد اپیدمی می باشند، و 

معیار سنجش باکتری های کلیفرم به تنهایی، نمی تواند معرف واقعی کیفیت میکروبی آب باشد.

۵. میکروب های بیماری زای آبزی جدید )نوظهور(

در بعضی اپیدمی ها، حتی پس از انجام آزمایش های بسیار گسترده، اتیولوژی یا عامل بیماری شناسایی 
کریپتوسپوریدیوم  از:  عبارتند  شده اند  شناسایی  جدیدا  نسبتاً  که  آبزی  بیماری زای  میکروب های  نمی شود. 
 ،)Rotaviruses( روتاویروس ها   ،)Noroviruses ( نوروویروس ها   ،)Giardia( ژیاردیا   ،)Cryptosporidium(
انگل  باکتری اشریشیا کالی سویهO157:H7 . یک  یرسینیا )Yersinia(، کامپیلوباکتر )Campylobacter(، و 
پروتوزوئری آبزی نیز که دارای بعضی از ویژگی های مورفولوژیک )شکل ظاهری( کریپتوسپوریدیوم می باشد، 
به نام سیکلوسپورا کی یتاننسس )Cyclospora cayetanensis( شناسایی شده است. پروتوزوئر سیکلوسپورا 
در سراسر دنیا در نمونه های مدفوع بیماران مبتال به اسهال، و نیز در یک اپیدمی آب آشامیدنی که با کلر 

ضدعفونی شده بود، در کشور نپال شناسایی گردید.
 

دسته  است.  مشکوک  نیز  آب  راه  از   )mycobacteria( مایکوباکتریا  مرموز  میکروب  سرایت 
میکروب های  شامل  شوند،  منتقل  می توانند  نیز  آب  راه  از  احتماالً  که  بیماری زا  میکروب های  از  دیگری 
پیلوری  هلیکوباکتر   ،)Aeromonas spp( آئروموناس  گونه های   ،)microsporidia( مایکروسپوردیا 
ای  هپاتیت  ویروس   ،)Adenoviruses( ادنوویروس ها   ،)Toxoplasma( تاکزوپالسما   ،)Helicobacter pylori( 
)Hepatitis E Virus, HEV(، استروویروس ها )Astroviruses(، و کلیسی ویروس ها )Caliciviruses( می باشند. 
گروه نوروویروس ها عامل مهمی در انتشار بیماری های آبزی به شمار می رود و میکروب های بیماری زای نوظهور 

دیگری نیز از کشورهای مختلف گزارش شده اند.
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6. چکیده مطالب
 

بیماری های ناشی از آب در ایاالت متحده تا حد زیادی تحت کنترل در آمده اند ولی هنوز هم انتشار 
از آب آشامیدنی  بیماری های ناشی  اپیدمی  ناپذیر است. در دهه ۲010-۲001 تعداد 1۵6  بیماری اجتناب 
و  اپیدمی ها  تعداد  اخیر  سال های  در  هر چند  است.  بیماری شده  مورد  موجب 43۲733  که  گزارش شده، 
انتشار  نظر دور داشت که حتی  از  نباید  ولی  است،  یافته  آشامیدنی کاهش  از آب  ناشی  بیماری های  شدت 
بیماری های سبک و یا معتدل به ویژه در شهرهای بزرگ می تواند موجب عواقب سنگین اقتصادی و انسانی 
گردد. اپیدمی های کوچک نیز حائز اهمیت می باشند زیرا بستگی به عوامل میکروبی، می تواند موجب تلفات 

زیاد شود.
 

رخداد بیماری های آبزی در آمریکا به صورت کامل گزارش نمی گردند و حتی اپیدمی هایی که گزارش 
می شوند لزوما منجر به تحقیقات کامل اپیدمیولوژی و مستند سازی کامل چگونگی انتشار بیماری نمی شود. 
به عالوه خطر بیماری های بومی ناشی از آب نیز حائز اهمیت است. موارد بیماری های متفرقه و پراکنده معموال 
هیچ گاه به عنوان اپیدمی شناخته نمی شوند و برای تشخیص ریسک یا احتمال رخداد بیماری های بومی ناشی 
از آب، انجام مطالعات ویژه اپیدمیولوژی الزم می باشد. اپیدمی های ناشی از آب که هنوز هم در ایاالت متحده 
اتفاق می افتد قابل پیش گیری است و توجه بیشتری می باید به حفاظت از کیفیت منابع طبیعی آب )خام(، 
پایش و بهینه سازی فرایند های تصفیه آب، و بهره برداری و نگهداری دقیق و صحیح از شبکه آبرسانی مبذول 

داشت. 

انتشار بیماری های ناشی ازآب توسط هر دو گروه میکروب های بیماری زای حیوانی و غیر حیوانی رخ 
نمونه،  به عنوان  پیشگیری می باشند.  این گروه میکروب ها مستلزم روش های مختلف  از  و هر یک  می دهد، 
تب تیفوئید و بیماری وبا که منحصرا از فاضالب انسان ناشی می شود، توسط استفاده از فرایند ضدعفونی آب 
آشامیدنی، و کاهش آلودگی منابع طبیعی آب توسط فاضالب انسانی، موجب پیشگیری مؤثر از انتقال و سرایت 

این بیماری ها از راه آب شده است. 

در  بیشتر  بسیار  ژیاردیا مستلزم دقت  و  کریپتوسپوریدیوم  میکروب های  و سرایت  انتقال  از  پیشگیری 
فرایند های تصفیه آب می باشد، ولی این اقدام به تنهایی کافی نیست. حیوانات وحشی و اهلی نیز جزو منابع 
میکروب های پروتوزوئری می باشند و تمهیدات مدیریتی برای کاهش میزان آلودگی منابع طبیعی آب توسط 
این میکروب ها ضروری می باشد. چنانچه منابع طبیعی آب، با تراکم زیاد این میکروب ها آلوده شوند، به احتمال 
قوی دوز بیماری زایی این میکروب ها حتی پس از فرایندهای صافی و ضدعفونی آب، در آب آشامیدنی وجود 
خواهد داشت. فصل سوم این مجموعه در مورد حفاظت منابع طبیعی آب و تصفیه مناسب آب، و فصل چهارم 

در مورد نظارت و پایش مناسب منابع طبیعی آب و آب تصفیه شده می باشد.

در  آب  میکروبی  کیفیت  تعیین  برای  را  بیشتری  شاخص های  می باید  کالی،  اشریشیا  باکتری  جز  به 
آبزی،  بیماری زای  میکروب های  و  مدفوعی  آالینده های  تبیین  برای  مناسب  شاخص های  انتخاب  نظرگرفت. 
کننده  ضدعفونی  مواد  برابر  در  آسیب پذیری  میزان  آب،  در  آن ها  زیست  قابلیت  گرفتن  نظر  در  با  می باید 
انسان، تعیین شوند. استفاده از شاخص های متعدد میکروبی  ازدیاد ریسک نسبت به سالمتی  آب، و برآورد 
دیگری  شاخص های  کلیفرم،  باکتری های  بر  عالوه  بود.  خواهد  ضروری  احیاناً  شاخص،  یک  فقط  عوض  در 
انتروکوک ها )Enterococci(، کلیفاژ های سوماتیک و ویژه مذکر از   که برای پایش پیشنهاد شده اند عبارتند 

جنز  پرفرین  کالستریدیوم  باکتری  اسپورهای  و   ،)Somatic and Male-Specific Coliphages( 
 .)Spores of Clostridium perfringens(
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7. پرسش ها

شرط الزم وکافی برای تشخیص بروز یا انتشار یک بیماری میکروبی ناشی از آب چیست؟. 1
دو مورد از انتشار بیماری های ناشی از آب را توسط آب های غیر آشامیدنی، نام ببرید.. ۲
به طور کلی سامانه های آبرسانی آشامیدنی را در رابطه با نوع سرویس دهدی به جامعه، بر اساس چه . 3

ضوابطی می توان تقسیم بندی نمود؟
به صورت . 4 آشامیدنی،  آب  از  ناشی  اپیدمی  یک  هر  در  گزارش شده،  آمار  اساس  بر  و  کلی  به طور 

متوسط، آیا تعداد افراد مبتال به بیماری از یک سامانه آبرسانی عمومی بیشتر می باشد یا از یک سامانه 
آبرسانی غیر عمومی؟ دلیل عمده این تفاوت در تعداد متوسط افراد مبتال در هر اپیدمی از این دو 

سامانه آبرسانی چیست؟ 
عامل میکروبی بزرگ ترین اپیدمی ناشی از آب آشامیدنی در شهر میلواکی در آمریکا چه بود؟ به چه . ۵

دلیل این میکروب در سامانه تصفیه آب آشامیدنی کنترل نشد؟ تعداد افراد مبتال و تلفات این اپیدمی 
را ذکر کنید.

سهم عوامل یا انواع مختلف میکروب ها، در آسیب رسانی و ایجاد بیماری های ناشی از آب، چگونه . 6
بوده است؟

چه عوامل کلی و عمده در شناخت و تشخیص بروز یک اپیدمی و ناشی بودن آن از آب آشامیدنی . 7
دخالت دارند.

در رابطه با پژوهش های اپیدمی بیماری ها، کدام یک از جمالت زیر صحیح و یا اشتباه می باشند؟ در . 8
 هر مورد مختصراً توضیح دهید:

الف( احتمال تشخیص انتشار بیماری از سامانه های آبرسانی غیرعمومی و خصوصی بیشتر از احتمال 
 تشخیص آن در سامانه های آبرسانی عمومی می باشد: صحیح یا اشتباه

ب( احتمال تشخیص اپیدمی در جوامع کوچکتر، کمتر است نسبت به جوامع بزرگتر:صحیح یا 
 اشتباه

پ( احتمال تشخیص انتشار یا اپیدمی بیماری هایی که دارای نشانه های شدیدتر می باشند )مانند 
اسهال شدید آبکی یا خونی، یا استفراغ، یا تب شدید( کمتر است تا احتمال تشخیص انتشار 

بیماری هایی که عوارض شان خفیف است )مانند اسهال مالیم، یا  نشانه های کلی شبه آنفالنزا(:  
 صحیح یا اشتباه

ت( تشخیص بروز اپیدمی بیماری های مربوط به انگل های پروتوزوئرها و یا باکتری های معینی، 
مشکل تر است تا تشخیص انتشار بیماری های مربوط به ویروس ها: صحیح یا اشتباه
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آیا معیار سنجش باکتری های کلیفرم در آب به تنهایی می تواند معرف واقعی کیفیت میکروبی آب . 9
باشد، یا خیر؟ به صورت مختصر توضیح دهید.  

به چه دلیل، عالوه بر استفاده از شاخص های باکتری های کلیفرم، شاخص های بیشتری برای تعیین . 10
وجود میکروب های بیماری زا در آب را می باید در نظرگرفت؟

عوامل مؤثر در ایجاد بیماری و راه های معمول انتقال میکروب بیماری زای آبزی را نام ببرید؟ . 11
به چه دلیل میکروب های بیماری زای آبزی که منبع و منشأ عفونت آن ها منحصر به انسان می باشد، بر . 1۲

خالف کشورهای در حال توسعه، جزو علل مهم انتشار بیماری در کشورهای پیشرفته صنعتی بشمار 
نمی روند.

عوامل حیوانی اپیدمی های ناشی از آب را تعریف کنید.. 13
آبزی . 14 بیماری زای  میکروب های  آلودگی  از  با جلوگیری  رابطه  در  آب،  منابع طبیعی  کنترل  اهمیت 

که توسط عوامل حیوانی )Zoonotic( منقل می شوند، و در رابطه با تصفیه آب آشامیدنی در حدی 
پایین تر از دوز بیماری زایی میکروب ها، چه می باشد.
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فصل سوم
موانع چندگانه )فزاینده( آالینده زدایی، کیفیت آب در منابع طبیعی و در 

مراحل گوناگون تصفیه و شبکه آبرسانی

موانع  ایجاد  ایده ی  یا  )نظریه(  بینش  اساس  بر  سالم،  آب  ارائه  برای  آشامیدنی  آب  سازمان های  اغلب 
چندگانه )Multiple-Barrier Concept(، یا مراحل متعدد آالینده زدایی، به منظور پیشگیری مؤثر از نفوذ و 
راه یابی میکروب های بیماری زا و مواد آالینده به آب آشامیدنی تصفیه شده، به عنوان یک رهنمود اصلی در 
مدیریت آب آشامیدنی پیروی می کنند. در این فصل، مفهوم ایجاد موانع چندگانه پیشگیری از آلودگی آب 
آشامیدنی توسط میکروب های بیماری زا، در ارتباط با ضوابط پایه ای و روش های حفاظت از منابع طبیعی آب، 
و منابع آلودگی شناخته شده و بالقوه، و در رابطه با فرایند های تصفیه و ضدعفونی آب، و همچنین در رابطه 
با ایمنی )امنیت( آب، و اطالع رسانی به مشترکین آب، به منظور تضمین باالترین کیفیت آب آشامیدنی قابل 

دسترسی، بررسی می شود. 

1.  ایجاد موانع چندگانه )فزاینده( آالینده زدایی 

چندگانه  موانع  بیشتر  چه  هر  ایجاد  که  فرضیه،  این  مبنی  بر  چندگانه  موانع  ایجاد  نظریه  یا  مفهوم 
جلوگیری از آلودگی منابع طبیعی آب، به عالوه مراحل گوناگون تصفیه آب در سامانه آب آشامیدنی، می تواند 
موجب تضمین ارائه آب آشامیدنی سالم به مشترکین آب باشد، بنا شده است. بر این اساس، چنانچه یکی از 
مراحل یا موانع متعدد، درست عمل نکند، سایرموانع باقی مانده می تواند میزان میکروب های بیماری زا و سایر 
آالینده ها در آب تصفیه شده آشامیدنی را، در سطحی پایین تر از میزان حد اکثر مجاز آلودگی تامین نماید. هر 
چند موانع قابل استفاده برای سامانه های آب بستگی به موقعیت ویژه مکانی آن ها دارد، با این حال موانع اصلی 

آالینده زدایی شامل موارد زیر می گردد:

• حفاظت از منابع طبیعی آب )خام(	
• عملکرد فرایند های تصفیه آب	
• عملکرد فرایند ضدعفونی آب	
• بهره برداری از شبکه آبرسانی	
• حراست و امنیت آب	
• آموزش و اطالع رسانی	

حفاظت از منابع طبیعی آب به منظورکاهش میزان آلودگی آب و ارائه ی بهترین کیفیت آب برای تصفیه، 
توسط کنترل مصارف آب در حوزه آبریز، و کاهش حتی االمکان آلودگی های ناشی از فاضالب انسان، و حفاظت 
از تأسیسات برداشت آب و مدخل چاه های آب، و استفاده از سایر استراتژی هایی که از آلودگی منابع طبیعی 
آب جلوگیری میکند، و یا میزان آن را کاهش میدهد، امکان پذیر است. در موارد بحرانی، احتماال جایگزینی 
منابع طبیعی آب، و یا توسعه منابع جدید آب با کیفیت برتر، ضروری و حتی از نظر اقتصادی نیز می تواند 

مقرون به صرفه باشد.
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آتی  احتیاجات  با در نظر گرفتن  و  به صورت اصولی و صحیح،  تصفیه خانه های آب آشامیدنی می باید 
برنامه ریزی و طراحی و بنا شده، و به صورت بهینه بهره برداری و نگهداری شود، تا بتوان از آن به عنوان مرحله 
مؤثری در ارائه آب آشامیدنی سالم استفاده نمود. مراحل آالینده زدایی درتصفیه خانه های متداول آب آشامیدنی 
یا  سریع  ماسه ای  صافی های  ته نشینی،  استخرهای  لخته سازی،  و  انعقاد  پیشرفته  فرایندهای  شامل  شهری، 
هر چند  آب،  تصفیه  فرایند های  )Membrane Systems( می گردد.  ممبرین  یا  پوستی  و صافی های  آهسته، 
برخی به ظاهر کم اهمیت به نظر برسد، چنانچه مورد بهره برداری صحیح و دقیق قرار نگیرد، می تواند اثرات 

مخرب سهمگین در کیفیت نهایی آب تصفیه شده وارد سازد.
 

می باشد.  شده  تصفیه  آب  به  میکروب ها  نفوذ  از  جلوگیری  مانع  آخرین  معموال  آب  فرایند ضدعفونی 
مؤثر آب،  فرایند ضدعفونی  مهیا سازد که  نحوی  به  را  ماقبل ضدعفونی آب می باید کیفیت آب  فرایندهای 
امکان پذیر گردد. بدیهی است اگر فرایندهای تصفیه در باالدست مرحله ضدعفونی آب، کیفیت مناسب آب برای 
ضدعفونی نمودن آن را فراهم نسازد، ضدعفونی مؤثر آب نیز امکان پذیر نمی گردد. فرایند ضدعفونی آب شامل 
تامین مواد ضدعفونی کننده باقی مانده در شبکه آبرسانی نیز می باشد، که رشد مجدد میکروب ها در شبکه را 
محدود کرده، و حتی االمکان آلودگی هایی نظیر اتصاالت غیر مجاز یا نامتجانس )Cross Contamination( را نیز 
خنثی سازد. سامانه آبرسانی شامل خطوط انتقال آب و منابع آب تصفیه شده به ویژه منابع روباز آب، می باید به 
صورت مناسب و مؤثر در برابر مواد آالینده حفاظت شده و از کاهش کیفیت آب در آن ها جلوگیری بعمل آید. 

تدارکات امنیتی از قبیل کنترل ورودی ویژه کارکنان سازمان آب با کد رمز، ایجاد موانع فیزیکی شامل 
 ،)On-line( نرده، دوربین های مراقبتی، زنگ خطر و غیرو، و مراقبت و پایش در زمان واقعی و در زمان مجازی
می تواند تا حدی موجب شناسایی و انجام اقدامات پیشگیرانه در برابر اعمال خرابکارانه واقع شود. نهایتا، آموزش 

کارکنان سازمان آب و مشترکین آب برای حراست از آب آشامیدنی سالم قطعا امری ضروری می باشد.  

۲. کیفیت آب در منابع طبیعی 

کیفیت منابع طبیعی آب های سطحی و زیرزمینی که برای آب آشامیدنی استفاده می شود می تواند بسیار 
متنوع بوده و گستره )طیف( آن از آب های تقریبا دست نخورده و سالم در بعضی مناطق کوهستانی شروع و 
تا آب هایی با کیفیت بسیار نازل و آلوده در مناطقی دیگرادامه یابد. در حالت ایده آل، منبع طبیعی آب می باید 
عاری از آالینده های میکروبی ناشی از فعالیت های انسانی و حیوانات، و عاری از آلودگی های شیمیایی طبیعی 
و مصنوعی زیان آور باشد، و میزان کمیت آب نیز می باید مناسب با نیازها جهت رفع احتیاجات آتی جمعیت 
و  کشاورزی،  صنعتی،  فعالیت های  از  ناشی  آلودگی های  و  جمعیت،  ازدیاد  خاطر  به  باشد.  گیرنده،  سرویس 
خانگی، در موارد زیادی به خاطرعدم دسترسی به منابع طبیعی آب متناوب، بسیاری از جوامع چاره ای جز 
استفاده از منابع طبیعی آب با کیفیت نازل برای تامین آب آشامیدنی ندارند. به میزانی که کیفیت منبع طبیعی 
آب پایین باشد، به همان نسبت نیز احتیاج بیشتری به مراحل مضاعف تصفیه آب، با کارآرایی مؤثر و قابل 

اطمینان برای جداسازی آالینده های میکروبی و شیمیایی، بیشتر خواهد بود. 

کیفیت میکروبی منابع طبیعی آب می تواند به فوریت دستخوش تغییرات فاحش گردد، از جمله در زمان 
بارش های جّوی، تغییر کیفیت منابع آب های سطحی می تواند در عرض چند دقیقه صورت گیرد. همچنین، 
کیفیت منابع آب طبیعی می تواند به خاطر فعالیت های متنوع انسان در حوزه آبریز، به صورت روزانه تغییر 
نماید. بارندگی های شدید در پهنه حوزه آبریز، موجب وارد شدن مقادیر زیاد مواد معلق و محلول به منابع 
طبیعی آب، و تغییرات گذرا در کیفیت آب می گردد. مواد آلوده ای که نسبتاً به صورت مستمر و ثابت در کیفیت 
منابع طبیعی آب تاثیرگذار می باشند، شامل آلودگی های ناشی از فعالیت های کشاورزی، فاضالب خام یا پساب 
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تصفیه خانه های فاضالب، پساب تانک های سپتیک، و انواع فعالیت های تولیدی و صنعتی می باشند.
 

1-۲. حفاظت منابع آب های زیر زمینی  

برنامه حفاظت آب های زیرزمینی شامل سه مورد اساسی زیر می باشد:

• 	)Aquifer( حفاظت از سفره آبده
• جا نمایی چاه های آب به دور از منابع آلوده کننده بالقوه 	
• ساختار یا سازه ی مناسب چاه آب	

با  می باید  انجام می گیرد،  زیرزمینی  آبده  تغذیه سفره های  منطقه  در  که  فعالیت هایی  و گسترش  نوع 
آبده محصور  به منظور حفظ کیفیت آب آن، کنترل شود. یک سفره  آبده،  در نظرگرفتن ویژگی های سفره 
)Confined Aquifer( معموال دارای یک قشر یا مانع حفاظتی بین آلودگی های سطحی و سفره آبده می باشد. 
از طرف دیگر یک سفره آبده غیرمحصور )باز( معموالً دارای الیه های سطحی متخلخل می باشد که در نتیجه 
آب های آلوده سطحی می تواند سریعا وارد سفره آبده شود. اقدامات ویژه برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی، 
شامل خرید و تصاحب زمین و کنترل فعالیت ها در منطقه تغذیه سفره آبده، و یا وضع قوانین و مقرراتی که 
فعالیت های معینی را در منطقه تغذیه سفره ی آبده غیر قانونی می سازد، می باشد. بدیهی است در وحله اول 
می باید از تخلیه مواد سمی و زیان آور در منطقه تغذیه آب های زیرزمینی در حد توان و امکان، جلوگیری نمود. 
همچنین، یک مطالعه جامع بهداشتی، می تواند ضرورت اجرای برنامه حفاظتی در منطقه تغذیه سفره آبده و یا 

منطقه سرحلقه چاه های آب را تعیین و مشخص کند.
 

حفاظت از سرحلقه چاه های آب )Well head protection(، موجب جلوگیری از ورود آلودگی های سطحی 
به داخل بدنه چاه آب می گردد. یک روش ساده حفاظت از سرحلقه چاه های آب، جا نمایی و حفر آنها در 
فاصله ای مناسب و دور از منابع آلودگی می باشد. همچنین، جا نمایی و چیدمان چاه های آب می باید با در 
نظرگرفتن جهت حرکت آب های زیرزمینی، در باال دست منابع آلودگی، مانند مناطق دفن زباله، قبرستآن ها، 
و  فضوالت  محتماًل  که  تأسیساتی  سایر  و  نظامی  پایگاه های  صنعتی،  مناطق  طیور،  و  دام  پرورش  مناطق 

فاضالب های سمی در منطقه تخلیه می کنند، قرار گیرند.
 

سایر اقدامات حفاظتی شامل طراحی مناسب سازه و ساختار صحیح چاه و سرحلقه چاه می باشد. قبل از 
شروع حفر چاه آب، می باید عمق چاه، عمق حلقه یا لوله جداره چاه، و عمق مالت سیمانی دور سرحلقه چاه، 
تعیین شده، و طراحی انباره چاه و سایر موارد طراحی و بررسی های مربوطه انجام شده باشد. طراحی مناسب 
و روش مناسب حفر چاه بستگی به مکان و موقعیت آن و نوع الیه های زمین دارد، و بر اساس قوانین کنترل و 

نظارت محلی و منطقه ای می تواند متفاوت باشد. 

۲-۲. حفاظت منابع آب های سطحی

زمانی که استفاده از منابع آب های سطحی مانند رودخانه ها و دریاچه ها برای تامین آب خام آشامیدنی 
فیزیکی،  آلودگی های  افزایش می یابد. خطر  زیادی  میزان  به  نیز  آب  آلودگی  ناپذیر می گردد، خطر  اجتناب 
شیمیایی، و میکروبی آب های سطحی، اقدامات حفاظتی بیشتر و تصفیه گسترده تر آب را ایجاب می کند. عوامل 

سه گانه اصلی حفاظت منابع آب های سطحی عبارتند از:
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• کنترل قانونی حوزه آبریز	
• جمع آوری یا کنترل منابع آلودگی	
• سامانه 	 و  شده،  تصفیه  آب  ذخیره  بهداشتی  منابع  خام،  آب  برداشت  مدخل های  مناسب  ساختار 

جمع آوری بارش های جوی 

آبریز شروع می شود، که  قانونی حوزه  برنامه کنترل  با یک  منبع طبیعی آب سطحی  از یک  حفاظت 
بر مبنی مطالعات هیدرولوژی حوزه آبریز و با در نظر گرفتن محدوده مالکیت زمین، ویژگی های حوزه آبریز 
را شناسایی نموده، و فعالیت هایی که می تواند کیفیت منبع آب سطحی مربوطه را به مخاطره اندازد، شامل 
پایش قرار می دهد. تملک  یا تفریحی، شناسایی و مورد نظارت و  فعالیت های صنعتی، مسکونی، کشاورزی، 
منطقه حوزه آبریز و محدود نمودن دسترسی عموم به آن، جزو بهترین و دقیق ترین روش های کنترل و حفاظت 
از کیفیت منابع طبیعی آب می باشد. چنانچه هزینه های جاری بهره برداری و سرمایه گزاری جهت کنترل و 
ارتقاء کیفیت آب خام را با هزینه خرید زمین مقایسه کنیم، احتماالً در درازمدت، هزینه خرید زمین حوزه 
آبریز مقرون به صرفه خواهد بود. با اینحال، به نسبتی که وسعت حوزه آبریز افزایش می یابد، کنترل کیفیت آب 

توسط مالکیت زمین، کمتر محتمل می شود. 

روش دیگر حفاظت از حوزه آبریز، اعمال مقررات و محدودیت های قانونی مربوط به منطقه بندی و نوع 
استفاده از زمین می باشد. مشکالت مربوط به حدود اختیارات و قلمرو قضایی در مواردی که حوزه آبریز شامل 
چند منطقه نفوذ سیاسی باشد، قطعاً وجود خواهد داشت. معموال در چنین مواردی ایجاد یک کمیته قانونی با 
شرکت کلیه نمایندگان ذینفع به منظور استفاده مناسب از منابع طبیعی منطقه مورد نظر، می تواند راهگشای 

مشکالت مربوط به کنترل مواد آالینده منابع طبیعی آب نیز شود.
  

همانند سامانه آب های زیرزمینی، یک بررسی جامع بهداشتی برای شناسایی منابع مواد آالینده مشخص 
و بالقوه، برای تامین کیفیت مناسب منابع طبیعی آب های سطحی ضروری می باشد. در حالت ایده آل، منابع 
منابع  آید.  بعمل  از آن جلوگیری  ناشی  از خطرات  و  آلودگی، شناسایی شده  انتشار  از  آلودگی می باید قبل 
آلودگی که به صورت فصلی یا متناوب فعال می باشند، و فعالیت های آتی در منطقه می باید توسط بررسی های 
بهداشتی متناوب، شناسایی و پایش گردند. شناسایی منابع بالقوه میکروب های بیماری زا که می تواند موجب 
اپیدمی ناشی از آب شود، چه در زمان وقوع اپیدمی و یا پس از آن، می تواند رهنمودهایی برای خنثی نمودن 
ارائه نماید. میکروب های بیماری زا در نتیجه ی تخلیه فاضالب،  از حوزه آبریز  یا خارج نمودن منابع آلودگی 
پساب تانکهای سپتیک و یا سرریز شدن آن ها، روان آب های مناطق کشاورزی و یا شهری، نفوذ آالینده ها از 
محل دفن ضایعات مختلف به جریان آب های سطحی و زیرزمینی، یا استفاده های تفریحی از آب های سطحی، 

می تواند منابع آب های سطحی و آب های زیرزمینی را آلوده سازند. 

3-۲. ویژگی های میکروبی منابع طبیعی آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی
 

منابع طبیعی آب، یا آب خام ورودی به تصفیه خانه آب برای تامین آب آشامیدنی، می باید در حد امکان 
دارای بهترین کیفیت ممکن باشد. قوانین تصفیه آب های سطحی )USEPA SWTR, 1989c(، ضوابط مربوط 
به کیفیت الزم منابع آب خام را برای مواردی که فرایند صافی آب الزامی نمی باشد، تعیین کرده است. برای 
چنین سامانه هایی، تراکم کل باکتری های کلیفرم می باید کمتر از 100 عدد در 100 میلی لیتر آب، و یا تراکم 
باکتری های کلیفرم مدفوعی می باید کمتر از ۲0 عدد در 100 میلی لیتر، در 90% از نمونه های آب که در عرض 
6 ماهه اخیر برداشته شده، باشد. بعالوه، کدورت آب خام نباید بیش از ۵ واحد کدری )Ntu( در نمونه های 
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لحظه ای آب )Grab Samples( که به صورت مستمر الاقل هر 4 ساعت یک بار، در زمان بهره برداری از سامانه 
از تصفیه خانه آب های سطحی، می باید  بهره برداری  باشد. همچنین، داده های مستند  برداشت می شوند،  آب 
حاکی از ضدعفونی حد اقل 99/9% )3 لگاریتم( از کیست های )cysts( ژیاردیا، و 99/99% )4 لگاریتم( از کل 

تعداد ویروس ها به صورت روزانه، به استثناء حد اکثر یک روز در هر ماه، باشد.
 

بجز موارد نادر استثنایی، منابع طبیعی آب )خام( که قادر به تامین ضوابط کیفیت میکروبی فوق نباشند، 
تصفیه خانه آب مربوطه می باید مجهز به فرایند صافی باشد. در کلیه شرایط، آب تصفیه شده آشامیدنی و سالم 
می باید منطبق با استانداردها و قوانین ومقررات جاری باشد. شرایط الزم و کافی برای اختیاری بودن استفاده 
از فرایند صافی در تصفیه آب طبق ضوابط کنونی سازمان محیط زیست آمریکا که در باال اشاره شد، در جدول 

1-3 خالصه شده است.

جدول شماره 1-3: ضوابط الزم و کافی کیفیت منابع آب خام، و کارایی تصفیه آب، برای اختیاری بودن استفاده از فرایند 
صافی در تصفیه خانه آب آشامیدنی

 پارامترهای ضابطه 
عدم صافی

تراکم کل کلیفرم ها 
در آب خام

تراکم کلیفرم های 
مدفوعی در آب خام

 میزان الزم ضدعفونیمیزان کدری آب خام
آب تصفیه شده

 >100 عدد درمیزان پارامترها
mL 100

 >۲0 عدد در
mL 100

Ntu ۵ <3 لگاریتم کیست های ژیاردیا> 
 <4 لگاریتم کل ویروس ها

 تناوب نمونه برداری 
آب

در 90% از 
 نمونه های آب خام
 در 6 ماهه اخیر

نمونه برداری لحظه ای 
هر 4 ساعت یک بار 
در زمان بهره برداری 

تصفیه خانه آب

 نمونه برداری روزانه به استثناء 
یک روز در ماه

استقرار یا فعالیت انسان در یک حوزه آبریز، می تواند شامل فعالیت های مسکونی، صنعتی، کشاورزی و 
پرورش دام و طیور، و انتقال آلودگی های شهری و تخلیه فاضالب یا پساب به منابع طبیعی آب باشد. همچنین، 
وجود حیات وحش و بارش های جوی در حوزه آبریز موجب شستن آلودگی های منطقه و تخلیه آن ها به آب های 
سطحی و یا نفوذ آن ها به آب های زیرزمینی می گردد. تخلیه پساب تانک های سپتیک یا پساب تصفیه خانه های 
فاضالب شهری، و یا تخلیه فاضالب خام یا نیمه تصفیه شده از راه میان بُر یا کنار گذر)By-pass(، به منابع 
طبیعی آب، و نیز بارش های جوی با شدت و تناوب متغییر می تواند موجب تغییرات فاحش در تراکم باکتری ها، 

ویروس ها، و پروتوزوئرها در منابع آب خام تصفیه آب آشامیدنی گردد. 

طیف تراکم باکتری های هتروتُرف )Heterotrophic bacteria( احتماال از کمتر از 1 تا 10 کولونی در 
میلی لیتر )cfu/mL( در آب های زیرزمینی شروع، و تا بیش از cfu/mL 1x107 در آب های سطحی که توسط 
آلوده شده اند،  فاضالب،  مشترک  از شبکه های  باران  آب  و  فاضالب  مخلوط  یا سرریز شدن  فاضالب شهری 
یا کلیفرم های مدفوعی شامل اشریشیا کالی( در  باکتری های شاخص )کل کلیفرم ها،  تراکم  می باشد. طیف 
منابع طبیعی آب، از کمتر از 1 در 100 میلی لیتر در آب های مرغوب زیرزمینی شروع، و تا بیش از 1x104 در 

100 میلی لیتر در آب های سطحی که آلوده به فاضالب خام می باشند، ادامه می یابد.
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      7۲)Enteroviruses(  ویروس های انسانی که در منابع طبیعی آب یافت می شوند شامل آنتروویروس ها
نوع، از جمله پولیو، کاکسکی آ و ب، و اکوویروس ها )Polio, Coxsackie A & B, & Echovirus(، ریوویروس ها 
 ،)Rotaviruses( روتاویروس ها   ،)Hepatitis A & E( ای  و  آ  هپاتیت  ویروس های   ،)Reoviruses( نوع(   6(
 ،)Parvoviruses( پَرُوویروس ها   ،)Adenoviruses( نوع(   49( ادنوویروس ها   ،)Noroviruses( نوروویروس ها 
ویروس ُکرونا )Corona virus(، ویروس اَسترو )Astrovirus(، و ویروس های دیگری که کالسه بندی نشده اند 
مانند کلیسی ویروس ها )Caliciviruses(، و احتماال ویروس های نوظهور و شناسایی نشده، می باشند. کلیه این 
با بهداشت عمومی محسوب می شوند و می باید  میکروب ها در منابع طبیعی آب جزو عوامل خطر در رابطه 

توسط فرایندهای تصفیه آب، منهدم یا کنترل شوند. 

در حالی که در مقایسه با آب های زیرزمینی، ویروس ها با تناوب بیشتر و در تراکم باالتر در منابع آب های 
زمین های  آبیاری  سپتیک،  منبع های  پساب  دفع  بواسطه  مواردی  در  وجود،  این  با  می شوند،  یافت  سطحی 
نیز  زمینی  زیر  ویروس ها در آب های  آلودگی،  منابع  و سایر  فاضالب  لجن  با  یا  و  فاضالب خام  با  کشاورزی 
مشاهده می شوند. ویروس ها در اثر نفوذ آب به زمین و حرکت آب های زیرزمینی، می توانند فواصل طوالنی 
را طی کنند. مسافت طی شده بستگی به نوع خاک و ویژگی های آب شناسی )Hydrogeology( منطقه دارد. 
آب های زیرزمینی شامل آب چشمه ها یا آب چاه معمولی یا ارتزین را نمی توان به عنوان آب دست نخورده و 
سالم، بدون تصفیه مناسب مصرف نمود. اگرمنبع آب زیرزمینی مستقیما تحت نفوذ آب های سطحی قرارداشته 
سالم  آب  تهیه  برای  و ضدعفونی  صافی  فرایندهای  شامل  آن،  متداول  کامل  تصفیه  قوی  احتمال  به  باشد، 

آشامیدنی ضروری خواهد بود. 

3. کیفیت میکروبی آب در مراحل تصفیه 

تصفیه آب آشامیدنی، به عنوان یکی از موانع حفاظتی در برابر نفوذ مواد آالینده و میکروب های بیماری زا 
به شبکه آبرسانی، می باید شامل فرایند های متنوع و مناسب برای مقابله با شدیدترین تغییرات کیفی آب که 
قابل پیش بینی است، باشد و به صورت پیگیر بهره برداری و نگهداری شده، و برای حد اکثر قابلیت تصفیه و 
جدا سازی آالینده ها در تک تک واحدهای تصفیه خانه، پیوسته بهینه سازی شود. میکروب های بیماری زا را 
می توان توسط فرایند های فیزیکی شیمیایی، از جمله انعقاد شیمیایی و لخته سازی، ته نشینی، و صافی نمودن 
آب، و همچنین توسط واکنش های شیمیایی یا فتو شیمیایی، از جمله ضدعفونی آب با مواد اکسید کننده، و 
استفاده از پرتوهای ماوراء بنفش تصفیه و خنثی نمود. قوانین فعلی تصفیه آب های سطحی آمریکا جدا سازی 
کلی و خنثی نمودن حد اقل 99/9% )3 لگاریتم( کیست های پروتوزوئر ژیاردیا، به عالوه 99/99% )4 لگاریتم( 
ویروس ها را الزامی می سازد، و کدری آب صافی شده نیز می باید پیوسته کمتر از 0/۵ واحد ntu درالاقل %9۵ 

نمونه های آب در اندازه گیری های روزانه در هر ماه باشد.
 

توسط  و  آب شروع،  منبع طبیعی  در  ته نشینی  فرایند  توسط  میکروب ها  فیزیکی شیمیایی  جداسازی 
فرایندهای انعقاد و لخته سازی، ته نشینی، و صافی ماسه ئي )آهسته و یا سریع(، و یا صافی مستقیم )بدون 
ته نشینی قبلی( با کمک مواد شیمیایی تسهیل کننده صافی و یا بدون آن، در تصفیه خانه ادامه می یابد. هر 
یک از این مراحل و فرایندها موجب کاهش پلکانی تراکم میکروب ها در آب تصفیه شده می گردد.  میزان کل 
جداسازی میکروبی فرایندهای فیزیکی شیمیایی، بسته به نوع و ترکیب مراحل تصفیه آب، می تواند بین 90 
تا 99/9% )1 تا 3 لگاریتم( باشد. با اضافه نمودن مرحله ضدعفونی آب، می توان میزان کاهش میکروب ها را به 
99/999% تا 99/9999% )۵ تا 6 لگاریتم( انفعال باکتری ها، 99/ 99% )4 لگاریتم( خنثی شدن ویروس ها، و 
99/9% )3 لگاریتم( خنثی سازی پروتوزوئرها ارتقاء داد. چنانچه کلیه فرایند های تصفیه به صورت بهینه عمل 

کنند، و بسته به نوع ضدعفونی آب، انفعال میکروبی بیشتری نیز امکان پذیر می باشد. 
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استفاده  ئي سریع، مستلزم  ماسه  متداول صافی  فرایند  توسط  ویروس ها  و  باکتری ها  مؤثر  جدا سازی 
از مواد شیمیایی انعقاد کننده می باشد. بدون استفاده از این مواد، جداسازی ویروس ها و باکتری ها هر کدام 
محدود به 1 تا ۵0% با میزان دبی صافی بین 9/8 تا ۲4 متر در ساعت )m/hr( )یا متر مکعب در ساعت در هر 
متر مربع سطح صافی(، می گردد. جداسازی ویروس ها در تصفیه آب از کمتر از10% پس از فرایندهای انعقاد 
و لخته سازی و ته نشینی، تا بیش از 99/9% )3 لگاریتم( پس از تصفیه کامل متداول، شامل فرایند ضدعفونی 

گزارش شده است.
 

فرایند های  مناسب  کارآیی  بخاطر عدم  احتماال  تصفیه شده مشاهده شوند،  آب  در  ویروس ها  چنانچه 
تصفیه بوده و احیانا به خاطر جذب ویروس ها به مواد معلق ریز، و یا ایجاد ذرات کلوئیدی که از صافی ها عبور 
کرده، و در فرایند ضدعفونی نیز ویروس ها را پوشش داده و محافظت نموده اند، می باشد. بدیهی ست علت 
دیگر این نقصان، می تواند به خاطر تراکم بیش از توان ظرفیت یکان های تصفیه برای میکروب زدایی، در آب 
خام ورودی به تصفیه خانه باشد. به عالوه، ِشق دیگر این کمبود، می تواند به خاطر ترکیبی از هر دو نقیصه باال، 
یعنی تراکم بسیار باالی میکروب ها در منابع طبیعی آب، و همچنین عدم کارآیی مناسب یکان های تصفیه خانه 

آب باشد.
 

آب  تصفیه  در  و صافی  انعقاد شیمیایی  متداول  فرایند  توسط  هتروتُرف  باکتری های  میزان جداسازی 
آشامیدنی، چه به صورت صافی مستقیم پس از لخته سازی، و یا صافی غیر مستقیم پس از لخته سازی و استخر 
ته نشینی، از کمتر از90% تا 99/9% )1 تا 3 لگاریتم( گزارش شده است. فرایند ضدعفونی نهایی نیز می تواند 
بین 99% تا 99/99% )۲ تا 4 لگاریتم( به منفعل سازی این باکتری ها اضافه نماید که در مجموع، چنانچه یکی 
از دو مراحل باال به صورت بهینه عمل کند، می تواند موجب کاهش کلی باکتری های هتروتُرف بین 99/999% تا 
99/9999% )۵ تا 7 لگاریتم( گردد. میزان کارآیی فرایند های صافی و ضدعفونی با کلر برای جداسازی و انفعال 
باکتری ها و ویروس ها، با پایین آمدن درجه حرارت آب کاهش می یابد. بنابراین، هر دو فرایند فوق می باید به 

طور مستمرو پیگیر، پایش و بهینه سازی شوند.
 

پَرووم  کریپتوسپوریدیوم  اُاُسیست های  و   ،)Giardia lamblia cysts( لمبلیا  ژیاردیا  کیست های 
)Cryptosporidium parvum oocysts( در برابر مواد ضدعفونی کننده شیمیایی، به ویژه مواد کلردار بسیار 
مقاوم می باشند. بنابراین، در تصفیه آب می باید سعی شود این تخمک ها را حتی االمکان بوسیله فرایندهای 
انعقاد شیمیایی، لخته سازی، و صافی از آب خارج نمود. هر چند در حالت ایده آل ممکن است ترکیب فرایند های 
از آب شوند، ولی در  ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم  باال موجب جداسازی کامل تخمک های  فیزیکی شیمیایی 
شرایط معمول، به ویژه اگر از منابع آب های سطحی استفاده می شود، نمی توان برای جلوگیری کامل از نفوذ 
تخمک های پروتوزوئرها، متکی به جداسازی فیزیکی شیمیایی شد. عدم کارآیی ضدعفونی با مواد کلردار در 
مقابل پروتوزوئرهای کریپتوسپوریدیوم و ژیاردیا، جزو یکی از نارسایی های عمده مواد کلری محسوب می شود. 

در مقابل، پرتوهای ماوراء بنفش با دوز بسیار ناچیز قادر به انهدام مؤثر پروتوزوئرهای مذکور می باشد.

فرایند صافی ماسه اي آهسته نیز برای جدا نمودن تخمک های بیماری زای پروتوزوئرها توسط الیه فوقانی 
این صافی ها به نام "اشموتزدک" )Schmutzdecke( می تواند مؤثر باشد. الیه فوقانی این صافی ها که از مواد 
معلق در آب، شامل ذرات ریز خاک و ماسه، باقی مانده های گیاهی ومیکروب ها مانند جلبک ها تشکیل می شود، 
 ،)Diatomaceous Earth( می تواند تا چند سانتیمتر ضخامت داشته باشد. همچنین، صافی دیاتومات زمینی
می تواند برای جداسازی سیست های ژیاردیا که قطری در حدود 8 تا 18 میکرون دارند، مؤثر واقع شود، ولی 
برای جداسازی اُاُسیست های کریپتوسپوریدیوم که در حدود 4 تا 6 میکرون قطر دارند، احتماال کارآیی کمتری 

خواهد داشت.
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۴. کیفیت میکروبی آب در شبکه آبرسانی

کیفیتی  مرغوب ترین  می گردد،  خارج  تصفیه خانه  از  که  شده  تصفیه  آشامیدنی  آب  میکروبی  کیفیت 
به  تا  می کند  حرکت  آبرسانی  شبکه  لوله های  و  مخازن  در  آب  که  همچنان  بود.  خواهد  دارا  آب  که  است 
فرایند  در  متعددی  عوامل  نسبت های مختلف کاهش می یابد.  به  آن  میکروبی  برسد، کیفیت  کننده  مصرف 
 کاهش کیفیت میکروبی آب در شبکه آبرسانی دخالت دارند، از جمله: تحلیل مواد ضدعفونی کننده باقیمانده 
)Residual Disinfectant( در آب، تغییرات درجه حرارت و سرعت جریان آب، جدا شدن الیه های میکروبی از 
جدار لوله ها و معلق شدن مواد رسوبی و مواد حاصل از خورندگی لوله ها در آب، شکستگی لوله ها و یا تعویض 
آن ها و سایر فعالیت های مربوط به نگهداری شبکه آب، ورود مواد آالینده به داخل شبکه آبرسانی به خاطر افت 
فشار آب در شبکه )Backflow( و اتصال به لوله های آلوده و یا اتصاالت غیرمجاز )Cross connection(، رشد 
مجدد میکروب هایی که در فرایند ضدعفونی آب کامال منفعل و خنثی نشده اند، و رشد میکروب ها در الیه های 

میکروبی جدار لوله ها و تجهیزات و منابع آب تصفیه شده.
 

بعضی از فرایند های تصفیه آب آشامیدنی که در موارد ویژه استفاده می شوند، مانند اکسیداسیون آب 
در مرحله پیش تصفیه توسط اوزون یا ُکلر )Pre-ozonation or Pre-chlorination(، و یا فرایندهای متداول 
افزایش میزان کربن آلی قابل جذب  از فرایند صافی، موجب  انعقاد شیمیایی و لخته سازی و ته نشینی قبل 
میکروب ها )Assimilable Organic Carbon, AOC( می گردد، که به نوبه خود موجب رشد مضاعف میکروب ها 
 می شود. معموالً رشد مضاعف باکتری های هتروتُرف، زمانی اتفاق می افتد که غلظت کلر آزاد باقی مانده در آب

)Free-chlorine residual( کمتر از ۲/0 میلی گرم در لیتر )mg/L( و درجه حرارت آب بیشتر از C o 10  و غلظت 
AOC بیشتر از ۵0 میکروگرم در لیتر)ug/L( باشد. فرایند صافی بیولوژیکی چنانچه بکار گرفته شود می تواند 
غلظت AOC را کاهش دهد. احتماال این فرایند می تواند میزان رشد مضاعف باکتری ها را تا حدی کاهش دهد، 

ولی یقیناً نمی تواند باکتری های شبکه آبرسانی را خنثی و یا ریشه کن سازد.
 

کنترل رشد باکتری ها در شبکه آبرسانی مستلزم تامین غلظت مناسب ماده ضدعفونی کننده باقیمانده 
در شبکه آبرسانی خواهد بود. قوانین تصفیه آب های سطحی )SWTR( برای کنترل رشد میکروب ها در شبکه 
آبرسانی، غلظت حد اقل mg/L ۲/0 کلر آزاد باقیمانده، یا mg/L 4/0 کلرامین های باقیمانده در شبکه آبرسانی 
را تعیین کرده اند. این میزان مواد ضدعفونی کننده باقی مانده احتماال رشد میکروب های موجود در جریان آب 
را متوقف می سازد، ولی بعید به نظر میرسد که از رشد میکروب در الیه های میکروبی در جدار لوله ها جلوگیری 

کند. 

 10 تا   1 بین  گستره ای  دارای  آب،  تصفیه خانه  خروجی  آب  در  هتروتُرف  باکتری های  میزان   معموالً 
می گردد  تعیین  هتروتُرف  باکتری های  کشت  ظرف  شمارش  روش  با  که  می باشد،   cfu/mL 
)Heterotrophic Plate Count, HPC(. در حالی که تراکم باکتری های هتروتُرف در شبکه آبرسانی، به ویژه در 
 1x10۵ نقاط دور دست و راکد آن )لوله های بن بست، و مخازن آب تصفیه شده( می تواند بین 10 تا بیش از
cfu/mL باشد. قسمت های بن بست شبکه آبرسانی غالبا دارای غلظت های زیاد HPC بوده و به خاطر فرایند 
از  این بخش  باقیمانده، آب  لوله ها، زمان ماند طوالنی آب، و تحلیل رفتن مواد ضدعفونی کننده  خورندگی 

شبکه های آبرسانی معموال دارای مشکل رنگ نیز می باشد. 

مخازن مرتفع آب به خاطر تحلیل مواد ضدعفونی کننده باقی مانده، و درجه حرارت باال در فصول گرم، 
غالبا دارای میزان HPC نسبتاً باال می باشند. منابع آب تصفیه شده روباز نیز به خاطر تابش نور خورشید و رشد 
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جلبک ها و از بین رفتن مواد ضدعفونی کننده باقی مانده و آلوده شدن به فضوالت پرندگان و سایر حیوانات و 
روان آب های سطحی، می تواند دارای میزان باالی HPC و میکروب های بیماری زا نیز باشد.

 
مناطق  در  باقیمانده  کننده  مواد ضدعفونی   mg/L  4/0 تا  تامین۲/0  برای  میدهد  نشان  عملی  تجربه 
فوق  میزان  از  بیش  مراتب  به  غلظتی  دارای  می باید  تصفیه خانه  از  خروجی  آب  آبرسانی،  شبکه  دوردست 
آبرسانی  شبکه  در  میکروبی  رشد  کنترل  برای  باقیمانده  کننده  ضدعفونی  مواد  الزم  میزان  باشد.  داشته 
 بستگی به عوامل زیادی از جمله درجه حرارت آب، زمان متوسط ماند آب در شبکه، غلظت کل کربن آلی 
میکروبی  الیه های  رشد  میزان  آبرسانی،  لوله های  و شرایط  نوع  و  قدمت   ،)Total Organic Carbon, TOC(
)Biofilm(، نوع مخازن آب )روباز، مرتفع، زیرزمینی و غیرو(، مدت زمان ماند غیرفعال در مخازن آب )جدا از 
شبکه آبرسانی( )Off-line Storage(، و میزان آالینده های میکروبی و شیمیایی که به شبکه راه می یابند، دارد.

 
از طرفی، غلظت باالی مواد شیمیایی ضدعفونی کننده مانند کلر و اوزون، همراه با مشکالت ویژه ای از 
نظر طعم و بوی آب، و همچنین مواد شیمیایی جانبی زیان آور حاصل از فرایند ضدعفونی آب )DBPs( )نگاه 
کنید به فصل ضدعفونی آب( می باشد. بدیهی است که تامین مواد ضدعفونی کننده باقیمانده در سراسر شبکه 
نقاط  در  کننده  مواد ضدعفونی  تزریق  راه  از  می باید  بزرگ،  وسیع شهرهای  در شبکه های  ویژه  به  آبرسانی 

مختلف شبکه آبرسانی، به نحوی که تمام شبکه را به صورت یکنواخت پوشش دهد، انجام گیرد.
 

1-۴. تاثیر الیه های میکروبی)Biofilm( در کیفیت آب آشامیدنی 

بسیاری از باکتری های هتروترف که از فرایندهای گوناگون تصفیه آب آشامیدنی عبور می کنند، قابلیت 
تطبیق با غلظت مواد مغذی بسیار نازل، یا شرایط اُلیگوتروفیک )Oligotrophic( در آب تصفیه شده را نیز دارا 
می باشند. به مجرد ورود به شبکه آبرسانی، این باکتری ها که احتماال به سطوح مواد معلق در آب چسبیده اند، 
برای ابقاء زیست، سعی در تولید ُکلنی و رشد الیه های میکروبی بر روی جدار لوله ها و تجهیزات شبکه آبرسانی 

می نمایند. 

کمبود مواد غذایی قابل دسترس به این میکروب ها در آب لوله ها، بهمراه وجود مواد ضدعفونی کننده 
باقیمانده، معموالً به این معنی است که باکتری هایی که آزادانه و به تنهایی در آب شناورند از تغذیه و رشد 
لوله ها عجین  یا جدار  از جمله مواد رسوبی و  با سطح اشیاء  باکتری هایی که  محروم می مانند. در حالی که 
شده اند، پیوسته در معرض مواد غذایی که به تدریج از آب به این سطوح میرسد و در الیه های میکروبی انباشته 
و ذخیره می گردد، قرار می گیرند. اغلب الیه های میکروبی در شبکه های آبرسانی نسبتاً نازک بوده و بطور غیر 
یکنواخت در روی جدار لوله ها پراکنده می باشند. تامین میزان مناسب مواد ضدعفونی کننده باقی مانده در 
شبکه های آبرسانی می تواند رشد الیه های میکروبی را کنترل کند. همچنین، غلظت مواد مغذی و موجودات 
در  تصفیه  فرایند های  عملکرد  و  آب  طبیعی  منابع  کیفی  تغییرات  به  بستگی  آبرسانی،  شبکه  در  ذره بینی 

جداسازی ذرات معلق و کاهش کدری آب دارد. 
  

لوله ها،  جدار  به  آب  جریان  از  مغذی  مواد  و  باکتری ها  انتقال  پدیده های  شامل  میکروبی،  الیه  ایجاد 
باکتری ها  رشد  از  حاصله  مواد  تجمع  و  آن ها،  تکثیر  و  مثل  تولید  و  سطوح  به  باکتری ها  اتصال  یا   جذب 
)Microbial Growth Products( می باشد. مواد حاصل از رشد باکتری ها، شامل مواد مختلف پلیمری دفع شده 
از سلول های میکروبی به نام اگزوپلیمرها )Exopolymers( می باشند، که چسبیدن باکتری ها به سطح لوله را 
آسان تر ساخته، و نیز بخشی از ماتریس یا سازه سه بعدی الیه میکروبی می گردد که میکروب ها را در برابر 
مواد ضدعفونی کننده در جریان آب تا حد زیادی مصون نگه میدارد. جذب باکتری ها به جداره لوله یا سایر 
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سطوح، یا اتصال آن ها به داخل ماتریس مواد رسوبی، مقاومت آن ها را در برابر مواد ضدعفونی کننده، بسته به 
نوع ماتریس یا ساختار سطوح جذب شده، می تواند تا 3000 برابر افزایش دهد. 

با شرایط مواد مغذی کم وفق داده و در آن شرایط رشد می کنند، نسبت به  باکتری هایی که خود را 
برابر مواد ضدعفونی  بیشتری در  باکتری هایی که در شرایط وفور مواد غذایی رشد کرده اند، دارای مقاومت 
کننده می باشند. بعالوه، پدیده انتقال مواد ضدعفونی کننده از جریان آب به داخل الیه های میکروبی، محدود 
به حرکت بطئی سینتیک انتشاری )یا نفوذی( )Diffusion Kinetics( )حرکت مولکولی از ماده غلیظ بطرف 
ماده رقیق در نتیجه تفاوت غلظت( می باشد. واکنش مواد ضدعفونی کننده با ماتریس مواد دفع شده پلیمری از 
میکروب ها، و با مواد مغذی که از راه نفوذ یا انتشار وارد الیه های میکروبی شده اند، و با مواد حاصل از خورندگی 
لوله ها، موجب کاهش شدید غلظت مواد ضدعفونی کننده باقی مانده جهت خنثی سازی میکروب ها در الیه های 
میکروبی می گردد. بنابراین، ضدعفونی نمودن الیه های میکروبی در بخش های وسیع شبکه های آبرسانی، امری 
عملی و مؤثر به نظر نمی رسد، و تقریبا محدود می گردد به ضدعفونی لوله هایی که پس از عملیات تعمیر و 
نگهداری، قبل از اتصال هیدرولیکی آن ها به شبکه آبرسانی، به صورت منفک و با غلظت های بسیار باالی کلر 

ضدعفونی می گردند. 
 

بدیهی است به میزانی که غلظت ماده ضدعفونی کننده باقی مانده در آب شبکه آبرسانی بیشتر باشد، 
است.  بیشتر  انفعال میکروب ها  و  به الیه های میکروبی  ماده ضدعفونی کننده  نفوذ  احتمال  نسبت  به همان 
رشد  کنترل  در   )Free Chlorine( آزاد  ُکلر  مواد  از  بهتر  کلرامین ها،  مانده  باقی  که  میدهد  نشان  شواهدی 
الیه های باکتریایی عمل می کنند. ولی به مجرد این که الیه های باکتریایی فرصت رشد مجدد در جدار لوله ها 
را پیدا می نمایند، حتی استفاده مستمر از کلرامین ها یا مواد ضدعفونی کننده دیگر نیز نمی تواند آن ها را از 
بین ببرد. اغلب الیه های میکروبی شبکه های آبرسانی به صورت پراکنده و نازک می باشند و کمتر به صورت 

یکنواخت و پیوسته مشاهده می شوند.
 

رشد باکتری ها اساسا در درون الیه های میکروبی جدار لوله ها انجام می گیرد، و راه یابی باکتری ها به 
درون جریان آب در لوله های شبکه آبرسانی، بوسیله جدا شدن الیه های میکروبی از جدار لوله ها توسط نیروی 
برش هیدرولیکی، و یا به خاطر خروج میکروب ها از الیه های میکروبی انجام می گیرد. تراکم باکتری ها در داخل 
الیه های میکروبی که با روش های کشت باکتری اندازه گیری شده اند دارای گستره ای )طیف( بین 10۵ تا 108 
cfu/cm2 می باشد. حد باالی تراکم باکتری ها به خاطر غلظت پایین و یا فقدان مواد ضدعفونی کننده باقی 

  mg/L 1/8 مانده، و حد پایین این تراکم به خاطر غلظت باالی مواد ضدعفونی کننده باقی مانده در حد 1/6 تا
به صورت کیسه  )بیوفیلم( در دندان پزشکی  ایجاد الیه میکروبی  پدیده  به صورت مشابه،  آزاد می باشد.  کلر 
میکروبی در زیر پایه دندان، معظلی است که توسط آنتی بیوتیک تنها قابل درمان نیست و مستلزم جراحی و 

بیرون آوردن کیسه میکروبی می باشد.

سامانه های آب آشامیدنی که از منابع طبیعی آب های سطحی استفاده می کنند، محتمل است در شرایط 
ویژه به صورت مستمر یا متناوب، شاهد پیدایش باکتری های کلیفرم با تراکم کم در الیه های میکروبی، و یا 

رشد باکتری های کلیفرم در شبکه آبرسانی نیز باشند. شرایط زیر می تواند در ایجاد این پدیده مؤثر باشد:

• 	،mg/L ۲/0 عدم تامین مواد ضدعفونی کننده باقی مانده در حد
• آب ورودی به شبکه آبرسانی دارای تراکم  AOC>100 ug/L  و یا  TOC>2 mg/L   می باشد،	
• درجه حرارت آب از اواخر بهار تا اواخر پاییز بیش از o C 1۵ می باشد،	
• و 	 ترمیم  و  بوده،  قدمت  از 7۵ سال  بیش  با  فلزی  لوله های  از  متشکل  آبرسانی  اعظم شبکه  بخش 
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بازسازی الیه مالت سیمان جدار داخل لوله ها طبق برنامه منظم انجام نشده است.
• عدم اجرای یک برنامه مدون و منظم فالش نمودن لوله های بن بست و نقاط گوِد شبکه آبرسانی 	

 
۲-۴. تغییرات کیفی آب در سامانه انتقال آب 

 کیفیت آب اعم ازآب تصفیه شده آشامیدنی یا آب خام می تواند در نتیجه ی استفاده از سامانه انتقال 
آب دستخوش تغییرات کیفی گردد. اگر آب آشامیدنی تصفیه شده قبل از اتصال به شبکه آبرسانی وارد سامانه 

انتقال آب گردد می تواند موجب بروز مشکالت زیر شود:

• تحلیل مواد ضدعفونی کننده باقی مانده در سامانه انتقال آب	
• ازدیاد تراکم باکتری های هتروتروف و کلیفرم هایی که قادر به تولید الیه های میکروبی در سامانه انتقال 	

آب می باشند، به ویژه زمانی که درجه حرارت آب بیش از  o C 10 و میزان مواد ضدعفونی کننده 
باقیمانده کمتر ازmg/L 2.0 ، و میزان AOC>50 ug/L      و  TOC>2 mg/L باشد. 

• تغییر 	 و  آب،  انتقال  سامانه  تجهیزات  از خورندگی  رسوبی حاصل  معلق  مواد  و  محلول  مواد  ازدیاد 
پارامترهای شیمیایی آب مانند پ ـ هاش، میزان قلیائیت آب، و اندیس های پایداری شیمیایی آب 

 .)Langelier Saturation Index, LSI( مانند اندیس اشباع لنگلیر

به منظور کاهش تغییرات کیفی آب در سامانه های انتقال آب حتی االمکان می باید از لوله، یا کانال های 
سرپوشیده با الیه های مقاوم در برابر خورندگی استفاده نمود تا از واکنش های فتوسنتز و خورندگی و ورود 
آالینده ها از محیط اطراف به داخل آب جلوگیری نمود. چنانچه تصفیه آب آشامیدنی در باالدست سامانه انتقال 
آب صورت گیرد، به احتمال قوی، تصفیه مجدد آب هرچند محدود تر از تصفیه اولیه آب، قبل از اتصال به 
شبکه آبرسانی برای جدا سازی یا زدودن آالینده های مولده سامانه انتقال آب و تثبیت شیمیایی آب و تامین 
ماده ضدعفونی کننده باقی مانده ضروری خواهد بود. در صورت نیاز، سامانه تصفیه مجدد می تواند با استفاده 
از فرایندهای تحت فشار )مانند صافی های تحت فشار(، ارتفاع هیدرولیکی یا فشاری )Pressure head( سامانه 

انتقال آب را نگهداری نموده، و ارتفاع هیدرولیکی مربوطه را به سیستم آبرسانی منتقل نماید.  

۵. امنیت آب

تضمین امنیت سامانه های آب آشامیدنی را نمی توان بدون انجام پیش بینی ها و تدارکات الزم مفروض 
به  نسبت  جدی  تهدید  می تواند  که  شدید  طوفان های  و  زلزله  و  سیل  مانند  طبیعی  ازسوانح  غیر  دانست. 
 11 تروریستی  حمله  داشت.  نظر  مد  در  پیوسته  می باید  نیز  را  امنیتی  معضالت  باشد،  زیربنایی  تأسیسات 
سپتامیر ۲001 در نیویورک و دهها حمالت تروریستی در سال های اخیر موجب توجه مسئولین سازمان های 
آب و فاضالب به ضرورت آمادگی در برابر تهدیدها و اقدامات خرابکارانه شده است. همچنین، سازمان حفاظت 
محیط زیست آمریکا مسئول حفاظت زیربنای حیاتی تأسیسات آب و فاضالب کشور اعالم گردید، و ماموریت 
یافت تا روش ها و سلسله مراتب ضروری برای ارزیابی ملزومات حفاظتی برای سامانه های آب و فاضالب را به 
صورت رهمنود، تدوین نماید. در نتیجه، به عنوان نمونه محافظت های امنیتی برای 9300 سد آبی در سراسر 
انسانی می گردد، به میزان زیادی  ارزیابی شده و شکستن آن ها موجب تلفات  آمریکا که »سدهای پرخطر« 
ارتقاء یافته است. پیشنهادهای امنیتی سازمان حفاظت محیط زیست که به صورت منظم به روز می گردد، در 
  http://water.epa.gov/infrastructure/watersecurity/index.cfm :سایت اینترنتی زیر قابل مالحظه می باشد
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 1-۵. خطرات امنیتی 

یا  و  رادیواکتیو،  هسته ای  مواد  شیمیایی،  بیولوژیکی،  خطرات  صورت  به  می تواند  امنیتی  تهدیدهای 
تخریب فیزیکی تجهیزات و تأسیسات سامانه های آب و فاضالب باشد. هر چند سازمان حفاظت محیط زیست 
و مرکزکنترل و جلوگیری از امراض، توجه خود را معطوف به آالینده های معینی که می تواند برای آلوده نمودن 
عمدی سامانه های آب بکار رود، نموده اند، ولی طیف خطرات احتمالی بسیار وسیع است. یکی از چالش های 
صنعت آب، عبارت از حصول اطمینان از سالم بودن آب در اسرع وقت، در زمانی که سناریوهای خرابکارانه 
مختلف می تواند پی در پی بوجود آید، می باشد. دو سازمان نامبرده، بهمراه سایر سازمان های ذیربط، موارد 
احتمالی مربوط به آسیب رسانی و آلوده نمودن آب آشامیدنی را به صورت مستمر بررسی و به روز می نمایند. 

۲-۵. ارزیابی میزان آسیب پذیری سامانه های آب و فاضالب 

ارزیابی میزان آسیب پذیری سامانه های آب و فاضالب، فرایندی است سیستماتیک و مدون که بر اساس 
آن، میزان آسیب پذیری سامانه های آب یا فاضالب، از حوزه آبریز یا سرحلقه چاه های آب یا شبکه جمع آوری 
فاضالب شروع، و تا کلیه تأسیسات انتقال آب و تصفیه خانه های آب و فاضالب، و مجموعه شبکه آبرسانی، و 
تخلیه پساب، طبق یک پیش نویس جامع و مشروح، بررسی و رتبه بندی می گردد. شناسایی مواردی که به 
عنوان »حلقه های ضعیف امنیتی« سامانه های آب و فاضالب مشخص می گردند، جنبه حیاتی دارد. در زمان 
برآورد میزان آسیب پذیری، هر یک از اجزاء و بخش های مختلف سامانه آب یا فاضالب طبق یک ماتریس عددی 
رتبه بندی می گردد، و پس از تکمیل و جمع بندی اعداد مربوطه، بخش هایی را که در معرض خطرات بیشتر 
قرار دارند، مشخص می نماید. در سال ۲003 کلیه سازمآن ها و شرکت هایی که عهده دار بهره برداری و راهبری 
تأسیسات عمومی مانند سامانه های آب یا فاضالب می باشند، موظف گردیدند طبق یک برنامه زمان بندی شده، 

برنامه ارزیابی میزان آسیب پذیری تأسیسات مربوطه را تکمیل و به مقامات امنیتی ارائه نمایند. 
 

یکی از مزایای حائز اهمیت انجام یک برنامه ارزیابی میزان آسیب پذیری، عبارت از آگاه شدن و شناخت 
بهتر نسبت به شرایط احتمالی اورژانس، در بخش های مختلف سامانه های آب و فاضالب می باشد، و در نتیجه، 
سازمان های مربوطه در موقعیت بهتری برای برنامه ریزی و انجام اقدامات الزم جهت مقابله با هر گونه شرایط 
مجموعه  در   ،)Awwa Research Foundation( آمریکا  آب  صنعت  پژوهشی  بنیاد  می گیرند.  قرار  اورژانس 
مدونی، نحوه انجام ارزیابی میزان آسیب پذیری، و مراحل انجام آن را برای استفاده سازمان های آب و فاضالب 

عضو، به تفصیل و با جزئیات توضیح داده است.
 

   )Emergency Response Plan( 3-۵. برنامه اقدامات اضطراری
   

میکروبی،  احتمالی  تهدیدات  با  مقابله  شامل  فوری،  اقدامات  برنامه  تدوین  با  رابطه  در  اصلی  نکات 
امنیت فیزیکی تأسیسات و تجهیزات، و روش های شناسایی تهدیدات  شیمیایی، و مواد رادیواکتیو، و حفظ 
و خطرات، می باشد. همچنین، تامین امنیت اینترنتی )Cyber security ( برای سامانه های کنترل مدیریتی و 
ابتیاع داده ها )اسکادا( )Supervisory Control And Data Acquisition, SCADA( می باید برای ارزیابی در 
مقابل تهدیدهای بالقوه از داخل و یا خارج از سازمان مربوطه بررسی گردد. اغلب سازمان های آب برای راهبری 
تأسیسات و تجهیزات خود به میزان زیادی متکی به سامانهSCADA می باشند، و می باید برنامه های جایگزینی 
و پشتیبانی خود را حتی در مواردی که سامانه کنترل کامپیوتری به مدت بسیار کوتاهی از کار میافتد، به 

صورت دقیق ارزیابی نمایند. 
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۴-۵. فهرست اقدامات امنیتی 

به عنوان نمونه، فهرست زیر بخشی از مواردی که سازمان های آب و فاضالب می باید برای آمادگی و 
مقابله با تهدیدهای مختلف، تهیه و ارزیابی مشخص و دقیق نمایند، و به صورت پیگیر و مستمر آن ها را به روز 

نموده و سناریوهای مختلف را برای آمادگی هر چه بیشتر تمرین نمایند، می باشد: 

• اجرای برنامه ارزیابی میزان آسیب پذیری از حوزه آبریز تا شبکه آبرسانی	
• تهیه برنامه های اقدامات فوری و تمرین سناریوهای مختلف	
• ارزیابی امنیت کامپیوتری به ویژه سامانه SCADA و انجام تمرین های امنیتی مدون	
• تشکیل جلسات و همکاری نزدیک با سازمان های محلی امنیتی و مجری قانون	
• شناسایی مکان های نگهداری اسناد و پرونده های کلیدی	
• شناسایی و ایجاد روابط همیاری با افرادی که در مجاورت تجهیزات کلیدی فعالیت یا سکنی دارند 	

برای کمک در شناسایی اقدامات مشکوک
• ارزیابی امکان مساعدت های متقابل با سایر سازمان های خدمات عمومی در شرایط اورژانس	
• ارزیابی امنیتی برنامه تضمین کیفیت مواد شیمیایی مورد استفاده در تصفیه آب آشامیدنی 	
• ارزیابی امنیتی سامانه پستی و ارسال و دریافت کاالها 	
• بازرسی امنیتی فیزیکی از تأسیسات و ساختمآن ها در ورودی ها، نصب تلویزیون مدار بسته و زنگ 	

خطر و غیرو
• بازرسی امنیتی منابع آب خام، تجهیزات انتقال آب، تصفیه خانه ها و تجهیزات و تأسیسات آبرسانی 	

طرفه  یک  شیرهای  تجهیزات  نشانی،  آتش  شیرهای  پمپاژ،  ایستگاه های  آب،  منابع  قبیل   از 
)Backflow Prevention( و غیرو

• مشاوره با وکالء و حقوقدآن ها در مورد راه های قانونی جلوگیری از آسیب پذیری به خاطر اطالعاتی که 	
سازمان می باید در دسترس عموم قرار دهد.

• ارزیابی امنیتی تجهیزات کلیدی اضافی برای جایگزین کردن در موارد اورژانس	
• ارزیابی امنیتی حفاظت فیزیکی کلیه تأسیسات و تجهیزات	
• ارزیابی امنیتی میزان تناوب پایش کیفیت آب و انواع سایر پایش های ضروری	
• ارائه کارآموزی های امنیتی به کارکنان سازمان آب و فاضالب	
• باقیمانده مواد 	 پایش میزان  و  فرایند ضدعفونی آب،  به  اقدامات مربوط  و  امنیتی تجهیزات  ارزیابی 

ضدعفونی کننده در آب مصرفی
• ارزیابی میزان وابستگی و امکان کاهش اتکاء به سرویس های عمومی مانند برق، گاز، سامانه ارتباطات، 	

اینترنت و غیرو
• موارد 	 در  آن ها  جایگزینی  برای  احتمالی  تدارکات  و  پیش بینی ها  و  خام  آب  منابع  امنیتی  ارزیابی 

اورژانس 



۵4

مبانی کیفیت میکروبی آب                فصل سوم 

۵-۵. منابع امنیتی سازمان های آب آمریکا 

سازمان ها و منابع زیر برای مساعدت های امنیتی در خدمت سازمان های آب و فاضالب کشور آمریکا 
قرار دارند:

1. American National Red Cross, www.redcross.org/news/terrorism
2. American Water Works Association (AWWA), www.awwa.org
3. Association of Metropolitan Sewer Agencies (AMSA), www.amsa-cleanwater.org
4. Association of Metropolitan Water Agencies (AMWA), www.amwa.net
5. Center for Disease Control & Prevention (CDC), www.cdc.gov
6. Federal Emergency Management Agency (FEMA), www.fema.gov
7. National Infrastructure Protection Center (NIPC), www.nipc.gov
8. National League of Cities, www.nlc.org/nlc
9. National Science Foundation (NSF), www.nsf.org
10. US Environmental Protection Agency (USEPA), Regional USEPA offices or the Task Force, 

Contact (202)260-3170, www.epa.gov
11. USEPA Counterterrorism, www.epa.gov/ebtpages/ecounterterrorism.html
12. Water Environment Federation (WEF), www.wef.org
13. American Society of Civil Engineers (ASCE), Water Infrastructure Security Enhancements 

Guidance Documents, www.asce.org/static/1/wise.cfm
14. Water System Security: A Field Guide, AWWA, 2002.
15. Roberson, A., and K. Morley. Contamination Warning Systems for Water: Providing 

Actionable Information to Decision-Makers, AWWA, 2005.
16. Texas Engineering Extension Service- Incident Command System for Public Works, TEEX, 

Contact (979)845-3148.
17. Water Information Sharing Analysis Center (WaterISAC), www.waterisac.org

6. چکیده مطالب

چالش بزرگ یک سازمان آب جهت حفاظت، تولید، و تامین آب آشامیدنی سالم با کیفیت ممتاز، مستلزم 
توانایی و قابلیت های زیاد می باشد. الزام تولید روزافزون آب با کیفیت برتر بر اساس قوانین موجود و مقرراتی 
آتی، سازمان های آب را مجبور به ارزیابی توان و امکانات موجود برای دست یابی به اهداف تعیین شده قانونی، 
تامین امنیت فیزیکی، پیش بینی و برنامه ریزی برای انجام تغییرات ضروری در تکنولوژهای تصفیه آب، و تبیین 
امتیازهای استفاده از تکنولوژی های جدید در برابر هزینه های مربوطه، و انتقال آن به مصرف کنندگان آب، 

می نماید.
 

به منظور حفظ و ارتقاء کیفیت میکروبی آب آشامیدنی، سازمان های آب می باید مواردی از قبیل مدیریت 
حوزه آبریز و حفاظت از منابع طبیعی آب، تامین فرایندهای تصفیه آب و بهینه سازی آن ها، درک و برداشت 
جامع از شرایط هیدرولیکی شبکه آبرسانی، مدیریت و بهره برداری مؤثر و برنامه ریزی شده از شبکه آبرسانی 
از آلودگی آب، و  اتصاالت شبکه )Cross-Connection Control( برای جلوگیری  برنامه کنترل دقیق  شامل 
برنامه مدون فالش کردن شیرهای آتش نشانی و لوله های بن بست و نقاط گود شبکه، ایجاد یک برنامه پیش 
فعال )Proactive( برای پایش میکروبی و جمع آوری و تحلیل داده ها برای بهبود و ارتقاء مدیریت و بهره برداری 
از تصفیه خانه ها و شبکه آبرسانی، ایجاد یک برنامه جامع امنیتی، و آموزش و اطالع رسانی در رابطه با کیفیت 
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آب آشامیدنی به عموم مردم، را به صورت سیستماتیک یا سامانه ای در دستور کار خود قرار دهند. 

7.  پرسش ها

بینش یا ایده ایجاد موانع متعدد آالینده زدایی در تامین آب آشامیدنی سالم بر اساس چه فرضیه ای . 1
بنا شده است؟

موانع عمده آالینده زدایی در تامین آب آشامیدنی را نام ببرید.. ۲
اهمیت فرایندهای باال دست ضدعفونی آب را در رابطه با تامین آب آشامیدنی سالم توضیح دهید. 3
عوامل عمده و تخلیه شدن چه نوع آالینده هایی می تواند درکیفیت میکروبی منابع طبیعی آب، تاثیر . 4

شدید داشته باشند؟  
منابع . ۵ از  به حفاظت  مربوط  موارد  آالینده،  مواد  از رخنه  متعدد جلوگیری  موانع  ایجاد  با  رابطه  در 

آب های زیر زمینی را نام ببرید
در مورد حفاظت از سفره آبده آب های زیر زمینی، چه پیش بینی ها و تدارکات و اقداماتی می توان و . 6

می باید انجام داد؟ 
در مورد حفاظت از سرحلقه چاه های آب، چه پیش بینی ها و تدارکات و اقداماتی می توان و می باید . 7

انجام داد؟ 
زیرزمینی چگونه . 8 منابع آب های  با کیفیت  مقایسه  در  منابع آب های سطحی  به طور کلی، کیفیت 

ارزیابی می شود، و نسبت به تصفیه آن برای مصارف آب آشامیدنی چه مراتب یا عواقبی باید در نظر 
داشت ؟

منابع . 9 از  به حفاظت  مربوط  موارد  آالینده،  مواد  از رخنه  متعدد جلوگیری  موانع  ایجاد  با  رابطه  در 
آب های سطحی را نام ببرید و توضیح مختصری مربوط به هر یک مورد ارائه دهید.

بر اساس استاندارد کیفیت حد اقل منابع آب های سطحی در آمریکا، جهت عدم الزام استفاده از فرایند . 10
صافی در تصفیه آب آشامیدنی، کدام یک از جدول های زیر صحیح می باشد:
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پارامترهای ضابطه 
عدم صافی

تراکم کل کلیفرم ها 
در آب خام

تراکم کلیفرم های 
مدفوعی در آب خام

 میزان الزم ضدعفونیمیزان کدری آب خام
آب تصفیه شده

 <۲0 عدد درمیزان پارامترها
mL 100

 <100 عدد در
mL 100

Ntu ۵ >4 لگاریتم کیست های ژیاردیا> 
 <۵ لگاریتم کل ویروس ها

در 90٪ از نمونه های تناوب نمونه برداری آب
 آب خام

در 6 ماهه اخیر

 نمونه برداری لحظه ای هر
4 ساعت یک بار در زمان 
بهره برداری تصفیه خانه آب

 نمونه برداری روزانه به استثناء 
یک روز در ماه

ب:   

پارامترهای ضابطه 
عدم صافی

تراکم کل کلیفرم ها 
در آب خام

تراکم کلیفرم های 
مدفوعی در آب خام

 میزان الزم ضدعفونیمیزان کدری آب خام
آب تصفیه شده

 <100 عدد درمیزان پارامترها
mL 100

 <۲0 عدد در
mL 100

Ntu ۲0 >۵ لگاریتم کیست های ژیاردیا> 
 <4 لگاریتم کل ویروس ها

تناوب نمونه برداری 
آب

 در 90% از نمونه های آب خام
در 6 ماهه اخیر

 نمونه برداری لحظه ای هر
4 ساعت یک بار در زمان 
بهره برداری تصفیه خانه آب

 نمونه برداری روزانه به استثناء 
یک روز در ماه

ج:   

پارامترهای ضابطه 
عدم صافی

تراکم کل کلیفرم ها 
در آب خام

تراکم کلیفرم های 
مدفوعی در آب خام

 میزان الزم ضدعفونیمیزان کدری آب خام
آب تصفیه شده

 <100 عدد درمیزان پارامترها
mL 100

 <۲0 عدد در
mL 100

Ntu ۵ >3 لگاریتم کیست های ژیاردیا> 
 <4 لگاریتم کل ویروس ها

 تناوب نمونه برداری
آب

 در 90% از نمونه های آب خام
در 6 ماهه اخیر

 نمونه برداری لحظه ای هر
4 ساعت یک بار در زمان 
بهره برداری تصفیه خانه آب

 نمونه برداری روزانه به استثناء 
یک روز در ماه

      الف:
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پارامترهای عمده در ارزیابی متداول کیفیت میکروبی آب ورودی به تصفیه خانه های آب آشامیدنی . 11
را نام ببرید. 

بر اساس قوانین موجود برای تصفیه آب های سطحی جهت آب آشامیدنی در آمریکا، چه میزان انفعال . 1۲
کیست های پروتوزوئر ژیاردیا، و ویروس ها ضروری می باشد و میزان کدری آب تصفیه شده در چه 

سطحی و با چه تناوب نمونه برداری تعیین شده است؟
ویروس ها چگونه یا به چه نحوه ای می توانند به منابع آب های زیرزمینی رخنه کنند؟. 13
و . 14 ویروسی،  باکتریایی،  میکروب های  نمودن  خنثی  یا  سازی  جدا  راندمان  میزان  چه  کلی  طور  به 

پروتوزوئری را می توان در مراحل مختلف تصفیه آب، شامل فرایندهای فیزیکی شیمیایی، و فرایند 
ضدعفونی آب بدست آورد؟ 

با در نظر گرفتن مقاومت بسیار باالی کیست های ژیاردیا و اُاُسیست های کریپتوسپوریدیوم در مقابل . 1۵
فرایند ضدعفونی با کلر، آیا می توان متکی به فرایند های فیزیکی شیمیایی برای کنترل مناسب این 

پروتوزوئرها بود؟ دلیل خود را مختصرا توضیح دهید.
چه عوامل یا پارامترهایی در کاهش کیفیت میکروبی آب در شبکه آبرسانی دخالت دارند؟. 16
کربن آلی قابل جذب میکروب ها )Assimilable Organic Carbon, AOC(  توسط کدام فرایندهای . 17

تصفیه آب می تواند افزایش یابد و تاثیر آن در رشد میکروب ها و بویژه رشد باکتری های هتروتروف در 
شبکه آبرسانی چیست؟ 

مراحل کلی تولید الیه های میکروبی در شبکه آبرسانی را توضیح دهید.. 18
 آیا جمله زیر در مورد باکتری های شبکه آبرسانی، صحیح می باشد یا اشتباه:. 19

باکتری هایی که در شرایط وفور مواد غذایی رشدکرده اند، نسبت به باکتری هایی که خود را به 
شرایط مواد غذایی کم وفق داده و در آن شرایط رشد کرده اند، مقاومت بیشتری در برابر مواد 

ضدعفونی کننده از خود نشان می دهند. صحیح یا اشتباه
یا . ۲0 فرایندها  و  آبرسانی،  شبکه  در  میکروبی  الیه های  داخل  به  کننده  ضدعفونی  مواد  انتقال  پدیده 

را  می گیرند  انجام  میکروبی  الیه های  این  در  باکتری ها  سازی  خنثی  با  مقابله  در  که  واکنش هایی 
مختصرا توضیح دهید.

تحت چه شرایط کلی، احتمال رشد باکتری های کلیفرم در الیه های میکروبی در شبکه آب آشامیدنی، . ۲1
که از منابع طبیعی آب سطحی استفاده می کنند وجود دارد؟

آیا تصفیه آب آشامیدنی طبق استانداردها و ضوابط قانونی کیفیت میکروبی آب سالم، می تواند تضمین . ۲۲
کننده عدم وجود باکتری های کلیفرم در شبکه آبرسانی باشد؟ مختصرا توضیح دهید.

به منظور جلوگیری از کاهش کیفیت آب در سامانه های انتقال آب که بین تصفیه خانه آب و شبکه . ۲3
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آبرسانی قرار می گیرند، چه تمهیدات و تدارکاتی احتماال ضروری خواهد بود؟ 
انواع خطرهای عمده امنیتی به تجهیزات و تأسیسات سامانه های آب را نام ببرید.. ۲4
را توضیح دهید و . ۲۵ ارزیابی میزان آسیب پذیری سامانه های آب و فاضالب  امنیتی  برنامه  اصول کلی 

اهمیت یا مزیت عمده چنین برنامه ای را بیان کنید.
پنج مورد از مواردی که سازمان های آب و فاضالب می باید برای آمادگی و مقابله با تهدیدات مختلف . ۲6

امنیتی، تهیه و ارزیابی مشخص و دقیق بنمایند، و به صورت پیگیر و مستمر آن ها را به روز نموده، و 
سناریوهای مختلف را به صورت منظم، برای آمادگی هر چه بیشتر تمرین نمایند، نام ببرید 
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فصل چهارم 
نمونه برداری، آزمایش و پایش کیفیت آب

پایش کیفیت آب شامل نمونه برداری، و انجام آزمایش های آب آشامیدنی به دو منظور ضروری است: یکی 
برآورده کردن نیازهای دوائر قانونی و نظارتی کنترل کیفیت آب، و دیگری شناسایی و تشخیص بخش هایی از 
سامانه آب، که مستلزم ارتقاء کیفیت آب، و بهینه سازی فرایند های تصفیه می باشد. تعداد و نوع نمونه های آب 
که الزاما برای بازبینی دوائر کنترل کیفیت آب جمع آوری و آزمایش می شوند، معموال به عنوان میزان پایش 
حداقل کیفیت آب پذیرفته می شود. با افزایش تعداد و نوع نمونه های آب، فرای میزان الزامی قانونی، یک سری 
داده هایی به دست میاید که کیفیت واقعی آب را دقیق تر و شفاف تر نشان میدهد. این داده ها می باید به عنوان 
رهنمود، توسط متصدیان و بهره برداران سامانه آب مورد استفاده قرار گیرند تا بتوانند تغییرات کیفی آب را 
پیش بینی، و فرایندهای تصفیه و برنامه های نگهداری و بهره برداری سامانه آب را ارتقاء داده و از کاهش کیفیت 

آب و لطمه های احتمالی جلوگیری نماید. 

1. پایش کیفیت آب 

اهداف برنامه پایش می باید به صورت شفاف و مشخص تعیین شود، و می باید نه تنها نمایانگر وقایعی 
که کیفیت آب را ناگهان دگرگون می سازد، بلکه سعی در به دست آوردن داده ها و نتایجی که نمایانگر واقعی 
شرایط متوسط و کیفیت عمومی آب است، نیز باشد. به این منظور، می باید تعداد نمونه برداری ها و آزمون ها به 

مراتب بیش از میزانی که دستگاه های نظارتی تعیین می کنند، انجام گیرد. 

به عنوان نمونه، چنانچه یک پارامتر میانگین سالیانه آب، بر اساس 1۲ عدد نمونه برداری ماهیانه متوالی 
محاسبه شود، چنین میانگینی نمی تواند مورد اعتماد واقعی قرار گیرد، زیرا چنانچه یکی از نمونه های ماهیانه 
کامال از نُرم خارج باشد، می تواند عدد میانگین سالیانه را کامال دگرگون نماید. به دست آوردن عدد واقعی تر 
میانگین سالیانه، مستلزم برقراری برنامه پایش به مدت سالیان متوالی و نمونه برداری بیشتر می باشد. ازدیاد 
تعداد نمونه برداری های آب به ویژه در زمانی که مصرف آب باالست، و یا برداشت تعداد کم تری نمونه های 
آب زمانی که کیفیت آب ثابت است، و برداشت تعداد بیشتری نمونه آب زمانی که کیفیت آب متغییر است، 
می تواند عدد میانگین واقعی تری به دست دهد. محاسبه اعداد میانگین کیفیت آب احتماال می باید بر مبنی 
میانگین وزنی )Weighted Average(، و بر اساس میزان مصرف آب، و یا مدت زمان بین نمونه برداری ها، تعیین 

شود.

1-1. زمان بندی نمونه برداری
 

 اهمیت زمان بندی دقیق نمونه برداری آب غالبا نادیده گرفته می شود و یا درک درست و جامعی از آن 
وجود ندارد. اگر زمان بندی نمونه برداری درست محاسبه نشود و دقیقا منطبق با واقعه مورد نظر تنظیم نشود، 
اطالعاتی که از نتایج آزمایش نمونه های آب به دست میاید، نادرست و گمراه کننده خواهد بود، و اقدامات 
مربوط به کنترل کیفیت روش های آزمایشگاهی و نمونه برداری نیز، در بهبود نتایج نهایی بی اثر می ماند. تنها 
راه اجتناب از این مشکل، درک جامع و دقیق کلیه مراحل انتقال آب و فرایندهای سامانه آب می باشد. این 
مهم، مستلزم آشنایی کافی با تاریخچه سامانه آب وتغییرات کیفی آب، و نیز شناسایی شاخص های کلیدی که 
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توسط آن می توان تغییرات آتی آب را پیش بینی نمود، می باشد.
 

متصدیان و بهره برداران سازمان آب می باید آشنایی کامل با مدت زمان انتقال آب از نواحی باال دست 
حوزه آبریز منابع طبیعی آب، تا محل برداشت آب خام برای تصفیه خانه های آب آشامیدنی، و زمان انتقال آن 
تا تصفیه خانه ها در طیف کامل شرایط مختلف هیدرولوژیک و هیدرولیک دبی های برداشت آب، داشته باشند. 
بخشی از این اطالعات احتماال با کمک سازمان های زمین شناسی و نقشه برداری و یا سایر دوائر دولتی قابل 
دسترسی می باشد. با در دست داشتن اطالعات کافی شامل دبی رودخانه ها و سایر منابع طبیعی آب، می توان 
زمان الزم جهت تثبیت اثرات یک واقعه آلوده کننده در باالدست منبع طبیعی آب، در کیفیت آب خام ورودی 
به تصفیه خانه آب را پیش بینی نمود، و برنامه پایش کیفیت آب و فرایند های الزم تصفیه آب را بر مبنی آن 
تنظیم نمود. پیش بینی ها و تدارکات الزم برای همکاری و هماهنگی با تأسیسات و فعالیت های باال دست منابع 
طبیعی آب، و اطالع رسانی سریع و دقیق در مورد تخلیه مواد آلوده کننده غیر معمول یا سوانح آلودگی، برای 
انجام اقدامات فوری و ضروری کوتاه مدت، در برنامه پایش کیفیت آب و فرایندهای تصفیه آب، ضروری و 

حیاتی خواهد بود.
 

را  آبریز  حوزه  درون  عملیات  میزان  و  نوع  و  شرایط  تغییرات  می باید  صحیح،  پایش  برنامه  یک 
کیفیت  فعالیت ها،  سایر  و  تفریحی  شهری،  صنعتی،  کشاورزی،  فعالیت های  باشد.  داشته  نظر  در  پیوسته 
ارزیابی  آب،  کیفیت  پایش  برنامه  یک  اجرای  و  تدوین  از  قبل  می سازد.  متاثر  را  دست  پایین  آب های 
متمرکز«  غیر  و  »متمرکز  آالینده های  بالقوه  و  مشخص  منابع  کلیه  تعیین  شامل  آبریز،  حوزه  از   جامع 
)Point Source and Non-Point Source pollutants( در حوزه آبریز الزامی است. چنانچه ارزیابی جامع از کلیه 
فعالیت ها و منابع آلودگی حوزه آبریز در دست نباشد، مفهوم و استفاده از داده های آزمایش های آب، نامعلوم 

و مشکل می گردد.
 

طبق تعریف، پسابی که از تأسیسات مختلف و از جمله از تصفیه خانه های فاضالب، در نقاط مشخص به 
منابع طبیعی آب تخلیه می شود، جزو آالینده های متمرکز محسوب می گردد. قوانین سازمان حفاظت محیط 
زیست آمریکا )USEPA(، آالینده های متمرکز را توسط قوانین و مقررات مربوط به سامانه ملی حذف تخلیه 
و  میکند،  نظارت  و  کنترل   )National Pollutant Discharge Elimination System, NPDES( آلوده  مواد 
با قید مدت زمان معین بهره برداری و حداکثر میزان مجاز دبی و  تخلیه این پساب ها مستلزم مجوز قانونی 
پارامترهای کیفی پساب می باشد. صدور پروانه تخلیه پساب توسط یک دائره نظارتی منطقه ای و با همکاری 
داوئر بهداشت عمومی و منابع آب و سایر ارگان های ذیربط، و بر مبنی ارزیابی دقیق اثرات کیفی و کمی پساب 
مربوطه در آب های پذیرنده در طول سال و در زمان آتی قابل پیش بینی، انجام می گیرد.  اطالعات مربوط به 
شرایط پروانه بهره برداری و تخلیه پساب های آالینده متمرکز، طبق قانون جزو اطالعات عمومی محسوب شده 

و قابل دسترسی عموم می باشد. 

بر این مبنی، چنانچه تخلیه پساب های آالینده متمرکز، به روال مستمر، منطبق با شرایط قید شده در 
پروانه مربوطه انجام گیرد، نباید موجب تغییرات ناگهانی در کیفیت منابع آب های پذیرنده شود، و به احتمال 
قوی، جزو منابع اصلی آالینده های میکروبی در منابع طبیعی آب نخواهد بود. اما وقایع پیش بینی نشده، مانند 
تخلیه فاضالب خام )بدون تصفیه( به خاطر سرریز شدن شبکه های جمع آوری فاضالب و یا تصفیه خانه های 
فاضالب که دارای ظرفیت هیدرولیکی مناسب در زمان بارندگی های شدید نمی باشند، موجب لبریز شدن یا 

مستغرق شدن استخرها و واحدهای تصفیه خانه و عدم تصفیه مناسب می گردد، مشکل ساز خواهد بود. 
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۲. پایش کیفیت آب های سطحی

از آب های  یا  از آب های سطحی،  که  آبرسانی عمومی  از سامانه های  آب  نمونه های  جمع آوری صحیح 
زیرزمینی که مستقیما تحت نفوذ یا تغذیه آب های سطحی می باشند )زیرا این آب ها نیز تحت قوانین آب های 
سطحی قرارمی گیرند(، مستلزم رعایت چندین نکته مهم می باشد. تخلیه آالینده های غیرمتمرکز شامل روان 
آب هایی که از تأسیسات دامداری و کشاورزی وارد منابع طبیعی آب می گردند، می تواند کیفیت منابع آب های 
سطحی را سریعا مخدوش و دگرگون کند. موقعیت تأسیسات دامپروری و پرورش طیور، مزارع تولید لبنیات، 
اصطبل ها، و تأسیسات کشت و صنعت، و چگونگی تخلیه و دفع فضوالت آن ها را می باید شناسایی و در مد نظر 
داشت. احتماال اطالعات مربوط به این تأسیسات را می توان از دوائر دولتی و شرکت های تعاونی و بانک های 

کشاورزی تهیه نمود.

به رودخانه های شمال  به کررات مشاهده می شود، مربوط  ناگهانی کیفیت آب که  تغییر  از  نمونه  یک 
آمریکا که پذیرنده روان آب های دامداری و کشاورزی می باشند، می باشد. در بعضی از این مناطق در زمستان، 
زمانی که زمین یخ بسته است و رشد گیاهی در زمین وجود ندارد، ماشین آالت کشاورزی ضایعات دام ها را 
در مزارع پخش می کنند. تاثیر این عملیات، در یک ماه آخر زمستان که بارندگی های بهاری آغاز می شود، و 
یخ ها شروع به آب شدن می کنند، به صورت انتقال وسیع و عظیم آالینده های کشاورزی به رودخانه های منطقه 
مشاهده می شود. یک برنامه پایش کیفیت آب که نمونه برداری آن منطبق با وقایع باال نباشد، ممکن است بار 
آلودگی ناگهانی را شناسایی نکند. مسئولین و گردانندگان سامانه های آب که تحت نفوذ تخلیه آالینده های غیر 
متمرکز می باشند، می باید برنامه زمان بندی نمونه برداری و پایش آالینده ها را، منطبق با وقایع جوی و سایر 
وقایع و فعالیت های حوزه آبریز تنظیم نموده، و تعداد نمونه ها و نوع آزمایش ها را نیز با در نظر گرفتن اهمیت 

وقایع، در مواقع حساس، بسط و گسترش دهند. 

انتفال  و  کشاورزی،  مناطق  از  نرم  وخاک های  غبار  و  گرد  حرکت  موجب  می تواند  شدید  طوفان های 
آلودگی های شهری و صنعتی به منطقه حوزه آبریز و منابع آب های سطحی گردد. خشکسالی موجب کاهش 
دبی نهرها و رودخانه ها و کاهش حجم آب در برکه ها و دریاچه ها می گردد، و همزمان ازدیاد غلظت آالینده ها 
را نیز در بر می گیرد، و موجب جلب بیشتر حیوانات و دام های کشاورزی به برکه ها و رودخانه هایی که احتماال 
جزو منابع آب خام تصفیه خانه های آب آشامیدنی می باشند، می گردد. تخلیه پساب تصفیه خانه های فاضالب 
در دوران خشکسالی به خاطر کاهش دبی و حجم منابع آب های سطحی، منجر به غلظت باالی آالینده ها در 
منابع طبیعی آب می گردد. درجه حرارت آب، در تعیین میزان تنوع میکروبی و احتماال میزان پایداری آن ها 
می تواند تاثیرگذار باشد. بر خالف اکثر میکروب های بیماری زای روده ای، میزان پایداری ویروس ها در آب های 

سرد، به حد اکثر می رسد.
 

به احتمال قوی، بیشترین تاثیر در کیفیت منابع آب های سطحی، توسط بارش های جوی به ویژه باران به 
وجود می آید، که قابل پیش بینی و پیشگیری نمی باشد. بارش های جوی، آب شدن برف ها، وزش باد و طوفان، 
تاثیرگذار  آب های سطحی  منابع  کیفیت  در  همه  نورخورشید  تابش  میزان  و  هوا  حرارت  درجه  خشکسالی، 
می باشند. روان آب های ناشی از بارندگی و آب شدن برف ها در خارج از محدوده شهرها، مواد آالینده را به 
صورت غیر متمرکز وارد نهرها و سایر منابع آب های سطحی می نماید. به عالوه، بارندگی های شدید و آب شدن 
سریع برف موجب ازدیاد دبِی پساب آالینده های متمرکز از شبکه های جمع آوری باران، شبکه های جمع آوری 

فاضالب، و تصفیه خانه های فاضالب در مناطق شهری نیز می شود.
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تصفیه خانه های آب آشامیدنی که از منابع آب های سطحی و یا زیرزمینی تغذیه می شوند که در معرض 
آلودگی های متمرکز و یا غیر متمرکز قرار دارند، می باید دارای یک برنامه پایش جامع و منظم شاخص های 
مختلف میکروبی، شامل باکتری های کلیفرم و اشریشیا کالی، انگل های ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم، و ویروس ها، 
در مراحل مختلف انتقال آب و تصفیه آب، برای اطمینان از کیفیت میکروبی آب تصفیه شده و مؤثر بودن 

فرایند های تصفیه آب باشند و به اقتضاء داده های نمونه های آب، برنامه پایش را تکمیل و ارتقاء دهند.
 

1-۲.  پایش کیفیت میکروبی آب های سطحی

توسعه یک برنامه پایش کیفیت میکروبی آب، شامل شناسایی معرف ها و شاخص های میکروبی ورای 
بالقوه  منابع  تاثیر  منابع طبیعی آب تحت  باشد. هر قدر که  باکتری های کلیفرم، می تواند ضروری و حیاتی 
آالینده بیشتری باشد، به همان نسبت برنامه پایش آالینده ها نیز می باید گسترده تر و با تناوب بیشتر و جامع تر 
تنظیم گردد. از طرف دیگر چنانچه منابع طبیعی آب تقریبا دست نخورده باشند، مانند دریاچه های مرتفع 
انسانی و سایر آالینده ها نمی باشند،  کوهستانی که مستقیما از ذوب برف تغذیه شده و تحت تاثیر فاضالب 
کیفیت  بودن  سالم  از  اطمینان  برای  هتروترف،  باکتری های  و  کلیفرم  کل  تراکم  آزمون های  انجام  احتماال 

میکروبی آب خام ورودی به تصفیه خانه آب آشامیدنی کفایت می کند.
 

متصدیان  و  مسئولین  می گیرد،  قرار  باال  تفریط  دو  بین  آب  طبیعی  منابع  کیفیت  که  موارد  اکثر  در 
از نوع آالینده های میکروبی که در منابع طبیعی آب، و در مراحل مختلف  سازمان آب می باید درک جامع 
انتقال و تصفیه آب وجود دارد، به دست آورند. برنامه پایش کیفیت آب می باید بر مبنی تجارب گذشته، و 
کیفیت معمول یا نرمال منابع طبیعی آب، و شاخص های میکروبی فرای تراکم کل کلیفرم ها و اشریشیا کالی 
و کلیفرم های مدفوعی، به صورت جامع تدوین و توسعه یابد. شمارش باکتری های هتروترف برای آب های خام 
با کیفیت باال، می تواند مفید واقع شود. در مورد منابع طبیعی آب با کیفیت نسبتاً آلوده، آزمایش های مربوط 
روان  میزان  زمانی که  در  بویژه   )Pseudomonas sp., Klebsiella sp.( کلبسیال  و  پُزودوموناس  گونه های  به 
برنامه  بود. گسترش  یا در دوران خشکسالی ضروری خواهد  و  باشد،  زیاد  بارش های جوی  از  ناشی  آب های 
پایش میکروبی می باید با در نظرگرفتن کمبود اطالعات مورد نیاز، و شفاف نمودن شرایط مشکوک و نامشخص 

بخش های ضعیف سامانه آب و فرایندهای تصفیه موجود، برنامه ریزی و طراحی شود.
 

به عنوان نمونه، آزمایش میکروب های ژیاردیا، کریپتوسپوریدیوم، و یا ویروس ها در آب آشامیدنی تصفیه 
استفاده  کلر  با  ضدعفونی  فرایند  از  که  تصفیه خانه هایی  مورد  در  حیاتی  و  کلیدی  اطالعات  می تواند  شده، 
میدهند.  نشان  خود  از  زیاد  مقاومت  دار  کلر  مواد  مقابل  در  میکروب ها  این  زیرا  دهد،  دست  به  می کنند، 
همچنین، چنانچه فرایند ضدعفونی آب با استفاده از پرتوهای ماوراء بنفش انجام می گیرد، پایش ادنوویروس ها 
که در مقابل پرتوهای ماوراء بنفش مقاومت زیاد دارند، می تواند برای تنظیم فرایندهای تصفیه و جلوگیری از 
راه یابی ویروس ها به آب تصفیه شده، مورد استفاده قرار گیرد. بدیهی است زمانی که شرایط غیر معمول یا 
اورژانس مانند سیل یا زلزله حاکم است، برنامه پایش می باید از کلیه امکانات برای اندازه گیری کلیه پارامترهای 

کلیدی، به منظور حصول اطمینان از سالم بودن آب آشامیدنی، با بکارگیری کلیه توانایی ها استفاده نماید.
  

بهره برداران و متصدیان تصفیه خانه های آب آشامیدنی، برای حفظ سالمت و بهداشت عمومی، می باید 
طبق  نمایند.  تولید  ممکن،  کیفیت  بهترین  با  یکنواخت  و  مستمر  صورت  به  را  تصفیه خانه ها  خروجی  آب 
رهنمود و توصیه »انجمن همیاری برای آب سالم« )Partnership for Safe Water(، تصفیه خانه های متداول 
آب آشامیدنی، می باید میزان کدری آب آشامیدنی تصفیه شده را به میزان کمتر از ntu 0/1 به صورت یکسان 
و مستمر تامین نمایند. تصفیه آب در زمانی که منابع آب خام در دریاچه ها در حال واژگونی یا گردش فصلی 
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)Reservoir Turnover( می باشند، و یا زمانی که روان آب های زیاد یا سیل اتفاق میافتد، و یا تغییرات کیفی 
فاحش در سفره آبده صورت می گیرد، و یا تخلیه های نا مشخص در باال دست منابع آب خام روی میدهد، مواجه 
با بزرگترین چالش ها می گردد. برنامه پایش کیفیت آب می باید با در نظرگرفتن ویژه گی های مکانی تدوین، و 
کلیه متغییر های محلی به صورت پویا در آن منعکس باشد. پس از حصول اطمینان از داده های جامع و پایه ای 

اولیه، می توان آزمایش بعضی از پارامترها را بسته به ضرورت، کم و یا زیاد نمود. 

جدول شماره 4-1 نمونه ای از یک ماتریس آزمایش هفتگی »پ. هاش« و کدری آب یک تصفیه خانه آب 
آشامیدنی را نشان میدهد. هر چند پیش بینی کلیه مواردی که مستلزم پایش بیشتر آب می باشد، امکان پذیر 

نیست، ولی موارد زیر را می توان برای ارتقاء پایش منابع آب های سطحی در نظر گرفت:

• تغییرات جوی شدید که کیفیت منابع آب خام را متاثر می سازند	
• حوادثی که منجر به تخلیه مواد سمی و زیان آور در منابع آب خام می گردند	
• 	)Cross Connections( کشف اتصاالت غیر مجاز و منابع آلودگی شبکه آبرسانی
• شکسته شدن لوله های اصلی شبکه آبرسانی یا صدمات مشابه 	
• ازیاد الیه های میکروبی در منابع آب تصفیه شده یا در شبکه آبرسانی	
• ازدیاد میزان کل کربن آلی )TOC( در فرایند های تصفیه آب	
• ازدیاد تراکم در شاخص های میکروب های بیماری زا در منابع آب خام	
• 	 )HPCs( تراکم باالی باکتری های هتروترف در منابع آب خام
• شکایت مصرف کنندگان آب در مورد کیفیت آب	
• دریافت تهدید در مورد آسیب رسانی به تأسیسات آب	
• مشاهده فعالیت های مشکوک در حوزه آبریز	
• تغییرات چشم گیر در میزان پارامترهای فیزیکی، شیمیایی، و یا میکروبی آب که به روال معمول 	

آزمایش می گردد
• ایجاد مشکل در تجهیزات تغذیه مواد شیمیایی، و یا مختل شدن فرایندهای تصفیه شیمیایی 	
• بازگرداندن پساب شستشوی معکوس صافی ها )Filter Backwash Washwater( یا پساب های مشابه 	

پس از فرایند ته نشینی، به ابتدای واحدهای تصفیه متداول آب 
• 	)Algal bloom( بروز انبوه یا شکفتن خزه ها و جلبک ها در منابع آب
• تصفیه خانه های آب های سطحی که قادر به تولید آب با کدری مستمر کمتر از ntu 0/1 در هر یک از 	

بسترهای صافی نباشند، یا کدری آب بیش از ntu 0/3 به مدت 10 دقیقه بعد از شستشوی معکوس 
هر صافی ادامه یابد.

 
۲-۲.  پایش واژگونی یا گردش فصلی آب در دریاچه ها 

مختلف  الیه های  واژگونی  یا  فصلی  گردش  می سازد  را ضروری  آب  بیشتر  پایش  که  شرایطی  از  یکی 
آب های سطحی در برکه ها و دریاچه ها می باشد. هرچند برکه ها و دریاچه ها هر یک دارای ویژگی های منحصر 
به خود می باشند، معموال واژگونی الیه های آب، یک بار در فصل پاییز و گاهی در فصل بهار نیز اتفاق می افتد. 
الیه های مختلف آب که به خاطر اختالف درجه گرما بوجود می آیند، در اثر واژگونی و مخلوط شدن آن ها در 
فصول معین موجب یک پارچه گی و کاهش کیفیت کلی آب می گردد. مخلوط شدن الیه های مختلف به خاطر 
نزول یا فرود آب های سرد و اکسیژنه شده سطحی به عمق منبع آب و جایگزین نمودن آب های تهی از اکسیژن 
و انوکسید )Anoxic( الیه های زیرین، و صعود آب های زیرین به طرف باال، بوجود می آید. این پدیده موجب 

تغییرات سریع در کیفیت کل آب می گردد. 



جدول1-4: نمونه یک ماتریس نمونه برداری آب برای دو پارامتر پ- هاش و میزان کدری آب1

پارامتر 
اندازه 
گیری

محل فرایند میزان 
قابل قبول 
اندازه گیری

حداقل 
نمونه برداری    

فصل زمستان

تناوب 
نمونه برداری در 

سایر فصول

محل نمونه برداری روش 
اندازه گیری

Tur-
bid-
 ity,
ntu

میزان 
کدری 

یا 
کدورت 

آب

HT آب خام ورودی
PR آب رودخانه

PR آب خام ورودی

T1 ایستگاه آب خروجی 
T2 ایستگاه آب خروجی
T3 ایستگاه آب خروجی
T4 ایستگاه آب خروجی 

SS1 شیر نمونه برداری 

SS2 شیر نمونه برداری 
خروجی های صافی 

شماره 1-۲3 
۲00 متر پایین دست
کانال خروجی زیر پل 
»کیل« کانال نزدیک 

زمین کمپینگ 

مورد ندارد
مورد ندارد
مورد ندارد

>1.0

>1.0

>1.0

>1.0

>0.1

>0.1

>0.1

مورد ندارد
مورد ندارد
مورد ندارد

1 نمونه/هفته
1 نمونه/هفته

1 نمونه/ماه

1 نمونه/هفته
1 نمونه/هفته
1 نمونه/هفته
1 نمونه/هفته

1 نمونه/1۲ ساعت
1 نمونه/1۲ ساعت

1 نمونه/۲ ماه

مورد ندارد
مورد ندارد
مورد ندارد

1 نمونه/هفته
1 نمونه/هفته
1 نمونه/هفته

1 نمونه/هفته
1 نمونه/هفته
1 نمونه/هفته
1 نمونه/هفته

1 نمونه/1۲ ساعت
1 نمونه/1۲ ساعت

1 نمونه/۲ ماه

۲ نمونه/هفته
۲ نمونه/هفته
۲ نمونه/هفته

ایستگاه نمونه برداری HT آب خام ورودی
  ایستگاه نمونه برداری آب از رودخانه

 Poudre Riverایستگاه پمپاژ آب رودخانه 

T1 کدورت سنج آب خروجی
T2کدورت سنج آب خروجی

T3 کدورت سنج سنج آب خروجی
T4 کدورت سنج آب خروجی

SS1 شیر آب نمونه برداری 

SS2 شیر آب نمونه برداری 

کدورت سنج خروجی های صافی 
شماره 1-3۲

 Poudre River ایستگاه باال دست رودخانه
 Poudre River ایستگاه باال دست رودخانه
 Poudre River ایستگاه باال دست رودخانه

 Nephelometric
 method using
 Hach 2100AN
 turbidimeter,
USEPA ap-
 proved

 Standard
 Methods
2130B (Pro-
 cess Control
 Lab.)2

روش 
نفلومتریک 

با استفاده از 
کدورت سنج 
Hach مدل 

AN 2100, و 
روش استاندارد 

شماره۲130 
B تایید شده 

توسط سازمان 
حفاظت محیط 
زیست آمریکا 

)آزمایشگاه 
کنترل فرایند(2

pH

 pH)
(units

میزان 
پ ـ 
هاش

HT آب خام ورودی
PR آب رودخانه

PR آب خام ورودی

T1 ایستگاه آب خروجی 
T2 ایستگاه آب خروجی
T3 ایستگاه آب خروجی
T4 ایستگاه آب خروجی 

T4 ایستگاه آب خروجی 
SS1 شیر نمونه برداری 

SS2 شیر نمونه برداری 

آب برگشتی ازشستشوی
صافی ها۲00 متر پایین 

زیر پلدست کانال خروجی 
»کیل« کانال نزدیک 

زمین کمپینگ

مورد ندارد
مورد ندارد
مورد ندارد

>6.10

>6.10

>6.10

>6.10

>6.10

7.80-8.00

7.80-8.00

مورد ندارد
مورد ندارد
مورد ندارد
مورد ندارد

1 نمونه/هفته
1 نمونه/هفته

1 نمونه/ماه

1 نمونه/ هفته
1 نمونه/ هفته
1 نمونه/ هفته
1 نمونه/ هفته

1 نمونه/هفته
1 نمونه/1۲ ساعت
1 نمونه/1۲ ساعت

1 نمونه/ هفته
مورد ندارد
مورد ندارد
مورد ندارد

1 نمونه/هفته
1 نمونه/۲4 ساعت

1 نمونه/هفته

1 نمونه/هفته
1 نمونه/هفته
1 نمونه/هفته
1 نمونه/هفته

1 نمونه/هفته
1 نمونه/1۲ ساعت
1 نمونه/1۲ ساعت

1 نمونه/هفته
۲ نمونه/هفته
۲ نمونه/هفته
۲ نمونه/هفته

ایستگاه نمونه برداری آب خام ورودی
ایستگاه نمونه برداری آب رودخانه

 Poudre Riverایستگاه پمپاژ آب رودخانه  

T1 کدورت سنج آب خروجی
T2کدورت سنج آب خروجی

T3 کدورت سنج آب خروجی
T4 کدورت سنج آب خروجی

T4 چاله خشک تلمبه خانه لجن
SS1 شیر آب نمونه برداری 

SS2 شیر آب نمونه برداری 

آب سرریز برگشتی از منبع لجن تصفیه آب
 Poudre River ایستگاه باال دست رودخانه
 Poudre River ایستگاه باال دست رودخانه
 Poudre River ایستگاه باال دست رودخانه

 Electrode
 method using
 a two-standard
 calibration;
USEPA ap-
 proved
Standard Meth-
 ods 5400H+

(Process Con-
trol Lab.)2

روش الکترود 
با استفاده از 
۲ استاندارد 

کلیبراسیون. 
روش استاندارد 

شماره ۵400 
H تائید شده 

توسط سازمان 
خفاظت محیط 
زیست آمریکا 

)آزمایشگاه 
کنترل 

فرایند(۲

1. Fort Collins Utilities, Fort Collins, CO, USA ماخذ: شرکت تأسیساتی
2. Standard Methods, American Public Health Association, Water Environment Federation, and American Water Works 
Association.
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مجزا  و  عمده  الیه  دارای سه  دریاچه ها  و  برکه ها  اکثر  در  آب،  نمای ستون  یا  آب،  نیمرخ  یا  پروفیل، 
می باشد. در اثر تابش نور خورشید در فصل های گرم، آب های گرم تر با وزن مخصوص پایین تر، در سطح باالی 
اپیلمنیون )Epilimnion( را تشکیل می دهد. الیه میانی آب به نام الیه متالمنیون  نام  منبع آب، الیه ای به 
)Metalimnion(  یا ترموکالین )Thermocline(، معموال با کاهش تدریجی درجه گرما با عمق آب همراه است، 
)Hypolimnion( خوانده می شود  هایپولمنیون  دارا می باشد، الیه  را  زیرین که سردترین درجه گرما  و الیه 

)شکل4-1(.

سه الیه مختلف آب که به خاطر درجه گرما های مختلف بوجود میایند، در شرایط معمول نسبتاً پایدار 
بوده و با هم ادغام نمی شوند. ولی تغییرات درجه حرارت هوا و میزان وزش باد، جریان های ورودی آب به برکه یا 
دریاچه، داده های میکروبی و انواع جلبک ها، میزان کدری آب، غلظت مواد قابل تغذیه میکروبی، درجه حرارت 
آب و غلظت اکسیژن محلول در ارتفاعات مختلف آب، همگی در پیش بینی زمان واژگونی یا گردش الیه های 
آب می توانند مورد استفاده قرار گیرند. در مواردی، فلزات آهن و منگنز یا ترکیبات سولفور در الیه پایینی آب، 

به خاطر میزان پایین اکسیژن محلول، موجب مشکالت کیفی رنگ و بو و کدری آب می گردد.
 

نمای ستون آب و عمق الیه ها در هر فصلی متغییر، و در هر برکه یا دریاچه ای متفاوت است و شناخت 
ویژگی های آن مستلزم مطالعات جامع، و جزو اطالعات ضروری در تهیه برنامه پایش کیفیت منبع آب سطحی 
می باشد. برداشت نمونه های آب از ارتفاعات مختلف که سطح منبع آب را نیز پوشش دهد، و به دست آوردن 
و   ،)Multiple sensor datasondes( عمقی  چندگانه  سنسورهای  از  استفاده  با  آب  کیفیت  عمودی  نیمرخ 
استفاده از دستگاه های آنالیز مستمر و آنالین کیفیت آب خام ورودی به تصفیه خانه ها، همه در مجموع می تواند 
مبنی ارزیابی جامع و شفاف از کیفیت آب ورودی، و نهایتاً توانایی پیش بینی کیفیت آب آشامیدنی تصفیه شده 
در زمان های مختلف را به بهره برداران و متصدیان تصفیه خانه آب ارائه دهد. طراحی مناسب و ساخت سازه 
برداشت آب از یک برکه یا دریاچه، به بهره برداران تصفیه خانه آب امکان میدهد که درزمان های مقتضی، آب 
خام را از ارتفاعات مختلف برکه یا دریاچه به نحوی برداشت کنند که از اثرات منفی تغییرات شدید کیفیت آب 

خام، حتی االمکان اجتناب نمایند. 

 

Epilimnion 

Thermocline 

(Metalimnion) 

Hypolimnion 

شکل1-4:  برش عمودی الیه های آب در یک برکه یا دریاچه
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3. پایش کیفیت آب های زیرزمینی
 

سامانه های آبرسانی عمومی که از منابع آب های زیرزمینی استفاده می کنند، متکی به بی عیب و کامل 
بودن سازه بدنه چاه های آب، و مهمتر از آن متکی به حفاظت طبیعی سفره آبده می باشند. اگر ساختار بدنه 
چاه ها مناسب و سفره آبده محفوظ باشد، برنامه پایش میکروبی شامل نمونه برداری و آزمون برای کل کلیفرم ها، 
برنامه  بود.  متفرقه محیطی، کافی خواهد  باکتری های کم اهمیت تر  و  باکتری های هتروترف،  اشریشیا کالی، 
پایش می باید به نحوی تدوین شود که بتواند تغییرات کیفی آب را که ناشی از مشکالت ساختاری بدنه چاه و 
یا مسائل مربوط به حفاظت از سفره آبده می باشد، شناسایی کند. چنانچه صحت سازه چاه و یا حفاظت طبیعی 
سفره آبده مشکوک به نظر برسد، توسعه برنامه پایش کیفی آب، شامل میکروب های شاخص ورای باکتری های 

کلیفرم، و یا میکروب های بیماری زا نیز، احتماال ضروری خواهد بود.

کیفیت آب در چاه همواره یکسان نیست و کیفیت آب سفره آبده هم می تواند تغییرکند. کیفیت آب 
بعضی از سفره های آبده با نوسانات دبی پمپاژ آب، و یا تغییر در حجم آب پمپ شده، تغییر می کند. الیه ها 
یا چینه های ترک خورده و منکسر ماسه سنگ ها و سنگ های آهکی که الیه حفاظتی مناسبی در روی آن ها 
قرار نگرفته باشد، نسبت به مواد آالینده شیمیایی و میکروبی در سطح زمین بسیار آسیب پذیر می باشند. در 
یک بررسی اپیدمیولوژیک با استفاده از آزمون های کلینیکی مربوط به انتشار بیماری هپاتیت، مشخص گردید 
آلودگی سفره آبده که متشکل از یک الیه سنگ های آهکی ترک دار بوده، توسط ویروس عامل بیماری که 
از تخلیه پساب تانک های سپتیک ناشی شده بود، رخ داده است. این نوع شکستگی ها و ترک ها در الیه ها و 
چینه های زمین موجب صافی نشدن مناسب آب، و نیز انتقال سریع میکروب ها و سایر مواد آالینده توسط 

آب های زیرزمینی می گردد.
 

کلید تدوین برنامه پایش مناسب سامانه آب های زیرزمینی، در بدست آوردن اطالعات جامع و دقیق در 
رابطه با ساختار زمین شناسی سفره آبده و چاه های بهره برداری از آن می باشد. بسیاری از اطالعات ضروری 
برای تدوین برنامه پایش کیفیت آب های زیر زمینی، در زمان ارزیابی منابع آب زیر زمینی، و یا در زمان تدوین 
برنامه حفاظت از سرحلقه چاه ها، بدست می آید. جمع آوری اطالعات مربوط به سازه و میزان بهره برداری از 
چاه های موجود، بسیار با ارزش می باشد زیرا چاهی که دارای ساختار مناسب نباشد کیفیت آب آن نیز بسیار 

متغییر خواهد بود.
 

چاه  جداره  لوله   ،)Well-head( چاه  سرحلقه  شامل  می باشند،  زا  مشکل  که  بخش هایی   معموالً 
)Well Casing(، مالت سیمانی )Grouting( بین حلقه چاه و لوله جداره چاه، و هر نوع منفذ، مانند ترک خوردگی 
مالت سیمان یا سایر نقائص سازه چاه که می تواند موجب راه یابی آالینده ها از سطح زمین به داخل چاه شود، 
می باشد. سرحلقه چاه و لوله جداره چاه می باید الاقل حدود نیم متر از سطح زمین باال تر قرار گیرد تا در مقابل 
روان آب های سطحی و مواد آالینده کامال آب بندی و بهداشتی باشد. مالت سیمانی یا سایر موادی که برای 
آب بندی جداره خارجی چاه استفاده می شود می باید فضای بین حلقه حفر شده چاه، و لوله جداره چاه را به 

صورت کامل از سطح زمین تا سطح فوقانی صافی چاه )Well screen( پر کرده و آب بندی نماید.
 

در آزمایش پمپاژ آب به منظور ارزیابی نقائص احتمالی سازه چاه آب، نمونه های آب می باید به مجرد 
شروع پمپاژ، برداشت شوند. میزان یا دبی پمپاژ و حجم آب پمپ شده را باید در رابطه با ارتفاع سطح آب در 
چاه نسبت به سطح زیر صافی چاه، و یا نسبت به سطح سرحلقه چاه، و همچنین نسبت به مدت زمان پمپاژ 
آب، اندازه گیری نمود. نمونه های اصلی آب که برای بررسی صحت و کامل بودن سازه چاه استفاده می شوند، 
معموال می باید در فاصله زمانی پمپاژ حجم آبی که معادل دو برابر حجم آب چاه می باشد، برداشت شوند. تاخیر 
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در برداشت نمونه های آب می تواند موجب رقیق شدن میزان آلودگی در آب چاه و احیانا عدم شناسایی آلودگی 
آب، و یا در کل باعث فالش شدن آالینده ها با آب تازه از سفره آبده گردد. غالبا، کاهش تراکم میکروب در 
نمونه های آب پس از مدتی که چاه کامال فالش شده است، در مقایسه با نمونه های اولیه آب که به مجرد شروع 
پمپاژ به دست میایند، نشانه مشکالت ساختاری بدنه چاه آب می باشد. در این بررسی ها می توان از شاخص های 

میکروبی تراکم کل کلیفرم ها، و باکتری های هتروترف استفاده نمود. 

ویژگی های  مورد  در  اطالعات دقیق  آبده مستلزم  به سفره  مربوط  و مشکالت  بررسی مسائل  و  پایش 
به  می باشد.  مربوطه  منطقه   )Hydrogeological Characteristics( هیدروژئولوژیک  یا  زیرزمینی  آب شناسی 
عنوان نمونه، در شرایطی ویژه ممکن است ضروری باشد که موقتا بخش هایی از بدنه آبده چاه را با استفاده 
از بالون های مخصوص مسدود نمود، تا به توان بخش معینی از سفره آبده را آزمایش کرد. سپس طی انجام 
یک برنامه پمپاژ، می باید با برداشت نمونه های آب در فواصل معین زمانی، تغییرات کیفی آب را بررسی نمود. 
بطور کلی، اگر میزان تراکم میکروب های شاخص و یا غلظت آالینده ها در طی زمان پمپاژ روبه افزایش باشد، 
نشان از آلودگی سفره آبده می دهد. همچنین، وجود رابطه مستقیم بین وقایع و فعالیت های سطح زمین مانند 
بارش های جوی و ازدیاد تراکم میکروب های شاخص در نمونه های آب چاه، می تواند نشانه تغذیه مستقیم سفره 
آبده، و منبع آب زیرزمینی که مستقیماً تحت نفوذ آب های سطحی است، باشد. چنانچه تراکم باکتری های 
کلیفرم در آب با گذشت زمان پمپاژ افزایش یابد، احتماال بسط و گسترش برنامه پایش برای اندازه گیری سایر 
آالینده های محتمل میکروبی نیز ضروری خواهد بود. سایر شرایطی که ازدیاد نمونه برداری از چاه های آب را 

ضروری می سازد، در زیر خالصه شده است:
 

• 	 )Chlorine Demand( ازدیاد نیاز ُکلر آب
• کاهش ناگهانی در میزان بازدهی آب چاه	
• باال رفتن غلظت فلزات مانند آهن و منگنز	
• ازدیاد الیه های میکروبی در شبکه آبرسانی	
• اندازه گیری پ.هاش، درجه حرارت آب، کربن آلی )TOC(، کربن آلی قابل جذب )AOC( میکروب ها، 	

و میزان اکسایش و احیاء )Redox Potential( بالقوه آب، برای پایش تولید الیه های میکروبی )بیوفیلم( 
در شبکه آبرسانی

• تغییرات غیر معمول درجه حرارت آب	
• وجود باکتری های کلیفرم در آب 	
• 	)Total Dissolved Solids, TDS( تغییر فاحش در میزان کل نمک های محلول آب

۴. پایش کیفیت آب در مراحل تصفیه 

تصفیه آب که به منظور باالبردن کیفیت آن برای آشامیدن انجام می شود، ضرورتا می باید همراه با ارتقاء 
کیفیت میکروبی آب در مراحل پی در پی تصفیه آب نیز باشد. هدف برنامه پایش مراحل تصفیه آب آشامیدنی، 
بررسی و ارزیابی تغییرات کیفی آب و میزان راندمان واحدهای تصفیه، به منظور بهینه سازی فرایند های تصفیه 

آب می باشد. 

انعقاد شیمیایی،  یا هوا گیری،  فرایندهای عمده و متداول در تصفیه آب های سطحی، شامل هوادهی 
ته نشینی و یا صافی، احتماال سختی زدایی، و ضدعفونی یا گندزدایی آب می باشد. پایش تغییرات کیفی آب در 
هر یک از یکان های فرایندهای تصفیه آب، مستلزم نمونه برداری و آزمایش آب در دو مرحله ی قبل و بعد از هر 
یک از واحدهای تصفیه آب می باشد. به عنوان نمونه، چنانچه در یک تصفیه خانه آب 1۲ واحد یا یکان فرایند 
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صافی مورد بهره برداری باشد، نمونه های آب های ورودی و خروجی از هر یک از واحدهای صافی می باید به 
صورت جداگانه و مستقل، برداشت شده و آزمایش و ارزیابی شوند. 

پمپ  خروجی  لوله  به  مستقیما  شیمیایی  مواد  توسط  که  زیرزمینی  آب های  تصفیه  کیفیت  پایش 
از  قبل  درست  االمکان  حتی  می باید  تصفیه،  از  قبل  آِب  نمونه های  است.  ساده  نسبتاً  می شوند،  تزریق  آب 
می باشند  عمودی  توربین  پمپ های  به  مجهز  که  چاه هایی  مورد  در  شود.  برداشت  شیمیایی  مواد   تزریق 
)Vertical Turbine Pumps(، نمونه های آب را می باید دور از جریان هوای خروجی از موتوِر پمپ ها برداشت 
نمود تا از این راه آلوده نشوند. همچنین، نمونه های آب تصفیه شده می باید در فاصله مناسبی در پایین دست 
محل تزریق مواد شیمیایی برداشت شود، به طوری که فرصت کافی برای مخلوط شدن کامل مواد شیمیایی در 
آب فراهم باشد. چنانکه در باال اشاره شد، در صورتی که سازه چاه و حفاظت طبیعی سفره آبده مناسب بوده 
و مشکل خاصی مشاهده نشود، آزمایش شاخص های استاندارد مانند کل باکتری های کلیفرم و باکتری های 

هتروترف، برای پایش کیفیت آب کفایت می کنند.
 

یکی از راه هایی که میکروب ها می توانند وارد آب شوند از راه فرایند متداول تصفیه آهن و منگنز می باشد، 
که شامل واحد های هوادهی، حوضچه یا تانک نگهداری یا ماند آب )Detention tank( و صافی آب می باشد. 
تحت شرایطی میکروب ها می توانند از طریق واحد هوا دهی و یا تانک ماند آب اگر به صورت مناسب پوشیده 
باکتری های  و  کلیفرم  میکروب های  پایش  معموال  آالینده ها،  این  کنترل  منظور  به  شوند.  آب  وارد  نباشد، 
هتروترف در منبع آب خام، در خروجی حوضچه ماند، و پس از صافی آب، کفایت می کند. چنانچه عملیات 
بهره برداری و نگهداری تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه آب به صورت مناسب و بهداشتی انجام نگیرد، می تواند 
موجب رشد الیه ها و لعاب چسبنده میکروبی )Biofilms and Slime( در نقاط مختلف در واحد های تصفیه آب 
شود. معموال پایش کیفیت آب در صافی های تحت فشار، برای آهن زدایی و منگنززدایی با استفاده از پرمنگنات 

پتاسیم، به خاطر ویژگی ضدعفونی کننده پرمنگنات، چندان ضروری نیست.
 

تدوین برنامه پایش کیفیت آب یک تصفیه خانه متداول که شامل فرایندهای انعقاد شیمیایی، ته نشینی، و 
صافی آب می باشد می تواند تا حدودی پیچیده باشد. پایش تصفیه خانه های آب که شامل فرایند های سختی زدایی 
با مواد شیمیایی آهک و کربنات سدیم و یا آهک تنها می باشند نیز می تواند مشکل زا باشد. در فرایندهایی که 
شامل عوامل مختلف شیمیایی و رژیم های متغییر هیدرولیکی می باشد، تدوین برنامه بهینه سازی فرایندها، 
مستلزم انجام پژوهش های علمی و-عملی گسترده و تحقیقات دقیق محلی از تجهیزات و تأسیسات آب و مواد 
شیمیایی مورد استفاده می باشد، تا چگونگی انجام بهینه سازی در شرایط مختلف بهره برداری کامال مشخص 
شود. داده های متداول برنامه های پایش کیفیت آب در بسیاری موارد جواب گوی پیچیدگی های فرایندهای 

تصفیه آب نمی باشند.

 در طراحی برنامه پایش کیفیت آب، می باید پیوسته چگونگی استفاده از اطالعاتی که جمع آوری می شود 
را در مد نظر داشت. محل های نمونه برداری آب را، قبل و بعد از هر واحد فرایند می باید دقیقا تعیین نمود. 
با اینحال، بسیاری از اطالعات جمع آوری شده را نمی توان برای تغییر یا تنظیم فرایندهای تصفیه آب مورد 
استفاده قرار داد، و مفید بودن یا قابل استفاده بودن این اطالعات می تواند مورد سئوال قرار گیرد. به منظور 
اجتناب از این معضل، در تدوین برنامه پایش کیفیت آب، نقطه تمرکز می باید همواره چگونگی بهینه سازی 
فرایندهای تصفیه آب باشد. با این حال، داده های ساده ای مانند اطالعاتی که از نمونه های آب خام، و قبل و 
بعد از واحد های فرایند صافی آب بدست میاید می تواند در بهینه سازی صافی ها مفید واقع شود. پایش تعداد 
زیاد واحدهای صافی و یا هر فرایند دیگری که دارای یکان های متعدد می باشد، می باید به صورت تک واحدی 
و مستقل از یکدیگر انجام گیرد و نمونه های آب باال دست می باید در محل ورود به هر واحد، و نمونه های پایین 
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دست هر واحد می باید به صورت جداگانه و قبل از مخلوط شدن خروجی های مشترک صافی ها، جمع آوری و 
آزمایش گردند.

 
است  ممکن  شیمیایی  انعقاد  فرایند  در  یا  و  مقدماتی،  تصفیه  مراحل  در  آب  میکروبی  کیفیت  پایش 
داده ها  تفسیر  و  باکتری ها  شمارش  در  می تواند  آب  در  شده  لخته  ذرات  ندهد.  دست  به  مفیدی  اطالعات 
تغییر رنگ آب می گردد، در  انعقاد شیمیایی که موجب  در  آهن  از نمک های  استفاده  نمایند.  اشکال  ایجاد 
آزمایش هایی که بر اساس تغییر رنگ آب انجام می شود، می تواند ایجاد اشکال کند. بسیاری از تکنیک ها یا 
روش های آزمایشگاهی بر این فرضیه بنا شده که غلظت میکروب ها و آالینده ها در کل نمونه آب یکسان است. 
فرایند انعقاد شیمیایی موجب تجمع میکروب ها و سایر آالینده ها در سازه ذرات لخته شده می گردد، و بنابراین 
می تواند در آزمایش های مربوطه، منجر به داده های غیر واقعی بسیار باال و یا بسیار پایین، بسته به تکنیک 

نمونه برداری آب، شود.
 

پایش متداول تراکم کل باکتری های کلیفرم در آب ورودی به تصفیه خانه، و قبل و بعد از صافی ها و در 
آب خروجی از تصفیه خانه می تواند به عنوان میزان حداقل پایه ای پایش تصفیه خانه پذیرفته شود. اصوال تراکم 
کل باکتری های کلیفرم در آب صافی شده و قبل از فرایند ضدعفونی، می باید در 100 میلی لیتر نمونه آب، 
برابر با صفر باشد، و میزان باکتری های هتروترف نیز می باید نزدیک به صفر باشد. وجود باکتری های هتروترف 
به طورکلی رابطه ای با میکروب های بیماری زا ندارد. معموال، میزان تمام شاخص های میکروبی آب بعد از فرایند 
ازفرایند ضدعفونی آب می باید صفر باشند. پایش کیفیت آب برای سایر آالینده ها، بستگی به  صافی و قبل 

شرایط آب خام و یا مخلوط آب های خام ورودی به تصفیه خانه دارد.
 

باکتری های هتروترف شامل باکتری های هوازی و اختیاری یا فکولتی تیو )Facultative( می باشند که قادر 
به رشد در روی مواد جامد ِکشت ساده در شرایط ویژه گرمخانه می باشند. وجود این باکتری ها در نمونه های 
آب آشامیدنی نشانه روند کاهش کیفیت آب می باشد. وجود باکتری های هتروترف در آب آشامیدنی هیچ گاه 
در رابطه با انتشار بیماری های ناشی از آب شناسایی نشده است، و بنابراین به عنوان یک شاخص بالقوه ریسک 
بهداشتی شناخته نمی شود. درحالی که معموال در آب های آشامیدنی تصفیه شده، میزان باکتری های هتروترف 
در حدی که قابل شناسایی باشند، مشاهده نمی شوند، آب های ضدعفونی نشده، و آب های دارای میزان کدری 
باال، بویژه در مواقعی که درجه حرارت آب نیز باال باشد، ممکن است تراکمی تا بیش از 104 باکتری در میلی 
لیتر آب نشان دهد. تراکم باالی باکتری های هتروترف در رابطه با الیه های میکروبی در شبکه آبرسانی و نیز 
در رابطه با تجهیزات خانگی مانند صافی های کربن که بر روی شیر آب مصرفی خانگی نصب می گردند، دیده 

شده است.
 

پایش تراکم باکتری های هتروترف در آب، از نظر دوایر قانونی و نظارتی کیفیت آب، الزامی نیست. ولی 
نتایج این آزمایش ها برای بررسی و ارزیابی صحت و درستی نحوه بهره برداری از سامانه آب آشامیدنی، و بدست 
آوردن درک واقعی تر و عمیق تر از آنچه در فرایندها می گذرد، بسیار ضروری می باشد. ازدیاد ناگهانی تراکم 
باکتری های هتروترف غالبا زنگ خطری است که قبل از پدیدار شدن مشکالت عمده در سامانه آب، و گاهی 
قبل از مختل شدن کامل فرایندهای تصفیه آب، به صدا در می آید. نتایج آزمایش تراکم باکتری های هتروترف 
معموالً در ارتباط با تراکم باکتری های کلیفرم، غلظت کلر باقی مانده، و سایر داده های عملیات بهره برداری 

مورد بررسی و استفاده قرار می گیرد.
 

نتایج آزمایش هایی که بر روی نمونه های آب خروجی از صافی ماسه ای، یا سایر صافی های دانه ای مانند 
به زمانی  انجام می گیرد، احتماال بسته   )Multimedia Filters( از دانه های مختلف  صافی چند الیه متشکل 
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که صافی مربوطه شستشوی معکوس شده، و یا این که درچه زمانی مجددا به سرویس بازگردانده شده است، 
متغییر می باشد. غالبا صافی ها تا چند دقیقه بعد از انجام شستشوی معکوس، آبی را که تولید می نمایند دارای 
کیفیت نازل می باشد. همچنین، صافی ها اگر مدت زمانی خارج از خط تولید باشند، پس از این که مجددا به 
خط تولید بازگردانده شوند، به مدت زمان کوتاهی کیفیت آب تولیدی آن ها پایین می ماند. احتماال نمونه های 
آبی که در اواسط سیکل صافی ها برداشته می شود می تواند تراکم میکروبی که نزدیک تر به شرایط متوسط یا 
نرمال صافی می باشد به دست دهد، در حالی که نمونه های آبی که در اوائل و یا اواخر سیکل صافی برداشته 

می شود، احتماال موجب داده های اشتباه آمیز می گردد.
 

شستشوی  آب   )Recycle( بازگردش  نتیجه  در  آالینده ها،  سایر  و  میکروبی  غلظت های  ازدیاد  امکان 
معکوس صافی ها طبق مقرارت جدید سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا، موجب نگرانی هایی شده است. 
بسته به مقررات جاری و میزان احتیاج به استفاده مجدد از آب شستشوی صافی ها، احتماال یک برنامه پایش 
فرایند  از  را پس  این دستورالعمل، که کیفیت آب شستشوی صافی ها  ایمنی  ارزیابی  برای  تصفیه خانه  ویژه 

ته نشینی، با آب خام ورودی به تصفیه خانه مقایسه نماید، ضروری خواهد بود.
 

مکان های اساسی نمونه برداری آب در هر تصفیه خانه، لزوما می باید شامل کلیه نقاط خروج آب تصفیه 
شده از تصفیه خانه، و یا کلیه نقاط ورودی آب به شبکه آبرسانی باشد. نمونه برداری روزانه از کلیه این نقاط و 
آزمایش میزان تراکم کل کلیفرم ها و باکتری های هتروترف می باید به عنوان حداقل برنامه پایش انجام گیرد. 
در صورت از کار افتادگی یا مختل شدن بخشی از فرایندهای تصفیه آب، نمونه برداری برای پایش شاخص های 
میکروبی بیشتر نیز می باید به فهرست آزمایش ها اضافه گردد. عالئم مختل شدن یا از کار افتادن کامل فرایند های 
تصفیه آب، شامل ازدیاد ناگهانی کدری آب خروجی از صافی ها، و یا عدم توانایی در تامین متداوم آب از هر 
یک از یکان های صافی با میزان کدری کمتر از ntu 0/1 می باشد. مطمئنا، نقطه شکست نهایی و مختل شدن 
 کامل تصفیه آب، می باید زمانی مسجل باشدکه اجازه داده شود صافی ها تا نقطه گسستگی و از هم پاشیدگی 

)Point of Breakthrough( و یا حتی پس از آن، به صافی کردن آب ادامه دهند.
 

در چنین شرایطی، پایش اضافی میکروبی از نقاط خروجی صافی ها، می باید شامل آزمایش های شناسایی 
و شمارش کلیفرم های مدفوعی یا اشریشیا کالی، گونه های پزودومونا، ژیاردیا، کریپتوسپوریدیوم، و استرپتوکک 
ایجاب  تصفیه خانه آب  را در  پایش  برنامه  وقایع طبیعی که گسترش  باشد.   )Fecal streptococci( مدفوعی 
می کند، شامل واژگونی جریان آب )Turnover( در استخرهای ته نشینی، بارش های شدید جوی یا براه افتادن 
تصفیه خانه آب  روباز  استخر های  در  غیر معمول  یا طوفان های شدید که موجب شرایط  زیاد،  روان آب های 

می گردند، می باشد.
 

برداشت  مستلزم  ندارند  قرار  مناسب  شرایط  در  سازه ای  ساختار  نظر  از  که  شده  تصفیه  آب  مخازن 
نمونه های بیشتری برای پایش کیفیت آب می باشند. مشکالت سازه ای می تواند شامل نشست و ترک خوردن 
بدنه بتن آرمه منبع آب زیرزمینی، یا سقفی که چکه می کند، دریچه های باز و منافذ تهویه هوا که به صورت 
مناسب طراحی نشده اند، باشد. به عالوه منابع آب تصفیه شده روباز که به سادگی می توانند آلوده شوند، همگی 
در مجموع، بسته به میزان شدت آلودگی آن ها، می تواند مستلزم پایش های اضافی در سامانه شبکه آبرسانی 

نیز باشد.
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۵. الیه های میکروبی 

الیه های میکروبی شامل پالک ها )plaques( یا ِجرم های میکروبی است که طی فرایندی در نتیجه تجمع 
از میکروب های زنده و مرده تشکیل شده، و در داخل منابع ذخیره آب و  ایجاد یک ماتریس یا شبکه ای  و 
شبکه آبرسانی بوجود می آیند )نمودار شماره ۲-4(. کلیه بخش های شبکه آبرسانی، به تدریج و بسته به شرایط 
نگهداری و بهره برداری، می تواند ایجاد الیه های میکروبی به صورت کم و بیش نماید. انواع موجودات ذره بینی 
باکتری ها،  ذره بینی،  قارچ های  و  جلبک ها  یا  خزه ها  نواری،  کرم های  شامل  مختلف،  مواد  و  ذره بینی  غیر  و 

میکروب های بیماری زا، و رسوبات معدنی به صورت یک پارچه در الیه های متنوع میکروبی جای می گیرند.

پژوهش های اخیر نشان میدهدکربن آلی قابل تجزیه )Biodegradable Organic Carbon, BDOC( و 
کربن آلی قابل جذب )Assimilable Organic Carbon, AOC(  در آب آشامیدنی به احتمال زیاد مواد غذایی 
الزم و کافی برای پایداری و ثبات موجودات ذره بینی زیادی را در الیه های میکروبی فراهم میسازند. ظاهراً، 

 

 هایاختهاتصال تک
 یمیکروب ایجاد کُلنی یکدیگره به سطح و ب

ی و جدا شدن میکروبرشد 
 یهای میکروبهالی

 شناورهای هتک یاخت 

ه های چسبیده بسلول
 هم و به دیواره 

 مخزن یا منبع آب ه آّب یا سطحلول جداره

نمودار ۲-4: فرایند تولید و ترکیب الیه های میکروبی در جداره لوله ها و سطوح مخزن ها

آب هایی که حاوی بیش از 100 میکروگرم در لیتر BDOC (ug/L) و یا AOC باشند، معموالً میزان باکتری های 
پایین تری ست، بسیار بیشتر می باشد. کلید  پارامترها در حد  این  کلیفرم آن، نسبت به آب هایی که غلظت 
 AOC و یا BDOC کاهش باکتری های کلیفرم، در بهینه سازی فرایند های تصفیه، به نحوی که میزان غلظت
در آب تصفیه شده به حداقل برسد، می باشد. درجه حرارت باالتر از oC 1۵ در آب تصفیه شده نیز می تواند رشد 
بعضی از باکتری ها را افزایش دهد. تصفیه خانه هایی که از ماده اُوزون و از صافی های فعال بیولوژیکی استفاده 
می کنند، می باید میزان غلظت BDOC و AOC را در آب خروجی تصفیه خانه، و نیز در سراسر شبکه آبرسانی 

پایش نمایند، و بر اساس این داده ها، اهداف بهره برداری داخلی خود را دقیقاً مشخص نمایند.

سایر اقدامات الزم به منظور پایش الیه های میکروبی در زیر خالصه شده است:
 

• بازرسی چشمی شیرآالت و پمپ ها	
• بازرسی توسط دوربین های مدار بسته ویدیویی از داخل شبکه آبرسانی 	
• اندازه گیری و ثبت درجه حرارت آب و روند تغییرات آن در نقاط حساس شبکه آبرسانی	
• 	 )Cross Connection Control(اجرای یک برنامه مدون کنترل اتصاالت غیر مجاز
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• تدوین روش های دقیق نمونه برداری آب از داخل چاه ها، از داخل بدنه صافی ها، و نمونه برداری های 	
 .)Grab Samples( آنی

• ثبت مشاهدات و نمونه برداری آب در زمان فالش کردن بخش های مختلف شبکه آبرسانی	
• انجام آزمون های عملکرد هیدرولیکی )Hydraulic Performance Test( شبکه آبرسانی	
• انجام ارزیابی های ویژه الیه های میکروبی با استفاده از روش های تحلیلی )آنالیز(، یا آزمون های مثبت 	

یا منفی وجود الیه های میکروبی، و در صورت امکان انجام بررسی های مستقیم میکروسکپی. 
• آنالیز شیمیایی مواد معدنی در آب	
• پایش میزان کربن آلی مورد جذب میکروبی )BDOC و AOC( در منابع آب خام و در آب تصفیه شده	
• اجرای برنامه مدون کنترل خورندگی در شبکه آبرسانی و در تصفیه خانه ها	
• تامین مواد ضدعفونی کننده باقی مانده مناسب در بخش های بحرانی شبکه آبرسانی	
• اجرای برنامه منظم فالش کردن و ضدعفونی منابع آب تصفیه شده 	
• و 	 لوله ها  تعویض  و  فلزی  لوله های  داخل  سیمان  ماسه  مالت  فرسوده  الیه های  بازسازی  و  تعویض 

تأسیسات فرسوده شبکه آبرسانی

6. روش نمونه برداری آب
 

شخصی که نمونه برداری آب را انجام می دهد، می باید مسئول استفاده صحیح از ظرف یا وسیله برداشت 
نمونه آب، و چگونگی نگهداری مناسب نمونه آب، و روش صحیح نمونه برداری آب نیز باشد. اگر با ظرف اشتباه 
نمونه برداری شود، و یا روش نمونه برداری یا چگونگی نگهداری نمونه آب اشتباه باشد، صحت و اعتبار داده های 
آزمایش ها مشکوک خواهد بود. اشتباه در نمونه برداری می تواند موجب نقض قوانین و مقررات پایش کیفیت 

آب، و هدر رفتن فعالیت ها و امکانات آزمایشگاهی، و به مخاطره انداختن بهداشت و سالمت عمومی شود.
 

معموالً آزمایشگاه کیفیت آب، مسئول تهیه و ارائه ظروف ویژه نمونه برداری آب، که شامل مواد نگهدارنده 
نمونه آب در بطری های مجزا نیز می باشد، به شخص نمونه بردار، بر اساس پارامترهایی که قصد انجام آنالیز آن ها 
را دارد، می باشد. بخشی از برنامه کنترل کیفیت آزمون های میکروبی، شامل تائید استریل بودن بطری های 
نمونه برداری آب توسط آزمایشگاه، بوسیله آزمون بخشی از بطری های تهیه شده، می باشد. تفاوت بین ظروف 
نمونه برداری مشابه، می تواند منحصر به مواد نگهدارنده ای باشد که توسط آزمایشگاه، قبل از ارائه ظروف به 
شخص نمونه بردار، داخل بطری ها ریخته است. یکی از عوامل معمول نگهدارنده، ماده خنثی کننده ُکلر باقی 
مانده می باشد، که می باید در بطری نمونه برداری بهمراه نمونه آب، باقی بماند و نباید شستشو و یا از بطری 
بیرون ریخته شود. اصوال آزمایشگاه ها به درستی از قبول ظروف نمونه برداری آب که توسط آزمایشگاه دیگری 

تهیه و یا آماده شده است، خودداری می کنند.
 

همچنین، برای جلوگیری از رشد مجدد میکروب ها در نمونه های آب، آزمایش های میکروبی می باید در 
محدوده یک زمان معین ماکزیمم، یا حداکثر زمان نگهداری نمونه آب )حداکثر مدت زمان مجاز بین زمان 
گونه  این  ارائه  به  موظف  می باید  آزمایشگاه  گیرند.  انجام  میکروبی(  آزمایش  انجام  آغاز  و  آب  نمونه برداری 
نگهداری  زمان  تامین ضابطه حداکثر  به منظور  باشد.  بردار آب  نمونه  به شخص  و مشخص  اطالعات دقیق 
نمونه آب قبل از انجام آزمون، شخص نمونه بردار موظف است مستقیما و یا با استفاده از سرویس های سریع 
پیک، نمونه های آب را در اسرع وقت به آزمایشگاه برساند. نمونه های آب می باید دور از تابش نور خورشید، در 
ترموس یا یخدان در oC 4 و به صورت خشک تا رسیدن به آزمایشگاه نگهداری شود. آزمایشگاه می باید از قبول 

بطری های نمونه آب که یخ زده و یا در آب مستغرق می باشند، خود داری کند.
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شخص نمونه بردار می باید دستورالعمل های چگونگی نمونه برداری آب را دقیقا مطالعه و درک نماید. 
بعالوه، شخص نمونه بردار می باید آشنایی کامل به محل نمونه برداری و تجهیزات و تأسیسات آب، و نحوه ی 
نمونه برداری برای پایش میزان ُکلرآزاد یا کلر باقی مانده در آب، و چگونگی برداشت نمونه آب بدون آلودگی 
آن به میکروب های خارجی )Aseptic Sampling Procedures( و رویه های ایمنی برای کار با مواد شیمیایی 
خورنده و خطرناک داشته باشد. کارآموزی مناسب شخص نمونه بردار و اطالعات مربوطه را معموال آزمایشگاه 
و یا سازمان آب مربوطه می باید ارائه دهند. اطالعات مربوط به محل دقیق یا نقاط معین نمونه برداری آب و 
چگونگی دسترسی به آن ها می باید دقیقا در مستندات آزمایشگاه و تقاضای انجام آزمون ها توسط سازمان آب، 

منعکس باشد.

یا  کلیفرم  باکتری های  آزمون  برای  آب  نمونه برداری  دستورالعمل  از  نمونه ای   .6-1
هتروترف

در بطری را بسته نگهدارید و فقط موقع نمونه برداری باز کنید. به داخل بطری و یا سر بطری دست . 1
نزنید. در موقع نمونه برداری سر بطری را در دست نگهدارید و روی زمین یا جای دیگر نگذارید.

بطری های حاوی ماده شیمیایی تایوسولفات سدیم )Sodium thiosufate( برای خنثی کردن ُکلر باقی . ۲
مانده در آب می باشد. داخل بطری را با آب نمونه برداری نشویید. برای نمونه برداری از یک شیر آب، 
به شماره 3 در زیر رجوع نمایید. اگر نمونه آب را از یک برکه یا استخر برداشت می کنید، بطری را 
سریعا در آب فرو برده و با حرکت مداوم قوسی دست، بطری را در آب باال و پایین ببرید تا پر شود. 

آب باالی بطری را در حدود 1/۵ سانتیمتر تخلیه کنید. رجوع کنید به شماره 4.

انتخاب کنید و کلیه اتصاالت اضافی آن را، شامل پیچ هوادهی، شلنگ و واشر . 3 یک شیر آب تمیز 
و سایر ملحقات را از شیر آب باز کنید. از شیرهای آب که دارای بازوی چرخشی و یا دکمه تنظیم 
آب سرد و گرم می باشند، و یا شیر آبی که برای شستشوی وسائل زمین شویی بکار میرود، استفاده 
نکنید. شیر آب سرد را تماما باز کنید و به مدت ۵ دقیقه باز بگذارید، یا تا وقتی آب کامال سرد شود. 
درست قبل از برداشت نمونه آب، شیر آب را تا حدی ببندید که از پاشیدن آب به اطراف جلوگیری 
کند و نمونه آب را مستقیما در بطری واریز نمایید. برداشت نمونه آب را توسط ظرف دیگری انجام 
ندهید. دقت کنید که چکه آب از خارج از شیر آب به داخل بطری نمونه برداری وارد نشود. بطری آب 

نمونه برداری را فقط تا زیر گلوگاه بطری پر کنید. 

سر بطری را ببندید. در فرم مربوطه زمان نمونه برداری )ساعت و دقیقه(، تاریخ، محل نمونه برداری، . 4
غلظت ماده باقی مانده ضدعفونی کننده، درجه حرارت آب، و مخفف اسم نمونه بردار را بنویسید. 
باشد.  و خوانا  کامل  داده می شود می باید  تحویل  آزمایشگاه  به  نمونه آب  کاغذی که همراه  یا  فرم 
آب  نمونه برداری  در  داری  امانت  و  حراست  مراتب  سلسله  به  مربوط  فرم های  می باید   آزمایشگاه 
)Sampling Chain of Custody Forms( را، شامل چگونگی نمونه برداری از فرایند های مشخص، برای 
اطمینان از رعایت کلیه مراحل حساس کنترل کیفیت، و اطمینان از بدست آمدن اطالعات صحیح 
و قابل اعتماد از نمونه ها، ارائه نماید. تکمیل صحیح این فرم ها، پشتوانه و تضمین کننده صداقت در 

داده های آزمایشگاهی می باشد.
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۲-6.  انتخاب شیر آب مناسب برای نمونه برداری آزمایش های میکروبی  

نمونه برداری آب  نا مناسب شیر  انتخاب  پایش کیفیت میکروبی آب،  برنامه های  بالقوه در  یک مشکل 
می باشد که می تواند موجب داده های اشتباه و گمراه کننده گردد. شیرهای مختلط آب سرد و گرم و آن هایی 
که دارای بازوی چرخشی، و یا صافی، و یا مکانیسم های خالء زدایی و یا هوادهی، و یا شلنگ در باال دست 
شیرآب دارند، نباید مورد استفاده نمونه برداری آزمون های میکروبی قرار گیرند. این نوع شیرهای آب مستعد 
رشد کلنی و الیه های میکروبی در روی واشرها و صافی ها و جداره داخلی شلنگ و سایر تجهیزات الحاقی به 
شیر آب می باشند که در موقع نمونه برداری می تواند از سطح های مربوطه جدا شده و وارد نمونه آب گردند. 
یکی دیگر از مشکالت بالقوه که بعضی از شیرهای آب دارا می باشند، مربوط به چگونگی جریان آب در موقع 
خروج از شیرآب می باشد. جریان های آبی که به صورت فواره در جهات مختلف از شیرآب خارج می شوند، و یا 
قبل از جدا شدن از بدنه شیرآب، دور حلقه خروجی شیر به طرف باال حرکت می کنند، قابل قبول نمی باشند.

 
ساده بودن ساختار شیرآب برای نمونه برداری میکروبی، امری کلیدی است. شیرهای فلزی تراش شده 
نیم اینچ، با یک دستگیره باز و بستن شیر و یک دهانه خروجی بدون رزوه شلنگ خوری، پیش شرط فوق را 
برآورده می کند. ایستگاه های ویژه نمونه برداری آب در تصفیه خانه ها و در ایستگاه های پمپاژ آب و در منابع آب 
تصفیه شده و سایر مناطق محفوظ شبکه آبرسانی، معموال دارای این ویژگی ضروری می باشند که مجهز به 
شیرهای ویژه برداشت نمونه آب بوده، و احتمال آلوده شدن آن ها بسیار کم است. شیرهای آب که در دسترس 
عموم می باشند، احتمال آلودگی آن ها به صورت ناخواسته وجود دارد، و برای نمونه برداری میکروبی مناسب 
نمی باشند. سامانه های از پیش ساخته شده ویژه نمونه برداری آب که شامل فشار سنج، دبی سنج و کلیه ادوات 
و تجهیزات الزم نمونه برداری می باشند به صورت تجارتی ارائه می شوند و می توان آن ها را مستقیما به لوله های 

شبکه آب متصل نمود، بشرطی که یخبندان و ایمنی تجهیزات مشکل آفرین نباشند.
 

3-6. میکروب های بیماری زا 

دقیق  تکنیک  یا  روش  انتخاب  می شوند  مواجه  آن  با  آب  متخصصین  که  عمده  چالش های  از  یکی 
پرووم  کریپتوسپوریدیوم  جمله  از  آب،  در  بیماری زا  میکروب های  تعداد  یا  تراکم  مستقیم   اندازه گیری 
پایش  آمریکا،  بهداشت  وزارت  )Giardia lamblia( می باشد.  لمبلیا  ژیاردیا  و   )Cryptosporidium parvum(
کیست های )Cysts( ژیاردیا و اُاُسیست های )Oocysts( کریپتوسپوریدیوم را در سامانه های آب عمومی مناطق 
معینی از کشور الزامی نموده است. در بعضی موارد، پایش ویروس ها نیز ضروری می باشد. پژوهش برای ارتقاء 
قابل  پیشرفت های  بهمراه  دارد.  ادامه  همچنان  بیماری زا،  پروتوزوئرهای  شناسایی  و  نمونه برداری،  روش های 
توجه در زمینه روش های آنالیز آزمایشگاهی، پژوهش برای توسعه روش هایی که داده های دقیق تر و سریع تر 
ارائه می دهد نیز همچنان ادامه دارد. کلیات روش های جاری نمونه برداری برای میکروب های بیماری زا در زیر 

خالصه شده است.

در محل  کامل  به صورت  تهیه می شوند، می باید  آزمایشگاه  توسط  که  آب  نمونه برداری  ویژه  فرم های 
نمونه برداری آب تکمیل شده، و برای شناسایی مشکالت احتمالی می باید قبل از زمان نمونه برداری در محل 
نیز می باشند. کروکی  بردار  نمونه  برای شخص  پایه ای  اطالعات  فرم ها حاوی  این  )نمودار 4-3(.  مرور شود 
تصفیه خانه یا دیاگرام تجهیزات به ویژه برای مشخص نمودن محل های دقیق نمونه برداری ها، بسیار مفید است. 
فرم ها می باید با استفاده از قلم و جوهر ضد آب تکمیل شوند. فرم های مربوط به سلسله مراتب امانت داری که 
توسط آزمایشگاه و دوایر نظارتی برای حصول اطمینان از صحت عمل و درستی نمونه های آب تهیه می شوند، 

می باید به صورت کامل تکمیل و بایگانی شود.  
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 __________شماره تقاضای خرید: ___________تاریخ: 
 )متر در دقیقه( _____________: ار هیدرولیکی صافی)ها(ب

 بلی/خیر   آیا صافی تمیز یا تازه وارد خط تولید شد؟

 نوع ضدعفونی:
  (خانهتصفیهپیش کلر زنی )ابتدای ____
(هاکلر زنی متداول )پس از صافی____
 (هاکلرامین متداول )پس از صافی____
 اوزون____
_______________، نوع:  (UV) اشعه ماوراء بنفش____
 __________________، )نام ببرید(:هاسایر روش____

نوع تصفیه آب:
بدون تصفیه_______
شدهفقط ضد عفونی _______
(   صافیی، نشینته، ییتصفیه متداول )انعقاد شیمیا_______
(           صافی، ییمستقیم )انعقاد شیمیا صافی_______
         خانهتصفیهبازگردش آب شستشوی صافی به ابتدای _______
صافی با خاک دیاتم_______
آهسته یاصافی ماسه_______
 فشارصافی تحت _______

 (membrane)یا پوستی  ییصافی غشا_______

 ن پیش تصفیه )مقدماتی(وزوا_______
 _________________نام ببرید: را ها هسایر تصفی_______

  رفتگی کرد؟  بلی/خیرایجاد گ بردارینمونهآیا صافی 

  نوع آنالیز درخواست شده:

:آنالیز میکروسکپی ذرات  .۱ MPA (Microscopic Particulate Analysis) of 
Surface or Groundwater

:توسط یکی از دو روش زیر آنالیز ژیاردیا و کریپتوسپوریدیم .۲

Giardia and Cryptosporidium analysis
_____ICR or 1623 with EnvirochekTM HV      
_____Matrix Spike with EnvirochekTM HV

یا و کریپتوسپوریدیم طبق روش زیرذرات برای ژیاردآنالیز میکروسکپی  .۳

MPA with Giardia & Cryptosporidium      
_____ ICR or 1623 with EnvirochekTM HV      

Photomicrograph: به صورت الکترونی یا چاپی عکس میکروسکپی .۴

 _____________Other requests/note: یا مالحظات ها سایر درخواست .۵

لیتر آب یا  ۱۰ حجم الاقل بایدمی شوندمینظارت  LT2آب که طبق مقرراتهای سازمان
کنند بردارینمونهدو عدد صافی را 

 

محل اهی که در از فرم درخواست آنالیز آزمایشگای ه: نمون نمودار شماره 
 تکمیل گردد. بایدمی بردارینمونه

_________________ آزمایشات:سازمان متقاضی 
 آزمایش:های هشخص دریافت کننده داد

______________ ___________نام:
_______________________________ آدرس:
 ______________فاکس: _______________تلفن: 

 ____________________نام شخص نمونه بردار: 

اطالعات مربوط به نمونه آب:
_______________: بردارینمونهمحل 

 _________نمونه آب:  ییشماره شناسا

:بردارینمونهشروع 
_____________ساعت:   ___________تاریخ: 
_______________(NTU)کدری آب  میزان

 ___________عدد کنتر آب:

 :بردارینمونهپایان 
______________ساعت: ___________تاریخ:

______________(NTU)کدری آب 
 ___________عدد کنتر آب: 

 ()لیتر __________حجم نمونه آب: 
آیا نمونه آب در معرض تماس با کُلر قرار گرفت؟   بلی/خیر

 شد؟  بلی/خیر ییآیا نمونه آب کُلرزدا
___________این نمونه آب مربوط به کجاست:

منبع آب خام سطحی________
شدهحی تصفیه آب سط________
آب زیرزمینی ________
________________: توضیح دهید: هاسایر آب________

 
زیرزمینیهای . آب۱ نوع منبع آب خام:

ب چشمهآ________
آب  چاه حفر دستی________
آب چاه افقی________
آب چاه حفر ماشینی________
آب چاه آرتزین________
 آب از انباری چاه  ________

) متر(___________ عمق چاه: 
)متر(_________فاصله چاه تا نهر یا رودخانه، برکه یا دریاچه

 
 سطحی های . آب۲ نوع منبع آب خام:

 ب برکه یا دریاچهآ________
 زیآب  کانال آبیاری کشاور________
 آب نهر یا رودخانه ________

4-3
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ادامه نمودار 3-۴ : توضیح روش های آزمایشگاهی
 

)ارگانیسم های میکروسکپی(  بررسی میکروبیوتا  از  آنالیز میکروسکپی ذرات )MPA(: عبارت است 
)Microbiota( در آب که جهت ارزیابی کیفیت آب انجام می گیرد. آب های سطحی )دریاچه ها، برکه ها و مخازن 
می باشند،  صافی  فرایند  دارای  که  تصفیه خانه هایی  سازی  بهینه  برای   ،MPA آنالیز  از  پس  رودخانه ها(  آب، 
)چاه ها، چشمه ها،  زیرزمینی  آب های  ارزیابی می شوند.   EPA 910 R 96 001 مبنای دستورالعمل شماره  بر 
 )Consensus Method( بر مبنای روش حصول توافق جمعی ،MPA با استفاده از آنالیز )قنات ها و امثال آن ها
 برای تعیین این که آیا این آب ها تحت نفوذ مستقیم آب های سطحی می باشند یا خیر بر مبنای دستورالعمل
ارزیابی می گردند. این روش ها بر مبنای تغییرات زیر نیز تعدیل شده اند: نمونه برداری   EPA 910/9 92 029
الم  عدد   )3( آزمون سه  و   Pall Envirochek HVTM (Section 11.1.1 of 910 R 96 001) کپسول  توسط 

.)Section 9.0 of 910/9 92 209( نمونه های آب بر مبنای روش
 

گونه های  اُاُسیست های  تعداد  تعیین  منظور  به  آنالیز  این  کریپتوسپوریدیوم:  و  ژیاردیا  آنالیز 
کریپتوسپوریدیوم، و تعداد کیست های گونه های ژیاردیا که در نمونه آب موجود می باشند، بر مبنای روش شماره 
 Filtration/IMS/FA با استفاده از صافی ،)USEPA Method 1623( 16۲3 سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا
طبق روش EPA 821 R 01 025 انجام می گیرد. این آنالیز را می توان برای آب های سطحی خام یا تصفیه شده، 
 و همچنین برای آب های زیرزمینی که تحت نفوذ مستقیم آب های سطحی می باشند، بکار برد. استفاده از روش

 Microbial Labratory Manual (EPA/600/R 95/178): ICR بر مبنای درخواست و یا اگر کارتریج های تابیده 
پروپلین با تخلخل 1 میکرومتر ارسال شود، انجام می گیرد.

 
آنالیز میکروسکپی ذرات )MPA( بهمراه آنالیز ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم: این دو آنالیز بر روی 
 )Elution( یک نمونه آب طبق روش های توضیح داده شده در باال انجام می شود، با این تفاوت که آب شویی
به منظور جداسازی ذرات به صورت زیر تعدیل می شود. اولین آب شویی با استفاده از محلول استخراج ذرات 
MPA (MPA particle exraction solution) انجام می شود و سپس آب شویی دوم طبق روش تجویز شده برای 
محلول ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم انجام می گیرد. آب )محلول( حاصل از اولین آب شویی به صورت جداگانه 
برای آنالیز MPA استفاده می شود، در حالی که آنالیز ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم، بر روی مخلوط دو حجم 

مساوی از آب شویی های مرحله یک و دو انجام می گیرد.
 

آنالیز ماتریس غنی شده )Matrix Spike Analysis(: این آنالیز شامل غنی سازی یا اضافه نمودن 
تعداد معین اُاُسیست ها کریپتوسپوریدیوم یا کیست های ژیاردیا در یک ماتریس آب می باشد که سپس باید 
بازیافت شوند. طبق روش 16۲3 سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا، ماتریس اولین نمونه آب از هر یک از 
منابع آب، و سپس ماتریس نمونه بیستم آب از هر یک از منابع آب می  باید غنی سازی و سپس بازیافت شوند 

تا دقت آزمون مشخص گردد.
 

مبنای  بر  آنالیز  این  رودخانه:  بستر  لجن  در   )Macroinvertebrate( بی مهره  جانوران  آنالیز 
پروتکال های ارزیابی سریع بیولوژیکی )Rapid Bioassessment( برای نهرها و رودخانه های قابل آبتنی، طبق 
 Periphyton, Benthic Macroinvertebrates, and Fish, 2nd که در نشریه EPA 841 B 99 002 روش شماره
edition مستند می باشد، انجام می گیرد. نمونه های مزبور طبقه بندی شده، شناسایی و سپس شمارش می شوند. 

CH Diagnostic & Consulting Services, Inc. Berthoud, CO :ماخذ
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آماده نمودن تجهیزات نمونه برداری و برنامه ریزی دقیق برای تعیین محل نمونه برداری و چگونگی آن، 
حائز اهمیت ویژه می باشد. در صورت استفاده از صافی های کارتریج برای نمونه برداری آب، می باید توصیه های 
آزمایشگاه در مورد چگونگی شستشو و مواد شستشو کننده آن دقیقا رعایت شود. پرسنل نمونه بردار صحرایی 
ابزار و تجهیزات نمونه برداری، شامل باز و بستن و تمیز  می باید کارآموزی های الزم برای استفاده صحیح از 
کردن و نگهداری صافی های کارتریج و مخزن مربوطه را طی کرده، و توصیه های آزمایشگاه و سازنده تجهیزات 
را دقیقا انجام دهند. در کلیه مراحل نمونه برداری، می باید از دستکش تمیز لیتکس )latex( استفاده نمود تا 

احتمال آلودگی نمونه های آب کاهش یابد.

زمان نگهداری و انتقال نمونه های آب به آزمایشگاه می  باید با استفاده از سرویس های سریع پیک تسریع 
شود. فرد نمونه بردار می  باید از قبل، کلیه اقدامات الزم را برای ارسال نمونه ها به آزمایشگاه هماهنگ کرده 
باشد. مواد خنک کننده مانند یخ خشک یا یخ رنگ آبی )Blue Ice( نباید به هیچ وجه با نمونه های آب و یا 
صافی ها مستقیما در تماس باشد. یخدآن ها باید به صورت مرتب شستشو و تمیز شده و مواد خنک کننده 
باید کامال آب بندی باشند و نشت نکنند. صافی های نمونه برداری می  باید در محفظه های ویژه سر پوشیده قرار 
گیرند، و احتمال آلودگی در زمان نقل و انتقال تقریباً امکان پذیر نباشد. مراتب زیر در زمان نمونه برداری برای 

میکروب های بیماری زا می  باید در نظر گرفته شود.

منابع آب های سطحی  )1
a .  .دقت شود که آب نمونه برداری شده دارای هیچ نوع پیش تصفیه شیمیایی نمی باشد
b . .در صورت امکان، نمونه آب از بخش خروجی منابع آب یا استخرهای ته نشینی اولیه برداشت شود
c . قبل از زمان نمونه برداری، پرسنل مسئول آزمایش ها و شخص متقاضی آزمایش ها و شخص نمونه

بردار می  باید متفقن با کمک کروکی تصفیه خانه، محل دقیق نمونه برداری ها را بررسی و مشخص 
برای روشن شدن اهمیت  برای پرسنل آزمایشگاه و شخص نمونه بردار و  این هماهنگی  نمایند. 

نمونه آب و پایش کیفیت آب مربوطه مفید می باشد. 
d . نمونه برداری آب می  باید طبق دستورات آزمایشگاه و بر اساس آخرین روش های تائید شده انجام

گیرد. 

منابع آب های زیرزمینی   )۲
a ..نمونه آب می  باید به محض ورود به قسمت خروجی پمپ آب، برداشت شود
b ..لوله ها می  باید الاقل به مدت ۵ دقیقه قبل از نمونه برداری آب، فالش شود
c . .کلیه اندازه گیری ها که می  باید در محل انجام شود، باید با آزمایشگاه هماهنگی شود
d . کروکی سامانه آب و محل های نمونه برداری آب می  باید با مسئولین آزمایشگاه و شخص نمونه بردار

و شخص متقاضی آزمون ها هماهنگی شود. 
 

آب تصفیه شده  )3
a . برای چنانچه  شود.  برداشت  ضدعفونی  فرایند  از  قبل  درست  می  باید  آب  نمونه  حتی االمکان 

ضدعفونی آب از فرایند کلرامین استفاده می شود، برداشت نمونه آب می  باید درست قبل از اضافه 
شدن محلول آمونیاک به آب انجام گیرد.

b . چنانچه برداشت نمونه آب درست قبل از فرایند کلرزنی امکان پذیر نباشد، کلرزدایی نمونه آب
ضروری می گردد. در این مورد چنانکه در باال اشاره شد، دبی و غلظت محلول تایوسولفات سدیم 
می  باید طبق محاسبه دقیق متناسب با دبی نمونه آب و غلظت کلرباقی مانده که از صافی عبور 
می کند، باشد. در لین موارد نمونه بردار می  باید محاسبات مربوطه را قبل از نمونه برداری به تائید 
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متصدی آزمایشگاه برساند.  
c . کروکی سامانه آب و محل های نمونه برداری می  باید توسط بخش مهندسی بهره برداری و یا بخش

مهندسی پژوهش و پایش آب تهیه و هماهنگی شود.

۴-6. ایستگاه های نمونه برداری آب 

مراحل حساس جمع آوری  از  یکی  آب، جزو  واقعی  کیفیت  تعیین  منظور  به  آب  نمونه برداری صحیح 
مجموعه داده های )Database( صحیح مربوط به کیفیت آب می باشد. مجموعه معتبر داده های کیفیت آب، 
نشان دهنده روند تغییرات فصلی و تغییراتی که در نتیجه نوع بهره برداری های مختلف از سامانه آب ایجاد شده 

است را منعکس می کند.
 

معموالً سامانه های آبرسانی وسیع و بزرگ، ترجیح می دهند یک سری ایستگاه های نمونه برداری معین و 
مشخص، در تصفیه خانه های آب و در شبکه آبرسانی ایجاد نمایند. در بعضی موارد، برای آب خروجی ازهر یک 
از یکان های صافی تصفیه خانه آب، یک ایستگاه نمونه برداری مستقل نصب می شود. در این ایستگاه ها می توان 
نمونه های آنی )grab samples( آب را برداشت کرد، و یا بوسیله اتصال آن ها به تجهیزات ابزار دقیق اندازه گیری 
آنالین )On-line Instrumentation(، کیفیت آب خروجی صافی ها و یا فرایندهای دیگر را به صورت اتوماتیک 

در زمان های متناوب، اندازه گیری نمود.
 

سنجش ها  استداللی  کنترل  کامپیوتری  برنامه  یک  کمک  با  می توان  را  آنالین  اندازه گیری های  نتایج 
به یک  آبرسانی  نگهداری در مجموعه داده های سامانه  برای   ،)Programmable Logic Controllers, PLC(
کامپیوتر مرکزی ارسال نمود. داده های دستگاه های اندازه گیری کیفیت آب را می توان با ُفرمت مجموعه داده ها 
پارامترها، ذخیره  بازنگری وشناسایی روند کیفیت آب، و تعیین کنترل محدوده  برای   )Database Format(
نمود. برنامه های کنترل کیفیت و اطمینان )QA/QC( از داده های دستگاه های اندازه گیری و کالیبره نمودن 
اندازه گیری پارامترهای آب  منظم دستگاه ها در این مورد، از اهیمت ویژه ای برخوردار می باشد. دستگاه های 
دارای گستره )طیف( های متفاوتی در سنجش و یا دقت اندازه گیری پارامترها می باشند، که می  باید در بررسی 
داده های کیفی آب در نظر گرفته شود. یکی دیگر از امتیازات ایستگاه های اندازه گیری کیفیت آب، به خاطر 
امکان بررسی کیفیت آب در زمان واقعی، و یا در زمان های گذشته می باشد. داده های کیفیت آب در زمان های 
غیر معمول، مانند وقتی که یکی از فرایندهای تصفیه از خط تولید خارج می شود نیز می تواند اطالعات مفیدی 

در مورد عملکرد و ظرفیت سایر واحدهای تصفیه، به دست دهد.
 

بخش بهره برداری تصفیه خانه آب، می  باید مسئول تهیه و نگهداری مجموعه داده ها، شامل کلیه اطالعات 
مربوط به بهره برداری و اطالعات جنبی، که می تواند موجب تغییرات کیفی در آب تصفیه شده شود، باشد و 
می  باید کلیه داده ها را به صورت مدون، مستند و بایگانی نماید. مجموعه داده های سامانه آب آشامیدنی، شامل 
خطوط انتقال آب و تصفیه خانه ها و شبکه آبرسانی می  باید توسط بخش مهندسی سازمان آب و یا به کمک 
مهندسین مشاور بررسی و آنالیز شود، و راندمان عملی فرایند های مختلف که توسط تکنولوژی های گوناگون و 
تجهیزات متنوع انجام می گیرد، بررسی، و مشکالت بهره برداری از آن ها شناسایی شود، و از آموخته های آن در 

طراحی های جدید و گسترش تأسیسات موجود، استفاده به عمل آید. 
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7. انتخاب آزمایشگاه آب
 

انتخاب آزمایشگاه تائید شده رسمی یا قانونی )Certified Lab( برای انجام آزمون های مربوط به تصفیه 
ارائه داده های ضروری آزمایشگاهی بر مبنای شرایط قید شده در پروانه بهره برداری و پایش کیفیت  آب، و 
به منظور تضمین کیفیت آب  نیز  و   ،)Compliance Monitoring Requirements( آب خروجی تصفیه خانه 
آشامیدنی طبق قوانین جاری آب آشامیدنی سالم )Safe Drinking Water Act, SDWA( برای سازمان های 
آب در کشور آمریکا الزامی می باشد. نباید مفروض دانست که آزمایشگاه های رسمی به ِصرف دارا بودن مجوز 
نتایج  کلیه  همواره  می باشد،  آزمایشگاهی  روش های  کیفیت  کنترل  برنامه  نوعی  اجرای  نشانگر  که  قانونی، 
آزمایشگاهی و داده های آن ها صحیح و دقیق می باشد. اصوالً ارگان ها یا دوایر دولتی نظارت و کنترل کیفیت 
آب آشامیدنی، آزمون هایی را که توسط قوانین و مقررات پایش کیفیت آب آشامیدنی سالم )SDWA( قید نشده 
است، الزامی نمی دانند. همچنین، سازمان های مسئول صدور پروانه قانونی آزمایشگاه ها که روش های آزمایش 
آب و سایر مواد محیط زیستی را می  باید مورد بررسی و تائید قرار دهند، آزمون پارامترهایی را که در قوانین و 

مقررات پایش کیفیت آب آشامیدنی سالم گنجانده نشده اند، مورد تائید قرار نمی دهند.
 

مزیت انتخاب آزمایشگاه رسمی برای آزمون پارامترهایی که در فهرست پروانه بهره برداری تصفیه خانه 
قید نشده است، در این است که آزمون ها طبق موازین تائید شده و با کنترل کیفیت روش های آزمایشگاهی 
دستورالعمل  یا  دستنویس  زیستی،  محیط  سایرعوامل  و  آب  رسمی  آزمایشگاه های  معموالً  می گردد.  انجام 
نحوه ی تضمین کیفیت )Quality Assurance (QA) manual( روش های آزمایشگاهی ویژه خود را تدوین و 
به روز نگهداری می کنند. سازمان های آب که طرف قرارداد آزمایشگاه های رسمی می باشند، می  باید همواره 
دسترسی به دستورالعمل تضمین کیفیت آزمایشگاه مربوطه را داشته، و با مطالعه آن با قابلیت های آزمایشگاه 

مربوطه آشنا باشند.

همچنین، مسئولین سازمان آب می  باید آشنایی کامل با محدودیت ها، و طیف تغییرات طبیعی داده های 
آنالیز میکروبی آب، و نیز زمان الزم برای انجام آزمون ها و تهیه گزارش ها، و هزینه انجام آزمایش ها را داشته 
باشند. همچنین، مطالعه گزارش های بازرسی رسمی توسط ارگان های نظارتی، که به هر دو صورت متناوب 
برنامه ریزی شده و نیز به صورت سر زده و بدون اطالع قبلی از آزمایشگاه های رسمی آب و عوامل محیط زیستی 
انجام می گیرد، و مقایسه آن ها با مندرجات دستنامه تضمین کیفیت آزمایشگاه مربوطه، به سادگی مشخص 

می نماید که کیفیت داده های آزمایشگاه در چه سطحی از نظر صحت و دقت قرار دارد.
 

طرف قرار داد با آزمایشگاه های آب یا پارامترهای محیط زیستی، می  باید در نظر داشته باشد که روش های 
مختلف آزمایش یک پارامتر، می تواند داده های مختلفی به دست دهد. همچنین باید در نظر داشت که حتی 
استفاده از یک روش آزمون معین درمورد یک نمونه آب، می تواند منجر به تغییراتی در داده های آزمایشگاهی 
شود. روش های معین آنالیز ماتریس یک نمونه آب، دارای میزان پوشش، و قابلیت، و دقت معین می باشند. یک 
روش آنالیز، ممکن است به عنوان نمونه، 9۲% از میکروب ها یا ُکلنی های آن را پوشش دهد، در حالی که یک 
روش دیگر ممکن است 87% آن ها را پوشش دهد. تفاوت تقریبی ۵% بین داده های این دو روش آزمایشگاهی، 
منعکس کننده تفاوت در روش های آزمایشگاهی است، و لزوما ایرادی در مورد دقت یا چگونگی انجام آزمایش ها 

نیست.
 

ُکلنی میکروبی در واحد حجم آب  یا تعداد معین  تراکم میکروب،  به صورت  آنالیز میکروبی  داده های 
گزارش می شوند، و یا صرفٌا وجود یا عدم وجود میکروب ویژه ای در آب تائید می گردد. چنانچه روش آزمون برای 
تعیین تعداد ُکلنی میکروب معینی بر مبنای 100 میلی لیتر آب تدوین شده باشد، ولی تراکم واقعی میکروب 
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مورد نظر فقط برابر با 1 عدد کلنی در ۲00 میلی لیتر )cfu/200 mL 1( آب باشد، و حجم نمونه آب مورد 
استفاده در آزمون مربوطه نیز محدود به 100 میلی لیتر باشد، به طور متوسط نتیجه آزمون مربوطه می تواند 
منفی کاذب و یا مثبت باشد. به طور کلی در چنین شرایطی، به نسبتی که حجم آب مورد استفاده در آزمون 
بیشتر باشد، به همان نسبت نتیجه آزمون نزدیک تر به تراکم واقعی میکروب خواهد بود. چنین شرایطی معموال 

در مورد آزمون میکروب های بیماری زای آبزی در آب تصفیه شده آشامیدنی، مشاهده می شود.

به عوامل متنوعی شامل  انجام آزمایش آب و تهیه داده ها و گزارش مربوطه، بستگی  برای  زمان الزم 
احتیاج  آزمون های مورد  آزمایشگاهی، و روش های  ارجاعی، پرسنل مجرب و الزم، تجهیزات  میزان کارهای 
می باشد. آزمون های میکروبی بسته به روش آنالیز، مستلزم زمان های مختلف برای کشت میکروب در گرمخانه 
یا آنکوبیتور )Incubator( می باشد. برخی آزمون های میکروبی مستلزم دو مرحله متفاوت آزمون، شامل مرحله 
فرضی یا احتمالی )Presumptive Stage(، و سپس مرحله تائیدی )Confirmatory Stage( می باشد. به عنوان 
نمونه، حد اقل مدت زمان الزم برای انجام آزمون های شماره B9221 و B9223 بر اساس کتاب »روش های 
 B9221 استاندارد« وزارت بهداشت آمریکا، به ترتیب شامل 96 ساعت و ۲8 ساعت می باشد. آزمون شماره
شامل روش تخمیر در لوله های آزمایشگاهی )Multiple-tube Fermentation Technique(  مربوط به مرحله 
احتمالی آزمون می باشد و نتیجه آن تا 48 ساعت زمان می برد، و در صورت مثبت بودن، مستلزم انجام مرحله 
تائیدی، که تا 48 ساعت دیگر نیاز به زمان دارد، می باشد. در مقایسه، آزمایش شماره B9223 نتایج تائیدی 
و نهایی را به مدت ۲4 تا ۲8 ساعت به دست می دهد. داده های آزمون ها، نشان دهنده کیفیت آب در زمان 
نمونه برداری آب می باشد. در این زمینه، پژوهشگران پیوسته در جستجوی روش هایی که نتایج آزمون ها را 

سریع تر و دقیق تر و احتماالً با هزینه کمتری ارائه دهد، می باشند.
 

نحوه  آزمون ها دخیل می باشد،  نهایی  نتایج  برای حصول  زمان الزم  به مدت  نسبت  که  دیگری  عامل 
پس  می باشد.  نهایی  نتایج  به  آن ها  تبدیل  روش  و  آزمون ها،  مقدماتی  و  خام  داده های  بررسی  چگونگی  یا 
و  مقایسه  و  بررسی  برای  زمانی  آزمون آب، مدت  داده های دستگاه های  یا  داده های خام  آوردن  به دست  از 
از  قبل  را  آب  نمونه برداری  کیفیت  کنترل  می  باید  آزمایشگاه ها  است.  الزم  اطالعات،  ثبت  و  داده ها،  تفسیر 
اعالم نتایج نهایی، انجام دهند. معموالً دوایر قانونی و نظارتی کیفیت آب آشامیدنی، آزمایشگاه ها و سازمان 
 آب را ملزم می سازند که کلیه نتایج آزمایشگاهی به صورت گزارش های کتبی و یا الکترونیکی قابل ردیابی
 ) Retrievable electronic database report(، در اختیار آن ها قرار گیرد. تحت هیچ شرایطی سازمان های آب 
مجاز نمی باشند که بر اساس گزارش های شفاهی آزمایشگاه، اقدام به انجام تغییرات در فرایندهای تصفیه آب 

و یا چگونگی بهره برداری از سامانه آب، نمایند.
 

۸. استفاده از نتایج آزمایش ها

 پس از دریافت نتایج آزمایش ها، سازمان آب به خاطر مسئولیت های قانونی، موظف است تصمیماتی 
در مورد اعالم نتایج آزمون ها اتخاذ نماید. سازمان آب موظف است بدون وقفه، کلیه داده های مربوط به پایش 
آالینده های تحت پوشش قوانین آب آشامیدنی سالم )SDWA( را به صورت کامل به دوایر نظارتی دولتی اطالع 
دهد. گزارش تنها بخشی از یک سری داده ها، در عوض ارائه مجموعه کل داده ها، نقض غرض و به عنوان اخفاء 
مسائل مربوط به کیفیت آب تلقی شده، و می تواند پیگرد قانونی داشته باشد. معموالً شرکت ها و سازمان های 
آب موظف اند به صورت متناوب )سالی یک یا دو بار( داده های مربوط به کیفیت آب را به صورت گزارش های 
مدون و جمع بندی شده، برای اطالع رسانی به مشترکین آب ارسال نمایند. اعالم و ارائه شفاف نتایج کیفی آب 
آشامیدنی، می تواند موجب اطمینان خاطر مشترکین آب، و پشتیبانی آن ها از فعالیت های سازمان آب برای 
تامین بودجه به منظور گسترش و ترمیم سامانه آب شود. انتشار عمومی اطالعات مربوط به کیفیت آب، به 



81

 نمونه برداری، آزمایش و پایش کیفیت آب             فصل چهارم

شرطی که اطالعات مربوطه به صورت صحیح و دقیق جمع آوری شده باشد، می تواند نشانه کیفیت باالی آب 
آشامیدنی باشد. از طرفی چنانچه این اطالعات به کرات و بیش از حد جنبه تبلیغاتی پیدا کند، می تواند نهایتاً 

مورد بی توجهی و عدم اطمینان مشترکین آب گردد. 

1-۸. برنامه اقدامات عملی و اضطراری 

با  آشامیدنی  آب  تولید  برای  تالش  در  پیوسته  آب  تصفیه خانه های  بهره برداران  و  متصدیان  چند  هر 
کیفیت باال می باشند، با این حال امکان نفوذ و عبور میکروب های بیماری زا از فرایندهایی که موانع میکروبی 
محسوب می شوند، پیوسته وجود دارد. پایش باکتری های کلیفرم و پروتوزوئرهای ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم 
به تنهایی، نمی تواند تضمین کننده عدم وجود میکروب های بیماری زا به صورت مستمر در آب آشامیدنی باشد. 
به این لحاظ، مسئولین سازمان های آب می  باید شرایط و معیارهای الزم جهت صدور اعالمیه عمومی »توصیه 
جوشاندن آب، یا )تجا(« )Boil-Water Advisory, BWA( و برنامه یا سلسله مراتب اقدامات عملی اورژانس 

مربوطه را قبل از این که منجر به رخداد بحران عمومی شود، تدوین و آماده نمایند.
 

اگر حتی یکی از آزمون ها نشان دهنده وجود میکروب کلیفرم مدفوعی، یا ژیاردیا و یا کریپتوسپوریدیوم 
در آب تصفیه شده آشامیدنی باشد، می  باید یک رشته اقدامات دقیق عملی را بدون وقفه به جریان انداخت. 
آگهی عمومی توصیه جوشاندن آب )تجا( به منظور پیشگیری از انتشار بیماری، مستلزم بررسی و تامل بسیار 
دقیق می باشد. یکی از معیارهای مهم اعالم»تجا«، تعیین دقیق و مشخص شرایط و معیارهایی است که اعالم 
هشدار و توصیه مربوطه را الزاما ضروری می سازد. این ضوابط شامل وجود تراکم باالی کل باکتری های کلیفرم 
فرایندهای کلیدی  افتادن  از کار  و  یا دگرگونی  قانونی، و  اکثر مجاز  از میزان حد  در آب تصفیه شده بیش 
تصفیه آب، و یا به خاطر نتیجه مثبت آزمون های وجود میکروب بیماری زا در آب تصفیه شده، و یا ازدیاد میزان 

بیماری های روده ای یا اسهال در جامعه، و معیارهای مشابه می باشد.
 

انتخاب می شوند،  این منظور  به  ویژه ای که  با همکاری گروه  اورژانس می  باید  و  اقدامات عملی  برنامه 
طراحی و تدوین شود. این گروه می  باید مرکب از نمایندگان و متصدیان سامانه آب به ویژه گروه بهره برداری و 
نگهداری تصفیه خانه های آب و شبکه آبرسانی، اداره های محلی و منطقه ای بهداشت و درمان عمومی، سازمان 
حفاظت محیط زیست، سازمان های مربوط به پزشکان و بیمارستان ها و داروخانه ها، شهرداری ها و غیرو باشند.

 
آمریکا  امراض  پیشگیری  و  کنترل  سازمان  توسط  که  عملی  اقدامات  مراتب  سلسله  نمونه،  عنوان  به 
پیشنهاد گردیده، در نمودار شماره 4-4 ارائه شده است. مسلما یک نمودار تشکیالتی ایده آل که عملی باشد، 
وجود خارجی ندارد، ولی سازمان های آب آشامیدنی می  باید نمودار تشکیالتی اقدامات عملی و اورژانس مناسب 
خود را، با همکاری اداره های ذیربط و با در نظرگرفتن شرایط ویژه محلی و تأسیسات آبرسانی، طراحی و تدوین 
نمایند. بدیهی ست در شرایط بحرانی، متصدیان سازمان آب می  باید تمام سعی و تالش خود را متوجه بر طرف 
نمودن هر چه سریع تر معضلی که موجب اعالم »تجا« شده است، مبذول دارند. مقررات مربوط به لزوم اعالم 
عمومی »تجا« را می توان در تجدید الیحه آب آشامیدنی سالم )SDWA Reauthorization( مالحظه نمود. 
سازمان های کوچک تر آب می توانند با همکاری و مشارکت منابع خود با سازمان های بزرگ تر، برنامه اقدامات 

عملی خود را هماهنگ و تدوین نمایند.
  

متخصصین و مسئولین تصفیه آب می  باید حفاظت از بهداشت و سالمت عمومی را پیوسته در سر لوحه 
احتمال  نشان دهنده  دیگری  یا شرایط  و  میکروبی،  آزمون  نتیجه یک  قرار دهند. چنانچه  اولویت های خود 
آلودگی آب آشامیدنی و به مخاطره افتادن بهداشت عمومی باشد، در آن صورت اعالم عمومی »تجا« را می  باید 



8۲

مبانی کیفیت میکروبی آب                فصل چهارم 

 کنداک را در سامانه آب شناسائی میخطرن ایموضوع یا واقعه. سازمان آب یا اداره بهداشت 1 

 شودمیگزارش  «کنترل بحران»یا  «ییاجرا». موضوع یا واقعه خطرناک برای بررسی به کمیته 2

 نمایدمیواقعه مزبور را بررسی و تحقیق  «ییکمیته اجرا». 3

 کندمیرا اتخاذ  هاییتصمیم ن ،نسبت به اقدامات توصیه شده «ییکمیته اجرا». 4

مربوطه خود در ادارات مختلف های واقعه مزبور را به سرپرست «ییکمیته اجرا» یاعضا
 خواهند رهنمود و توصیه می هاآنگزارش نموده و از 

 کندمیارسال ها سرپرست چکیده تصمیمات را برای تائید و ابالغ به ادارات مربوطه به ،«ییکمیته اجرا». 5

  گرددمیمرور و بررسی  «کمیته مشورتی»ذیربط  یتصمیمات اتخاذ شده با اعضا

 گذاردمی و تصمیات اتخاذ شده را بر اساس الگوی زیر به اجراها هتوصی ،«ییکمیته اجرا». 6

 کندمیات بررسی و به کر شرایط را مجدداً ،«ییاجرا کمیته». 7

 و یا برطرف شده( بهتر تر،مشکل وخیمگیرد )می شده قبلی اعالم شرایطتغییر  اعالمتصمیم به ، «ییکمیته اجرا». 8

 دهدمربوطه اطالع میهای چکیده تحوالت را به سرپرست ،«ییکمیته اجرا». 9

 کندمیگروهی و عموم مردم اطالع رسانی های هبه رسان «ییکمیته اجرا». 10

ریسک بهداشتی مدلل یا . 4
توصیه  اعالمباشد: می مشکوک

 جوشاندن آب )تجا(

. ریسک بهداشتی مشکوک 3
 اطالعیه رسمی اعالماست: 

مشخص است: . ریسک بهداشتی نا2
 پایش و کاوش ادامه یابدهای فعالیت

. ریسک بهداشتی 1
برطرف شده: اقدام 
 بیشتر ضروری نیست

 نمودار 4-4: نمونه ای از نمودار سلسله مراتب تصمیم گیری برای برنامه اقدامات عملی اورژانس. 
(Center for Disease Control and Prevention (CDC), 1997) 1997 ماخذ: مرکز کنترل و پیشگیری امراض، سال
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به صورت جدی و دقیق بررسی نموده، و تصمیم مقتضی را بدون اتالف وقت به مرحله اجراء گذارد. چنانچه 
معیارها و ضوابط الزم و کافی برای اعالم »تجا« فراهم گردد، اقدام بدون وقفه الزامی خواهد بود. جلب اعتماد و 
اطمینان مشترکین آب، بستگی به میزان دقت و صحت اطالعات منتشر شده و مطلع نمودن به موقع مشترکین 

آب خواهد داشت. 

۲-۸. ضوابط »توصیه جوشاندن آب، )تجا(«
  

»تجا«،  یا  آب،  توصیه جوشاندن  مورد  در  تصمیم گیری  برای  آزمایشگاهی  آنالیز  داده های  از  استفاده 
مستلزم داوری و به میزان زیادی نیز بستگی به برداشت فردی مسئولین مربوطه دارد. متخصصین و مسئولین 
سازمان آب و دوایر نظارتی که موظف به تصمیم گیری در این مورد می باشند، می  باید کلیه عواقب اعالم »تجا« 
و یا تأخیر در اعالم مزبور به منظور کسب اطالعات بیشتر، از جمله کلیه هزینه های نهایی اجتماعی و اقتصادی 
احتمالی را در نظر داشته باشند. توصیه جوشاندن آب )تجا( اگر به موقع اعالم نشود، و یا به کررات بیش از 
حد اعالم شود، موجب صلب اعتماد عمومی می گردد. هزینه مالی که سازمان آب متحمل می شود می تواند زیاد 
باشد، ولی هزینه های نهایی اجتماعی و اقتصادی که به خاطر اعالم نکردن به موقع »تجا«، زمانی که توصیه 
مزبور ضروری بوده است، احتماالً بسیار بیش از هزینه های مورد قبلی خواهد بود. کوتاهی در اعالم به موقع 
»تجا«، می تواند عواقب وخیم در سالمت عمومی، و هزینه های مالی و اقتصادی گزاف و تأثیرات بسیار منفی در 

روابط عمومی سازمان آب داشته باشد.
 

معموالً به خاطر داده های مربوط به یک نمونه آب و یا حتی یک سری نمونه های آب، اعالم »تجا« صورت 
نمی گیرد. آگهی عمومی »تجا« معموال مستلزم مجموعه ای از نشانه های خطیر، شامل داده های مثبت میکروبی 
در نمونه های متوالی آب، سایر داده ها و نشانه های منفی مربوط به کیفیت آب، و گزارش نقصان یا ازکارافتادن 
فرایندهای کلیدی تصفیه خانه آب، و یا نقض و تجاوز به سامانه آب مانند اتصاالت غیر مجاز به شبکه آبرسانی، 
می باشد. در شرایط ویژه، زمانی که اکثر شاخص ها نشان دهنده آلودگی آب آشامیدنی می باشند، تأخیر در انجام 

اقدامات عملی و اورژانس، و انتظار کشیدن برای دریافت داده های بیشتر یا بهتر، خردمندانه نیست.
  

سامانه های آبرسانی عمومی که از آب های سطحی، یا از آب های زیرزمینی که مستقیما تحت نفوذ آب های 
سطحی می باشند استفاده می کنند، دارای میزان آسیب پذیری بیشتری نسبت به از کار افتادن و گسسته شدن 
در  گردد.  اتخاذ  سریع تر  می  باید  »تجا«  اعالم  مورد  در  تصمیم  بنابراین،  و  می باشند،  آب  تصفیه  فرایندهای 
سامانه های اخیر، از بین رفتن میزان باقی مانده مواد ضدعفونی کننده در محل ورود آب به شبکه آبرسانی، 
دلیل موجه برای اقدامات فوری می باشد. معموال فقدان مواد باقی مانده ضدعفونی کننده در پساب هایی که 
برای تغذیه سفره های آبده، که مربوط به چاه های آب خام سامانه آب آشامیدنی می باشند، موجب اعالم فوری 

»تجا« نمی گردد، مگر این که شرایط مخاطره انگیز دیگری نیز وجود داشته باشد. 

میزان کدری زیاد در آب خروجی صافی ها، می  باید جزو مواردی محسوب شود که موجب اقدامات فوری 
می گردد. اگر میزان کدری آب در محل ورود به شبکه آبرسانی بیش از میزان مجاز باشد، و یا میزان کدری آب 
خروجی از یک صافی جهش غیر معمول داشته باشد، در آن صورت مسئولین مربوطه می  باید آگهی عمومی 
نوعی هشدار و یا اعالم »تجا« را بررسی نمایند. سایر شاخص های نشان دهنده از کار افتادن فرایند های تصفیه 
آب که مستلزم بررسی مشترک سازمان آب و اداره های نظارتی می باشد، شامل تغییرات ناگهانی کیفیت آب، 
یا ازدیاد تراکم مواد معلق در آب تصفیه شده می باشد. چنانچه یک شاخص میکروبی، دال بر وجود آالینده های 
مدفوعی باشد، و همزمان با آن، از کار افتادن یکی از فرایندهای کلیدی تصفیه آب اتفاق بیفتد، احتمال ضرورت 

اعالم نوعی هشدار عمومی و یا اعالم »تجا«، بیشتر می گردد.
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آبرسانی، مستلزم  افتادن شبکه  ازکار  و  به خاطر گسیختگی  یا »تجا«  اعالم هشدار  مورد  در   تصمیم 
صالح دید و بصیرت مسئولین ومتخصصین فنی نیز می باشد. گسیختگی شبکه آبرسانی شامل عدم فشار آب، 
کشف جریان معکوس یا مکِش آب از خارج به درون شبکه آبرسانی، یا اتصاالت غیرمجاز به شبکه، شکستگی 
لوله های اصلی آبرسانی، و آسیب به تجهیزات ذخیره آب تصفیه شده که سالم بودن آب را به مخاطره انداخته، 
می باشد. معموال استفاده از نتایج آزمون های میکروبی برای اعالم »تجا« به خاطر مشکالت مربوط به شبکه 
آبرسانی، به سادگی میسر نیست زیرا آزمون های میکروبی، زمانبر می باشند. در مواردی که داده های میکروبی 
در دست است و گسیختگی سامانه آب نیز مسجل گردیده، اتخاذ تصمیم در مورد اعالم »تجا« می  باید واضح 

و مشخص باشد. 
معموالً، شناسایی یا ازدیاد یک شاخص میکروبی در یک نمونه آب، یا حتی در یک مجموعه از نمونه های 
آب، دلیل کافی برای اعالم »تجا« نمی باشد. ولی چنین تغییراتی مسلما می  باید موجب انجام اقدامات دیگری، 
و  مقررات  طبق  عمومی  آبرسانی  سامانه های  گردد.  آب  بیشتر  نمونه های  آزمایش  و  جمع آوری  جمله  از 
آیین نامه های نظارتی، ملزم می باشند که در صورت شناسایی باکتری های کلیفرم )آزمون تراکم کل کلیفرم ها( 
در شبکه آبرسانی، نمونه های بیشتری از آب برداشت شده و آزمایش گردد. چنانچه نتایج غیر منتظره ای در 
نتیجه پایش سایر شاخص های میکروبی یا میکروب های بیماری زا به دست آید، سازمان آب می  باید به صورت 
داوطلبانه اقدام به جمع آوری و آزمایش نمونه های بیشتری از آب بنماید. همچنین، در صورت مثبت بودن یک 
شاخص میکروبی در یک نمونه آب، می  باید نمونه های بیشتری از آب برای آزمایش سایر شاخص های میکروبی 

جمع آوری شود.
 

قبل از وقوع هر مشکلی، مسئولین سازمان آب و اداره های نظارتی می  باید در جلسات مشترک، معیارهای 
الزم و کافی برای آگهی عمومی »تجا« و یا سایر هشدارهای عمومی را مورد بررسی و هماهنگی قرار دهند. 
این بررسی ها می  باید شامل تعیین شرایط دقیق برای صدوراعالم ها، و نوشتار کتبی مضمون اعالم ها که مورد 
تائید همه اداره های نظارتی می باشد، قرار گیرد. موارد کلی جهت بررسی صدور اعالم »تجا« که می  باید در نظر 

گرفته شود، به اختصار در زیر آمده است:

• بررسی داده هایی که حاکی از وجود یک مشکل بهداشت عمومی در رابطه با آب آشامیدنی می باشد، 	
و ارزیابی کنترل کیفیت و تضمین کیفیت نمونه های آب و آزمون های مربوطه.

• تکرار بی وقفه نمونه برداری مجدد آب از نقاطی که مشکوک و مورد بررسی می باشند. 	
• ادارات 	 به  آن  یا مشاهده  به مجردکشف  احتمالی،  آلودگی  وقفه ی مشکل عمده  بی  نمودن  گزارش 

بهداشت و درمان عمومی و سایر دوایر نظارتی محلی و منطقه ای و هماهنگی متقابل جهت بررسی 
و اتخاذ تصمیم.

• بررسی پله به پله یا مرحله ای نتایج آزمون ها، که از منابع آب خام شروع، و به آب تصفیه شده که به 	
دست مصرف کننده میرسد، پایان می یابد.

• تالش در شناسایی و مشخص نمودن علت و معلول، و شرایط رخداد آلودگی.	
• اقداماتی که می تواند در رفع 	 ارزیابی  و  نظر  یا شاخص میکروبی مورد  بیماری زا  شناسایی میکروب 

معضل مؤثر واقع گردد.
• از 	 بعد  و  با،  زمان  هم  از،  قبل  زماِن  سه  در  تصفیه خانه  فرایندهای  یا  آب  سامانه  عملکرد  ارزیابی 

نمونه برداری آب 
• مرور آخرین گزارش بررسی بهداشتی )Sanitary Survey( و تجدید بازرسی بخش هایی که ضروری 	

می نماید.
•  جستجو برای شناسایی پارامترها یا شرایطی که احتماال موجب بروز یا سرایت آلودگی به نمونه آب 	

شده است.
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• مرور داده های مربوط به باکتری های هتروتروف و کلیفرم ها در سه زماِن قبل از، هم زمان با، و بعد از 	
نمونه برداری آب.

• ارزیابی میزان حاصل ضرب زمان تماس و غلظت ماده ضدعفونی کننده )Ct(، و بررسی ظرفیت سامانه 	
ضدعفونی و توان خنثی سازی میکروب های مورد بررسی، و نیز ارزیابی شرایط فعالیت مجدد بخشی 

از میکروب های خنثی شده. 

در صورت لزوم، موارد زیر در رابطه با شبکه آبرسانی نیز می  باید مورد بررسی قرار گیرد:
 

• برنامه و روش فالش کردن لوله های اصلی شبکه آبرسانی، و یا بخش معینی از آن. 	
• تماس مستقیم با بیمارستآن ها و کلینیک ها، خانه های سالمندان، کودکستآن ها، مراکز دیالیز کلیه، و 	

پزشکان و سایر دوایر بهداشت عمومی، برای تائید وقایع و آمار مربوط به تغییرات جاری در بهداشت 
و درمان عمومی.

• ارزیابی و بررسی منطقه مورد نظر برای تعیین احتمالی وجود اتصاالت غیر مجاز به شبکه آبرسانی.	
• بررسی و تعیین منابع و پرسنل مورد نیاز برای رسیدگی به کلیه مسائل تحت بررسی.	
• به منظور شناسایی وسعت و میزان 	 نمونه برداری آب،  آبرسانی جهت  نقاط اضافی در شبکه  تعیین 

شدت آلودگی شبکه آبرسانی، و احتماال شناسایی منبع آلودگی آب.
• بررسی شکستگی های لوله های آب و سایر کمبودهای غیر معمول در شبکه آبرسانی، که می توانسته 	

قبل از کشف آالینده میکروبی آب اتفاق افتاده، و موجب آلودگی آب شود.

 3-۸. اقداماِت بعد از صدور اعالم »توصیه جوشاندن آب، )تجا(« 

پس از اتخاذ تصمیم در مورد اعالم عمومی توصیه جوشاندن آب،»تجا«، سازمان آب می  باید اقدامات زیر 
را بهمراه ادامه ی فعالیت های قید شده در باال، به عمل آورد:

• تشکیل جلسات منظم و مقرر روزانه »کمیته اجرایی« یا »کمیته کنترل بحران«، شامل نمایندگان و 	
مسئولین سازمان آب، آزمایشگاه آب، دوایر نظارتی، شهرداری و سایر موسسات ذیربط، برای بررسی 
داده ها و اقدامات و شرایط جدید، و مقایسه و ارزیابی مجدد شرایطی که در مرحله اول موجب صدور 

آگهی »تجا« شده بود )شکل شماره 4-4(. 
• تعیین فرد معینی که مسئول ارتباط با رسانه های گروهی باشد.	
• تعیین محل و دفتر کار مناسب جهت مرکز کنترل و فرماندهی اقدامات در طول دوره »تجا« یا بحران 	

خواهد بود. 
• اعالم »تجا« می  باید دقیقا مربوط به منطقه معین و مشخصی از شبکه آبرسانی باشد	
• ارزیابی مستمر معیارهای مربوط به صدور اعالم »تجا«، و ارزیابی شرایطی که برای لغو اعالم »تجا« 	

ضروری خواهد بود.
• افزایش میزان نمونه برداری های آب و برنامه های پایش و مراقبت های ویژه از حوزه آبریز، منابع آب 	

خام، تصفیه خانه های آب، و شبکه آبرسانی.
• تشکیل گروه های ضربتی یا ویژه )Task Force( با صالحدید و تحت کنترل مستقیم »کمیته اجرایی« 	

جهت تجسس و بررسی جوانب ویژه مربوط به آلودگی آب در بخش های مختلف سامانه آب، و یا برای 
بررسی موضوعات فنی و تخصصی مربوط به آلودگی مزبور، و تهیه گزارش های مدون از کلیه اطالعات 

به دست آمده که منحصراً به »کمیته اجرایی« ارائه می شود. 
• تدارک تجهیزات و پرسنل الزم، و تعیین رویه کاری جهت مدیریت مناسب بحران، شامل سامانه های 	
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کامپیوتری، ارتباطات، وسایل و تجهیزات نمونه برداری آب و اندازه گیری مواد ضدعفونی کننده باقی 
مانده در آب و سایر آزمون های صحرایی )در محل(. تدوین برنامه منظم و رویه اجرای دستور کار، 
شامل تدوین دستور جلسه، چگونگی برگزاری جلسات و اتخاذ تصمیم ها، و مستندسازی کلیه اقدامات 

تصویب شده و ارزیابی و نتیجه گیری از اقدامات انجام شده.
• تعیین منابع آب ذخیره و چگونگی توزیع آن به مصرف کنندگان در مواقع ضروری، مانند بطری های 	

آب آشامیدنی و تانکرهای انتقال آب.
• تهیه و تدوین بروشورهای آموزشی و توزیع آن در مدارس و منازل و سایر مکان های ضروری.	
• تهیه و نصب تخته اعالنات در دفتر کار گروه بحران، برای به روز نگهداشتن کلیه اطالعات، اقدامات، 	

ماموریت ها، کشفیات و داده های جدید، و تامین پیوستگی در ارتباطات.
• مانند 	 ذیربط  دوایر  توسط سایر  برنامه های عملی که  با  پیگیری شده  برنامه های  و  اقدامات  مقایسه 

سازمان حفاظت محیط زیست، اداره بهداشت و درمان عمومی، مرکز کنترل و پیشگیری امراض، و 
انجمن های مختلف آب توصیه می گردد.    

• تهیه فهرست اقدامات و موضوعات پیگیری شده به ترتیب تاریخ انجام آن ها. 	
• تهیه گزارش های روزانه اطالع رسانی به عموم مردم، به صورت شفاف و دقیق که امکان سوء تعبیر و 	

سوء تفاهم از آن ناچیز باشد.
 

۴-۸.  اعالم لغو »توصیه جوشاندن آب، )تجا(« 

اقدامات زیر در زمان اعالم لغو »تجا« می  باید انجام گرفته و یا در حال پیگیری باشد: 

• کیفیت منابع آب خام مشخص شده و مناسب بودن آن برای آب آشامیدنی تصفیه شده مورد تائید 	
قرار گیرد.

• مناسبت و کفایت فرایند های تصفیه آب می  باید مشخص گردد، و اقدامات فوری ضروری برای رفع 	
کمبودها انجام شود.

• اطالعات و داده هایی که در ابتدا منجر به اعالم »تجا« گردیده، می  باید مجددا ارزیابی شده و دقیقا 	
مشخص گردد که آیا احتمال رخداد مجدد خطر وجود دارد یا خیر؟ و آیا تغییراتی در چگونگی و نوع 

نمونه برداری آب ضروری است یا خیر؟
• علت و معلول و شرایطی که موجب اعالم »تجا« گردیده می  باید در حد امکان دقیقاً شناسایی گردد، 	

و راههای پیشگیری از رخداد مجدد آن، ارزیابی و جمع بندی شود.
• به منظور انجام مطالعات اپیدمیولوژی مناسب، سازمان آب می  باید همکاری های الزم را با اداره های 	

بهداشت و درمان و جامعه پزشکان و مراکز پژوهشی انجام دهد.
• تهیه یک گزارش جامع و مستند از کلیه اطالعات و اقداماتی که قبل از، همزمان با و بعد از حادثه 	

بحران و اعالم »تجا« صورت گرفته است.
 

9.  پرسش ها

مزایای دوگانه عمده پایش کیفیت آب آشامیدنی شامل نمونه برداری و انجام آزمون های مربوطه را . 1
قانونی و نظارتی  توضیح دهید. مزایای پایش کیفیت آب آشامیدنی فرای آنچه توسط سازمان های 

تعیین می شود، چیست و چگونه می تواند در بهره برداری سامانه آب مفید واقع شود؟ 
اهمیت برنامه زمانبدی دقیق برای نمونه برداری آب در رابطه با درک جامع و صحیح از شرایط سامانه . ۲
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آب مورد نظر را توضیح دهید. 
به طور کلی برای دست یابی به داده ها و نتایجی که نمایانگر واقعی شرایط متوسط و کیفیت عمومی . 3

آب است، در چه شرایطی می  باید تعداد نمونه برداری های آب را افزایش داد و در چه شرایطی تعداد 
نمونه برداری ها راکاهش داد؟ 

تصفیه . 4 ضوابط  اساس  بر  متمرکز  آالینده های  تخلیه  چنانچه  کنید.  تعریف  را  متمرکز  آالینده های 
مناسب قبل از تخلیه آن به منابع آب انجام گیرد، آیا می تواند کیفیت میکروبی منابع آب پذیرنده را 

به صورت ناگهانی تغییر دهد؟ 
آالینده های غیر متمرکز را تعریف کنید و اثرات کلی آن ها را در کیفیت منابع طبیعی آب توضیح . ۵

دهید. 
کیفیت منابع آب های طبیعی چگونه می تواند دستخوش تغییرات عوامل جوی و آالینده های متمرکز . 6

و غیر متمرکز گردد؟ 
باالدست . 7 نواحی  از  انتقال آب  زمان  اطالعات کافی در مورد مدت  و  داده ها  با در دست داشتن  آیا 

منابع طبیعی آب، تا محل برداشت آب خام برای تصفیه خانه های آب آشامیدنی، و زمان انتقال آن تا 
تصفیه خانه ها در گستره )طیف( کامل دبی های برداشت آب، چه کمکی می تواند به بهره برداران سامانه 

آب در زمان وقوع یک حادثه آلوده کننده در بخشی از منبع طبیعی آب، بنماید؟
یک نمونه منبع آب طبیعی نسبتاً تمیز را نام ببرید و حداقل میزان پایش میکروبی آن را توضیح دهید. . 8
یک نمونه منبع آب طبیعی نسبتاً آلوده را نام ببرید و حداقل میزان پایش میکروبی آن را توضیح دهید. 9

به صورت مختصر، الیه های تشکیل دهنده نیمرخ آب در دریاچه های آب شیرین، و مکانیسم حرکت . 10
آن ها را توضیح دهید.  

دو منشاء اصلی نفوذ مواد آالینده به منابع آب های زیرزمینی را نام ببرید.  . 11
مختصراً توضیح دهید در آزمایش پمپاژ آب چاه، کاهش تراکم باکتری ها در نمونه های آب پس از . 1۲

مدتی که چاه کامال فالش شده است، در مقایسه با نمونه های اولیه آب که به مجرد شروع پمپاژ به 
دست می آیند، می تواند نشانه چه نوع مشکلی می باشد.  

مختصراً توضیح دهید در آزمایش پمپاژ آب چاه، چنانچه میزان تراکم میکروب های شاخص و یا غلظت . 13
آالینده ها در طی زمان پمپاژ رو به افزایش باشد، نشانه چه نوع منشاء آلودگی است. 

مختصراً توضیح دهید در آزمایش پمپاژ آب چاه، وجود رابطه مستقیم بین بارش های جوی و ازدیاد . 14
تراکم میکروب های شاخص در نمونه های آب چاه، غالبا نشانه چه مشکالتی می باشد. 

و . 1۵ آب  کیفیت  با  رابطه  در  و  آب،  تصفیه  مختلف  مراحل  در  هتروترف  باکتری های  پایش  اهمیت 
میکروب های بیماری زا در  آب را توضیح دهید. نوسانات تراکم باکتری های هتروتروف، معموالً نشانه 

چه نوع تغییرات کیفی در آب می تواند باشد؟
چرا پایش کیفیت میکروبی آب در مراحل تصفیه مقدماتی، و یا در فرایند انعقاد شیمیایی یا لخته سازی . 16

توصیه نمی شود؟
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مختصراً توضیح دهید به طور کلی بهترین زمان نمونه برداری از صافی های دانه ای به منظور به دست . 17
آوردن تراکم متوسط یا نرمال میکروب ها در آب خروجی صافی ها، نسبت به سیکل عملکرد صافی 

چیست؟
نقاط یا مکان های عمده و کلیدی نمونه برداری روزانه آب از یک تصفیه خانه آب آشامیدنی و میزان . 18

حد اقل پایش یا حد اقل آزمایش های میکروبی را نام ببرید. 
یکی از شرایط یا عالئم نشان دهنده خنثی شدن و شکست فرایند صافی ها در تصفیه آب آشامیدنی . 19

نوع  چه  می شوند،  شدید  دگرگونی  دستخوش  آب  تصفیه  فرایندهای  که  شرایطی  در  ببرید.  نام  را 
پایش های میکروبی عالوه بر پایش تراکم کل کلیفرم ها را می  باید اعمال کرد؟

تصفیه شده . ۲0 آشامیدنی  آب  مخازن سرپوشیده  میکروبی  آالینده  نوع مشکالتی می تواند موجب  چه 
شودکه مستلزم افزایش میزان پایش میکروبی آب می گردد؟ 

الیه های میکروبی که داخل شبکه آبرسانی و مخازن آب تصفیه شده می توانند بوجود آیند، معموالً از . ۲1
چه موادی تشکیل شده و چه نوع ساختاری دارند؟

مختصراً توضیح دهید ماده غذایی اصلی برای رشد و پایداری الیه های میکروبی در شبکه آبرسانی . ۲۲
چیست.

برای نمونه برداری آب، مسئولیت اصلی شخص نمونه بردار آب، و اهمیت آن را مختصراً توضیح دهید.. ۲3
اهمیت مواد خنثی کننده کلر باقی مانده در ظروف نمونه برداری آب و اهمیت حد اکثر زمان نگهداری . ۲4

مجاز نمونه آب در ظروف نمونه برداری به منظور آزمون های کیفیت میکروبی آب را مختصراً توضیح 
دهید.

مختصراً توضیح دهید چه نوع شیرهای آب برای نمونه برداری آزمون های میکروبی مناسب نمی باشند؟ . ۲۵
هدف از تهیه و تکمیل فرم های مربوط به سلسله مراتب امانت داری )Chain of custody forms( در . ۲6

نمونه های آب، که توسط آزمایشگاه و تائید اداره های نظارتی تهیه می شوند چیست؟
کلیه داده های بهره برداری و داده های آزمایشگاهی و سایر اطالعات جنبی در رابطه با یک سامانه آب . ۲7

آشامیدنی، چگونه می  باید جمع آوری و نگهداری شده و به چه ترتیب می تواند از آن استفاده نمود؟
و . ۲8 زیستی  محیط  عوامل  سایر  یا  آب  برای  قانونی  رسمی  آزمایشگاهای  قابلیت های  می توان  چگونه 

کیفیت داده های آن ها را نسبت به این که در چه سطحی از نظر صحت و دقت قرار دارند، بررسی و 
ارزیابی نمود؟

یک روش آزمایشگاهی، به منظور تعیین تراکم میکروب معینی در آب، به این ترتیب تدوین شده است . ۲9
که نتیجه آزمون بر حسب تعداد کلنی در 100 میلی لیتر آب بیان می شود. چنانچه در یک آزمون، 
حجم نمونه آب مورد استفاده، محدود به 100 میلی لیتر باشد، و تراکم واقعی میکروب مورد نظر در 
آب نیز محدود به 1 عدد میکروب در ۲00 میلی لیتر )cfu/200 mL 1( آب باشد، به طور متوسط 

می  باید چه نوع نتیجه یا داده هایی را انتظار داشت؟ مختصرا توضیح دهید.
با گزارش کیفیت آب . 30 رابطه  مقامات سازمان آب در  به طور کلی مسئولیت  توضیح دهید  مختصراً 
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آشامیدنی، نسبت به سازمان های نظارتی دولتی و مشترکین شهروند آب چگونه باید باشد و به چه 
دلیل؟

آگهی عمومی »توصیه جوشاندن آب« )تجا( توسط یک سازمان آب، معموالً مستلزم مجموعه ای . 31
از نشانه های خطر که نشان از آالینده آب آشامیدنی می دهد، شامل داده های منفی کیفیت آب 

می باشد. کدامیک از پارامتر های زیر در این رابطه جزو خطرات اصلی محسوب می شوند. پاسخ خود 
 را به صورت صحیح یا غلط در زیر مشخص نمایید:

 1. وجود تراکم زیاد باکتری های کلیفرم بیش از حد مجاز در آب تصفیه شده: صحیح یا غلط
 ۲.  وجود باکتری های کلیفرم مدفوعی در آب تصفیه شده: صحیح یا غلط 

 3.  ازدیاد ناگهانی تراکم مواد معلق در آب تصفیه شده: صحیح یا غلط
 4.  میزان کدری زیاد در آب خروجی صافی ها یا در محل ورود به شبکه آبرسانی: صحیح یا غلط 

 ۵.  میزان باالی قلیائیت و پ.هاش آب تصفیه شده: صحیح یا غلط   
 6.  مشاهده جهش غیر معمول در میزان کدری آب خروجی از صافی تصفیه خانه: صحیح یا غلط

 7.  میزان باالی سختی آب تصفیه شده و درجه باالی حرارت آب: صحیح یا غلط
 8.  نتیجه مثبت آزمون های وجود میکروب های بیماری زا در آب تصفیه شده: صحیح یا غلط

 9.  ازدیاد بیماری های روده ای یا اسهال در جامعه: صحیح یا غلط
 10.  کشف اتصاالت غیر مجاز به شبکه آبرسانی: صحیح یا غلط  

 11.  از کار افتادن فرایند ضدعفونی آب در یک تصفیه خانه آب شهری: صحیح یا غلط  
 1۲.  وجود باکتری های هتروتروف در آب تصفیه شده: صحیح یا غلط 

و . 3۲ نمایندگان  با شرکت  )تجا( می  باید  توصیه جوشاندن آب  اعالم  با  رابطه  اقدامات عملی در  برنامه 
متصدیان چه نوع سازمان هایی در جامعه طراحی و تدوین گردد؟
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فصل پنجم 
شناسایی مولکولی میکروب های بیماری زا 

1. مقدمه

آب های طبیعی در محیط زیست که به صورت منابع آب خام برای تهیه آب آشامیدنی استفاده می گردند، 
می توانند با گستره )طیف( وسیعی از میکروب های بیماری زا، بهمراه یک جمعیت مسلط و غالب از میکروب های 
مفید یا غیربیماری زا، که همواره به صورت طبیعی در محیط زیست رشد می نمایند، آلوده باشند. تأسیسات 
و تجهیزات تصفیه آب آشامیدنی، اگر به درستی طراحی و ساخته و بهره برداری شوند، قادر به برطرف کردن 
انتشار  از  جلوگیری  روش های  بهترین  از  یکی  اینحال،  با  بود.  خواهند  آالینده  میکروب های  غالب  اکثریت 
بیماری های ناشی از آب، در مقام نخست، حفاظت ازحوزه آبریز و پیشگیری از آلودگی آب خام به میکروب های 
بیماری زا می باشد. یکی از جنبه های مهم این امر، توانایی در شناسایی میکروب های بیماری زا، با در نظرگرفتن 

ویژگی ها و شرایط حساس مورد نیاز رشد آن ها می باشد.
 

ارزیابی راندمان میکروب زدایی  بالقوه در آب، و نیز برای  به منظور تعیین وجود مواد آالینده مدفوعی 
فرایندهای تصفیه آب، سازمان های آب آشامیدنی به صورت سنتی اقدام به پایش میکروب های شاخص مانند 
باکتری های کلیفرم مدفوعی می نمایند )فصل4(. اما روش متداول کشت میکروبی و یا سنجش های بیواسی 
زمانبر،  بسیار  این روش ها  زیرا  نمی گیرد  انجام  متداول  به صورت  بیماری زا،  میکروب های  برای   )Bioassay(

هزینه بر، و مستلزم کار زیاد می باشند.
 

پلیِمراز  زنجیره ای  واکنش  ویژه روش  به  دارند،  بیولوژیکی  پایه  مولکولی که   در دهه 1980روش های 
)Polymerase Chain Reaction (PCR)(، موجب تحول عظیمی در شناسایی میکروب های بیماری زا، از جمله 
باکتری ها، ویروس ها، و پروتوزوئرها در نمونه های کلینیکی و نیز در نمونه های محیط زیستی گردید. آنزیم های 
با استفاده  یا RNA( موجود در نمونه مورد آزمایش، و   DNA( از اسیدهای هسته ای الگو برداری  با  پلیمراز 
باز« )Base pairing( به تعداد  از مواد اولیه الزم، پلیمر یا زنجیره اسیدهای هسته ای را توسط روش»جفت 
میلیون ها کپی تولید می نمایند. با شناسایی اسیدهای هسته ای مربوط به میکروب های بیماری زا در نمونه آب، 

وجود یا عدم وجود میکروب های هدف مشخص می گردد.

روش های مولکولی می توانند شناسایی سریع میکروب های بیماری زا در آب، و تعیین دقیق ویژگی های 
نیست.  حصول  قابل  میکروبی،  ِکشت  سنتی  آزمایش های  توسط  که  دهند  ارائه  سطحی  در  را  میکروبی 
از مراحل رشد تکاملی موجودات زنده )علم فیلوژنی  روش های مولکولی موجب ژرف نگری و درک جامع تر 
(Phylogenetics) (، از فیزیولوژی و اکولوژی )تکاپوی جوامع متنوع میکروبی در محیط زیست( گردیده است. 
کاربردهای مستند روش های مولکولی در آب آشامیدنی، شامل تشخیص مستقیم میکروب های بیماری زا در 
توان عفونی زایی  قابلیت زیست و  بیماری زا، شناسایی  یا  آلودگی میکروب های شاخص و  یابی منابع  آب، رد 
میکروب ها در آب )خارج از بدن(، و ارزیابی میزان کارآیی فرایند های ضدعفونی آب می باشد. ویژگی های کلی 

روش های مولکولی شناسایی میکروب ها در جدول 1-۵ خالصه شده است.
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محدودیت هاقابلیت ها معیار یا ضابطه

حساسیت

(Sensitivity)

وجود حساسیت بالقوه بسیار زیاد. تحت شرایط 
ایده آل می توان حتی یک عدد سلول یک میکروب 

و یا یک عدد ویروس را با روش های “افزایش” 
(amplification)، شناسایی نمود. 

تاثیرات بالقوه ماتریس نمونه آزمایشی، وجود مواد 
بازدارنده فرایند افزایش هسته ای، و روش های 

غیرکارآمد استخراج اسید هسته ای منجر به 
کاهش چشم گیر حساسیت می گردد. 

توان تشخیص ویژگی ها

(Specificity)

چون اغلب روش ها بر اساس شناسایی سکانس یا 
سلسله توالی اسیدهای هسته ای که به عنوان پرایمر 
یا پُرب عمل می کند، انجام می گیرد، لذا با در دست 
داشتن اطالعات دقیق مربوط به سکانس اسیدهای 

هسته ای میکروب هدف، آزمایش ها را می توان بسیار 
ویژه و دقیق طراحی نمود. 

وجود اطالعات مربوط به سکانس یا سلسله توالی 
اسیدهای هسته ای ممکن است دارای ویژگی های 

 (strain) مربوط به گونه و یا تغییرات سویه ای
میکروب هدف نباشد.

تشخیص همزمان چندین 
پارامتر در یک آزمون

(Multiplexing)

ژن های متعدد یک میکروب معین بیماری زا را 
می توان نشانه گرفت، که در صورت مثبت بودن 

نتیجه آزمون، موجب اطمینان بیشتری در داده های 
آزمایش خواهد بود. همچنین، چندین میکروب 

بیماری زای مختلف را می توان در یک آزمون مورد 
هدف قرار داد، و در نتیجه، در هزینه و زمان مورد 

نیاز آزمون ها صرفه جویی نمود.  

وجود چندین پرایمر یا پُرب در مخلوط مایع 
آزمون های پیچیده، می تواند منجر به برخورد های 

تصادفی شیمیایی، افزایش اسیدهای هسته ای 
نامشخص، و ساختارهای دستکاری شده فرایند 

افزایش هسته ای گردد.  

ظرفیت انجام آزمون ها

(Test throughput)

فرایندهای چندین نمونه را می توان به صورت 
همزمان انجام داد. ابزار دقیق اندازه گیری 

(instrumentation)  می تواند به صورت اتوماتیک، 
چندین نمونه را استخراج نموده و گردونه های 

گرمایش (thermal cyclers) برای انجام سلسله 
واکنش ها می توانند تا 384 نمونه را به صورت 

همزمان انجام دهد. 

انجام فرایند های چندین نمونه به صورت همزمان، 
احتمال آلوده شدن نمونه های مختلف با یکدیگر 

 را زیاد می کند.
 (cross-sample contamination)

سرعت انجام آنالیزها

(Analysis speed)

چون فرایندهای چندین نمونه را می توان به صورت 
همزمان انجام داد، لذا زمان آنالیز برای هر یک 

نمونه بسیار کاهش می یابد. همچنین تکنولوژی های 
 گردش سریع، زمان گردش را

(rapid cycle technologies)  از ساعت ها به 
دقیقه ها کاهش میدهد. 

تکنولوژی های شناسایی مولکولی می توانند بسیار 
سریع عمل کنند )کمتر از 1۵ دقیقه(، ولی تغلیظ 

نمودن نمونه ها و انجام سایر مراحل آن، و آماده 
نمودن دستگاه های آزمایش، مستلزم زمان بسیار 

بیشتری می باشد. 

شمارش یا تعیین کمیت

(Enumeration)

نتایج اغلب روش ها به نوعی قابل تبدیل به کمیت 
می باشند. 

شمارش مستقیم امکان پذیر نیست. هر چند 
کمیت سازی نسبی کامال مستند شده است، ولی 

روش های کمیت سازی مطلق، که تا اندازه ای 
پیچیده نیز می باشند هنوز دارای اعتبار کافی 

نمی باشند.

جدول شماره 1-۵: قابلیت ها و محدودیت های کلی آزمون های مولکولی شناسایی میکروب های بیماری زا

AWWA Manual of Water Supply Practices, M48, Waterborne Pathogens, 2nd Edition 2006
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هرچند روش های مولکولی، نخست برای شناسایی میکروب های بیماری زای آبزی در دهه 1980 به کار 
گرفته شدند، با اینحال تا کنون به صورت آزمایش های متداول که در تشخیص های کلینیکی و تا اندازه ای در 
صنایع مواد غذایی نیز به کار می روند، در صنعت آب رواج نیافته اند. از جمله دالئل این امر، فقدان روش های 
استاندارد آزمایش آب، تعداد نسبتاً محدود پژوهشگر در این زمینه، و کمبود سازمان های آب داوطلب، برای 
از  یکی  عالوه،  به  می باشد.  مولکولی  روش های  از  استفاده  با  آبزی  میکروب های  به  مربوط  معضالت  بررسی 
چالش های ویژه آب آشامیدنی، تشخیص و شناسایی تراکم بسیار پایین میکروب های معینی در حجم نسبتاً 

زیاد آب )10 تا 1000 لیتر( می باشد.
 

برخی مقاالت مربوط به روش های مولکولی جهت آزمون نمونه های محیط زیستی، چنین تداعی می نماید 
که این روش ها بسیار متداول بوده و نتایج آزمون ها کامال همگن و قابل اطمینان می باشند. با این وجود، میزان 
معینی ارزیابی و سنجش و بهینه سازی در استفاده از این روش ها می  باید ضرورتاً انجام شود تا اطمینان حاصل 
شود که نتایج به دست آمده قابل اطمینان و هماهنگ و یکدست می باشند. بدون درک کامل محدودیت ها، و 
همچنین مزایای ویژه آزمایش های مولکولی، احتماال استفاده کنندگان نهایی داده ها و نتایج روش های مولکولی، 
سرخورده و مایوس می شوند. روش های مولکولی را نباید به عنوان جانشین روش های متداول میکروبی تلقی 
کرد، بلکه آن ها را می توان به عنوان یک دست ابزار جدید و متنوع برای تکمیل روش های سنتی بکار برد. 
مزایای بالقوه تکنولوژی های مولکولی و اطالعات ارزنده و ژرف بینی که از کاربرد آن ها در سال های اخیر به 

دست آمده، همه حاکی از آنست که روش های مولکولی نهایتا نقش عمده ای در آینده ایفا خواهند نمود. 

نمونه بارز کاربرد مؤثر روش های مولکولی در سال های اخیر، میزان دانشی است که در مورد میکروب 
به  سطحی  آب های  آلودگی  که  می شد  تصور  چنین  مدت ها  است.  آمده  دست  به  کریپتوسپوریدیوم  آبزی 
با  اکنون  می باشد.  گاوداری ها  فضوالت  از  ناشی  آب های  روان  خاطر  به  عمدتاً  کریپتوسپوریدیوم  پروتوزوئر 
پروتوزوئر  توسط  انسان  بیماری  عمده  عامل  که  است  شده  مشخص  مولکولی،  متنوع  روش های  از  استفاده 
 )C. parvum and C. hominis( کریپتوسپوریدیوم به خاطر دو گونه مشخص آن، به نام های پرووم و هومینیس
می باشد، و گونه هومینیس تقریبا منحصرا از انسان ناشی می گردد. بنا براین، یکی از منابع عمده تخمک ها 
یا اُاُسیست های )Oocysts( کریپتوسپوریدیوم در منابع طبیعی آب، ناشی از فاضالب انسان می باشد. هر چند 
گونه های متنوعی از میکروب کریپتوسپوریدیوم که در حیوانات معینی زیست می کنند در آب های طبیعی نیز 

شناسایی شده اند، ولی اهمیت آن ها در رابطه با سالمتی انسان هنوز مشخص نیست.
 

شامل  آب،  در  بیماری زا  میکروب های  از  وسیعی  )طیف(  گستره  شناسایی  برای  مولکولی  روش های 
مانند  معینی،  نظر  مورد  میکروب های  عالوه  به   ،)۵-۲ )جدول  آنتروویروس ها  و  پروتوزوئرها،  باکتری ها، 
شده اند.  استفاده  نیز   )Denitrifying bacteria( نیترات زدا  و   )Nitrifying bacteria( نیترات ساز  باکتری های 
روش های مولکولی برای سنجش میزان بیماری زایی یا عفونی زایی میکروب های آبزی پروتوزوئری و ویروس ها 

نیز استفاده شده است.

استفاده  شهری  فاضالب  تصفیه  در  گسترده  صورت  به  نیترات زدا  و  نیترات ساز  باکتری های  چند  هر 
می شوند، ولی رشد بی موقع این باکتری ها نیز می تواند در تصفیه آب و فاضالب ایجاد اختالل نماید. در تصفیه 
مولکول  که  نیترات ساز  باکتری های  پساب،  پذیرنده  آب های  در  جلبک ها  رشد  از  جلوگیری  جهت  فاضالب 
سپس  و  می شود،  داده  رشد   )Nitrification( نیترات سازی  فرایند  در  میکنند،  تبدیل  نیترات  به  را  نیتریت 
نیترات ها توسط باکتری های نیترات زدا در فرایند نیترات زدایی )Denitrification( تبدیل به گاز ازت می شود 
و از پساب به اتمسفرمنتقل می گردد. با این وجود، غلظت باکتری های نیترات زدا در فرایند ته نشینی آب یا 
لجن  قطعات  آمدن  باال  موجب  لجن،  در  ازت  گاز  تجمع  خاطر  به  زیرا  شود  کنترل  کامال  می  باید   فاضالب، 



میکروب های مورد آزمایشروش آزموننوع یا ماتریس نمونه آبماخذ
Pina et al. 1998آب رودخانه و فاضالب شهریPCRAdenoviruses ادنوویروس ها
Bernhard & Field 2000آب های ساحلیPCR & qPCRBacteroides باکتروئیدها
Huang et al. 2000آب خام و آب تصفیه شده آشامیدنیRT-PCRCaliciviruses کلیسی ویروس ها

Sails et al. 2002 
Moreno et al. 2003

 آب رودخانه و فاضالب
آب های سطحی

PCR-ELISA* 

PCR & FISH
 Campylobacter spp.

گونه های کامپیلوباکتر
Brinkman et al. 2003(spiked) آب آشامیدنی غنی شدهqPCRCandida spp.  گونه های کاندیدا
LeChevallier et al. 2003 
Xiao et al. 2000آب های سطحی 

آب های بارش جوی
Cell culture/PCR 
PCR & fingerprinting

 Cryptosporidium spp.

گونه های کریپتوسپوریدیوم
Foulds et al. 2002آب های سطحیqPCRCyanobacteria  سیانوباکتریا
Shields & Olson 2003 آب های سطحی تغلیظ شده و غنی

(Spiked concentrate( شده
PCR-RFLPCyclospora cayetanensis

سیکلوسپورا کایتاننسس
Ibekwe et al 2002آب مرداب های مصنوعی 

(wetlands Artificial)

qPCREscherichia coli O157:H7

 O157:H7  اشریشیا کلی   

Mayor & Palmer 1996فاضالبPCRGiardia lamblia  ژیاردیا لمبلیا
Jean et al. 2001 
Abd El Galil et al. 2004 
Abbaszadegan et 
al.1999 

(Spiked) فاضالب غنی شده
آب های زیرزمینی غنی شده 
(Spiked) آب های زیرزمینی

NASBA 
RT-PCR/molecular beacon 
RT-PCR

 Hepatitis A virus

ویروس هپاتیت آ

 Wellinghausen et al.
qPCRLegionella pneumophilaسامانه های آب بیمارستان2001

لژیونال پنوموفیال
Dowd et al. 1998آب های سطحی و زیرزمینیPCR/sequencingMicrosporidia  میکروسپوردیا
 Rodriquez-Lazaro et
al. 2004(spiked) آب آشامیدنی غنی شدهNASBA/molecular beacon Mycobacterium avium

میکوباکتریوم آویوم
 Marciano-Cabral et al.
نگلریافولری Nested-PCR/sequencingNaegleria fowleriآب آشامیدنی 2003

Lodder & de Roda Hus-
man 2005 آب رودخانهRT-PCRNoroviruses نوروویروس ها

Frahm et al. 2001آب آشامیدنیPCR/probe capturePseudomonas aeruginosa

پزودومونا آئروژنوسا 
 Spinner & Di Giovanni
ریوویروس ها Cell culture/RT-PCRReovirusesآب های سطحی2001

 Abbaszadegan et al.
روتاویروس ها RT-PCRRotavirusآب های زیرزمینی1999

Yanko et al. 2004آب های سطحیEnrichment-PCRSalmonella spp.  گونه های 
سلمونال

Villena et al. 2004آب های سطحیPCRToxoplasma gondii

توکسوپالسما گندی
Panicker et al. 2004(Shellfish)ماهی های سخت پوستMultiplex PCR-microarrayVibrio spp. گونه های ویبریو
Myers et al. 2003آب های ساحلی غنی شدهPCRVibrio parahemolyticus

ویبریو پاراهمولتیکوس
Waage et al. 1999 آب های غنی شده زیست محیطیNested PCRYersinia enterocolitica

یرسینیا انتروکولتیکا

جدول شماره ۲-۵: بخشی از آزمون های مولکولی که برای شناسایی میکروب های بیماری زا در نمونه های آب انجام شده است.

* Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
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)Rising sludge( و مختل شدن فرایند ته نشینی می گردد. معموال برکه های تثبیت یا اکسایش فاضالب نیز 
مواجه با این مشکل می باشند.

۲. بازیافت، تغلیظ و استخراج نمونه های آزمایش

کاربرد بسیاری از روش های مولکولی، مستلزم انجام فرایندهای گسترده جهت آماده سازی نمونه آب، 
شامل جداسازی اسیدهای هسته ای )DNA یا RNA(، قبل از انجام آزمون اصلی )واکنش پلیمراز( می باشد 
)نمودار 1-۵(. معموال حجم نسبتاً زیاد نمونه آب )1 لیتر تا 1000 لیتر( را می  باید تا میزان کمتر از 10 میلی 
لیتر که مناسب استفاده تکنولوژی مولکولی می باشد، تغلیظ کرد. غالبا حجم مورد نیاز نمونه آب برای آنالیز 
واکنش مولکولی، حتی محدود به 1 تا 10 میکرولیتر می گردد. بنابراین، نمونه آب معموال توسط صافی های 
اولیه نمونه آب و نوع میکروب مورد آزمون، تغلیظ می شود. کلیه مالحظاتی که در  مختلف، بسته به حجم 
فصل 4 در باره جمع آوری و انتقال نمونه های آب برای انجام آزمایش های سنتی میکروبی بیان گردید، در مورد 

روش های مولکولی نیز صحت داشته و می  باید کامال رعایت شود.

نمودار 1-۵: مراحل آماده سازی نمونه آب برای آزمون مولکولی، شامل تغلیظ اسیدهای هسته ای، خالص سازی )جداسازی یا 
استخراج( اسیدهای هسته ای، نسخه برداری معکوس در موارد ویژه، پیوند پُُرب و آبشویی، اسکن، نرمالیزه نمودن و آنالیز مولکولی. 

Genetic Science Learning Center. http://learn.genetics.utah.edu/content/labs/pcr/ 
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فرایند صافی آب را میتوان طبق روش های توصیه شده، شامل صافی پوستی )غشایی( برای باکتری ها 
)Membrane Filtration(، روش 16۲3 برای ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم )USEPA Method 1623(، و روش 
جمع آوری اطالعات ویروسی )Information Collection Rule (ICR)( انجام داد. همچنین، تغلیظ نمونه آب 
 ،)Continuous Centrifugation( را می توان با استفاده از روش های پژوهشی، مانند کاربرد سانترفیوژ متداوم
چرخشی  جریان  صافی  یا   ،)Hollow-Fiber Ultrafiltration( ریز  صافی  خالی  الیاف  از  استفاده   یا 
 ،)Elution( انجام داد. سپس با استفاده از ترکیبی از روش های سانترفیوژ و آبشویی )Vortex Flow Filtration(

می توان مرحله خالص سازی، یا جدا نمودن اسیدهای هسته ای از سایر مواد تغلیظ شده را انجام داد.

میزان حساسیت شناسایی میکروب هایی که به سهولت قابل کشت می باشند )اکثر باکتری ها( را می توان 
تا حد زیادی توسط مرحله غنی سازی )Enrichment Step( در محیط مناسب کشت ویژه یا کشت معمولی 
ارتقاء داد. مواد شیمیایی تغلیظ شده در نمونه های آب که موجب   )Selective or Non-Selective Media(
کاهش و حتی توقف واکنش پلیمراز می گردند، مواد بازدارنده PCR خوانده می شوند. مواد بازدارنده PCR، منجر 
به داده های منفی کاذب )False Negative(، و یا برآورد اشتباه در تراکم میکروب ها می گردد و جزو مشکالت 
ویژه در آزمون PCR می باشد. پژوهش های جاری در این زمینه، سعی در توسعه و ارزیابی روش های جدید 
آماده سازی نمونه ها، به نحوی که قابلیت پذیرش حجم زیاد آب را داشته و از واکنش مواد بازدارنده به صورت 
مؤثر جلوگیری نماید، و کم هزینه بوده و کاربرد آن مستلزم کارآموزی ساده باشد و نتایج حاصله از آزمون، 

همگن و قابل تکرار باشد، دارد.

دی  یا  ربونوکلئیک،  هسته ای  اسید های  می  باید  استخراج  یا  سازی  خالص  فرایند  ایده آل،  حالت  در 
صورت  به  شده،  تصفیه  آب های  و  طبیعی  آب های  مختلف  انواع  در  را   )DNA, RNA( ربونوکلئیک  اکسی 
بازدارنده  مواد  استخراج  بدون  و  هسته ای،  مولکول های  از  بخشی  هیچ  دادن  دست  از  بدون  و  کامل،  و  بکر 
میکروب های  شناسایی  زمان  کند،  عمل  سریع تر  استخراج  فرایند  چه  هر  عالوه،  به  سازد.  میسر   PCR
حد  در  مطلوب  روش  همچنین،  می یابد.  سوق  پایش،  واقعی  زمان  سمت  به  نسبت  همان  به  بیماری زا، 
ایمنی  )مولکول های(  مغناطیسی  سازی  روش جدا  بود.  نخواهد  از حالل های سمی  استفاده  مستلزم   امکان، 
)Immunomagnetic Separation or Immunocapture( برای خالص سازی میکروب های معینی در نمونه های 
دارا  را  بازدارنده  مواد  زدن  دور  یا  اجتناب  قابلیت  روش،  این  که  می دهد  نشان  زیستی،  محیط  تغلیظ شده 

می باشد و جهت شناسایی دقیق روش PCR بکار می رود.

سامانه جداسازی مغناطیس دّوار )مولکول های( ایمنی )Recirculating Immunocapture( نیز به عنوان 
یک روش جایگزیِن صافی و سانترفیوژ، ارزیابی شده است. کاربرد موفقیت آمیز آزمایش های مولکولی، احتماال 
مستلزم جداسازی مجدد اسیدهای هسته ای پس از مرحله استخراج، جهت جدا نمودن مواد بازدارنده، با کمک 
ابزار و موادی )Kits( که به صورت تجارتی موجود می باشد، و یا با توسعه روش های ویژه که در آزمایشگاه 

تدوین می شود، ضروری خواهد بود.
 

یکی از بزرگترین چالش های کاربرد روش های حساس مانند PCR در نمونه های محیط زیستی، تامین 
هسته ای  اسید های  استخراج  انجام  زمان  در  و  قبل  در  آزمون،  مورد  نمونه های  کامل  و  بکر  طبیعی  محیط 
می باشد. در نتیجه، هرچند آزمایشگاه مجزای ویژه برای آزمون های مولکولی ضروری نمی باشد، ولی قدر مسلم 
مستلزم تشکیالت و سازماندهی ممتاز، هماهنگی دقیق در جریان انجام کارها، تفکیک مکانی و زمانی کلیه 
تامین کیفیت )QA/QC( برای  انعطاف روش های کنترل و  فعالیت های آزمایشگاهی و اجرای دقیق و بدون 
کاهش احتمال هرچه بیشتر آلودگی نمونه ها می باشد. به این منظور، کتاب رهنمودهای سازمان حفاظت محیط 
زیست )USEPA 2004( در مورد روش های کنترل و تامین کیفیت برای کاربرد PCR برای نمونه های محیط 

زیستی توصیه شده است. 
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3. روش های شناسایی میکروب
 

استفاده  با  هدف  میکروب های  ویژه  هسته ای  اسیدهای  استخراج،  یا  سازی  خالص  مرحله  از  پس   
روش های  میشود.  شناسایی   )۵-۲ )نمودار   PCR متنوع  روش های  جمله  از  و  مولکولی  آزمون های  از 
برای   )Reverse Transcription (RT)-PCR( معکوس  برداری  نسخه  شامل  آب  نمونه های  برای   PCR
میکرواری و  ممبرین  ماتریس  در  هسته ای  اسیدهای  پیوند  ویروس ها(،  )اکثر   RNA هسته ای   اسیدهای 
فلئورسانس  پرتو  با  درجا  پیوند   ،)Hybridization in Membrane & Microarray Formats( 

)Fluorescent In-Situ Hybridization (FISH)(، و PCR کمیتی )Quantitative (q)PCR( می باشد. 

سکانس   ،)Repetitive (rep)-PCR( تکراری   PCR مانند  آب،  نمونه های  برای  روش ها  سایر 
کننده  محدود  آنزیم های  تخمیر  و   ،(Nucleic Acid Sequencing PCR) هسته ای   اسیدهای 
تکاملی  فرایند   ،)Confirmatory Identification( تائیدی  آزمون  )Restriction-Enzyme Digestion( جهت 
گونه زایی )Speciation( و شناسایی سویه های گونه میکروبی )Subtyping(، پس از شناسایی گونه میکروب 
بکار می روند. در حالی که اغلب روش ها برای شناسایی میکروب های شاخص یا بیماری زای مشخص طراحی 
شده، روش های دیگری مانند PCR با پرایمرهای همه شمول )Universally Primed PCR( و آزمون شکستن 
شناسایی  برای  می توان  نیز  را   )Denaturing Gradient Gel Electrophoresis( الکتروفوریس  گرادیان  ژِل 

میکروب های ناشناخته در نمونه های محیط زیستی بکار برد. 

روش های تکثیر اسیدهای هسته ای در لوله آزمایش )In-Vitro Nucleic Acid Amplification( به خاطر 
دارا بودن حساسیت زیاد و دقیق بودن در انتخاب ویژگی های میکروبی )Specificity(، دارای امتیاز ویژه برای 
شناسایی میکروب های بیماری زا در آب می باشند. روش PCR بیش از هر روش دیگری برای تکثیر اسید های 

هسته ای استفاده می شود. روش های مولکولی متعدد دیگری نیز برای تشخیص های کلینیکلی بکار می روند.
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نمودار ۲-۵: مراحل کلی استفاده از روش PCR و سایر آنالیزهای مولکولی به منظور شناسایی میکروب های بیماری زا در آب. انتخاب 
روش تغلیظ نمونه آب، میزان جداسازی یا غنی سازی نمونه آب )خطوط نقطه چین( و نوع آنالیز شناسایی، همگی بستگی به میزان 
دقت و قابلیت تشخیص ویژگی های معین مورد نظر، ظرفیت انجام کار، قابلیت های آزمایشگاهی و محدودیت های زمانی و هزینه ای 

دارد.

نمونه آب      (100 mL- 1000 L) 

های زیرتغلیظ توسط صافی  

میلیمتری  ۱۹۲تا  ۴۷های ممبرین های کپسولی صافی          یا ممبرین کارتریج                       جریان مماسی/ الیاف توخالی                     

(0.1-0.45 um تخلخل )                    (1.0-0.5 um  تخلخل )        1 MDS Electropositive     (65K-500K MWCO) 

استخراج مستقیم اسیدهای 
نوکلئیک با از بین بردن ممبرین 

 و یا غیر آن میکروبسلول 
 آبشوئی و سانترفیوژ

 اسید نوکلئیک استخراج

 برداری معکوسنسخه

 RNAگیری برای هدف

 ی هدفزابیماری میکروبتکثیر ویژه 

ی و یاتصال پروب، شناسا
هدف در زمان  میکروبشمارش 

 qPCRواقعی توسط روش 

 یاالکتروفوریس ژله

 هیبریداسیون میکرواری 

های محدودکننده برای تخمیر آنزیم
 شناسایی و تائید

برای  DNAتعیین سکانس 
 شناسایی و تائید

های با پروب هیبریداسیون
 Confirmatoryتائیدی

هیبریداسیون توسط میکرواری برای 
مختلف و  میکروبگیری چندین هدف

 هاآنتعیین گونه و سویه 

های پرامیرتکثیر با استفاده از 
 Universalعمومی 

هدف توسط  میکروبسازی خالص
 روش ایمونومغناطیس

   

های کشت سازی با استفاده از محیطغنی
 انتخابی و یا غیر انتخابی

(Empirical Specificity) 
آزمون تخصیص عددی توسط 

 های غیر هدفمیکروب

 

 یا پروب رمیپراطراحی 

ای های پایهداده
 DNA  سکانس

 

ماخذ   :Paul A. Rochelle, Metropolitan Water District of Southern California 

 

سازی جهت خارج خالص
 نمودن مواد باز دارنده

Probe Capture  صید پروب 
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)PCR( ۴. آزمون واکنش زنجیره ای پلیمراز

آزمون متداول PCR با بکارگیری سه مرحله گرمایش های متناوب )گردونه های گرمایش( به ترتیب زیر، 
)نمودارهای  بیماری زای هدف می گردد  میکروب  به  مربوط  DNA ی  ویژه  تکثیر سکانس  یا  افزایش  موجب 
 DNA و تبدیل آن به دو تک نوار ،)dsDNA) (DNA 3-۵ و 4-۵(: )1( جدا سازی دو نوار حلزونی )دوپلکس
(ssDNA) که معموال تا درجه گرمای oC 94 انجام می گیرد، )۲( پیوند دادن یا اتصال پرایمرهای ویژه میکروب 
بیماری زا به قطعات تک نوار DNA با روش گرمایش و سرمایش )Annealing( در درجه ی گرمایی که بستگی 
به پیوند پرایمر و نوار DNA دارد )معموال بین oC ۵0 تا 6۵(، )3( الگو برداری و تکثیر پرایمرهای تک نواری 
)Amplification( توسط آنزیم پلیمراز DNA که در درجه حرارت oC 7۲ پایدار می باشد و تولید دوپلکس های 

حلزونی DNA ی جدید.

یک روش دو مرحله ای که مراحل پیوند پروب توسط گرمایش/ سرمایش و تولید پیاپی دو نوار حلزونی 
DNA )مراحل ۲ و 3( را در یک مرحله در درجه حرارت 68 تا oC 7۲ انجام می دهد، نیز تدوین شده است. 
روش های تکثیر اسید هسته ای در درجه گرمای ثابت، مانند روش NASBA، فقط در یک درجه گرما انجام 
می گیرد. چون در هر سیکل گرمایش PCR، تعداد قطعات DNA دو برابر می شوند، بنابراین میلیون ها نسخه 

کپی از سکانس ویژه اسید هسته ای میکروب هدف را می توان سریعا تولید نمود و میکروب را شناسایی کرد.
 

آنزیم پلیمراز DNA که از مجموعه پیچیده ای از پروتئین های طبیعی تشکیل شده، دارای ویژگی کپی 
سازی از اسیدهای هسته ای DNA ی داخل سلول ها، در فرایند تولید مثل سلولی می باشد. مولکول پلیمراز 
 )Thermus aquaticus( 7۲ ثابت می باشد، و غالبا از گونه باکتری ترموس آکواتیکس oC در درجه گرمای DNA
 DNA در چشمه های آب گرم پارک ملی یلوستون آمریکا به دست می آید. پرایمرها متشکل از قطعات کوچک
می باشند و در آزمایشگاه از ترکیب ویژه حدود ۲0 مولکول نوکلئوتید متنوع بدست می آیند. پرایمرها به نحوی 

طراحی می شوند که یک جفت پرایمر به دو انتهای بخش معینی از DNA مورد نظر آزمون متصل میگردند.

دو  پیوند  توسط  انتهایش  یک  که  می شود  پرایمری  با  مواجه   DNA پلیمراز  مولکول  وقتی 
انتهای  حوالی  به  را  خود  است،  متصل   DNA بزرگ  قطعه  یک  به   )Base-Pairing( مکمل  نوکلیئوتید 
مولکول های  نمودن  اضافه  و  انتخاب  به  شروع   ،DNA نوار  تک  از  الگوبرداری  با  و  کرده  متصل  پرایمر  آزاد 
نام های به  نوکلیئوتید  مولکول  نوع  چهار   .)۵-4 و   ۵-3 )نمودارهای  می نماید  محلول  در  نوکلیئوتید   شناور 

A, T, C, G نشان داده می شوند، سازه  با حروف  ترتیب  به  Adenine, Thymine, Cytosine, Guanine که 
 A, T, C, مولکول های مکمل ،DNA را تشکیل می دهند. مولکول پلیمراز طبق الگوی تک نوار DNA مولکول
G را که در محلول شناورند انتخاب نموده و آن ها را به ترتیب به انتهای آزاد پرایمرها متصل می سازد. آنزیم 

پلیمراز DNA می تواند فقط به انتهای آزاد پرایمر متصل شود. 

احتماالً   ،) Microprocessor chip( کامپیوتری  تراشه  توسط  اتوماتیک  گرمایش  گردونه  دستگاه  تهیه 
پرهزینه ترین قلم سرمایه گذاری برای تجهیز یک آزمایشگاه سنتی میکروب شناسی به سامانه PCR می باشد 
)نمودار ۵-۵(. ظرفیت گردونه های گرمایش تجارتی معموال بین ۲4 تا 384 واکنش همزمان می باشد و می توان 
آن را توسط واحدهای یدک )Slave units( که با سامانه کنترل مرکزی کار می کنند، افزایش داد. با انتخاب 
تعیین ویژگی جنس،  تا سطح  را   DNA توالی  تکثیر  PCR می توان  بهینه سازی شرایط  و  پرایمرها  مناسب 
گونه، و حتی سویه میکروب هدف ارتقاء داد. نرم افزارهای طراحی پرایمرها و داده های پایه ای توالی اسیدهای 
هسته ای در دسترس عموم می باشد، ولی بسیاری از پرایمرهای ویژه میکروب های بیماری زا فقط به صورت 

تجارتی در دسترس می باشند. 
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تشخیص  توان  و  حساسیت،  میزان  مورد  در  دقیق  ارزیابی  آزمون،  نتایج  از  خاطر  اطمینان  برای 
مجهولی  چند   PCR روش  می باشد.  ضروری  امری  استفاده،  مورد  پرایمرهای  توسط  نظر  مورد   ویژگی های 
)Multiplex PCR( که می تواند تا 9 نوع میکروب بیماری زای متنوع را در یک لوله آزمایش شناسایی کند 
نیز تدوین شده است. همچنین، انواع بسیار زیادی آنزیم های پلیمراز DNA با گرمای ثابت نیز وجود دارند، 
و انتخاب مناسب ترین آن ها بستگی به هدف آزمون، اندازه قطعه های DNA ی مورد افزایش و سایر شرایط 
آزمون دارد. بعضی آنزیم ها دارای قابلیت تصحیح می باشند و در نتیجه میزان اشتباه کاهش می یابد، در حالی 

که آنزیم های دیگری، توان تکثیر قطعات بزرگتر DNA را دارا می باشند.

Genetic Science Learning Center. http://learn.genetics.utah.edu/content/labs/pcr/

از  استفاده  با   DNA دوپلکس حلزونی جدید  تولید  و  پرایمرها  آزاد  انتهای  به   DNA پلیمراز  آنزیم  پیوند   : نمودار شماره ۵-3 
مولکول های نوکلیئوتید.
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AWWA-M48, 2nd Ed., 2006 

نمودار 4-۵: تکثیر توالی ویژه DNA توسط روش PCR. واکنش ها معموال به تعداد 30 تا ۵0 سیکل تکرار می شوند و هر سیکل بین 
0/۵ تا ۵ دقیقه بستگی به نوع گردش گرمایش و اندازه قطعه DNA مورد نظر، زمان می برد. ماخذ:  

 :۱سیکل 

 :۲سیکل 

             گرمای  رهای ویژه درمپیوند پرای
   Co ۵۰ -۶۵  ~د حدو

 اصلی DNAکپی 
       Co 9۵ در )دناتوراسیون( ماهیت تغییر

(denaturation) 

                          تولید نوارهای مکمل با گسترش
                    توسط آنزیم Co 72 ررها دماز پرای

 DNAز ثابت گرمایش پلیمرا

 NA کپی از  ۲
تولید یک کپی )نوارهای سبز( از هر 

 .)نوارهای آبی(  DNAیک از دو نوار 

 DNAکپی از  ۴

 :N سیکل
N2 =  تعداد کپی ازDNA  اصلی 

A    G    C    T    G     C    C 

T    C    G    A    C     G    G 

های دارای ، پروتوزوئرها یا ویروسهااز کشت خالص باکتری DNAی ااسیدهای هسته
DNA ی که یک نوار یهاشوند. ویروسهای محیط زیستی استخراج مییا از نمونهRNA 
 گردند.یتبدیل م cDNAبه    PCR (RT-PCR)قبل از RTتوسط آنزیم  دارند،

                (RT) س برداری معکوشمایل نسخه
 ویکی پیدیاعکس از 
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هرچند روش PCR می تواند با میزان حساسیت باال و تشخیص ویژگی های ممتاز، اسیدهای هسته ای 
را شناسایی کند، با اینحال، نمونه های آزمون و واکنش ها را می  باید با دقت تمام مراقبت نمود و از آلودگی 
از  انجام روش های کنترل کیفیت، بسیاری  از  بغیر  این منظور،  به  و مخدوش شدن نمونه ها جلوگیری کرد. 
پژوهشگران استفاده از DNA های استاندارد شده در آزمایشگاه، و یا روش شروع PCR در درجه حرارت باال 

)Hot start PCR( یا روش UNG را به منظور پاسخگویی به معضالت فوق استفاده می کنند.
 

پویایی  میزان  می توانند   )Humic Acids( هیومیک  اسیدهای  مانند   PCR واکنش  بازدارنده  مواد 
تکثیر  مرحله  از  کلی  طور  به  مواردی  در  حتی  و  دهند،  کاهش  را  آن ها  راندمان  و  واکنش ها   )kinetics(
 PCRهای استاندارد شده در آزمایشگاه، به ماتریس اصلی DNA جلوگیری نمایند. با اضافه نمودن میزان معینی 
(PCR Master Mix)، می توان میزان کاهش سیگنال های PCR را به خاطر وجود مواد بازدارنده، تشخیص داد. 
 ،PCR به این ترتیب، احتمال نتیجه منفی کاذب به خاطر جلوگیری مطلق یا نسبی مواد بازدارنده واکنش های

به میزان زیادی کاهش می یابد.
 

به  را  پلیمراز  واکنش  آزمون طراحی شده اند،  نمونه  احتمالی  آلودگی  کاهش  منظور  به  که  آنزیم هایی 
صورت اتوماتیک در درجه حرارت باال )Hot start PCR( شروع می نماید و موجب کاهش تولید مولکول های 
راه اندازی  زمان  در   )Annealing/extension( نامشخص  پرایمرهای  توسعه  و  اتصال  از  جلوگیری  و  متفرقه 
PCR می گردد. همچنین، مولکول UNG )یوراسیل-ان-گالیکوسیلیز( )Uracil-N-Glycosylase( آنزیمی ست 
این  به  می نماید.  تجزیه  تکثیر،  مرحله  از  قبل  می باشند  یوراسیل  مولکول  حاوی  که  را   PCR تولیدات  که 
ترتیب مواد اخالل کننده در واکنش PCR که احتماال از آزمایش های قبل در لوله آزمون باقی مانده اند، در 
 مرحله ی تکثیر موجب جانشین شدن مولکول dUTP یا )Deoxyuridine Tri-Phosphate( به جای مولکول
از   dUTP مولکول های  تجزیه  توسط   UNG آنزیم  می گردد.   dTTP  (Deoxythymidine Tri-Phosphate)  

جانشینی مولکولی فوق جلوگیری می کند. 

 )Gel Electrophoresis( ژله ای  الکتروفوریس  روش  توسط  واکنش ها  تولیدات  تکثیر،  مرحله  از   پس 
)نمودار 6-۵( و سپس روش پیوند پُرب )Probe Hybridization(، آنالیز می گردند، و یا متناوباً تولیدات آزمون 
توسط دستگاه میکرو اری )Microarray( تجزیه و تحلیل می شود. دستگاه میکرو اری شامل الم های شیشه ای 
ظرفیت  به  بستگی  و  می باشد،   )Oligonucleotide( الیگونوکلئوتید  متنوع  پُرب های  حاوی   )Glass Slides(
دستگاه، بین حدود ۲00 تا 104 عدد پُرب را شامل می شود )نمودار شماره 7-۵(. در این رده بندی ها، پُرب های 

نمودار شماره ۵-۵: نمونه گردونه های گرمایش )دستگاه PCR( برای آزمون واکنش زنجیره ای پلیمراز، ماخذ: ویکی پیدیا
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متنوعی از جمله پُرب های تشخیص چندین میکروب بیماری زا به صورت همزمان، و یا تشخیص چندین ژن 
مختلف در میکروب بیماری زای هدف به منظور اطمینان بیشتر از نتیجه داده ها، و یا پُرب هایی با اَشکال ویژه 
برای تشخیص مراحل تکاملی رشد گونه بیولوژیکی و تعیین ژنوتیپ )ماهیت ارثی( آن، و یا ژن های مربوط به 
تشخیص ویروالنس )قابلیت بیماری زایی( میکروب های شناسایی شده، استفاده می شوند. هرچند کاربرد این 
پُرب ها در نمونه های محیط زیستی هنوز مراحل ابتدایی را طی می کند، ولی این روش ها دارای قابلیت های 

بالقوه زیاد در تشخیص دقیق در آزمایش های مولکولی می باشند.  

ژله،  در  آگاروز  ماده  مختلف  غلظت های  از  استفاده  با   :۵-6 شماره  نمودار 
نمود.  تفکیک  یکدیگر  از  را   DNA قطعات  مختلف  اندازه های  می توان 
می سازد،  آسان  را   DNA کوتاه تر  قطعات  تفکیک  آگاروز،  باالتر  غلظت های 
در حالی که غلظت های پایین تر آگاروز موجب تحلیل )resolution( قطعات 
درازتر DNA می گردد. در این تصویر، حرکت یا مهاجرت مخلوطی از قطعات 
مختلف DNA در ژله با غلظت های 0/7%، 1/0% و 1/۵% آگاروز، تحت ولتاژ 
ثابت و مدت زمان مساوی را نشان میدهد. در این تصویر، قطعات DNA با 

طول 1000 جفت باز )base pair, bp( با خط نشان داده شده اند. 
ماخذ:

http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/genetics/biotech/gels/gelconc.jpg 

۵. کمیت سازی یا شمارش داده ها

از این است که  یکی از محدودیت های کاربرد روش های مولکولی در نمونه های محیط زیستی عبارت 
نتایج به دست آمده غالبا به صورت داده های کیفی می باشند تا به صورت داده های کّمی. هر چند اطالعات 
کیفی در مورد نمونه های محیط زیستی بسیار مفید می باشد، ولی تعیین تراکم نسبی میکروب ها، یا جمعیت 
از روش های  استفاده  ُکند در  از علل پیشرفت  مطلق میکروب معینی، مکمل اطالعات کیفی می باشد. یکی 
PCR برای شناسایی میکروب های بیماری زا در نمونه های محیط زیستی، به خاطر مبنی کیفی این روش ها 
می باشد. در مقایسه، روش های سنتی شناسایی میکروب ها شامل شمارش میکروسکپی و شمارش صفحه کشت 
میکروب، در حالی که دارای محدودیت های بسیاری در مقایسه با روش های PCR می باشند، ولی روش های 
یا تعداد پالک های میکروبی را به دست  یا واحدهای تولید ُکلنی میکروبی  کمیتی هستند و تعداد سلول ها 
مهم  اهداف  داده، جزو  بیشتر  برای کمیت سازی هر چه   PCR تکوین روش های  و  تکامل  بنابراین،  میدهند. 

بسیاری از پژوهشگران می باشد.
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پیشرفت های اخیر در تکنولوژی PCR، مانند روش های TaqMan یا برچسب گذاری، که از پُرب های نوری 
فلئورسانس )Fluorogenic Probes( و دستگاه های شناسایی ویژه استفاده می کند، دارای قابلیت آنالیز کمیتی 
می باشند. در روش های کّمی qPCR، تولید منحنی تکثیر اسید هسته ای در هر سیکل تکثیر پایش می گردد 
)نمودار 8-۵(، و میزان مواد اولیه مورد نیاز واکنش در اوائل فاز تولید تصاعدی DNA، زمانی که مواد اولیه، 
میزان انجام واکنش را محدود نمی سازد، تعیین می گردد. به این ترتیب یک آزمون کّمی و قابل تکرار برای انالیز 

اسیدهای هسته ای هدف به دست می آید.
 

 در کلیه روش های کّمی qPCR شامل روش های TaqMan، پُرب های کژدمی )Scorpion(، انتقال انرژی 
رُزنانس فلئورسانس )Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET)(، و روش نشانگرهای مولکولی 
)Molecular Beacons(، از پُرب های نوری جهت آنالیز داده ها استفاده می شود، و پایش نتایج تکثیر PCR در 
زمان وقوع آن میسر می گردد )نمودار 9-۵(. باید در نظر داشت که استفاده از روش کّمی qPCR منجر به پایش 
میکروب در زمان واقعی در نمونه های آب نمی شود، زیرا قبل از انجام آنالیز شناسایی میکروب ها، فرایند های 
آماده سازی نمونه آب )تغلیط و استخراج اسیدهای هسته ای( ضروری می باشد. بغیر از کمیت سازی نتایج 
آنالیز، بسیاری از روش های qPCR مناسب استفاده از پُرب هایی که ویژگی های واکنش ها را به صورت دقیق تر، 

شناسایی و مشخص می سازد، می باشد. 

Genetic Science Learning Center. http://learn.genetics.utah.edu/content/labs/pcr/

نمودار 8-۵: تغییر در نوع پیوند پرب به قطعات تکثیر شده اسیدهای هسته ای هدف جهت کمیت سازی داده ها. ماخذ:

Genetic Science Learning Center. http://learn.genetics.utah.edu/content/labs/pcr/

نمودار شماره 7-۵: دستگاه »میکرواری«، نتایج آنالیز پیوندهای متصل به الم ها را ثبت می کند. میکرو اری ها دارای صدها تا هزاران 
واحد پرب می باشند و نتایج به صورت رده های سیگنال های نور مهتابی ظاهر می شوند. در این تصویر یک میکرواری با حدود40 هزار 

پُُرب متصل به الیگونوکلئوتید )k probe spotted oligo microarray 40( و تصویر بزرگ شده آن، دیده می شود. ماخذ:
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6. قابلیت زیست و میزان عفونی زایی میکروب ها )وروالنس(

یکی دیگر از محدودیت های بالقوه روش های شناسایی مولکولی، عبارت از اینست که به طور کلی نتایج 
آنالیز به صورت وجود یا عدم وجود میکروب های هدف داده می شود، ولی اطالعاتی در مورد پایداری، یا قدرت 
زیست میکروب های شناسایی شده، یا توان بیماری زایی آن ها را ارائه نمی دهد. بنابراین تفسیر و تبیین یک 
نتیجه مثبت آنالیز مولکولی در رابطه با اهمیت آن برای سالمتی انسان، کار دشواری می گردد. اغلب روش های 
ویژه ای  پذیرنده  یا  گیرنده  یا یک  پروتئین،  مولکول  یا یک  اسید هسته ای،  از یک  بخش کوچکی  مولکولی، 
)Specific Receptor( را شناسایی می کند. یک عالمت یا سیگنال مثبت در این آزمون ها، هیچ اطالعاتی در 
مولکول  توالی  از  ویژه ای  بخش  نمی دهد. شناسایی  ارائه  میکروب شناسایی شده  عفونت  ایجاد  قابلیت  مورد 
DNA ی یک میکروب، تائید زنده بودن میکروب و یا قدرت ایجاد عفونت آن را مشخص نمی سازد، زیرا پس 
 DNA آن به سادگی تجزیه نمی گردد. همچنین، مولکول های شناور آزاد DNA از مردن یک میکروب، مولکول
که پس از زوال و متالشی شدن سلول های میکروبی در آب رها می گردند، به سادگی در نمونه های آب قابل 

شناسایی می باشند.

به   FISH-PCR یا   RT-PCR روش های  توسط   (messenger RNA) mRNA بویژه  و   RNA شناسایی 
عنوان معیاری برای ارزیابی قابلیت زیست میکروب )مانند پروتوزوئر کریپتوسپوریدیوم در آب(، بر اساس این 
فرض که تنها سلول های فعال دارای مولکول RNA می باشند، مطرح گردیده است. مولکول های RNA و بویژه 
mRNA نسبت به مولکول های DNA بسیار ناپایدارتر می باشند و به مجرد مردن میکروب، به سرعت تجزیه 
می گردند. با این وجود، در عین حال، تغییرات فاحشی نیز ما بین میزان تجزیه مولکول های مختلف RNA، و 
همچنین ما بین مولکول های RNA ی میکروب های مختلف نیز وجود دارد. همچنین، استخراج مولکول های 
RNA از نمونه های محیط زیست، با کیفیتی که قابل تکثیر در روش های مولکولی باشد، نسبت به مولکول های 
DNA، بسیار مشکل تر است. در نتیجه، استفاده از این روش ها برای ارزیابی مستقیم قابلیت زیست میکروب ها، 

به صورت گسترده انجام نگرفته است. 

برای  آزمایش،  لوله های  در  میکروب  کشت  سنتی  روش  بهمراه  مولکولی  روش های  طرفی،  از 
می شود.  استفاده  می باشند،  دارا  نیز  را  عفونی زایی  توان  که  بیماری زا  میکروب های  ویژه  و  دقیق  شناسایی 
چنین کاربردهایی، امکان ارزیابی میزان عفونی زایی میکروب های بیماری زا در آب را فراهم ساخته، و روش 

نمودار 9-۵: استفاده از روش های کّمی qPCR جهت پایش واکنش های تکثیر اسیدهای هسته ای هدف در زمان واقعی.
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آشامیدنی  آب  تصفیه  کلی  استراتژی  ارزیابی  و  آب،  ضدعفونی  فرایندهای  کارآیی  ارزیابی  برای  جدیدی 
حیوانات  در  عفونی زایی  مدل های  با  مقایسه  در  معینی،  بیماری زای  میکروب های  مورد  در  و  نموده،   ارائه 

)Animal infectivity models(، برابری نشان داده است.
 

7. روش های متناوب 

یکی دیگر از روش های شناسایی مولکولی میکروب های بیماری زای آبزی، بر اساس سنجش لگاندهای 
سطح  می کند.  شناسایی  و  صید  را  هدف  میکروب های  که  می باشد،   )Ligand-Binding Assays( چسبنده 
خارجی بسیاری از میکروب ها دارای مولکول های ویژه گیرنده یا جذاب )Epitopes( می باشند که برای اتصال 
به مولکول های معین ویژه به منظور انجام عملکردهای بیولوژیکی مختلف، شامل اتصال سلولی، انتقال مولکولی 
موازات  به  می شوند.  استفاده  بیولوژیکی  فعالیت های  سایر  یا  و  مصونیت،  مولکولی  فرایندهای  مغذی،  مواد 
شناسایی و شفاف شدن مولکول های جذاب و هدف های بیولوژیکی مربوطه آن ها، می توان از مولکول هایی که 
به سطح این میکروب ها جذب می گردند، به عنوان طعمه برای صید و شناسایی میکروب های هدف، همانند 
کاربرد آنتی بیوتیک ها، استفاده نمود. چون بعضی از مولکول های جذاب در روی سطح میکروب های بیماری زا، 
برای اتصال سلولی و آغاز ایجاد عفونت در سلول میزبان بکار می روند، می توان از قابلیت جذب شدن میکروب ها 
به لگاند های ویژه، برای شناسایی میکروب های زنده ی هدف، که از نظر بیوشیمیایی، فعال و دست نخورده و 

احتماال عفونی زا می باشند، استفاده نمود.
 

 Adenosine Triphosphate( مانند  میکروب ها،  محتوی  شیمیایی  مواد  آنالیز  توسط  همچنین، 
نیمرخ  یا  و  ویژه،  سمی  مواد  وجود  یا   ،)Luminescence Detection( نوری  شناسایی  روش  با   )(ATP)
یک  نمود.  استفاده  هدف  میکروب  بودن  زنده  از  اطمینان  برای  می توان  نیز،  میکروب  پروتئینی  )پروفیل( 
ِجرم  اسپکترومتری  روش  از  استفاده  بیماری زا،  میکروب های  برای شناسایی  دیگر  اهمیت  با  و   زمینه جدید 
وارد  که  پروتوزوئرها  یا  باکتری ها،  ویروس ها،  حاوی  نمونه  روش،  این  در  می باشد.   )Mass Spectrometry(
دستگاه اسپکترومتر ِجرم می گردند ابتدا یونیزه یا تبدیل به یون شده، و الگو یا نحوه ی تجزیه یا شکسته شدن 
 مولکول ها شناسایی می گردد. در نتیجه پیشرفت در زمینه تکنولوژی های فرایند یونیزه شدن، مانند روش های

 ،(Electrospray Ionization (ESI)) و   (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization (MALDI))  
قابلیت تشخیص مولکول های بزرگ )کالن( امکان پذیر شده است. 

۸. پرسش ها 

بیماری زای . 1 میکروب های  شناسایی  جهت  آزمایشگاهی  قابلیت های  و  توانایی ها  بودن  دارا  اهمیت 
آبزی، به منظور جلوگیری از آلودگی منابع طبیعی آب و کنترل کیفیت میکروبی در تصفیه خانه آب 

آشامیدنی را مختصرا توضیح دهید.
مزایای روش های مولکولی شناسایی میکروب های بیماری زا در نمونه های آب، به ویژه روش واکنش . ۲

زنجیره ای پلیِمراز (Polymerase Chain Reaction (PCR)) را نسبت به روش های سنتی آزمایشگاهی، 
به صورت دقیق توضیح دهید.

روش . 3 ویژه  به  آب،  نمونه های  در  بیماری زا  میکروب های  شناسایی  مولکولی  روش های  کمبود های 
سنتی  روش های  به  نسبت  را   (Polymerase Chain Reaction (PCR)) پلیِمراز  زنجیره ای  واکنش 
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آزمایشگاهی، به صورت دقیق توضیح دهید. 
چه . 4 کریپتوسپوریدیوم،  پروتوزوئر  شناسایی  برای  مولکولی  روش های  از  استفاده  اخیر،  سال های  در 

نتایجی به دست داده است؟ مختصرا توضیح دهید.
۵ . (Polymerase مراحل عمده آماده سازی نمونه آب، و انجام روش آزمایشگاهی واکنش زنجیره ای پلیِمراز

(Chain Reaction (PCR) جهت شناسایی میکروب ها را، به صورت مختصر توضیح دهید. 
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فرایند ضدعفونی آب 

سرخط مطالب:
زیان آور،  جانبی  مواد  تولید  و  ُکلر  با  آب  ضدعفونی  فرایند  آب،  طبیعی  منابع  آلودگی  و  آب  گردش 
فرایند ضدعفونی آب با پرتوهای ماوراء بنفش و تغییرات فتوشیمیایی در آب، تعیین دوز پرتوافشانی ماوراء 
بنفش، ویژگی ها و مقایسه نسبی ضدعفونی آب با ُکلر یا پرتوهای ماوراء بنفش، فرایند ضدعفونی متناوب یا 

چندمرحله ای، ترمیم و رشد مجدد میکروب ها پس از فرایند ضدعفونی آب

1. مقدمه
»فرایند گندزدایی« واژه ای مصطلح در زبان فارسی برای از بین بردن میکروب های بیماری زا در تصفیه 
آب و فاضالب می باشد. این در حالی است که واژه »گند«، به معنی بوی بد و فاسد )فرهنگ معین( است و واژه 
»گندزدایی«، الاقل به صورت مستقیم لغوی، مفهوم میکروب زدایی را نمی رساند. بوی بد و فاسد آب می تواند 
به خاطر وجود مواد شیمیایی و یا واکنش های شیمیایی به وجود آید و از بین بردن بوی بد آب، لزوماً موجب 
از بین بردن میکروب های بیماری زای آبزی نمی گردد. به عنوان نمونه، هوادهی آب می تواند بوی بد در آب 
را کاهش دهد، در حالی که تأثیری در کیفیت میکروبی و قابلیت بیماری زایی آب نیز نداشته باشد. به این 
لحاظ در این کتاب از واژه قدیمی و غیر معمول ضدعفونی آب استفاده شده، و واژه های مترادف دیگری مانند 

عفونت زدایی، یا میکروب زدایی آب نیز می تواند جایگزین آن گردد. 

آب های طبیعی در محیط زیست که به صورت منابع آب خام برای تهیه آب آشامیدنی استفاده می گردند، 
می توانند با گستره وسیعی از میکروب های بیماری زا، بهمراه یک جمعیت مسلط و غالب از میکروب های مفید یا 
غیربیماری زا، که همواره به صورت طبیعی در محیط زیست رشد می نمایند، آلوده باشند. تأسیسات و تجهیزات 
تصفیه آب آشامیدنی، اگر به درستی طراحی و ساخته و بهره برداری شوند، قادر به برطرف کردن اکثریت غالب 
میکروب های آالینده خواهند بود. با اینحال، یکی از بهترین روش های جلوگیری از انتشار بیماری های ناشی از 
آب، در مقام نخست، حفاظت ازحوزه آبریز و پیشگیری از آلودگی آب خام به میکروب های بیماری زا می باشد. 
یکی از جنبه های مهم این امر، توانایی در شناسایی میکروب های بیماری زا، با در نظرگرفتن ویژگی ها و شرایط 

حساس مورد نیاز رشد آن ها می باشد.

از  و جلوگیری  آشامیدنی  آب  میکروبی  کیفیت  کنترل  در  که  اهمیتی  به خاطر  آب  فرایند ضدعفونی 
اپیدمی بیماری های ناشی از آب دارد، در اینجا مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد. همچنین، نکاتی در مورد 
بیان  کلردار  مواد  و  اوزون  با  آب  فرایند ضدعفونی  نتیجه  در  زیان آور  جانبی  مواد  تولید  به  مربوط  معضالت 
آب،  ضدعفونی  فرایند  از  حاصل  زیان آور  جانبی  مواد  و   )7 )فصل  غددی  آالینده های  از  بسیاری  می شود. 
می باید  احتماالً  و  نمی باشند  کنترل  قابل  فاضالب،  و  آب  تصفیه  متداول  فرایندهای  توسط  مؤثر  صورت  به 
)متناوب(  چندمرحله ای  ضدعفونی  یا   )Advanced oxidation( پیشرفته  اکسایش  فرایند  نوعی   توسط 

)Sequential disinfection( تجزیه و کنترل شوند. 



110

 فرایند ضدعفونی آب                 فصل ششم

فرایند ضدعفونی آب و استفاده از روش ها و تکنولوژی های متنوع، مبحث گسترده ای است که در حوصله 
رایج  روش  دو  با  رابطه  در  مطالب  رئوس  اهم  از  مختصری  اینجا سعی شده شرح  در  نمی گنجد.  فصل  یک 
ضدعفونی آب و پساب با استفاده از ماده شیمیایی ُکلر و استفاده از روش فتوشیمیایی پرتوهای ماوراء بنفش 
که بیش از سایر روش ها مورد استفاده می باشند و مروری بر روند تکاملی چالش های مربوطه بویژه در رابطه با 

تولید مواد جانبی زیان آور، ارائه شود.

ضدعفونی آب برای تهیه آب آشامیدنی و نیز در مواردی که تماس انسان با پساب یا فاضالب خام )تصفیه 
نشده( محتمل است، ضروری می باشد. آلودگی به پساب و فاضالب می تواند از راه تماس بدنی و یا فرو بردن 
اتفاقی آب آلوده، به ویژه در زمان آبتنی و تفریحات آبی، در محیط های نزدیک به محل تخلیه پساب رخ دهد. 
همچنین، خوردن مواد غذائی خام به ویژه میوه و تره بار که با استفاده از کود انسانی یا فاضالب و یا پساب 
فرایند ضدعفونی آب،  انسان شود. محدودیت های مهم  بیماری  تهیه شده، می تواند موجب  نشده  ضدعفونی 
شامل وجود میکروب های بیماری زایی که در مقابل روش و یا مواد ضدعفونی کننده مقاوم می باشند، وجود 
بعضی مواد شیمیایی در آب که می تواند موجب اختالل در فرایند ضدعفونی شده و یا موجب تولید مواد جانبی 
سمی و یا موادی که موجب کاهش کیفیت آب می گردند و نهایتا، ترمیم آسیب و فعال شدن مجدد بخشی از 

میکروب ها پس از فرایند ضدعفونی، می باشد.

۲. گردش آب و آلودگی منابع طبیعی آب

کیفیت نازل و ناسالم آب آشامیدنی و در رابطه مستقیم با آن، فقدان سامانه بهداشتی فاضالب، همواره 
جزو خطرات اصلی نسبت به سالمتی انسان بشمار می روند. بطور کلی فاضالب و از جمله پساب تصفیه خانه های 
فاضالب از یک طرف، ومنابع طبیعی آب از جمله سامانه های آب آشامیدنی از طرف دیگر، هر دو بخش های 
تفکیک ناپذیر از گردش مستمر آب )یا گردش هیدرولوژیک( در روی کره زمین می باشند. بنابراین، در گردش 
طبیعی آب، کیفیت شیمیایی و میکروبی فاضالب خام یا پساب، مستقیما در ارتباط با و تاثیرگزار بر کیفیت 
شیمیایی و میکروبی منابع طبیعی آب و آب آشامیدنی قرار می گیرند. به عبارت دیگر، پساب تخلیه شده توسط 

شکل 1-6: شمای کلی گردش آب در روی کره زمین، ماخذ: سازمان زمین شناسی آمریکا: 
(http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycle.html )
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برای  از جمله آب آشامیدنی  از منابع طبیعی آب،  به بخشی  تبدیل  نهایتاً  باالدست مسیر آب،  جامعه ای در 
مصرف جامعه دیگری در پایین دست آن می گردد. گردش آب در طبیعت مربوط به حجم معین و محدودی از 
آب قابل استفاده است، که پیوسته به کمک انرژی خورشیدی در حال گردش و تصفیه نسبتا محدود طبیعی 
بوده و همه موجودات زنده ی طبیعت را در طول تاریخ، به صورت کم و بیش آبیاری و سیرآب نموده است 

)شکل 6-1(.

بنابراین، آبی که امروز مورد مصرف ماست، در واقع همان آبی است که مکرر در عرض 3/7 میلیارد سال 
تاریخ موجودات زنده در روی کره زمین، توسط میکروب ها و کلیه جانداران و حیوانات، در زمان های گذشته 
استفاده شده است. باصطالح، چو نیک بنگری، تقریبا تمام موجودات کره زمین به ویژه انسان، یا از نظر مکانی 
و یا از نظر زمانی، پیوسته در پائین دست تخلیه آب های مصرف شده )فاضالب( قرار داشته اند. بنابراین، این 
سئوال مطرح می شود که چه میزان تغییر و تحول کیفی در آبی که در طبیعت در حال گردش است اتفاق می 
افتد؟ و در چه مرحله ای از تصفیه طبیعی آب در طبیعت، فاضالب )یا پساب( می تواند فاضالب تلقی نشود؟ 
و چه تمهیداتی الزم است تا منابع طبیعی آب و سامانه های آب آشامیدنی از تاثیرات منفی کلیه آالینده ها 

مصون بمانند؟

خطر سرایت بیماری های ناشی از آب به جوامع انسانی، از راه تماس انسان با آب آلوده به فاضالب انسان 
و یا فضوالت حیوانی که دارای میکروب های بیماری زا و یا مواد شیمیایی زیان آور می باشد، امکان پذیر می گردد. 
تماس مستقیم یا غیر مستقیم انسان با آب های آلوده به فاضالب می تواند از راه فرو بردن تصادفی آب در نتیجه 
آبتنی و فعالیت های آبی و یا از راه مصرف آب یا غذاهای آلوده به فاضالب بوجود آید. فاضالب شهری حاوی 
میکروب های بیماری زا و مواد شیمیایی زیان آور می تواند از راه های مختلف و از جمله در هنگام بارش های جوی 

وارد منابع طبیعی آب شود. 

در کشور آمریکا در سال 1996 به خاطر تشخیص تراکم زیاد باکتری های مدفوعی در آب هایی که مورد 

شکل ۲-6: نمونه ای از نصب اعالمیه آلودگی آب در ساحل اقیانوس آرام به فواصل معین برای هشدارعمومی نسبت به آلودگی آب 
به میکروب های عفونی زا و توصیه عدم تماس آب با بدن، به دو زبان انگلیسی و اسپانیائی.

Photo by author, summer of 2013, Strand Beach, Dana Point, CA
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شکل 3-6: آلودگی آب های سطحی توسط پرندگان مهاجر و حیات وحش

استفاده تفریحات آبی مانند شنا می باشند، سازمان های مسئول اقدام به بستن سواحل و نصب آگهی عمومی 
و اعالم خطر در این اماکن، در نزدیک به 3700 مورد نمودند، که 83% از این موارد مربوط به بارش باران 
می گردید. بنا براین، خطر ابتال به بیماری از راه تفریحات آبی می تواند نسبتا باال باشد. یکی از عوامل عمده 
شیوع بیماری های ناشی از تفریحات آبی در دریاچه ها و رودخانه ها، باکتری شیگال )Shigella( می باشد، که 
منحصرا از مدفوع انسان ناشی می گردد. همچنین، آلودگی میکروبی منابع طبیعی آب توسط فضوالت حیوانات 

و از جمله پرندگان مهاجر نیز، گزارش شده است )شکل 6-3(.

کپسید  و   )RNA( ربونوکلئیک  هسته ای  اسید  یک  از  متشکل  که   )Enteroviruses( آنتروویروس ها 
ویروس های  نوع   60 حدود  و   )Polioviruses( پولیو  ویروِس  نوع  سه  شامل  می باشند،  پروتئینی   )Capsid(
بیماری زای غیر پولیو، مانند کاکسکی ویروس ها و اکوویروس ها می باشند، که سالیانه در کشور آمریکا بیش از 
1۵ میلیون نفر را بیمار می سازند. آنتروویروس ها  نیز تقریبا منحصر به فاضالب انسان می باشند و بسیاری از 
اپیدمی های ویروسی، مربوط به تماس با آب های آلوده به مدفوع انسان و یا خوردن نرم تنان صدف دار برگرفته 
شده از آب های آلوده می باشند. میزان تراکم ویروس ها در منابع طبیعی آب معموالً متناسب با غلظت مواد 
معلق در آن ها می باشد، ولی حتی در غلظت های نسبتا پائین نیز می تواند در حد دوز بیماری زایی بوده و منجر 

به عفونت ویروسی شود. 

نام  به  آب،  از  ناشی  بیماری های  با  رابطه  در   )Protozoa( پروتوزوئری  انگل های  مهم ترین  از  یکی 
کریپتوسپوریدیوم )Cryptosporidium(، اولین بار در سال 1976 به عنوان عامل بیماری در انسان شناسایی 
گردید. گردش زندگی کریپتوسپوریدیوم در دستگاه گوارشی پستانداران از جمله انسان، به این صورت کامل 
می گردد که با ورود تخمک های اُاُسیست )Oocyst( به روده و سپس بازشدن آن ها، تخمک های عفونی زای 
اسپوروزوئیت )Sporozoites( از آن ها خارج شده و سلول های سطح یا مخاط روده )Epithelial cells( را عفونی 
می سازند. این عفونت در افراد سالم ایجاد اسهال آبکی می کند که معموالً پس از مدتی به صورت خود به خود 
 )Immunocompromised( ایمنی افرادی که دچار ضعف سامانه  برطرف می گردد )Self limiting(، ولی در 
می باشند، می تواند منجر به بیماری های شدید و نهایتا فوت آن ها شود. بزرگترین اپیدمی ناشی از آب آشامیدنی 
در کشور آمریکا توسط پروتوزوئر کریپتوسپوریدیوم پرووم )C. parvuum(  در سال 1993 در شهر میلواکی در 
ایالت ویسکانسین اتفاق افتاد که در نتیجه بیش از 400 هزار نفر بستری و حدود 100 نفر نیز فوت نمودند. 
انگل کریپتوسپوریدیوم از راه ضایعات انسان و حیوان منتشر می شود و در آب های سطحی سراسر آمریکا و دنیا 

نیز شناسائی شده است. 

و  کودکان  و  نوزادان  آن ها،  جنین  و  باردار  خانم های  سالمندان،  شامل  گروه های حساس،  یا  جمعیت 
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افراد دارای ضعف یا نقصان سامانه ایمنی، بیش از سایر گروه ها در معرض خطر ابتال به بیماری های ناشی از 
به  از ۲0% کل جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند و  آب می باشند. در حال حاضر، گروه های حساس بیش 
خاطر باال رفتن سن میانگین و نیز ازدیاد میزان افراد با ضعف سامانه ایمنی، میزان جمعیت گروه های حساس 
 در کشور آمریکا رو به افزایش است. در کشورهای صنعتی پیشرفته، بیش از نیمی از بیماری های هپاتیت آ 
)Hepatitus A( و التهاب روده، یا گاستروانتریت )Gastroenteritis( در افراد مسن رخ می دهد. همچنین، میزان 
فوت خانم های باردار، به خاطر عفونت های ویروس هپاتیت ای )Hepatitus E( در حدود ده برابر میزان مرگ و 
میر در جمعیت کلی )تا ۲4% افراد بیمار( گزارش شده است. بیماری های روده ای، بیشترین آسیب را به افراد 

دارای ضعف سامانه ایمنی، مانند بیماران سرطان و ایدز )Aids( وارد می کند.

3. ضدعفونی آب با کلر و تولید مواد جانبی زیان آور

1-3. ترکیبات هالوژنی متان و اسید استیک

اولین کاربرد ثبت شده ضدعفونی فاضالب شهری در سال 18۵4 به دستور کمیسیون امپریال فاضالب 
با استفاده از کلرور آهک )Chloride of Lime( برای گند زدایی و خنثی نمودن بوی فاضالب شهر لندن انجام 
شد. در سامانه های تصفیه آب شهری، هدف از ضدعفونی آب در اوائل قرن بیستم، محدود به منهدم کردن و یا 
عقیم نمودن و یا خنثی سازی میکروب های بیماری زا بود. استریل نمودن یا انهدام کلیه میکروب ها در آب های 
شهری هیچگاه مطرح نبوده، زیرا جدا از عدم توجیه اقتصادی، آب تصفیه شده به مجرد ورود به تأسیسات 
شبکه آبرسانی، مجددا آلوده به میکروب می گردد. در اروپا و آمریکا ضدعفونی مستمر آب آشامیدنی با استفاده 
با استفاده از  از ماده جامد هیپوکلریت کلسیم، Ca(OCl)2 در دهه اول قرن بیستم شروع شد. در دهه بعد 
کاربرد قانون فاراده )Faraday( و تعیین میزان تولید گاز ُکلر در رابطه با برق مصرفی، که نهایتا منجر به تولید 
صنعتی گاز ُکلر از محلول نمک خوراکی گردید، ضدعفونی آب آشامیدنی توسط گاز مایع ُکلر نیز شروع شد. 

در اثرضدعفونی آب آشامیدنی، اپیدمی بیماری های وبا و تیفوئید در کشورهای غربی تقریبا ریشه کن 
گردید. در دو دهه 1960 و 1970 به همراه ازدیاد میزان بیماری های سرطان، مواد جانبی زیان آور حاصل از 
ضدعفونی آب )Disinfection By-Products, DBPs( که غالبا با استفاده از روِش کلرزنی تا پس از نقطه انکسار 
)Breakpoint  Chlorination( انجام می شد، مورد پژوهش و بررسی قرار گرفت. همزمان، در اروپا به خاطر 
تردیدهای مربوط به ضدعفونی با کلر، استفاده از ماده شیمیایی اوزون )O3( برای ضدعفونی آب شهری رواج 
یافت. در حال حاضر، در حدود یک سوم تصفیه خانه های آب آشامیدنی آمریکا، برای ضدعفونی آب یا کنترل 

طعم و بو یا اکسایش مواد معینی در آب، از ماده اوزون استفاده می کنند.
 

مخلوط گاز کلر، یا نمک های هیپوکلریت در آب، دو دسته مولکول های »کلر آزاد« )Free chlorine( و 
»ترکیبات کلر« )Combined chlorine( را تولید می نمایند. مولکول های کلر آزاد طبق روابط زیر شامل اسید 
هیپوکلروس )HClO( به عالوه یون هیپوکلریت )−OCl( و ُکلر محلول در آب )Cl2(aq)( می باشند )در آب های 

طبیعی غلظت کلر محلول )Cl2(aq)( بسیار پائین است(:
 

   2 Cl2 + H2O ↔ HClO + Cl2 (aq) + HCl  
                     HClO ↔ OCl− + H+

  
هدف از روِش کلرزنی تا پس از نقطه انکسار، تولید مولکول های ُکلرآزاد در آب، که قدرت میکروب کشی 
باالتری نسبت به مولکول های ترکیبات کلر دارند، می باشد. در این روش، چنانچه آمونیاک در آب موجود باشد، 
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شکل 4-6: تولید کلرآمین های معدنی اولیه توسط کلر آزاد و آمونیاک، قبل از نقطه انکسار و تولید مولکول های کلر آزاد و تری 
کلرامین با ادامه کلرزنی پس از نقطه انکسار.

میزان کلرزنی در حد باالتری انجام می گیرد، تا ترکیبات اولیه ُکلر با آمونیاک که تولید کلرآمین های معدنی را 
نموده اند، مجددا توسط ُکلر اضافی اکسیده شده و نهایتا تمام کلرآمین های اولیه )مونوکلرآمین )NH2Cl)  و دی 
کلرآمین )NHCl2(، تبدیل به تریکلرامین )NCl3(( و مولکول های کلر آزاد  شوند )شکل ۵-4(. مواد آمونیاکی 
در آب های طبیعی در مرحله نهائی تجزیه ی پروتئین ها و اسیدهای آمینه بوجود می آیند. پس از نقطه انکسار، 
کلرامین های اولیه تبدیل به تریکلرامین )Trichloramine, or Nitrogen trichloride, NCl3( می شوند و تحت 
و  آمونیاک می گردد  و  آزاد(  )کلر  اسیدهیپوکلروس  به  تبدیل  اخیر  مولکول  زیر،  رابطه  مناسب طبق  شرایط 

بخشی از آمونیاک به صورت گاز از آب خارج می شود.
 

   NCl3 + 3 H2O → NH3 (g) + 3 HOCl

به طور کلی، در کاربرد کلرزنی جهت ضدعفونی آب، مولکول های کلر آزاد در ناحیه قبل از نقطه انکسار، 
فرصت عملکرد میکروب کشی را ندارند زیرا به مجرد تولید، آنا با مواد آلی و معدنی موجود در آب ترکیب شده 
و بخِش نیاز یا تقاضای کلر  )Chlorine demand(  آب را تشکیل می دهند. بنابراین، نیاز کلِر آب، میزان کلری 
است که مواد آلی و معدنی موجود در آب، قبل از عملکرد میکروب کشی برای اکسایش استفاده می کنند. در 
نتیجه، میزان کلر الزم جهت میکروب کشی آب برابر خواهد بود با نیاز کلِر آب، باضافه ی میزان کلر الزم جهت 
 Ct میکروب کشی، بعالوه میزان کلر الزم باقیمانده پس از عملکرد میکروب کشی به منظور تامین میزان الزم
بر مبنای استاندارد، یعنی حاصل ضرب غلظت کلر  باقیمانده در انتهای راکتور تماس با کلر و زمان تماس در 

راکتور مربوطه.

مواد جانبی ضدعفونی آب که به ویژه به خاطر فرایند کلرزنی تا پس از نقطه انکسار حاصل می گردند، 
اسیدهای  و   )Trihalomethanes, THMs( هالومتان  تری  ترکیبات  آن ها  مهم ترین  دسته،که  چندین  شامل 
هالوژنی استیک )Haloacetic acids, HAAs( می باشند. این مواد در نتیجه ی یک سری واکنش های پیچیده 
 )CH3COOH  ( )( یا اسید استیک )اسیِد سرکهHumic acids( بین مولکول های ُکلر و اسید های هیومیک
 Natural Organic Matter,( بوجود می آیند. اسیدهای هیومیک به نوبه خود در نتیجه تجزیه مواد آلی طبیعی
آب های  در  ضدعفونی  جانبی  ترکیبات  غلظت  چند  هر  می آیند.  بوجود  آب  در  گیاهی  مواد  مانند   )NOM
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نسبت  بر حسب  یا   ،)ug/L( لیتر  در  میکرو گرم  ده  در حد چند  )معموالً  پائین می باشند  نسبتاً   آشامیدنی 
حجمی، معادل چند ده قسمت در یک میلیارد قسمت آب )parts per billion, ppb(، ولی مصرف مستمر و 
دراز مدت این مواد در آب آشامیدنی، که بعضاً جزو مواد شناخته شده ی سرطان زا و یا موادی که احتمال 

سرطان زایی در انسان دارند، می تواند موجب اختالل در سالمتی انسان شود.

در نتیجه ی شناسائی THMs و HAAs و نگرانی های مربوطه، نهایتا ضدعفونی آب با استفاده از روش 
کلرآمین زنی )Chloramination( مطرح گردید. در این روش، ابتدا مایع آمونیاک را به میزان چند میلی گرم 
در لیتر در آِب تصفیه شده، کامال مخلوط نموده و سپس آن را ُکلر زنی می نمایند. در روش کلرآمین زنی، 
ضدعفونی آب در ناحیه ای که قبل از نقطه انکسار قرار دارد انجام می گیرد و مولکول های کلر آزاد، قبل از واکنش 
با اسیدهای هیومیک، به میزان زیادی با ازت معدنی )آمونیاک( ترکیب شده و تولید کلرآمین های معدنی را می 
نمایند و در نتیجه از میزان تولید ترکیبات THMs، به مقدار زیادی کاسته می شود، هرچند اسیدهای هالوژنی 
HAAs همچنان توسط هردو روش تولید می گردند. چنانچه مواد آلی ازت دار مانند آمین ها )Amines( که از 
تجزیه مواد پروتئینی و اسیدهای آمینه بوجود می آیند در آب وجود داشته باشند، کلر آمین های آلی هم تولید 
می گردند ولی به طور کلی، توان ضدعفونی کلرآمین های آلی بسیار محدودتر از میکروب کشی کلرآمین های 

معدنی می باشد، هرچند سرعت واکنش کلرآمین های آلی بیشتر از کلرآمین های معدنی است. 

۲-3. ترکیبات استونیتریل و ترکیبات سیانور

روش ضدعفونی با کلرآمین ها نیز دوام زیادی نیاورد زیرا سپس در دهه 1970 مشخص گردید که به 
 THMs استثناء میکروب های معینی، این روش دارای قدرت میکروب کشی محدود بوده، وهر چند میزان تولید
را کاهش می دهد، ولی از طرف دیگر میزان تولید یک سری مواد جانبی زیان آور دیگر را، از جمله ترکیبات 
هیلواستونیتریل ها را )Haloacetonitriles, HAN( که شامل مواد سیانوری نیز می شود، زیاد می کند. جدول 
1-6 نمونه ای از مواد جانبی زیان آور مربوط به ضدعفونی با ُکلر و کلرآمین و اوزون )O3( را نشان می دهد که 
بر مبنای سنجش های بیواسی )Bioassay(، جزو مواد سرطان زا شناخته شده اند. عنصر بُرم در آب، حتی در 
غلظت های پائین می تواند توسط ضدعفونی با کلر یا اوزون، تبدیل به یک سری ترکیبات زیان آور از جمله یون 

برومیت )-Bromate, BrO3( که ماده سرطان زایی است، گردد.
 

Br −+ O3 → BrO3
−

گرفته اند.  قرار  زیاد  پژوهش های  مورد  نیز  آمین ها  ترکیبات  آب،  ضدعفونی  جانبی  مواد  با  رابطه  در 
انواع زیادی از آمین ها در صنایع شیمیایی ودر کاربردهای کشاورزی استفاده می شوند و نیز به خاطر تجزیه 
معمول  کاربرد های  می گردند.  محسوب  طبیعی  زیست  محیط  از  جزئی  آمین ها  ترکیبات  پروتئینی،  مواد 
آمین های الیفتی )غیر حلقه ای، یا زنجیره ای( )Aliphatic amines( در صنعت شامل مواد باز دارنده خورندگی، 
سولفور زدایی در پاالیش نفت، احیاء کننده در واکنش های صنعتی، به عنوان نرم کننده در واکنش های تولید 
در  )دیترجنت ها(،  شستشوکننده  مواد  و  دارویی  مواد  در  استفاده   ،)Vulcanization( الستیک  و  پالستیک 
رنگ ها، در پارچه بافی و در حشره کش ها می باشد. معموالً فاضالب کارخانه های مواد غذایی و کنسروسازی دارای 

میزان زیادی از ترکیبات آمین ها می باشند.
 

چنانچه اشاره شد، در فرایند ضدعفونی آب یا پساب با ُکلر، مولکول های کلر آزاد می توانند با ترکیبات 
کلرآمین های  متنوع  مولکول های  سری  یک  تولید  موجب  و  داده  انجام  واکنش  آب،  در  ازت  معدنی  و  آلی 
معدنی و کلرآمین های آلی شوند. آمین های الیفتی اولیه و ثانوی )RNH2, RR′NH( به سرعت در آب با کلر 
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ترکیب شده و از راه واکنش های جانشینی )Substitution reaction(، که عنصر کلر جایگزین ازت آلی )آمین( 
می گردد، تولید مونوکلرآمین های آلی را می نمایند )RR’NCl, RNHCl(. سپس مولکول های مونوکلرآمین آلی 
اولیه می توانند با کلر آزاد  باقیمانده ترکیب شده و تولید مولکول های دیکلرآمین آلی )RN Cl2(  را بنمایند. در 
صورت وجود کلر  باقیمانده، دیکلرآمین های آلی می توانند وارد واکنش های بیشتری شوند، ولی اطالعات موجود 

در مورد این واکنش ها فعال بسیار محدود است.

و  نشده اند  شناسائی  هنوز  می آیند،  بوجود  کلرزنی  واکنش های  اثناء  در  که  آلی  کلرآمین های  اغلب 
اطالعات نسبتا ناچیزی از ویژگی های آن ها و مسیر واکنش و اثرات آن ها در محیط زیست در دست است. 
عبارتند  کلر، شناسائی شده اند  با  فاضالب  تصفیه خانه های  پساب  فرایند ضدعفونی  در  که  آلی  کلرآمین های 
  )Chlorodimethylamine( کلرودیمتیل آمین ،)Chlorovaline( کلرووالین ،)Chloroglycine( از: کلروگلیسین
تولید  به  منجر  که  واکنش هایی  احتمالی  مسیر  همچنین   .)N Chloromethylamine( ان.کلرومتیل آمین  و 
آب  در   )Formaldehyde( فرمالدهاید  و  مونوکلرآمین  مولکول های  ترکیب  نتیجه  در  سیانور  سمی  ماده 
می گردند نیز شناسایی شده است. به عالوه، مسیر واکنش های احتمالی که در نتیجه کلرزنی اسیدهای آمینه 
)Amino acids( منجر به تولید آلدهایدها )Aldehydes( می گردد نیز ارائه شده است. کلرآمین های معدنی 
 نیز می توانند با کلرآمین های آلی ترکیب شده و ترکیبات سمی هالوژن ها و سیانور از جمله کلرور سیانوژن

)Cyanogen chloride( را تولید نمایند.

اثرات  یا پساب می توانند بوجود آیند که به احتمال قوی  مواد شیمیایی زیادی در نتیجه کلرزنی آب 
موادی  خاطر  به  می تواند  مسمومیت ها  این  می گزارند.  جای  به  خود  از  آبزیان  و  انسان  در  مسمومیت زایی 
در  آیند.  بوجود  می نمایند،  و جنین  کودکان  در  ناهنجاری های رشدی  یا  و  موتاسیون  یا  تولید سرطان،  که 
به  آمینه  اسیدهای  و   )Polypeptides( پپتیدها  پلی  ترکیبات  با  ُکلر  ماده  که  گردید  مشخص   19۲0 دهه 
صورت شدید واکنش می نماید. پژوهش های دهه 1980 نشان داد خوردن آب کلرزنی شده توسط حیوانات 
آزمایشگاهی می تواند منجر به ایجاد ترکیبات دیکلرواستونیتریل )Dichloroacetonitrile( و تریکلرواستونیتریل 
اندام آن ها شود. همزمان، مشاهده گردید مولکول دیکلرواستونیتریل  )Trichloroacetonitrile( در بافت های 
در آزمون آمس )Ames test( که برای شناسائی مواد سرطان زا استفاده می شود، تولید موتاسیون نموده و در 
سنجش ِسنکار بر روی پوست موش آزمایشگاهی )Sencar mouse skin bioassay( ایجاد تومر نموده است. 
ماده دیکلرواستونیتریل درغلظت حدود 10 میلی گرم در لیتر در آب مصرفی بعضی از حیوانات آزمایشگاهی 
می تواند موجب تغییرات فاحش در تناوب کروموزوم های جنسی، که می تواند به نسل های بعدی نیز منتقل 
شود، گردد. علت مسمومیت زایی ژنی ترکیبات هیلواستونیتریل )HANs(، به خاطر تمایل زیاد شیمیایی این 

مواد نسبت به ترکیب شدن با تک نوار اسید هسته ای دی.ان.ای )ssDNA( گزارش شده است.

جدول 1-6: نمونه هایی از مواد جانبی زیان آور ضدعفونی آب با استفاده از مواد ُکلر، ُکلرآمین، یا اوزون.

Haloacetonitriles, (HANs)Haloacetic Acids (HAAs)Trihalomethanes (THMs)
 Cyanogen chloride

Dichloroacetonitriles

Trichloroacetonitriles

Chloropicrin

Monochloroacetic acid

Dichloroacetic acid (DCA)

Trichloroacetic acid (TCA)

Monobromoacetic acid

Dibromoacetic acid

Total haloacetic acids

Chloroform

 Bromodichloromethane
(BDCM),

 Dibromochloromethane
(DBCM),

Bromoform

Total trihalomethanes
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سیانوژن،  کلرور  ترکیبات  شامل  می آید،  بدست  کلر  با  ضدعفونی  فرایند  از  که  سمی شدید  مواد 
 )Cl3CNO2( نیتروکلروفورم  یا   )Chloropicrin( کلروپکرین  و  تریکلرواستونیتریل،  دیکلرواستونیتریل، 
به  نظر  و  شدید  مسمومیت  خاطر  به  کلرورسیانوژن  آب،  ضدعفونی  جانبی  ترکیبات  این  بین  در  می باشند. 
است،  شده  مشاهده  نیز  شده اند  کلرزنی  که  آشامیدنی  آب های  در  پائین  غلظت های  در  ماده  این  که  این 
نطفه ای  آنیوپلوئید  بیماری  بروز  توجه خاص می باشد. همچنین، سیانور سدیم می تواند شدیدا موجب   مورد 
)Germline aneuploidy( )داشتن کروموزم های اضافی، یا فقدان تعداد طبیعی کروموزم ها( گردد. ترکیبات 
سیانور از راه دفع ضایعات صنعتی و یا سوزاندن لجن تصفیه خانه های فاضالب )Biosolids incineration( و 
نیز توسط باکتری های سیانوری )Cyanogenic bacteria( تولید می شوند. بسیاری از پلیمرهائی که برای انعقاد 
شیمیایی در لجن تصفیه خانه های آب و فاضالب استفاده می شوند، می توانند منجر به تولید ترکیبات سیانور 
زیر،  رابطه  آب، طبق  در  نیترات  و  تیوسیانیدها  ترکیبات  بین  واکنش  )Thiocyanates( گردند.  تیوسیانید  و 

می تواند منجر به تولید ترکیبات سیانور که نسبت به ترکیبات تیوسیانیدها سمی تر می باشند، شود.
 

2 NO3
− + SCN−  ↔   CN− + 2 NO + SO4

=  

دو مشکل عمده در رابطه با کنترل میزان مسمومیت حاصل از ترکیبات سیانور در آب، عبارت از اینست 
که اندازه گیری غلظت کل ترکیبات سیانوری در یک نمونه آب، لزوما منعکس کننده میزان مسمومیت زایی مواد 
سیانوری در آب نمی باشد، زیرا مولکول های مختلف ترکیبات سیانور دارای مسمومیت های متفاوت می باشند. 
همچنین، به خاطر شفاف نبودن بعضی از واکنش های شیمیایی سیانور در آب، تردیدهایی در میزان دقیق بودن 
نتایج حاصل از روش های آزمایشگاهی موجود برای اندازه گیری و آنالیز ترکیبات سیانور وجود دارد، که می تواند 
موجب نتایج کاذب منفی یا کاذب مثبت شود. با اینحال، یکی از ضوابط تخلیه پساب تصفیه خانه های فاضالب 
به آب های دریا، به منظور محدود نمودن ترکیبات سیانور برای حفاظت موجودات دریائی، بر مبنای غلظت کل 
ترکیبات سیانور تعیین شده است. در حال حاضر استاندارد تخلیه پساب به آب دریا در ایالت کالیفرنیا تا حد 

1/0 میکروگرم در لیتر)ug/L( مجاز می باشد.
 

سازمان بهداشت جهانی به عنوان رهنمود، میزان حد اکثر مجاز ug/L 70 را برای کل ترکیبات  سیانور، 
از جمله ترکیبات سیانوژن، در آب های آشامیدنی ارائه نموده است )WHO, 1993(. میزان کل ترکیبات سیانور 
 ug/L ۵ در پساب تصفیه خانه های فاضالب که به منابع آب آشامیدنی تخلیه می شوند در ایالت کالیفرنیا، معادل
تعیین شده است، ولی در آب آشامیدنی معادل ug/L 1۵0 و در استاندارد )فدرال( سازمان حفاظت محیط 
زیست معادل ug/L ۲00 تعیین شده است. تفاوت فاحش در میزان مجاز کل ترکیبات سیانور در آب آشامیدنی 
و در پساب تصفیه خانه های فاضالب، به خاطر احتمال ایجاد ترکیبات سیانور در فرایندهای تصفیه آب و نیز 
تصفیه خانه های  پساب  توسط   )Pollution prevention( زیست  محیط  آلودگی  از  جلوگیری  اصل  خاطر  به 
فاضالب می باشد. همچنین، به خاطر مسمومیتی که ترکیبات کلر می توانند به موجودات آب های پذیرنده و 
محیط زیست وارد نمایند، سازمان محیط زیست آمریکا در سال 1984 میزان  کل ترکیبات کلر در پساب 
تصفیه خانه هایی که به آب های سطحی تخلیه می شوند را برحسب غلظت کلر، معادل ug/L 11 تعیین نمود. 

NDMA  .3-3 و ترکیبات نایتروس آمین

چنانکه اشاره شد، اطالعات موجود در مورد ترکیبات کلر با  ازت آلی بسیار محدود می باشد. در دو دهه 
اخیر مشخص گردیده که بعضی از این واکنش ها بویژه ترکیبات کلر با آمین های الیفتی، موجب تولید موادی 
می گردد که دهها برابر مواد اولیه آن ها، سمی و خطرناک می باشند. یکی از این مواد که مورد توجه و اخیراً 
 )N-nitrosodimethylamine( امین  دیمتیل  ان.نایتروسو  نام   به  است  ماده ای  شده،  واقع  زیاد  پژوهش های 
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ترکیبات  داده می شود و جزو  نشان   NDMA با مخفف  و  بوده   (CH3)2-N-N=O فرمول شیمیایی دارای  که 
که  است  سرطان زایی  مواد  مهلک ترین  جزو   NDMA ماده   .)Nitrosamines( می آید  بشمار  نایتروس آمین 
تاکنون شناخته شده زیرا در دوزهای بسیار پائین، در مورد هر نوع حیوان آزمایشگاهی که این ماده آزمایش 
گردیده، تولید سرطان نموده است. قابلیت حل پذیری بسیار باالی NDMA در آب که در حدود صد گرم در 

لیتر )10%( می باشد، تصفیه و جداسازی آن را از آب مشکل می سازد.

تولید NDMA در آب از ترکیب دو ماده اولیه تشکیل دهنده آن )Precurosrs(، که اسید نایتروس و 
دیمتیل امین باشند، حاصل می گردد. اسید نایتروس )HNO2( از  ترکیب مولکول نیترات با اسید کلرئیدریک، 
که در نتیجه ُکلرزنی در آب بوجود می آید، تولید می شود. یون نیترات نهایتا از اکسیده شدن آمونیاک در پساب 
  )Denitrification process, DN( تصفیه خانه های فاضالب شهری، به ویژه اگر مجهز به فرایند نیترات زدایی
در  فراوانی  به   )Dimethylamine, DMA( دیمتیل آمین  شیمیایی  ترکیب  همچنین،  می گردد.  تولید  نباشد، 

آب های طبیعی و فاضالب انسان و بافت های گیاهی و جلبک ها یافت می شود. 

بسیاری از تصفیه خانه های فاضالب برای باز یافت مجدد آب )Water Reclamation Plants, WRPs( که 
مجهز به فرایندهای نیترات سازی و نیترات زدایی )Nitrification, Denitrification, NDN( می باشند، مواجه با 
ازدیاد کم سابقه کف های میکروبی، که توسط میکروب های رشته ای یا فیالمان )Filamentous( مانند نوکاردیا، 
می شوند،  تولید  هوادهی  استخرهای  در   )Nocardia, Thiothrix, Microthrix( مایکروترکس  و  تایوترکس 
گردیده اند. یکی از راه حل های معمول بهره برداری توسط این تصفیه خانه ها، استفاده بیشتر از پلیمرهای انعقاد 
شیمیایی به منظور کنترل کف و باالبردن میزان ته نشینی لجن میکروبی و جلوگیری از پدیده پف کردن یا 
شناور شدن لجن )Sludge bulking( بر روی آب، بوده است. غافل از این که اغلب مواد شیمیایی انعقاد کننده، 
گردد.   NDMA به  تبدیل  می تواند  کلر  با  ضدعفونی  فرایند  در  که  می باشند  امین  دیمتیل  ترکیبات  دارای 
همچنین، بعضی از رزین ها )Resin( که برای تبادل یونی، معموالً در تصفیه آب استفاده می شوند نیز، دارای 
ترکیبات دیمتیل امین می باشند. ترکیب مونوکلرآمین با دیمتیل آمین در واکنشی نسبتا آهسته، موجب تولید 
واکنش  توسط  می تواند  که سپس  )dimethylhydrazine1,1( می گردد،  هیدرازین  متیل  ماده شیمیایی دی 

سریع اکسایش، تبدیل به NDMA شود. 

پژوهش های ده ساله اخیر نشان می دهد که تولید NDMA به میزان باال و ازدیاد هم زمان غلظت سیانور 
آیند.  بوجود  زنی  کلرآمین  به روش  به خاطر ضدعفونی  فاضالب شهری، می تواند  تصفیه خانه های  پساب  در 
مطالعات سازمان فاضالب استان لس آنجلس )Los Angeles County Sanitation Districts( نشان می دهد که 
میزان NDMA در پساب تصفیه ثالثه فاضالب شهری، در اثر کلرآمین زنی می تواند به بیش از ده برابر افزایش 
یابد. این آب ها که غالبا برای تغذیه آب های زیرزمینی استفاده می شوند و نهایتا به منابع آب آشامیدنی منتقل 
می گردند، به دلیل فعالیت میکروبی محدود آب های زیرزمینی و عدم دسترسی پرتوهای ماوراء بنفش به آن، 

موجب پایداری طوالنی NDMA و سایر ترکیبات نایتروس آمین در آب های زیرزمینی می گردد.
 

فرایندهای بیولوژیکی نیترات زدایی و فسفرزدایی )Biological Nutrient Removal, BNR( در تصفیه 
می باشند.  فراوان  اهمیت  حائز  پذیرنده،  آب های  منابع  در  جلبک ها  رشد  کاهش  منظور  به  شهری  فاضالب 
همچنین، فرایند نیترات سازی و نیترات زدایی، به خاطر تبدیل آمونیاک به نیترات و سپس تبدیل نیترات به 
گاز ازت که به اتمسفر متصاعد می گردد، موجب کاهش مؤثر میزان کلرآمین ها در فرایند کلرزنی می گردد. با 
اینحال، باید در نظر داشت که همواره مشتقات پروتئینی و آمونیاکی در غلظت های نازل نانوگرم در لیتر در 
پساب تصفیه خانه های فاضالب و حتی در آب های آشامیدنی نیز می تواند موجود باشد و بنابراین، تولید نایتروس 
آمین ها، از جمله NDMA و ترکیبات مشابه در غلظت های نانوگرم در لیتر که سرطان زا می باشند، پیوسته با 



119

در آب                            فصل ششم  آالینده های کم عیار 

هر نوع روش کلرزنی در تصفیه خانه های آب یا فاضالب، به احتمال قوی بوجود می آیند. 

یا  آشامیدنی  آب  تصفیه خانه های  از  بعضی  در   )Prechlorination( کلرزنی  پیش  فرایندهای  عالوه،  به 
فاضالب شهری، که عموما دارای غلظت های زیاد مواد آلی طبیعی حاصل از تجزیه پروتئین ها و مواد گیاهی 
در آب های خام و در فاضالب خام شهری می باشند و همچنین، استفاده از سفیدکننده های حاوی ترکیبات 
کلر، در ماشین های رختشویی و یا ظرفشویی در منازل و تأسیسات صنعتی نیز می تواند موجب تولید ترکیبات 

نایتروس آمین در سطح میکروگرم در لیتر و یا بیش از آن، گردد.

در کشور آمریکا، معموالً حد آستانه )Threshold(، یا حد اکثر میزان مجاز  برای  بسیاری   از آالینده ها   
در  آب )Maximum Contaminant Level, or MCL( که به عنوان »هدف بهداشت عمومی« تعیین می شوند 
)Public Health Goal, PHG(، بر مبنای میزان ریسک حداقل )de minimis” value“( که برابر است با احتمال 
ابتالی یک نفر در یک میلیون نفر به سرطان، تخمین زده می شود. در حال حاضر، سازمان حفاظت محیط 
زیست آمریکا میزان NDMA در آب آشامیدنی را که می تواند موجب بروز سرطان به مقیاس یک نفر در یک 
با اینحال چون بدست آوردن  میلیون نفر شود، غلظت 3/0 نانوگرم در لیترآب  )ng/L( تعیین نموده است. 
چنین سطح نازلی از NDMA در بسیاری از تصفیه خانه ها در سراسر کشور مقدور نیست و روش های پیشگیری 
 ng/L 10/0 و یا تصفیه مؤثر این مواد بدرستی مشخص نشده است، وزارت بهداشت کالیفرنیا میزان ماکزیمم
را برای اعالم به آن سازمان )Notification Level( برای آب هایی که به منظور تغذیه سفره های آبده زیرزمینی 
و منابع آب آشامیدنی استفاده می گردند، تعیین نموده است. این داده ها برای بررسی و ارزیابی میزان و روند 

غلظت های موجود NDMA در منابع آب استفاده می گردد. 

با  آشامیدنی  آب  یا  پساب،  مرحله سوم(  )یا  نهائی  مرحله  تصفیه  که  نشان می دهد  اخیر  پژوهش های 
استفاده از ممبرین اسموز معکوس )Reverse Osmosis membrane, RO( و یا استفاده از المپ های فشار پائین 
گاز جیوه )LPLI( پرتوهای ماوراء بنفش با دوز متعارف ضدعفونی آب، می تواند حدودا بین 40% تا60%  غلظت 
NDMA را کاهش دهد. کاهش میزان NDMA توسط المپ های فشار متوسط گاز جیوه )MPHI( پرتوهای 
ماوراء بنفش در پساب تصفیه ثالثه فاضالب شهری برای بازیافت و استفاده مجدد آب، تا بیش از 7۵% نیز 
گزارش شده است. باید درنظر داشت که غلظت های ورودی NDMA به تصفیه خانه ها در حد چند صد نانوگرم 

در لیتر و یا بیشتر می تواند باشد.

بنابراین، حداکثر غلظت مجاز یا MCL برای NDMA و سایر ترکیبات نایتروس آمین، به احتمال قوی 
تا چندین سال آینده و تا به نتیجه رسیدن پژوهش های مربوطه و تعیین خط مشی نظارت کیفیت آب با در 
از  شماری   6-۲ جدول  شد.  نخواهد  مشخص   )7 فصل  غددی  )آالینده های  نوظهور  آالینده های  نظرگرفتن 
 )Response Level( »نایتروس آمین ها و غلظت های مربوط به ریسک حداقل و »سطح اعالم« و »سطح اقدام
را، بر مبنای مقرارت کنونی کالیفرنیا نشان می دهد. میزان تراکم مربوط به »سطح اقدام« معادل ده برابر میزان 
تراکم »سطح اعالم« تعیین شده است، که در آن صورت طبق قوانین موجود، منبع آب مربوطه می باید سریعا 

از سرویس خارج گردد.
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Notification levels مرحله یا سطح اعالم برای ترکیبات NDMA, NDEA و NDPA برابر با 10 . 1
ng/L تعیین شده است که به خاطر عدم توانائی آزمایشگاهی در شناسایی این مواد در غلظت های 
پائین تر و همچنین احتمال وجود این مواد در آب آشامیدنی، کمی باالتر از غلظت یا سطح ریسک 

حداقل تعیین شده است. 
Response levels مرحله یا سطح اقدام که مربوط به ریسک یک نفر در صد هزار نفر، که معادل ده . ۲

برابر ریسک حداقل می باشد، توسط وزارت بهداشت کالیفرنیا توصیه می شود که منبع آب مربوطه از 
سرویس خارج گردد.

Unregulated Contaminants Requiring Monitoring این مواد در فهرست آالینده هایی که تحت . 3
کنترل قانونی نمی باشند ولی مستلزم پایش می باشند توسط سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا 

تعیین شده اند. 
سرطان . 4 ریسک  سطح  از  میتوان  را  آشامیدنی  آب  در  آمین ها  نایتروس  مواد  توسط  ریسک  میزان 

عمری یک نفر در صدهزار نفر بر مبنای آئین نامه CCR 27  بند شماره ۲۵70۵ که میزان های ریسک 
ناچیز مربوط به مواد سرطان زای مربوط به الیحه شماره 6۵ را بر حسب دوز روزانه این مواد، تعیین 
می کند، بدست آورد. بر مبنای ریسک های سرطان حداقل )ریسک عمری سرطان در حد یک نفر در 
یک میلیون نفر(، که معموالً توسط وزرت بهداشت کالیفرنیا به عنوان میزان یا سطح اعالم استفاده 
می شود، میتوان میزان مربوطه را برای سایر مواد سرطان، بر مبنای فرض نوشیدن ۲ لیتر آب در روز 

توسط یک نفر، محاسبه نمود. 
در حال حاضر، میزان هدف بهداشت عمومی )PHG(  برای ماده NDMA بر مبنای سطح ریسک یک . ۵

نفر در یک میلیون نفر تعیین شده است.

۴. ضدعفونی آب با پرتوهای ماوراء بنفش

ویژگی میکروب کشی نور خورشید در اواخر قرن نوزده کشف گردید و توسعه المپ جیوه به عنوان منبع 
مصنوعی نور ماوراء بنفش و استفاده از شیشه کوارتز برای انتشار پرتوهای ماوراء بنفش در دهه اول قرن بیستم 
کامل شد. اولین کاربرد ضدعفونی آب آشامیدنی توسط پرتوهای ماوراء بنفش در شهر مارسی در فرانسه در 
سال 1910 شروع شد. سپس، در نتیجه توسعه المپ های مهتابی در دهه 1930، المپ های لوله ای شکل ماوراء 
بنفش نیز تولید گردید. پس از کشف پدیده جذب پرتوهای ماوراء بنفش توسط اسیدهای هسته ای یاخته ای 

جدول شماره ۲-6: شماری از ترکیبات »نایتروس آمین« و غلظت های مربوط به »ریسک حداقل )یک میلیونیم(«  و »سطح اعالم«   
و »سطح اقدام«

   Response 
Level2 

(ng/L)

 Notification 
Level1 

(ng/L)

 10-6 Risk
 Level
(ng/L)

Nitrosamines

100/010/01/0N-Nitrosodiethylamine (NDEA)3,4

300/010/03/0N-Nitrosodimethylamine (NDMA)3,۵

۵00/010/0۵/0N-Nitrosodi-n-propylamine (NDPA)3,4

----3/0N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA)3,4

----1/۵N-Nitrosomethylethylamine (NMEA)3,4

----۵/0N-Nitrosomorpholine4

----3/۵N-Nitrosopiperidine (NPIP)4

----1۵/0N-Nitrosopyrrolidine (NPYR)3,4
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در سال 19۲7 پژوهش های گسترده ای در مورد مکانیسم های ضدعفونی میکروبی در دهه 19۵0 انجام گرفت. 

ماوراء  از سامانه  استفاده  کلر،  با  توسط ضدعفونی آب  زیان آور  ترکیبات شیمیایی  دنبال کشف  به   
بنفش و اوزون در کشورهای اروپا رواج یافت. در سال ۲000 بیش از 400 واحد ضدعفونی آب آشامیدنی 
با استفاده از پرتوهای ماوراء بنفش در سراسر اروپا مورد بهره برداری بود، ولی در آمریکا این روند اساسا به 
خاطر کنترل میکروب کریپتوسپوریدیوم، پس از سال ۲000 شروع گردید. بزرگترین تأسیسات ضدعفونی 
آب آشامیدنی با پرتوهای ماوراء بنفش در سال ۲011 در شهر سانفرانسیسکو با ظرفیت 1/۲ میلیون متر 
مکعب در روز و سپس در شهر نیویورک با ظرفیت 8/4 میلیون متر مکعب در روز و نیروی برق مصرفی 
6/3 مگاوات با استفاده از تجهیزات ساخت شرکت کانادائی تروجن )Trojan( در سال ۲01۲ و با هزینه 

ساخت 1/6 میلیارد دالر شروع به کار کرد.

پرتوهای ماوراء بنفش که در ورای نور مرئی بنفش قرار می گیرند، بخشی از امواج الکترومغناطیس   
با طول موج تقریبی بین 400-10 نانومتر می باشند )شکل ۵-6 (، که گستره میکروب کشی عملی آن در 
فرایند ضدعفونی آب، محدود به پرتوهای طول موج تقریبی بین ۲00  تا۲80 نانومتر، به نام پرتوهای ماوراء 
بنفش ث )UVC( می گردد )شکل 6-6(. گستره طول موج پرتوهای UVB در حدود ۲80 تا 3۲0 نانومتر 
می باشد که در کاربردهای صنعتی و پزشکی استفاده می شود. در گستره پایین تر، پرتو ایکس )X( بین طول 
موج های تقریبی 0/01 تا 10 نانومتر و در طول موج های باالتر از آن، نور مرئی یا  قابل رویت توسط چشم 
 )Photons( انسان در گستره 380  تا7۲0  نانومتر و سپس پرتو مادون سرخ قرار می گیرند. انرژی فوتون ها
یا پرتوهای ماوراء بنفش رابطه مستقیم با فرکانس داشته و فوتون های مربوط به طول موج ۲00 تا 300 
نانومتر، حدودا به ترتیب بین 6/۲  تا 4/1 الکترون ولت )eV( انرژی حمل می کنند. سه نوع المپ ماوراء 

بنفش در سامانه ضدعفونی آب و پساب، بیش از سایر انواع آن بکار رفته است:
المپ فشار پائین گاز جیوه )Low pressure( با توان حدود 80 تا 100 وات در هر المپ، که برای . 1

ضدعفونی دبی 104 متر مکعب در روز پساب تصفیه مرحله 3 فاضالب، در حدود 7۵ عدد المپ الزم 
خواهد داشت.

پائین . ۲ و شدت  پائین  فشار  و المپ  از جیوه ساخته شده  از مخلوطی  آمالگام که  پائین  فشار   المپ 
نیز   )Low pressure high output, LPHO( باال  بازده  یا   )Low pressure low intensity, LPLI(
نامیده می شود, هر یک در حدود 330-۲۵0 وات بوده و برای ضدعفونی دبی 104 متر مکعب در روز 

پساب، در حدود 1۵ المپ الزم دارد. 
باال. 3 شدت  و  متوسط  فشار  که  جیوه  گاز  متوسط  فشار   المپ 

)Medium pressure high intensity, MPHI( نیز نامیده می شود، هر یک حدود 3000  وات توان 
دارد و برای ضدعفونی دبی 104 متر مکعب در روز پساب، در حدود ۲/۵ المپ الزم می شود.

)www.trojanuv.com :شکل  ۵-6: گستره امواج الکترومغناطیس و فرکانس های مربوطه )ماخذ
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و   )Electronic balast( الکترونیک  باالست  به  در سامانه ای که مجهز  معموالً  اخیر،  نوع المپ های  دو 
دستگاه های سنجش میزان ترانزمیتانس پرتوهای ماوراء بنفش )UV Transmittance, UVT(  و دبی آب و 
شدت پرتوهای ماوراء بنفش می باشد نصب می گردند, و در نتیجه با کمک برنامه کامپیوتری راهبردی، می توان 
به صورت اتوماتیک، میزان بازدهی المپ ها )برق مصرفی( را در ارتباط با تامین حداقل دوز الزم ماوراء بنفش، 
در هر یک از دسته ها یا بانک های المپ های ماوراء بنفش و در راکتور ضدعفونی آب که متشکل از چند دسته 

المپ می باشد، تنظیم نمود و با بهره برداری مناسب، عمر مفید استفاده از المپ ها را به حداکثر رسانید.

در کاربرد ضدعفونی آب، میزان یا درصد ترانزمیتانس پرتو ماوراء بنفش )%UVT( در نمونه آب مربوطه، 
که در طول موج ۲۵4 نانومتر اندازه گیری می شود، عبارت از بخشی از پرتوهای ماوراء بنفش )انرژی( می باشد 
که در مقایسه با آب مقطر، توسط مولکول های موجود در نمونه آب جذب نمی گردند. در این تعریف، فرض 
بر این است که پرتو ماوراء بنفش یا توسط مولکول های نمونه آب جذب می گردند و یا از آن خارج می شوند 
و در نتیجه میزان انکسار و پخش پرتو ماوراء بنفش ناچیز فرض می شود. مهم ترین پارامتر در رابطه با هزینه 
ترانزمیتانس آب  بنفش، میزان  ماوراء  پرتوهای  با  از سامانه ضدعفونی آب  بهره برداری  تجهیزات و همچنین 

می باشد. 

فاصله بین المپ های ماوراء بنفش که به صورت موازی در حالت افقی، یا عمودی و یا مورب در راکتور 
چه  هر  داشت.  خواهد  نظر  مورد  آب  ترانزمیتانس  میزان  نوسانات  به  بستگی  می گیرند،  قرار  آب  ضدعفونی 
میزان ترانزمیتانس آب کم تر باشد، فاصله بین المپ های ماوراء بنفش می باید کوتاه تر باشد تا بتوان دوز الزم 
ضدعفونی را به کلیه ذرات و دبی آب القاء نمود. در نتیجه ی فاصله کوتاه تر بین المپ ها، میزان افت فشار 
بر حسب هر واحد المپ،  بهره برداری  بنابراین میزان دبی  و  باال رفته  هیدرولیکی در راکتور ضدعفونی آب، 

کاهش می یابد و تعداد کل المپ های الزم برای دبی و دوز معین ماوراء بنفش، افزایش می یابد.

UVC که مورد  ناحیه  بنفش در  ماوراء  پرتوهای  تولید  راندمان المپ های فشار متوسط، در  یا  کارایی 
نظر برای میکروب کشی می باشد، نسبتا پائین است و در نتیجه، مستلزم نیروی برق زیاد و بهمراه آن موجب 
تولید درجه گرمای بسیار باالی المپ می گردد. به این لحاظ، راندمان یا کارایی میکروب کشی المپ های فشار 

شکل 6-6: گستره امواج ماوراء بنفش و تقسیم بندی آن و منحنی شدت یا جذب پرتوهای ماوراء بنفش توسط اسید های هسته ای 
)www.trojan.com :میکروب ها  )ماخذ
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متوسط، کمتر از ۵0% میزان کارایی دو نوع المپ های فشار پائین که در باال اشاره شد، می باشد. درجه گرمای 
کاربری المپ های فشار پائین در حدود oC 40 و المپ های فشار پائین و بازدهی باال در حدود oC 100 و 

المپ های فشار متوسط در حدود 600 تا oC 800 می باشد.
 

افت  و  بوده  کوتاه  نسبتا  مفید  عمر  طول  دارای  زیاد،  گرمای  تولید  خاطر  به  متوسط  فشار  المپ های 
انرژی برق مصرفی را تبدیل به پرتوهای UVC می نماید. در  کارایی آن نیز، سریع تر و فقط بین %7-13 
بین %33-40  و  بوده  باالتر  نسبتا  راندمان  با  دوبرابر  عمر  دارای طول  الاقل  پائین،  فشار  مقایسه، المپ های 
 ،)Pulsed UV System( می نمایند. سامانه ماوراء بنفش ضربانی UVC انرژی برق مصرفی را تبدیل به پرتوهای
توسط ضربان های متناوب ماوراء بنفش با انرژی بسیار باال و گرمای بین 10،000 تا oC 1۵،000، با پرتوهای 
الکترومغناتیس در طول موج بین 18۵ تا800  نانومتر کار می کند، ولی تا کنون کاربرد آن در صنایع آب و 

فاضالب موفقیت چندانی نداشته است.
 

و  نانومتر   ۲۵4 تقریبی  موج  طول  در  بنفش  ماوراء  پرتو  واحد  تقریبا  مولفه  با  پائین،  فشار  المپ های 
 190 تقریبی  موج های  طول  بین  بنفش  ماوراء  پرتوهای  وسیع  گستره  با  متوسط  فشار  المپ های  همچنین 
تا 36۵ نانومتر عمل می کنند )شکل 7-6(. پرتوهای ماوراء بنفش، در طول موج های کوتاه تر از حدود ۲40 
نانومتر، به مجرد ورود و برخورد با آب، توسط مولکول های آب ومولکول های مواد آلی موجود در آب و به ویژه 
در پساب، شدیدا جذب می گردند و بنابراین عمال در ضدعفونی میکروبی آب نقشی ایفا نمی کنند، هرچند طول 
موج های بین ۲00 تا ۲40 نانومتر در فتولیز و تجزیه مولکول های آالینده های شیمیایی آب مانند آالینده های 

غددی می توانند نقش مؤثر داشته باشند.
 

سامانه های ماوراء بنفش برای ضدعفونی آب آشامیدنی، یا در مواردی که احتیاج به دوزهای باال برای 
تجزیه مولکولی و فرایندهای اکسایش پیشرفته می باشد، معموالً در سامانه های تحت فشار هیدرولیکی با افت 
فشار نسبتا ناچیز عمل می کنند. سامانه های ماوراء بنفش مربوط به ضدعفونی پساب معموالً به صورت ثقلی در 
کانال روباز می باشند و با در نظر گرفتن فاصله کوتاه بین المپ ها، تغییرات ارتفاع یا سطح آب در راکتورهائی 

که المپ های ماوراء بنفش به صورات افقی نسب شده اند، می باید دقیقا کنترل شود. 

۵. مکانیسم خنثی سازی میکروبی توسط پرتوهای ماوراء بنفش
 

مستلزم  مولکول ها،  تجزیه  و   )Photolysis( فتولیز  یا  میکروب کشی  از  اعم  فتوشیمیایی،  واکنش های 
بعضی  می باشد.  هدف  مولکول های  یا  میکروب  توسط  بنفش  ماوراء   )Photons( فوتون های  یا  پرتوها  جذب 
مولکول ها مانند مولکول معدنی آمونیاک، قادر به جذب پرتوهای ماوراء بنفش نمی باشد و بنابراین پرتوهای 
ماوراء بنفش، موجب هیچگونه واکنش فتوشیمیایی توسط مولکول آمونیاک نمی شوند. پرتوهای ماوراء بنفش 
)با  نانومتر   ۲80 تا   ۲40 موج های  طول  گستره  در  همچنین  و  نانومتر  از۲۲۵  تر  کوتاه  موج های  طول  در 
حداکثر جذب میکروبی در حدود ۲6۵ نانومتر(، توسط بازهای اصلی نوکلئیدی )Nucleobases(، که ساختار 
زیربنائی اسیدهای هسته ای )DNA و RNA( را تشکیل می دهند، جذب شده و در نتیجه می توانند به ساختار 
سازند.  فراهم  را  مربوطه  میکروب  شدن  عقیم  موجبات  و  نموده  وارد  آسیب  نوکلئیک  اسیدهای  مولکولی 
می شوند،  هسته ای  اسیدهای  ساختار  در  مولکولی  صدمه  یا  شکستگی  موجب  که  فتوشیمیایی   واکنش های 
می توانند سپس تحت شرایطی تبدیل به موتاسیون شده و نهایتا منجر به تغییرات ژنتیکی و عقیم شدن نسل 

سلول گردند.
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حداکثر میزان جذب پرتوهای ماوراء بنفش توسط بازهای نوکلئیدی تقریبا به صورت زیر می باشد: گوانین 
)Guanine( در حدود ۲48 و ۲76 نانومتر، یوراسیل )Uracile( در حدود ۲۵6 نانومتر، ادنین )Adenine( در 
حدود ۲64 نانومتر و تایمین )Thymine( و سیتوسین )Cytosine( در حدود ۲66 نانومتر. بازهای اسیدهای 
پیورین  و    )Pyrimidine( پیرمیدین  نام های  به  دار  ازت  ترکیبات  به دو گروِه  تقسیم  نوکلئیک،  یا  هسته ای 
تشکیل  را   DNA دوپلکس  آن ها، سازه  بین   )Hydrogen bonds( هیدروژنی  باندهای  و  )Purine( می گردند 
می دهند. بازهای تیمین، سیتوسین و یوراسیل جزو مواد پیرمیدین و بازهای ادنین و گوانین جزو مواد پیورین 
می باشند. باز تیمین تنها در موکلول DNA و باز یوراسیل تنها در مولکول RNA و سایر بازها در هر دو مولکول 

مشترک می باشند.
 

نوکلئیک  اسیدهای  در  بنفش  ماوراء  افشانی  پرتو  نتیجه  در  شیمیایی  ترکیبات  نوع  دو  کلی  طور  به 
دیمرتیمین  شامل  پیرمیدین،  سیکلوبیوتین  دیمرهای  ایجاد  یکی  آید:  بوجود  می تواند   میکروب ها 
فتوشیمیایی4،6  تولیدات  نام  به  مولکول هایی  ایجاد  دیگری  و   )Cyclobutane Pyrimidine, CPD( 
بازهای  بین  پیوندهای شیمیایی جدید  بنفش،  ماوراء  پرتوافشانی  اثر  در   .)6,4 Pyrimidine_Pyrimidones(
اصلی نوکلئیدی، مانند تیمین یا سیتوسین در دو نوار حلزونی یا دوپلکس DNA، بوجود می آیند که عبارت 
از ایجاد باندهای شیمیایی کووالنت بین دو اتم کربن در مولکول های پیرمیدین مجاور می باشند و دیمرهای 
پیرمیدین )Pyrimidine dimers( خوانده می شوند. به عنوان نمونه، اتصال یا دیمر شدن دو مولکول تیمین 
تورم  یا  پیچ خوردگی  نوعی  موجب  که   )6-8 )شکل   DNA دوپلکس  در   )Thymine dimerization( مجاور 

نابودی  موجب  لزوما  می گردد،  آن  سازه  در   )Bulging(
تولید  دیمر  کافی  تعداد  به  اگر  ولی  نمی شود،  میکروب 
شود، می تواند ازنسخه برداری )Transcription( و تولید 
مجدد DNA جلوگیری کرده و به صورت مؤثر میکروب 
بنفش  پرتوهای ماوراء  ترتیب،  به همین  نماید.  را عقیم 
را  یوراسیل  دیمرهای   dsRNA دوپلکس  در  می توانند 

ایجاد نمایند و موجب عقیم شدن میکروب شوند.

شکل 7-6: گستره پرتوهای ماوراء بنفش المپ های LPLI و MPHI و گستره جذب بیولوژیکی پرتو های ماوراء 
www.BersonUV.co :بنفش.  ماخذ

تولید دیمرتیمین  شکل 8-6: شکستگی اسید هسته ای دی.ان.آ و 
توسط پرتوهای ماوراء بنفش )ماخذ: ویکی پیدیا(.
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خنثی سازی یا عقیم نمودن میکروب ها در راکتور ماوراء بنفش، در نتیجه تغییرات فتوشیمیایی وارده به  
پروتئین ها نیز حاصل می گردد و در نتیجه واکنش های آنزیمی میکروب را مختل می سازد. این نتیجه گیری، 
از مقایسه گستره جذب پرتوهای ماوراء بنفش توسط اسیدهای نوکلئیک، با پهنه ی از بین رفتن نوع فعالیت، 
یا نوع عارضه در میکروب های عقیم شده، بدست می آید. در بعضی موارد نوع فعالیت مختل شده ی میکروبی، 
نقش جذب  بنابراین،  و  نمی باشد  هسته ای  اسیدهای  توسط  بنفش  ماوراء  پرتوهای  گستره جذب  با  منطبق 
پرتوهای ماوراء بنفش توسط پروتئین ها و صدمات فیزیولوژیک مربوطه مشخص می گردد. آسیب های پرتوهای 
آسیب های  به  مربوط  مستقیما  می گردد،  فیزیولوژیک  عملکردهای  در  ناهنجاری  به  منجر  که  بنفش  ماوراء 
پروتئینی، مانند اختالل در انتقال سدیم و اسیدهای آمینه، که منطبق با گستره جذب پرتوهای ماوراء بنفش 

توسط پروتئین ها است، می باشد.

پرتوافشانی ماوراء بنفش با طول موج باالی 36۵ نانومتر توسط المپ های فشار متوسط MPHI بیش از هر 
چیز موجب ترمیم میکروبی، توسط گسسته نمودن دیمرهای سیکلوبیوتین پیرمیدین )CPDs( می گردند. ایجاد 
سایر تغییرات شیمیایی، مانند تغییر توالی یا سکانس DNA توسط پرتوافشانی ماوراء بنفش نیز امکان پذیر است 
)مانند ترکیب فتوشیمیایی 4،6 پیرمیدین، پیرمیدون(. تولید دیمرهای CPDs منجر به کاهش تولید DNA با 
وزن مولکولی باال می گردد، در حالیکه چنانچه دیمرهای CPDs را با القاء پرتوهائی که سلول را مجددا فعال 
می سازد )Photoreactivating light( از بین ببریم، موجب جلوگیری از ساخت DNA با وزن مولکولی پائین 

می شود.

  DNA سایر مکانیسم های عقیم سازی میکروبی توسط پرتوهای ماوراء بنفش، شامل شکسته نمودن تک نوار 
پروتئین ها  و   DNA بین  مولکولی  باندهای  شکستن  و   )Single Stranded Breaks, SSBs) 
)DNA Protein Cross Links, DPCs( و شکستن دوپلکس )Double Stranded Breaks, DSBs( می باشند. 
در طول موج ۲۵4 نانومتر که مشخصه المپ های فشار پائین ماوراء بنفش می باشد و اکثر کاربردهای ضدعفونی 
آب و فاضالب شهری را تشکیل می دهد، میزان تولید دیمرهای CPDs صدها و هزاران برابر سایر شکستگی ها 

می باشد و بنابراین سایر شکستگی ها نقش تعیین کننده در ضدعفونی آب ایفا نمی کنند.
 

تا زمان اپیدمی هولناک کریپتوسپوریدیوم  پرووم ناشی از آب آشامیدنی شهر میلواکی در سال 1993، 
اطالعات و پژوهش های علمی در مورد استفاده از پرتوهای ماوراء بنفش برای کنترل این میکروب تقریبا وجود 
نداشت، تا این که در سال 1998 نتایج اولین پژوهش علمی در این رابطه منتشر گردید. در این پژوهش، ابتدا 
اُاُسیست )تخمک( های انگل کریپتوسپوریدیوم )Cryptosporidium oocysts( را در آزمایشگاه کشت داده و 
سپس آن ها را توسط پرتوهای ماوراء بنفش با دوز پائین mJ/cm2 19 ضدعفونی نموده و سپس آن ها را به خورد 
نوزادان موش های آزمایشگاهی دادند. در این آزمون، فقط یک موش از ۲۵ موش آزمایشی مبتال به بیماری 
توسط کریپتوسپوریدیوم گردید. نتایج این پژوهش برای اولین بار، پتانسیل استفاده از پرتوهای ماوراء بنفش 
در ضدعفونی آب را نشان داد و نهایتا موجب راهگشائی و استفاده بیشتر این تکنولوژی در صنعت آب گردید. 

سپس پژوهش های دیگری نشان دادند که بر خالف مقاومت زیاد میکروب کریپتوسپوریدیوم در مقابل 
تا 10  بین ۵  پائین  با دوز  و  بوده  بسیار ضعیف  بنفش  ماوراء  پرتوهای  این میکروب درمقابل  کلر،   ترکیبات 
آورد.  بدست  میکروب  این  عفونی سازی  کاهش  در  راندمان   )%99.9( لگاریتم   3 از  بیش  می توان   ،mJ/cm2

توسط  بنفش  ماوراء  پرتوهای  از  استفاده  با  و پساب  راهنماهای ضدعفونی آب  در سال های ۲000 و ۲006 
انستتوهای پژوهشی ملی آب و صنعت آب و سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا به چاپ رسید. روش یا 
نحوه ی استفاده از این ضوابط و استانداردها جهت طراحی تأسیسات و تجهیزات ماوراء بنفش و نیز برای انجام 

آزمون های تائیدی )Validation tests( سامانه های ماوراء بنفش، در مقاالت زیادی توضیح داده شده اند. 
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پرتوهای ماوراء بنفش بین طول موج های ۲40 تا حدود ۲80  نانومتر می توانند بصورت مؤثر، باکتری ها، 
ویروس ها، وتخمک های )کیست و اُاُسیست( پروتوزوئرهای ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم که نسبت به روش های 
رایج  ضدعفونی با کلر بسیار مقاوم می باشند را عقیم سازند بدون این که احتیاجی به انبار کردن مواد شیمیایی 

خطرناک و یا زمان تماس زیاد و راکتور ضدعفونی حجیم باشد.
  

ترکیب پرتوهای ماوراء بنفش با فتوکاتالیز اکسید تیتانیوم )TiO2(  نیز نشان داده که قادر به عقیم سازی 
فتو شیمیایی  راکتور  با  فتوکاتالیز، در مقایسه  راکتور  میکروب ها می باشد. ولی مکانیسم عقیم سازی در یک 
ماوراء بنفش، بسیار متفاوت است. به عنوان نمونه، عقیم سازی باکتری اشریشیا کالی )سویه DH5α( و فاژ 
غیر  الیه  یک  دارای  که  فتوشیمیایی  راکتور  یک  در  هیدرولیکی،  ممتد  جریان  تحت   )NM1149λ( باکتری 
واکنش  با  منطبق  عقیم سازی  واکنش  یا سینماتیک  پویائی  که  نشان می دهد  بود،  تیتانیوم  اکسید  متحرک 
)تشعشع(  پرتوافشانی  به شدت  بسته  واکنش  ابتدائی  و سرعت  می باشد   )First order kinetics( یک  درجه 
باکتری توسط  بر اساس تخریب ساختار دیواره  باکتری زدایی  این مطالعات، فرضیه مکانیسم  بر اساس  دارد. 
رادیکال شیمیایی هیدروکسید، نتیجه گیری شده است. در حالیکه در یک سامانه ضدعفونی صرفاً فتوشیمیایی، 
مکانیسم خنثی سازی شامل تغییرات فتوشیمیایی اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها می باشد و ساختار سطح 

خارجی میکروب تقریبا دست نخورده باقی می ماند.
 

ذرات  که  آبی  درمحلول   )Streptococcus sobrinus( سوبرینوس  استرپتوکوک  میکروب  خنثی سازی 
در  که  می دهد  نشان  گرفته،  قرار  بنفش  ماوراء  پرتوافشانی  وتحت  گردیده،  معلق  آن  در  تیتانیوم  اکسید 
 مرحله اول، ممبرین داخل دیواره سلول )cytoplasmic membrane( توسط واکنش ترکیبات اکسیژن فعال 
به  منجر  و سپس  نموده  تغییر  ممبرین  پذیری  نفوذ  میزان  نتیجه  در  و  دیده  آسیب   )Activated oxygen(
نشت یون های پتاسیم و مولکول های پروتئین و ریبونوکلئیک اسید )RNA( به خارج از سلول شده و نهایتا 
دیواره سلول تجزیه گردیده و موجب از بین رفتن میکروب شده است. همچنین، دیمریزه شدن کامل کوآنزیم 
اثر پرتوافشانی ماوراء بنفش در محلولی که دارای ذرات معلق اکسید تیتانیوم  آ )Coenzyme A, CoA( در 
می باشد مشاهده شده است، که نشان دهنده رابطه بین میزان دیمریزه شدن کوآنزیم آ و از بین رفتن قدرت 

حیات باکتری می باشد.

می دهد  نشان   )Pulsed UV irradiation( بنفش  ماوراء  ضربانی  افکنی  پرتو  با  پژوهشی  آزمون های 
که  دوزهای تقریبی 8 و mJ/cm2 16، به ترتیب موجب عقیم شدن 1 لگاریتم )90%( و ۲ لگاریتم )%99(  
اُاُسیست های معلق کریپتوسپوریدیوم پَرُوم در آب می گردد، که مشابه میزان عقیم سازی این میکروب توسط 

المپ های فشار کم و فشار متوسط ماوراء بنفش می باشد. 

6. تغییرات فتوشیمیایی در فرایند ضدعفونی آب با پرتوهای ماوراء بنفش 

در مقایسه با خطرات ناشی از میکروب های بیماری زا که معموالً به صورت حاد عمل می کنند، ریسک 
با مواد شیمیایی از جمله مواد جانبی زیان آور ضدعفونی، عموما به صورت مزمن  تندرستی انسان در رابطه 
عمل می نمایند. بنابراین، تبیین کارایی فرایندهای مختلف ضدعفونی می باید توازن بین خطرات میکروبی و 
خطرات مربوط به مواد جانبی شیمیایی حاصل از فرایند ضدعفونی را نیز ارزیابی نماید. پرتوهای ماوراء بنفش 
 ،)100 mJ/cm2 در محدوده و شدت یا دوزی که در ضدعفونی آب استفاده می شوند )دوز پایین تر از حدود
معموالً منجر به تغییرات نسبتا جزئی در اکثر ترکیبات شیمیایی موجود در آب می شوند، ولی باید در نظر 
داشت که در عین حال بسته به نوع المپ ماوراء بنفش می توانند موجب تغییراتی در مولکول های ازت آلی و 

ازت معدنی نیز گردند.
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فوتون  جذب  مستلزم  آب(  میکروبی  ضدعفونی  جمله  )از  فتوبیوشیمیایی  و  فتوشیمیایی  واکنش های 
و  می باشد  افشانی  پرتو  مورد  میکروب  یا  شیمیایی  مولکول  توسط  بنفش  ماوراء  پرتوهای  یا   )Photons(
اول واکنش های فتوشیمیایی، بدون جذب فوتون، هیچ واکنش فتوشیمیایی نمی تواند رخ دهد.  قانون  طبق 
پارامترهای مهم در واکنش های فتولیز یا تجزیه مولکول های شیمیایی توسط پرتوافشانی، عبارتند از حاصل 
 ضرب میزان جذب فوتون در طول موج معین )که وابسته به غلظت مولکول شیمیایی و ضریب جذب موالر 
)Molar absorption coefficient( آن دارد( و بازدهی کوانتوم )Quantum yield( در طول موج مربوطه. ضریب 
تعریف  می باشد.  شیمیایی  مولکول  توسط  معین  موج  طول  در  پرتو  میزان جذب  دهنده  نشان  موالر  جذب 
بازدهی کوانتوم در واکنش فتو شیمیایی، عبارتست از نسبت تعداد واکنش های مولکولی، به تعداد فوتون های 
جذب شده توسط مولکول شیمیایی. بنابراین، بدون انجام محاسبات دقیق و طوالنی، نمی توان مشخص نمود 
چه میزان فتولیز شیمیایی در نتیجه استفاده از المپ های فشار پائین یا فشار متوسط در یک محلول شیمیایی 

انجام می گیرد.
 

)یک  برای%90  بنفش،  ماوراء  پرتوهای  توسط  شیمیایی  مولکول های  تجزیه  فرایندهای  کلی،  طور  به 
عقیم سازی  لگاریتم(  )یک  برای%90  بنفش  ماوراء  دوز  برابر  تا ۵0  مولکولی، مستلزم10  لگاریتم( شکستگی 
باکتری ها و ویروس ها می باشد. علت این امر به خاطر ضریب بازدهی کوانتوم برای واکنش های فتولیز شیمیایی 
می باشد که معموالً در حدود عدد یک می باشند. در حالی که برای خنثی سازی باکتری ها و ویروس ها توسط 
پرتوهای ماوراء بنفش، یک مکانیسم تصاعدی عمل می کند، به این معنی که کافی است فقط در حدود 100 
جفت از بازهای تیمین در یک دوپلکس DNA که حاوی بیش از یک میلیون باز می باشد، دیمر گردند، تا در 
نتیجه میکروب مربوطه به صورت کامل عقیم شود. به عبارت دیگر، کافی است فقط در حدود یک صدم یک 
درصد )4-10( از تعداد مولکول های بازهای اسید نوکلیئک تغییر کنند و در نتیجه میکروب مربوطه توان تولید 
مثل و عفونی زایی را از دست می دهد. بنابراین، کارایی پرتوهای ماوراء بنفش در عقیم سازی میکروب ها نسبت 

به کارایی آن در فرایند فتولیز مستقیم مولکول های شیمیایی، بسیار باالتر می باشد.
 

پرتوهای ماوراء بنفش موجب فتولیز یا شکستگی مولکول های کلرمحلول در آب نیز شده و میزان تجزیه 
آن بستگی به نوع مولکول کلر و پ هاش )pH( آب نیز دارد. دوزهای بسیار پائین پرتوهای ماوراء بنفش  در 
برای  پرتوافشانی می کنند،  نانومتر  موج ۲۵4  در طول  اساسا  که   LPLI توسط المپ های   mJ/cm2  ۲/0 حد 
انهدام کامل مولکول های کلر آزاد  باقیمانده در حد 1/0 میلی گرم در لیتر گزارش شده است. ترکیبات معدنی 
مونوکلرامین و تریکلرامین دارای ضریب های جذب موالر مشابه ) به ترتیب 388 و 367 در هر مول.سانتیمتر( 
در طول موج ۲۵4 نانومتر می باشند، ولی ضریب مربوطه برای دیکلرامین معدنی برابر 14۲ در هر مول.سانتیمتر 
می باشد. ضریب بازدهی کوانتوم برای مولکول های معدنی مونو و دی و تری کلرامین به ترتیب برابر با 0/6۲، 
1/80 و 1/8۵ می باشد. بنابراین میزان فتولیز مونوکلرامین و دیکلرامین در طول موج ۲۵4 نانومتر، تقریبا با هم 

برابر خواهند بود، ولی میزان فتولیز تریکلرامین تقریبا سه برابر دو مولکول دیگر می باشد.
 

تخمین زده می شود که به طور متوسط، در حدود 10% از کل کربن مواد آلی موجود در آب، مستقیما 
توسط پرتوهای المپ MPHI فتولیز )تجزیه( می گردند. در حدود 6۵% دیگر از تجزیه مولکول های مواد آلی 
در آب توسط المپ های MPHI، به خاطر تولید مولکول های رادیکال آزاد هیدروکسید )*HO(، که در نتیجه 
شکسته شدن مولکول های آب توسط پرتوهای ماوراء بنفش در طول موج های کوتاه تر از ۲4۲ نانومتر بوجود 
باالترین  دارای   ،)F2( فلورین  گاز  مولکول  از  پس  که  هیدروکسید،  آزاد  رادیکال  مولکول  می باشد.  می آیند، 
پتانسیل اکسایش و بیش از دو برابر پتانسیل اکسایش گاز کلر می باشد، می تواند بسیاری از مواد آلی را تبدیل 
به مولکول های آب و دی اکسیدکربن نماید. مابقی ۲۵% تجزیه مواد آلی، به خاطر تبدیل مولکول های آلی 
غیر یونی به مولکول های باردار )یونی( توسط پرتوهای ماوراء بنفش المپ MPHI، که در نتیجه ی واکنش های 
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تبادل یونی از آب جدا می گردند، حاصل می شود.

میزان نفوذ پرتوهای ماوراء بنفش در آب )Penetration depth(، نسبت معکوس با ضریب جذب پرتوهای 
ماوراء بنفش )Absorption coefficient( توسط مولکول های آب و سایر مواد موجود در آب دارد، به صورتی که 
اگر نفوذ فوتون های ماوراء بنفش در طول موج 18۵ نانومتر با انرژی تقریبی 6/7 الکترون ولت )eV( در یک 
نمونه آب در حدود 0/7 سانتیمتر باشد، نفوذ فوتون های ماوراءبنفش در طول موج 190 نانومتر با انرژی تقریبی 
6/۵ الکترون ولت در حدود ۵ سانتیمتر و در طول موج ۲۵4 نانومتر با انرژی تقریبی 4/9 الکترون ولت، به بیش 
از ۲00 سانتی متر در نمونه آب مذکور خواهد بود. به عبارت دیگر پرتوهای ماوراء بنفش در طول موج های 
پائین که دارای انرژی زیاد می باشند، سریعا توسط  مولکول های آب و مواد آلی موجود در آن جذب می گردند 

و متناسب با بازدهی کوانتوم، موجب شکسته شدن و فتولیز مولکول های مربوطه می گردند.
 

با توجه به فاصله بین المپ های ماوراء بنفش در راکتورهای ضدعفونی پسآب که معموالً در حدود 10 
سانتیمتر بین دو مرکز المپ می باشند، عمال پرتوهای ماوراء بنفش کوتاه تر از طول موج 190 نانومتر، به دلیل 
عدم نفوذ کافی در آب، دارای کارایی مؤثر میکروب کشی یا تجزیه مواد آالینده در آب نمی باشند. با وجودی 
که بعضی از سازندگان تجهیزات ضدعفونی آب با پرتوهای ماوراء بنفش، احیانا ادعا می نمایند که پرتوهای با 
طول موج 18۵ نانومتر در راکتور ضدعفونی، قادر به تجزیه مواد آلی در آب می باشند، باید در نظر داشت که 
معموالً استوانه کوارتز که المپ های ماوراء بنفش را پوشش می دهد از هوا پر شده و مولکول های گاز اکسیژن 
در هوا که در فضای بین المپ و استوانه کوارتز قرار دارند شدیدا پرتوهای ماوراء بنفش با طول موج زیر 190  

نانومتر را جذب می نمایند.
 

طول موج بهینه پرتوهای ماوراء بنفش برای جذب و فتولیز مولکول های NDMA، معادل ۲۲7 نانومتر 
از  در حدود %40   ،mJ/cm2 دوز 100  در  که  می دهد  نشان  فاضالب  پساب  با  پیلوت  آزمایش های  می باشد. 
یا  شدن  فتولیز  که  داشت  دور  نظر  از  نباید  حال  این  با  می گردند.  تجزیه  یا   فتولیز   NDMA مولکول های 
شکستگی مولکول های مواد آالینده توسط پرتوهای ماوراء بنفش در آب، لزوما میزان سمی بودن آالینده های 
مزبور در آب را کاهش نمی دهد و حتی می تواند از این راه بسته به ماتریس شیمیایی آب و مولکول های شکسته 
شده، موجب بوجود آمدن آالینده های جدید با مسمومیت های بیشتر نیز گردد. تنها روش حصول اطمینان از 
عدم ایجاد مسمومیت بیشتر در نتیجه فرایند ضدعفونی آب، انجام آزمایش های  پیلوت با آب ضدعفونی شده و 

انجام سنجش های بیواسی )Bioassay(  با استفاده از حیوانات آزمایشگاهی می باشد )فصل 7(. 

7. تعیین دوز پرتوافشانی ماوراء بنفش 

دوز وارده یا دوز القاء شده )Delivered UV dose( عبارت از میزان دوز مؤثری است که به میکروب اعمال 
می گردد و غالبا کمتر از میزان دوزی است که به آب وارد می شود. میزان دوز القاء شده به میکروب ها، توسط 
اندازه گیری میزان کاهش تراکم میکروب ها تعیین می گردد، که روش بیودوسیمتری )Biodosimetry( نامیده 
می شود. طبق مقررات جاری در آمریکا، سامانه های ضدعفونی آب و پساب شهری، برای انجام آزمون های تائید 

کارایی راکتورهای ماوراء بنفش )Validation testing(، الزاما می باید از روش بیودوسیمتری استفاده نمایند.

در فرایند ضدعفونی با پرتوهای ماوراء بنفش، دوز پرتو ماوراء بنفش از حاصل ضرب شدت پرتوافشانی 
)تشعشع( ماوراء بنفش در طول موج ۲۵4 نانومتر و زمان تابش یا تماس با آن بدست می آید و معموالً بر حسب 
میلی ژول بر سانتیمتر مربع، یا  ژول بر متر مربع بیان می شود. در واقع میزان صحیح  دوز پرتوهای ماوراء 
بنفش که توسط یک میکروب جذب یا به آن القاء می شود، عبارتست از انتگرال شدت پرتوهای ماوراء بنفش 
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در طول مسیر حرکت و زمان تابش که توسط میکروب جذب می گردد.
 

با این حال، تعیین دوز دقیق پرتو ماوراء بنفش در کاربرد های عملی ضدعفونی آب، امر ساده ای نیست 
و مستلزم انجام آزمون های تائیدی بسیار گسترده در راکتور پیلوت مناسب )شکل 9-6( و تعیین رابطه تجربی 
دقیق، بین دوز القاء شده با متغییرهای ترانزمیتانس پرتو ماوراء بنفش در آب مورد آزمون، دبی جریان آب و 
شدت پرتوافشانی یا برق مصرفی المپ ها، تعداد بانک المپ ها، به عالوه اعمال ضریب های مناسب برای عمر 
مفید المپ ماوراء بنفش و میزان کدر شدن استوانه کوارتز می باشد. همچنین، می باید تاثیر میزان مواد معلق 
در آب و اندازه نسبی آن ها را در کاهش میزان دوز القائی پرتو های ماوراء بنفش، آزمایش نمود. عدم وجود روش 
استاندارد برای تعیین دوز دقیق پرتوهای ماوراء بنفش در سامانه ضدعفونی آب، موجب مشکالتی در طراحی 

این سامانه می گردد و مقایسه نتایج ضدعفونی را بر اساس دوز، مشکل می سازد.

القائی  دوز  میزان  در  آلی،  و  معدنی  مواد  از  اعم  آب  در  مواد شیمیایی محلول  ماتریس  و  معلق  ذرات 
نانومتر   ۲4۵ موج  طول  در  ماوراءبنفش  پرتو  جذب  میزان  می باشند.  تاثیرگزار  میکروب ها،  به  بنفش  ماوراء 
و  جذب  میزان  حدودی  تا  واقع  در  آب،  در  معلق  مواد  غلظت  و  آب(  ترانزمیتانس  میزان  پارامتر  )عکس 
بنفش توسط مواد جامد و  ماوراء  پرتوهای  از هدر رفتن  را که معیاری  بنفش  ماوراء  پرتوهای  منکسر شدن 
 محلول در آب می باشد، نمایندگی می کنند. غلظت مواد معلق در آب و نسبت توزیع قطر یا اندازه مواد معلق 
)Particle size distribution, PSD(، به خاطر پوشش دادن و حفاظت از میکروب ها و پراکنده نمودن پرتوهای 

ماوراء بنفش دارای اهمیت ویژه می باشد.
 

با این حال، دوز ماوراء بنفش القائی به میکروب ها، بیش از هر پارامتر دیگری بستگی به میزان ترانزمیتانس 
آب دارد، به صورتی که چنانچه میزان ترانزمیتانس آب در حد 1۵ تا ۲0 در صد کاهش یابد، میزان برق مصرفی، 
یا تعداد المپ های مورد نیاز جهت تامین دوز یکسان، می باید به دو برابر افزایش یابد. بنابراین، پایش مستمر 
میزان ترانزمیتانس آب، در فاصله مناسبی در باال دست راکتور ماوراء بنفش، برای تنظیم برق مورد نیاز و تامین 
دوز کافی، دارای اهمیت ویژه می باشد. در بین ترکیبات شیمیایی محلول در آب که در میزان ترانزمیتانس آب 
تاثیر بسزائی دارند، مواد ازت دار معدنی به ویژه نیتریت و نیترات و یون های آهن )فروس و فریک( و مواد آلی 
محلول می توانند پرتوهای ماوراء بنفش را بسادگی جذب و در نتیجه، کارایی میکروب کشی مربوطه را بسیار 
کاهش دهند. به عنوان نمونه، برای استفاده از پرتوهای ماوراء بنفش جهت ضدعفونی پساب در تصفیه خانه 
فاضالب، می باید بطور کلی از استفاده نمک های آهن مانند کلرور فریک یا فروس برای فرایند انعقاد شیمیایی 

یا کنترل بوی سولفید ها و خورندگی لوله های جمع آوری فاضالب کاماًل خودداری نمود.
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سایر پارامترهائی که در تعیین دوز پرتو ماوراء بنفش مؤثر می باشند عبارتند از: شکل و ابعاد هندسی 
یا  ثقلی آب، میزان آشفتگی  یا حرکت  راکتور تحت فشار هیدرولیکی،  راکتور، مشخصات رژیم هیدرولیکی: 
تالطم جریان آب )عدد رنالدز( در راکتور و نسبت مولفه های سرعت موازی و سرعت عمود بر المپ های پرتو 
ماوراء بنفش و چیدمان المپ های ماوراء بنفش )در جهت افقی، عمودی، یا مورب( نسبت به جریان آب در 

راکتور.

)Collimated beams( )شکل6-10(  بنفش  ماوراء  موازی  پرتوهای  از دستگاه  استفاده  با  آزمون  انجام 
دوز محاسبه شده  یا  اسمی  دوز  تعیین  برای  مورد ضدعفونی،  آب  نمونه  )Petri dish( حاوی  پتری   و ظرف 
)Calculated UV dose(، برای طراحی سامانه ضدعفونی الزم می باشد، ولی به تنهائی میزان دوز القاء شده و 

میزان خنثی سازی میکروبی در راکتور واقعی را مستقیما بدست نمی دهد.

شامل   ،))Biodosimetry( بیودوسیمتری  )روش  بنفش  ماوراء  شده  القاء  دوز  تعیین  صحیح  روش 
اندازه گیری   :)6-11 )شکل  می باشد  مختلف  مرحله  دو  در  زیر،  شرح  به  گسترده  آزمون های  سری  چندین 
میزان خنثی سازی میکروب های شاخص در راکتور واقعی یا پیلوت، در پهنه ای از دبی ها، توان برق مصرفی، 
 تعداد بانک المپ ها و میزان ترانزمیتانس های مورد نیاز از یک طرف و دیگری محاسبه منحنی دوز و پاسخ 
)Dose response curve(  مربوط به هر یک از شرایط بهره برداری فوق از راکتور واقعی یا پیلوت، توسط دستگاه 
پرتوهای موازی می باشد. سپس با استفاده از میزان خنثی سازی میکروب مورد آزمون در راکتور واقعی یا پیلوت 
برای هریک از شرایط آزمون شده، میزان دوز القاء شده مربوطه با استفاده از منحنی های دوز و پاسخ مربوطه، 
به دست می آید. به عبارت دیگر، منحنی دوز و عقیم سازی )Dose response curve( توسط دستگاه پرتوهای 
موازی بدست می آید و میزان دوز القاء شده به میکروب ها در هر دور از آزمایش های پیلوت، با استفاده از میزان 

عقیم شده میکروب ها در راکتور، از روی منحنی دوز و پاسخ خوانده می شود.

شکل 9-6 : یک راکتور پیلوت روباز )جریان ثقلی( ماوراء بنفش )شرکت Trojan، مدل +UV3000(، برای آزمون ضدعفونی پساب 
فاضالب شهری با ظرفیت دبی بین ۵400  تا  m3/d  13600  و سه سری بانِک المپ های مستقل از هم، در راکتور ماوراء بنفش، برای 
آزمون پساب با ترانزمیتانس بین 63% تا 79%  و دوز القاء شده تا حداکثر mJ/cm2 180، )ماخذ: سازمان فاضالب استان لوس آنجلس(.
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کارایی یا راندمان دقیق سامانه های ماوراء بنفش که دارای جریان ممتد هیدرولیکی می باشند، بر اساس 
توزیع دوز )Dose Distribution( مشخص می شوند. توزیع دوز عبارت از داده های آماری است که بر اساس 
مسیرهای حرکت میکروب ها در راکتور ماوراء بنفش، با در نظر گرفتن مدت زمان تابش و شدت پرتوهای ماوراء 
بنفش در مسیر حرکت آن ها، محاسبه می گردد. در سال های اخیر پیشرفت های قابل توجهی در زمینه طراحی 
و تبیین ویژگی های راکتورهای ماوراء بنفش بدست آمده است. مواد رنگی حساس که به نسبت میزان دریافت 
پرتوهای ماوراء بنفش تغییر رنگ می دهند، مورد استفاده قرارگرفته اند تا میزان توزیع دوز القاء شده در راکتور 

را اندازه گیری نماید. 

در این رابطه مدل های ریاضی متعددی برای محاسبات هیدرودینامیکی )Hydrodynamic( و تعیین دوز 
دریافتی میکروب ها در راکتورهای ماوراء بنفش که دارای فرم و ابعاد متغییر هندسی و آرایش متغییر المپ های 
ماوراء بنفش می باشند، ارائه شده است. در بعضی از این مدل ها، از شدت میدان پرتوهای ماوراء بنفش و مسیر 
یا تراژکتوری ذرات معلق در راکتور ماوراء بنفش با جریان ممتد و یکنواخت هیدرولیکی، برای تخمین توزیع 

دوز دریافتی توسط سلول های میکروبی استفاده شده است. 

در مورد فرایند ضدعفونی آب با پرتوهای ماوراء بنفش، پیش بینی می شود تا چند سال آینده المپ های 
بیشتر در سامانه های  و طول عمر  بیشتر  کارایی  با  بنفش  ماوراء   )Light emitting diode, LED( دیود  نوع 
ماوراء بنفش بکار رود، که موجب جهش تصاعدی در چگونگی طراحی راکتورهای ماوراء بنفش خواهد شد، 
زیرا منشاء پرتوهای ماوراء بنفش از المپ های لوله ای دراز، تبدیل به صدها یا هزاران منشاء نقطه ای پرتوهای 

ماوراء بنفش خواهد گردید. 

دستگاه  همراه  به   ،Wedeco )Collimated beam apparatus( ساخت شرکت  بنفش  ماوراء  موازی  پرتوهای  دستگاه  شکل6-10: 
اندازه گیری میزان شدت پرتو ماوراء بنفش و زمان تابش بر روی ظرف پتری. ماخذ: سازمان فاضالب استان لوس آنجلس.
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شکل 11-6: روش دو مرحله ای تعیین دوز القاء شده )بیودوسیمتری( به میکروب مورد آزمون توسط راکتور پرتوهای ماوراء بنفش. 
چندین نمونه آب ورودی برای هر یک از شرایط آزمون راکتور UV، با استفاده از دستگاه پرتوهای موازی آزمون می گردد و منحنی 
دوز پاسخ مربوطه به دست می آید. سپس با اندازه گیری میزان خنثی سازی میکروب مورد آزمون در هریک از شرایط بهره برداری از 

راکتور واقعی یا پیلوت، میزان دوز مربوطه در منحنی دوز و پاسخ به دست می آید. 
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۸. ویژگی ها و مقایسه نسبی ضدعفونی آب با کلر و پرتوهای ماوراء بنفش

میکروب های  از  مقاوم تر  آب،  در  موجود  بیماری زای  میکروب های  که  دارد  احتمال  شرایط،  بعضی  در 
بهبود  و  ترمیم  میزان  همچنین،  باشند.  استفاده،  مورد  کننده  ضدعفونی  ماده  یا  روش  به  نسبت  شاخص، 
میکروب های بیماری زا پس از فرایند ضدعفونی، می تواند کامال مستقل از چگونگی و میزان بهبود میکروب های 
شاخص باشد. بنابراین، استفاده از میکروب های شاخص برای تعیین کیفیت میکروبی پساب یا آب آشامیدنی 
ضدعفونی شده، می تواند منجر به نتیجه گیری های کامال اشتباه آمیز )منفی کاذب( در رابطه با میزان خطر یا 

ریسک بیماری از آب گردد. 

از اواسط قرن بیستم، باکتری های کلیفرم مدفوعی به عنوان شاخص کیفیت میکروبی آب های طبیعی 
و آب های آشامیدنی تصفیه شده، مورد استفاده قرار گرفته اند. باکتری های کلیفرم و اینتروکوک ها احیانا جزو 
معمول ترین میکروب هایی هستند که به عنوان میکروب های شاخص برای تعیین کیفیت میکروبی آب استفاده 
می شوند. در حالیکه این باکتری ها دارای ویژگی های مطلوبی از نظر کاربرد آزمایشگاهی به عنوان میکروب های 
این کمبودها،  نیز هستند. مهم ترین  و کمبودهای مهمی  نارسائی ها  دارای  باکتری ها  این  شاخص می باشند، 
با  بیماری زا،  به میکروب های  باکتری های شاخص، نسبت  آسان  و  بودن نسبی و خنثی شدن سهل  حساس 
به ویژه در مورد  این مطلب  مواد ضدعفونی کننده کلردار که به صورت معمول استفاده می شوند، می باشد. 
مقایسه باکتری های شاخص، با ویروس ها و پروتوزوئرها که بیشترین خطر بیماری زایی نسبت به انسان را نشان 
می دهند، صادق است. همچنین، اغلب میکروب هایی که در طبیعت رشد می کنند، در آزمایشگاه مورد کشت 
قرار نمی گیرند و بعضی از باکتری های بیماری زا، مانند لژیونال پنوموفیال، سلمونال انتریتیدیس، ویبریو کلرا و 

ویبریو ولنفیکوس، قابل کشت در محیط آزمایشگاهی نمی باشند. 

یا عقیم  به نحو رضایت بخشی منهدم  را  باکتری های شاخص  با کلر معموالً  فرایند ضدعفونی  هرچند 
  )Protozoa( انسانی و پروتوزوئرها می کند، ولی مطالعات دو دهه اخیر نشان می دهد که بعضی ویروس های 
مانند ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم پَرٌوم و اسپورهای باکتریائی، در مقابل ضدعفونی با مواد ُکلردار بسیار مقاوم 
می باشند. در یک مورد گزارش شده از شهر پیوریا در ایالت اریزونا، دو کودک به خاطر نوشیدن آب آشامیدنی 
شهر مبتال به بیماری منیژیت )Meningitis( می گردند که منجر به فوت آن ها می شود. پژوهش های بعدی 
در  که   )Naegleria fowleri( فلوری  ناگریا  پروتوزوئر  به  آلوده  شهر،  آشامیدنی  آب  منبع  که  می دهد  نشان 

آب های نسبتا گرم رشد می نماید و در مقابل ضدعفونی با کلر نسبتا مقاوم می باشند، بوده است.

کلرزنی و یا استفاده از پرتوهای ماوراء بنفش هر دو برای ضدعفونی کلیفرم های مدفوعی تقریبا به طور 
یکسان مؤثر می باشند. ولی به نظر می رسد که کنترل دراز مدت باکتری ها  با استفاده از پرتوهای ماوراء بنفش 
بسیار مؤثرتر از ضدعفونی با کلر باشد. در مقایسه با باکتری ها، ویروس های انسانی موجود در فاضالب، موجب 
ریسک باالتری در رابطه با سالمتی انسان محسوب می شوند. با اینحال، به دلیل سهولت در نمونه برداری و انجام 

آزمایش، در عوض ویروس های انسانی، معموالً از فاژهای طبیعی در آب، آزمون بعمل می آید. 

بطور کلی، ضدعفونی با پرتوهای ماوراء بنفش برای کنترل جمعیت و نیز برای کنترل انواع  ویروس ها 
)یا الاقل فاژهای طبیعی موجود در آب(، بسیار مؤثرتر از ضدعفونی با  کلر می باشد، به ویژه اگر آب حاوی مواد 
آمونیاکی نیز باشد. به عبارت دیگر، ترکیبات معدنی کلر با آمونیاک، ضعیف تر از مولکول های کلر آزاد برای 
کنترل ویروس ها عمل می کنند و در این رابطه، مولکول های کلر آزاد و کلرآمین ها نیز به نوبه خود کمتر از 

ضدعفونی با پرتوهای ماوراء بنفش مؤثر می باشند. 
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بیماری های  تعداد  بیشترین  موجب   )Enteroviruses( آنتروویروس ها  پیشرفت،  در حال  در کشورهای 
فاضالب  تصفیه خانه های  پساب  در  و  آب  طبیعی  منابع  در  آنتروویروس ها  می گردند.  آلوده  آب های  از  ناشی 
پایدارتر از باکتری های کلیفرم می باشند. شمارش جمعیت آنتروویروس ها در آب مستلزم هزینه باال و صرف 
نیروی انسانی زیاد می باشد. در دهه 1970 در عوض استفاده از کلیفرم ها به عنوان شاخص کیفیت آب، استفاده 
از ویروس هایی که باکتری ها را عفونی می سازند و به نام فاژ یا باکتریوفاژ )Phages, bacteriophages( شناخته 

می شوند، مطرح گردید. 

در این رابطه،کلیفاژها )Coliphages( که باکتری های کلیفرم و از جمله اشریشیا کالی را عفونی می سازند، 
بیش از سایر فاژها مورد استفاده قرار گرفته اند. علت عمده مطالعه رفتار کلیفاژها در طبیعت، به خاطر درک 
بیشتری در مورد  نتیجه، اطالعات  انسان می باشد. در  بیماری زا در  آنتروویروس های  فعالیت و مسیر زندگی 
اکولوژی کلیفاژها در مقایسه با سایر گروه های باکتریوفاژ بدست آمده است. بطور کلی، کلیفاژها دارای اغلب 
معیارهای مربوط به تشخیص وجود آنتروویروس ها می باشند. کلیفاژها معموالً همراه با  آنتروویروس ها در منابع 
طبیعی آب موجود بوده و میزان جمعیت کلیفاژها غالبا هم وزن و یا کمی بیشتر از جمعیت آنتروویروس ها 
می باشد. همچنین، کلیفاژها نسبت به فرایندهای تصفیه و ضدعفونی آب نسبتا مقاوم بوده و شاخص مناسبی 
برای آالینده های مدفوعی محسوب می شوند و نیز اصوال قادر به تولید مثل در محیط زیست خارج از سلول 
باکتری ها نمی باشند و نسبت به انسان بیماری زا نبوده و با استفاده از روش های آزمایشگاهی سریع و ارزان 

قیمت قابل شناسایی می باشند. 

در ارتباط با استفاده از فاژها برای مدل نمودن رفتار آنتروویروس ها، چند نکته ضعف نیز وجود دارد. از 
جمله، وجود آنتروویروس ها در بعضی محیط های آبی که فاقد کلیفاژ می باشد و نیز تولید مثل و ازدیاد بعضی 
از فاژهای سوماتیک )Somatic phages( در محیط های آبی که در رابطه با وجود انتروویروس ها نمی باشند. 
همچنین، دفع آنتروویروس های بیماری زای انسانی که تقریبا منحصر به انسان می باشد، در حالیکه دفع فاژها 
می تواند از انسان و یا حیوانات دیگر نیز ناشی شود و همچنین، وجود تفاوت هایی بین آنتروویروس ها و فاژها در 
توانائی و قابلیت ترمیم آسیب های وارده ناشی از فرایند ضدعفونی و بهبودیابی در آب. به این خاطر فاژها جزو 
یک سری میکروب های شاخص مناسب و نه به عنوان تنها شاخص مناسب برای شناسایی وجود آنتروویروس ها 

محسوب می شوند.

آنتروویروس های  وجود  شاخص  و  مدل  ویروس  عنوان  به  گسترده  صورت  به  که  کلیفاژهائی  از  یکی 
 Male specific,( بیماری زا در مطالعات پژوهشی و کاربردهای تصفیه آب و فاضالب استفاده می شود، کلیفاژ
MS2( می باشد، که فقط باکتری اشریشیا کالی مذکر، که دارای زائده پیلی از نوع F می باشد را عفونی می سازد. 
کلیفاژ MS2 دارای تک نوار اسید ربونوکلئیک )ssRNA( بوده و در خانواده Leviviridae، از جنس یا ژنوس 
Levivirus کالسه بندی شده و متشکل از یک کپسید )capsid( یا محفظه پروتئینی، با تقارن مکعبی ساده، 
با بُعدی بین 30-۲1 نانومتردر قطر، که تک نوار ssRNA را به عنوان ژنوم یا ماده وراثتی در خود محافظت 
می نماید، می باشد. کلیفاژ MS2، سویه )Strain( اشریشیا کالی مذکر را مبتال نموده و در آن تولید مثل کرده 
و با روش تولید پالک بر روی محیط کشت آگار نیمه جامد که آغشته به باکتری اشریشیا کالی می باشد، 

شناسایی می گردد. 

و  بوده  ربونوکلئیک  اسید  نوار  تک  دارای  منتشر می شوند،  آب  راه  از  که  آنتروویروس هایی  از  بسیاری 
نانومتر، شبیه کلیفاژ MS2 می باشند.  یا نوعی تقارن بیست وجهی به قطر تقریبی۲0  ایکوزاهدرال  به شکل 
ترکیبات کلر مانند کلرآمین ها در مقابل ویروس های بیماری زا نسبتا غیر مؤثر می باشند. بنابراین، این ویروس ها 
می توانند توسط تخلیه پساب تصفیه خانه های فاضالب در منابع طبیعی آب های پذیرنده منتشر شوند. آسیب 
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وارده به ویروس ها توسط ضدعفونی با کلر آزاد، غالبا منحصر به صدمه خوردن پوشش پروتئینی کپسید و یا 
آسیب به  تک نوار اسید نوکلئیک می گردد. در مورد ضدعفونی با پرتوهای ماوراء بنفش، آسیب عمده به اسید 

نوکلئیک می رسد هر چند آسیب هایی به اجزاء پروتئینی نیز می تواند وارد شود.
 

کلیفاژ MS2 به مراتب بیش از سایر آنتروویروس ها مانند پولیوویروس )Poliovirus(، در مقابل پرتوهای 
ماوراء بنفش مقاوم می باشد. از آنجائی که ویروس ها جزو مواد کولوئیدی )Colloidal matter( می باشند، تجمع 
و گلوله شدن آن ها با مواد کلوئیدی یا جامد می تواند میزان عقیم سازی ویروس ها رادر فرایند ضدعفونی آب 
کاهش دهد. غلظت یا تراکم فاژهای طبیعی در پساب تصفیه خانه های فاضالب بسیار متغییر است و تغییرات 
با کلر ضدعفونی می شوند، وجود  فاژها مشاهده می شود. در پساب تصفیه خانه هایی که  تراکم  نیز در  فصلی 
پرتوهای  با  توسط ضدعفونی  فاژهای طبیعی  مقایسه، کاهش  در  پیوسته مشاهده می گردد.  فاژهای طبیعی 
ماوراء بنفش عموما بسیار شدید است. حتی در مواردی که تراکم اولیه کلیفاژهای MS2 در پساب، قبل از 
القاء دوز نسبتا پائین ۲0 میلی ژول در  پرتوافشانی ماوراء بنفش به بیش از pfu/mL ۵00 می رسد، پس از 
 MS2 سانتیمتر مربع، هیچ فاژ زنده ای مشاهده نمی گردد. همچنین، به نظر می رسد که نوسانات تراکم کلیفاژ

در پساب ورودی به راکتور ماوراء بنفش، تاثیری در کارایی ضدعفونی ندارد. 

)Sequential Disinfection( 9. ضدعفونی متناوب یا چندمرحله ای
  

بنفش  پرتوهای ماوراء  تکنولوژی ضدعفونی آب توسط  اخیر پیشرفت های شایان توجه در  در دو دهه 
شستشوی  و  الکترونیکی  کنترل  و  پایش  سامانه های  و  باالتر  راندمان  با  پیشرفته  المپ های  از  استفاده  و 
می دهد  پوشش  را  بنفش  ماوراء  که المپ های   )Quartz( کوارتز  استوانه های  مکانیکی  و   اتوماتیک شیمیایی 
)شکل 1۲-6( موجب گردیده بسیاری از سازمان های آب و فاضالب شهری در آمریکا، کانادا، اروپا، ژاپن و سایر 
کشورها، در صدد استفاده از این سامانه گردند. کارایی و مؤثر بودن ضدعفونی آب با پرتوهای ماوراء بنفش 
نسبت به تغییرات فصلی درجه گرما و پ.هاش آب، خنثی می باشد و ضدعفونی آب به صورت آنی و یا با زمان 
ماند بسیار پائین انجام می گیرد. مزایای استفاده از پرتوهای ماوراء بنفش در مقایسه با کلر برای ضدعفونی آب 
آشامیدنی، شامل کیفیت برتر میکروبی و شیمیایی و کاهش یا عدم تولید مواد جانبی سمی، حتی با وجود مواد 

آمونیاکی یا ازت آلی در آب، می باشد.
 

در مقابل مزایای ضدعفونی با پرتوهای ماوراء بنفش، می باید کمبودهای آن را نیز متذکر شد که از جمله، 
عدم وجود روش یا پارامتری برای پایش مستمر دوز وارده یا القاء شده به میکروب های آب و عدم تامین ماده 
شیمیایی ضدعفونی کننده  باقیمانده )Residual disinfectant( در آب برای جلوگیری از رشد مجدد میکروب ها 
و نیز حساسیت تعیین کننده دوز ماوراء بنفش نسبت به پارامترهای ترانزمیتانس و مواد معلق در آب و مقاومت 
نسبی زیاد ادنوویروس ها )Adenoviruses( و بعضی اسپورهای باکتریائی که عمدتا هوازی اند، می باشد. بعالوه، 
پیش بینی هائی در مقابل احتمال شکسته شدن المپ های ماوراء بنفش در راکتور و جدا نمودن آب های آلوده 
به جیوه نیز باید در نظر گرفته شود. در مورد ضدعفونی آب با پرتوهای ماوراء بنفش، به ویژه ضدعفونی پساب 
تصفیه خانه فاضالب شهری که دارای مواد مغذی حاوی ازت و فسفر می باشد، احتمال رشد جلبک ها در راکتور 

ماوراء بنفش و پوشش دادن به سایر میکروب ها در مقابل پرتوهای ماوراء بنفش نیز وجود دارد.
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باید در نظر داشت که گذشته از شرایط آب و شرایط فرایند ضدعفونی، انواع مختلف میکروب ها و همچنین 
یا روش های  به نوع تکنولوژی  یا ژانر واحد می باشند، نسبت  از یک جنس  گونه های مختلف آن ها که حتی 
مختلف ضدغفونی، می توانند مقاومت های متفاوتی نشان دهند. به طور کلی پروتوزوئرها و تخمک های آن ها 
پائین بسادگی  پرتوهای ماوراء بنفش در دوزهای نسبتا  که در مقابل کلرزنی بسیار مقاوم می باشند، توسط 
ضدعفونی می گردند. از طرفی، ادنوویروس ها در مقابل پرتوهای ماوراء بنفش نسبتا مقاوم بوده ولی در مقابل 

کلرزنی با دوزهای بسیار پائین بسادگی منهدم می شوند.
 

یا  چنین محدودیت هایی در مورد فرایند ضدعفونی آب، موجب بررسی فرایندهای ضدعفونی متناوب 
چندمرحله ای )Sequential disinfection( در دهه اخیر گردیده، که شامل استفاده از الاقل دو روش ضدعفونی 
نیز گسترش گستره )طیف(  و  زیان آور  مواد جانبی  تولید  منظور کاهش  به  پائین،  نسبتا  با دوزهای  مکمل، 
میکروب کشی که در رابطه با تندرستی انسان و محیط زیست نیز مناسب تر باشند، گردیده است. همچنین، 
برای  فاضالب  و  آب  تصفیه  در   )Multiple barrier( مانعی چندمرحله ای  عنوان  به  ضدعفونی چندمرحله ای 

جلوگیری از رخنه میکروب ها و سایر آالینده ها به آب یا پساب تصفیه شده تلقی می گردد.
 

فرایند اکسایش پیشرفته )Advanced Oxidation Process, AOP( که با هدف اکسایش و انهدام کامل 
مواد آلی زیان آور در آب آشامیدنی، از جمله مواد آالینده غددی به کار می رود، شباهت ها و مرزهای مشترکی 
با فرایند ضدعفونی متناوب یا چندمرحله ای که اساسا برای پساِب فاضالِب تصفیه شده مطرح شده است، دارد. 

فرایندهای اکسایش پیشرفته اساسا به صورت پنج روش زیر مورد استفاده می باشند:

1 .،)O3+H2O2( ترکیب اوزون و آب اکسیژنه
۲ .،)VU+O3(  ترکیب پرتوهای ماوراء بنفش و اوزون
3 .،)VU+H2O2(  ترکیب پرتوهای ماوراء بنفش و آب اکسیژنه
ترکیب پرتوهای ماوراء بنفش و اکسید تیتانیوم ) UV + TiO2( و. 4
ترکیبی از فرایندهای فوق. ۵

بانک  یا  دسته  یک   :6-1۲ شکل 
المپ های ماوراء بنفش LPLI مجهز 
اتوماتیک  شستشوی  سامانه  به 
کوارتز  غالف  مکانیکی  ـ  شیمیایی 

)Trojan UV3000+(
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 )OH*( ایجاد مولکول رادیکال هیدروکسید این فرایندها  با وجود تفاوت های ویژه، به طور کلی هدف 
توسط پرتوهای ماوراء بنفش یا اوزون، در شرایط متعارف می باشد، که به خاطر کمبود یک الکترون در مدار 
خارجی مولکول آن، دارای توان اکسایش بسیار باال بوده و با کلیه مواد آلی که مملو از الکترون می باشند، بدون 
ارجحیت ویژه ای ترکیب می گردد. به خاطر توان اکسایش رادیکال هیدروکسید که بیش از هزاران برابر توان 
اکسایش سایر مواد متداول اکسید کننده مانند کلر می باشد، در شرایط مناسب و تامین دوز و زمان واکنش 
کافی، اکثر واکنش های اکسایش می توانند به صورت کامل انجام شده و نهایتا مواد آلی را تبدیل به مواد بی 
مواد  و  و علف کش ها  مانند حشره کش ها  زیان آور  آلی  مواد  از  بسیاری  اکسایش  نمایند. مراحل  خطر معدنی 
حالل صنعتی و مواد نفتی و آالینده های غددی، در مرحله اول، ایجاد ترکیبات الدهایدها مانند فرمالدهاید 
 )Formaldehyde( استالدهاید )Acetaldehyde( پایروالدهاید )Pyruvaldehyde( و سپس اسیدهای کاربوکسلیک 

)Carboxylic acids, COOH( و نهایتا اسیدهای معدنی و دی اکسیدکربن و آب می باشد.

عواملی که به خاطر جذب پرتوهای ماوراء بنفش و یا جذب زیاد رادیکال های هیدروکسید، می توانند 
موجب اختالل در واکنش های اکسایش پیشرفته گردند، عبارتند از یون های کربنات و بی کربنات یا میزان 
قلیائیت بیش از  حدود mg/L ۵0، پ.هاش کمتر از ۵  یا بیشتر از 11، یون های احیاء شده مانند آهن و منگنز 

و گوگرد )سولفیدها( و ترانزمیتانس باالی آب ناشی از مواد آلی طبیعی.

استفاده  اوزون  ماده  از  که  فرایندهائی  کلی  طور  به  و  پیشرفته  اکسایش  فرایندهای  مشکالت  از  یکی 
برومیت )−BrO3( شود  به ماده سرطان زای یون  نهایتا تبدیل  برم در آب، که می تواند  می شود، وجود یون 
)MCL معادل ug/L 10 (، می باشد. واکنش مستقیم اوزون با مواد آلی طبیعی )NOM( در آب منجر به ایجاد 
مواد هالوژنی زیان آور نمی گردد، ولی در صورت وجود عنصر برم، با آن ترکیب شده و تولید یون هیپوبرومیت 
)−Hypobromite ion, BrO( و اسید برومیک )Bromic acid, HBrO( را می نماید. سپس اسید برومیک با مواد 
آلی طبیعی ترکیب شده و مواد جانبی زیان آور حاوی برم را تولید می نماید. میزان تولید مواد جانبی برم دار 
بستگی به میزان غلظت یون برم و مواد آلی کربنی و پ.هاش آب دارد. با اینحال، میزان تولید مواد حاوی برم 
توسط کلر زنی، معموالً بیش از ده برابرموادی است که توسط اوزون تولید می گردد. ترکیبات اوزون با اسید 
برومیک و با یون هیپوبرومیت و همچنین ترکیبات رادیکال هیدروکسید با یون برم )−Br( در آب می تواند در 

BrO3( گردد.
نهایت منجر به تولید یون برومیت )−

تفاوت های عمده ی فرایندهای اکسایش پیشرفته با فرایند ضدعفونی چندمرحله ای در دو زمینه می باشد. 
اول این که فرایندهای اکسایش پیشرفته برای آب های آشامیدنی که نسبت به پساب تصفیه خانه های فاضالب 
باشد،  زیاد  نسبتا  آلی  مواد  غلظت  چنانچه  و  می شود  استفاده  می باشند  پائین  نسبتا  آلی  مواد  میزان  دارای 
می تواند موجب اختالل در واکنش های اکسایش پیشرفته شود. دوم این که هر چند باحتمال زیاد ضدعفونی 
اکسایش  فرایند  اصلی  اهداف  جزو  ولی  می گردد،  تامین  نیز  پیشرفته  اکسایش  فرایندهای  در  آب  میکروبی 

پیشرفته نمی باشد. 

باید در نظر داشت که تقدم و تاخر مراحل چندگانه ضدعفونی متناوب می تواند تاثیرات بسیار متفاوتی 
باشد. به عنوان نمونه، تابش پرتوهای ماوراء بنفش در آبی که کلرزنی شده  نتایج نهائی فرایند ها داشته  در 
است، می تواند نتایج بسیار متفاوتی با کلرزنی آبی که مورد تابش پرتوهای ماوراء بنفش بوده، داشته باشد، هر 
چند دوزهای اعمال شده مراحل مربوطه یکسان باشند. یکی دیگر از موضوعاتی که در ضدعفونی متناوب آب 
باید در نظر داشت مربوط به احتمال تنوع و عدم پوشش یکسان در اکسایش مواد مختلف در آب می باشد. 
به عنوان نمونه، ضدعفونی میکروبی آب با پرتوهای ماوراء بنفش به صورت متداول، تاثیرعمده ای در میزان 
اکسایش مواد آلی موجود در آب ندارد. در حالیکه، ضدعفونی میکروبی آب با کلر، معموالً توسط کلر اضافی 
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پس از اکسیده شدن مواد آلی  )Chlorine demand( انجام می گیرد. به عبارت دیگر، در این مورد، ضدعفونی 
با پرتوهای ماوراء بنفش، کاهش قابل مالحظه در میزان کلر الزم برای ضدعفونی میکروبی ایجاد نمی کند و این 
دو روش ضدعفونی تقریبا به صورت مستقل عمل می نمایند. در حال حاضر پژوهش در زمینه فرایند ضدعفونی 
ادامه دارد ولی نتایج این پژوهش ها  چندمرحله ای به ویژه برای کاربرد در ضدعفونی پساب فاضالب شهری 
هنوز به مرحله تدارک و تعیین ضوابط علمی و فنی برای استفاده و کاربرد در تصفیه خانه های آب و فاضالب 

نرسیده است.
 

1۰. ترمیم و رشد مجدد میکروب ها پس از فرایند ضدعفونی آب

1-1۰. فرایند های ترمیم میکروبی پس از ضدعفونی آب با پرتوهای ماوراء بنفش

یکی از مطالب مهم در مورد فرایند ضدعفونی آب، مربوط به احتمال ترمیم آسیب توسط میکروب ها و 
رشد مجدد آن ها پس از مرحله ضدعفونی می باشد. بطورکلی کارایی یک سامانه ضدعفونی آب، تحت تاثیر مواد 
شیمیایی موجود در آب و نوع مواد ضدعفونی کننده یا روش و چگونگی انجام فرایند ضدعفونی و نوع طراحی 

و بهره برداری سامانه ضدعفونی می باشد. 

را  به نحوی که آن ها  از میکروب ها  فرایندهای ضدعفونی آب، احتمال آسیب خوردن بخشی  در کلیه 
 از پای در نیاورده ولی قابلیت تولید مثل و تولید کلنی در کشت میکروبی را نیز نداشته باشند، وجود دارد 
)Viable but not culturable, VBNC(. در نتیجه، میکروب های VBNC قابل کشت دادن و شناسایی شدن 
نمی باشند و در آزمون های میکروبی منجر به نتیجه منفِی کاذب )False negative( می گردند. پس از فرایند 
تا حد  ترمیم,  و  بازسازی  آنزیم های  و  فرایندها  از  استفاده  با  می توانند  میکروب ها  این  از  بخشی  ضدعفونی، 
به  بستگی  میکروب ها  مجدد  بهبودی  میزان  شوند.  فعال  مجددا  و  نموده  برطرف  را  وارده  صدمات  زیادی 
و  میکروب ها  نوع  و  پساب  پذیرنده  آب های  منابع  کیفیت  یا  آبرسانی  شبکه  شرایط  و  پساب  یا  آب  کیفیت 
کاربرد و روش ضدعفونی دارد. همچنین، کارایی فرایند ضدعفونی بسته به نوع مکانیسم ترمیم میکروبی و 
نیز تفاوت های سویه ای )strain variations( میکروب های هدف گیری شده، می تواند مختلف باشد. گونه های 
بنفش  ماوراء  پرتوهای  یا  کننده  ضدعفونی  مواد  به  نسبت  میکروب ها،  زیستی  محیط  گونه های  یا  طبیعی 
سویه های  مختلف  انواع  و  می شوند  داده  کشت  آزمایشگاه  در  که  گونه هایی  تا  می باشند  مقاوم تر   بسیار 
یا  کننده  ضدعفونی  مواد  مقابل  در  متفاوتی  مقاومت های  می توانند  واحدی،  میکروب   )different strains(

پرتوهای ماوراء بنفش از خود نشان دهند. 

آسیب های  مرمت  و  ترمیم  در  که  مکانیسم هایی  و  میکروب ها  توانائی  مورد  در  گسترده  پژوهش های 
مربوط به ضدعفونی آب به ویژه توسط پرتوهای ماوراء بنفش بکار گرفته می شود، انجام شده است. بسیاری 
از میکروب ها پس از آسیب خوردن اسید هسته ای DNA توسط پرتوهای ماوراء بنفش، مجهز به فرایندها و 
آنزیم های ترمیم جراحت و مرمت می باشند، که می توانند آسیب های حاصل شده را تحت شرایط مناسب تا 
حد زیادی برگشت داده و بازسازی کنند. سه مکانیسم اصلی ترمیم اسیدهای هسته ای DNA در میکروب های 

سلولی )غیر از ویروس ها( به شرح زیر می باشند:

ترمیم از راه برش و جداسازی بخش آسیب دیده نوار DNA به نام Nucleotide excision repair که . 1
با مخفف NER نشان داده می شود.

ترمیم فتوشیمیایی توسط جذب پرتوهای نور آبی رنگ و ماوراء بنفش در طول موج های تقریبی 300 . ۲
تا ۵00 نانومتر )Photoreactivation mechanisms( و فرایند بازسازی آسیب ها. 
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ترمیم صدمه ها در اتصاالت DNA با پروتئین ها )DNA Protein Cross Links, DPCs( و همچنین . 3
.)Single stranded breaks, SSBs( یا DNA ترمیم شکستگی های تک نوار

چنانچه فقط یکی از دو نوار دوپلکس DNA آسیب دیده ولی الگوبرداری از نوار سالم DNA امکان پذیر 
باشد، مهم ترین شیوه مرمت و بازسازی از نظر دقت و سرعت، توسط فرایند NER شامل بریدن و جداسازی 
بخش آسیب دیده تک نوار DNA و سپس الگوبرداری و بخش بریده شده آن بازسازی می گردد. در این فرایند، 
آنزیم های NER قادر به تشخیص و شناسایی بخش های آسیب دیده دوپلکس DNA که به خاطر ایجاد دیمرها، 
متورم یا شکم داده اند، می باشند. پس از شناسایی بخش آسیب دیده ی تک نوار DNA، قسمت مربوطه بریده و 
از نوار DNA جدا می گردد. سپس آنزیم پلیمریز DNA، در محل بریدگی، جای می گیرد و از قسمت سالم تک 

نوار DNA الگوبرداری کرده و قسمت بریده شده را بازسازی می نماید.

در این رابطه پژوهش ها نشان می دهند در حالی که در عرض 4 ساعت پس از پرتوافکنی ماوراء بنفش، 
در حدود60% از آسیب های وارده که از نوع (Cyclobutane pyrimidine dimers, CPDs) می باشند از ژن های 
فعال رونویسی شده، جدا گردیده اند، در همین مقطع زمانی، فقط ۲۵% از آسیب های CPDs از کل سامانه ژن ها 
 CPDs جدا شده اند. به عبارت دیگر در عرض 4 ساعت پس از پرتوافکنی ماوراء بنفش، در حدود 3۵% دیمرهای
از سر گیری ساخت  با سرعت  ترمیم ژن ها، همخوانی کامل  العاده ای در  فوق  ترمیم شده اند. چنین سرعت 

مولکول های RNA برای بازسازی پس از ضدعفونی با پرتوهای ماوراء بنفش می باشد.
 

با اینحال، ترمیم با استفاده از فرایند NER که توسط سلول های انسان نیز استفاده می شود، یک مکانیسم 
بیماری های  از  بعضی  DNA محسوب می شود.   نوار  ترمیم شکستگی های تک  برای  اثری  نسبتا کم  و  کلی 
ژنتیکی نادر و خطرناک در انسان مانند بیماری های Xerodrema pigmentosum و Cockayne Syndrome، به 
دلیل موتاسیون پروتئین های مربوط به فرایند NER و در نتیجه ی مختل شدن فرایند بازسازی حاصل می شود. 

دیمرهای پیرمیدین ترمیم نشده، جزو علل اصلی سرطان پوست در انسان می باشند. 

فرایند ترمیم های فتوشیمیایی، یا بازسازی و احیاء مجدد اسیدهای هسته ای با استفاده از پرتوهای نوری، 
معموالً با استفاده از آنزیم های فتوشیمیایی )Photoreactivating enzymes, PRE( انجام می شود و می تواند 
روندی را که منجر به تولید واکنش های دیمر در دوپلکس DNA گردیده، سریعا رجعت داده و خنثی نماید. 
آنزیم های فتوشیمیایی PRE می توانند مولکول های دیمر شده CPDs را شکسته و آن ها را بازسازی نمایند، ولی 
قادر به شکستن مولکول های 4،6 پیرمیدین پیرمیدون)pyrimidine_Pyrimidones 6,4(  نمی باشند. آنزیم های 
فتوشیمیایی PRE به غیر از کاتالیز نمودن واکنش های بازسازی صدمات دیمری CPDs توسط پرتوهای نوری، 
دارای کاربردهای دیگری نیز می باشند، زیرا این آنزیم ها در حیواناتی که کامال در تاریکی زندگی می کنند و یا 
در اندامی مانند کبد قورباغه که در معرض نور قرار ندارد نیز یافت می شوند. بعضی مطالعات نشان می دهند که 
ترمیم تولیدات فتوشیمیایی 4،6 پیرمیدین و پیرمیدون، زمانی که در معرض نور مرئی قرار می گیرند، سریع تر 
از زمانی است که در تاریکی انجام می شود، هر چند آنزیم های PRE به صورت مستقیم بر روی بازسازی این 

جراحات عمل نمی کنند.

در فرایند ضدعفونی آب با پرتوهای ماوراء بنفش، معموالً تولیدات فتوشیمیایی4،6 پیرمیدین و پیرمیدون، 
CPDs تولید می گردند، ولی شدت نسبی موتاسیون آن ها قوی  به نسبت تقریبی یک سوم تعداد دیمرهای 
 تر از دیمرهای CPDs می باشد. تولید آنزیم نورانی دیگری به نام فتو الیز یا الیز در اسپور بعضی میکروب ها 
)Spore photoproduct lyase( یا )Photolyase( نیز می تواند دیمرهای CPDs را مستقیما به حالت طبیعی 
آنزیم الیز  توسط   DNA نوار  بر روی  مولکولی  اول، شکستگی  فرایند در مرحله  این  بازسازی کند. در  اولیه 
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شناسایی می گردد و سپس پرتوهای نوری با طول موج های بلندتر از 300 نانومتر که شامل نور مهتابی و نور 
خورشید می شود، جذب شده و واکنش های فتوشیمیایی که منجر به گسیخته شدن دیمرهای پیرمیدین و 

بازگشت آن ها به حالت طبیعی اولیه می باشد، انجام می گیرد. 

توسط  که  را  معینی  مولکولی  شکستگی های  می تواند  که  می باشد،  رادیکال  آنزیم  یک  فتوالیز  آنزیم 
پرتوهای ماوراء بنفش در اسید هسته ای DNA میکروب ها و بسیاری موجودات دیگر بوجود می آیند، ترمیم 
و بازسازی نماید. یکی از دالئل ویژه قابلیت برگشت و احیاء اسپورهای باکتریائی و سخت جان بودن آن ها در 
از آنزیم فتوالیز می باشد که  با استفاده  شرایط و محیط های بسیار سخت و دشوار، وجود مکانیسم ترمیمی 
توسط یک سری واکنش های شیمیایی رادیکال، دیمر فتوشیمیایی بین دو مولکلول تیمین در روی دوپلکس 

DNA را باز نموده و در عوض آن، دو مولکول حلقه ای تیمین سالم جایگزین می نماید. 

ماوراء  پرتوهای  با  از ضدعفونی  پس  کلیفرم  باکتری های  نوری  فعالیت  تجدید  به  مربوط  پژوهش های 
بنفش، نشان می دهد که تجدید فعالیت این باکتری در نور آفتاب به صورت همزمان با عقیم سازی آن انجام 
می گیرد و میزان فعال شدن مجدد آن، با ازدیاد شدت نور مرئی در طول موج 360 نانومتر رابطه مستقیم 
دارد، هر چند میزان حداکثر زنده ماندن باکتری ها بستگی به شدت نور مرئی ندارد. رشد مجدد باکتری ها پس 
از فرایند پرتوافکنی ماوراء بنفش در پساب تصفیه خانه های فاضالب که به دریا تخلیه می گردند، حتی بدون 
  )respiration( فرایند احیاء مجدد توسط نورخورشید نیز مشاهده می شود. احیاء و تامین مجدد فعالیت تنفسی
باکتری ها، یا به عبارت دیگر، توانائی انجام متابولیسم انرژی زا از راه اکسایش سوبسترای )substrate( رشد پس 

از فرایند ضدعفونی، می تواند دلیل ازدیاد تراکم سلول های قابل کشت در سامانه های آب های پذیرنده باشد. 

ادنوویروس ها در مقابل فرایند ضدعفونی با پرتوهای ماوراء بنفش دارای مقاومت نسبتا زیاد می باشند. 
در مقایسه با آنتروویروس ها که معموالً دارای تک نوار RNA یا DNA می باشند، ادنوویروس ها دارای دوپلکس 
dsDNA بوده و با ابعادی بین 30  تا 70 نانومتر، از ویروس های پولیو و MS2 قدری بزرگتر می باشند. الیه 
از  متشکل  کوچک  واحدهای  شامل  می باشد،  نوکلئیک  اسید  حاوی  که  ادنوویروس ها  کپسید  یا  پروتئینی 
 )hexons_trimeric( پروتئینی  ویژه  باندهای  و  هیدروژنی  باندهای  توسط  که  می باشد  همانند  پروتئین  سه 
گونه ای  ویژگی  دارای  زنده،  موجودات  مختلف  گونه های  عفونی سازی  برای  ادنوویروس ها  پیوسته اند.  هم  به 
مشخص )Species specific( می باشند و تاکنون شواهدی که نشان دهنده قابلیت جهش ادنوویروس ها از یک 
گونه بیولوژیکی به گونه دیگر باشد، مشاهده نشده است. بنابراین، در حال حاضر، خطر ابتال شدن انسان به 
ادنوویروس توسط حیوانات )Zoonotic infections( مطرح نیست.)نگاه: فصل ادنوویروس ها(. به نظر می رسد 
ادنوویروس ها از DNA سلول های میزبان، بدون نیاز به نور، برای ترمیم اسید نوکلئیک خود استفاده می کنند و 
به خاطر این مکانیسم ترمیم در تاریکی )Dark repair mechanisms(، در مقابل ضدعفونی با پرتوهای ماوراء 

بنفش مقاومت نسبی زیاد دارند.
 

پژوهش دیگری نشان می دهد که در دوزهای مساوی ماوراء بنفش، تفاوت محسوسی بین المپ فشار 
پائین و فشار متوسط در رابطه با میزان فعال شدن مجدد میکروب ها پس از ضدعفونی مشاهده نمی گردد. در 
رابطه با سامانه های ماوراء بنفش در دوزهای پائین بین ۵ تا mJ/cm2 ۲0 با استفاده از المپ های فشار پائین 
و فشار متوسط  ماوراء بنفش، میزان فعال شدن مجدد میکروب ها نسبتا بسیار باال می باشد. بنا براین، در اکثر 
استانداردها میزان حداقل دوز ماوراء بنفش بر اساسmJ/cm2 40 به عنوان مرحله اول ضدعفونی متناوب آب 

آشامیدنی یا پساب، پذیرفته شده است که سپس می باید با نوعی ضدعفونی شیمیایی همراه گردد.
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بازسازی  راه  از  ضدعفونی،  یا  انفعال  از  پس  ویروسی  ذرات  مجدد  شدن  فعال  روش های  از  یکی 
فزاینده«  مجدد  »فعالیت  یا  تکثیری«  مجدد  »بازسازی  فرایند  از  استفاده  با  دیده،  صدمه   ژنوم های 
یا  ژنوم های دو   MR فرایند  در  داده می شود.  نشان   MR با مخفف  و  )Multiplicity reactivation( می باشد 
چند ویروس که هر کدام صدمه یا آسیب محدودی دیده اند، در درون یک سلول میزبان عفونی شده توسط 
وارده  از آسیب های  بازسازی بخشی  و  ترمیم  به  انجام می دهند که منجر  با یکدیگر واکنش هایی  ویروس ها، 

ژنومی ویروس ها می گردد و در نتیجه نهایتا می تواند یک یا چند ژنوم ویروسی سالم تولید نماید.
 

در یک مطالعه پژوهشی، ذرات سه گونه ریوویروس )Reovirus( که در معرض تابش پرتوهای ماوراءبنفش 
قرار گرفته بودند، آثار فرایند بازسازی مجدد MR در آن ها مشاهده شد. در این پژوهش، میزان دوز پرتوهای 
بود،  ویروس می  نوع  فقط یک  عفونت  به  میزبان، محدود  عفونت سلول  اگر  که  بود  در حدی  بنفش  ماوراء 
ویروس ها نابود می شدند. ولی وقتی دو یا چند نوع ویروس آسیب دیده امکان عفونی سازی یک سلول میزبان را 
یافتند، سپس با استفاده از فرایند MR، ویروس های جدید با ژنوم سالم ویروس والد )Viable progeny( تولید 
شدند. همچنین مکانیسم دیگری برای ترمیم اسید هسته ای DNA که هر دو رشته آن آسیب دیده است، به 
نام فرایند ترکیب مجدِد ترمیمی )Recombinational repair( یا )Homologous recombination( توسط انواع 

میکروب ها استفاده می گردد که موجب ابقاء و پایداری نسل جدید میکروب می گردد. 

۲-1۰.   فرایند های ترمیم میکروبی پس از ضدعفونی آب با ترکیبات کلر

چند  هر  می گیرد،  نیز صورت  کلر  ترکیبات  با  آب  از ضدعفونی  پس  میکروب ها  مجدد  رشد  و  ترمیم 
مطالعات پژوهشی در این زمینه، در حد نسبتا پائین قرار گرفته است. مطالعات پژوهشی نشان می دهند که 
بخشی از باکتری های کلیفرم پس از فرایند کلرزنی آب ممکن است دارای جراحات غیر ُکشنده باشند و سپس 
بهبود یافته و موجب رشد مجدد و کاهش کیفیت میکروبی آب گردند. ازدیاد میزان نیاز اکسیژن بیوشیمیایی 
 ،)Chemical oxygen demand, COD( و نیاز اکسیژن شیمیایی )Biochemical oxygen demand, BOD(
که در پساب برخی از تصفیه خانه های فاضالب پس از فرایند کلرزنی و خنثی نمودن کلر  باقیمانده مشاهده 

می گردد، به خاطر استفاده باکتری ها از سوبسترای جدید قابل تجزیه میکروبی بشمار می رود. 

باکتری ها            بالقوه ی  مجدد  رشد  یا  پتانسیل  با  رابطه  در  کلرزنی  فرایند  اثرات  به  مربوط  پژوهش های 
)Bacterial regrowth potential, BRP( در شرایطی که مواد الی ناشی از متالشی شدن جلبک ها در محیط 
رشد نیز وجود داشته باشند )Algonic organic matter, AOM(، نشان می دهد کلرزنی جلبک های سالم، به 
نحوی که کلر  باقیمانده کامال مستحیل گردد، موجب ازدیاد چشم گیر سوبسترای یا مواد قابل تجزیه میکروبی 
در آب می گردد. بعالوه، کلرزنی با دی اکسید کلر )Chlorine dioxide( در آب هایی که دارای مواد محتوای 
با  مقایسه  در   )BRP( باکتری ها  بالقوه  رشد  میزان  در  کمتری  ازدیاد  موجب  می باشند،   )AOM( جلبک ها 

آب هایی که با گاز کلر ضدعفونی شده اند، می شود. 

تجزیه  قابل  آلی  کربن  میزان  که  زمانی  آشامیدنی،  آب  نمونه های  در  می دهد  نشان  دیگری  پژوهش 
)میکروبی( در آب )Assimilable Organic Carbon, AOC( بیش از ug/L 110 بر حسب کربن استیت باشد، 
تراکم جمعیت باکتری های هتروتروف نسبت به تراکم آن ها در آب هایی که میزان AOC آن ها کمتر می باشد، 
حتی زمانی که کلر آزاد  باقیمانده در آب در حد بیش از mg/L 1/0 نیز تامین شده باشد، بسیار باال تر است. 
بنابراین، تامین میزان کلر  باقیمانده در حد mg/L 0/۲ برای کنترل رشد مجدد باکتری ها در آب های آشامیدنی 
یا صنعتی که دارای میزان نسبتا  باالی غلظت AOC می باشند، کافی نخواهد بود. بعالوه، آب های تصفیه شده 
با استفاده از روش اسموز معکوس )Reverse Osmosis( نشان می دهد چنانچه میزان غلظت کربن الی قابل 



14۲

 فرایند ضدعفونی آب                 فصل ششم

تجزیه )AOC( در آن ها از حد تقریبی ug/L 30 تجاوز کرده و آب ضدعفونی نشود، می تواند موجب رشد مجدد 
میکروب ها در آب شود. 

در رابطه با توان ضدعفونی میکروب های بیماری زا توسط مواد متداول اکسایش شیمیایی، به طور کلی 
و تخمینی شاید بتوان درجه بندی زیر را، به ترتیب از رده باال به پائین قائل شد: 1. اوزون ۲. دی اکسید ُکلر 
 )pH( 4. یون هیپوُکلریت و ۵. ُکلرامین ها. زمان تماس، پ.هاش )hypochlorous acid(3. اسید هیپوُکلروس
آب و درجه گرمای آب از عوامل مهم برای انفعال میکروبی توسط مواد شیمیایی ضدعفونی کننده، می باشند. 

مقاومت نسبی میکروب ها در مقابل مواد شیمیایی ضدعفونی کننده، تقریبا به طور کلی به ترتیب از رده 
باال به پائین به صورت زیر می باشد: تخمک های پروتوزوئرها )Cysts & Oocysts( بسیار مقاوم تر از باکتریوفاژها 
و ویروس های حیوانی می باشند و موجودات اخیر مقاوم تر از باکتری ها از جمله باکتری های کلیفرم می باشند 
)به استثناء مایکوباکتری ها که احتماالً از بیشتر ویروس ها نیز مقاوم ترند(. منفعل ساختن یا نابود کردن هر دو 
گروه ویروس ها و باکتری ها زمانی که این میکروب ها جذب مواد معلق در آب می گردند، در مقایسه با ویروس ها 
و باکتری هائی که آزادانه و به تنهائی در آب شناورند، بسیار دشوارتر می باشد. بنابراین، کاهش مستمر و اساسی 

کدورت آب و مواد معلق در آب قبل از فرایند ضدعفونی، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. 

11. جمع بندی

از  هدف  جمله  از  و  آب  کیفیت  و  آب  گردش  به  مربوط  معضالت  و  دیدگاه ها  کلی  روند  مجموع،  در 
فرایند ضدعفونی آب، نشان می دهد که همانند گسترش و انبساط مستمر جهان فیزیکی، پیوسته مقوالت و 
چالش های جدید و متنوع، همزمان با توسعه و پیشرفت های صنعتی و تکنولوژیک که در بستر محیط زیست 
و  مربوطه  محیطی  زیست  معضالت  شناسایی  و  بررسی  متاسفانه،  می باشند.  تکوین  حال  در  می شوند،  واقع 
اقدامات  و  بحرانی شدن حاد مشکالت محیط زیستی رخ می دهد  از  غالبا پس  راه حل های مناسب،  تدوین 
مؤثر پیشگیرانه که عموما با هزینه های بسیار کم تر امکان پذیر بوده، کمتر به چشم میخورد. پژوهشگران و 
دانشمندان محیط زیست می باید پیوسته قبل از رسیدن به راه حل های مناسب برای مسائل موجود، چشم براه 

مسائل نوظهور که به همراه تکنولوژی های جدید بوجود می آیند، باشند.
 

به عنوان نمونه، در حالی که راه حل های مناسب برای کنترل ترکیبات جانبی زیان آور فرایند ضدعفونی 
آب و یا کنترل آالینده های غددی در حد مناسب حاصل نشده است، موج جدیدی از آالینده های مربوط به 
تکنولوژی نانو )Nanotechnology( در راه است و کمتر کسی از عواقب و چگونگی مقابله و کنترل آن آگاه 
 )Micromolecular( مولکولی  میکرو  و  مولکولی  و  اتمی  مواد در سطح  توسعه  علم  نانو،  تکنولوژی  می باشد. 
می باشد و تا کنون بیش از یک هزار محصوالت تجارتی که حاوی مواد نانو می باشند، شامل گستره وسیعی از 
تجهیزات عمومی، از تلفن های هوشمند )smart phones( گرفته تا مواد بهداشتی مانند کرم پوست، در کلیه 
زمینه های دارویی، مهندسی، الکترونیک و تولید انرژی، تولید می گردند. این شرایط در حالی است که اطالعات 
در مورد اثرات زیان آور االینده های نانو نسبت به سالمتی انسان و نسبت به سایر موجودات محیط زیست، بسیار 
ناچیز است و ناچیز تر از آن، روش های پیشگیری از آسیب ها و کنترل آلودگی محیط زیست، شامل روش های 

مناسب تصفیه آب آشامیدنی و فاضالب می باشند. 

تکنولوژی نانو که در مقیاس مولکولی برای کارایی افزوده طراحی می گردد، دارای سطوح وسیع مولکولی 
و  اتمی می باشد، که در نتیجه، طبعا می تواند منجر به ازدیاد کم سابقه میزان واکنش های شیمیایی و بیو 
شیمیایی در محیط زیست و بویژه در محیط کره آبی )hydrosphere( زمین گردد. تکنولوژی و صنایع نانو 
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و تولید روزافزون ضایعات تکنولوژی نانو و تخلیه و گسترش آن در محیط زیست، موجب چالش های جدید 
پیچیده ای که به احتمال قوی مستلزم تکنولوژی های پیشرفته تر برای کنترل و تصفیه مناسب آن ها می باشد، 

خواهد بود. 

چنانکه اشاره شد، هدف از ضدعفونی آب آشامیدنی در دهه اول قرن بیستم، محدود به ضدعفونی و 
عقیم کردن میکروب های بیماری زا بود. در نیمه دوم قرن گذشته، این هدف شامل جلوگیری از تولید و به 
حداقل رساندن مواد جانبی زیان آور حاصل از ضدعفونی آب نیز گردید و در دهه اول قرن حاضر، اکسایش و 
از بین بردن آالینده های غددی )فصل 7( نیز به این اهداف اضافه شد و پژوهش های اولیه در مورد ضدعفونی 
بردن  بین  از  و  میکروبی  زمینه ضدعفونی  گسترش  و  زیان آور  جانبی  مواد  کاهش  منظور  به  چندمرحله ای، 
آالینده های غددی، نیز آغاز شده است. بنابراین، ارزیابی همه جانبه روش های مختلف ضدعفونی آب، می باید 

در رابطه با هر سه هدف یا ضوابط جامع فوق، بررسی گردد. 

 )WERF( در پایان، جدول 3-6 که از نتایج ارائه شده در گزارش فدراسیون پژوهشی محیط  زیست آبی
تحت عنوان عواقب و سخت جانی میکروب های بیماری زا در مقابل ضدعفونی با پرتوهای ماوراء بنفش و کلر، 
استخراج گردیده و مقاومت نسبی میکروب های مختلف که به صورت آزاد در آب شناور )Free swiming( بوده 

و یا متصل به ذرات معلق باشند )Particle bound microorganisms( را نشان می دهد، ارائه می گردد. 



1. Free-swimming Microor-
ganisms: 

میکروب های شناور آزاد

MPHI UV lamp 
المپ ماوراء بنفش فشار 

متوسط و شدت باال

LPLI UV lamp
المپ ماوراء بنفش  فشار پائین 

و شدت باال

Free Chlorine
کلر آزاد

Monochloramine
مونوکلرآمین

Enteric bacteria & protozoa
باکتری ها و پروتوزوئر های روده 

و معده

Very Susceptible 
بسیار  مستعد صدمه خوردن

Variable
صدمه پذیری متغیر

Pathogenic & enteric vi-
ruses & indicator viruses
ویروس های بیماری زای روده و 

معده و ویروس های شاخص

Susceptible specially @ 260-270 & <220 nm 
wavelength, but are 10x more Resistant than enteric 

bacteria & protozoa
صدمه پذیر به ویژه در طول موج های ۲60 تا ۲70 نانومتر 

و کوتاه تر از۲۲0 نانومتر، ولی نسبت به باکتری ها و 
پروتوزوئرهای روده و معده بیش از ده برابر آن ها مقاومست

Variable 

صدمه پذیری متغیر

Coliform
کلیفرم

Susceptible
صدمه پذیر 

Susceptible
   صدمه پذیر

Susceptible to long Ct   
صدمه پذیر نسبت به مقادیر 

  Ct باالی

Cryptosporidium & Giardia 
ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم

Very Susceptible with 1.0 Log reduction  
per 1.0 mJ/cm2  

بسیار صدمه پذیر در حد یک لگاریتم کاهش در ازاء دوز 
یک میلی ژول در سانتیمتر مربع

Very Resistant, requires Ct >7000 (mg/L.min) 
بسیار مقاوم و مستلزم مقادیر Ct  بیش از 7000 

میلیگرم در لیتر در دقیقه می باشد 

C. parvum oocyst 
اُاُسیست کریپتوسپوریدیوم 

پرووم

Same as above. Following inactivation, did not restore 
infectivity by light or dark DNA repair mechanisms  

صدمه پذیری مانند ردیف باال، به عالوه، مکانیسم های ترمیم 
DNA با کمک نور و یا بدون آن، منجر به بازیافت توان 

بیماری زایی نشد

     Very Resistant  
بسیار مقاوم )صدمه ناپذیر(

Clostridium spores 
اسپورهای کالستردیوم

Resistant  مقاوم Resistant مقاوم Resistant مقاوم Susceptible to long Ct 
 Ct صدمه پذیر با مقادیر باالی

Somatic coliphages  
& C. perferinges  

کلیفاژهای سوماتیک و 
کالستردیوم پرفرینجس

N/A 
مورد ندارد

LPUV+Free Cl2 is effective, but C. perferinges 
spores (a fecal indicator) are extremely Resistant 

المپ فشار پائین ماوراد بنفش بهمراه کلر آزاد، مؤثر است، 
ولی اسپورهای کالستردیوم پرفرینجس که یک شاخص 

مدفوعی است، بسیار مقاوم می باشند

LPUV+Chloramine is more 
effective on C. perferinges 
spores
المپ فشار پائین ماوراءبنفش 

بهمراه کلرآمین نسبت به 
اسپورکالستردیوم پرفرینجس 

مؤثرتر از ستون قبلی است
Adenoviruses 
ادنوویروس ها

Very Resistant 
بسیار مقاوم

Very Suscep. 
بسیار صدمه پذیر

Susceptible 
صدمه پذیر

2. Particle-bound Microorganisms:

 Coliform

کلیفرم

 Resistant

مقاوم

     Susceptible to long
 Ct صدمه پذیر نسبت 

  Ct به مقادیر باالی

 Susceptible to very long Ct

صدمه پذیر نسبت به مقادیر 
  Ct  بسیار باالی

Coliphages کلیفاژها  Resistant    مقاوم Resistant مقاوم 

C. parvum oocyst اُاُسیست
کریپتوسپوریدیوم پرووم

Resistant   مقاوم Resistant   مقاوم

S. typhimurium 
 سلمونال تایفیموریوم

Resistant   مقاوم Variable   صدمه پذیری متغییر

جدول شماره 3-6: مقاومت نسبی میکروب ها در مقابل روش های مختلف ضدعفونی با پرتوهای ماوراء بنفش و کلرزنی )استخراج 
.)WERF شده از گزارش
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1۲. پرسش ها

سه مسیر یا راه عمده انتقال میکروب های بیماری زای آبزی به انسان را نام ببرید.. 1
گردش آب یا سیکل هیدرولوژیک را مختصراً توضیح دهید. منبع انرژی گردش آب چیست؟. ۲
سه محدودیت عمده یا مهم فرایندهای ضدعفونی آب را نام ببرید.. 3
تاکسونومی میکروب ها را به سه طبقه یا سه کالسه بندی عمده نام ببرید . 4
جمعیت یا گروه های حساس که بیش از سایرین در معرض خطر ابتال به بیماری های ناشی از آب . ۵

می باشند را نام ببرید.
 هدف اصلی در فرایند ضدعفونی آب آشامیدنی، کدامیک از اهداف زیر می باشد؟. 6

1. از بین بردن کلیه میکروب های آبزی   
۲. از بین بردن کلیه باکتری ها و انگل های بیماری زای آبزی   

3. از بین بردن کلیه میکروب های بیماری زای آبزی   
4. از بین بردن کلیه ویروس ها و آمیب های بیماری زای آبزی   

۵. از بین بردن کلیه جلبک ها و مواد سمی آن ها در آب    

گردید؟ مختصراً . 7 ریشه کن  غربی چگونه  پیشرفته  در کشورهای  تیفوئید  و  وبا  بیماری های  اپیدمی 
توضیح دهید.

مختصراً توضیح دهید مولکول های »کلر آزاد« و »ترکیبات کلر« چه می باشند و چگونه در آب تولید . 8
می گردند؟ 

میزان کلر الزم برای ضدعفونی آب و میزان نیاز یا تقاضای کلر )chlorine demand( در آب را مختصراً . 9
توضیح دهید.

دو دسته از مواد جانبی زیان آور که به خاطر فرایند ضدعفونی آب توسط مواد کلردار تولید می شوند . 10
را نام ببرید و نحوه کلی تولید آن ها را بیان کنید.

فرایند ضدعفونی آب توسط روش کلرآمین زنی را مختصراً توضیح دهید و علت یا چگونگی کاهش . 11
تولید مواد تری هالومتان )THMs( توسط این روش چیست؟

نکات منفی عمده در مورد استفاده از روش کلرآمین زنی چیست؟ . 1۲
دو مشکل عمده در رابطه با کنترل میزان مسمومیت حاصل از مواد سیانوری در آب را مختصراً توضیح . 13

دهید. 
در بعضی استانداردهای کشورهای صنعتی، به چه دلیل میزان مجاز ترکیبات سیانور در آب آشامیدنی، . 14

آب های  خام  آب  منابع  وارد  نهایتا  که  فاضالب  تصفیه خانه های  پساب  در  آن  مجاز  میزان  از  بیش 
آشامیدنی می شوند، می باشد؟

در فرایند ضدعفونی آب توسط مواد کلردار، ترکیبات کلر با مواد ازت دار )مواد آمونیاکی و آمین ها( در . 1۵
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آب می تواند موجب تولید چه نوع مواد جانبی زیان آور گردد؟  مختصراً توضیح دهید.
اهمیت ماده NDMA چیست و چگونه در فرایند ضدعفونی آب می تواند بوجود آید؟. 16
پرتوهای ماوراء بنفش در چه طول موجی هائی و یا چه نوع از پرتوهای ماوراء بنفش دارای ویژگی . 17

میکروب کشی می باشند؟
چگونگی مکانیسم میکروب کشی توسط پرتوهای ماوراء بنفش را به صورت مختصر بیان کنید.. 18
بکار . 19 آب  سامانه ضدعفونی  در  معمول  طور  به  که  را  بنفش  ماوراء  المپ های  انواع  کلی  مشخصات 

می روند، به صورت مختصر توضیح دهید.
مهم ترین پارامتر کیفیت آب در رابطه با میزان الزم انرژی پرتوهای ماوراء بنفش جهت ضدعفونی آب . ۲0

چیست؟
در یک راکتور ضدعفونی آب توسط پرتوهای ماوراء بنفش، حداکثر فاصله بین المپ های )موازی( . ۲1

ماوراء بنفش بر اساس چه ضابطه یا پارامتری تعیین می شود و تاثیر آن در تعداد کل المپ های مورد 
نیاز چیست؟ 

مزایای اصلی استفاده از پرتوهای ماوراء بنفش در مقایسه با کلرزنی برای میکروب کشی پروتوزوئرهای . ۲۲
ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم در آب آشامیدنی را مختصراً توضیح دهید.

پرتوهای ماوراء بنفش در فرایند ضدعفونی آب توسط المپ های فشار پائین با شدت کم )LPLI( که . ۲3
اساسا در طول موج ۲۵4 نانومتر پرتوافشانی می کنند، می توانند موجب چه واکنش های فتوشیمیایی 

 با مولکول های زیر گردند:
 1. مولکول آمونیاک معدنی، 

 ۲. مولکول های کلر آزاد، 
3. مولکول های کلرآمین معدنی )مونوکلرآمین، دیکلرآمین، تریکلرآمین(

 
پرتوهای ماوراء بنفش المپ های فشار متوسط با بازدهی باال )MPHI( در طول موج های بین حدود . ۲4

۲00 تا ۲40 نانومتر، چگونه یا به چه نسبتی می توانند موجب تجزیه و شکستگی مولکول های مواد 
آلی در آب شوند؟ 

در فرایند ضدعفونی آب با پرتوهای ماوراء بنفش، دوز القاء یا افکنده شده یا وارد شده به میکروب را . ۲۵
تعریف کنید 

پارامترهای عمده که در تعیین دوز پرتوهای ماوراء بنفش در راکتور ضدعفونی آب مؤثر می باشند، . ۲6
کدامند؟

مهم ترین پارامتر آب در رابطه با میزان برق مصرفی المپ ها، یا دوز پرتوهای ماوراء بنفش، چیست؟ . ۲7
ضعف یا نقصان استفاده از میکروب های شاخص جهت تبیین کیفیت میکروبی آب را به صورت مختصر . ۲8

توضیح دهید.
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کدامیک از گزینه های زیر، کاهش پلکانی در میزان کارایی ضدعفونی آب برای کنترل ویروس ها را . ۲9
 به درستی نشان می دهد؟

الف( ضدعفونی توسط: 1. کلر آزاد  ۲. کلرآمین ها  3. پرتوهای ماوراء بنفش   
ب( ضدعفونی توسط: 1. کلرآمین ها ۲. کلر آزاد 3. پرتوهای ماوراء بنفش    
پ( ضدعفونی توسط: 1. پرتوهای ماوراء بنفش ۲. کلر آزاد  3. کلرآمین ها   
ت( ضدعفونی توسط: 1. پرتوهای ماوراء بنفش ۲. کلرآمین ها  3. کلر آزاد   

ث( ضدعفونی توسط:  1. کلر آزاد  ۲. پرتوهای ماوراء بنفش  3. کلرآمین ها   
ج( ضدعفونی توسط: 1. کلرآمین ها ۲. پرتوهای ماوراء بنفش 3. کلر آزاد   

کلیفاژها چه نوع موجوداتی هستند و به طور کلی مزایا و کمبودهای استفاده از آن ها به عنوان شاخص . 30
انتروویروس های بیماری زا در آب، چیست؟

مزایای استفاده از پرتوهای ماوراءبنفش در مقایسه با کلر زنی برای ضدعفونی آب را به طور کلی بیان . 31
کنید.

کمبودها یا نکات ضعف استفاده از پرتوهای ماوراءبنفش در مقایسه با کلر زنی برای ضدعفونی آب را . 3۲
بیان کنید.

اصول پایه ای استفاده از فرایندهای ضدعفونی متناوب یا چندمرحله ای را بیان کنید.. 33
هدف اصلی فرایندهای اکسایش پیشرفته )AOP( در آب آشامیدنی چیست؟ و روش های عمده آن . 34

را نام ببرید.
مکانیسم فرایندهای اکسایش پیشرفته )AOP( در آب آشامیدنی، چگونه است؟. 3۵
آب . 36 در   )AOP( پیشرفته  اکسایش  فرایند  راندمان  کاهش  موجب  می تواند  شرایطی  یا  عوامل  چه 

آشامیدنی شوند؟
به طور کلی پس از فرایند ضدعفونی آب، چگونه و تحت چه شرایطی بعضی از میکروب ها می توانند . 37

مجدد رشد کنند؟ 
سه مکانیسم اصلی ترمیم اسیدهای هسته ای دی. ان. ای )DNA( توسط بعضی از میکروب ها را پس . 38

از آسیب خوردن توسط پرتوهای ماوراء بنفش مختصراً توضیح دهید.
رابطه بین تراکم جمعیت باکتری های هتروتروف و میزان کلر  باقیماندها و میزان کربن آلی قابل تجزیه . 39

)میکروبی( )Assimilable Organic Carbon, AOC( در شبکه آبرسانی را مختصراً توضیح دهید.

کدامیک از گزینه های زیر، درجه بندی توان ضدعفونی مواد شیمیایی اکسایش را، به ترتیب از . 40
 رده باالی راندمان میکروب کشی، تا رده های پایین تر، نشان می دهد؟

 الف( 1. اوزون  ۲. اسید هیپوُکلروس  3. دی اکسید ُکلر  4. یون هیپوُکلریت    ۵. ُکلراَمین ها



148

در آب                            فصل ششم  آالینده های کم عیار 

 ب( 1. اوزون ۲. دی اکسید ُکلر 3. اسید هیپوُکلروس 4. یون هیپوُکلریت   ۵. ُکلراَمین ها
 پ( 1. دی اکسید ُکلر    ۲. اوزون   3. اسید هیپوُکلروس   4. یون هیپوُکلریت    ۵. ُکلراَمین ها 

 ت( 1. اسید هیپوُکلروس   ۲. اوزون   3. دی اکسید ُکلر   4. یون هیپوُکلریت    ۵. ُکلراَمین ها
ث( 1. ُکلراَمین ها  ۲. یون هیپوُکلریت  3. اوزون  4. دی اکسید ُکلر     ۵. اسید هیپوُکلروس 

پارامترهای عمده در راندمان ضدعفونی آب آشامیدنی توسط مواد شیمیایی کلر یا اوزون کدامند؟. 41

کدامیک از گزینه های زیر به صورت کلی، مقاومت نسبی میکروب ها را نسبت به مواد شیمیایی . 4۲
ضدعفونی کننده، به ترتیب از رده باالی مقاومت، به رده های پایین تر مقاومت میکروب ها نشان 

 می دهد؟
الف( 1. باکتری ها  ۲. باکتریوفاژها و ویروس های حیوانی 3. تخمک )کیست و اُاُسیست( های 

 پروتوزوئرها
ب( 1. تخمک )کیست و اُاُسیست( های پروتوزوئرها ۲. باکتری ها  3. باکتریوفاژها و ویروس های 

 حیوانی 
پ( 1. باکتریوفاژها و ویروس های حیوانی ۲. تخمک )کیست و اُاُسیست( های پروتوزوئرها 3. 

 باکتری ها )به استثناء مایکوباکتری ها که احتماالً از بیشتر ویروس ها نیز مقاوم ترند(. 
ت( 1. باکتریوفاژها و ویروس های حیوانی ۲. باکتری ها )به استثناء مایکوباکتری ها که احتماالً از 

 بیشتر ویروس ها نیز مقاوم ترند( 3. تخمک )کیست و اُاُسیست( های پروتوزوئرها
ث( 1. تخمک )کیست و اُاُسیست( های پروتوزوئرها ۲. باکتریوفاژها و ویروس های حیوانی  3. 

 باکتری ها )به استثناء مایکوباکتری ها که احتماالً از بیشتر ویروس ها نیز مقاوم ترند(
ج( 1. باکتری ها ۲. تخمک )کیست و اُاُسیست( های پروتوزوئرها 3. باکتریوفاژها و ویروس های 

حیوانی

کاهش میزان کدورت آب و مواد معلق در آب قبل از فرایند ضدعفونی، چگونه یا به چه نحوه ای در . 43
راندمان میکروب کشی تاثیرگزار می باشد؟

روند تکاملی اهداف ضدعفونی آب آشامیدنی را به صورت مختصر از دهه اول قرن بیستم تا دهه اول . 44
قرن حاضر، توضیح دهید. 

مختصراً توضیح دهید چنانچه پساب یک تصفیه خانه فاضالب به صورت مؤثر ضدعفونی نشود، چگونه . 4۵
می تواند در کیفیت آب آشامیدنی تاثیرگزار واقع شود؟

    
استاندارد میزان کاهش ویروس ها در فرایند ضدعفونی آب آشامیدنی در آمریکا کدامیک از مقادیر . 46

 زیر می باشد:
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3. چهار )4( لگاریتم    ۲. سه )3( لگاریتم     1. دو )۲( لگاریتم    
6. هفت )7( لگاریتم  ۵. شش )6( لگاریتم   4. پنج )۵( لگاریتم  

 معادل های لگاریتمی و در صدی میزان جداسازی یا انفعال تراکم میکروب ها را در زیر بنویسید:. 47
99% =     لگاریتم,  90%=    لکاریتم,    99.99%=     لکاریتم,        99.9999%=     لگاریتم,

چنانچه تراکم ویروس های روده ای در آب یک تصفیه خانه آب آشامیدنی، قبل از فرایند ضدعفونی، . 48
برابر با 106 عدد ویروس در 100 میلی لیتر آب باشد و راندمان متوسط فرایند ضدعفونی برابر با 
با 100  برابر  ویروس ها در جمع  این  بیماری زایی  دوز  ولی  باشد،  ویروس ها  لگاریتم خنثی سازی   4
عدد ویروس در لیتر آب باشد، آیا آب آشامیدنی خروجی از این تصفیه خانه می تواند موجب بیماری 

ویروسی شود یا خیر؟ محاسبات خود را نشان دهید. 

میزان پارامتر Ct بر مبنای استاندارد وزارت بهداشت کالیفرنیا برای پساب تصفیه خانه های فاضالب . 49
که دارای مرحله سوم تصفیه می باشند و پساب مربوطه در منابع طبیعی که نهایتا جهت تهیه آب 
آشامیدنی استفاده می گردد، تخلیه می شود، برابر با 4۵0 )میلی گرم در لیتر. دقیقه( می باشد. چنانچه 
نیاز کلر پساب برابر با ۲/0 میلی گرم در لیتر  و زمان ماند پساب در استخر تماس با کلر برابر با یک 
ساعت باشد و میزان کلر باقیمانده که وارد شبکه آبرسانی می گردد می باید برابر با 1/0 میلی گرم در 
لیتر باشد، تعیین کنید چه میزان غلظت کلر برای ضدعفونی پساب مربوطه الزم خواهد بود. استدالل 

و محاسبات خود را نشان دهید.
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آالینده های غددی 

سرخط مطالب
ضایعات آالینده های غددی، مکانیسم های عملکرد آالینده های غددی، اپیدمی چاقی مفرط و آالینده های 
غددی، آالینده های غددی و اختالل های جنسی، آالینده های غددی و ناهنجاری های سامانه مغز و اعصاب، 

چارچوب و مقررات کنترل آالینده های غددی، فرایند های تصفیه آالینده های غددی در آب و فاضالب.

1.  مقدمه

با توجه به این که ظاهرا بحث و تبادل نظر در محافل علمی محیط زیستی و در مطبوعات عمومی کشور 
ما ایران، در باره آالینده های غددی تا کنون باز تاب وسیعی نداشته و همچنین نظر به این که آالینده های 
غددی جزو عوامل عمده ایجاد ضعِف سامانه ایمنی و سایر عوارض عمده که گریبان گیر جمعیت های وسیع 
می گردد، می باشد و در نتیجه موجب گسترش وسیع عفونت های میکروبی نیز می شود، در اینجا یک مرور کوتاه 
و جمع بندی کلی از اهم مطالب، با هدف آشنایی با این مبحث نسبتاً جدید از دیدگاه علوم و مهندسی محیط 
زیست، ارائه می شود. امید است که پژوهش گران و متخصصین سامانه غددی و علوم پزشکی و علوم و مهندسی 
محیط زیست، این مباحث را در سطح باالتر و وسیع تر برای آگاهی عموم و دانش پژوهان و چاره جویی های 

مناسب مطرح سازند.

اخیر،  دهه  دردو  ویژه  به  آزمایشگاهی  تکنیک های  و  روش ها  زمینه  در  توجه  شایان  پیشرفت های 
نوظهور  آالینده های  یا   )Trace contaminants or micropollutants( ریزمقدار  آالینده های  کشف   موجب 
شیمیایی  ترکیبات  سری  یک  شامل  نوظهور،  یا  ریزمقدار  آالینده های  است.  شده   )Emerging pollutants(
نام  به  اینجا  در  پس  این  از  و  می باشند  زیست  محیط  حیوانات  و  انسان  غددی  سامانه  در  کننده  اخالل 
آالینده های غددی )Endocrine disrupting compounds, EDCs( خوانده می شوند. معموالً غلظت آالینده های 
لیتر  نانوگرم در  نازل  بسیار  یا پساب تصفیه خانه های فاضالب شهری در سطح  منابع طبیعی آب   غددی در 
آب در  قسمت  میلیارد(  )هزار  ترلیون  یک  در  حجمی  قسمت  یک  با  برابر   )Nanogram per liter, ng/L( 
به  مربوط  مقررات  و  ضوابط  کلیه  هرچند  آشامیدنی  آب های  از  بعضی  می باشد.   )parts per trillion, ppt)
کیفیت آب آشامیدنی را دارا می باشند، ولی می توانند آلوده به آالینده های غددی )EDCs( نیز باشند که با 
تکنولوژی های متداول در تصفیه خانه های آب و فاضالب، به صورت مؤثر به درجه ای که انسان و حیوانات محیط  

زیست را مصون بدارد، قابل تصفیه نمی باشند. 

مختلف  شیمیایی  مواد  وجود  عدم  یا  وجود  یا  غلظت،  میزان  تعیین  برای  شیمیایی  آزمون های  اساساً 
یا مواد جامد مانند لجن تصفیه خانه های آب و فاضالب، استفاده می شوند. همچنین، یک  در نمونه های آب 
بیواسی  غربال گیری  سنجش  یا   )Bioassay tests( بیواسی  آزمون های  نام  به  بیولوژیکی  سنجش های   سری 
مواد  دارای  که  آب  نمونه های  توسط  زنده  موجودات  در  غددی  اثرات  تعیین  برای   )Bioassay screening(
شیمیایی مختلف می باشند، انجام می گیرد. سنجش بیواسی بر روی یک موجود زنده به دو روِش آزمون برروی 

سلول های زنده ولی جدا شده از جانور )in vitro( و آزمایش بر روی خود جانور )in vivo( انجام می شود. 
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در روش in vitro از کشت سلول های موجودات زنده برای تعیین اثرات یک نمونه آب که دارای مواد 
شیمیایی مورد آزمون می باشد، استفاده می گردد، تا به عنوان نمونه مشاهده شود آیا یکی از مواد مورد آزمایش 
مانند  آزمایشگاهی  از جانوران  in vivo، گروهی  در روش  یا خیر.  معینی متصل می گردد  به گیرنده سلولی 
ماهی ها و قورباغه ها و سخت پوستان را در آبی قرار می دهند که دارای مواد مورد سنجش می باشد و یا آب مورد 
آزمایش را به موش یا حیوانات آزمایشگاهی دیگر میخورانند، تا پس از مدتی اثرات بیولوژیکی مواد شیمیایی 
بر روی حیوانات آزمایشگاهی مشاهده و بررسی شود. سنجش های بیواسی دارای یک مزیت و یک محدودیت 
مهم می باشند. مزیت سنجش بیواسی در این است که اثرات تمامی مواد شیمیایی موجود در نمونه آب را به 
صورت کلی و در کلیت ترکیبات آن ها می تواند ارزیابی کند. بنابراین، محدودیت سنجش بیواسی در این است 
که مشخص نمی سازد کدامیک از مواد شیمیایی موجود در آب و یا چه ترکیب ویژه ای از آن ها موجب بروز 

عارضه ی مشاهده شده است. 

یکی از اثرات آالینده های غددی در آب، اول بار با شگفتی تمام زمانی مشاهده شد که در پائین دست 
محل تخلیه پساب تصفیه خانه های بزرگ فاضالب شهری در بعضی از رودخانه ها، اغلب ماهی های جنس نر 
دارای ویژگی های هر دو جنس نر و ماده بودند و تخمک غیر بالغ جنس ماده )Oocyte( در بیضه ماهی های 
نر نیز تولید شده بود، عارضه ای که به نام دوجنسی )Intersex( یا میان جنسی شناخته می شود. هورمون های 
استروژنی در کبد ماهی ها، بویژه ماهی های ماده در دوران تولید مثل و تخم گزاری تولید می گردند، موجب 
تولید نوعی مولکول های مرکب پروتئینی شامل مولکول های چربی و قند )Glycolipoproteins( می گردند که 
به نام مولکول ویتلوجنن )Vitellogenin, VTG( شناخته می شوند و در نهایت منجر به تولید زرده ی تخم های 
تولیدی در ماهی های جنس ماده می گردند )Yolk of developing eggs(. بنابراین، مشخص گردید که مواد 
شیمیایی موجود در پساب تصفیه خانه های فاضالب می توانند عملکرد هورمون های استروژنی را در ماهی های 
جنس نر تقلید کرده و موجب تولید تخمک جنس ماده شوند. براین اساس، مولکول ویتلوجنن به عنوان یک 
شاخص بیولوژیک )Biomarker( برای شناسایی آلودگی ماهی های نر به مواد شبه استروژنی استفاده می شود. 
شاخص های بیولوژیک، شامل تغییرات مولکولی، یا تغییر در گردش های بیوشیمیایی و یا تغییر در فرایندهای 

سلولی درحیوانات آزمایشگاهی می باشد که نسبت به آالینده های محیط زیست واکنش نشان می دهند. 

پیش از این، پدیده ای که ترکیبات شیمیایی معینی می توانند عمل هورمون های حیوانات را تقلید کنند 
در دهه 1930 کشف شده بود، ولی اهمیت آن در آنزمان شفاف نبود. احتمال این که مواد شیمیایی مصنوعی 
موجب اختالل در سامانه غدد گردند، اول بار در سال 1960 مطرح گردید. اولین اثری که مشاهده شد مربوط 
 )PCBs( و پی سی بی ها )DDT( به آلودگی حیات وحش به حشره کش های دارای ترکیبات ُکلر، مانند د.د.ت
)شکل 1-7( بود، که موجب نازک و شکننده شدن پوسته سخت خارجی تخم پرندگان و در نتیجه موجب 
شکسته شدن و ازبین رفتن جوجه های زودرس می گردید، می شد. بعد از مدتی، تولید یا استفاده از این مواد در 

آمریکا ممنوع گردید، هرچند استفاده از د.د.ت در مناطق شیوع ماالریا در افریقا همچنان ادامه دارد.

شکل 1-7: )سمت راست( ساختار شیمیایی مولکول د.د.ت )DDT(  و )سمت چپ(  پی.سی.بی. ها )PCBs( و مکان های احتمالی قرار 
گیری اتم های کلر در شش ضلعی های بنزین نشان داده شده است. )ماخذ: ویکی پیدیا(
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سپس در دهه 1990 دانشمندان متوجه اثرات غددی احتمالی ده ها ماده شیمیایی طبیعی و مصنوعی 
گردیدند. در سال 199۲ پژوهشگران متوجه کاهش جمعیت سوسمارهای دریاچه اپوپکا )Apopka( در ایالت 
و  پخش  به  منجر  که  سانحه ای  خاطر  به  که  گردید  مشخص  علمی،  پژوهش های  نتیجه  در  شدند.  فلوریدا 
واقع شده  قبل  در چندین سال  دریاچه  در  کلر  آلی  ترکیبات  نوع  از  ماده حشره کش  وسیع یک  پراکندگی 
تخمدان  در  ناهنجاری هائی  ایجاد  و  بدن سوسمارها  در  استروژنی  میزان هورمون های  رفتن  باال  بود، موجب 
سوسمارهای ماده و کاهش جمعیت سوسمارهای نر به خاطر تبدیل سوسمارهای جوان از جنس نر به جنس 
ماده )Feminized juvenile allegators( و ناهنجاری هائی مربوط به آلت تناسلی آن ها، موجب کاهش تولید 
مثل سوسمارها شده بود. هر چند در سال 199۲ آب این دریاچه نشانی از حشره کش مربوطه نداشت، ولی 

بافت های بدن و تخم سوسمارها هنوز حاوی مقادیر قابل اندازه گیری حشره کش مربوطه بود )شکل 7-۲(.

مطالعات پژوهشی دیگری نشان می دهد حشره کش ها یا علف کش ها و از جمله ترکیبات شیمیایی
 D ۲،4 که در ماده زرد )Agent Orange( که برای از بین بردن وسیع گیاهان و جنگل ها بکار می رود 
پرمصرف ترین  جزو  جهانی  سطح  در  ولی  گردیده  قدغن  اروپا  در  که   )Atrazine( اترزین  ماده  همچنین  و 
تولید مثل  ناهنجاری های  ایجاد  با  رابطه  DEET، در  نام  به  اِسانس دفع حشره ها  نیز  و  علف کش ها می باشد 
آب  که  می دهد  نشان  مطالعات   این  می باشند.  دوزیستی  حیوانات  دوجنسی  عارضه  و  مادرزادی  نواقص  و 
که  عارضه ای  می گردد،  آن ها  بیضه  در  ماده  تخم های  تولید  موجب  نر  قورباقه های  در  اترزین  ماده  به  آلوده 
پروَزک  نام  به  افسردگی  داروی ضد  مشاهده می شود. همچنین،  نیز  بین جنسی  یا  ماهی های دوجنسی   در 
 )Tadpole( می تواند مانع رشد طبیعی غورباقه گردد.  شکل 3-7، رشد دو بچه قورباقه )Fluoxetine or Prozac(
را پس از ۵7 روز در آزمایشگاه، یکی در آب تمیز و دیگری در آب آلوده به داروی پروزک نشان می دهد. در 

سمت راست، بچه قورباقه در آب آلوده فاقد رشد اعضای دست و پا می باشد.

شکل ۲-7 : در آمدن سوسمارهای نوزاد از تخم در دریاچه اپوپکو که آلوده به ترکیبات آلی کلر بودند.



شکل 3-7: )سمت راست( عدم رشد دست و پا پس از ۵7 روز در بچه غورباقه ای که در آب آلوده به داروی پروزک )Prozac( رشد 
نموده و )سمت چپ( رشد طبیعی بچه قورباغه در آب تمیز )ماخذ: دانشگاه جورجیا(
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ماهی های آب شیرین در پنج دریاچه گریت لیکس )Great lakes( در شمال شرقی آمریکا و مرز آن با 
کانادا، از اوائل قرن بیستم به مدت چندین دهه در معرض آلودگی ترکیبات پی.سی.بی و سایر ترکیبات آلی 
کلر به میزان زیاد قرار داشته اند و در نتیجه این ماهی ها دستخوش ناهنجاری های وسیع در سامانه های تولید 
مثل و غدد تیروئید می باشند. همچنین سمور )Mink( و پرندگانی که از این ماهی ها تغذیه می کنند، مانند 
عقاب، چلچله دریائی )Tern( و مرغ نوروزی )Gull( نیز دچار ناهنجاری های مشابه می باشند. آالینده های غددی 
ترکیبات پی سی بی و مواد بازدارنده آتش سوزی )Flame retardants( نهایتا در اکوسیستم اقیانوس ها جمع 
می شوند و تحدیدی جدی به حیات وحش، بویژه به نهنگ های کشنده )Killer whales( و شیرهای دریائی 

)Seals( بشمار می روند. 

همچنین، حیوانات آزمایشگاهی که آلوده به مواد پی سی بی شده اند، مبتال به ناهنجاری های تیروئیدی و 
هورمون های جنسی می گردند. حیوانات آزمایشگاهی نیز نشان می دهند چنانچه میزان آلودگی به ترکیبات پی 
سی بی نسبتا باال باشد، موجب مسمومیت حاد در آن ها می گردد، ولی در غلظت های پائین، موجب افزایش یا 
کاهش غیر طبیعی فعالیت های فیزیکی،کاهش توان یادگیری، عدم تعادل، ازدیاد مدت زمان واکنش و کاهش 
و  رفتاری  اختالل های  موجب  آزمایشگاهی  حیوانات  در  که  بی  پی سی  ترکیبات  دوزهای  می گردد.  شنوائی 
اختالل در هورمون های جنسی و آنزیم ها می گردد، بسیار نزدیک به دوزهائی است که در انسان نیز مشاهده 
انسان،  بدن  پائین در  آالینده های غددی در غلظت های  نامحسوس  و  بطئی  اثرات  به عبارت دیگر،  می شود. 
ایجاد اختالل در عملکردهای فیزیولوژیکی و دماغی جمعیت های وسیع و  امکان  یا  می تواند دارای پتانسیل 

نسل های آینده انسان نیز باشد. 

۲. ضایعات آالینده های غددی در محیط زیست

آالینده های غددی در اَشکال مختلف بیش از نیم قرن است که در محیط زیست وجود دارند و در بدن 
صدها میلیون نفر در سراسر کره زمین موجود می باشند. بیش از 86000  ماده شیمیایی مصنوعی که اکثرا از 
مواد نفتی و گیاهی ساخته می شوند، در حال حاضر در جوامع انسانی مورد استفاده می باشند. فرایندهای تولید 
این مواد مصنوعی بعضا شامل کاتالیزورها و مواد اولیه سمی می باشند و تنها تعداد معدودی از این ترکیبات 

شیمیایی از نظر اثرات آن ها بر روی انسان مطالعه شده اند. 
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مورد  در  زیادی  اطالعات  ولی  می باشند،  شده  شناخته  غددی  آالینده  شیمیایی  ماده   800 حدود  در 
اثرات و واکنش های آن ها و به ویژه اثرات ترکیبی ان ها در دست نیست. بعضی از این مواد مانند بیس فنل آ 
)Bisphenol A, BPA( و ترکیبات فتالیت )Phthalates( دارای طول عمر نسبتا کم بوده و در محیط زیست 
بسادگی تجزیه می گردند، ولی به خاطر فراگیر شدن آن ها در محصوالت و موادی که به صورت دائم و مستمر 
استفاده می شوند، موجب ناهنجاری های روزافزون در سالمتی انسان می باشند. این دسته از آالینده های غددی، 
مواد شیمیایی ُمِصر مجازی )Pseudo persistent( خوانده می شوند زیرا به مدت طوالنی در محیط زیست دوام 
نمی آورند، ولی چون به صورت پیوسته و مدام در معرض تماس با انسان می باشند دارای همان اثراتی هستند 

که مواد دائمی و همیشه موجود )ُمِصر(. 

اکثر آالینده های غددی در چربی ها حل می شوند، به عبارت دیگر، آالینده های غددی بسادگی از بدن 
دفع نمی گردند و در بافت های چربی ذخیره می شوند. این مواد در بدن موجودات زنده، در زنجیره غذائی به 
طرف باال جمع )Bioaccumulation( می شوند. برای تامین انرژی کافی، موجودات رده های باالتر می باید میزان 
زیادی از موجودات رده های پایین تر را تغذیه کنند. به این ترتیب، میزان یا غلظت های بسیار پائین آالینده های 
غددی در آب، خاک، یا هوا می تواند موجب ایجاد غلظت های به مراتب باالتری به ترتیب در نباتات و سپس 
در حیوانات گیاه خوار و نهایتا در حیوانات گوشتخوار گردد. حیوانات و از جمله انسان در طول عمر، به ویژه به 
سبب چاقی، می توانند آالینده های غددی را در بدن جمع نمایند. یکی از کانال های عمده خروج آالینده های 

غددی از بدن، از راه جفت جنین و نیز شیر مادر می تواند به نوزاد منتقل گردد.
 

در سال ۲009 جامعه سامانه غدد )Endocrine Society( در آمریکا با تهور و اقدامی بی سابقه گزارش 
نمود که نشانه های نگران کننده ای مبنای بر اینکه آالینده های شیمیایی غددی، احتماالً مسبب و منشاء اصلی 
چاقی مفرط و سایر مشکالت جدی مربوطه در تندرستی انسان می باشند، مشاهده شده است. در اغلب این 
موارد و یا در بسیاری از ان ها، پژوهش ها نشان می دهند که دوران جنینی قبل از تولد و دوران نوزادی و کودکی، 
به این دلیل که آالینده های غددی می توانند مستقیما در رشد و توسعه کودک اثرگزارند، جزو آسیب پذیرترین 
دوره های زندگی انسان می باشند و نشانه اثرات آن ها می تواند بعد از گذشت چند سال یا چند دهه ظاهر گردد. 

بالغ«  افراد  بیماری های  رشد  »منشاء  نام  به  علمی،  پژوهش های  در  جدیدی  زمینه  مبنا،  این   بر 
)Origins of Adult Disease Development( بوجود آمده است. طبق این گزارش، ازدیاد میزان چاقی مفرط، 
همزمان با ازدیاد مواد شیمیایی صنعتی در محیط زیست رخ داده و چندین پژوهش علمی که آالینده های 
با واژه علمی جدید به نام »هورمون های چاقی مفرط« )Obesogens( به آن منتسب می کند، نام  معینی را 
می برد. این گزارش۵4 صفحه ای جامعه سامانه غدد بر اساس جمع بندی از 48۵ مطالعه پژوهشی علمی معتبر، 
عنوان می کند که به احتمال قوی آالینده های غددی، منشاء و مسبب اصلی بیماری چاقی مفرط و بیماری های 
مربوطه مانند ناهنجاری های قلب و عروق، دیابت، مشکالت سامانه جنسی، مفصل ها و غیرو می باشند. )برای 

اطالع بیشتر، بخشی از این گزارش در پیوست این کتاب به فارسی ترجمه شده است(.

سپس در ماه فوریه ۲01۲ سازمان بهداشت جهانی)WHO( گزارش جامع و مدونی از نتایج بررسی های 
کمیته ای مرکب از 16 دانشمند طراز اول آالینده های غددی از 10 کشور در قاره های آسیا، افریقا، اروپا و آمریکا 
را، تحت عنوان آخرین دستاوردهای علمی در رابطه با اثرات جهانی آالینده های غددی منتشر نمود. این گزارش 
تأکید می کند که بیماری های مزمن مربوط به سامانه غددی اکنون یک خطر جهانی محسوب شده و میزان ابتال 
به آن در سراسر کره زمین در حال ازدیاد است. شواهد جدید علمی در دهه گذشته، اثرات سوء آالینده های 
غددی در سامانه های تولید مثل، تیروئید، مغز و اعصاب و متابولیسم راکامال نشان می دهد. این بیماری ها شامل 
ناهنجاری های تولید مثل در مردها و در حاملگی زنان، سرطان های معین، چاقی مفرط و توسعه سامانه مغز و 
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اعصاب می باشد و همچنین تأکید می کند که  بیشترین خطر متوجه جنین مادران و نوزادان و کودکان می باشد 
که بیش از همه در مقابل مواد شیمیایی که هورمون ها را متاثر می سازند، صدمه پذیر هستند.

 
از دانشگاه MIT که جزو گروه نویسندگان این گزارش می باشد اظهار می دارد   Zoeller پروفسور زولر
بازدارنده  مواد  و  فتالیت ها  و  آ  فنل  بیس  مانند  غددی  آالینده های  از  بعضی  اثرات  مورد  در  موجود  دانش 
آتش سوزی )Flame retardants(، بسیار جامع بوده و با در دست داشتن اطالعات کامال کافی معتقدیم یک 
تصمیم مسئوالنه در مورد ممنوعیت و یا کاهش استفاده از این مواد توسط دوایر قانونی می باید گرفته شود. این 
کمیته توصیه می کند که کشورهای دنیا می باید استفاده از یک سری مواد شیمیایی آالینده غددی را به منظور 
کاهش صدمات به سالمت و بهداشت عمومی، محدود نمایند. این گزارش با رجوع به قانون سال ۲000 در 
مورد محدود کردن استفاده از ماده کلروپریفوس )Chloropyrifos( که به عنوان حشره کش در منازل استفاده 
می شد، پس از دو سال ممنوعیت استفاده از این ماده شیمیایی در منازل، میزان غلظت این ماده در خون 
کودکان در نیویورک تا ۵0% کاهش یافت. همچنین، ممنوعیت استفاده از فلز سرب در رنگ ها و بنزین و غیرو، 

موجب کاهش میزان سرب در خون کودکان گردید.
 

ارزیابی اثرات آالینده های غددی بر روی جانوران آبزی مورد توجه ویژه می باشد زیرا پژوهش های موجود 
از هر محیط زیست دیگری، صدمه پذیر  یا کره آبی )Hydrosphere( زمین، بیش  نشان می دهد محیط آبی 
می باشد. دو عامل عمده و نافذ در کیفیت منابع طبیعی آب و میزان آالینده های غددی در آن ها عبارتند از 
تخلیه فاضالب و پساب تصفیه خانه های فاضالب شهری و صنعتی و همچنین تخلیه روان آب های سطحی از 
اختالل های غددی  پژوهشی، وجود  مطالعات  آب.  منابع طبیعی  به  و طیور  دام  پرورش  و  مناطق کشاورزی 
گسترده درگونه های زیادی در جانوران محیط زیست از جمله قورباغه ها، ماهی ها، سوسمارها، شکم پایان )مانند 
حلزون ها( )Gastropods( و سایر موجودات را نشان داده و ایجاد این اختالل ها را در رابطه با آلودگی به مواد 
شیمیایی مصنوعی مانند حشره کش ها، استروئید های مصنوعی، مواد شستشو کننده )دیترجنت ها( و مواد نرم 

کننده که در پالستیک ها استفاده می شوند مانند ماده بیس فنل آ مورد تائید قرار داده است.
 

مرگ و میر گسترده ی جمعیت های چند ده هزاری ماهی ها در سراسر آمریکا مرتب گزارش می گردد. در 
سپتامبر ۲011 هزاران ماهی خاردار یا باس سفید )White bass( در رودخانه آرکانزا )Arkansas( به روی آب 
آمدند و علت مشخصی برای مرگ آن ها گزارش نشد. از سال ۲008 مرگ و میر ماهی هائی که دارای جراحات 
و غفونت های پوستی نیز بوده اند، در سرآب یا قسمت باال دست رودخانه جیمز و همچنین در رودخانه های 
رودخانه های  ماهی های دوجنسی در  ویرجنیا دیده شده اند.  ایالت  در   )Cowpasture( کاو پسچر  و  جکسون 
میسی سی پی  و در دریاچه های گریت لیکس نیز مشاهده شده اند. آالینده های غددی نه تنها می توانند موجب 
ناهنجاری دوجنسی شوند بلکه بعضی از آن ها، به ویژه هورمون های استروژنی، می توانند سامانه ایمنی را نیز 

ضعیف نمایند.
 

بعضی از مرگ و میرهای گسترده ماهی ها به خاطر میکروب معین یا سّم مشخص و یا به خاطر عامل 
واحد ویژه ای تشخیص داده نشده اند، بلکه به خاطر ضعف سامانه ایمنی ماهی ها و در نتیجه بروز عفونت های 
آمده اند.  بوجود  فرصت طلب  متنوع  میکروب های  توسط   ،)Opportunistic infections( فرصت طلبانه  وسیع 
مشاهده شده که ماهی های خاردار )Bass( که در مقابل عارضه دوجنسی بسیار مقاوم می باشند، به خاطر وجود 
آالینده های غددی در اندام های بدنشان، مبتال به جراحات و عفونت های پوستی و نهایتا مرگ و میرهای وسیع 

شده اند. 
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)US Geologic Survey, USGS( در سال های 1999-۲000  آمریکا  مطالعات سازمان زمین شناسی 
برای شناسایی و تعیین میزان یا غلظت 9۵ ماده شیمیایی مشخص در آب های 139 رودخانه که در 30 ایالت 
مختلف قرار دارند، نشان می دهدکه غلظت های پائین ده ها آالینده غددی شامل استروئیدها )steroids(، مواد 
دارویی متداول، مواد شستشوکننده، مواد نرم کننده پالستیکی و مواد دفع حشرات، در آب های رودخانه های 
آمریکا وجود دارند. نیمی از این رودخانه ها حاوی الاقل 7 ماده زیان آور و 34% آن ها حاوی الاقل 10 ماده 
زیان آور شیمیایی در غلظت های زیر یک میکروگرم در لیتر می باشند. مواد شیمیایی که بیش از همه مشاهده 
 شدند شامل استروئیدهای کلسترول، کاپروستانول )Coprostanol(، ماده دفع حشرات ن.ن. دی اتیل تولوامید 
 )Triclosan( کافئین قهوه، ماده ضد میکروب تریکلوسن ،)DEET( با مخخف دیت )N N diethyltoluamide(

و ماده نانیل فنل )Nonylphenol( که از تجزیه دیترجنت های غیر یونی حاصل می گردد، می باشند. 

بعضی از آالینده های غددی مانند انواع آنتی بیوتیک ها و هورمون های مصنوعی که برای ازدیاد رشد، یا 
جلوگیری از بیماری دام ها و پرندگان استفاده می شوند، از راه روان آب های سطحی از مزارع پروش دام و طیور 
و مناطق کشاورزی به ویژه در زمان بارش های جوی که فضوالت دام ها و پرندگان را در روان آب ها جاری 

می سازد، مستقیما وارد منابع طبیعی آب می گردند )شکل 7-4(.

آالینده های   :  7-4 شکل   
به  مربوط  شیمیایی  و  میکروبی 
دامداری ها  در  حیوانات  فضوالت 
بارش های  توسط  مرغ داری ها   و 
و  سطحی  آب های  وارد  جوی 

زیرزمینی می گردند.

نام  به  پروتئینی  میزان هورمون  استروژنی می توانند  ترکیبات  نشان می دهد   USGS مطالعات سازمان 
داخلی  ثبات  تامین  و  آهن  عنصر  اصلی  کننده  کنترل  و  شده  تولید  کبد  در  که  را   )Hepsidin( ِهپسیدین 
پستانداران )Homeostasis( و موجودات دو زیستی در آب و خاک و ماهی ها می باشد، کاهش دهند. پژوهشگران 
معتقدند هورمون هپسیدین که در سال ۲000  کشف گردید، در خط اول دفاع در مقابل میکروب های بیماری زا 

قرار دارد و به همین دلیل بیماری دوجنسی و مرگ و میر وسیع ماهی ها غالبا همزمان رخ می دهند.
 

فضوالت و ضایعات انسان و سایر حیوانات که حاوی مواد شیمیایی طبیعی و مصنوعی می باشند جزء 
عمده ای از آالینده های غددی را تشکیل می دهند. نابسامانی دوجنسی ماهی ها، بیشتر در رودخانه هایی که در 
مسیر فعالیت های وسیع کشاورزی یا جمعیت شهرهای بزرگ قرار دارند، مشاهده شده است. بنا براین، بنظر 
می رسد آالینده های غددی که در عرض سالیان دراز وارد آب های طبیعی شده اند موجب بروز بیماری دوجنسی 
در ماهی ها گردیده و به مرور زمان وقتی غلظت آالینده های غددی در آب و در اندام ها و بدن آبزیان به میزان 

بحرانی )Critical mass( می رسد، موجب کشتار جمعِی ماهی ها می گردد. 



160

 آالینده های غددی                  فصل هفتم
به  که  را  آن ها  احتمالی  منشاء  و  عمده  غددی  آالینده های  از  نمونه هایی   7-1 شماره  جدول 
به  باالست  نسبتا  آب،  در  مواد  این  اکثر  حل پذیری  میزان  می دهد.  نشان  می یابند،  راه  سطحی  آب های 
گرم   1/0 حد  در   )Bisphenol A, BPA( آ  فنل  بیس  مانند   )Alkylphenols( فنل  الکیل  مواد  که  صورتی 
اروماتیک  نوکلیر  پلی  هیدروکربن های  و  فلزات  آلی  ترکیبات  و  فلزات  و  استروئیدی  مواد  و  لیتر   در 
)Polynuclear Aromatic Hydrocarbons, PAHs( مانند نفت خام و مواد نرم کننده )Plasticizers( در حد 
چند ده میلی گرم در لیتر و ترکیبات آلی هالوژنی )Organohalides( مانند د.د.ت در حد چند میکروگرم در لیتر 
می باشند. در مقایسه، میزان هورمون های طبیعی در بدن حیوانات معموالً در حد نانوگرم و یا حتی پیکوگرم 

در لیتر، یعنی کمتر از یک هزارم میزان حل پذیری آالینده های غددی در آب می باشند.
 

وقتی هزاران ماهی در ده ها کیلومتر باال دست رودخانه ای که نهایتا منبع آب آشامیدنی جوامعی در پائین 
دست می باشد، یکجا میمیرند، آیا می تواند در رابطه با کیفیت آب آشامیدنی مربوطه، اعالم خطر و هشداری 
آالینده هایی که موجب مرگ وسیع ماهی ها در آب های سطحی و  اینست که  بر  باشد؟  شواهد علمی دال 
نقص عضو آن ها در زمان خارج شدن از تخم در سال های اخیر گردیده، به احتمال قوی در ارتباط با ازدیاد 
ناهنجاری های چاقی مفرط انسان )Obesity(، دیابت، آتیسم، سرطان و سایر نابسامانی های انسان نیز می باشند 

و داروها و سایر موادی که ما روزانه مصرف می کنیم احتماالً به این مشکالت دامن زده اند.
 

محیط  در  آنتی بیوتیک ها  از  بعضی  فراگیر  وجود  خاطر  به  بیماری زا  میکروب های  از  بعضی  همچنین، 
زیست، نسبت به آن ها مصونیت پیدا کرده و در نتیجه بسیاری از آنتی بیوتیک ها برای کنترل بیماری ها بی اثر 
گشته و بنا براین آنتی بیوتیک های جدید و قوی تری می باید تولید شوند که طبعا پس از مدت زمانی، میکروب ها 
نسبت به آن ها نیز مقاوم خواهند گشت و دور تسلسل ادامه خواهد یافت. در کشور آمریکا در حال حاضر آمار 
تلفات انسان در رابطه با میکروب های مقاوم شده در برابر آنتی بیوتیک ها برابر با 700 هزار نفر در سال گزارش 

شده است. 

3.  مکانیسم )عملکرد( آالینده های غددی 

در پژوهش های علمی، همواره اثبات وجود یک پدیده یا اثر، یا اثبات وقوع یک واقعه )اثبات مثبت واقعه(، 
بسیار ساده تر و آسان تر از اثبات عدم وجود هیچ پدیده و اثری، یا اثبات عدم وقوع هیچ واقعه ای )اثبات منفی 
واقعه( می باشد. به عنوان نمونه، عدم مشاهده هیچ گونه عارضه ای از یک ماده شیمیایی در آب برروی نوعی 
از  اثرات بسیاری  زیرا  اثری توسط ماده شیمیایی مزبور نمی باشد،  اثبات عدم وجود هیچ  لزوما دلیل  ماهی، 
آالینده های غددی می تواند حتی در نسل های بعدی و یا در ماهی هائی که احیانا مقاومت کمتری یا مکانیسم 
مختلفی نسبت به ماده شیمیایی مورد آزمایش دارند، ویا بسته به مدت زمان تماس و غلظت ماده شیمیایی و 
یا سن یا مرحله ویژه بیولوژیکی موجود تحت آزمایش )زمان تخم گزاری یا مرحله جنینی و غیرو( مشاهده شود. 
پژوهش های علمی، همواره مستلزم دقت وافر برای احتراز از اشتباهات منفی کاذب و یا مثبت کاذب می باشند.

در حدود 800 ماده شیمیایی صنعتی آالینده غددی شناخته شده می باشند، ولی اطالعات زیادی در 
مورد اثرات و واکنش های آن ها و به ویژه اثرات ترکیبی ان ها در سالمتی انسان و حیوانات محیط زیست در 
 )Phthalates( و ترکیبات فتالیت )Bisphenol A, BPA( دست نیست. بعضی از این مواد مانند بیس فنل آ
دارای طول عمر نسبتا کم بوده و در محیط زیست بسادگی تجزیه می گردند، ولی به خاطر فراگیر بودن آن ها 
در محصوالت و موادی که به صورت دائم و مستمر تولید و استفاده می شوند، موجب ناهنجاری های روزافزون 
 )Pseudo persistent( در سالمتی انسان می باشند. این دسته از آالینده های غددی، مواد شیمیایی ُمِصر مجازی
خوانده می شوند زیرا به مدت طوالنی در محیط زیست دوام نمی آورند، ولی چون به صورت پیوسته و مدام در 
معرض تماس با انسان می باشند دارای همان اثراتی هستند که مواد دائمی و همیشه موجود )مواد ُمِصر( دارند.
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Chemical Class
طبقه بندی شیمیایی

Examples of Compounds
نمونه هایی از مواد شیمیایی

Potential Sources to Surface Water
منابع احتمالی آلودگی آب های سطحی

Steroids / Sterols:  
Naturally occurring 
mammalian hormones 

استروئید ها و استرول ها:  
هورمون های طبیعی 

پستانداران

17- β -estradiol, estrone, testosterone, 
estriol
17 بتا استرادیول، استرون، تستاسترون، 

استرایول

Human excretion, animal excretion 
مدفوع انسان، مدفوع حیوانات

Synthetic hormones
 هورمون های مصنوعی

diethylstilbesterol (DES), ethinyl 
estradiol

دی اتیل ستیل بیسترول، اتینیل 
استرادیول

Human use and excretion, animal use and 
excretion 

مدفوع انسان و حیوانات به خاطر استفاده از این 
مواد

Phytoestrogens
استروژن های گیاهی 

)فیتواستروژن ها(

genistein, coumestrol
 ژنیستین، کومسترول

Human excretion, natural decay of plant 
matter, food processing plant effluent, 
agriculture, pulp mill effluent ،مدفوع انسان 
 تجزیه طبیعی گیاهان، پساب کارخانجات مواد
غذائی و کاغذسازی، فعالیت های کشاورزی

Organohalides: 

  ترکیبات هالوژنی آلی:
Chlorinated: کلردار            
Brominated:  بروم دار

DDT/DDE, kepone, alachlor, dioxins, 
PCBs, chlordane, dieldrin, heptachlor, 
pentachlorophenol; PBDE 

ددت، ددئی، کپون، االکلر، دیاکسن ها، 
پی سی بی ها، کلردین، دی الدرین، 

هپتاکلر، پنتاکلروفنل، پی بی دی ئی 

Agricultural use, industrial discharge, 
atmospheric deposition, storm water runoff 
from areas treated with certain pesticides.

 مصارف کشاورزی، پساب صنعتی، ریزش های 
جوی، روان آب مناطقی که از حشره کش ها 

استفاده شده است
Metals / Organometals        

فلزات و ترکیبات آلی فلزات
cadmium, tributyl tin, mercury, lead 

کادمیوم، تری بیوتیل تین، جیوه، سرب
Marine preservatives, atmospheric deposition, 
industrial discharge, personal care products, 
storm water runoff, household fungicides

نگهدارنده های دریائی، ریزش های جوی، پساب 
صنعتی، مواد بهداشت شخصی، روان آب بارش های 

جوی، مواد خانگی ضد قارچ 

Alkylphenols         فنل های 
الکیلی

nonylphenol, bisphenol A, 4-tert- 
octylphenol, 4-n-butylphenol  

نانیل فنل، بیس فنل آ، 4 ترت آکتیل 
فنل، 4 اِن بیوتیل فنل

Industrial discharge, pulp mill effluent, 
agricultural/ forest management use, personal 
care products, storm water runoff

پساب های صنعتی و کارخانجات کاغذسازی، 
مصارف کشاورزی و جنگل داری، مواد بهداشت 

شخصی، روان آب بارش های جوی
Polynuclear aromatic 
hydrocarbons (PAHs) / 
Crude Oil 

هیدروکربن های آروماتیک 
حلقه ای/  نفت خام

retene, benzo(a)pyrene, benzo(b)
fluoranthene, benz(a)anthracene, 2- 
acetylaminofluorene

رتن، بنزوپیرین، بنزوفلئورانتین، 
بنزانتراسین، ۲ استیل امینوفلئورین

Storm water runoff, deposition of stack 
emissions, oil spills
روان آب بارش های جوی، ریزش دود کارخانجات، 

نشت مواد نفتی

Plasticizers
مواد پالستیک سازی

di-n-butyle phthalate, butylebenzyl 
phthalate, di-2 ethylhexyl phthalate

دی ان بیوتیل فتالیت، بیوتیل بنزین 
فتالیت، دی ۲ اتیل هگزیل فتالیت

Home use, personal care products, industrial 
wastewaters, storm water runoff

مصارف خانگی، مواد بهداشت شخصی، 
فاضالب های صنعتی، روان آب بارش های جوی

WERF ۲00۵ جدول 1-7: نمونه هایی از آالینده های غددی و منشاء آلودگی آن ها در آب های سطحی, ماخذ: گزارش
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آالینده های غددی شامل دسته های وسیعی از مولکول های مصنوعی و بعضا طبیعی می باشند که می توانند 
در غلظت های بسیار پائین عملکرد هورمون های طبیعی را تقلید نموده و در فرایند های تولید مثل، رشد طبیعی 
و بلوغ، توسعه سامانه ادراکی و اعصاب و سوخت و ساز بدن ایجاد اختالل نمایند. هورمون های طبیعی توسط 
به میزان های بسیار دقیق و معین ترشح می گردند و توسط  غدد داخلی )Endocrine glands( بدون مجرا، 
جریان خون منتقل شده و به گیرنده های ویژه ی سلول ها )cell receptors( متصل می شوند. غدد هفتگانه اصلی 

ترشح هورمون ها در بدن انسان در شکل شماره ۵-7 نشان داده شده است.
 

هورمون های  دستورالعمل های  یا  پیام ها  سری  یک  سلولی،  گیرنده های  به  هورمون ها  اتصال  از  پس 
مربوطه، شامل انجام تغییراتی در پروتئین های موجود و یا فرمان  به اسید نوکلئیک سلول )DNA( برای تولید 
اساسا توسط  نمونه، هورمون استروژن که  به عنوان  اجرا گزارده می شود.  به  پروتئین های معین و مشخصی 
تخمدان ترشح می شود، دوره های ماهانه زنانه و حاملگی و سالمتی دوران حاملگی و سایر فعالیت های حساس را 
کنترل می کند و برای رشد طبیعی و سالم جنین دختر یا پسر جنبه حیاتی دارد. آالینده های غددی می توانند 
در فرایندهای رشد طبیعی و بلوغ کودکان، در سامانه تولید مثل، در گردش های متابولیسم یا سوخت و ساز 
بدن و در روند توسعه سامانه یادگیری و ادراکی )Cognitive function( و در تامین ثبات داخلی بدن انسان 

)Homeostasis( و حتی در رفتارها و سالمت روانی انسان، اثرات منفی برجای گزارند.
 

آالینده های غددی احتماالً به سه روش کلی در سامانه غددی تاثیرگزار می باشند:
توسط واکنش با گیرنده های سلولی هورمون ها و همچنین جلوگیری از واکنش هورمون های طبیعی . 1

و یا با ایجاد تغییر در غلظت هورمون ها،  
توسط  ایجاد تغییر درآنزیم هایی که در عملکرد هورمون ها مؤثرند و. ۲
بوسیله صدمه زدن به بافت ها و یاخته های غددی که هورمون ها را تولید می نمایند.. 3

تعیین مکانیسم دقیق آسیب رسانی بسیار سخت است زیرا احتماالً بعضی از آالینده های غددی می توانند 
توسط چند مکانیسم مختلف آسیب وارد نمایند.

شکل ۵-7 : غدد اصلی ترشح هورمون ها در بدن انسان
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در افراد بالغ، هورمون ها اساسا فرایندهای فیزیولوژیک موجود را کنترل می کنند. در نتیجه، افراد بالغ 
اثرات  مقایسه،  در  نمایند.  جبران  یا  و  تحمل  را  هورمون ها  میزان  ازدیاد  یا  وکاست  کم  تا حدی،  می توانند 
هورمون ها در دوران جنینی به مراتب بسیار شدیدتر است، زیرا هورمون ها می توانند اکسپرشن یا بیان ژن ها 
)Gene expression( را که میزان رشد اعضاء بدن جنین را تعیین می کنند و همچنین سامانه کنترل هورمون ها 
را برای طول عمر نوزاد تثبیت می نمایند )مانند تعیین تعداد گیرنده های سلولی هورمون ها و یا میزان تولید 

هورمون ها(، دستخوش اختالل سازند.
 

در مورد آالینده های غددی و سایر سمومی که رشد نوزاد را متاثر می سازند، زمان یا مرحله رشد جنین 
که در معرض این مواد شیمیایی قرار می گیرد مهم تر از میزان دوز آن ها می باشد. صدماتی که در این مرحله 
از رشد توسط آالینده های غددی به جنین وارد می گردد، ممکن است تا زمان بلوغ و حتی دیر تر ظاهر نشود. 
انسان بسیار مشکل است، زیرا  بنابراین، تعیین میزان ریسک یا خطر آالینده های غددی نسبت به سالمتی 
واکنش های آن بسیار پیچیده و در غلظت های بسیار پائین بوده و اثرات آن ها نه تنها به صورت مولکول های 
اثرات آالینده های  نیز، همزمان عمل می کنند.  از آالینده های مختلف  به صورت ترکیبی  بلکه  آالینده مجزا، 
غددی به صورت مجزا کامال شناخته شده نمی باشند و اثرات ترکیبی چند آالینده غددی به میزان زیادی نا 

شناخته می باشند و احتماالً  تا مدت مدیدی ناشناخته باقی خواهند ماند.
  

۴. آالینده های غددی و اپیدمی چاقی مفرط 

اپیدمی چاقی مفرط از نظر وسعت یا همه گیر شدن و نیز از نظر میزان رشد چاقی، بسیار شگفت انگیز 
است. بر اساس مطالعه ای در انگلستان که در مجله پزشکی النست )Lancet( چاپ گردید، میزان چاقی مفرط 
در سراسر دنیا بین سال های ۲008-1980 دو برابر شده است. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی بیش از 
۲00 میلیون مرد و 300 میلیون زن در حال حاضر چاق مفرط می باشند. مطالعات دیگری میزان ازدیاد چاقی 
مفرط در آمریکای شمالی و اروپا را در همین دوره، سه برابر نشان می دهد. این اپیدمی از کلیه مرزهای سنی، 

جنسی و اجتماعی-اقتصادی عبور کرده است. 

طبق گزارش سازمان کنترل و جلوگیری از امراض )CDC, 2011( در سال ۲000 هیچ ایالتی در کشور 
آمریکا میزان ابتال به چاقی مفرط آن بیش از30% نبوده، در حالیکه در سال ۲010 دوازده ایالت از این حد 
گذشته و هشت ایالت دیگر به این حد بسیار نزدیک شده اند. تخمین زده می شود که بیش از یک سوم جمعیت 
آمریکا از نظر کلینیکی، چاق مفرط محسوب می شوند، یعنی نسبت وزن برحسب کیلوگرم، به قد به توان دو بر 
حسب مترمربع، بیش از عدد 30 می باشد )kg/m2 <30( و حدود دو سوم افراد بیست سال به باال، یا چاق مفرط 
می باشند و یا اضافه وزن دارند. میزان متوسط اضافه وزن افراد چاق در آمریکا در حدود 10 کیلوگرم گزارش 
شده که در رابطه با میزان حدود 600 هزار فوت در سال به خاطر سکته قلبی می باشد. در مقایسه، میزان فوت 

سالیانه در آمریکا به خاطر بیماری های سرطان در حدود ۵۵0 هزار نفر گزارش شده است.
 

آمار سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد اکنون در دنیا تعداد افراد چاق مفرط بیش از تعداد افراد مبتال 
به کمبود مواد غذائی یا سوء تغذیه می باشند و نزدیک به 3۵0 میلیون نفر مبتال به بیماری دیابت می باشند. 
طبق نظر سازمان کنترل و جلوگیری از امراض، چاقی مفرط عامل خطری برای ابتال به دیابت نوع ۲، امراض 
قلب و عروق، سکته، فشار خون و سرطان های کلیه، روده و پستان، مشکالت تنفسی و خواب، مشکالت مفصلی، 
کبد و طحال و ناهنجاری های تولید مثل و روانی می باشد و سبب ازدیاد هزینه های پزشکی شده است. مسلما 
کاهش یا عدم ورزش، بهمراه ازدیاد مصرف مواد غذائی خالی از مواد مغذی که میزان شکر و چربی های اشباع 
آن بسیار باال می باشد، در میزان چاقی افراد بسیار مؤثر می باشند، ولی تا همین اواخر، اپیدمی چاقی مفرط، 



164

 آالینده های غددی                  فصل هفتم

در ارتباط با اختالل در کنترل هورمون ها، که می تواند توازن بدن را تغییر داده و توان تثبیت وزن را کاهش 
دهد، مطرح نشده بود.

 
قلع     بیوتیل  تری  شیمیایی  ماده  دادند  گزارش  ارواین  شهر  در  کالیفرنیا  دانشگاه  دانشمندان  اخیراً 
بکار  دماغه کشتی ها  میکروبی  از خورندگی  برای جلوگیری  که  رنگ های صنعتی  در   )Tributyletin, TBT(
 )Obesogen( همانند یک هورمون چاقی مفرط ،)می رود )و از چسبیدن میکروب ها به فلزات جلوگیری می کند
عمل می نماید. چنانچه آلودگی به ماده TBT در دوران جنینی یا رشد کودک اتفاق بیفتد می تواند اثرات بین 

نسلی )Transgenerational effects( نیز داشته و عارضه چاقی به نسل های بعدی نیز منتقل گردد.

این پژوهش نشان می دهد آلودگی به ماده TBT در دوران رشد موش های آزمایشگاهی، موجب ازدیاد 
راندمان متابولیسم بدن موش ها شده و در نتیجه میزان بیشتری از مواد غذائی تغذیه شده تبدیل به چربی و باال 
رفتن میزان چربی سلول ها می گردد و این اثرات تا سه نسل بعدی موش ها نیز مشاهده شده است. پژوهش های 
دیگری نشان می دهد ماده شیمیایی TBT می تواند موجب کوچک شدن تخمدان ماهی های ماده )شکل 7-6( 
و ازدیاد نسبت جمعیت ماهی های نر به ماده و موجب تولید ارگان جنس نر در حلزون های ماده دریائی گردد 

)Marine gastropod molluscs, or Sea snails(، عارضه ای که Imposex نامیده می شود.

۵.  آالینده های غددی و اختالل های سامانه جنسی 

میزان  آیا  که  نیست  مشخص  شده اند،  فراگیر  زیست  محیط  در  غددی  آالینده های  که  این  به  نظر 
آالینده های غددی که در آب آشامیدنی مشاهده می شود، می تواند نقش مهمی در تندرستی انسان ایفا کند یا 
خیر. شواهد مربوط به مرگ و میر ماهی ها در آب های سطحی، دال بر اینست که آالینده های غددی در آب 
آشامیدنی به احتمال قوی می تواند برای تندرستی انسان نیز زیان آور باشد. همچنین، ازدیاد میزان سرطان های 
پستان و پروستات که هردو وابسته به واکنش هورمون ها می باشند، به آالینده های غددی نسبت داده می شوند.

پژوهش های اخیر در مورد آالینده های غددی ویژه، که استروژن های محیط زیستی نیز نامیده می شوند، 
نشان می دهد این استروژن ها و نیز ماده دارویی اتینیل استرادیول )Ethinylestradiol( که بصورت گسترده 
پساب  در  که  غلظتی  یا  میزان  در  و  بوده  قوی  استروژن های  جزو  می گردید،  تجویز  حاملگی  کنترل  برای 
نر گردد.  ماهی های  عارضه دوجنسی در  فاضالب شهری مشاهده می شوند، می تواند موجب  تصفیه خانه های 

 TBT شکل 6-7: کوچک شدن تخمدان ماهی های ماده به خاطر آلودگی به رنگ صنعتی
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سایر عوارض احتمالی سامانه جنسی مربوط به آالینده های غددی، عبارتند از کاهش میزان اسپرم مردها، بلوغ 
زودرس دختران، سرطان بیضه در مردان جوان و مواردی از سرطان پستان زنان.

مطالعه  دو  اخیراً  ولی  می باشند،  نافذ  سرطان  بروز  در  زیادی  ژنتیکی  و  زیستی  محیط  عوامل  مسلما 
پروستات،  سرطان  ایجاد  در   DB 2,4 متداول  بسیار  علف کش  نقش  بررسی  مورد  در  وسیع  اپیدمیولوژیک 
انستتو ملی سرطان آمریکا   یکی توسط دانشگاه مک گیل )McGill university( در کانادا و دیگری توسط 
)National Cancer Istitute, NCI( رابطه مستقیم آن را نشان می دهد. در بررسی اول بیش از 1۵0،000 نفر 
و در بررسی دوم حدود ۵۵،000 نفر افرادی که شاغل حرفه کاربری و پخش مواد حشره کش ها در زمین های 
زراعی در کانادا و آمریکا می باشند، مورد آزمون قرار گرفتند. این مطالعات نشان می دهند که توازن هورمونی 
این افراد می تواند دستخوش دگرگونی شده و میزان ابتال به سرطان پروستات به ویژه در مردهایی که سابقه 
این بیماری را در خانواده دارا می باشند و بسته به میزان کاربری علف کش ها، می تواند به بیش از دو برابر افزایش 

یافته و در نتیجه احتمال می رود که حشره کش ها با ژن های این افراد نیز واکنش نشان می دهند.

جنسی  ناهنجاری های  وجود  بر  دال  می تواند  که  جدی  شواهد  غدد،  سامانه  جامعه  گزارش  براساس 
نیز وجود دارد. کاهش میزان اسپرم مردها در سراسر دنیا احتماالً  باشد  انسان به خاطر آالینده های غددی 
به آالینده های غددی ارتباط دارد. بعالوه، زنان جوان در سنین ۲4-1۵ ساله در حال حاضر در آمریکا دارای 
سریع ترین رشد در کاهش میزان باروری ناخواسته )Involuntary subfertility( می باشند. کاهش باروری به 
این معنی نیست که زنی نتواند حامله شود، ولی وی به این خاطر با مشکالت بیشتر و تاخیرهای بیشتر در 

حامله شدن مواجه می گردد.

نشانه هایی مبنای بر نقص مادرزادی پیشاب راه )Hypospadias( نوزادان پسر، که تشکیل ناقص مجرای 
ادرار از مثانه به خارج می باشد، احتماالً به خاطر آسیب پذیری ژنتیکی توسط آلودگی به عوامل محیط زیستی 
در زمان قبل از حاملگی، یا در دوره 16 هفته اول تولید جنین که ارگان پیشاب راه بوجود می آید، وجود دارد. 
مادرزادی،  نواقص  سایر  و  راه  پیشاب  مادرزادی  نقص  ازدیاد  میزان  می دهد  نشان  شناسی  اپیدمی  مطالعات 
بستگی به میزان قرار گیرفتن مادران در معرض عوامل مربوطه محیط زیستی دارد. بر اساس گزارش مرکز 
فتالیت  بیوتیل  دی  شیمیایی  مواد  متابولیسم  از  حاصل  مواد  میزان   ،)CDC( امراض  از  پیشگیری  و  کنترل 
)Dibutylephthalate( در ادرار زنان بین 40-۲0 ساله در آمریکا در حدود پنج برابر میزان آن در سایر گروه های 
سنی می باشد. مواد شیمیایی فتالیت ها ویژگی قابلیت انعطاف در مواد پالستیکی )مواد نرم کننده( را بوجود می 

اورند و در بطری های آب آشامیدنی، مواد معطر، صیقل ناخن و شامپوها نیز استفاده می شوند.
 

مطالعاتی که بر روی نوزادان موش های آزمایشی انجام شده نشان می دهد ترکیبات دی بیوتیل فتالیت 
و  رشدی  نواقص  به  منجر  می توانند  و  بوده  جنسی  هورمون  یا  استروژنی  اثرات  دارای  باال،  غلظت های  در 
تعداد  کاهش  و  وزن  کاهش  شامل  اثرات  این  گردد.  نر  در جنس  ویژه  به  مثل،  تولید  سامانه  در  ناهنجاری 
و  خارجی  ارگان های  و  اسکلت  رشد  و  توسعه  ناهنجاری های  ازدیاد  و  آزمایشی  موش های  در  زنده  نوزادان 
نیز کاهش  آزمایشگاهی  بالغ  فتالیت در موش های  بیوتیل  ماده دی  به  آلودگی  اثرات  داخلی آن ها می باشد. 
یا عملکرد آن در جنس ماده  نر و ماده گزارش شده است. هرچند مکانیسم  باروری در هردو جنس  میزان 
به داخلی ترین الیه بیضه  )اتروفی( بیضه و آسیب  نر به خاطر مستحیل شدن  اما در جنس   مشخص نشده، 
در  اسپرم  میزان  کاهش  مانند  مثل  تولید  ناهنجاری های  است.  مشاهده شده   )Seminiferous epithelium(

موش های آزمایشگاهی می تواند به نسل های بعدی نیز منتقل گردد.
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 شکل 7-7 : کاربرد حشره کش ها 
زمین های  در  گیاه کش ها  و 

کشاورزی 

از  مادران  سایر  به  نسبت  که  گیاهخوار  صرفا  مادران  می دهد  نشان  انگستان  در  دیگری  مطالعه 
هورمون های جنسی گیاهی یا فیتوستروژن ها )Phytoestrogens( که جزو هورمون های طبیعی غیر استروئیدی 
)Nonsteroidal( می باشند، بیشتر تغذیه نموده اند، میزان نقص مادرزادی پیشاب راه نوزادان پسر آن ها، پنج 
برابر نوزادان پسر مادرانی است که گیاهخوار نمی باشند. فیتوستروژن ها، توسط بعضی گیاهان تولید می گردند 
ولی توسط سامانه غدد انسان تولید نمی شود و بنابراین جزو استروژن های خارجی )Xenoestrogens( بشمار 
می آید، ولی توسط تغذیه گیاهان فیتوستروژنی وارد بدن انسان می شود. این گروه هورمون های بسیار متنوع که 
استروژن های تغذیه ای نیز نامیده )Dietary estrogens( می شوند، به خاطر تشابه مولکولی با هورمون استروژنی 
استرادیول )Estradiol(، قابلیت جانشین شدن به جای آن را داشته و در نتیجه می تواند موجب اثرات استروژنی 
و یا ضد استروژنی گردد. مواد صنعتی پی سی بی ها و بیس فنل آ و فتالیت ها نیز که به صورت مصنوعی تهیه 

می شوند نیز جزو استروژن های خارجی بشمار می آیند زیرا دارای اثرات مشابه می باشند.

پژوهشگران غددشناسی در نتیجه آزمایش DNA جنین موش های آزمایشگاهی که مادران آن ها آلوده 
اندروژنی بوده و  اثرات ضد  با  به ماده شیمیایی وینکلوزولین )Vinclozolin(، که ماده ضد قارچ استروئیدی 
در مزارع میوه و تره بار شامل حبوبات و کاهو و سایر گیاهان غذائی و تاکستان ها و در چمن زمین ها معموالً 
استفاده می شود، مشاهده کردند که این ماده شیمیایی در زمان تولید جنین، ژن های نوزادان موش را مجددا 
مانند  نر  جنس  هورمون های  طبیعی  عملکرد  از  وینکلوزولین  ماده  اندروژنی  ضد  اثرات  می کند.  برنامه ریزی 
تستاسترون جلوگیری می کند. سایر مواد شیمیایی که اثرات آن ها می تواند به نسل های بعدی منتقل شوند، 
پِرمترین و دی.ئی.ئی.ت  مواد  از مخلوط  بعضی حشره کش ها که   ،)Dioxin( ترکیبات دیاکسن  بعضی  شامل 
)Permethrin & DEET( تهیه می شوند و ترکیباتی از ماده پالستیکی بیسفنل آ و  فتالیت ها می باشند. باید 
در نظر داشت که مکانیسم های ژنتیکی که موجب انتقال چنین اثرات زیان آوری از یک نسل به نسل بعدی 

می گردند، در انسان نیز همانند موش ها ی آزمایشگاهی عمل می کنند. 

به عنوان نمونه، استروژن های طبیعی بدن، ژن های ماهیچه های صاف مجرای رحم را به صورت متناوب 
تحریک نموده و نهایتا می تواند موجب تولید تومور رحم یا فیبروم گردند. خطر آالینده های غددی که تشابه 
مولکولی زیادی به هورمون استروژن دارند، قبال توسط یک داروی استروژنی مصنوعی به نام دی اتیل ستیل 
سال های1940  بین   DES داروی  است.  شده  مستند  و  بررسی  )Diethylstilbestrol, DES(،کامال  بسترول 
تا 1971 به میلیون ها زن حامله که در خطر سقط جنین بودند تجویز می شد، ولی نه تنها از افتادن جنین 



167

در آب                            فصل هفتم  آالینده های کم عیار 

جلوگیری نمی نمود، بلکه منجر به ریسک باال در ابتال شدن به سرطان های کم سابقه سامانه تولید مثل و 
تومورهای رحم، در دختران و حتی نوه های دختری مادرانی که این دارو را مصرف کرده بودند، گردید. داروی 
DES نه تنها میزان سرطان رحم دختران جوان دو نسل بعدی را باال برد، بلکه موجب نقص های مادرزادی در 

تخمدان و رحم و نیز ضعف سامانه ایمنی نیز گردیده است. 

اخیراً در یک بررسی آماری در آمریکا توسط پژوهشگران دانشکده پزشکی دانشگاه نیویورک که در ژانویه 
۲013 در مجله بین المللی کلیه )Kidney International( منتشر گردید، آلودگی به ماده نرم کننده بیس فنل 
آ در ارتباط با یک شاخص بیولوژیکی مربوط به ریسک باالی امراض قلبی و کلیه در خرد ساالن و نوجوانان 
نو جوانان  و  بررسی در کودکان  این  در  آ که  فنل  بیس  پائین  بسیار  است. حتی غلظت های  شناسایی شده 
 )Oxidative stress & inflammation( مشاهده گردید، موجب ازدیاد میزان تنش مربوط به اکسایش و التهاب
گردیده و نهایتا منجر به دفع پروتئین در ادرار گردیده، که شاخصی در ارتباط با ناهنجاری زودرس کلیه و 
ریسک آتی ایجاد بیماری در سرخ رگ های ماهیچه های قلب می باشد. اخیراً اداره )کنترل( مواد غذائی و دارویی 
آمریکا )USFDA( استفاده از ماده بیس فنل آ در بسته بندی مواد غذائی کودکان را ممنوع نموده، هر چند 
این ماده کماکان برای پوشش داخلی قوطی های آلومینیومی مواد غذائی افراد بالغ به عنوان ماده پیشگیری از 

رشد میکروب استفاده می شود. 

6.  آالینده های غددی و ناهنجاری های سامانه مغز و اعصاب
  

طبق  است.  شده  ارائه  کودکان  در   )Autism( آتیسم  ناهنجاری  ازدیاد  توجیه  برای  زیادی  تئوری های 
گزارش انجمن آتیسم آمریکا )American Society of Autism( این ناهنجاری دارای سریع ترین میزان رشد 
در بین تمام بیماری های رشدی کودکان در دنیا می باشد. گزارش سازمان کنترل و پیش گیری از امراض در 
تابستان ۲011، اعالم نمود که در مدت زمان بین اواخر دهه 1990 تاکنون، در صد کودکان و نوجوانانی که در 
آمریکا مبتال به بیماری های رشدی و از جمله ناهنجاری آتیسم شده اند، به میزان 17% بیشتر شده است. این 
روند ازدیاد ناهنجاری های اعصاب از جمله در ازدیاد میزان ناهنجاری های لکنت زبان، کاهش قابلیت یادگیری 
 )Attention deficit hyperactive disorder, ADHD( و ناهنجاری کمبود تمرکز و شدت فعالیت های فیزیکی

نیز دیده می شود.
 

بیماری آتیسم، ناهنجاری پیچیده ای است که احتماالً محدود به فقط یک علت نیز نمی گردد و به غیر از 
نقش ژن های توارثی، ازدیاد آن، همانند ناهنجاری های چاقی مفرط و سرطان های  ناشی از هورمون ها، مصادف 
است با ازدیاد میزان آالینده های غددی در محیط زیست. اخیراً یک گزارش پژوهشی در باره بیماران الزایمر، 
که یکی از شایع ترین ناهنجاری های سامانه مغز و اعصاب می باشد، برای اولین بار نشان می دهد که افرادی که 
در معرض تماس زیاد با ماده د.د.ت قرار داشته اند، احتمال مبتال شدنشان به این بیماری، چهار برابر افرادی 
است که تماس آن ها با حشره کش د.د.ت در سطح پائین بوده است. در واقع، به گونه ای که انسان محیط زیست 
خود را آلوده و دگرگون ساخته است، به همان نحو اکنون رشد سامانه مغز و اعصاب انسان، دستخوش دگرگونی 

توسط آالینده های محیط زیست گردیده است.
 

طبق گزارش انجمن سامانه غدد آمریکا قرار گرفتن در معرض دوزهای پائین در مراحل اولیه رشد، بسیار 
مهم و تعیین کننده می باشد، ولی مشکل پژوهش در اینست که شناسایی آن ها نیز بسیار سخت است. به عنوان 
نمونه، شواهد زیادی دال بر این که آلودگی به ترکیبات شیمیایی  پی سی بی در دوران حاملگی، که غالبا ازراه 
تغذیه ماهی های آلوده به ترکیبات پی سی بی حاصل می شود، موجب کاهش میزان هوش نوزادان می گردد، 
وجود دارد. یکی از راه هایی که احتماالً ترکیبات PCBs این عارضه را بوجود میاورند، از راه اختالل در کار غدد 
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تیروئید می باشد. کارکرد طبیعی غدد تیروئید برای رشد سالم سامانه اعصاب نقش حیاتی دارد. 

ترکیبات PCBs که دارای مصارف صنعتی گسترده بوده، در سال 1979 به خاطر ایجاد مشکالت محیط 
زیستی در آمریکا قدغن و تولید یا استفاده از آن غیر قانونی اعالم گردید. این مواد که از واکنش کلر با ماده 
نفتی بی فنیل )Biphenyl( به دست می آیند، جزو مواد آالینده غددی محسوب شده و می توانند از راه هوا یا 
زمین وارد منابع طبیعی آب شده و در قسمت تحتانی برکه ها و رودخانه ها و دریا ها ته نشین کند. سپس این 
مواد توسط جلبک ها و گیاهان آبی جذب شده و زمانی که ماهی ها از آن ها تغذیه می کنند، وارد زنجیره غذائی 
می گردند و در بافت های چربی آبزیان جمع می شوند. بدین لحاظ امکان آلوده بودن ماهی ها و جانورانی که 
در کف منابع آب های شیرین یا دریا زندگی می کنند، مانند ماهیهای کپور و گربه ماهی، یا انواع خرچنگ ها و 
ماهی های صدف دار و یا ماهی هایی که در استخرهای پرورش ماهی رشد می کنند به خاطر عدم شنا در آب های 

وسیع طبیعی و تجمع چربی در بدن آن ها، احتمال آلوده شدن به آالینده های غددی PCBs وجود دارد.  

7.  دسته بندی آالینده های غددی    

و  دارند  وجود  می شوند  تهیه  عموم  مصرف  برای  که  موادی  از  بسیاری  در  غددی  آالینده های 
 ،)Personal care products, PCPs( شخصی  بهداشتی  مواد  شامل  کلی،  دسته  سه  به  را  آن ها  میتوان 
آالینده های  دارای  احتماالً  می تواند  که  شخصی  بهداشت  مواد  نمود.  تقسیم  صنعتی  مواد  و  دارویی  مواد 
و  معطر  مواد  آفتاب،  سوختگی  از  جلوگیری  و  پوست  متنوع  کرم های  شامپوها،  شامل   باشد،  غددی 
مواد  می باشند.  پالستیکی  مواد  و  غذائی  مواد  نگهدارنده  مواد  کاغذی،  دستمال  مو،  رنگ  آرایش،  لوازم 
درمان های  برای  یا  و  مصرف  پر  داروهای  شامل  باشد،  غددی  آالینده های  دارای  می تواند  که  دارویی 
هورمونی  جایگزینی  درمان های  آنتی بیوتیک ها،  حاملگی،  سرماخوردگی،کنترل  داروی های  شامل   ویژه، 
)Hormone replacement therapy( داروهای شیمی درمانی و غدد تیروئید، مواد یا معرف های تسریع کننده یا 

بازدارنده هورمون اندروژن )Androgen blocking or enhancing agents( و داروهای دیگر می باشند.

آالینده های غددی در داروها و در مواد بهداشتی شخصی معموالً از راه مدفوع  و یا به خاطر شستشو 
با آب، وارد سامانه فاضالب شده و پس از تصفیه وعبور از آن، وارد منابع طبیعی آب می گردند. داروهائی که 
مصرف نشده و در زباله ریخته می شوند نیز می تواند از راه مایعات زباله )Leachate( و یا روان آب بارش های 
جوی در زباله هایی که به صورت بهداشتی تثبیت نشده اند، مستقیما وارد منابع طبیعی آب گردند. طبق برآورد 
سازمان خبری اسوشییتدپرس )AP( صنایع وابسته به دارو و درمان در آمریکا سالیانه در حدود 1۲0 هزار تن 
ضایعات دارویی را به سامانه های فاضالب شهری تخلیه می کنند. مواد صنعتی حاوی آالینده های غددی، شامل 

حشره کش ها، گیاه ُکش ها، انواع حالل ها و رنگ های صنعتی و بسیاری مواد دیگر می شود.

بسیاری از مواد آالینده غددی وارد شبکه فاضالب شده و پس از عبور از تصفیه خانه متداول فاضالب 
تقریبا دست نخورده وارد منابع طبیعی آب، از جمله منابع آب آشامیدنی و فعالیت ها و تفریحات آبی می گردد. 
آزمون های آب آشامیدنی بسیاری از شهرهای بزرگ، حاکی از آنست که انواع مواد دارویی از جمله آیبیوپروفن 
)Ibuprofen( نَپروکسن )Naproxen( تری کلوسن )Triclosan( در صابون های ضد باکتری، سولفامتاکسازول 
و   )Carbamazepine( کاربامازپین  صرع  حمله  ضد  داروی  گوش،  ضدباکتری  داروی   )Sulfamethoxazole(

تعداد بیشماری از داروهای دیگر درغلظت های بسیار پائین در آن ها مشاهده می شوند.

زیست  به سازمان حفاظت محیط  وابسته  آلودگی  از  پیشگیری  و  ایمنی شیمیایی  دفتر  گزارش  طبق 
آمریکا  )Office of Chemical Safety & Pollution Prevention(، در حدود 43%  از 3000 ماده شیمیایی 
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پُرتولید در آمریکا، که هر کدام بیش از هزار تن در سال تولید می گردند و به خارج نیز صادر می شوند، فاقد 
مواد  این   %7 تنها  و  می باشد  آن ها  مسمومیت  میزان  و  ایمنی  با  رابطه  در  آزمایشگاهی  داده های  هیچگونه 
دارای داده های کامل آزمایشگاهی می باشند، ولی این آزمون ها شامل مطالعه اثرات غددی این محصوالت نیز 
نمی گردد. عدم داده های آزمایشگاهی در واقع برابر است با نقض حقوق شهروندی مردم نسبت به اطالع رسانی 
و آگاه نمودن آن ها در مورد مواد مصرفی روزانه و ترکیبات شیمیایی که در محیط زیست آن ها موجود می باشد. 

۸.  چارچوب و مقررات کنترل آالینده های غددی

یکی از پرچالش ترین و پیچیده ترین موضوعاتی که تا کنون دوایر قانونی و نظارتی کنترل آلودگی آب و 
متخصصین و پژوهشگران آب و محیط زیست با آن مواجه شده اند، در مورد آالینده های غددی و مواد جانبی 
باید در نظر داشت که گردش آب و آلودگی محیط زیست یک مقوله واحد  زیان آورضدعفونی آب می باشد. 
زمینی است که نسبت به مرزهای سیاسی و قانونی بی تفاوت بوده و آالینده های زیست محیطی، همانند پدیده 
گرم شدن کره زمین، بر تمام سکنه کره زمین تاثیرگزار می باشند. تدوین قوانین بین المللی کنترل آالینده های 

زیست محیطی به صورت روزافزون اهمیت و فوریت خود را نشان می دهد.

هر چند افراد می توانند با تنظیم نحوه زندگی شخصی، به عنوان نمونه نسبت به مواد غذائی مصرفی، 
میزان آلودگی به بعضی مواد زیان آور را کاهش دهند، ولی وقتی مواد آالینده در سامانه های آب، هوا و خاک 
مستتر و فراگیر باشند، این گزینه نیز از کنترل انسان صلب می گردد. ترکیبات دیاکسن که از یک کارخانه 
کاغذسازی خارج می شود می تواند در بدن دام هایی که احیانا به خارج صادر می گردند نیز جمع شود، یا بخار 
آب حاوی ددت از کارخانه تولید کننده آن می تواند به صورت بارش های جوی در اطراف و اکناف کره زمین 
پائین بیاید. به عنوان نمونه در منطقه قطب شمال، جائی که حشره کش ددت هیچگاه مصرف و یا تولید نشده 
است، مردم آن نواحی دارای میزان بسیار باالی ددت در بافت های چربی بدن شان می باشند. انسان می باید این 
حق یا گزینه را داشته باشد که خود را از گزند مواد آالینده زیان آور زیست محیطی مبرا یا محفوظ بدارد، ولی 

آیا این گزینه چگونه می تواند عملی شود؟

بدون وجود پژوهش های علمی معتبر در رابطه با اثرات آالینده های غددی در سالمتی انسان و حیوانات 
تعیین  برای  مطالعات گسترده  نمی باشد.  امکان پذیر  نیز  آن ها  کنترل  به  مربوط  قوانین  زیست، وضع  محیط 
پتانسیل ایجاد اختالل های غددی در حیات وحش و در حیوانات آزمایشگاهی توسط آالینده های غددی مختلف 
انجام شده است. ولی اکثر این مطالعات بر اساس شاخص های بیولوژیک مربوط به استروژن ها و تغییرات بافت ها 
بوده و اکثرا شرایط دقیق و ویژه شاخص های نقطه پایانی )Endpoint( و اثرات جمعی آالینده های غددی را 
مشخص نکرده اند. نقطه پایانی در پژوهش های کلینیکی مربوط به مشاهده یک بیماری یا عارضه یا نشانه ی 

معینی است که حاکی از عملکرد نهائی آالینده مورد آزمون می باشد.

در کشور آمریکا الیحه  آب تمیز )Clean Water Act, CWA( و سپس الیحه آب آشامیدنی سالم به 
ترتیب  )Safe Drinking Water Act, SDWA(  در سال های 197۲ و 1974 در کنگره تصویب شد. در این 
زمان هرچند حدود یک دهه از کشف اثرات سوء حشره کش ها در پرنده ها و آبزیان مشاهده و به صورت علمی 
مستند گردیده بود، کنترل آالینده های غددی در الیحه های فوق منظور نگردید. این الیحه ها با هدف کنترل 
و جلوگیری از آلودگی منابع طبیعی آب، تا اندازه ای موجب جلوگیری از ورود آالینده های غددی به آب های 
طبیعی گردید، با اینحال بین سال های ۲004-۲009 بیش از نیم میلیون مورد نقض این قوانین نیز گزارش 

گردید.
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تعیین  به  موظف  آمریکا  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  الحاقی،  الیحه  طبق   199۵ سال  در 
مزبور،  سازمان   1996 سال  در  سپس  گردید.   غذائی  مواد  و  آشامیدنی  آب  در  غددی  آالینده های  میزان 
ارزیابی  منظور  به  را   )Endocrine Disruptor Research Initiative( غددی  آالینده های  پژوهش  دفتر 
مورد  در  توجهی  قابل  اطالعات  زمان  این  تا  ولی  نمود،  تاسیس  آشامیدنی  آب  در  غددی  آالینده های 
می کنند،  ایجاد  آمریکا  بزرگ  شهرهای  آشامیدنی  آب های  در  موجود  غددی  آالینده  مواد  که  خطراتی 
 منتشر نکرده است. این سازمان همچنین در سال 1996 برنامه سنجش غربال گیری آالینده های غددی را 
)Endocrine disruptor screening program, EDSP( به منظور ارزیابی اثرات غددی طیف وسیعی از مواد 

شیمیایی مصنوعی به اجرا گزارد.

کنترل  روش های  تعیین  و  الویت ها  و  چارچوب  تهیه  مشغول  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  سپس 
طبیعی  منابع  مدافع  انجمن  همکاری  با  مطالعات  این  اولیه  نتایج  شد.  غددی  آالینده  مواد  آزمایش   و 
اثرات  این که  بر  )Natural Resources Defense Counsel, NRDC( در سال 1998 منتشر گردید، مبنای 
و  اندروژنی  استروژنی،  مواد  پایانی  نقطه  و  بوده  نظر  مد  می باید  غددی  آالینده های  وحش  حیات  و  انسانی 
تیروئیدی نیز می باید تعیین گردند. بر اساس گزارش اخیر، غیر از کنترل آالینده های مجزا به تنهائی، می باید 
مجموعه آالینده های غددی در شیر مادران شیرده، در خوراک نوزادان، در مراکز دفن مواد زیان آور صنعتی، 
در حشره کش ها و کودهای شیمیایی، در مواد جانبی زیان آور ضدعفونی آب آشامیدنی و در سوخت ماشین ها 

نیز ارزیابی شود.

را   )National Toxicology Program, NTP( سم شناسی  ملی  سازمان   USEPA سازمان  همچنین 
تأسیس نمود که با همکاری با انستیتوی ملی علوم بهداشت محیط زیست )NIEHS( وابسته به انستیتوی ملی 
بهداشت )NIH(، اقدام به انجام پژوهش های علمی و بررسی گزارش های مربوط به اثرات آالینده های غددی در 
غلظت های پائین نسبت به رشد و توسعه توانائی های انسان و حیوانات محیط زیست بنماید. از جمله چالش هایی 
که در دو دهه اخیر مورد پژوهش قرار گرفته، توسعه و تعیین شاخص هایی برای تبیین اثرات جمعی االینده های 
 غددی مختلف در موجودات زنده می باشد. از جمله راهکارهای ابتکاری، تدوین روش ضریب معادل مسمومیت 
)Toxic equivalency factor( می باشد که بوسیله آن می توان میزان مسمومیت جمعی چندین ماده شیمیایی 
را که دارای مکانیسم یکسان می باشند، بوسیله جمع بندی ضریب های ویژه مسمومیت هر یک از مواد شیمیایی، 
تعیین نمود. همچنین، با روش مشابه دیگری میتوان اثر جمعی آالینده های غددی مختلف را که ایجاد عارضه 

معینی را می نمایند، هر چند که مکانیسم ها یا عملکرد آن ها مختلف باشند، با هم جمع نمود.

به عنوان نمونه، میزان تاثیر جمعی آالینده های غددی مختلفی که موجب کاهش میزان تولید اسپرم 
در مردها می شوند را میتوان با استفاده از این روش، با جمع زدن ضریب های ویژه آالینده های مربوطه، تعیین 
نمود. از این راه میتوان میزان تاثیر و توان آالینده های استروژنی، یا آالینده های انتی اندروژنی و یا آالینده های 
تیروئیدی را با جمع زدن ضریب های ویژه مسمومیت تک تک مواد آالینده، برای تعیین میزان اثر جمعی آن ها 
تعیین نمود. در مرحله نهائی می باید روشی تدوین گردد که بتوان کلیه اثرات متنوع مربوط به گروه های مختلف 
مواد شیمیایی را با هم جمع نمود و میزان تاثیر کلیه اثرات آن ها را ارزیابی و بررسی نمود. در نتیجه به عنوان 
نمونه، می توان اثرات کلیه آالینده های غددی که در سامانه تولید مثل مردان اخالل می کنند، با اثرات سایر 

آالینده ها که زمینه های دیگری را متاثر می سازند، در کلیت آن ها، جمع و بررسی نمود.

  Tox2  را به نام )In vitro assays( سامانه سنجش سریع سلولی جانداران ،NIEHS در این راستا، انستیتو
بوجود آورده که بوسیله آن می توان انواع بسیار زیادی از واکنش های مختلف سلول ها را در مقابل آالینده های 
میلیون  ده ها  واکنش های مختلف در حد  بررسی  برای  این سامانه  نمود. ظرفیت  ارزیابی  و  مختلف مشاهده 
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واکنش در سال می باشد، که شامل سالیانه ده هزار ماده شیمیایی مختلف، در 1۵ دوز متفاوت، با الاقل 70 
نوع واکنش های مختلف مربوط به هر دوز می باشد. این آزمایش ها را می توان در عین حال بر روی مخلوطی از 
مواد شیمیایی مختلف نیز انجام داد. برای اولین بار پس از سانحه فاجعه آمیز نشت وسیع نفت خام در خلیج 
مکزیک، که در زمان حفاری توسط شرکت انگلیسی )British Petroleum( در سال ۲010 رخ داد، سازمان 
NIEHS پیشقدم انجام یک مطالعه پژوهشی دراز مدت در مورد اثرات بهداشتی و محیط زیستی نشت نفت 
خام گردید که در دست اجرا )Gulf Long Term Followup (GuLF) Study( می باشد. شایان توجه است که تا 
این زمان هیچ پژوهش علمی در مورد اثرات دراز مدت محیط زیستی ناشی از نشت نفت خام انجام نشده است.

در بعضی از رودخانه ها در فصل تابستان که میزان دبی آب پائین می آید، میزان دبی پساب تصفیه خانه های 
فاضالب که به آن ها تخلیه می گردند می تواند بخش اعظم دبی آب رودخانه را تشکیل دهد. رودخانه هایی که 
تسلط  یا  تفوق  تحت  رودخانه های  نام  به  می گیرند،  قرار  شرایطی  چنین  در  دبی  میزان  و  دبی  نوع  نظر  از 
راه  از  که  غددی  آالینده های  اثرات  شرایطی،  چنین  در  می شوند.  رده بندی   )Effluent dominated( پساب 
پساب تصفیه خانه فاضالب وارد رودخانه یا نهر آب می شوند می تواند بسیار شدید باشد. در آمریکا بسیاری از 
صنایع شامل کارخانه های داروسازی، کاغذسازی و رنگرزی کشتی، به عنوان بخشی از مقررات فراگیر تصفیه 
فاضالب های صنعتی ملزم می باشند )Industrial Pretreatment Requirements( آالینده های غددی موجود در 

فاضالب صنعتی خود را قبل از تخلیه به شبکه فاضالب شهری تصفیه نمایند.

آالینده های  کنترل  به  مربوط  قوانین  وضع  معتبر،  علمی  پژوهش های  وجود  بدون  شد،  اشاره  چنانکه 
غددی امکان پذیر نمی باشد. با اینحال، بعضی دوایر کنترل آلودگی به صورت پیش فعاالنه، اقدام به جمع آوری 
داده های الزم برای کنترل آتی آالینده های مختلف نموده اند. به عنوان نمونه، وزارت بهداشت ایالت کالیفرنیا 
از سال ۲008 اقدام به اجرای برنامه اجباری پایش میزان آالینده های غددی در فاضالب های شهری و صنعتی 
و در پساب هایی که مجددا استفاده می شوند، نموده است. به عالوه، میزان تخلیه بعضی از آالینده های غددی 
شناخته شده در فاضالب، مانند ترکیبات علف کش اترزین )Atrazine( و مواد سمی )Biocide( مانند ترکیبات 
رنگ صنعتی تری بیوتیل تن )TBT( را کنترل می می کند و در این راستا مطالعات و پژوهش هایی نیز انجام 

می دهد.

لوایحی   زیست،  محیط  حفاظت  انتفاعی  غیر  انجمن های  فشار  خاطر  به  گذشته،  سال  چند  عرض  در 
تحت عنوان قانون ایمنی مواد شیمیایی )Safe Chemical Act( به کنگره آمریکا ارائه شده، که آزمایش ایمنی 
اثبات و تعیین زیان آور بودن  الزامی می سازد. طبق قوانین جاری، مسئولیت  را  تمام مواد شیمیایی صنعتی 
یک ماده شیمیایی، بر عهده سازمان USEPA می باشد. طبق لوایح پیشنهادی جدید، این مسئولیت بر دوش 
صنایع فرآورده و سازنده مواد شیمیایی مربوطه خواهد بود، که ایمنی مواد شیمیایی تولیدی خود را بر اساس 
آزمایش های علمی ثابت نموده و داده های آزمایش ها را برای بررسی و تائید به سازمان USEPA ارائه نمایند، تا 

پس از بررسی و تائید، مجوز تولید صنعتی و فروش مواد شیمیایی مربوطه صادر گردد.

 ،)OECD( دنیا  کشور   34 از  متشکل  اقتصادی  همکاری های  و  توسعه  سازمان   1997 سال  در 
تعیین  و  شده  استاندارد  آزمون های  توسعه  برای  رهنمود  تدون  برای  ئی  برنامه ها  تشکیل  به  اقدام 
سازمان   ۲004 سال  در  نمود.  المللی  بین  سطح  در  هماهنگی  جهت  استراتژی  یا  مشی  خط 
دوحیاتی  جانوران  دگردیسی  سنجش  مورد  در   )Review papers( مروری  مقاله  دو   OECD 
بررسی  دیگری  و  تیروئیدی  اختالل های  شناسایی  برای   )Amphibian metamorphosis assay( 
سنجش های مختلف. در رابطه با ارزیابی مواد اخالل کننده های جنسی در ماهی ها منتشر نمود. در حال حاضر، 
 )Endocrine distruptor method validation committee advisory, EDMVA( یک کمیته مشورتی به نام
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مشغول بررسی و ارزیابی روش های سنجش و آزمایش اخالل کننده های غددی می باشد. در عین حال حائز 
اهمیت است که سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا هیچ روش بیواسی را تا کنون تائید نکرده است.

 
9. تصفیه آالینده های غددی در آب و فاضالب 

مراحل گوناگون تصفیه آب آشامیدنی اساسا بستگی به کیفیت فیزیکی شیمیایی و میکروبی آب خام 
ورودی به تصفیه خانه و به طور کلی بستگی به اینکه منبع طبیعی آب خام از منابع آب های زیرزمینی و یا 
منابع طبیعی آب های سطحی تامین می گردد، دارد. کیفیت منابع آب های زیرزمینی معموالً به میزان کمتری 
نسبت به کیفیت منابع آب های سطحی، دستخوش تعییرات فصلی و تغییرات ناگهانی بواسطه وقایع طبیعی یا 
حوادث مختلف، مانند بارش های جوی و یا تخلیه مواد آلوده کننده می باشند. تغییرات کیفیت منابع آب های 
مراتب  به  تغییرات می تواند  این  زمان  و مدت  دامنه  ولی  رخ می دهد،  تدریجی  به صورت  معموالً  زیرزمینی 
شدیدتر و طوالنی تر از تغییرات منابع آب های سطحی باشد. معموالً تصفیه آب های زیرزمینی جهت تولید آب 

آشامیدنی شامل مراحل زیر می باشد:

هوادهی یا هواگیری به منظور خارج نمودن گازهای احتمالی در آب ورودی مانند گازهای دی اکسید . 1
و  هوا  در  اکسیژن  مولکول های  نمودن  وارد  منظور  به  و همچنین  متان  و  کربن، سولفید هیدروژن 

اکسایش مواد احیاء شده مانند منگنز یا آهن و غیرو می باشد.
 
چنانچه آب خام حاوی آالینده های مواد آلی باشد، می توان از  فرایند صافی کربن فعال و یا از مخلوط . ۲

)نمودن( پودر کربن فعال در آب و تامین زمان ماند مناسب و نهایتا ته نشینی پودر کربن استفاده نمود. 

چنانچه آب خام زیرزمینی دارای میزان باالی سختی آب باشد، بسته به این که سختی عمده آب، . 3
ناشی از سختی کربناتی و یا سختی غیر کربناتی باشد، می توان به ترتیب، از فرایند شیمیایی آهک 
و یا کربنات سدیم )خاکستر سودا( استفاده نمود و پس از سختی گیری نهایتا میزان پ.هاش آب را 
با استفاده از گاز دی اکسید کربن تعدیل نمود. همچنین، در بعضی موارد از صافی رزین های مثبت و 

منفی نیز برای سختی گیری آب استفاده می شود. 

پس از طی مراحل باال، از فرایند صافی شنی سریع به منظور کاهش میزان مواد معلق در آب استفاده . 4
می شود. 

به شبکه . ۵ پمپاژ آب  از  قبل  باشد،  نداشته  در آب وجود  مرحله  این  در  دیگری  آالینده های  چنانچه 
انجام می شود. در موارد ویژه، چنانچه آالینده های  یا میکروب زدایی آب  آبرسانی، فرایند ضدعفونی 
غددی و یا سایر مواد آلوده کننده صنعتی یا طبیعی )مواد رادیواکتیو، مواد نفتی و حالل های صنعتی و 
غیرو( در آب وجود داشته باشد، فرایند های مناسب تصفیه آب مانند اکسایش پیشرفته و یا رزین های 
جذب مواد رادیو اکتیو و صافی های پوستی متنوع مانند صافی پوستی میکرونی و یا اسموز معکوس 

و غیرو ضروری خواهد بود. 

به منظور تصفیه آب های سطحی جهت تولید آب آشامیدنی، معموالً تصفیه آب شامل مراحل زیر می گردد:

از نمک های آلومی نیوم و یا آهن )با توجه . 1 با استفاده  انعقاد شیمیایی و لخته سازی معموالً  فرایند 
به این که استفاده از نمک های آهن همساز با فرایند نهائی ضدعفونی توسط پرتوهای ماوراء بنفش 
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نمی باشد(، جهت لخته سازی مواد معلق در آب.
فرایند ته نشینی و یا صافی دانه ای و یا سایر صافی های متداول، جهت جداسازی لخته ها و مواد معلق. . ۲

به شبکه . 3 پمپاژ آب  از  قبل  باشد،  نداشته  در آب وجود  مرحله  این  در  دیگری  آالینده های  چنانچه 
انجام می شود. در موارد ویژه، چنانچه آالینده های  یا میکروب زدایی آب  آبرسانی، فرایند ضدعفونی 
غددی و یا سایر مواد آلوده کننده صنعتی یا طبیعی )مواد رادیواکتیو، مواد نفتی و حالل های صنعتی و 
غیرو( در آب وجود داشته باشد، فرایند های مناسب تصفیه آب مانند اکسایش پیشرفته و یا رزین های 
جذب مواد رادیو اکتیو و صافی های پوستی متنوع مانند صافی پوستی میکرونی و یا اسموز معکوس 

و غیرو ضروری خواهد بود. 

تصفیه متداول فاضالب شهری، اساسا شامل دومرحله اصلی مربوط به تصفیه فاضالب و تبدیل آن به 
پساب و یک مرحله تصفیه لجن حاصله از دو مرحله قبلی و در آخر، فرایند ضدعفونی پساب می باشد. هدف از 
تصفیه فاضالب در دو مرحله اصلی، یکی جداسازی ذرات و مواد معلق در فاضالب و دیگری کاهش و تثبیت 
از تصفیه  باکتری ها و سایر میکروب ها در فاضالب می باشد. هدف  مواد آلی محلول در فاضالب توسط رشد 
لجن فاضالب، تثبیت مواد آلی و میکروب های بیماری زای آن و احیانا تولید بیوگاز متان برای نیازهای انرژی 

تصفیه خانه می باشد.

تصفیه اولیه )مرحله اول( یا تصفیه فیزیکی فاضالب، معموالً شامل استخرهای ته نشینی فاضالب و یا 
در مواردی شامل صافی های ویژه برای جداسازی مواد معلق می باشد. سپس در مرحله دوم، تصفیه میکروبی 
انجام می گیرد که در نتیجه مواد  یا بیولوژیکی، توسط کشت و رشد کالن میکروب های موجود در فاضالب 
میکروب های  به  تبدیل  آن  از  بخشی  و  می گردد  تثبیت  و  تغذیه  میکروب ها  توسط  فاضالب  در  محلول  آلی 
جدید که لجن فعال نیز نامیده می شود، می گردد. سپس با استفاده از استخرهای ته نشینی مرحله دوم  و یا 
نهائی،  از پساب، صورت می گیرد. در مرحله  یا میکروبی(  صافی های ویژه، جداسازی میکروب ها )لجن فعال 

فرایند ضدعفونی پساِب حاصل از مرحله تصفیه میکروبی انجام می گیرد.

زمین  کره  خشک  نیمه  و  خشک  مناطق  در  شیرین  آب  منابع  کمبود  به  نظر  اخیر،  قرن   درنیم 
مراکز  به  نسبت  منابع آب شیرین  نامتناسب  توزیع جغرافیائی  به خاطر  یا  و   )Arid & Semiarid regions(
جمعیت و نیز به واسطه گرم شدن کره زمین )Global warming( و ازدیاد جمعیت، استفاده از تصفیه مرحله 
سوم )ثالثه( یا تصفیه پیشرفته فیزیکی ـ شیمیایی، قبل از فرایند ضدعفونی پساب، به منظور بازیافت و استفاده 
مجدد آب، در کشورهای صنعتی به صورت روزافزون در حال گسترش بوده است. تصفیه پیشرفته فیزیکی 
شیمیایی، بسته به نوع و میزان آلودگی ها در پساب، می تواند شامل انعقاد شیمیایی، صافی های شنی، میکرونی 
)Microfiltration(، نانوئی )Nanofiltration(، پودر و یا دانه های کربن فعال و صافی یا ممبرین اسموز معکوس 
باشد. تصفیه متداول فاضالب، بخش قابل مالحظه ای از بعضی از آالینده های غددی را می تواند تصفیه نماید 
موجب  می توانند  نازل  بسیار  غلظت های  در  غددی  آالینده های  چون  گذشت،  چنانکه  ولی،   )7-۲ )جدول 
اختالل های غددی گردند، پژوهش های گسترده ای برای تصفیه پیشرفته آالینده های غددی نیز در حال تکوین 

است. 
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دیاکسن  مواد  زدودن  برای  ته نشینی  و  انعقاد  فرایند  از  استفاده  که  می دهد  نشان  اخیر  پژوهش  یک 
اندوسولفن   )Methoxychlor( کلر  متاکسی  مواد  جداسازی  برای  فعال  کربن  از  استفاده  و   )Dioxins(
بی ها  پی سی   ،)Diethyl Phthalate, Diethylhexyl Phthalate( فتالیت ها  اتیل  دی  ددت،   ،)Endosulfan(
)PCBs(  و ترکیبات الکیل فنل ها )Alkylphenols( نتایج بهینه نشان می دهند. بعضی از آالینده ها مانند ان 
دی ام آ )NDMA(، دیاکسن )Dioxane 1,4( و مواد دارویی مانند کاربامازپین )Carbamazepine( )داروی ضد 
سرع( به صورت مؤثر توسط فرایند های متداول، تصفیه نمی گردند. آالینده NDMA به خاطر محلولیت زیاد 
در آب، قابل فیلتر شدن نیست و تصفیه میکروبی آن نیز معموالً بیش از 30 تا ۵0% مؤثر نمی باشد. بعضی 
تکنولوژی های پیشرفته تصفیه مانند ممبرین اسمز معکوس یا اوزون می توانند بسیاری از آالینده های غددی 
را تصفیه کنند ولی فرایند اسمز معکوس منجر به تولید یک آبراهه نمک غلیظ )Concentrate stream( نیز 
می گردد که بدون انجام تمهیدات ضروری، می تواند موجب خطراتی در رابطه با تخلیه آن در محیط زیست، 
نسبت به اکولوژی منطقه و حیوانات محیط زیست باشد. استفاده از اوزون در صورت وجود ماده بروم در آب، 
می تواند تولید مواد جانبی زیان آور مانند برومیت )Bromate( را بنماید. ترکیب فرایندهای پرتوافشانی ماوراء 
بنفش با آب اکسیژنه، که موجب تولید رادیکال شیمیایی هیدروکسید با قدرت اکسایش بسیار باالئی می تواند 

آالینده های زیادی از جمله بسیاری از آالینده های غددی و NDMA را اکسیده نماید.

جدول ۲-7: میزان کارایی یا راندمان گزارش شده )بر حسب درصد( فرایندهای متداول تصفیه فاضالب برای جداسازی آالینده های 
غددی از آب ماخذ: گزارش فنی سال WERF ۲00۵، آالینده های غددی در ارتباط با تصفیه فاضالب.
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    66-7۲

 پ( فیتوستروژن ها
)استروژن های گیاهی(

                        70->90   >۲0 >۵0 ترکیبات هالوژنی آلی 
(Organohalides)

      ۲0->40 ۲0-99 ۲۵ 71-90                                            ۲۵->90 ۲۵-81 فلزات و ترکیبات آلی فلزات 
(metals/organometals)

                             ۲9-90 6-98 ۵-90 70-90 40-4۵  ترکیبات فنل و الکیل 
(Alkyl phenols)

             90        7۵->9۵   (PAHs/crude oil)
هیدروکربن های آروماتیک 

حلقه ای، نفت خام
                                 ۵0-80 >90 مواد پالستیک سازی  

(Plasticizers)
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با در نظر داشتن محدودیت های فوق، نتایج آزمایش های تصفیه آب توسط فرایندهای پیشرفته نشان 
می دهد که اوزون و ترکیب اوزون و پرتوهای ماوراء بنفش، بعضی غشاء ها یا ممبرین ها مانند اسمز معکوس 
و پودر کربن فعال، بیش از سایر فرایندها در جداسازی آالینده های غددی مؤثر می باشند )جدول های 3-7 و 
  pKa 4-7(. راندمان جداسازی، بستگی به ساختار مولکولی آالینده غددی، مانند وزن مولکولی، ضریب حاللیت
تصفیه خانه،  راهبردی  پارامترهای  به  بستگی  نیز  و   )UV Transmittance( بنفش  ماوراء  پرتو  ترانزمیتانس  و 
مانند دوز و زمان تماس دارد. جداسازی با استفاده از صافی های پوستی یا ممبرین ها، به ویژه بستگی به اندازه 
 )Membrane fouling( منفذهای آن، ویژگی های شیمیایی سطح ممبرین و میزان تخریب یا نقص ممبرین

دارد.

در یک مطالعه پژوهشی، اوزون )O3( در غلظت و زمان تماس۲/0 میلی گرم در لیتر.دقیقه، در تصفیه 
گردید.  آالینده های غددی  سایر  و  دارویی  مواد  کافئین،  غلظت  از %80  بیش  کاهش  موجب  آشامیدنی  آب 
 .)Most recalcitrant( حشره کش ها بیش از سایر آالینده های غددی در برابر فرایند اکسایش مقاوم می باشند
استفاده از کافئین به عنوان یک ماده شاخص برای ارزیابی کارایی اکسایش اوزون در تصفیه آب پیشنهاد شده 
است. در پژوهش دیگری، دانشمندان سازمان USGS ودانشگاه کلورادو موفق گردیدند پس از ارتقاء فرایندهای 
تصفیه یک تصفیه خانه فاضالب بین سال های ۲00۵ تا ۲011، میزان کاهش چشم گیر اختالل های غددی در 

ماهی های پائین دست محل تخلیه پساب را، توسط شاخص های بیولوژیکی متعدد، اندازه گیری کنند.

جدول 3-7 : :میزان کارایی یا راندمان گزارش شده )بر حسب درصد( فرایندهای تصفیه پیشرفته آب در جداسازی آالینده های 
غددی )ماخذ:گزارش فنی سال WERF ۲00۵، آالینده های غددی در ارتباط با تصفیه فاضالب(
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(Organohalides)

+ >90 90-70 فلزات و ترکیبات آلی فلزات 
(metals/organometals)
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(Alkyl phenols)
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ایجاد عارضه دوجنسی در ماهی ها می باشند، توسط  استروژن های استروئیدی که ظاهرا مسبب اصلی 
فرایند های متداول فاضالب به صورت مؤثر و به درجه ایکه جانوران آبزی را محافظت کند، تصفیه نمی گردند. در 
یک پژوهش اخیر، پس از جداسازی استروئیدهای استروژنی از فاضالب به میزان های مختلف در مراحل مختلف 
تصفیه و به موازات آن میزان ابتال به عارضه دوجنسی در ماهی های نوزاد و در ماهی های بالغ که به مدت شش 
ماه در پساب های مختلف مربوطه نگهداری شدند، اندازه گیری گردید. پساب های مراحل مختلف تصفیه، شامل 
پساب تصفیه بیولوژیکی، پساب  تصفیه پیشرفته پس از صافی شنی و قبل از فرایند ضدعفونی، پساب پس از 

ضدغفونی با دی اکسیدکلر و نهایتا پساب حاصل از صافی ذرات کربن فعال بودند.

اسمز 
معکوس

RO

صافی نانو
NF

سختی 
گیری یا 

اکسیدفلزات
Softening
M oxides

انعقاد/ 
لخته سازی
Coagul/
Floccul

کلر یا دی 
اکسید کلر

Cl2

ClO2

 پرتوهای 
ماوراء 
بنفش
UV

اوزون  یا 
اکسایش 
پیشرفته

O3

AOP

کربن 
فعال
AC

نوع آال

>90

>90

>90

>90

>90 

>90

70-90

>90

70-90

70-90

70-90

70->90

70-90

>۲0-40

>۲0-40

40-90

70-90

>۲0-40

>۲0

>۲0-40

>۲0

40-90

>۲0

>۲0-40

70- >90

>۲0

>90

>۲0

>۲0

>۲0-70  

>90

>90

>90

>۲0

>۲0

40-90

۲0- >90

40-90

>90

>۲0

>۲0

۲0->90

>90

>90

>90

70-90

>۲0-40

70- >90

آالینده های غددی:
حشره کش ها ......

مواد شیمیایی صنعتی  

استروئید ها  .......

فلزات ..................

ترکیبات معدنی...

ترکیبات آلی فلزات

>90

>90

>90

>90

>90

>90

>90

70- >90

70- >90

70- >90

70- >90

70- >90

>۲0-40

>۲0-40

>۲0-40

>۲0-40

>۲0-40

>۲0-40

>40-۲0

>40-۲0

>۲0

>۲0

>۲0-40

>۲0-40

>۲0-90

>۲0-70

>۲0-70

>۲0-70

>۲0-70

>۲0-70

40-90

40-90

>90

40-90

40-90

40-90

۲0- >90

۲0- >90

>90

>90

۲0- >90

۲0- >90

40-90

70- >90

>90

>90

70- >90

70- >90

آالینده های دارویی و 
بهداشت شخصی:

آنتی بیوتیک ها ............

داروهای ضد افسردگی 

داروهای ضد التهاب 

 داروهای کنترل چربی

داروهای کنتراست 
 X پرتوهای

داروهای روان درمانی

جدول 4-7: گستره )طیف( کارایی یا راندمان جداسازی )برحسب در صد( آالینده های غددی و مواد دارویی توسط فرایند های 
پیشرفته تصفیه آب



177

در آب                            فصل هفتم  آالینده های کم عیار 

پیشرفته  تصفیه  پساب  در  استروژنی  استروئیدهای  غلظت  چند  هر  می دهد  نشان  پژوهش  این  نتایج 
با صافی شنی، باال تر از میزان آن در پساب ضدعفونی شده با دی اکسیدکلر بوده است، ولی میزان ابتال به 
عارضه دوجنسی ماهی ها در آن کمتر مشاهده گردید. پساب تصفیه با ذرات کربن فعال نیز دارای میزان پائین 
استروئیدهای استروژنی و همچنین میزان پائین عارضه دوجنسی بوده است. نتایج این پژوهش دال بر اینست 
تولید مواد اخالل کننده غددی جدید در آب  فرایند ضدعفونی آب توسط ماده دی اکسیدکلر، موجب  که، 
گردیده، هرچند که سایر تصفیه های پیشرفته توسط صافی های شنی و کربن فعال، میزان آالینده های غددی 
را کاهش داده بودند. پژوهشگران مزبور توصیه می کنند به طورکلی برای تبیین کارایی فرایندهای تصفیه آب 
در رابطه با آالینده های غددی، می باید از هردو روش آنالیزهای شیمیایی آزمایشگاهی و همچنین سنجش های 

بیواسی استفاده نمود.

در   )O3( اوزون  از  استفاده  با  اکسایش  توسط  غددی  آالینده های  تصفیه  دیگری،  پژوهشی  مطالعه  در 
آب های سطحی و در پساب فاضالب مورد آزمایش قرار گرفت. آالینده های غددی شامل استروئیدهای استروژنی 
و اندروژنی، مواد دارویی، حشره کش ها و سایر مواد شیمیایی صنعتی مورد آزمایش قرار گرفتند. اکثر آالینده ها 
اکسیده شدند. آالینده های  استفاده می شود،  برای ضدعفونی آب  اوزون در دوزهائی که  از90% توسط  بیش 
مقاوم که به میزان کمتر از۵0% اکسیده شدند، شامل اترازین )Atrazine(، ایوپروماید )Iopromide(، مپروبامیت 
)Meprobamate( و تریس کلرواتیل فسفات )Tris chloroethylephosphate. TCEP( بودند. اضافه نمودن آب 
نداد. جدول 4-7 گستره جداسازی  قابل مالحظه ای در میزان اکسایش نشان  تاثیر  این فرایند،  اکسیژنه در 
دسته های مختلف آالینده های غددی و مواد دارویی را توسط فراینده های پیشرفته تصفیه آب نشان می دهد. 

1۰. پرسش ها

سنجش های بیولوژیکی بیواسی یا آزمون های غربال گیری بیواسی )Bioassay screening(، برای چه . 1
منظور و هدفی و چگونه یا به چه نحوه ای انجام می گیرند؟

مزیت و کمبود یا محدودیت سنجش های بیواسی را مختصراً توضیح دهید.. ۲
یا »میان جنسی« که در ماهی ها و سایر جانوران مشاهده شده . 3  )Intersex( عارضه ی »دوجنسی« 

چیست؟ 
تعریف شاخص های بیولوژیک )Biomarker( چیست؟ و ماده ویتلوجنن )Vitellogenin, VTG( در . 4

ماهی های جنس نر مشخصه چه نوع آلودگی می تواند باشد؟   
در . ۵   )PCBs( بی ها  سی  پی  مانند  کلر  الی  ترکیبات  حشره کش های  توسط  زیست  محیط  آلودگی 

دوزهای کم، چه اثراتی بر روی ماهی ها، پرندگان و سوسمار ها داشته است؟ مختصراً توضیح دهید.
مختصراً توضیح دهید اثرات کلی مواد پی سی بی در حیوانات آزمایشگاهی چه بوده است و خطرات . 6

آن برای انسان چه می تواند باشد؟
در پژوهش های علمی آالینده های غددی، آیا اثبات وجود یک اثر یا تاثیر یا وقوع یک واقعه، ساده تر . 7

است، یا برعکس، اثبات عدم وجود هیچ تاثیر و هیچ اثری و عدم وقوع هیچ واقعه ای؟   
به چه دلیل مطالعه اثرات آالینده های غددی، در کره آبی زمین )hydrosphere( و بر روی جانوران . 8

آبزی تمرکز یافته و دو منبع یا عامل عمده ی آالینده های غددی در منابع طبیعی آب را نام ببرید.
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پنج گروه از مواد شیمیایی طبیعی و مصنوعی که بعضی از ترکیبات یا مشتقات آن ها جزو مواد آالینده . 9
غددی بشمار می روند را نام ببرید. 

آالینده های غددی چگونه یا به چه نحوه ای می توانند موجب مرگ و میر وسیع ماهی ها در آب های . 10
سطحی شوند؟ مختصراً توضیح دهید. 

چهار مورد از ناهنجاری های گزارش شده در انسان که احتماالً مربوط به آالینده های غددی می باشند . 11
را نام ببرید. 

به صورت مختصر، عملکرد کلی آالینده های غددی در بدن موجودات زنده را توضیح دهید. . 1۲
سه مکانیسم مشخص که آالینده های غددی می توانند در سامانه غددی اخالل نمایند را نام ببرید.. 13
چگونه یا به چه ترتیب غلظت های بسیار پائین آالینده های غددی در آب، خاک، یا هوا می تواند در . 14

بافت ها و اندام های موجودات زنده جمع شوند و موجب ایجاد غلظت های به مراتب باالتری، به ترتیب 
در نباتات و سپس در حیوانات گیاه خوار و نهایتا در حیوانات گوشتخوار گردد؟ 

چگونه یا چرا اثرات آالینده های غددی در دوران جنینی، به مراتب بسیار شدیدتر از اثرات آن در افراد . 1۵
بالغ می باشد؟

چگونه یا چرا زمان یا مرحله رشد جنین، که در معرض آالینده های غددی قرار می گیرد، مهم تر از . 16
میزان دوز مواد آالینده می باشد؟

بر اساس برآورد سازمان کنترل و جلوگیری از امراض آمریکا، عارضه چاقی مفرط، می تواند موجب بروز . 17
چه عوارض و بیماری هائی شود؟ 

عبارت »منشاء رشد بیماری های افراد بالغ« )Origins of Adult Disease Development(  و در رابطه . 18
با آن »هورمون های چاقی مفرط« )Obesogens( را تعریف کنید. 

ترکیب شیمیایی تری بیوتیل قلع )Tributyletin, TBT( که ماده ضد میکروبی در رنگهای صنعتی . 19
می باشد، چگونه یا به چه نحوه ای می تواند موجب عارضه چاقی مفرط شود؟  

پنج نمونه از ناهنجاری های جنسی که می تواند به خاطر اثرات آالینده های غددی بوجود آید را نام . ۲0
ببرید.

ترکیبات پی سی بی )PCBs( که جزو آالینده های غددی محسوب می شوند، چگونه می توانند وارد . ۲1
زنجیره غذایی شوند؟

بعدی . ۲۲ نسل های  به  ژنی  تغییرات  بوسیله  می تواند  آن ها  اثرات  که  غددی  آالینده های  از  مورد  سه 
حیوانات نیز منتقل شوند را نام ببرید. 

سه دسته بندی کلی آالینده های غددی را به صورت مختصر بیان کنید.. ۲3
مواد آالینده غددی چگونه و از چه مسیری وارد منابع طبیعی آب می شوند؟. ۲4
فراگیر شدن آالینده های غددی از نظر قدمت و وسعت آلودگی و تعداد آن ها و میزان و نوع اطالعاتی . ۲۵

که از آن ها در دسترس می باشد، به طور کلی چگونه است؟
نوع . ۲6 چه  موجب  زمین،  کره  زیست  محیط  در  غددی  آالینده های  حرکت  و  آب  طبیعی  گردش 
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چالش هایی در رابطه با سازمان های کنترل آلودگی و همچنین در رابطه با بهداشت و سالمت محیط 
زیست می گردد؟  

در . ۲7 آالینده های غددی  اثرات  به  مربوط  کلینیکی  پژوهش های  در  )Endpoint( که  نهائي  نقطه  واژه 
انسان و در حیوانات محیط زیست استفاده می شود را تعریف کنید. تفاوت بین نقطه نهائي و شاخص 

بیولوژیک )Biomarker( چیست؟ مختصراً توضیح دهید. 
روش فاکتور مسمومیت معادل )Toxic equivalency factor( که توسط انستیتو NIEHS تدوین شده . ۲8

است، چگونه و به چه منظور استفاده می شود و هدف نهائی چنین روش های آزمایشگاهی چیست؟  
سامانه سنجش سریع سلولی جانوران )In vitro assays( به نام Tox2  وابسته به انستیتو NIEHS، به . ۲9

چه منظور و هدفی تدوین شده و قابلیت های آن در چه سطحی می باشد؟   
رودخانه های تحت تفوق یا تسلط پساب )Effluent dominated( را تعریف کنید و ویژگی آن ها را در . 30

رابطه با آالینده های غددی بیان نمائید. 
در رابطه با وضع قوانین مربوط به کنترل آالینده های غددی، اهمیت انجام پژوهش های علمی مربوطه . 31

از  درجه  در چه   )Endpoint( پایانی  نقطه  و   )Biomarkers( بیولوژیک  و شاخص های  است  چگونه 
اهمیت قرار می گیرند؟ 

مراحل عمده تصفیه متداول فاضالب شهری و اهداف مربوطه را مختصراً بیان کنید.. 3۲
بازیافت و استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه های فاضالب شهری، معموالً مستلزم چه نوع واحد های . 33

تصفیه مضاعف می باشد و در چه ترتیب یا مرحله ای از تصفیه متداول فاضالب قرار می گیرد؟ 
استفاده از کربن فعال در مرحله سوم تصفیه فاضالب شهری )تصفیه پیشرفته فیزیکی شیمیایی(، . 34

می تواند در مورد تصفیه چه موادی از آالینده غددی مؤثر واقع شود؟ 
به منظور تصفیه آالینده ان.دی.ام.آ )NDMA( در فاضالب شهری، چه روش ها یا فرایند هایی می تواند . 3۵

مؤثر واقع شود؟   
معموالً نقاط ضعف یا خطر برای استفاده از تکنولوژی پیشرفته تصفیه فاضالب توسط غشاء یا ممبرین . 36

اسمز معکوس و یا استفاده از ماده اکسایش اوزون چه می باشد.
تصفیه آالینده های غددی توسط اکسایش با ماده اوزون )O3( تا چه حد می تواند مؤثر واقع شود؟. 37
به طور کلی چه فرایندهائی در تصفیه آالینده های غددی مؤثر می باشند و پارامترهای تعیین کننده . 38

کارایی آن ها چیست؟ 
مراحل اصلی تصفیه متداول آب آشامیدنی را نام ببرید و هدف از فرایندهای مربوطه را مختصراً توضیح . 39

دهید.
از فرایند های مربوطه را مختصراً . 40 نام ببرید و هدف  مراحل اصلی تصفیه متداول فاضالب شهری را 

توضیح دهید. 
حدودا چه میزان از مواد شیمیایی صنعتی، جزو مواد آالینده غددی شناخته شده می باشند و منظور . 41

از مواد شیمیایی ُمِصر مجازی چیست؟
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فهرستی از منابع و لینک های اینترنتی

1. American National Red Cross: www.redcross.org
2. Association of Metropolitan Sewer Agencies (AMSA): www.amsa-cleanwater.org
3. Association of Metropolitan Water Agencies (AMWA): www.amwa.org 
4. American Water Works Association Web site:  www.awwa.org
5. CDC waterborne disease statistics:  www.cdc.gov/mmwr/PDF/SS/SS5308.pdf  or www.cdc.

gov/mmwr/preview/mmwrhtml/SS5308a4.htm 
6. Center for Disease Control and Prevention (CDC): www.cdc.gov 
7. Drugs for parasitic infections: www.medletter.com 
8. Federal Emergency Management Agency (FEMA): www.fema.gov 
9. Giardiasis Surveillance- US, 1998-2002:  www.cdc.gov/mmwr/PDF/SS/SS5401.pdf. 
10. National Infrastructure Protection Center (NIPC): www.nipc.gov 
11. National League of Cities (NLC): www.nlc.org/nlc 
12. National Science Foundation International: www.nsf.org 
13. Recognizing Waterborne Disease and the Health Effects of Water Pollution. American 

College of Preventive Medicine: www.waterhealthconnection.org/index.asp. 
14. US Environmental Protection Agency (USEPA): www.epa.gov 
15. USEPA Contaminant Candidate List 2 (CCL2): www.epa.gov/safewater/ccl/index.html 
16. USEPA Long Term 2 Enhancement SWTR: www.epa.gov/safewater/lt2/pwsguide.html 
17. USEPA Manual for the Certification of Laboratories Analyzing Drinking Water: Criteria and 

Procedures Quality Assurance, EPA 815-R-05-004:  www.epa.gov/safewater/labcert/pdf/
manual_labcert_2005.pdf. 

18. USEPA Microbiology Microbe Reference:  www.epa.gov/microbes/ 
19. USEPA Microbiology site: www.epa.gov.nerlcwww/online.htm  or  www.epa.gov.nerlcwww/

online.html  
20. Water Education Foundation:  http://www.watereducation.org/video-gallery 
21. Water Environment Federation (WEF): www.wef.org 
22. Water Information Sharing Analysis Center (WaterISAC): www.waterisac.org 
23. Water Infrastructure Security Enhancement Guidance Documents, American Society of Civil 

Engineers: www.asce.org/static/1/wise.cfm
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واژه های منتخب علمی

Glossary of Select Terms
50 percentile Infectious Dose (ID50)

دوز عفونی سازی۵۰٪ معیاری آماری برای نشان دادن میزان دوز میکروبی است که حدود۵0% افرادی که 
آلوده به دوز مربوطه شده اند، بیمار می شوند. این دوز می تواند برحسب تعداد میکروب بیماری زا یا تعداد کیست 

یا تخم کرم ها بیان شود.
Acclimation

فرایند وفق نمودن یا هماهنگ شدن موجودات زنده با محیط زیست جدید یا شرایط جدید زیست.

Advanced Oxidation Processes (AOPs)
انهدام کامل مواد آلی زیان آور در آب آشامیدنی، از  فرایندهای اکسایش پیشرفته با هدف اکسیده نمودن و 
جمله مواد آالینده غددی )EDCs(. این فرایندها شباهت ها و مرزهای مشترکی با فرایند ضدعفونی متناوب، 
یا ضدعفونی چندمرحله ای )SDPs( که برای پساِب تصفیه خانه های فاضالِب شهری نیز مطرح می باشد، دارد. 

فرایندهای اکسایش پیشرفته اساسا به صورت پنج روش زیر مورد استفاده می باشند:

1 .،)O3+H2O2( ترکیب اوزون و آب اکسیژنه
۲ .،)VU+O3( ترکیب پرتوهای ماوراء بنفش و اوزون
3 .،)VU+H2O2( ترکیب پرتوهای ماوراء بنفش و آب اکسیژنه
ترکیب پرتوهای ماوراء بنفش و اکسید تیتانیوم ) UV + TiO2( و. 4
ترکیبی از فرایندهای فوق. ۵

Aerosolization, Aerosol
آئروسال، ایجاد ذرات معلق بسیار ریز کلوئیدی )Colloidal matter( از آب یا از سایر سیاالت یا مواد جامد، در 
هوا و یا در سایر گازها. اندازه ذرات آئروسال معموالً در حول وحوش یک میکرومتر می باشند. به عنوان نمونه، 
ابر و مه جزو آئروسال های طبیعی و دود و گرد و غبار و سایر آالینده های هوا جزو آئروسال های مصنوعی یا 

ساخت انسان می باشند. ذرات آئروسال می توانند در انتقال و سرایت بعضی میکروب ها مؤثر باشند.

Aerotolerant
Respiration نگاه کنید به

Algal bloom 
تولید انبوه یا شکفتن خزه ها و جلبک ها در منابع آب های سطحی و فاسد شدن آن 

Algonic Organic Matter (AOM)
مواد آلی ناشی از متالشی شدن سلول جلبک ها در نتیجه کلرزنی آب، در شرایطی که کلر باقیمانده از بین 
رفته باشد، به عنوان سوبسترای یا مواد قابل تجزیه میکروبی، موجب رشد مجدد باکتری ها در آب می گردد. 
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Amensalism
      Commensalism رابطه آمنسالیسم، نگاه کنید به

Amines 
یا معدنی حاصل  آلی،  با مواد  آمونیاک  از ترکیب مشتقات  آلی و معدنی می باشند که  آمین ها، مولکول های 

می شوند و شامل اسیدهای آمینه، آمین های بیوژنیک، تری متیل آمین و آلنین و کلرآمین ها می باشند. 

Amphibian metamorphosis assay
سنجش دگردیسی جانوران دو حیاتی، روشی برای شناسایی اختالل های تیروئیدی می باشد.

Amphozoic
آمفوزوئیک، میکروب حیوانی دو زیستی، به عنوان نمونه پروتوزوئر آکانتاموبا که می تواند به صورت یک آمیب 
آزاد شناور )Free living( در طبیعت زندگی کند و همچنین قادر است به صورت بیماری زا یا انگلی در میزبان 
حیوانی زیست نماید. آمیب آکانتاموبا در آب های شور و شیرین می تواند از باکتری ها تغذیه کند و بدون احتیاج 
گونه های  انگلی،  حالت  در  نماید.  رشد  زیست  محیط  در  معینی،  سوبسترای  به  احتیاج  یا  و  بودن  انگلی  به 

آکانتاموبا می توانند موجب عفونت و تغذیه از بافت های مغز، ریه، پوست و چشم انسان شوند.  

Amplification
   PCR توسط آنزیم پلیمراز در آزمون واکنش زنجیره پلیمراز )DNA( تکثیر پرایمر های تک نواری دی.ان.ای

Androgenic compounds
ترکیبات آندروژنیک، ترکیبات شیمیایی یا هورمون هایی که موجب تحریک ویژگی های جنس مذکر می شوند.

Anealing process  
فرایند پیوند پرایمرهای ویژه میکروب بیماری زای مورد آزمون به قطعات تک نوار DNA در آزمون واکنش 

  PCR زنجیره پلیمراز

Animal model 
   Virus study methods  مدل حیوانی، نگاه کنید به

Antagonist action
ترکیبات شیمیایی یا هورمون هایی که دارای واکنش متقابل منفی یا خنثی کننده در برابر سایر مواد دارند، 

مانند ترکیبات آنتی استروژن یا آنتی اندروژن.
 Archaea 
حوزه یا قلمرو آرکئی ها، متشکل از موجودات تک سلولی پروکاریوت می باشد که به طور کلی دارای یک پوسته 
یا ممبرین سلولی )Cell membrane( متشکل از زنجیرهای هیدروکربن )Carbohydrates( دارای انشعاب، که 
توسط اتصاالت شیمیایی اتر )Ether linkage( به مولکول های گلیسرول متصل می باشند، تشکیل شده اند. وجود 
اتصاالت اتر در پوسته سلولی آرکئی ها موجب مقاومت و پایداری ویژه ی آن ها در محیط های بسیار اسیدی 
انواع  از  از سلول های آرکئی ها دارای دیواره سلولی می باشند که  باال می گردد. بعضی  و درجه گرمای بسیار 
پروتئین ها تشکیل شده اند و بعضی از آن ها کمی شبیه به دیواره سلولی باکتری ها می باشند. آرکئی های مقاوم 
 )Hyperthermophile( و گرمای شدید دوست )Halophiles( یا نمک دوست )Haloarchaea( در برابر نمک ها

نمونه هایی از موجودات این قلمرو می باشند. 
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Aseptic sampling procedures
نحوه یا روش برداشت نمونه های محیط زیستی یا کلینیکی بدون آالیش آن به میکروب های خارجی.

Assimilable Organic Carbon, (AOC)
میزان کربن آلی قابل جذب میکروب ها در نمونه آب

Asymptomatic infection 
عفونت بدون نشانه های بیماری

Autotrophs 
Heterotrophs  نگاه کنید به

Backflow Prevention/ Back-Siphonage Prevention
تجهیزات مربوط به جلوگیری از جریان معکوس آب به داخل شبکه آبرسانی بواسطه افت فشار و یا بواسطه 

.)Cross connection control( اتصال های غیرمجاز و اشتباه آب های آلوده به شبکه

Bacteria 
باکتری ها, قلمرو بزرگی از موجودات ذره بینی پروکاریوت )Prokaryote( را تشکیل می دهند. مطالعات اخیر 
در سال ۲013 نشان می دهد میکروب ها و باکتری ها در عمیق ترین نقاط زمین تحت فشار بسیار باال یافت 
می شوند. انواع گوناگون باکتری ها در کلیه زیست گاه های کره زمین و از جمله در مناطق قطبی و محل خروج 
آب های داغ از عمق زمین در کف اقیانوس ها )Hydrothermal vents( و محل خروج مایعات هیدروکربن دار 
شامل سولفید هیدروژن و گاز متان از کف اقیانوس )Cold seeps( جایی که جوامع بیولوژیکی ویژه زندگی 
می کنند، یافت می شوند. این باکتری ها توسط تبدیل گاز متان و سولفید هیدروژن به انرژی، موجب تولید مواد 
مغذی برای ادامه زیست می گردند. در مناطق خروج مایعات هیدروکربن دار از کف اقیانوس ها، ترکیبات گاز 

متان با آب اقیانوس موجب تولید سخره های کربناتی و تپه های اسفنج دریایی )Reefs( می گردد. 

Bacterial Regrowth Potential (BRP)      
پتانسیل یا میزان قابلیت رشد مجدد باکتری ها در آب. به عنوان نمونه، ازدیاد میزان نیاز اکسیژن بیوشیمیایی 
)BOD( و نیاز اکسیژن شیمیایی )COD( در پساب تصفیه خانه های فاضالب پس از فرایند کلرزنی و خنثی 
نمودن کلر  باقیمانده، به خاطر رشد مجدد باکتری ها و استفاده از سوبسترای جدید قابل تجزیه میکروبی که در 

نتیجه متالشی شدن میکروب ها توسط فرایند کلرزنی حاصل شده است، محسوب می شود.
 

Bacteriophage
باکتریوفاژ، یا مخفف آن فاژ، ویروس هایی می باشند که می توانند سلول های باکتری ها را عفونی سازند.

Ballast
بالست، یک دستگاه الکتریکی جهت تنظیم مناسب ولتاژ و آمپر برق، برای راه اندارزی و کنترل جریان گاز جیوه 

در داخل المپ های ماوراءبنفش می باشد.

Binary fission
در روده بزرگ  تولید مثل غیر جنسی توسط بعضی میکروب ها مانند پروتوزوئرهای دارای سیلیا که معموالً 

میزبان انجام می شود.
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Bioaccumulation
انباشت یا تغلیظ مواد آالینده در بدن موجودات زنده، ناشی از منابع مختلف مانند آب، مواد غذائی، هوا و غیرو. 

Biomagnification  نگاه کنید به

Bioconcentration
به   کنید  نگاه  شده اند.  گرفته  آلوده  آب  از  صرفا  که  زنده،  موجودات  بدن  در  آالینده  مواد  تغلیظ  یا  انباشت 

 Biomagnification

Biomagnification or Bioamplification
انباشت یا تغلیظ مواد آالینده در زنجیره مواد غذائی به طرف باال. بسیاری از مواد آالینده مانند علف کش ها و 
حشره کش ها، مواد آالینده غددی و فلزات سنگین بسادگی از بدن موجودات زنده دفع نمی شوند و در بافت های 
چربی و اندام های بدن ذخیره می گردند و مستقیما به حیوانات رده های باالتر از جمله انسان منتقل می شوند. 
همچنین، میزان تجزیه و تبدیل این مواد در محیط زیست و یا میزان متابولیسم آن ها توسط موجودات زنده، 

بسیار ناچیز است. 
 به عنوان نمونه جیوه ای که در نتیجه سوزاندن ذغال در نیروگاه های برق به اتمسفر متصاعد می شود، توسط 
بارش های جوی وارد منابع آب های سطحی شده و در کف برکه ها و دریاها توسط میکروب های غیرهوازی تبدیل 
به متیل جیوه می گردد و توسط فیتوپالنکتن ها از آب جذب می شود. سپس ماهی های کوچک از فیتوپالنکتن ها 
تغذیه نموده و ماهی های بزرگتر از ماهی های کوچکتر تغذیه کرده و جیوه مزبور نهایتا به پرندگان و حیوانات و 
انسان نیز در رده های باالتر زنجیره غذائی، با غلظت های باالتر در هر مرحله منتقل می شود. در مراحل متوالی 
زنجیره غذائی به طرف جانداران رده های باالتر، غلظت آالینده های مزبور در هر مرحله رو به افرایش می رود، 
زیرا حیوانات رده های باالتر برای تامین انرژی کافی می باید از میزان زیادتری از موجودات رده های پایین تر 
انباشت و  با غلظت های نسبتا پائین در آب، خاک و هوا، موجب  تغذیه کنند. در نتیجه، مواد آالینده مزبور 

غلظت های بسیار باالتر در موجودات رده های باال، از جمله انسان، می گردند.
 

Bioassay Screening test
سنجش بیواسی، یا سنجش غربال گیری بیواسی، به منظور اندازه گیری یک اثر شیمیایی )مانند مسمومیت( 
با استفاده از یک نقطه نهائی )Endpoint( بیولوژیکی بر روی جانوران و حیوانات آزمایشگاهی انجام می گیرد. 
سنجش های بیواسی بر روی یک موجود زنده، به دو روِش آزمون بر روی سلول های زنده ولی جدا شده از جاندار 

یا حیوان )In vitro(  و آزمون بر روی خود جاندار یا حیوان )In vivo( انجام می گیرد.
 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) 
نیاز اکسیژن بیوشیمیایی آب، میزان مولکول گاز اکسیژن مورد نیاز میکروب های هوازی برای اکسایش و تثبیت 
مواد آلی موجود در یک نمونه آب می باشد. بنابراین، میزان نیاز اکسیژن بیوشیمیایی، معیاری از میزان آالینده 

آب توسط مواد آلی قابل اکسایش میکروبی می باشد.
 

Biocide 
مواد سمی یا مواد کشنده یاخته های زنده                       

Biodegradable Organic Carbon (BDOC)
میزان کربن آلی قابل تجزیه میکروبی در آب
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Biodosimetry
بیودوسیمتری، روشی تجربی برای تعیین میزان خنثی سازی میکروب های مورد چالش در آب با ویژگی های 
مشخص، در ازاء دوزهای ماوراءبنفش در یک راکتور پیلوت می باشد. این روش شامل اندازه گیری میزان خنثی 
شدن میکروب مورد آزمون، پس از تابش پرتوهای ماوراءبنفش در راکتور مربوطه و سپس تعیین دوز وارد شده 
به میکروب، با استفاده از منحنی پاسخ دوز ماوراءبنفش، که در آزمایشگاه با استفاده از دستگاه پرتوهای موازی 

ماوراءبنفش )UV Collimated beam(  به دست می آید، می باشد.

Biofilm 
الیه های میکروبی، یا لعاب چسبنده میکروبی

Biological Nutrient Removal (BNR) Processes
فرایندهای میکروبی نیترات زدایی و فسفرزدائی در تصفیه فاضالب شهری به منظور کاهش رشد جلبک ها در 

منابع آب های پذیرنده.
 

Biomarker
بیومارکر یا شاخص بیولوژیکی، معموالً یک شاخص ویژه بیوشیمیایی در یک فرایند یا واقعه معین بیولوژیکی 
می باشد. شاخص های بیولوژیکی، شامل تغییرات مولکولی، یا تغییر در گردش های بیوشیمیایی و یا تغییر در 
فرایندهای سلولی در حیوانات آزمایشگاهی، که نسبت به آلودگی های محیط زیست واکنش نشان می دهند، 
می باشند. به عنوان نمونه، ماده ویتلوجنن یک شاخص بیولوژیکی برای شناسایی آالینده ماهی های نر به مواد 

شبه استروژنی می باشد.

Biotyping
روش رده بندی بیوتایپ، بر مبنای ویژگی ها و تفاوت های فیزیولوژیکی و یا متابولیکی که گونه های میکروب ها 

و یاخته های گوناگون را از یکدیگر متمایز می سازد. 

Bisphenol A, (BPA)
بیسفنل آ، یک ترکیب شیمیایی مصنوعی و از مشتقات Diphenylmethane می باشد که بیش از نیم قرن قدمت 
دارد و در تولید رزین های اپوکسی و پالستیک ها و الیه داخلی لوله ها و بسیاری از اقالم مصرفی روزانه مانند 
بطری های آب، وسایل ورزشی و بسته بندی مواد خوراکی استفاده می شود. پژوهش های گسترده در دو دهه 
اخیر نشان می دهد ماده بیسفنل آ، به خاطر تشابه مولکولی با هورمون استروژنی استرادیول، قابلیت جانشینی 
استروژنی شود.  همچنین، غلظت های  یا ضد  و  استروژنی  اثرات  نتیجه می توانند موجب  در  و  داشته  را  آن 
التهاب  و  اکسایش  به  مربوط  تنش  میزان  ازدیاد  موجب  جوانان،  نو  و  کودکان  در  آ  فنل  بیس  پائین   بسیار 
)Oxidative stress & inflammation( و دفع پروتئین در ادرار گردیده، که شاخصی در ارتباط با ناهنجاری 

زودرس کلیه و ریسک آتی ایجاد بیماری در سرخ رگ های ماهیچه های قلب می باشد.
 

Boil-Water Advisory (BWA) 
آگهی عمومی توصیه جوشاندن آب )تجا( آشامیدنی به خاطر آالیش میکروبی بخشی از شبکه آبرسانی

Brackish water
                       Esturary آب شورمزه، نگاه کنید به
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Bradyzoite
یونانی،  زبان  به  )آهسته(  ُکند  حیوان  لغوی  معنی  به   )cystozoite( سیستوزوئیت  یا  زوئیت،  بِردی  سلول 
گوندی  توکسوپالسما  مانند   )Zoonotic( ُزئونوتیک  یا  حیوانی  انگلی  سلول های  آهسته ی  رشد  فرم   یک 
آزاد رشد  بدون شنای  و   )Substrate( به سوبستره  انگل، متصل  )Toxoplasma gondii( می باشد که سلول 
می کند. در بیماری مزمن توکسوپالسموزیس )toxoplasmosis(، سلول های بِردی زوئیت به صورت خوشه های 
 ،)pseudocyst ،ریز میکروسکپی که توسط یک دیواره نامنظم به شکل هالل ماه احاطه شده اند )یک ِشبه سلول

در بافت های عفونی شده عضالت و مغز میزبان دیده می شوند.

Breakpoint chlorination 
روِش کلرزنی آب تا پس از نقطه انکسار، یا نقطه عطف اکسیده شدن کامل مواد آمونیاکی در آب

Breakthrough Point (in filtration) 
نقطه گسستگی یا از هم  پاشیدگی عملکرد صافی، زمانی است که آب ورودی به یک صافی دانه ای، در معرض 
فرایند صافی قرار نمی گیرد و توسط عبور از کانال های کنارگذر درون صافی، که به خاطر بار گذاری بیش از 
توان صافی بوجود آمده اند، به خروجی صافی هدایت می شود. در این شرایط میزان کدری آب خروجی، به 
صورت ناگهانی، جهش می نماید. بهره برداری از صافی ها در تصفیه آب می باید به نحوی انجام شود که هر یک 
واحد صافی قبل از رسیدن به نقطه گسستگی، از مدار سرویس خارج شده و توسط شستشوی معکوس مجددا 

تمیز گردیده و سپس به خط سرویس برگردانده شود.

Brine water 
Esturary آب نمک، نگاه کنید به

By-pass
میانُبر، یا کنار گذر

                       
Capsid

Virus  کپسید، یا پوشش پروتئینی ژنوم در ساختار ذرات ویروس، نگاه کنید به

Carbohydrates, Cm (H2O)n 
کربوهیدرات ها، یا هیدرات های کربن شامل قندها یا پلی ساکاریدها می باشند که به صورت تقریب با فرمول 

کلی فوق نشان داده می شوند.
 

Catalase positive/negative
آنزیم کاتالیز در بیشتر موجودات زنده وجود دارد و سلول را در مقابل مواد اکسید کننده محافظت می کند. 
هر مولکول کاتالیز می تواند در حدود ۵ میلیون مولکول پراکسید )آب اکسیژنه( را در عرض یک ثانیه تبدیل 
به مولکول های آب و اکسیژن نماید. آزمون کاتالیز مثبت نشانه وجود آنزیم کاتالیز و کاتالیز منفی نشانه عدم 

وجود این آنزیم در یک سلول می باشد.
 
Cell culture 

Virus study methods کشت سلولی یا کشت بافت، نگاه کنید به
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Cellular Respiration
تنفس سلولی. انواع تنفس میکروبی برای کسب انرژی با استفاده از سه روش متفاوت به صورت هوازی، بی 
برای هر دو گروه میکروب های هوازی و بی هوازی،  انجام می شود. تنفس سلولی  هوازی و تخمیر سوبسترا 
به این صورت انجام می شود که با استفاده از ترکیبات شیمیایی شدیدا احیاء شده، مانند کوآنزیم NADH و 
کوفاکتور FADH2، یک گرادیان الکتروشیمیایی یا پتانسیل الکتریکی در دو طرف یک پوسته یا ممبرین سلولی 
بوجود می آید. سپس، مولکول های احیاء شده، توسط پروتئین های متصل به ممبرین، به ترتیب میزان پتانسیل 
احیائش، اکسیده می شوند و گیرنده های نهائی الکترون )گاز اکسیژن برای میکروب های هوازی و سایر ترکیبات 
شیمیایی برای میکروب های بی هوازی( الکترون های مربوطه را می پذیرند. ممبرین مربوطه برای سلول های 
یوکاریوتی ممبرین داخلی اندامک میتوکاندری و برای سلول های پروکاریوت، ممبرین سلولی یا سیتوپالسم 
می باشد. در نتیجه ی جریان الکترون ها، مولکول ATP ی انرژی زا، از ترکیب مولکول فسفریل )PO3( معدنی 
و مولکول ADP تولید می شود. در مقایسه، فرایند تخمیر از گرادیان الکتروشیمیایی استفاده نمی کند، ولی از 
فرایند فسفریالسیون وابسته به سوبسترا، توسط انتقال مستقیم مولکول فسفریل )PO3( از یک مولکول فعال 
فسفریل شده در زنجیره واکنش های متابولیکی، برای ترکیب با مولکول ADP  و تولید مولکول ATP استفاده 

می نماید. مولکول فسفریل لزوما از سوبسترا بدست نمی آید.
 

Central Sewerage System 
سامانه مرکزی فاضالب، یا سیستم سنتی جمع آوری فاضالب از سراسر یک شهر یا منطقه و تصفیه آن در 
یک یا چند تصفیه خانه در انتهای شبکه ثقلی جمع آوری فاضالب می باشد. در این سامانه، کلیه فاضالب های 
خانگی، صنعتی، تجاری، اداری و غیرو در هم ادغام شده و در تصفیه خانه )های( مرکزی تصفیه می گردد. به 
مرور زمان که شهر پرجمعیت تر و گسترده تر می شود، با اضافه نمودن فاضالب روهای جدید در مناطق باال 
دست شبکه فاضالب، نهایتا لوله های پائین دست شبکه، ظرفیت هیدرولیکی الزم برای انتقال دبی روز افزون 
فاضالب را نخواهند داشت. یکی دیگر از نقاط ضعف سامانه مرکزی فاضالب، عدم تولید پساب برای استفاده 
مجدد با کیفیت باال و هزینه مناسب می باشد، زیرا ادغام فاضالب های گوناگون صنعتی با فاضالب خانگی و 
غیرو، اگر تصفیه مناسب فاضالب را غیر ممکن نسازد، الاقل هزینه تصفیه آن را به میزان قابل توجه باال می برد. 
همچنین، استفاده مجدد از پساب تولید شده در پائین ترین نقطه شهر یا منطقه که تصفیه خانه های مرکزی 
قرار دارند، معموالً مستلزم هزینه بسیار هنگفت و غیر اقتصادی برای پمپاژ پساب به نقاط باالدست شهر خواهد 

 .)Sewerage Satellite System( بود. نگاه کنید به

Cercariae
Life cycle of parasitic worms نگاه کنید به

  
Certified laboratory

آزمایشگاه رسمی مجاز، در این کتاب برای انجام آزمون در روی نمونه های محیط زیستی
 

Challenge Microorganism 
یک میکروب غیربیماری زا مانند باکتریوفاژ MS2 که برای آزمون میزان کارایی فرایندهای گوناگون تصفیه آب 

توسط واحد نمونه )پیلوت( استفاده می شود.
    

Chemical Oxygen Demand (COD)  
موجود  شیمیایی  مواد  کلیه  کامل  اکسایش  جهت  اکسیژن  گاز  مولکول  میزان  آب،  شیمیایی  اکسیژن  نیاز 
اکسایش  کاتالیزورهای قوی  از  استفاده  با  و  آزمایشگاه در درجه گرمای جوشیدن آب  نمونه آب، که در  در 

اندازه گیری می شود.
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 Chemoautotrophs 
Heterotrophs نگاه کنید به

Chemoheterotrophs 
 Heterotrophs نگاه کنید به

 
Chloramination

ضدعفونی آب توسط مولکول های کلرآمین، یا روش کلرآمین زنی در مقایسه با کلرزنی. در این روش ابتدا مایع 
آمونیاک را به میزان چند میلی گرم در لیتر در آب تصفیه شده، کامال مخلوط می نمایند و سپس آن را کلرزنی 

می کنند.
 

Chlorine Demand 
تقاضا، یا نیاز کلر آب، برابر با میزان کلری است که سوای ضدعفونی یا میکروب کشی آب، به مصرف اکسایش 

مواد آلی و معدنی موجود در آب می رسد.
 

Chloroplast 
 )Endosymbiont( آندوسیمبیونت  رابطه  نتیجه ی  یاخته های گیاهان و جلبک ها، در  اندامک کلروپالست در 
و محصور شدن سلول های شبه سیانوباکتریا توسط نوعی از سلول های یوکاریوت دارای اندامک میتوکاندریا، 
نهایتا بوجود آمد. نقش اصلی کلروپالست، فرایند فتوسنتز )Photosynthesis(، یا تولید مواد آلی از مواد معدنی 
و تولید گاز اکسیژن از تجزیه مولکول آب، با استفاده از انرژی خورشیدی می باشد. جلبک های »نسل دوم« که 
فرایند فتوسنتز را توسط اندامک سلولی پالستید )Plastid( انجام می دهند در مراحل بعدی تکامل موجودات 
زنده بوسیله فرایند آندوسیمبیونت توسط سلول های یوکاریوت که جلبک های یوکاریوتی را محصور نمودند و 

آندوسیمبیونت ثانوی خوانده می شوند، بوجود آمدند.

Chronic carrier
حامل کرونیک، افراد یا حیواناتی می باشند که بدون بیمار شدن، حامل میکروب بیماری زا می باشند و می توانند 
آن را به دیگران منتقل نمایند. معموالً انسان، یک حامل کرونیک نادر می باشد، ولی انتقال عامل بیماری توسط 

حیوانات و پرندگان بسیار رایج است.
                       

Clade
کالد، یک شاخه تکاملی کامل، شامل کلیه اعضاء منشعب از یک جّد واحد را تشکیل می دهد. مقایسه کنید با 

.Paraphyletic
Coagulation process 

فرایند انعقاد شیمیایی, یا خنثی سازی شیمیایی که معموالً جهت ناپایدار نمودن مواد کلوئیدی در آب توسط 
اضافه نمودن مواد الکترولیتی انجام می شود.

Coccobacilli
باکتری با مورفولوژی باسیل کروی

Cold seeps
محل خروج مایعات حاوی هیدروکربن )Hydrocarbon( شامل سولفید هیدروژن و گاز متان از کف اقیانوس.
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 Coliphages
عفونی  را  کالی  اشریشیا  باکتری  جمله  از  و  کلیفرم  باکتری های  که  می باشند  ویروس هایی  نوع  ُکلیفاژها، 

می سازند.
Collimated Beam Test

آزمون پرتوهای موازی ماوراءبنفش، یک تست آزمایشگاهی برای به دست آؤردن منحنی دوز و پاسخ مربوط 
به یک میکروب مورد چالش، به منظور طراحی فرایند ضدعفونی آب می باشد. در این آزمون نمونه آب حاوی 
میکروب چالش، در یک ظرف پتری )Petri dish( توسط پرتوهای موازی ماوراءبنفش، پرتوافشانی می شود و دوز 
ماوراءبنفش توسط اندازه گیری شدت نور و مدت زمان تابش و میزان جذب پرتوها )UV Absorbance( توسط 

آب، محاسبه و در برابر میزان خنثی شدن میکروب چالش، به عنوان منحنی دوز و پاسخ ترسیم می گردد.
  

Colloids, Colloidal suspensions
ذرات کلوئیدی، یا محلول ذرات کلوئیدی، معموالً به حالت معلق و پایدار ذرات بسیار ریز جامدات در آب یا 
سایر سیاالت )مانند محلول چای یا خاک ُرس در آب و یا سرکه یا شراب( گفته می شود که به خاطر وزن یا 
جرم بسیار کم ذرات معلق، نیروی های ثقلی در ته نشینی آن ها مؤثر نیستند، ولی سامانه نیروهای الکتریکی 
ناشی از یونیزه شدن مولکول های سطح ذرات جامد و ایجاد ذرات الکتریکی مثبت و منفی، که با ذرات الکتریکی 
مولکول های حالل در تعامل می باشند، کلیت ذرات معلق یا محلول در سیال را به صورت یک سامانه پایدار 
و بدون ته نشینی، تامین می کند. ذرات معلق در آب می توانند آبدوست یا هیدروفیلیک )Hydrophilic( و یا 
آبگریز یا هیدروفوبیک )Hydrophobic( باشند، ولی این ویژگی ذرات معلق موجب عدم پایداری یا ته نشینی 
ذرات معلق نمی گردد. در تصفیه آب، به منظور ناپایدار نمودن و ته نشینی مواد کلوئیدی آالینده آب، معموالً 
از فرایند انعقاد شیمیایی )Coagulation( توسط مخلوط نمودن مواد شیمیایی الکترولیت مانند آب آهک یا 
نمک های آهن یا آلومینی یوم در آب که موجب ناپایداری و لخته سازی ذرات معلق در آب می گردد، استفاده 

می شود.
 

Colony forming units per milliliter (cfu/mL)
معموالً برای بیان میزان آالینده میکروبی آب، از تعداد کلنی هائی که توسط میکروب های گوناگون در کشت 
میکروب بر روی آگار یا فیلتر آغشته به آگار تولید می شود، استفاده می گردد و آن را بر حسب تعداد کلنی در 

واحد حجم نمونه آب بیان می کنند.

Combined Chlorine compounds
ترکیبات اولیه ُکلر با آمونیاک موجود در آب، کلرآمین های معدنی اولیه مونوکلرآمین و دیکلرآمین را تولید 
می نماید و پس از این مرحله، چنانچه کلر آزاد در آب موجود باشد، توسط ترکیب آن با کلرآمین های اولیه، 
مولکول های تریکلرآمین نیز تولید می گردند. مجموع موملکول های کلرآمین های معدنی را، ترکیبات کلر می 

نامند )نمودار 4-۵(. در این تعریف، از ترکیبات مولکول های کلرآمین های آلی چشم پوشی شده است.
 

Combined Sewer System
سامانه یا شبکه جمع آوری فاضالب مشترک، شامل فاضالب خانگی یا انسانی، به عالوه روان آب های حاصل از 

بارش های جوی.

Commensalism
کمونسالیسم به مفهوم همسفرگی در علم بوم شناسی یا اکولوژی، نوعی رابطه بین دو موجود زنده می باشد که 
یکی از آن ها سودبر و دیگری بدون ضرر و بدون سود می باشد. نوع دیگر همزیستی )Mutualism( یا همیاری 
می باشد که در آن هر دو طرف رابطه از یکدیگر سودبر می باشند. همچنین، در نوع همزیستی دیگری به نام 
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)Amensalism( در حالی که یک طرف رابطه متضرر می شود، طرف دیگر رابطه بدون تاثیر یا بدون سود و زیان 
می باشد. نهایتا، در نوع دیگر همزیستی به نام )Parasitism( یا رابطه انگلی، یک طرف رابطه سودبر و طرف 

مقابل آن زیان بر می باشد.
 

Confined Aquifer 
سفره آبده محصور، معموالً دارای یک قشر بدون نفوذ هیدرولیکی، یا مانع حفاظتی، بین آلودگی های سطح 

زمین و سفره آبده می باشد.
   

Confirmatory test (stage) 
میکروبی  آزمون های  بعضی  زیستی.  محیط  نمونه  یک  در  میکروب  وجود  عدم  یا  وجود  تائید  مرحله  آزمون 

دارای دو مرحله ی متفاوت، مرحله فرضی یا احتمالی )Presumptive( و سپس مرحله تائیدی می باشند.    
   

Convalescent carrier 
انسان یا حیواناتی که در دوره نقاهت پس از بیماری، حامل میکروب بیماری زا بوده و می توانند آن را به دیگران 

منتقل سازد.
  

Conventional (water) Filtration Processes 
تصفیه خانه های آب آشامیدنی که از منابع آب  سطحی مانند رودخانه و یا دریاچه استفاده می کنند، معموالً 
بخش عمده فرایندهای تصفیه قبل از فرایند ضدعفونی آب، شامل انعقاد شیمیایی )Coagulation(، لخته سازی، 
ته نشینی و صافی یا فیلتراسیون می باشد، که کال به عنوان فرایندهای متداول صافی شناخته می شوند. همچنین، 

)Direct filtration processes( نگاه کنید به
 

Corpophagous 
حیوانات کثافت خور مانند خوک، سگ، گربه و مرغ که مدفوع انسان را میخورند، به صورت حامل یا میزبان، 

موجب پراکنده شدن نطفه های کرم های انگلی و سایر عوامل بیماری زا می شوند.

Cross-connection control
  Backflow prevention نگاه کنید به

         
Ct, (Concentration x Contact time)

پارامتر Ct، ضابطه ای برای بیان میزان مورد لزوم ضدعفونی آب و یا میزان ضدعفونی انجام شده می باشد، که 
از حاصلضرب زمان تماس میکروب با ماده ضدعفونی کننده، در غلظت ماده ضدعفونی کننده در آب می باشد. 
غلظت ماده ضدعفونی کننده الزاما می باید در نقطه خروجی استخر تماس اندازه گیری شود. این ضابطه معموالً 

بر حسب میلی گرم در لیتر در دقیقه بیان می شود.

Cyanobacteria 
باکتری های پروکاریوت سیانوباکتریا از نظر ژنتیکی یکی از متنوع ترین موجودات ذره بینی را تشکیل می دهند 
که توسط فرایند فتوسنتز، شامل جذب نور خورشید و گازهای ازت و دی اکسیدکربن و تولید مواد مغذی آلی 
بهمراه گاز اکسیژن از تجزیه موکلول های آب، موجب تحوالت عظیم در تاریخ کره زمین گردیده است. به خاطر 
تولید گاز اکسیژن، سیانوباکتریا موجب ایجاد شرایط هوازی و اکسیدکننده در اتمسفر اولیه کره زمین گردید 
و به دنبال آن تکامل فرایندهای متابولیسم هوازی و میکروب های هوازی و بوجود آمدن میکروب های فتوسنتز 
یوکاریوتی )Eukaryotic photosynthesis( میسر گردید. باکتری های سیانوباکتریا جزو مهم ترین عوامل زیستی 
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اکولوژیک و یکی از میکروب های عمده در زنجیره غذائی،که اندوخته های مواد آلی کربن دار و ازت دار و گاز 
اکسیژن را در کره زمین تامین می نمایند، می باشند.

 سیانوباکتریا به صورت دو نوع سلول ویژه با ساختاری متفاوت، به فرم اکینت )اسپور( )Akinete( که در شرایط 
 )Nitrogenase( که توسط آنزیم نیتروجنیز )Heterocyst( محیطی حاد بوجود می آید و به شکل هتروسیست
می تواند گاز ازت را از هوا جذب و به صورت آمونیاک، یا نیتریت، یا نیترات در خود ذخیره نماید، ظاهر می شود. 
 )Nitrogen fixation in dark( تاریکی  در  ازت  جذب  متابولیسم  دارای  سیانوباکتریا  باکتری های  از  بعضی 
می باشند. فرم اکینت سیانوباکتریا مملو از مواد غذائی بوده و دارای چند الیه دیواره های حفاظتی می باشد. 
ازت جذب شده توسط فرم هتروسیست سیانوباکتریا نهایتا تبدیل به پروتئین و اسیدهای هسته ای می شود. 
ژانر انابینا  )Anabaena( با قابلیت جذب گاز ازت، به صورت همزیست یا سیمبیوت )Symbiont( با گیاه آبزی 
َسَرخس ازوال )Azola aquatic fern( در شالیزارها رشد می کند و به عنوان کود ازت طبیعی برای رشد برنج 

استفاده می گردد.

Cyst 
فرم یا مرحله کیست میکروبی، یک مرحله سکون یا دورمانسی )Dormancy( یک باکتری، یا پروتوزوئر، یا به 
ندرت یک جانور بی مهره می باشد که در شرایط دشوار زیستی میکروب را درون حفاظ دیواره های کیست، 
مصون و پایدار نگهمیدارد. شرایط دشوار زیستی می تواند شامل درجه گرمای نا مناسب، یا محیط های شیمیایی 
فعالیت  کیست،  حالت  در  باشد.  مغذی  مواد  یا  اکسیژن،  آب،  به  دسترسی  بدون  دوران طوالنی  یا  زیان آور، 
متابولیسم کاهش می یابد و میکروب می توانند در خارج از بدن میزبان زنده بمانند و یا به میزبان جدید منتقل 
شود. ترکیب شیمیایی دیواره های کیست در میکروب ها متفاوت می باشد. در کیست باکتری ها، دیواره معمول 
سلول باکتری توسط الیه های پپتیدوگلیکن )Peptidoglycan( تقویت می شود، در حالی که دیواره کیست های 
پروتوزوئرها و کرم های نماتود، از مواد گلیکوپروتئینی )Glycoprotein( به نام چیتین )Chitin( تشکیل شده 
و در مورد کیست نماتودها این دیواره توسط مولکول های کوالژن )Collagen( تقویت می شود. کیست بعضی 
 )Balamuthia( جانوران دارای چند دیواره یا الیه های مجزا می باشد. به عنوان نمونه کیست پروتوزوئر باالموتیا
)Ectocyst(، دیواره میانی ِمسوسیست  اِکتوسیست  نام های، دیواره خارجی  به  دارای سه الیه دیواره کیست 

)Mesocyst( و دیواره داخلی اِندوسیست )Endocyst( می باشد.
 

Cystozoite
Bradyzoite سلول سیستوزوئیت یا بردی زوئیت، نگاه کنید به

Dark Repair mechanisms
از  استفاد  بدون  ولی  آنزیم،  از  استفاده  با   DNA نوکلئیک  اسید  ترمیم  میکروبی  فرایندهای 
و   DNA رشته  تک  آسیب دیده  بخش  جداسازی  و  برش  شامل  فرایندها  این  نوری.  امواج  انرژی 
به کنید  نگاه  می باشد.   DNA موجود  مکمل  و  سالم  رشته  تک  از  استفاده  با  آن  مجدد   بازسازی 

  Photoreactivating Enzymes & DNA Repair Mechanisms.
Dead end host

میزبان نهائی یا میزبان بن بست، میزبانی است که احتمال انتقال و سرایت بیماری از آن به سایر همنوع های 
آن، بسیار نادر است.

 
Dehydration

آب گرفتگی شدید و سریع بدن به خاطر بعضی بیماری ها مانند اسهال یا وبا و یا به خاطر عدم نوشیدن آب در 
شرایط بسیار گرم.
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Denaturing Gradient Gel Electrophoresis
روش آزمایشگاهی الکتروفوریس گرادیان ژل، برای شناسایی میکروب های ناشناخته، که در نمونه های محیط 

زیستی نیز به کار می رود.
 

Denitrifying bacteria 
ازت زدایی در تصفیه  فرایند  در  ازت می نمایند.  گاز  به  تبدیل  را  نیترات  مولکول های  نیترات زدا،  باکتری های 

فاضالب شهری، توسط رشد این باکتری ها در آب، کاهش میزان ازت حاصل می شود.

Diatomaceous Earth filter 
صافی دیاتومات زمینی

         
Dietary estrogens 

 Phytoestrogens نگاه کنید به

Diffusion kinetics
حرکت بطی سینتیک انتشاری ) یا نفوذی(، به حرکت مولکول ها در مجموع، به نحوی که تفاوت غلظت  بین 

ماده غلیظ با ماده رقیق، در نتیجه ی شیب یا گرادیان غلظت، کاهش یابد، اطالق می شود.

Digested sludge composting 
فرایند کمپوست لجن تثبیت شده فاضالب، شامل مخلوط نمودن تراشه های گیاهی با لجن و هوا دهی و تخمیر 
 ۵0-70 oC هوازی آن، که نهایتا تبدیل به کود گیاهی می شود. در این فرایند، درجه گرمای کود گیاهی، بین
به مدت چند ساعت امکان پذیر می باشد، که به این ترتیب بسیاری از تخم های کرم های انگلی نیز نابود می شوند. 

بدیهی است سایر عوامل مضر بلقوه مانند فلزات سنگین نیز می باید مورد ارزیابی واقع شوند.
 

Direct (water) Filtration Processes 
فرایندهای صافی مستقیم در تصفیه آب آشامیدنی معموالً برای آب های زالل با مواد معلق کم استفاده می شود 
و فقط شامل فرایند های انعقاد شیمیایی )Coagulation( و صافی می شود و فاقد فرایند ته نشینی می باشد. در 
فرایندهای صافی مستقیم، فرایند لخته سازی پس از مخلوط نمودن مواد شیمیایی به صورت اختالط فالش 
)Flash mixing( در آب، در داخل بستر صافی سریع شنی ماسه ای که به این منظور طراحی می گردد، انجام 

)Conventional Filtration( می شود. همچنین، نگاه کنید به

Direct plating
روش کشت مستقیم باکتری در روی صفحه ی آگار

Disease burden
میزان یا شدت سختی بیماری، یا تحمل بیماری

Disease carrier 
ناقل یا حامل عامل بیماری. به عنوان نمونه مگس و سایر حشرات به خاطر تماس و تغذیه از مدفوع و توانائی 

پرواز یا پیمودن مسافت به راه دور، می توانند میزبان و یا ناقل عامل بیماری باشند.
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Disinfection By-Products (DBPs)
 تولید مواد )شیمیایی( جانبی زیان آور در فرایند ضدعفونی آب. نگاه کنید به

 Haloacetic acids, Haloacetonitriles, Trihalomethanes.

Dissolved Oxygen (DO)
میزان گاز اکسیژن محلول در آب، معموالً بر حسب میلی گرم در لیتر بیان می شود و نسبت به درجه گرمای 

آب و غلظت امالح آب، رابطه معکوس دارد.

DNA Repair Mechanisms 
توسط   DNA هسته ای  اسیدهای  دیدن  آسیب  از  پس  میکروب ها،  جمله  از  و  زنده  موجودات  سلول های 
بازسازی  و  جراحت  ترمیم  برای  گوناگون  فرایندهای  به  مجهز  عوامل،  سایر  یا  بنفش  ماوراء  پرتوهای 
فتوشیمیایی  آنزیم های  نمودن  فعال  برای  نیاز  مورد  انرژی  می باشند.   DNA آسیب دیده   مولکول های 
)Photoreactivation mechanisms(، توسط جذب انرژی از امواج نور مرئی و برای فرایندهای غیر فتوشیمیایی  
فرایندهای ترمیم فتوشیمیایی، توسط  تامین می شود.  انرژی شیمیایی  )Dark repair mechanisms( توسط 
جذب انرژی از پرتوهای نوری در طول موج تقریبی 300  تا ۵00 نانومتر، قادر به فعال نمودن آنزیم ها و انجام 
واکنش های احیاء مجدد DNA می باشند. بعضی از فرایندهای ترمیم DNA می توانند واکنش هایی را که موجب 
ایجاد آسیب شده است، برگشت داده و آن ها را کامال خنثی نمایند. به عنوان نمونه واکنش هایی که دیمرهای 
را بوجود می آورند، برگشت داده   )Thymine dimer( شامل دیمر تیمین ،)Pyrimidine dimers( پیرمیدین

شده و کامال خنثی می شوند.
بازسازی  مجددا  را  آن  و  نموده  شناسایی  را   DNA مولکول  آسیب دیده  بخش  فرایند ها،  بعضی  همچنین، 
ترمیم  به  قادر  بعضی  و    DNA نوار  تک  در  آسیب  ترمیم  به  محدود  مکانیسم ها  این  از  برخی  می کنند. 
مکانیسم  )مخفف   NER فتوشیمیایی  فرایند  در  نمونه  عنوان  به  می باشند.   DNA دوپالکس  در   آسیب 
Nucleotide excision repair(، پس از شناسایی محل  آسیب در تک نوار DNA، بخش مربوطه را بریده و 
از مولکلول جدا می سازد. سپس با استفاده از آنزیم پلیمراز، از نوار سالم دوپلکس DNA  الگو برداری نموده 
و بخش آسیب دیده را مجددا بازسازی می نماید. فرایند NER شامل سه روش متفاوت برای بازسازی تک نوار 
 DNA می باشد. جایزه نوبل سال ۲01۵ در بخش شیمی به سه پژوهشگر در زمینه فرایندهای ترمیم DNA

 .Photoreactivating Enzymes اهداء شد. نگاه کنید به

Domain 
حوزه یا قلمرو : در سامانه جدید آرایه شناسی جانداران، شجره یا درخت زیست از سه حوزه یا قلمرو  به نام های 
آرکئی ها )Archaea(، باکتری ها )Bacteria(  و یوکاریوت ها )Eukaryota( تشکیل شده است. دو قلمرو اول، از 
موجودات پروکاریوت )Prokaryote( یا موجودات تک سلولی بدون اندامک هسته )Nucleus( تشکیل شده اند. 
سایر موجودات تک سلولی یا چند سلولی که دارای اندامک هسته می باشند، در قلمرو یوکاریوت ها قرار دارند. 
باکتری ها به خاطر واکنش های بیوشیمیایی ویژه ی مربوطه پیشنهاد شده  تفاوت بین قلمرو های آرکئی ها و 

است.
 Dormancy

Spore و Cyst مرحله دورمانسی میکروب، نگاه کنید به

Double-stranded DNA (dsDNA)
.DNA دو رشته )دوپلکس( حلزونی اسید نوکلئیک
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Dysentery
دیسانتری، یا شرایط اسهال شدید بهمراه خون و یا بلغم

E. coli
 Escherichia coli باکتری اشریشیا کالی، نگاه کنید به

Effluent Dominated streams 
وضعیت تفوق یا تسلط پساب در یک رودخانه، به شرایطی گفته می شود که غالبا در فصل تابستان که میزان 
دبی آب رودخانه پائین می آید، میزان پساب تصفیه خانه های فاضالب که به رودخانه تخلیه می گردند، می تواند 
بخش اعظم دبی آب رودخانه را تشکیل دهد. حتی در بعضی از رودخانه ها، تنها آبی که در مواقعی از سال در 
آن جاری می باشد، منحصر به پساب تصفیه خانه های فاضالب می باشد. در چنین شرایطی، کیفیت شیمیایی و 

میکروبی پساب می باید مناسب برای تامین حیات ماهی ها و سایر حیوانات محیط زیست باشد.
 

Electrolyte imbalance 
عدم تعادل الکترولیتی یا کمبود نمک های الزم بدن، چنانچه همراه با آب گرفتگی شدید )Dehydration( باشد 

می تواند منتهی به فوت شود. 

Elution
آبشویی، روشی برای خالص سازی یا جدا نمودن مواد شیمیایی تغلیط شده در روی صافی ها توسط شستن آن 

با آب مقطر. 

Emerging pollutants
  Endocrine Disrupting Compounds, EDC مواد آالینده نوظهور، نگاه کنید به

Encystation or Encystment
فرایند تولید یا تشکیل کیست )Cyst(، مرحله ای است که به انتشار و پراکنده شدن میکروب از یک میزبان 
به میزبان جدید و از یک محیط به محیط جدید مناسب برای رشد و پایداری میکروب کمک می کند. محیط 
مناسب رشد موجب شروع فرایند خارج شدن از کیست )Excystation( و شکسته شدن دیواره های کیست 
می شود و میکروب به مرحله یا فرم جدید تبدیل می گردد. فرایند تبدیل شدن پروتوزوئرها از حالت تروفوزوئیت 
)Trophzoite( به فرم یا حالت کیست )Cyst( را کیستی شدن یا تشکیل کیست )Encystation( می نامند. 

.Cyst همچنین، نگاه کنید به
 

Endocrine Disrupting Compounds (EDCs) 
آالینده های غددی، که آالینده های نوظهور، یا ریز مقدار، یا غلظت کم نیز خوانده می شوند شامل یک سری 
انسان و حیوانات محیط زیست می باشند. معموالً غلظت  ترکیبات شیمیایی اخالل کننده در سامانه غددی 
آالینده های غددی بر حسب وزن در واحد حجم آب، در سطح بسیار نازل نانوگرم در لیتر )ng/L( و بر حسب 

نسبت حجمی، با میزان واحد حجم در یک ترلیون )هزار میلیارد( واحد، یا )ppt(  بیان می شود.

Endodyogeny
از  برخی  مثل  تولید  روش های  جزو   )Endopolygeny( ژنی  اندوپلی  و  اندودیوژنی  مثل  تولید  فرایند های 
میکروبی  در سلول های  که  است  غیرجنسی  تکثیر  نوعی  اندودیوژنی  فرایند  می باشند.  یوکاریوتی  سلول های 
توکسوپالسما )Toxoplasma( و ِکالمیدوموناس )Chlamydomonas( و سارکوسیستیس )Sarcocystis( دیده 
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می شود. این فرایند عجیب، شامل تولید دو عدد سلول دختر )daughter cells( در درون سلول مادر می باشد 
که سپس سلول های زاده شده، قبل ازجدا شدن، سلول مادر را می بلعند. تولید مثل غیر جنسی اندوپلی ژنی 
 )budding( شبیه تولید مثل اندودیوژنی می باشد با این تفاوت که چندین سلول دختر توسط فرایند جوانه زدن

به صورت هم زمان تولید می شوند و سپس سلول مادر را از بین می برند.

Endopolygeny
Endodyogeny فرایند تولید مثل اندوپلی ژنی، نگاه کنید به

Endospore
توسط  که  می باشد  مثل(  تولید  یا  رشد  )بدون  دورمانسی  حالت  در  بیولوژیکی  سخت  سازه  یک  آندوسپور، 
باکتری های معینی از شاخه Firmicute تولید می شوند. آندوسپورها، اسپورهای واقعی نمی باشند زیرا  زاییده ی 
یک والد نیستند و از تحلیل رفتن و منفعل شدن باکتری بوجود می آیند. شرایط تولید آندوسپور معموالً به 
خاطر کمبود مواد مغذی می باشد و غالبا در باکتری های گرام مثبت مشاهده می شود. تولید آندوسپور به صورت 
را احاطه  از آن، بخش دیگر  انجام می گیرد که سپس یک بخش  باکتری  تقسیم دوگانه درون دیواره سلول 
می نماید. در این حالت، باکتری می تواند به مدت طوالنی و حتی قرن ها در حالت دورمانسی زنده بماند. در 
شرایط محیطی مناسب، آندوسپور مجددا تبدیل به حالت فعال و رویشی می گردد. اکثر انواع باکتری ها قادر 
به تولید آندوسپور نمی باشند، ولی باکتری های Bacillus و Clostridium می توانند تبدیل به آندوسپور شوند. 

.Spore نگاه کنید به

Endosymbiont
رابطه ی آندوسیمبیونت، یا همزیستی سودمند متقابل در حالتی است که یک میکروب در درون سلول میزبان 
زندگی می کند. به عنوان نمونه در دومین انشعاب بزرگ تکاملی که سلول های آرکئی ها و یوکاریوت ها از آن 
منشعب شدند، باکتری ها نقش تعیین کننده ایفا نمودند. در این مرحله، سلول های یوکاریوت در نتیجه فرایند 
آندوسیمبیونت باکتری های عتیق در داخل سلول های اجداد یوکاریوت ها، که احیانا متشکل از نوعی موجودات 
سلول  آمیختگی  یا  امتزاج  نتیجه  در  یوکاریوت  یاخته های  دیگر،  به سخنی  آمدند.  بوجود  بوده اند،  آرکئی ها 

باکتری ها در درون سلول اجداد یوکاریوت بوجود آمد.

Endotoxins
آندوتوکسین ها، ترکیبی از مولکول های پلی ساکارید و چربی ها )Lipopolysaccharides, LPS( می باشند که در 
ممبرین خارجی سلول های گرم منفی باکتری ها یافت می شوند و موجب واکنش شدید سامانه ایمنی حیوانات 

می گردد.

Endozoite 
  Tachyzoite  سلول های آندوزوئیت، نگاه کنید به

Endpoint
شاخص های نقطه پایانی، در پژوهش های کلینیکی مربوط به مشاهده یک بیماری یا نشانه معینی در  شرایط 
دقیق و ویژه، که حاکی از عملکرد نهائی آالینده مورد آزمون می باشد، می باشد. به عنوان نمونه، نقطه پایانی 
مواد استروژنی، اندروژنی یا تیروئیدی، مربوط به مشاهده یک بیماری یا نشانه ای است که حاکی از عملکرد 

مواد مزبور می باشد.
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Enrichment culture
محیط غنی ساز، یا کشت غنی شده میکروبی، که به خاطر دارا بودن مواد یا کیفیت ویژه، مساعد رشد میکروب 

مورد نظر و مهار نمودن رشد سایر میکروب ها می گردد.
 

Enrichment step
مرحله غنی سازی، یک روش آزمایشگاهی یا فرایندی است که موجب افزایش رشد یک میکروب ویژه نسبت 

به سایر میکروب ها می شود.
 

Enteric viruses 
است.  شده  شناسایی  می سازند،  بیمار  را  انسان  که  روده ای  ویروس  نوع  از1۲0  بیش  روده ای،  ویروس های 
ویروس های   ،)Rotaviruses( روتاویروس ها   ،)Enteroviruses( آنتروویروس ها  شامل  روده ای  ویروس های 
هپاتیت A و B، ادنوویروس ها )Adenoviruses(، ریوویروس ها  )Reoviruses(،  و بسیاری از ویروس های جدید 
و یا نوظهور می باشند. ویروس های روده ای با تراکم بسیار باال )107 تا 1011 ویروس در گرم( در مدفوع افراد 
عفونی شده دفع می شوند و امکان پراکنده شدن آن و آلوده نمودن منابع آب آشامیدنی به صورت مستقیم یا 
غیرمستقیم وجود دارد. ویروس هایی که در محیط زیست پراکنده می شوند می توانند به مدت طوالنی تا چندین 
ماه در شرایط مرطوب و خنک زنده بمانند. این ویروس ها غالبا از راه مدفوع به دهان سرایت می کنند و مجاری 
معده و روده و تنفسی را عفونی می سازند و می توانند موجب بیماری های متنوع شامل اسهال، تب، هپاتیت 

)کبد(، فلج، مننژیت و بیماری های قلبی شوند.

Enveloped or Non-enveloped Virus 
ویروس دارای اینولوپ یا بدون اینولوپ )عریان(، مربوط به وجود یا فقدان الیه پوششی در روی کپسید ویروس 

Virus می باشد، نگاه کنید به
        

Environmental half life 
نیم عمر محیط زیستی مواد مختلف، عبارت از مدت زمانی است که نیمی از جرم یا غلظت ماده معینی در 
محیط زیست در اثر تجزیه، تبدیل به ماده ای متفاوت می شود، به عنوان نمونه، یک ماده آالینده غددی تبدیل 

به ماده ای که اثر غددی ندارد، می شود.
 

Epidemiology 
شاخه ای از پزشکی که در مورد علت وقوع، سرایت و توسعه بیماری های همه گیر و روش های احتمالی کنترل 

این بیماری ها و سایر عوامل مربوط به سالمتی انسان مطالعه می کند.

Epigenetic 
اپی ژنتیک, یا وراژنتیک، بخشی از، یا نوعی علم ژنتیک است که در مورد مطالعه تفاوت های عملکردی فنوتیپی 
سلولی و فیزیولوژیکی مربوط به عوامل خارجی محیط زیست، که موجب روشن یا خاموش شدن ژن ها و یا 
موجب چگونگی خواندن ژن ها توسط سلول می گردد، می باشد و ربطی به توالی مولکول DNA ندارد. بنابراین، 
علم وراژنتیک مربوط به مطالعه تفاوت های دینامیکی در توان نسخه برداری سلول از ژن ها می باشد که می تواند 
ارثی یا غیر ارثی باشد. بر خالف علم ژنتیک که بر اساس تغییرات توالی یا سکانس DNA )ژنوتیپ( استوار 
می باشد، اختالف های بیان یا ابراز ژن، یا تغییرهای فنوتیپ سلولی، علت های دیگری دارند و بنابراین وراژنتیک 

.Genotype نامیده می شوند. نگاه کنید به
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Epilimnion
الیه اپیلمنیون، یک الیه آب های نسبتا گرم در روی منابع آب سطحی می باشد. الیه وسط که در زیر الیه 
ترموکالین  الیه  و  است  همراه  آب  عمق  با  گرما  درجه  تدریجی  کاهش  با  معموالً  می گیرد  قرار  اپیلمنیون 
)Thermocline( یا متالمنیون )Metalimnion( خوانده می شود. الیه زیرین که سردترین درجه گرما را دارد، 

الیه هایپولمنیون )Hypolimnion( نام دارد.
 

Epithelial cells
سلول های پوستی یا مخاطی اندام های گوناگون بدن

        
Escherichia coli (E. coli)

 Enterobacteriaceae یک گونه باکتری در خانواده ،)E. coli ،اشریشیا کالی یا اشریکیا کالی    )ای. کالی
 ۲/0 تا   0/۵ بین حدود  بوده  استوانه ای شکل  و   )Facultative anaerobic( اختیاری  هوازی  بی  که  می باشد 
میکرومتر درازا دارد. باکتری ای. کالی  بخش قابل مالحظه ای از فلور طبیعی روده انسان و حیوانات خون گرم                     
)Normal intestinal flora( را تشکیل می دهد و موجب جلوگیری از رشد میکروب های بیماری زا در روده نیز 
می گردد و همچنین در روده میزبان، ویتامین K تولید می نماید. ویتامین K در انعقاد خون و جذب کلسیم در 
استخوان نقش عمده ایفا می کند. در حالی که اکثر سویه های باکتری  ای. کالی  بی خطر می باشند و به صورت 
همسفره یا همزیست سودمند متقابل)Mutualism(  با میزبان زندگی می کنند، بعضی از سویه های آن بیماری زا 
بوده و در مواد غذائی ایجاد سم می نمایند.  ای. کالی گونه مسلط یا گونه غالب در بین گروه باکتری های کلیفرم 
مدفوعی  )Fecal coliform( می باشد و چون می تواند به مدت محدود در خارج از روده انسان زنده بماند، به 
)Indicator microorganism( که نشان دهنده احتمال وجود میکروب های روده ای  عنوان میکروب شاخص 

بیماری زا می باشد، در نمونه های محیط زیستی استفاده می گردد.

مکانیسم های اپی ژنتیک یا وراژنتیک، ماخذ: ویکی پدیا
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Estrogenic compounds
مواد استروژنی، یا ترکیبات شیمیایی محرک ویژگی های جنس ماده

  
Estuary, Estuarine waters

ادغام  با آب شور دریا  اقیانوس، منطقه ای است که آب شیرین رودخانه  یا  به دریا  یا مدخل رودخانه  مصب 
می شود و به خاطر نوسان دبی رودخانه و جذر و مد و موج دریا، محدوده آن دستخوش نوسان می گردد و 
اکولوژی آن شامل موجودات ویژه می باشد. آب شیرین معموالً حاوی کمتر از نیم گرم نمک در یک لیتر آب 
می باشد و میزان متوسط نمک آب دریا و اقیانوس ها در حدرد 3۵ گرم در لیتر می باشد. معموالً آب هایی که 
دارای غلظت نمک بین نیم تا 3۵ گرم در لیتر می باشند، آب شورمزه )Brackish water( و آب هایی که دارای 

بیش از ۵0 گرم در لیتر نمک می باشند، آب نمک )Brine water( خوانده می شوند.

Etiology    
سبب شناسی پزشکی، شناخت و بررسی علت یا علل بیماری ها مانند باکتری ها یا ژنتیک

Eukaryotes
موجودات یوکاریوت، جانداران تک سلولی یا چند سلولی و از جمله انسان می باشند که دارای اندامک سلولی 
 )Membrane( مربوطه  پوسته های  به  محصور  نیز  آن ها  سلولی  اندامک های  سایر  و  بوده   )Nucleus( هسته 

 Prokaryotes می باشند و قلمرو یوکاریوت ها را تشکیل می دهند. نگاه کنید به

Eutrophication
آب غنی شده با ترکیبات شیمیایی ازت و فسفر که موجب رشد جلبک ها می گردد.

  
Excystation

فرایند خارج شدن از کیست و تبدیل شدن به سلول رویشی می باشد. در مورد پروتوزوئرها، خروج از کیست 
)Cyst( و رشد در فرم تروفوزوئیت )Trophzoite( می باشد.

 
Exopolymers

مواد مختلف پلیمری، که در شرایط ویژه زیستی، توسط باکتری ها دفع می گردد و متصل به سطح خارجی 
باکتری ها بوده و موجب چسبیدن آن ها به سطح لوله در شبکه آبرسانی می شود.  اتصال باکتری ها به سطح لوله 
نهایتا موجب ایجاد ماتریس یا سازه ای برای تجمع میکروب ها می گردد و آن ها را از زیان مواد ضدعفونی کننده 

در آب تا حد زیادی در امان نگه می دارد. 

Extremophile microorganisms
موجودات ذره بینی که در درجه حرارت های غیر معتدل خیلی سرد یا خیلی گرم دارای رشد بهینه می باشند. 
میکروب های گرمادوست )Thermophilic( بین درجه گرمای حدود 40 تا oC 70 رشد بهینه دارند و میکروب های 
گرمای شدید دوست )Hyperthermophilic(  مانند میکروب هایی که در چشمه های آبگرم زندگی می کنند، 
در درجه گرمای 80 تا oC 10۵ دارای رشد بهینه می باشند. همچنین، میکروب های سرما دوست معتدل که 
در درجه گرمای نسبتاًً پائین در حدود )1۵ تا oC ۲0( دارای رشد بهینه می باشند و همچنین میکروب های 
 سرمای شدید دوست  )Psychrophilic( که در شرایط یخ بندان دائم در دو قطب زمین و در درجه گرمای بین

 ۲0-  تا oC 10 زیست می کنند، جزو گروه میکروب های افراطی از نظر درجه گرما به شمار می آیند.
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Facultative anaerobic
 Respiration   نگاه کنید به

False-negative
منفی کاذب، نتیجه آزمونی که به اشتباه جواب منفی می دهد، عکس مثبت کاذب                      

False-positive
مثبت کاذب، نتیجه آزمونی که به اشتباه جواب مثبت می دهد. عکس منفی کاذب  

Family 
                  Genus  نگاه کنید به

 
Faraday Law

قانون فاراده، رابطه ی میزان تولید گاز ُکلر از محلول نمک خوراکی و برق مصرفی را تعیین می کند

Fecal coliform
منشاء  یا  مخزن  می کنند.  رشد  گرم  خون  حیوانات  و  انسان  روده  در  معموالً  مدفوعی،  کلیفرم  باکتری های 
باکتری های کلیفرم می تواند روده انسان یا حیوانات خون گرم باشد، که در این صورت، باکتری های کلیفرم 
مدفوعی خوانده می شوند و یا می تواند ناشی از محیط خارج از روده حیوانات باشد، مانند باکتری های کلبسیال 
باکتری های  جزو  کالی  ای.  باکتری  می آیند.  بشمار  مدفوعی  غیر  کلیفرم  باکتری های  صورت  آن  در  که 
به عنوان میکروب شاخص  انسان می باشد که معموالً  روده  بین کلیفرم های مدفوعی در  غالب در  یا   مسلط 
 )E. coli( ،در نمونه های محیط زیست استفاده می شود. و جود باکتری ای.کالی )Indicator microorganism(
در نمونه آب، الزاما دلیل آالینده آب به میکروب های بیماری زا نیست، ولی محتمل است که بهمراه آن سایر 

میکروب های روده ای بیماری زا در نمونه آب وجود داشته باشد.
 

First Order Kinetic Reaction 
پویائی یا سینماتیک واکنش شیمیایی از نوع درجه یک، یعنی میزان انجام واکنش یا سرعت واکنش متناسب 
با غلظت یکی از مواد اولیه به توان یک می باشد. در مورد میکروب زدایی توسط پرتوهای ماوراءبنفش، به این 
صورت برداشت می شود که میزان خنثی سازی میکروبی متناسب است با دوز پرتوهای ماوراءبنفش به توان یک.

Flame cells
سلول ها یا یاخته های شعله، در ساده ترین نرم تنان آب شیرین، شامل کرم های پهن یا نواری )به جز راسته 
آکوئال )Acoela(( و روتیفرها یافت می شود. عملکرد سلول های شعله شبیه اندام کلیه می باشد که مواد ضایع 
را دفع می کند. این جانوران جزو ساده ترین موجوداتی می باشند که دارای سامانه ویژه دفع مواد زائد می باشند.

Flash mixing
فرایند مخلوط کردن فالش ترکیبات شیمیایی گوناگون در آب. در حالت ایده آل هیدرولیکی، میزان تالطم آب 
در حدی است که کلیه ماده یا مواد شیمیایی که به آب تزریق می شود، در یک لحظه به صورت یکنواخت در 

کل حجم یا دبی آب پخش یا هموژن می گردد.
 

Flocculation process
فرایند لخته سازی، معموالً توسط گردش آرام آب پس از فرایند انعقاد شیمیایی در تصفیه آب انجام می گیرد.
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Flotation process

فرایند شناورسازی در تصفیه آب برای جداسازی ذرات یا لخته هایی که به سادگی ته نشین نمی شوند، استفاده 
می گردد. در این روش، توسط تزریق محلول اشباع آب با حباب های بسیار ریز هوا از کف استخر شناورسازی، 
موجب اتصال حباب های هوا به ذرات معلق در آب و صعود ذرات معلق به سطح استخر می گردد و بوسیله ی 
عمل کف روب )Skiming( جمع آوری و از آب خارج می شود. معموالً سیانوباکتریا و میکروب های تک سلولی 
جلبک ها به خاطر دارا بودن کیسه های گاز و تولید گاز اکسیژن در روز و گاز دی اکسید کربن در شب، جداسازی 
آن ها از آب توسط فرایندهای ثقلی کارایی مؤثر ندارد ولی توسط فرایند شناورسازی با راندمان بهتری از آب 

جدا می گردد.
  

Fomites
لباس و لوازم شخصی و تجهیزات و متعلقات بیمارستانی که می تواند موجب انتقال عامل بیماری شود. 

Free Chlorine compounds
آب  در  محلول  ُکلر  و  هیپوکلریت  یون  عالوه  به   )HClO( هیپوکلروس  اسید  شامل  آزاد  ُکلر   مولکول های 

)Cl2 (aq)(  می باشد. معموالً غلظت کلر محلول در آب بسیار پائین است.
 

Free-Chlorine residual
میزان کلر آزاد  باقیمانده در آب 

Free-living organisms 
ارگانیسم زندگی آزاد، میکروب هایی که به صورت مستقل و آزاد، بدون رابطه انگلی یا سایر فرم های همزیستی 

و بدون چسبیدن به سوبسترای )Substrate( معینی زندگی می کنند. 

Fresh water
 Esturary آب شیرین که حاوی کمتر از حدود ۵00 میلی گرم در لیتر امالح می باشد، نگاه کنید به

Gametocyte
گامت )Gamete(  به معنی لغوی زن )همسر( در زبان یونانی و گامتوسیت، سلول یوکاریوتی نطفه می باشد که 
در فرایند بارور شدن جنسی با سلول جنسی مقابل ممزوج می گردد. یک گامتوسیت نر، تقسیم شده و تعداد 
زیادی میکروگامت های )Microgamete(  فالژل دار یا متحرک تولید می کند، در حالی که یک گامتوسیت 
ماده، تبدیل به یک َمکروگامت )macrogamete(  بدون تحرک می شود. در نتیجه ی بارور شدن َمکروگامت 
یا   )cyst( کیست  نهایتا  و  می آید  بوجود  تخم  سلول  یا  نطفه   )Zygote( زیگوت  سلول  میکروگامت،  توسط 

اُاُسیست )oocyst( تولید می شوند.

Gametogony
فرایند گامتوگونی در مرحله ی اول شامل فرایند تشکیل گامتوسیت های )Gametocyte( نر و ماده می باشد. 
فالژل دار  یا  متحرک  که   )microgamont( میکروگمونت ها  یا  نِر   گامت های  تشکیل  نر،  گامتوسیت  سپس 
را  ماده  گامت  یا   )macrogamete( کالن  گامت  تشکیل  ماده،  گامتوسیت  همچنین،  می نماید.  را  می باشند 
 )oocyst( یا اُاُسیست )cyst( می نماید و در نتیجه ی بارور شدن گامت های ماده توسط گامت های نر، کیست

تولید می شود.
 

Gas Discharge
اتم های تحریک شده و تحریک نشده یک گاز به عالوه یون های  از  ایجاد مخلوطی  ایجاد گاز.  یا  تخلیه گاز 
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کاتیون و الکترون های آزاد، بوسیله بر قرار نمودن ولتاژ قوی برق در دو طرف حجم یک گاز. اکثر المپ های 
ماوراءبنفش که اکنون به صورت تجارتی ارائه می شوند، با استفاده از تخلیه گاز جیوه، موجب ایجاد پرتوهای 

ماوراء بنفش می گردند. 

Gene expression
اکسپرشن ژن ها یا بیان ژن ها، میزان رشد اعضاء گوناگون بدن جنین را تعیین می کنند و همچنین سامانه 
کنترل هورمون ها را برای طول عمر نوزاد تثبیت می نمایند، مانند تعیین تعداد گیرنده های سلولی هورمون ها و 
یا میزان تولید هورمون ها. اثرات آالینده های غددی یا مواد هورمونی در دوران جنینی به مراتب بسیار شدیدتر 

از دوران بعد است، زیرا هورمون ها می توانند بیان ژن ها را دستخوش اختالل نمایند.
 

Genetic shift
Reassortment سوق ژنتیکی، نگاه کنید به

Genome
مجموعه کامل ژن ها یا مواد ژنتیکی در یک سلول یا جانور، ژنوم خوانده می شود. ژنوم هر جانداری توسط 
مولکول های NAD و یا در مورد ویروس ها توسط مولکول های RNA، ُکدگذاری شده اند. اندازه ژنوم بر اساس 
میزان DNA یا RNA ی موجود در ژنوم تعیین می شود و معموالً بر اساس ِجرم بر حسب پیکو )1۲-10( گرم 
و یا بر حسب تعداد کِل جفِت باِز نوکلئوتید )nucleotide base pairs( بر حسب میلیون عدد جفِت باز یا مگا 
بیس )Mega base pairs, Mb( بیان می شود. جفِت باز، از دو عدد نوکلئوتید که در روی دو نوار حلزونی شکل 
DNA یا RNA در مقابل یکدیگر قرار گرفته و با باندهای هیدروژنی به هم متصل می باشند، تشکیل می شود. 
باز های هسته ای سیتوسین )Cytosine(، گوانین )Guanine( و ادنین )Adenine( در هر دو مولکول DNA و 
RNA مشترک می باشند و باز تیمین )Thymine, T(  فقط در مولکول DNA و باز یوراسیل)Uracil( فقط در 

مولکول RNA وجود دارند.
 

Genotype
ژنوتیپ، ویژگی های ژنی که صرفا مربوط به توالی یا سکانس مولکول DNA در سامانه ژنوم یک یاخته و بنابراین 
ارگانیسم  فنوتیپ  تعیین کننده  از سه عامل  ارگانیسم یکی  یا یک فرد می باشد. ژنوتیپ یک  ارگانیسم  یک 
مربوطه می باشد. دو عامل دیگر عبارتند از پارامترهای وراژنتیک یا اپی ژنتیک )Epigenetic( و پارامترهای غیر 

Phenotype موروثی محیط زیستی. نگاه کنید به

Genus
 )Species( و گونه )Genus( میکروب ها به استثناء ویروس ها، معموالً توسط رده های تاکسونومی ژانر یا جنس
نشان داده می شوند. دو یا چند ژانر تشکیل یک خانواده یا یک تیره )Family( را می دهند. معموالً تفاوت های 
ویژه یک یا چند میکروب در یک گونه ی مشخص را، سویه یا سوش )Strain( می نامند. به عنوان نمونه، تقسیم 
بندی اعضاء مختلف یک گونه ی خاص، بر مبنی ویژگی های آنتی ژنی، می تواند سویه های مختلف در بین اعضاء 

آن گونه را تشکیل دهد. 

Geohydrology
 Hydrogeology ژئوهیدرولوژی، نگاه کنید به

Germ theory of disease
فرضیه میکروبی امراض مبنی بر این است که میکروب ها عامل برخی از بیماری ها می باشند. میکروب ها که با 
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ذره بین قابل روئیت هستند، می توانند به بدن انسان، حیوانات و سایر میزبان های جاندار نفوذ کنند. رشد و تولید 
مثل میکروب ها در بدن میزبان ها می تواند موجب ایجاد بیماری شود. میکروب هایی که ایجاد بیماری می نمایند، 
نامیده می شود. حتی زمانی که یک میکروب  ایجاد شده، عفونت میکروبی  میکروب های بیماری زا و بیماری 
بیماری زا عامل اصلی یک بیماری می باشد، فاکتورهای محیط زیستی و ویژگی های موروثی می تواند در تعیین 
شدت بیماری و حتی ابتالی به بیماری مؤثر واقع شود. این نظریه در اواسط قرن شانزده پیشنهاد گردید, ولی 
فقط پس از پیشرفت ها و کشفیات علمی قرن هفده تا نوزده اهمیت و درستی آن مشخص شد و جانشین سایر 

نظریه های بیماری، مانند نظریه میاسما )Miasmatic theory of disease( گردید.
   

Global warming
فرایند گرم شدن کره زمین به خاطر افزایش میزان یا غلظت گازهای گلخانه ای مانند دی اکسید کربن و متان 
در اتمسفر زمین و عواقب آن شامل خشک سالی و قحطی آب در بعضی مناطق کره زمین و طوفان های ویرانگر 
و سیل آسا در مناطق دیگر و ذوب یخچال های قطبی و باال آمدن سطح آب دریا ها و اقیانوس ها و مستغرق 
شدن جزایر کم ارتفاع و جوامع ساحلی کره زمین و تغییر فلور آب های سطحی و اسیدی شدن آب اقیانوس ها 

و دریاها و نابودی گونه های بیشمار موجودات زنده و بسیاری اثرات دیگر که هنوز کامال شناسایی نشده اند.

Granular Activated Carbon (GAC) filter
فرایند صافی دانه های کربن فعال، به منظور جداسازی مولکول های مواد آلی از آب استفاده می شود.

Haloacetic Acids (HAAs)
بین  واکنش  سری  یک  نتیجه ی  در  می باشند  زا  سرطان  اکثرا  که  استیک  اسیدهای هالوژنی 
شامل  مواد  این  می آیند.  بوجود  سرکه(  )اسیِد  استیک  اسید  با  بروم،  و  ُکلر  مانند   هالوژن ها 
 Monochloroacetic acid، Dichloroacetic acid (DCA)، Trichloroacetic acid (TCA)، Monobromoacetic 

acid، Dibromoacetic acid می شوند.

Haloacetonitriles (HANs)
حاصل  کلر  با  ضدعفونی  فرایند  از  می باشندکه  زا  سرطان  و  سیانوری  مواد  جزو  هیلواستونیتریل  ترکیبات 
 )Chloropicrin( می شود و شامل ترکیبات کلرور سیانوژن، دیکلرواستونیتریل، تریکلرواستونیتریل، وکلروپکرین

می باشد.
 

Heterotrophic Plate Count (HPC)
تراکم باکتری های هتروتُرف در نمونه آب که معموالً برحسب تعداد کلنی در واحد حجم آب بیان می شود.

    
Heterotrophs

جانداران دگرپروردگی یا دگرخوار یا هتروتروف، قادر به تثبیت کربن معدنی و تولید مواد آلی کربنی نمی باشند 
می توان  را  هتروتروف  موجودات  کنند.  استفاده  رشد خود  تامین  برای  موجود  کربنی  آلی  مواد  از  می باید  و 
انرژی نور خورشید استفاده  از  انرژی تقسیم بندی نمود. هتروتروف هایی که  بر مبنی نحوه ی بدست آوردن 
انرژی حاصل  از  که  هتروتروف  موجودات  و  )Photoheterotrophs( خوانده می شوند  فتوهتروتروف  می کنند، 

از کنش های شیمیایی معدنی استفاده می کنند، شیمیوهتروتروف )Chemoheterotrophs( خوانده می شوند.
 )Autotrophs( بر عکِس موجودات هتروتروف که 9۵% جانداران کره زمین را تشکیل می دهند، موجودات اتوتروف
مانند گیاهان و جلبک ها می توانند با استفاده از انرژی نور خورشید )Photoautotrophs( و یا با استفاده از انرژی 
کنش های معدنی )Litoautotrophs(, مولکول های معدنی کربن، مانند دی اکسید کربن یا کربنات ها را تثبیت 
نموده و از آن مواد آلی کربنی مانند کربوهیدرات ها )Carbohydrates(، چربی ها و پروتئین ها را تولید نمایند. 
به  )Primary producers( شناخته می شوند.  اولیه  تولیدکنندگان  نام  به  اتوتروف  این خاطر میکروب های  به 
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این ترتیب انرژی خورشیدی و کربن معدنی که توسط جانداران اتوتروف تبدیل به مواد آلی می گردد، توسط 
جانداران هتروتروف به مصرف سوخت و ساز رسیده و در نتیجه مواد کربن معدنی در گردش کربن برای مصرف 
موجودات اتوتروف تهیه می شود. در این گردش مواد مغذی، انرژی خورشیدی حیات جانداران کره زمین را 

تامین می کند.
 

Hollow-fiber Ultrafiltration
ماوراء فیلتراستون توسط الیاف تو خالی               

نمای کلی رابطه بین 
موجودات هتروتروف و 

اتوتروف 
ماخذ: ویکی پدیا

گراف تعیین نوع جانداران اتوتروف و 
هتروتروف و زیر تیپ آن ها، ماخذ: ویکی پدیا
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Homeostasis
تامین ثبات داخلی پستانداران، موجودات دوزیستی در آب و خاک و ماهی ها

Homologous Recombination (HR) process
فرایند ترکیب مجدِد ترمیمی که فرایند )Recombinational repair( نیز خوانده می شود، یکی از مکانیسم های 
به  کنید  نگاه  همچنین،  می باشد.  باشد،  دیده  آسیب  آن  نوار  دو  هر  که   DNA هسته ای  اسیدهای   ترمیم 

.DNA Repair mechanisms
Humic acids

اسیدهای هیومیک که در نتیجه تجزیه مواد آلی طبیعی مانند مواد گیاهی و حیوانی در آب بوجود می آیند.

Hydrodynamic Calculations/Modeling
به  برای تعیین دوز وارد شده   )Hydrodynamic calculations( مدل های ریاضی محاسبات هیدرودینامیکی

میکروب ها در راکتورهای ماوراء بنفش. 
 Hydrogeology

مطالعه  شامل  که  می باشد  زیرزمینی  شناسی  آب   ،)Geohydrology( ژئوهیدرولوژی  یا  هیدروژئولوژی  علم 
کیفیت شیمیایی آب در ارتباط با چینه های زمین شناسی می باشد.

Hydrologic Cycle/Water Cycle   
گردش آب

Hydrolysis
واکنش شیمیایی با آب که موجب شکسته شدن مولکول آب می گردد.

Hydrophilic particles
در  که  می باشد  مختلف  ذرات  مولکول های  شیمیایی  فیزیکی  ویژگی  یک  هیدروفیلیک،  یا  آبدوست  ویژگی 
تماس با مولکول های آب ایجاد باند یا اتصال شیمیایی هیدرات )OH( می نمایند، مانند ایجاد هیدرات کلسیم 
در مخلوط آب و آهک. ذرات آبدوست نسبت به ذرات آبگریز قابلیت بیشتری برای حل شدن در آب دارند. نگاه 

.Colloids کنید به
 

Hydrophobic particles
ویژگی آبگریز یا هیدروفوبیک، یک ویژگی فیزیکی شیمیایی مولکول های ذرات مختلف می باشد که در تماس 
یا  یون ها  الکتریکی  نیروهای  بین  تعامل  نمی کنند، هرچند  اتصال شیمیایی  یا  باند  ایجاد  با مولکول های آب 
الکترون های سطح ذرات معلق با نیروهای مشابه در آب، همچنان برقرار می باشد. معموالً باکتری هائی که در 
ساختار دیواره سلولی آن ها مولکول های چربی وجود دارد، آبگریز می باشند و به آسانی بر روی سطوح تجهیزات 
تصفیه آب و شبکه آبرسانی چسبیده و ایجاد کلنی میکروبی می نمایند. ذرات آبگریز نسبت به ذرات آبدوست 
.Colloids قابلیت کمتری برای حل شدن در آب دارند و معموالً در چربی ها قابل حل می باشند. نگاه کنید به

Hydrosphere
محیط آبی کره زمین، یا آبکره زمین            

Hydrothermal vent
منطقه ی خروج آب جوشان از عمق کره زمین در کف اقیانوس ها    
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Hypolimnion
 Epilimnion نگاه کنید به

Icosahedral
Virus ایکوزاِهدرال، شکل سه بعدی کروی شکل متشکل از ضلع های جذب، نگاه کنید به

Immunocompromised
بیماری ضعف سامانه ایمنی

Immunomodulators
مواد تعدیل کننده ی واکنش ایمنی، مواد شیمیایی می باشند که توسط کرم های انگلی در بدن میزبان ترشح 
می شود و موجب نقصان و کمبود واکنش سامانه ایمنی میزبان نسبت به عفونت کرم می گردد و به این ترتیب 

کرم انگلی می تواند به مدت طوالنی در بدن میزبان بماند.

Immunosuppression
مصونیت فرونشانده، یا ضعیف شده

Imposex
ازدیاد  و  ماده  ماهی های  تخمدان  شدن  کوچک  ناهنجاری  ماده.  جنس  به  نر  جنس  ارگان های  تحمیل 
به کنید  نگاه  دریایی.  ماده  حلزون های  در  نر  جنس  ارگان  تولید  و  ماده  به  نر  ماهی های  جمعیت   نسبت 

.Tributyletin, TBT 

In vitro
Bioassay Screening tests  نگاه کنید به

In vivo
Bioassay Screening tests  نگاه کنید به 

Incubator
گرمخانه یا آنکوبیتور

Indicator microorgansim
 Escherichia coli & Fecal coliform نگاه کنید به

Industrial Pretreatment requirements
ضوابط و استانداردهای قانونی برای صنایع گوناگون مانند کارخانه های داروسازی، رنگرزی، کاغذسازی، آبکاری 
فلزات، پاالیشگاه نفت و غیرو، که آن ها را ملزم به تصفیه فاضالب صنعتی قبل از تخلیه پساب به شبکه فاضالب 

شهری می نماید.

Infectious Dose Level
دوز بیماری زایی میکروب ها
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Intersex
ناهنجاری دوجنسی یا میان جنسی، شامل دارا بودن ویژگی های هر دو جنس نر و ماده می باشد که در برخی 
در  ماده  ماهی های  بویژه  ماهی ها،  کبد  در  که  استروژنی  هورمون های  است.  مشاهده شده  آبزی  از حیوانات 
دوران تولید مثل و تخم گذاری تولید می شوند، موجب تولید نوعی مولکول مرکب پروتئینی با چربی و قند 
زرده  تولید  به  نهایت منجر  در  )Vitellogenin, VTG( می گردد، که  ویتلوجنن  نام  به   )Glycolipoprotein(
تخم های تولیدی در ماهی های جنس ماده می شود. آالینده ماهی های نر به آالینده های غددی استروژنی، به 
نسبت دوز آالینده، می تواند موجب تولید مولکول ویتلوجنن و ایجاد ویژگی های جنس ماده در جنس نر گردد. 

.Vitellogenin, VTG نگاه کنید به
Intracellular parasite

میکروب های انگلی که می تواند درون سلول میزبان رشد و تولید مثل نمایند.

Involuntary subfertility
و  مشکالت  با  شدن  مواجه  معنی  به  ولی  نیست،  نشدن  باردار  معنی  به  باروری،  میزان  ناخواسته ی  کاهش 

تاخیرهای بیشتر در حامله شدن می باشد.
 Ionic strength

توان یونی امالح محلول در آب، برابر است با جمع کل اعدادی که از حاصلضرب غلظت هر یون بر حسب موالر 
)Molar concentration( در تعداد واالنس یون مربوطه به توان عدد ۲ به دست می آید، می باشد. توان یونی 

یک محلول میزان کلی کنش های یونی محلول را بیان می کند. 

Koch postulates
اصول پایه ای کخ، شرایط اصلی و الزم )و کافی( برای تعیین عامل میکروبی بیماری ها می باشد.

 
Langelier Saturation Index, (LSI)

اندیس اشباع لنگلیر، یکی از اندیس های ثبات یا پایداری شیمیایی آب می باشد، که در آن شرایط، آب حالت 
خورندگی و یا تولید رسوب را ندارد.

 
Larvae

  Life cycle of parasitic warms  نگاه کنید به

Leachate
ناشی  زباله ها  از  جوی  بارش های  خاطر  به  یا  و  شهری  ماندهای  پس  تجزیه  نتیجه ی  در  که  زباله  مایعات 
می گردد، می باشد. معموالً مایعات زباله به خاطر ادغام انواع مختلف مواد آالینده صنعتی و کشاورزی و شهری 
در غلظت های بسیار باال، قابل تصفیه توسط فرایندهای میکروبی متداول نمی باشند و معموالً پساب حاصله از 
تصفیه های مناسب فیزیکی شیمیایی را، در شبکه فاضالب شهری تخلیه می نمایند. بنابراین کنترل و جلوگیری 
از ورود آب باران و بارش های جوی به داخل محفظه های پس ماندها نقش کلیدی در کنترل آین آالینده ها را 

دارد.

Life cycle of Nematodes
گردش زیست انگل های نماتود، یا کرم های گرد یا لوله ای )Nematodes or Roundworms(، دارای پنج مرحله 
متوالی می باشد. در مرحله اول، تخم یا نطفه ماده بارور شده، تبدیل به کرم یا الرو می گردد، سپس با پوست 
انداختن یا از قالب در آمدن )Moulting(، تبدیل به کرم مرحله دوم می گردد. فرایند پوست انداختن دو بار 
دیگر تکرار شده مراحل سوم و چهارم الرو بوجود می آیند و نهایتا کرم بالغ نتیجه می شود. هر دو نوع نطفه 

بارور شده و غیر بارور در مدفوع و در محیط زیست یافت می شوند.
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Life cycle of parasitic worms

جزئیات مراحل گردش زیست گونه های گوناگون کرم های انگلی متفاوت می باشند، ولی به صورت کلی شامل 
بعضی یا تمام مراحل زیر می گردد: 

تخم کرم )Egg( در روده میزبان نهائی ریزش می کند و یا به آب های آزاد وارد می شود.. 1
 
میراسدیوم )فرد( )Miracidium, pl. Miracidia(، یک فرم متحرک زندگی آزاد، که با اندامک های مژک . ۲

)Cilia( پوشیده شده، وارد میزبان موقت مانند حلزون یا پرندگان آبی می گردد و تبدیل به اسپوروسیست 
)Sporocyst( می شود.

ردیا . 3 فرم  یا  و  می کند  تولید  بیشتری  اسپوروسیست های  یا  که  می باشد  دراز  کیسه  یک  اسپوروسیست 
)Redia( را تولید می نماید. 

4 . )Oral sucker( نوعی فرم الروی می باشد که دارای یک مکنده دهانی )Redia, pl. Rediae( )ردیا )فرد
بوده و ردیا های بیشتری تولید می کند و یا فرم سرکاریا را تولید می نماید.

 
سرکاریا )فرد( )Cercaria,  pl. Cercariae( فرم الروی کرم انگلی می باشد که از درون سلول های جوانه زن . ۵

)Germinal cells( ردیا یا اسپوروسیست تولید می شود. سرکاریا دارای اندامک سر پهن با زائده های نفوذی 
بزرگ می باشد و بعضی از انواع کرم، دارای دم متحرک برای شنا نیز می باشند. الرو متحرک سرکاریا یک 
میزبان را پیدا کرده و در آن مقیم می شود و بسته به نوع یا گونه کرم، در درون میزبان تبدیل به یک کرم 
بالغ، یا یک مسوسرکاریا )Mesocercaria(، یا یک متاسرکاریا )Metacercaria(  می گردد. مسوسرکاریا 
شده  کیست  فرم  یک  متاسرکاریا  می باشد.  سکون  حال  در  که  می باشد  سرکاریا  شده  تعدیل  فرم  یک 

)Encysted( سرکاریا می باشد که در حال سکون می باشد.
 

Low-pressure (LP) UV Lamp
المپ فشار پائین ماوراءبنفش، عبارت از یک المپ بخار جیوه با فشار داخلی بین 0/13 تا 1/3 پاسکال و برق 
0/۵ وات در سانتیمتر می باشد. در این شرایط، اساسا یک نور یک رنگ )پرتو واحد( با طول موج واحد ۲۵4 

نانومتر منتشر می شود.

Low-pressure high-output (LPHO) UV Lamp
المپ فشار پائین و بازده باالی ماوراءبنفش، یک المپ فشار پائین بخار جیوه می باشد که با توان برق بیشتر 
)بین 1/۵ تا 10 وات در سانیمتر( عمل می کند و در نتیجه،  شدت پرتوهای ماوراءبنفش بسیار باالتر، ولی اساسا 

یک نور با طول موج واحد ۲۵4 نانومتر منتشر می نماید.

Maximum Contaminant Level (MCL)
میزان حداکثر )مجاز( آالینده مواد مختلف در آب، هوا، خاک، مواد خوراکی و غیرو

Media: Selective & Differential
محیط های کشت میکروبی انتخابی و متمایز )افتراقی( 

Medium-pressure (MP) UV Lamp
المپ فشار متوسط ماوراءبنفش، یک المپ بخار جیوه با عملکرد فشار بین 1/3 تا 13000 پاسکال )۲ تا ۲00 
psi( و توان برقی ۵0 تا 1۵0 وات در سانتیمتر می باشد. در این شرایط یک طیف وسیع پرتوهای ماوراءبنفش و 
نور مرئی با طول موج های گوناگون که شامل طول موج میکروب کشی ماوراءبنفش نیز می گردد، ایجاد می شود. 
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Membrane bioreactor

فاضالب  بیولوژیکی  تصفیه  در  فعال  لجن  فرایند  در  معموالً  بیولوژیکی،  راکتور  یا صافی  راکتور  بیو  ممبرین 
شهری، به منظور جداسازی لجن )میکروب های( فعال پس از فرایند هوادهی استفاده می شود.

Membrane fouling
معکوس  اسموز  ممبرین  مانند  پوستی،  صافی های  مناسب  کارایی  عدم  یا   ازکارافتادگی 
)Reverse osmosis membrane( یا ممبرین راکتور بیولوژیکی )Membrane bioreactor( که می تواند به خاطر 

رشد پالک های میکروبی در روی ممبرین و یا واکنش های شیمیایی با سطح صافی پوستی رخ دهد.
 

Merogony
فرایند مروگونی، یک فرایند تولید مثل غیرجنسی توسط برخی از انگل های اپی کمپلکسا می باشد. این انگل ها 
پس از عفونی سازی و نفوذ به درون سلول میزبان، در فرم تروفوزوئیت یا سلول رویشی فعال، هسته و اندام های 
 )Meront( یا مرونت ،)Schizont( خود را به صورت مکرر تقسیم نموده و یک سلول چند هسته ای به نام شیزونت
تولید می نماید. سپس در نتیجه فرایند های تقسیم سلولی درون سیتوپالسم )Cytokinesis(، شیزونت های چند 
هسته ای هر یک تبدیل به چندین سلول تک هسته اِی همانند، به نام مروزوئیت )Merozoite( می گردند، که 
پس از متالشی شدن سلول میزبان، سلول های بیشتری را عفونی می سازند. از جمله میکروب هایی که متکی 
به این مرحله از گردش زیست می باشند، انگل پالسمودیم )Plasmodium( عامل بیماری ماالریا می باشد. نگاه 

Merozoeit کنید به

Merozoite
 )Merogony( نتیجه فرایند مروگونی یونانی، در  از حیوان در زبان  به معنی لغوی بخشی  سلول مروزوئیت، 
که درون سلول میزبان انجام می گیرد، بوجود می آید. در مورد انگل پالسمودیم )ماالریا(، پس از عفونی شدن 
سلول های  و  می شوند  متالشی  کبد  سلول های  نهایتا   ،)Sporozoite( اسپوروزوئیت ها  توسط  کبد  سلول های 
مروزوئیت رها شده و وارد جریان خون می شوند. مروزوئیت ها سلول های سرخ خون را عفونی کرده و با فرایند 
تولید مثل غیر جنسی، بسرعت در درون سلول های سرخ خون تکثیر می شوند. پس از متالشی شدن سلول های 
بدون  مروزوئیت  سلول های  سازند.  عفونی  را  خون  سلول های  سایر  می توانند  مروزوئیت  زیادی  تعداد  خون، 

تحرک می باشند.
 

Mesophilic microorganisms
 4۵ oC میکروب های مسوفیلیک، موجودات ذره بینی می باشند که در درجه گرمای معتدل معموالً بین ۲0 تا
متقابل در  با سود  و میکروب های همزیست  انسان  بیماری زای  اکثر میکروب های  و شامل  دارند  بهینه  رشد 
انسان می باشند. اکثر میکروب هایی که در تهیه لبنیات و سرکه و شراب استفاده می شوند نیز جزو میکروب های 

مسوفیلیک می باشند.

Metalimnion
 Epilimnion نگاه کنید به

Methanogens
باکتری های تولید گاز متان که به وفور در روده انسان و پستانداران یافت می شوند و در فرایند هظم غذا کمک 

می کنند. از این میکروب ها در تصفیه فاضالب جهت هظم لجن و تولید گاز متان استفاده می شود. 
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Methemoglobinemia
بیماری متیموگلوبینمیا، مربوط به نوزادان تا سن حدود شش ماهگی می شود که از آب دارای غلظت باالی 
نیترات استفاده می کنند. این بیماری که سیندروم کبودی نوزاد نیز خوانده می شود، می تواند نهایتا موجب 
خفگی نوزاد شود. بر مبنی استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا، غلظت نیترات در آب آشامیدنی 

نباید بیش از 10 میلی گرم در لیتر بر حسب ازت، برابر با 40 میلی گرم در لیتر بر حسب نیترات، باشد.

Miasmatic (Miasma) theory of illness
فرضیه عامل بیماری تا 1880 م )قبل از فرضیه میکروبی بیماری توسط کخ(، در غرب و چین و هند معتقد به 

سرایت بیماری توسط هوا و بخار آلوده متصاعد از ترکیبات آلی فاسد بود.

Microaerophilic bacteria
به  نگاه کنید  بهینه می باشند.  اکسیژن مولکولی کم، دارای رشد  با  باکتری های میکروآئروفیلیک، در محیط 

.Respiration
   

Microaerobic
 Respiration میکروائروبیک، نگاه کنید به

Microbial Slime
الیه های میکروبی یا لعاب چسبنده میکروبی

Microfiltration
فرایند صافی میکرونی در تصفیه آب

 
Microgram per liter, ug/L

میکروگرم در لیتر، واحدی برای بیان غلظت مواد آالینده در آب، برابر با واحد نسبت حجمی در یک میلیارد 
 )parts per billion, ppb( قسمت

Microorganism types
بر مبنی نحوه ی کسب انرژی، میکروب ها را می توان به رسته های زیر تقسیم بندی نمود.

فرایند تنفس . 1 برای  اکسیژن  به مولکول گاز  احتیاج   ،)Obligate aerobes( اجباری  میکروب های هوازی 
انرژی از راه تخمیر سوبسترای یا تنفس بی هوازی را ندارند. این میکروب ها در  دارند زیرا توان کسب 
فرایند تنفس سلولی )Cellular respiration( با استفاده از گاز اکسیژن به عنوان گیرنده نهائی الکترون، 
ازاء هر مولکول  انرژی نسبتا زیادی در  سوبسترای مواد آلی مانند قندها و چربی ها را اکسیده نموده و 

اکسید شده تولید می نمایند، زیرا توان اکسایش گاز اکسیژن بسیار باال می باشد. 

میکروب های بی هوازی اجباری )Obligate anaerobes(، در محیط حاوی مولکول گاز اکسیژن، مسموم . ۲
می شوند. تنفس این میکروب ها با استفاده از مولکول های اکسید کننده شیمیایی به عنوان گیرنده نهائی 
الکترون،که توان اکسایش آن ها ضعیف تر از گاز اکسیژن می باشد، انجام می گیرد. این مواد شامل سولفات، 
نیترات، سولفور، یا فیومریت )Fumarate( می باشند که در زنجیر انتقال الکترون نهایتا الکترون های حاصل 
از اکسایش مواد مختلف را می پذیرند. فرایند های بی هوازی که غالبا توسط سلول های پروکاریوت انجام 
واکنش های  بنابراین  و  دارند  کمتری  کارایی  هوازی،  فرایندهای  به  نسبت  انرژی زایی  نظر  از  می گیرند 

مربوطه با سرعت های بسیار پایین تر انجام می گیرند. 
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میکروب های بی هوازی اختیاری )Facultative anearobes(، می توانند در محیط حاوی گاز اکسیژن و یا . 3
بدون آن، زندگی کنند، زیرا می توانند توسط هردو نوع فرایندهای هوازی و بی هوازی انرژی کسب نمایند. 
این میکروب ها ترجیح می دهند تنفس هوازی داشته باشند، زیرا از این راه در مقایسه با فرایندهای تخمیر 

و یا تنفس بی هوازی، انرژی بیشتری )ATP( کسب می کنند. 

گاز . 4 به  احتیاج   ،)Microaerophiles, Microaerobic( میکروآئروبیک  یا  میکروآئروفیلیک  میکروب های 
اکسیژن در غلظت های پائین دارند زیرا نمی توانند از سایر فرایندهای انرژی زا استفاده کنند، ولی نسبت 

به غلظت باالی اکسیژن در اتمسفر )۲1%( نیز حساس بوده و مسموم می شوند. 

سوخت . ۵ راه  از  زیرا  ندارند  اکسیژن  به  احتیاج   ،)Aerotolerant( اکسیژن  کننده  تحمل  میکروب های 
اکسیژن  گاز  توسط  اجباری،  هوازی  بی  میکروب های  خالف  بر  ولی  می کنند،  کسب  انرژی  بی هوازی 

مسموم نمی شوند.

Micropollutants
 آالینده های ریزمقدار یا کم عیار یا کم غلظت، مانند مواد آالینده غددی، نگاه کنید به 

Endocrine Disrupting Compounds, EDCs
 

Miracidia
Life cycle of parasitic worms   نگاه کنید به

Molar concentration
غلظت موالر عبارتست از غلظت یک مولکول یا یک یون محلول در یک حالل مانند آب، بر حسب تعداد مول 
)Mole( در لیتر محلول. تعداد مول یک ماده شیمیایی برابر است با وزن ماده شیمیایی بر حسب گرم بخش 

بر وزن مولکولی آن. 

Monochromatic light
نور یا پرتوهای یک رنگ، یا انتشار امواج الکترومغناتیس در فقط یک طول موج معین، مانند پرتوهای ماوراءبنفش 

در طول موج ۲۵4 نانومتر که توسط المپ های فشار پائین و یا فشار پائین با بازده باال منتشر می شود. 

MS-2 Bacteriophage
باکتریوفاژ MS2 یک ویروس بدون اینولوپ، با کپسید بیست وجهی کروی شکل به قطر تقریبی ۲0 نانومتر، 
در خانواده کوچک ویروس های Liviviridae که فقط دارای 4 گونه در ۲ ژانر می باشد، قرار دارد. ژنوم این 
 RNA تک رشته  از  متشکل  و  بوده  پروتئین   4 برای  کد  حاوی  فقط  و  می باشند  بسیار کوچک  باکتریوفاژها 
تیره   باکتری های  سایر  و  کالی  اشریشیا  باکتری   MS2 باکتریوفاژ  می باشد.  خطی  و  غیرمنقطع  مثبت  ی 
Enterobacteriaceae را عفونی می سازد. وجود اندامک باکتریائی پیلی )Pili( برای اتصال و عفونی سازی، برای 
این باکتریوفاژ ها ضروری می باشد. اولین شناسایی توالی کامل یک ژن در سال 197۲، ژن کپسید MS2 و اولین 

شناسایی توالی کامل یک ژنوم در سال 1976، ژنوم باکتریوفاژ MS2 بود.
       

باکتریوفاژه MS2  نسبت به انسان بیماری زا نیست و به صورت گسترده به عنوان ویروس مدل و شاخص وجود 
آنتروویروس های بیماری زا در مطالعات پژوهشی و کاربردهای تصفیه آب و فاضالب و به ویژه در پژوهش های 
ضدعفونی آب توسط پرتوهای ماوراءبنفش استفاده می شود. باکتریوفاژ MS2 با روش تولید پالک بر روی محیط 

کشت آگار نیمه جامد که آغشته به باکتری اشریشیا کالی می باشد، شناسایی می گردد.
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Multimedia filter

صافی های چند الیه ای متشکل از مواد مختلف 

Multiple fission
Schizogony فرایند تقسیم چندگانه، یا روش شیزوگونی،  نگاه کنید به

Multiple-Barrier concept
بینش یا ایده ایجاد موانع متعدد، یا ایجاد مراحل گوناگون آالینده زدایی برای پیشگیری و جداسازی میکروب ها 

و مواد آالینده در تصفیه آب و فاضالب.
Multiple-tube Fermentation Technique

روش تخمیر در چند لوله آزمایش 

Multiplicity Reactivation (MR) processes
فرایند فعال سازی مجدد فزاینده، یکی از روش های بازسازی ژنوم آسیب دیده ویروس ها می باشد. در این فرایند، 
دو یا چند ویروس که آسیب های محدود ژنومی دیده اند، در صورت عفونی سازی یک سلول واحد میزبان به 
صورت مشترک، فرصت انجام واکنش های متقابل ویروسی را می یابند که منجر به ترمیم و بازسازی بخشی از 
آسیب های وارده ژنومی به ویروس ها می گردد و نهایتا می توانند ویروس های جدید با ژنوم سالِم ویروس والد 

)Viable progeny( تولید نمایند.

Mutualism
 Commmensalis رابطه همیاری، نگاه کنید به

Mycology
 )Fungi( میکولوژی، یا مطالعه بیولوژیکی قارچ ها

 Naked virus (virion)
Virus  ویروس عریان یا بدون اینولوپ، نگاه کنید به

Nanofiltration
فرایند صافی نانوئی، فرایند صافی پوستی نسبتا جدید برای سختی گیری آب و جداسازی مولکول های پیشقدم 
ترکیبات جانبی ضدعفونی، مانند مواد آلی طبیعی و مصنوعی در آب می باشد. صافی های پوستی نانو، معموالً 
از فیلم های نازک پلیمری ترکیبات پلی اتیلین ترفتالیت )Polyethylene terephthalate( ساخته شده و دارای  
روزنه های کوچک بین 1 تا 10 نانومتر با تراکم بین 1 تا 100 روزنه در سانتیمتر مربع می باشند، که در مقایسه، 
اسموز  صافی  روزنه های  از  ولی  کوچکتر،  ماوراءفیلتراسیون  و  میکروفیلتراسیون  پوستی  صافی  روزنه های  از 

معکوس بزرگتر می باشند.
 

National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES)
سامانه ملی حذف تخلیه آالینده ها، جزئی از برنامه های سراسری سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا برای 

کنترل تصفیه فاضالب و نظارت بر تخلیه پساب به منابع آب کشور می باشد.
 

Natural Bacterial Flora
جمعیت باکتری های طبیعی مربوط به محیط های مختلف، مانند محیط ویژه آبی، یا محیط روده انسان و غیرو 
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Natural Organic Matter (NOM)

مواد آلی طبیعی مانند مواد گیاهی

NDMA (N-nitrosodimethylamine)
می شود،  داده  نشان   NDMA مخفف  با  که   (CH3)2-N-N=O شیمیایی  فرمول  با  دیمتیل آمین  نایتروسو  ان 
از ترکیبات نایتروس آمین )Nirosaminest( می باشد که جزو کشنده ترین مواد سرطان زایی است که تاکنون 

شناخته شده است.
  

Nematodes or Roundworms
شاخه تاکسونومی کرم های نماتود یا کرم های ِگرد، جانوران بسیار متنوعی می باشند که خود را با کلیه شرایط 
زیست گوناگون کره زمین )اکو سیستم ها(، در آب های شور و شیرین، خاک و شن زارهای کویر، مناطق قطبی 
تا استوائی و در ارتفاعات باال تا عمیق ترین نقاط زمین وفق داده اند. بیش از ۲۵ هزار گونه کرم های گرد که 
نیمی از آن ها انگلی می باشند، شناسایی شده اند و تخمین زده می شود انواع این کرم ها در حدود یک میلیون 
گونه باشد. کرم های گرد مجهز به سامانه گوارشی با مجاری لوله ای که هر دو طرف آن باز می باشند، می باشند.  

Nitrifying bacteria
از تجزیه پروتئین ها و اسیدهای آمینه، مواد آمونیاکی بوجود می آیند.  در گردش مواد ازت دار در طبیعت، 
سپس باکتری های شیمیو اتوتروفیک و شیمیو لیتوتروفیک با استفاده از مولکول های ازت معدنی، مولکول های 
نیتریت و نیترات را به ترتیب تولید می نمایند. باکتری های ژانر Nitrosomonas مولکول آمونیاک را اکسیده 
نموده و تبدیل به نیتریت می نمایند و باکتری های ژانر Nitrobacter مولکول نیتریت را اکسیده کرده و تبدیل 
به نیترات می نماید. در تصفیه فاضالب شهری، توسط رشد باکتری های نیترات ساز، مواد آمونیاکی تبدیل به 

نیترات می شوند و در مرحله بعدی، نیترات ها توسط باکتری های نیترات زدا، تبدیل به گاز ازت می شوند. 

Nitrosamines
ترکیبات شیمیایی نایتروس امین ها از یک مولکول نایتروس و یک مولکول از آمین ها  تشکیل شده و اکثر این 
ترکیبات سرطان زا می باشند. ترکیبات نایتروس امین در تولید برخی لوازم آرایش، حشره کش ها، محصوالت 
الستیکی و مواد غذائی استفاده می شوند. در مواد غذائی، نایتروس امین ها از ترکیبی از نیتریت و آمین های 
درجه دوم یا مواد پروتئینی در شرایط اسیدی مانند معده انسان بوجود می آیند. در شرایط اسیدی، مولکول 
نیتریت تبدیل به اسید نایتروس و سپس ایجاد کاتیون نیتروسونیوم و از ترکیب یون اخیر با یک مولکول آمین، 
نایتروس آمین حاصل می شود. این فرایند ها در بسیاری از مواد غذائی تهیه شده با گوشت یا ماهی و پنیر و 
را بوجود می آورد.  نایتروس آمین ها  باالی  نیتریت استفاد می کنند، غلظت  از نمک های نگهدارنده  آبجو که 
نایتروس آمین ها در دود سیگار و مواد خوراکی دودی )مانند ماهی دودی( نیز تولید می شود. نایتروس آمین ها 
در حیوانات آزمایشگاهی زیادی ایجاد سرطان نموده و توسط بررسی های اپیدمیولوژیک در رابطه با سرطان های 

معده و مری یا گلو شناسایی شده است.
 

Non-Point Source Pollutants
مواد آالینده غیر متمرکز در یک حوزه آبریز، مانند روان آب هایی که از زمین های کشاورزی و دامداری ها و یا  

 NPDES شهر ها جاری شده و وارد منابع طبیعی آب می شوند. نگاه کنید به
  

Nonpolar compounds
ترکیبات شیمیایی غیر قطبی، مانند بنزین، عکس ترکیبات شیمیایی قطبی، مولکول هایی هستند که شارژهای 
الکتریکی، یا الکترون ها و یون های مثبت آن به صورت یکنواخت یا یکسان در اطراف مولکول توزیع شده اند. 

.Polar compounds نگاه کنید به
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Nonsporulating  Microorganisms
میکروب هایی که اسپور تولید نمی کنند

Nosocomial  infecctions
عفونت های بیمارستانی یا عوامل میکروبی منتقل شده توسط شرایط و تجهیزات و پرسنل بیمارستان

Nucleic Acid Sequencing
تعیین توالی یا سکانس اسید هسته ای

Obesity
ناهنجاری چاقی مفرط  انسان از نظر کلینیکی بر مبنی نسبت وزن برحسب کیلوگرم، به بلندی قد به توان دو  

بر حسب متر مربع، اگر بیش از عدد 30 باشد )m2/kg >30( چاق مفرط محسوب میشود. 
Obesogens

هورمون های چاقی مفرط، واژه ای جدید برای گروهی از آالینده های غددی می باشد که موجب ناهنجاری چاقی 
مفرط می شوند.

Obligate aerobic
 Respiration نگاه کنید به

Obligate anaerobic
  Respiration نگاه کنید به

Obligate endoparasite
انگل )میکروب( اجباری درون سلولی که فقط درون سلول های میزبان می تواند رشد و تولید مثل نماید. 

Oligotrophic
شرایط الیگوتروفیک، زمانی که غلظت مواد مغذی حاوی ازت و فسفر در منابع آب بسیارکم و نازل باشد و از 

رشد زیاد جلبک ها و خزه جلوگیری کند. 

On-line Instrumentation
ابزار دقیق آنالین جهت اندازه گیری پارامترهای کیفیت و کمیت آب

             

Nephelometric turbidity unit, (Ntu)
واحد اندازه گیری میزان کدری یا کدورت آب، در تصویر زیر، بطری های آب از چپ به راست به ترتیب دارای 

میزان ۵، ۵0 و ۵00 واحد کدری یا Ntu می باشند )ماخذ ویکی پدیا(.
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On-line Mechanical Clean (OMC)

صورت  به   )O ring( گرد  واشرهای  توسط  ماوراءبنفش  المپ های  کواتز  پوشش  مکانیکی  شستشوی  فرایند 
اتومات در فاصله معین زمانی. 

On-line Mechanical-Chemical Clean (OMCC)
فرایند شستشوی مکانیکی شیمیایی پوشش کواتز المپ های ماوراءبنفش توسط واشرهای گرد )O ring( مجهز 

به مواد شیمیایی شستشو کننده، به صورت اتومات در فاصله معین زمانی.
Oocyst

اُاُسیست، به معنی لغوی تخم مثانه به زبان یونانی، یک اسپور قوی انگلی با دیواره ضخیم می باشد که می تواند به 
مدت طوالنی در خارج از بدن میزبان، زنده بماند. فرم زیگوت در داخل اسپور برای حفاظت از اُاُسیست تا زمان 
انتقال و سرایت آن به سلول میزبان، تالش فعال دارد. انگل هایی که اُاُسیست تولید می کنند، شامل پالسمودیم، 

کریپتوسپوریدیوم  و توکسوپالسما می باشند.
   

Ookinet
انگیز  به صورت خود  که  نطفه ای  زیگوت  یک  یونانی،  زبان  در  متحرک  تخم  لغوی  معنی  به  اُاُکینت،  سلول 
حرکت می کند، می باشد. به عنوان نمونه سلول های اُاُکینت پالسمودیم )ماالریا( به درون سلول های پوششی 
)epithelial cells( روده پشه نفوذ می کنند و تشکیل ساختاری با دیواره ضخیم به نام اُاُسیست )Oocyst( را در 

زیر روده خارجی پشه می نمایند. تحرک اُاُکینت ها به صورت حرکت لغزشی می باشد.
 

Opportunistic bacteria
باکتری های فرصت طلب یا اپورتونیست اصوال در افراد سالم و بالغ نباید موجب خطری باشند، ولی افرادی 
که دارای سامانه ایمنی ضعیف می باشند، مانند کودکان، افراد مسن و بیماران ایدز در معرض خطر جدی قرار 
دارند. باکتری پزودوموناس آئروژنوسا )Pseudomonas aeruginosa(  نمونه یک میکروب فرصت طلب می باشد، 
زیرا مشاهده نشده که بافت های سالم را عفونی نماید، ولی هر نوع بافت انسانی )بافت های روده ای، تنفسی، 

مفصلی، پوستی و غیرو( را که توسط جراحت یا بیماری تضعیف شده باشد، عفونی می سازد. 

Origins of Adult Disease Development
منشاء توسعه ی بیماری های افراد بالغ، زمینه جدیدی در پژوهش های علمی می باشد که منشاء بیماری های 
بر رسی  نوزادی و کودکی  و دوران  تولد  از  با صدمات و آسیب های دوران جنینی قبل  رابطه  را در  مختلف 
آالینده های غددی می توانند  و  انسان می باشد  زندگی  دوران  پذیرترین  آسیب  دوران جزو  این  زیرا  می کند، 
مستقیما در رشد و توسعه جنین و کودک اثرگزار باشند و نشانه اثرات آن ها می تواند بعد از گذشت چند سال 

یا چند دهه ظاهر شود.
 

Oxidase positive/negative
آنزیم هایی که کاتالیزور واکنش های اکسایش و احیائش می باشند، یک اکسیدیز خوانده می شوند، به ویژه اگر 
اکسیژن مولکولی، دریافت کننده الکترون باشد. در کنش هایی که یک اتم هیدروژن واگذار می شود، اکسیژن 
نوع سویه یک  برای تشخیص  اکسیدیز  آزمون  پراکسید می شود.  یا  آب  مولکول  به  تبدیل  و  احیاء می گردد 
باکتری استفاده می شود و تعیین می کند که آیا باکتری مربوطه اکسیدیزهای سیتوکروم را تولید می کند یا 

خیر و در نتیجه آیا از اکسیژن در یک زنجیر انتقال الکترونی استفاده می نماید یا خیر. 

Paraphyletic
گروهی از جانداران که دارای جّد واحدی بوده ولی شامل کلیه اعضاء منشعب از جد واحد نمی باشد. به عنوان 
نمونه، پروتوزوئرها یک گروه پارافتیک می باشند که هر چند دارای جد واحدی با قارچ ها و حیوانات می باشند، 
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ولی دو گروه اخیر کامال از پروتوزوئرها جدا می باشند.

Parasitic Worms
کرم های انگلی گروهی از موجودات غیر مرتبط از نظر شجره تکاملی می باشند، که فقط از نظر شکل ظاهری و 

بعضی مراحل زیست با یکدیگرتشابه هایی دارند و بر مبنی تشابه های تصنعی تقسیم بندی می شوند. 

Parasitism
  Commensalism رابطه انگلی، نگاه کنید به

Parts per billion (ppb)
یک واحد میزان آالینده آب یا هوا، بر حسب نسبت حجمی واحد حجم در یک میلیارد واحد حجم. در آب برابر 

با واحد نسبت وزنی بر حسب میکرو گرم در لیتر )ug/L( می باشد.
 

Personal Care Products (PCPs)
مواد بهداشت شخصی که می تواند دارای مواد آالینده غددی باشد، شامل شامپوها، کرم های متنوع پوست و 
جلوگیری از سوختگی آفتاب، مواد معطر و لوازم آرایش، رنگ مو، دستمال کاغذی، مواد نگهدارنده مواد غذائی 

و مواد پالستیکی می باشند. 

Phage typing
روش رده بندی فاژ برای شناسایی سویه های باکتری ها، که برای ردیابی منشاء عفونت های باکتریائی نیز استفاده 
می شود. ویروس هایی که باکتری ها را عفونی می سازند باکتریوفاژ، یا به صورت مخفف، فاژ خوانده می شوند و 
بعضی از فاژ ها فقط می توانند سویه )Strain( معینی از یک گونه باکتری را عفونی نمایند. از این ویروس ها برای 

شناسایی سویه های مختلف گونه های باکتری ها استفاده می شود.
 

Phagocytosis
فرایند فاگوسیتوز یا بیگانه خواری، اساسا توسط آمیب ها، بوسیله احاطه نمودن و در بر گرفتن ماده یا جانور 

خارجی و سپس گوارش یا هظم آن انجام می گیرد.
 

Phenotype
فنوتیپ، بر گرفته از لغت یونانی برای نشان دادن نوع یا تیپ، به کلیه ویژگی ها و رفتارهای قابل مشاهده ی 
و  بیوشیمیایی  ویژگی های  توسعه،  و  رشد  نحوه ی  و شمایل،  شامل شکل  و  می شود  گفته  زنده  موجود  یک 
ابریشم، می شود.  پیله کرم  یا  مانند النه گنجشک،  یا محصول رفتار،  فنولوژی، رفتار و حاصل  فیزیولوژیکی، 
یک فنوتیپ، نتیجه ی بیان یا ابراز ژن های یک ارگانیسم و همچنین اثار شرایط و پارامترهای محیط زیستی 
و نیز واکنش های بین این دو مقوله می باشد. وقتی دو یا چند فنوتیپ مختلف در جمعیت یک گونه ارگانیسم 
 )Genotype( به گونه مزبور اطالق می شود. در مقابل، واژه ژنوتیپ  )Polymorph( مشاهده شود، واژه پلیمورف

به دستورالعمل های ارثی که در درون ژنوم )Genome( حمل می شود، گفته می شود.
 

Phenotypic Properties
 .Phenotype ویژگی ها یا مشخصات فنوتیپی، نگاه کنید به

Photoautotrophs
  Heterotrophs  ارگانیسم فتو اتوتروف، نگاه کنید به
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Photoheterotrophs
  Heterotrophs  ارگانیسم فتو هتروتروف، نگاه کنید به

Photolysis
فتولیز یا تجزیه مولکولی توسط اثابت ذرات فوتون)Photons( در یک واکنش فتوشیمیایی. پارامترهای مهم 
در واکنش های فتولیز، عبارتند از حاصل ضرب میزان جذب فوتون توسط یک مولکول در طول موج پرتوهای 
فوتون  افشانی. ضریب جذب  پرتو  موج  در طول  مولکول   )Quantum yield( کوانتوم  بازدهی  و  اصابت شده 
 توسط مولکول در طول موج پرتوهای اصابت شده، وابسته به غلظت مولکول شیمیایی و ضریب جذب موالر 
)Molar absorption coefficient( مولکول مورد تجزیه دارد. ضریب جذب موالر نشان دهنده میزان جذب 
فتو  واکنش  در  کوانتوم  بازدهی  تعریف  می باشد.  شیمیایی  مولکول  یک  توسط  معین  موج  طول  در  فوتون 
مولکول  توسط  شده  جذب  فوتون های  تعداد  به  مولکولی،  واکنش های  تعداد  نسبت  از  عبارتست  شیمیایی، 

مربوطه. 
Photoreactivating Enzymes (PRE)

انرژی  از  استفاده  با  هسته ای،  اسیدهای  مجدد  احیاء  و  آسیب  ترمیم  فرایندهای  در  فتوشیمیایی  آنزیم های 
پرتوهای نور، فعال می شوند و واکنش هایی را که منجر به آسیب شده اند، سریعا برگشت داده و خنثی می نمایند. 
پروتئین ها  با   DNA اتصاالت  به  وارده  صدمات  می تواند   )Photolyase( فتوالیز  نوری  آنزیم  نمونه  عنوان  به 
)DNA Protein Cross Links, DPCs( را مستقیما به حالت طبیعی اولیه برگرداند. در این فرایند در مرحله 
اول، مکان شکستگی مولکولی بر روی نوار DNA توسط آنزیم الیز شناسایی می گردد و سپس پرتوهای نوری 
با طول موج های بلندتر از 300 نانومتر شامل نور مهتابی و نور خورشید جذب شده و واکنش های فتوشیمیایی، 
اتصال های غیر طبیعی شیمیایی را از هم گسیخته و آن ها را به حالت طبیعی اولیه بر می گردانند. نگاه کنید 

DNA Repair mechanisms به

Photosynthesis
فرایند فتوسنتز شامل جذب انرژی از نور خورشید و تبدیل و ذخیره آن در مولکول های ATP و NADPH  و 
تولید گاز اکسیژن از تجزیه ملکول آب می باشد. سپس با استفاده از انرژی ذخیره شده و گاز دی اکسید کربن، 
مولکول های مواد آلی هیدرات های کربن )پلی ساکاریدها( و اسید های چرب و اسید های آمینه تولید می گردند 

)تولید مواد آلی از مواد معدنی(. 

Phylogenetics
ژن های  اساس  بر   1990 سال  از  که  ژنتیکی  ویژگی های  مبنی  بر  زنده  موجودات  بندی  رسته  اصلی  روش 
توالی  یا  سکانس  بیولوژیکی،  جدید  شناسی  آرایه  در  است.  گرفته  انجام    )rRNA( یا   RNA ریبوزومیائی 
مولکول های rRNA برای تقسیم بندی روابط تکاملی بین موجودات زنده به کار می رود زیرا قدمت مولکول های 
به  کنید  نگاه  می شوند.  یافت  زنده  موجودات  تمام  در  و  می گردد  بر  زمین  کره  در  زیست  به شروع   rRNA

Taxonomy

Phytoestrogens
 )Nonsteroidal( استروئیدی  غیر  طبیعی  هورمون های  جزو  گیاهی  جنسی  هورمون های  یا  فیتوستروژن ها، 
می باشند که توسط بعضی گیاهان تولید می گردند ولی توسط سامانه غددی انسان تولید نمی شود و بنابراین 
جزو استروژن های خارجی )Xenoestrogens( بشمار می آیند و توسط تغذیه گیاهان فیتوستروژنی وارد بدن 
 )Dietary estrogens( انسان می شوند. این گروه هورمون های بسیار متنوع که استروژن های تغذیه ای نیز نامیده
به  شدن  جانشین  قابلیت   ،)Estradiol( استرادیول  استروژنی  هورمون  با  مولکولی  تشابه  خاطر  به  می شوند، 
جای آن را داشته و در نتیجه می تواند موجب اثرات استروژنی و یا ضد استروژنی گردد. مواد صنعتی پی سی 



۲۲1

پیوست ۲  واژه های منتخب علمی         

بی ها )PCBs( و بیس فنل آ )BPA( و فتالیت ها )Phthalates( نیز که به صورت مصنوعی تهیه می شوند، جزو 
استروژن های خارجی بشمار می آیند زیرا دارای اثرات مشابه می باشند.

Plaque
پالک یا جرم های میکروبی متصل شده به سطح های معین            

Plastid
اندامک یاخته ای پالستید، عموما برای ذخیره نمودن و تعدیل بعضی مولکول ها به کار می رود و اگر حاوی 
دانه های سبز رنگ کلروپالست نیز باشد، می تواند فرایند فتوسنتز را انجام دهد. میکروب های پالستید دار که 
فرایند فتوسنتز را انجام می دهند، موجودات نسل دوم فتوسنتز خوانده می شوند زیرا در روند تکاملی موجودات 

)Chloroplast زنده، از نسل اول که دارای اندامک کلروپالست می باشند بوجود آمده اند. )نگاه کنید به

Platyhelminthes
نواری یا  پهن  کرم های  از  مرکب   )Trematoda( ترماتودا  راسته  شامل  هلمینت  پالتی  شاخه   کرم های 

)Cestodes Tapeworms(، کرم های فلوکز )Flukes(، کرم های نمات هلمینت  )Nemathelminths(  و کرم های 
آنلیدا )Annelida( می باشند. 

 
Pleomorphism

از میکروب ها گفته می شود که در شرایط خاص بسته به سن و نوع محیط  پلیومورفیسم، به ویژگی بعضی 
زیست، تغییراتی در شکل و شمایل و اندازه خود می دهند.

Point Source Pollutants
آالینده های متمرکز در یک حوزه آبریز، مانند پساب تصفیه خانه های فاضالب شهری یا صنعتی و غیرو. نگاه 

 NPDES کنید به

Polar compounds
غیر  شیمیایی  ترکیبات  عکس  پروتئین ها،  مولکول های  یا  آب  مولکول  مانند  قطبی  شیمیایی  ترکیبات 
منظم  نا  به صورت  آن  مثبت  یون های  و  الکترون ها  یا  الکتریکی،  شارژهای  که  مولکول هایی هستند  قطبی، 
 به گونه ای توزیع شده اند که مولکول مزبور دارای یک قطب مثبت و یک قطب منفی می باشد. نگاه کنید به 

.Nonpolar compounds

Polar fimbriae
فیمبریه قطبی، اندامک سلولی در برخی میکروب ها برای تحرک سلول می باشد.

 
Pollution Prevention

اصل پیشگیری از ایجاد آلودگی، در سامانه مدیریت آالینده زدایی جزو اقدامات بنیادی می باشد.  

Polychlorinated Biphenyl compounds (PCBs)
در سال 1979  استفاده می گردید،  در محصوالت صنعتی  به صورت گسترده  که   PCBs ترکیبات شیمیایی 
شد.  اعالم  قانونی  غیر  آن  از  استفاده  یا  تولید  و  قدغن  آمریکا  در  زیستی  محیط  مشکالت  ایجاد  خاطر  به 
به دست می آیند، جزو مواد آالینده غددی   )Biphenyl( نفتی بی فنیل  با ماده  از واکنش کلر  این مواد که 
می باشند. پژوهش های اولیه نشان می دهد آالینده محیط زیست به این مواد موجب نازک شدن پوسته خارجی 
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تخم پرندگان و از بین رفتن جوجه های زودرس می گردد. ترکیبات PCBs به خاطر تشابه مولکولی با برخی 
هورمون های استروژنی، دارای اثرات استروژنی و یا ضد استروژنی می باشد.

Polymerase Chain Reaction (PCR)
روش مولکولی واکنش زنجیره ای پلیِمراز برای شناسایی میکروب ها

Polymorph
Phenotype پلیمورف، گونه ای که دارای دو یا چند فنوتیپ می باشد، نگاه کنید به

 
Powdered activated carbon (PAC) process

فرایند پودر کربن فعال در تصفیه آب آشامیدنی به منظور جداسازی مواد آلی معلق و محلول در آب، مانند 
مواد آلی جلبکی که ایجاد طعم و بوی بد در آب می نمایند. در این فرایند، محلول غلیظ پودر کربن فعال با آب 
مورد تصفیه مخلوط می گردد و پس از زمان ماند نسبتا کوتاه، پودر کربن مصرف شده در استخر ته نشینی از 
آب جدا می شود. در این موارد، معموالً قبل از فرایند پودر کربن فعال، از فرایند شناورسازی برای جدا نمودن 

 .)Flotation( یاخته های جلبک ها استفاده می شود. نگاه کنید به

Pressure Head
فشار یا ارتفاع هیدرولیکی  

Presumptive test (stage)
آزمون مرحله فرضی یا احتمالی وجود یا عدم وجود میکروب در یک نمونه محیط زیستی. بعضی آزمون های 

میکروبی دارای دو مرحله ی متفارت احتمالی )فرضی( و تائیدی )Confirmatory test( می باشند.
 

Progammable Logic Controllers (PLCs)
اتوماتیک  برای کنترل  ابزار دقیق که در تصفیه خانه های آب و فاضالب  برنامه کامپیوتری سنجش داده های 

فرایندهای تصفیه استفاده می شود. 

Prokaryote
یاخته ای  تک  موجودات  یا  پروکاریوت  موجودات  از  باکتری ها،  و   )Archaea( آرکئی ها   )Domain( قلمرو  دو 
قابل حل  ترکیبات  پروکاریوت، کلیه  )Nucleus( تشکیل شده اند. در سلول های  اندامک سلولی هسته  بدون 

مقایسه یاخته پروکاریوت )بدون اندامک هسته )Nucleus( با یوکاریوت )با اندامک هسته( ماخذ: ویکی پدیا
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پوسته  و ساز، همگی درون یک  از گردش های سوخت  تجزیه شده  مواد  و   DNA پروتئین ها،  مانند  آب  در 
مواد  این  یوکاریوت،  )Cell membrane, Cytoplasm( محصور می باشند، در حالی که در سلول های  سلولی 
به صورت اندامک های مجزا در داخل پوسته های گوناگون در درون سلول قرار می گیرند. با این حال، سلول 
و  محصور  پروتئینی  مولکول های  توسط  که   )Microcompartments( ریز  بندی های  قفسه  دارای  باکتری ها 
اندامک های بدوی عمل می کنند، می باشند. بعضی از سلول های پروکاریوت مانند  مجزا شده اند و به صورت 
مایکسوباکتریا )Myxobacteria( در گردش زیست دارای مراحل چند سلولی نیز می باشند و یا مانند سیانوباکتریا 

)Cyanobacteria( کلنی های عظیم تولید می کنند.

Protomers
پروتومرها، بر گرفته شده از لغت پروتئین، مجموعه ای از چند مولکول پروتئین می باشند که ضلع های چندین 

Virus وجهی سازه کپسید ویروس ها را تشکیل می دهند، نگاه کنید به

Protozoa
 Euglenozoa, Amoebozoa, نام های  تاکسونومی فرمانرو پروتوزئرها دارای هفت شاخه )Phylum( جانور به 
جانوران  پروتوزوئرها  می باشند.   Choanozoa, Loukozoa, Percolozoa, Microsporidia and Sulcozoa
از باکتری ها بزرگتر می باشند، می باشند.  ابعاد تقریبی 10-۵0 میکرومتر، که حدود ده برابر  تک سلولی به  
گردش زیست اکثر پروتوزوئرها شامل دو مرحله متناوب سلول رویشی یا تروفوزوئیت )Trophozoite( و مرحله 
به  برخی  و  همزیست  به صورت  پروتوزوئرها  گونه های  می باشد.   )Cyst( کیست  یا   )Dormancy( دورمانسی 
باکتری ها و خزه ها زندگی  مانند  بوسیله شکار سایر موجودات  آزاد  به فرم زندگی  نیز  انگل و بعضی  صورت 

می کنند. 

Pseudo persistent chemicals
گروهی از آالینده های غددی، مواد شیمیایی ُمِصر مجازی خوانده می شوند، زیرا هر چند این مواد به سادگی 
در محیط زیست تجزیه می شوند، ولی چون به صورت پیوسته و مدام تولید شده و در معرض تماس با انسان 
می باشند، دارای همان اثراتی هستند که مواد دائمی و همیشه موجود )ُمِصر( دارند. به عنوان نمونه، مواد بیس 
فنل آ )Bisphenol A( و ترکیبات فتالیت ها که دارای طول عمر نسبتا کم بوده و در محیط زیست بسادگی 
تجزیه می گردند، به خاطر تولید انبوه و فراگیر شدن آن ها در محصوالت و موادی که به صورت دائم و مستمر 

استفاده می شوند، موجب ناهنجاری های روزافزون در سالمتی انسان می باشند.
 

Psychrophilic microorganisms
 Exteremophiles  میکروب های سرما دوست، نگاه کنید به

Quality Assurance/Quality Control (QA/QC)
برنامه های کنترل کیفیت و کسب اطمینان از کیفیت داده ها

Quartz tubes
استوانه های کوارتز که برای حفاظت از المپ های مهتابی شکل ماوراءبنفش استفاده می شود. 

 
Reassortment

بازآرایی ژنتیکی، یا سوق ژنتیکی )Genetic shift( یکی از روش های ایجاد یک نوع جدید ویروس با ساختار 
 )Strain( چندسویه  یا  دو  ژنوم های  از  بخش هایی  مبادله ی  توسط  که  می باشد،  )موتاسیون(  جدید  ژنتیکی 
می آید.  بوجود  مربوطه  سویه های  ژنوم های  هیبرید  یا  ترکیب  از  ژنوم جدیدی  ایجاد  و  ویروس  یک  مختلف 
به عنوان نمونه، سویه جدید ویروس آنفالنزای انسانی )مربوط به اپیدمی جهانی سال های 19۵7 و 1968(، 
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بوسیله پدیده باز آرائی ژنتیکی، یا تبادل بخشی از مواد ژنومی بین یک ویروس آنفالنزای انسانی و یک ویروس 
آنفالنزای ویژه پرندگان بوجود آمد. پدیده باز آرائی ژنتیکی زمانی می تواند رخ دهد، که دو سویه مختلف از یک 
ویروس، یک سلول واحد از یک میزبان را به صورت هم زمان، عفونی سازند. در این شرایط، سویه های مختلف 
یک ویروس، درون یک سلول میزبان می توانند اطالعات )مواد( ژنتیکی مختلف را بین یکدیگر مبادله کنند و 
نوع جدیدی از ویروس را تولید نمایند. به عنوان نمونه، چون ویروس های آنفالنزای خوکی، انسانی و پرندگان 
ویروس  تولید  منشاء  می توانند  خوک  سلول های  در  مربوطه  ویروس های  سازند،  عفونی  را  خوک  می توانند 
جدیدی از آنفالنزا باشند. احتمال رخ دادن این مورد به ویژه در یک محیط زیست خاص، مانند مزارع پرورش 

خوک، زیاد است زیرا انسان و پرندگان و خوک در مجاورت و در تماس با یکدیگر قرار می گیرند.

Recalcitrant compounds
ترکیبات شیمیایی متنوع که در برابر فرایندهای گوناگون تصفیه آب یا فاضالب مقاوم می باشند و بستگی به 
غلظت ورودی آن ها به تصفیه خانه، کم و بیش به همان صورت در آب خروجی تصفیه خانه خارج می گردند. 
فیزیکی  فرایندهای  برابر  در  آالینده های غددی  از   بسیاری  و  آنتی بیوتیک ها  نمونه، حشره کش ها،  عنوان  به 

شیمیایی و میکروبی تصفیه آب مقاوم می باشند.

Recombinational Repair (RR)  process 
       Homologous Repair mechanism نگاه کنید به

Redia
  Life cycle of parasitic worms نگاه کنید به

Redox Potential  of water
پتانسیل یا میزان بالقوه اکسایش )اکسیداسیون( و احیائش یک نمونه آب 

Rehydration
 )Dehydration( آب بدن به خاطر آب گرفتگی بدن )تامین )مجدد

  
Reservoir Turnover

واژگونی، یا گردش منابع آب های سطحی در دریاچه ها و برکه ها به خاطر تغییرات فصلی درجه گرمای آب

Residual disinfectant
مواد ضدعفونی کننده  باقیمانده در آب، معموالً در آب شبکه آبرسانی و یا در خروجی استخر تماس با کلر، 

اندازه گیری می شود. 

Reverse Osmosis membrane
صافی پوستی اسموز معکوس، برای تولید آب شیرین از آب نمک، توسط فشار هیدرولیکی آب نمک در مقابل 

صافی پوستی ویژه که فقط مولکول های ریز مانند مولکول آب  از آن عبور می کند.

Ribosomal RNA (rRNA)
مولکول های rRNA  به بخش RNA در اندامک درون سلولی ریبوزوم اطالق می شود که ترکیبی از مولکول های 
RNA و مولکول های گوناگون پروتیئن ها می باشند و برای تولید مولکول های پروتئین در تمام موجودات زنده 
به کار می روند. مولکول های rRNA به دو زیر واحِد کوچک و بزرگ تقسیم می شوند. نحوه ی تولید پروتئین ها 
توسط قرار گرفتن مولکول RNA ی پیامبر )mRNA( به صورت یک ساندویچ بین دو مولکول بزرگ و کوچک 
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rRNA و تولید باند یا اتصال شیمیایی پپتید بین دو اسید آمینه که در مولکول های rRNA قرار دارند، توسط 
کاتالیز شدن واکنش به وسیله ریبوزوم ها انجام می گیرد. در تاکسونومی جدید بیولوژیکی، سکانس یا توالی 
مولکول های rRNA برای تقسیم بندی روابط تکاملی بین موجودات زنده به کار می رود زیرا قدمت مولکول های 

rRNA به شروع زیست در کره زمین بر می گردد و در تمام موجودات زنده یافت می شوند. 

Sampling Chain of Custody forms
فرم های مربوط به سلسله مراتب حراست از  و امانت داری در نمونه برداری آب و انجام آزمون

Saprotroph
جاندارانی که از جانوران و یا گیاهان مرده و یا در حال فاسد شدن تغذیه می کنند

Satellite Sewerage System
سامانه ماهواره ای فاضالب، به خاطر کمبود آب به ویژه در شهرهای بزرگ که در مناطق خشک و گرم قرار 
دارند در حدود نیم قرن پیش در کالیفرنیا تدوین گردید. در این سامانه، یک سری تصفیه خانه های پیشرفته                    
)Water Reclamation Plants, WRPs( برای بازیافت و استفاده مجدد از پساب در سراسر شهر یا منطقه در 
کلیه  آب،  یافت  باز  پیشرفته  تصفیه خانه های  معموالً،  می شوند.  احداث  مادر  تصفیه خانه  یک  باالدست  نقاط 
فاضالب های قابل باز یافت در مناطق باالدست مربوطه را جمع آوری و تصفیه می کنند و آب بازیافت شده را به 
یک شبکه آبرسانی غیر آشامیدنی برای مصارف متنوع آبیاری فضای سبز، مصارف صنعتی، آتش نشانی، تزریق 

به سفره آب های زیرزمینی و غیرو پمپاژ می نمایند.
 

فاضالب هایی که بازیافت پساب آن ها با کیفیت و هزینه مناسب مشکل می باشد، مانند فاضالب پاالیشگاه های 
از مناطق صنعتی  این ها، مستقیما  مانند  و  مانند حشره کش و علف کش  تولید مواد سمی  نفت، کارخانجات 
مربوطه به تصفیه خانه مادر منتقل می شوند. همچنین، کلیه لجن های تولید شده در تصفیه خانه های پیشرفته 
به خاطر  بو  تولید  از  تا  منتقل می گردد  مادر  تصفیه خانه  به  فاضالب  توسط شبکه جمع آوری  آب،  یافت  باز 

فرایندهای تصفیه لجن و حمل و نقل لجن تصفیه شده در سطح شهر پیشگیری شود. 

تصفیه خانه مادر که معموالً در نقاط دور از شهر قرار می گیرد، کلیه فاضالب ها و لجن های ورودی را تصفیه 
می کند و معموالً از گاز متان تولید شده از تصفیه بی هوازی لجن، بخش عمده ای از انرژی الزم برای تصفیه خانه 
را تامین می کند. لجن تصفیه شده را می توان با فرایند کمپوست تبدیل به کود مناسب کشاورزی نمود. مزایای 
عمده سامانه ماهواره ای فاضالب در مقایسه با سامانه مرکزی فاضالب، شامل باز یافت آب با کیفیت و هزین 
یافت گاز متان و کود  باز  و  اقتصادی  به صورت  استفاده در محل، تصفیه لجن های فاضالب  قابل  و  مناسب 
کشاورزی در یک مکان، بهمراه کاهش هزینه احداث شبکه جمع آوری فاضالب به میزان بیش از ۵0% می باشد.       

.Central Sewerage System نگاه کنید به
  

Schizogony
مراحل تولید مثل پروتوزوئرهای تک سلولی، شامل تقسیم مکرر هسته ی والد یا فرایند میتوز )Mitosis( و 
 )Multiple fission( سپس تقسیم سیتوپالسم به دور هسته های مجزا، که در مجموع، فرایند تقسیم چندگانه
یا روش شیزوگونی خوانده می شود، می باشد. روش شیزوگونی شامل سه فرایند مجزا به نام های گامتوگونی 

)ametogonyg(، اسپوروگونی )sporogony( و مروگونی )Merogony( می باشد.
 
Schmutzdecke

اشموتزدک، الیه فوقانی صافی های دانه ای بیولوژیکی می باشند که از مواد معلق در آب، شامل ذرات ریز خاک 
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و ماسه، باقیمانده های گیاهی، ومیکروب ها مانند جلبک ها تشکیل شده و می تواند تا چند سانتیمتر ضخامت 
داشته باشد.

Self limiting disease
بیماری هائی که معموالً پس از مدتی، به صورت خود به خود برطرف می گردد.

Separate Sewer System
سامانه یا شبکه جمع آوری فاضالب مجزا که فقط شامل فاضالب خانگی یا فاضالب شهری می شود و در حد 

امکان از ورود روان آب بارش های جوی جلوگیری می شود.

Sequential Disinfection Processes (SDPs)
الاقل  از  استفاده  که شامل  گردیده،  مطرح  اخیر  دهه  دو  در  یا چندمرحله ای  متناوب  فرایندهای ضدعفونی 
از  حاصل  زیان آور  جانبی  مواد  تولید  کاهش  منظور  به  پائین،  نسبتا  دوزهای  با  مکمل،  روش ضدعفونی  دو 
واکنش های ضدعفونی و نیز گسترش پهنه )طیف( میکروب کشی، که در رابطه با  تندرستی انسان و محیط 
زیست نیز مناسب تر باشند، می باشد. همچنین، ضدعفونی متناوب یا چندمرحله ای به عنوان موانع چندمرحله ای 
)Multiple barrier( در تصفیه آب و فاضالب برای جلوگیری از رخنه میکروب ها و سایر آالینده ها به آب یا 

پساب تصفیه شده بشمار می رود. 

Serotyping
رده بندی سرمی، یا سروتیپ، یک روش رده بندی بیولوژیکی )تاکسونومیک( میکروب ها، ویروس ها و سلول ها 
  )Strain( بر مبنی آنتی ژن های سطح سلول ها می باشد که ویژگی های سلولی را در سطح زیر گونه، یا سویه
نشان می دهد. به عنوان نمونه، گونه باکتری ویبریو کلرا عامل بیماری وبا، شامل بیش از ۲00 سروتیپ مختلف 
انتروتوکسین و  می باشد، ولی تا کنون فقط دو سروتیپ آن )O:1 & O:139( که قادر به تولید سم کشنده 

بیماری وبا می باشند، شناسایی شده اند. سایر سروتیپ های ویبرویو کلرا عامل بیماری وبا نمی باشند.
 

Shellfish
نرم تنان صدف دار )بدون مهره( مانند میگو، خرچنگ های زمینی و دریایی و حلزون صدفدار.

  
Solarization

تجزیه مولکولی موادی که در معرض تابش پرتوهای ماوراءبنفش قرار می گیرند و موجب انکسار و کاهش کارایی 
پرتوهای ماوراءبنفش می گردد، مانند تغییر رنگ استوانه های کوارتز که المپ های مزبور را پوشش می دهند.

 
Souche

  Strain سوش، یا سویه، نگاه کنید به

Speciation
فرایندهای تکاملی گونه زایی، یا بوجود آمدن گونه های جدید ارگانیسم ها از اجدادشان

 
Species

Genus گونه ارگانیسم، نگاه کنید به

Species Specific infection
تا کنون  به عنوان نمونه،  بیولوژیکی مشخص توسط میکروب های گوناگون.  به گونه های  عفونی زایی منحصر 
شواهدی که نشان دهنده قابلیت جهش ادنوویروس ها از یک گونه بیولوژیکی به گونه دیگر باشد، مشاهده نشده 
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 )Zoonotic infection( است و بنابراین در حال حاضر، خطر ابتال شدن انسان به ادنوویروس توسط حیوانات
مطرح نیست.

Spontaneous generation of life
فرضیه ایجاد حیات به صورت خود انگیز، بر این مبنی که زندگی و حیات به خودی خود )از هیچ( بوجود می آید. 
به عنوان نمونه، کژدم بوسیله دو خشت مرطوب زاده می شود. این نظریه تا اواسط قرن نوزده در اروپا و سایر 
نقاط رواج داشت. نهایتا در نتیجه پیشرفت های علمی مانند تولید مواد آلی در آزمایشگاه و فرضیه میکروبی 
امراض )Germ theory of disease( و مشخص شدن روند تکاملی موجودات زنده، بی اساس بودن این نظریه 

شفاف شد.
Spore

اسپور، یک ارگانیسم تولید مثل غیر جنسی می باشد که به منظور پراکنده شدن و پایداری به مدت طوالنی، 
در شرایط نامناسب زیستی تولید می شود. در مقایسه، گامتوسیت )Gametocyte( یک ارگانیسم تولید مثل 
جنسی می باشد. اسپورها بخشی از گردش زیست بسیاری از گیاهان، جلبک ها، قارچ ها و پروتوزوئرها را تشکیل 
می دهند. تولید اسپورهای باکتریائی شیوه اصلی تولید مثل توسط باکتری ها نمی باشد و صرفا روشی است برای 
پایداری در شرایط نامناسب محیط زیست. اسپورهای باکتریائی شامل آندوسپورها )Endospores(، آکینت ها 

)Akinetes( و اسپور باکتری های Azotobacter و Actinobacteria می باشد.

Sporocyst
اسپوروسیست ارگانیسمی به شکل یک کیسه دراز می باشد که ارگانیسم ردیا )Rediae( یا اسپوروسیست های 

  Life cycle of parasitic worms جدید تولید می کند، نگاه کنید به

Sporogony
تولید  به  منجر  نهایتا  که  می باشد،  توام  جنسی  غیر  و  جنسی  مثل  تولید  فرایند  نوعی  اسپوروگونی،  فرایند 
سلول اسپوروزوئیت )Sporozoite( می شود. فرایند اسپوروگونی شامل فرایند کاریوگامی )Karyogamy( )بهم 
نتیجه آمیزش دو  یا سلول تخم در  پیوستن هسته های سلول(، تولید سلول زیگوت )Zygote( )تولید نطفه 
گامت نر و ماده(  و سپس فرایندهای میوز )Meiosis( )تقسیم هسته یوکاریوتی به چندین هسته برای تشکیل 

گامت ها( و دونیم شدن مکرر می باشد.

Sporozoite
اسپوروزوئیت به معنی لغوی تخم حیوانی در زبان یونانی، فرم سلولی است که به درون سلول میزبان نفوذ کرده 
و آن را عفونی می سازد. به عنوان نمونه، فرم اسپوروزوئیت انگل پالسمودیم )ماالریا(، در سلول های غدد بزاقی 
پشه نفود کرده و تکثیر می شوند و در موقع مکیدن خون توسط پشه، وارد جریان خون و سپس وارد سلول های 
کبد )hepatocytes( میزبان می شوند و در آنجا تولید مثل می کنند. تحرک اسپوروزوئیت ها به صورت حرکت 

Sporogony می باشد. نگاه کنید به فرایند )Gliding motility( لغزشی، یا حرکت َخزشی

Strain
سویه یا سوش، به طور کلی، نوع جدید یک میکروب و از جمله یک ویروس، که دارای ویژگی های منحصر به 
فرد و متفاوت با سایر اعضاء گونه خود در ردیف تاکسونومی مربوطه داشته باشد، به نام Strain در زبان انگلیسی 

Genus در زبان فرانسه خوانده می شود. نگاه کنید به Souche و

Substrate
سوبسترا، یا مواد مغذی جهت سوخت و ساز میکروب ها 
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Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)

برنامه کامپیوتری کسب داده ها و کنترل مدیریتی آن، با مخفف )اسکادا( روشی کامپیوتری برای راه اندازی و 
بهره برداری از تأسیسات آب و فاضالب می باشد.

Tachyzoite
سلول های تَکی زوئیت، یا آندوزوئیت )Endozoite( به معنی لغوی حیوان سریع  به زبان یونانی، برعکس سلول 
بِردی زوئیت )Bradyzoite(، عبارت از یک فرم رویشی و تولید مثل سریع می باشد. سلول تَکی زوئیت فرم 
متحرک کوکسیدی هائی که کیست های بافت )Tissue cyst( را تشکیل می دهند، مانند توکسوپالسما می باشند. 
سلول های تَکی زوئیت معموالً حفره های سلولی )Cellular vacuoles( را عفونی می سازند و توسط فرایند های 

اندودیوژنی )Endodyogeny( و اندوپلی ژنی )Endopolygeny( تولید مثل می کنند.  

Taxonomy
آرایه شناسی یا تاکسونومی، علم رده بندی موجودات بیولوژیکی، یا رده بندی علمی در بیولوژی می باشد که بر 
مبنی روش های علمی، موجودات زنده رسته بندی می شوند. در ابتدا، رده بندی بر مبنی ویژگی های ظاهری 
و فیزیکی موجودات زنده انجام می شد، سپس این گروه بندی ها با در نظر گرفتن تیره های مشترک و تکامل 
داروینیسم تغییراتی یافت. روش رسته بندی ژنتیکی، یا فیلوژنتیک )Phylogenetics( برای ارزیابی رابطه بین 
ژن های  مبنی  بر  ژنتیکی  رسته بندی  در سال 1990  گردید.  پیشنهاد  در سال 196۵  پروکاریوت  موجودات 
ریبوزومیائی RNA یا )rRNA( پیشنهاد شد و اکنون روش اصلی رسته بندی موجودات زنده را تشکیل می دهد. 
در آرایه شناسی جدید بیولوژیکی، سکانس یا توالی مولکول های rRNA برای تقسیم بندی روابط تکاملی بین 
موجودات زنده به کار می رود زیرا قدمت مولکول های rRNA به شروع زیست در کره زمین بر می گردد و این 

Domain مولکول ها در تمام موجودات زنده یافت می شوند. نگاه کنید به

Thermocline
Epilimnion الیه ترموکالین، نگاه کنید به

Total Dissolved Solids (TDS)
میزان کل امالح، یا  نمک های محلول در آب

Total Organic Carbon (TOC)
میزان کل مواد کربن الی در آب

Toxic equivalency factor
زیست  توسط سازمان حفاظت محیط  آزمایشگاهی می باشد که  علمی  معادل مسمومیت، یک روش  ضریب 
چندین  کل  مسمومیت  میزان  می توان  آن  بوسیله  و  یافته  توسعه  آمریکا  بهداشت  ملی  انستتو  همکاری  با 
ضریب های  بندی  جمع  بوسیله  می باشند،  یکسان  مسمومیت سازی  مکانیسم  دارای  که  را  شیمیایی  ماده 
ویژه مسمومیت هر یک از مواد شیمیایی، تعیین نمود. همچنین، با روش مشابه دیگری، می توان اثر جمعی 
آالینده های غددی مختلف را که ایجاد عارضه معینی را می نمایند، هر چند که مکانیسم ها یا عملکرد آن ها 

مختلف باشند، با هم جمع نمود.

Trace Contaminants
.Endocrine Disrupting Compounds, EDCs مواد آالینده ریزمقدار یا کم عیار، نگاه کنید به

Transgenerational effects
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اثرات ورا نسلی مواد آالینده غددی یا ناهنجاری هائی که می تواند به نسل های بعدی جانداران منتقل شود. 
  )Tributyletin, TBT( به عنوان نمونه پژوهش های علمی اخیراً نشان می دهد ماده شیمیایی تری بیوتیل قلع
از چسبیدن  و  می رود  بکار  کشتی ها  دماغه  میکروبی  خورندگی  از  جلوگیری  برای  رنگ های صنعتی  در  که 
میکروب ها به فلزات جلوگیری می کند، همانند یک هورمون چاقی مفرط )Obesogen( عمل می نماید. چنانچه 
آالینده به ماده TBT در دوران جنینی یا رشد نوزاد اتفاق بیفتد، می تواند اثرات ورا نسلی نیز داشته و عارضه 

 .)Imposex چاقی به نسل های بعدی منتقل گردد. )نگاه کنید

Tributyletin, TBT
پژوهش های علمی نشان می دهند ماده شیمیایی تری بیوتیل قلع در رنگ های صنعتی که برای جلوگیری از 
 )Obesogen( خورندگی میکروبی فلزات بویژه دماغه کشتی ها بکار می رود، به صورت یک هورمون چاقی مفرط
عمل می نماید. چنانچه آالینده به ماده TBT در دوران جنینی یا رشد نوزاد اتفاق بیفتد، می تواند اثرات ورا 
نسلی نیز داشته و عارضه چاقی به نسل های بعدی منتقل گردد. همچنین، ماده شیمیایی TBT می تواند موجب 
کوچک شدن تخمدان ماهی های ماده و ازدیاد نسبت جمعیت ماهی های نر به ماده و موجب تولید ارگان جنس 

نر در حلزون های ماده دریائی گردد، عارضه ای که Imposex نامیده می شود.
 

Trihalomethanes (THMs)
اسید های  و  ُکلر  مولکول های  بین  واکنش  سری  یک  نتیجه ی  در  تری هالومتین،  شیمیایی  ترکیبات 
مواد  تجزیه  نتیجه ی  در  خود  نوبه  به  هیومیک  اسیدهای  می آیند.  بوجود   )Humic acids( هیومیک 
می باشد:  زیر  مواد  شامل  تری هالومتین ها  ترکیبات  می آیند.  بوجود  آب  در  گیاهی  مواد  مانند  طبیعی   آلی 
   Chloroform، Bromodichloromethane (BDCM), Dibromochloromethane (DBCM), Bromoform

Trophozoite
مرحله تروفوزوئیت به معنی لغوی حیوان حریص و گرسنه به زبان یونانی، مرحله تغذیه و بعضا تولید مثل بسیار 
اندامک های سلولی سلیا  انگل ها می باشد. تروفوزوئیت ها توسط  فعال درون سلول میزبان، در گردش زیست 
)Cilia( که بدن آن را می پوشانند، متحرک می باشند. پس از بلعیدن و پرخوری حریصانه از بافت های درون 
 )Schizont( می گردند و تبدیل به شیزونت )Schizogony( سلول میزبان، تروفوزوئیت ها وارد فرایند شیزوگونی

شده و پس از مدتی مروزوئیت ها )Merozoite( را تولید می کنند.

Type genus
Type species جنس یا ژانر بارز، نگاه کنید به

 
Type species

گونه بارز، گونه ایست که ژانر یا جنس )Genus( مربوطه را نمایندگی می کند و دارای ویژگی هائی است که در 
بر گیرنده مشخصات کلی گونه های موجود در ژانر مربوطه می باشد و نام گذاری آن نیز برگرفته شده از نام ژانر 
مربوطه می باشد. به همین ترتیب ژانر بارز )Type genus(، ژانری است که خانواده یا تیره )Family( مربوطه 
را نمایندگی می کند و دارای ویژگی های کلی اعضاء خانواده می باشد و نام آن نیز برگرفته شده از نام خانواده 

مربوطه است.

Typing
Genotyping, Serotyping روش های گوناگون مولکولی رده بندی انواع میکروب ها شامل

 
Unconfined Aquifer
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سفره آبده غیرمحصور )باز( دارای الیه های سطحی قابل نفوذ می باشد و بنابراین به ویژه اگر سطح آب آن عمیق 
نباشد، در نتیجه ی نفوذ آب های آلوده سطحی می تواند سریعا آلوده گردد.

Universally Primed PCR
آزمون زنجیره پلیمراز )PCR( با استفاده از پرایمر های همه شمول 

UV Absorbance at 254 nm, (A254)
ترکیبات  میکروب ها،   DNA آب،  مانند  مختلف،  مواد  توسط  بنفش  ماوراء  پرتوهای  انکسار  و  جذب  میزان 
شیمیایی در آب، شیشه المپ، استوانه پوششی کوارتز المپ و غیرو، در طول موج معین )در ۲۵4 نانومتر برای 

ضدعفونی آب(. این پارامتر رابطه معکوس با ترانزمیتانس )UV Transmittance( پرتوهای ماوراء بنفش دارد.
 

UV Absorption
جذب پرتوهای ماوراءبنفش، یا تبدیل امواج الکترومغناتیس مربوطه به سایر فرم های انرژی در مسیر حرکت 

امواج در یک ماده مانند آب. 

UV Bioassay
سنجش بیواسی جهت تعیین میزان کارایی سامانه پرتوهای ماوراءبنفش

UV Biodosimetry method
میزان دوز وارد شده یا القاء شده به میکروب ها )UV Delivered dose(، توسط اندازه گیری میزان کاهش تراکم 

میکروب ها در آب خروجی راکتور پیلوت ماوراءبنفش، روش بیودوسیمتری نامیده می شود.
   

UV Collimated Beams test
از دستگاه پرتوهای موازی ماوراء بنفش )نمودار10-6( و ظرف پتری )Petri dish( حاوی  با استفاده  آزمون 
نمونه آب مورد ضدعفونی، برای کسب منحنی دوز و پاسخ، که برای طراحی سامانه ضدعفونی استفاده می شود.    

UV Delivered Dose
دوز وارد شده یا القاء شده به میکروب ها، غالبا کمتر از میزان دوزی است که توسط المپ های ماوراءبنفش به 
آب وارد می شود. میزان دوز القاء شده به میکروب ها، توسط اندازه گیری میزان کاهش تراکم میکروب ها در آب 
خروجی راکتور پیلوت ماوراءبنفش تعیین می گردد و روش بیودوسیمتری )Biodosimetry(  نامیده می شود.  

  
UV Disinfection

فرایند ضدعفونی آب با استفاده از پرتوهای ماوراءبنفش
 

UV Disinfection Lamps 
سه نوع المپ ماوراء بنفش که در سامانه ضدعفونی آب و پساب، بیش از سایر انواع آن بکار رفته است، عبارتند 

از:
برای . 1 که  در هر المپ،  وات  تا 100  توان حدود 80   با   )Low pressure( گاز جیوه  پائین  فشار  المپ 

ضدعفونی نمودن دبی 104 متر مکعب در روز پساب تصفیه مرحله 3 فاضالب، در حدود 7۵ عدد المپ 
الزم خواهد بود.

المپ فشار پائین آمالگام که از ترکیبات شیمیایی جیوه ساخته شده و المپ فشار پائین و شدت پائین  . ۲
 )Low pressure high output, LPHO( یا فشار پائین و بازده باال )PLILow pressure low intensity, L(
نیز نامیده می شود, هر یک در حدود 330-۲۵0 وات بوده و برای ضدعفونی دبی 104 متر مکعب در روز 

پساب، در حدود 1۵ المپ الزم می شود.
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المپ فشار متوسط و شدت باال ی گاز جیوه )Medium pressure high intensity, MPHI( نیز نامیده . 3
می شود، هر یک حدود 3000 وات توان دارد و برای ضدعفونی دبی 104 متر مکعب در روز پساب، در 

حدود۲/۵ المپ الزم می شود.
UV Dose 

دوز پرتوهای ماوراءبنفش )UV( عبارت است از میزان انرژی UV که در واحد سطح می تابد و معموالً بر حسب 
میلی ژول در سانتیمتر مربع )mJ/cm2( یا ژول در متر مربع )J/m2( بیان می شود.  انرژی UV برابر است با شدت 
تابش UV )بر حسب وات یا میلی وات( در مدت زمان تابش. دوز وارده به یک میکروب آبزی در یک راکتور 
UV بستگی به پارامترهائی که بر روی شدت تابش UV اثر گذار می باشند، دارد. این پارامترها شامل میزان 
جذب و انکسار پرتوهای ماوراء بنفش )UV Absorbance(  توسط آب و استوانه کوارتز که المپ UV  را پوشش 
 UV از سطح آب و دیوارهای راکتور و میزان میکروب کشی پرتوهای UV می دهد و انعکاس و انکسار پرتوهای

در طول موج های مربوطه، می باشد.
 

UV Dose-Response curve
منحنی دوز و پاسخ، یا منحنی پاسِخ دوز، رابطه بین میزان خنثی سازی یک میکروب معین را با میزان دوز 

پرتوهای UV که به میکروب مزبور وارد شده نشان می دهد.
 

UV Germicidal Effectiveness
میزان کارایی یا راندمان نسبی خنثی سازی میکروبی طول موج های مختلف پرتوهای ماوراءبنفش. این مقادیر 
  DNA بر مبنی میزان نسبی جذب پرتوهای ماوراء بنفش در طول موج های مختلف توسط مولکول  معموالً 

تخمین زده می شود.
 

UV Germicidal Range
طیف طول موج پرتوهای ماوراءبنفش که عامل خنثی نمودن میکروب ها می باشد، بین حدود ۲00 تا 300 

نانومتر قرار دارد. 

UV Intensity
شدت تابش پرتوهای UV، برابر با میزان توان پرتوهای UV که به صورت عمودی در واحد سطح می تابند، 
می باشد. شدت تابش پرتوهای UV در آزمایشگاه توسط یک تابش سنج )Radiometer( و در راکتور ضدعفونی 

آب توسط دستگاه حساس به پرتوهایUV (UV Sensor) اندازه گیری می شود.
 

UV Lamp Sleeve
پوشش یا حفاظ خارجی المپ ماوراءبنفش، استوانه ای از شیشه کوارتز می باشد که سطح خارجی آن در تماس 
با آب مورد تابش پرتوهای ماوراءبنفش می باشد. فاصله بین شیشه المپ و سطح داخلی استوانه کوارتز معموالً 
در حدود یک سانتیمتر می باشد که حاوی هوا ست. شستشوی شیمیایی و یا مکانیکی سطح خارجی استوانه 

کوارتز معموالً توسط حلقه )O Ring( با کنترل زمان بندی انجام می شود.

UV Light
پرتوهای ماوراءبنفش، امواج الکترومغنالیس در طول موج های حدود ۲00 تا 400 نانومتر.

UV Reactor Validation test
آزمون )پیلوت( تائیدی یک راکتور UV، برای تعیین شرایط دقیق بهره برداری از راکتور UV برای ضدعفونی 
آب با کیفیت مشخص، که متضمن تولید دوز الزم توسط راکتور برای خنثی سازی میکروب های معین باشد. 
طبق مقررات جاری در آمریکا، سامانه های ضدعفونی آب و پساب شهری، برای انجام آزمون های تائیدی ملزم به 
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استفاده از روش بیودوسیمتری )Biodosimetry( می باشند. آزمون های تائیدی در راکتور پیلوت مناسب، رابطه 
تجربی دقیق بین دوز وارد شده به میکروب و پارامترها ترانزمیتانس آب، دبی جریان آب، شدت پرتوافشانی و 
تعداد بانک المپ ها را تعیین می کند. به عالوه ضریب های مربوط به عمر مفید المپ و میزان کدر شدن استوانه 
کوارتز نیز برای بهره برداری دقیق از تأسیسات مربوطه، در رابطه ی باال اعمال می گردد. همچنین، تاثیر میزان 
اندازه ذرات معلق )Particle size distribution, PSD( در کاهش  یا  مواد معلق در آب و نسبت توزیع قطر 
میزان دوز، می باید ارزیابی شود. مواد معلق در آب و اندازه نسبی ذرات معلق، به خاطر پوشش دادن و حفاظت 

از میکروب ها و همچنین پراکنده نمودن پرتوهای ماوراء بنفش دارای اهمیت ویژه می باشند.

UV Sensitivity
برحسب معموالً   ،UV پرتوهای  توسط  شدن  خنثی  برابر  در  معین  میکروب  یک  مقاومت  یا   حساسیت 

)mJ/cm2( برای خنثی نمودن یک لگاریتم )90%( میکروب مربوطه بیان می شود. 
 

UV Transmittance (UVT)
میزان ترانزمیتانس UV، بخشی از پرتوهای وارده به یک ماده )مانند آب، یا کوارتز( می باشد که از طرف مقابل، 
خارج می شود. ترانزمیتانس UV معموالً در طول موج ۲۵4 نانومتر و ارتفاع یک سانتیمتر ماده مورد آزمون 
گزارش می شود. میزان ترانزمیتانس UV، رابطه معکوس با میزان جذب UV دارد، به عبارت دیگر مجموع میزان 
ترانزمیتانس و میزان جذب UV برابر با کل پرتوهای وارد شده به یک ماده می باشد. در این تعریف، میزان 
انکسار و پخش پرتوهای ماوراءبنفش ناچیز فرض شده است. مهم ترین پارامتر در هزینه تأسیسات و بهره برداری 

ضدعفونی آب توسط پرتوهای ماوراء بنفش، میزان ترانزمیتانس آب می باشد.
 

Vertical turbine pump
پمپ آب از نوع توربین عمودی، شامل یک ستون مرکب از واحدهای پمپ مجزا که به صورت سری به هم 
متصل شده و توسط یک موتور با شفت مشترک کار می کنند، می باشد و معموالً برای چاه های عمیق استفاده 
از عمق  را  تعویض موتور و شفت، می توان آب  به ستون پمپ ها و  اضافه نمودن واحدهای پمپ  با  می شود. 

بیشتری استخراج نمود.
   

Viable but not Culturable (VBNC)
از  را  آن ها  که  نحوی  به  میکروب ها  از  بخشی  خوردن  آسیب  احتمال  آب،  ضدعفونی  فرایندهای  کلیه  در 
دارد                     وجود  باشند،  نداشته  نیز  را  میکروبی  در کشت  کلنی  تولید  و  مثل  تولید  قابلیت  ولی  نیاورده  در  پای 
)Viable but not culturable, VBNC(. در نتیجه، میکروب های VBNC قابل کشت و شناسایی نمی باشند و 

در آزمون های میکروبی منجر به نتیجه منفِی کاذب )False negative( می گردند. 

Virion
  Virus  ذرات ویریون، نگاه کنید به

Virus
ذرات ویروس اساسا مرکب از یک ژنوم )Genome( یا مواد ژنتیکی کوچک شامل یک نوع اسید هسته ای و 
اینولوپ )Envelope( متشکل از  یک کپسید )Capsid( یا محفظه پروتئینی حاوی ژنوم و احتماالً یک الیه 
مولکول های مرکب کربوهیدرات و پروتئین و یا الیه های چربی جهت اتصال به سایر سلول ها که در روی کپسید 
قرار می گیرد، می باشد. بسیاری از ویروس ها عریان )Naked( یا بدون اینولوپ )Non enveloped( می باشند. 
ژنوم، یا سامانه ژنتیکی ساده ویروس ها، مرکب از قطعاتی از یک اسید هسته ای DNA یا RNAی تک رشته ای 

یا دو رشته ای به صورت حلزونی یا خطی می باشد.
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کپسیِد ویروس، محفظه ی پوستی کروی شکل یا بیست وجهی )ایکوزاهدرال )Icosahedral(( با یک یا چند 
محور تقارن و ساخته شده از مجموعه ای از پروتومرها )Protomers( که معموالً سطح های مثلثی شکل سازه ی 
کپسید را تشکیل می دهند، می باشد. هر پروتومر مرکب از یک مجموعه چند عضوی و متشکل از مولکول های 

نمودار سه بعدی کپسید و مقطع برشی استروویروس، ماخذ: انستتو بایومتریک سوئیس
 http://viralzone.expasy.org/viralzone/all_by_species/27.html 

پلی پپتید )polypeptide( یا پروتئین می باشند که در جمع پروتئین های کپسید را تشکیل می دهند.
 به خاطر نبود توان تولید مثل به صورت مستقل و کامل، ویروس ها می باید به صورت انگلی به درون سلول 
میزبان نفوذ کرده، کنترل تجهیزات سلولی و تولید مثل میزبان را در دست بگیرند و با استفاده از عملکرد 
تجهیزات سلولی میزبان، تولید مثل ویروسی نمایند. یک ویروس در خارج از سلول میزبان )قبل از چسبیدن یا 
ورود به آن(، شامل ژنوم و کپسید و احتماالً پوشش اینولوپ، یک ویریون )Virion( خوانده می شود. ویروس ها 
پس از چسبیدن به سلول میزبان و سپس نفوذ به آن طی فرایندهای مختلف، کامال تغییر شکل و فرم می یابند.

Virus study methods
روش های عمده ای که برای شناسایی و مطالعه ویروس ها استفاده می شوند شامل کشت بافت یا کشت سلولی 
)Cell culture(، مدل حیوانی )Animal model( و مطالعات مولکولی می باشند. در روش کشت سلولی، ویروس 
تحت مطالعه را در سلول های زنده ی جدا شده از میزبان مناسب )in vitro(، رشد می دهند و مکانیسم های 
ویروسی را مطالعه می نمایند. در بعضی موارد، پیدا کردن سلول مناسب جهت کشت ویروس می تواند مشکل زا 
باشد. مدل حیوانی، حیوان زنده ای است که در پژوهش های بیماری های انسان، برای شناخت بهتر فرایندهای 
با  معینی  تاکسونومیک  و  فیزیولوژیکی  شباهت های  می باید  شده  انتخاب  حیوان  و  می شود  استفاده  بیماری 
و  ژنتیکی  مدرن  تکنولوژی های  از  استفاده  با  مولکولی  مطالعات  باشد.  داشته  بیماری،  نوع  به  بسته  انسان، 
روش های مولکولی شامل آزمون واکنش زنجیره پلیمراز )PCR( و کاربرد روش میکروسکپ الکترونی جهت 

مطالعه و رده بندی ویروس ها انجام می گیرد.

Visible Light
نور مرئی توسط چشم انسان، امواج الکترومغناتیس در طول موج بین 380 تا 7۲0 نانومتر می باشند.

Vitellogenin, (VTG)
ویتلوجنن از کلمه التین به معنی تولید کننده زرده )تخم(، واژه ای برابر برای بیان ژن و تولید پروتئین می باشد. 
ویتلوجنن به عنوان یک گلیکولیپوپروتئین )Glycolipoprotein( رده بندی شده و دارای ویژگی های قند، چربی 
و پروتئین می باشد و در گروه بزرگ پروتئین هایی که حامل چربی می باشند، قرار دارد. ویتلوجنن یک پروتئین 
پیشتاز یا پیش شرط )Precursor( )تولید( زرده تخم در جنس ماده در تقریبا تمام حیوانات تخم گذار  مانند 
ماهی ها، دو زیستان، خزندگان، پرندگان، اکثر بی مهرگان و پستانداران تخم گذار می باشد. اکثر پروتئین های 
زرده تخم ها از ویتلوجنن ناشی می شوند. ماهی های نر در محیطی که آالینده های غددی استروژنی وجود دارند، 
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به نسبت دوز مربوطه، ژن ویتلوجنن را بیان یا ابراز می کنند. بیان ژن ویتلوجنن در ماهی های نر، یک شاخص 
.Intersex آالینده به آالینده های غددی استروژنی به شمار می رود. نگاه کنید به )Biomarker( مولکولی

Water Reclamation Plants (WRPs)
تصفیه خانه های پیشرفته فاضالب، ویژه باز یافت و استفاده مجدد از پساب حاصله، مجهز به فرایندهای تصفیه 
مرحله سوم )تصفیه فیزیکی شیمیایی پس از تصفیه میکروبی( می باشند. این تصفیه خانه ها در سراسر شهرهای 
بزرگ برای استفاده پساب در مناطق محلی تاسیس می شوند و به خاطر کنترل بو در سطح شهر، لجن تولید 
شده در این تصفیه خانه ها، تصفیه نمی گردد و لجن های مربوطه با استفاده از شبکه اگو به تصفیه خانه مادر که 
در پائین دست و دور از شهر می باشد منتقل می گردد. به این صورت، تصفیه لجن مقرون به صرفه می گردد 
و از مزیت مقیاس اقتصادی برای تولید گاز متان و کود کشاورزی برخوردار می شود. تصفیه خانه های پیشرفته 
فسفرزدائی  و  نیترات زدایی  و  نیترات سازی  فرایندهای  به  مجهز  معموالً  میکروبی  تصفیه  بخش  در  فاضالب، 
می باشند و در بخش تصفیه مرحله سوم می باید مجهز به فرایندهای انعقاد شیمیایی، لخته سازی و صافی دانه ای 
 .Satellite Sewerage System سریع یا نوعی صافی مناسب، قبل از فرایند ضدعفونی آب باشند. نگاه کنید به

Weighted Average 
میانگین وزنی

Well casing
لوله جدار چاه، یا لوله حلقه چاه

Well-head
سرحلقه چاه

               
Xenoestrogens

 Phytoestrogens نگاه کنید به

Zoonosis
انتقال یا سرایت بیماری از حیوانات گوناگون به انسان  

Zoonotic
انتقال و سرایت میکروب توسط عوامل حیوانی

Zoonotic infection
عفونی شدن انسان توسط عوامل میکروبی که حیوانات را عفونی می سازند و یا توسط حیوانات منتقل می شوند.

Zooplankton
پالنکتن های جانوری، موجودات هتروتروف )Heterotrophs( می باشند که غالبا تک سلولی بوده ولی به صورت 
چند سلولی ماهی ژله ای نیز وجود دارند و توسط حرکت آزاد آب به صورت انبوه جابجا می گردند، هر چند 

بعضی از آن ها دارای حرکت اختیاری نیز می باشند.
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پیوست 3 
 آمار اپیدمی بیماری های ناشی از آب در کشور آمریکا، 

سال های ۲۰۰1 تا ۲۰1۲ 
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پیوست ۴ 
مشروحی از آالینده های غددی

توضیح: این پیوست خالصه ای است از گزارشی تحت عنوان »مواد شیمیایی اخالل کننده غددی: موضع 
علمی جامعه غددی )آمریکا(«  که در تابستان سال ۲009 منتشر گردید. این گزارش ۵4 صفحه ای بر اساس 
جمع بندی از 48۵ مطالعه پژوهشی علمی معتبر تهیه شده و برای اولین بار خطرات غددی مواد شیمیایی 
مصنوعی و طبیعی و مکانیسم های مربوطه را برای اطالع عموم اعالن می نماید. در اینجا نگارنده جهت شفاف 
نمودن بعضی واژه ها، از تعاریف فرهنگ ویکی پدیا نیز در متن زیر استفاده نموده است. سایر واژه ها در لغتنامه 

منتخب علمی )پیوست ۲( تعریف شده است.

1. مقدمه - بخش اول

آالینده  یا  غددی،  سامانه  در  کننده  اخالل  ماده  آمریکا،  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  تعریف  طبق 
فرایندهای هورمون های  در  است که  عاملی خارجی   )Endocrine disrupting compounds, EDCs( غددی 
انتقال، سوخت  ترشح،  تلفیق،  و  ترکیب  فرایندهای  دارند، شامل  بدن وجود  منتقله در خون که در  طبیعی 
بدن  داخلی  ثبات  تامین  موجب  مجموع  در  که  هورمون ها،  زدودن  یا  سلولی،  گیرنده های  به  اتصال  ساز،  و 
)Homeostasis(، تولید مثل و فرایندهای رشد می گردند، مداخله نماید. در این زمان، درک ما از مکانیسم هایی 
تصور  ابتدا  است.  شده  دقیق تر  و  عمیق تر  می کنند،  وارد  را  خود  اثرات  غددی  آالینده های  آن ها  توسط  که 
 ،)Nuclear hormone receptors( می شد عملکرد آالینده های غددی اصوال از راه گیرنده های هورمونی هسته ای
 شامل گیرنده های استروژن )Estsrogen receptors, ER(، آندروژن )Androgen Receptors, ARs(، تیروئید 
 )Retinoid( )( و رتینوید )شبکیه مانندProgesterone( و گیرنده های پروژسترون )Thyroid receptors, TRs(
و غیرو انجام می گیرد. اخیرا، پژوهش های علوم پایه ای نشان می دهد که این مکانیسم ها بسیار وسیع تر از آنچه 

در ابتدا تصور می شد، می باشند.

اکنون مشخص شده است که آالینده های غددی از راه های بسیار متنوع، شامل گیرنده های هسته ای، 
غیر  گیرنده های  غشاء(،  یا  ممبرین   ERs گیرنده های  )مانند  استروئید  هورمون  غیرهسته ای  گیرنده های 
جمله  از   ،)Neurotransmitter( ترنزمیتر«  »نورو  دهنده  عالمت  مولکولی  گیرنده های  )مانند  استروئیدی 
 ،)Norepinephrine( یا گیرنده نورپین فرین ،)Dopamine( گیرنده دوپامین ،)Serotonin( گیرنده ِسروتونن
گیرنده های »اورفن« )Orphan receptors( که لیگاند درون زای آن ها هنوز مشخص نشده )مانند گیرنده »آریل 
هیدرو کربن« )Aryl hydrocarbon Receptor, AhR(، در مسیرها یا چرخه های آنزیمی مربوط به بیوسنتز و 
یا سوخت و ساز استروئید و بسیاری مکانیسم های دیگر که وابسته به سامانه های غددی و تولید مثل می باشند، 
اختالل بوجود می آورند. بنابراین، از نقطه نظر فیزیولوژیک، یک عنصر اخالل کننده غددی یا آالینده غددی، 
ماده ای است طبیعی یا مصنوعی، که از راه محیط زیست یا آالیش نامناسب در دوره رشد، سامانه های هورمونی 
و تامین ثبات داخلی بدن را که به موجود زنده توان می بخشد تا با محیط زیست خود ارتباط برقرار کرده و 

نسبت به آن واکنش نشان دهد، منقلب می نماید.

شامل  و  متنوع  بسیار  شده اند  شناخته  غددی  آالینده های  عنوان  به  که  مولکول هایی  گروه 
بیفنیل ها  کلرین  پلی  )مانند  آن ها  مشتقات  و  صنعتی  روغن های  یا  حالل ها  مصنوعی،  شیمیایی   مواد 
 ،)Polybrominated biphenyls, PBBs( بیفنیل ها  برومین  پلی   ،)Polychlorinated biphenyls, PCBs(
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)فتالیت ها(  دهنده  انعطاف  مواد   ،)Bisphenol A, BPA( آ(  )بیسفنل  پالستیک ها   ،)Dioxins( دیاکسن ها 
)Chlorpyrifos(، دیکلرو دیفنیل  )Methoxychlor(، کلرپریفوس  ُکلر  )متاکسی  )Phthalates(، حشره کش ها 
تریکلرواتین )Dichlorodiphenyltrichloroethane, DDT(، مواد ضد قارچ )وینکلوزولین( )Vinclozoline( و 

عوامل دارویی )دی اتیل ستیل بسترول( )Diethylstilbestrol, DES( می باشند. 

بعضی از مواد شیمیایی طبیعی که در مواد غذایی انسان و سایر حیوانات وجود دارند مانند استروژن های 
غددی  آالینده های  مانند  می توانند  نیز   )Coumestrol( کومسترول  و   )Genistein( ژنیستین  ازجمله  گیاهی 
عمل نمایند. این مواد در حالیکه به طور کلی بنظر میرسد دارای تمایل نسبتا پائین نسبت به ترکیب شدن با 
گیرنده های استروژن )ERs( داشته باشند، ولی از طرفی به صورت وسیع مصرف شده و حتی در مواد غذایی 
آماده برای نوزادان نیز استفاده می شوند. یک مطالعه اخیر نشان می دهد غلظت استروژن های گیاهی ژنیستین 
لوبیای سویا )Soy formula( تغذیه  با  از غذای های آماده شده  نوزادانی که  ادرار  و دیدزین )Daidzein( در 
تغذیه  گاو  با شیر  تهیه شده  غذای  از  که  نوزادانی  ادرار  در  که  است  غلظتی  برابر  در حدود ۵00  می کنند، 
می کنند، می باشد. بنابراین، احتمال بوجود آمدن اختالل های غددی توسط هورمون های گیاهی نیز می باید 

بررسی گردد. 

یکی از چالش های بررسی اختالل های غددی، تنوع بسیار وسیع مواد آالینده غددی می باشد و به نظر 
مولکولی  دارای جرم  مواد معموال  این  این که  به جز  پیروی کنند،  یا ساختار مشابه ای  الگو  از  نمی رسد که 
نسبتا پائین )کم تر از 1000 دالتون( می باشند. بنابراین، پیش بینی این که آیا ماده معینی به تواند موجب 
این وجود، به طور کلی آالینده های غددی مانند  با  یا خیر، بسیار مشکل می باشد.  اختالل های غددی شود 
قسمت  دارای  غالبا  حشره کش ها،  و   )PBBs( بی ها  بی  پی   ،)PCBs( بی ها  سی  پی   ،)Dioxins( دیاکسن ها 
جانشین شده هالوژنی توسط  ُکلر و یا بُروم می باشند. مولکول های این مواد اغلب دارای بخشی فنل مانند 
می باشند که به نظر میرسد تقلیدی از هورمون های طبیعی استروئید باشد که در نتیجه آالینده های غددی را 
قادر می سازد با گیرنده های هورمون های استروئید، چه به صورت مشابه و یا به صورت ضد و رقیب آن، عمل 
کنند. حتی فلزات سنگین و شبه فلزات نیز ممکن است دارای فعالیت استروژنی باشند و در نتیجه این دسته 
از مواد که نه تنها به طور کلی جزو مواد سمی بشمار میروند، بلکه جزو آالینده های غددی نیز قرار می گیرند. 
چندین دسته از مواد آالینده غددی به صورت آنتی اندروژن و به صورت آگونیست )Agonist( یا انتاگونیست 
)Antagonist( گیرنده های هورمون تیروئید عمل می کنند و اخیرا آالینده های غددی اندروژنی نیز شناسایی 

شده اند.
 

توضیح این که، مواد انتی اندروژن از راه بلوکه نمودن مسیر گیرنده های مناسب و یا تاثیرگذار در میزان 
تولید اندروژن، موجب رقابت برای متصل شدن به مکان های اتصال هورمون در روی سطح سلول می گردند. یک 
ماده شیمیایی اگونیست که غالبا عمل یک ماده طبیعی را تقلید می کند، خود را به یک گیرنده سلولی متصل 
کرده و موجب واکنشی توسط سلول می گردد. در حالیکه یک ماده اگونیست موجب یک عمل سلولی می گردد، 
یک ماده انتاگونیست عمل اگونیست را بلوکه می کند و یک اگونیست معکوس )Inverse agonist( موجب عملی 
خالف جهت عمل اگونیست می شود. گیرنده های سلولی را میتوان توسط مواد اگونیست یا انتاگونیست درون زا 
)Endogenous( مانند هورمون های طبیعی و نوروترانزمترها  )Neurotransmitters( و یا توسط مواد اگونیست 
یا انتاگونیست برون زا )Exogenous( مانند داروها، فعال و یا غیرفعال نمود، که منجر به تحریک و یا جلوگیری 
از یک واکنش بیولوژیک می گردد. یک ماده اگونیست فیزیولوژیک ماده ایست که بدون اتصال به گیرنده های 
سلولی مربوط به یک واکنش، همان واکنش بدنی را تولید نماید. یک اگونیست درون زا جهت گیرنده معینی، 
یک ماده طبیعی است که توسط بدن تولید شده و به گیرنده مربوطه متصل شده و آن را فعال می سازد. به 
عنوان نمونه، ماده  اگونیست درون زا جهت گیرنده های سروتونن، ماده سروتونن می باشد و اگونیست درون زا 

جهت گیرنده های دوپامین، ماده دوپامین می باشد. 
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منابع آلودگی مواد آالینده غددی، بسیار متنوع و در سراسر دنیا بسیار متغییر می باشند. این شرایط 
بطور دائم در حال تغییر است زیرا بعضی از آالینده های غددی چندین دهه قبل قدغن اعالم شدند و بعضی هم 
اخیرا قدغن گردیده اند و با تفاوت های بسیار بین کشورهای مختلف. در این رابطه مردم مهاجری که در معرض 
آالیش به آالینده معینی قرار گرفته و سپس در محیط جدیدی از آن بری بوده اند و یا برعکس، بسته به نوع 
ماده آالینده و منشاء و محیط های زیست متنوع، می توانند الگویی برای مطالعه اثرات آالینده های غددی قرار 
گیرند. چندین نمونه ی تاریخی از حوادث مربوط به انتشار و آالیش محیط زیست توسط مواد سمی از جمله 
مواد پی سی بی ها و دیاکسن ها وجود دارد که رابطه مستقیم علت و معلولی بین یک ماده شیمیایی و اثرات 
آن در سامانه غددی و ناهنجاری های تولید مثل در انسان و حیات وحش را نشان میدهد. با اینحال، این نوع 
آلودگی های تک مرتبه ای، معرف آالیش های معمول و گسترده و ماندگار توسط ترکیبات وسیعی از آالینده ها 

و مواد شیمیایی که در ساختمان ها و یا در محیط خارج از آن ها وجود دارد، نمی باشد. 
 

شاخص یا ویژه گی مناطق صنعتی، معموال آالیش به گستره )طیف( وسیعی از مواد شیمیایی صنعتی 
می باشد که می تواند خاک و هوا و منابع آب را آلوده سازد. این ترکیبات پیچیده ی شیمیایی از این راه وارد 
چرخه غذایی شده و در حیوانات رده باال مانند انسان، پرندگان شکاری )عقاب، شاهین و غیرو(، خرس های 
قطبی و سایر حیوانات شکارچی جمع می گردند. آالیش یا آلودگی از راه آشامیدن یا تماس با آب های آلوده، 
با  افرادی که  با خاک آلوده حاصل می گردد. بویژه،  استنشاق هوای آلوده، تغذیه مواد غذایی آلوده و تماس 
حشره کش ها، قارچ کش ها و سایر مواد شیمیایی صنعتی کار می کنند، در معرض خطر مضاعف آالیش به این 

مواد و در نتیجه، خطر باالی مبتال شدن به ناهنجاری های غددی و تولید مثل می باشند.
 

بعضی از مواد آالینده غددی به نحوی طراحی یا ساخته شده اند که دارای نیم عمر طوالنی می باشند که 
از نظر مصارف صنعتی مفید بوده، ولی سپس مشخص گردیده که از نظر سالمتی انسان و حیات وحش بسیار 
مضر می باشند. این مواد به خاطر اینکه به سادگی تجزیه نمی شوند، ممکن است وارد چرخه های سوخت و ساز 
نشوند و یا ممکن است تجزیه شده و تبدیل به مواد سمی تری نسبت به ماده اولیه گردند. حتی بعضی مواد 
شیمیایی که چندین دهه قبل مطرود شده اند، هنوز به میزان باال در محیط زیست یافت می شوند و میتوان 
آن ها را به صورت بخشی از بار تحمیل شده بر بدن )Body burden( اساسا تمام انسان ها و سایر حیواناتی که 

مورد آزمون قرار گرفته اند، مشاهده نمود. 

در واقع بعضی از آالینده های غددی حتی در محیط های زیست باصطالح پاک و منزه نیز، که به دور 
از محل تولید یا مصرف آن ها بوده، یافت می شوند، زیرا توسط چرخه های آب و هوا و نیز توسط حیوانات و 
پرندگان مهاجر که بخشی از زندگی خود را در محلی آلوده سپری کرده اند، وارد زنجیره غذایی شده و مناطقی 
را که در غیر اینصورت تمیز می ماندند، آلوده نموده اند. بعضی از آالینده ها مانند ماده نرم کننده پالستیک »بی 
پی آ« )BPA( هر چند ممکن است دارای طول عمر کم نسبت به سایر آالینده های غددی باشند، ولی به خاطر  
تولید و مصرف متداول آن ها به حدی در جامعه گسترده می باشند که آالیش انسان به آن ها به صورت دائم و 

مستمر می باشد.  
  

الف. پارامترهای عمده در رابطه با مواد اخالل کننده غددی

موضوعات و مفاهیم کلیدی در مورد درک صحیح و کامل عملکرد وعواقب آالیش به آالینده های غددی 
در اینجا به اختصار مرور می گردد:

 
سن در زمان آالیش: آالیش افراد بالغ به یک آالینده غددی می تواند دارای اثراتی بسیار متفاوت . 1
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در مقایسه با آالیش یک جنین یا نوزاد در حال رشد باشد. در واقع، اخیرا رویکرد جدیدی در زمینه 
 )Fetus basis of adult disease(  »مطالعات اختالل های غددی، به نام »مبنای جنینی امراض بزرگساالن
 بوجود آمده، که مشاهدات مربوط به دوران و محیط رشد، شامل دوره بارداری در پستانداران ناف دار 
)Eutherian mammals(، یا دوره تخم گذاری سایر مهره داران و محیط زیست خارج را که با ژن های 
جنین در حاِل رشد در تعامل می باشند و در نتیجه آسیب پذیری جنین را نسبت به مبتال شدن به مرضی 
ویژه یا ناهنجاری معینی که سپس می تواند در زندگی وی بوجود آید، بررسی می کند. اخیرا، این مفهوم 
به دوره اولیه بعد از تولد، زمانی که اندام های نوزاد همچنان در حال رشد اساسی می باشند نیز تعمیم 
 داده شده و لذا بنابر پیشنهاد »جامعه سامانه غدد آمریکا« از واژه »مبنای رشدی امراض بزرگساالن« 

)Developmental basis of adult disease( در ازاء واژه فوق، استفاده می گردد. 
   
دوره پنهانی یا ناپیدایی پس از آالیش: اصطالح »مبنای رشدی امراض بزرگساالن« به صورت . ۲

تلویحی  بیان کننده یک دوره ی تاخیر بین زمان وقوع آالیش و زمان ظهور ناهنجاری های مربوطه 
نیز می باشد. به عبارت دیگر، عواقب آالیش در زمان رشد ممکن است بدون وقفه یا بیدرنگ در اوان 

زندگی به چشم نخورد و فقط پس از بلوغ یا حتی در دوره کهولت ظاهر گردد.
 

اهمیت ترکیب آالینده ها: اگر افراد یا جمعیتی آلوده به یک ماده آالینده غددی شوند، به احتمال . 3
قوی سایر آالینده های محیط زیستی نیز می باید در کار باشند، زیرا آلودگی محیط زیست به ندرت 
به خاطر فقط یک ماده آالینده رخ می دهد. بعالوه، دسته های مختلف آالینده های غددی در مجموع 

می توانند اثرات شدید کننده و یا همسو کننده بر جای گذارند.
 

پویایی نامتعارف پاسخ دهی به دوز )Nontraditional dose response dynamics(: چند مورد . ۴
از ویژگی های آالینده های غددی موجب بحث و تبادل نظرهای مختلف قرار گرفته است. اول، اینکه 
حتی  کوچک ترین میزان آالیش و در واقع هر میزان آالیش ناچیز به طور مطلق، به ویژه اگر آالیش 
ناهنجاری  یا  غددی  ناهنجاری های  موجب  می تواند  دهد،  رخ  رشدی  چارچوب حساس  یا  دوره  در 
نمودن  وارد  است موجب  پائین حتی ممکن  تعجب، دوزهای  با کمال  تولید مثل گردد.  در سامانه 
به  پاسخ  یا  جوابگویی  منحنی های  اینکه  دوم،  شوند.  باالتر  دوزهای  به  نسبت  سهمگین تری  اثرات 
دوز آالینده های غددی می تواند غیر متعارف و به صورت منحنی هایی به شکل U و یا قرینه عمودی 
عصبی  عالئم  فرستنده های  و  هورمون ها  فعالیت  مورد  در  فوق  مطلب  یا  مفهوم  دو  هر  باشد.  آن 
)Neurotransmitter( مدت هاست که شناخته شده می باشند، ولی در مورد آالینده های غددی فقط 

در عرض دهه اخیر است که مورد تصدیق و تائید قرار گرفته اند. 

۵ .:)Transgenerational epigenetic effects( ژنی(  )اپی  ژنی  ورا  نسلی  بین   اثرات 
نسل های  و  فرزندان  در  بلکه  نمایند،  متأثر  را  آلوده  شخص  می توانند  تنها  نه  غددی  آالینده های 
بعضی  در  که  می رساند  چنین  اخیر  پژوهش های  شواهد  باشند.  اثرگذار  می توانند  نیز  وی  بعدی 
یا سلول های پیش ساز  و  یا تخم  و  اسپرم  به سلول های  انتقال ممکن است مربوط  موارد، مکانیسم 
به  باشد.   )Non genomic( ژنتیکی  غیر  و  ارثی  غیر  می تواند  احتماال  و   )Germline( باشند  آن ها 
عبارت دیگر، اثرات آالیش غددی ممکن است از راه موتاسیون توالی اسید نوکلئیک منتقل نشود، 
بلکه از راه تغییر فاکتورهایی که »بیاِن ژنی« یا  اکسپرسیون ژن ها )Gene expression( را کنترل 
 می نمایند، مانند تغییر در متیالسیون اسید نوکلئیک )DNA methylation( و اَِستیالسیون هیستون 

)Histone acetylation( عمل کند.
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ب. نقش متخصصین سامانه غددی در تبیین اثرات آالینده های غددی

طبعا، مطالعه اختالل های غددی ارتباط ویژه ای با متخصصین سامانه غدد دارد. بطور کلی، آالینده های 
به  ولی  بوده،  یا حاللیت محدود در آب  قابلیت حل شدن  دارای  پُر دوام در محیط زیست،  و  پایدار  غددی 
عکس در چربی ها و مواد روغنی بسیار قابل حل می باشند، که در نتیجه منجر به تجمع بیولوژیکی آن ها در 
بافت های چرب و پیه دار )Bioaccumulation in adipose tissues( می گردد. مطالعه خواص این آالینده ها که 
گیرنده های هورمونی را فعال و یا بر ضد آن ها تحریک می کنند زمینه ای است که متخصصین غددی کامال با آن 
آشنا می باشند. به خاطر ویژگی های مشترک آالینده های شیمیایی غددی و تشابهات بین گیرنده های هورمونی 
و نیز آنزیم هایی که در ترکیب )سنتز(، رهش )Release( و تجزیه هورمون ها دخالت دارند، هیچ سامانه غددی 
که نسبت به این مواد آالینده ایمن باشد، وجود ندارد )شکل 1(. بنابراین، هدف این مقاله علمی، ارائه ی دورنما 
و نقطه نظراتی است که معرف شرایط حاصله از آالیش یا آلوده شدن به آالینده های غددی بوده و ارائه ی شواهد 

و دالئل مربوط به اثرات این آالینده ها در حیات وحش و حیوانات آزمایشگاهی و انسان می باشد.

شکل 1-پ4. کلیه سامانه های غددی و همچنین سامانه های فیزیولوژیکی حساس نسبت به هورمون، شامل سامانه های هورمونی 
ـ عصبی )neuroendocrine( مغز و هیپوتاالموس، مخاطی یا غده هیپوفیز )Pituitary(، غده ی تیروئید، سامانه قلب و عروق، غدد 
پستانی، بافت های چربی، لوزالمعده، تخمدان و رحم در زنان، بیضه و پروستات در مردان، همه نسبت به مواد شیمیایی آالینده 

غددی آسیب پذیر می باشند.
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بخش دوم: نگرش کلی به اختالل های غددی و صحت سامانه تولید مثل از نقطه نظر 
کلینیکی

الف. موارد کلینیکی اختالل های غددی در انسان

از نظر یک پزشک بالینی که از فرد بیماری مراقبت می کند، چالش های زیادی جهت شناسایی و تعیین 
ویژه  به صورت  دارند، وجود دارد. هر فردی  ناهنجاری مشخصی دخالت  آیا  آالینده های غددی در  این که 
و  فردی در سوخت  تفاوت های  قرار می گیرد.  مانده،  ناشناس  و  آالینده های غددی شناخته شده  در معرض 
یا پایداری و طول نیم عمر آالینده های  ایجاد تفاوت های زیادی در ماندگاری  ساز و ترکیبات بدنی، موجب 
غددی می گردد و همچنین ترکیبات حاصله از تجزیه آالینده ها در مایعات و بافت های انسان را بسیار متغییر 
 می سازد. قابلیت آسیب پذیری توسط آالینده های غددی ممکن است به خاطر شکل گیری های مختلف ژنتیکی 
)Genetic polymorphisms( متغییر باشد. به عالوه، ناهنجاری های انسان معموال به خاطر آالیِش مزمن توسط 
 )Latency period( مقادیر کم مخلوط یا ترکیبی از آالینده های غددی مختلف می باشد. دوره  پنهانی ناهنجاری
که مدت زمان بین آالیش به آالینده های غددی و بروز نشانه های بیماری می باشد نیز به نوبه خود، جهت تعیین 

رابطه علت و معلولی آن برای فرد بیمار معینی، ایجاد چالش های اضافی می نماید.
 

مطالعات اپیدمیولوژی در سطح کشوری یا منطقه ای، جهت جلب توجه پژوهشگران به روندهای مختلف 
جغرافیایی یا قشرهای مختلف جمعیتی مربوط به شیوع ناهنجاری هایی که احیانا از شرایط زیست محیطی 
اطالعات  یا  بیماری های معینی  به  باشد. ثبت داده های مربوط  تعیین کننده  بسیار  ناشی می شوند، می تواند 
نمونه،  عنوان  به  دهد.  دست  به  ارزشی  با  رهنمودهای  می تواند  بدن  اندام های  در  اثرات  به  مربوط  پزشکی 
مشاهده ی روند ازدیاد  رنجوری مردان از نظر صحت در تولید مثل، بهمراه کاهش میزان اسپرم مردها در 
دانمارک و سایر کشورها، نهایتا منجر به فرضیه زیانبار بودن آالینده های زیست محیطی در تولید مثل گردید. 
متاسفانه، تقریبا غیر ممکن است که بتوان رابطه مستقیمی بین مشاهدات اپیدمیولوژیکی و آالیش به ماده 
تولید  به  مربوط  ناهنجاری های  تفاوت های منطقه ای در  به  مربوط  اطالعات  تعیین کرد.  را  شیمیایی معینی 
مثل مانند نازایی و سرطان، که احتماال مربوط به استفاده محلی از آالینده های کشاورزی، یا سوانح صنعتی، 
نهایتا،  باشد.  مفید  بسیار  می تواند  می باشد،  جامعه  از  معینی  قشرهای  در  مواد  این  استفاده صحیح  عدم  یا 
مقایسه ناهنجاری ها در قبل و در بعد از مهاجرت به یک محیط زیست جدید می تواند نشان دهنده آالیش و یا 

آسیب پذیری توسط آالینده های غددی باشد.

تاخیر  زمان  یک  وجود  امکان  از  عبارت  موضوعات حساس  از  یکی  شد،  اشاره  باال  در  که  طور  همان 
تاخیر  این  انسان ها  مورد  در  می باشد.  کلنیکی  نشانه های  بروز  و  غددی  آالینده های  به  آالیش  وقوع  بین 
می تواند سال ها یا دهه ها به طول بیانجامد. در مورد بررسی ناهنجاری نازایی و تولید مثل، می باید تا زمانی 
ظاهرشدن  و  آالیش  وقوع  بین  تعلیق  زمان  خاطر  به  که  کرد  صبر  برسد  معینی  سن  به  مبتال  شخص  که 
نمود هر  بررسی  واقعه  از ظهور  قبل  نمی توان  را  بلوغ زودرس  یا  بلوغ  در  تاخیر  بیماری می باشد.  نشانه های 
می شود.  برنامه ریزی  جنینی  دوره  در  آن،  داد  رخ  از  قبل  سال  چندین  در  احتماال  بلوغ،  وقوع  زمان  چند 
با عارضه عقب ماندگی رشد در رحم  افرادی که   در واقع مشاهده شده که احتمال وقوع  بلوغ زود رس در 
ناهنجاری های  یا  غذایی  مواد  یا  اکسیژن  کمبود  خاطر  به   )Intrauterine Growth Retardation, IUGR(
جنین  رشد  برنامه ریزی  بین  ارتباط  از  نشانه ای  می تواند  و  است  بیشتر  می آیند،  دنیا  به   ژنتیکی، 
)Developmental programming( و بلوغ سامانه تولید مثل باشد. چنانکه خواهد آمد، ایجاد سرطان غده ای در 
مجرای رحم زنانی که در دوره جنینی خود آلوده به ماده شیمیایی DES شده اند و یا ارتباط سلول های پیش 
سرطانی »در جا« )Carcinoma in situ, CIS( در بیضه جنین، با بوجود آمدن سرطان بیضه در شخص بالغ، 
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نمونه هایی از ارتباط بین رشد جنینی و وقوع بیماری در افراد بالغ می باشد.
   

زمان وقوع آالیش، کلید رمز بیماری انسان شمرده می شود زیرا در دوره های حساس رشدی، احتمال 
ماده  که  مواردی  در  می باشد.   بیشتر  غددی(،  )آالینده های  غددی  کننده  اخالل  مواد  توسط  آسیب پذیری 
اخالل کننده غددی متوجه برنامه ریزی عملکردی، مانند صحت سامانه تولید مثل باشد، احتماال با تشکیالت 
زندگی اولیه تداخل پیدا کرده و متعاقبا پس از گذشت یک دوره پنهانی، که عملکرد مربوطه فعال می شود، 
ناهنجاری می تواند ظاهر شود. زندگی جنینی در رابطه با عملکرد سامانه تولید مثل در انسان و حیوانات، بسیار 
آسیب پذیر می باشد زیرا وقایع ساختاری و عملکردی در این دوره به سرعت رخ می دهد. نقش هورمون های 
ایجاد تمایز جنسی و نقش هورمون های تیروئید در رشد مغزی، در دوره جنینی حائز  جنسی استروئید در 

اهمیت فراوان می باشد. 
 

زندگی اولیه پس از تولد نیز دوره ایست که تکامل رشدی هنوز به سرعت در حال تکوین است. بعنوان 
از جمله رشد هیپوتاالموس که  این دوره دستخوش رشد شدید می باشد،  در  اعصاب مرکزی  نمونه، سامانه 
عملکرد تولید مثل را کنترل می کند. همچنین، تشکیالت مربوط به کنترل تولید مثل توسط هورمون هایی که 
در اعصاب مؤثر می باشند )Neuroendocrine(، در زمان تولد کامل نبوده و در این مرحله نسبت به واکنش های 
هورمون های استروئید یا آالینده های غددی که به عنوان نمونه در مورد کنترل تخم گذاری جوندگان مشاهده 
گردیده، بسیار حساس می باشند. تغذیه با شیر مادر یا با غذای آماده نوزادان، به خاطر گنجایش شیر انسان 
جهت تجمع آالینده های غددی و احتمال تجمع زیاد هورمون های گیاهی در شیر سویا و یا مواد شیمیایی 
»نرم کننده پالستیکی« )Plasticizers( در قوطی های غذای نوزادان )که اخیرا در سال ۲01۵ در کشور آمریکا 
منع شد(، می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. بنابراین مشخص می گردد که اساس رشدی بیماری های 
انسان  در  مثل  تولید  عملکرد  به  مربوط  غددی  اختالل های  تفهیم  در  مهمی  دیدگاه  یا  موضوع  بزرگساالن، 

می باشد.   
                          

مثل  تولید  در  غددی  آالینده های  اثرات  به  مربوط  دوگانه  کلینیکی  تفاوت های  ب. 
جنس نر و ماده

گستره )طیف( وسیعی از ناهنجاری های اساسی زندگی که بعضا به صورت تفاوت های جنسی مشاهده 
می شود، می تواند در رابطه با آالینده های غددی باشد. ایجاد تفکیک یا تمایز جنسی در جنس نر بستگی به 
هورمون اندروژن و احیانا بستگی به هورمون استروژن نیز دارد، در حالیکه ایجاد تفکیک در جنس ماده به 
میزان زیادی مستقل از این دو هورمون می باشد. بنابراین، انتظار میرود که اثرات آالینده های غددی که به طور 
کلی هورمون های استروژن را تقلید می کنند و یا ضد آندروژن ها عمل می کنند، موجب ناهنجاری های مختلفی 

در جنس نر و ماده شوند.
 

چنین ارتباط هایی حائز اهمیت می باشند زیرا می تواند به این مفهوم باشد که به خاطر آلوده شدن به یک 
آالینده غددی یا مخلوطی از آن ها در دوره معینی، چندین ناهنجاری در دوره های مختلف در سرتاسر زندگی 
یک شخص می تواند رخ دهد. داده های مطالعات اپیدمیولوژیک که ارتباط بین سندروم تکامل ناقص بیضه ای 
)TDS( و اخالل کننده های زیست محیطی را نشان میدهد، تا این زمان به صورت غیر مستقیم بوده است و 
هنوز شواهد مستقیم که نشان دهنده ی درگیر شدن آالینده های غددی در پیدایش بیماری TDS در انسان 
می باشد، وجود ندارد. با اینحال، در مورد جوندگان آزمایشگاهی، یک ناهنجاری مشابه  TDS را میتوان پس 
از آالیش جنینی به فتالیت ها )Phthalates( مشاهده کرد و همچنین کاهش فاصله بین مقعد و آلت تناسلی 
)Anogenital distance( به خاطر آالیش به فتالیت ها، که قبال در موش های ازمایشگاهی مشاهده شده بود، در 
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یک مطالعه اخیر اپیدمیولوژی در نوزادان مذکر انسان نیز مشاهده شده است. این فاصله توسط هورمون »دی 
هیدروتستاسترون« )Dihydrotestosterone( کنترل می شود و مواد شیمیایی فتالیت ها می توانند در آن اخالل 
بوجود آورند. چندین مطالعه پژوهش، رابطه قوی بین کم وزنی نوزاد در زمان تولد و ناهنجاری نقص مادرزادی 
پیشاب راه و ناهنجاری نهان بیضه ای را نشان میدهد، که احتماال دال بر این است که همه آن ها دارای عوامل 
انسان را که  تولید مثل  ناهنجاری های سامانه  از  تعیین کننده مشترک می باشند. جدول شماره 1، تعدادی 

احتماال توسط آالینده های غددی ایجاد می شوند، نشان می دهد.

جدول شماره 1. ناهنجاری های سامانه تولید مثل انسان که احتماال ناشی از آالیش به مواد آالینده غددی می باشند: دیدگاهی از 
گردش حیات انسان در رابطه با واکنش های ژنتیکی جنس نر و ماده با محیط زیست. 

Table 1. Disorders of the human reproductive system possibly involving EDCs in their pathogenesis: A 
sexually dimorphic life cycle perspective

a Cryptorchidism, hypospadias, oligospermia and testicular cancer are four components of the “testicular dysgenesis syndrome” as a 
common entity.

Fetal/neonatal 

دوره جنینی یا نوزادی
Prepubertal 

دوره قبل از بلوغ
Pubertal 

دوره  بلوغ
Adult 

شخص بالغ یا کامل

Processes

فرایند ها

Intrauterine growth 
Sexual 
differentiation

Adrenarche Gonadarche Spermatogenesis, 
Ovulation, Hormonal 
control of prostate, 
breast, uterus, and 
lactation

   Male
 Disorders

ناهنجاری 
جنس نر

IUGR 
Cryptorchidism (a) 
Hypospadias (a)

Premature pubarche Small testes & high 
FSH,  
Early puberty 
Delayed puberty

Oligospermia (a) 
Testicular cancer (a)  
Prostate hyperplasia

 Female
 disorders

ناهنجاری 
جنس ماده

IUGR Premature thelarche             
 
Peripheral 
precocious puberty                
 
Premature pubarche

Secondary central  
precocious puberty,  
 
PCOS Delayed 
ovulatory cycles

Vaginal adenocarcinoma                     
Disorders of ovulation 
Benign breast disease  
Breast cancer                     
Uterine fibroids        
Disturbed lactation

 ۲ شماره  جدول  در  نر  جنس  مثل  تولید  سامانه  روی  بر  معین  غددی  آالینده های  از  تعدادی  اثرات 
کیسه  داخل  به  بیضه ها  نیامدن  )پائین  بیضه ای  نهان  ناهنجاری های  نر  جنس  در  است.  شده  داده  نشان 
اسپرماتوزوئید  میزان  کاهش   ،)Hypospadias( راه  پیشاب  مادرزادی  نقص   ،)Cryptorchidism( بیضه( 
بیضه ای  ناقص  توسعه ی  سندروم  با  ارتباط  در  که  می باشند  مطرح  بیضه  سرطان  و   )Oligospermia( 
)Testicular Dysgenesis Syndrome, TDS(  بوده و ناشی از اختالل در رشد جنینی می باشد. ناهنجاری های 
دیگری نیز در جنس نر در ارتباط با آالیش به مواد آالینده غددی گزارش شده است. از جمله، بزرگ شدن 
)هیپر پالزی( پروستات به خاطر آالیش به ماده »بیس فنل آ« )BPA( گزارش شده است. همچنین، نوزادان 
با ناهنجاری محدودیت رشد در رحم )IUGR(  به دنیا آمده اند، در دوره جوانی منجر به توسعه  پسری که 
بیضه های کوچک و میزان باالی هورمون محرک فولیکول )FSH( در ِسرم خون، بهمراه میزان پائین کمپلکس 
پروتئینی »اینهبن ب« )Inhibin B( که سنتز و ترشح FSH را پائین نگه میدارد، می گردد و می تواند به بعضی 
از ناهنجاری های TDS نیز مربوط باشد. داده های متفاوتی در مورد اثرات آالینده های غددی دررابطه با زمان 

رخداد بلوغ مردها گزارش شده است. 
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جدول شماره ۲. اثرات تعدادی از آالینده های غددی معین بر روی سامانه تولید مثل جنس نر
TABLE 2. Effects of some specific EDCs on the male reproductive system

EDC

آالینده های 
غددی

Exposed animal and effects

حیوانات  آلوده شده و اثرات آن

Possible translation to the   
clinical condition

احتمال تبدیل شدن به 
ناهنجاری های کلینیکی

Potential mechanisms

مکانیسم های احتمالی

Vinclozolin

 Fetal rat: hypospadias;
 undescended testes, prepubertal;
 delayed puberty, prostate disease
 among subsequent generations

 Epigenetic: altered
 DNA methylation in
germ cell lines

DES

 Fetal rats: hypospadias,
 cryptorchidism, micropenis,
 increased transmitted
susceptibility to malignancies

 Hypospadias, cryptorchidism,
micropenis, epidydimal cysts

 Increased ERα
 expression in
               epididymis
    Reduced insulin-like
factor 3

DDT Adult rats: decreased fertility Cryptorchidism
DDE Cryptorchidism

Phthalates

 Reduced anogenital distance,

 Cryptorchidism;

Oligospermia

 Reduced anogenital distance
 & Leydig cell function,
 hypospadias

Cryptorchidism

 Reduced fertility

 Decreased testosterone
synthesis

PCBs

 Fetal rat: decreased
 spermatogenesis, 
delayed puberty

 Reduced penile length, 
 delayed sexual maturation,
 reduced fertility 

Fetal: testis cancer

BPA

                    Increased prostate size
 Aberrant development of prostate
 and urethra

                                              Prostate cancer
  Increased anogenital distance

 Altered periductal stroma in the
prostate

 Increased ERα
 expression in
hypothalamus

 Increased AR
expression in prostate
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در  مصنوعی،  هورمون های  از  ناشی  بالغ  زنان  در  غددی  اختالل های  باره  در  مستند  مورد  اولین 
نادر مجرای رحم که یک سرطان »پوستی غددی«  نتیجه ی مشاهده ی سرطان   حدود چهل سال پیش در 
)Vaginal adenocarcinoma(  می باشد، در دختران مادرانی که بین 1۵ تا ۲۲ سال قبل از تولد دخترانشان، 
یک هورمون مصنوعی استروژنی بسیار قوی به نام DES به آنان تجویز شده بود، رخ داد. سرطان »پوستی 
غددی« )Adenocarcinoma(، از بافتهای غددی ناشی می گردد ولی می تواند در سطح پوست بدن، یا سطح 
غدد و یا سطح بافتهای دیگر که حفره ها و اندام های بدن را پوشش می دهند، ظاهر شوند. از آن پس، اثرات و 
مکانیسم های DES در حیوانات آزمایشگاهی شناسایی و مشخص گردید. بنابراین، مشاهدات دقیق کلینیکی، 
بهمراه داده های آزمایشگاهی، نقش عامل بودن DES را در ناهنجاری های سامانه تولید مثل زنان مشخص نمود. 

با اینحال، رابطه بین ناهنجاری هایی مانند رشد زود رس موی آلت تناسلی با آالینده های غددی بر اساس 
شواهد اپیدمیولوژیکی مربوط به هر دو ناهنجاری تخم گذاری و محدودیت رشد در رحم )IUGR(، تا این زمان 
بسیار ضعیف و غیرمستقیم بوده است. شواهدی دال بر تاثیر آالینده های غددی در سایر ناهنجاری های سامانه 
تولید مثل زنان، شامل ناهنجاری های تخم گذاری، ترشح شیر مادر، بیماری خوش خیم پستان، سرطان پستان، 
آندومتر )Endometriosis( )پیدایش بافت های شبیه مخاط رحم در حفره لگن( و فیبروم رحم، پیشنهاد شده 

است.  

پ. شواهد آزمایشگاهی و کلینیکی آالینده های غددی و مکانیسم های احتمالی

جداول ۲ و 3، شماری از مشاهدات کلینیکی و آزمایشگاهی ناهنجاری های سامانه تولید مثل، مربوط به 
اثرات آالینده های غددی معینی را نشان می دهد. شواهد مربوط به مطالعات اپیدمیولوژی انسان، ناکافی و غیر 
مستقیم می باشند. مطالعات مکانیکی در مورد انسان از نظر عملی و همچنین به خاطر رعایت اصول اخالقی، 
از داده های آزمایش های حیوانی )در مدل های بدن سایر  بسیار محدود بوده و در نتیجه منتهی به استفاده 
موجودات زنده و نیز خارج از بدن در لوله آزمایش( گردیده، هر چند این مدل ها معموال دارای محدودیت هایی 
می باشند. مطالعات کلینیکی و آزمایشگاهی اثرات ماده  آالینده  DES در هر دو سامانه جنس نر و جنس ماده 
به سادگی شفاف و مشخص می باشند. مطالب زیر، خالصه ای از بعضی مفاهیم که بر مبنی داده های مطالعات 

پژوهشی تا این زمان به دست آمده، ارائه می نماید.
 

1. قابلیت توارث

به  یا  و  گسترده  و  وسیع  بسیار  موتاسیون های  خاطر  به  غددی  آالینده های  اثرات  از  بعضی  ظاهرا 
موتاسیون می باشند  از  )Gene expression( که مستقل  ژنی  اکسپرسیون  در  نا محسوس  تعدیل های  خاطر 
می شوند،  منتقل  بعدی  نسل های  به   ،)Epigenetic effects( ژنی(  اپی  یا  ژنتیک  اپی  یا  ژنتیک  ورا  )اثرات 
 )Transgenerational effects( نسلی  بین  اثرات  دارای  غددی  آالینده های  بعضی  دیگر  عبارت  به  یا 
محیطی  شرایط  یا  بافت ها  به  وابسته  انتقال های  شامل  غددی  آالینده های  ژنی  اپی  اثرات  می باشند.   نیز 
به  نسل  یک  از  مسبب،  فاکتور  یا  عامل  نتیجه،  در  که  می باشند  نیز   )Context dependent transmission(
نسل بعدی تداوم می یابد، یا مکانیسم های وابسته یا مربوط به سلسله سلول های توارثی )Germline( را متاثر 
می سازد. یک نمونه از انتقال سلسله سلول های موروثی )Germline transmission( که یک ویژگی ژنتیکی 
تغییریافته را از یک نسل به نسل بعدی منتقل می کند، در نمونه یا مدل موش آزمایشگاهی که به ماده ضد 
قارچ »وینکلوزولین« )Vinclozolin( آلوده شده بود، می توان مشاهده کرد، که منجر به ازدیاد احتمال وقوع 
ناهنجاری در فرایندهای سوخت و ساز و تولید تومور و اختالل در تولید مثل، در چهار نسل بعدی موش ها 
انسان، هر دو  نیز مشاهده کلینیکی  DES، مشاهدات آزمایشگاهی و  می گردد. در مورد ماده آالینده غددی 

موجودیت و قابلیت توارث را نشان می دهند.
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جدول 3. اثرات آالینده های غددی معینی در سامانه تولید مثل زنان و حیوانات ماده آزمایشگاهی

EDCs

آالینده های 
غددی

Exposed animal & effects

حیوان مورد آزمایش و اثرات آن ها

Possible translation to 
clinical condition 

احتمال انتقال به شرایط 
کلینیکی

Potential mechanisms 

مکانیسم های احتمالی

Vinclozolin

Fetal rat:

 multisystem disorders incl.
tumors

 Epigenetic: altered DNA
 methylation in germ
 cell line; reduced ERα
expression in uterus

DES

Fetal mouse:

 transmitted susceptibility to
malignancies

 Vaginal adenocarcinoma
 in daughters of women
 treated with DES during
pregnancy

DDT/DDE

Immature female rat:

sexual precocity

 Precocious & early
 puberty; Reduced fertility
 in daughters of exposed
 women: >15 yr: increased
breast cancer risk

 Neuroendocrine effect thru
 estrogen receptors, kainate
receptors, & AhRs

BPA

 Inhibited mammary duct
 development & increased
branching.

 Increased mammary gland
 density, increased No. of
terminal ends.

 Reduced weight of vagina;
 Endometrial simulation; 
Early puberty

Miscarriages  Inhibition of apoptotic
 activity in breast; 
 Increased no. of
progesterone receptor-
 positive epithelial cells;
 Reduced sulfotransferase
 inactivation of estradiol
 Nongenomic activation of
ERK1/2

PCBs

 Fetal & early postnatal rat:
 neuroendocrine effects in
 2 generations & behavioral
changes.

Actions on estrogen recep-
 tors, and neurotransmitter
receptors

Dioxins

Fetal rat: altered breast develop-
 ment & increased susceptibility
for mammary cancer; 

 Early pubertal rat: blocked
ovulation

 Inhibition of
cyclooxygenase 2 via AhR

Phthalates Premature thelarche
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توضیح این که، سلسله سلول های موروثی یا توارثی )Germline( یک شخص، شامل توالی سلول های 
نطفه ای که دارای مواد ژنتیکی که می توانند به فرزند وی منتقل شوند، می باشد. به عنوان نمونه سلول های 
موروثی می باشند.  از سلسله سلول های  بخشی  ماده،  تخم جنس  یا  اسپرم  مانند   )Gametes( گامت  جنسی 
نیز  و   )Gametocytes( کنند  تولید  را  گامت  سلول های  تا  می شوند  تقسیم  که  سلول هایی  ترتیب  همین  به 
سلول هایی که سلول های اخیر را تولید می کنند )Gametogonia( و به همچنین  تمام سلول هایی که نهایتا 
منجر به تولید سلول تخم گشنیده شده )ترکیب اسپرم و تخم( )Zygote( می گردند که از آن انسان تولید 

می گردد، همه جزو سلسله سلول های توارثی می باشند.

سلول هایی که خارج از سلسله سلول های توارثی می باشند، سلول های سوماتیک )Somatic cells( نامیده 
می شوند، که به تمام سلول هایی که جزو سلول های جنسی نمی باشند، اطالق می گردد. چنانچه موتاسیون یا 
تغییرات ژنتیکی دیگری در سلسله سلول های توارثی ایجاد شود، احتمال دارد این تغییرات به نسل های بعدی 
نیز منتقل شود، ولی تغییرات در سلول های سوماتیک به نسل بعدی منتقل نمی شود. سلول های توارثی به 
جهت دارا بودن قابلیت تولید مثل نامحدود، سلول های ابدی یا بدون مرگ محسوب می شوند. این ویژگی عمدتا 
به خاطر فعالیت آنزیم تلومریز )Telomerase enzyme( می باشد. این آنزیم که در تکثیر و پایداری کروموزم های 
یوکاریوتی مؤثر می باشد، موجب کشش و طویل شدن تلومرهای کروموزوم گردیده و از چسبندگی و سایر 
عوارضی که به خاطر کوتاه شدن تلومرها پس از هر دور تکثیر بوجود می آید، جلوگیری می کند. در مقایسه، 
غالب سلول های سوماتیک طبق نظریه محدودیت ِحی فلیک )Hayflick limit( فقط بین ۵0-30 مرتبه تکثیر 
می شوند. سلول های سوماتیک معینی به نام سلول های بنیادی، یا یاخته های اِستم )Stem cells( نیز ویژگی 
آنزیم  تلومریز را نشان می دهند و احیانا به صورت نامحدود می توانند تکثیر شوند. سلسله سلول های توارثی را 
میتوان به چندین نسل متوالی یک شخص نسبت داد، به عنوان نمونه، سلسله سلول های توارثی که یک شخص 
را فرضا به اولین سلول یوکاریوتی که حدود دو میلیارد سال پیش، همه گیاهان و حیوانات از آن مشتق شدند، 

منتسب می کند. 
 

۲. تنوع و پیچیدگی مکانیسم ها

آالینده های غددی غالبا بوسیله بیش از یک مکانیسم عمل می کنند. بعضی از آالینده های غددی دارای 
خواص استروئیدی مختلط می باشند، به عنوان نمونه، یک آالینده غددی می تواند دارای هر دو خواص استروژنی 
و ضد آندروژنی باشد. آالینده های غددی ممکن است تجزیه یا متابولیز شده و تولید مشتقات جدیدی با خواص 
مختلف بنماید. به عنوان نمونه، ماده آگونیست استروژنی »د د ت« )DDT( که متابولیز می شود، تولید ماده »د 
د ئی« )DDE( را می نماید که خاصیت آنتاگونیست آندروژن را دارد. توازن بین خواص استروژنی و آندروژنی 
آالینده های غددی از نظر بیولوژیکی می تواند حائز اهمیت باشد، زیرا فرایند تولید مثل در هر دو جنس نر و 

ماده بستگی به تعامل  بین هورمون های آندروژن و استروژن دارد.
 

 »4۵0 »پی  سیتوکروم  نام  به  هیموپروتئینی  آنزیم  نوعی  خاطر  به  پستان  اولیه  رشد  دخترها،   در 
تستاسترون  سازی  عقیم  در  عاملی  و  فعال  بسیار  و  بوده   CYP3A4 آنزیم  نوعی  که   )Cytochrome P450(
 )Phethalates( فتالیت ها  غددی  آالینده های  خاطر  به  پستان  زودرس  رشد  ولی  می آید،  بوجود  می باشد 
آندروژن  هورمون های  بین  نیز  مشابهی  واکنش های  می آید.  بوجود  دارند  آندروژنی  انتی  ویژگی  که 
که  شده،  گزارش  شده اند  آلوده   )DES( اس  ئی  دی  غددی  آالینده  ماده  به  که  موش هایی  در  استروژن  و 
 DES ماده  استروژنی  اثرات  به  نسبت  را  موش ها  آن،  عمل  کاهش  یا  آندروژن  ترشح  کاهش  نتیجه   در 
در  نتیجه  در  و  می باشند  جنسی  استروئیدهای  هدف  مورد  اندام ها  از  بسیاری  عالوه،  به  می نماید.  حساس 
هیپوفیز  هیپوتاالموس  غدد جنسی  به  مربوط  سامانه های  از جمله  می گردند،  آسیب پذیر  غددی  اختالل   اثر 



۲49

پیوست 4 	 	 	 	 	 	 	مشروحی	از	آالینده	های	غددی	

)Hypothalamic pituitary gonadal (HPG(، پستان، رحم، دهانه رحم، مجرای تناسلی زن، مغز و بافت های 
خارج از سامانه  تولید مثل مانند عضالت، استخوان ها و پوست.

 
اثرات  خاطر  به  می تواند  پستان(،  رشد  )مانند  مثل  تولید  سامانه  در  جانبی  اثر  یک  انسان،  مورد  در 
طبیعی  استروژن  ازدیاد  خاطر  به  یا  و   )Peripheral puberty،جانبی )بلوغ  غددی  آالینده های  مستقیم 
آید  بوجود  می باشد،   )Neuroendocrine( مؤثر  اعصاب  در  که  هورمونی  ماده  رس  زود  رشد  راه  از  بدن 
نمونه،  عنوان  به  باشد.  مشکل  می تواند  مورد  دو  این  بین  تشخیص  ولی   ،)Central puberty مرکزی،  )بلوغ 
و  هیپوتاالموس  در  آلفا  استروژن  گیرنده های  اکسپرسیون  تغییر  شامل  می تواند  غددی  آالینده های  اثرات 
اندروژن،  و  استروژن  عمل  روی  بر  غددی  آالینده های  مستقیم  نفوذ  بهمراه  گردد.  رحم  در  یا  اپیدیدیم،  در 
و  مثبت    )Feedback( فیدبک  یا  بازده  تاثیر  راه  از  نیز  را  استروژن  طبیعی  تولید  می توانند  آالینده ها  این 
یا  گیرنده ها  راه  از  چه  استروئیدها  عمل  نمایند.  متاثر  می باشد،  متغییر  رشد،  مختلف  مراحل  در  که  منفی 
آروماتیز  آنزیم  تحریک  مانند  استروئیدها،  یا ساخت  و سنتز   )Receptors or promoters( کننده ها(   تسهیل 
)Aromatase stimulation( توسط ماده اترازین )Atrazine( و متابولیسم آن ها، همه شامل واکنش درچندین 
راه   از  دارند که مستقیما  نیز وجود  یا همزمان  موازی  نهایتا، مکانیسم های  تراز مختلف می باشند.  یا   سطح 
سامانه HPG عمل نمی کنند. به عنوان نمونه، عمل ناقص یا ناهنجاری در سامانه  تولید مثل، می تواند به خاطر 

اختالل های تیروئیدی و یا تداخل غیر مشخص کاهش برداشت انرژی، صورت گیرد. 
  

)Translational models( 3. محدودیت های مدل های انتقالی

مدل های حیوانی در بدن موجود زنده )in vivo(، به دالئل مختلفی دارای مشکالتی از نظر تعمیم دادن 
آن به انسان می باشد، از جمله تفاوت های گونه ای در تاریخچه سیر تکاملی سامانه تولید مثل و عملکرد آن ها 
)Ontogeny of reproductive system(، تفاوت در سوخت و ساز استروئیدهای جنسی، اِشکال در تخمین یا 
تعیین میزان آالیش به عوامل مختلف و تفاوت در بارهای تحمیلی بدن )Body burdens(. چنانچه قبال اشاره 
احتمال قوی،  به  نمونه، معموال  به عنوان  است.  پیچیده ای  بسیار  آالینده های غددی موضوع  به  شد، آالیش 
نوع  آالیش در  این  از آالینده های مختلف صورت می گیرد، ولی تقریب  چگونگی آالیش به صورت ترکیبی 
مدل های آزمایشگاهی کار ساده ای نیست. به عالوه، اثرات آالینده ها ممکن است با جمع جبری آن ها معادل 
منفعل  تنهایی  به  که  موادی  از  گروهی  پائین  دوزهای  ترکیب  همچنین،   ،)May not be additive( نباشد 
می باشند، می تواند منجر به یک اختالل بیولوژیکی شود. با وجود این محدودیت ها و با در نظر گرفتن اشتراک 
از مدل های  استفاده  تولید مثل در سراسر گونه های مختلف حیوانی، مسلما  و  فرایند های غددی  پایه ای در 

حیوانی جهت درک فرایندهای انسان، با در نظر گرفتن تفاوت های بالقوه، کامال منطقی می باشد.
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مناسب  كيفيت  انسان،  بهداشت  و  سالمت  در  مؤثر  عوامل  مهمترين  از  يكى 
و مستمر آب آشاميدنى سالم است، لذا حفاظت از منابع طبيعى آب و جلوگيرى از 
آشاميدنى  تأمين آب  پايه اى  اصول  آن، جزو  باالتر  تأمين كيفيت هر چه  و  آلودگى 
سالم به شمار مى رود. در اين راستا تصفيه و تخليه فاضالب هاى شهرى و صنعتى و 
بايد بر  آبريز كشور  روان آب هاى كشاورزى و ساير منابع آلودگى در كليه حوزه هاى 
اساس يك خط مشى جامع توسعه ى منابع آب و قوانين و مقرارت مدون و همه شمول، 
كنترل، پايش و نگهدارى شود. كيفيت آب آشاميدنى مى تواند توسط عوامل ميكروبى 
شخصى،  بهداشت  و  دارويى  مواد  شامل  غددى  آالينده هاى  همچنين  و  بيمارى زا 
پايين،  بسيار  غلظت  وجود  با  كه  صنعتى  زيان آور  مواد  و  علف كش ها، حشره كش ها 
انسان و ساير  فراگير در سامانه ى غددى  و  ناهنجارى هاى گوناگون  مى تواند موجب 

جانداران محيط زيست شود، سالمت جامعه را به مخاطره مى اندازد.

مبانى كيفيت ميكروبى آب، نوشتارى است در مورد نحوه شناسايى و كنترل   
عوامل مؤثر در كيفيت ميكروبى آب، كه شامل مبحث اصول خط مشى تأمين آب 
آشاميدنى سالم، از جمله ايجاد موانع فزاينده آالينده زدايى در مسير منابع طبيعى آب 
و فرايندهاى تصفيه آب و شبكه آبرسانى، بررسى هاى اپيدميولوژيك، آمار بيمارى ها 
و چگونگى انتشار بيمارى هاى ناشى از آب، كيفيت ميكروبى آب در مراحل گوناگون 
تصفيه و در شبكه آبرسانى، چگونگى نمونه بردارى و آزمايش صحيح آب، روش هاى 

پيشرفته ى تشخيص و شناسايى مولكولى ميكروب هاى بيمارى زاى آبزى مى باشد.

مبحث آالينده هاى كم عيار (ريزمقدار) در آب، آخرين دستاوردهاى پژوهشى   
را در زمينه ضدعفونى آب با كلر و پرتوهاى ماوراء بنفش و معرفى آالينده هاى غددى 
در آب، چگونگى مكانيسم آن ها در سامانه غددى و ايجاد ناهنجارى هاى گوناگون در 
سالمتى انسان و حيوانات محيط زيست، و چالش هاى مربوط به تعيين استاندارد و 
قوانين كنترل آالينده هاى غددى و نحوه تصفيه آن ها در آب را مورد بررسى قرار داده 
است. در انتهاى كتاب، منتخبى از واژه هاى علمى، و پيوستى در مورد بررسى ژرف تر 

آالينده هاى غددى ارائه شده است.
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