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  :مقدمه
فقدان آب سالم و دفع غير بهداشتي فاضالب، 

درصد از بيماري ها در كشورهاي در حال  80علت اصلي 
وبا، : ؛ كه مهمترين اين بيماري ها شامل)1،2(سعه است تو

حصبه، فلج اطفال، هپاتيت، اسهال هاي روده اي و خوني 
مدفوعي داشته و  ءتمام اين بيماري ها منشا. مي باشند

عوامل بيماري زا مي توانند از طريق دفع غير بهداشتي 
ميليون  5/62روزانه  .)3،4(فاضالب، آب را آلوده كنند 

 88در جهان به بيماري هاي اسهالي مبتال مي گردند كه نفر 
درصد از آن ها به مصرف آب ناسالم نسبت داده مي شود 

مورد اسهال، ناشي از  8/8و اين بدان معناست كه روزانه 

نفر جمعيت رخ خواهد  1000مصرف آب آلوده، در هر 
همچنين مطابق گزارش سازمان بهداشت جهاني ). 5،6(داد 

د نفر انسان در سرتاسر جهان فاقد دسترسي به ميليار 1/1
  ).7(منابع آب سالم مي باشند 

در ايران به دليل فقدان سيستم حمل و نقل هوايي و 
ريلي قابل دسترس و منظم، بيشترين روش هاي مسافرتي با 
  استفاده از وسيله هاي نقليه عمومي جاده اي نظير 

ي پذيرد ميني بوس، اتوبوس هاي معمولي و ولوو صورت م
و آب مورد استفاده در اين وسيله ها جهت شرب مسافرين 
  در صورت آلوده بودن، خطر جدي جهت اشاعه 

  :چكيده
مصرف آب آلوده در طول مسافرت يكي از مشكالتي است كه سالمت مسافرين را به مخاطره  :زمينه و هدف

آموزش  در اين مطالعه كيفيت ميكروبي آب آشاميدني وسيله هاي نقليه عمومي بين شهري و اثر. مي اندازد
  .ارزيابي قرار گرفت رانندگان بر بهبود كيفيت آب شرب اين وسيله ها در ترمينال آزادي شهركرد مورد

وسيله نقليه  512انجام شد، از تعداد  1390- 91كه در سال مداخله اي  –در اين تحقيق توصيفي  :روش بررسي
 وسيله نقليه به روش تصادفي سيستماتيك انتخاب و از آب شرب آن ها  219ناوگان بين شهري تعداد 

. ل كليفرم ها و كليفرم هاي مدفوعي اندازه گيري شدنمونه برداري انجام شد و غلظت كلر باقيمانده، تعداد ك
گروه مورد و شاهد تقسيم  خودرو كه داراي آب شرب آلوده بودند به صورت تصادفي ساده به دو 61سپس 
سپس از آب شرب وسايل نقليه . به رانندگان گروه مورد، به مدت دو هفته آموزش هاي الزم ارائه گرديد. شدند

  .مونه برداري انجام شد و نتايج مقايسه گرديدهر دو گروه، مجدداً ن
. از آب معمولي استفاده مي كردند% 3/86وسيله هاي نقليه عمومي از آب هاي بطري شده و % 7/13 :يافته ها

كل نمونه ها به % 9/48نتايج  نشان داد كه . آب هاي معمولي فاقد كلر باقيمانده در حد استاندارد بودند% 4/98
ميزان آلودگي كل كليفرم و كليفرم مدفوعي در گروه . كل نمونه ها به كليفرم مدفوعي آلوده بودند% 1/31كليفرم و 

  .كاهش يافت) بعد از آموزش% (29و % 8/54به ) قبل از آموزش% (1/58و % 100مورد به ترتيب از 
بي آب شرب درصدي آلودگي ميكرو 50تا  45ثير آموزش رانندگان را در كاهش أاين تحقيق ت :نتيجه گيري

ثير آموزش رانندگان بر كيفيت آب، پيشنهاد مي شود أمصرف شده در طول مسير به اثبات رساند؛ لذا با توجه به ت
  .و نظارت بهداشتي را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهد كه سازمان ذيربط اجراي دوره هاي آموزشي متناوب

  
  .نقليه عمومي، آموزش، رانندگانكيفيت آب آشاميدني، وسيله هاي :هاي كليدي واژه
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دانش ). 8(بيماري هاي مرتبط با آب محسوب مي گردد 
نظارت و كنترل كيفي آب آشاميدني با ديدگاه اصالحي و 
هدف حفاظت عمومي از بيماري هاي منتقله به وسيله آب، 

ي زمينه هاي مصرف آب، توصيه بر اقدامات توجه به تمام
بهسازي و اجراي برنامه هاي ساده، خصوصاً هنگام سفر را 

بررسي سوابق تاريخ گذشته بشر نشان  زيرا. توصيه مي نمايد
مي دهد كه غالب همه گيري بيماري ها و مرگ و ميرهاي 

جاده ها رخ  دسته جمعي در مسير تردد كاروان ها و حاشيه
  ).9(داده است 

مطالعاتي در زمينه كيفيت ميكروبي آب آشاميدني 
وسيله هاي نقليه عمومي بين شهري در شهرهاي مختلف 

در مطالعه اي تحت : كشور صورت گرفته است از جمله
  بررسي كيفيت باكتريايي آب آشاميدني در "عنوان 

، ميزان "اتوبوس هاي مسافربري بين شهري بندر بوشهر
% 5/12و % 8/8رم به ترتيب در كليفرم مدفوعي و كل كليف

نمونه ها بيش از حد استاندارد بوده است و همچنين ارتباط 
مستقيمي بين مصرف يخ در اتوبوس ها و ميزان آلودگي 
باكتريايي آب آشاميدني مخازن وجود داشته و ميزان كلر 

موارد برابر صفر گزارش شده است % 5/97باقيمانده در 
، نتايج 1385هد در سال در بررسي ديگري در مش). 10(

مطالعه نشان داده است كه ميزان كليفرم هاي مدفوعي، كل 
، %23/3كليفرم ها و باكتري هاي هتروتروف به ترتيب در 

نمونه ها بيش از حد استاندارد بوده است و % 90و % 37/8
موارد كمتر از حد استاندارد % 80ميزان كلر باقي مانده در 
ر مطالعه مشابه ديگري كه د). 11(گزارش گرديده است 

بر روي كيفيت آب آشاميدني در ترمينال صفه اصفهان 
كل نمونه ها % 15انجام گرفته نيز مشاهده شده است كه 

نمونه ها آلوده به كليفرم % 5/2آلوده به كل كليفرم، 
مدفوعي و كلر باقي مانده در تمام اتوبوس ها صفر بوده 

  .)12(است 
ستفاده بهينه از آب، با توجه به اينكه حفظ و ا

وظيفه همه افراد جامعه است بديهي است كه مي توان با 
آموزش گروه هاي مختلف مردم در زمينه بهداشت آب و 
  نحوه مصرف آب كمك شاياني در جهت كنترل 

گامي جدي در  بيماري هاي ناشي از مصرف آب نمود و

خصوص در ه ب كاهش هزينه درمان اينگونه بيماري ها،
بنابراين برنامه هايي از ). 13(سال بر داشت  فصول گرم

) كوتاه مدت(رسمي  طريق آموزش رسمي و آموزش غير
شكي نيست كه . هم آميخت تا موثر واقع شود را بايد در

روش و محتواي آموزش بهداشت و پذيرش آموزش با 
توجه به ويژگي هاي سن، ميزان تحصيالت، اشتغال، 

استفاده از . مي باشد موقعيت اجتماعي و فرهنگي متفاوت
كمك آموزشي، وسايل ارتباط جمعي با طيف  وسايل

وسيع و همكاري نويسندگان و هنرمندان، اهداف آموزش 
  را در مورد مصرف، كميت و كيفيت آب امكانپذير 

  .)14(مي نمايد 
وسيله  512از آنجايي كه ترمينال آزادي با تعداد 

دستگاه  196ن و دستگاه مربوط به خارج از استا 316(نقليه 
در جنوب شهر شهركرد واقع شده ) مربوط به داخل استان

است و با توجه به اينكه اين ترمينال سرويس هاي خارج از 
استان را تحت پوشش قرار مي دهد و نقش اساسي در 
جابجايي مسافرين به عهده دارد و همچنين مطالعه اي در 

ومي در زمينه بررسي كيفيت ميكروبي آب وسايل نقليه عم
استان انجام نگرفته است؛ لذا اين مطالعه با هدف تعيين 
ميزان آلودگي ميكروبي آب شرب وسيله هاي نقليه 

ثير آموزش أعمومي ترمينال مسافربري آزادي شهركرد و ت
رانندگان بر بهبود كيفيت آب انجام شد تا ضمن تعيين 
سطح خطر، بتوان راه هاي موثري جهت كاهش ميزان 

  .نترل آن ارائه نمودآلودگي و ك
  

  :روش بررسي
كه در  مداخله اي مي باشد - اين مطالعه از نوع توصيفي

در ترمينال مسافربري آزادي شهركرد بر  1390طول سال 
با . روي آب شرب وسيله هاي نقليه عمومي انجام شد

مراجعه به سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان ليست 
وسيله  512بين شهري كه وسايل نقليه مسافربري ناوگان 

با توجه به نوع وسيله نقليه و مسير . بودند دريافت شد
 ،كوكران تردد و با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه

روش نمونه گيري سيستماتيك  ه بوسيله نقليه  219تعداد 
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مورد مربوط به وسيله هاي نقليه  84كه  ؛انتخاب شدند
 135و ) افرت كوتاهبا مسافت مس(عمومي داخل استان 

با (مورد مربوط به وسيله هاي نقليه عمومي خارج از استان 
  .بودند) مسافت مسافرت طوالني

نوع وسيله نقليه نمونه برداري شده شامل ميني بوس 
، اتوبوس هاي معمولي به %)6/41(دستگاه  91به تعداد 

به ) ولوو(و اتوبوس هاي پيشرفته %) 3/23(دستگاه  51تعداد 
مسير تردد نيز در داخل . بود%) 2/35(دستگاه  77 تعداد

شهركرد و  استان شامل شهرستان هاي اردل، فارسان،
بروجن و درخارج از استان شامل استان هاي اصفهان، 
خوزستان، تهران، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوي، 

  .كرمان بود يزد و كرمانشاه،
پس از مراجعه به پايانه  جهت انجام پژوهش

سپس . ري ابتدا ميزان كلر باقي مانده نمونه ها تعيين شدمسافرب
شامل (ضمن رعايت نكات الزم در خصوص حفظ نمونه ها 

، )Cold boxنمونه برداري در مجاورت شعله و حمل به وسيله 
انجام و در زماني كمتر از يك ساعت به  نمونه برداري

 نمونه ها از لحاظ وجود يا عدم وجود. آزمايشگاه ارسال شد
   كليفرم تعداد كلشاخص هاي آلودگي ميكروبي يعني 

Most Probable Number Total Coliform=MPNt)(  كليفرم و
) Most Probable Number Fecal Coliform= MPNf( مدفوعي

كليه آزمايشات بر اساس كتاب . آزمايش قرار گرفتند مورد
روش هاي استاندارد براي آزمايشات آب و فاضالب 

  .)15(صورت گرفت 
كل رانندگان  پس از انجام آزمايشات ميكروبي از

راننده كه در آب  61و كمك رانندگان مورد تحقيق، 
آشاميدني وسيله نقليه آن ها آلودگي كليفرمي وجود 
داشت و حاضر به شركت در تحقيق ما شدند، به صورت 

در . گروه مورد و شاهد تقسيم شدند تصادفي ساده به دو
موزش براي گروه مورد شامل دو اين پژوهش برنامه آ

كه در اين آموزش  :آموزش چهره به چهره: مرحله بود
مين، أمطالبي ضروري راجع به بهداشت آب، نحوه ت

نگهداري و مصرف آب و همچنين نحوه سرويس دهي 
الي  15مدت زمان آموزش . مناسب مسافرين ارائه گرديد

ت هاي دقيقه به طول انجاميد و مرحله دوم كه از پمفل 30
جهت ايجاد توسعه (آموزشي و بروشورهاي جذاب و ساده 

  .استفاده شد) در مطالعه
روز، مرحله ديگر بررسي شروع و  15پس از مدت 
، نمونه برداري )مورد و شاهد(گروه  از آب شرب هر دو

 كليه . انجام و مجدداً آزمايشات مربوطه انجام گرفت

اين تحقيق معرف ها و محيط هاي كشت مورد استفاده در 
پي فنيلن دي  - از قبيل تيوسولفات سديم، ان و ان دي اتيل

 ،)N, N-diethyl-p-phenylene diamine= DPD(آمين 
از شركت  ECبرليانت گرين و محيط كشت  الكتوز براث،

جهت تعيين ميزان آلودگي . خريداري شدند )آلمان(مرك 
ميكروبي از روش تخمير چند لوله اي و محيط كشت 

و محيط ) كل كليفرم ها(براث و برليانت گرين  الكتوز
همچنين . استفاده گرديد) كليفرم هاي مدفوعي( ECكشت 

  .تعيين شد DPDميزان كلر باقيمانده با كمك كيت هاي 
مورد تجزيه و   SPSS18وسيله نرم افزاره نتايج ب

تحليل قرار گرفتند و از آزمون هاي كاي دو، رتبه عالمت 
سكال واليس و من ويتني به منظور دار ويلكاكسون، كرو

  .تحليل داده ها استفاده شد
  
  :يافته ها

ميني بوس،  ،از مجموع موارد مثبت گزارش شده
% 6/41و % 51، %8/53اتوبوس معمولي و ولوو به ترتيب 

آلودگي را به خود اختصاص دادند كه بيشترين مقادير 
مربوط  به ترتيب ميانگين كل كليفرم و كليفرم مدفوعي

جدول (بوده است  اتوبوس هاي معمولي ميني بوس و هب
  ).1شماره 

دست آمده از ميزان آلودگي كليفرمي ه نتايج ب
در وسيله هاي نقليه به تفكيك مسير تردد بيانگر اين 
است كه ميزان آلودگي به كل كليفرم در وسيله هاي 

بوده % 9/45و خارج استان % 6/53نقليه داخل استان 
انگين كل كليفرم و كليفرم مدفوعي است و بيشترين مي

به داخل استان و مربوط به ترتيب به تفكيك مسير تردد 
  ).2جدول شماره (بود خارج استان 
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از كل وسيله هاي % 9/48در اين مطالعه آب شرب 
از كل نمونه ها به كليفرم % 1/31نقليه عمومي به كليفرم و 

تي در بر اساس آزمون من ويتني تفاو. مدفوعي آلوده بود
ميزان كل كليفرم و كليفرم مدفوعي در گروه هاي مورد و 

؛ ولي بعد از )<05/٠P(شاهد قبل از مداخله وجود نداشت 

 ).>05/0P(آماري معني دار شد مداخله اين تفاوت از نظر 
همچنين آزمون رتبه عالمت دار ويلكاكسون در گروه 

داد؛  مورد، تفاوت معني داري بين قبل و بعد از مداخله نشان
جدول (ولي اين تفاوت در گروه شاهد معني دار  نبود 

  .)3شماره 
  

  مقايسه ميانگين آلودگي ميكروبي آب شرب وسايل نقليه به تفكيك نوع وسيله :1جدول شماره 
 ميزان آلودگي ميكروبي

  نوع وسيله نقليه
كل كليفرم

)mL100/MPN(  
كليفرم مدفوعي

)mL100/MPN(  
  93/42±29/17  16/342±4/62 ميني بوس

  44/62±45/33  302±63/120 اتوبوس معمولي
  26/53±08/22  38/81±95/32 )ولوو(اتوبوس پيشرفته

P362/0  521/0  
  

  مقايسه ميانگين آلودگي ميكروبي آي شرب وسايل نقليه به تفكيك مسير تردد :2جدول شماره 
 نوع آلودگي

  سير ترددم
كل كليفرم

)mL100/MPN(  
  كليفرم مدفوعي

)mL100/MPN(  
 3/44±36/17  1/262±73/66 داخل استان
  26/68±53/55  45/68±9/45 خارج استان

P 19/0 109/0  

  
كليفرم مدفوعي در منابع آب شرب سيستم حمل و نقل  مقايسه ميانگين تعداد كل كليفرم و :3جدول شماره 

  عمومي در گروه مورد و شاهد به تفكيك قبل و بعد از مداخله
  قبل و بعد از مداخله P  بعد از مداخله قبل از مداخله هاگروه  كروبيمي آلودگينوع

  كل كليفرم 
)mL100/MPN(  

  001/0  34/78±88/33  63/433±84/104 مورد
  136/0  78/60±68/29  15/200±22/60 شاهد

 P002/0  673/0 در بين دو گروه    
  كليفرم مدفوعي 

)mL100/MPN(  
  04/0  63/44±83/12  31/49±30/17 مورد
  221/0  82/38±51/13  57/40±99/14 شاهد

 P023/0  376/0 در بين دو گروه    
 

  :حثب
نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه بر اساس 

ثيري بر ميزان أآزمون كروسكال واليس نوع وسيله نقليه ت
همچنين كاربرد . ميانگين آلودگي كليفرمي نداشته است

متوسط ميزان آلودگي  اين آزمون حاكي از اين است كه
با . كليفرمي در مسيرهاي تردد مختلف يكسان بوده است

توجه به مطالعه انجام شده در پايانه مسافربري ترمينال صفه 
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انتظار مي رفت كه آلودگي آب شرب در ) 12(اصفهان 
اتوبوس هاي ولوو كمتر باشد ولي با توجه به اينكه در 

محفظه ي صورت دستي به ه اتوبوس هاي ولوو يخ ب
آبخوري، اضافه مي شد، احتمال دارد، آلودگي هاي 
مشاهده شده مربوط به آلودگي يخ و يا محفظه آب سرد 
كن باشد؛ زيرا طبق گفته ي رانندگان، يخ ها از مراكز معتبر 

از طرفي مطالعات . و مشخصي خريداري نمي شده است
انجام شده بر روي آب شرب اتوبوس هاي بين شهري 

ييد مي كند أنتيجه فوق را ت بندر بوشهر، بندرعباس و
)8،10(.  

 وسيله هاي %  83نتايج اين تحقيق نشان داد كه 

 نقليه اي كه جهت خنك نمودن آب از يخ استفاده 

نموده اند داراي آلودگي ميكروبي از نوع كليفرم بوده اند و 
داري بين وجود يخ و بر اساس آزمون كاي دو ارتباط معني 

اين در حاليست كه . كليفرمي وجود داشتميزان آلودگي 
مطالعه انجام شده بر روي كيفيت باكتريايي آب آشاميدني 

 يد أياتوبوس هاي بين شهري بندرعباس نيز اين نتيجه را ت

توجه به اينكه يخ در مرحله ساخت و  پس با). 8(مي كند 
فروش از پتانسيل بااليي در انتقال آلودگي كليفرمي 

الزم است يخ مصرفي از مراكز معتبر  ،برخوردار مي باشد
  .مين گرددأبهداشتي ت
تايج اين مطالعه همچنين نشان داد كه نوع آب ن

وسيله هاي نقليه به صورت بطري شده و % 7/13مصرفي در 
به صورت آب غير بطري شده بود و حدود % 3/86در 

. آب هاي غير بطري شده فاقدكلر باقيمانده بودند% 4/98
لعه با تحقيقات صورت گرفته در پايانه نتايج اين مطا

مسافربري صفه و بندرعباس كه در آن ها ميزان كلر 
 و) 8،12(باقيمانده در تمام نمونه ها صفر گزارش شده بود 
بوشهر ر مطالعات انجام شده در پايانه مسافربري بند

كه در آن ها ) 1387(و كرمان ) 1385(، مشهد )1389(
% 7/73و % 80، %5/97تيب در ميزان كلر باقيمانده به تر

در . مشابه بود) 10،11،16(نمونه ها صفر گزارش شده است 
مطالعات مختلف گندزدايي نشدن آب شرب، باالترين 
فاكتور خطر در بروز بيماري هاي اسهالي و گوارشي 

كلر باقيمانده به عنوان يك ). 17،18(گزارش شده است 

ل آلودگي هاي عامل در باال بردن ضريب اطمينان در كنتر
وسيله هاي % 4/98ميكروبي ثانويه آب مطرح است كه در 

بر . اين ضريب اطمينان وجود نداشت نقليه تحت مطالعه،
اساس استاندارد آب آشاميدني ايران، كليه آب هاي 

) اشرشياكلي(آشاميدني بايد فاقد باكتري كليفرم مدفوعي 
ي بودن باشند و وجود اين باكتري در آب نشان دهنده ناكاف

با مدفوع  يند تصفيه و همچنين آلودگي متناوب و اخيرآفر
  ).19(انسان و حيوان مي باشد 

نتايج كلي موجود در اين بررسي نشان داد كه 
كل نمونه ها % 1/31كل نمونه ها به كل كليفرم و % 9/48

همچنين تعداد كل كليفرم . به كليفرم مدفوعي آلوده بودند
، mL 100عدد در  50تا  10ليه از وسيله هاي نق% 7/18در 
آب و در تنها در  mL 100عدد در  50آن ها بيش از % 5در 

. بوده است mL 100عدد در  1100موارد بيش از % 4/1
نشان داده است كه  1375نتايج مطالعه عزيزي نيز در سال 

شهري كرمانشاه به  اتوبوس هاي بين% 54آب مصرفي در 
نمونه ها به كليفرم گرماپاي آلوده بوده است % 41كليفرم و 

در برخي ديگر از مطالعات نيز مقادير متفاوتي از  ).20(
در نمونه هاي آب شرب وسايل نقليه گزارش شده  كليفرم
؛ كه نتايج حاصل از اين مطالعه )21،16،12،11،8(است 

سيله هاي نقليه نشان داد كه ميزان آلودگي آب شرب و
عمومي در پايانه آزادي شهركرد نسبت به پژوهش هاي 

به دليل مصرف آب هاي (مذكور به جز مطالعه كرمانشاه 
اين احتمال . مي باشد بيشتر )بطري شده در سال هاي اخير

وجود دارد كه آلودگي منابع برداشت آب يا ظروف 
. برداشت آب در ايجاد اين معضل بهداشتي دخيل باشد

را در بررسي هاي مبتني بر مشاهده تجهيزات مرتبط با زي
كليه وسيله هاي نقليه مورد مطالعه مشخص شد كه  آب در

ظروف آب شرب از لحاظ بهداشتي فاقد ظاهري مطلوب 
همچنين با توجه به اينكه در طول مسير حركت . بودند

 وسيله هاي مورد بررسي، منابع آب مورد استفاده در

جود دارد، پيشنهاد مي شود تحقيقات كشاورزي به وفور و
ه بيشتري در اين خصوص صورت گيرد تا منبع آلودگي ب

  .طور دقيق مشخص شود
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ثير أنتايج حاصل از اين تحقيق در خصوص ت
آموزش رانندگان بر كيفيت آب ترمينال مسافربري آزادي 
شهركرد بر اساس آزمون من ويتني نشان داد كه بين ميزان 

و كليفرم مدفوعي در گروه مورد و آلودگي كل كليفرم 
شاهد قبل از آموزش اختالف معني داري وجود نداشته 
است، ولي بعد از مداخله اين اختالف جهت كل كليفرم و 

همچنين ميانگين . كليفرم مدفوعي معني دار شده است
آلودگي كل كليفرم و كليفرم مدفوعي بعد از مداخله تغيير 

ثير آموزش أييد كننده تأچشمگيري نشان داده است؛ كه ت
  .بر بهبود كيفيت آب شرب وسايل نقليه مي باشد

  
  :نتيجه گيري

نتايج اين تحقيق نشان داد كه مقصد نهايي مسافرت 
ثير أبر روي ميزان آلودگي آب شرب در وسايل نقليه بي ت

همچنين اين پژوهش نشان داد كه آلودگي منابع . است
داشت آب، برداشت آب بين راهي، آلودگي ظروف بر

اختصاصي نبودن ظروف آب شرب، عدم تعويض روزانه 
آب موجود در ظروف و آلودگي ثانويه ناشي از مصرف 
 يخ غير بهداشتي در ايجاد اين معضل بهداشتي دخيل 

كمك  با توجه به اينكه آموزش رانندگان و. مي باشند
رانندگان باعث تغيير الگوهاي رفتاري به خصوص تغيير 

آب و اختصاصي نمودن ظروف آب شرب منابع برداشت 

و تعويض روزانه آب موجود در ظروف و نهايـتاً كاهش 
ميزان آلودگي گرديده است؛ لذا توصيه مي شود مسئولين 
بهداشتي در اين رابطه دقت بيشتري به عمل آورند و 

افزايش . آموزش هاي الزم را در اين خصوص ارائه نمايند
ري در وسيله هاي سطح نظارت بر شرايط محفظه آبخو

نقليه عمومي به عنوان يكي از اقدامات ضروري قابل توصيه 
از طرفي با توجه به اينكه دانش و نگرش جامعه را . است

نسبت به آب، به شرط پذيرش فلسفه بهداشت از سوي 
جامعه مي توان تغيير داد، اين امكان وجود دارد كه با 

مصرف،  آموزش رانندگان در زمينه بهداشت آب و نحوه
كمك شاياني در جهت كنترل بيماري هاي ناشي از 

  .مصرف آب نمود
  

  :ر و قدردانيشكت
اين مقاله بخشي از نتايج طرح تحقيقاتي به شماره 

است كه با حمايت دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  774
نويسندگان اين مقاله بر خود الزم مي دانند . اجرا شده است

اه علوم پزشكي شهركرد از معاونت محترم پژوهشي دانشگ
به دليل همكاري و حمايت هاي مالي و معنوي و همچنين 
ساير همكاراني كه ما را در انجام اين تحقيق مساعدت 
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Background and aims: Contaminated water consumption during the travel is a problem that 
will expose the health of passenger with risk. In the present study, microbial quality of drinking 
water in the public vehicles and the effects of drivers’ education on the water quality of these 
vehicles in Shahrekord terminal were evaluated. 
Methods: In this description- Interference study that has been down in 2011-2012, the samples 
were taken from 219 vehicles systematically and residual chlorine concentration, total coliforms 
and fecal coliforms were determined. Then, the vehicles have had contaminated water (61 case) 
were divided to two groups including experimental and control group. The experimental group 
was taken necessary education for 2 weeks and the works were tried again in the both groups. 
Results: Findings showed the public vehicles passengers were using 13.7% and 86.3% bottled 
and stored water, respectively. Residual chlorine in 98.4% of the stored water was zero. 48.9% 
and 31.1% of the samples were contaminated to total coliform and fecal coliform, respectively. 
In the educated group; the rate of total coliform and fecal coliform contamination decreased 
from 100 % and 58.1% ( before education) to 54.8 % and 29%( after education), respectively. 
Conclusion:  This research established the education role on decreasing 45-50% of microbial 
pollution of the consumed water during the travel time. So, it is suggested that organizations 
consider continuous education and health care in their priorities. 
 
Keywords: Drinking water, Public vehicles, Education, Drivers. 


