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چکيده
زمينه و هدف: بيشترین سهم مسافرت ها به وسایل حمل و نقل جاده ای به ویژه اتوبوس ها اختصاص دارد و یكی از مسائلی که سالمت مسافران را تهدید می کند، مصرف آب 
آشاميدنی آلوده می باشد. در اتوبوس ها به علت انتقال آب از شبكه توزیع به مخازن، استفاده از ظروف نامناسب، یخ های غير بهداشتی و آب های مشكوک، احتمال آلودگی وجود دارد؛ 

لذا در این مطالعه کيفيت ميكروبی آب آشاميدنی مصرفی اتوبوس ها آزمایش شد و ضمن مقایسه با استانداردهای موجود، مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصيفی- مقطعی بوده و از مجموع 122 دستگاه اتوبوس پایانه مسافربری بوشهر، با توجه به پژوهش های مشابه و ضریب اطمينان %95 
به کمک فرمول برآورد حجم نمونه برای نسبت، از آبخوری 80 دستگاه اتوبوس که از شهرهای مختلف وارد پایانه مسافربری بوشهر شده بودند یا از بوشهر به مقصدهای مختلف 
خارج می شدند در طی یک دوره سه ماهه نمونه برداری انجام گرفت. تمام مراحل نمونه برداری و انتقال به آزمایشگاه بر اساس استانداردهای موجود جهت آزمایشات ميكروبی صورت 
گرفت و دما، pH، کلر باقی مانده، تعداد کلی فرم کل )TC( و کليفرم مدفوعی )E. Coli( در هر نمونه بر اساس روش استاندارد تعيين شد. جهت تجزیه و تحليل اطالعات از نرم افزار 

SPSS ویرایش 16 استفاده شد و نتایج به کمک آزمون های t-test مورد تحليل قرار گرفت.

 ،)TC( و کل کلی فرم )E. coli( نمونه ها در گستره 6/8 تا 8/7 بود و ميزان کلی فرم مدفوعی pH .نتايج: نتایج نشان داد که ميزان کلر باقی مانده در 97/5% موارد برابر صفر بود
به ترتيب در 8/8% و 12/5% نمونه ها بيش از حد استاندارد بود. استفاده از یخ در اتوبوس و همچنين زمان شستشوی مخزن آبخوری )به صورت روزانه یا هفتگی( و نحوه آب گيری 
و ذخيره سازی آب )با استفاده از گالن 20 ليتری( در اتوبوس ها بر ميزان آلودگی باکتریایي آب آشاميدنی مخازن تأثير معنی داری داشت )P< 0.05(. عواملی مانند جنس مخزن، 
ميزان تحصيالت راننده، سن راننده، نوع و مدل اتوبوس، زمان پرکردن مخزن )روزانه یا هفتگی( شرایط آب گيری مخزن )تخليه کامل مخزن یا عدم تخليه مخزن( و مسافت طی 

شده توسط اتوبوس تأثير معنی داری بر کيفيت ميكروبی آب آشاميدنی اتوبوس نداشت.

نتيجه گيری: با توجه به نتایج به دست آمده پيشنهاد می شود که از آب بطری شده در طول مسافرت استفاده شود و کنترل کيفيت آب آشاميدنی عرضه شده در اتوبوس های بين 
شهری مورد ارزیابی و کنترل بيشتری توسط بازرسين بهداشتي قرار گيرد.

كلمات كليدی: كلی فرم، E. coli، كلر باقی مانده، اتوبوس، بوشهر

مقدمه
از بخش های زیر  امروزی حمل و نقل به عنوان یكی  در جوامع 
بنایی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جایگاه ویژه  ای برخوردار 
است. در این ميان بيشترین سهم مسافرت ها به وسایل حمل و نقل 
جاده  ای به خصوص اتوبوس اختصاص دارد. بر اساس آمارهای موجود 
ساليانه در کشور ما حدود ششصد ميليون مسافر در جاده های کشور 
جا به جا می شوند که بيش از 97% آن ها به وسيله حمل و نقل جاده ای 
است )1(. یكی از مسایلی که سالمت مسافران را تهدید می کند تغذیه 
و مصرف آب آشاميدنی آلوده در طول سفر است )2، 3(. مطابق تعریف 
سازمان جهانی بهداشت »آب آشاميدنی« آبی است که برای مصرف 
انسانی و تمامی کاربردهای خانگی مناسب بـاشد و به مقدار کافی و با 
کيفيت مناسب در دسترس جامعه قرار داشته باشد )4(. ساالنه بيش از 

250 ميليون نفر به بيماری های مرتبط با آب آلوده مبتال می شوند که 
به مرگ پنج تا 10 ميليون نفر در سال منجر می گردد )5(. در مواردی 
که آب از شبكه توزیع یا از یک مخزن به مخزن دیگر منتقل می شود 
به علت وجود شرایط نا خواسته احتمال آلودگی ثانویه وجود دارد، از 
جمله این موارد آب آشاميدنی مخازن اتوبوس های مسافربری است. 
در موارد متعددی مشاهده شده که در اتوبوس ها از ظروف نا مناسب، 
یخ های غير بهداشتی و آب های مشكوک جهت شرب مسافران استفاده 
می شود )1(. این آلودگی  ها ممكن است بر اثر نوشيدن آب آلوده به 
مواد دفعی انسان یا حيوان یا در اثر تماس مستقيم با این آالینده ها 
صورت پذیرد )9-6(. بر اساس استاندارد های ملی ایران؛ رهنمودهای 
WHO و USEPA تعداد کلی فرم کل و کلی فرم مدفوعی در کليه 
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آب های آشاميدنی باید صفر باشد )12-10(. همچنين ميزان کلر آزاد 
باقی مانده در آب برداشت شده از شبكه توزیع باید بين 0/5 تا 0/8 

ميلی گرم در ليتر باشد )7(.
روش های مطلوب برای تأمين آب آشاميدنی سالم و پيشگيری از 
آلودگی؛ تصفيه و گندزدایی می باشد )9، 10، 13(. مطالعات مشابهی 
نقليه  وسایط  در  آشاميدنی  آب  روی  بر  کشور  مختلف  در شهرهای 
عمومی بين شهری صورت گرفته است. در مطالعه ای ولی علی پور 
آب  ميكروبی  کيفيت  بندرعباس  در   1383 سال  در  همكارانش  و 
آشاميدنی اتوبوس های بين شهری را بررسی کردند. علی پور در مطالعه 
خود تعداد 38 نمونه را مورد بررسی قرار داد که در همه موارد کلر باقی 
 مانده صفر بود و شش مورد از کل نمونه ها، آلودگی با منشاء کلی فرم 

مدفوعی داشت )1(.              
در بررسی دیگری در مشهد زهره وجودی و همكارانش در سال 
1385 پژوهشی تحت همين عنوان انجام دادند. نتایج مطالعه آنان نشان 
داد که ميزان کلی فرم مدفوعی، کل کلی فرم و باکتری هتروتروف به 
ترتيب در 23/3% و 37/8% و 90% نمونه ها بيش از حد استاندارد بود 
و ميزان کلر باقی  مانده در 80% موارد کمتر از حد استاندارد بود )2(. 
در پژوهشی مشابه سيد محمد عزیزی و همكاران در سال 1376 
در کرمانشاه مشاهده کردند که 46% آب مصرفی سالم و 54% آب 

مصرفی آلوده به کلی فرم کل بوده است )3(.  
در مطالعه مشابه دیگری که توسط تارخ خدادادی و همكاران در 
سال 1382 بر روی کيفيت آب آشاميدنی در ترمينال صفه اصفهان 
انجام گرفت، مشاهده شد که 15% کل نمونه ها آلوده به کلی فرم 
کل، 2/5% نمونه ها آلوده به کلی فرم مدفوعی و کلر باقی  مانده در 
و  اهميت موضوع  به  توجه  با  لذا  )4(؛  بود  نيز صفر  اتوبوس ها  تمام 
نتایج پژوهش هاي فوق که نشان می دهد آب مصرفی در اتوبوس ها 
برنامه ریزی  ندارد، جهت  مطابقت  ملی  استانداردهای  با  مواردی  در 
دقيق، نظارت و کنترل مؤثرتر آب آشاميدنی مصرفی در اتوبوس های 
مسافران،  سالمت  حفظ  راستای  در  و  بوشهر  بندر  شهری  بين 
با  و  آزمایش  اتوبوس ها  کيفيت ميكروبی آب آشاميدنی مصرفی در 
استانداردهای ميكروبی موجود مقایسه شد و مورد ارزیابی قرار گرفته 

است. 

مواد و روش ها
در این مطالعه توصيفی- تحليلی که به صورت مقطعی با هدف 
بررسی کيفيت ميكروبی آب  های آشاميدنی انجام شده است، تعداد 
بين شهری  اتوبوس های  استفاده در  نمونه آب آشاميدنی مورد   80
بوشهر در سال  بندر  پایانه مسافربری  در مبادی ورودی و خروجی 
1389 که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند مورد آزمایش قرار 
گرفتند، برای این منظور ابتدا با مراجعه به سازمان حمل و نقل بندر 
بوشهر اطالعات مورد نياز در مورد تعداد و انواع اتوبوس  های ورودی 
آبخوری  های  تعداد  و  فعال  تعداد مسافرین، شرکت  های  و خروجی، 
حال  در  اتوبوس  مجموع 122  از  گردید.  استفاده جمع آوری  مورد 
به  توجه  با  و  انجام شده )1-3، 5(  پژوهش های  اساس  بر  سرویس 
ميزان آلودگی های گزارش شده به کمک فرمول برآورد حجم نمونه 
نسبت با ضریب اطمينان 95%، تعداد نمونه  های مورد نياز 80 نمونه 

تعيين گردید و سپس در یک مقطع زمانی سه ماهه )مهر، آبان و 
آذر( که با توجه به شرایط آب و هوایي بوشهر بيشترین مسافرت ها به 
شهر بوشهر صورت می گيرد به صورت تصادفی و پس از پياده شدن 

مسافرین، از مخازن آب اتوبوس ها نمونه برداری شد. 
اساس  بر  آزمایشگاه  به  انتقال  و  نمونه برداری  مراحل  تمام 
گرفت  صورت  آب  ميكروبی  آزمایشات  جهت  موجود  استانداردهای 
)15(. کلر آزاد باقی  مانده و pH با استفاده از کيت کلر سنجی DPD و 
کيت pH متر پرتابل مارک Hach  و دما نيز توسط ترمومتر جيوه ای در 
محل نمونه برداری ثبت گردید. سپس نمونه  ها در ظروف سر سمباده  ای 
حاوی 2 الی 3 قطره تيوسولفات سدیم 1 درصد که در دمای 170 
درجه سانتی گراد استریل شده بود، جمع آوری و در جعبه های حاوی 
بسته های یخ )Cold Box( در کم تر از 2 ساعت به آزمایشگاه منتقل و 

آزمایشات الزم صورت گرفت.
به منظور بررسی کيفيت ميكروبی آب آشاميدنی مورد استفاده 
در اتوبوس های بين شهری، نمونه آب  های آشاميدنی انتخاب شده از 
مورد  باقی مانده،  آزاد  کلر  و  مدفوعی  فرم  کلی  و  کل  فرم  کلی  نظر 
آزمایش قرار گرفتند. جهت تعيين کلی فرم کل و کلی فرم مدفوعی از 
روش تخمير چند لوله ای MTF(1( بر اساس کتاب استاندارد متد برای 
الکتوز  کشت  های  محيط  از   .)15( گردید  استفاده  آب  آزمایش های 
براث و برليانت گرین جهت تست های احتمالی و تأیيدی کلی فرم کل 
و محيط کشت EC جهت تست تكميلی و تعيين کلی فرم مدفوعی 

استفاده شد.
در انتها نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16 مورد تجزیه 
سازمان   ،)10( ایران  ملی  استاندارد  با  نتایج  و  گرفت  قرار  تحليل  و 
امریكا )11( و رهنمودهای سازمان بهداشت  حفاظت محيط زیست 
 t-test جهانی )12( مقایسه گردید. در تحليل داده  ها نيز از آزمون های

و کاي دو استفاده گردید.

نتايج
از 80 نمونه آب انتخاب شده 79 نمونه مربوط به آب مورد استفاده 
در اتوبوس ها و یک مورد از آب آشاميدنی آب خوری موجود در ترمينال 
می باشد. متوسط سن رانندگان در این مطالعه 42/3 سال با محدوده 
سنی 25 تا 65 سال بود. از نظر وضعيت تحصيلی 42/5% رانندگان 
دارای مقطع تحصيلی سيكل با بيشترین فراوانی و تنها 1 مورد )%1/2( 
بی  سواد در بين رانندگان وجود داشت. جنس مخزن آب مورد استفاده در 
اتوبوس ها، 83/7% دارای مخازن فلزی )گالوانيزه، استيل و آلومينيوم( و 
16/3% اتوبوس ها دارای مخازن فایبرگالس بودند. از 122 اتوبوس در حال 
سرویس دهی بيشترین سهم مربوط به اتوبوس ولوو )64 مورد( بود. جدول 

)1( توزیع فراوانی آب های نمونه برداری شده را نشان می دهد.
و   E. coli به  نمونه  ها  آلودگی  ميزان  ميانگين  تی،  آزمون  طبق 
کلی فرم کل در مخازن فلزی بيشتر از مخازن فایبرگالسی بود، ولی 
این تفاوت بر اساس داده  های موجود معنی دار نبود. از اتوبوس  هایی 
که از آن ها نمونه برداری آب انجام شده، 61/2% برای ذخيره سازی 
ليتری   20 پالستيكی  گالن  از  آب خوری  مخازن  آب گيری  و  آب 
بود  مؤثر  آب  در کاهش کيفيت  این موضوع  که  استفاده می کردند 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Multiple Tube Fermentation
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به طوری که ميانگين آلودگی ميكروبی نمونه  ها به E. coli  و کلی فرم 
کل در اتوبوس هایی که جهت آب گيری و ذخيره سازی آب از گالن 20 
ليتری استفاده می کردند بيشتر از اتوبوس هایی بود که به طور مستقيم با 
شيلنگ و از شير آب شبكه شهری آب گيری می کردند، )P<0.05( در 
82/5% اتوبوس ها آب مصرفی، آب شبكه آب رسانی شهری، در %16/2 
اتوبوس ها آب معدنی و در 1/3% اتوبوس ها از آب ایستگاه های تصفيه 
شهری استفاده می شد. الزم به ذکر است که در کليه اتوبوس هایی که 
از آب معدنی استفاده می کردند آلودگی ميكروبی مشاهده نشد. 75% از 
اتوبوس  ها در هنگام آب گيری مخزن آب خوری را به طور کامل تخليه 
کرده و سپس آب گيری می کردند. علي رغم این که شمارش E. coli و کلی 
فرم کل در مخازني که تخليه کامل می شدند کم تر از مخازني بود که قبل 
از آب گيری تخليه نمی شدند ولي این ارتباط معنادار نبود. در 53/8% از 
اتوبوس ها آب گيری مخازن آب خوری به صورت روزانه انجام می گرفت. در 
75% از اتوبوس  ها مخازن آب خوری به صورت هفتگی شستشو می شدند. 
در اتوبوس  هایی که مخزن آن  ها به صورت روزانه شستشو می شد و سپس 
آب گيری انجام می گرفت، آلودگی به کلی فرم مدفوعی )E. coli( و کلی 
فرم کل مشاهده نگردید. ميانگين ميزان آلودگی ميكروبي نمونه  ها به کلی 
فرم مدفوعي و کل کلی فرم در مخازني که روزانه شستشو می شدند 
کم تر از مخازني بود که هفتگي شستشو می شدند. در 71/2% از اتوبوس  ها 
برای خنک کردن آب از یخ استفاده می کردند. مقایسه ميزان آلودگی بين 
اتوبوس هایی که از یخ استفاده می کردند و اتوبوس هایی که از یخ استفاده 
 E. نمی کردند، نشان داد که ميانگين ميزان آلودگی ميكروبی نمونه ها به
coli و کلی فرم کل در اتوبوس هایی که از یخ استفاده می کردند بيشتر از 
 E. اتوبوس  هایی بود که از یخ استفاده نمی کردند. تمام موارد آلودگی به
coli و کلی فرم کل مربوط به اتوبوس هایی بود که از یخ استفاده می کردند 
)نمودار 1(. رابطه بين محل تأمين یخ و ميزان آلودگی به E. coli و کلی 
فرم کل را نشان می دهد. ميزان کلر باقی  مانده در 97/5% موارد برابر 
صفر و ميزان آن در 2/5% ما بقی نمونه ها نيز از حد استاندارد کم تر بود. 
ميانگين pH نمونه ها برابر 7/8 با انحراف معيار 0/41 و در محدوده بين 
6/8 تا 8/7 بود. بيشترین فراوانی pH نمونه  ها در محدوده 8/2 به ميزان 
27/5% گزارش شد. در این بررسی ارتباط معنی داری بين pH و ميزان 
آلودگی باکتریایی مشاهده نشد )نمودار 2(. در 87/5% از نمونه ها کلی 
فرم کل وجود نداشته و در سایر موارد تعداد آن  ها از 2/2 تا 16 متغير بود 

)نمودار 3(.           
در 91/2% موارد کلی فرم مدفوعی )E. coli( در آب وجود نداشت 

و در 8/8% موارد کلی فرم مدفوعی )E. coli( از حد استاندارد بيشتر بود 
)نمودار 4(.

بحث
بر اساس استاندارد آب آشاميدنی ایران کليه ی آب  های آشاميدنی باید 
فاقد باکتری شاخص اشرشيا کلی گرما پای باشند و وجود این باکتری ها در 
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بررسی كيفيت باكتريايي آب آشاميدنی در اتوبوس های مسافربری بين شهری بندر بوشهر در سال 1389

آب نشان دهنده ناکافی بودن فرایند تصفيه و همچنين آلودگی متناوب و 
اخير با مدفوع انسان و حيوان می باشد )10(.

بر این مبنا در 12/5% )تعداد 10 مورد( نمونه  های مورد آزمایش 
ميزان کلی فرم و در 8/8% )تعداد 7 مورد( نمونه  ها ميزان اشرشيا کلی 

بيش از حد استاندارد بود.
در  مصرفی  آشاميدنی  آب  آلودگی  ميزان  مشابه،  مطالعات  نتایج 
اتوبوس ها به کلی فرم کل و کلی فرم مدفوعی را به ترتيب 34/21% و 
15/08% در بندرعباس، 23/3% و 37/8% در مشهد 54% و 41% در 
کرمانشاه و 45% و 35% در کرمان 15% و 2/5% در اصفهان بوده است 
)3-1، 5 و 14(. مقایسه مقادیر ذکر شده در شهر بوشهر، بيانگر ميزان 
آلودگی کمتر نسبت به شهرهای بندرعباس، مشهد، کرمانشاه و کرمان و 
آلودگی به کلی فرم مدفوعی بيشتر نسبت به شهر اصفهان می باشد. دالیل 
مختلفی همچون ميزان رعایت بهداشت فردی، محل تأمين یخ و چگونگی 
نگهداری یخ در محل خرید، روش برداشت و محل تأمين آب، ميزان 
شستشوی مخازن و ذخيره آب می تواند، متفاوت بودن ميزان آلودگی 
در مطالعات مختلف را توجيه کند. مشخص گردید که ميزان آلودگی در 
زمانی که از آب  های بسته بندی در اتوبوس  ها استفاده می شد، صفر بود در 
حالی که تمام نمونه  های آلوده مربوط به اتوبوس هایی بود که از یخ استفاده 
می کردند، از طرف دیگر ميزان آلودگی به اشيرشيا کلی در اتوبوس هایی که 
مخازن آن ها به طور روزانه شستشو می شد کم تر از مخازنی بود که هفتگی 
شستشو می شدند. همين طور ميزان آلودگی در مخازن فایبرگالس کم تر 
از مخازن فلزی بود و در اتوبوس  های که برای آب گيری از گالن های 20 
ليتری استفاده می شد آلودگی بيشتر از مخازنی بود که به طور مستقيم و 

به کمک شيلنگ از شير آب شبكه شهری آب گيری می کردند.
لذا با توجه به موارد فوق می توان نتيجه گرفت که آلودگی آب مخازن 
آلوده بودن یخ، عدم رعایت  از عواملی چون  ناشی  اتوبوس ها می تواند 
بهداشت فردی، روش برداشت غير مستقيم، آلودگی منبع برداشت آب، 

آلوده بودن ظروف نگهداری، جنس مخازن نگهداری آب و عدم شستشوی 
مرتب و روزانه مخازن ذخيره آب باشد. در مطالعه مشابهی که توسط 
آلودگی آب  نيز  و همكارانش در مشهد صورت گرفت  یزدی  وجودی 

مخازن اتوبوس  ها به عوامل فوق نسبت داده شده است )2(.
دیگری  مشابه  مطالعه  در  نيز  همكارانش  و  پور  علی  همچنين 
آلودگی های مشاهده شده را به عواملی نظير یخ مورد استفاده و مخازن 
ذخيره آب نسبت دادند )1(. نتایج این پژوهش در مورد عوامل آلوده کننده 
آب  های توزیعی در اتوبوس ها با نتایج مطالعات به دست آمده از بررسی 
کيفيت آب آشاميدنی مصرفی در وسایل نقليه عمومی بين شهری در 
کرمانشاه )3( و بررسی فراوانی نسبی آلودگی ميكروبی آب شرب وسایل 
نقليه عمومی ورودی به پایانه صفه و راه آهن اصفهان )14( مطابقت دارد. 
بر اساس استاندارد آب آشاميدنی ایران مقدار مطلوب کلر آزاد باقی مانده 
در آب های آشاميدنی در هر نقطه از شبكه پس از نيم ساعت زمان تماس 
و در تانكرهای سيار آب آشاميدنی در محل توزیع به ترتيب 0/5 تا 0/8 و 

یک ميلی گرم در ليتر باید باشد )10(.
در حالی که نتایج پژوهش نشان می دهد در 97/5% موارد )78 مورد( 
مقدار کلر باقی مانده صفر می باشد که قابل قبول نيست. نتایج مطالعات 
در  کرمان  در  و  موارد  در %100  بندرعباس  در  می دهد  نشان  مشابه 
73/75% موارد کلر باقی مانده صفر بوده است )1 و 5(. با توجه به این که 
کلر آزاد باقی مانده یک شاخص خوب جهت سنجش کيفيت ميكروبی 
آب آشاميدنی است و به عنوان یک ضریب اطمينان در برابر پيشگيری 
از آلودگی های ثانویه آب عمل می کند )19-16(، توجه و کنترل دائمی 

ميزان کلر باقی مانده آب های مصرفی در اتوبوس ها توصيه می شود.
با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه جهت بهبود وضعيت 
موجود برای حفظ سالمت مسافرین پيشنهاد می شود در کليه اتوبوس ها 
از آب های بسته بندی شده استفاده شود و مسئولين بهداشتی ضمن 
نظارت بيشتر در جهت آموزش رانندگان و مهمانداران اتوبوس ها در ارتباط 
با داشتن کارت بهداشتی، بهداشتی کردن محيط اتوبوس ها، شستشوی 
مرتب مخازن ذخيره آب، آبگيری مستقيم مخازن، رعایت بهداشت فردی 
به ویژه در هنگام استفاده از یخ، برداشت آب از منابع مطمئن و دارای کلر 
باقی مانده در حد استاندارد، عدم استفاده از ليوان مشترک، کلرسنجی 
به کمک کيت های کلرسنجی و کلرزنی دستی اقدامات الزم را به عمل 

آورند. 

تشکر و قدردانی
این مقاله بخشی از طرح مصوب کميته تحقيقات دانشجویی دانشگاه

علوم پزشكی بوشهر می باشد. نویسندگان از حمایت کميته تحقيقات 
از همكاری ریاست محترم مرکز  دانشجویی تشكر نموده و همچنين 
بهداشت شهرستان بوشهر برای انجام آزمایش ها در آزمایشگاه این مرکز و 

سرکار خانم دهقانی کارشناس آزمایشگاه این مرکز قدردانی می نمایند.
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Abstract
Background & Objective: Road transportation and specifically bus travel accounts for the bulk of travel. Contaminated drink-
ing water consumption is one of the issues that threaten health, and always there is pollution possibility in drinking water in 
buses. This study evaluated the microbial quality of consumed drinking water in buses and also compared it with available 
standards.

Materials & Methods: This study is a cross-sectional study. By considering  similar studies, 95% confidence interval and based 
on the samples size formula for tradition of proportion, 80 buses from 122 buses that entered Bushehr Passenger Depot from 
other cities or exited it were randomly selected. Over a three-month period, samples were taken from drinking water in these 
buses. Temperature, pH, residual chlorine, total coliform )TC(, and fecal coliform )E. coli( in each sample were measured in 
accordance with the standard method. Statistical analysis of the data was carried out with SPSS Version 16, and the t-test was 
performed for statistical difference.

Results: The results showed that residual chlorine in 97.5% was zero and pH values of the samples were in the range of 6.8-8.7. 
TC and E. coli numbers in 12.5% and 8.8% of the samples were higher than those of standards, respectively.

Conclusion: Use of ice, washing time of the drinking water tank )daily or weekly(, and method of usage and storage of drink-
ing water (with 20-liter tanks) had significant effects on the bacterial loads of the drinking water in the tanks (p value <0.05). 
Some factors such as tank material, driver’s education and age, type and model of the bus, filling time of the tank (daily or 
weekly), the method of filling and emptying the tank (complete clearing out of the tank or otherwise), and distance had no 
significant effect on the quality of the drinking water in the buses.

Keywords: Coliform, E. Coli, Residual Chlorine, Bus, Boushehr.
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