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 چکیده
ی هاحوضچه دری مصرف آب ،یبهداشتبر طبق استانداردهای         

ی دارا دیابای دنیآشاام آب مانناده  گار  آبی هااچشمهی شنا
 نیااباشاد   مناسا ی کروبایم ویی ایمیشا ،یکایزیفی هایژگیو

فیزیکوشیمیایی و بار میکروبای  تیفیکی ابیارزی راستا در مطالعه
 شهرمشکین شهرستانی معدنی هاچشمههای شنای حوضچه آب

 مطالعاه نیاا در  گرفات انجاا  49-49ساا  رد لیاردب در استان
ی عادنم گر  آب یهااز چشمه نمونه 25 تعداد ،یمقطع -یفیتوص

تاا  49 در طای مهار( لیاموئ و نرجاهیق) شاهرمشکین شهرستان
 دماا، شااملیی ایمیکوشایزیف خاوا   شاد برداشاته 49 شهریور

pH،EC ، ی پارامترهاامیازان  و ماناد یباق و کلر تیائیقل ،یسخت
 ناوزا،یآئروژ سودوموناس اورئوس، لوکوکوسیاستاف شاملی کروبیم
 اسااس بری مدفوعی هاکوسانتروکو وی مدفوع و تا ی هافر یکل

از خاااوا   یااا یچه  شااادند یااایناساااتاندارد تعی هااااروش
شد  مطابق با استاندارد نبود  جمعیت  یریگانداز فیزیکوشیمیایی 

 نوزایآئروژ سودوموناس وی مدفوع فر یتا ،کلفر  یکلهای باکتری
 ازحاد شیباها نمونهدرصد  89/29و 70/09 ،94/88به ترتی  در 

درصاد  82/9و بااکتری انتروکوکاوس مادفوعی در ود ب استاندارد
مشاهد  شد  با توجه به بار میکروبی باالی دید  شاد  در  هانمونه

اساتخرهای شانای ماورد  آب تیافیک مستمر شیپااین مطالعه، 
 نظار باهی ضارور شناگران سالمت وی منیا شیافزای برااستفاد  
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Abstract  

    According to sanitation standards, swimming 

pools water like drinking water should have 

acceptable physicochemical and microbial 

qualifications. This survey was conducted to 

investigate physicochemical and microbial 

qualities of hot spring pools in Meshkin Shahr, 

Ardabil Province in 2014-2015. In this cross-

sectional study, 52 samples were taken from 

mineral hot springs in Meshkin Shahr 

(Gheynarcheh and Moeil) from Sep 2014 to Aug 

2015. The physicochemical parameters 

including temperature, pH, EC, hardness, 

alkalinity and residual chlorine and microbial 

parameters such as Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, total coliform, fecal 

coliform and fecal streptococci were determined 

by the standard methods. None of the measured 

physico-chemical parameters complied with the 

standards. Total coliform, fecal coliform and 

Pseudomonas aeruginosa in 88.46%, 73.07% 

and 53.84% of the samples were respectively 

above the standard rates. Fecal streptococci 

were observed in 3.85% of the samples. 
According to this study results there is a need to 

monitor water quality to increase swimmers 

awareness of the risks to prevent the 

transmission of certain diseases. 

Keywords: Hot Spring Pools, Physicochemical 

Properties, Microbial Contamination, Swimming Pool, 

Meshkin Shahr. 
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 مقدمه 

های آبگر  به علت های شنای چشمهاستخرها و حوضچه     

همزمان مورد استفاد  افراد متعددی قرار  طوربهاین که 

باشند  این گیرند، با مسائل و خطرات بهداشتی همرا  میمی

توان به سه دسته خطرات فیزیکی، شیمیایی و خطرها را می

خطر، خطر  ترینمهممعمو   طوربهمیکروبی تقسیم نمود و 

های ناشی از آن است  از جمله این میکروبی و بیماری

های دستگا  گوارش )وبا، حصبه، توان به بیماریها میبیماری

های چشم ( بیماری Aو Eاسها  باسیلی، هپاتیت عفونی

نی )گلو درد چرکی( و )تراخم، ور  ملتحمه(، گوش، حلق و بی

نت قارچی بین انگشتان های پوستی )انواع کچلی، عفوبیماری

( اشار  کرد  از 5های ناشی از مایکوباکتریو  مارینو پا و عفونت

های شنا مدیریت مناس  و پایش مداو  حوضچه روینا

های تصفیه و سالم بودن آب در اطمینان از روش منظوربه

راستای حفاظت از بهداشت عمومی، امری ضروری و الز  به 

، 4955استاندارد ( و )5945کاران، آید )مختاری و همشمار می

5984 ) 

شاخص کیفیت فیزیکی، شیمیایی و  عنوانبهچندین فاکتور  

 یریگانداز میکروبی آب استخرها پیشنهاد شد  است که با 

توان از سالمت کیفی آب استخرها آگاهی حاصل می هاآن

، pHهای فیزیکی و شیمیایی شامل دمای آب، نمود  شاخص

میکروبی  هایشاخصو  5ماند باقی کلر آزادتی و قلیائیت، سخ

،کلی فر  9کلی فر  تا  هایباکتریاز قبیل جمعیت میکروبی 

نشانگر آلودگی  عنوانبه 2و استرپتوکوکوس مدفوعی 9مدفوعی

و  4اورئوس استافیلوکوکوسهای مدفوعی و باکتری

ای های مخاطر شاخص عنوانبه، 0آئروژینوزا سودوموناس

)سالواتو و همکاران  شودمیآب استخر در نظر گرفته بهداشتی 

5779 )  

ی هاچشمه در آبی فیکی هاشاخص عنوان بای امطالعه در

ی باکتر بر یدتأک با ر،ین شهرستانی معدن گر  آب

 هانمونه %40/84 که  شد داد نشان اورئوس لوکوکوسیاستاف

 از باالتر اورئوس، لوکوکوسیاستاف مجاز حد با سهیمقا در

                                                           
1 Mycobacterium marinum 
2 Residual chlorine 
3Total coliform 
4Fecal colifom 
5Fecal streptococcus 
6Staphylococcus aureus 
7 Pseudomonas aeruginosa 

) باقری اردبیلیان و همکاران  داشتند قرار استاندارد محدود 

5949  ) 

 لتریفی کروبیمی بررس عنوان با 5755 سا  دری امطالعه     

 که داد نشان ایجورجی آتالنتا -مترو دری عمومهای استخر

ی آلودگ و هانمونه %42 در آئروژینوزا سودوموناسگی آلود

 هانمونه از %28 دری مدفوع شاخص  ی عنوانبهی اکلیاشرش

(  5759ی، ماریب از یریشگیپ و کنتر  مرکز(د ش مشاهد 

 بسیار شیوع 5775 در سا  ایرلند در ایمطالعه در همچنین

 در است شد  گزارش آئروژینوزا سودوموناس باکتری از باالیی

 %09 و شنا استخرهای %98 که است شد  عنوان مطالعه این

) مور  و همکاران،  اندبود  آلود  گر آب  یهاو چشمه جکوزی

5775 ) 

 47 فاصله در اردبیل استان توابع از شهرینکمش شهرستان

 کو  غربی شما  ضلع و دامنه درو  استان مرکز کیلومتری

 معدنی گر  آبهای چشمهو  است گردید  واقع سبالن

 از کیلومتری 57 در حدودسویی  موییلو  قینرجه هایبنا 

  قرار دارند نشهرستا مرکز

 صنایع و فرهنگی میراث ادار  طرف از شد  ارائه آمار اساس بر 

 نفر 877777 از بیش ساالنه شهرینکمش شهرستان دستی

 و معدنی گر  آب هایچشمه درمانی خاصیت از استفاد  جهت

 مراجعه محل این به منطقه توریستی و طبیعی هایجاذبه

 ( 5980زاد  و همکاران، د ) علیکننمی

آلودگی میکروبی  در  و کنتر یی شناسا تیاهم به توجه با لذا

تعیین و  باهدفآب گر  معدنی و  هایچشمهاستخرها و 

 آبی هاچشمهارزیابی کیفیت فیزیکو شیمیایی و میکروبی 

 نینخستی برا مطالعه نیا شهرمشکینی شهرستان معدن گر 

 و رجهنیق یمعدن آبگر  یاستخرها در 5949-49در سا   بار

 مطالعه  ی از یبخش عنوانبه و شهرستان نیا در واقع لیموئ

 یاستخرها یفیک هایشاخص یبررس ینهزم در گسترد 

  گرفت صورت لیاردب استان یمعدن
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 هاروشمواد و 

 از نمونه 25 تعدادی، مقطع -یفیتوص مطالعه نیا در     

 شهرستانی قینرجه و موئیل واقع در معدن گر  آبی هاچشمه

و  49فصو  پاییز و زمستان  در لیاردب استان در شهرمشکین

  شد برداشته49بهار و تابستان 

 گر  آبی هاچشمهی شنای هاحوضچه از آب بردارینمونه 

 ،یتصادف صورتبه( استخرورودی و خروجی  آب) شهرنیمشک

ی هاروش 9213Bد استاندار روش مطابق کنواختی و همگن

) روش  گرفت صورت فاضالب و آب هایشآزمای برا استاندارد

ی برا ( 5772آب و فاضالب،  هایشآزمااستاندارد برای 

 دقتبه که شد استفاد ی تریل  های ییبطر از بردارینمونه

 سپس وی آبکش مقطر آب بایی نها مرحله در و شد  شسته

 در شنا از بعدی هانمونه محل، در حضور از پس و شدند لیاستر

 شناهای حوضچه در شناگران حداکثر شد که برداشتهی زمان

  دهند نشان رای بحران وی واقع طیشرا هانمونه تا داشتند حضور

 شناهای حوضچه از آبی خروج محل ،بردارینمونه نقطه 

   شد انتخاب

 استخر که آب بهی ورود مخزن از زین شنا از قبلهای نمونه

 تریندر کوتا  هاهنمون  شد برداشته نداشتند، هیثانوی آلودگ چیه

ی هابسته مجاورت در) گرادیسانت درجه 9 یدما و ممکن زمان

ی عیطب علو  دانشکد  شگا یآزما به ،(کلدباکس داخل در و خی

 ت  افی انتقا  زیتبر دانشگا 

 دماسنج از استفاد  با دما لیقب ازیی ایمیکوشیزیف خوا ی برخ

و کلر آزاد  Metrohme کارخانه متر ساخت pHبا   pHای،جیو 

 بردارینمونه محل درتوسط کیت سنجش کلر  ماند باقی

 ویی ایمیش ،یکیزیفهای شاخص ریسا و شد گیریانداز 

 آب شیآزما استانداردی هاروش طبق و شگا یآزما دری کروبیم

فر  ی کلیبررسد  آزمایشات میکروبی برای ش نییتع فاضالب و

اساس استاندارد شمار   بر نمونه، در موجودهای تا  و مدفوعی 

9221B  9221وE  آزمایشات آب و فاضالب با استفاد  از روش

محیط کشت مورد استفاد  در مرحله انجا  گرفت   یالولهچند 

 احتمالی الکتوز براث بود 

 

 

درجه  92±2/7پس از تلقیح و گرماگذاری در دمای  هانمونه    

مثبت  ورتدر صساعت،  98ساعت تا  59گراد به مدت سانتی

منتقل شد  و مثبت بودن نتایج در  ییدیتأبودن به مرحله 

تا  59( پس از BGB8محیط کشت برلیانت الکتوز بایل براث )

گراد، حضور کلی فر  درجه سانتی 92ساعت گرماگذاری در  98

  کردمی یدتائدرجه، حضور کلی فر  مدفوعی را  2/99تا  و در 

درصد حدود  42پوآسون با نتایج با استفاد  از جدو  توزیع 

 گزارش گردید  MPN/1004 صورتبهاطمینان 

استاندارد  روش بر اساس اورئوس لوکوکوسیاستاف آزمون

9213B  در محیط کشت مانیتو  سالت آگار، صورت گرفت و

کلنی  عنوانبه ییدیتأهای زرد طالیی با انجا  آزمون هاییکلن

روش استاندارد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس گزارش شد )

 ( 5772برای آزمایشات آب و فاضالب، 

 9213E بررسی وجود سودوموناس آئروژینوزا طبق استاندارد

های استاندارد در محیط کشت سیترمایدآگار انجا  کتاب روش

 92±2/7ساعت گرماگذاری در دمای 59گرفت که پس از 

هایی که پیگمان سبز تولید کرد  و در کلنی گرادسانتیدرجه 

فلورسانس سبز رنگ را ایجاد کردند  57مقابل اشعه فرابنفش

روش شمارش شدند ) های سودوموناس آئروژینوزاکلنی عنوانبه

 ( 5772استاندارد برای آزمایشات آب و فاضالب، 

کلی طبق استاندارد  آزمون میکروبی برای بررسی وجود اشرشیا

آگار و M-FC آگار و   Endoدر محیط کشت 9222Cشمار  

 اسایی انتروکوکوس مدفوعی نیز بر اساس استاندارد شمار شن

9230B   انجا  گرفت )روش استاندارد برای آزمایشات آب و

  (  5772فاضالب، 

در نهایت نتایج آزمایشات فیزیکوشیمیایی و میکروبی توسط 

مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار  SPSS-16و  Excel افزارنر 

 داردها مقایسه شد گرفت و نتایج حاصل با استان

                                                           
8 Brilliant green bilelactose broth 
9 Most Probable Number 
10 Ultra Violet 
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 نتایج وبحث

 پارامترهاااای گیاااریاناااداز  از حاصااال نتاااایج میاااانگین     

 ،(°C) دماا شامل موئیل و قینرچه هایگر  آب فیزیکوشیمیایی

pH،EC  (s/cmμ)، ماناد باقی آزاد کلار (mg/L)، و آب ساختی 

 در ملای اساتاندارد با نتایج مقایسه و( mg/L CaCO3) قلیائیت

   است آمد  5 شمار  جدو 

 کلار میازان تحقیق، دور  کل در که داد نشان حاصل نتایج     

 در و صافر موئیال آبگار  هااینموناه تماامی در ماند باقی آزاد

 mg/L 2 حاداکثر و 5/7 حاداقل قینرجاه گار  آب هااینمونه

 آماد  گیریاناداز  عناصار غلظات 5 شمار  جدو  در  باشدمی

  است

 مجاز حد با آن سهیمقا وی بردارنمونهی استخرها کیتفک بهیي ایمیکوشیزیف یپارامترها اریمع حرافان و نیانگیم -1جدول 

 

در موئیل و  5705ترین مقدار هدایت الکتریکی آب کم      

متر در قینرجه بود  زیمنس بر سانتیمیکرو 2425باالترین 

 نیکمتر و نیشتریب که داد نشان آبی هانمونهی سختی بررس

گر  میلی 9/909و  9978 با نرجهیق گر  به آب مربوط مقدار

 با برابر تیائیقل کمترین میزان  بودبر لیتر کربنات کلسیم 

mg/L CaCO3  4/52 مقدار نیشتریب و ودب لیموئ در mg/L 

CaCO3  4/574 به ثبت رسید  میانگین دماهای  نرجهیقر د

ثبت شد  در طو  تحقیق نشان داد که بیشترین مقدار دما در 

و کمترین دما در موئیل با  80/89منبع آب قینرجه با میانگین 

های گراد به ثبت رسید  است  نتایج آزموندرجه سانتی 2/95

های شنای قینرجه و فته بر آب حوضچهمیکروبی صورت گر

موئیل به تفکی  استخر و فصو  مورد بررسی در جدو  شمار  

ی بررس حاضر مطالعه درآمد  است   5و  5و شکل شمار   9

 درصد نیشتریب که دهدیم نشانی کروبیمی پارامترها

 94/88 در و بود تا فر  یکل به مربوط شد  جدای هایباکتر

از حد استاندارد بود  همچنان که در  رجخاها نمونه درصد

ی پارامترها مطابقت رصدشود دمشاهد  می 9جدو  شمار  

 و بود ریمتغ 29/55 تا577از استاندارد ریمقاد بای کروبیم

ی و تا  مدفوعفر  یکل و نوزایآئروژ سودوموناسهای یباکتر

 آب چشمهی شنا حوضچه از جداشد های یباکتر ترینشایع

ی باکتر ترینشایعی مدفوعفر  تا  و یکل و هنرجیق گر 

  بود لیموئ آبی هانمونه از جداشد 

 گرم بر لیتر()واحد میليبردارینمونهی استخرها کیتفک بهشده  گیریاندازهغلظت عناصر  -2جدول 

 3CO 3HCO Cl 4SO Ca Na K Mg نام استخر

 55N.D 9/542 5207 527 90/570 5774 575 5/99 قینرچه

 N.D 4/94 4/52 995 58/555 0/44 5/54 5/54 ئیلمو

                                                           
11 Not detect 

 pH درجه حرارت آب نا  استخر

 

 

 سختی

L/mg 

 قلیائیت    

L/mg 

 هدایت الکتریکی

  () 

 ماند کلر آزاد باقی
mg/L         

 92/7±50/7 2204±04/994 52/599±0/50 4/944±8/54 59/4±54/7 80/89±45/7 قینرچه

 7 2/5529±4/08 40/58±72/5 0/942±4/8 9/2±92/7 2/95±9/7 موئیل

 5-9  527≥ 577-977≥ 5/0-8/0 54 میزان استاندارد

های درصد نمونه

 مطابق با  استاندارد

7 7 7 7 7 7 
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 میکروبي برای آب گرم معدني قینرجه به تفکیک فصول مورد بررسي هایآزمونن نتایج میانگی -1 شکل

 برداری و مقایسه با حد مجازهای میکروبي به تفکیک استخرهای نمونهمیانگین و انحراف معیار نتایج آزمون -3جدول 

 دور 

 زمانی

 نا 

 استخر

 استافیلوکوس

ml)اورئوس

 /تعداد(577

 سودوموناس آئروژینوزا

(ml577)تعداد/ 

 کلی فر  تا 
(MPN/100ml) 

 کلی فر  مدفوعی
MPN/100ml)) 

 اشرشیاکلی

(ml577)تعداد/ 

 انتروکوکوس مدفوعی

(ml577)تعداد/ 

 پاییز

 

 

 

/99±59/979 5577±52/5472 58777±72/5095 7 قینرجه

599 

- 7 

/40±02/5884 9/8999±55/0905 7 7 موئیل

5444 

- 7 

 زمستان

 

 

 

/40±75/90285 7 قینرجه

44445 

45/5254±40/5444 24/908±40/044 95/47±99/5905 7 

 99/999±92/200 99/8497±80/2595 5444±5277 40/57444±5277 9/999±92/200 7 موئیل

 بهار

 

±45/0959 95852±52/55044 85277±44/58595 7 قینرجه

59427 

54/9949±52/59449 7 

 7 52/5248±05/949 5027±90/5874 9902±05/2745 7 7 موئیل

 تابستان

 

±92/55559 99/52899±94/54952 54777±55/99507 7 جهقینر

0777 

44/4494±40/4494 7 

 7 99/5942±95/87 5277±477 4577±59/4899 7 40/7±52/5 موئیل

میزان 

 استاندارد

 27 <5 7 <5 <5 577 

درصد 

های نمونه

مطابق با 

 استاندارد

 577 52/94% 29/55% 45/54% 45/54% 52/44% 

C
F

U
/1

0
0
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بررسي مورد فصول تفکیک به موییل معدني گرم آب برای میکروبي هایآزمون نتایج میانگین  -2 شکل

یی ایمیشکویزیفی پارامترها از  یچیه حاضر، قیتحق در     

برای آب  موجودی اردهااستاند و ارهایمع با ،یبررس مورد

لذا با توجه به این که این استانداردها   نداشت مطابقتاستخرها 

و با عنایت به این عد  تطابق،  اندشد برای آب استخرها تدوین 

معدنی طبیعی ضروری  هایآبتدوین استانداردهای ویژ  برای 

 آزاد کلر زانیم که داد نشان جینتای بررسرسد  به نظر می

 2/7 تا 5/7 نیب نرجهیق از شد  برداشتی هانمونه در د مانباقی

 آبی هانمونهی تمام در واقع در و بود ریمتغ تریل بر گر میلی

گفت  توانیم  نداشت وجود یکاف حد به گندزدا ماد  نرجهیق

که علت کم کلر، دمای باالی آب در قینرجه است که باعث 

 آزاد کلر زانیم قیتحق دور  درکلشود  خروج کلر از آب می

 عد  که بود صفر ل،یموئ گر  آبهای نمونهی تمام در ماند یباق

ی ناکاف از نشان موجودیی ایباکتری آلودگ و ماند یباق کلر وجود

 کلر کل نیانگیم  باشدیم مداو  یکلرزن عد  ای کلر مقدار بودن

 بر گر میلی 92/7 حاضر، قیتحق دور  کل در ماند یباق آزاد

در تحقیق اردبیلیان و همکاران بر روی استخرهای   بود تریل

در تمامی  ماند باقیآبگر  شهرستان نیر، میزان کلر آزاد 

(  5949صفر گزارش شد )باقری اردبیلیان و همکاران،  هانمونه

ی استخرهای رو بر همکاران وی صادق مطالعهر د نیهمچنو 

) صادقی و  بود صفر ماند ،یباق آزاد کلر زانیم زین لیاردب استان

 مطالعه با سهیمقا در حاضر مطالعه جینتا لذا  (5945همکاران، 

 وی صادق مطالعه و رین شهرستان در همکاران و انیلیاردب

 آبی استخرها نامطلوب تیوضع ل،یاردب استان در همکاران

 از گریدی کی  pH کرد تأیید را ماند یباق آزاد کلر نظر از گر 

 باعث pH نییپا ریمقاد  باشدیم همطالع موردی پارامترها

 و  یتحر ل ، جادیا آب، انتقا  اتصاالت و هالولهی خوردگ

 باعث pH یباال ریمقاد و شناگران پوست و چشم سوزش

 شودیم آب شدن کدر و کلریی کارا کاهش ،یگذاررسوب

  pHحاضر، مطالعه در  (5945منصوریان و همکاران، )

 خود به را لیموئ در 79/2 تا نرجهیق در 49/4 ازی امحدود 

 نیا دری دیاس طیشرا دهند  نشان که است داد  اختصا 

 pH استخرها، از کدا چیه در واقع در  بود گر ی معدنهای آب

ی بهداشتهای شاخصی ابیارز  نبود 5/0-8/0 محدود  در

  pHکه دهدیم نشان کرمان شهری شنای استخرها آب تیفیک

C
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 کهی قیتحق  بود استاندارد حد از کمتر موارد درصد 0/54 در

 نشان شد انجا  5774 سا  در همکاران و55مسترو متیو توسط

تعداد  و ماند یآزاد باق کلر ،pH زانیم اساس بر که داد

 خصو  در درصد 42 نانیاطم باتوان یاستخر م درشناگران 

)منصوریان و همکاران،  کرد قضاوتی کروبیمی آلودگ زانیم

 با هجنریق گر  آب به مربوط شد  ثبتی دما نیباالتر ( 5945

°C 2/89  )دما نیترنییپا و)دمای منبع آب (°C95 )آب در 

 همکاران و59رابی توسط کهای مطالعه در  باشدیم لیموئ گر 

 در امان شهر عمومی استخرهای تما  آب در 5772 سا  در

 در  pH،%9/94 در ماند باقی کلر گرفت، انجا  اردن کشور

 مطابقت استاندارد با موارد %8/98 در حرارت درجه و 8/80%

 توسط کهی گرید مطالعه در(  5770) رابی و همکاران،  داشتند

 انجا  زدی شهری شنای استخرها آب در همکاران و انیقانع

 موارد،  %85/22 در ماند یباق آزاد کلر ،%50/52 در  pHگرفت،

( 5945همکاران،  ) قانعیان و است بود  استاندارد حد از خارج

 رای ترمناس  تیوضع حاضر مطالعه جینتا با سهیمقا در که

  دهندیم نشان

 نیباالتر و لیموئ در 5705 آبی کیالکتر تیهدا مقدار نیترکم

 وی سخت  بود نرجهیق در متریسانت بر منسیز کرویم 2425

 وگی خورند بر که استیی ایمیش عوامل جمله از تیائیقل

 ساتیتأس دیمف عمر کاهش بر جهینت در و آبدگی دهن رسوب

 ( 5945باشد ) غالمی و همکاران، یم مؤثر شنای استخرها

 و نیشتریب که دهدیم نشان آبی هانمونهی سختی بررس 

گر  میلی 9/909و  978  بابه ترتی   CaCO3 مقدار نیکمتر

 استاندارد حد از باالتر که نرجه بودیق گر  آب به مربوطبر لیتر 

( mg/L CaCO3977-577) باشدیم  

 لیموئ در mg/LCaCO3 4/52 با برابر تیائیقل زانیم نیکمتر

 4/574 مقدار نیشتریب وباشد یم استاندارد حد از کمتر کهد بو

 که دیرس ثبت به نرجهیق درگر  بر لیتر کربنات کلسیم میلی

  دارد قرار استاندارد محدود  از باالتر

 که دهدیم نشانی کروبیمی امترهاپاری بررس حاضر مطالعه در

 بود تا فر  یکل به مربوط شد  جدای هایباکتر درصد نیشتریب

                                                           
12Mastromatteo 
13Rabi 

 درصد  بود استاندارد حد از خارج نمونه درصد 94/88 در و

  تا 577 از استاندارد ریمقاد بای کروبیمی پارامترها مطابقت

 و نوزایآئروژ سودوموناسهای یباکتر و بود ریمتغ 45/54

 از شد  جداهای یباکتر ترینشایعاز  تا  وی مدفوع  فریکل

 و تا فر  یکل و بود نرجهیق گر  آب چشمهی شنا حوضچه

  بود لیموئ آبی هانمونه از جداشد ی باکتر ترینشایعی مدفوع

 فصل درداد  نشان جینتای مدفوعفر  یکل مورد در نیهمچن

 ازیی باالی آلودگ لیموئی خروج آبی هانمونه زمستان و زییپا

 در و داشت نرجهیقی هانمونه به نسبتی مدفوعفر  یکل نظر

ی آلودگ نرجهیق گر  آبهای نمونه تابستان و بهار فصل

ی مدفوعفر  یکل نظر از لیموئهای نمونهبه  نسبتی شتریب

 نشان دادند 

ها نمونه از  ی چیه در ئوسراو لوکوکوسیاستاف شمارش زانیم

 از گریدی کی  نبود( تریلیلیم در 577 ) رداستاندا حد از باالتر

 سیکالیف استرپتوکوکوس زانیم آب،ی کروبیم مهمی پارامترها

 نمونه نمونه،  ی در فقطی مدفوع انتروکوکوسی باکتر  است

  بود استاندارد حد از باالتر که شد مشاهد  لیموئ از ما ی د

 لیئمو آبی هانمونه اکثر در نوزایآئروژ سودوموناسی باکتر

 حد ازتر نییپا ای و صفر نمونه، دو از ریغ به( یخروج وی ورود)

ی ورود آبی هانمونه در نیهمچن و( %44/0) بود استاندارد

ی ول، نشد مشاهد  مذکوری باکترحضور  ازی مورد زین نرجهیق

  %577 دری عن، ینرجهیق ازی خروج آبی هانمونهی تمام در

 استاندارد حد از باالتر نوزا،یآئروژ سودوموناسی باکتر ها،نمونه

   شد گزارش

 موارد %89/29 دری بردارنمونهی هاما  طو  دری کل طوربه

 خرداد نمونه که داشت وجود نوزایآئروژ سودوموناسه بی آلودگ

ی باکتر بهی آلودگ زانیم نیباالتر ،CFU/100ml59570777 با

  داشت را نوزایآئروژ سودوموناس

 آبهای نمونهی رو شد  انجا ی وبکریمهای آزمون جینتا 

 نیباالتر که داد نشان شهرنکیمشی معدن گر  آبهای چشمه

 وی اکلیاشرش ،یمدفوع و تا فر  یکل بهی آلودگ زانیم

ی شنا حوضچه آب خرداد نمونه در نوزایآئروژ سودوموناس

                                                           
14Colony-Forming Units 
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 ادیز تجمع علت بهرود یم احتما  که است داد  رخ نرجهیق

  باشد شناگران

 فصو  در نرجهیق از شد  برداشتی هانمونهی کروبیم تیفیک

 لیموئ آبهای نمونه دری ول بود گر  فصو  از بهتر اریبس سرد

 تیفیک نظر از سرد و گر  فصلی هانمونه نیبی بارز تفاوت

گفت علت این که در  توانمی  دینگرد مشاهد ی کروبیم

هد  ی آب قینرجه در فصو  گر  آلودگی باالیی مشاهانمونه

شد، به خاطر تفریحی بودن این منطقه است که در فصل بهار و 

پاییز و  هایفصلتابستان، تعداد زیادی گردشگر نسبت به 

ی شنای موئیل، کنند  حوضچهزمستان به این منطقه مراجع می

و  کنندمیغیر تفریحی است و اغل  مرد  روستا از آن استفاد  

های فصل گردشگری با به همین علت تفاوت بارزی بین نمونه

های پاییز و زمستان از نظر آلودگی میکروبی مشاهد  نمونه

 نشد 

 سودوموناس تهران، شهری استخرهای رو تبار حجار مطالعه در

 تنها کهی درحال، دیگرد افتها ینمونه %9/49 در نوزایآئروژ

) نی   بودندی مدفوع و تا های  فر یکلی حاوها نمونه 4/58%

ی استخرهای رو مشابهی امطالعه در  (5984مکاران، آیین و ه

-نمونه  %0 و %55 ،%9/25 که دیگرد برآورد راز،یش شهری شنا

 وفر  یکل سودوموناس، به آلود   یترت بهی کروبیمی ها

 ( 5988) نقاب و همکاران،  بودندوس استرپتوکوک

 ناپل در 5770 و 5774 هایسا  بین سالهدو بررسی همچنین

 به استخر هفت هر آلودگی بیانگر استخر 0 روی ایتالیا

 در سمیکروارگانیم تعداد با آئروژینوزا سودوموناس

CFU/ml52-5 سهیمقا در که( 5774) گیدا و همکاران،  بود 

  دهندیم نشان را یترمطلوب تیوضع حاضر مطالعه جینتا با

 شهرستان گر  آبهای چشمهی رو انیلیاردبی باقر مطالعه در

 استاندارد حد از شیب تا فر  یکل نظر ازها نمونه %08/90 ر،ین

 حد از شیبی مدفوعفر  یکل نظر ازها نمونه %98/ 84بودند و 

(  5949)باقری اردبیلیان و همکاران،  داشتندی آلودگ استاندارد

 و هایجکوز %09 که تاس عنوان شد  رلندیا دری امطالعه در

 داشتند را سودوموناسی باکتر بهی آلودگ گر  آبی استخرها

 حاضر مطالعه جینتا با سهیمقا در که( 5775)مور  و همکاران، 

 رای ترمناس  تیوضع( %577) نرجهیق گر  آب استخر در

( %89/9)لیموئ گر  آب جینتا با سهیمقا دری ول دهدیم نشان

     دهدیم نشان را یترنامطلوب تیوضع

 گیرینتیجه

 و 70/09% ،94/88% که شد عنوان حاضر مطالعه در     

 تا ،فر  یکلآلودگی به  نظر از  یترت بهها نمونه %98/29

 استاندارد حد از شیب نوزایآئروژ سودوموناس وی مدفوعفر یکل

 بودنی ناکاف دهند  نشان آب در هایباکتر نیا وجودند  بود

 مدفوع با آب ریاخ و متناوبی آلودگ نیهمچن و هیتصف ندیفرآ

با توجه به نتایج، کنتر  عملکرد سیستم   است وانیح و انسان

آب، محدود کردن تعداد شناگران و رعایت  یکلرزنتصفیه و 

بر کاهش بار میکروبی  مؤثرعوامل  ترینمهمبهداشت فردی از 

  تدوین لزو  عالو به  باشدمیشنا  یهاحوضچهآب 

 زدن لطمه بدون که طبیعی گر  یهاآب مختص استانداردهایی

 شرایط با را مطابقت بیشترین هاآن طبیعی و درمانی خوا  به

   است مشهود کامالً،باشد داشته مطلوب استخرهای

 منابع
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