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An Investigation on Physical, Chemical and
Microbial Quality of Swimming Pools in
Meshkin Shahr Hot Springs
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Abstract

چکیده
 آب مصرفی در حوضچههای،بر طبق استانداردهای بهداشتی
شنای چشمههاای آب گار همانناد آب آشاامیدنی بایاد دارای
 شایمیایی و میکروبای مناسا باشاد ایان،ویژگیهای فیزیکای
مطالعه در راستای ارزیابی کیفیت فیزیکوشیمیایی و بار میکروبای
آب حوضچههای شنای چشمههای معدنی شهرستان مشکینشهر
 انجاا گرفات در ایان مطالعاه49-49 در استان اردبیل در ساا
 نمونه از چشمههای آب گر معادنی25  تعداد، مقطعی-توصیفی
 تاا49 شهرستان مشکینشاهر (قینرجاه و موئیال) در طای مهار
، برداشاته شاد خاوا فیزیکوشایمیایی شاامل دماا49 شهریور
 قلیائیت و کلر باقیماناد و میازان پارامترهاای، سختی،EC ،pH
، سودوموناس آئروژیناوزا،میکروبی شامل استافیلوکوکوس اورئوس
کلیفر های تا و مدفوعی و انتروکوکوسهای مدفوعی بر اسااس
روشهاااای اساااتاندارد تعیاااین شااادند هیچیااا از خاااوا
فیزیکوشیمیایی انداز گیری شد مطابق با استاندارد نبود جمعیت
کلیفر مدفوعی و سودوموناس آئروژینوزا، باکتریهای کلیفر تا
 درصد نمونهها بایش ازحاد29/89 و09/70 ،88/94 به ترتی در
 درصاد9/82 استاندارد بود و بااکتری انتروکوکاوس مادفوعی در
نمونهها مشاهد شد با توجه به بار میکروبی باالی دید شاد در
 پایش مستمر کیفیات آب اساتخرهای شانای ماورد،این مطالعه
استفاد برای افزایش ایمنی و سالمت شناگران ضاروری باه نظار
میرسد

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 crosssectional 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
محدود استاندارد قرار داشتند ( باقری اردبیلیان و همکاران
)5949
مطالعهای در سا  5755با عنوان بررسی میکروبی فیلتر
استخرهای عمومی در مترو -آتالنتای جورجیا نشان داد که
آلودگی سودوموناس آئروژینوزا در  %42نمونهها و آلودگی
اشرشیاکلی بهعنوان ی شاخص مدفوعی در  %28از نمونهها
مشاهد شد )مرکز کنتر و پیشگیری از بیماری)5759 ،
همچنین در مطالعهای در ایرلند در سا  5775شیوع بسیار
باالیی از باکتری سودوموناس آئروژینوزا گزارش شد است در
این مطالعه عنوان شد است که  %98استخرهای شنا و %09
جکوزی و چشمههای آب گر آلود بود اند ( مور و همکاران،
)5775
شهرستان مشکینشهر از توابع استان اردبیل در فاصله 47
کیلومتری مرکز استان و در دامنه و ضلع شما غربی کو
سبالن واقع گردید است و چشمههای آب گر معدنی
بنا های قینرجه و موییل سویی در حدود  57کیلومتری از
مرکز شهرستان قرار دارند
بر اساس آمار ارائه شد از طرف ادار میراث فرهنگی و صنایع
دستی شهرستان مشکینشهر ساالنه بیش از  877777نفر
جهت استفاد از خاصیت درمانی چشمههای آب گر معدنی و
جاذبههای طبیعی و توریستی منطقه به این محل مراجعه
میکنند ( علیزاد و همکاران)5980 ،
لذا با توجه به اهمیت شناسایی و کنتر آلودگی میکروبی در
استخرها و چشمههای آب گر معدنی و باهدف تعیین و
ارزیابی کیفیت فیزیکو شیمیایی و میکروبی چشمههای آب
گر معدنی شهرستان مشکینشهر این مطالعه برای نخستین
بار در سا  5949-49در استخرهای آبگر معدنی قینرجه و
موئیل واقع در این شهرستان و بهعنوان بخشی از ی مطالعه
گسترد در زمینه بررسی شاخصهای کیفی استخرهای
معدنی استان اردبیل صورت گرفت

استخرها و حوضچههای شنای چشمههای آبگر به علت
این که بهطور همزمان مورد استفاد افراد متعددی قرار
میگیرند ،با مسائل و خطرات بهداشتی همرا میباشند این
خطرها را میتوان به سه دسته خطرات فیزیکی ،شیمیایی و
میکروبی تقسیم نمود و بهطور معمو مهمترین خطر ،خطر
میکروبی و بیماریهای ناشی از آن است از جمله این
بیماریها میتوان به بیماریهای دستگا گوارش (وبا ،حصبه،
اسها باسیلی ،هپاتیت عفونی Eو  )Aبیماریهای چشم
(تراخم ،ور ملتحمه) ،گوش ،حلق و بینی (گلو درد چرکی) و
بیماریهای پوستی (انواع کچلی ،عفونت قارچی بین انگشتان
پا و عفونتهای ناشی از مایکوباکتریو مارینو  )5اشار کرد از
اینرو مدیریت مناس و پایش مداو حوضچههای شنا
بهمنظور اطمینان از روشهای تصفیه و سالم بودن آب در
راستای حفاظت از بهداشت عمومی ،امری ضروری و الز به
شمار میآید (مختاری و همکاران )5945 ،و (استاندارد ،4955
)5984
چندین فاکتور بهعنوان شاخص کیفیت فیزیکی ،شیمیایی و
میکروبی آب استخرها پیشنهاد شد است که با انداز گیری
آنها میتوان از سالمت کیفی آب استخرها آگاهی حاصل
نمود شاخصهای فیزیکی و شیمیایی شامل دمای آب،pH ،
قلیائیت ،سختی و کلر آزاد باقیماند  5و شاخصهای میکروبی
از قبیل جمعیت میکروبی باکتریهای کلی فر تا ،9کلی فر
مدفوعی 9و استرپتوکوکوس مدفوعی 2بهعنوان نشانگر آلودگی
مدفوعی و باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس 4و
سودوموناس آئروژینوزا ،0بهعنوان شاخصهای مخاطر ای
بهداشتی آب استخر در نظر گرفته میشود (سالواتو و همکاران
)5779
در مطالعهای با عنوان شاخصهای کیفی آب در چشمههای
آب گر معدنی شهرستان نیر ،با تأکید بر باکتری
استافیلوکوکوس اورئوس نشان داد شد که  %84/40نمونهها
در مقایسه با حد مجاز استافیلوکوکوس اورئوس ،باالتر از

1
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نمونهها پس از تلقیح و گرماگذاری در دمای  92±7/2درجه
سانتیگراد به مدت  59ساعت تا  98ساعت ،در صورت مثبت
بودن به مرحله تأییدی منتقل شد و مثبت بودن نتایج در
محیط کشت برلیانت الکتوز بایل براث ( )8BGBپس از  59تا
 98ساعت گرماگذاری در  92درجه سانتیگراد ،حضور کلی فر
تا و در  99/2درجه ،حضور کلی فر مدفوعی را تائید میکرد
نتایج با استفاد از جدو توزیع پوآسون با  42درصد حدود
اطمینان بهصورت  4MPN/100گزارش گردید
آزمون استافیلوکوکوس اورئوس بر اساس روش استاندارد
 9213Bدر محیط کشت مانیتو سالت آگار ،صورت گرفت و
کلنیهای زرد طالیی با انجا آزمونهای تأییدی بهعنوان کلنی
باکتری استافیلوکوکوس اورئوس گزارش شد (روش استاندارد
برای آزمایشات آب و فاضالب)5772 ،
بررسی وجود سودوموناس آئروژینوزا طبق استاندارد 9213E
کتاب روشهای استاندارد در محیط کشت سیترمایدآگار انجا
گرفت که پس از  59ساعت گرماگذاری در دمای92±7/2
درجه سانتیگراد کلنیهایی که پیگمان سبز تولید کرد و در
مقابل اشعه فرابنفش 57فلورسانس سبز رنگ را ایجاد کردند
بهعنوان کلنیهای سودوموناس آئروژینوزا شمارش شدند (روش
استاندارد برای آزمایشات آب و فاضالب)5772 ،
آزمون میکروبی برای بررسی وجود اشرشیا کلی طبق استاندارد
شمار  9222Cدر محیط کشت  Endoآگار و  M-FCآگار و
شناسایی انتروکوکوس مدفوعی نیز بر اساس استاندارد شمار
 9230Bانجا گرفت (روش استاندارد برای آزمایشات آب و
فاضالب)5772 ،
در نهایت نتایج آزمایشات فیزیکوشیمیایی و میکروبی توسط
نر افزار  Excelو  SPSS-16مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار
گرفت و نتایج حاصل با استانداردها مقایسه شد

مواد و روشها
در این مطالعه توصیفی -مقطعی ،تعداد  25نمونه از
چشمههای آب گر معدنی قینرجه و موئیل واقع در شهرستان
مشکینشهر در استان اردبیل در فصو پاییز و زمستان  49و
بهار و تابستان 49برداشته شد
نمونهبرداری از آب حوضچههای شنای چشمههای آب گر
مشکینشهر (آب ورودی و خروجی استخر) بهصورت تصادفی،
همگن و یکنواخت مطابق روش استاندارد  9213Bروشهای
استاندارد برای آزمایشها آب و فاضالب صورت گرفت ( روش
استاندارد برای آزمایشها آب و فاضالب )5772 ،برای
نمونهبرداری از بطریهای ی لیتری استفاد شد که بهدقت
شسته شد و در مرحله نهایی با آب مقطر آبکشی و سپس
استریل شدند و پس از حضور در محل ،نمونههای بعد از شنا در
زمانی برداشته شد که حداکثر شناگران در حوضچههای شنا
حضور داشتند تا نمونهها شرایط واقعی و بحرانی را نشان دهند
نقطه نمونهبرداری ،محل خروجی آب از حوضچههای شنا
انتخاب شد
نمونههای قبل از شنا نیز از مخزن ورودی به آب استخر که
هیچ آلودگی ثانویه نداشتند ،برداشته شد نمونهها در کوتا ترین
زمان ممکن و دمای  9درجه سانتیگراد (در مجاورت بستههای
یخ و در داخل کلدباکس) ،به آزمایشگا دانشکد علو طبیعی
دانشگا تبریز انتقا یافت
برخی خوا فیزیکوشیمیایی از قبیل دما با استفاد از دماسنج
جیو ای pH ،با  pHمتر ساخت کارخانه  Metrohmeو کلر آزاد
باقیماند توسط کیت سنجش کلر در محل نمونهبرداری
انداز گیری شد و سایر شاخصهای فیزیکی ،شیمیایی و
میکروبی در آزمایشگا و طبق روشهای استاندارد آزمایش آب
و فاضالب تعیین شد آزمایشات میکروبی برای بررسی کلیفر
های تا و مدفوعی موجود در نمونه ،بر اساس استاندارد شمار
 9221Bو  9221Eآزمایشات آب و فاضالب با استفاد از روش
چند لولهای انجا گرفت محیط کشت مورد استفاد در مرحله
احتمالی الکتوز براث بود

8

Brilliant green bilelactose broth
Most Probable Number
10
Ultra Violet
9
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نتایج وبحث
نتایج حاصل نشان داد که در کل دور تحقیق ،میازان کلار
آزاد باقیماند در تماامی نموناههاای آبگار موئیال صافر و در
نمونههاای آب گار قینرجاه حاداقل  7/5و حاداکثر mg/L 2
میباشد در جدو شمار  5غلظات عناصار اناداز گیری آماد
است

میاااانگین نتاااایج حاصااال از اناااداز گیاااری پارامترهاااای
فیزیکوشیمیایی آب گر های قینرچه و موئیل شامل دماا )،(C°
 ،EC (s/cmμ)،pHکلار آزاد باقیماناد ( ،)mg/Lساختی آب و
قلیائیت ( )mg/L CaCO3و مقایسه نتایج با اساتاندارد ملای در
جدو شمار  5آمد است

جدول  -1میانگین و انحراف معیار پارامترهای فیزیکوشیمیایي به تفکیک استخرهای نمونهبرداری و مقایسه آن با حد مجاز
نا استخر

pH

درجه حرارت آب

سختی
mg/L

قلیائیت
mg/L

هدایت الکتریکی
)
(

کلر آزاد باقیماند
mg/L

قینرچه

89/80±7/45

4/59±7/54

944/4±54/8

599/52±50/0

2204±994/04

7/92±7/50

موئیل

95/2±7/9

2/9±7/92

942/0±8/4

58/40±5/72

5529/2±08/4

7

میزان استاندارد

54

0/5-0/8

≤577-977

≤527

درصد نمونههای
مطابق با استاندارد

7

7

7

7

5-9
7

7

موئیل به تفکی استخر و فصو مورد بررسی در جدو شمار
 9و شکل شمار  5و  5آمد است در مطالعه حاضر بررسی
پارامترهای میکروبی نشان میدهد که بیشترین درصد
باکتریهای جدا شد مربوط به کلیفر تا بود و در 88/94
درصد نمونهها خارج از حد استاندارد بود همچنان که در
جدو شمار  9مشاهد میشود درصد مطابقت پارامترهای
میکروبی با مقادیر استاندارد از577تا  55/29متغیر بود و
باکتریهای سودوموناس آئروژینوزا و کلیفر مدفوعی و تا
شایعترین باکتریهای جداشد از حوضچه شنای چشمه آب
گر قینرجه و کلیفر تا و مدفوعی شایعترین باکتری
جداشد از نمونههای آب موئیل بود

کمترین مقدار هدایت الکتریکی آب  5705در موئیل و
باالترین  2425میکروزیمنس بر سانتیمتر در قینرجه بود
بررسی سختی نمونههای آب نشان داد که بیشترین و کمترین
مقدار مربوط به آب گر قینرجه با  9978و  909/9میلیگر
بر لیتر کربنات کلسیم بود کمترین میزان قلیائیت برابر با
 52/4 mg/L CaCO3در موئیل بود و بیشترین مقدار mg/L
 574/4 CaCO3در قینرجه به ثبت رسید میانگین دماهای
ثبت شد در طو تحقیق نشان داد که بیشترین مقدار دما در
منبع آب قینرجه با میانگین  89/80و کمترین دما در موئیل با
 95/2درجه سانتیگراد به ثبت رسید است نتایج آزمونهای
میکروبی صورت گرفته بر آب حوضچههای شنای قینرجه و

جدول  -2غلظت عناصر اندازهگیری شده به تفکیک استخرهای نمونهبرداری(واحد میليگرم بر لیتر)
نام استخر

CO3

HCO3

قینرچه
موئیل

Cl

SO4

Ca

Na

K

Mg

N.D55

542/9

5207

527

570/90

5774

575

99/5

N.D

94/4

52/4

995

555/58

44/0

54/5

54/5

Not detect
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جدول  -3میانگین و انحراف معیار نتایج آزمونهای میکروبي به تفکیک استخرهای نمونهبرداری و مقایسه با حد مجاز
دور
زمانی

نا
استخر

پاییز

زمستان

بهار

تابستان

استافیلوکوس
اورئوس(ml
/577تعداد)

سودوموناس آئروژینوزا
(/577mlتعداد)

کلی فر تا
)(MPN/100ml

اشرشیاکلی
(/577mlتعداد)

کلی فر مدفوعی
))MPN/100ml

انتروکوکوس مدفوعی
(/577mlتعداد)

قینرجه

7

58777±5095/72

5577±5472/52

/99±979/59
599

-

7

موئیل

7

7

8999/9±0905/55

/40±5884/02
5444

-

7

قینرجه

7

/40±90285/75
44445

5444/40±5254/45

044/40±908/24

5905/99±47/95

7

موئیل

7

999/9±200/92

57444/40±5277

5444±5277

8497/99±2595/80

999/99±200/92

قینرجه

7

85277±58595/44

95852±55044/52

±0959/45
59427

59449/52±9949/54

7

موئیل

7

7

9902±2745/05

5027±5874/90

5248/52±949/05

7

قینرجه

7

54777±99507/55

52899/99±54952/94

±55559/92
0777

4494/40±4494/44

7

موئیل

7/40±5/52

7

4577±4899/59

5277±477

5942/99±87/95

7

درصد
نمونههای
مطابق با
استاندارد

577

%94/52

%55/29

%54/45

%54/45

%44/52

CFU/100ml

میزان
استاندارد

27

<5

7

<5

<5

577

ما
شکل  -1میانگین نتایج آزمونهای میکروبي برای آب گرم معدني قینرجه به تفکیک فصول مورد بررسي
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ما
شکل  -2میانگین نتایج آزمونهای میکروبي برای آب گرم معدني موییل به تفکیک فصول مورد بررسي

نمونهها صفر گزارش شد (باقری اردبیلیان و همکاران)5949 ،
و همچنین در مطالعه صادقی و همکاران بر روی استخرهای
استان اردبیل نیز میزان کلر آزاد باقیماند  ،صفر بود ( صادقی و
همکاران )5945 ،لذا نتایج مطالعه حاضر در مقایسه با مطالعه
اردبیلیان و همکاران در شهرستان نیر و مطالعه صادقی و
همکاران در استان اردبیل ،وضعیت نامطلوب استخرهای آب
گر از نظر کلر آزاد باقیماند را تأیید کرد  pHیکی دیگر از
پارامترهای مورد مطالعه میباشد مقادیر پایین  pHباعث
خوردگی لولهها و اتصاالت انتقا آب ،ایجاد ل  ،تحری و
سوزش چشم و پوست شناگران و مقادیر باالی  pHباعث
رسوبگذاری ،کاهش کارایی کلر و کدر شدن آب میشود
(منصوریان و همکاران )5945 ،در مطالعه حاضرpH ،
محدود ای از  4/49در قینرجه تا  2/79در موئیل را به خود
اختصا داد است که نشان دهند شرایط اسیدی در این
آبهای معدنی گر بود در واقع در هیچکدا از استخرهاpH ،
در محدود  0/5-0/8نبود ارزیابی شاخصهای بهداشتی
کیفیت آب استخرهای شنای شهر کرمان نشان میدهد که pH

در تحقیق حاضر ،هیچی از پارامترهای فیزیکوشیمیایی
مورد بررسی ،با معیارها و استانداردهای موجود برای آب
استخرها مطابقت نداشت لذا با توجه به این که این استانداردها
برای آب استخرها تدوین شد اند و با عنایت به این عد تطابق،
تدوین استانداردهای ویژ برای آبهای معدنی طبیعی ضروری
به نظر میرسد بررسی نتایج نشان داد که میزان کلر آزاد
باقیماند در نمونههای برداشت شد از قینرجه بین  7/5تا 7/2
میلیگر بر لیتر متغیر بود و در واقع در تمامی نمونههای آب
قینرجه ماد گندزدا به حد کافی وجود نداشت میتوان گفت
که علت کم کلر ،دمای باالی آب در قینرجه است که باعث
خروج کلر از آب میشود درکل دور تحقیق میزان کلر آزاد
باقیماند در تمامی نمونههای آب گر موئیل ،صفر بود که عد
وجود کلر باقیماند و آلودگی باکتریایی موجود نشان از ناکافی
بودن مقدار کلر یا عد کلرزنی مداو میباشد میانگین کل کلر
آزاد باقیماند در کل دور تحقیق حاضر 7/92 ،میلیگر بر
لیتر بود در تحقیق اردبیلیان و همکاران بر روی استخرهای
آبگر شهرستان نیر ،میزان کلر آزاد باقیماند در تمامی
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و در  88/94درصد نمونه خارج از حد استاندارد بود درصد
مطابقت پارامترهای میکروبی با مقادیر استاندارد از  577تا
 54/45متغیر بود و باکتریهای سودوموناس آئروژینوزا و
کلیفر مدفوعی و تا از شایعترین باکتریهای جدا شد از
حوضچه شنای چشمه آب گر قینرجه بود و کلیفر تا و
مدفوعی شایعترین باکتری جداشد از نمونههای آب موئیل بود
همچنین در مورد کلیفر مدفوعی نتایج نشان داد در فصل
پاییز و زمستان نمونههای آب خروجی موئیل آلودگی باالیی از
نظر کلیفر مدفوعی نسبت به نمونههای قینرجه داشت و در
فصل بهار و تابستان نمونههای آب گر قینرجه آلودگی
بیشتری نسبت به نمونههای موئیل از نظر کلیفر مدفوعی
نشان دادند
میزان شمارش استافیلوکوکوس اورئوس در هیچ ی از نمونهها
باالتر از حد استاندارد (  577در میلیلیتر) نبود یکی دیگر از
پارامترهای مهم میکروبی آب ،میزان استرپتوکوکوس فیکالیس
است باکتری انتروکوکوس مدفوعی فقط در ی نمونه ،نمونه
دی ما از موئیل مشاهد شد که باالتر از حد استاندارد بود
باکتری سودوموناس آئروژینوزا در اکثر نمونههای آب موئیل
(ورودی و خروجی) به غیر از دو نمونه ،صفر و یا پایینتر از حد
استاندارد بود ( )%0/44و همچنین در نمونههای آب ورودی
قینرجه نیز موردی از حضور باکتری مذکور مشاهد نشد ،ولی
در تمامی نمونههای آب خروجی از قینرجه ،یعنی در %577
نمونهها ،باکتری سودوموناس آئروژینوزا ،باالتر از حد استاندارد
گزارش شد
بهطور کلی در طو ما های نمونهبرداری در  %29/89موارد
آلودگی به سودوموناس آئروژینوزا وجود داشت که نمونه خرداد
با  ،57077759CFU/100mlباالترین میزان آلودگی به باکتری
سودوموناس آئروژینوزا را داشت
نتایج آزمونهای میکروبی انجا شد روی نمونههای آب
چشمههای آب گر معدنی مشکینشهر نشان داد که باالترین
میزان آلودگی به کلیفر تا و مدفوعی ،اشرشیاکلی و
سودوموناس آئروژینوزا در نمونه خرداد آب حوضچه شنای

در  54/0درصد موارد کمتر از حد استاندارد بود تحقیقی که
توسط مسترو متیو55و همکاران در سا  5774انجا شد نشان
داد که بر اساس میزان  ،pHکلر آزاد باقیماند و تعداد
شناگران در استخر میتوان با اطمینان  42درصد در خصو
میزان آلودگی میکروبی قضاوت کرد (منصوریان و همکاران،
 )5945باالترین دمای ثبت شد مربوط به آب گر قینرجه با
( 89/2 °Cدمای منبع آب) و پایینترین دما ( )95°Cدر آب
گر موئیل میباشد در مطالعهای که توسط رابی59و همکاران
در سا  5772در آب تما استخرهای عمومی شهر امان در
کشور اردن انجا گرفت ،کلر باقیماند در  pH ،%94/9در
 %80/8و درجه حرارت در  %98/8موارد با استاندارد مطابقت
داشتند ( رابی و همکاران )5770 ،در مطالعه دیگری که توسط
قانعیان و همکاران در آب استخرهای شنای شهر یزد انجا
گرفت pH ،در  ،%52/50کلر آزاد باقیماند در  %22/85موارد،
خارج از حد استاندارد بود است ( قانعیان و همکاران)5945 ،
که در مقایسه با نتایج مطالعه حاضر وضعیت مناس تری را
نشان میدهند
کمترین مقدار هدایت الکتریکی آب  5705در موئیل و باالترین
 2425میکرو زیمنس بر سانتیمتر در قینرجه بود سختی و
قلیائیت از جمله عوامل شیمیایی است که بر خورندگی و
رسوب دهندگی آب و در نتیجه بر کاهش عمر مفید تأسیسات
استخرهای شنا مؤثر میباشد ( غالمی و همکاران)5945 ،
بررسی سختی نمونههای آب نشان میدهد که بیشترین و
کمترین مقدار  CaCO3به ترتی با  978و  909/9میلیگر
بر لیتر مربوط به آب گر قینرجه بود که باالتر از حد استاندارد
( )577-977 mg/L CaCO3میباشد
کمترین میزان قلیائیت برابر با  52/4 mg/LCaCO3در موئیل
بود که کمتر از حد استاندارد میباشد و بیشترین مقدار 574/4
میلیگر بر لیتر کربنات کلسیم در قینرجه به ثبت رسید که
باالتر از محدود استاندارد قرار دارد
در مطالعه حاضر بررسی پارامترهای میکروبی نشان میدهد که
بیشترین درصد باکتریهای جدا شد مربوط به کلیفر تا بود
12

Mastromatteo
Rabi

14

13

Colony-Forming Units
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نشان میدهد ولی در مقایسه با نتایج آب گر موئیل()%9/89
وضعیت نامطلوبتری را نشان میدهد

قینرجه رخ داد است که احتما میرود به علت تجمع زیاد
شناگران باشد
کیفیت میکروبی نمونههای برداشت شد از قینرجه در فصو
سرد بسیار بهتر از فصو گر بود ولی در نمونههای آب موئیل
تفاوت بارزی بین نمونههای فصل گر و سرد از نظر کیفیت
میکروبی مشاهد نگردید میتوان گفت علت این که در
نمونههای آب قینرجه در فصو گر آلودگی باالیی مشاهد
شد ،به خاطر تفریحی بودن این منطقه است که در فصل بهار و
تابستان ،تعداد زیادی گردشگر نسبت به فصلهای پاییز و
زمستان به این منطقه مراجع میکنند حوضچهی شنای موئیل،
غیر تفریحی است و اغل مرد روستا از آن استفاد میکنند و
به همین علت تفاوت بارزی بین نمونههای فصل گردشگری با
نمونههای پاییز و زمستان از نظر آلودگی میکروبی مشاهد
نشد
در مطالعه حجار تبار روی استخرهای شهر تهران ،سودوموناس
آئروژینوزا در  %49/9نمونهها یافت گردید ،درحالی که تنها
 %58/4نمونهها حاوی کلیفر های تا و مدفوعی بودند ( نی
آیین و همکاران )5984 ،در مطالعهای مشابه روی استخرهای
شنای شهر شیراز ،برآورد گردید که  %55 ،%25/9و  %0نمونه-
های میکروبی به ترتی آلود به سودوموناس ،کلیفر و
استرپتوکوکوس بودند ( نقاب و همکاران)5988 ،
همچنین بررسی دوساله بین سا های  5774و  5770در ناپل
ایتالیا روی  0استخر بیانگر آلودگی هر هفت استخر به
سودوموناس آئروژینوزا با تعداد میکروارگانیسم در
 5-52CFU/mlبود ( گیدا و همکاران )5774 ،که در مقایسه
با نتایج مطالعه حاضر وضعیت مطلوبتری را نشان میدهند
در مطالعه باقری اردبیلیان روی چشمههای آب گر شهرستان
نیر %90/08 ،نمونهها از نظر کلیفر تا بیش از حد استاندارد
بودند و  %98/ 84نمونهها از نظر کلیفر مدفوعی بیش از حد
استاندارد آلودگی داشتند (باقری اردبیلیان و همکاران)5949 ،
در مطالعهای در ایرلند عنوان شد است که  %09جکوزیها و
استخرهای آب گر آلودگی به باکتری سودوموناس را داشتند
(مور و همکاران )5775 ،که در مقایسه با نتایج مطالعه حاضر
در استخر آب گر قینرجه ( )%577وضعیت مناس تری را

نتیجهگیری
در مطالعه حاضر عنوان شد که  09/70% ،88/94%و
 29/98%نمونهها به ترتی از نظر آلودگی به کلیفر تا ،
کلیفر مدفوعی و سودوموناس آئروژینوزا بیش از حد استاندارد
بودند وجود این باکتریها در آب نشان دهند ناکافی بودن
فرآیند تصفیه و همچنین آلودگی متناوب و اخیر آب با مدفوع
انسان و حیوان است با توجه به نتایج ،کنتر عملکرد سیستم
تصفیه و کلرزنی آب ،محدود کردن تعداد شناگران و رعایت
بهداشت فردی از مهمترین عوامل مؤثر بر کاهش بار میکروبی
آب حوضچههای شنا میباشد بهعالو لزو تدوین
استانداردهایی مختص آبهای گر طبیعی که بدون لطمه زدن
به خوا درمانی و طبیعی آنها بیشترین مطابقت را با شرایط
استخرهای مطلوب داشته باشد،کامالً مشهود است
منابع
باقری اردبیلیان ،پ .صادقي ،ه .فضل زاده دویل،م .رستمي ،ر.
پورعشق و محمدنیا ،ع .1313 ،.شاخصهای کیفي آب در
چشمههای آبگرم معدني شهرستان نیر ،با تأکید بر باکتری
استافیلوکوکوس اورئوس .مجله سالمت و بهداشت-121 ،5)2( ،
.115
صادقي ،ه .باقری اردبیلیان ،پ .فضل زاده دویل،م .رستمي ،ر .و پور
عشق ،ی .1311 ،.بررسي وجود باکتری سودوموناس آئروژینوزا
در استخرهای آب گرم معدني استان اردبیل ،مجله دانشگاه
علوم پزشکي اردبیل.441 - 434 :12)4( ،
علي زاده ،س .سموات ،ح .صمدی ،م .1347 ،.بررسي گامای محیطي
چشمههای آب گرم قینرجه ،ایالندو و موییل سویي شهرستان
مشکینشهر در سال ،1345-41مجله علمي پژوهشي دانشگاه
علوم پزشکي اردبیل.241-247 :4)3( ،
غالمي ،س ر .راستکاری ،ن .اصل هاشمي ،الف .بینای مطلق ،پ.
شقاقي ،غ ل .ایزدپناه ،ف.1312 ،.راهنمای نظارت و پایش آب
استخرهای شنا و شنا گاههای طبیعي ،وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشکي.
قانعیان ،م .احرام پوش ،م .داد ،و .امراللهي ،م .دهواری ،م .جمشیدی،
ب .1311 ،.بررسي وضعیت کیفیت فیزیکوشیمیایي و میکروبي
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پزشکي

دانشکده

مجله

.استاندارد

شاخصهای

 مجله علمي پژوهشي دانشگاه،آب استخرهای شنای شهر یزد

.351-341 ،24)124(.،اصفهان

.341 - 342: 22)3( ،علوم پزشکي شهید صدوقي یزد

American Public Health Association, & American Water
Works Association. Standard methods for the
examination of water and wastewater. 21th ed. 2005.
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