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 مقدمه
 يها هگرو ميبه لحاظ تماس مستق يعموم يشنا ياستخرها

هستند  يانتشار آلودگ ي منبع بالقوه کي، با آب يمختلف انسان

شانا در   قيا از طر ريا واگ يهاا  يمارياز ب ياريو لذا بس [1،2]

. از [3] باشاند  ياستخرها قابل انتقال ما  يبهداشت ريغ يها  آب

 د،يا فوئيتتا    هاا  يماار يتوان باه ب  يمنتقله م يها يماريب نيب

 ،يحلقااو يهااا کاارم س،يروزيپتوسااپيتاارا،م، ل ،يسااانتريد

،اار  شاناگران،    س،يازيساتوزوم يش ،يپوسات  يهاا  عفونت

عفونت گو  و  ها، نوسي، عفونت سيدستگاه تنفس يها يماريب

 جااد يباعا  ا  وميا مورن وميكوبااکتر يما گلو اشاره نمود. مالالا 

مختلاف ششام، گاو  و پوسات شاده و عامال        يها عفونت

در حضااور کلاار  سااميكروارگانيم نيااباشااد. ا يماا نولوماااگرا

و  گالي. شا مقااوم اسات   زيا ن تار يدر ل گرم يليم 5/1 مانده يباق

از  يناشا  يريا گ که همهباشند  يم يي، دو باکتر151 ياکلياشرش

اناوا    نيشنا  شنا گزار  شاده اسات. هام    يآن در استخرها

 زيا ن اليپنوماو   وناليو لژ رايپتوسپيل ،يحاد گوارش يها عفونت
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 يهاا  يماار يها منتقال شاوند. ب   آب شناگاه قيتوانند از طر يم

،  Aتيا هپات روسيها، و روسيها شامل آدنوو روسياز و يناش

 يهاا  يريا گ هماه  ي راوانا  يباشد ول يم روسينورواک و اکوو

، ورم هاا مانناد عفونات گلاو     روسيگزار  شده توسط آدنوو

 يقاارش  يها يماريباشد. از ب يم هياز بق تر شيملتحمه و پلک ب

عفونات   عيشاا  يماار يو ب يپوست يها يماريبه انوا  ب توان يم

 باشاد  يم تونيكو يقارچ تر يا شناگران که عامل آن گونه يپا

مرتبط با پروتوزئرها در  يها يمارياشاره نمود. هر شند ،طر ب

و  اياااردياول  بااه دو انگاال ژ ي شاانا در در ااه ياسااتخرها

 يبهداشات  تيا به اهم ديباشود اما  يمربوط م وميديپتوسپوريکر

و آکانتاموبا  يبيآم تيمننگوآنسفال يماريعامل ب ي اولر اينگلر

 ايا تار از نگلر  با شادت کام   يمزمن ول ايکه سب  عفونت حاد 

 تيا . با تو ه باه تناو  و اهم  [3-13] اشاره نمود زيگردد ن يم

 يآب اساتخرها  يكروبا يم تيا فيمذکور ، کنترل ک يها يماريب

بسيار زياادي   تياهم  ها يماريب نتقالاز ا يريشنا  هت  لوگ

 .دارد

 نيبه منظاور تاام   رانياستاندارد ا يدر حال حاضر سازمان مل

هاا در   و حد مجاز آن يكروبيم يها سالمت شناگران، شا،ص

نماوده اسات:    نياي تع ريا شانا را باه شار  ز    يآب استخرها

 ياکلياشرش تر،يل يليعدد  در هر م 200هتروتروف  يها يباکتر

 تاار،يل يلاايم 100عاادد در 1 يگرماپااا يهااا فاارميکل اياا

 يهاا  انتروکاوک  تار، يل يليم 100عدد در  50 لوکوکوسيا است

 نوزايو سودوموناس آئروژ تريل يليم 100عدد در  100 يا روده

هتروتاروف شاامل    يهاا  ي. بااکتر تار يل يلا يم 100عدد در  1

 يو اغالا  گارم منف ياريا،ت يهواز يو ب يهواز يها يباکتر

 ستندينآب  يكروبيهاا شا،ص سالمت م يباکتر نيباشند. ا يم

زا و بعضاااا  يماااريب ريااغ يهااا يگااروه باااکتر نياادر ا يولاا

و  ايزا )مانند اشرشا  يماريطل  )مانند سودوموناس( و ب  رصت

 انيا حضاور  ا  ليا دل نيآئارومونااس( و اود دارناد باه هم

 ريپذ  يا تادن سالمت قشر آس ها در آب باع  به ،طر يباکتر

 يهاواز  ،حارک مت ،يگارم منفا   ليباسا  يکل ايگردند. اشرش يم

شاا،ص   يبااکتر  نياو بدون اسپور است.  ياريا،ت يهواز يب

عامل عفونت دستگاه  نيتر عيبوده و شا يمد وع يآلودگ ياصل

گارم   يهاا  ياز بااکتر  ياست. استرپتوکوک  نس مهم يادرار

و باه عناوان  لاور     زا يماريربيآن غ يها گونه تر شيملبت و ب

 شوند يمحسوب م ي وقان يتنفس ستميدهان، پوست، روده و س

مانند گلاودرد   ييها يماريب توانند يآن م يها از گونه ياما بر،

کنند. سودوموناس  جاديرا ا ايو قانقار يپنومون ت،يمننژ ،يشرک

طلاا  اساات و   رصاات يزا يماااريب کياا زياان نااوزايآئروژ

معاده   يها عفونت ،يتنفس ستميس ،يادرار يمجار يها عفونت

در  ژهيااگوناااگون بااه و کيسااتميس يهااا و عفوناات يا و روده

 جااد ياسات ا   ها سارکوب شاده   آن يمنيا ستميکه س  يمارانيب

پاژوهش   نيا مرتبط باا ا  گريمهم د يها. از استاندارددينما يم

کلار آزاد   زانيا و م(  5/0NTU توان به کادورت )حاداکلر   يم

( و کلار  تار يگارم در ل  يلا يم 3تاا   1 ي در محدوده) مانده يباق

 ( اشاره نماود تريگرم در ل يليم 4/0 لرحداک) يبيترک مانده يباق

ذکر  يرقم رانيسازمان استاندارد ا فرمي. در رابطه با کل کل[14]

 يبهداشات  يهاا  ها و ارگانکشور رينكرده است و استاندارد سا

 .متفاوت است اري هان بس

و  ديا تول يساادگ  زيا مناس  و ن متي، قمطلوب ييگندزدا

کلاار   ، باعاا  شااده اساات کااه [15] کلاار باااتيکاااربرد ترک

باشاد. البتاه    رانيشنا در ا يگندزدا در استخرها نيپرکاربردتر

 يکه اصول کااربرد آن باه درسات    ي،صوص وقت هکاربرد کلر ب

کلار  : باشاد  يما  ريا به شار  ز  ييرادهايا ينشود دارا تيرعا

 ديا مو اود در آب تول  يباا ماواد آلا     يدر اثر ترکمانده  يباق

زا  کناد کاه سارطان    يها را م هالومتان يموسوم به تر يباتيترک

عاالوه بار    باات يترک نيا شده است. ا دييتا باتيترک نيبودن ا

 زيا ن دهيسرپوشا  ياستخرها ي بسته ي ضا يدرون آب در هوا

از  يكالتمشا  تواناد  يکلر م اديز رياند. تماس با مقاد شده ا تي

شنين گروهاي از   و هم دينما جاديمو ا ز يو ر تيحساس ليقب

نسبت به کلار مقااوم    وميديپتوسپوريمانند کر ها زميكروارگانيم

هماه هناوز    نينخواهند ر ت. با ا نيرو  از ب نيهستند و با ا

 رانيدر  هان و ا يکه دارد به گستردگ يدي وا ليهم کلر به دل

 تيا فيک که ني. با تو ه به ا[11،11] رديگ يمورد استفاده قرار م

شون غلظت کلار   يتواند تابع عوامل يآب استخرها م يكروبيم

مطالعاه   نيا  نس شناگران و عمق اساتخر باشاد ا   مانده، يباق
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تعاداد شاش شاا،ص     نياي باا هادف تع   ،يلا يتحل –يفيتوص

، شاهر دامااان   انيا بانوان و آقا يآب در استخر شنا يكروبيم

 زانيا م زيو عمق استخر و ن مانده يارتباط آن با  نس، کلر باق

  .ديا را گرد و نيتدو رانيا يها با استانداردها مطابقت شا،ص
 

 هامواد و روش
مجماو    ،يبا يآزاد و ترک ي مانده يپژوهش کلر باق نيدر ا

 هترتاااروف  يهاااا ي، بااااکتريکلااا  اياشرشااا فااارم،يکل

(Hetertrophic Plate Count, HPC) لوکوکوسي، اساااتا 

، در نوزاياسترپتوکوک مد وعي و سودوموناس آئروژ، اورئوس

و بانوان شهر داماان  انيآقا يا،تصاص يمجزا يشنا دو استخر

اناد در ساال    واحد باوده  تيريو تحت مد جموعهم کيکه در 

قرار گر ت. در طول انجاام پاژوهش، از    يمورد بررس 1391

و  انيا آقا مخصوص ي شده يزنکلر ياز استخرها کيآب هر 

و در زماان   قيا عماق، متوساط و عم   و از سه منطقه کمبانوان 

 31 حضور حداکلر تعداد شناگران، از هر نقطه شش بار و کاالا 

از  يكروبا يم يباردار  نموناه  ي. بارا ديا گرد يباردار  هبار نمونا 

اساتفاده شاد.    وساولفات يت يدارا لياستر يا شهيش يها يبطر

 30تااا  10 هااا باار اساااس رو  اسااتاندارد از عمااق  نمونااه

در اه   4 يساط  آب گر تاه شاد و در دماا     ريز يمتر يسانت

 نيشنا  . هام ديا منتقل گرد شگاهيو به آزما يدار نگه گراد يسانت

شادند.   يريا گ در محل انادازه   زيکل و کدورت ن لرکلر آزاد، ک

 کياامااورد مطالعااه در  يالزم بااه ذکاار اساات کااه اسااتخرها

داشاته   كساني هيتصف يها ، رو واقع بوده يورزش ي مجموعه

 .اند واحد قرار داشته تيريمد کيو تحت 

از رو   ،يماد وع  فرميو کل فرميکل کل شيمنظور آزما به

الکتاوز   ياحتماال  ي کشات مرحلاه   طيبا محا  يا لوله 9 ريتخم

 طيبراث و مح ليالکتوز با نيگر انتيليبر يدييتا طيبراث، مح

 R2A طي، محHPCآزمون  يبراث استفاده شد. برا يکل اياشرش

باه   اسبه کار ر ت. آزماون ساودومون   تيآگار و رو  پورپل

سايتريمايد   يکشت ا،تصاصا  طيو با مح ييغشا يرو  صا 

کشات   طياز محا  لوکوکيآگار انجام و به منظور آزمون اساتا  

 ياستا يلوکوکوس آگار )شاپمن آگار( به رو  صا  يا،تصاص

، ياساترپتوکوک ماد وع   شيآزما ي. برادياستفاده گرد ييغشا

در  واز محايط کشات دکساتروز آزاياد      ياحتمال ي مرحله در

 ي هيآگار استفاده شد. کل PSEاز محيط کشت  يدييتا ي مرحله

شارکت مارک آلماان باوده و      ديا استفاده شاده تول  يها طيمح

دارد متاد نگاار    اساتان  يهاا  کيا بر اساس تكن زيها ن آزمون

 تيکلر با استفاده از ک يريگ . اندازه[18]اند  انجام گر ته 2005

با رو   زيکدورت ن يريگ و اندازه DPDو با رو   يسنج کلر

ت به دست آمده باا اساتفاده از   . اطالعاديانجام گرد ينفلومتر

و  يفيتوص يآمار يها و با رو  Excelو  SPSS يا زارها نرم

 رساون يپ يبساتگ  و هم سيکروسكال وال يپارامتر ريآزمون غ

 .قرار گر تند ليو تحل هيمورد تجز

 

 نتايج
و  کال  ي ماناده  يبه دست آماده در ماورد کلار بااق     جينتا

کلار   نيانگيا م نيتار  کام ارائه شده است.  1کدورت در  دول 

 43/1) انيا عماق اساتخر آقا   کام  ي کل در منطقه ي مانده يباق

کال در   ي مانده يکلر باق نيانگيم نيتر شي( و بتريگرم در ل يليم

تر( مشاهده يگرم در ل يليم 31/2استخر بانوان ) قيعم ي منطقه

 ي مانده يکلر باق ي مقدار مشاهده شده نيتر شيو ب نيتر شد. کم

مربوط باه    يبه ترت تريگرم در ل يليم 20/4و  20/0کل برابر 

کلار   زانيا هام م  يو باانوان باود. باه طاور کلا      انياستخر آقا

کادورت در اساتخر باانوان از اساتخر      زانيا و هم م مانده يباق

در هر دو استخر در حد  مانده يکلر باق نيانگيم تر، شيب انيآقا

کدورت در هر دو استخر از اساتاندارد   زانيو م رانياستاندارد ا

 .بود تر شيب رانيا

، ناوزا يهاا، ساودوموناس آئروژ   هترتروف يشمار  بشقاب

و اساترپتوکوک   ياکلياشرش فرم،يکل کل ارئوس، لوکوکسياستا 

 يا،تصاصا  يمد وعي در سه عماق مختلاف و در اساتخرها   

ارائاه شاده اسات. بار اسااس       2نوان در  اداول  و باا  انيآقا

کاال و  فاارمي، باه  ااز در ماورد کل  دسات آمااده بااه  يهاا  داده

، يكروبا يم يها شا،ص ي هيدر مورد بق يمد وع وکاسترپتوک

از  نيشن را نشان داد. هم يتر شيب يبانوان آلودگ ياستخر شنا

 يها يباکتر ي ، تعداد شمار  شدهيشش شا،ص مورد بررس

در هار دو   يکلا  ايو اشرش نوزايهتروتروف، سودوموناس آئروژ

 . راتر بود رانيو بانوان از استاندارد ا انياستخر آقا
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 1391ک عمق استخر و  نس شناگران در سال يشهر داماان به تفك يشده  يکلر زن يشنا يمانده  و کدورت آب استخرهايزان کلر باقي:  م1 دول 

 يپارامتر آمار استخر تيفيشا،ص ک
 در استخر يمكان نمونه بردار

 کل استخر
 قيعم متوسط کم عمق

 mg/lمانده آزاد، يکلر باق

 بانوان
 28/2 31/2 23/2 25/2 نيانگيم

 31/1 43/1 42/1 32/1 اريانحراف مع

 انيآقا
 28/1 28/1 30/1 25/1 نيانگيم

 11/0 14/0 19/0 14/0 اريانحراف مع

 mg/lمانده کل، يکلر باق

 

 بانوان
 41/2 48/2 52/2 43/2 نيانگيم

 21/1 40/1 31/1 29/1 اريانحراف مع

 انيآقا
 41/1 41/1 50/1 43/1 نيانگيم

 11/0 10/0 13/0 11/0 اريانحراف مع

 NTUکدورت، 

 بانوان
 91/1 83/1 91/1 12/2 نيانگيم

 11/0 14/0 19/0 85/0 اريانحراف مع

 انيآقا
 34/1 42/1 33/1 28/1 نيانگيم

 54/0 50/0 51/0 12/0 اريانحراف مع

 
 1391سال ک عمق استخر و  نس شناگران در يشهر داماان به تفك يشده  يکلر زن يشنا ياستخرها يكروبيم يت شا،صهاي:  وضع2 دول 

 يپارامتر آمار استخر يكروبيشا،ص م
 در استخر يمكان نمونه بردار

 کل استخر 
 قيعم متوسط کم عمق

 تريل يليم 1هترتروف ها، در  يشمار  بشقاب

 بانوان     
 00/342 82/320 33/344 00/310 نيانگيم

 45/11 30/80 88/19 95/11 اريانحراف مع

 انيآقا     
 11/328 33/350 00/324 11/311 نيانگيم

 19/111 19/111 10/138 82/101 اريانحراف مع

 تريل يليم 100نوزا، در  يسودوموناس آئروژ

 

 بانوان     
 18/12 00/10 33/12 00/11 نيانگيم

 41/13 01/13 50/13 59/15 اريانحراف مع

 انيآقا     
 28/1 11/8 00/1 11/4 نيانگيم

 14/3 31/4 19/2 51/1 اريانحراف مع

 تر يل يليم  100لوکوکس ارئوس، در ياستا 

 بانوان     
 11/3 33/2 33/3 11/5 نيانگيم

 11/4 18/3 41/4 18/1 اريانحراف مع

 انيآقا     
 12/1 11/2 50/1 00/1 نيانگيم

 01/1 82/0 84/0 89/0 اريانحراف مع

 ( MPN/100ml) فرم،   يکل کل

 بانوان     
 50/3 11/3 11/3 11/4 نيانگيم

 43/1 41/0 41/0 40/2 اريانحراف مع

 انيآقا      
 89/3 33/5 11/3 11/3 نيانگيم

 81/2 11/4 41/0 41/0 اريانحراف مع

 ( MPN/100ml) ياکلياشرش

 بانوان      
 50/3 11/3 11/3 11/4 نيانگيم

 43/1 41/0 41/0 40/2 اريانحراف مع

 انيآقا     
 33/3 83/3 00/3 11/3 نيانگيم

 91/0 10/1 00/0 41/0 اريانحراف مع

 استرپتوکوک مد وعي،
(MPN/100ml) 

 

 بانوان     
 22/3 33/3 33/3 00/3 نيانگيم

 43/0 52/0 52/0 0 اريانحراف مع

 انيآقا  
 22/4 50/5 50/3 11/3 نيانگيم

 90/1 51/2 55/0 13/1 اريانحراف مع
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هتروتاروف   يهاا  يتعداد باکتر نيانگي، م1 شكلاساس  بر

عمق  شيبود و با ا زا تر شيب انيدر استخر بانوان از استخر آقا

تعاداد   اني، در استخر آقا. بر عكس استخر بانوانا تيکاهش 

 يروناد  قيا عمق تاا عم  کم ي هتروتروف از منطقه يها يباکتر

 1بانوان حدود  رکل در استخ ي مانده يداشت. کلر باق يشيا زا

بود و البته در اعماا    انيقااز استخر آ تر شيب تريدر ل گرم يليم

 .مشاهده نشد يشندان رييمختلف دو استخر تا

کال در اساتخر    ي ماندهيهتروتروف و کلر باق يها يباکتر نيانگيم. 1شكل 
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 يهاا  يتعاداد بااکتر   نيانگيا کاه م  دهاد  ينشان م 2 شكل

در تمام مناطق استخر بانوان از استخر  نوزايسودوموناس آئروژ

در  ا ات يعمق استخر کااهش   شيبود و با ا زا تر شيب انيآقا

معكوس مشاهده شد. نمودار  يروند انيدر استخر آقا که يحال

 ي هماه در  که کدورت استخر باانوان  دهد ينشان م نيشن هم 2

عماق   شيبود و با ا ازا  تر شيب انيمناطق استخر از استخر آقا

عماق   شيباا ا ازا   انيا در استخر آقا که يدر حال ا تيکاهش 

 .داشته است شيا زا ياندک

و کدورت در استخر  نوزايسودوموناس آئروژ يها يباکتر نيانگيم. 2شكل 

 1391 شهر داماان در سال انيبانوان و آقا

 گيريبحث و نتيجه
هام در ماورد   پاژوهش،   نيا حاصل از ا جيبا تو ه به نتا

و هم در مورد استخر بانوان و در هر ساه عماق    انياستخر آقا

و  يبا ي، ترکآزاد ي ماناده  يکلر باق زانيم نيانگي، ميمورد بررس

مقادار    نيتار  شيو ب نيتر بوده و کم رانيکل در حد استاندارد ا

عماق و   کام  ي طقاه مربوط باه من   يکل به ترت ي مانده يکلر باق

تراکم  ( که با تو ه به1) دول عمق متوسط بوده است ي منطقه

عمق و ساپس   اول در نقاط کم ي معمول شناگرها که در در ه

. باشاد  يما  هيقابل تو   شود ياستخر مشاهده م قيعم ي منطقه

و باانوان باه    انيا کال در اساتخر آقا   ي مانده يکلر باق نيانگيم

باوده و بار اسااس     تار يل رگارم د  يليم 41/2و  41/1  يترت

 ي ماناده  يغلظت کلر باق نيتفاوت ب سيوال -آزمون کروسكال

 دار بوده است. هار  يمعن α=008/0در سط   کل در دو استخر

کل شاه در   ي مانده يغلظت کلر باق نيانگيم يشند مقدار عدد

ا  در اعما  انيا ان و شه در ماورد اساتخر آقا  مورد استخر بانو

عماق باه متوساط روناد      کم ي مختلف متفاوت بوده و از منطقه

 يروناد کاهشا   قيا متوسط به عم ي و سپس از منطقه يشيا زا

در سط   در اعما  مختلف ها غلظت نيداشته است اما تفاوت ب

05/0=α کادورت در   نيانگيا م نيشن دار نبوده است. هم يمعن

 NTU 91/1و  34/1 برابار   يا و بانوان به ترت انياستخر آقا

 رانيا ( و در هار دو ماورد از اساتاندارد ا   1) دول  شده نييتع

در سط   زيکدورت در دو استخر ن ني راتر بوده است. تفاوت ب

048/0=α تفاااوت کاادورت در اعمااا   يدار بااوده ولاا يمعناا

  يا ترت نيدار نبوده است. باد  يمعن α=05/0مختلف در سط  

کال و هام    ي مانده يگر ت که هم غلظت کلر باق جهينت توان يم

 نيو بناابرا  تار  شيبا  انيکدورت در استخر بانوان از استخر آقا

قارار دارد.   يتر نيپائ يفيک ي نظر در رتبه نياستخر بانوان از ا

هم باه   تواند يضرورت دارد که کدورت م زينكته ن نيبر ا ديتاک

عمل نماوده   ها سميكروارگانيم ريرشد و تكل يبرا يعنوان محل

کلر  ييگندزدا اثرباع  کاهش  ها كروبيو هم با محا ظت از م

دهاد کاه    ينشان م زيمطالعه ن نيا ي جهيگردد. نت ها كروبيبر م

نسابت باه    يکادورت بااالتر   نيانگيم ياستخر بانوان که دارا

 ي ماناده  يباشد به رغم داشتن غلظت کلر بااق  يم انياستخر آقا
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باشاد کاه    يما  يتار  شيبا  يهاا  يتعداد بااکتر  يادار تر، شيب

باشاد   يآب ما  تيا فيبار ک  تکادور  ريتاث تياهم ي دهنده نشان

مورد مطالعه در  ياستخرها که يي ا (. از آن2و 1 ي)نمودارها

 كساني يا هيتصف يها ، رو واقع بوده يورزش ي مجموعه کي

علات   توان ياند م واحد قرار داشته تيريمد کيداشته و تحت 

مانند  نس  يباالتر بودن کدورت در استخر بانوان را به عوامل

 . انستشناگران مربوط د

کال باا     ي ماناده  يکلر باق نينشان داد که ب رسونيپ آزمون

  يباا ضارا   نوزايهتروتروف و سودوموناس آئروژ يها يباکتر

  يبساتگ  ، هام  -515/0و  -585/0برابر   يبه ترت يبستگ هم

بادان   نيا و اود دارد و ا  000/0 يدار ينمعكوس با سط  مع

 شا،ص يها يغلظت کلر، تعداد باکتر شياست که با ا زا يمعن

کادورت آب باا     نيبا  نيشنا  است. هام  ا تهيمورد نظر کاهش 

  يباا ضارا   نوزايهتروتروف و سودوموناس آئروژ يها يباکتر

  يبساتگ  ، هام 881/0و  111/0 برابار   يا باه ترت  يبساتگ  هم

 .ديمشاهده گرد 000/0 يدار يبا سط  معن ميمستق

اسااتاندارد  ريبااه دساات آمااده بااا مقاااد  جينتااا سااهيمقا

دهاد کاه    ينشان ما  رانيآب استخر در ا يكروبيم يها شا،ص

 يکلا  ايو اشرش نوزاي، سودوموناس آئروژها هتروتروف نيانگيم

  رياز مقااد  شيب و بانوان انيشمار  شده در هر دو استخر آقا

 اسات ان بوده ياز استخر آقا شيدر استخر بانوان ب مجاز و البته

و  سيتعداد استرپتوکوکوس  كال نيانگيم نيشن هم(. 2  دول)

از  انيا اورئوس در هر دو استخر باانوان و آقا  لوکوکوسياستا 

از  شيباز هم در استخر باانوان با   تر و البته کم رانياستاندارد ا

باه   يطيدر شرا جينتا نيا(. 2  دول) استبوده  انياستخر آقا

در هار دو   ماناده  يغلظات کلار بااق    نيانگياند که م دست آمده

توان علت را در  يم نياستخر در حد استاندارد بوده است بنابرا

در دو مقررات و ضاوابط شانا    تيرعا زانيمانند م يموضوعات

و نظا ات   تيريماد  تيفياستحمام قبل از شنا( و ک  نس )ملالا

شناد آزماون    هار  ن،يشنا  سالن شنا  ستجو نمود. هام  ي ضا

دو اساتخر از   نينشان داده است که تفاوت ب سيکروسكال وال

دار  يمعنا  α=05/0 و ، در ساط    يكروبيم يها نظر شا،ص

باه   يطيدر شارا  جينتاا  نيا اشت که تو ه دا ديباشد اما با ينم

کال در اساتخر    ي ماناده  يکلر باق نيانگيدست آمده است که م

 41/1 انيا و در اساتخر آقا  تار يگارم در ل  يلا يم 41/2 بانوان

 مجادداا  ني( بناابرا 1) ادول  شده است نييتع تريدر ل مگر يليم

 . گردد يآب استخر مطر  م تيفينقش  نس شناگران در ک

در  تار  شيبا  يو اود آلاودگ   زيا ن گار يمطالعاات د  يبر،

بررساي آلاودگي   اند.  بانوان را گزار  نموده يشنا ياستخرها

ترين  نشان داده است که بيش زديشهر  يميكروبي در استخرها

 / ml  100 MPNگي ميكروبي با ميانگين کل کليفرممورد آلود

 /ml 100  MPN9ترين آن با مياانگين کال کليفارم     و کم  24

و باانوان   انياستخر آقا جيبا نتا سهيکه در مقا [19] بوده است

 يشانا  ي. در مطالعه اساتخرها بوده است تر شيبپژوهش  نيا

 ييايباکتر يآلودگ يها دارا درصد از نمونه 8/8 زيشهر کرمان ن

 18 زيا عبااس ن  رشهر بناد  يشنا يهاو در مطالعه استخر [20]

 نيا .[21]اند  بوده يفرميلک يآلودگ يها دارا درصد از کل نمونه

تار   ها کم آلوده در آن يها دهند که درصد نمونه ينشان م  جينتا

باشاند. مطالعاه    يپاژوهش ما   نيا به دست آماده در ا  جياز نتا

باه   يآلاودگ  زانيا که در شهر گرگان صورت گر ته، م يگريد

را در  يکلا  ايها و اشرشا  درصد نمونه 3/58سودوموناس را در 

مطالعاه   نيا ا ريتر از مقااد  داده که کم نشانها  درصد نمونه 25

، يانجاام شاده در ساار    ي در مطالعاه   نيشنا  . هام [11] است

 ياساتخرها  يدر تماام  اورئاوس  لوکوکيتعداد اساتا   نيانگيم

کاه   [11] بوده اسات  رانياز حد استاندارد ا شيب يمورد بررس

 دهيا مطالعه برآورد گرد نياز ا تر شيب اريآن بس يشدت آلودگ

 .است

و ساودوموناس   هاا  هترتاروف  ،يکل ايتعداد اشرش نيانگيم

از اساتاندارد   شيب انيدر هر دو استخر بانوان و آقا نوزايآئروژ

 نيا و استبوده  انياز استخر آقا شيو در استخر بانوان ب رانيا

کلار   نيانگيا م باه دسات آماده اسات کاه      يموضو  در حاال 

و  41/1  يا و بانوان باه ترت  انيکل در استخر آقا ي مانده يباق

و  انيکدورت در استخر آقا نيانگيم و تريگرم در ل يليم 41/2

به دسات آماده اسات.     NTU 91/1و  34/1  يبانوان به ترت

از  شيدر استخر بانوان ب يآلودگ نيانگيشون در اغل  موارد م

ها در حد  آن نيهر شند که ا،تالف ببوده است ) انياستخر آقا
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05/0=α يبه کنترل آلاودگ  تر شي( تو ه باست هدار نبود يمعن 

. رساد  يبه نظار ما   يبانوان ضرور يشنا ياستخرها يكروبيم

اند که  نشان داده يآمار يها شند آزمون که هر آن يانيپا ي نكته

 يهاا  در عماق  يكروبا يم يهاا  شاا،ص  نيانگيا م نيتفاوت ب

دار  يمعنا  انيا مختلف شه در استخر بانوان و شه در استخر آقا

 ي در اساتخر باانوان در منطقاه    يآلودگ نيتر نبوده است اما کم

مشااهده شاده    عماق  کم ي در منطقه انيو در استخر آقا قيعم

 جينتاا  سهيپژوهش و مقا نيحاصل از ا جياست. با تو ه به نتا

، مشاهود اسات کاه    يكروبيم يها استاندارد شا،ص ريبا مقاد

دارد.  ازين يتر شياستخرها به کنترل ب نيآب ا يكروبيم تيفيک

خرها در حاد  در اسات  ماناده  يمقدار کلر بااق  که نيبا تو ه به ا

 ينادها يدر  را تاوان  ياستاندارد بوده است علت مسائله را ما  

 تيا و عدم رعا( ياز کلرزن ري،صوص غ هبنامناس  ) ي هيتصف

استحمام قبال از شانا( و    ملالاتوسط شناگران ) ياصول بهداشت

 استخر  ستجو نمود. تيريمد يها  نبه

 

 تشكر و قدردانی
 -سامنان  يدانشگاه علوم پزشاك  يبانيپژوهش با پشت نيا

مقالاه   سندگانيدانشكده بهداشت داماان انجام شده است لذا نو

و تشااكر ،ااود را از سااازمان متبااو  اعااالم   ريمراتاا  تقااد

 .ندينما يم
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Background and Aim: Swimming pool can transfer many pathogens. Chlorine concentration and 

swimmers gender are the most effectors on the quality of pool water. The scope of this study was to 

determine the effect of chlorination, pool depth and swimmer’s gender on the six microbial qualification 

indices. 

Materials and Methods:  In this descriptive–analytical study which was performed in 2013, thirty six 

water samples were taken from the different depths of pools (Pools separated by gender) and the 

chlorination, turbidity and  total Coliform, E.Coli, Heterotrophic bacteria, StreptococcusFeacalis, 

Staphylococcus Aureus and Pseudomonas Aeroginosa were measured.  

Results: The total average of residual chlorine in the men's and women's pools were 1.47 and 2.47 mg/l 

respectively, which matched with the standard levels in the country, while the  mean of  E.Coli, 

Heterotrophic Plate count and Pseudomonas Aeroginosa concentrations  in the both pools were higher than 

Iranian standards and were more concentrated in the  women's pools than the men's. Also, the turbidity was 

1.34 and 1.47 NTU respectively, which was higher than the Iranian standards.  

Conclusion: In spite of the higher concentration of residual chlorine in the women's pool, the average 

concentrations of microbial indices in the women's pool were higher than the men's. This difference may be 

related to the swimmers gender. The observed differences in microbial concentrations in different depths of 

each of the pools and also between men's and women's pools were not significant. 

 

Key Words: Swimming Pools, Escherichia Coli, Heterotrophic Bacteria, Streptococcus, 

Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa 
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