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  دهیچک

 ،یکیزیف یارهایمع تیعدم رعا الزم برخوردار باشد. تیفیاز ک دیبا یدنیشنا همانند آب آشام یمورد استفاده در استخرها آب

 کردیرو که با یمقطع هشپژو نیا . درشودیبه شناگران م یسالمت-یاستخرها منجر به صدمات بهداشت یکیولوژیو ب ییایمیش

 (19و  18مناطق ) تهران واقع در جنوب شهر یو خصوص یاستخر عموم 23 ،انجام گرفت 1398تابستان  در یلیتحل-یفیتوص

 یشمارش بشقاب و یگرماپا یهافرمیشامل کل یکروبیم یهاشاخص نییاز آب استخرها جهت تع یبردارنمونه .دشانتخاب 

از  کی به هر انجام گرفت. سپس ماندهیباق و کلر pH ،امل کدورتش ییایمیشوکیزیف یپارامترها و  (HPC)وف هتروتر

ا مورد آنه تیوضع ،آب تیفیک یهاو توسط شاخص اختصاص داده یها وزنآن تیاهم زانیبراساس م یمورد بررس یاپارامتره

شده  یبردارنمونه یرهادر آب استخ HPC و یگرماپا یهافرمیکل یکروبیم یهاشاخص ،هاافتهیقرار داده شد. براساس  لیتحل

، 1/13  بیترتبه ماندهیکلر باق زانیو م pHارتباط با کدورت،  در .شتندموارد درسطح مطلوب قرار دا %1/26و  74در  بیترتبه

ده ش یبردارنمونه یاز استخرها یکیچهنشان داد که آب  نیهمچن جینتا .داشتند یها وضع مطلوباز نمونه %9/47و  9/60

. با قرار داشتندتوسط م تیضعو درآب  تیفیشده از نظر ک یبردارنمونه یاستخرها %68 میزان. نبودند یعال تیوضع یدارا

 عدم رعایت لزوم و ورتدر صآنها و  تیفیک یاستخرها جهت بررس مستمر از آب یبرداردست آمده لزوم نمونهبه جیتوجه به نتا

 . دشویم شنهادیپ مهیاعمال جرانجام مداخالت و استانداردها 

  .یگرماپا فرمیکل ؛کیهتروتروف یشمارش بشقاب ؛آب تیفیشاخص ک ؛تهران ؛شنا یاستخرها :یدیکل یهاواژه
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  مقدمه -1

 شرفتیپ یورزش  یهانهیزمان و توسعه دانش، زم گذر با

. (Bamir and Setayesh 2019) افتندی یریگچشم

 ،گوناگون بدن یهااندام ییکارآ تیورزش بر تقو یاثرگذار

خطر حافظه، کاهش  تیتقو ،یعصب ستمیبهبود عملکرد س

 گریو د ابتیهمچون د ییهایماریکنترل بی، به افسردگ ابتال

در  یاعو اجتم یگوناگون سالمت فرد یهاجنبه

 Yousefipoor et al. 2015; Alivand and)یهاپژوهش

Karimzadeh, 2006; Hosseini et al. 2006)  به اثبات

هاست. افراد ورزش ینپرطرفدارتراست. ورزش شنا از  دهیرس

توان  زانیخود، بسته به م یگوناگون زندگ طیبا توجه به شرا

از خودشان  یمندتیتا احساس رضا آورندیم یبه ورزش رو

 .(Fathi 2009) کنند تیتقو یو اجتماع یفرد اسیمق را در

همچون:  یگرید یهامؤلفه ،نفسعزت شیعالوه بر افزا

اجتماع،  در تیفعال به ازین ،ی، خواص درمانبودن یحیتفر

سالمت و تناسب اندام موجب جذب  یراستا تالش در

شنا  .((Aghaei 2019 اندافزون افراد به ورزش شنا شدهزرو

محسوب  نیسن در تماماوقات فراغت  یسالم برا تیفعال کی

شنا با توجه به  یاستخرها .(Nemery et al. 2002) شودیم

 نیدارد که ا ییباال تیمحبوب آن، یحیو تفر یدرمان یهاجنبه

 Hashemi et) هاستآن یبهداشت ترقیدق شیپا ازمندیخود ن

al. 2012). 

است؛  تیبهداشت استخرها از موضوعات حائز اهم یابیارز

عدم وجود  در صورتسالم است که  و دیمف یاستخر مکان رایز

 گردد لیبه منبع خطر تبد تواندیم ،بمناس یبهداشت طیشرا

(.(Rabie et al. 2008 استخر،  یابیارز ستیلمطابق چک

 فیشرح وظا گوناگون استخرها در یبهداشت یارهایکنترل مع

 ارهایمع نیا انیط قراردارد. از میبهداشت مح انیمتصد

و حوضچه کلر، بهداشت کف و  ییبهداشت گندزدا توانیم

 ط،یرطوبت مح دما و شیپا ه،یتهو و هیرختکن، نحوه تصف

 کلر آزاد ،آب یفیک یهایژگیو و یکروبیم هاییشآزما

 .(WHO 2006) اشاره کردpH  کدورت، دما و مانده،یباق

 توانندیاستخر م طیکنندگان و کارکنان با ورود به محمصرف

 Florentin et) همراه آورندرا با خود به یگوناگون یهاندهیآال

al. 2011) اتیحاصل از ح یهاکه عموماً شامل پاتوژن؛ 

بدن(  اتیپوست و دفع یایفرد )مانند عرق، بزاق، بقا یعیطب

ها، استفاده شده توسط فرد )مانند کرم ییایمیش مواد ای

؛ (WHO, 2006) است (یبهداشت-یشیآرا دها و مواضدعرق

باال را استخر  یکیولوژیب و ییایمیش خطرات جادیکه امکان ا

شدن ترشیحضور در استخرها موجب ب شیافزا. برندیم

تماس با مواد  در تواندیکه م شودیفوق م یهاندهیآال

 ییتنهابه ایزا کنند سرطان باتیترک دیکننده تول یضدعفون

ی آلوده استخرهادر (. Gallè et al. 2016) دنزا باشیماریب

 (Barna and Kádár, 2012) مکان انتقال عفونتهمچنین ا

 هابیو آم یاختهتکقارچ،  قیطر از یمسر یهایماریب و

 یادیحد ز خطرات تا نیا .(Rasti et al. 2012) وجود دارد

و  یمقررات بهداشت تیکاربران و رعا یآگاه شیبا افزا

مانند دوش گرفتن  (Rasti et al. 2012) رانهیشگیپ اقدامات

 Pasquarella et) کنترل هستندقبل از ورود به استخر قابل

al. 2013). 

  آب هازیستمندخرده ییزایماریب سکیکاهش ر یبرا

در  جیرا یجمله گندزداها کلر از .دشویمیی گندزدا استخرها

 .Nemery et al) باشدمی شنا یکردن استخرهاگندزدایی

 ییایمیکننده مثل کلر مواد شگندزدایی. محصوالت (2002

چشم،  کیآسم، تحر ،ییزایاثرات آلرژ توانندیهستند که م

 Florentin et) گردندرا موجب  یدستگاه تنفسنیز  پوست و

al. 2011).  دهیسرپوش یمعرض کلر استخرها گرفتن درقرار 

خطر ابتال به آسم،  تواندیمدت میطوالن باز، درروو 

 شیرا افزا یتنفس یو التهاب مجار یدستگاه تنفس یهایآلرژ

با  ییدر گندزدا نیهمچن(. Bernard et al. 2008) دهد

است که مطابق  یمهممانده عامل یآزاد باق کلر، غلظت کلر

آن  بودن یادز ایکم  باشد و mg/l  3 تا 1 نیب دیاستاندارد با

 ,WHO) گرددیم هینسبت به استاندارد موجب خطرات ثانو

-باقی شیمیایی، کلر آزادوین پارامترهای فیزیکبدر  .(2006

ستانداردهای ابا همخوانی را  نیترفیضع pHمانده و 

همچنین، در (. Nikaeen et al. 2009) دپیشنهادی داشتن

دما،  گزارش شد که روی استخرهای شنا پژوهشی دیگر

ت قمطاب با استانداردهاهتروتروف  هاییباکترقلیایت و 

با توجه به اهمیت و  (.Ghaneian et al. 2012) نداشتند

نقش استخرها در بهداشت و سالمت عمومی مطالعه حاضر با 

آب استخرهای دو منطقه  یفیتکهدف ارزیابی بررسی 

 د.شجنوبی تهران انجام 
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 هامواد و روش -2
 اهبرداری و انجام آزمایشنحوه نمونه -1-2

استخر  23اضر کیفیت آب حتحلیلی -توصیفیمطالعه  در

در تابستان  شهر تهرانعمومی و خصوصی واقع در جنوب 

ستان در تابمنظور، ین برای ا. مورد ارزیابی قرار گرفت 1398

ی هاشاخصجهت تعیین  یی درهایبردارنمونه 1398سال 

شیمیایی آب استخر مطابق ومیکروبی و فیزیک

 2003سال  در  WHOشده توسط منتشری هادستورالعمل

ی، ی کلیفرم گرماپاهاشاخصصورت گرفته و از میان آنها 

مانده باقی کلر آزاد ی هتروتروفیک، کدورت وهایباکتر

در  ماهیانهصورت از استخرها به یبردارنمونه. شدندبررسی 

یر مربوط به هر و مقاد ماهه انجام شد 3 دوره کیطول 

ار صورت میانگین در فصل تابستان مورد بررسی قرهاستخر ب

ور در هنگام حض برای افزایش دقت هانمونه ی. تمامگرفت

 تیفیسنجش ک ی. براندشد یآورشناگران در استخرها جمع

مرتبط با کل  هاییشآزماانجام  زیآب استخرها و ن یکروبیم

هانه ، از ظروف دHPCو  یمدفوع یهافرمی، کل کلهافرمیکل

ظروف  یاستفاده شد. تمام ml 200 به حجم یاشهیگشاد ش

الو دستگاه اتوک هوسیلبه یریگاز نمونه شیمورد استفاده پ

 یکیزیو ف ییایمیش یمنظور سنجش پارامترهابه .شد لیاستر

  .استفاده شد یکیپالست یبرداراز ظروف نمونه زین

 یسنج برا pH یهاتیتوسط ک یکیزیف یسنجش پارامترها

pHیکلر باق زانیسنجش م یکلرسنج برا یهاتیک زی، و ن-

 یهانمونه ،یریگدر محل انجام شد. پس از نمونه مانده

 نیترقرار داده شد و در کوتاهیخدان  کیدرون  یکروبیم

ها از جهت سنجش کلیفرم .دیارسال گرد شگاهیزمان به آزما

 (1MPN) تعداد نیترمتحملای و سنجش لوله چند تخمیر

 .Kamarehie et al).  نمونه استفاده گردید ml 100 در هر

2017; WHO, 2003)های جهت سنجش میزان باکتری

)محیط  شداستفاده  2روش شمارش بشقابی هتروتروفیک از

در  )CFU(3 هایکلنتعداد  صورتبهو نتیجه  کشت اندوآگار(

ml  نمونه گزارش شد(Beiki et al. 2016) در ادامه تمامی .

 هجداول قرار داده شد بندی و درشده، دستهاطالعات محاسبه

 و سپس با استانداردهای موجود مورد بررسی قرار گرفت.

                                                           
1Most Probable Number   
2Heterotrophic Plate Count   
3Colony Unit Forming 

 کیفیت آب استخرهانحوه محاسبه شاخص  -2-2

، کیفیت آب مؤثرپس از سنجیدن پارامترهای  WQIشاخص 

. این شاخص که دهدیمارائه  ترمفهومرا با عددی به شکل 

تعیین وضع کیفی آب  منظوربه 1970سال نخستین بار در

تعیین شاخص کیفیت آب،  در .(Horton 1965) ارائه شد

بررسی شده و در انتها با  در پژوهش موردمطالعهپارامترهای 

د. شبیان  ،باشدیم 100تا  صفر دست آمده که بین عدد به

 100-91صورت تفاوت کیفیت آب نسبت به استاندارد به

)نسبتاً  مرزی 50-26متوسط،  70-51خوب،  90-71عالی، 

 Asl Hashemi شودیمضعیف، مشخص  25-0ضعیف( و 

and Heydari 2007)) پارامترهای داده شده به شاخص .

بوده  )iW(و ضریب وزنی  )iSV(کیفیت آب، معیار مقایسه 

و مقادیر  اندشدهمحاسبه  (3( تا )1های )ابطهکه از طریق ر

 .Beiki et al)آورده شده است  (1)مرتبط با آنها در جدول 

2016). 
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تعداد  n ، امi ضریب وزنی پارامتر کیفی  riW  ،که

 ،امi پارامتر کیفی  شاخصریز iqپارامترهای کیفی ورودی، 

iC  مقدار کیفی پارامتر i ام وWQI  شاخص مجموع کیفیت

 .باشدمی آب استخرها

  بحث و هاافتهی -3

جنوب  ( دریو خصوص یاستخر )عموم 23اضر ح مطالعه در

 یپارامترها ریقرار گرفت. مقاد یتهران مورد بررس شهر

آب استخرها و  تیفیک یشده جهت بررس یریگاندازه

 ریو مقاد؛ نشان داده شده است (1)جدول  ها دراستاندارد آن

 (2)آب استخرها در جدول  تیفیک یپارامترها شده شیماآز

  )iW (از پارامترها کیهر یشده است. وزن نسب ادهنشان د

و  یگرماپا یهافرمیکل نی. بنابراباشدیها مآن تینشانگر اهم

و کلر آزاد pH   ( و5)+ تیو اهم ازیامت نیترشیکدورت ب

-نشان (1شکل ) .را داشتند یترنییپا تی( اهم3)+ ماندهیباق
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 (.)نسبت موارد نامطلوب انداستاندارد فراتر رفتهاز موارد از  یک در هرهاست که از نمونه یدرصد دهنده

 ضریب وزنی هرکدام و )iSV( استاندارد آنهاترهای مورد آزمایش در مطالعه حاضر، پارام -1جدول 

Table 1 Parameters tested in the present study, their standard values (SVi) and weights assigned for them 
Parameter Unit SVi Wi 

Thermophilic Coliforms MPN/100 ml 1 5 

HPC CFU/ml 200 4 

Turbidity NTU 0.5 5 

pH - -7.8 3 

Free Chlorine mg/l 7.2 3 

Total  1-3 20 

 

 تهران شهر شده یبردارنمونه استخرهای آب کیفیت پارامترهای مقادیر -2جدول 

Table 2 Values of water quality parameters of sampled pools in Tehran 

75% Percentile 25% Percentile 
Standard Deviation 

(SD) 
Range Mean Parameter 

2 0 1.16 0-4 0.782 Thermophilic Coliforms 

310 200 255.4 127-1000 349 HPC 

1 1 0.34 0-1 0.78 Turbidity 

8 7.6 0.22 7.5-8.2 7.85 pH 

1.5 0 0.89 0-3 0.92 Free Chlorine 

 

Coliform HPC Turbidity pH Free Chlorine
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Fig. 1 Undesirability percentage (Exceeds the 

standard limits) of measured parameters of tested 

pool water 

 نیترشیب ،دشویممشاهده  (1شکل )که در  طورهمان

. از استاندارد مربوط به پارامتر کدورت است یتخط زانیم

 NTU  5/0 باالتر از یها کدورتاز نمونه % 9/86 کهیطوربه

 (Nikaeen et al. 2010)که در مطالعه درحالی اندداشته

برخالف این مطالعه، کدورت آب استخرهای مورد مطالعه 

کدورت  .مواقع با استانداردها مطابقت داشته است %87در 

از مواد  یآب بوده و ناش تیزالل زانیفاکتور نشانگر م

 و منجر دارند یکنندگخواص جذب است که بعضاً یدیکلوئ

 استاندارد کدورت آب .شوندیآب م یآلودگ دیبه تشد

بودن باال .شودیدرنظر گرفته م NTU  5/0  استخرها

ماده گندزدا موجب کاهش  یاثرگذارکدورت با کاهش 

 عامل یدهای. کلوئگرددیم ییگندزدا ندیآراندمان فر

 یو حت هاسمیارگان ،ییایمیکدورت موجب جذب  مواد ش

 بر رویگندزدا  اثر از یمحافظت اثر جادیو با ا شوندیور من

 ،کدورت شیبا افزا ی. از طرفکاهندیم بیولوژیکیموجودات 

مزه آب دچار  کرده و رنگ، بو و دایورود نور به آب کاهش پ

در مطالعه حاضر  .(Rabi et al. 2008) شودیم رییتغ

کیفیت آب اکثر استخرها از لحاظ شاخص کدورت مناسب 

 نبود.

از  %9/73 گر تخطینشان هتروتروف یهایشمارش باکتر 

-کم (.CFU/ml 200) استاندارد است یریمقاداز ها نمونه

 یمدفوع یهافرمیها مربوط به کلنمونه یتخط زانیم نیتر

   استخر از حد استاندارد یهانمونه %26بود که فقط 

MPN/100 ml 1  با  یکه طی پژوهشدرحالی اند.رفتهفراتر

-تمام نمونه وجود کلیفرم کل بیش از حد استاندارد در

از  هااز نمونهیک  یچدر ه، کلیفرم مدفوعی هایبردار

که  طورهمان .(Jafari et al. 2013) نکرد استاندارد تجاوز

هتروتروف با  یهایباکتر گرددیمشاهده م (2)ول جد در

 یاستاندارد تخط از حد CFU/100 ml  349نیانگیم
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از  ترنییپا یریها مقادنمونه %25تنها  کهینموده است طور

 اند. داشته CFU/100 ml200  استاندارد

 و سودوموناس ا،یهتروتروف مانند اشرش یهایباکتر

 یو هواز یاریاخت یهوازیب یهایآئروموناس شامل باکتر

 توانندیم هایباکتر نیا هستند. یاست که عموماً گرم منف

اساس  بر .(WHO, 2006) زا باشندیماریب و یتهاجم

عنوان به HPC شمارش یالمللنیو ب یمل یاستانداردها

آب شناخته  ییگندزدا ییپارامتر اثبات کارآ نیترمهم

د عد 200 استاندارد برابر با HPC شمارش نهیشیب .شودیم

 در. (ISIRI, 2007; WHO, 2006)آب است  mlدر 

 رد زد،ی شهر دهیسرپوش یشنا استخر 11 نیب از ایمطالعه

 وتروف از استانداردهتر هاییها تعداد باکترنمونه 27/43%

 ml2276/آمده دست به HPCشمارش  نیانگیو م ترشیب

 .(Ghaneian et al. 2012)گزارش شد آب 

لعه در مطا  (2)مطابق جدول  ماندهیکلر آزاد باق نیانگیم

 نیطبق قوان کهیدرحال محاسبه گردید، mg/l 92/0 حاضر

 mg/l  3ی ال1 دیمقدار استاندارد کلر در آب استخرها با

موجود  یاماندهیها کلر باقنمونه %25در  نیا باشد. عالوه بر

  mg/l 3 باالتر از  ماندهیها کلر باقاز نمونه کی چیو ه نبود

 ند.نداشت

 شیپا ،موجودات بیولوژیکی ییزایماریکاهش اثر ب یبرا

 ه،یتصف و ییهمچون گندزدا یآب از طرق مختلف یفیک

و  یبهداشت آب و نظارت بر نگهدار شیپا ض،یتعو

. در (Black et al. 1970) باشدمی یآن ضرور یبرداربهره

مواد گندزدا  نیترآب استخر، متداول هیو تصف ییگندزدا

(، NaClO) تیپوکلریه یمسد مشتمل بر یکلر باتیترک

هستند  2Ca(ClO)  تیپوکلریه میکلسو  )2lC (گاز کلر

 یغلظت دیکه مطابق استاندارد پس از استفاده از آنها با

 طورهماند. انبم یآب باق کلر آزاد در mg/l3   یال1معادل 

حد استاندارد  مانده ازیآزاد باق که تجاوز غلظت کلر

و  یدستگاه تنفس پوست، یآب برا  pHشبا کاه تواندیم

آزاد  استاندارد بودن غلظت کلر ازتر چشم خطرساز شود؛ کم

 ،ییاز جمله ممانعت از گندزدا یمضرات زیمانده نیباق

 ب،منتقله از آ یهایماریب جادیا ها،یتعداد باکتر شیافزا

 شیافزا جهینت در که آب رنگ شدنیریرشد جلبک و ش

 .Yang et al)خواهد داشت  یرا در پ است   کدورت

2018; WHO 2003). مانده بعضاً یکاهش غلظت کلر باق

 واکنش کلر ای دما، تابش نور و راتییتغ لیدلممکن است به

 یبه تر لیتبد و اکیجمله آمون آب از یآل باتیو ترک

غلظت  شی.  لذا پا(Blach et al. 1970) ها باشدهالومتان

 تیاهم مانده و تطابق آن با استانداردها ازیباق کلر آزاد

 (Zazouli et al. 2015) مطالعهدر  .برخوردار است یفراوان

گیری شده در آب کلر اندازه با وجود مغایرت از استاندارد،

تری استخرها نسبت به مطالعه حاضر دارای میزان کم

(mg/l 84/0بود. در ) مطالعهکه در حالی (Nikaeen et al. 

در  ماندهحاضر، میانگین کلر باقی مطالعهبر خالف  (2010

در  نیعالوه براگزارش شده است.  mg/l1/2  حد استاندارد 

بوده  mg/l 0  مساوی با یاماندهیها کلر باقنمونه%  25

مانده در برخی مطالعات ؛ که این عدم وجود کلر باقیاست

 .Mosaferi et al)دیگر نیز مشخص گردیده است 

 یشنا یاستخرها یرو برکه دیگری  مطالعهدر    .(2019

 هایمانده جکوزیکلر باق نیانگیم ،انجام گرفت زیشهر تبر

mg/l  075/0 تر استاندارد کم میزانکه از  گزارش شد

 )در 1/7آب  یهافرمیکل نیانگیم زانیم یطرف است و از

ml 100) بوداز استاندارد  ترشیکه ب شد نییتع 
.(Hashemi et al. 2012) 

 که به نحویصورت مشابه در یحیاماکن تفر شنا و یاستخرها

نشوند؛  ینگهدار و یبرداربهره ه،تساخ ،یاحسنت طراح

 از ییباال امکان انتقال تعداد نبوده و یکاف تیفیک یدارا

 نیاحتمال ا یطرف از .کنندیرا فراهم م یعفون یهایماریب

 باال یاستفاده در دوزها مورد یگندزداکه مواد  دارد وجود

آب  در مواد موجود واکنش با یط ایباشند  یسم ذاتاً

 یکارکنان سم ایشناگران  یکه برا کنند دیتول یمحصوالت

 .Rigaz et al)باشد  یحساس( سم یهاگروه )خصوصاً

بر  (Nikaeen et al. 2010)پژوهش  جهیمطابق نت. (1998

 جهینت درمشخص شد که  استخر شهر اصفهان 25 یرو

 یشمارش بشقاب زانیمانده، میکاهش کلر آزاد باق

 رابطه. ابندییم شیدو افزا هرها  فرمیها و کلهتروتروف

از  یمهم یهامانده و شاخصیباق غلظت کلر انیعکس م

هتروتروف و  یهایکدورت و تعداد باکتر ها،فرمیجمله کل

-یباق از خطرات وجود کلر یحاک یمطالب فوق همگ گرید

در آب  ماندهیباق عدم وجود کلر ایتر از استاندارد کم مانده

 آب استخرها  تیفیک یبندو طبقه فیتوص .باشدیاستخر م
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 (2شکل )در  WQIبر مبنای محاسبه شاخص کلی کیفیت 

 .داده شده است شینما

5%

68%

27%

 Good

 Fair

 Borderline

 

 

 
برداری ونهکیفیت آب استخرهای شنای نم یبندطبقه -2 شکل

 WQIشاخص  سشده بر اسا

Fig. 2 Water quality classification of sampled 

swimming pools based on calculated WQI index 

 %68آب  تیفیک ،مشخص است (2شکل )که در  طورهمان

 %5خوب و  %27 ،شده متوسط یبردارنمونه یاز استخرها

 نیترطبق محاسبات کم .است یدر محدوده مرز

 مطابقد. بو 52/127آن  نیترشیو ب WQI    44/18زانیم

 یتمام استخرها انیاز م 1392 ارسالانجام شده  پژوهش

 کلر زانیجمله: م از ییپارامترها یابیتهران پس از ارز شهر

 رد رهیغ کدورت و ،HPC ،یگرماپا یهافرمیمانده، کلیباق

 یموارد دارا %6/39 ،آب استخرها تیفیک نییتع یراستا

 طیشرا در %10 و تیفیمطابق شاخص ک یعال تیوضع

 تیفیبا ک یمابق %4/50 و قرار داشتند یتیفینامناسب ک

 .(Beiki et al. 2016) دندیخوب قلمداد گرد

 گیرینتیجه -4

 در جنوبواقع  یشنا یاستخرها تیفیحاضر ک پژوهش در

و نتایج ذیل حاصل   قرار گرفت یبررس تهران مورد شهر

 :شد

و  یگرماپا یهافرمیلحاظ کل ها ازنمونه از %9/73و  26 -1

HPC داشتند.  قرار یمناسب تیوضع در 

 کدورتنظر  از (% 9/86برداشته شده ) یهااکثر نمونه -2

ین وضعیت در ارتباط با مه مطلوب نبودند. تیوضع یدارا

مشاهده گردید  هانمونهکلر آزاد باقیمانده موجود در 

  استاندارد حد از ترنییپا یاز استخرها کلر %1/52 بطوریکه

mg/l 1 نشان دادند. را  

 در %27استخرها در سطح متوسط،  %68 یطورکلبه -3

 داشتند. قرار یمحدوده مرز در %5 و سطح خوب

کثر امانده در یقکلر آزاد با مقادیر بودن یینپاتوجه به  با -4

 ،در آب حضور عوامل بیولوژیکیبا آن استخرها و ارتباط 

آب و  یو کلرزن هیتصف ستمیس حیعملکرد صح لکنتر

 ینسبت تعداد شناگران به مساحت استخر ضرور تیرعا

 .باشدیم

 سپاسگزاری
ران از کلیه همکاران در مرکز بهداشت جنوب ته وسیلهبدین

و  استخرها همکاری نمودند، تشکربرداری از که در نمونه

 شودقدردانی می

 هادسترسی به داده
ه در متن مقال هانمونهاستخراج شده از آنالیز  یهادادهکلیه 

 ارائه شده است.

. 
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Abstract 

The water used in swimming pools, like drinking water, must comply with the required quality. 

Failure to comply with the physical, chemical and biological criteria of the pools will lead to health 

hurt to swimmers. In this cross-sectional paper carried out with a descriptive-analytical approach in 

the summer of 2019, 23 public and private pools located in the south of Tehran (districts 18 and 19) 

were selected. Pool water sampling was performed to determine microbial indices including 

thermophilic coliforms, heterotrophic plate count (HPC), and physicochemical parameters including 

turbidity, pH and residual chlorine. Then, each of the studied parameters was assigned a weight based 

on their importance and their status was analyzed by water quality index. Based on the findings, the 

microbial indices of thermophilic coliforms and HPC in the water of the sampled pools were at the 

desired level in 74 and 26.1% of samples, respectively. Regarding turbidity, pH and residual chlorine 

content in 13.1, 60.9 and 47.9% of the samples, were at the acceptable values, respectively. The 

results also showed that none of the sampled water was in excellent condition and 68% of the samples 

were in fair condition in terms of water quality. According to the obtained results, the necessity of 

continuous sampling of pool water to check their quality and effective interventions and finally the 

imposition of fines is suggested for those which their quality is not in accordance with the standards. 

Keywords: Heterotrophic Plate Count; Swimming Pools, Tehran; Thermal Coliform; Water Quality 

Index. 
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