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و شیمیایی آب استخرهاي سرپوشیده ی آلودگی انگلی و برخی مشخصات فیزیک
  )1380(شهر ارومیه 

  ***؛ کامبیز دیبا**؛ دکتر خسرو حضرتی تپه*بخش دکتر حسن نان
  چکیده

آب استخرها ناقل خوبی . استترین مراکز تفریحی و ورزشی براي عموم مردم  استخرهاي سرپوشیده از مهم :سابقه و هدف
این تحقیق با هدف تعیین میزان آلودگی انگلی آب و همچنین برخی مشخصات . ویژه انگلی است ها به انتقال بیماريبراي 
  .انجام گرفت 1380و شیمیایی آب استخرهاي سرپوشیده شهر ارومیه در سال ی فیزیک

 وشیده شهر ارومیه به مدت یکتعداد چهار استخر سرپ .باشد مقطعی می–نوع مطالعه در این تحقیق توصیفی :ها مواد و روش
صورت  هبرداري ب روش نمونه و برداري آب استخرها از پمپ پالستیکی استفاده شد براي نمونه. سال مورد بررسی قرارگرفت 

نمونه   8میلی لیتري از سطح و عمق استخر و همچنین  200نمونه  8در هر ماه  از هر استخر. اي زمانی و تصادفی ساده بود لحظه
با توجه به تعطیلی بعضی استخرها . شد استخر در هفته اول و هفته سوم هر ماه برداشته یلیتري از قسمت عمیق و سطح میلی 1000

و  غشایی -صافیترتیب با استفاده از روش  آوري و سپس به نمونه جمع 526 الًفصل زمستان و ماه مبارك رمضان کدر 
. مورد بوده است 263شیمیایی در طول سال  ياه تعداد نمونه براي آزمایش. گردید آزمایش II Leedsسدیمانتاسیون به روش 

کنندگان از  و همچنین تعداد استفاده PHمانده، کدورت، درجه حرارت،  و شیمیایی نظیر میزان کلر باقیی پارامترهاي فیزیک
  .استخر در یک روز مورد بررسی قرار گرفت

مورد       13از این تعداد . آلودگی انگلی در استخرها مشاهده شده است%) 9/8( مورد 47نتایج نشان داد که جمعاً  :ها یافته
مورد  30و  (Oxyur)اکسیور %)3/6(مورد  3همینولیپیس نانا، %)1/2(ورد یک م ،یاخته آنتامباکولی مربوط به تک%) 6/27(
مانده در  ان کلر باقیزعالوه می هب. گردید الرورهایی از خانواده رابدتییدا و نماتودهاي آزادزي آب و خاك مشاهده%) 8/63(

ان درجه حرارت در استخر هفت زهمچنین می .بودگرم در لیتر کمتر از بقیه استخرها  میلی 54/0 ±428/0استخر دانشگاه به مقدار 
 در استخر 7 در هفت تیر و حداقل آن 9، حداکثر آن  PHازنظر . سانتیگراد بیش از بقیه استخرها بوددرجه  72/30 ±621/1تیر 

از نظر پراکندگی فصلی . میزان آلودگی در استخرهاي هفت تیر و شهرداري از بقیه بیشتر بوده است. گردید گیري دانشگاه اندازه
  . بوده استهاي تیر و شهریور  فصل تابستان و ازنظر ماه بیشترین درصد مربوط به ماه دربیشترین درصد آلودگی 

هاي ضدعفونی فعلی استخرها  د که استخرهاي مورد مطالعه آلوده به انگل هستند و روشانتایج این مطالعه نشان د :بحث
بهداشت فردي و بهداشت محیط  بهشود که  در نهایت توصیه می. گیرد خوبی بر اساس استانداردهاي توصیه شده انجام نمی هب

  .گردد بیشتري مبذولاستخرها توجه 
  »1384 زمستان :پذیرش     6/10/1382:دریافت«        مانده مومی شنا، آب، کلر باقیآلودگی، انگل، استخرهاي ع :ها کلیدواژه
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 مقدمه
هاي  وسیعی که در دهههاي علمی  با وجود پیشرفت

هاي  گذشته موجب کاهش ابتالء و مرگ و میر بیماري
است، هنوز هم یکی از مشکالت تمام  انگلی گردیده

هاي ناشی از  جوامع حتی کشورهاي پیشرفته را عفونت
لحاظ  توسعه به درحال کشورهاي. دهند می ها تشکیل انگل

 ، فقریژیکوعواملی مانند وضعیت اقلیمی و محیط بیول
عدم تسهیالت و  ،شرایط اجتماعی و فرهنگی ،اقتصادي

امکانات بهداشتی، عدم آگاهی از مسایل بهداشتی و 
اجتماعی همراه با ازدیاد  توجهی به بهداشت فردي و بی

) پذیر گروه آسیب(تراکم جمعیت و نسبت باالي کودکان 
استخرهاي . هاي انگلی قراردارند بیشتر در معرض آلودگی

می شنا به عنوان یکی از مراکز تفریحات سرپوشیده عمو
هاي مختلف  آبی به دلیل ارتباط مستقیم و مداوم با گروه

انسانی به طور معمول همانند یک منبع بالقوه انتشار 
و عامل انتقال و  ایندنم میژیکی عمل وهاي بیول آلودگی

  ). 1(باشند ویژه انگلی می هاي مختلف به شیوع بیماري
و شیمیایی ی دهد که عوامل فیزیک ها نشان می بررسی

مانده، کدورت و درجه حرارت آب  ، کلر باقیPH: نظیر
زمانی که . در کیفیت آب استخرها اهمیت زیادي دارند

گرم در لیتر  میلی 4/0، کمتر از هماند مقدار کلر آزاد باقی
ها در  فعالیت میکروارگانیسم ،باشد 9/6 – 9/8بین  PHدر 

از نظر کیفیت فیزیکی، ). 2(یابند آب استخرها افزایش می
ظاهر باشند و  روشن و آب استخرها باید کامالً شفاف

د نعالوه کدر نباش هد و بنباشداشته مناسب و جذاب 
میزان ). 3(وکف استخر در عمق زیاد باید کامالً دیده شود

PH  مانده که  و کلر آزاد باقی 9/6- 9/8باید در محدوده
 1-2حداقل  ،آب داردنقش بسیار مهمی در ضدعفونی 

از  ،باشد خیلی قلیایی PHکه  زمانی. گرم در لیتر باشد  میلی

در . شود کننده کلر کاسته می یی ضدعفونیاکار
 37-40(استخرهایی که درجه حرارت آب باال رود

و تعداد شناگران افزایش یابد و آب  )گراد درجه سانتی
 قابل توجهیطور  هکیفیت آب ب ،استخر تصفیه نشود

هاي آزمایشگاهی  عنوان مثال، بررسی هب. یابد می اهشک
درجه  30حرارت آب  دهد وقتی که درجه نشان می

 30، بعد از هماند و کلر آزاد باقی =PH 7گراد و سانتی
ها  کیست ،گرم در لیتر باشد میلی 5/0دقیقه برابر با 

دماي باالي آب زمینه را براي رشد ). 4(شوند تر می مقاوم
کند و حد استاندارد آن بین  یزا فراهم میعوامل بیمار

کند  گراد مشکلی را ایجاد نمی درجه سانتی 5/25-5/24
یکی از مسایل مهم مربوط به استخرها، بهداشت  ).3(

محیط و فضاي استخرهاست که بهترین آن تمیزي و 
آب استخرها همواره در معرض . پاکیزگی آب است

پوست، گلو و هاي مدفوعی و عوامل بیماریزاي  آلودگی
 :توان طرات بهداشتی مرتبط با آن میاخماز . بینی است

 -2 ؛هاي ویروسی و قارچی پوست عفونت -1
هاي  عفونت -3 ؛هاي چشم، گوش، گلو و بینی عفونت

هاي  عفونت -4بخش فوقانی دستگاه تنفسی و باالخره 
ها بیش از بقیه از  از آنجا که جوان). 5(نام بردرا اي  روده

کنند و با توجه به شیوع  شنا استفاده می استخرهاي
هاي مختلف انگلی در این طیف وسیع از جامعه،  بیماري

کارهاي مناسب براي پایش  در صورت عدم وجود راه
شرایط محیطی در محدوده استخرهاي شنا، این مراکز 

هاي  سرعت به منابع اصلی انتقال بیماري ممکن است به
که انتقال بسیاري از  از آنجا). 1(گردندتبدیل مختلف 
ویژه  اي به مسایل بهداشتی به هاي انگلی روده عفونت

بهداشت محیط و وضعیت آب آشامیدنی و استخرهاي 
ین یلذا در جوامع با کیفیت و کمیت پا ،داردبستگی شنا 
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هاي انگلی  آب بهداشتی میزان شیوع و انتشار بیماري
مهم هاي  در خصوص انگل). 3(اي بسیار زیاد است روده

توان ژیاردیا المبلیا، کریپتوسپوریدیوم،  مرتبط با آب می
این . آنتامباکولی و انتروبیوس و ورمیکوالریس را نام برد

هاي برداشتی از آب و دیوارهاي  ها در نمونه انگل
 درل موجود در استخرها و همچنین یوسا دراستخرها، 

 ).6(شده در فیلترهاي شنی مشاهده شده است نشین مواد ته
در تحقیقی که در مورد انتقال ژیاردیا در یک استخر 

تواند در  دیا میرکه ژیا مشخص شد ه استانجام گرفت
در ). 6(صورت یک اپیدمی کوچک درآید هاستخر ب

در  1997-1998هاي  بررسی که بین سالاي دیگر  مطالعه
هاي  که شیوع بیماري معلوم شدآمریکا انجام شده است 

است استخرها افزایش یافته  لوده واي ناشی از آب آ روده
ها به انگل  خصوص شیوع این بیماري هو ب

در استخرها  درصد90کریپتوسپوریدیوم که به میزان 
 4در شهر ارومیه ). 7(مشاهده گردیده نسبت داده شد

ترین  از جمله مهموجود دارد که استخر عمومی شنا 
. هواداران زیادي دارد ومراکز تفریحی و ورزشی است 

بعضی مواقع به دلیل عدم توجه به رعایت مسایل و 
کنندگان از  موازین بهداشتی از طرف مسئولین و استفاده

استخرها و همچنین حضور تعداد زیادي از 
، متأسفانه استخرهاي شنا به کانون گانکنند مراجعه
اي و  هاي روده هاي گوناگون خصوصاً عفونت بیماري

شده بدل پوستی هاي  انگلی، چشم و گوش و بیماري
بررسی وضعیت موجود استخرهاي ارومیه  .)7- 9(است

و  استخوب  دهد که کیفیت آب استخرها ظاهراً نشان می
و هر یک شود  میمین أهاي عمیق ت ها از چاه منابع آب آن

روش گندزدایی معموالً . باشد می داراي سیستم تصفیه 
 این. گیرد طور دستی با افزایش پرکلرین انجام می هب

ندرت از  ولی به ،استخرها داراي حوضچه پاشوي بوده
هاي  بررسی و شناخت آلودگی. شود ها استفاده می آن

اهمیت  بسیار حایز.... انگلی از نظر پراکندگی، انتشار و 
این تحقیق با هدف تعیین میزان آلودگی انگلی و  است؛

وشیمیایی آب استخرهاي ی برخی مشخصات فیزیک
  .گرفت  انجام 1380ه در سال سرپوشیده شهر ارومی

 
  ها مواد و روش

استخر  4 در مقطعی - این تحقیق به صورت توصیفی
اسامی شهرداري، جانبازان، هفت ه سرپوشیده ارومیه ب

با توجه به اینکه هدف از این . شدانجام تیر و دانشگاه 
مطالعه تعیین میزان آلودگی انگلی است و انتظار داریم 

با درنظرگرفتن نسبت لذا  باشد، باال که آلودگی نسبتاً
با دقت  و درصد95  ، سطح اطمینان p=5/0آلودگی 

05/0=d  384تعداد حجم نمونه برابر با  =n  محاسبه
 area sampling  ها از روش براي انتخاب نمونه. گردید

، بدین ترتیب ابتدا مساحت استخرها )10( استفاده گردید
دلیل اینکه  هاستخر ب به یک مترمربع تقسیم گردید و از هر

تعداد نمونه  ،ندبودمشابه هم  مساحت استخرها تقریباً
ها بدین  نحوه انتخاب نمونه. یکسان انتخاب گردید

هاي هر  تصادفی یکی از مربعطور که به  بودترتیب 
اي  صورت لحظه هها ب استخر با توجه به شماره آن نمونه

به عمق زمانی و تصادفی ساده از هر استخر با توجه  –
از نظر بررسی انگلی از هر . کم و زیاد انتخاب گردید

استخر در دو نوبت صبح و بعدازظهر هفته اول و سوم 
لیتري از سطح عمیق استخر و  میلی 200نمونه  8هر ماه، 
میلی  1000نمونه  8نمونه و همچنین  263سال   در یک

 یهاي عمیق و سطح لیتري در همان شرایط از قسمت
. آوري گردید نمونه جمع 263سال   یک استخر و در
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هاي برداشتی طبق فرمول  رفت حجم کل نمونه انتظار می
هاي برداشتی براي   مورد باشد، ولی کل نمونه 768برابر با 
سال از چهار استخر با   انگلی در طول یک هاي آزمایش

در فصل زمستان و (توجه به تعطیلی بعضی از استخرها 
برداري،  ساعات نمونه. مورد بود 526) ماه مبارك رمضان

 5-7و بعدازظهرها از ساعت  9- 10ها از ساعت  صبح
براي  .)11(زمان حداکثر تعداد شناگران در استخر بــود 

. گردید برداشت نمونه آب از یک پمپ دستی استفاده
 صافی غشاییلیتري با روش  میلی 200هاي  نمونه

(Membrane filter Method) 1000هاي  و نمونه 
بررسی  (Leeds II)روش سدیمانتاسیون با لیتري میلی

کیست  ها و مراحل عملیات تشخیص تخم انگل  .ندگردید
  . انجام گردید ذیلشرح  هها ب تک یاخته

از نمونه  میلی لیتر200ابتدا  صافی غشاییدر روش : الف
 اندازهبا از صافی سلولز استات  با استفاده از پمپ  خأل

 صافو پس از پایان عمل داده شد عبور میکرون  45/0
سرم لیتر  میلی2را در  صافی غشاییکاغذ  ،کردن

به آن چند قطره لوگل اضافه  ،فیزیولوژي شستشوداده
گردید و سپس با قراردادن چند قطره روي الم در زیر 

  . میکروسکوپ نوري بررسی گردید
لیتري، ظروف  میلی 1000هاي  براي بررسی نمونه: ب

تا شدند مدت یک ساعت ساکن گذاشته   هنمونه حداقل ب
هاي انگل در ته ظرف  ها و کیست مواد معلق و تخم

 تفاده از یک سیفون با یک پمپ خألبا اس. رسوب نمایند
 70الی  60و حدود شد  میمحلول رویی برداشته 

 .شد ته ظرف باقی گذاشته میدر لیتر از رسوب  میلی
صد  وژ یکداخل یک لوله سانتریف هرسوب هر نمونه ب

 2500مدت ده دقیقه با دور  هها ب لیتري ریخته و لوله میلی
 با پمپ خألسپس محلول رویی  .دش سانتریفوژ می

به رسوب باقیمانده در ته لوله سرم فیزیولوژي و برداشته 
حاصل از محلول زدن  گردید و پس از به هم میاضافه 
و بعد از شد  میر روي الم ریخته دقطره  دولی یک  ا

ذاشتن المل از نظر وجود تخم یا کیست و الرو انگل گ
  ).12(شدند در زیر میکروسکوپ نوري بررسی می

 هاي برداري براي آزمایش تعداد و ساعات نمونه
است برداري انگلی بوده  و شیمیایی همانند نمونهی فیزیک

آوري  ها در یک ظرف پالستیکی یک لیتري جمع و نمونه
 هاي برداشتی براي آزمایش هاي مجموع نمونه. گردید می

و شیمیایی در طول سال با در نظر گرفتن ی فیزیک
تعطیلی استخرها در فصل زمستان و ماه مبارك رمضان 

 يسانتیمتر 15ها از عمق  نمونه ضمناً. مورد بود 263
هاي انگلی و  کلیه نمونه .)4(ندبود برداشت شده

شیمیایی در مدت زمان کمتر از دو ساعت پس از 
ضمناً برخی از . وري به آزمایشگاه حمل گردیدآ جمع

،  PHو شیمیایی از قبیل دماي آب، ی پارامترهاي فیزیک
نین چمانده و هم کدورت و مقدار کلر آزاد باقی

کنندگان از  تعداد استفاده ،هاي حجم آب استخر شاخص
استخر در طول روز و ظرفیت استخـر مـورد ارزیـابـی 

باقیمانده و  ـري مقـدار کلـرگی براي اندازه. قرار گرفت
PH حمل از کیت قابل (Pool and SPA Test Kit)  و براي

حمل و  گیري درجه حرارت از ترمومتر قابل اندازه
 Model(حمل  همچنین از دستگاه کدورت سنج قابل

2100 p ( شرکتHACH  پارامترهاي. گردیداستفاده  
و شیمیایی مورد مطالعه بر اساس کتاب ی فیزیک
  . گیري شده است اندازه) 11(استاندارد مترهاي  روش
  ها یافته

کنندگان  هاي حجم آب استخر و تعداد استفاده شاخص
در جدول در طول روز در هر استخر در فصول مختلف 



 
 

 (  ...آلودگی انگلی و برخی مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب   –حسن نان بخش دکتر            

جدول، بیشترین این طبق . است شده هدانشان د 1
 این فصل و در  اند کنندگان در فصل تابستان بوده استفاده

تعداد شناگران در روز از بقیه فصول  نسبت حجم آب به
  . کمتر است

هاي  مورد نمونه 526داد که از کل  نتایج آزمایش نشان
آلودگی انگلی در %) 9/8(مورد 47شده  آزمایش

از  .وجود داشته استاستخرهاي مورد مطالعه 

 %)6/27(نمونه  13هاي انگلی انسانی در  یاخته تک
ها مربوط به  آلودگی مشاهده شد که همه موارد آن

مورد  4در . بود (Entamoeba coli)یاخته آنتامباکولی  تک
هاي  تخم کرم مشاهده شد که مربوط به پاتوژن%) 1/4(

مربوط به اکسیور %) 3/6(مورد  3، انسانی است
(Oxyur)  نانا  مربوط به هیمینولیپیس%) 1/2(یک مورد و

(Hymenolepis-nana) هاي مورد بررسی نمونهدر . بود
 

د استفاده کنندگان در طول روز و نسبت حجم آب به تعداد امشخصات استخرهاي سرپوشیده عمومی از نظر حجم تقریبی آب، تعد -1دول ج

  1380شناگران در روز در شهر ارومیه در سال 

کنندگان در  تعداد استفاده حجم تقریبی آب فصل نام استخر

 طول روز

نسبت حجم آب به تعداد 

 شناگران در روز

  تابستان  شهردارياستخر 

  یزیپا

  زمستان

 بهار

310m3 

310m3 

310m3 

310m3 

420  

190  

55  

140  

3m 738/0  
3m 632/1  
3m 636/5  
3m 643/3 

  تابستان جانبازاناستخر 

  یزیپا

  زمستان

 بهار

3m504  
3m504  
3m504  
3m504 

310  

125  

80  

55 

3m 626/1  
3m 032/4  

3m 3/6  
3m 164/9 

  تابستان  هفت تیراستخر 

  زییپا

  زمستان

 بهار

3m900  
3m900  
3m900  
3m900 

570  

210  

70  

180 

3m 579/1  
3m 286/4  
3m 857/12  

3m 5 

  تابستان  دانشگاهاستخر 

  یزیپا

  زمستان

 بهار

3m1155  
3m1155  
3m1155  
3m1155 

150  

70  

50  

70 

3m 7/7  
3m 5/16  
3m 1/23  
3m 5/16 



 
 
(                                                          نامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  فصل -1384 زمستانم، چهارم، شماره نهسال  -بهبود  

آلودگی الروي نماتودهاي %) 8/63(ورد م 30همچنین 
 گردید مشاهده (Rhabditida)ربوط به رابدیتیدا آزادزي م

فصلی بیشترین درصد از نظر پراکندگی  .)2جدول(
آلودگی مربوط به فصل تابستان و از نظر ماه بیشترین 

د وهاي تیر و شهریور ب درصد آلودگی مربوط به ماه
مورد  47ها همچنین نشان داد که از  بررسی). 3جدول(

در قسمت %) 8/63(رد مو 30آلودگی انگلی استخرها 
در سطح استخرها مشاهده %) 2/36(مورد  17عمیق و 
  . شده است

طور کلی  هو شیمیایی بی آزمایش پارامترهاي فیزیک
 1380نمونه برداشتی از استخرها در سال  263روي 

ترتیب میانگین و  به 5 و 4جداول در . گرفت صورت
حداکثر و حداقل تغییرات  وانحراف معیار 

اده و شیمیایی در استخرها نشان دی اي فیزیکپارامتره
مانده  نتایج نشان داد که میانگین کلر باقی. شده است

گرم در لیتر  میلی 54/0±428/0در استخر دانشگاه 
گرم  میلی 30/1حداکثر آن . کمتر از بقیه استخرها است

در لیتر در استخر شهرداري و حداقل آن صفر 
از نظر . گاه بوده استگرم در لیتر در استخر دانش میلی

داد که میانگین کدورت در  بررسی نشان ،کدورت
کمتر از بقیه  NTU 48/0±259/0 استخر جانبازان

در استخر دانشگاه  NTU 5/4حداکثر آن . استخرهاست
. در استخر جانبازان بوده است NTU14/2و حداقل آن 

 تیر با میانگین و رارت استخر هفتح درخصوص درجه
گراد بیش از بقیه  سانتی 72/30±1/ معیار انحراف

بیشترین مقدار درجه حرارت در استخر . استخرهاست
 

  1380از آب استخرهاي سرپوشیده شهر ارومیه در سال  هاي جداشده توزیع فراوانی مطلق و نسبی انگل-2جدول 

 نوع انگل  نام استخر

Entamoeba Coli Oxyur Hymenolepis nana Rhabditida 

  3  شهرداري

*)23(  

-  

-  

-  

-  

3  

)10(  

  1  جانبازان

)6/7(  

-  

-  

-  

-  

2  

)6/6(  

  7  هفت تیر

)8/53(  

3  

)100(  

-  

-  

19  

)4/63(  

  2  دانشگاه

)7/15(  

-  

0  

1  

100  

6  

)20(  

  13  جمع

)100(  

3  

)100(  

1  

100  

30  

)100(  

  اعداد داخل پرانتز برحسب درصد می باشد *



 
 

 (  ...آلودگی انگلی و برخی مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب   –حسن نان بخش دکتر            

 درجه و حداقل آن در استخر دانشگاه 36هفت تیر با 
میزان  ، PHاز نظر . گراد بوده است درجه سانتی 32

انحراف معیار در استخر هفت تیر  621میانگین و 

حداکثر  و بیش از بقیه استخرهاست) 240/0±26/8(
در استخر  7در استخر هفت تیر و حداقل آن  9آن 

  .دانشگاه بوده است
  

  1380از استخرهاي شهر ارومیه در فصول مختلف در سال هاي جداشده  توزیع فراوانی مطلق و نسبی انواع انگل -3جدول 

 نوع انگل  فصل

Entamoeba Coli Oxyur Hymenolepis nana Rhabditida 

  6  تابستان

*)1/46(  

3  

)100(  

1  

)100(  

20  

)6/66(  

  3  پائیز

)23(  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

  -  زمستان

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

  4  بهار

)9/30(  

-  

-  

-  

-  

10  

)4/33(  

  13  جمع

)100(  

3  

)100(  

1  

)100(  

30  

)100(  

  اعداد داخل پرانتز برحسب درصد می باشد *

  

  1380و شیمیایی در استخرهاي سرپوشیده شهر ارومیه در سال ی میانگین و انحراف معیار پارامترهاي فیزیک -4جدول 

  تعداد نمونه  نام استخر

 

PH  میکروموز (کدورت

  )بر سانتی متر

  کلر باقیمانده

(mg/l) 

  درجه حرارت

  )سانتیگراد(

 89/29±154/1 87/0±294/0 01/1±623/0 22/8±157/0 * 84 شهرداري

8±380/0 69 جانبازان  259/0±48/0  337/0±76/0  999/0±51/30  

26/8±240/0 78 هفت تیر  418/0±63/0  268/0±88/0  621/1±72/30  

59/7±325/0 32 دانشگاه  738/0±96/0  428/0±54/0  782/1±16/29  

SDXبصورت (ول میانگین و انحراف معیار می باشنداعداد داخل جد * (  

 



 
 
(                                                          نامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  فصل -1384 زمستانم، چهارم، شماره نهسال  -بهبود  

  1382و شیمایی در استخرهاي سرپوشیده شهر ارومیه در سال ی حداقل و حداکثر پارامترهاي فیزیک -5جدول 

  تعداد نمونه  نام استخر

 

PH  میکروموز بر (کدورت

  )سانتی متر

  کلر باقیمانده

(mg/l) 

  درجه حرارت

  )رادسانتیگ(

  حداکثر  حداقل  حداکثر  حداقل  حداکثر  حداقل حداکثر حداقل

  33  28  30/1  2/0  64/3  30/0  5/8  8 84 شهرداري

  33  29  20/1  1/0  14/2  20/0  4/8  8 69 جانبازان

  36  27  20/1  2/0  15/3  24/0  9  8 78 هفت تیر

  32  25  20/1  0  5/4  30/0  8  7 32 دانشگاه

  
  بحث

نمونه  47 در ی انگلی استخرهاداد که آلودگ تحقیق نشان
%) 6/27(ورد م 13از این تعدد . است شده مشاهده%) 9/8(

 3س نانا، یولپیمینه %)1/2(مورد  1یاخته آنتامباکولی،  تک
الروهایی از %) 8/63(مورد  30و  اکسیور%) 3/6(نمونه 

خانواده رابدیتیدا و نماتودهاي آزادزي آب و خاك بوده 
فصلی بیشترین درصد آلودگی به از نظر پراکندگی . است

فصل تابستان و از نظر ماه بیشترین درصد آلودگی مربوط 
آلودگی در بین . وده استهاي تیر و شهریور ب هبه ما

استخرها نشان داد که بیشترین آلودگی انگلی در استخر 
 درصد 4/63لی ووآنتامباک درصد 8/53هفت تیر با 

تودهاي آزادزي آب الروهایی از خانواده رابدیتیدا و نما
آلودگی  درصد 6/7استخر جانبازان با . و خاك بوده است

لی کمترین آلودگی را در بین استخرها داشته وآنتامباک
درتحقیقی که در استخرهاي مشهد انجام گرفته . است
کلر . اند لی را جدا کردهوهاي آنتروموناس و آمیب ک انگل

بین  ر در ازگرم در لیت میلی 5/1مانده درحد  آزاد باقی
در تحقیق ). 5(ثر بود مؤهاي آنتروموناس  بردن کیست

مریکا آو همکارانش در  Sorvillioدیگري که توسط 
انگلی از گونه کریپتوسپوریدیوم را از آب  ،انجام شده

حد استاندارد  این انگل به کلر در .اند استخر جدا کرده
). 13(کند  و از فیلترهاي معمولی عبور می استمقاوم 

مریکا آدر  1981-86هاي  تحقیقات انجام شده در سال
هاي انگلی از جمله گونه  داد که آلودگی نشان

ریدیوم، ژیاردیا و لیپوسپیرا را از آب استخرها وکریپتوسپ
در این مطالعه، به علت عدم استفاده ). 14(اند  جدا کرده
شده  فست اصالح -آمیزي مخصوص اسید از رنگ

  .وم دیده نشد اواوسیت کریپتوسپوریدی
   تواند در یک استخر از طریق کیست ژیاردیا نیز می

تشخیص آن  که برايمدفوع کودکان آب را آلوده نماید 
دلیل کمبود  هو ب) 15( نیاز استبه دستگاه خاصی 

از نظر درجه حرارت . تحقیق ردیابی نشداین امکانات در 
گراد باالترین  درجه سانتی 36نیز، استخر هفت تیر با 

دماي باالي . رجه حرارت را در بین استخرها دارا بودد
 کهکند  آب زمینه را براي رشد عوامل بیماریزا فراهم می

 باشد میگراد  درجه سانتی 5/24 – 5/25حد استاندارد آن 
به نظر ). 15(کند درجه مشکلی را ایجاد نمی 27و تا 

رسد که میانگین دماي استخرهاي مورد مطالعه ما در  می
خصوص در استخر هفت تیر از سطح  هاستخرها بکلیه 

  توان گفت که زمینه را استاندارد بیشتر بوده است و می
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  . کند ها فراهم می براي رشد انگل
در  1972در سال  Roy Paulتحقیقی که توسط در 

و  PHکه هرگاه میزان  ه شدنشان داد ،امریکا انجام شد
گیري  اندازه مانده و بار شنا در یک استخر کلر آزاد باقی

قضاوت صحیحی  95/0توان با اطمینان  می ،شود
در بررسی ). 15(درخصوص میزان آلودگی استخر نمود

دانشگاه و  يمانده در بین استخرها مقدار کلر باقیحاضر 
فقط  PHمیزان . استکمتر بوده هفت تیر از بقیه استخرها 

و در د وب) 2/7-8(در استخر دانشگاه در حد استاندارد 
محدوده کلر ). 3و  1(حد استاندارد بوده کمی بیش از بقی

مانده در آب استخرها طبق استاندارد الزاماً باید  آزاد باقی
ز ا تر ینیهاي پا گرم در لیتر باشد و در غلظت میلی1-2 بین

و  12(این مقدار برخی عوامل بیماریزا قابلیت رشد دارند 
آزاد میانگین کلر  حاضردر حالی که در تحقیق  ،)13

مانده در تمام استخرها کمتر از حد استاندارد بوده  باقی
ین بودن میزان غلظت یتوان گفت که پا بنابراین می ؛است

در استخرهاي  PHمانده و همچنین باالبودن  کلر باقی
شده احتمال دارد  مورد مطالعه از سطح استاندارد توصیه

نکه در ای بر مضافاً. ترین عامل آلودگی انگلی باشد که مهم
صورت افزایش بیش از حد استاندارد در میزان کلر آزاد 

مانده موجب تحریک پوست و سوزش چشم  باقی
  ).5(گردد می

هایی که توسط  درخصوص کدورت آب، بررسی
Roy Paul شده نشان داد که کدورت آب در  انجام

ها ارتباط مستقیمی  استخرهاي شنا با میزان آلودگی آن
ب استخر آان کدورت زحاضر میدر تحقیق ). 15(ندارد

از بقیه  NTU 96/0و دانشگاه  NTU 01/1شهرداري 
عالوه حداکثر کدورت آب  هب. استخرها بیشتر بوده است

NTU 5/4 و حداقل آن  هدر دانشگاNTU 14/2  در

بودن سطح کدورت  ینیباتوجه به پا. بود استخر جانبازان
هاي  یافته یدؤنتایج آن مکه توان بیان کرد  آب استخرها می

Roy Paul باشد می.  
نندگان در طول یک روز در میان ک عداد استفادهت

 ؛نفر از همه بیشتر بوده 570تیر با رقم  استخرها در هفت
 5/1لذا نسبت حجم آب به تعداد شناگران در روز برابر با 

حجم تقریبی آب و تعداد در مطالعه حاضر . مترمکعب بود
ي مورد مطالعه تخرهاشناگران در طول یک روز در اس

ها حجم  تعیین گردیده است تا بتوان با توجه به نسبت آن
آبی را که براي هر شناگر در طول یک روز در نظر 

دهد که  این نسبت نشان می .گیري نمود اندازه، شده گرفته
نسبت حجم آب به تعداد شناگران در روز در فصل 

آب به  نسبت حجم. تابستان از بقیه فصول کمتر بوده است
تیر  تعداد شناگران در روز در استخرهاي شهرداري و هفت

بوده کمترین  57/1و  73/0کمترین مقدار ترتیب با  به
عالوه میزان درصد آلودگی انگلی در این دو  هب. است

بنابراین  ؛استخر در فصل تابستان از همه بیشتر بوده است
ط مرتبحجم آب با تعداد شناگران از نظر آلودگی انگلی 

در تحقیقی که در استخرهاي شهر مشهد انجام . است
بود و نشان پژوهش حاضر نتایج برخالف نتایج  ،گردید

داده شد که حجم آب با تعداد شناگران ارتباطی از نظر 
   .)5(آلودگی ندارد

استخرهاي  ههرحال، نتایج این تحقیق نشان داد ک هب
نی هاي ضدعفو روش. مورد مطالعه آلوده به انگل هستند

شده  خوبی براساس استانداردهاي توصیه هفعلی استخرها ب
شود براي مسئولین استخرها  می لذا توصیه ؛گردد نمی انجام

بر عالوه . کالس توجیهی در این خصوص برگزارگردد
براي ) رادیو و تلویزیون(هاي گروهی  از طریق رسانهاین 

 بهداشت( هاي بهداشتی کنندگان از استخرها پیام استفاده



 
 
(                                                          نامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  فصل -1384 زمستانم، چهارم، شماره نهسال  -بهبود  

آگاهی  يدر جهت ارتقا) فردي و بهداشت محیط
برداري  مضافاً اینکه نمونه. شود گذاشتهآنان  بهداشتی

 رمرتب از آب استخرها براي کنترل آلودگی و مقدار کل
  .مانده انجام گیرد باقی
  

  تشکر و قدردانی 
   پزشکی مصوب دانشگاه علومتحقیقاتی مقاله حاضر طرح 

دانند که از  می بر خود الزم لذا نویسندگان ؛ارومیه بوده
طرح را   دانشگاه که بودجه محترم پژوهشی معاونت

همچنین  صمیمانه قدردانی نمایند و ،تصویب کردند
 فر و هاي آقایان مهندس علیرضاساعی ازهمکاري

پزشکی و بهداشت که   دانشکدههمکاران  حیدرصمدي و
و تقدیر  ،یاري نمودندما را مربوطه  هاي شآزمای امر در

  . دنتشکر نمای
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