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ABSTRACT

 Background and Aim:Swimming pools are one of the most important sport 
and recreational areas where health tips must be followed, or adverse results 
will threaten the health of the whole society.Objective: The aim of this study 
was to identify and evaluate the health and hygienic status of the swimming 
pools as well as water health status in public swimming pools in Mashhad in 
spring, summer and autumn seasons of 2018.
Materials and methods: This practical research was carried out to identify 
the relevant risks, by field observations for assessing the hygienic condition of 
indoor areas in 64 swimming pools. For data collection in the present study, 
valid and reliable questionnaires of general information and human resources 
(14 question), health assessment (37 questions), and water quality control 
instruction of Mashhad’s swimming pools were used. Parametric analysis of 
variance was utilized for normal data, and non-normal data were analyzed by 
Kruskal-Wallis nonparametric test by considering P <0.05.
Results: The results of the evaluation of water quality by health centers 
indicated that the desirability amount of the residual chlorine, water pH, water 
temperature, water turbidity, thermophilic coliforms, heterotrophic bacteria, 
and water chemical quality was 86%, 96%, 95.44%, 92.44%, 96.49%, 94.96%, 
and 95.31%, respectively. Amount of the residual chlorine, water turbidity, and 
heterotrophic bacteria was below the expected level of 95%. The outcomes 
of the tests performed by Mashhad health and hygiene centers (supervision 
organization), and pool managers’ self-control examinations revealed that 
the results of water pH, water temperature, thermophilic coliform, and water 
chemical tests were in total accordance with standards (P <0.05).
Conclusion: The results showed that most of the health risks were related 
to the residual chlorine, turbidity, and microbial contamination of water by 
heterotrophic bacteria. Training swimmers and hygiene culture development 
have a pivotal role in controlling health risks.
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ارزيابى وضعيت بهداشتى استخرهاى شناى شهر مشهد در 9 ماهه اول سال 1396 
 

   

چكيد     ه

عدم  كه  است  ورزشى  و  تفريحى  محلى  و  مهم  ورزشى  فضاهاى  از  يكى  شنا  استخرهاي  هدف:  و  زمينه 
رعايت نكات بهداشتى در آن مى تواند اثرات ناگواري بر سالمت جامعه داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف 
شناسايى و ارزيابى وضعيت بهداشتى فضاى داخلى استخرها، وضعيت سالمت آب در استخرهاى عمومى 

شهر مشهد در 9 ماهه اول سال 1396 انجام شد.
باب استخر  داخلى 64  به منظور بررسى وضعيت بهداشتى فضاى  كاربردي  مطالعه  اين  مواد و روش ها: 
عمومى مشهد انجام شد. براى جمع آورى اطالعات و داده ها از پرسشنامه هاى اطالعات عمومى و نيروى 
انسانى و ارزيابى بهداشت و پرسشنامه كنترل كيفى آب استخرهاى شناى مشهد استفاده شد. تجزيه و 
تحليل داده ها با استفاده از آزمون آناليز واريانس و كروسكال واليس انجام شد. ميزان p كمتر از 0/05 

معنى دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: در ارزيابى كيفيت آب توسط مراكز بهداشت، درصد مطلوبيت نتايج آزمايشات كلر باقى مانده، 
pH، دماى آب، كدورت آب، كليفرم گرماپاى، باكترى هاى هتروتروف و كيفيت شيميايى آب به ترتيب 

86/08، 96/03، 96/49،92/44،95/44، 94/96 درصد بود. ميزان كلر باقى مانده، كدورت آب و باكترى هاى 
هتروتروف كمتر از حد انتظار 95درصد بود. نتايج آزمايشات مراكز بهداشت مشهد و آزمايشات خودكنترلى 
مديران استخرها نشان داد كه نتايج آزمايشات pH آب، درجه حرارت آب، آزمايشات ميكروبى از نظر 

 .(p<0/05) كليفرم گرماپاى و آزمايشات شيميايى آب با استاندارد مطابقت داشت
نتيجه گيري: بيشترين خطرات بهداشتى مربوط به ميزان كلر باقى مانده، كدورت و آلودگى ميكروبى آب 
از نظر باكترى هاى هتروتروف است. آموزش شناگران و فرهنگ سازي بهداشتى، نقش مؤثري در كنترل 

خطرات بهداشتى دارد.

كليد واژه ها: استاندارد، استخر، بهداشت، شناگر 
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مقدمه
حوادث  بروز  و  بيمارى ها  انتقال  از  جلوگيرى  به منظور  استخرها 
بايد محلى باشد كه از لحاظ بهداشتى مكان سالمى باشد. رعايت 
در  است.  برخوردار  ويژه اى  توجه  از  اماكن  اين  بهداشتى  اصول 
كشورهاى پيشرفته قوانين خاص در مورد مكان هاى ورزشى به ويژه 
استخرهاى شناى سرپوشيده كه مكان حساس در ارتباط با مسائل 
بهداشتى مى باشند، اعمال مى شود. امروزه در كشورهاى پيشرفته در 
زمان ساخت و ساز اين استخرها، شرايط كّمى و كيفى استخرهاى 
شرايط  آن  تحت  كه  مى شود  گرفته  نظر  در  به گونه اى  سرپوشيده 
نيازمندى هاى اساسى جسمى و روحى استفاده كنندگان تأمين شده 

و از بروز حوادث و انتقال بيمارى هاى واگيردار جلوگيرى  شود (1).
عنوان  به  مشهد  شهر  موضوعات  و  مسائل  مهم ترين  از  يكى 
اين  گردشگرى  صنعت  به  توجه  اسالم،  جهان  فرهنگى  پايتخت 
شهر مى باشد. اين شهر داراى ظرفيت هاى چند ده ميليونى زائران 
و گردشگران به واسطه وجود بارگاه منور رضوى و ساير جاذبه هاى 
گردشگرى در طول سال است (2). انتظارات و سطح رضايت مندى 
منطقه  در  موجود  ضعف  نقاط  شناسايى  مستلزم  گردشگران، 
مى باشد. رضايت مشترى در صنعت گردشگرى از اهميت زيادى 
برخوردار است. بقاء، توسعه و موفقيت اين صنعت به شدت وابسته 
به رضايت مشترى است. با توجه به عالقه مردم به ورزش هاي آبى، 
روزانه تعداد زيادي از افراد جامعه در استخرها حضور پيدا كرده و 
در  بهداشتى  اصول  رعايت  عدم  مى پردازند.  ورزشى  فعاليت  به 
اين استخرها مى تواند عامل بازدارنده اي جهت حضور افراد باشد. 
همچنين استفاده همزمان افراد متعدد از استخر، با مسائل و خطرات 
بهداشتى همراه مى باشد. بنابراين شناسايى عوامل خطرزا و برطرف 
كردن آن ها در زمينه بهداشتى مى تواند عالوه بر جلوگيري از بروز 
بيماري ها، افزايش حضور و مشاركت افراد در اين محيط ها را در 
پى داشته باشد (3). مطالعات انجام شده نشان داده اند كه مديريت 
منتقله  بيمارى هاى  شيوع  باعث  مى توانند  شنا  استخرهاى  اشتباه 
از آب شود (2). استخرهاى شنا محل بسيار مناسبى براى انتقال 
عمومى  مكان هاى  نقش  مى باشند.  عفونى  و  پوستى  بيمارى هاى 

عفونت ها  گسترش  در  شنا  سرپوشيده  استخرهاى  مانند  استحمام 
مهم است.

اين گونه اماكن بايستي به وسيله يكي از سازمان هاي زيربط، 
مورد كنترل و بازديد دقيق قرار گيرد تا خطري از هر نظر متوجه 
قارچي،  پوستي،  بيماري هاي  بروز  جمله  از  آن  استفاده كنندگان 
اختالالت روده اي، اسهال، ناراحتي هاي چشم و گوش و بيماري هاي 
امكان  حد  تا  اماكن  اين  آب  كه  شود  سعي  بايد  نگردد.  مقاربتي 
پاك و عاري از موجودات بيماري زا باشد. شناگران مهم ترين منبع 
شدن  وارد  همچنين  هستند.  مدفوعى  منشأ  با  ميكروارگانيسم ها 
يا  بزاق  مو،  پوست،  از  ناشى  غيرمدفوعى  ميكروارگانيسم هاى 
موكوس به آب استخر، يكى ديگر از عوامل مهم انتقال پاتوژن ها 
و ميكروارگانيسم هاى فرصت طلب است كه نه تنها در اثر تماس 
با آب آلوده، بلكه در اثر تماس با سطوح لبه هاى استخر و كف 
دوش انتقال مى يابد (3). همچنين مواد شيميايى مورد استفاده در 
استخرهاي شنا جهت تصفيه و گندزدايى آب نيز مى تواند خطراتى 
را براي شناگران يا كاركنان استخرها از طريق تماس پوستى و يا 

تنفس مواد فرّار در محيط هاي سرپوشيده ايجاد نمايد. 
توصيه  به شدت  استخر  به  ورود  از  قبل  گرفتن  دوش  عمل 
مى شود تا خطر آلودگى زيستى و شيميايى را كاهش دهد (4). 
در بررسى شاخص هاى ميكروبيولوژيكى و شيميايى آب استخرها 
در بولونگا نتيجه گرفته شد كه برنامه هاى ايمنى داخلى و مديريت 
مورد مطالعه  استخرهاى  كيفيت  كنترل  در  مؤثرى  نقش  كارآمد، 
فنى  مسئولين  و  مديران  حضور  اهميت  بر  امر  اين  كه  دارد  آنها 
استخرها در دوره هاى آموزشى اشاره دارد (5). طيف وسيع مراجعين 
به استخرها، دامنه نظارت و كنترل بهداشتى را گسترده تر نموده كه 
توجهات بهداشتى وسيع و بيشتري را مى طلبد، لذا كنترل و تطبيق 
ارتقاى  است.  ضروري  ايمنى  و  بهداشتى  استانداردها  با  استخرها 
وضعيت بهداشت و ايمنى استخرهاي شنا ضمن افزايش جاذبه و 
رغبت به فعاليت هاي ورزش هاي آبى، سبب ارتقاي سطح سالمت و 

ايمنى جامعه تحت پوشش آن مى گردد (3).
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استخرهاى شنا يكى از پرجاذبه ترين فضاهاى تفريحى در  كل 
طول سال بوده كه مورد استفاده افراد متعدد قرار مى گيرد. شنا اثرات 
بسيار سازنده اى در تأمين سالمت جسمى و روانى انسان دارد (6). 
شنا از فوايد سالمتى زيادى برخوردار است، اما از طرف ديگر آلودگى 
ميكروبى آب استخرهاى شنا از طريق سرايت و گسترش بيمارى هاى 
عفونى، تهديد مهمى عليه بهداشت عمومى محسوب مى شود. در 
استخر هاى  آب  كيفى  ارزيابى  به  كه  همكاران  و  مارتين  مطالعه 
باالترين   (٪70/4) هتروتروف  باكترى هاى  پرداختند،  سائوپائولوى 
نتايج مثبت را داشتند (7). بر اساس نتايج مطالعه پاپادوپولوس و 
نداشتند (8).  مطابقت  استانداردها  با  نمونه ها  از  همكاران، ٪32/9 
سنجش شاخص هاى ميكروبى كليفرم گرماپاى و شمارش بشقابى 
(HPC) (Heterotrophic Plate Count) هتروتروفيك 

شامل  ميكروبى  كيفيت  بر  مؤثر  فيزيكوشيميايى  پارامترهاى  و 
كدورت، كلر باقى مانده آزاد و pH براى توصيف وضعيت استفاده 
مى شود (9). مطالعه حاضر با هدف شناسايى و ارزيابى وضعيت 
بهداشتى فضاى داخلى استخرها و وضعيت سالمت آب در استخرهاى 

عمومى شهر مشهد در 9 ماهه اول سال 1396 انجام شد.

روش كار 
جامعه آمارى اين تحقيق شامل كليه  استخرهاى عمومى شهر مشهد 
(بر اساس آمار مراكز بهداشت شهرستان مشهد تعداد 71 استخر) بود 
كه از بين آن ها 64 استخر در زمان جمع آورى اطالعات فعال و قابل 
بررسى انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. در اين تحقيق براى 
اطالعات  پرسشنامه ها ى  شامل:  پرسشنامه  از3  داده ها  جمع آورى 
استخرهاى  ايمنى  و  بهداشت  ارزيابى  و  انسانى  نيروى  و  عمومى 
پرسشنامه  معلولين،  استفاده  براى  ايمنى  ارزيابى  و  شنا  عمومى 
نتايج  (ثبت  مشهد  شناى  استخرهاى  آب  كيفى  كنترل  بررسى 
اقدامات اقدامات نظارت بهداشتى آب توسط مراكز بهداشت مشهد 
و پرسشنامه بررسى كنترل كيفى آب استخرهاى شناى مشهد (ثبت 
نتايج اقدامات اقدامات خودكنترلى بهداشتى آب توسط مديران و 

مسئولين فنى استخرهاى عمومى شناى مشهد) استفاده شد.

دلفى  تكنيك  طريق  از  پرسشنامه ها  محتوايى  اعتبار 
اوليه  چهارچوب  شدن  ساخته  از  بعد  كه  بدين معنا  شد؛  تعيين 
و  تفكيك  پژوهش  پرسش هاى  به  مربوط  بخش  هر  چك ليست 
در زير آن يك قسمت براى مشخص نمودن موارد يا پرسش هاى 
اضافى در انتهاى پرسش هاى آن بخش گذاشته شد. چك ليست 
پس  و  شد  ارائه  امور  اين  در  خبره  افراد  از  نفر  به 20  شده  تهيه 
از جمع آورى نظرات در مورد پرسش ها و حذف برخى از آنها و 
اضافه  شدن تعدادى ديگر از پرسش ها و با توجه به پيشنهادات 
 10 به  روزه   10 زمانى  فاصله  در  چك ليست  مجدداً  خبره،  افراد 
تدوين  از  بعد  شد.  ارائه  مجدد  ارزيابى  براى  خبره  افراد  از  نفر 
دانشگاه  بهداشتى  معاونت  از  كتبى  نامه  اعالم   و  چك ليست ها 
كسب  به منظور  مشهد،  بهداشت  مراكز  به  مشهد  پزشكى  علوم 
اطالعات در مورد استخرهاى شناى شهر مشهد به مراكز بهداشت 
مشهد  شهر  نجات غريق  و  شنا  هيئت  و  مشهد  شهرستان  5گانه 
تلفن  و  آدرس  (تعداد،  الزم  اطالعات  كسب  از  بعد  شد.  مراجعه 
بهداشت محيط و  استخرها) و با هماهنگى قبلى با كارشناسان 
نيز مديريت استخر، محققين به محل استخرها مراجعه و نسبت 
به كامل كردن چك ليست ها اقدام نمودند. تمام نتايج آزمايشات 
5گانه  مراكز  كارشناسان  توسط  شده  انجام  آب  كيفى  كنترل 
مشهد و نتايج آزمايشات كنترل كيفى مديران و مسئولين فنى 
سال 1396)  اول  ماهه   9 طول  در  ماه  هر  تفكيك  استخرها (به 
با مشاركت مراكز بهداشت مشهد جمع آورى شد و با استفاده از 
روش هاى آمارى توصيفى توزيع فراوانى، درصد فراوانى، ميانگين، 
ميانه در قالب جداول و نمودار تعيين شد. جهت تعيين طبيعى 
بودن توزيع داده ها از آزمون كولموگروف- اسميرنوف استفاده شد. 
و  پارامترى  آزمون هاى  از  نرمال  داده هاى  تحليل  و  تجزيه  جهت 
داده هاى غيرنرمال از آزمون هاى ناپارامترى استفاده شد. به منظور 
بررسى مطلوب بودن وضعيت كيفيت شيميايى و ميكروبى آب 
با استاندارد از آزمون نسبت استفاده شد. ميزان p كمتر از 0/05 

معنى دار در نظر گرفته شد.
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يافته ها
فنى  مسئولين  و  مديران  انسانى  نيروى  توصيفى  ويژگى هاى 
است.  شده  ارائه  جدول 1  در  مشهد  شهر  شنا  عمومى  استخرهاى 
شنا  عمومى  استخرهاى  از  بهداشت  مراكز  نظارتى  بازرسى هاى 
حين  در  كه  بود  شده  انجام  ماه  هر  بار   2 تا   1 ميانگين  به طور 
اماكن  اين  از  تعطيل  ايام  و  بعدازظهر  و  صبح  شيفت  در  بازديد 
استخر  محل  در  آب  كيفى  كنترل  آزمايشات  انجام  به  نسبت 
و نيز نمونه بردارى ميكروبى و ارسال به آزمايشگاه اقدام شده بود. 
كلر،  نتايج  مطلوبيت  درصد  ميانگين  بررسى ها،  نتايج  اساس  بر 
pH، دماى آب، كدورت آب، نتايج آزمايشات كليفرم گرماپاى و 

نتايج آزمايشات باكترى هاى هتروتروف استخرهاى عمومى مشهد 

به ترتيب 86/08، 96/03، 95/44، 92/44، 96/49 و 94/96 
درصد بود. اين مقادير براى نتايج آزمايشات خودكنترلى مديران و 
مسئولين فنى استخرهاى عمومى شنا به ترتيب 95/77، 97/18، 
دفعات  تعداد  بود.  درصد   96/81 و   97/61  ،97/82  ،96/84
آزمون هاى باكتريولوژى آب ماهيانه يك بار مى باشد. همچنين با 
مقايسه نتايج درصد مطلوبيت در سه فصل مشخص شد كه درصد 
آزمايشات  نتايج  آب،  كدورت  آب،  دماى  كلر،  نتايج  مطلوبيت 
كليفرم گرماپاى و نتايج آزمايشات باكترى هاى هتروتروف در فصل 

تابستان نسبت به دو فصل بهار و پاييز كمتر بود.

جدول 1. توصيف ويژگى هاى نيروى انسانى مديران و مسئولين فنى استخرهاى عمومى شنا شهر مشهد در سال 1396
مسئول فنىمديريتمتغير

10/9 ± 8/1111/6 ± 8/55ميانگين ± انحراف معيارسابقه كار (سال)
-9/9 ± 7/92ميانگين ± انحراف معيارسابقه نجات غريق (سال)

وجود مديريت يا مسئول فنى در استخر
6362دارد
12ندارد

جنسيت
3434مرد
77زن
2239هر دو

مدرك تحصيلى
319ديپلم و فوق ديپلم

2242ليسانس
1011فوق ليسانس و باالتر

شركت در دوره هاى آموزشى و تخصصى
2639بلى
2825خير

شيميايى  كيفيت  شده،  انجام  آزمايشات  نتايج  بررسى  در 
در  آشاميدنى  آب  و  بود  ملى  استاندارد  با  مطابق  آب  منابع  تمام 
تأمين  شهرى  شبكه  آب  از  مجزا  به صورت  شنا  استخرهاى  تمام 
آزمايشات  اينكه  على رغم  پژوهش،  اين  نتايج  اساس  بر  مى شد. 
و   11203 كد  با  كشور  ملى  استاندارد  در  نظر  مورد  ميكروبى 
جهت  بهداشت  وزارت  كار  و  محيط  سالمت  مركز  دستورالعمل 
بررسى كيفيت ميكروبى آب 5 نوع آزمايش شامل كليفرم گرماپاى 

آئروژنوزا  سودوموناس  لژيونال،  هتروتروف،  باكترى هاى  (مدفوعى)، 
و استافيلوكوك اورئوس را عنوان نموده است، ولى به جهت عدم 
استافيلوكوك  و  آئروژنوزا  سودوموناس  لژيونال،  آزمايشات  انجام 
اورئوس به صورت مستمر و دوره اى در تمام استخرها، امكان بررسى 
اين آزمايشات ميسر نبود، لذا فقط آزمايشات كليفرم گرماپاى و 
باكترى هاى هتروتروف كه از اهميت بااليى برخوردار هستند، مورد 
استخرهاى  فراوانى  درصد  و  تعداد   2 جدول  گرفت.  قرار  مطالعه 



د...
مشه

هر 
ى ش

شنا
اى 

خره
 است

شتى
هدا

ت ب
ضعي

ى و
زياب

/  ار
ان  

كار
و هم

رى 
گوه

يد 
لحم

عبدا

297 

مديران  توسط  آب  كيفى  كنترل  آزمايشات  كه  را  مشهد  شناى 
و مسئولين فنى استخر در 9 ماهه اول سال 1396 مطابق با حد 
استاندارد ملى بود را نشان مى دهد. بر اساس داده هاى جدول 2، 12 
نداده  انجام  را  ميكروبى  آزمايشات  استخر ها  از  مورد (٪18/75) 
بودند. 48 مورد (75٪) از استخرها آزمايش ها را انجام داده  بودند، 

ولى تعداد آزمايشات انجام شده در حد متوسط بود، يعنى تعداد 
آزمايشات مطابق تعداد تعيين شده استاندارد نبود و تنها 4 مورد 
(6/24٪) از استخر ها در حد استاندارد و باالتر از استاندارد تعيين 
شده آزمايشات را انجام داده بودند. ساير آزمايشات در جدول 2 قابل 

بررسى مى باشد. 

جدول 2. مقايسه كمى تعداد و درصد فراوانى آزمايشات كنترل كيفى آب استخرهاى شناى مشهد توسط مديران استخرها در 9 ماهه اول سال 1396 

100٪ و بيشتربيشتر از صفر و كمتر از 100٪صفر درصددرصد انجام آزمايشات طبق استاندارد
فراوانى (درصد)فراوانى (درصد)فراوانى (درصد)حد انتظار استانداردمتغير

39 (60/94)15(23/44)10 (14/62)3 آزمايش در روزكلر باقى مانده آزاد
 40(62/50)14(21/87)10 (14/62)3 آزمايش در روزpH آب
37(57/81 )12 (18/75 )15 (23/44 )3 آزمايش در روزدماى آب
 28(43/75)22 ( 34/38) 14(21/87 )3 آزمايش در روزكدورت آب

4 ( 6/25)48 ( 75)12 ( 18/75)1 آزمايش در هفتهآزمايش ميكروبى كليفرم گرماپاى
4 (6/25)48(75 )12 ( 18/75)1 آزمايش در هفتهآزمايش ميكروبى باكترى هاى هتروتروف

ستون آخر ميزان فراوانى و درصد مطابقت كمى آزمايشات انجام شده نسبت به حد استاندارد ملى را نشان مى دهد.

مراكز  توسط  آب  كيفى  كنترل  آزمايشات  نتايج  مقايسه 
توسط  شده  انجام  آب  كيفى  كنترل  آزمايشات  نتايج  و  بهداشت 
مديران و مسئولين فنى استخرها در 9 ماهه اول سال 1396 در 

نمودار 1 و جدول 3 آورده شده است.
بر اساس جدول 3 در بررسى 576 فرم گزارش آمار ماهيانه 
ماه   9 در  استخر   64 (از  مشهد  بهداشت  مراكز  نظارتى  اقدامات 
اول سال 1396 به تفكيك هر ماه) و همچنين نتايج آزمايشات 
در  شنا  عمومى  استخرهاى  فنى  مسئولين  و  مديران  خودكنترلى 
شيفت صبح و بعدازظهر و ايام تعطيل از اين اماكن در طول سه 
فصل، ميانگين درصد مطلوبيت نتايج كلر باقى مانده، pH، دماى 
نتايج  و  گرماپاى  كليفرم  آزمايشات  نتايج  آب،  كدورت  آب، 
آزمايشات باكترى هاى هتروتروف استخرهاى عمومى مشهد مقايسه 
شد كه بيشترين درصد مطلوبيت مربوط به نتايج آزمايش كدورت و 
كمترين درصد مطلوبيت مربوط به درصد مطلوبيت كلر باقى مانده 
آزاد بود. تعداد دفعات آزمايشات كلر، pH، دماى آب و كدورت 

به صورت  آب  باكتريولوژى  آزمون هاى  و  روز  در  بار   3 تا   1 بين 
هفته اى يك بار (مطابق استاندارد) انجام شد. همچنين در مقايسه 
نتايج درصد مطلوبيت به تفكيك سه فصل، درصد مطلوبيت نتايج 
آزمايشات دماى آب، كدورت آب، آزمايشات كليفرم گرماپاى و 
آزمايشات باكترى هاى هتروتروف در فصل تابستان نسبت به دو 
فصل بهار و پاييز كاهش نشان داد، ولى درصد مطلوبيت نتايج كلر 

باقى مانده و ميزان pH بدين شكل نبود.
در مقايسه مجموع نتايج 9 ماهه آزمايشات مراكز بهداشت و 
مديران استخرها، على رغم اينكه نتايج درصد مطلوبيت آزمايشات 
pH، دماى آب و آزمايش ميكروبى كليفرم گرماپاى تا حدودى به 

هم نزديك بود، ولى نتايج درصد مطلوبيت كلر باقى مانده، كدورت 
و ميكروبى باكترى هاى هتروتروف با هم اختالف معنى دارى داشتند 

.(p<0/05)
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بر اساس بررسى هاى به عمل آمده، كيفيت شيميايى آب شرب 
شهرى توسط مراكز بهداشت مشهد در آزمايشگاه معاونت بهداشتى 
با  استخر  مديران  توسط  استخرها  اختصاصى  چاه  آب  و  دانشگاه 
مشاركت آزمايشگاه معتمد بخش خصوصى ساليانه آزمايش شد كه 

به ميزان 95/31٪ مطابق با استاندارد بود. 
در ارزيابى وضعيت بهداشتى استخرهاى عمومى شنا با توجه به 
اينكه هر پرسش از 5 زيرگزينه تشكيل شده است، پس از امتيازدهى 

به هر يك از زيرگزينه هاى هر پرسش و تجميع آنها، براى هر پرسش 
امتياز 1 تا 5 حاصل مى گردد. سپس از ميانگين امتياز حاصل از كليه 
پرسش هاى پرسشنامه ارزيابى وضعيت بهداشتى (شامل بخش هاى 
ارزيابى وضعيت بهداشتى كفشدارى و رختكن، سرويس بهداشت، داخل 
محوطه استخر) مربوط به هر استخر شنا، نمره ارزيابى وضعيت بهداشتى 
هر استخر حاصل شد. آماره هاى توصيفى نمره ارزيابى وضعيت بهداشتى 

در جداول 4 و 5 وضعيت دارا بودن آنها به تفكيك را نشان مى دهد. 

جدول 3. مقايسه نتايج كيفى آزمايشات كنترل كيفى آب استخرهاى شناى مشهد توسط نظارت مراكز بهداشت و خودكنترلى مديران و 
مسئولين فنى استخر در 9 ماهه اول سال 1396 

باكترى هاى كليفرم گرماپاىكدورت آبدماى آبpH آبكلر باقى ماندهشاخصرديف
هتروتروف

درصد مطلوبيت نتايج آزمايشات انجام 1
86/0896/0395/4492/4496/4994/96شده نظارت مراكز بهداشت

درصد مطلوبيت نتايج آزمايشات انجام 2
95/7797/1896/8497/8297/6196/81شده مديران استخرها

9/691/151/405/381/121/85مقايسه اختالف درصد3

نمودار 1. مقايسه كيفى نتايج آزمايشات انجام شده توسط نظارت مركز بهداشت و خودكنترلى مديران استخرهاى مشهد به تفكيك فصول 
بهار تابستان پاييز و 9 ماهه اول سال 1396
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تفاوت  مورد  در  (نسبت)  دوجمله اى  آزمون  نتايج  به  توجه  با 
آزمايشات ميكروبى باكترى هاى هتروتروف آب استخرهاى مشهد 
با ميزان استاندارد و با توجه به مقدار آماره آزمون و سطح معنادارى 
(p=0/0001)، نسبت آزمايشات ميكروبى مطلوب بيشتر از ٪95 

را تأييد مى كند. 
بين ميزان بهداشتى محوطه رختكن، محوطه سرويس هاى بهداشتى، 
محوطه دوش ها و محوطه داخلى استخرهاى شهر مشهد با استاندارد مورد 

بررسى قرار گرفت كه نتايج در جدول 6 آورده شده است.

جدول4. توصيف نمره ارزيابى وضعيت بهداشتى استخرهاى عمومى شناى مشهد در 9 ماهه اول سال 1396 

آماره هاى مركزى و پراكندگىتوصيف نمره ارزيابىرديف
حداكثرحداقلانحراف معيارميانگين

4/440/4835وضعيت كل بهداشتى استخرهاى شنا1
4/50/5535وضعيت بهداشتى كفشدارى و رختكن2
4/40/5735وضعيت سرويس بهداشتى3
4/50/6235وضعيت بهداشت داخل محوطه استخر شنا4

جدول 5. توزيع فراوانى استخرهاى شناى مشهد به تفكيك دارا بودن وضعيت بهداشتى كفشدارى و رختكن، سرويس هاى بهداشتى و داخل 
محوطه فضاى استخر

درصد فراوانىفراوانى استخردارا بودن تمامى سئواالتتوزيع فراوانىرديف

وضعيت بهداشتى كفشدارى و رختكن1
5281دارد
2219ندارد
64100كل

وضعيت بهداشت سرويس بهداشتى2
2641دارد
3859ندارد
64100كل

وضعيت بهداشت داخل محوطه استخر شنا3
4266دارد
2234ندارد
64100كل

جدول 6. نتيجه آزمون دوجمله اى (نسبت) در مورد تفاوت وضعيت بهداشت استخرهاى مشهد با ميزان استاندارد
سطح معنى دارىنسبت آزموننسبت مشاهده شدهتعدادوضعيتمتغير

كليه موارد بهداشتى
20720/9مطلوب

0/8p=0/0001
2960/1نامطلوب

بهداشت رختكن
5590/9مطلوب

0/8p=0/0001
860/1نامطلوب

بهداشت سرويس هاى بهداشتى،
دوش ها و توالت ها

8930/9مطلوب
0/8p=0/0001

1310/1نامطلوب

بهداشت محوطه داخلى استخر
6230/9مطلوب

0/8p=0/0001
810/1نامطلوب
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مطابق جدول 6 و با توجه به سطح معنادارى (p=0/0001) در 
خصوص امكانات بهداشتى استخرهاى شهر مشهد و همچنين سطح 
اطمينان مربوط به ابعاد بهداشت (بهداشت سرويس هاى بهداشتى، 
بهداشت رختكن ها و دوش ها و بهداشت محوطه داخلى)، بيش از 
80٪ استخرهاى مشهد از نظر بهداشتى و تمام ابعاد بهداشتى در 

وضعيت مطلوب قرار داشتند.

بحث
در اين پژوهش وضعيت بهداشتى آب استخرهاى سرپوشيده از نظر 
pH آب، ميزان كلر باقى مانده آزاد، دماى آب، كدورت آب و نتايج 

مورد  بهداشتى  استاندارد هاى  با  شيميايى  و  ميكروبى  آزمايشات 
بررسى قرار گرفت كه بر اساس نتايج آزمايشات مراكز بهداشت 
مشهد (به عنوان ارگان نظارتى)، نتايج آزمايشات  pH آب و درجه 
مطلوبيت  استاندارد  با  آب  شيميايى  آزمايشات  و  آب  حرارت 
آزاد  باقى مانده  كلر  آزمايشات  نتايج  ولى  داشتند،  مطابقت   ٪95
نظر  از  آب  ميكروبى  آزمايشات  و  آب  كدورت  آزمايشات  آب، 
 ٪95 استاندارد  با  گرماپاى  كليفرم  و  هتروتروف  باكترى هاى 

مطلوبيت مطابقت نداشت.
آنها  در  كه  مطالعاتى  ساير  نتايج  با  حاضر  مطالعه  نتايج 
مقدار كلر استخرهاى مورد مطالعه با استانداردها مطابقت نداشت 
و نتيجه گرفتند عدم كيفيت آب استخر به علت نبوِد گندزدايى 
درست و مناسب، كمبود آموزش كاركنان، عدم نگهدارى درست و 
كمبود بازديدهاى به موقع از طرف بازرسان بهداشت مى باشد (10، 
11)، مطابقت داشت. همچنين در مطالعه باريك بين و همكاران 
(12) و نان بخش و همكاران (13) ميزان كدورت آب را باالتر از 
حد استاندارد اعالم كردند و اجراى دقيق ضوابط و قوانين و نظارت 
دقيق تر بر نظافت شخصى قبل از ورود به استخر و به كارگيرى 
بازرس بهداشتى به صورت خصوصى (مسئول فنى) را جهت نظارت 
دقيق تر پيشنهاد  نمودند كه با نتايج مطالعه حاضر مطابقت داشت. 
نتايج مطالعه محمودى و همكاران نشان داد كيفيت آب در بيش از 
80٪ از استخرهاى شناى تهران در مقايسه با استانداردها در سطح 

مطلوب و مورد انتظار قرار دارد (14) كه با نتايج مطالعه حاضر 
همخوانى داشت. همچنين نتايج مطالعه حاضر با نتايج تحقيقات 
نظر  از  آب  ميكروبى  كيفيت  بررسى  به  كه  همكاران  و  بيگى 
نشان  و  پرداختند  تهران  شناى  استخرهاى  هتروتروف  باكترى هاى 
دادند تنها 39/6٪ كيفيت ميكروبى آنها عالى و 50/4٪ كيفيت 
آن مناسب است (9)، تا حدودى مطابقت داشت، ولى در مجموع 
آلودگى باكتريايى در مطالعه ما باالتر بود. همچنين نتايج مطالعه 
آماال و آلرو كه بيان كردند حدود 40٪ آب استخرها داراى آلودگى 
ميكروبى است (15) و نتايج گيامپائولى و همكاران در ششمين 
كنفرانس بين الملى استخرهاى شنا كه در مقاله خود نتيجه گيرى 
كردند بخش بزرگى از جمعيت جهان در معرض خطرات بهداشتى 
استخرهاى شنا است كه بيش از مصرف آب آلوده در جهان مى باشد 

(16)، با نتايج اين پژوهش تا حدودى مطابقت داشت.
در مطالعه حاضر در بررسى وضعيت بهداشتى بخش داخلى 
وضعيت  استاندارد،  عمومى  الزامات  با  شناى  استخرهاى  فضاى 
سرويس هاى  بهداشتى  وضعيت  رختكن،  و  كفشدارى  بهداشتى 
بهداشتى (دوش ها و توالت ها) و وضعيت بهداشتى محوطه داخلى 

فضاى استخرهاى شهر مشهد با استاندارد 80٪ مطابقت داشت.
نتايج مطالعه حاضر با نتايج مطالعه شفيعى و همكاران كه 
بهداشتى  سرويس هاى  و  رختكن  بهداشتى  وضعيت  دادند  نشان 
و محوطه داخلى استخرها نزديك به استاندارد و به طور معنى دارى 

بيشتر از مقدار متوسط است (5)، مطابقت داشت.
بر اساس يافته هاى تحقيق حاضر فقط 6/25٪ از استخر ها 
تعداد آزمايشات ميكروبى را مطابق با تعداد استاندارد انجام داده اند، 
آن  تعداد  افزايش  جهت  نظارتى  نهاد هاى  مقررات  بايستى  لذا 
آزمايشات ميكروبى بهبود يابد تا اطمينان از سالمت آب استخر ها 

بيشتر شود. 
يافته هاى اين پژوهش نشان داد امكانات استخرهاى عمومى 
به طورى كه  مى باشد؛  ضعيف  بسيار  معلولين  استفاده  جهت  شنا 
تنها 10/3٪ از استخرها امكانات الزم را دارا مى باشند. همچنين 
امكانات استخرهاى عمومى شنا از نظر دارا بودن ويژگى هاى الزم 
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به طورى كه  شد؛  ارزيابى  ضعيف  بسيار  مسابقه  برگزارى  جهت 
تنها 14٪ استخرها شرايط الزم را دارا بودند. نتايج مطالعه حاضر 
با نتايج مطالعه شفيعى و همكاران كه در مطالعه آنها وضعيت 
امكانات معلولين به طور معنى دارى از مقدار متوسط كمتر بود و با 
استانداردهاى موجود متناسب نبودند (5)، مطابقت داشت. همچنين 
نتايج مطالعه التور و همكاران در ايتاليا نشان داد كه مديران در مورد 
عوامل ايمنى و بهداشتى استخرها، مخصوصًا مقدار كلر آب، حدود 
درجه حرارت آب و مقدار گردش روزانه آب استخر دانش اندكى 
دارند و نشان دهنده ضعف در ايمنى تأسيسات و فرآيند تصفيه آب 

است (17) كه با نتايج مطالعه حاضر مطابقت داشت.
نتيجه گيرى 

حد  از  كمتر  آب  باقى مانده  كلر  داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتايج 
روش هاى  از  استخرها  در  مى شود  پيشنهاد  لذا  است،  استاندارد 
نوين گندزدايى و سيستم هاى كنترل خودكار براى گندزدايى آب 
استفاده شود، زيرا هزينه ها را كاهش داده و از طريق سيستم تزريق 
خودكار كلر، مواد شيميايى، pH، كدورت و دماى آب در سطح 
استاندارد كنترل مى شود. همچنين مشخص گرديد يكى از عوامل 
مى باشد،  آب  تصفيه  به  مربوط  استخر،  آب  بودن  غيربهداشتى 
پذيرش بيش از حد شناگر در استخر توسط برخى مديران در ايام 
تعطيل و شلوغ و عدم تناسب توان تصفيه آب توسط تأسيسات 
استخر و افزايش باِر آلودگى آب استخر، باعث افزايش نارضايتى 
رعايت  لذا  مى اندازد،  مخاطره  به   را  آنها  سالمت  و  شده  شناگران 

ظرفيت پذيرش بايد مورد تأكيد و نظارت دقيق قرار گيرد. دوش 
گرفتن مناسب و استفاده از سرويس هاى بهداشتى قبل از ورود به 
استخر و نيز احداث حوضچه كلر پا (به طورى كه امكان انجام 3 گام 
در آن وجود داشته و محلول كلر داراى غلظت 1٪ بوده و به موقع 
تعويض گردد) در ورودى به حوضچه استخر و توالت ها، نقش مهمى 
در كاهش باِر ميكروبى آب توسط شناگران دارد و در نهايت تعيين 
و درج ظرفيت اسمى پذيرش شناگران در هر يك از استخرهاى 
عمومى شنا توسط اداره ورزش و جوانان (بر اساس استاندارد ملى) 
در مجوزهاى صادره (هنگام صدور مجوز يا تمديد آن) كمك مؤثرى 
و  تعطيل  ايام  در  شناگران  حد  از  بيش  پذيرش  از  جلوگيرى  در 

آلودگى آب و شكايات مردمى خواهد نمود.
مالحظات اخالقى

انتشار  ادبى،  سرقت  عدم  شامل  اخالقى  نكات  تمام  نويسندگان 
دوگانه، تحريف داده ها و داده سازى را در اين مقاله رعايت كرده اند. 
همچنين هرگونه تضاد منافع حقيقى يا مادى كه ممكن است بر 

نتايج يا تفسير مقاله تأثير بگذارد را رد مى كنند.
تشكر و قدردانى

بدين وسيله از كليه مديران و كارشناسان محترم معاونت بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد، مراكز بهداشت مشهد، اداره ورزش و 
جوانان و همچنين از مديران و مسئولين محترم فنى استخرهاى 
عمومى شناى شهر مشهد و ساير افرادى كه در انجام اين تحقيق 

مساعدت نمودند، تشكر و قدردانى مى گردد.
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