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Abstract 
 

Background and purpose: Contamination of swimming beaches in north of Iran has caused 

environmental problems in recent years. Mahmoudabad is exposed to these dangers due to having the longest 

coastline in the country.  The aim of this study was to determine microbial water quality of swimming beaches 

in Mahmoudabad. 

Materials and methods: In a descriptive-analytical study, we analyzed microbial water quality 

from 15 different sites in 2019 (monthly). Microbial tests were carried out according to the standard 

methods for Coliform group and Enterococcus faecalis. Data analysis was performed in SPSS software. 

Results: The average total coliforms in all sampling sites exceeded 1000 MPN/100 ml in 

summer, autumn and winter. In all seasons, E. faecalis were detected at highest levels in most of the 

swimming sites. Other sites had standard fecal coliform microbial quality for swimming beaches. 

Conclusion: Microbial quality of natural swimming beaches in Mahmudabad was not favorable 

which could pose health risks to swimmers and travelers. 
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  ـدرانـــازنـــی مـکــــــزشــوم پـــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج
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 ش کوتاهگزار

  محمودآباد شهرستانآب سواحل شناي  یکروبیم کیفیت یبررس
  1398 در سال

  
         1سیده فاطمه موسوي

         2هادي نیک نژاد
  3فتح اهللا غالمی بروجنی

  چکیده
شده اســت.  ریاخ يهادر سال بهداشتیمشکالت  جادیباعث ا یشمال يهااستان شناي سواحل یآلودگ و هدف: سابقه

ایــن مطالعــه بــا هــدف  خطــرات اســت. نیمعرض ا در کشوری خط ساحل نیتریداشتن طوالن لیبه دل محمودآباد ستانشهر
  انجام پذیرفت. 1398 در سالمحمودآباد  شهرستان سواحل شنايآب  یکروبیم کیفیت تعیین

 ينقطــه15از ي آب سواحل شــناي شهرســتان محمودآبــاد نمونه هاتحلیلی،  -در این مطالعه توصیفی ها:مواد و روش
آوري گردید و مطابق شرایط اســتاندارد، آزمایشــات میکروبــی بــراي گــروه کلیفــرم و جمع (ماهیانه) 1398در سال  مختلف

  انجام گرفت. SPSSافزار ها با استفاده از نرماي انجام شد. آنالیز توصیفی دادههاي رودهانتروکوك
 زا بــرداري در فصــول تابســتان، پــاییز و زمســتان بــیشنمونــه يهــاستگاهیاتمامی  کلیفرم کل درتعداد  نیانگیم ها:یافته

MPN/100ml (Most Probable Number/100ml) 1000 هــاي بــوده اســت. میــانگین انتروکــوك تــریلیلــیم 100هــر  رد
هــا از نظــر کیفیــت میکروبــی گــروه ســایر ایســتگاه .ته استداش سطح را نیتمام فصول باالتر درها اي در اکثر ایستگاهروده

  کلیفرم مدفوعی در حد استاندرد کیفی سواحل شنا بوده است.
 برخوردار یمطلوب طیشرا از محمودآباد ستانشهر يسواحل شنا یکروبیم تیفیک که آن است از یحاک جینتا استنتاج:

  مسافران داشته باشد. سالمت شناگران و يبرا اتیخطر تواندیم و نبوده است
  

  سواحل شنا ،ايهاي روده انتروکوك ،کلیفرم مدفوعی ،کلیفرم کل ،بکیفیت میکروبی آ واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
ــا توجــه بــه خطــرات ناشــ ، یاز بهداشــت عمــوم یب

 از یحــیتفر يهــادر آب یفاضالب انسان یآلودگ صیتشخ
 ياعمــده ینگرانــ رواز این برخوردار است. ياژهیو تیاهم

 يهايماریب و هاي موجودپاتوژن وآب  تیفیدر مورد ک
 .)1(اســتبــه وجــود آمــده مرتبط با آن در سراسر جهــان 

دهد که قرار گرفتن در ینشان م کیولوژیدمیمطالعات اپ
آلــوده ممکــن اســت منجــر بــه  یحیتفر يهامعرض آب

 وارش وـگ گاهـدست ياــهيارـمی، بیـتنفس ياـهيارـمیب
. طبــق مطالعــاتی ، چشم و گوش شودیپوست يهاعفونت

  ،هـاچیدر نیتربزرگه است ـگرفت امـه انجـکه در گذشت
  

  :gholami_b_f@yahoo.com E-mail                                              دانشکده بهداشت مازندران،  یدانشگاه علوم پزشک :يسار -بروجنی فتح اله غالمی مولف مسئول:

  رانی، ايمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک، ییدانشجو قاتیتحق تهی، کمطیمح بهداشت ارشد یکارشناس يدانشجو. 1
  رانی، مازندران، امحمودآباد بهداشت مرکز ،طیمح بهداشت ارشد کارشناس. 2
  رانی، ايمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک ،دانشکده بهداشت، طیمح بهداشت گروه ،اریاستاد. 3
 : 12/5/1399تاریخ تصویب :              24/2/1399ات :تاریخ ارجاع جهت اصالح            23/2/1399 تاریخ دریافت  
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ی جــز کیتیژئــوپل و کیاســتراتژ تیموقعبا توجه به  خزر
 .)2(است نیزمکره  يروهاي آبی جهان ترین محیطآلوده

هاي مختلــف علت ورود آلودگیاي، بهمشکالت عدیده
در ســواحل  ایــبــه در یصنعت و يفاضالب شهرمن جمله 

 خصوصــاًکــه ایــن امــر  آمده است دوجوه ب دریاي خزر
 .)3(گرددها تهدید محسوب میبراي شناگران در این آب

کلیفرم  به آلوده یحیتفر يهامعرض آب گرفتن در قرار
ممکــن  ســیترو بــاکتر مدفوعی وآنتروباکتر و کلبســیال و

 يهــايمــاریب ،یتنفسي حاد و مزمن هايماریاست منجر به ب
و  گــوش چشم و ،یتپوس يعفونت های، دستگاه گوارش
  .)4-8(شودی بهداشت عموم
 و همکاران Esmeralda León-Lópezاي که در مطالعه

سه  منابع مرتبط در و هاانتروکوك یتنوع موقت به بررسی
متوجــه  پرداختند،در مکزیک  يریگرمسمهین یحیساحل تفر

و  کــاربرانافزایش تعداد  باها تنوع غلظت انتروکوكشدند 
یابــد در افــزایش مــیپــاك  دیــهفتــه عطول  در شناگران

  .)9(صورتی که در سایر روزها در حد استاندارد بوده است
 تیــفیک یابیــارزبــه  Siva Kumarاي که در مطالعه

 یحیتفر يهاتیفعال يمناسب بودن آن برا و ییایآب در
 حد در يریگاندازه ریمقادپرداخت،  کودایساحل پاس در

معتقدنــد  و همکــاران ,Imane Lamine .)10(آســتانه بــود
 يپارامترهــا دیبا ،یساحل يشهرها یطیمح طیشرا بهبود يبرا

 شهرستان. )11(معمول کنترل شود طورمدفوع به یآلودگ
ي قابــل دســترس بــرا و ترین ساحل آزادبیش محمودآباد
شــهرهاي ســاحلی اســتان دارا  بــین ســایر در مســافران را

 به ر تهرانمسی ساحلی از عنوان اولین شهربه ه ک باشدمی
قابل دسترس بــراي  و ساحل آزاد کیلومتر 30 مازندران با

 تعطیالت آخر و نوروز و ایام تعطیالت تابستان عموم در
ــادي از ــافران زی ــان مس ــه میزب ــور  هفت ــاط کش ــی نق اقص

کیفیــت  نیــیتعهــدف ایــن مطالعــه بــا  ،نیبنابرا .باشدمی
ســال  در محمودآبــاد شهرســتان يسواحل شــنا یکروبیم

 وی آگــاهو افزایش  هاشناگاه يبندرتبه منظور، به 1398
 سواحل شــنا نیا استفاده از ها درنآدادن حق انتخاب به 

  انجام پذیرفت.

  ها روش و مواد
ق بــا کــد اخــال تحلیلــی –توصــیفیمطالعــه  ایــن در

IR.MAZUMS.REC.1399.218،  ــه ــت ب ــی کیفی بررس
 ســال در محمودآبــاد شهرســتان يسواحل شــنا یکروبیم

گیــري کلیفــرم مــدفوعی و کلیفــرم کــل اندازه با، 1398
  .اي پرداخته شدهاي رودهنتروکوكاو

  

  برداري نمونه
هــاي مــورد پس از مطالعه در مــورد تعــداد ایســتگاه

ي شــدت تــراکم بــر مبنــابررســی در مطالعــات پیشــین و 
 15کنندگان و گردشگران، جمعیتی و نیز کثرت استفاده

ایستگاه براي انجام ایــن مطالعــه انتخــاب شــد. در چهــار 
، از هــر 1398فصل بهار و تابستان و پاییز و زمستان ســال 

ایستگاه به صورت ماهانه به جز موارد تعطیلی طــرح هــا، 
 30ی لــا 20عمــق  درهــا نمونه برداشته شد که نمونــه 168
 نیشــتریکــه ب یمنــاطق در ایــب درآسطح  از يمتریسانت

در دو نــوع  داشــتند ب راآاستفاده کننده با  شناگر تعداد
هــا در شرایط آب و هوایی آرام و مــواج، و اکثــر نمونــه

هایی که زمان شد. در طرح ، برداشته11:45تا  9:30صبح 
برداري در ساعات پیــک اجراي آن بعد از ظهر بود نمونه

 11الــی  3ي فاصــله درصرف با رعایــت کلیــه مــوازین م
اعمـاق متري از ساحل و بسته به شرایط محیطی محل، از 

 يهــايبطــر هــا توســطنمونهمتري متري تا یکسانتی 20
اتــوکالو بــه ( لیسترا وبرداري میکروبی مخصوص نمونه

 500 حجــم بــا) گــرادیدرجــه ســانت121 و قهیدق15مدت 
فاصــله در کنــار یــخ و شــرایط سی برداشت شد و بالسی

 استاندارد به آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان محمودآبــاد
ی جــانب یلــودگآ از يریجلــوگ يبــرا. )12(منتقل گردید

 برداشــتپهلو به طــرف بــاال  به صورت چرخش ازنمونه 
هــا نمونــهها فاقد نتایج کاذب بودند. شد و در نتیجه نمونه

در کتــاب اســتاندارد  متناسب با ضوابط و قوانین موجــود
 مورد آزمایش میکروبی قــرار گرفتنــد 9412متد و استاندارد 

 ها توســط کارشــناسو فرم بررسی وضعیت بهداشتی شناگاه
هــاي پس از انجــام آزمــایش. بهداشت محیط تکمیل شد
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  سیده فاطمه موسوي و همکاران     
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 گزارش کوتاه

هــاي مربوطه بر روي هر نمونــه، میــانگین تعــداد بــاکتري
اي کلیفــرم کــل و کلیفــرم مــدفوعی وانتروکــوك روده

نســخه  Spssافــزار ها توســط نــرممشخص شد. آنالیز داده
هــا اســتفاده داده نیانگیــم از تحلیل شــدند. بیتی) 64( 26
 زیآنــال ز، ااســتانداردمقــادیر  بــا جینتــا سهیمقا يبرا و شد
  .گردیداستفاده  )one way anovaطرفه ( کی انسیوار

  
  یبررس مورد یکروبیم يها شاخص

بــراي انجــام  :یمدفوع فرمیکل وکل  فرمیکل پارامتر
هایی کــه داراي آزمایش توتال و کلیفرم مدفوعی از لوله

نمونــه  عیما سبز الکتوز يحاومیلی لیتر محیط کشت  10
 لیتر در شرایط اســتریل تلقــیحمیلی 10و  1، 1/0هاي با حجم

 گــراددرجه سانتی 37در دماي گردید و سپس در انکوباتور 
شد. کدورت و گاز تشکیل قرار داده  تساع 48 به مدت

هاي دورهام بررسی شد و در صورت مثبــت شده در لوله
در دمــاي  EC-Brothدر محــیط نمونه توسط لــوپ شدن 

هــاي مــدفوعی قابلیــت رشــد درجه که تنها کلیفرم 5/44
 24دارند کشــت داده شــد و نتــایج ایــن نمونــه بــه مــدت 

ي تاییــدي قــرار داده ساعت در انکوبــاتور بــراي مرحلــه
نتــایج آلــودگی میکروبــی بــا اســتاندارد وزارت  .)13(شد

بهداشــت ایــران مــورد مقایســه قــرار گرفتنــد. در جــدول 
استاندارد کیفیت میکروبی از نظر کلیفرم کل و  1شماره 

  کلیفرم مدفوعی سواحل شنا آورده شده است.
  

 اســتاندارد براســاس هــا هآب شــناگا یفیک طیشرا :1شماره  جدول
  )14( بهداشت وزارت

  

  زمان نمونه برداري  ایران  میلی لیتر )100پارامتر(در
  بار کی هفته دو  460  کلیفرم کل

  بار کیدو هفته   100  کلیفرم مدفوعی

  
  يا روده يها نتروکوكا

 از نمونه را لیترمیلی 250 ،نتروکوكابراي آزمایش 
 قطــر شــرایط اســتریل بــا در حباب هوا غشایی فاقد فیلتر
 کــه در هــاییبــه پلیــت ده ومیکــرون عبــور دا 45/0 مش

داده  قــرار فــور دقیقــه در 45درجــه بــه مــدت  36دمــاي 
 و شــمارش شــدند رنــج رنــگ قرمــز هاي درکلنی شدند.

 آزایــد-اسکولین صفرا کشتمحیط  صافی غشایی نیز در
 .داده شــد ساعت قــرار 2درجه به مدت  44 دماي در آگار

بت بودن مث تاییدي بر تواندسیاه می اي تاتشکیل رنگ قهوه
 ، رهنمود باکتریولوژیکی2در جدول شماره  واکنش باشد.

 ها براساس رهنمــود ســازماناي شناگاههاي رودهانتروکوك
  .بهداشت جهانی آورده شده است

  
 يهــا شــناگاه آب یکیولوژیبــاکتر رهنمــود :2شــماره  جــدول

  )15(بهداشت یجهان سازمان یحیتفر و یساحل
  

  يبردار نمونه تناوب  ) تریل یلیم100( میانگین تعداد  پارامتر

  شنا فصل در نمونه 5 ≥ 40  انتروکوك روده اي
  نمونه در فصل غیر شنا 3

  
 از اســتاندارد طیشــرا مطــابق بــر ياهلولــ 9 شیزمــاآ

ــا متــد کتــاب اســتاندارد کلیفــرم  يبــرا 3759ي شــماره ب
هــاي کــوكنتروا يبــرا 3620مــدفوعی وکلیفــرم کــل و

افی غشــایی انجــام شــد و ها با روش صــشیزمااي آروده
 یابیــمــورد ارز 26نســخه  SPSSافــزار توسط نــرم هاداده
  .گرفت قرار

  
  مطالعه مورد منطقه موقعیت

ترین ســاحل آزاد و قابــل محمودآباد بیش شهرستان
دسترس براي مسافران را در بین سایر شــهرهاي ســاحلی 

که عنوان اولین شهر ساحلی از مســیر  باشداستان دارا می
کیلــومتر  30کشــورمان بــه اســتان مازنــدران بــا  پایتخــت

ساحل آزاد و قابل دسترس براي عموم در ایام تعطــیالت 
تابستان و نوروز و تعطیالت آخــر هفتــه میزبــان مســافران 

  باشد.زیادي از اقصی نقاط کشورمان می
  

  بحث و ها افتهی
 نتایج حاصل از این مطالعه در بررسی کیفیت میکروبی

بــه تفکیــک در خصــوص  ي دریــاســازهــاي ســالمطــرح
اي، کلیفرم کل و کلیفرم مــدفوعی هاي رودهانتروکوك

  آورده شده است. 3تا  1 شماره در نمودارهاي
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نمونه  ستگاهیا 15کل ها در  فرمیکل یآلودگ سهیمقا :1شماره  نمودار
  فصل مختلف با استاندارد 4شهرستان محمودآباد در  يبردار

  

  
  

 ستگاهیا 15 در یمدفوع يها فرمیکل یآلودگ سهیمقا :2 شماره نمودار
  استاندارد با مختلف فصل 4 در محمودآباد شهرستان يبردار نمونه

  

  
  

 ســتگاهیا 15در  يا روده يهــا انتروکوك یآلودگ سهیمقا :3شماره  نمودار
  فصل مختلف با استاندارد 4شهرستان محمودآباد در  يبردار نمونه
 

ـــانگین کل ـــان داد می ـــایج نش ـــلنت ـــرم ک ـــا و یف   ه
کلیفرم مدفوعی به ترتیــب در ایســتگاه ســتاره شــیالت و 

 لیتــرمیلــی 100در هر  27و  MPN 940چاکسر به ترتیب 
در هر  CFU 286اي بهشتی محله هاي رودهو انتروکوك

لیتــر در چهــار فصــل بهــار و تابســتان و پــاییز و میلی 100
  ترین میزان را داشته است.زمستان بیش

همچنین میانگین سه پــارامتر مــورد ارزیــابی در هــر 
 براي کلیفرم کل و کلیفــرم مــدفوعی 1398چهار فصل سال 

 2/20و  MPN 33/875ترتیب در فصل زمستان و پــاییز به
 CFUاي هــاي رودهلیتــر و انتروکــوكمیلــی 100در هر 

لیتــر در فصــل زمســتان بــوده اســت میلی 100در  13/116
ا به خود اختصــاص داده اســت. در ترین میزان رکه بیش

حالی که کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی در فصل تابستان 
ــه ــتان ب ــب و زمس ــر  93/8و  MPN 8/538ترتی  100در ه

 CFUاي در فصــل بهــار هاي رودهلیتر و انتروکوكمیلی
تــرین میــزان را دارا بــوده لیتــر کــممیلــی 100در هر  2/5

ــایج اســت ــودگی میک. نت ــعیت آل ــی در بررســی وض روب
در  1398ســواحل شــناي شهرســتان محمودآبــاد در ســال 

هــاي هاي کلیفرم کل و انترکــوكمیزان میکروارگانیسم
ترین مقدار را ها در زمستان بیشاي در تمام ایستگاهروده

ترین داشته است و براي کلیفرم مدفوعی فصل پاییز بیش
تــوان بــه مقدار را داشته است. از دالیل احتمــالی آن مــی

هاي خــانگی و شــهري و کشــاورزي کــه بــه تخلیه پساب
صورت مســتقیم و تصــفیه نشــده وارد محــیط آبــی و بــه 

هــاي فصــل پــاییز و زمســتان و تغییرات جوي و بارندگی
هاي باکتریایی موجــود در حــوزه شست و شوي آلودگی

شــود، اشــاره داشــت. ایســتگاه آبریز دریا سواحل شنا می
 ین میزان آلودگی را داشتهترطرح دریا ستاره شیالت بیش

رسد دالیل احتمــالی آن بــه موقعیــت است که به نظر می
جغرافیایی مناســب و دسترســی آســان و نزدیکــی بــه راه 

هــاي اطــراف باشــد. اصــلی و تخلیــه فاضــالب رســتوران
مطالعه حاضر با مطالعه زکریایی و همکــاران در بررســی 

 ســواحلي آب شــنا از یبرخــ یکیولــوژیکروبیم تیفیک
هــا در نمــودار . داده)16(باشــدهم راستا مــی )خزر يایرد

بیــانگر ایــن موضــوع اســت کلیفــرم کــل و  2و  1شماره 
باشد کــه بــا مدفوعی در سواحل شنا در حد استاندارد می

ــوروزي کرباســدهی و همکــاران در مطالعــه  یبررســي ن
 امتداد يسواحل شنا ییایمیش و یکیولوژیکروبیم تیفیک

و  کــل هــايکلیفــرم میانگین بوشهر بندر فارس در جیخل
 100در  156و  MPN 540ترتیب به مدفوعی هايکلیفرم
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 گزارش کوتاه

 یابیارزي محسنی و همکاران در و مطالعه لیتر نمونهمیلی
تعــداد  نــور یســاحل شــهرر کــل آب د مــدفوع و فرمیکل

ایســتگاه  و کلیفرم مدفوعی به ترتیب در ســه کل کلیفرم
 148و  134، 134، 366و  MPN 116 ،207مورد بررســی 

 تر از مطالعهآب بوده است که کم لیتر نمونهمیلی 100در 
تــر توان به تخلیه کــمباشد که از دالیل آن میحاضر می

هــا بــه محــیط دریــایی در منــاطق مــذکور و حفــظ پساب
ســازي دریــا هاي سالمشرایط محیط زیستی بهتر در طرح

بــا . )17،18(در شهر نور نسبت به محمودآبــاد اشــاره کــرد
هــاي حاشــیه توجه به نتــایج مطالعــاتی گذشــته در اســتان

دریــاي خــزر (گــیالن و مازنــدران و گلســتان) و مطالعــه 
 هاي شناي طبیعی از نظر بار آلودگیحاضر، اکثر ایستگاه

ها نــامطلوب هســتند کــه بــه گروه کلیفرمی و انتروکوك
ي مهــم بــراي ســالمتی عنــوان یــک عامــل تهدیدکننــده

 منظور راهکارهــايبدین .)13،16(باشدافرین میشناگران و مس

پیشنهادي براي کمک به حفظ ســالمت و جلــوگیري از 
ســازي هــاي ســالمشیوع بیماري از قبیل نظارت بــر طــرح

برداري دایمی از آب دریــا توســط بازرســین دریا و نمونه
 بهداشتی براي انجام آزمایشات میکروبی با رعایت شرایط

مکانات بهداشتی و رفاهی و آگاهی استاندارد و افزایش ا
  باشد.ها میشناگران و گردشگران در استفاده صحیح از آن

  

  يسپاسگزار
حاصل طرح پژوهشی کمیتــه تحقیقــات  مطالعهاین 

 )7131(کــد  دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازنــدران
 باشــد.مــی IR.MAZUMS.REC.1399.218اخــالق با کد 

ــر نویســندگان ــه ب ــ خــود مقال ــدیالزم م ــت  از دانن معاون
 حاضــر مطالعــهخــاطر حمایــت مــالی ه بتحقیقات دانشگاه 

  .دانی نمایند قدر و تشکر
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