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  خدا نامبه

  ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد ۀمؤسس با آشنایی

 اسـتاندارد  ۀمؤسس مقررات و نیقوان اصالح قانون 3 ۀماد کی بند موجب به ایران صنعتی استانداردوتحقیقات ۀمؤسس
 تـدوین  تعیـین،  وظیفـه  کـه  کـشوراست  رسـمی  مرجـع  تنهـا  1371 مـاه بهمـن  مـصوب  ران،یـ ا یصنعت قاتیتحق و

  .دارد عهده به  را رانیا) رسمی(ملی ونشراستانداردهای
 و مراکـز  نظـران صـاحب  *مؤسسه کارشناسان از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف یهاحوزه در استاندارد ینتدو

 توجـه  با و ملی مصالح با همگام یوکوشش شودیم انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، علمی، مؤسسات
 شــامل نفــع، و حــق صــاحبان ۀمنــصفان و آگاهانــه مــشارکت از کــه اســت یتجــار و ریفنــاو تولیــدی، شــرایط بــه

 و دولتی هایسازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان،وارد و صادرکنندگان کنندگان،مصرف تولیدکنندگان،
 اعـضای  و فـع نذی مراجـع  بـه  نظرخـواهی  یبـرا   رانیـ ا ملـی  اسـتانداردهای  نـویس  پیش. شودیم حاصل یدولتریغ

 رشـته  آن بـا  مـرتبط  ملـی  ۀکمیت در پیشنهادها و نظرها دریافت از پس و شود می ارسال مربوط فنی های کمیسیون
  .شود می منتشر و چاپ رانیا) رسمی (ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح
 تهیـه  شـده  تعیـین  ضوابط رعایت با زین صالحذی و مندعالقه هایسازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش
. شـود یمـ  منتـشر  و چـاپ  رانیـ ا ملـی  استاندارد عنوانبه تصویب، درصورت و بررسی و طرح یمل ۀتیدرکم کنندمی

 تـدوین  5 ۀشمار رانیا ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استانداردهایی ترتیب،بدین
  .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیل  استاندارد مؤسسه که مربوط داستاندار ملی ۀتیکم در و

ـ  ونیسیـ ،کم 1(ISO)اسـتاندارد  المللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد ۀمؤسس -نیب
 4رابـط  تنهـا  عنـوان بـه  و است 3 (OIML)یقانون یشناساندازه یالمللنیب سازمان و IEC) (2 کیالکتروتکن  یالملل
 بـه  تــوجه  ضـمن  رانیـ ا ملی استانداردهای تدوین در. کندیم تیفعال کشور در 5(CAC)ییغذا کدکس ونیسیکم

-بـین  استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، هایپیشرفت آخرین از کشور، خاص هاینیازمندی و کلی شرایط
  .شودیم یریگبهره  المللی
 از حمایـت  یبـرا  قـانون،  در شـده  بینـی پـیش  موازین رعایت با تواندمی ایران صنعتی یقاتتحق و استاندارد ۀمؤسس
-زیـست  مالحظـات  و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فردی ایمنی و سالمت حفظ کنندگان،مصرف
 اقـالم  ایـ / و کـشور  داخـل  یدیـ تول محـصوالت  یبرا را رانیا یمل یاستانداردها از بعضی اجرای اقتصادی، و محیطی

 بـرای  المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می مؤسسه. نماید اجباری استاندارد، یعالیشورا بیتصو با ،یواردات
 اطمینـان  یبـرا  همچنـین . نمایـد  اجبـاری  را آن بنـدی درجه و صادراتی کاالهای استاندارد اجرای کشور، محصوالت
 و ممیـزی  بازرسـی،  آمـوزش،  مـشاوره،  ۀزمین در فعال مؤسسات و هامانساز خدمات از کنندگاناستفاده به بخشیدن

) یواسـنج  (ونیبراسـ یکال مراکـز  و هاآزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت های سیستم صدورگواهی
 ایـران  صـالحیت  تأییـد  نظـام  ضـوابط  اساس بر را مؤسسات و هاسازمان گونهاین استاندارد ۀمؤسس ، سنجش لیوسا

 مـی  نظـارت  آنها عملکرد بر و اعطا هاآن به صالحیت تأیید ۀگواهینام الزم، شرایط احراز صورت در و کندیم ارزیابی
 انجـام  و گرانبهـا  فلـزات  عیـار  تعیـین  سنجش، وسایل) یواسنج (کالیبراسیون یکاها، المللی بین دستگاه ترویج. کند

 .است مؤسسه این وظایف گرید از رانیا یمل استانداردهای سطح ارتقای برای کاربردی تحقیقات
  
 

                                     
 رانی ایقات صنعتی استاندارد و تحقۀموسس* 
 

1 - International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3 - International Organization for Legal Metrology (Organization International  de Metrologie 
Legal) 
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission  



  
  

   یولوژیکروبی میها یژگی و– شنایاستخرهاون استاندارد آب یسیمک
  

 یندگینما                         سیرئ
  رانیتو پاستور ای     انست          ی ، محمد مهدیاصالن

   )یکروب شناسی میکتراد( 
  

  اعضاء
  من آبی ای مطالعاتی         شرکت مهندس                    میانوشه ، نس

   )یمیسانس شیفوق ل( 
  

  النی                  شرکت آب و فاضالب استان گ         ، فرهادیپناه
  )ست یط زی محیسانس مهندسیفوق ل( 
  

  قاتی واحد علوم و تحق- ی اسالم           دانشگاه آزاد               ، حسامیحسن
  ستیط زی محۀ دانشکد-                    )ست یط زی محی مهندسیدکترا( 
  
  د عباسپوری صنعت آب و برق شهۀ               دانشکد       ، عبدالهی مهرآبادیدیرش
  )ست یط زی عمران محی مهندسیدکترا( 
  

  رانی ایقات صنعتیو تحق استاندارد ۀ               موسس        ، فاطمهیلیزندوک
  )ه ی در تغذیسانس علوم بهداشتیفوق ل(
  

  رانی ایقات صنعتی استاندارد و تحقۀ               موسس         ، سارهیداورزن
  )ه یسانس تغذیل( 
  

  رانی ای اتمی                 سازمان انرژ          دباغ ، رضا
  )ست یط زی عمران محی مهندسیدکترا( 
  

                 شرکت آب و فاضالب تهران        ضرغامپور ، زهره
   )یولوژیکروبیسانس میفوق ل( 



  
  النی            شرکت آب و فاضالب استان گ           ، محمدیکاظم

  )ست یط زی عمران محیسانس مهندسیفوق ل( 
  

  ستیط زی     سازمان حفاظت مح             ، زهرهیکسمائ
  )سانس بهداشت یل( 
  

  ی و خدمات  بهداشتی                         دانشگاه علوم پزشک      ترای ، میغالم
   بهداشتۀ دانشکد-رانی ای            درمان        )ط ی بهداشت محیدکترا( 
  

   واحد اراک– ی                   دانشگاه آزاد اسالم         ، رضایمستور
  )ست یط زی محی مهندسیدکترا( 
  
  ریدب

  رانی ایقات صنعتی استاندارد و تحقۀ               موسس       یدوچشمه ، مهد
              )ست یط زی محیسانس مهندسیفوق ل( 
  



  صفحه                         فهرست مندرجات
  
  ب                  ش گفتاریپ

  پ                    مقدمه

 1                  هدف ١

 1                   کاربردۀدامن ٢

 1                 یمراجع الزام ٣

 2              فیاصطالحات و تعار ٤

 4                   هایژگیو ٥

 5                 آزمونیروش ها ٦

  7       )یاطالعات(  شنا ی آب استخرهایی گندزدا- وست الفیپ ٧



  پیش گفتار

 بوسیله کمیـسیون فنـی مربوطـه         که " یولوژیکروبی م یها یژگی و – شنا یاستخرهاآب  " استاندارد  
 و  یولـوژ یکروبی اسـتاندارد م   یته مل یکم ۀین اجالس یکمیست و   یکصد و ب  یتهیه و تدوین شده و در       

 قـانون   3 مـاده    کیـ ب قرار گرفته است، اینـک باسـتناد بنـد           ی  مورد تصو   20/6/86 مورخ   یولوژیب
 بـه   1371ان مصوب بهمن مـاه       استاندارد و تحقیقات صنعتی ایر     ۀاصالحی قوانین و مقررات موسس    

  .عنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می شود
 برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینـه صـنایع، علـوم و خـدمات،                    
استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصـالح              

دها برسد در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنـی مربـوط مـورد توجـه واقـع                 یا تکمیل این استاندار   
بنابراین برای مراجعه به اسـتانداردهای ملـی ایـران بایـد همـواره از آخـرین چـاپ و                    . خواهد شد 

  .تجدیدنظر آنها استفاده کرد
که ضـمن توجـه بـه شـرایط موجـود و نیازهـای                در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است        

ـ  ین این استاندارد و استانداردها    یمعه در حد امکان ب    جا  کـشورهای   ی و اسـتاندارد ملـ     ین المللـ  ی ب
  .صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود

  :ر استین استاندارد به کار رفته به شرح زی اۀی تهی که برایمنابع و ماخذ
  
   آبیولوژیکروبی میها یژگی و1377 سال:  1011ران ی ای استاندارد مل-1
ــ -2 ــتاندارد مل ــ ای اس ــال : 5711-4ران ی ــه- آب1381س ــار - واژه نام ــوژی ب- بخــش چه  و یول

 یولوژیکروبیم

3- Salvato, Josef A. Environmental engineering and sanitation 4th edition , 1992 

4- APHA , AWWA , WEF  Standard methods for microbiological analysis ,2002 
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  دمه مق
  

، آب استخرهای شنا نه تنها دریافت کننده مواد دفعی بدن مانند ترشحات بینـی، بـزاق دهـان، عـرق                   
 بلکه  گرد و خاک موجود بر روی پوست و انـواع  ،باشد ادرار و پوست مرده بدن می   مواد مدفوعی،   

مخاطره آب شده و بهداشت شناگران را به          وارد ممکن است های مختلف بدن نیز      ها و کرم   لوسیون
  . اندازد

 تنفـسی  یمجـار گران، چشم، گـوش و  بر احتمال بلع آب آلوده توسط شنا   استخرهای شنا عالوه     در
 ، آب اسـتخر ۀ و در صورت کـافی نبـودن مراحـل تـصفی    هستندنیز به طور مستقیم با آب در تماس         

س  گوش و دستگاه تـنف     ، عفونت چشم  ،های پوستی  های گوارشی سبب بیماری    عالوه بر مسمومیت  
 یت بهداشـت یـ فین کییـ  تعی آب استخر شنا برا یولوژیکروبی م یها ن انجام آزمون  ی بنابرا .شود یز م ین

  . است یآب ضرور
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 پ



   های میکروبیولوژی  ویژگی– استخرهای شناآب                    
  
  هدف    1

  . باشد میکروبیولوژی آب استخرهای شنا می یها هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی
  
    کاربردۀدامن   2

  . کاربرد داردده و روباز یسر پوشاین استاندارد برای استخرهای مصنوعی 
  
   راجع الزامیم   3

. شـده اسـت   داده   استاندارد بـه آنهـا ارجـاع         نیامتن    است که در   یمقررات یحاو ریز الزامی   مدارک
درمـورد مراجـع دارای تـاریخ       .  جزیی از این استاندارد محسوب می شـود        ، ترتیب آن مقرارت   نیبد

معهذا بهتـر   . ستا مورد نظر    مدارک نیا یبعدها و تجدید نظرهای      یا تجدید نظر، اصالحیه   /وچاپ  
 ریـ ز الزامی   ینظرها دیتجدها و     اصالحیه نیآخر کاربرد امکان استاندارد،   نیانفع   است کاربران ذی  

یـا  / چـاپ و   نیآخـر ،   نظر دیتجدیا  / چاپ و  خیتاردهند در مورد مراجع بدون       را مورد بررسی قرار   
 کـاربرد  بـرای    ریـ زجع  استفاده از مرا  .  ارجاع داده شده مورد نظر است       الزامی مدارکآن   نظر دیتجد

    . استاندارد الزامی استنیا
ها در آب بـه روش چنـد          جستجو و شمارش کلیفرم    1375 سال    :3759استاندارد ملی ایران      3-1

  ای.لوله
هـای مـدفوعی در آب        جستجو و شمارش استرپتوکک    1374سال   : 3620استاندارد ملی ایران      3-2

  صافی غشایی به روش
   ودوموناس آئروژینوزاسروش شناسایی و شمارش  - آب 1385سال:  8869 ایراناستاندارد ملی   3-3
  های قابل کشت  گانیسمر شمارش میکروا– آب 1379سال :  5271 استاندارد ملی ایران  3-4
به روش  ومیدیپتوسپوریا و کریاردی و شمارش ژیی شناسا- آب1382 سال : 6987ران ی ای   استاندارد مل3-5
        یولوژیکروبی روش آزمون م-سمونوفلورسانیا

  
  اصطالحات و تعاریف    4
  

  : می رود به کار یا واژه ها با تعاریف زیر/  واتالحطدر این استاندارد اص
  
   آب استخر ۀتصفی  4-1



 آب تازه و     افزودن ، ٣، گندزدایی ٢ ، صاف سازی   ١های شنا، شامل گردش مداوم آب       آب استخر  ۀتصفی
  . باشد میpH   میتنظ
 
    گندزدایی آب استخر 4-2

 از  ی بـرا  ٧فرابنفش  و پرتو  ٦یزن  ازن ، ٥یزن  برم ، ٤یزن  مانند کلر  یکیزی و ف  ییایمی ش یکاربرد روش ها  
   الـف  یوسـت اطالعـات   یبـه پ  (   باشـد  ی زا مـ   یماری ب یها سمیکروارگانیدن م ر فعال کر  یا غ ین بردن   یب
  .)دیراجعه کنم

 
  ٨  میزان کلر آزاد باقیمانده4-3

ــارت اســت از  ــمعب ــر زان ی ــدیباقکل ــرا  همان ــاس مناســب ب ــان تم ــس از زم ــ از ی پ ــردن نیب    ب
  .شود ی گزارش م(p.p.m)یتر گرم در ل که بر حسب میلی ها در آب میکروارگانیسم

 
  
   ٩   کلیفرم4-4 

 ۀر کنند یو تخم  )هاگ(بدون اسپور   ،  یگرم منف ،  یاری اخت یهواز ی و ب  ی هواز یها ی از باکتر  یگروه
  .باشند  یوانات می بزرگ انسان و حۀساکن رودها  ین باکتریا. الکتوز هستند

  
  ١٠یگرماپاهای   کلیفرم   4-5

د وگاز در   ید اس ی تول ،ر قند الکتوز  ی که قادر به تخم    است 4-4ف شده در بند     ی تعر یفرم ها ی کل منظور
 ،١١یاکلیشیـ اشر یهـا   شـامل گونـه   ی گرماپا یها فرمیکل . باشند یوس م ی سلس ۀ درج 45 تا   44 یدما

   . است١٤تروباکتریو س١٣ آنتروباکتر، ١٢الیکلبس
  

   اشریشیاکلی    4-6
 وسی سلـس  ۀ درجـ  45 تا   44 ی است که در دما    5-4ف شده در بند     ی تعر یگرماپا یها فرمی کل منظور
را  ١  ) MUG(دیـ گلوکوز  D-ßلیـ  فریل امبلـ یـ  مت-4ب یـ ندول کـرده و ترک ید ایپتوفان تولیاز تر

  .کنند یز میدرولیه
                                     

1- Recirculation  
2- Filtration 
3- Disinfection 
4- Chlorination 
5- Bromination 
6- Ozonation 
7- Ultraviolet 
8- Residual free chlorine  
9- Coliform 
1- Thermotolerant coliform 
2- Escherichia coli 
3- Klebsiella 
4- Enterobacter 
5- Citrobacter 



  
ـ  قادر به تکث   وانات خونگرم بوده و معموالً    یبزرگ انسان و ح    ۀ رود ین باکتر ی ا یعیستگاه طب یز - 1 یادآوریـ   ری

    .د استی جدی مدفوعی آنها در آب نشانگر آلودگوجودن یبنابرا. ستندین یط آبیدر مح
  
  ٢ های هتروتروف تریباک    4-7

   . است یمواد آلاز  آنها ی منبع انرژ، اتوتروفیها ی هستند که بر خالف باکترییها یبا کتر
  
  
  ٣ ی روده ایها   آنتروکوک4-8

ابـر   در بر  یادیـ  ز تاست که مقاومـ   خونگرم   واناتیر ح ی بزرگ انسان و سا    ۀ ساکن رود  یها یباکتر
 ،یاکلیشیـ شراب ا یـ  در غ  یدر آب حتـ    هـا     آن وجودو  دهد   ی نشان م  دط از خو  یط نامناسب مح  یشرا

 یاکلیشیـ  اشر ابنـد و از   ی یر مـ  یـ  به نـدرت در آب تکث      ها ین باکتر یا.  است ی مدفوع ینشانگر آلودگ 
  .هستنددارتر یپا
  
  ٤ ادوموناس آئروژینوزسو   4-9

 ۀ درج 37که در دمای    هستند  ای شکل، متحرک، کاتاالز مثبت و هوازی          منفی، میله  های گرم  باکتری
ــا. کننــد  بــه خــوبی رشــد مــی8 تــا pH 8/5سلــسیوس و  ــاکتری ــ زیگــستردگ هــا ین ب    دریادی

  . هستند فرصت طلب ی بیماریزا و دارندیعی طبیها طیمح
  

   ٥لوکوکوسیاستاف   4-10
ـ  ی هـواز  وی کاتـاالز منفـ    ،رمتحـرک یغ ،گرم مثبت ،٦کاسهوکروکی م ۀ از خانواد  یجنس  یهـواز  ی تـا ب
  pHهـا در     ین بـاکتر  یـ ا. وس است یسل س ۀ درج 37 رشد آن ها     ینه برا ی به ی هستند که دما   یاریاخت
  جـاد یاک  یـ پیز ت یط آگـار خـون دار همـول       ی محـ  یرو رشد کرده و     86/0 یت آب ی و فعال  5/4شتر از   یب
  .کنند یم
  
   هایژگیو ۵
   . مطابقت داشته باشد1 د با جدولی شنا بای آب استخرهایولوژیکروبیم یها یژگیو
  

                                                                                                         
6- 4 – methyl umbelliferyl – β – D glucoside (MUG) 
7- Heterotrophic 
8- Intestinal Enterococci 
1- Pseudomonas aeruginosa 
2- Staphylococcus 
3- Micrococcaceae 



ـ و  2ومیدیپتوسپوری و کر1ایاردی در آب مانند ژیاختگان انگلیاد تک   یار ز یت بس یتوجه به اهم   با - یادآوریـ  ه ب
ـ هد که در صـورت م     شو یشنهاد م ی پ ، معمول آب استخر   یدائ گندز برابرها در     آن ی مقاومت باال  لیدل ا بـودن   ی

 انجـام  1382 :سال 6987 رانی ا ی مطابق با استاندارد مل    یاختگان انگل یآزمون تک    ،یشگاهیل آزما یابزار و وسا  
  .شود

  
  

  
   شنای آب استخرهایولوژیکروبیمهای   ویژگی-1جدول 

 
 

  آزمونیروش ها 6
 
   هتروتروفی هایشمارش باکتر 6-1

انجـام   1379سال  :  5271ران  ی ا یاستاندارد مل با  د مطابق   ی هتروتروف با  یها یآزمون شمارش باکتر  
  .شود

  
  ی گرما پایفرم های و کلیا کلیشیاشر 6-2

انجـام   1375 سال:  3759ران  ی ا ید مطابق استانداردمل  ی با ی گرماپا یها فرمی و کل  یاکلیشیر اش آزمون
  .شود

 لوکوکوسیاستاف 6-3

                                     
4- Giardia 
5- Cryptosporidium 
1- Nephelometric turbidity unit 

 حد مجاز تعداد باکتری سمیکروارگانیمنوع  ردیف

  در هر میلی لیتر200  هتروتروفی هایباکتر 1

  میلی لیتر100 در 1کمتر از ی گرماپایفرم هایا کلی یاکلیشیاشر 2

  میلی لیتر 100 در 50 لوکوکوسیاستاف 3

  میلی لیتر100 در 100 ی روده ایآنتروکوک ها 4

  میلی لیتر100 در1کمتر از  سودوموناس آ ئروژینوزا 5

  
  .گرم در لیتر باشد  میلی150آب استخرهای شنا نباید  بیش از  ن قلیائیت کلمیزا - 1یادآوری 

  .. می باشد8 تا 2/7 مناسب برای آب استخر شنا  pH  ۀمحدود - 2 یادآوری 
   . باشد NTU٣ 5/0کدورت آب استخرشنا نباید بیش از  - 3 یادآوری
  . میلی گرم در لیتر باشد3 تا 1 باقیمانده در آب استخرهای شنا باید کلر آزادزان یم - 4یادآوری 

 



  . انجام شود١......ران ی ایاستاندارد ملمطابق با د یلوکوکوس بایآزمون استاف
  
  ی روده ایآنترو کوک ها 6-4

  .انجام شود 1374سال :  3620ران ی ایاستاندارد ملبا د مطابق ی بایا. رودهیآزمون آنتروکوک ها
  
  نوزایسودوموناس آئروژ 6-5

  .انجام شود 1385سال:  8869 رانی ایندارد ملاستابا د مطابق ی بانوزایسودوموناس آئروژآزمون 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وست الفیپ
   شنای آب استخرهایگندزدائ

   )یاطالعات( 
  

                                     
 Standard methods forن شده در کتاب ییلوکوکوس را مطابق با روش تعیران، آزمون استافی این استاندارد ملی تا تدو-1

microbiological analysisدی انجام ده. 



 برم و یـد     کمتر زانیم گندزدایی آب استخرهای شنا بیشتر کلر و به          یبرامواد شیمیایی استفاده شده     
 باشـد  ی قـوی مـ  ۀکننـد  دیاکـس از گاز اُزن کـه یـک   ممکن است   از موارد    یبرخ در   نیهمچن .است

   کـاربرد  .باشـد  ینمـ  چنـدان مناسـب      ،عی سـر   و تجزیـه   ماندهیل نداشتن باق  یدله  ب ولی   استفاده گردد، 
 گنـدزدایی آب    یبـرا ،  کـدورت  یدارا یهـا   نفـوذ در آب    تیمحـدود  لیـ دل بـه    زیـ نبنفش   فرا پرتو

  . شود  نمیشنهادیپ شنا به تنهایی یهااستخر
ــی  ــولکلرزن ــم و یمعم ــر زانی ــدهمایباق کل ــای    ن ــست ه ــی از کی ــادی روی برخ ــت ع    در حال

 یبا صـاف سـاز     همراه دیباوریدیوم مؤثر نبوده و حتماً      پمانند ژیاردیا و کریپتوس    یانگلیاختگان   تک
   . شودانجام
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