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مقذمٍ
آلَدگي هحيظ صيؼت يىي اص اكلي تشيي ػَاهل ًبثَدي ٍ تْذيذ جوؼيت هَجَدات صًذُ اػت .ايي اهش ثَيظُ
دس هَسد آلَدگي ّبي دسيبيي وِ ثؼيبس آػبًتش اًتـبس هي يبثٌذ ،حبئض اّويت اػت .آلَدگي هٌبثغ دسيبيي ًِ تٌْب
حيبت آثضيبى سا ثِ ًبثَدي هي وـبًذ ،ثلىِ حيبت اًؼبى سا ًيض ثِ هخبعشُ اًذاختِ ٍ تْذيذ هي وٌذ ثيؾ اص 16
دسكذ جوؼيت وـَس دس اػتبى ّبي ػبحلي اػتمشاس يبفتِ اًذ ،اص ايي سٍ تَجِ ثِ ويفيت ايي رخبيش آثي وِ تحت
تبثيش فؼبليت ّبي هختلف اًؼبًي هي ثبؿٌذ ،ثيؾ اص پيؾ آؿىبس هي گشدد .تخليِ پؼبثْبي كٌؼتي ،ؿْشي ٍ
وـبٍسصي وِ اص ػغح آلَدگي لبثل تَجْي ثشخَس داسًذ ،اص جولِ ػَاهل هْن افت ويفيت هٌبثغ آثي ثـوبس هي
سًٍذ .دس كَستي وِ ايي فبضالة ّب ثذٍى تَجِ ثِ سػبيت ضَاثظ ٍ هؼيبسّبي الصم ثِ آة ّبي ػبحلي ٍ دسيب
تخليِ گشدد ،هَجت آلَدُ ؿذى وشاًِ ّبي ؿْشّبي ػبحلي ،هحل ّبي ؿٌب ،هبّي گيشي ٍ وبّؾ ويفيت آة
دسيب ؿذُ ٍ ًيض ثبػث ثشٍص هـىالت ٍ هخبعشاتي ثشاي ػالهتي اًؼبى ّب هي ؿَد .اػتفبدُ اص آثْبي تفشيحي
ؿٌبگبُ ّبي آلَدُ ثِ اًَاع هيىشٍة ثب هخبعشاتي ثشاي اػتفبدُ وٌٌذگبى ّوشاُ اػت ثِ ّويي دليل پبيؾ
هيىشٍثي آة ّبي ػبحلي ٍ اًجبم آصهبيؾ ّبي ثبوتشيَلَطيىي دس توبم ػبل ٍ يب ٌّگبم ثْشُ ثشداسي اص ؿٌبگبُ
ّب ٍ تجضيِ ٍ تحليل ًتبيج ٍ تغجيك آى ثب حذٍد هجبص ٍ اػتبًذاسدّب اص ًظش ثْشُ ثشداسي اص ؿٌبگبُ ّبي هختلف
اّويت صيبدي داسد .ثش ايي اػبع ساٌّوبي پبيؾ آلَدگي هيىشٍثي آثْبي ػبحلي ،ؿٌبگبّي ٍ هٌبعك تفشيحي
دسيبيي تْيِ ٍ تذٍيي ؿذُ اػت ٍ ّذف اص آى ايجبد ٍحذت سٍيِ ثيي دٍ حَصُ ًظبستي ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى
ٍ آهَصؽ پضؿىي ٍ ػبصهبى حفبظت هحيظ صيؼت دس صهيٌِ پبيؾ آلَدگي هيىشٍثي آثْبي ػبحلي ،ؿٌبگبّي ٍ
هٌبعك تفشيحي دسيبيي ثِ هٌظَس حفبظت اص ػالهت هشدم ٍ هحيظ صيؼت اػت.
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 -1مخاطرات ميكريتي آب ضىاگاَُا ي مىاطق تفريحي دريايي
آة ؿٌبگبُ ّب هوىي اػت ثِ عَس ولي حبٍي گشٍّي اص هيىشٍاسگبًيؼنّبي ثيوبسيضا ٍغيش ثيوبسي صا ثبؿٌذ.
ؿٌبگبُ ّبي آصاد هبًٌذ ؿٌبگبُ ّبي ػبحلي ػالٍُ ثش آلَدگي تَػظ فبضالة هوىي اػت تَػظ فضَالت داهي
ٍ جبًَسي ثشاي هثبل فضَالت پشًذگبى ،جًَذگبى ٍ ً ...يض آلَدُ ؿًَذ .خغش اثتالي ثِ ثيوبسي ٍ ػفًَت دس
ؿٌبگبّْب دس ٍّلِ ًخؼت ثِ آلَدگي هذفَػي آة ٍ ساُ يبفتي فبضالة اًؼبًي ٍ داهي هشثَط اػت .هٌـبء
آلَدگي هذفَػي هوىي اػت خبسجي ثبؿذ ٍ يب ؿٌبگشاى ػبهل آى ثبؿٌذ .هٌـبء ايي هيىشٍاسگبًيؼنّب هوىي
اػت ثِ ػلت دفغ فبضالة ٍ پؼبة ،جوؼيت ؿٌبگشاى ،فضَالت داهي (گبٍ ،گَػفٌذ ،)... ،فشايٌذّبي كٌؼتي،
فؼبليت ّبي وـبٍسصي ،جبًَساى اّلي (ػگ ،گشثِ ٍ  )...يب جبًَساى ٍحـي ثبؿذ.
ثيوبسيْبي ػفًَي هشتجظ ثب ؿٌبگبُ ّب هوىي اػت داساي هٌـبء ٍيشٍػي ،ثبوتشيبيي ،پشٍتَصٍئشي يب لبسچي ثبؿٌذ.
اص هْن تشيي ػَاهل ػفًَت ّبي ثبوتشيبيي دس هيبى ؿٌبگشاى ؿيگال ، 1ػبلوًَال ،2اؿشؿيبولي ،3اػتشپتَوَن
هذفَػي ،4ولؼتشيذيَم پشفشًجٌغ ،5ووپيلَثبوتش ،6لپتَػپيشا ٍ 7اػتبفيلَوَوَع اٍسئَع 8هحؼَة هيؿًَذ .اص
هْوتشيي ػَاهل ػفًَت ّبي ٍيشٍػي ؿبهل آدًَ ٍيشٍع ّبٍ ،9يشٍع ّپبتيتًَ ،10Aسٍ ٍيشٍع ّب
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،اوٍَيشٍػْب ٍ ، 12سٍتب ٍيشٍػْب 13هي ثبؿٌذ.
اص جولِ ػَاهل پشٍتَصٍئشي يب لبسچي ؿبهل وشيپتَػپَسيذيَم ٍ 14طيبسديب ٍ 15آًتبهَثب ّيؼتَليتيىب 16هي ثبؿذ دس
ؿٌبگبُ ّبي ثؼتِ ٍ هلٌَػي هبًٌذ اػتخشّبي ػشپَؿيذُ  ،ػبهل اكلي آلَدگي ،ؿٌبگشاى هيثبؿٌذ ٍ ثِ وبسگيشي
سٍؽ ّبي فيلتشاػيَى ٍ ضذ ػفًَي وشدى آة ٍ ًظبست ٍ هشالجت اص هحل ٍ اسائِ تزوشّبي الصم هي تَاًذ
ثخؾ ػوذُ اي اص دػتَسالؼول ّب سا ثِ خَد اختلبف دادُ ٍ اص آلَدگي پيـگيشي ًوبيذٍ .لي دس ؿٌبگبُ ّبي
1

-Shigella spp
- Salmonella spp
3
-Escherichia coli O157
4
- Faecal streptococci
5
- Clostridium perfringens
6
- Campylobacter spp.
7
- Leptospira spp.
8
- Staphylococcus aureus
9
- Adenoviruses
10
-Hepatitis virus
11
- Neuroviruses
12
- Echoviruses
13
- Rotaviruses
14
- Cryptosporidium parvum oocysts
15
- Giardia lamblia cysts
16
- Entamoeba histolytica
2

6

عجيؼي هبًٌذ ؿٌبگبُ ّبي ػبحلي هي تَاًذ ثِ دليل اهىبى ٍجَد هٌبثغ آلَدگي خبسجي ثؼيبس پيچيذُ تش ثبؿذ ٍ
دػتَسالؼول ّب ٍ هشاحل وٌتشل پيچيذُاي سا ًيض ًيبص داؿتِ ثبؿذ.

 -2پايص آب ضىاگاَي ي مىاطق تفريحي دريايي
اػتفبدُ اص ؿٌبگبُ ّبي عجيؼي ٍ آة ّبي ػبحلي دسيبيي دس كَست آلَدُ ثَدى لبدس اػت هيىشٍاسگبًيؼن ّبي
ثيوبسي صا سا ثِ اًؼبى اًتمبل دّذ .ايي هؼئلِ ّوَاسُ ًگشاًي ّبيي سا دس خلَف اػتفبدُ افشاد اص آة ّبي ػبحلي
ثوٌظَس ؿٌب ٍ ديگش هلبسف تفشيحي دس پي داؿتِ اػت ثش ايي اػبع ثبيذ ؿٌبگبُ ّب سا پبيؾ ًوَد ٍ اص ثشٍص
آلَدگي هيىشٍثي دس هحيظ ّبي تفشيحي آثي جلَگيشي وشدً .تبيج پبيؾ ّبي ثؼول آهذُ هؼئَليي سا ًؼجت ثِ
ضشٍست اػوبل الذاهبت فَسي ثشاي تبهيي ػالهت ّوگبًي ٍ وبّؾ هخبعشات آگبُ هي وٌذ يب هـخق هي
وٌذ وِ چِ هؼيبسّبي وٌتشلي سا دس آيٌذُ ثبيذ هذ ًظش لشاس دٌّذ تب اص ثشٍص هخبعشات وبػتِ ؿَد.
ويفيت آة ؿٌبگبُ ّب سا هي تَاى ثب ثىبس گيشي هجوَػِ اي اص ثبصسػي ّبي ثْذاؿتي ٍ وٌتشل ويفيت هيىشٍثي
آة ثِ خَثي ػبهبى داد .فشايٌذ پبيؾ ويفيت آة ؿٌبگبُ دس ؿىل (ً )1ـبى دادُ ؿذُ اػت.
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• عشاحي يه ثشًبهِ وِ پبيؾ ويفيت آة ،هذيشيت اعالػبت ٍ چگًَگي ّـذاس
ػوَهي ثش اػبع اّذاف ثشًبهِ سا سّجشي وٌذ.

1

• تذٍيي يه ؿيَُ ي تؼييي ويفيت آة وِ دادُ ّبي ويفيت آثْبي ؿٌبگبّي ٍ تفشيحي
ػَاحل سا جوغ آٍسي ٍ تجضيِ ٍ تحليل ًوبيذ.

2

• تَػؼِ ٍ تذٍيي يه ػبهبًِ ي هذيشيت دادُ ّب وِ هذيشيت ٍ اًتمبل دادُ ّبي ويفيت
آة سا دس ّش لحظِ ثش ػْذُ گيشد.

3

ضكل (  :) 1فرآيىذ پايص كيفيت آب ضىاگاٌ َا
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فرآيىذ پايص كيفيت آب ضىاگاٌ َا تروامٍ اي مىاسة در جُت مذيريت تر استفادٌ از آب
ضىاگاٌ َاست ي ميتًان آن را تٍ مىظًرَاي زير تٍ كار ترد:
● ستجِ ثٌذي ؿٌبگبُ ّب ثِ هٌظَس آگبّي ّوِ هشدم ٍ دادى حك اًتخبة ثِ آًبى
● اعالع سػبًي ثِ ؿٌبگشاى
● ووه ثِ ؿٌبػبيي ٍ تـَيك هذيشيت ّبي ؿبيؼتِ دس ؿٌبگبُ ّب
● الضاهبت لبًًَي ٍ ًظبست ثش اجشاي آى
دس ثشخي هَاسد ويفيت هيىشٍثي آة هوىي اػت ثِ ؿذت تحت تبثيش ػَاهلي ًظيش ثبسًذگي لشاس گيشد وِ ثشاي
دٍسُ وَتبّي هٌجش ثِ افضايؾ ػغح آلَدگي هيؿَد .تجبسة وؼت ؿذُ دس ثشخي ًَاحي ًـبى دادُ اػت وِ
اعالع سػبًي ثِ هشدم دس هَالغ هخبعشُ آهيض هَثش اػت .افضٍى ثش ايي دس چٌيي ؿشايغي افشاد ًؼجت ثِ اعالع
سػبًي پبػخ هٌبػت هيدٌّذ .دس هىبى ّبيي وِ اهىبى پيـگيشي اص خغشات ًبؿي اص آلَدگي اًؼبى ثِ هَاد
هذفَػي ٍجَد داؿتِ ثبؿذ ،ايي ٍيظگي سا ثبيذ دس دسجِثٌذي ؿٌبگبُ ّب ثِ حؼبة آٍسد .عجمِ ثٌذي تلفيمي هجتٌي
ثش ثبصسػي ّبي ثْذاؿتي ٍ ػٌجؾ ويفيت هيىشٍثي ثِ ّوشاُ جلَگيشي اص ؿٌب دس صهبى ّبي افضايؾ خغش
آلَدگي ،چبسچَثي سا ثشاي ػٌجؾ ويفيت آة ّبي ؿٌبگبّي تشػين هيوٌذ.
 – 3اَذاف ي مًضًعات اساسي تروامٍ پايص آلًدگي ميكريتي
اّذاف ٍ هَضَػبت اػبػي ثشًبهِ پبيؾ آلَدگي هيىشٍثي آة ّبي ػبحلي ٍ ؿٌبگبّي دسيبيي ثِ كَست ريل
هي ثبؿذ.
 -1-3تازرسي َاي محيطي

ثشايي اػبع اعالػبت هَجَد دس خلَف ؿٌبگبُ ؿبهلً :مـِ ٍ هَلؼيت آى ،تؼييي هحل ،صهبى ٍ
هيضاى ٍسٍد فبضالة ّب ،پؼبة ّب ٍ ػيالة ّب ثِ ؿٌبگبُ ّب ٍ ٍضؼيت ثْذاؿتي آًْب ،جوغ آٍسي
گشديذُ ٍ ثب ثبصسػي ّبي هحيغي اص هحل اعالػبت هَجَد تىويل ٍ تبئيذ هي گشدد .دس كَستي
وِ اعالػبتي ٍجَد ًذاسد ثب ثبصسػي ّبي هحيغي اعالػبت جوغ آٍسي ؿَد.
 -2-3تعييه ضاخص ميكريتي ي ريش َاي پايص آن

ؿبخق ّبي هيىشٍثي وِ ثشاي پبيؾ آلَدگي ؿٌبگبُ ّب دس ًظش گشفتِ هي ؿَد ثبيذ داساي
خلَكيبت صيش ثبؿذ :
 -1اسگبًيؼن ثشاي ّوِ اًَاع آة هٌبػت ثبؿذ.
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 -2اسگبًيؼن هَسد ًظش ثبيذ ّش جب وِ پبتَطى ّب ٍجَد داسًذ ،لبثل جذاػبصي ثبؿذ.
 -3صهبى ثمبي اسگبًيؼن ثبيذ اص صهبى ثمبي اسگبًيؼن ّبي پبتَطى همبٍم ثيـتش ثبؿذ.
 -4ثِ ساحتي لبثل جذاػبصي ٍ تـخيق ثبؿذ ٍ سٍؽ اػتبًذاسد ثشاي جذاػبصي ٍ تـخيق آى
ٍجَد داؿتِ ثبؿذ.
 -5سٍؽ اًجبم آصهبيؾ ون ّضيٌِ ٍ لبثل دػتشع ثبؿذ.
هيىشٍاسگبًيؼن ّبي ؿبخق ؿبهل آًتشٍوَن ّبي سٍدُ اي ،اؿشؿيبولي ،وليفشم گشهبپبي ،ػبلوًَال،
آًتشٍٍيشٍع ّب هي ثبؿٌذ وِ اص هيبى ايي اسگبًيؼن ّب تٌْب آًتشٍوَن سٍدُ اي داساي خلَكيبت فَق هي ثبؿذ
ٍ ثشاي پبيؾ ؿٌبگبُ ّب اص آى اػتفبدُ هي ؿَد .آًتشٍوَوَعّب يب ثِ ػجبستي اػتشپتَوَن هذفَػي ثِ آى دػتِ
اص اػتشپتَوَن ّب اعالق هيؿَد ،وِ ػوَهب دس هذفَع اًؼبى ٍ حيَاًبت خًَگشم ٍجَد داسًذّ .وِ آًْب هتؼلك
ثِ آًتي طى گشٍُ  Dالًؼفيلذ هيثبؿٌذ .چَى اػتشپتَوَوْبي هذفَػي دس سٍدُ اًؼبى ٍ حيَاًبت صًذگي هي
وٌٌذ ثٌبثشايي هي تَاًٌذ ؿبخق خَثي ثشاي تـخيق آلَدگي ثبؿٌذ .اػتشپتَوَن ّبي هذفَػي ثِ ًذست دس
آة آلَدُ تىثيش هي يبثذ ٍ پبيذاستش اص اؿشيـيبولي ٍ ثبوتشيْبي وليفشم اػت.
جذيل ً 1ـبى دٌّذُ حذاوثش هيضاى تَكيِ ؿذُ ثشاي آة ّبي ؿٌبگبُ ّبي ػبحلي ٍ تفشيحي هي ثبؿذ:

جذيل  -1رَىمًد تاكتريًلًشي آب ضىاگاٌ َاي ساحلي ي تفريحي (رَىمًد سازمان جُاوي تُذاضت )

ضاخص

مياوگيه تعذاد در 111ml

آًتشٍوَن سٍدُ اي

≥40

 -3-3تعييه فراياوي ي تىايب ومًوٍ ترداري

تؼذاد ًوًَِ ٍ ًيض تٌبٍة ًوًَِ ثشداسي ثِ هٌظَس تؼييي غلظت هيىشٍاسگبًيؼن ّبي ؿبخق دس
ؿٌبگبُ ّب داساي اّويت فشاٍاًي اػت .تؼذاد ًوًَِ ّب ثب تَجِ ثِ ويفيت هيىشٍثي آة ؿٌبگبُ ّب
تؼييي هي گشدد چٌبًچِ ويفيت هيىشٍثي ؿٌبگبُ ّب داساي ًَػبى ًجبؿذ تؼذاد ًوًَِ ًيض ثبثت هي
ثبؿذ دس غيش ايٌلَست تؼذاد ًوًَِ ّب دس عَل ػبل تغييش خَاّذ وشد دس جذٍل 2حذالل تٌبٍة
ًوًَِ ثشداسي دسّش فلل ًـبى دادُ ؿذُ اػت.
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جذيل  - 2تىايب ومًوٍ ترداري تراي ضىاگاٌ َاي ساحلي ي تفريحي

تىايب ومًوٍ ترداري

ضاخص

ً 5وًَِ دس ّش فلل ثشاي فلَل ؿٌب

آًتشٍوَن سٍدُ اي

ً 3وًَِ دس ّش فلل ثشاي فلَل غيش ؿٌب

آًتشٍوَن سٍدُ اي

 در مًاقع سيالب ،طًفان ي حًادث غير مترقثٍ تعذاد ومًوٍ ترداري تر حسة ضريرت تايذ افسايص ياتذ.
 -4-3تغييرات ي وًساوات زماوي

فبوتَسّبي صهبًي ًوًَِ ثشداسي ( ٍلت ٍ صهبى سٍص  ،تغييش يب ًَػبًبت سٍص ثِ سٍص ) ًيض ٌّگبم ًوًَِ
ثشداسي ثبيذ دس ًظش گشفتِ ؿَد ،صيشا ثبس هيىشٍثي دس ػبػبت هختلف سٍص ثِ ػلت تبثؾ اؿؼِ
خَسؿيذ هتفبٍت اػت .تحميمبت ًـبى دادُ اػت وِ هيبًگيي ؿوبسؽ ثبوتشي ّبي اؿشيـيبولي
دس ػبػت  9كجح  23 ،دسكذ ثيـتش اص هيبًگيي ؿوبسؽ آى دس ػبػت  12ثَدُ اػت ( ثؼلت اثشات
هبٍساء ثٌفؾ ًَس خَسؿيذ).

 -4ومًوٍ ترداري
 -1-4تعييه محل َاي ومًوٍ ترداري

ًوًَِ ثشداسي ثبيذ ثيبًگش ويفيت آة دس هٌبعك تفشيحي ٍ ؿٌب ثَدُ ٍ ثب تَجِ ثِ هٌبعمي وِ داساي
ثيـتشيي تؼذاد ؿٌبگشّؼتٌذ ،كَست گيشدّ .وچٌيي ثبيؼتي هحل ٍسٍد سٍاًبة ّب ،تغييشات ًبؿي اص
جض ٍ هذ ،تخليِ فبضالة يب آلَدگي ّبي ًمغِ اي ٍ غيش ًمغِ اي ٍ ؿذت جشيبى ثبد ػبحلي ًيض هذ
ًظش لشاس گيشد.
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 -2-4ريش ومًوٍ ترداري

 ًوًَِ ثشداسي اص ػوك  1 – 1/5هتشي آة وِ ًـبى دٌّذُ ثيـتشيي تؼذاد ؿٌبگش ٍ اػتفبدُ وٌٌذُاص آة اػت كَست گيشد.
 ّوچٌيي ًوًَِ ثشداسي اص ػومي وِ لَصن پب سا هي پَؿبًذ ٍ هختق هٌبعمي اػت وِ تَػظثچِ ّب هَسد اػتفبدُ لشاس هي گيشد ًيض ثبيذ كَست گيشد.
 ػوك ثشداؿت ًوًَِ ً :وًَِ ّب اص ػوك  20 -30ػبًتيوتشي ػغح آة ثشداؿت هي ؿًَذ. ظشٍف ًوًَِ ثشداسي تَػظ اتَوالٍ ثِ هذت  15دليمِ دس دهبي  121دسجِ ػبًتيگشاد اػتشيلؿذُ ،يب هي تَاى ظشٍف سا دسٍى آٍى خـه ثِ هذت يه ػبػت دس دهبي  170دسجِ ػبًتي
گشاد لشاس داد تب اػتشيل ؿًَذ.
 اػتفبدُ اص ثغشي ّبي تويض اػتشيل ؿيـِ اي يب پلي پشٍپيلٌي دسة داس ثب حجن هٌبػت ٍ وبفي( هؼوَال حجن ًين يب يه ليتشي ) ثشاي توبهي ًوًَِ ّب ضشٍسي اػت.
ثشاي ًوًَِ ثشداسي هيىشٍثي اص آة ّبي ػبحلي ٍ دسيب ،اثتذا ثبيذ ثغشي اػتشيل سا ثِ كَست ٍاسًٍِ يب هؼىَع
تب ػوك ًوًَِ ثشداسي دس آة فشٍ ثشدُ ،ػپغ ثغشي سا تَػظ چشخؾ(گشدؽ) آى اص پْلَ ثِ عشف ثبال ثشاي
اجتٌبة اص آلَدگي پش ًوبييذ .ثبيذ تَجِ داؿت وِ ثشداؿت ًوًَِ اص هٌغمِ ًضديه ثِ وف ثؼتش يب ػتَى آة،
هوىي اػت هَجت آؿفتگي ٍ ثْن خَسدى سػَثبت ثؼتش ؿذُ ٍ ًتبيج وبرثي سا ًـبى دّذ.
 -3-4ثثت مطخصات ومًوٍ

ثجت هـخلبت ًوًَِ ؿبهل هَاسد ريل هي ثبؿذ:
 ثشچؼت صدى سٍي ظشٍف ٍ ثغشي ّبي ًوًَِ ثشداسي ثجت آدسع هحل ًوًَِ ثشداسي ثجت ػبػت ٍ تبسيخ ًوًَِ ثشداسي ثجت ػَاهلي وِ ًيبص ثِ آصهبيؾ داسًذ ثجت ًتبيج آصهبيؾ ّبيي وِ هوىي اػت دس هحل اًذاصُ گيشي ؿًَذ هبًٌذ  ،pHدهب ٍ... ثجت ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ًوًَِ ثشداس ثجت هـبّذات ٍ هالحظبت دس هحل هبًٌذ سًگ غيش عجيؼي آة ،ؿشايظ آة ٍ َّاييٍ ،جَدپشًذگبى دس وٌبس ػبحلٍ ،جَد جلجه دس آة ٍ...
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 -4-4ضرايط وگُذاري ي اوتقال ومًوٍ َاي ميكريتي تٍ آزمايطگاٌ

دس خلَف ؿشايظ ًگْذاسي هَلت ٍ اًتمبل ًوًَِ ّبي هيىشٍثي ثِ آصهبيـگبُ هيىشٍثيَلَطي ثبيذ
ًىبت هْن صيش هَسد تَجِ لشاس گيشد:
 دسجِ حشاست هغلَة ثشاي ًگْذاسي هَلت ًوًَِ ّب  5 ± 0.3دسجِ ػبًتيگشاد اػت. ًوًَِ ّب سا ثبيذ اص تبثؾ ًَس هؼمين خَسؿيذ هحبفظت ًوَد ٍ ثالفبكلِ ًوًَِ ّب سا ثب سػبيتصًجيشُ ػشد ،ػشيغ ثِ آصهبيـگبُ اًتمبل داد.
 پغ اص اًتمبل ًوًَِ ّب ثِ آصهبيـگبًُ ،وًَِ ّب هي ثبيؼت دس ػشيؼتشيي صهبى هَسد آصهبيؾ لشاسگيشًذ ٍ دس غيش ايٌلَست دس دهبي  5دسجِ دس يخچبل لشاسگيشًذ ٍ اص يخ صدى ًوًَِ ّب جلَگيشي
ؿَد.
 ثبيذ دلت ًوَد وِ فبكلِ صهبًي ثيي ًوًَِ ثشداسي ٍ آصهبيؾ ًوًَِ ّب دس حذ الل صهبى هوىيثبؿذ .ايي هذت صهبى هؼوَال  8ػبػت هي ثبؿذ ٍ ًوًَِ ّب ًجبيذ ثيؾ اص  24ػبػت دس دهبي 5
دسجِ ػلؼيَع ًگْذاسي ؿًَذ.
 -5ريش آزمايص ومًوٍ َا
ثشاي ؿٌبػبيي ٍ تـخيق آًتشٍوَن ّبي سٍدُ اي ( اػتشپتَوَن ّبي هذفَػي) دٍ سٍؽ اػتبًذاسد هلي
ٍجَد داسد :
- 1

سٍؽ اٍل ثب تَجِ ثِ اػتبًذاسد هلي ؿوبسُ  3619ثِ سٍؽ غٌي ػبصي دس هحيظ هبيغ

- 2

سٍؽ دٍم ثب تَجِ ثِ اػتبًذاسد هلي ؿوبسُ  3620ثِ سٍؽ كبفي غـبئي
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: ٍياشٌ وام

Beach:

ػبحل

Bathing Waters:

آثْبي ؿٌبگبّي

Beach Registration:

هـخلبت ػبحل

Designing the Monitoring:

عشاحي ثشًبهِ پبيؾ

Environmental Health Assessment :

اسصيبثي ثْذاؿت هحيظ

Escherichia Coli:

ثبوتشي اؿشيـيبولي

Fecal Enterococci:

آًتشٍوَن هذفَػي

Fecal Streptococci :

اػتشپتَوَن هذفَػي

Monitoring:

پبيؾ

Microbiological Monitoring:

پبيؾ هيىشٍثي

Microbiology:

هيىشٍة ؿٌبػي

Objectives:

اّذاف

Pollution:

آلَدگي

Permissible Limit:

حذ هجبص

Permissible Pollution:

آلَدگي هجبص

Runoff:

سٍاًبة

Sample:

ًًَِو

Sampling:

ًوًَِ ثشداسي

Sampling Procedures :

سٍؿْبي ًوًَِ ثشداسي

Sanitary Survey:

) ثشسػي ثْذاؿتي( هويضي ثْذاؿتي

Staphylococcus aureus:

ثبوتشي اػتبفيلَوَوَع اٍسئَع

Standard Metods:

سٍؽ ّبي اػتبًذاسد

Sewage:

فبضالة

Sewer:

ٍفبضالثش

Source:

 وبًَى، هٌجغ
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: عالئم اختصاري

BOD: biological oxygen demand
cfu: colony forming unit
E. coli: Escherichia coli
E. faecalis: Enterococcus faecalis
EC: Electrical Conductivity
ECC: European Committee of Environment
EHEC: Enterohemorrhagic Escherichia Coli
ETEC: Enterotoxigenic Escherichia Coli
EPA: Environment Protection Agency
EPEC: Enteropathogenic Escherichia Coli
DO: Dissolved Oxygen
ml: mililiter
MF: Membrane Filter
MPN: Most Probable Number
WHO: World Health Organization
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