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 مقذمه   

ايٗ أش ثٛيظٜ دس . رٕؼيت ٔٛرٛدات ص٘ذٜ اػتآِٛدٌي ٔحيظ صيؼت يىي اص اكّي تشيٗ ػٛأُ ٘بثٛدي ٚ تٟذيذ 

آِٛدٌي ٔٙبثغ دسيبيي ٘ٝ تٟٙب حيبت . ٔٛسد آِٛدٌي ٞبي دسيبيي وٝ ثؼيبس آػب٘تش ا٘تـبس ٔي يبثٙذ، حبئض إٞيت اػت

دسكذ  16آثضيبٖ سا ثٝ ٘بثٛدي ٔي وـب٘ذ، ثّىٝ حيبت ا٘ؼبٖ سا ٘يض ثٝ ٔخبعشٜ ا٘ذاختٝ ٚ تٟذيذ ٔي وٙذ ثيؾ اص 

سٚ تٛرٝ ثٝ ويفيت ايٗ رخبيش آثي وٝ تحت تبحيش  اص ايٗ تبٖ ٞبي ػبحّي اػتمشاس يبفتٝ ا٘ذ،س دس اعرٕؼيت وـٛ

تخّيٝ پؼبثٟبي كٙؼتي، ؿٟشي ٚ وـبٚسصي . فؼبِيت ٞبي ٔختّف ا٘ؼب٘ي ٔي ثبؿٙذ، ثيؾ اص پيؾ آؿىبس ٔي ٌشدد

دس . ٘ذ٘بثغ آثي ثـٕبس ٔي سٚوٝ اص ػغح آِٛدٌي لبثُ تٛرٟي ثشخٛسداس٘ذ، اص رّٕٝ ػٛأُ ٟٔٓ افت ويفيت ْ

ثذٖٚ تٛرٝ ثٝ سػبيت ضٛاثظ ٚ ٔؼيبسٞبي الصْ ثٝ آة ٞبي ػبحّي ٚ دسيب تخّيٝ ٌشدد،  ٞب كٛستي وٝ  ايٗ  فبضالة

ٔٛرت آِٛدٜ ؿذٖ وشا٘ٝ ٞبي ؿٟشٞبي ػبحّي، ٔحُ ٞبي ؿٙب، ٔبٞي ٌيشي ٚ وبٞؾ ويفيت آة دسيب ؿذٜ ٚ ٘يض 

ٞبي آِٛدٜ ثٝ  اػتفبدٜ اص آثٟبي تفشيحي ؿٙبٌبٜ. ٔتي ا٘ؼبٖ ٞب ٔي ؿٛدثبػج ثشٚص ٔـىالت ٚ ٔخبعشاتي ثشاي ػال

ا٘ٛاع ٔيىشٚة ثب ٔخبعشاتي ثشاي اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ ٕٞشاٜ اػت ثٝ ٕٞيٗ دِيُ پبيؾ ٔيىشٚثي آة ٞبي ػبحّي ٚ 

َ ٘تبيذ ٚ ٚ تزضيٝ ٚ تحّي ا ٍٞٙبْ ثٟشٜ ثشداسي اص ؿٙبٌبٜ ٞبا٘زبْ آصٔبيؾ ٞبي ثبوتشيِٛٛطيىي دس تٕبْ ػبَ ٚ ي

ثش ايٗ . ٞبي ٔختّف إٞيت صيبدي داسد تغجيك آٖ ثب حذٚد ٔزبص ٚ اػتب٘ذاسدٞب اص ٘ظش ثٟشٜ ثشداسي اص ؿٙبٌبٜ

اػبع سإٞٙبي پبيؾ آِٛدٌي ٔيىشٚثي آثٟبي ػبحّي، ؿٙبٌبٞي ٚ ٔٙبعك تفشيحي دسيبيي تٟيٝ ٚ تذٚيٗ ؿذٜ 

است ثٟذاؿت، دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿىي ٚ ػبصٔبٖ اػت ٚ ٞذف اص آٖ ايزبد ٚحذت سٚيٝ ثيٗ دٚ حٛصٜ ٘ظبستي ٚص

حفبظت ٔحيظ صيؼت دس صٔيٙٝ پبيؾ آِٛدٌي ٔيىشٚثي آثٟبي ػبحّي، ؿٙبٌبٞي ٚ ٔٙبعك تفشيحي دسيبيي  ثٝ 

 .ٚ ٔحيظ صيؼت اػت ٔشدْ ٔٙظٛس حفبظت اص ػالٔت
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  مخاطرات ميكروبي آب ضناگاهها و مناطق تفريحي دريايي -1

 .ٞبي ثيٕبسيضا ٚغيش ثيٕبسي صا ثبؿٙذ ػٓئٕىٗ اػت ثٝ عٛس وّي حبٚي ٌشٚٞي  اص ٔيىشٚاسٌبٖٞب  آة ؿٙبٌبٜ

ٞبي ػبحّي ػالٜٚ ثش آِٛدٌي تٛػظ فبضالة  ٕٔىٗ اػت تٛػظ فضٛالت دأي ٚ  ٞبي آصاد ٔب٘ٙذ ؿٙبٌبٜ ؿٙبٌبٜ

ثٝ ثيٕبسي ٚ ػفٛ٘ت دس  خغش اثتالي. آِٛدٜ ؿٛ٘ذ ٘يض (  ...رب٘ٛسي ثشاي ٔخبَ فضٛالت پش٘ذٌبٖ، رٛ٘ذٌبٖ ٚ 

آِٛدٌي   ٔٙـبء. ؿٙبٌبٟٞب دس ّٚٞٝ ٘خؼت ثٝ آِٛدٌي ٔذفٛػي آة ٚ ساٜ يبفتٗ فبضالة ا٘ؼب٘ي ٚ دأي ٔشثٛط اػت

وٗ اػت ثٝ ػّت ٞب ٔٓ ٔٙـبء ايٗ ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ. ٔذفٛػي ٕٔىٗ اػت خبسري ثبؿذ ٚ يب ؿٙبٌشاٖ ػبُٔ آٖ ثبؿٙذ

ٞبي  ، فشايٙذٞبي كٙؼتي، فؼبِيت...(ٌبٚ، ٌٛػفٙذ، )ٚالت دأي ، رٕؼيت ؿٙبٌشاٖ، فضدفغ فبضالة ٚ پؼبة

 .يب رب٘ٛساٖ ٚحـي ثبؿذ...( سثٝ ٚ ػً، ي)وـبٚسصي، رب٘ٛساٖ اّٞي 

اص . ٞب ٕٔىٗ اػت داساي ٔٙـبء ٚيشٚػي، ثبوتشيبيي، پشٚتٛصٚئشي يب لبسچي ثبؿٙذ ثيٕبسيٟبي ػفٛ٘ي ٔشتجظ ثب ؿٙبٌبٜ

اػتشپتٛوٛن    ،3اؿشؿيبوّي   ،2ػبِٕٛ٘ال،  1ؿيٍالدس ٔيبٖ ؿٙبٌشاٖ  ثبوتشيبيي  تشيٗ ػٛأُ ػفٛ٘ت ٞبي ٟٔٓ

اص . ؿٛ٘ذ ٔحؼٛة ٔي 8سئٛعاٚ ٚعاػتبفيّٛوٛنٚ  7ِپتٛػپيشا  ،6وٕپيّٛثبوتش ،5ػتشيذيْٛ پشفش٘زٙغٚوُ،  4ٔذفٛػي

 12اوٛٚيشٚػٟب، 11ٞب، ٘ٛسٚ ٚيشٚع  A10، ٚيشٚع ٞپبتيت9ٟٕٔتشيٗ ػٛأُ ػفٛ٘ت ٞبي ٚيشٚػي ؿبُٔ آد٘ٛ ٚيشٚع ٞب

  .ٔي ثبؿٙذ 13، ٚ سٚتب ٚيشٚػٟب

 ٔي ثبؿذ 16ا٘تبٔٛثب ٞيؼتِٛيتيىب ٚ 15ٚ طيبسديب 14َ پشٚتٛصٚئشي يب لبسچي ؿبُٔ وشيپتٛػپٛسيذيْٛااص رّٕٝ ػٛ 

ثبؿٙذ ٚ ثٝ  ٞبي ثؼتٝ ٚ ٔلٙٛػي ٔب٘ٙذ اػتخشٞبي ػشپٛؿيذٜ ، ػبُٔ اكّي آِٛدٌي، ؿٙبٌشاٖ ٔي دس ؿٙبٌبٜ

فيّتشاػيٖٛ ٚ ضذ ػفٛ٘ي وشدٖ آة ٚ ٘ظبست ٚ ٔشالجت اص ٔحُ ٚ اسائٝ تزوشٞبي الصْ ٔي تٛا٘ذ وبسٌيشي سٚؽ ٞبي 

ٞبي  ِٚي دس ؿٙبٌبٜ. ثخؾ ػٕذٜ اي اص دػتٛساِؼُٕ ٞب سا ثٝ خٛد اختلبف دادٜ ٚ اص آِٛدٌي پيـٍيشي ٕ٘بيذ

                                                           
 - Shigella spp                                             
 - Salmonella  spp 
  -Escherichia coli O157  
 - Faecal streptococci 
 - Clostridium perfringens  
 - Campylobacter spp. 
  - Leptospira spp.  
 -  Staphylococcus aureus 
 -  Adenoviruses 
   -Hepatitis virus 
  - Neuroviruses 
  - Echoviruses 
  - Rotaviruses 
  - Cryptosporidium parvum oocysts 
  - Giardia lamblia cysts 
  - Entamoeba histolytica  
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ثؼيبس پيچيذٜ تش ثبؿذ ٚ ٞبي ػبحّي ٔي تٛا٘ذ ثٝ دِيُ أىبٖ ٚرٛد ٔٙبثغ آِٛدٌي خبسري  عجيؼي ٔب٘ٙذ ؿٙبٌبٜ

 .اي سا ٘يض ٘يبص داؿتٝ ثبؿذ دػتٛساِؼُٕ ٞب ٚ ٔشاحُ وٙتشَ پيچيذٜ

 

 ضناگاهي و مناطق تفريحي دريايي  پايص آب  -2    

ٞبي عجيؼي ٚ آة ٞبي ػبحّي دسيبيي دس كٛست آِٛدٜ ثٛدٖ لبدس اػت ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ ٞبي  اػتفبدٜ اص ؿٙبٌبٜ  

ايٗ ٔؼئّٝ ٕٞٛاسٜ ٍ٘شا٘ي ٞبيي سا دس خلٛف اػتفبدٜ افشاد اص آة ٞبي ػبحّي . ا٘تمبَ دٞذثيٕبسي صا سا ثٝ ا٘ؼبٖ 

ٞب سا پبيؾ ٕ٘ٛد ٚ اص ثشٚص  ثٕٙظٛس ؿٙب ٚ ديٍش ٔلبسف تفشيحي دس پي داؿتٝ اػت ثش ايٗ اػبع ثبيذ ؿٙبٌبٜ

ٔؼئِٛيٗ سا ٘ؼجت ثٝ  ٔذٜ آٞبي ثؼُٕ  ٘تبيذ  پبيؾ. فشيحي آثي رٌّٛيشي وشدآِٛدٌي ٔيىشٚثي دس ٔحيظ ٞبي ت

ٔـخق ٔي وٙذ وٝ ضشٚست اػٕبَ الذأبت فٛسي ثشاي تبٔيٗ ػالٔت ٍٕٞب٘ي ٚ وبٞؾ ٔخبعشات آٌبٜ ٔي وٙذ يب 

 . سا دس آيٙذٜ ثبيذ ٔذ ٘ظش لشاس دٞٙذ تب اص ثشٚص ٔخبعشات وبػتٝ ؿٛد چٝ ٔؼيبسٞبي وٙتشِي

وٙتشَ ويفيت ٔيىشٚثي  ثٟذاؿتي  ٚ  ٞبي صسػيثب ثىبس ٌيشي ٔزٕٛػٝ اي اص ثب سا ٔي تٛاٖ ٞب آة ؿٙبٌبٜ ويفيت

 .٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت( 1)فشايٙذ پبيؾ ويفيت آة ؿٙبٌبٜ دس ؿىُ  .ثٝ خٛثي ػبٔبٖ دادآة 
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 ٞبفشآيٙذ پبيؾ ويفيت آة ؿٙبٌبٜ (:  1) ؿىُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

طراحي يل بروامٍ مٍ پايص ميفيت آب، مذيريت اطالعات ي چگًوگي َطذار عمًمي بر •
.  اساس اَذاف بروامٍ را رَبري مىذ

2

تذييه يل ضيًٌ ي تعييه ميفيت آب مٍ دادٌ َاي ميفيت آبُاي ضىاگاَي ي تفريحي •
.  سًاحل را جمع آيري ي تجسيٍ ي تحليل ومايذ

3

تًسعٍ ي تذييه يل ساماوٍ ي مذيريت دادٌ َا مٍ مذيريت ي اوتقال دادٌ َاي ميفيت آب را •
.در َر لحظٍ بر عُذٌ گيرد

تذييه ي اجراي يل بروامٍ ي ارتباط جمعي براي َطذار دادن بٍ مردم وسبت بٍ 
 .خطرات احتمالي
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فرآيىذ پايش كيفيت آب شىاگاٌ َا تروامٍ اي مىاسة در جُت مذيريت تر استفادٌ از آب شىاگاٌ 

 :تًان آن را تٍ مىظًرَاي زير تٍ كار ترد َاست ي مي

 ستجٝ ثٙذي ؿٙبٌبٜ ٞب ثٝ ٔٙظٛس آٌبٞي ٕٞٝ ٔشدْ ٚ دادٖ حك ا٘تخبة ثٝ آ٘بٖ   ●

 اعالع سػب٘ي ثٝ ؿٙبٌشاٖ    ●

 وٕه ثٝ ؿٙبػبيي ٚ تـٛيك ٔذيشيت ٞبي ؿبيؼتٝ دس ؿٙبٌبٜ ٞب   ●

 اِضأبت لب٘ٛ٘ي ٚ ٘ظبست ثش ارشاي آٖ   ●

ثي آة ٕٔىٗ اػت ثٝ ؿذت تحت تبحيش ػٛأّي ٘ظيش ثبس٘ذٌي لشاس ٌيشد وٝ ٚدس ثشخي ٔٛاسد ويفيت ٔيىش

تزبسة وؼت ؿذٜ دس ثشخي ٘ٛاحي ٘ـبٖ دادٜ اػت وٝ . ؿٛد ٔي ثشاي دٚسٜ وٛتبٞي ٔٙزش ثٝ افضايؾ ػغح آِٛدٌي

افضٖٚ ثش ايٗ دس چٙيٗ ؿشايغي افشاد ٘ؼجت ثٝ اعالع  .اعالع سػب٘ي ثٝ ٔشدْ دس ٔٛالغ ٔخبعشٜ آٔيض ٔٛحش اػت

دس ٔىبٖ ٞبيي وٝ أىبٖ پيـٍيشي اص خغشات ٘بؿي اص آِٛدٌي ا٘ؼبٖ ثٝ ٔٛاد . دٞٙذ سػب٘ي پبػخ ٔٙبػت ٔي

عجمٝ ثٙذي تّفيمي ٔجتٙي . ٞب ثٝ حؼبة آٚسد ثٙذي ؿٙبٌبٜ ٚد داؿتٝ ثبؿذ، ايٗ ٚيظٌي سا ثبيذ دس دسرٝٔذفٛػي ٚد

ٞبي افضايؾ خغش  ثش ثبصسػي ٞبي ثٟذاؿتي ٚ ػٙزؾ ويفيت ٔيىشٚثي  ثٝ ٕٞشاٜ رٌّٛيشي اص ؿٙب دس صٔبٖ

 . وٙذ ٞبي ؿٙبٌبٞي تشػيٓ ٔي آِٛدٌي، چبسچٛثي سا ثشاي ػٙزؾ ويفيت آة

           

 اهذاف و موضوعات اساسي برنامه پايص آلودگي ميكروبي – 3

ٞبي ػبحّي ٚ ؿٙبٌبٞي دسيبيي ثٝ كٛست ريُ  اٞذاف ٚ ٔٛضٛػبت اػبػي ثش٘بٔٝ پبيؾ آِٛدٌي ٔيىشٚثي آة 

 .ٔي ثبؿذ

 تازرسي َاي محيطي -3-1

، صٔبٖ ٚ ٔيضاٖ ٚسٚد ٔحُ  تؼييٗ ٚ ٔٛلؼيت آٖ، ٘مـٝ :ؿبُٔٚرٛد دس خلٛف ؿٙبٌبٜ ثشايٗ اػبع اعالػبت ْ

ٞبي  ثبصسػيثب ٚ  ٜديرٕغ آٚسي ٌشدٚ ٚضؼيت ثٟذاؿتي آٟ٘ب، ٞب  ٞب ثٝ ؿٙبٌبٜ ػيالة ٚ ٞب پؼبة ٞب، فبضالة

ٞبي  اعالػبتي ٚرٛد ٘ذاسد ثب ثبصسػي كٛستي وٝ دس .ٔي ٌشدد ٔٛرٛد تىٕيُ ٚ تبئيذ اعالػبت اص ٔحُ  ٔحيغي

 .ؿٛد آٚسيرٕغ ٔحيغي اعالػبت 

 

 آنريش َاي پايش شاخص ميكريتي ي  تعييه  -3-2           

ٞب دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔي ؿٛد ثبيذ داسي خلٛكيبت صيش  دٌي ؿٙبٌبٜٚؿبخق ٞبي ٔيىشٚثي وٝ ثشاي پبيؾ آَ

 :ثبؿذ 

 اسٌب٘يؼٓ ثشاي ٕٞٝ ا٘ٛاع آة ٔٙبػت ثبؿذ   -1

 . ٞب ٚرٛد داس٘ذ، لبثُ رذاػبصي ثبؿذ ثبيذ ٞش رب وٝ پبتٛطٖ اسٌب٘يؼٓ ٔٛسد ٘ظش -2
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 .  صٔبٖ ثمبي اسٌب٘يؼٓ ثبيذ اص صٔبٖ ثمبي اسٌب٘يؼٓ ٞبي پبتٛطٖ ٔمبْٚ ثيـتش ثبؿذ -3

ثٝ ساحتي لبثُ رذاػبصي ٚ تـخيق ثبؿذ ٚ سٚؽ اػتب٘ذاسد ثشاي رذاػبصي ٚ تـخيق آٖ ٚرٛد داؿتٝ   - 4

 ..ثبؿذ

 سٚؽ ا٘زبْ آصٔبيؾ وٓ ٞضيٙٝ ٚ لبثُ دػتشع  ثبؿذ   -5 

 ،وّيفشْ ٌشٔبپبي، ػبِٕٛ٘ال ،اؿشؿيبوّي ،اي ٜ ٘تشٚوٛن ٞبي سٚدآؿبُٔ  ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ ٞبي ؿبخق

ٔي ثبؿٙذ وٝ اص ٔيبٖ ايٗ اسٌب٘يؼٓ ٞب تٟٙب ا٘تشٚوٛن سٚدٜ اي داساي خلٛكيبت فٛق ٔي ثبؿذ ٞب  ا٘تشٚٚيشٚع

ٞب يب ثٝ ػجبستي اػتشپتٛوٛن ٔذفٛػي ثٝ آٖ  آ٘تشٚوٛوٛع .آٖ اػتفبدٜ ٔي ؿٛد ٞب اص ٚ ثشاي پبيؾ ؿٙبٌبٜ

ٕٞٝ آٟ٘ب . ؿٛد، وٝ ػٕٛٔب دس ٔذفٛع ا٘ؼبٖ ٚ حيٛا٘بت خٍٛ٘شْ ٚرٛد داس٘ذ ٞب اعالق ٔي دػتٝ اص اػتشپتٛوٛن

ا٘بت چٖٛ اػتشپتٛوٛوٟبي ٔذفٛػي دس سٚدٜ ا٘ؼبٖ ٚ حيٛ. ثبؿٙذ ال٘ؼفيّذ ٔي Dٔتؼّك ثٝ آ٘تي طٖ ٌشٜٚ 

ٞبي ٔذفٛػي  اػتشپتٛوٛن. خٛثي ثشاي تـخيق آِٛدٌي ثبؿٙذؿبخق ص٘ذٌي ٔي وٙٙذ ثٙبثشايٗ ٔي تٛا٘ٙذ 

 .٘ذست دس آة آِٛدٜ تىخيش ٔي يبثذ ٚ پبيذاستش اص اؿشيـيبوّي ٚ ثبوتشيٟبي وّيفشْ اػتٜ ة

 : ٔي ثبؿذ( ؿٛس)٘ـبٖ دٞٙذٜ حذاوخش ٔيضاٖ تٛكيٝ ؿذٜ ثشاي آة ٞبي ؿٙبٌبٜ عجيؼي 1رذَٚ 

 

 (استاوذارد سازمان جُاوي تُذاشت  ) رَىمًد تاكتريًلًژي تراي آتُاي شًر  -1جذيل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخص

 

 100mlمياوگيه  تعذاد  در 

 

 ≤40 آوتريكًك ريدٌ اي
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 تعييه فراياوي ي تىايب ومًوٍ ترداري -3-3

ٞب  ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ ٞبي ؿبخق دس ؿٙبٌبٜتؼذاد ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٘يض تٙبٚة ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ثٝ ٔٙظٛس تؼييٗ  غّظت 

ٞب تؼييٗ ٔي ٌشدد   ؿٙبٌبٜ آة تؼذاد ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب  ثب تٛرٝ ثٝ ويفيت ٔيىشٚثي .داساي إٞيت فشاٚا٘ي اػت

ٞب داساي ٘ٛػبٖ ٘جبؿذ تؼذاد ٕ٘ٛ٘ٝ ٘يض حبثت ٔي ثبؿذ دس غيش ايٙلٛست تؼذاد  چٙب٘چٝ ويفيت ٔيىشٚثي ؿٙبٌبٜ

حذالُ  تٙبٚة ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي دسٞش فلُ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ 2دس رذَٚ  خٛاٞذ وشدٞب دس عَٛ ػبَ تغييش ٕ٘ٛ٘ٝ 

 . اػت

 

 تىايب ومًوٍ ترداري درَر فصل  -2جذيل     

 شاخص تىايب ومًوٍ ترداري

 ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٞش فلُ  5

 َ ؿٙبٚفقثشاي 

 

 (آة دسيب ) آ٘تشٚ وٛوؼي 

 ثشاي آة ؿيشيٗ اػتب٘ذاسدي ٘ذاسد

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٞش فلُ  3

 غيش ؿٙب ثشاي فلَٛ 

 

 

 (آة دسيب ) آ٘تشٚ وٛوؼي 

 ثشاي آة ؿيشيٗ اػتب٘ذاسدي ٘ذاسد

 يبثذافضايؾ ثش حؼت ضشٚست ثبيذ  ٖ، ٚ حٛادث غيش ٔتشلجٝ تؼذاد ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسيادس ٔٛالغ ػيالة ٚ عٛف. 

 

 تغييرات ي وًساوات زماوي -3-4

٘يض ٍٞٙبْ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي  (تغييش يب ٘ٛػب٘بت سٚص ثٝ سٚص ٚلت ٚ صٔبٖ سٚص ، ) فبوتٛسٞبي صٔب٘ي ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي  -

 .ت ٔختّف سٚص ثٝ ػّت تبثؾ اؿؼٝ خٛسؿيذ ٔتفبٚت اػتاثبس ٔيىشٚثي دس ػبع ؛ صيشاثبيذ دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿٛد

دسكذ  23كجح ،  9تحميمبت ٘ـبٖ دادٜ اػت وٝ  ٔيبٍ٘يٗ ؿٕبسؽ ثبوتشي ٞبي اؿشيـيبوّي دس ػبػت 

 (.٘ٛس خٛسؿيذ ٔبٚساء ثٙفؾ  ثؼّت احشات ) ثٛدٜ اػت  12آٖ دس ػبػت  ثيـتش اص ٔيبٍ٘يٗ ؿٕبسؽ
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 نمونه برداري  -4

 تعييه محل َاي ومًوٍ ترداري  -4-1

ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٔٙبعمي وٝ داساي ثٛدٜ  تفشيحي ٚ ؿٙب ثيبٍ٘ش ويفيت آة دس ٔٙبعكٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ثبيذ 

تغييشات ٘بؿي اص ، ٞب ٔحُ ٚسٚد سٚا٘بةثبيؼتي  ٕٞچٙيٗ .كٛست ٌيشد ثيـتشيٗ تؼذاد ؿٙبٌشٞؼتٙذ،

٘يض ٔذ ؿذت رشيبٖ ثبد ػبحّي  آِٛدٌي ٞبي ٘مغٝ اي ٚ غيش ٘مغٝ اي ٚ يب فبضالة تخّيٝ  ،رض ٚ ٔذ

 .٘ظش لشاس ٌيشد

 

 ريش  ومًوٍ ترداري  -4-2

 

ٔتشي آة وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ثيـتشيٗ تؼذاد ؿٙبٌش ٚ اػتفبدٜ وٙٙذٜ  2/1 – 5/1ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي اص ػٕك  -

 .اص آة اػت كٛست ٌيشد

ٕٞچٙيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي اص ػٕمي وٝ لٛصن پب سا ٔي پٛؿب٘ذ ٚ ٔختق ٔٙبعمي اػت وٝ تٛػظ ثچٝ  -

 .ٞب ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔي ٌيشد ٘يض ثبيذ كٛست ٌيشد

  .ػب٘تيٕتشي ػغح آة ثشداؿت ٔي ؿٛ٘ذ 20 -30ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اص ػٕك  : ػٕك ثشداؿت ٕ٘ٛ٘ٝ -

، اػتشيُ ؿذٜ دسرٝ ػب٘تيٍشاد 121ليمٝ دس دٔبي د 15ظشٚف ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي تٛػظ اتٛوالٚ ثٝ ٔذت  -

دسرٝ ػب٘تي ٌشاد  لشاس  170يب  ٔي تٛاٖ ظشٚف سا دسٖٚ آٖٚ خـه ثٝ ٔذت يه ػبػت دس دٔبي 

   .داد تب اػتشيُ ؿٛ٘ذ

      ؿيـٝ اي يب پّي پشٚپيّٙي دسة داس ثب حزٓ ٔٙبػت ٚ وبفي ٞبي تٕيض اػتشيُ اػتفبدٜ اص ثغشي -

 .ثشاي تٕبٔي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ضشٚسي اػت( ِيتشي  يهيب ٘يٓ ٔؼٕٛال حزٓ ) 

 

، اثتذا ثبيذ ثغشي اػتشيُ سا ثٝ كٛست ٚاسٚ٘ٝ يب ٔؼىٛع ٞبي ػبحّي ٚ دسيب ثشاي ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ٔيىشٚثي اص آة

آٖ اص پّٟٛ ثٝ عشف ثبال ثشاي ( ٌشدؽ)ػپغ ثغشي سا تٛػظ چشخؾ ،فشٚ ثشدٜتب ػٕك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي دس آة 

ثبيذ تٛرٝ داؿت وٝ ثشداؿت ٕ٘ٛ٘ٝ اص ٔٙغمٝ ٘ضديه ثٝ وف ثؼتش يب ػتٖٛ آة، . ارتٙبة اص آِٛدٌي پش ٕ٘بييذ

 .ٔٛرت آؿفتٍي ٚ ثٟٓ خٛسدٖ سػٛثبت ثؼتش ؿذٜ ٚ ٘تبيذ وبرثي سا ٘ـبٖ دٞذٕٔىٗ اػت 
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 ثثت ومًوٍ َا -4-3

 ثشچؼت صدٖ سٚي ظشٚف ٚ ثغشي ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ثٝ كٛست ٔٙظٓ  -

 حجت ٔـخلبت ٔحُ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي    -

 حجت  ػبػت ٚ تبسيخ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي  -

 حجت  پبسأتشٞبيي وٝ ٘يبص ثٝ آ٘بِيض داسد -

 ...ٚ دٔب، ،pHحجت ٔـخلبت ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ ٕٔىٗ اػت دس ٔحُ ا٘ذاصٜ ٌيشي ؿٛ٘ذ ٔب٘ٙذ،  -

 حجت ٘بْ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداس -

ٚرٛد پش٘ذٌبٖ دس وٙبس  سايظ آة ٚ ٞٛايي،ؽ  ٰ ٔب٘ٙذ سً٘ غيش عجيؼي آة، دس ٔحُ، حجت ٔـبٞذات ٚ ٔالحظبت 

  ...ٚ ٚرٛد رّجه دس آة ،ػبحُ

 

 شرايط وگُذاري ي اوتقال ومًوٍ َاي ميكريتي تٍ آزمايشگاٌ  -4-4

ٔيىشٚثي ثٝ آصٔبيـٍبٜ ٔيىشٚثيِٛٛطي ثبيذ ٘ىبت ٟٔٓ صيش دس خلٛف ؿشايظ ٍٟ٘ذاسي ٔٛلت ٚ ا٘تمبَ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي 

 .ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌيشد

 .دسرٝ ػب٘تيٍشاد اػت 0.3 ± 5 دسرٝ حشاست ٔغّٛة ثشاي ٍٟ٘ذاسي ٔٛلت ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب  -

ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب سا ثبيذ . ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب سا ثبيذ اص تبثؾ ٘ٛس ٔؼميٓ خٛسؿيذ ٔحبفظت ٕ٘ٛد ٚ ثالفبكّٝ داخُ فالوغ لشاس داد -

 .ع ٚ دس ؿشايظ ٔٙبػت ثٝ آصٔبيـٍبٜ ا٘تمبَ دادػشي

ٚ اص يخ صدٖ . دسرٝ يخچبَ لشاسٌيش٘ذ 5پغ اص ا٘تمبَ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٝ آصٔبيـٍبٜ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٔي ثبيؼت  دس دٔبي  -

 .ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب رٌّٛيشي ؿٛد

ايٗ ٔذت . دثبيذ دلت ٕ٘ٛد وٝ فبكّٝ صٔب٘ي ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ٚ آصٔبيؾ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب دس حذ الُ صٔبٖ ٕٔىٗ ثبؽ -

 . دسرٝ ػّؼيٛع ٍٟ٘ذاسي ؿٛ٘ذ 5ػبػت دس دٔبي  24ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٘جبيذ ثيؾ اص  ػبػت ٔي ثبؿذ 8صٔبٖ  ٔؼٕٛال 

 

 روش آزمايص نمونه ها -5

ٚرٛد ّٔي  دٚ سٚؽ اػتب٘ذاسد ( اػتشپتٛوٛن ٞبي ٔذفٛػي  )آ٘تشٚوٛن ٞبي سٚدٜ اي ثشاي ؿٙبػبيي ٚ تـخيق

 :داسد 

 ثٝ سٚؽ غٙي ػبصي دس ٔحيظ ٔبيغ    3619 ّٔي ؿٕبسٜ اػتب٘ذاسدثب تٛرٝ ثٝ  سٚؽ اَٚ   -1

 غـبئيكبفيسٚؽثٝ  3620 ّٔي ؿٕبسٜ ثب تٛرٝ ثٝ  اػتب٘ذاسدسٚؽ دْٚ   -2
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 :ياژٌ وامٍ 

 

 

 

 Beach:    ساحل       

 Bathing Waters:                                                         آبُاي ضىاگاَي   

 Beach Registration:  مطخصات ساحل     

 Designing the Monitoring:  طراحي بروامٍ پايص     

 Environmental Health Assessment:  ارزيابي بُذاضت محيط     

 :Escherichia Coli بامتري اضريطياملي     

 Fecal Enterococci:  آوتريمًك مذفًعي     

 Fecal Streptococci:  استرپتًمًك مذفًعي     

  

 :Monitoring پايص  

 :Microbiological Monitoring پايص مينريبي     

 Microbiology        مينريب ضىاسي     

 Objectives  اَذاف     

 :Pollution آلًدگي     

  :Permissible Limit حذ مجاز     

   Permissible Pollution آلًدگي مجاز  
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 : Runoff رياواب 

 :Sample ومًوٍ                

 : Sampling ومًوٍ برداري 

 : Sampling Procedures ريضُاي ومًوٍ برداري              

 : Sanitary Survey (مميسي بُذاضتي ) بررسي بُذاضتي              

 : Staphylococcus  aureus ايرئًس   بامتري استافيلًمًمًس 

 : Standard Metods استاوذاردريش َاي   

 : Sewage فاضالب 

 Sewer :  فاضالبري 

 : Source مىبع ، ماوًن              
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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 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

15 
 

 

 

 :منابع     

، سازمان حفاظت (1386) معايوت محيط زيست دريايي، گسارش بررسي آلًدگي مينريبي آبُاي ساحلي درياي خسر  -1

 .محيط زيست

زيست دريايي، گسارش بررسي ممي ي ميفي ضاخص َاي مينريبي اصلي ي ثاوًي در آبُاي معايوت محيط  -2

 .، سازمان حفاظت محيط زيست(1388) ضىاگاَي ساحل درياي خسر 

) معايوت محيط زيست دريايي، گسارش تذييه ضًابط ي استاوذاردَاي زيست محيطي آاليىذٌ َاي مينريبي     -3

 .، سازمان حفاظت محيط زيست( 1385

4-Bartram, J. and Ress, G.(eds), Monitoring of Bathing Waterrs. WHO and USEPA. 

5- WHO/ROPME, Joint Workshop on Microbiological Monitoring of Coastal Waters, 

29 July – 2 August 2006 Tehran, Iran. 

6-Anonymous , 2003. Guidelines for Safe Recreational Water Environments. Vol. 1: 

Coastal and Fresh Waters, WHO. Geneva. 

7- MOOPAM (1999), Manual of Oceanography Observation Pollutant Analysis 

Methods. Kuwait. 

 

 
 
 

 


