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 بررسی میزان آلودگی کلیفرمی رودخانه حويق در غرب استان گیالن

 1، احمد قانع *1سپيده خطيب حقيقي

 کشاورزی ، ترویج و آموزش ، تحقيقات سازمان کشور، شيالتي علوم تحقيقات مؤسسه ، داخلي آبهای پروری آبزی پژوهشکده -1

 بندر انزلي ،  ایران. 

  sepidehkhatib@yahoo.com *نویسنده مسئول :

 

 11/9/1991تاریخ ارسال : 

 چکیده 

می باشند.  مطرح صنعت و شرب کشاورزی، جمله از آب برای مصارف گوناگون تأمین اساسی منابع از یکی عنوان به رودخانه ها

 حیطه در مهم وظایف از یکی روستایی و شهری توسعهو  اخیر خشکسالی های به توجه با منابع این کیفیت پایش رواین از

رودخانه حویق یکی از رودخانه های مهم استان گیالن محسوب می شود که در  .می گردد محسوب زیست محیط مدیریت

 مسیر خود با عبور از مناطق کشاورزی و شهری انواع آالینده ها را در خود جمع نموده و در نهایت به دریای خزر می ریزد. 

هدف از این مطالعه بررسی  شاخص آلودگی کلیفرمی و فکال کلیفرم در رودخانه حویق در استان گیالن بر اساس ورود 

فاضالب های شهری و صنعتی به این رودخانه می باشد. بررسی آلودگی میکروبی در یک دوره یک ساله و هر فصل یکبار انجام 

انجام شد. نمونه برداری از الیه سطحی آب و رسوب )بستر(  MPNش گرفت. تعیین آلودگی کلیفرم کل و مدفوعی با رو

گرفت. نتایج حاصله نشان داد که بیشترین میزان رودخانه در ایستگاههای منتخب در باالدست، وسط رودخانه و مصب صورت

فوعی در فصل آلودگی در مصب )آب و رسوب( بوده است. در مجموع، بیشترین میانگین آلودگی کلیفرم کل و کلیفرم مد

و  33/916میلی لیتر و در رسوب بترتیب به تعداد  911در 66/19و  33/38تابستان در الیه سطحی آب، بترتیب به تعداد 

میلی لیتر ثبت شد. در این فصل با باال رفتن درجه حرارت محیط و افزایش رشد و تکثیر باکتریها ، اخذ مواد  911در 33/38

شود. در مناطق مصبی بدلیل جریان آرام آب رودخانه و ورود ضایعات مراکز شهری وکشاورزی به غذایی و رقابت نیز بیشتر می

 های دارای دبی زیاد، وجود داشت. آنها، تغییرات محسوسی در فاکتور آلودگی آب رودخانه نسبت به ایستگاه

 آلودگی ، فکال کلیفرم ، کلیفرم ، رودخانه حویق ، استان گیالن. : کلمات کلیدی
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 مقدمه

 صتنعتی  و کشتاورزی  بهداشتتی،  بشر در زمینه های مختلف از جمله آشامیدنی، نیاز مورد ماده ترین مهم و ترین ارزش با آب 

 افتزایش  کته  عتواملی هستتند   از کشتاورزی  و صتنایع  شهرنشینی، توسعه زندگی، ارتقای سطح جمعیت، افزون روز رشد. است

 ایتران،  شوند. در می زیست محیط آلودگی شود که در نهایت موجبمی انسانی سببفاضالب را در جوامع  تولید و آب مصرف

استت )نتادری و    شتده  هتایی  ایجتاد اتالش   موجتب  آن زمتانی  و مکانی تناسب عدم و آب منابع محدودیت جهان، کل همانند

 (.  9339همکاران، 

آبی باعث افزایش اکسیژن مورد نیتاز بیولتوكیکی   ورود مواد آلوده کننده آلی از طریق فاضالبهای صنعتی، شهری به محیط های 

شود. لتذا همتراه بتا افتزایش      زیرا تجزیه مواد آلی  توسط باکتریهای هوازی سبب مصرف اکسیژن محیط می (BOD) می گردد

ژن های تجزیه کننده نیتز افتزایش یافتته و در نتیجته مقداراکستی     میزان مواد آلی و آلوده کننده، مصرف اکسیژن توسط باکتری

 (.9311، محلول درآب به شدت کاهش می یابد که این امرخود می تواند حیات آبزیان را مختل نماید )ملک زاده و شهامت

رودخانه های گیالن اغلب از دامنه شرقی و شمالی سلسله جبال البرز سراشمه گرفته و پس از پیمودن دامنه پر شتیب و فتراز   

مستقیم یا غیر مستقیم ) از طریق تاالب انزلی ( به دریتای ختزر متی ریزنتد. ایتن      از آن به دشت گیالن می رسد و سپس بطور 

رودخانه ها بعلت دارا بودن موقعیت جغرافتیایی و هیتدرولوكیتکی ختاص، وضتعیت اکولوكیکی متفاوتی از یکدیگر دارند کته بته   

 و عتر  جغرافیتایی    83 ˚– 88تتا    83 ˚– 33اکوسیستم رودخانه ای معروف استت. رودخانته حویتق بتین طتول جغرافیتایی       

متری کوههای طوالش سراشمه می گیرد و پس از طتی   1111نیمکره شمالی قرار دارد و از ارتفاعات  33 ˚– 93تا   33 ˚– 3

شتود و شتاخه اصتلی    کیلومتر با  عبور از پل حویق به انشعابات کواکتر تقسیم می13مسیر سنگالخی با شیب تند وطول حدود

 (.9338جمالزاد و افراز،  ؛ 9338یالت حویق به دریای خزر می ریزد )افراز و قانع، آن از جوار ش

آلودگی آبها توسط میکروبهای مدفوعی که در اثر ورود فاضالب یا مواد دفعی با منشاء انسانی و حیوانی بته منتابع آبتی صتورت      

آب و ایجتاد کننتده بیماریهتای انستانی و حیتوانی      می گیرد، بعنوان یکی از مهمترین عوامل آسیب زننده به کیفیت اکولوكیتک  

مطرح می باشد. منشاء آلودگی آبهای سطحی می تواند نقاط متمرکزی همچون پساب کارخانجات و یا پستابهای شتهری باشتد    

ولی در بسیاری ازموارد آلودگیهای غیر متمرکز همچون آبشویه سطحی زمین در اوقتات بارنتدگی و یتا ورود مستتقیم انستان و      

یوانات به حوزه آبی و همچنین عدم کارایی مناسب سیستمهای تصفیه و سرریز آنها نقش مهمتری در آلودگی آبهای ستطحی  ح

به منظور مدیریت و کنترل صحیح عوامل آلوده کننده بایستی بتوان نوع و منشاء آلودگیهتای متدفوعی   (. 9331امتیازی، ) دارند

زیرا هر کدام از این موارد نیاز به شیوه ای خاص و متفتاوت جهتت کنتترل و     یین نموداعم از انسانی و یا حیوانی بودن آن را تع

بوده و اگر اه میزان آلودگیهای مدفوعی بتا منشتاء حیتوانی     خطرناکتر مراقبت دارند. آلودگیهای مدفوعی با منشاء انسانی غالباً
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ناشتناخته و غیرقابتل پتیش بینتی هستتند. بنتابراین       کم خطرتر می باشد ولی در بسیاری از موارد دارای پیامد هتای احتمتالی   

و یتا پیشتگیری ازبیماریهتای    شناخت منبع آلودگی در خصوص نوع میکروبها می تواند به برنامه ریزی صحیح به منظور مبتارزه  

 وداشتته  انستانی و جتانوری   مدفوعی  نشاءالً ممعموها  کلیفرم (.Haejin & Stenstrom, 2003) احتمالی حاصله منجرشود

خطرنتا  بتوده و باعتث مستمومیت و      یآبت منتابع  از حتد آنهتا در متواد غتذایی و      بیشباشند. وجود  طبیعت نیز فراوان می در

 در متدفوعی صترفاً   هکت شتوند،   می ها به دو دسته کلیفرمهای غیر مدفوعی و مدفوعی تقسیم لیفرمک شود. می ای بیماریهای روده

اشریشیاکلی یکتی   شوند. بلکه در خا  و در روی گیاهان نیز دیده می روده در نه تنها ها برند ولی برخی از کلیفرم روده بسر می

که به تعداد زیاد در روده انسان وجود دارد و وجتود آن در آب و متواد غتذایی و محتیط، دلیتل برآلتودگی از        از کلیفرم ها است

 (.; Chao & Feng, 1990 Baron & Fingold, 1990)باشد  طریق مدفوع می

بررسی اثرات زیست  رسی آلودگی میکروبی رودخانه ها در داخل کشور مطالعات خوبی صورت گرفته است، که می توان بهبر

میزان آلودگی کلیفرمی حوضه جنوب  ،(9336)منوری و مردانی،  محیطی استخرهای پرورش ماهی بر آلودگی رودخانه جاجرود

بررسی میزان آلودگی کلیفرمی رودخانه شفارود در غرب  (،9336) خطیب،  از آستارا تا اابکسر غربی دریای خزر، استان گیالن

)محمودی و جوانمردی،  منشاء باکتریهای مدفوعی درآب دریااه پریشان تعیین میزان و ،(9333)خطیب، استان گیالن

 درطرحهای حیطم بهداشت های شاخص تعیین و گیالن دراستان خزر دریای جنوبی نوار ساحلی آبهای کیفیآنالیز (،9333

و  هراز )یعقوب زاده رودخانه سطحی آبهای میکروبی آلودگی میزان (، بررسی9319و همکاران، زاده )نبی منطقه آن ساحلی

( و بررسی 9318انار کولی، دوست بررسی کیفیت آب رودخانه سفیدرود درمحدوده شهرستان رودبار )مروت (،9318صفری،

( بوده است. اکوسیستم های آبی با متعادل 9316استان فارس )مردانی و همکاران،  میزان آلودگی کلیفرمی رودخانه کر در

ساختن تمام اجزای خود زمینه را برای رشد و فعالیت آبزیان فراهم می کند و هر گونه تغییری در آن از طرف انسان اه 

خود خارج می کند که نهایتاً خسارت آن متوجه  بصورت آگاهانه و یا نا آگاهانه این تعادل را از بین برده و آنرا از حالت طبیعی

آبزیان ودر نهایت خود انسان خواهد شد. هدف از این تحقیق، بررسی میزان آلودگی کلیفرمی بر اساس ورود آالینده های 

 کشاورزی، فاضالب شهری و صنعتی در رودخانه حویق واقع در غرب استان گیالن می باشد.

 کار مواد و روش

در یتک دوره زمتانی یتک ستاله     بصورت فصلی و  رسی رودخانه حویق درغرب استان گیالن بوده و نمونه برداریمنطقه مورد بر

ایستگاه مطالعاتی در مناطق مصب، دشت و انتهتای هریتک از سرشتاخه هتای فرعتی انتختاب گردیتد.         6( انجام گرفت. 9331)

بعتد از پتل    1كیک دریا بر رودخانه تعیین گردید. ایستتگاه  متر از مصب رودخانه جهت بررسی اثربیولو911، به فاصله 9ایستگاه 

در منطقته پتل بتاال محلته      3متری پل انتخاب گردید زیرا در این ایستگاه مناطق مسکونی قراردارد. ایستتگاه   81حویق بفاصله 

و دشتی به شمار می رود. حویق که در این ناحیه شیب رودخانه رفته رفته کاهش یافته و تقریباً بعنوان ابتدای منطقه جلگه ای 
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فاصله این ایستگاه تا محل تالقی دو شاخه باش اای و حویق اای که محلی بنام کونک می باشد، حدود یتک کیلتومتر استت.    

 6متر پس از تالقی زم ری و ایستتگاه  111نیز حدود  8در شاخه حویق اای قبل از تالقی باش اای، ایستگاه  8ایستگاه شماره 

که از مناطق بکر و پر تراکم جنگلی و مناطق مرتفع کوهستانی ستر اشتمه متی گیترد، واقتع شتده استت        در شاخه باش اای 

 (.  9)شکل

 

 

 

 حویق در غرب استان گیالن موقعیت ایستگاههای مطالعاتی رودخانه - 9شکل 

 
 

حی آب، ظتروف نمونته بترداری    نمونه برداری از الیه های سطحی آب و بستر رودخانه انجام شد، برای نمونه برداری از الیه سط

استریل شده را درخالف جهت جریان آب رودخانه فرو برده و درداخل آب درب شیشه را باز نموده و بتدون هتیب برختوردی بتا     

ساعت به آزمایشتگاه انتقتال    18دست نمونه بردار نمونه ها گرفته شده و در شرایط کامالً  استریل و در مجاورت یخ در کمتر از 

در نمونه برداری از رسوب نیز ظروف نمونه برداری استریل شده درخالف جهت جریان آب رودخانه به عمتق آب فترو   داده شد. 

گترم( را  برداشتت و   91برده شد. آنگاه با توجه به عمق کم رودخانه درب شیشه را باز نموده و مقداری از رسوب بستر رودخانه )

گرم رستوب )بستتر( در داختل ارلتن     91درصد استریل را به 1/1فیزیولوكی  میلی لیتر سرم 11به آزمایشگاه منتقل شد. سپس 

دور قترار داده و سوسپانستیون از رستوب بتدین صتورت تهیته گردیتد و         181دقیق بر روی شتیکر   98اضافه نموده و به مدت 
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 MPN( به روش سوبرمطالعات باکتری شناسی برروی نمونه ها انجام گرفت. شمارش کلی کلیفرم ها وکلیفرم مدفوعی )آب و 

(Most Probable Number ) طی مراحل ذیل انجام شد(ISO5667-4, 1987 APHA, 2005 ;): 

لولته دورهتام   ( و Lactose Brothث)آزمایش حاوی محیط کشت الکتوز بترا  لوله 1: ( آزمايش مرحله اول ) احتمالي(الف

و  آب جداگانه نمونته  از میلی لیتر 9/1و در سه لوله سوم  لیترمیلی  9دیگر  لولهسه میلی لیتر،  91،در سه لوله گردید. استفاده

براستاس   شتدند.  بررستی  ،درجته ستانتیگراد   33 دمایساعت انکوباسیون در 83ها پس از  لوله.  شد افزوده  سوسپانسیون رسوب

 .دیگرد  تعداد احتمالی باکتری کلیفرم مشخص ،تولید اسید و گاز

محلتول   میلی لیتر9/1 مقدارکمک پیپت استریل  هب کردهای که اسید و گاز تولید  لوله از: مرحله دوم )تأيیدی( آزمايش( ب

د. یت گرد اضتافه   ،بتود  (Brilliant green bile lactose Brothث )یانت گرین بایل بترا لکه حاوی محیط کشت برای  به لوله

نمایتد   مشتخص متی  و  بوده مثبتهندة نتیجه نشان د دورهامدرجه سانتیگراد تولید گاز در لوله  33ساعت در دمای  83پس از 

 شد. غیرمدفوعی محاسبه  کلیفرمهایتعداد  MPN طبق جدول استاندارد کهباشد  نمونه دارای آلودگی کلیفرمی میکه 

تواند بین  آزمایش کلیفرم مدفوعی می :گیری تراکم کلیفرمهای مدفوعي برای اندازه ( آزمايش مرحله سوم )تکمیلي(ج 

هایی که استید   لوله دراین آزمایش  دردفوعی )روده حیوانات خونگرم( با کلیفرم هایی از منابع دیگر تمایز بگذارد. کلیفرم های م

 بتراث  EC هتای حتتاوی محتیط کشتت     هتا برداشتته و بته لولته     یتک لتوا از ایتن لولته     آنتس بتا کمتک    شتد و گتاز تولیتد   

(EscherichiaColi Broth ) بررستی   ،درجه سانتیگراد 88 ستاعت انکتوباسیون در دمتای 18از  پتس ها نمونهد. یگرد اضافه

د بتاکتری  اتعتد  MPN استتاندارد توان طبق جدول  د آزمایش مثبت است و میوهای دورهام گاز ایجاد ش در لوله انانچه. شدند

و  MPN جتدول  مقدار تراکم باکتری های کلیفرم متدفوعی نیتز بتا استتفاده از     .دنمورا محاسبه  مدفوعی( منشاءاشریشیاکلی )

   EMB کشتت  بتر روی محتیط  EC  کشتت از محتیط   ایتک لتو   همچنیننمونه آب تعیین گردید.  ml911/MPNبرحسب 

(Eosin Methylene Blue Agar) فلتزی ها بنفش و با جتالی   ساعت رنگ کلنی 18انانچه پس از  داده شد.خطی  کشت 

 متیتل رد  ،(Indol test) آزمتایش  انتدول  ، از تأییتد  بترای  باکتری اشریشیا کلتی بتوده استت.    مدفوعی و منشاءبا باشد کلیفرم

(Methyl red test)،VP  (Voges_Proskauer و )سیترات (آگارCitrate Agarاستفاده گردید )   کلیفترم متدفوعی   کته

و ستتاندارد  اشمارش و شناسایی باکتری مطابق بتا روشتهای    باشد. و سیترات منفی می منفیVP ،مثبت، متیل رد مثبت اندول

 ؛Baron & Fingold, 1990 ; Bitton, 1999 ;  ; Macfaddin, 2000 APHA, 2005)منتابع معتبتر انجتام شتد     

و  0202نسخه    Excel رسم نمودارها با نرم افتزار  (.9318؛ محمودی و شیخ محمدی، 9318؛ غدیری، 9363مؤسسه استاندارد 

 از آزمتون هتای آمتاری شتامل آنتالیز واریتانس یکطرفته       انجتام شتد.    96نستخه   SPSS تجزیه و تحلیل آمتاری بتا نترم افتزار    

(ANOVA   جهت بررسی تفاوت معنی دار گروههای مورد بررسی و آزمون اند دامنته تتوکی جهتت )     جداستازی گروههتای

 معنی دار استفاده شد.
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 نتايج و بحث

، بیشتترین  1ده استت. در شتکل   ( نشان داده شت 1و9و جداول ) 1نتایج مربوط به آلودگی کلیفرمی و فکال کلیفرم که در شکل 

میلی لیتر بوده  911عدد در  1/11میلی لیتر و کلیفرم مدفوعی  911عدد در  3/38میزان میانگین آلودگی کلیفرمی در رسوب 

 است.

نتایج آزمون واریانس یک عاملی، تفاوت معنی داری از تغییرات میزان کلیفرم )سطح و رسوب ( در ایستگاههای مختلف را نشان 

با سایر ایستگاهها و تفاوت ایستگاه  9(، همچنین آزمون اند دامنه توکی این تفاوت را بین ایستگاه شماره p<0.05) داد

را در یک گروه جداگانه مشخص نمود. بررسی نتایج آزمون واریانس یک عامله میزان کلیفرم مدفوعی )الیه سطح آب  8شماره 

(، همچنین آزمون اند دامنه توکی بیانگر p<0.05) بوداوت معنی دار مختلف دارای تف های و رسوب ( برحسب ایستگاه

 بود. 1با سایر ایستگاه ها بجز ایستگاه شماره  9تفاوت معنی دار فاکتور فوق بین ایستگاه شماره 

ل الیه ( اما برحسب عوامp>0.05بررسی  نتایج آزمون واریانس کلیفرم مدفوعی بر حسب فصول تفاوت معنی دار را نشان نداد )

(. در حالی که بررسی نتایج آزمون واریانس کلیفرم بر حسب p<0.05سطحی آب و رسوب تفاوت معنی دار را نشان داد )

 (.p>0.05( و بر حسب فصول دارای تفاوت معنی دار بود )p>0.05عوامل الیه سطح آب و رسوب بدون تفاوت معنی دار )

 

 

 آلودگي کلیفرمي و کلیفرم مدفوعي )اشريشیا کلي ( در آب اليه سطحي و رسوب )بستر(میزان  –2شکل 

 2832 سالرودخانه حويق،  در 
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 میلی لیتر ( در آب الیه سطحی و رسوب در رودخانه حویق، 911) تعداد در میزان آلودگی کلیفرمی   -9جدول 

 9331سال  
 ایستگاه         

 نمونه

یانگینم 6 8 8 3 1 9  انحراف معیار 

 بهار

 66/38±18/88 88 99 88 38 911 961 آب 

 16±33/63 83 11 83 911 911 191 رسوب

 تابستان

 33/38±99/88 83 83 68 38 911 961 آب

 33/916±36/68 83 88 68 911 981 191 رسوب

 پاییز

 33/8333/81 98 3 98 11 13 961 آب 

 33/9389 11 3 11 19 13 191 رسوب

 زمستان

 86/9366/38 99 3 99 98 11 981 آب 

 98/3181 98 3 98 11 13 191 رسوب

 

  میلی لیتر ( درآب الیه سطحی و رسوب رودخانه حویق، 911) تعداد در  میزان آلودگی کلیفرم مدفوعی -1جدول 

 9331سال 
 ایستگاه                

 نمونه

 انحراف معیار میانگین 6 8 8 3 1 9

 هارب

 31/396/11 11 3 11 11 13 13  آب

 13/1133 11 99 11 13 13 13 رسوب

 تابستان

 63/866/19 19 98 11 11 13 13 آب

 91/1133/38 19 98 11 13 31 13 رسوب

 پاییز

 31/391 3 1 3 98 11 13  آب

 61/3316 99 1 99 19 11 13 رسوب

 زمستان

 38/633/1 3 1 3 99 98 11 آب

 33/1611 99 1 99 98 11 38 برسو

 

ای شرایط مختلفی است بطوری که در قسمتهای علیا )باال دست( در طول مسیر خود دار حویقاز نظر زیست محیطی رودخانه 

و میان دست بستر سنگالخی و قلوه سنگی است. درحالیکه در نزدیکی های دهانه بستر حالت شنی و آب دارای سرعت کمی 

که تغییرات شرایط  از بقیه ایستگاه ها بیشتر بوده بدلیل اینکه درناحیه مصب قرار دارد 1و  9می باشد. آلودگی در ایستگاه 

نیز به دلیل  3زیستی در اثر تراکم شهر نشینی و رشد فعالیتهای کشاورزی در این منطقه دیده می شود. آلودگی درایستگاه 
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همجواربودن با زمینهای کشاورزی بوده است. میزان اکسیژن مورد نیاز میکروبی در مناطق مصبی در فصول کشاورزی بدلیل 

برداری های گوناگون از آن در مزارع و همچنین تبخیر آب، بار کربن آلی را تا حدودی افزایش داده کاهش دبی آب جهت بهره 

و همچنین برداشت بی رویه شن و ماسه از مناطق مصبی سبب تغییر در شرایط فیزیکی بستر رودخانه و آلودگی آن می گردد 

نسبت به سایر ایستگاه ها که بعلت باال بودن میزان اکسیژن   6و 8،  8(. کمتر بودن میزان آلودگی در ایستگاه های 1و9)جداول

محلول در آب، بهمراه برخورداری از افزایش دبی با تهویه سریع )تصفیه طبیعی( در اثر سرعت جریان آب و عدم وجود منابع 

اهار فصل مجزا تقسیم  بدلیل اینکه رودخانه حویق در منطقه معتدله واقع شده است از نظر دمایی به آلوده کننده می باشد.

درجه سانتی گراد متفاوت بوده است. دامنه تغییرات دمای آب  6تا  18با دامنه تغییرات بین 8/98می گردد. میانگین دمای هوا 

تغییرات درجه حرارت آب و هوا در طول مسیر رودخانه نقش  درجه سانتی گراد متغیر می باشد. 6/13و حداکثر  8بین حداقل 

ای در انتشار موجودات آبزی ومیکروارگانیسم ها از جهت امکان شرایط زیست داشته و همچنین اثر دمای آب بر تعیین کننده 

درجه  ای دارد. روی حاللیت اکسیژن حائز اهمیت بوده است. تأثیر درجه حترارت بر روی رشتد میکروبتها مکانیستم پیچیده

درجه حرارتی که باکتری را در بهترین شرایط رشد و نمو . اکتری استحرارت یکی از مهمترین عوامل موثر بر روی رشد ونمو ب

نامیده می  (optimumیمم )حیاتی خود باشد، درجه حرارت اپت که باکتری قادر به انجام کلیه اعمال قرار می دهد به طوری

پایین کند بوده و  . این سرعت در گرمایهای باکتری دارای بیشترین فعالیت هستند در این درجه حرارت، آنزیم شود

با افزایش . (Fujioka et al,.1991) باشد کند می ها و آنزیمها در درجته حرارت پایین بستیار ای پروتئین یندهای تجزیهآفر

یابد، و با افزایش  در نتیجه عملیات متابولیسمی افزایش می ،گردد محیط مناسبی جهت رشد کلی فرمها ایجاد می ،درجه حرارت

  (.9311)ملک زاده و شهامت، یت اکسیژن نیز کم می گردد حالل ،دمای آب

بیشتترین   نیتز  گتیالن  استتان  غترب  شفارود رودخانه کلیفرمی ( و بررسی آلودگی9338در مطالعات رودخانه تنکابن )سعیدی، 

 911 در9/11 متدفوعی  کلیفرمتی  آلتودگی  بیشترین میزان و آب لیتر میلی 911 در 1/88تابستان در کلیفرمی آلودگی میزان

( در بررستی  9316داشت. مردانی و همکتاران )  همخوانی حاضر تحقیق نتایج با ( که9333شد )خطیب،  گزارش آب لیتر میلی

 بهتار  درفصل طوریکه به است. متفاوت مختلف فصول در باکتریهای کلیفرمی که تعدادرودخانه کر در استان فارس بیان کردند 

. لذا نتایج مطالعه حاضر می تواند مؤیتد ایتن مطلتب باشتد کته      است بوده حداکثر پاییز فصل اوایل و تابستان فصل در و حداقل

افزایش درجه حرارت در تابستان و کاهش دبی آب جهت بهره برداری گوناگون آن در مزارع، منجر به کتاهش میتزان اکستیژن    

لودگی کلیفرمی برختوردار بتوده استت. از    محلول شده است، که در تمامی رودخانه های فوق فصل تابستان از بیشترین میزان آ

نظر میزان آلودگی بعد از فصل تابستان، فصل بهار بعلت افزایش نسبی دمای هوا و ذوب شدن برف در ارتفاعتات و نتزول بتارش    

های بهاری عمل فرسایش را شدت بخشیده و میزان مواد آالینده طبیعی در آب رودخانه به حتداکثر ختود در طتول ستال متی      

باعث گل آلودگی آب رودخانه می شود. همچنین ایستگاه هایی که دارای سرعت بیشتر جریتان آب هستتند، از آلتودگی    رسد و 
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کمتری نسبت به مصب رودخانه که دارای جریان آرامی می باشد برخوردار هستند. عبور از مراکز شهری و وارد شتدن ضتایعات   

رودخانه و استفاده از کودهتای شتیمیایی و حیتوانی در اراضتی کشتاورزی      این مراکز بهمراه تخلیه زباله های خانگی در حاشیه 

تغییرات محسوسی در فاکتورهای آلودگی بوجود می آورد. وقتی سرعت رودخانه کم و قدرت جریان آن کاهش می یابد مقداری 

موجتب کتاهش عمتق آب و     از بار معلق آن ته نشینی می گردد. پس رسوبات در خود مواد مغذی اضافی دارند که این بار یونی

رویش گیاهان غوطه ور می شود و نیز در بستر نرم و گلی رودخانه که وجودآن تنها به دلیل جریان آرام آب استت باکتریهتا بته    

(. که این خود دلیلی بر آلودگی بیشتر در رستوبات نستبت  بته آلتودگی در الیته      9338راحتی می توانند مقیم شوند )سعیدی ،

 8، 8می باشد. همچنین شدت جریان و جابجایی سریع آب در قسمتهای باالدست رودخانه )ایستتگاههای  سطحی آب رودخانه 

 ( مواد آلی و زمینه زیست باکتریها را می شویند و به پایین دست رودخانه )مصب( می برند.  6و

تعتداد کلیفترم متدفوعی در    (، درمورد پساب خروجتی  9311با توجه به جدول استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران ) 

عدد در میلی لیترمی باشد و کل کلیفرم در  811تخلیه به آبهای سطحی، تخلیه به ااه جاذب و در مصارف کشاورزی و آبیاری 

. از آن جتایی  عدد در میلی لیتر متی باشتد   9111تخلیه به آبهای سطحی، تخلیه به ااه جاذب و در مصارف کشاورزی و آبیاری

رد داخل کشور مربوط به سنجش آلودگی آب، میزان تخلیه به آبهای سطحی می باشد لذا میزان آلودگی فاکتور که تنها استاندا

با توجه به نتایج، اثترات ناشتی از آلتودگی کلیفرمتی و کلیفترم      های مورد بررسی بر حسب این استاندارد مقایسه گردیده است. 

ین تر بوده و در ركیم و کیفیت آب رودخانه تغییترات محسوستی ایجتاد    مدفوعی رودخانه حویق از حد استاندارد تعیین شده پای

. رودخانه حویق و رودخانه های دیگر در گذشته های نه اندان دور محل تخم ریزی ماهیان اقتصادی از نظر شیالتی نمی نماید

یایی خود را تتا حتدودی از دستت    بودند که در اثر برداشت مکرر شن و ماسه و تغییر وضعیت طبیعی آنها و انواع آلودگی ها، پو

توان از  ای مورد تهدید قرار گیرد می اگر زیستگاه تغذیهداده و تداوم این عمل می تواند برای آبزیان شرایط ناگواری ایجاد نماید. 

تتی  رود ح متی  هایی خاص امیدوار به بقای نسل آن بود، اما وقتی محل زادآوری موجتود از میتان   مکان طریق حفاظت جاندار در

ولتی   ؛ 9333مجنونیتان،  ) نمایتد  جانتدار را تمتمین   توانتد بقتای پایتدار    آل هتم نمتی   ای بتا شترایط ایتده    وجود زیستگاه تغذیه

 (.9331الهی،

 يافته های پژوهشي

بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش و سایر پژوهش ها در خصوص آلودگی هتای میکروبتی متی تتوان از بررستی میتزان       

ی به عنوان عامل موثر جهت ارزیابی سریع کیفیت آب رودخانه مورد استفاده قرار داد. همچنین می توان بررسی آلودگی کلیفرم

ارتباط در خصوص فعالیت های موجود در حوزه آبخیز رودخانه ها و میزان فعالیت های آنتروپی را جهت پتیش بینتی تغییترات    

استفاده و تحلیل قرار داد. لذا توصتیه متی گتردد بررستی متوازی دو      کلیفرمی و میزان آسیب پذیری منابع آبهای سطحی مورد 
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عامل استفاده از سرزمین )نوع کاربری بر حسب آنتروپی( و میزان کلیفرم می تواند بعنوان مبنتای بتر نامته ریتزی از منتابع آب      

 های سطحی )رودخانه حویق( مورد استفاده قرار گیرد.

 منابع  

 صفحه. 68ررسی زیستی و غیر زیستی رودخانه حویق. مرکز تحقیقات  شیالتی استان گیالن،. ب9338افراز، ع. و قانع، ا.، 

 صفحه.111. میکروبیولوكی و کنترل آب و هوا و پساب. انتشارات مانی ، 9331امتیازی، گ.، 

 صفحه.  68یالن، . بررسی های زیستی وغیر زیستی رودخانه شفارود. مرکز تحقیقات شیالتی گ9338جمالزاد، ف. و افراز، ع.، 

. میزان آلودگی کلیفرمی حوضه جنوب غربی دریای ختزر، استتان گتیالن )از آستتارا تتا اابکستر(.       9336خطیب حقیقی، س.، 

 .11-33: 96پژوهشی شیالت ایران،  –فصلنامه علمی 

پژوهشی  -مجله علمی .بررسی میزان آلودگی کلیفرمی رودخانه شفارود در غرب استان گیالن . 9333خطیب، س. و قانع، ا.، 

 . 69-39: 1شیالت دانشگاه آزاد واحد آزاد شهر، 

 98. استاندارد کیفیت آبهای ایران. معاونت محیط زیست انسانی دفتر آب و خا ،9311سازمان حفاظت محیط زیست ایران.، 

 صفحه.

 .   61-63(: 1) 3. تعیین بیو ماس باکتریایی رودخانه تنکابن. مجله آبزیان، 9338سعیدی، ع.، 

 صفحه. 83. شیمی و میکروبیولوكی آب و فاضالب. انتشارات علمی سنا، 9318غدیری،  .، 

. حفاظت رودخانه ها )ویژگیهای بیو فیزیکی، ارزشهای زیستگاهی و ضوابط بهره برداری(. انتشارات شتابک،  9333مجنونیان، ه.، 

 صفحه . 919

نشاء باکتریهای مدفوعی درآب دریااه پریشان. مجلته زیستت شناستی    . تعیین میزان و م9333محمودی، م. و جوانمردی، ف.، 

 .399-393: 8ایران، 

 صفحه. 918. آزمایشات شیمی و میکروبیولوكی آب و فاضالب. انتشارات الهوت، 9318، ن. و شیخ محمدی، ا.، محمودی

. نشریه دامپزشکی فارس استان کردر نهرودخا کلیفرمی آلودگی میزان . بررسی9316مردانی، ف.، اکبری، ا. و فریدونی، م.س.، 

 .913-993: 998در پژوهش سازندگی، 
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Abstract 
 

Rivers have been addressed as one of main resources of water supply for different 

consumptions including agriculture, drinking and industry. Therefore, with regard to recent 

droughts, also rural and urban development, monitoring the quality of these resources is 

considered as an important function in the context of environmental management. Havigh 

River is one of the most important river in Guilan province and on its way crossing 

agricultural areas in country and villages collect the pollutants and eventually to the Caspian 

Sea. The aim of this study was to evaluate coliforms and fecal coliform in the Havigh River in 

Gilan Province. Study of microbial contamination was performed over a one year period and 

seasonal sampling was performed. The contamination rate was studied by counting total 

coliforms (MPN) method. The stations studied were selected from the upstream, middle and 

estuary regions and sampling was carried out from the water surface and sediment of the 

river. The results showed that the highest amount of pollution was in estuarine (surface water 

and sediment) station. Totally, the contaminations average surface water include: the highest 

amount of coliform contamination was 85.83 numbers in 100 cubic centimeters and the 

highest amount of fecal coliform contamination was 21.66 numbers in 100 cubic centimeters 

and sediment include: the highest amount of coliform contamination was 106.83 numbers in 

100 cubic centimeters and the highest amount of fecal coliform contamination was 35.83 

numbers in 100 cubic centimeters in summer season. Sediment in summer time in this season 

, but weather increases , the temperature  of the environment and as a result the growth of 

bacteria will be more. Because they need to receive more stuffs and there is more competition. 

Also the most pollution was considered in the estuary area, because of calm flowing of water 

and passing through city and agricultural centers, and by entering these damages into the 

rivers .also garbage house emptying and use of chemical fertilizer and lands the amount of 

pollution in comparison with other parts of the rivers with rapid flowing of water, has been 

apparently reached a high level. 
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