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 ( فیزیکوشیمیایی و میکروبی پارامترهای) نئور دریاچه آب کیفیت ارزیابی

  پروریآبزی منظورهب
 

 

 

 آموزش و ،تحقیقاتهای داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان پروری آبپژوهشکده آبزی :*منیره فئید 

 انزلی، ایرانبندرترویج کشاورزی، 

 آموزش ، های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقاتپروری آبپژوهشکده آبزی :حجت خداپرست

 انزلی، ایرانبندرو ترویج کشاورزی، 

 تهران، ایران ترویج کشاورزی،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و  :محمدرضا مهرابی 

 های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، پروری آبپژوهشکده آبزی: نسبسیدفخرالدین میرهاشمی

 انزلی، ایرانبندرترویج کشاورزی،   سازمان تحقیقات آموزش و 
 

 1397 شهریورتاریخ پذیرش:            1397 خرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

 جغرافیایی، موقعیت به توجه با ایستگاه 5. گرفت انجام نئور دریاچه آب فیزیکوشیمیایی و میکروبی پارامترهای بررسی هدف با تحقیق این 

. گرفت صورت1395 پاییز( و تابستان و )از فصول بهار هر فصل در دوبار بردارینمونه گردید. انتخاب دریاچه به ورودی هایجریان آب، ارتفاع

های احیاکننده سولفیت و باکتری استرپتوکوکی مدفوعی، فرمکلی تعداد و فرمکلی تعداد باکتری، کل تعداد شمارش شامل میکروبی هایآزمون

 ترینبیش تر از استاندارد بود.و بیش ( 50000cfu/ml)بود  1 ایستگاه در و تابستان در هتروتروف هایباکتری تراکم میزان ترینبیش. گرفت انجام

 فصل در نیز استرپتوکوکی فراوانی میزان ترینبیش(.  110cfu/ml) شد مشاهده 3و1 هایایستگاه در پاییز در مدفوعی فرمکلی هایباکتری میزان

و  بود. نیترات، آمونیوم 1 ایستگاه در بهار در سولفیت احیاکننده هایباکتری فراوانی میزان ترینبیش. بود( cfu/ml 110) 3 ایستگاه در تابستان

 بود EPA) )استاندارد مجاز حد از تربیش فصول از برخی در pH وCOD،  BOD .بود EPA) )استاندارد مجاز حد در فصول تمامی فسفات در

 دمای باالرفتن آن، دلیل بود و استاندارد حد از باالتر فصول از برخی در استرپتوکوکی و مدفوعی فرموکلی فرمکلی هتروتروف، هایباکتری میزان

 در رسوبات افزایش و آب و باد تالطم و سال گرم فصول در کشاورزی و توریستی هایفعالیت برخی و منطقه در احشام و دام عبور آب، و محیط

 . باشدنمی مطلوب سردآبی ماهیان خصوصا   ماهیان زیست پارامترها، برای برخی باالبودن دلیلهب دریاچه، این. بود پاییز

   استرپتوکوک مدفوعی، فرمکلی فرم،کلی هتروتروف، باکتری، نئور، کلیدی: کلمات

 m_faeed@yahoo.com الکترونیکی نویسنده مسئول:* پست 
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 مقدمه
 یکی و اردبیل استان شیرین آب دریاچه ترینبزرگ نئور دریاچه       

 از که گرددمی محسوب استان این گردشگری هایجاذبه ترینمهم از

 باشد ومی استان این شیرین آب و طبیعی هایدریاچه ترینبزرگ

کشاورزی و  زنبورداری، اکوتوریستی، زیستگاهی، هایارزش دارای

 رنگین آالیقزل ماهی دارای گذشته در نئور دریاچه .باشدمی دامداری

 ماهیانبچه این از تعدادی ساله و هر بود Oncorhynchus mykiss کمان

 رهاسازی آن به دریاچه در موجود هایگاماروس جمعیت کنترل برای

 در آالقزل ماهی جمعیت سو این به 1389 سال از متاسفانه شدندمی

 ماهی کهاین به توجه با شده روبرو شدیدی و ناگهانی کاهش با دریاچه

 جمعیت به وارده آسیب باشدمی حساس محیطی عوامل به نسبت آالقزل

  محسوب دریاچه محیطی نامناسب شرایط از اینشانه فوق ماهی

 تعدادی ناآگاهانه احتماالٌ معرفی مساله، این علل از یکی البته .گرددمی

 و تکثیر با که بود دریاچه این به Carassius gibelio کاراس ماهی

 ماهی گونه تنها شاید و غالب گونه حاضر حال در ها،آن جمعیت افزایش

 آبی منعکس اکوسیستم یک در آب کیفیت باشد. دریاچه این در موجود

بیولوژیکی  و شیمیایی فیزیکی، مختلف فاکتورهای عوامل اثر کننده

 آب منابع کیفیت پایش .(Deshpande ،2003و  Sargaonkar) باشدمی

 اطالعات حاوی که شودمی ایپیچیده هایداده تولید موجب اغلب

 برای مناسبی هایروشبه نیاز و هستند آبی منابع موقعیت درباره غنی

 اتخاذ برای آب منابع کیفی، وضعیت تعیین. دارند تفسیر و تحلیل

 آن بهبود یا و کیفیت کاهش از جلوگیری جهت مناسب راهکارهای

 است ایپدیده آب، آلودگی .(Solano ،2004و  Ramirez) است ضروری

 واسطهبه طبیعی هایآب زیستی و فیزیکی شیمیایی، کیفیت آن در که

 شهری، هایرواناب بهداشتی، هایفاضالب مثل زاید مواد تخلیه

 هایفعالیت زاید مواد و دیگر دامداری و کشاورزی صنعتی، هایپساب

؛ 1382، فیونی و منشعرفان) کندمی تغییر کشاورزی و شهری -صنعتی

Karimian  ،؛ 2007و همکارانSimeonov  ،طورهب .(2003و همکاران 

 هایباکتری کل) موجود هایشاخص به توجه با میکروبی آلودگی کلی،

 از عبارتند آب، فیزیکی خواص و( اشرشیاکلی و هافرمکلی هتروتروف،

 تعیین آب، سختی COD و BOD تعیین ،pH بو، رنگ، کدورت، دما،

 ها،فرمکلی گیرد.می قرار بررسی و آنالیز مورد آب در محلول اکسیژن

 پرفرنجنس، کلستریدیوم و مدفوعی استرپتوکوک مدفوعی، هایفرمکلی

 کیفیت ارزیابی در اما در آب است زابیماری هایباکتری دهندهنشان

 هایفرمکل کلی تعداد و فرمیکلی هایباکتری کل تعداد آب، بهداشتی

؛  Raczynska ،2000) شوددرنظر گرفته می اصلی شاخص مدفوعی

Rashed ،2000)میکروبی هایشاخص با ارتباط در که . استانداردی 

 در عدد 1000 حداکثر فرمکلی شامل دارد وجود سطحی هایآب در

 و لیترمیلی 100 در 400 حداکثر مدفوعی فرمکلی لیتر،میلی 100

 باشدمی لیترمیلی 100 در 50000 حداکثر هتروتروف، هایباکتری

 لیترمیلی در ارگانیسم 1000 تا 500 از تربیش هایباکتری تراکم

 این باشد. هافرمکلی سرکوب و بازدارندگی از اینشانه است ممکن

 با آن مقایسه و دریاچه آب میکروبی کیفیت بررسی منظور،هب تحقیق

 ازجمله آب فیزیکوشیمیایی فاکتورهای بررسی و جهانی استانداردهای

pH،آمونیوم، فسفات، و نیترات نیتریت، اکسیژن، ، دماCOD و BOD  

 کیفیت کاهش (.1395 ساروی و همکاران،زاده)نصراله دارد ضرورت

 مضر نیز آبزیان حیات تواند برایمی آبی حوزه در آلودگی وجود و آب

 .گردد آبزیان مرگ و میر و بیماری سبب و باشد

 

 هامواد و روش

تابستان  ،بهار فصول طی در پنجگانه، هایایستگاه از بردارینمونه       

 توجه با تحقیق، این در پذیرفت انجام  نئور دریاچه از 1395 و پاییز

 ئورن دریاچه سطح بستن یخ و شدید سرمای دلیلهب و منطقه اقلیم به

 نداشت وجود نئور دریاچه در زمستان فصل در بردارینمونه امکان

 (.1شکل)

 برای بردارینمونه) 4208 استاندارد از استفاده با بردارینمونه       

 ایسمباده درب کدر هایشیشه از استفاده با (میکروبیولوژی هایآزمون

 کنار در نمونه هر گرفت انجام آب زیر مترسانتی 20 عمق از استریل

 انتقال پروریآبزی پژوهشکده باکتریولوژی آزمایشگاه به سرد زنجیره

 هر از سپس .گرفت قرار آزمایش مورد ساعت 24 از ترکم در و شد داده

 با هاباکتری کلی تهیه نموده شمارش 6-10تا  1-10 هایرقت نمونه،

 فرمکلی شمارش آگار، برای کانت پلیت محیط روی برpour plate  روش

  مدفوعی استرپتوکوک بررسی آگار و برای ECC محیط اشرشیاکلی از و

Chromocult Enterococciو Agar KF های احیاکننده و برای باکتری

درجه  35ها در دمای آگار استفاده گردید. نمونه  spssسولفیت، محیط

 

 
 های مطالعاتی دریاچه نئور: ایستگاه1شکل 
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گیری پارامترهای شدند و اندازه ساعت انکوبه 24-18گراد بین سانتی

 و نیترات نیتریت، اکسیژن، دما، ،pHشیمیایی آب دریاچه، نظیر 

 هایشماره آب )استاندارد انجام شد BOD و COD آمونیوم، فسفات،

. مقادیر (APHA ،2005 ؛1390صفری و همکاران، ؛7225 و 3759

شیمیایی آب در پرورش  -استاندارد فاکتورهای فاکتورهای فیزیکی

در انتها  .(FAO/WHO ،2006) آورده شده است 1 آبزیان در جدول

روش واریانس  آماری با تحلیل تجزیه و درSPSS  افزارنرم از استفاده با

 نمودارها برای رسم EXCELافزار نرم از طرفه و آزمون توکی ویک

 شد. استفاده

 
 

 پروری(شیمیایی آب در پرورش آبزیان )آبزی -: مقادیر استاندارد فاکتورهای فیزیکی1جدول

 مقادیر/محدوده واحد 

 18-30 گرادسانتی آبیماهیان گرمدرجه حرارت آب 

 4-20 گرادسانتی درجه حرارت آب ماهیان سردآبی

pH   5/6-9 واحد آبیماهیان گرم 

pH   5/6-5/8 واحد ماهیان سردآبی 

 4بیش از  گرم/لیترمیلی آبیاکسیژن محلول ماهیان گرم

 5بیش از  گرم/لیترمیلی سردآبی اکسیژن محلول ماهیان

 30-50 مترسانتی آبیماهیان گرمشفافیت 

 30-150 مترسانتی شفافیت ماهیان سردآبی

 2000 مترمیکروثانیه/سانتی هدایت الکتریکی

 2000 گرم/لیترمیلی آبیکل جامد محلول ماهیان گرم

 2400 گرم/لیترمیلی کل جامد محلول ماهیان سردآبی

 80تر از کم گرم/لیترمیلی کل مواد معلق

 10-400 گرم/لیترمیلی کلسختی 

 0-10 گرم/لیترمیلی آبیدی اکسیدکربن ماهیان گرم

 05/0تر از کم گرم/لیترمیلی دی اکسیدکربن ماهیان سردآبی

 03/0تر از کم گرم/لیترمیلی آبیماهیان گرم آمونیاک غیریونیزه

 01/0تر از کم گرم/لیترمیلی ماهیان سردآبی آمونیاک غیریونیزه

 گرم/لیترمیلی نیتریتیازت 
 167/0آب سخت: 

 031/0آب سبک: 

 52/4 گرم/لیترمیلی ازت نیتراتی

 065/0تر از کم گرم/لیترمیلی فسفر معدنی

 01/0-2 گرم/لیترمیلی فسفر کل

 0-5 گرم/لیترمیلی BOD2 خواهی بیوشیمیاییاکسیژن

 20تر از کم گرم/لیترمیلی COD خواهی بیوشیمیاییاکسیژن

 نتایج

 میانگین نظر از پاییز و تابستان بهار، فصول در مختلف هایماه بین       

 گردید مشاهده آماری دارمعنی اختالف هتروتروف هایباکتری

(005/0>P). در و 4 ایستگاه در هتروتروف هایباکتری میزان ترینبیش 

که در ماه شهریور در  داد نشان نیز توکی آزمون. بود شهریور ماه

سایر  با 3و 2های ، در مهر و اردیبهشت در ایستگاه5و4های ایستگاه

 ترینبیش (.2شکل) دار بوده استها اختالف معنیها و ایستگاهماه

. است بوده مرداد ماه در و 1 ایستگاه در ،فرمیکلی هایباکتری میزان

 اختالف فرمیکلی باکتری میانگین نظر از هاماه سایر با شهریور ماه بین

 اشرشیا کلبسیال، هایباکتری (.3شکل) گرددمی مشاهده آماری دارمعنی

 شده جداسازی فرمیکلی هایباکتری ازجمله پروتئوس انتروباکترو کلی،

 بود ماه مهر در مدفوعی فرمکلی هایباکتری میزان ترینبیش .بودند

 سایر با داریمعنی اختالف ،5 ایستگاه جزهب هاایستگاه تمامی در که

 ها،ایستگاه تمامی در ماه این در داشت سال هایماه درسایر هاایستگاه

 نشان نیز توکی آزمون .(P<005/0) گردید مشاهده مدفوعی فرمکلی

 مدفوعی فرمکلی هایباکتری میانگین نظر از مختلف هایماه بین که داد

 در و شهریور در که داد نشان نتایج (.4شکل) داشت وجود اختالف
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. گردید مشاهده استرپتوکوکی هایباکتری میزان ترینبیش 3 ایستگاه

 اختالف استرپتوکوکی باکتری میانگین نظر از مختلف هایماه بین

 نظیر هاماه برخی در .(P<005/0) گردید مشاهده آماری دارمعنی

. (5شکل) نشد دیده استرپتوکوکی باکتری گونههیچ آبان و اردیبهشت

 هایایستگاه در کلستریدیوم باکتری میزان ترینبیش خرداد ماه در

 کلستریدیوم باکتری میزان ،5 ایستگاه نیز مهر ماه در. شد دیده  5 و1

 احیاکننده هایباکتری میانگین نظر از بود هاایستگاه سایر از تربیش

 . آزمون(P<005/0) گردید مشاهده آماری دارمعنی اختالف سولفیت

 نظر از( 1 ایستگاه در اردیبهشت)ها ماه برخی بین که داد نشان توکی

 وجود آماری دارمعنی اختالف سولفیت احیاکننده هایباکتری میانگین

 شهریور ماه تا اردیبهشت ماه از نئور دریاچه آب ارتقاع .(6شکل) داشت

 متر 5/1 دارای ابتدا در که اول ایستگاه .داشت کاهش متر 5/1 از بیش

 آن  کاهش و متر 8/3 آب عمق حداکثر اردیبهشت در. است بوده عمق

 گرادسانتی درجه10 اردبیهشت در آب دمای میانگین بود متر 5/2 به

 آب دمای شهریور در و است بوده گرادسانتی درجه 6/21 مرداد در و

 فیزیکو عوامل محدوده تغییرات. یافت کاهش گرادسانتی درجه 16 به

 آورده شده است. 2درآب دریاچه نئور در جدول کنندهتعیین شیمیایی

 
 نئور دریاچه هایایستگاه در هتروتروف هایباکتری فراوانی میزان: 2 شکل

 1395 سال در
 

 
 نئور دریاچه هایایستگاه در فرمیکلی هایباکتری فراوانی میزان: 3شکل 

 1395 سال

 
 هایایستگاه در مدفوعی فرمکلی هایباکتری فراوانی میزان: 4 شکل

 1395 سال نئور دریاچه

 

 
 دریاچه هایایستگاه در استرپتوکوکی هایباکتری فراوانی میزان: 5شکل

 1395 سال نئور

 

 
 هایایستگاهدر  سولفیت احیاکننده هایباکتری فراوانی میزان: 6شکل 

 1395سال  نئور دریاچه
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: محدوده تغییرات عوامل فیزیکوشیمیایی تعیین کننده در 2جدول 

 EPAبرحسب استاندارد  1395-96دریاچه نئور 
 محدوده تغییرات حدود استاندارد پارامترهای کیفی آب

NO2 001/0-009/0 01/0حداکثر  گرم/لیترمیلی 

NO3 023/0-084/0 1حداکثر  گرم/لیترمیلی 

NH4 09/0-8/0 1حداکثر  گرم/لیترمیلی 

PO4 002/0-04/0 1/0حداکثر  گرم/لیترمیلی 

BOD2 گرم/لیترمیلی 
 تمییز 2-0

 نسبتاً آلوده 5-3

 شدت آلودهبه >5

86/7-97/1 

COD 48/42-19/110 < 60 گرم/لیترمیلی 

DO 88/4-78/8 >6 گرم/لیترمیلی 

pH 5/6  88/7-83/9 9تا 

 

 بحث 
 دلیلهب معلق و محلول مواد مقدار لحاظ از سطحی هایآب کیفیت       

 متغیر سال مختلف فصول طی در دما تغییر و شدن طوفانی و سیالب

 خاص برداریبهره در اختالل به منجر آب به خارجی ماده ورود است

 ممکن آن، بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی، خصوصیات تغییر یا و آب از

 که تحقیقی در .بگذارد آبزیان و انسان زندگی بر زیانباری اثرات است

 گرگان خلیج در دریا آب آلودگی روی بر (1387) همکاران و شهریاری

 پاییز بود فصل در هتروتروف باکتری کل تعداد ترینبیش دادند، انجام

 نسبت تابستان در خورشیدی مستقیم اشعه و حرارت تأثیر آن دلیل و

 زوال در خورشیدی بنفش ماورای اشعه و حرارت زیرا بود پاییز به

دیگر  مطالعه در .کنندمی ایفا کلیدی نقش دریا آب در هایباکتری

 انجام گیالن سواحل در هتروتروف هایباکتری آلودگی روی میزان که

 بهار فصل از تربیش پاییز در هتروتروف هایباکتری آلودگی میزان شد

 با ارتباط در که استانداردی(. 1391 همکاران، و برهمندبینش) بود

 50000 حداکثر دارد وجود سطحی هایآب در هتروتروف هایباکتری

 و منطقه اقلیم به توجه باشد در این تحقیق، بامی لیترمیلی 100 در

 بردارینمونه امکان نئور دریاچه سطح بستن یخ و شدید سرمای دلیلهب

 در که داد نشان نتایج .نداشت وجود نئور دریاچه در زمستان فصل در

 از تربیش هتروتروف هایباکتری مهر و شهریور اردیبهشت، هایماه

 هایباکتری میانگین نظر از در مختلف هایماه بین بود هاماه سایر

 .(P<005/0)گردید مشاهده آماری دارمعنی اختالف هتروتروف

 میزان که بود مرداد ماه در pH میزان ترینبیش تحقیق این در       

 نشان محققین مطالعات. است بوده تربیش EPA استاندارد حد از آن

 هتروتروف هایباکتری کاهش با pH رفتن باال بین عکس رابطه که داد

  .(2005و همکاران،  Baghel) دارد وجود

 فصل در رودخانه که دادند نشان(  1390) همکاران و طهماسبی       

 برخوردار بهتری وضعیت از زمستان و پاییز به نسبت میکروبی نظر از بهار

 کدورت آن تبع به و هابارندگی میزان از بهار فصل در زیرا است،

 هایباکتری میزان نظر از نئور دریاچه شود. آبمی کاسته رودخانه

 دریاچه در هاماه درسایر شهریور، در 4 ایستگاه در جزهب هتروتروف

 فصل شروع است. با بوده های سطحیاستاندارد آب از ترپایین نئور

 گرم و هارودخانه حاشیه در مردم تفریحی هایفعالیت افزایش و تابستان

 فرمیکلی هایباکتری تکثیر احشام، و هادام مرور و عبور و هوا شدن

 800 فرمی،کلی هایباکتری حداکثر میزان اما یافت آب افزایش در

cfu/m  این کاهش موارد از دیگر یکی بود ماه شهریور و در 2ایستگاه  در 

 رشد به قادر  8 تا 6 بین ،pH در هافرماین بود که کلی آب، در باکتری

ها فرمافزایش داشت و بنابراین کلی  pHها هستند و در برخی از ماه

 قادر به تکثیر نبودند.

 سطحی هایآب میکروبی کیفیت (1394) همکاران و زادهیعقوب       

 (Total Coliform) فرمکلی کل میکروبی هایشاخص و هراز رودخانه

 زیست اثرات ارزیابی جهت را (Fecal coliform) مدفوعی فرمکلی و

 جمعیت که داد نشان  هاآن آزمایشات نتایج.  کردند بررسی  محیطی

 متفاوت بردارینمونه مکان و زمان فصلی، تغییرات به بسته هافرمکلی

 کیفیت دهندهنشان آب در اندیکاتور هایمیکروب وجود است بوده

 مدفوعی هایفرمکلی و هافرمکلی گروه از اندیکاتور هایباکتری پراکنش

 و تغییرات بود تربیش هاباکتری تعداد رسوبات و زارنی هایمحل در

 فصل در و حداقل زمستان و تابستان بهار، فصل در مدفوعی فرمکلی

 (1381) همکاران و نادری داشت. تحقیقات را میزان حداکثر پاییز

 آب در موجود فرمکلی میزان و آب کدورت میزان بین که داد نشان

 همکاران و Kim تحقیقات. دارد وجود داریمعنی و مثبت همبستگی

 7 مرطوب هایماه اشرشیاکلی در میزان که داد نشان نیز (2005)

 اشرشیاکلی در مقدار کاهش. باشدمی باران کم هایماه از تربیش برابر

 کاهش و رواناب کاهش بارندگی، میزان شدن کم دلیلبه تابستان فصل

 با که (2002 همکاران، و An) باشدمی رودخانه آب در معلق ذرات

 مدفوعی فرمکلی تعداد تحقیق، این دارد. در مطابقت حاضر مطالعه

 میزان. است بوده فصول سایر از تربیش پاییز فصل در در بستردریاچه،

 حد استاندارد از تربیش مهر ماه در 3و1 هایایستگاه در مدفوعی فرمکلی

 . های سطحی بودآب

 استاندارد محدوده در دریاچه در استرپتوکوکی هایباکتری میزان       

  هوا دمای افزایش دلیلهب هاماه برخی در و دارد قرار سطحی هایآب

 بهتری تکثیر و های استرپتوکوکی، رشدباکتری برخی آب دمای و

 استرپتوکوک باکتری ماه در هااسترپتوک میانگین تغییرات داشتند

 استرپتوکوکی باکتری میانگین نظر از مختلف هایماه بین .نشد مشاهده

 نسبت تعیین. (P<005/0) گردید مشاهده آماری دارمعنی اختالف
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 از یکی عنوانهب دیرباز از مدفوعی استرپتوکوک به مدفوعی فرمکلی

 آلودگی حیوانی یا انسانی منشا تعیین جهت استاندارد هایروش

 مدفوعی هایفرمکلی نابرابر حضور به توجه با است گرفته قرار استفاده

 با مقایسه در انسان گوارش سیستم در مدفوعی هایاسترپتوکوک و

 تربیش fc/fs هاینسبت اگر گرفته صورت تحقیقات براساس و حیوانات

 7/0 از ترکم  Fc /Fs  هاینسبت و انسانی مدفوعی آلودگی، باشد 4 از

)هاتفی  است وحشی و اهلی خونگرم حیوانات مدفوعی آلودگی، باشد

 .(1372 زاده،و ملک

)آلودگی  4 از تربیش نسبت این موارد، درصد 40 در این تحقیق،       

 تقریباً ) نیز موارد بقیه درصد 60 در کهاین ضمن بود انسانی( -مدفوعی

 نسبت تعیین دیگر، سوی از بود. تربیش 7/0 از نسبت این( درصد 30

 باکتری درصد تواندمی نیز( Fc/Tc) فرمکلی توتال به مدفوعی فرمکلی

 مشخص را باشد گرفته نشات خونگرم حیوانات و انسان روده از که فرمکلی

 که است این دهندهنشان باشد 1/0 از تربیش نسبت این اگر نمایدمی

 هافرمکلی کل از درصد 10 از تربیش حرارت، به مقاوم مدفوعی فرمکلی

 (. 1372 زاده،ملک و هاتفی) است انسانی آن منشا و شودمی شامل را

 منشا درصد 60 و انسانی آن منشا موارد درصد 40 در این تحقیق،

 فرمکلی آلودگی میزان ترینبیش مهر، ماه در .بود غیرانسانی فرمکلی

 .شد دیده نئور دریاچه هاایستگاه در انسانی منشا با

 کلستریدیوم سولفیت، احیاکننده هایباکتری بین در کلیدی باکتری       

 زنده به قادر اسپور، داشتن لحاظبه باکتری این باشدپرفرینجنس می

 اندیکاتور هاباکتری سایر به نسبت آلوده هایمحیط یا و آب در ماندن

 هایباکتری سایر با مقایسه در هاباکتری این اهمیت وجود این با باشدمی

 دهدمی نشان حاصل نتایج. باشدمی ترکم هافرماندیکاتور نظیر کلی

 در و است شده و خرداد دیده مرداد ماه در کلستریدیوم باکتری که

 باکتری این رشد دالیل از یکی. است نشده دیده باکتری این هاماه سایر

 مطالب باال در طورکههمان باشدمی مناسب  PH و هوازیبی شرایط

 باال  PHو  محلول اکسیژن میزان سال، از هاییماه در شد داده توضیح

  یابد.هوازی کاهش میهای بیباکتری فعالیت است

 اما در است استاندارد محدوده و پاییز در بهار در نیتریت میزان       

 ناپایدار ترکیب یک نیتریت. ندارد قرار استاندارد محدوده در تابستان

 روی که بوده آب در سمی گاز یک و نیتروژنی چرخه در واسط حد

 بافتی هایآسیب به منجر نهایت در و داشته سمی اثر ماهی هایآبشش

و پاییز  تابستان بهار، در فسفات و آمونیوم نیترات، میزان اما گرددمی

 .(WHO ،2004) داشت قرار استاندارد محدوده در

      pH دارد آب کیفیت ارزیابی در ایکنندهتعیین نقش آب .pH آب 

 محدوده در بردارینمونه مراحل و هاایستگاه تمامی در نئور، دریاچه

 در آب pH میزان. (Puttaiah ،2006و  Ahip) داشت قرار( 5/9-5/6)

  هیدرولوژی و شناسیزمین خصوصیات مختلف بستگی به نقاط

 هادریاچه حاصلخیزی میزان و اسیدی مواد ورود آبخیز، هایحوزه

 آب کیفیت ارزیابی در مهم بسیار پارامتر یک ،pH دیگر سوی از .دارد

 Blocksom؛ 1396 باقری و همکاران،) است مختلف هایکاربری برای

 از تربیش نئور، دریاچه در تابستان در pH میزان. (2002و همکاران، 

 و پاییز میزان بهار فصل در ولی است سطحی هایآب ملی استاندارد

 هایباکتری رشد کاهش سبب باال، pH آن در حد استاندارد بود. وجود

  pH میزان تحقیق این چنین درهم .است شده دریاچه آب در مختلف

از نظر استاندارد مناسب برای پرورش ماهیان  هاماه از بسیاری در

  نیست. گرمابی و سردآبی مناسب

 BOD هارودخانه آب کیفیت کنندهتعیین عوامل دیگر از یکی       

 اکسیداسیون در هامیکروارگانیسم توسط که اکسیژنی میزان .است

 تربیش رودخانه آلی مواد میزان هرچقدر .باشدمی نیاز مورد هوازی

 متغیر این مقدار است نیاز هوازی تجزیه برای تریبیش اکسیژن باشد

 به لیتر در گرممیلی 6 نهایت در و 3 حداکثر اروپایی استاندارد طبق

 .است شده تعیین رودخانه در هاماهی و آبی زیست سالمت منظور

 است داشته استاندارد مغایرت مقادیر با نئور دریاچه در BOD میزان

 هایمحدوده در سطحی هایآب در BOD مقادیر ،EPA استاندارد براساس)

 (گرددمی ارزیابی آلوده شدتهب >5 ،(آلوده نسبتاً) 3-5 ،(تمییز) 0-2

 نیاز مورد اکسیژن افزایش باعث دریاچه در رسوبات و لجن زیاد مقادیر

 سبب آب پایین هایالیه در اکسیژن کاهش شده( BOD)بیولوژیکی

 ورود ،BOD افزایش دیگر دالیل از برخی گرددمی هاماهی میر و مرگ

 هایفاضالب ورود و آبزی جانوران و گیاهان نظیر آلی مواد وجود یا

 (.1394 همکاران، و فئید) باشدمی رودخانه به انسانی

 75/3 با خرداد در ،BOD میانگین میزان ترینکم کهجاییآن از       

 در دریاچه آب. بود لیتر در گرممیلی 55/6 میزان با شهریور در و

رسد نظر میهب شود.می ارزیابی آلوده شدتهب تا آلوده نسبتاً محدوده

BOD تابستان در ولی مناسب گرمابی ماهیان پرورش برای بهار فصل در 

 .نیست مناسب سردآبی و گرمابی ماهیان برای

 پرورش آبزیان، زمینه ایران در محیطیزیست استاندارد به توجه با       

 لیتر بر گرممیلی 60 سطحی هایآب در موجود COD حداکثر میزان

 بنابراین (.FAO/WHO ،2006 ؛1395 ساروی،زادهنصراله) باشدمی

 کیفی استاندارد حد از تربیش شهریور و مرداد هایماه در COD میزان

 در هم COD رسد میزاننظر میهب. است بوده سطحی هایآب برای

 ماهیان زیست و پرورش برای استاندارد محدوده در هاایستگاه تربیش

 عنوانهب کاراس ماهی وجود دالیل از یکی و نیست سردآبی و گرمابی

 ماهی زیرا است علت همینبه نئور دریاچه آب در موجود ماهی تنها

 .دارد باالیی سازگاری محیطی بد بسیار شرایط در حتی کاراس

 میزان که کرد گیرینتیجه چنین توانمی نهایی تحلیل در      

 المللی،بین استانداردهای با مقایسه در اندیکاتور هایباکتری



 1398 تابستان، 2، شماره همیازدسال                                                                پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

359 
 

 دریاچه در بررسی مورد هایایستگاه اکثر که است آن دهندهنشان

 محسوب EPA استاندارد از ترکم آلودگی میکروبی نظر از گرچه نئور

 با دریاچه باکتریایی هایآلودگی درصد 40 تقریباً منشا اما شودمی

 مرتبط احشام و دام فضوالت ورود نیز موارد بقیه در و انسانی دخالت

 برخی استاندارد، محدوده بودن رسد باالترنظر میهب چنینهم است

 ماهیان خصوصاً  زیست برای را شرایط آب، فیزیکوشیمیایی پارامترهای

 دریاچه آبی پهنه کهجاییآن از .است نموده ماهیان سردآبی نامطلوب

 آن قطعی منشاء مورد در دارد قرار زیادی مغذی مواد بار تاثیر تحت

 باید دریاچه نجات برای حال هر در .پذیرد صورت تریبیش بررسی باید

 مبذول خاص تاکید مغذی مواد این کاهش یا حذف راهکارهای، به

  .گردد

 

 تشکر و قدردانی
 اصغرعلی دکتر آقای جناب همکاری مساعدت از وسیلهبدین       

 پژوهشکده هابیماری و بهداشت بخش همکاران و محترم رئیس پورخانی

 کمال نمودند، یاری را ما پروژه این اجرایی مراحل در که پروریآبزی

 .ددار را تشکر

 

 منابع
 از بردارینمونه .آب کیفیت .1376 .4208 ایران ملی استاندارد .1

 و استاندارد موسسۀ کار، آیین. میکروبیولوژی هایآزمون برای آب

 .43تا  2 صفحات .ایران صنعتی تحقیقات

 هافرمکلی شمارش و جستجو .1386. 3759 ایران ملی استاندارد .2

 صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه. ایلوله چند روشبه آب در

 .اول چاپ. ایران

 به آب در هافرمکلی شناسایی و جستجو. 1382. 7225 استاندارد .3

. ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه .وجود عدم یا وجود روش

 .اول چاپ

پ.،  منصوری، و م. کرمی، ؛م. طالبی، ؛م. فرزان، ؛م. باقری، .4

 و صمصامی هایرودخانه آب کیفی پارامترهای مقایسه .1396

ماهی. مجله علمی  پرورش برای آب استانداردهای کیفی با دیناران

 .36تا  25 ، صفحات4 شماره ،26. دوره شیالت ایران

 ،.ع نیا، مصداقیو  .ک ندافی، ؛.ر زاده،نبی ؛.م برهمند،بینش .5

 استان در خزر دریای جنوبی نوار ساحلی هایآب کیفی آنالیز. 1391

 آن ساحلی هایطرح در محیط بهداشت ایهشاخص تعیین و گیالن

 پزشکی علوم دانشگاه مجله .1388-1389 هایسال در منطقه
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