
 1395 بهار/ 1/شماره  پنجمسال بیست و                                                                             مجله علمی شیالت ایران 

 

29 

 

 زهرا رودخانه هايرواناب نماتود وتخم كليفرمي هايبررسي باكتري

*1زهرا يعقوب زاده
 1صفري رضا، 

 
za_yaghoub@yahoo.com*

 

 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج پژوهشكده اكولوژي دریاي خزر ، موسسه تحقیقاتی علوم شیالتی كشور ،  -1
 ایران ساري، ،كشاورزي
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 چکيده

آمل،  یها شهرستان زیحوزه آبخ یبرا یاتیح تیمهم حفاظت شده در کشور است که اهم یها از رودخانه یکیرودخانه هراز 
عناصر  نیرباتیو ز نیاز بزرگتر یکی یو جنگل یکوهستان یو چشم اندازها ریو نور داشته و بخاطر نوع مس دونکناریبابل، فر

منظور بررسی آلودگی کلیفرمی وتخم نماتود روانابهای منطقه رودخانه هراز  بهمازندران محسوب شود. این مطالعه  یستیتور
( 1389تا شهریور 1388ایستگاه در طی یك سال )ازمهر 4رواناب رودخانه هراز، از  ینمونه آبها 48انجام گرفت. در این مطالعه 

نماتود  مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج  یکل، کلیفرم مدفوعی و تخم کرمها فرمیکل های¬ید باکتربرداشته شد ودر آن تعدا
کل به ترتیب متعلق به ایستگاه های نور  یفرمیکل یهایمطالعه حاضر نشان داد بیشترین و کمترین میانگین لگاریتم تعداد باکتر

 ینبود. همچنین بیشترین و کمترین میانگ (ml100CFU/ 77/1 ± 2/2)( و شهرك ایثار آمل ml100 CFU/95/1±1/3رود )
و شهرك ایثار آمل  (ml100CFU/ 23/1 ± 6/1)کلیفرم مدفوعی به ترتیب در ایستگاه نور رود  های¬یلگاریتم تعداد باکتر

های اههای نماتود در ایستگتعیین گردید همچنین میانگین شمارش تخم کرم( ml100CFU/54/0± 2/1)تهران  115و کیلومتر
 نشان مطالعه این نتایج. داشت نوسان آمل ایثار شهرك ایستگاه در عدد 124±41تا  رودعدد در ایستگاه نور  30مورد مطالعه از

رودخانه ها برای انتقال فاضالب های شهری و صنعتی و زه آب  ریتخلیه زباله در اطراف رودخانه و استفاده از مس لدلی به داد
های میکروبی و انگلی قرار دارند که بعد از دگیآلو معرض در هراز رودخانه هایاغداری، روانابهای مزارع کشاورزی و ب

 شود.یآب آن م تیفیورود به رودخانه موجب کاهش ک
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 مقدمه
سرچشمه  دماوند شمال قلهاز دره الر در  هراز رودخانه

طول رودخانه هراز به درازای تقریبی یک صد و  گيرد.می
بخش الریجان شروع می شود و از  الر از کيلومتر چهل 

و به دریای خزر سرازیر می  نمودهوسط شهر آمل عبور 
و با ورود فاضالب های شهری، روستایی، مراکز شود. 

امل ميکروبی تفریحی و رستوران های حاشيه رودخانه  عو
 Shahsavari) شودافزوده می و انگلی به آب این رودخانه 

 Poor & Esmaili Sari, 2007). 
زا در آب از آنجایی که آناليز  تمامی عوامل بيماری    

 ميکروب ها خاصی از پرهزینه و زمانبر است هميشه  گروه

 مورد ارزیابی کيفيت بهداشتی های شاخص عنوان به

گيرند)کليفرم ها، کليفرم های مدفوعی،  می قرار استفاده
نشان  استرپتوکک مدفوعی و کلستریدیوم پرفرنژنز( که

است که در  زا بيماری های ميکروب دیگر حضور دهنده
این باکتری های روده ای بعنوان   این ميان 
 شناخته شده اند  یا  شاخص های  زیستی 1بيواندیکاتورها

.(Raczynska, 2000; Rashed, 2000)   سر دسته این
 روده ای و اشریشيا کلی گروه از باکتری ها کليفرم های

خونگرم  حيوانات جزء فلور روده این باکتری ها هستند که
 .شوندانتقال داده می محيط زیست به بوده و به فراوانی 

دستگاه گوارش نيز  های خارج ازکليفرم بر این، عالوه
  Anderson, 2000; Environmentدارند ) وجود

Agency. 2002.) 
های در ارزیابی کيفيت بهداشتی آب تعداد باکتری    

های مدفوعی شاخص اصلی کليفرمی کل و تعداد کليفرم
ها است. باکتری کليفرم کل شامل طيف وسيعی از باکتری

می باشد که بطور طبيعی در روده انسان وحيوان ها دیده 
ه از باکتری می شوند، کليفرم مدفوعی که یک زیر شاخ

کليفرم کل است، شامل چندین گونه از باکتری کليفرم 
است که در روده ومدفوع حيوانات خونگرم وجود دارد. 
بنابر این غلظت باکتری کليفرم مدفوعی در رود خانه می 
تواند شاخص ورود فاضالب انسانی وحيوانی به رودخانه 

بر اساس (.  Maghrebi & Jamshidi, 2008باشند )
 یاستانداردها 2014و همکاران در سال  Northعات مطال

                                                 
1

-  Bioindicator 

 1000های کلکليفرم) یکشاورزبرای مصارف  آب تيفيک
(CFU در هر )100کليفرمهای مدفوعیو  تريل یليم 100 

CFU  می باشد.آنها همچنين بيان  تريل یليم 100در هر
در رسوبات  ییایباکتر یهاشاخص نيب ارتباطکردند که  

های باکتری رسوب یکه با بارگذارداردوجود آب  ارتفاعو
درجه حرارت آب باال رفتن . با بيشتری محبوس می شوند 

 نیبزرگتر ر می رودطوریکهباالت یکروبيم یها تي، فعال
می درجه حرارت آب  ییایباکتر یهاشاخص یفراوان عامل
 تيفيک یاست که استانداردهاآنها این  ینيب شي. پباشد
 North et ).خواهد شد شتريب گرم شدن آب و هوا باآب 

al, 2014) 
های شاخص های آلودگی ميکروبی در آب ميانگين    

در مقایسه با استانداردهای جهانی به دليل  رودخانه هراز
ازدحام  کشاورزی و شهری ، انواع فاضالب های خانگی، 

بوده و آب این رودخانه  از حد استاندارد بيش  جمعيت
عمومی  سال جهت آبياری  هایماه برخی از فقط در

 ,Shahsavari  Poor & Esmaili Sari)مناسب می باشد

2007; Shahsavari Poor et al, 2007.) 
گونه کرم لوله ای یا نماتود شناسایی  80000بيش از     

گونه آنها جز عوامل انگلی شناخته شده 15000شده که 
حتی در  در تمامی محيط هااین گروه از جانوران  اند. 

های سطحی در اغلب آبنماتودها  .قطب یافت می شوند
مرتبط با سطح  آنهاميزان حضور که  می شوندیافت 
 (.Crompton, 1988) مدفوعی است آلودگی

مقاومت تخم بعضی از نماتودها بویژه تخم آسکاریس،     
های قالبدار در طبيعت موجب ماندگاری تریکوسفال و کرم

منابع آبی دسترسی پيدا نموده آنها شده و از این طریق به 
های  و موجب آلودگی آب می شوند. با توجه به بررسی

ميليون نفر از مردم دنيا به برخی  1500انجام شده در دنيا 
های نماتود از جمله آسکاریس و تریکوسفال آلوده از انگل

 (.Crompton, 1988هستند )
  و Ascaris lumbricoides آلودگی توسط    

Trichuris trichiura از رایج ترین و فراوان ترین  یکی
آلودگی های انگلی است که احتماأل به خاطر چرخه 

 ;Bouchet et al, 2003زندگی و انتقال  مشابه آنهاست )

Goncalves et al,2003.) 



 1395 بهار/ 1/شماره  پنجمسال بیست و                                                                             مجله علمی شیالت ایران 

 

31 
 

 : موقعيت ایستگاه های مورد مطالعه در رودخانه هراز 1شکل 

  Ascaris  lumbricoides براساس آمارنماتود روده ای
کند یعنی ان را ساالنه آلوده می% از جمعيت جه25تقریبأ 
ميليون نفر عالئم بالينی را  210ميليون نفر که  1500

(. این انگل انتشار Crompton, 1988نشان می دهند )
جهانی دارد و پراکنش آن به طور وسيعی توسط عادت 
های محلی در دفع فضوالت انسانی تعيين می شود، زیرا 

های آن در مدفوع انسان در خاك زنده مانده  و تخم
 ;Elkins et al, 1986ست را آلوده می کند  )محيط زی

Camillo, 1989 و یکی از مشکالت اساسی در بهداشت .)
 Elkins etعمومی در کشورهای آمریکای التين است  )

al., 1986.) 
 منبع تا مين ترین مهم رودخانه هراز که این به توجه با    

 هراز دشت کشاورزی و بخش صنعت نياز مورد آب کننده

 سد احداث دالیل از یکی ازطرفی، و شود می محسوب

 مردم شرب آب تامين ،)حال ساخت هراز )در مخزنی

بررسی شاخص های ميکروبی کليفرم کل  لذا است، منطقه
های وکليفرم مدفوعی و نيز تعداد تخم نماتودهای رواناب

این مطالعه در ارتباط با  .است ضروری رودخانه این

حداث سد منگل در استان مطالعات زیست محيطی طرح ا
 مازندران بوده است. 

 
 هامواد و روش

 های منتخب نمونه برداری ایستگاه
ایستگاه در مناطق حوزه آبریز رودخانه هراز و محدوده  4

مطالعاتی طرح سد مخزنی منگل انتخاب و نسبت به نمونه 
 برداری از آن در زمانهای مشخص اقدام شد.

بر روی رودخانه هراز در  (St.ww2)2 1ایستگاه شماره 
محل خروجی این رودخانه از شهر آمل )در انتهای شهرك 

 ایثار زیر پل کمربندی آمل محمودآباد( 
در محل ایستگاه  (St.ww3) 2ایستگاه شماره 

متر بعد از محل پيشنهادی  2000هيدرومتری کره سنگ )
 ساختگاه سد منگل( 

ور رود بر روی رودخانه ن (St.ww4) 3ایستگاه شماره 
 متر قبل از الحاق نور رود به رودخانه هراز( 200)

بر روی رودخانه هراز، قبل از  (St.ww5) 4ایستگاه شماره 
 کيلومتری تهران.  115الحاق آن با نور رود  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2

- station waste water 



 ...نماتود وتخم كلیفرمی هايبررسی باكتري                                                                        زاده و صفريیعقوب 

32 
 

 برداری نمونه
 مهر هانه و در طول یک سال )ازبه طور ما بردارینمونه

( انجام گرفت .نمونه برداری با 1389تا شهریور 1388
استفاده از شيشه های در سمباده ای استریل انجام 

 نمونه دوره نمونه برداری(. ابتدا ظروف 12شد)مجموعاً 

 برده فرو عمق به رواناب آب داخل را شده استریل برداری

و پس از پرشدن در  باز کرده درشيشه را  آب داخل در
شيشه در زیر آب گذاشته شد سپس نمونه ها در 
کوتاهترین زمان به آزمایشگاه ميکروبيولوژی پژوهشکده 

 اکولوژی دریای خزر انتقال یافت.
 

 آماده سازی نمونه های ميکروبي
پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه ابتدا با استفاده از سرم 

تهيه کرده و  1/0ه رقت فيزیولوژی استریل از هر نمون
 کروم اگار بصورت کشت سطحی بر روی محيط کشت

ECC  درجه سانتيگراد بمدت  44و37دمای  2در  مایع
ساعت در انکوباتور قرار داده و برای شمارش  72-24

 کليفرم واشرشياکلی استفاده شد . در محيط کشت های
های گروه کلی فرم به رنگ  باکتری مایع ECC کروم اگار

مز و اشرشيا کلی به رنگ آبی نمایان می گردد قر
(Macfaddin, 2000.) ها و آزمونهای شمارش کليفرم

های  استاندارد ملی ایران  به شناسایی اشرشيا کلی  بروش
و جهت آناليز آماری  انجام گردید  5234و  5486شماره  
 استفاده گردید. DUNCAN و  ANOVAهای از آزمون

 برای شمارش تخم نماتودها آماده سازی نمونه ها
ميلی  100جهت نمونه برداری از هر ایستگاه به ميزان  

ميلی ليتر از نمونه  7/0ليتر نمونه آب اخذ شدو بالفاصله  
% مخلوط 10ميلی ليتر فرمالدئيد مرك  3/6مورد نظر  با 

شده و به آزمایشگاه انگل شناسی پژوهشکده اکولوژی 
 3مایشگاه به محلول فوق دریای خزر منتقل گردید. در آز

ميلی ليتر دی اتيل اتر اضافه شد. سپس درب لوله حاوی 
نمونه را بسته و لوله کامأل تکان داده شد تا فرمالين و اتر 
مخلوط شدند سپس درب لوله برداشته شد تا گاز حاصله 

خارج شود. در مرحله بعد لوله حاوی نمونه را به مدت یک 
دقيقه سانتریفوژ شد، پس دور در  2000دقيقه با سرعت 

ميلی ليتر درو  1محلول رویی تا حجم 1از سانتریفوژ 
ریخته شد و  ميلی ليتر  باقيمانده همراه با رسوب با 

مورد بررسی ميکروسکوپی قرار  40و  10عدسی های 
گرفت . تعداد تخم شمارش شده در یک قطره برداشت 

در  ضرب کرده تا تعداد تخم  10شده از رسوب ا در عدد 
 ميلی ليتر  بدست آید.  1
 

 تجزیه و تحليل آماری 
های متغير یعنی دو گروه از متغيرها در این مطالعه 

متغيرهای وابسته ها( و  ،فصلهاایستگاه ) مستقل
 ,Bluman) زیستی( در نظر گرفته شدند )پارامترهای

از آزمون های  آماریبرای تجزیه و تحليل (. 1998
 .گردیداستفاده ای نرمال شده ک بر روی داده هپارامتری

 ,Excelثبت اطالعات و کالسه بندی داده ها در نرم افزار 

و تجزیه و تحليل داده ها در برنامه های آماری  2003
SPSS   در ضمن تمام  استفاده گردید. 5/11نسخه

( آورده Mean±SEميانگين ها به همراه خطای استاندارد )
درصد و 95مينان با ضریب اط Pشده است. تعيين ارزش 

 مورد ارزیابی قرار گرفت . 05/0در سطح معنی دار 
 

 نتايج
ميانگين لگاریتم باکتری های  کليفرمی  نتایج نشان داد که

 ازهای مورد مطالعه کل در ایستگاه

CFU/100ml77/1±2/2  در ایستگاه شهرك ایثار آمل تا 

CFU/100ml95/1±1/3  در ایستگاه نور رود و ميانگين
م ساالنه باکتری های  کليفرمی مدفوعی در لگاریت

در  CFU/100ml54/0±2/1 های مورد مطالعه از ایستگاه
در  CFU/100ml 23/1±6/1ایستگاه شهرك ایثار آمل تا 

  (.1ایستگاه نور رود نوسان داشت )نمودار
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 ایستگاه حسب کليفرم مدفوعي و رواناب بر کل، لگاریتم کليفرم SE ±ميانگين مقایسه  :1نمودار

 

های کل در فصول ميانگين لگاریتم کليفرم تغييرات دامنه
در فصل زمستان   CFU/100ml4/1±1/2 مورد مطالعه از 

 تغييرات دامنهدر فصل بهار و  CFU/100ml 8/1±6/3 تا

های مدفوعی در فصول مورد ميانگين لگاریتم کليفرم

در فصل زمستان   CFU/100ml58 /0±2/1 مطالعه از 
در فصل بهار متغير بود   CFU/100ml 5/0 ± 7/1 تا

 (.2)نمودار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 فصول حسب و کليفرم مذفوعي، رواناب بر کل مقایسه ميانگين لگاریتم  کليفرم -2نمودار

 

های های کل درماهميانگين لگاریتم کليفرم تغييرات دامنه

در ماه شهریور  CFU/100ml 45/0± 1/1مورد مطالعه از 

 دامنه در ماه مرداد و CFU/100ml09/2±2/4 تا 

های های مدفوعی درماهميانگين لگاریتم کليفرم تغييرات

 های آبان  تا ماه CFU/100ml2/0±9/0مورد مطالعه از 

CFU/100ml 8/1±2/2   در مرداد متغير می باشد

 (. 3)نمودار
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 های نمونه برداریماه حسب هراز بر های رودخانهليفرم مدفوعي ، روانابو ک مقایسه ميانگين لگاریتم کليفرم کل :3نمودار

 

های بر اساس محاسبه های آماری و به کمک آزمون
ANOVA  وDUNCAN  ميانگين 95در سطح %

ایستگاه نمونه  8ی کل در بين لگاریتم تعدا د کليفرم ها
برداری وبين فصل ها و ماه ها تفاوت معنی داری وجود 

 دارد.
همچنين مقایسه دوبدو ميانگين ها در بين فصل ها ،     

ماه ها و ایستگاه های مختلف آبهای سطحی هراز اختالف 
 . (p<0.05)معنی دار وجود دارد 

ی بر اساس محاسبه های آماری تعداد کليفرم ها    
ایستگاه نمونه برداری وبين فصل ها و  8مدفوعی در بين 

 . (p>0.05) نداردماه ها تفاوت معنی داری وجود 
نتایج حاصل از بررسی شمارش تخم نماتد در ایستگاه    

 آمده است.  2های مختلف در جدول 

 

 مقایسه تعدا د  تخم کرم های نماتود مشاهده شده در رودخانه هرازبرحسب ایستگاه وفصل  :2جدول 

ایستگاه                                     

 فصول

 تهران 115کيلومتر  نوررود سنگ کره شهرك ایثار آمل

 110±11 100±6 100±7 350±14  88پایيز

 50±12 60±8 230±21 270±7 88زمستان

 140±11 80±5 100±8 330±14 89بهار 

 160±15 120±12 170±12 540±16 89تابستان

 38±17 30±15 50±24 124±41 *ميانگين ساالنه

(Log CFU/100ml) ± SD       ميانگين* 

 

ميانگين ساالنه تعداد تخم کرم های  ایج نشان داد کهنت
 عدد در ایستگاه  30نماتود در ایستگاه های مورد مطالعه از

عدد در ایستگاه شهرك ایثار آمل نوسان  124نور رود تا 
 (.4داشت )نمودار
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 های مختلفمقایسه ميانگين تخم نماتود در ایستگاه :4نمودار 

 

انگين تخم نماتود در فصول مورد مطالعه مي تغييرات دامنه
عدد در فصل تابستان   82عدد در فصل زمستان  تا  51از 

 (.5متغير می باشد  )نمودار

های مورد ميانگين تعداد تخم نماتود درماه تغييرات دامنه
در ماه شهریور متغير  85 ن تا در ماه آبا32مطالعه از  عدد 

(.6می باشد  )نمودار
 

 

 

 

 

 

 

 

 ميانگين تعداد  تخم نماتود بر اساس فصل  :5نمودار 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های نمونه بر داریمقایسه ميانگين تعداد  تخم نماتود بر حسب ماه :6نمودار

بيشترین آلودگی نماتود مربوط به شهرك ایثار آمل است 
که پایين دستترین ایستگاه نمونه برداری است و بيشترین 

بر  باشد.آلودگی نماتودی مربوط به فصل تابستان می
 8اساس محاسبه های آماری تعداد تخم نماتود در بين 
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ایستگاه نمونه برداری و بين فصل ها و ماه ها تفاوت معنی 
 . (p>0.05)ی وجود نداشتدار
 

 بحث 
 زمستان فصل در های کل کليفرم مقدار بررسی این در

 مقدار بيشترین بوده است. حداکثر بهار فصل در و حداقل

 در آن مقدار ترین کم و نور رود ایستگاه در شاخص این

ميانگين لگاریتم  .شد دیده شهرك ایثار آمل ایستگاه
های مورد در ایستگاههای  کليفرمی کل ساالنه باکتری

 در ایستگاه شهرك ایثار تا  CFU/100ml 2/2مطالعه از 

CFU/100ml 1/3  .در ایستگاه نور رود نوسان داشت
ها اندازه گيری کيفيت ميکروبيولوژیکی آب با آناليز کليفرم

های شاخص در آب، مدفوع می شود. ميزبان ارگانيسم
-وانات خونگرم مخصوصا انسان برخی از حيحيوانات خون

سرد رسوبات و سویه های آزادزی هستند بنابراین منبع 
 Sivaraja and)آلودگی مدفوعی اغلب مبهم است

Nagarajan, 2014) . 

های سطحی هستند که یکی از انواع رواناب،  فاضالب    
 بدنبال بارش باران وذوب برف ویخ ایجاد می شوند.

.(Shahsavari  Poor & Esmaili Sari, 2007)  در این
بررسی آلوده ترین ایستگاه ، نور رود بود که علت احتمالی 
آن وجود  یک واحد مرغداری در نزدیکی آن ممکن است 

هایی که در این ناحيه جاری رسد  روانابباشد. به نظر می
می شوند به علت آلوده شدن به فضوالت مرغداری بار 

یش های  کليفرمی کل و مدفوعی را افزاآلودگی باکتری
 دهند. 

باکتری های کليفرمی مدفوعی مقداردر این بررسی     
 بود. حداکثر بهار فصل در و حداقل زمستان فصل در روده

 ترین کم و نور رود ایستگاه در شاخص این مقدار بيشترین

ميانگين  .شد دیده شهرك ایثار آمل ایستگاه در آن مقدار
های مورد  لگاریتم ساالنه کليفرم های مدفوعی در ایستگاه

در ایستگاه شهرك ایثار و  CFU/100ml 2/1مطالعه از 
در ایستگاه نور  CFU/100ml 6/1 تهران تا  115کيلومتر 

 بررسی کيفيت آب رودخانه هرازرود نوسان داشت. نتایج 
 در پایين دسترودخانه هراز الودگی  که ميزان نشان داد

خانه ميکروبی رود آلودگیباشد و  میبيشتر از باال دست 
بيشتر از  های مورد مطالعه ایستگاه تمامیفصل بهار در  در

 Shahsavari  Poor & Esmaili)سایر فصول ميباشد

Sari, 2007; Shahsavari Poor et al., 2007.)  
 بارندگی، ميزان در کاهش لحاظ به تابستان فصل در    

 همچنين آن، از ناشی های وآلودگی کشاورزی های رواناب
 رواناب، شدن جاری از ناشی) طبيعی ایه آالینده

 به اطراف محيط از آالینده مواد انتقال و خاك فرسایش

 با مقایسه در خود مقدار حداقل به فصل این در (رودخانه

 (.Parizanganeh et al., 1997)رسد می فصول سایر
 و رواناب شدن جاری و بارندگی شروع با بهار فصل در     

 مجدداً رودخانه به اطراف حيطم از ها آلودگی انتقال

این  در مقدار این که هستيم شاهد را ميکروبی بار افزایش
 با رسد می نظر به آن از پس .رسد می حداکثر به فصل

 نزوالت شدن تبدیل و دما کاهش و زمستان فصل شروع

 های رستوران فعاليت شدن کم برف، به باران از آسمانی

 ميکروبی آلودگی بار جمعيت ازدحام شدن کم اطراف،

-et al., 1998, Alمی یابد) کاهش رودخانه

Kharabsheh, 1999 Banat نتایج نشان دادکه  .)
های های بوم شناختی رودخانه تجن در ایستگاهدربررسی

پایين دست، بعلت وجود مزارع پرورش ماهی وکارخانه 
چوب وکاغذ کيفيت آب بطور معنی داری کاهش می یابد 

، معادن، واحدهای خدماتی و مزارع پرورش ماهی
های رودخانه هراز هستند  آالینده ترین ها از مهم رستوران

(et al., 2012 Sharifinia .) 
های ميانگين تعداد تخم کرمهای نماتود در ایستگاه    

عدد در  124عدد در ایستگاه نور رود تا  30مورد مطالعه از
 غييراتت دامنه ایستگاه شهرك ایثار آمل نوسان داشت و

عدد در   51ميانگين تخم نماتود در فصول مورد مطالعه از 
عدد در فصل تابستان  متغير بوده  82فصل زمستان  تا

های مجاور های رستورانمنابع مختلف نظير فاضالب است.
رودخانه ، وجود حيوانات اهلی و خانگی در اطراف رودخانه 

در و همچنين بروز سيالب و گل آلود نمودن رودخانه 
فصول مختلف  از جمله مهمترین منابع آلودگی انگلی 
رودخانه هراز به شمار می آیند. تعداد تخم درآب رودخانه 

گردد از جمله حجم فاضالب به عوامل چندی مرتبط می
که که در وارده به رودخانه، شدت و درصد آلودگی افرادی

           مجاورت حوزه آبریز این رودخانه ها زندگی می کنند
) شهرها و روستا ها(  و تعداد حيوانات اهلی و وحشی که 
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 ,Kolsky & Blumenthalدر این حوزه وجود دارند)

متر  15 -20(. با توجه به دبی آب رودخانه هراز که 1995
مکعب در ثانيه برآورد گردید، تعداد تخم کرم نماتود در 

رسد و از آب رودخانه در هر ثانيه به چندین ميليون می
های کنار رودخانه هراز را ن طریق می تواند آب تفرجگاهای

که مردم برای تفریح در فصول گرم از آن استفاده می 
کنند آلوده و از این طریق بهداشت انسانی را مورد تهدید 

 شاخص برای آمده دست به مقادیر به توجه با قرار دهد.  

 و کليفرم، اشرشيا کلی و با ها آن مقایسه وميکروبی  های
 آشاميدن جهت هراز رودخانه آب شده اعالم مجاز مقادیر

 مورد هایماه از یک هيچ در تفریحی های استفاده و انسان

 .نيست مناسب مطالعه
های کليفرمی کل، مدفوعی و تخم نتایج تعداد باکتری    

نماتود در مقایسه با استانداردهای بين المللی نشان دهنده 
ی مورد بررسی در رودخانه هاآن است که اکثر ایستگاه

هراز از لحاظ کيفيت در سطح پایينی قرار دارند. و برای 
 شرب مناسب نيستند.

 
 تشکر و قدرداني

 پژوهشکدهاسبق  رئيس غالم پور دکتررضا از وسيله بدین

 انجام جهت را الزم هایهماهنگی که خزر دریای اکولوژی
 این .رددگ می قدردانی و تشکر اند، داده انجام پروژه این

 شده حمایتمهندسين مشاور توازون محيط   توسط پروژه

 .است
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Abstract 

Haraz River is an important river in north of Iran. This river is one of the vital importances in 

Mazandaran province and cities of Amol, Babol, Fereidoon'kenar and Nour. This river is 

considered the largest and most beautiful tourist destinations of Mazandaran because it has the 

path and landscape of the mountainous and forest. This study was conducted for survey the 

coliforms and nematode eggs in runoff of Haraz River. Forty eight samples from four stations 

were taken during a year and samples examined for total coliform, fecal coliform and 

nematode eggs. The results showed that maximum and minimum of total coliforms in runoff 

was observed in Nourrod (3.1 ±1.95 CFU/100ml) and Shahrak Esar Amole (2.2 ±

1.77CFU/100ml) and also maximum and minimum of fecal coliforms was in Nourrod (1.6 ±

1.23 CFU/100ml) and Shahrak Esar Amole (1.2 ±.54 CFU/100ml) respectively. Also, the 

average annual number of nematode worm's eggs in the studied stations was varied between 

30 in Nourrod to 124 ±41 in Shahrak Esar Amole.The results of this study showed that due to 

discharging of wastewater, sewage and runoff into the River result in decrease of water 

quality. Low quality of this river is caused distribution of microbial and parasites infections 

and is also contaminated of water used for agriculture, fish farms and horticulture.  
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