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بررسي برخي شاخصهای میکروبي و موادمغذی در سواحل جنوبي دریای خزر ،استانگیالن
محسن محمدی گلنگش ،*6عبدالعلي موحدی نیا 2و زهرا بزرگ پناه خراط

9

 .*6گروه علوم و مهندسي محیط زيست ،دانشكده منابع طبیعي ،دانشگاه گیالن ،صومعه سرا ،گیالن
 .2گروه زيست شناسي دريا ،دانشكده علوم دريايي و اقیانوسي ،دانشگاه مازندران ،بابلسر
 .9دانش آموخته کارشناسي ارشدمحیط زيست گرايش آلودگي ،دانشكده منابع طبیعي ،دانشگاه گیالن ،صومعه سرا

تاريخ پذيرش6931/62/61 :

تاريخ دريافت6931/61/22 :

چکیده
توجه به آلودگي میكروبي و مواد مغذی در سواحل جنوبي دريای خزر برای سالمت گردشگران وحفظ محیط زيست
ضروری است .در اين تحقیق برخي از پارامترهای مهم فیزيكوشیمیايي ،مواد مغذی ،شاخصهای میكروبي و پارامترهای
اکسیژنخواهي مورد مطالعه قرارگرفت .نمونهبرداری در  3منطقه از آستارا تا چابكسر و در هر ايستگاه با  1تكرار انجام
شد .در مناطق مورد مطالعه ،میانگین های دما  ،22/42 C°شوری  ،2/21 pH ،2/5 pptفسفات  ،1/49mg/lنیترات mg/l

 ،2/26کلیفرممدفوعي ،)MPN/100ml( 644کلیفرمکل  BOD5 ،)MPN/100ml ) 121/3به مقدار  9/1mg/lو  CODبه
مقدار  3/49mg/lبدست آمد .حداکثر غلظت مواد مغذی در انزلي و کیاشهر مشاهده شد .نتايج بیانگر همبستگي مواد
مغذی با همديگر و همبستگي بین  CODبا شاخص های میكروبي مي باشد .مقايسه مقدار شاخص های میكروبي با
استانداردهای ملي و جهاني برای شناگاهها نشان مي دهد که میانگین  3ايستگاه  ،فراتر استانداردها بوده و بعلت بار
آلودگي میكروبي محدوده ايستگاه های انزلي و لوندويل نیاز به مديريت وِيژه دارد.
واژگان کلیدی :آلودگي میكروبي ،موادمغذی ،دريای خزر ،استان گیالن

* نويسنده مسئول ،پست الكترونیکm_mohammadi@guilan.ac.ir :
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کليفرممدفوعي از اين گروه باکتریها هستند که در
روده موجودات خونگرم زندگي ميکنند .باتوجه به
اينكه زيستگاه طبیعي اين باکتریها اکوسیستمهای
آبي نميباشد ،حضور آنها در محیطهای آبي ،نشانگر
آلودگي محیط به فاضالب انساني و حیواني در کوتاه
مدت است ( .)Salmanov, 2006اکسیژنخواهي
بیولوژيكي 1 6روزه ( )BOD5يكي ديگر از شاخص-
های مهم ،در جهت ارزيابي کیفي اکوسیستمهای
آبي ميباشد که با سنجش آن سهم اکسیژنخواهي
میكروارگانیسمها در اکوسیستمهای آبي مشخص
ميشود (.)Sapozhnikov et al., 2012
شاخص CODيا اکسیژنخواهي شیمیايي 2يكي
ديگر از شاخصهای کیفي است که بیانگر مصرف
اکسیژن محلول در آب در طي واکنشهای شیمیايي
ميباشد .افزايش مصرف اکسیژن محلول ،حرکت در
مسیر بيهوازی شدن اکوسیستم و در نهايت تولید
گازهای سمي و با بويي نامطبوع است که توسعه
فعالیتهای انساني را دچار چالش ميکند ( Alles,
 .)2006سالهای اخیردر خارج از کشور ،بررسيهای
بسیاری ،جهت تخمین آلودگي میكروبي سواحل
گرفته است و شاخص های مورد بررسي در اين
مطالعات با در نظر گرفتن نوع کاربری مناطق،
عموما" شاخص های میكروبي ،پارامتر های
فیزيكوشیمیايي بود که میتوان به مطالعات  Kimو
همكاران( )2005در کره Caron ،و همكاران()2010
در کالیفرنیا Cemek ،و همكاران ( )2010درترکیه
اشاره کرد ،مطالعات مشابه در محدوده دريای خزر
با ديدگاه اکولوژيک و ارزيابي بار میكروبي و شاخص
های اکسیژن خواهي نیر در داخل انجام شد که
مي توان به مطالعات  Khatib Haghighiو

 .1مقدمه
دريایخزر بعنوان بعنوان يک اکوسیستم ارزشمند به
لحاظ اکولوژيكي ،با گونههای منحصر بفردی از
ماهیان خاوياری و اقلیم و سواحل زيبا ،همواره مورد
توجه گردشگران مختلف و سازمانهای بین المللي
بوده است .اين درياچه به عنوان بزرگترين توده آبي
لبشور محصور درخشكي در سطح زمین محسوب
ميشود که از شمال به روسیه ،ازجنوب به ايران،
ازغرب به جمهوریآذربايجان و از شرق به جمهوری-
ترکمنستان و قزاقستان محدود ميشود .وسعت خزر،
در حدود 921411کیلومترمربع است و با در
نظرگرفتن عوارض بستر و خصوصیات هیدرولوژيک
به سه بخش شمالي ،میاني و جنوبي تقسیم ميگردد
( .)Radojevic et al., 2012خزر جنوبي با مساحت
 64214کیلومترمربع ،بیش از  11درصد از حجم کل
آب اين درياچه را به خود اختصاص داده است
( .)Kostianoy et al., 2005در اين دريا ،پارامترهای
بیولوژيک با فاکتورهای غیرزيستي از قبیل شوری و
دما به طور دائم در حال تأثیر متقابل بر يكديگر مي-
باشد ( .)Aladin and Plotnikov, 2004نیترات و
فسفات ،مناطق ساحلي خزر را ،به محلي مناسب
برای رشد و تكثیر بسیاری از آبزيان تبديل ميکنند.
متاسفانه ،حجم باالی انواع پسابهای کشاورزی،
موجب باال رفتن غلظت موادمغذی ،شكوفايي جلبكي
و مرگومیر آبزيان شده ( )Badri et al., 2016و
عالوه بر اثرات اکولوژيكي از نظر زيباشناختي و
محدوديت در توسعه صنعت توريسم و اکوتوريسم
ساحلي ،از پتانسیلهای توسعهای سواحل نیز کاسته
ميشود ( .)Das et al., 2011از ديگر مشكالت
موجود در محیطهای ساحلي خزر ،آلودگيهای
میكروبي است که از مهمترين شاخصهای اين
آلودگي ،مي توان به باکتریهای کليفرم اشاره کرد.

1

Biochemical Oxygen Demand
Chemical Oxygen Demand

2
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 )2010( Khodaparastدر تاالب انزلي و
 Hamzehpourو همكاران ( )2015در سواحل
سیسنگان اشاره نمود .دريای خزر با شرايط خاص
ژئوموفولوژيكي و تنوع گونهای منحصربهفرد
ازحساسیت و اهمیت اکولوژيكي ويژهای برخوردار
مي باشد .روند روبهرشد جوامع انساني و توسعه انواع
کاربری ها در سواحل جنوبي دريای خزر در کنار
توسعه رو به رشد توريسم ساحلي ايجاب مي کند که
توجه به کیفیت محیط زيست و سالمت عمومي
بیشتر مورد توجه واقع شود ( Aladin and
 .)Plotnikov., 2004بر اساس مطالعات انجام شده
در داخل و خارج و بررسي های کتابخانه ای و
میداني ،سنجش پارامترهای فیزيكوشیمیايي و
اکسیژن خواهي در بررسي و تحلیل بار آلودگي
میكروبي در اکوسیستمهای آبي ضروری به نظر مي
رسند ،لذا در اين تحقیق ،برخي ازمهمترين
پارامترهای فیزيكوشیمیايي و بیولوژيكي از جمله
نیترات ،فسفات ،کلیفرممدفوعي ( )FCکليفرم کل
( )TCبهمراه شوری ،دما COD ،pH ،و  ،BODدر
آبهای سواحل جنوبي خزر واقع در استانگیالن به
منظور ارزيابي جامع مورد بررسي قرار گرفتهاست.

شكل .6موقعیت ايستگاه ها در سواحل جنوبي
دريای خزر
جهت تعیین کليفرمکل و کليفرمهای مدفوعي،
ازظروف شیشهای يک لیتری استريل ،برای جمع-
آوری نمونههای آب استفاده شد و نمونهها در يخدان
يونولیتي حاوی يخ به آزمايشگاه منتقل شدند .برای
سنجش میكروبي آب ،از روش تخمیر چند لولهای
استفاده شد و نتايج آن به صورت بیشترين تعداد
احتمالي گزارش گرديد ( .)APHA, 2012جهت
تعیین میزان  ،BOD5پس از انتقال نمونهها به
آزمايشگاه ،هوادهي اولیه انجام شد و با کنترل
فاکتورهای تأثیرگذار مانند نور ،درجهحرارت،
همگنسازی ،کنترل فرآيندهای نیتريفیكاسیون در
زمان 1روز ،ازدستگاه سنجش  BOD5شرکت
 WTWآلمان استفاده گرديد .میزان CODدر هر
ايستگاه مطابق روش استاندارد متد ،با استفاده از
راکتور WTWآلمان و اسپكتروفتومتری مورد آنالیز
قرار گرفت ( .)Abuzaid et al., 1997جهت تعیین

 .2مواد و روش
در اين تحقیق نمونهبرداری از آبهای سواحل
دريایخزر در استانگیالن ،از  3ايستگاه واقع در
آستارا ،لوندويل ،چوبر ،گیسوم ،رضوانشهر ،بندرانزلي،
کیاشهر ،چمخاله و چابكسر مطابق شكل( )6انجام
شد .نمونهگیری از آب برای مطالعات میكروبي ،با
بهرهگیری از استاندارد ملي  ،(2007) ISIRI 4212با
استفاده از بطریهای سترون شده و برای ساير
شاخصها اکولوژيک ،با استفاده از بطریهای نمونه-
بردار نانسن انجامگرفت (.)Clesceric., 2005
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مختلف است ( .)P<1/11نتايج نشان ميدهد که
بیشینه مقدار دمايي در ايستگاه چوبر و آستارا به
میزان  29/2درجهسانتيگراد و کمینه مقدار دمايي
در ايستگاه رضوانشهر به میزان 26/4درجهسانتي-
گراد بدست آمد .بیشترين میزان شوری در ايستگاه
گیسوم و کمترين مقدار شوری در انزلي به ترتیب با
مقادير 61/12و  1/3pptمشاهدهشد .همچنین
کمترين میزان  pHدر ايستگاه انزلي با مقدار  1/2و
بیشترين  pHبه میزان  2/91درآستارا بدستآمد.
نتايج حاصل از آزمون ANOVAنشان ميدهد که
میزان پارامترهای موادمغذی ،آلودگي میكروبي
واکسیژنخواهي در ايستگاههای مختلف ،دارای
تفاوت معناداری بوده است ( .)P<1/11ايستگاه انزلي
دارای بیشترين میزان  BODو  CODبه ترتیب با
مقادير 1/3و 21میليگرم بر لیتر بوده است .کمترين
میزان  BODبا مقدار  2/16میلي گرم بر لیتر در
آستارا و کمترين  CODبا میزان 4میلي گرم بر
لیتردر ايستگاه کیاشهر مشاهده شد .میزان آلودگي
کليفرممدفوعي در منطقه ،در محدوده
 61/6 - 116 MPN/100mlو میزان کليفرمکل در
محدوده  94-4111MPN/100mlاندازهگیری شد.
بیشترين میزان آلودگي کليفرمکل وکليفرم-
مدفوعي ،در ايستگاه انزلي بدست آمد و کمترين
میزان آلودگي کليفرمکل وکليفرمهایمدفوعي به
ترتیب در ايستگاه کیاشهر و آستارا مشاهده شد.
میزان نیترات در محدوده  6/61-1میليگرمبرلیتر
اندازهگیری شد و باالترين میزان نیترات در ايستگاه
کیاشهر بدست آمد .میزان فسفات در محدوده
 1/11-6/69میليگرمبرلیتر مشاهده شد که
بیشترين مقدار برای فسفات در انزلي اندازهگیری
شد وکمترين میزان فسفات و نیترات در ايستگاه
چوبر مشاهده شد.

غلظت نیترات و فسفات محلول ،نمونهها در محل ،با
کاغذ صافي واتمن (1/41میكرون) ،بمنظور حذف
مواد معلق از آب ،فیلتر شده و در داخل ظروف درب
پیچ دار و فشاری بدون داشتن فضای خالي ،جمع-
آوری شدند .نمونهها در يخدان يونولیتي حاوی يخ
قرار گرفته و پس از انتقال به آزمايشگاه ،آنالیز
نمونهها با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر
مدل  Hach DR5000انجام شد( Eaton et al.,
 .)2005فاکتورهای pHو درجهحرارت با استفاده از
دستگاه pHمتر و میزان شوری با دستگاه شوریسنج
پس از انجام مراحل کالیبراسیون اولیه و در محل
نمونهبرداری مورد سنجش قرارگرفتند .کلیه آنالیزها
با استفاده از نسخه  24نرمافزار  SPSSو رسم
نمودارها با بكارگیری نرمافزار اکسل  2161صورت-
گرفت .در ابتدا جهت بررسي نرمال بودن داده از
آزمون کولموگروف-اسمیرونوف استفاده شد .در
ادامه آزمون تجزيهواريانس يکطرفه ( One-Way
 )ANOVAبرای بررسي اختالف معني دار پارامتر ها
در بین ايستگاه ها انجام شد .از پس آزمون Tukey
جهت تفكیک گروه های داری اختالف معنيدار بین
ايستگاهها در سطح اطمینان 31درصد استفاده
گرديد .همبستگي بین پارامترها با استفاده از آزمون
همبستگي پیرسون بررسي شد.

 .3نتایج
نتايج حاصل از آنالیز پارامترهای محیطي ،مواد-
مغذی ،شاخصهای میكروبي و نیز میزان BODو
 CODدر آبهای سواحل دريایخزر در استانگیالن
در جدول( )6ارائه شده است .نتايج آزمون ANOVA
بیانگر وجود تفاوت معنيدار در میزان پارامترهای-
محیطي شامل دما ،شوری و  pHدر ايستگاههای
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جدول .6نتايج آنالیز پارامترهای مواد مغذی ( ،)mg/lشاخصمیكروبي ( ،)MPN/100mlاکسیژنخواهي ( ،)mg/lدما ( ،)0cشوری
( )pptو  pHدر آبهای سواحل جنوبي دريایخزر.
لوندويل

چوبر

گیسوم

رضوانشهر

انزلي

کیاشهر

چمخاله

چابكسر

میانگین±
انحرافمعیار

BOD
COD

2/16±1/6d

1/12±1/111a

9/62±1/16c

4/16± 1/16b

9/9±1/16 c

1/3±1/11a

2/6± 1/16d

9/19±1/11 c

9/19±1/16c

9/11± 6/4

2±1/16d

66/33± 1/16b

1/31± 1/11f

2/16± 1/16d

3/16± 1/16c

21± 1/11a

4±1/111 g

1/34±1/6f

1/6±1/16e

3/49 ± 1

*TC

611±1/11g

266±1/6c

611± 1/11e

211± 1/11b

261± 1/11d

4111±1/9a

94± 1/11h

611± 1/11g

669±1/2f

121/3±6931

*FC

11/6± 1/6c

621/6± 1/6b

21± 1/11bc

19/4±1/11bc

31/11±1/6bc

111/1± 1/1a

24/6± 1/6bc

11/6± 1/6c

11/6± 1/6c

644±621/1

نیترات

e

e

e

6/16± 1/16

e

c

f

ef

آستارا

6/6± 1/13

c

6/66± 1/12

ef

6/11± 1/11

b

2/16± 1/16

a

4/1±1/14

a

d

1/62± 1/19

d

b

ef

6/22± 1/12

c

2/64± 1/11

e

2/26± 6/43

فسفات

1/14± 1/14

1/12±1/111

1/11±1/11

1/12±1/16

1/13±1/19

6/69±1/12

1/34±1/14

1/62± 1/16

1/64± 1/16

1/494±1/4

دما

29/2±1/16 a

29/6 ±1/16 a

29/2±1/11a

26/1 ±1/14cd

26/4±1/14d

26/1 ±1/6 c

29/6 ±1/14 a

22/1 ±1/14 b

22/4 ±1/14 b

22/42±1/11

شوری

3/16± 1/16 c

3/13 ±1/12 c

3/21± 1/61 b

61/12 ±1/2a

2/3 ±1/19f

1/3 ±1/14h

2/21 ±1/16 g

3/9 ±1/16 e

3/1 ±1/16 d

2/19±2/1

pH

2/91 ±1/11 a

2/91 ±1/16 a

2/96 ±1/16 a

2/91 ±1/12 a

2/92 ±1/11a

1/2 ±1/14 c

2/2 ±1/12 b

2/91 ±1/16 a

2/92 ±1/16 a

2/21±1/61

* TC= Total Coliformو FC= Ecoli

حروف متفاوت ،بیانگر تفاوت معني دار ( )p<1/11در آزمون توکي است.
جدول  .2نتايج بررسي همبستگي پیرسون
BOD
BOD
COD
نیترات

COD

نیترات

TC

فسفات

FC

دما

pH

شوری

*

1/132
1/149

1/941
1/431

فسفات

-1/164

**

*

1/136

TC
FC

1/192
*1/111

1/341
**1/319

1/191
1/14

1/111
1/116

دما

-1/942

-1/426

-1/644

-1/621

**

**

pH

-1/422

-1/292

1/144

شوری

-1/11

**-1/311

-1/142

**

-1/191

-1/131

**

1/331

-1/412

-1/419

**

**

1/311

**-1/321

1/311

1/911

**-1/313

1/412
** P<1/16

بررسي همبستگي بین پارامترهای اندازهگیری شده
در منطقه مورد مطالعه با استفاده از آنالیز آماری
پیرسون (جدول )2نشان داد که بین  BODو COD

**1/313
*P<1/ 11

همبستگي مثبت و معناداری برقرار است (.)P<1/11
همچنین بین نیترات و فسفات اندازهگیری شده در
منطقه ،همبستگي مثبت و معناداری وجود دارد
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مي باشد .مطالعات انجام شده توسط )2009( CEP
نیز ،پايین بودن مقدار شوری در سواحل انزلي در
مقايسه با ساير ايستگاهها گزارش شده است.
همچنین در مطالعهای که توسط  Nauschو
همكاران ( ،)2007در سواحل دريایبالتیک انجام
گرفت ،کاهش میزان شوری آب سواحل دريا ،بدلیل
افزايش ورودی آب شیرين رودخانهها بیان گرديد.
شوری از مهمترين پارامترها در دريایخزر محسوب
ميشود که درتنوع گونهای و ايجاد جريانهای آبي
تأثیرگذار است ( ،)Wehr et al., 2003تغییرات
شوری به عواملي مرفولوژيكي ،ژئوشیمیايي و شرايط
اقلیمي نیز وابسته باشد ( .)Zaker, 2007شدت
باالی تبخیر در تابستان ميتواند يكي از عوامل موثر
در باالبودن نسبي شوری در سواحل گیالن ،نسبت
به مطالعات  )2014( Nejatkhah Manaviو
Hamzehpourو همكاران ( )2015باشد .در مطالعه
حاضر ،همبستگي مستقیمي بین  pHو شوری آب
( )P<1/11سواحل جنوبي خزر برقرار است ،بهگونه
ای که بیشترين میزان شوری و  pHدر ايستگاه
گیسوم در محدودهای که از محدوده اثر منابع آب
شیرين مانند تاالب انزلي و رودخانه سفید رود فاصله
داشته است وکمترين آنها در انزلي ،دقیقآدر منطقه
ورودی ،آب تاالب انزلي به دريا بدست آمد اما در
سطح گستردهتر ،شوری در بخش جنوبي خزر باالتر
از خزر شمالي بوده و اين امر سبب ايجاد سامانه
بافری قوی در آب شده و از تغییرات زياد  pHآب
جلوگیری ميکند ) .(Zonn et al,2010بیشترين
غلظت نیترات در ايستگاه کیاشهر  1/62mg/lبدست
آمد .اين ايستگاه در قسمت مرکزی جلگهگیالن واقع
شده که پسابهای کشاورزی توسط زهكشهای
مختلف وارد رودخانهها شده و يا بهطور مستقیم به
ساحل ميرسند .کمترين نیترات در ايستگاه آستارا

( .)P<1/11میزان اکسیژنخواهيشیمیايي مشاهده
شده ،دارای همبستگي مثبت ومعناداری با کليفرم-
کل وکليفرممدفوعي است ( .)P< 1/16میزان کلي-
فرمروده ای بدست آمده با اکسیژنخواهيبیولوژيكي
همبستگي مثبت و معنادار ( )P<1/11و با میزان
کليفرمکل نیز همبستگي مستقیمي دارد
( .)P<1/16بین  pHمحیط و شوری آب ،همبستگي
مستقیم و معني دار وجود دارد (.)P< 1/16
همچنین بین میزان شوری آب و کليفرممدفوعي
همینطور کليفرمکل و اکسیژنخواهيشیمیايي،
همبستگي معكوسي بدست آمد( .)P< 1/16بین pH
با فسفات و  CODهمبستگي معكوس و معني
دار( )P< 1/16و بین pHبا نیترات وکليفرممدفوعي
و کليفرمکل ،همبستگي مستقیم و معني دار برقرار
است ( .)P<1/16نتايج آنالیزآماری پیرسون نشان
داد ،بین دمای محیط و ساير پارامترها همبستگي
معنيداری وجود نداشته است.
 .4بحث و نتیجه گیری
بر اساس نتايج به دست آمده در ايستگاههای مورد
مطالعه ،فاکتور شوری به عنوان يک عامل موثر بر
رشد جوامع میكروبي در منطقه شناخته شد و
میانگین شوری منطقه به مقدار  2/19قسمتدرهزار
بدست آمد .با مقايسه اين مقدار با میانگین شوری
دريایخزر که در محدوده 62قسمتدرهزار است،
اثر ورودی آب شیرين پرآبترين رودخانههای
ورودی ،در جنوب دريایخزر را نشان ميدهد،
بطوريكه کمترين مقدار شوری درايستگاه انزلي
مشاهده شد .شوری کم در انزلي که در منطقه
وروردی آب تاالب به دريا بوده است ،تايیدکننده
تاثیر ريزش حجم زيادی از آب شیرين تاالب به دريا
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فسفات با نیترات نشان مي دهد که وجود اين دو
عنصر ،از منبع مشترکي مي باشند .بررسيها نشان
مي دهد ،منبع مشترک برای اين دو مادهمغذی ،با
توجه به گستردگي کاربری کشاورزی در منطقه،
نهادههای مربوط به کشاورزی ميباشند که از طريق
زهكشهای مزارع به رودخانهها و سواحل راه پیدا
ميکنند اما حضور گردشگران و اختصاص مناطق
ويژه تحت عنوان طرح سالمسازی دريا در مناطق
ساحلي ،ورود پسابهای بهداشتي و خانگي نیز از
منابع نقطه ای موثردر افزايش حضور يون فسفات به
شمار ميروند ( .)Caron et al., 2010در اين تحقیق
میانگین غلظت فسفات به مقدار  ،1/49mg/lبیشتر
از میزان فسفات اندازهگیری شده در بررسي
 Hamzehpourو همكاران ( )2015در سواحل
سیسنگان واقع در بخش میاني سواحل جنوبي خزر
در استان مازندران در سال  ،36ميباشد .پايین بودن
میزان فسفات در منطقه سیسنگان را ميتوان به
دلیل محدوديت اراضي کشاورزی نسبت به جلگه
گیالن و عدم وجود رودخانه بزرگ در محدوده
سیسنگان برشمرد .رودخانههای زرجوب وگوهررود
به عنوان آلودهترين رودخانههای منتهي به تاالب در
کنار ساير رودخانههای منتهي به اين اکوسیستم ،از
عوامل باالبودن موادمغذی در ايستگاه انزلي هستند
( .)CEP, 2005میانگین میزان اکسیژنخواهي
بیولوژيكي  BOD5در  3ايستگاه مورد بررسي
9/11میليگرمبرلیتر بدست آمد که در محدوده
 2/16-1/2میليگرمبرلیتر قرار داشتند .ايستگاه های
لوندويل و انزلي بیشترين و آستارا کمترين میزان
 BODرا دارا بودهاند .همچنین بیشترين میزان
 CODدر انزلي و لوندويل مشاهده شد .ميتوان علت
اصلي باالبودن شاخص اکسیژنخواهي بويژه BOD
در لوندويل و انزلي نسبت به ساير ايستگاهها را وجود

مشاهده شد که توسعه زمینهای کشاورزی در آن،
نسبت به بخشهای مرکزی و شرقي مطابق شكل
( ،)6کمتر ميباشد .بر اساس نتايج بدست آمده در
تحقیقي مربوط به سال  2112بر روی فاکتورهای
فیزيكوشیمیايي در منطقه ،مشخص شد که میزان
نیترات بدست آمده در ايستگاههای انزلي ،آستارا،
کیاشهر ،چمخاله و چابكسر از میانگین نیترات
مشاهده شده در اين مطالعه ،پايین تر بوده
است( .)Khosropanah et al., 2011از عوامل موثر
در افزايش غلظت نیترات در سالهای اخیر در
سواحل منطقه را ميتوان به افزايش حجم فاضالب-
های ورودی ناشي از رشد و تراکم جوامع انساني،
توسعه فعالیتهای دامپروری،کشاورزی و توريستي
برشمرد .نیترات يكي از عوامل موثر بر رشد جوامع
میكروبي و پالنكتوني است که عالوه اثرات نامطلوب
اکولوژيكي ،مي تواند باکاهش کیفیت آب مناطق
ساحلي اثرات منفي بر توسعه توريسم ساحلي داشته
باشد ( .)Shiganova et al., 2003يون نیترات عالوه
بر قابلیت انحالل باال در آب ،ميتواند در گستره
وسیعي از شرايط محیطي پايدار باشد و سبب
گسترش تراکم جوامع فیتوپالنكتونها ،خواهد شد
( .)Cemek et al., 2007فسفر يكي ديگر از منابع
مغذی است که در رشد جوامع میكروبي و نیز
جوامع پالنكتوني نقش مهمي دارد و از منابع مختلف
صنعتي ،بهداشتي و کشاورزی وارد محیطزيست
ميشود ( .)Li et al., 2010میانگین فسفات اندازه
گیری شده در ايستگاههای تحقیق پیش رو 49mg/l
بدست آمد .با توجه به وجود منابع متعدد برای
موادمغذی ،تحلیل منشا مواد مغذی از طريق مطالعه
همبستگي مورد بررسي قرار گرفت .در مطالعه حاضر
همبستگي مثبت بین نیترات با  pHو فسفات
( )P<1/11بدست آمد .وجود همبستگي بین غلظت
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جدول .9مقايسه میانگین شاخصهای میكروبي با
استانداردهای جهاني و ملي به منظور استفاده تفريحي (شنا)
Ecoli/100ml
Total
منبع
Coliform/
100ml
611
411
)2003(WHO
موسسه ملي استاندارد آب
611
111
ايران ()2007
644
121/3
مطالعه حاضر

منابع آلودگي دانست که بصورت نقطهای و محلي،
مواد آلي را بعنوان منبع کربني در کنار موادمغذی،
به چرخه فعالیتهای میكروبیولوژيكي وارد ميکنند.
مطالعات انجام بر روی شاخصهای اکسیژنخواهي
در محدوده نوار ساحلي استان گیالن که توسط
 Almasiو  )2012( Salmanoufانجام شد ،نشان
داده است که اين شاخص ها در محدوده بندرانزلي
همواره از غلظت بیشتری برخوردار بوده اند و با
نتايج مطالعه حاضر مطابقت دارد .باال بودن اکسیژن
خواهي بیوشیمیايي يک شاخص اصلي برای بار
آلودگي و بطور خاص فعالیتهای میكروبي در تجزيه
مواد آلي به شمار ميرود (.)Salmanov, 2006
بنابراين افزايش اکسیژنخواهي بیولوژيكي بیانگر
وجود انواع آاليندههای آلي و میزان فعالیت جوامع
میكروبي در منطقه ميباشد ( Hambly et al.,
 .)2010در اين تحقیق  BODبدست آمده دارای
همبستگي مثبتي با  CODوکليفرممدفوعي است
( .)P<1/11همچنین میزان  ،CODدارای همبستگي
مستقیمي با میزان کليفرمکل و کليفرممدفوعي
است ( .)P<1/16اين امر با توجه به مصرف اکسیژن
توسط جوامع میكروبي جهت تجزيه بار آلي ،مطابقت
دارد .از طرفي همبستگي  CODبا  BODبا توجه
کاربری کشاورزی و مسكوني در منطقه نشان مي-
دهد که بخش عمده  CODرا  BODتشكیل مي-
دهد .در مطالعه پیش رو ،بیشترين میزان کليفرم-
کل و کليفرممدفوعي در ايستگاه انزلي مشاهده شد.
در جدول  ،9مقايسه نتايج کیفیت میكروبي اين
مطالعه با استانداردهای سازمان بهداشت جهاني و
موسسه ملي استاندارد آب ايران ،آمده است.

در تحقیق حاضر میانگین کليفرمکل و کليفرم
مدفوعي از استانداردهای جهاني فراتر است و با
مقايسه جداول ( )6و ( )9مشاهده ميشود که میزان
کليفرم رودهای اندازه گیری شده در انزلي و
لووندويل از حد مجاز استانداردها بیشتر بودهاند.
همچنین میزان کليفرمکل مشاهده در انزلي از حد
استانداردهای بین المللي بسیار فراتر ميباشد .الزم
به ذکر است که استفاده از کودهای حیواني و
پرورش دام در کنار فعالیتهای کشاورزی ،بین
افزايش پساب کشاورزی با افزايش کليفرمهای
مدفوعي در آب همبستگي بااليي وجود دارد ( Kim
 .)et al., 2005نتايج اين بررسي مشابه نتايج برخي
از مطالعات انجام شده در گذشته است .در مطالعه
انجام شده توسط  Almasiو  )2012( Salmanoufبر
روی آلودگي میكروبي در سواحل جنوب غربي خزر،
بیشترين شاخصهای آلودگي میكروبي در انزلي
ديده شد Naemi Jobani .و همكاران ( ،)2012عدم
وجود سیستم تصفیه کارآمد را دلیل اصلي اين امر
بر شمردند .منابع عمده آلودگي میكروبي را مي توان
به تخلیه فاضالبهای شهری ،کشاورزی و دامداری
ها و همینطور باال بودن سطح آب زيرزمیني و
سیالبي شدن مناطق در زمانهای بارندگي برشمرد
( .)Bitton, 2005تقريبا مجموع شرايط محیطي و
اقلیمي در کنار فعالیتهای انساني در منطقه ،بستر
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ديدگاه کلي ،بار آلودگي میكروبي در سواحل خزر از
شمال به جنوب به دلیل تاثیرپذيری شرايط اقلیمي،
فعالیتهای انساني و ضعف مديريت زيست محیطي
روند افزايش داشته است ( Aladin and Plotnikov,
 .)2004بر اساس نتايج اين تحقیق در بین مناطق
مورد مطالعه ،سواحل بندر انزلي و در بین شاخص
های مورد مطالعه ،شاخص های آلودگي میكروبي ،از
اولويت نخست جهت پايش وضعیت کنوني
برخوردارند .سپس شاخصهای اکسیژن خواهي در
راستای حفظ سالمت عمومي و توسعه پايدار
توريسم ساحلي نیازمند توجه بیشتر و رويكرد
مديريت ويژه ميباشند .مسلم است که مديريت
فاضالبهای خانگي و کشاورزی ،گامي موثر در
افزايش کیفیت محیطزيست ساحلي دريای خزر
است و کنترل آلودگي در اين اکوسیستم خاص به
جهت ارزش های ويژه اکولوژيكي آن ،نیازمند
مديريت يكپارچه منطقه ای و بین المللي است تا
اين زيبايي وصفناپذير ،سالم در اختیار آيندگان قرار
گیرد.

الزم را برای رشد فعالیتهای میكروبي فراهم کرده
است .مطالعات نشان دادهاند که شناکردن در آب
درياچهها با میانگین کليفرم ،2911MPN/100ml
سبب افزايش قابل توجه بروز بیماری های گوناگون
بويژه امراض پوستي ميشود (.)Salmanov, 2006
اين در حالي است که میزان کليفرمکل بدست آمده
درايستگاه انزلي  4111MPN/100mlبوده که بسیار
باالتر از حد استاندارد پیشنهادی است .البته بايد
تاکید شود که در ايستگاه انزلي ،عموما فعالیتهای
قايقراني انجام ميشود اما با شرايط موجود ،خود
ميتواند بعنوان يک منبع آلودهکننده مناطق اطراف
مطرح باشد که نیاز به مطالعه دقیقتر دارد .از
آنجاييکه باکتریهای کليفرم در آب رقیق ميشوند
و پس از مدتي از بین ميروند ،وجود اين باکتریها
درمحیط ،بیانگر تداوم در ورود آاليندههای مختلف و
فراهم بودن شرايط مناسب برای رشد اين میكرو-
ارگانیسمها ميباشد ( Khatib Haghighi and
 .)Khodaparast, 2010با توجه به اين که مطالعه
شاخصهای اصلي تاثیر گذار بر فعالیتهای جوامع
میكروبي ،از ديدگاه اکولوژيكي در اين تحقیق مورد
ارزيابي قرار گرفته است .بررسي همبستگي شاخص-
های اکسیژنخواهي با يكديگر ،در ادامه بررسي
همبستگي شاخصهای موادمغذی با يكديگر و
همبستگي تمامي آنها با جوامع میكروبي ،بیانگر اين
حقیقت است که کاربری کشاورزی ،بعنوان منبعي از
مواد آلي و تامین کننده مواد مغذی و نیز ورود
مستقیم يا تصفیه ناقص فاضالبهای شهری ،نقش
مهمي در تداوم آلودگي میكروبي ايفا مي کنند.
مطالعات نشان ميدهد بار آلودگي در سواحل
جنوبي خزر در سه بخش شرقي ،مرکزی و غربي آن،
از شرايط مشابهي در محدوده تراکم جوامع انساني
برخوردارند ( .)Khosropanah et al., 2011در يک

تشکر و قدرداني
نويسندگان از اداره کل بنادر و دريا نوردی استان
گیالن به منظور حمايت از اين طرح تشكر مي
نمايند.
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Abstract
The microbial pollutions and nutrient matters of the southern part of Caspian Sea is to be
under close scrutiny as it is vital to tourist health and environmental conservation.In this
research, some physico-chemical factors, nutrient matters, oxygen demand parameters and
microbial indices were investigated. Sampling from nine sites along Astara to Chaboksar
coastline were conducted with five replicates. The mean of temperature, Salinity, pH,
phosphate, nitrate, FC, TC, BOD5 and COD were respectively obtained as 22.48°C, 8.5ppt,
8.27, 0.43mg/l, 2.21mg/l, 144MPN/100ml, 626.9MPN/100ml, 3.58mg/l and 9.43 mg/l.
Maximum levels of nutrient matters were measured at Anzali and Kiyashahr sites. Results
showed there are positive correlations between nutrient matters as well as COD with
microbial indices. The average of microbial indices at nine sampling sites were higher than
the permissible level of national and international organizations for swimming places. Due
to high level of microbial pollution at Anzali and Chobar sampling sites, the swimming
places of these areas require specific administration.
Key words: Microbial pollution, Nutrient matters, Caspian Sea, Guilan province
Fig 1. Sampling locations in the southern part of Caspian Sea, Guilan province
Table 1. Statistical results of environmental parameters including nutrient matters (mg/l), microbial
indices (MPN/100ml), oxygen demand (mg/l), salinity (ppt), temprature (°C) and pH in the southern
parts of Caspian Sea coastline (Different words show statistically differences (p<0.05) using Tukey
test.
Table 2. Results of Pearson correlation.
Table 3. Comparison of measured microbial indices with national and international standards for
swimming pool and recreational water environments.
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