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 در  کوه سثز رودخانه آتی سرد ماهیان پرورش های پساب میکروتی تررسی 

 تختیاری و چهارمحال استان
 

 3، فریثا مذدی2، احمذ قانع*1سپیذه خطیة حقیقی 

 بٌذر کؽاٍرزی، ترٍیج ٍ آهَزغ تحقیقات، ظازهاى کؽَر، ؼیالتی علَم تحقیقات هؤظعِ داخلی، آبْای پرٍری آبسی پصٍّؽکذُ پصٍّؽی، کارؼٌاض 1

 ایراى اًسلی،
رزی، ترٍیج ٍ آهَزغ تحقیقات، ظازهاى کؽَر، ؼیالتی علَم تحقیقات هؤظعِ داخلی، آبْای پرٍری آبسی پصٍّؽکذُ پصٍّؽی، هربی 2  بٌذراًسلی، کؽٍا

 ایراى
 بٌذراًسلی، کؽاٍرزی، ترٍیج ٍ آهَزغ تحقیقات، ظازهاى کؽَر، ؼیالتی علَم تحقیقات هؤظعِ داخلی، آبْای پرٍری آبسی پصٍّؽکذُ کارؼٌاض، کوک 3

 ایراى
 

 چکیذه

 ّای فعالیتّذف از ایي تحقیق بررظی کیفیت هیکرٍبی رٍدخاًِ ظبس کَُ در اظتاى چْارهحال ٍ بختیاری در اثر تخلیِ پعاب

اییس ٍ برداری در ظِ ًَبت )تابعتاى، پ. ؼػ ایعتگاُ ًوًَِدر رٍدخاًِ بَدُ اظت کواى رًگیي آالی قسل پرٍرغ ظایت چٌذیي

ّا ٍ کلیفرم هذفَعی ٍ باکتری ( اًتخاب ٍ بِ هٌظَر پایػ پاراهترّای هیکرٍبیَلَشیکی کیفی آب )کل کلیفرم1386زهعتاى

ّای فرمکل ٍ کلیکلیفرم تایج ایي تحقیق ًؽاى داد کِ افسایػ هحعَض در هیساىًظالوًَال( ًوًَِ برداری اًجام گرفت. 

عٌَاى بخؽی از اثرات تخلیِ پعاب ایي ِتَاى برٍدخاًِ، را هی ّای پاییي دظتقعوتّای باالدظت بطرف از قعوت هذفَعی

تعذاد در  830در هجوَع هیاًگیي آلَدگی، فصل تابعتاى بیؽتریي هیساى آلَدگی کلیفرمرٍدخاًِ رکر ًوَد.  اظتخرّا بِ آب

یلی لیتر بَدُ اظت. بیؽتریي هیاًگیي آلَدگی ه 100تعذاد در 25هیلی لیتر ٍ بیؽتریي هیساى آلَدگی کلیفرم هذفَعی با  100

هیلی لیتر ٍ کلیفرم  100تعذاد در  33/764)خرٍجی ظلیوی( با  6چْار تختِ ( ٍ  2)خرٍجی فاز  5ّای کلیفرهی در ایعتگاُ

هعٌی دار  هیلی لیتر بَدُ اظت. آزهَى آًالیس ٍاریاًط یکطرفِ تفاٍت 100تعذاد در 33)ٍرٍدی دٌَّ( با  2هذفَعی در ایعتگاُ 

 کِ ّیچ داد ًؽاى هطالعِ ایي ّوچٌیي ًتایج .(p>0.05)دّذ ّای هَرد بررظی ٍ تغییرات فصلی  را ًؽاى  ًویبیي ایعتگاُ

فاضالب  بخؽی از تغییرات کیفیت آب رٍدخاًِ هربَط بِ ٍرٍد .ًذاؼتٌذ آلَدگی ظالوًَال باکتری بِ ّای آبًوًَِ از کذام

باؼذ. افسایػ بار هیکرٍبی آب رٍدخاًِ بَیصُ ّعتٌذ، هی کِ حاٍی کَدّای ؼیویایی ٍ طبیعی کؽاٍرزیّای پعابرٍظتایی ٍ 

چٌاًچِ اظتاًذاردّای الزم  ؼرایط ًاهعاعذ رٍدخاًِ )ازجٌبِ تبخیر باال ٍ دبی کن( تؽذیذ یافتِ اظت ٍ در فصل تابعتاى بذلیل

 .حتوی خَاّذ بَد هحیطی در هٌطقِ در ایي زهیٌِ رعایت ًؽَد، تؽذیذ هؽکالت زیعت

 چْارهحال ٍ بختیاریآلَدگی هیکرٍبی، کلیفرم، پرٍرغ هاّی، رٍدخاًِ ظبسکَُ، های کلیذی:  واژه
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