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چکیده:
تا  پاییز 1392به منظور بررسی ارتباط بین آلودگی آب های  مطالعه باکتریایی پوست و آبشش ماهی شورت از زمستان 1391 
سواحل بندر عباس صورت گرفت. برای این منظور تخمینی فصلی بصورت کمی و کیفی از فلور موجود باکتریایی در آب، پوست 
گرفت. قرار  شناسایی  مورد  جنس  تاحد  امکان  حد  در  و  شد  انجام  مختلف  ایستگاه های  از  شده  صید  شورت  ماهیان   آبشش  و 

از 103×±2/9  دامنه ای  قابل مشاهده در آب  باکتری های  تعداد کل  میانگین  ایستگاه جمع آوری شد.  از 3  نمونه های ماهی و آب 
1/2 تا  104×  3/1±2/3 )واحد تشکیل دهنده کلونی( )cfu/ml( ،در پوست 105×2/9± 4/3 تا  cfu/cm2  4/1±3/9×106 و در 
تارهای آبششی107×2/8± 1/2 تا  cfu/g 2/3±3/1×107 را برخوردار بود.روی هم رفته، 6 جنس باکتریایی از پوست و آبشش ماهی 
شورت شناسایی گردید که بیشترین تعداد احتمالی از اشرشیا کلی )کلیفرم ها( و استافیلوکوک کواگوالز مثبت و همچنین کلبزیال با 
حضور بیش از 20 % در تمامی گروه ها حکایت داشته است. روش مورد استفاده برای تعیین کلیفرم ها، اشرشیا کلی و استافیلوکوک 
کواگوالز مثبت بر بیشترین تعداد احتمالی )MPN( استوار بود. نتایج نشان داد،که آب نمونه برداری شده نیز، مشابهت زیادی از نظر 
ترکیبات باکتریایی پوست و آبشش را در این نوع ماهی داشت. این مسئله می تواند این نکته را بازگو کند که فلور باکتریایی این ماهی، 
چه بسا شرایط باکتریایی آب پیرامون خود را منعکس نماید و بنابراین یک شاخص بالقوه ای از آلودگی را مطرح نماید. همچنین 

بیشترین تعداد فلور باکتریایی پوست و آبشش درفصل تابستان و کمترین تعداد در زمستان بود.

.)Sillago sihama( ،کلمات کلیدی: فلورباکتریایی، آلودگی آب، پوست، آبشش، ماهی شورت

* نویسنده مسئول 



 2

بحری و همکاران                                                         بررسي باکتريولوژيک فلور طبيعي  ...

1. مقدمه
در کشورهای پیشرفته، بررسی و پایش آلودگی میکروبی 
گونه  هر  که  چرا  می گردد  محسوب  دائمی  امری  سواحل، 
تأثیر  ساحلی  گردشگران  سالمت  بر  میکروبی  آلودگی 
لذا  می آورد،  پدید  را  مختلفی  بیماری های  و  زیادی گذاشته 
پایش مستمر سواحل در این کشورها امری اجباری و معمول 
مطالعه  به   )2001( همکاران  و   Perez می گردد.  محسوب 
آب  در  کلی  اشریشیا  باکتری  از  ناشی  میکروبی  آلودگی 
بوسیله روش مبتنی بر کشت amperometric پرداختند و 
این روش را به عنوان یک روش مناسب برای بررسی سریع 
مطالعه  در   .)23( کردند  معرفی  آب  در  باکتری  این  وجود 
مطالعه  و  بررسی  به   )2001( همکاران  و   Jensen دیگری 
آلودگی میکروبی ناشی از باکتری اشریشیا کلی در آب های 
از  نمونه   117 و  پرداختند  پاکستان  روستایی  مناطق  سطحی 
و   Harwood  .)19( دادند  قرار  مطالعه  مورد  را  این آب ها 
همکاران )2005( به بررسی و ردیابی منبع آلودگی میکروبی 
در خلیج مکزیکو پرداخته و روش های استاندارد ردیابی منابع 
آلودگی میکروبی را مطرح نمودند )18(. از مطالعات داخلی 
در کشور نیز جابر و همکاران )1387( به بررسی میزان آلودگی 
آب سواحل شنا در شهرستان نور و مقایسه آن با استانداردها 
پرداختند )3(. عمل نمونه برداری و آنالیز نمونه ها طبق روش 
میانگین  که  داد  نشان  حاصل  نتایج  گرفت.  انجام  استاندارد 
کلیفرم کل در ایستگاه های یک، دو و سه به ترتیب 207،169 
به  نمونه و کلیفرم مدفوعی  MPN در 100 میلی لیتر  و 336 
ترتیب 134، 134 و MPN 148 در 100 میلی لیتر نمونه بوده 
است که در مقایسه با استانداردها، آلودگی میکروبی سواحل 
عنوان یک خطر  به  و  بوده  فراتر  استاندارد  از حد  نور  شنای 
همکاران  و  جابر  می شود.  محسوب  شناگران  برای  میکروبی 
)1387( آلودگی باکتریایی آب دریای خزر در سواحل نور را 
مورد مطالعه قرار داده و میزان آلودگی میکروبی سواحل قابل 
شنا و مقایسه آن با استانداردهای جهانی را مورد بررسی قرار 

دادند. در این مطالعه سواحلی از دریای خزر در شهرستان نور 
که به عنوان شناگاه تابستانی مورد استفاده مردم و مسافران قرار 
می گیرند انتخاب و آب آن ها از نظر بار باکتریایی و آلودگی 
و  مدفوعی  و  کل  فرم  کلی  شاخص های  وسیله  به  میکروبی 
هم چنین باکتری کلبسیال )مولد بیماری مننژیت، عفونت های 
در  دما  و   pH همراه  به  گوارش(  دستگاه  و  ریوی  ادراری، 
نتابج حاصل  طی ماه های گرم سال 1386 مطالعه شده است. 
از این پژوهش نشان دهنده آلودگی میکروبی آب های منطقه 
باکتری خطرناک کلبسیال  به ویژه  باکتری های مورد نظر،  به 
مستقیم  رابطه  آب  دمای  با  شدت  به  باکتریایی  بار  بودند. 
داشت. میزان بار باکتریایی در ماه تیر بیشترین مقدار را از نظر 
کلی فرم کل و کلی فرم مدفوعی داشت و مقدار آن ها برای 

هر دو 6533 بودند )3(.

دریای عمان و خلیج فارس شرایط زیستی مناسبی را برای 
بندرعباس  در  متأسفانه  اما  است.  کرده  فراهم  آبزیان  انواع 
موارد  برخی  در  حتی  کشاورزی،  صنعتی،  شهری،  فاضالب 
معیاری  و  بدون هیچ کنترل، ضوابط  زائد جامد شهری  مواد 
می تواند  کنونی  روند   .)9( می شوند  ساحلی  آب های  وارد 
آینده محیط زیست این ثروت طبیعی و ملی را به خطر انداخته 
بین رفتن بسیاری از گونه های آبزی موجود در  از  و موجب 

آن شود )8(.

انواع  غیرمستقیم  یا  مستقیم  ورود  با  دریا  آلودگی 
محیط  به   ... و  کشاورزی  صنعتی،  خانگی،  فاضالب های 
نظیر  زیانباری  اثرات  به  منجر  انسان  توسط  دریایی  زیست 

شهری  فاضالب های   .)9( می شود  انسان  سالمت  به  صدمه 
بارآلودگی  ساحلی  آب های  به  ورود  صورت  در  می توانند 
ناشی از فضوالت انسانی را در محدوده ساحلی هر منطقه شهر 
باال برده و سبب گردد تا آبزیان موجود در آن منطقه نیز آلوده 
آبزیانی،  چنین  از  استفاده  در  دقت  عدم  صورت  در  شوند. 
نمایند  بیماری  و  عارضه  دچار  را  مصرف کننده  می توانند 
فضوالت  از  گرفته  نشأت  شهری  فاضالب های  عمدتاً   .)4(
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مجموعه ای  فاضالب های شهری  عبارتی  به  می باشند.  انسانی 
میکروارگانیسم هایی  از جمله  می باشند.  میکروارگانیسم ها  از 
باکتری های  نمایند،  آلودگی  ایجاد  راحتی  به  می توانند  که 
از مهم ترین  )4 و 10(.  برد  نام  را می توان  بهداشتی  شناساگر 
کلیفرم ها  می باشند.  مدفوعی  کلیفرم های  و  کلیفرم ها  آنها 
و  داشته  جانوری  و  انسانی  مدفوعی  گوارشی  منشاء  معموالً 
در  آن ها  از حد  بیش  می باشند. وجود  فراوان  نیز  طبیعت  در 
منابع آبی خطرناک بوده و در صورت انتقال از آبزی به انسان، 
باعث مسمومیت و بیماری های روده ای می شود. خصوصاً در 
می شود  مرگ  گاهاً  و  اسهال  درد،  معده  باعث  که  کودکان 
)10(. فلور باکتریایی جدا شده از تخم ها، پوست، آبشش ها و 
به  از ماهیان توصیف شده است.  روده برای تعداد محدودی 
به زیستگاه  طور معمول، تعداد جنسهای باکتریایی جدا شده 
آبزیان و بار میکروبی موجود در آب بستگی دارد. مطالعات 
بسیاری از محققین بیانگر آن است که جنس های مختلف از 
ماهیان  گوارش  دستگاه  و  آبشش  پوست،  از  که  باکتری ها 
و حشرات  گیاهان  رسوبات،  زندگی،  محل  از آب  همچنین 
آبزی محیط پیرامون آنها جدا شده هرچند تفاوت هایی از نظر 
زمان و مکان نمونه برداری بصورت ساالنه وترکیب نمونه ها 
باکتریایی  فلور  که  است  آن  دهنده  نشان  اما  است،  داشته 
ماهی ها با فلور باکتریایی محیط زیست آنها تا حدود زیادی 
Sparrow در سال 1974  و   Trust مشابه است )13، 14(. 
بیان نمودند که گونه های مختلف فلور دستگاه گوارش ماهیان 
بر شرایط غذایی، رشد و حساسیت به بیماری ها مؤثر می باشند 
)29(. چنانچه ماهیان مقدار زیادی از باکتری های مختلف را 
آبشش  پوست،  به  مصرفی  غذای  و  رسوبات  آب،  طریق  از 
و دستگاه گوارش خود جذب نمایند این آلودگی میکروبی 
باشد )25(. در  برای آنها  بالقوه  به عنوان یک خطر  می تواند 
این میان، Escherichia coli به عنوان مهم ترین شاخص 
 .)10( می شود  محسوب  مدفوعی  آلودگی های  به  حساس 
 ،Osteichthyes استخوانی  ماهیان  رده  از  شورت  ماهی 

علمی  نام   Sillaginidae خانواده   Perciformes راسته 
 Silver Sillago :و نام انگلیسی Sillago sihama :گونه
cm و  اندازه بدن 25  نام فارسی شورت می باشد. حداکثر  و 
از خصوصیات   .)1 و   2( cm می رسد  تا 15  متوسط  به طور 
اکولوژیک آن این است که در سواحل دارای بسترهای شنی 
از خط ساحلی تا عمق 20 متر زیست می کند و همچنین وارد 
مهاجر  ماهیان  از  می شود.  نیز  )خورها(  خلیج ها  و  مصب ها 
کرم های  میگو،  نظیر  کوچک  بی مهرگان  از  است.  کرانه ای 
پرتار و خرچنگ های کوچک تغذیه می کند )6(. محل اصلی 
زندگی: از دریای سرخ و ساحل شرقی آفریقا تا هند، استرالیا، 
و ژاپن )2( و پراکنش در ایران، سراسر دریای عمان و بخش 
شرقی خلیج فارس، حداقل تا بندرلنگه بوده و اهمیت شیالتی 
تازه و  به صورت  این ماهی  از  این است که  نظر  گونه مورد 
منجمد استفاده به عمل می آید. برای صید آن نیز تور گردان 
ساحلی. قالب دستی، تور گوشگیر ثابت عمقی استفاده به عمل 
آلودگی  احتمال  بررسی  هدف  با  بررسـی  ایـن   .)2( می آید 
میـزان  تعییـن  بـه  بندرعباس و همچنین  میکروبی در سواحل 
 )Sillago sihama( شـورت  ماهـی  باکتریایـی  آلـودگی 

وآب پیرامون محیط زندگی آن ها می پردازد.

2. مواد و روش ها

مناطق نمونه برداری آب و ماهی:

محدوده مورد مطالعه شامل سواحل بندرعباس و آب های 
در  تاالبی(  )محدوده  متر   6 عمق  تا  آن  اطراف  ساحلی 

مختصات و ایستگاه های اعالم شده می باشد. این محدوده از 
اسکله شیالت شروع شده و تا ساحل روبروی ترمینال مسافر 
بری بندرعباس )ایستگاه گلشهر( ادامه دارد. در این محدوده 
از  بخشی  آنها  طریق  از  که  دارد  وجود  متعددی  خورهای 
فاضالب شهری بندرعباس وارد دریا می گردد. در این تحقیق 
آب  غالب  جریان  به  توجه  با  مطالعاتی  ایستگاه های  ابتدا  در 
اینکه  به  توجه  با  شد.  تعیین  دریا  به  فاضالب  تخلیه  و  دریا 
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کانون آلودگی محیط زیست دریایی منطقه در سواحل مستقر 
بر خط  )ترانسکت ها( عمود  برداری  نمونه  می باشند، خطوط 
ساحل در نظر گرفته شد. به همین منظور سه ترانسکت انتخاب 
شد. بر روی هر ترانسکت سه ایستگاه )تکرار( به فاصله 700 
یک  ایستگاه  هر  از  و  انتخاب  ساحل  بر  عمود  هم  از  متری 
مرداد،  اردیبهشت،  ماه های  در  آب  متری  نیم  عمق  از  نمونه 
منظور  به  آب  برداری  نمونه  شد.  برداشت  بهمن  و  آبان 
هدایت  کدورت،  شوری،  دما،  اسیدیته،  پارامترهای  سنجش 
صورت  میکروبی  آلودگی  و  محلول  اکسیژن  الکتریکی، 
گرفت. برای این کاراز سه ایستگاه که مختصات جغرافیایی 
استفاده  می باشد،  زیر  شرح  به   GPS دستگاه  اساس  بر  آن 
گردید. از آنجایی که ساحل شهر بندر عباس محدوده وسیعی 
را شامل می شود لذا امکان نمونه برداری از تمام مناطق ساحلی 
مقدورنبود بنابراین به بررسی مناطق شاخص از لحاظ آلودگی 
اکتفا گردید که شامل دهانه خورها و نمونه برداری از ساحل 
بندر  اینگونه مکان ها بود )9(. عمده فاضالب های شهری در 
عباس از طریق خورهای متعددی که در سطح شهر قرار دارد 

به دریا ریخته می شود )8(.

1- ایستگاه سورو:

N 27°, 09´, 06.3˝

E 56°, 13´, 22.6˝

2- ایستگاه گورسوزان:

N 27°, 10´, 48.1˝

E 56°, 17´, 34.6˝

3- ایستگاه گلشهر:

N 27°, 11´, 08.3˝

E 56°, 20´, 20.7˝

نمونه برداری آب و آنالیز میکروبی:

نمونه برداری آب ایستگاه های مورد نظر بصورت 4 فصل 
)بدین صورت که  انجام شد  پاییز 1392  تا  از زمستان 1391 
ظروف نمونه برداری استریل شده را در داخل آب به عمق فرو 
برده و در داخل آب، شیشه، باز و با رعایت شرایط استریل و 
تحت هیچ شرایطی نمونه ای که برداشت می شود، قبل از ورود 
به بطری، نباید با دست نمونه بردار برخورد داشته باشد، نمونه 
برداری انجام گرفت(. شایان ذکر است که نمونه ها در شرایط 
کاماًل استریل و در دمای 4 درجه سانتی گراد در فالسک یخ 
در کمتر از 24 ساعت به آزمایشگاه منتقل و مطالعات باکتری 

شناسی یعنی کشت باکتریایی روی آنها انجام گرفت.

روش  و  باکتری  کلی  شمارش  روش  دو  به  آزمایشات 
)Most Probable Number (MPN انجام شدند. روش 

MPN خود شامل موارد زیر است:

الف( آزمایش مرحله اول )احتمالی(: از 9 لوله آزمایش 
دورهام  لوله  حاوی  براس  الکتوز  کشت  محیط  حاوی  که 
استفاده می گردد. در سه لوله، 10 سی سی، در سه لوله دیگر 
لوله سوم 0/1 سی سی از آب نمونه  یک سی سی و در سه 
افزوده می شود. محتویات لوله ها پس از 48 ساعت انکوباسیون 
در 37 درجه سانتی گراد، بررسی شدند. براساس تولید اسید و 

گاز، تعداد احتمالی باکتری کلیفرم مشخص گردید.

اسید  که  لوله ای  از  )تاییدی(:  دوم  مرحله  آزمایش  ب( 
0/1 سی  مقدار  استریل  پیپت  به کمک  می کند  تولید  گاز  و 
سی محلول به لوله ای که حاوی محیط کشت بریلیانت گرین 
بایل براس می باشد، اضافه گردید. پس از 48 ساعت در دمای 
37 درجه سانتی گراد تولید گاز در لوله دورهام نشان دهنده 
نتیجه، مثبت و مشخص نمود که نمونه دارای آلودگی کلیفرم 
MPN تعداد کلیفرم های  می باشد که طبق جدول استاندارد 

غیر مدفوعی محاسبه شدند.

اندازه گیری  برای  )تکمیلی(  سوم  مرحله  آزمایش  ج( 
مدفوعی  کلیفرم  آزمایش  مدفوعی:  کلیفرم های  تراکم 
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خونگرم(  حیوانات  )روده  مدفوعی  کلیفرم های  بین  می تواند 
با کلیفرم هایی از منابع دیگر تمایز بگذارد. در این آزمایش از 
لوله هایی که اسید و گاز تولید کردند با کمک آنس یک لوپ 
از این لوله ها برداشته و به لوله های حاوی محیط کشــــــت  
broth( EC broth Escherichia coli(  اضافه گردید. 

تا 44/5  نمونه ها در دمای 44  انکوباسیون  از 24 ساعت  پس 
درجه سانتی گراد بررسی شدند. چنانچه در لوله های دورهام 
طبق جدول  می توان  و  است  مثبت  آزمایش  شود  ایجاد  گاز 
استاندارد MPN تعداد باکتری اشرشیا کلی )منشاء مدفوعی( 
مدفوعی  کلیفرم  باکتری های  تراکم  مقدار  نمود.  محاسبه  را 
همچنین  گردید.  تعیین  MPN آب  از جدول  استفاده  با  نیز 
 EMB( براس بر روی محیط EC یک لوپ از محیط کشت
داده  خطی  کشت   Eosin Methylene Blue Agare

شد. چنانچه پس از 24 ساعت رنگ کلنی ها بنفش و با جالی 
از  تأیید،  برای  دارند.  مدفوعی  منشاء  ها  کلیفرم  باشد  فلزی 
و   Voges-Proskauer )VP( رد  متیل  اندول،  آزمایش 
)فکال کلیفرم(  باکتری مدفوعی  استفاده گردید که  سیترات 
منفی  سیترات  و  منفی   VP مثبت،  رد  متیل  مثبت،  اندول 
منابع  با  مطابق  باکتری ها  شمارش  و  شناسایی  برای  می باشد. 
موجود عمل گردید )5، 11 و 12( و از نرم افزار SPSS برای 

انجام تجزیه و تحلیل آماری استفاده گردید.

نمونه برداری از ماهی و آنالیزهای میکروبی:

نمونه برداری از ماهی نیز، در 4 فصل، از زمستان 1391 تا 

پاییز 1392، صورت پذیرفت که در هر مرحله 30 ماهی مورد 
بررسی قرار گرفت. نمونه های ماهی با کمک صیادان محلی و 
توسط تور از نقاط ساحلی هر 3 ایستگاه در سواحل بندرعباس 
تهیه گردید. کل ماهیان صید شده در هر ایستگاه 30 تا 32 عدد 
ماهیان  بودند. کلیه  الی 1250 گرم  میانگین وزنی 1100  با  و 
بعد از توزین و شمارش برای جلوگیری از فساد بالفاصله به 
شمارش  برای  شدند.  داده  انتقال  میکروبیولوژی  آزمایشگاه 

 )

پلیت  استاندارد  یا  پورپلیت  روش  از  باکتری ها  کل  تعداد 
SPC* استفاده گردید. برای تشخیص اشریشیاکلی  یا  کانت 
 ***E.M.B کشت  محیط  و  اندل**  آزماش  از   )E.coli(
از  کوآگوالز  استافیلوکوک  شناسایی  جهت  و  شد  استفاده 

محیط کشت بردپارکر )زرد رنگ( استفاده گردید )15(.

3. نتایج
در این تحقیق، از پوست و آبشش  ماهیان  شورت صید 
شده از ایستگاه هاي مختلف در شرایط کاماًل سترون طي چهار 
مرحله نمونه گیري انجام شد و پس از رقت گیري، نمونه ها در 
محیط هاي کشت پلیت کانت آگار، مک کانکي آگار، ائوزین 
پــــــلیت هاي  داده شد. سپس  پارکر کشت  برد  و  بلو  متیلن 
به  سانتي گراد  درجه   37 دماي  با  انکوباتور  در  حاوي کشت 
مدت 48ـ36 ساعت گذاشته شد و پس از مدت زمان یاد شده 
 6 نتایج  گرفت.  انجام  میکروارگانیسم ها   شمارش  و  بررسي 
انتروباکتر، اشرشیا کلي، سالمونال  جنس پروتئوس، کلبسیال، 
و استافیلوکوک را در پوست و آبشش ماهي نشان داد. نتایج 
نشان  خوبي  به  مي رفت  انتظار  که  آنچه  اساس  بر  شده  ارائه 
نسبتاً  طبیعي  میکروبي  فلور  داراي  مذکور  ماهي  که  مي دهد 
باالیي)جدول 2 ( بوده است )ازcfu/g 105×2/90±4/30  تا 

  .)2/30±3/10 ×107 cfu/g

این موضوع زماني اهمیت بیشتري پیدا مي کند که مشاهده  
مي گردد تعداد قابل توجه اي از این فلور میکروبي را کلیفرم ها 

به ویژه کلیفرم هاي مدفوعي تشکیل مي دهد.

* Standard Plate Count 

** Indol 
*** Eosin methylen blue 
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)Mean ±SD( )cfu/ml( جدول شماره 1: میانگین تعداد کل باکتري هاي آب در ایستگاه ها و فصول مختلف

تابستان پاییز بهار زمستان       فصل       ایستگاه

2/05±0/75×103 2/30±3/10×103 2/02±1/53×103 1/45±2/21×103 1

1/98±0/95×103 2/12±2/29×103 1/98±1/45×103 1/22±2/42×103 2

1/55±1/02×103 1/98±2/95×103 1/65±1/82×103 1/20±2/90×103 3

  )Mean ±SD( )cfu/cm2( جدول شماره 2: میانگین تعداد کل باکتری های پوست در ایستگاه ها و فصول مختلف

پاییز  تابستان بهار زمستان فصل          ایستگاه

3/38±0/95×105 4/10±2/90×106 1/25±2/21×106 6/23±2/23×105 1

4/21±1/25×105 4/25±2/25×106 2/48±0/95×105 5/65±1/52×105 2

2/65±2/15×105 1/25±2/12×105 2/35±1/48×105 4/30±2/90×105 3

)Mean ±SD( )cfu/g( جدول شماره 3 : میانگین تعداد کل باکتری های آبشش در ایستگاه ها و فصول مختلف

پاییز  تابستان بهار زمستان   فصل      ایستگاه

2/25±1/25×107 2/30±3/10×107 2/25±1/35×107 2/24±2/12×107 1

2/25±1/45×107 2/18±2/25×107 2/25±1/48×107 1/12±1/95×107 2

1/57±1/25×107 2/25±2/50×107 1/85±1/50×107 1/20±2/80×107 3

کل  نسبت  که  می گردد  مالحظه  و3   2 شماره  درجدول 
)سورو(  1 ایستگاه  در  ماهی  آبشش  و  پوست  در  باکتری ها 

آماری  نظر  از  و  دارد  وجود  فاحشی  اختالف  تابستان  در  و 
دارای اختالف معنی داری می باشد )P> 0/05(. این آلودگی 
و  پوست  در  نیز  مثبت  کوآگوالز  استافیلوکوکوس  نظر  از 
نسبت  و گورسوزان   سورو  ایستگاه  نمونه های  ماهی  آبشش 
نظر  این  از  و  می گردد  مشاهده  گلشهر  ایستگاه  ماهی های  به 
نیز دارای اختالف معنی دار آماری می باشد )P>0/05(. نتایج 

از  زیادی  ،مشابهت  نیز  برداری شده  نمونه  داد،که آب  نشان 
نظر ترکیبات باکتریایی پوست و آبشش را در این نوع ماهی 
فلور  که  کند  بازگو  را  نکته  این  می تواند  مسئله  این  داشت. 
پیرامون  آب  باکتریایی  شرایط  بسا  چه  ماهی،  این  باکتریایی 
بالقوه ای  شاخص  یک  بنابراین  و  نماید  منعکس  را  خود 
فلور  تعداد  بیشترین  همچنین  نماید.  مطرح  را  آلودگی  از 
در  تعداد  کمترین  و  تابستان  در  آبشش  و  پوست  باکتریایی 

زمستان بود.
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4. بحث
آب های  میکروبی  آلودگی  بررسی  به  مطالعه  این  در 
بندرعباس  شهر  ساحلی  محدوده  در  فارس  خلیج  ساحلی 
جمعیتی  با  بندرعباس  شهر  مصرفی  است. آب  شده  پرداخته 
سال  طی  روز  در  مترمکّعب   85000 نفر،   400000 بر   بالغ 
تولیدی70000  فاضالب  میزان  متوّسط  بطور  که  بوده   85
بصورت  آن  20درصد  حدود  می باشدکه  روز  در  مترمکعب 
سطحی دفع می گردد )14000مترمکّعب در روز( و 80 درصد 
سپتیک ها  و  چاه ها  طریق  از  مکعب(  متر   56000( آن  مابقی 
و تصفیه خانه ها، مورد دفع قرار می گیرد. در شهر بندرعباس 
درحال حاضر سیستم دفع فاضالب بصورت کامل راه اندازی 
نشده است که با توّجه به باالبودن سطح ایستایی آب و عدم 
و  مستقیم  بصورت  مناطق  برخی  در  فاضالب  کافی  جذب 

غیرمستقیم به سواحل منتقل می شوند. 

 بطور کلی حدود 99/9 درصد فاضالب شهری را آب و 
تنها 0/1 درصد آن را سایر مواد تشکیل می دهد. در ترکیب 
چربی  مانند  موادی  مصرفی  آب  بر  عالوه  شهری  فاضالب 
و بخصوص  مواد شیمیایی  پروتئین، کربوهیدرات ها،  روغن، 
میکرو  وجود  دارد.  وجود  پاتوژن ها  و  پاک کننده  مواد 

با  است.  آب  بودن  آلوده  دهنده  نشان  آب  در  اورگانیزم ها 
توجه به شرایط خاص آب و هوایی و اقلیمی حاکم بر منطقه و 
به علت وجود پاره ای مشکالت اقتصادی، فرهنگی و اجرایی، 
بندرعباس  شهر  فاضالب  و  سطحی  آب های  دفع  وضعیت 
بحرانی است و همچنین در شهر مشکل دفع آب های سطحی 
معابر وجود دارد و نیز در بخش هایی از شهر که نزدیک دریا 
فاضالب  تخلیه  و  ندارد  کارآیی  جاذب  چاه  شده اند  واقع 
منازل به معابر عمومی روی می دهد که در نهایت وارد دریا 
می تواند  قطع  بطور  سواحل  به  فاضالب  ورود   .)7( می گردد 
در  مصرفی  آبزیان  در  میکروبی  آلودگی های  ایجاد  عامل 
سواحل بندر عباس و همچنین افرادی که به شنا می پردازند، 
گردد.  میکروبیولوژی دستگاه گوارش ماهیان دریایی و آب 

گرفته  قرار  بررسی  مورد  محققان  از  بسیاری  بوسیله  شیرین 
است. شواهدی وجود دارد که جمعیت های متراکم میکروبی 
آن،  باکتری های  از  زیادی  تعداد  با  روده ای  محتویات  در 
بیشتر از آب اطراف رخ می دهد که نشان دهنده آن است که 
برای  مناسبی  اکولوژیک  آشیان های  روده  و  آبشش  پوست، 
باکتری  فرم ها،  کلی   .)10( می آورند  فراهم  موجودات  این 
 Esherichia و   )fecal coliform( مدفوعی  فرم  کلی 
بـــــــه عنوان شاخص های آلودگی میکروبی آب در   coli

منابع آبی و آب های تفریحی محسوب می شوند )23(. در سال 
طب  آلمانی  متخصص    ،Theodore Esherich   1885
کودکان برای اولین بار این باکتری )Esherichia coli( را 

شناسایی نمود و نام خود را نیز بر روی آن نهاد )22(. 

توسط شمارش  معمول  طور  به  کیفیت آب  که  چند  هر 
را  اطالعاتی  نوع  پایش می شود ولی هیچ  باکتریایی  شاخص 
در  را  آب  کیفیت  می تواند  که  آلودگی  منشأ  خصوص  در 
 .)26,28( نمی کند  ارائه  ما  به  دهد  کاهش  ساحلی  نواحی 
اسهال  اسهال،  شامل    E.coli عفونت  از  ناشی  بیماری های 
بر  عالوه  می باشد.  و...  بدن  سراسری  مسمومیت  خونی، 
می تواند  دارد  وجود  مدفوع  در  که  انسانی  ویروس های  این 
اثر  قلب  و  معده  به  مربوط  عملکردهای  و  چشم  تنفس،  بر 
تفاوت  حاضر  پژوهش  در   .)24  ,17  ,16( بگذارد  منفی 
از  مختلف  ایستگاه های  ماهیان  باکتریایی  فلور  در  مشخصی 
شامل  نیز  غالب  نداشـــــــــت.گونه های  وجود  جنس،  نظر 
   Escherchia coli, Enterobacter, Klebsiell

بودند. شاید وجود کلیفرم، آلودگی سواحل شهر بندرعباس 
 20 اینکه  مهمتر  اما   ، نماید  بیان  شهری  فاضالب های  به  را 
کلیفرم های  دارای  آزمایش  مورد  ماهی های  نمونه  از  درصد 
احتمال  بیانگر  خود  که  بوده اند   E.coli جمله   از  مدفوعی 
انسان  مدفوعی  فاضالب های  به  ساحلی  آب های  آلودگی 
معمول  شرایط  در  ماهیان  باکتری  تعداد  همچنین،  می باشد. 
عوامل  این  جمله  از  داشت.  قرار  مختلفی  عوامل  تأثیر  تحت 
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و  آبشش  پوست،  باکتریایی  فلور  بود.  صید  محل  و  فصل 
دستگاه گوارش ماهیان آب شیرین و شور توسط بسیاری از 
رسیده  اثبات  به   .)30  ,31 است)2,14,  شده  مطالعه  محققین 
خود  که  بوده  روده ها  به  متعلق  باکتریایی  فلور  بیشترین  که 
در ارتباط با آب پیرامون ماهیان بوده است.  بنابراین روده ها 
فراهم  باکتری ها  این  برای  را  مناسبی  اکولوژیک  آشیان 
می نمایند.)13(در بررسی های صورت گرفته روش های نمونه 
از  استفاده  بود.  متفاوت  باکتری ها  تعیین و شناسایی  برداری، 
گونه های  از  تخمینی  تعداد  می تواند   )15(  colwell روش 
محتمل را از فلور دستگاه گوارش نشان دهد. در بعضی موارد 
صورتیکه  در  می گردد.  برداشت  روده ها  از  مستقیماً  نمونه ها 
در بسیاری از پژوهش ها از روش کشت دادن برای شناسایی 
ارتباط  خصوص  ،10،13(.در   15،25( می گردد  استفاده  آنها 
و  فارلن  آبی مک  محیط  و  گوارش  دستگاه  باکتریایی  فلور 
همکاران )20( به تفاوت های ترکیبی فلور دستـــگاه گوارش 
ماهی سی بأس )Morone saxatilis( در 2 محیط دریایی 
رودخانه  در  مشابه)27(  تحقیقی  در  نمودند.  اشاره  مصبی  و 
 Latter باکتریایی دستگاه گوارش  Hudson جمعیت های 

fish بطور قابل توجهی باالتر از فلور باکتریایی مصب بوده 

در حالیکه در گونه های دریایی از این مقدار کمتر بوده است.
نتایج این چنین بیان می نماید که باکتری های موجود در آب 
، باکتری های موجود در دستگاه گوارش ماهی را تحت تأثیر 
باکتریایی دستگاه  قرار می دهد )27(. در تحقیقی دیگر فلور 
شیرین   آب  محیط   2 در  یافته  پرورش  ماهیان  آزاد  گوارش 
رودخانه ها  از  شده  جمع آوری  آزادماهیان  و  دریا  آب  و 
در  مربوطه  ماهیان  که  آبی  باکتریایی  فلور  با  دریاچه ها  و 
تعداد   .)15( گرفتند  قرار  مقایسه  مورد  داشتند  حضور  آنجا 
باکتری های شمارش شده در روده ماهیان دریایی 104تا 107 
بوده است. در آب مربوطه  تغییرات فصلی  اساس  بر  بر گرم 
نیز مقدار 103 عدد بر میلی لیترکه بدون تغییرات فصلی بوده، 
  Flavobacterium جنس های  اکثراً  که  شد  اندازه گیری 

همچنین  است.  بوده   Pseudomonas و   Cytophaga

تعداد  و کمترین  تابستان  و  بهار  در  باکتری ها  تعداد  بیشترین 
در زمستان گزارش شده است،که دستاوردهای این تحقیق، را 
تأیید می نماید. در مطالعه مشابه دیگر )30 و 31( 7 گونه ماهی 
در  رودخانه ای  طول  در  مختلف  ایستگاه های  از  شده  صید 
ژاپن فلور باکتری های هوازی و بی هوازی از دستگاه گوارش 
رسوبات   ، آب  باکتریایی  فلور  با  و  شده  جدا  آن ها  )روده( 
تفاوت های  همچنین  گردید.  مقایسه  منطقه  آبزی  و حشرات 
کل  که  داد  نشان  نتایج  گردید.  برآورد  تعداد  نظر  از  فصلی 
تعداد باکتری شمارش شده از روده 105 تا 108 عدد بر گرم 
گروه  و   Enterobacteriacea خـــــــــانواده  و  بوده 
Vibrio-Aeromonas در همه نمونه ها غالب بودند. لذا به 

طور کلی فلور میکروبی هر ماهی بازتابی از فلور آبی می باشد 
که ماهی از آن محل صید شده باشد. طبق آزمایشهای مختلف 
، به طور متوسط تعداد طبیعی باکتریهای بر روی پوست ، بین 
– 104(هر سانتی مترمربع آن و  10000 تا 1000000 در)106 
داخل امعاء و احشاء حدود یک میلیون در هر گرم می باشد 
)15(. تعداد این باکتری ها بر اساس شرایط و درجه حرارت 
در  که  طوری  به  می باشد.  متفاوت  ماهی  زندگی  محیط 
آب های سرد و تمیز مقدار کمتر و در آب های گرم و آلوده 
بیشتر است. تعداد باکتری ها بر روی پوست و برانش ها نشانه 
عمده ترین  می باشد.  آن  زیست  محیط  آلودگی  یا  پاکیزگی 
دریایی  غذاهای  مصرف  دریا  در  فاضالب ها  تخلیه  خطرات 
یا  شنی  سواحل  عمدتاً  بندرعباس  شهر  سواحل  است.  آلوده 
سواحل گلی یا ترکیبی از این دو هستند )7،8(. این میکروب ها 
عالوه بر آلوده سازی آب ها، بستر و انواع آبزیان ساحلی از 
آب  در  محلول  اکسیژن  شدید  کاهش  باعث  بهداشتی  نظر 
هم می شوند.کسانی که به صورت تفریحی و یا حرفه ای این 
بازار عرضه می کنند؛ در  به  را صید و جهت مصرف  آبزیان 
معرض ابتال به انواع بیماری ها و انتقال آنها به جامعه می باشند. 

 )E.coil( علت آنکه کلیفرم ها به خصوص اشریشیا کلی
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وجود  پذیرفته اند  نشانگر  میکروارگانیسم  عنوان  به  را 
 )109 ـ   1011( می باشد  مدفوع  در  باکتری  این  زیاد  تعداد 
آلودگی  بر  دلیل  غذا  در  اشریشیاکلی  وجود  که  معتقدند  و 
عمدتاً  بنابراین   .)7( می باشد  حیوانی  و  انسانی  مدفوع  با  آن 
پوست  و  آبشش  در  انسان  بیماری زای  میکروارگانیسم های 
ترتیب  این  به  می یابد.  تجمع  ماهیان  گوارش  دستگاه  و 
شهر  ساحلی  آب های  حاضر  حال  در  که  نمود  بیان  می توان 
مدفوعی  آلودگی  دارای  شهری  حوزه  بخصوص  بندرعباس 
به دریا  از طریق خورهای موجود در شهر  بیشتر  می باشد که 
سواحل  طول  در  که  ماهیانی  نتیجه  در  می شود.  داده  انتقال 
شهر زیست می نمایند و توسط صیادان بومی صید می گردند 
از  این آلودگی می توانند  دارای آلودگی مدفوعی می باشند. 
طریق مصرف چنین ماهیانی سالمت مصرف کننده را با خطر 
بسیاری  باکتریایی  فلورهای  تاکنون  نمایند.  مواجه  بیماری 
و  می گردند  صید  که  تجاری  گونه های  خصوصاً  گونه ها  از 
همچنین ماهیان پرورشی تعیین گردیده است. بنابراین جهت 
مطالعات آینده شناسایی سازگاری های اکولوژیک و پتانسیل 
مصرف کنندگان  سالمتی  با  ارتباط  در  باکتری ها  بیماریزایی 
آلودگی  بررسی  بود.  خواهد  ارزش  با  و  مهم  بسیار  ماهیان، 
دست  می تواند  شهری،  سواحل  در  مصرف  قابل  آبزیان 
ورود  از  جلوگیری  برای  ریزی  برنامه  امر  در  را  اندرکاران 

فاضالب های شهری به سواحل دریا یاری کند.
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