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آالي پرورشی به برخی آلودگی آب استخرهاي پرورش ماهی و ماهیان قزل
استان چهارمحال و بختیاريدراي هاي رودهباکتري
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  چکیده
استان چهار محال و بختیاري  پرورش ماهیکمان و آب استخرهايآالي رنگیناین مطالعه به منظور تعیین میزان آلودگی ماهیان قزل

تصادفی  به صورت کامالً در فصل تابستان ماهی ي پرورشاستخر6نمونه ماهی از  108تعداد .اي انجام شدهاي رودهبه برخی باکتري
 سالمونال، هايباکتري ها جهت جداسازينمونه يهمه.آوري گردیدب استخرها در دو مرحله جمعنمونه از آ 24چنین شد، هم گرفته

نتایج این مطالعه نشان داد که .ندشدو انتخابی آزمایش  کنندههاي کشت غنی ، با استفاده از محیطسیتروباکتر فرونديو  کلی شیایشرا
وباکتر سیترو  کلی شیایشراهاي ماهی به اما آلودگی نمونهدگی نداشتند به باکتري سالمونال آلو) ماهی و آب(ها هیچ کدام از نمونه

و سیتروباکتر به ترتیب  کلی شیایشراهاي آب استخرها به لودگی نمونهچنین آهم.درصد بود 4/7و3/20به ترتیب برابر با  فروندي
کمان در این ناحیه یک منبع ایجاد آالي رنگینبا توجه به نتایج این بررسی، ماهیان قزل.صفر درصد بوددرصد و 7/66برابر با 

منبعتوسط این  کلی شیایشرازاي باکتري هاي بیماريانتقال آلودگی برخی از سویهاحتمال ولی  ،دنشوسالمونلوز در انسان محسوب نمی
.به انسان وجود دارد اییذغ

فروندي کوالي، سیتروباکتر اشریشیا اي، سالمونال،ري رودهال، باکتآقزلماهی :کلمات کلیدي

  مقدمه
امروزه با رشد سریع جمعیت در جهان و کاهش ذخایر .

نیاز شدیدي به تکثیر و پرورش آبزیان احساس  ،ماهیان
این نیاز باعث افزایش چشمگیر پرورش متراکم  .شودمی

از طرفی  .ماهیان گوناگون در سطح جهان شده است
 هاآن مناسبمرغوبیت گوشت آبزیان و کیفیت پروتئینی 

د و نباشضروري بدن می يههاي آمینکه سرشار از اسید
ضروري لیزین، يههاي آمینتر بودن میزان اسیدبیش
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 زه مرگ و میر ناشی از سالمونلوزهرچند که امرو
ایجاد حاالت مقاوم و  ،اینبا وجود ،کاهش یافته است

هاي ناشی از بیماري.حامل در افراد مبتال وجود دارد
 ،ها نیز عالوه بر انتقال میکروب به انسانسالمونال در دام

و  خسارات اقتصادي فراوانی را از جمله کاهش تولید
.دداردر پی هاي درمانی باال تحمیل هزینه

،نلوز در انسان باعث بروز تب رودهسالمو
هاي موضعی و باکتریمی و عفونتگاستروانتریت حاد،

.گرددمزمن به خصوص در دستگاه گوارشی و تناسلی می
و سیتروباکتر کلی اشریشیااي مانند  رودههايباکتريسایر

اي و یا هاي رودهموجب عفونت ،نیز قادرند در افراد
و بهداشت انسانی را به خطر بیندازند شونداي خارج روده

)Schmidt et al. 1992(.
که به راحتی استخرهاي پرورش ماهی به دلیل این

لودگی اي سطحی و فاضالب انسانی و دامی آهتوسط آب
مده در کنترل و یا شیوع به عنوان مکانی ع ،کنندپیدا می

ز اهمیت ئحا ايهاي رودهعفونت ناشی از باکتري
یین میزان آلودگی یق حاضر به منظور تعحقت.باشند می

الي پرورشی آب استخرهاي پرورش ماهی و ماهیان قزلآ
، سالمونال هايدر استان چهارمحال و بختیاري به باکتري

هاي عنوان باکتريبه  فروندي سیتروباکترو  کلی اشریشیا
طراحی و به اجرا  نشانگر آلودگی مدفوعیاي وروده

.درآمد
  

  روش کار مواد و 
گیرينمونه

نمونه از  108شامل نمونه  132در این مطالعه جمعاً
پرورش کمان پرورشی از مزارع آالي رنگینماهیان قزل

در پرورش ماهی  فعال مزرعه 6ب از نمونه آ 24ماهی و 
یک ماه بین هربا فاصله (در دو تکرار فصل تابستان 

)پرورشی يآلودگی در یک دورهبررسی براي  تکرار
شروع  1389ماهگیري از ابتداي خردادنمونه. گرفته شد

الزم به ذکر .به طول انجامید 1389تیر ماه  اواخرو تا 
گیري از ماهیان مربوط به مزارع که در مورد نمونه است

ها در آلودگی ماهیجلوگیري از ایجاد  منظوره ورشی، بپر
آزمایشگاه در همان مکان  اثر انتقال از محل پرورش به

 استفاده از قیچی و تیغ اسکالپل در مجاورت استخر و با
و  جدا گردیدعضالتبه همراهپوست  گرم از  25،شعله

Varnam(الکتوز منتقل گردیدآبگوشتبه محیط 1991(.
  

باکتري سالمونالبرايروش کشت
براث بود که در همان ابتداي الکتوزياولیهمحیط

گرم از  25تعداد . شدگیري در محل استخر استفاده نمونه
 225طور جداگانه در ه ماهی بعضلهقطعات پوست و

لیتر آب  میلی10چنین هم.شد منتقل محیطلیترمیلی
آبگوشت الکتوزيکنندهغنیمحیطلیتر میلی 90استخر در 

-ي سانتیدرجه37ساعت در گرمخانه 24ریخته شد و 

Varnam(قرار داده شدگراد  1991.(
  

انتخابیيکنندهغنیکشت در محیط
استفاده اثبرسیستینسلنیتمحیطبراي این منظور 

لیتر از میلی10به ،براثزالکتولیتر از محیطمیلی1.شد
ساعت  24و به مدت  شد سیستین افزودهسلنیتمحیط

.گردیدگذاريگرمخانهگرادي سانتیدرجه 37در
  

کشت در محیط جامد انتخابی
 )SSA(آگارلمونال شیگالسا این منظور از محیطبراي

سلنیتي از محیطحلقوبا استفاده از آنس.استفاده شد
SSAمحیطخطی رويصورته بسیستین برداشت و 

 37ساعت در گرمخانه24-48کشت داده شد و به مدت 
که سالمونال از آنجایی.قرار داده شد گرادي سانتیدرجه

محیطاینهاي آن رويباشد کلنیمیمنفیالکتوزاغلب 
.باشدمیسیاهبی رنگ یا زرد با مرکز
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کشت در محیط جامد افتراقی
محیط سه قندي آهن دار اوره،مورد استفاده  هايمحیط

)TSI(آگارلیزین آهن دار و)LIA(با استفاده از .بودند
مشکوك به سالمونال در هايتیز از کلونینوكنسآ

LIAوTSIهاي اورهبرداشت و در محیط SSAمحیط

ساعت در 24عمقی و سطحی داده شد و به مدت کشت
سالمونال .قرار داده شدگراد ي سانتیدرجه37گرمخانه
اسیدي واکنشدر قسمت ایستاده TSIدر محیطاغلب، 

در قسمت و H2Sتولید گاز چنینو هم)رنگ زرد(
وجود.نمایدمیایجاد) رنگ قرمز(قلیایی واکنشمورب،

H2Sعالوه بر .شودمیباعث سیاه شدن قسمتی از محیط
باکتري کهتست اوره نیز انجام گرفت در صورتی ،این

 .بنفش تغییر خواهد کرد بت باشد رنگ محیط بهاوره مث
کردندکربوکسیلهدلیله بLIAدر محیط سالمونال

کند و این میلیزین رنگ محیط را ارغوانیمینهاسیدآ
سیتروباکترها با باکتريباکترياینمسئله وجه تفریق

ایجاد LIAکه در محیطهاییدر ضمن باکتري.باشدمی
در نظر فروندي عنوان سیتروباکترکردند بهمیرنگ زرد 

Varnam(گرفته شدند 1991(.
  

کلی اشریشیاجداسازيبرايروش کشت
.Eها از جمله باکتريسایرجداسازيبراي coli از

آگار انتقال و پس مکانکیکننده به محیطغنیپیشمحیط
ه ب گرادي سانتیدرجه 37گذاري در دماياز گرمخانه

.Eهاي مشکوك به ساعت کلونی 24مدت  coli که به
منتقل  Imvicافتراقیهايبودند به محیطرنگ صورتی 

بیوشیمیاییانی با خصوصیاتخوو در صورت همشدند 
E.coliباکتري آلوده کننده انتخاب گردیدعنوانه ب

)Varnam 1991(.
  

  نتایج
-ه ماهیان قزلنمون 108،نمونه اخذ شده 132از بین 

مزرعه پرورش  6نمونه آب از  24و آالي پرورشی مزارع
را )یک ماهه بین هر تکرار يبا فاصله(تکرار 2ماهی در

میکروبیولوژي روي  هايایشنتایج آزم.شودشامل می
اما در ،یید نکردأها وجود باکتري سالمونال را تنمونه

.Cها مانند سایر باکتري ،هابرخی از نمونه freundii  و
E. coli ي هااز نمونهدرصد 3/20که طوريه ب،جدا گردید

ها نیز به از آندرصد 4/7و E. coliآلوده به  ماهی
C. freundii آب ورودي درصد 50چنین هم.آلوده بودند

آب خروجی استخرهاي مورد آزمون، درصد 33/83و 
دادند که نتایج کلی آزمون در  را نشان E. coliآلودگی به 

.آمده است2و 1لجداو

  
.Cو  E.coliهاي سالمونال ، آالي مورد آزمون استخرهاي پرورش ماهی به باکتريمیزان آلودگی ماهیان قزل: 1 جدول freundii  

  سیتروباکتر فروندي  کلی اشرشیا  سالمونال  تعداد نمونه  استخر گروه

A180)0(%0)0(%0)0(%
B180)0(%4)2/22(%2)1/11(%
C180)0(%0)0(%0)0(%
D180)0(%4)2/22(%0)0(%
E180)0(%6)3/33(%3)6/16(%
F180)0(%8)4/44(%3)6/16(%
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  هاي سالمونال، اشرشیاکلی و سیتروباکترفرونديمیزان آلودگی آب استخرهاي پرورش ماهی به باکتري  :2جدول 
سیتروباکتر فروندياشرشیاکلیسالمونالتعداد  نمونهنوع نمونهگروه استخر

A
2000آب ورودي
2020آب خروجی

B
2010آب ورودي
2020آب خروجی

C
2000آب ورودي
2000آب خروجی

D
2020آب ورودي
2020آب خروجی

E
2010آب ورودي
2020آب خروجی

F
2020آب ورودي
2020آب خروجی

  
  بحث

نمونه  24نمونه ماهی و  108در این بررسی که روي 
آب استخرهاي  پرورش ماهی صورت گرفت در هیچ 

آلودگی به باکتري  ،هاي مورد آزمونکدام از نمونه
درصد از ماهیان به باکتري 3/20اما ؛سالمونال اثبات نشد

E. coli  ها به درصد از آن 4/7وC. freundii آلودگی
درصد از آب ورودي استخرها و 50چنین هم.داشتند

آلودگی  E. coliدرصد از آب خروجی استخرها به  33/83
.ندداشت

در 1982سال در Irmeliو  Maaritطی تحقیقاتی 
،فارم بزرگ ماهی صورت گرفت 2که روي فنالند،
سیتروباکتر هاي جدا شده محدود به انتروباکتریاسه،باکتري

هاي مدفوعی مربوط به فرمو ایروموناس بود و اکثر کلی
چنین در آب ورودي استخر هم.بود E. coliيسویه

E. coli اما در آب خروجی، ،وجود نداشت و یا اندك بود
.دیده شدE. coliها رسوبات و مدفوع ماهی

از آب دو استخر  E. coliحاضر باکتري  يدر مطالعه
تري نسبت به این دو استخر در ارتفاع بیش. جدا نشد

و دلیل عدم حضور باکتري در  ندسایر استخرها قرار داشت

ها و امکان کم آلودگی تر آناستخر ارتفاع بیشآب این دو
یک از چنین از آب هیچهم .باشد ها میبا پساب

ه علت آن استخرهاي مورد مطالعه سیتروباکتر جدا نشد ک
-تر این باکتري نسبت به سایر باکتريتوان وفور کمرا می

.اي دانست هاي روده
نیجریه بنینشهراي که درطی مطالعه 2010در سال 

روي ماهیان تازه صید شده Maduakorو Wogoتوسط
استافیلوکوکوسهاي باکتري،صورت گرفتاستخر 2از 

 ودوموناسسو  کلی شیایاشر، سالمونال، کلبسیال، اورئوس
آبشش جدا گردید که هاي پوست، گوشت واز نمونه

.ها از پوست بودترین میزان این باکتريبیش
Aveeda  در ترینداد و  2005و همکاران در سال

استخر  11توباگو بیان کردند طی یک بررسی روي 
 ،از استخرها آلوده به سالمونال بوددرصد 1پرورش ماهی 

نمونه که از ماهیان زینتی موجود در این 560اما از 
ها به سالمونال آلوده درصد از آن 3/2،استخرها گرفته شد

.Sبودند و  javiana  باکتري غالب  درصد 92با فراوانی
.شناخته شد
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 Dang ThiThanhاي در ویتنام توسط بر اساس مطالعه

Son  پرورشی که در در استخر کلی اشرشیا2011در سال
تر از استخري بود آن از کود خوك استفاده شده بود بیش

تعدادلگاریتم .که در آن کود خوك استفاده نشده بود
اي، آمور و روهو  کپور نقرهدر استخر اول در کلی اشرشیا

و در استخر دوم به  هبود 04/3و 63/2، 32/3به ترتیب
Dang(ه استبود 07/5و 25/5، 75/4ترتیب ThiThanh 

Son 2011.(
 اي که در هانوي ویتنامطی مطالعه 2006در سال 

نمونه از غذاهاي خام از  177روي Phamو Haتوسط
ماهی و مرغ عرضه شده قبیل سبزیجات، گوشت گوساله،

ها صورت ها و بیمارستاندر کارخانجات و رستوران
 E. coli5/6باکتري میزان آلودگی گوشت ماهی به ،گرفت

.درصد اعالم گردید
در سال و همکاران Gonziتوسط  در تحقیقی مشابه

شده بندي نمونه از ماهیان بسته 54تعداد  ،در اسپانیا2002
اي آالي قهوهماهی قزل 24ماهی آزاد دودي و  30شامل 

گراد سانتی يدرجه+ 2تا  -1که براي سه هفته در دماي 
میکروبیولوژي  ياهمورد آزمایش ،نگهداري شده بودند

 يهاي عرضه کنندهها از فروشگاهاین نمونه.قرار گرفتند
محصوالت آبزي تهیه شده بود و در هیچ کدام آلودگی به 

.دیده نشد E. coliباکتري سالمونال و 
اما اهمیت  ،کندنمی ایجادسالمونال در ماهی بیماري

است کهماهی به انسان موضوع در انتقال سالمونال از 
آلودگی به .باشندحامل این باکتري ممکن است ها ماهی

تر و بیش استتر اقیانوس کم این باکتري در دریاها و
بر اثر  دریاچه و استخرهاي پرورشی ماهی ممکن است

ماهیان استخرهاي پرورش  يع فاضالب و یا تغذیهدف
.دنماهی با بقایاي کشتارگاهی دچار آلودگی شو

هاي فراوان در بیماري سالمونلوز با وجود پیشرفت
 مهمل ئهنوز یکی از مساگیرشناسیهمهعلوم به ویژه 

توانایی رشد سالمونالها .استبهداشتی در سطح جهانی 
ي به سروتیپ و گونه گرادي سانتیرجهد 7در دماي زیر 

سرعت رشد این باکتري در دماي زیر . وابسته است آن
شاید یکی از .استخیلی کم  گرادي سانتیدرجه 10

ب استخرها به سالمونال در تحقیق دالیل عدم آلودگی آ
زیرا همگی استخرها  ،حاضر، پایین بودن دماي آب باشد

.گراد بودندسانتی يدرجه 10داراي آب دماي زیر 
حمل و نقل مناسب ماهیان پرورشی از استخرها تا 

دیگر علل عدم آلودگی به تواند ازمحل توزیع نیز می
مستلزم رعایت چند  امر باشد که این زابیماريهايباکتري

زیر  معموالً(در دماي پایین  هانکته از قبیل نگهداري ماهی
و  شست،نقل به هنگام حمل و)گرادسانتی يدرجه صفر

مواد  بانقل ماهی شوي ظروف مخصوص حمل و
.استر نکات بهداشتی فونی کننده و رعایت دیگضدع

ها چشمه وضع مطلوب آب استخرها نیز که منبع آن
در  زاعوامل بیماري نبودد عاملی مهم در توانمی ،باشدمی

آلودگی این گونه  زیرا امکان ،هاي مورد آزمون باشدنمونه
.استتر کم)هارودخانه(هاي جاري بمنابع نسبت به آ
آالاي پرورشی ماهیان قزل این مطالعهنتایج با توجه به 

 ندارند،نقش مهمی در انتقال باکتري سالمونال به انسان 
جمله زا ازهاي بیماريولی انتقال برخی از باکتري

E. coli پذیر استورده امکانرآبه انسان از طریق ف.

  منابع
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.74-60و 42- 34صفحات
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 6صفحات ،پیشگفتارانتشارات دانشگاه تهران،نجم،پ
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Abstract
This study was to determine the rate of contamination of water and cold water fish to some 

enteric bacteria in Chaharmahal va Bakhtiari province. One hundred and eight of fish samples 
were randomly gathered from fish farms, also 24 water samples obtained from pools 
separately in two phases. All samples in order to in order to isolate bacteria including 
salmonellae, Escherichia coli and citrobacter freundii were examined by selective and 
purified culture media. 
Results of this study showed that neither of fish nor water samples was contaminated to 
salmonella, but contamination of fishes to Escherichia coli and citrobacter were 20.3 and 7.4
percent, respectively. Water contamination to Escherichia coli was 66.7 % but there were not 
any contamination to citrobacter and salmonellae in water samples. 
As the result of this study showed, Rainbow trout fishes in this area are not considered such as 
a source for human salmonellosis; however there are some risks that other enteric bacteria 
such as Escherichia coli may involve people by this food stuff. 
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