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تعیین فلور باکتریایی خارجی ماهیان بازاری ( 033تا  033گرم) مزارع
پرورشی قزل آالی رنگین کمان در شهرستان آمل
0

محمد جواد شکوهیان ،1بابک شعیبی عمرانی ،*2سهیل علی نژاد

 -1دانش آموخته دانشکده دامپزشکی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران
 -2استادیار گروه بهداشت آبزیان ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران
 -3استادیار ،موسسه آموزش و ترویج کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
تاریخ ارسال 4331/5/41 :تاریخ پذیرش4331/41/44:
چکیده
فلور باکتریایی آب و سطح بدن ماهی نقش مهمی در بروز بیماریهای باکتریایی داشته و بعنوان عوامل بیماریزای ثانویه باکتریایی نامیده
میشوند .این باکتریها در صورت ایجاد شرایط مساعد ناشی از استرسهای مختلف فعال شده و میتوانند تلفات باالیی را ایجاد نمایند .در این
تحقیق از سطح بدن (پوست و باله) و آبشش  11قطعه ماهی قزل آالی رنگین کمان  311تا  511گرمی از  1مزرعه پرورش ماهی قزل آالی
رنگین کمان واقع در جاده هراز حد فاصل الریجان-پلور توسط سواپهای استریل نمونهبرداری انجام شد .آب کلیه مزارع از رودخانه هراز
تامین میشد .سوآپهای سطح بدن و آبشش هر ماهی بطور جداگانه در ظروف شیشهای درپوش دار حاوی PBS (Phosphate Buffer
 )solutionاستریل به آزمایشگاه حمل شدند و روی محیطهای کشت ) Plate Count Agar ،TSA (Tryptic Soy Agarو
 MacConkey Agarکشت داده شدند .هر کدام از نمونهها در دو پلیت TSAجهت نگهداری در شرایط هوازی و بیهوازی در دمای 25
درجه سانتیگراد و یک پلیت مک کانکی فقط در شرایط هوازی جهت اطمینان از عدم حضور باکتریهای گرم منفی کشت داده شد .برای
جداسازی باکتریهای مزوفیل و ساکروفیل از محیط  Plate count agarدر شرایط دمایی  43و  31درجه سانتیگراد استفاده شد 3 .گونه
باکتری از سطح بدن و آبشش ماهیان جدا شد (شاملStaph. areus, Staph. saprophyticus, Staph. epidermidis, E.coli, :
Bacillus cereus, Aeromonas hydrophila, Proteus mirabilis, Pasteurella multocida, Psuedomonas
 .)aeruginosaباکتری  E. coliدر تمامی نمونههای کارگاهها از پوست و آبشش جداشد .درکارگاههای مختلف اختالف معنیدار از نظر
تعداد گونه باکتری جدا شده بین سطح بدن و آبشش مشاهده نشد ( .)P>0.05بین کارگاههای مختلف نیز ،اختالف معنی داری بین نوع
باکتریهای جداشده وجود ندارد ( .)P>0.05بجز باکتری  E. coliکه در همه کارگاهها از پوست و آبشش تمامی نمونهها جدا گردید و نیز
باکتری  P. aeruginosaکه از فراوانی منظمی برخوردار نبود ،در بقیه موارد درصد آلودگی به گونههای جداشده از کارگاههای باالدست
بسمت پایین از روند افزایشی برخوردار بود .جداسازی این باکتریها میتواند نشان از آلودگی آب رودخانه به فاضالبهای شهری و خانگی
باشد.

کلمات کلیدی :فلور باکتریایی ،پوست ،آبشش ،قزل آالی رنگین کمان ،رودخانه هراز ،آمل
* نویسنده مسئول :بابک شعیبی عمرانی
آدرس :گروه بهداشت آبزیان ،واحد کرج ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران .تلفن13422112111 :
پست الکترونیکbabak.shoaibi@kiau.ac.ir :
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مقدمه

با رشد فزاينده جمعيت ،تأمين پروتئين حيواني يكي از
یآید و در اين ميان
ضروريات مبرم جامعه بحساب م 
پروتئين ماهي جايگاه ويژهاي دارد( .)11میزان مصرف

سرانه آبزیان در کشور از  7/3کیلوگرم در سال 90 31
به  11/2کیلوگرم در سال  96 31رسیده است که همراه
با آن میزان مصرف روزانه آبزیان از  3/ 38گرم به 6/ 04
گرم افزایش یافته است در پاسخ به این افزایش مصرف،
تولید آبزی پروری نیز روندی افزایشی داشته است.
میزان تولید ماهیان سردابی در این بازه زمانی از
 106409به  67830 1تن رسیده است ( )5عرضه ماهیان
یباشد .ماهی
پرورشی در کشور عمدتا بصورت تازه م 
تازه به دلیل شرایط بدنی محصولی فاسد شدنی است.
فساد ماهی ناشی از تغییرات ایجاد شده توسط
واکنشهای بیولوژیکی و فعالیتهای متابولیکی
میکروارگانیزمها است .این محصوالت در زمان
یشوند و این فعالیتها
نگهداری دستخوش تغییراتی م 
منجر به کاهش مدت نگهداری ماهی و محصوالت آن
ت
میشوند (  .) 15یکی از علل فساد ،فعالی 
یباشد .نقش گونه ماهی در فساد
میکروارگانیزمها م 
ایجاد شده توسط  Alsalvarو همکاران در سال 11 20
نیز تایید شده است(  .) 14افت کیفیت ماهیان چرب مانند
قزلآالی رنگین کمان معمو ًالًال توسط میکروارگانیزمها
یشود ( .)33گوشت
و اکسید شدن چربیها ایجاد م 
ماهیان سالم و یا تازه صید شده به دلیل فعالیت سیستم
ایمنی استریل است .بعد از مرگ ماهی به دنبال غیر فعال
شدن سیستم ایمنی باکتریها به راحتی تکثیر پیدا کرده
یکنند( .) 35
و در طی مدت نگهداری به گوشت حمله م 
 40 /5درصد از تولید غذاهای دریایی بصورت تازه
مصرف میشوند(  .) 20غذاهای دریایی تازه ،زمان
ماندگاری کوتاهی دارند که این مسئله در زمان توزیع

یهای
آنها مشکالت عدیدهای ایجاد میکند .بیمار 
منتقله از مواد غذایی حتی در کشورهای توسعه یافته هم
خطری جدی به حساب میآیند .بهبود وضعیت پرورش
یتواند زمان ماندگاری محصول را باال برده و از
م 
ضررهای حاصل از فساد جلوگیری کند و اجازه
یدهد محصوالت به بازارهای دور و جدید وارد شوند
م 
( .) 51
محیطهای پرورشی بدلیل تراکم باال همواره در معرض
یباشند.
یهای مختلف عفونی و غیرعفونی م 
بروز بیمار 
یهای عفونی ،به
یپروری قسمت مهمی از بیمار 
در آبز 
یگردد .در بین بیماریهای
یهای باکتریایی برم 
بیمار 
یهای ناشی از عوامل باکتریایی
باکتریایی نیز بیمار 
ثانویه یا همان فلور باکتریایی از اهمیت بیشتری
برخوردارند و عواملی که بعنوان پاتوژن اولیه مطرحند
بسیار محدود میباشند ( 25 ،22 ،6و  ) 49در واقع
بهاي عامل بیماري ماهیان یا به طور اولیه
میکرو 
يزا بوده و یا در شرایط معینی بیماريزا گشته و
بیمار 
میزبان خود را مورد حمله قرار میدهند ( .)22در
کارگاههای پرورشی ،ماهيان هميشه در معرض
عفونتهاي گوناگون قرار دارند كه اگر كنترل نشوند
ممكن است سراسري شده و منجر به مرگ آنها شود.
يهاي باکتریایی تلفات شدیدي را در ماهیان
بیمار 
یتوانند به عنوان
وحشی و پرورشی موجب میشوند و م 
عوامل تاثیرگذار در دوام و زیست جمعیتهاي ماهیان
به حساب آیند ( .) 42
این باکتریها بطور طبیعی در آب و روی بدن ماهی
حضور دارند و در صورت ایجاد شرایط مناسب
یشوند .از
تعدادشان زیاد شده و باعث بروز بیماری م 
طرفی بعضی از باکتریها قابل انتقال به انسان بوده و
یتوانند سالمت جامعه را به خطر بیندازند(.)01
م 

تعیین فلور باکتریایی خارجی ماهیان پرواري63 ...

توليد متراكم ماهي در دنيا احتمال سرايت بيماريهاي

یشود(  .) 56در حال حاضر
این مواد در محیط و ماهی م 

بيماري

جنبههاي يك في محيط آبي و مسائل مرتبط با شرايط

يتواند رخ دهد كه عامل بيماريزا از موانع اوليه
زماني م 

سالمت ماهيان ،از فاكتورهاي محدود كننده توسعه

نفوذ كند ،سه راه عمده سرايت ،عفونت ازطریق

بيشتر پرورش آبزيان و ماهيان آب شيرين است(.)8

پوست(  ) 18آبشش و مجاري گوارشی میباشد(  53و

کیفیت ماهی عرضه شده در بازار به عوامل متعددی از

تهای مزبور و نیز
 .)55لذا ارزیابی بار میکروبی باف 

جمله غذای مصرفی ،کیفیت آب ،شرایط نگهداری و

تابلوی باکتریایی منطقه در مدیریت بهداشتی استخر و

بطور کلی مدیریت بهداشتی مزرعه پرورشی بستگی

کاهش خطرات احتمالی ناشی از آن نقش تعیین

دارد ( 93و .)16امکان انتقال میکروارگانیزمهای سطوح

کنندهای دارد.

خارجی بدن ماهی به دستگاه گوارش هم وجود

میکروارگانیزمها روی کلیه سطوح خارجی بدن (پوست

دارد(  ) 50ضمن اینکه در مواردی برخی عوامل بیماریزا

و آبشش) و روده ماهی زنده و تازه صید شده مشاهده

در بافتهای ماهی سالم هم یافت شدهاند مانند

عفوني را افزايش داده است(  38و  .) 54كي

میشوند .تعداد کل این میکروارگانیزمها بسیار متغیر

فالوباکتریوم سایکروفیلوم عامل بیماری "آب سرد" در

است .دامنه طبیعی آنها روی سطح پوست 017ـ012

آزادماهیان و نیز  Rainbow trout fry syndromeکه

باکتری در هر سانتی متر مربع است (  .) 35بافت آبشش

در اندامهای کلیه ،طحال ،مغز ،مایع تخمدانی،

هم ،بعنوان یک جایگاه برای تجمعهای باکتریایی باال

تخم 
کهای نابارور و اسپرم ماهی آزاد بالتیک Salmo

مطرح است و بار باکتریایی آن تا  016در هر گرم

 salarسالم یافت شده است (  .) 28گاهی اوقات تجمع

میباشد(.)85

باکتریایی میتواند در مرحله تخم یا الروی آغاز شود و

ماهی قزل آالي رنگین کمان ( Oncorhynchus

با رشد ماهی افزایش یابد( .) 50

یباشد(.)01
)  mykissگونه ایی با ارزش تجاري باال م 

بار میکروبی سطح بدن ماهی متاثر از بار میکروبی آب

و بدلیل ظاهر بازار پسند ،طعم و رنگ گوشت مناسب و

و رسوبات است (  ) 28و فلور باکتریایی ماهیان تازه صید

قابلیت فیله شدن از مقبولیت باالیی برخوردار است.

شده بیشتر از اینکه به گونه ماهی ارتباط داشته باشد به

طبق آخرین سالنامه آماری سازمان شیالت کشور میزان

محیطی بستگی دارد که از آن صید شدهاند .برای مثال

تولید این ماهی در سال  25 33 16 ،9315تن بوده که در

ماهیان صید شده از آبهای خیلی خنک و تمیز تعداد

مقایسه با سال  30000 ( 1383تن) از روند افزایشی قابل

یکنند در حالی که ماهیان صید
کمتری باکتری حمل م 

فترین ماهیان
توجهی برخوردار بوده است و از پرمصر 

شده از آبهای گرم آلودگی بیشتری دارند (  .) 35با

یآ ی د (  4و . ) 5
پرورشی داخل کشور بحساب م 

توجه به مزیت منبع آبی زیرزمینی ،کارگاههایی که از

بیماريهاي عفونی باکتریایی در بسیاري از مزارع

یکنند از یک فلور تقریبا ثابت در
آب چشمه استفاده م 

پرورشی ماهی یکی از دالیل عمده کاهش میزان تولید

طول سال با بارمیکروبی کمتر برخوردارند و آلودگی

کها و مواد شیمیایی
یباشد(  .) 32استفاده از آنتی بیوتی 
م 

کمتری دارند در حالیکه کارگاههایی که در مسیر

براي برطرف نمودن مشکالت آبزي پروري عالوه بر

رودخانه ساخته شده اند تحت تاثیر شرایط حاکم در

دارا بودن اثرات جانبی و هزینه باال موجب انباشتگی

یباشند و نسبت به گروه اول با
باالدست رودخانه م 
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تغییرات بیشتری مواجه هستند .به جهت اهمیت موضوع

طهای کشت TSA (Tryptic
در کنار شعله روی محی 

طی مطالعات میکروبیولوژیک متعدد ،باکتریهای سطح

) Plate Count Agar ،Soy Agarو MacConkey

بدن ماهیان استخوانی مشخص شده است ،که جزو فلور

 Agarساخت شرکت مرک آلمان صورت گرفت.

یهای غیراختصاصی به حساب
بوده و از باکتر 

هر کدام از نمونهها در دو پلیت  TSAجهت نگهداری

میآیند(  .) 25در همین راستا تحقیق حاضر بمنظور

در شرایط هوازی و بیهوازی در دمای  25درجه

بررسی بار باکتریایی و تغییرات احتمالی آن در

سانتیگراد و یک پلیت مک کانکی فقط در شرایط

کارگاههای پرورشی مسیررودخانه هراز صورت گرفته

هوازی جهت اطمینان از عدم حضور باکتریهای گرم

است.

منفی کشت داده شد.

مواد و روش کار

تعداد  70قطعه ماهی قزل آالی رنگین کمان  300تا
 500گرمیاز  7مزرعه پرورش ماهی قزل آالی رنگین

پلیتهای در نظر گرفته شده جهت بررسی باکتریهای
هوازی بمدت  24 - 48ساعت در دمای  25درجه
سانتیگراد و پلیتهای بیهوازی پس از قرار گرفتن در

کمان واقع در جاده هراز حد فاصل الریجان با طول و

جار بیهوازی حاوی  Gas Packاز برند مرک بمدت

´35◦ 53

 48 - 72ساعت در دمای  25درجه سانتیگراد انکوبه

عرض جغرافیایی ´´، 52◦ 12´ 32.955

´´ 29.842و پلور با طول و عرض جغرافیایی ´52◦ 3

´´ 22.334و ´´ 35◦ 50´ 43.330در دامنه ارتفاع 31 16
تا  2184متر از سطح دریا ،از باالدست (مزرعه شماره
 )1تا پایین دست (مزرعه شماره  )7رودخانه با ساچوک
یها به
استریل صید و نمونهگیری از پوست و آبشش ماه 
شرح زیر انجام شد.
الف) پوست و باله :نمونه گیری با سواپ استریل
(مرطوب شده با آب مقطر استریل) ازسطح بدن صورت
گرفت .در این مرحله سواپ استریل روی پوست از سر
به دم (نواحی مختلف پوست و قاعده بالهها) کشیده
ش د.
ب) آبشش :سرپوش آبششی بدون تماس با سطح

شدند.
یهای مزوفیل و ساکروفیل از
برای جداسازی باکتر 
محیط  Plate count agarدر شرایط دمایی  13و 37
درجه سانتیگراد استفاده شد.
یهای جدا شده از طریق رنگ آمیزی
شناسایی باکتر 
تهای بیوشیمیایی مانند کاتاالز ،اکسیداز،
گرم ،تس 
( IMViCتشخیص تفریقی) :تریپتیکاز ،پپتون براث،
 MRVPبا معرف متیل رد ،تحرک ،اوره ،سیترات
سدیم و کشت محیطهای اختصاصی حاوی رنگدانه
اختصاصی کروم آگار صورت گرفت.
تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده با استفاده از آمار
توصیفی از نوع همبستگی و رگرسیون مبتنی بر

آبشش توسط پنس استریل باز شده و بوسیله سواپ

معادالت ساختاری صورت گرفت.

پهای سطح بدن و آبشش هر ماهی بطور جداگانه
سوآ 

 9گونه باکتری از سطح بدن و آبشش ماهیان جدا شد.

PBS

باکتری  E. coliدر تمامی نمونههای کارگاهها از پوست

شها صورت گرفت.
استریل نمونهبرداری از سطح آبش 
در ظروف شیشهای درپوش دار حاوی

) (Phosphate Buffer solutionاستریل به آزمایشگاه
حمل شدند و عملیات کشت در زیر هود میکروبیولوژی

نتایج

و آبشش جداشد (جداول شماره  2 ،1و .)3

تعیین فلور باکتریایی خارجی ماهیان پرواري65 ...
یهای پوست ماهیان به تفکیک کارگاه و رشد در دماهای  13و  37درجه سانتیگراد
جدول شماره  .1باکتر 
کارگاه
باکتری

1
E. coli
Staph. areus

Staph. saprophyticus
Staph. epidermidis
Bacillus cereus
Aeromonas hydrophila
Proteus mirabilis
Pasteurella multocida
Psuedomonas aeruginosa

2

4

3

6

5

13 ºc

7

37 ºc

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

-

+

-

+

+

+

+

+

-

-

-

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

جدول شماره  .2باکتریهای آبشش ماهیان به تفکیک کارگاه و رشد در دماهای  13و  37درجه سانتیگراد
کارگاه
باکتری

1
E. coli
Staph. Areus

Staph. saprophyticus
Staph. Epidermidis
Bacillus cereus
Aeromonas hydrophila
Proteus mirabilis
Pasteurella multocida
Psuedomonas aeruginosa

2

3

4

5

6

7

13 ºc

37 ºc

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

-

+

-

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

باالترین میزان آلودگی از نظر تعداد گونه جدا شده،

بین سطح بدن و آبشش مشاهده نشد ( .)P>0.05بین

کارگاه شماره  7با  9ایزوله و کمترین آن مربوط به

کارگاههای مختلف نیز ،اختالف معنی داری بین

کارگاه شماره  1با  5ایزوله بود .درکارگاههای مختلف

یهای جداشده
کارگاههای پرورش از نظر نوع باکتر 

یدار از نظر تعداد گونه باکتری جدا شده
اختالف معن 

وجود ندارد ) ( (P>0.05نمودار شماره .)1

نمودار .1تعداد و مجموع گونههای باکتری جداشده از سطح بدن (پوست و باله) و آبشش به تفکیک کارگاه
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باوجود مشابهت زیاد در گونههای جدا شده باکتری از

که در همه کارگاهها از پوست و آبشش تمامی نمونهها

ایستگاههای مختلف ،نمونههای هر ایستگاه از نظر میزان

جدا گردید و نیز باکتری  P. aeruginosaکه از

آلودگی با گونههای مختلف ثبت شده با ایستگاههای

فراوانی منظمی برخوردار نبود ،در بقیه موارد درصد

دیگر متفاوت بودند (جدول شماره  .)3همانگونه که در

آلودگی به گونههای جداشده از کارگاههای باالدست

جدول شماره  3مشاهده میشود بجز باکتری E. coli

بسمت پایین از روند افزایشی برخوردار بود.

یهای جداشده
جدول شماره  .3درصد آلودگی پوست و آبشش ماهیان هر کارگاه به باکتر 
1

شماره کارگاه

3

2

5

4

7

6

باکتری
E.coli
Staph. Areus
Staph.
Saprophyticus
Staph.
Epidermidis
Bacillus cereus
Aeromonas
hydrophila
Proteus mirabilis
Pasteurella
multocida
Psuedomonas
aeruginosa

پوست

آبشش

پوست

آبشش

پوست

آبشش

پوست

آبشش

پوست

آبشش

پوست

آبشش

پوست

آبشش

00 1

00 1

00 1

00 1

00 1

00 1

00 1

00 1

00 1

00 1

00 1

00 1

00 1

00 1

0

0

30

30

30

30

50

50

70

70

00 1

00 1

00 1

00 1

01

01

30

30

40

40

90

90

90

90

00 1

00 1

00 1

00 1

30

30

30

30

30

30

40

40

50

50

00 1

00 1

00 1

00 1

0

0

01

01

30

30

30

30

30

30

40

40

40

40

01

01

60

60

80

80

80

80

80

80

00 1

00 1

00 1

00 1

0

0

0

0

20

20

0

0

40

40

40

40

50

50

0

0

0

0

0

0

01

0

0

0

0

0

50

50

80

80

60

60

80

80

30

30

90

90

00 1

00 1

70

70

بحث

ماهی قزل آالي رنگین کمان از گونههای پرورشی با

یباشد.عوامل متعددی در افزایش یا
ارزش تجاري باال م 
کاهش تولید این ماهی نقش دارند ،یکی از دالیل عمده
یباشد ( .) 32
کاهش تولید ،بیماريهاي باکتریایی م 
استفاده از آنتی بیوتیکها معمولترین روش درمان
عفونتهای باکتریایی است که باعث ایجاد مشکالتی از
جمله بروز مقاومت باکتریایی در این حیوانات
کها و مواد شیمیایی
میشود(  .) 59استفاده از آنتی بیوتی 
براي برطرف نمودن مشکالت آبزي پروري نسبت به
یزی نیاز به دقت بیشتری دارد .مصرف
حیوانات خشک 
این ترکیبات عالوه بر دارا بودن اثرات حاشیهاي و
هزینه باال موجب انباشتگی مواد شیمیایی در محیط
یشود( .) 56
زیست و ماهی م 
قسمت مهمی از باکتریهای بدن ،جزو جمعیت طبیعی
یباشد .فلور م كي روبي
میکروارگانیزیمی یا همان فلور م 

موجود در دستگاه گوارش موجودات خشكي و انسان
تقريبًاًا ثابت است (  .) 45اين در حالي است كه در آبزيان
به علت خونسرد بودن و تبعيت دماي بدن از دماي آب
محيط ،فلور م كي روبي دائمًاًا در حال تغ يي ر است ( .) 40
حضور و فراوانی هر باکتری روی توزیع و فراوانی سایر
باکتریها تاثیرگذار است(  .) 24تنوع فلور باکتریایی که
یتواند
یباشد ،م 
شامل عوامل بیماریزای اختیاری نیز م 
منجربه بروز اپیدمی در جمعیت ماهیان پرورشی شود و
هزینههای زیادی را به پرورش دهنده تحمیل کند( .) 23
یدهد که ماهیان،
نتایج مطالعات متعدد نشان م 
جمعیتهای باکتریایی مختلفی را در پوست ،آبشش و
دستگاه گوارش خود دارند ( )61و اغلب
میکروارگانیزمهای بیماریزای انسان در همین نواحی
ییابند( .)1عالوه بر آن ،اندامهای داخلی مانند
تجمع م 
یتواند
کبد ،کلیه و طحال در یک ماهی سالم نیز م 
بهاي
حاوی باکتری باشد(  .) 36از طرفی میکرو 

تعیین فلور باکتریایی خارجی ماهیان پرواري67 ...

ساپروفیت پوست و روده پس از مرگ ماهی به سرعت

خود دارد(  ) 26اما نقش و تاثیر محیط برروی فلور

یکنند( ،)7اما در مورد اینکه بافت
در بدن نفوذ م 

باکتریایی پررنگتر از نقش گونه ماهی است (  .) 25فلور

ماهیچهای واقعا استریل است یا نه جای بحث وجود

میکروبی سطح بدن متاثر از شرایط محیطی بوده و

سها
دارد .دستههایی از این باکتریها مثل سودومونا 

یباشد که ماهی از آن محل صید
بازتابی از فلور آبی م 

ن
یتوانند در فساد بافت ماهی از طریق تولید هیستامی 
م 

شده است ( 22 ،61 ،7 ،1و  .) 23عوامل متعددي مانند

نقش داشته باشند( .)61وجود عوامل بیماریزای زئونوز

شرایط محیط پرورش ،تغذیه ،نوع گونه و میزان استرس

در ماهیان قزل آالی رنگین کمان پرورشی پیامدهایی

ماهی روي فلور باکتریایی ماهیان مؤثر است (  .) 52در

در بهداشت عمومی هم برای مصرف کننده و هم

تحقیق  )41 20 ( Thomasاین موضوع کام ًالًال مشاهده

کارگران درگیر با این ماهیان دارد که در اینجا فلور

یداری بین فلور باکتریایی
یشود و اختالف معن 
م 

باکتریایی از نظر بهداشت عمومی نیز اهمیت پیدا

دریاچه آب شیرین و موکوس ماهیان مورد مطالعه

میکند.

(اردک ماهی و ماهی آبشش آبی

عالوه بر آب غذای مصرفی ماهی نیز ازدیگر منابع

 ) )macrochirusدیده نشد( .) 57

یآید و جمعیت باکتریایی آن
آلودگی بحساب م 

به سبب اهمیت موضوع ،فلور باکتریایی پوست ،آبشش

یتواند روی فلور طبیعی ماهی در حال رشد اثر
م 

و دستگاه گوارش ماهیان آب شیرین و شور توسط

بگذارد(  21و .)22غذای تجاری ماهی ،در حین حمل و

بسیاری از محققین مطالعه شده است (  47 ، 26 ، 12و

یکند .در
نقل بار میکروبی باالیی را با خود جابجا م 

یهای
 .) 53فلورباکتریایی در ماهی عمدتا شامل باکتر 

زمان غذادهی ،ماهی ممکن است غذا را توام با

Lepomis

یهوازی اختیاری ،میلهای گرم منفی ،سودوموناس،
ب 

یهای آب و رسوبات استخر ببلعد و وارد روده
باکتر 

آلتروموناس ،مورکسال ،آسینتوباکتر ،فالوباکتریم،

یباشد که
بیشترین تنوع فلور باکتریایی در رودهها م 

غالب باکتریهای فلور ،گرم منفی هستند (  .) 26در

همانطور که گفته شد آب پیرامون ماهی و غذای

مناطق استوایی فلور میکروبی ماهی عمدتا شامل

کرده و از طریق مدفوع دفع کند(  ) 27به همین جهت

مصرفی نقش مهمی در آن دارند (  22 ، 34و .)55
یهای غالب در خوراک ماهی ،شامل جنسهای
باکتر 

آئروموناس ،باسیلوس ،استافیلوکوکوس و همچنین

یباشند ( 93و .)16غذاهای خورده نشده
سودوموناس م 

یباشد(  .) 25در ماهیان آب شیرین
سایتوفاگا و ویبریو م 

باسیلوس ،میکروکوکوس و غالبیت گرم مثبتها مثل

یباشد (.)22
کورینه فرمها م 

دراین تحقیق منبع آبی کارگاههای پرورش از رودخانه
هراز تامین میشد و فاكتورهاي فيز كي وشيميا يي

آب

به همراه ضایعات و مواد دفعی موجب کاهش اکسیژن،

مانند دما ،اكسيژن و pHیکسان بود .همانطور که در

افزایش آمونیاک آب و کاهش ایمنی بدن ماهی

بخش نتایج گفته شد 9 ،گونه باکتری از سطح بدن و

یشود .بنابراین حذف این عوامل از آب نقش مهمی
م 

آبشش ماهیان مورد مطالعه جدا شد ( E.coli, Staph.

یهای باکتریایی دارد( .) 27
در جلوگیری از بروز بیمار 
عامل موثر بعدی در فلور باکتریایی ،گونه ماهی بوده
بطوریکه هر گونه ماهی فلور باکتریایی مخصوص به

areus,
Staph.
saprophyticus,
Staph.
epidermidis, Bacillus cereus, Aeromonas
hydrophila, Proteus mirabilis, Pasteurella
.)multocida, Psuedomonas aeruginosa
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اشریشیا کوالی :اشریشیا کوالی بخشی از فلور
میکروبی طبیعی روده انسان و بسیاری از حیوانات است.

منبع اصلی این گونه در محیط احتماال آلودگی با

در مطالعات مشابه در نقاط مختلف نیز گونه غالب
شناسایی شده در این جنس ،اپیدرمیدیس بوده است
( .) 48

یباشد ولی ممکن است حیوانات به
مدفوع انسان م 

باسیلوس سرئوس :پنج گونه از جنس باسیلوس به عنوان

نشانگر آلودگیهای مدفوعی بوده(  ) 13و باکتری
یآ ی د
تطلب در مواد غذایی به حساب م 
بیماریزای فرص 

سرئوس یکی از انواع مهم آن است و عامل اپیدمیهای

یباشد .این باکتری بعنوان بخشی از
گاستروآنتریتی م 

و به عنوان شاخص بهداشتی حائز اهمیت است( .)3در

فلور ناپایدار روده انسان بوده و در روده بیش از %01

یهای رودهای و خارج رودهای در
اختصاصی بیمار 

در مزرعه اول که در باالدست قرار داشت از بقیه مزارع

عنوان مخزن نقش داشته باشند( .)3این باکتری مهمترین

سالهای اخیر باکتری اشریشیا کوالی به عنوان عامل

عامل مسمومیت غذایی شناخته شدهاند که باسیلوس

افراد بالغ سالم موجود است( .)3باسیلوس سرئوس جز

انسان( )3شامل اسهال ،اسهال خونی ،مسمومیت

جدا شد .البته میزان آلودگی از مزرعه باال دست به

سراسری بدن و  ...شناسایی شده است (  .) 30این باکتری

پایین دست از روند افزایشی برخوردار بود.

از کلیه نمونهها (پوست و آبشش) در همه استخرها جدا

آئروموناس هیدروفیال :جنس آئروموناس شامل چندین

شد .با توجه به توضیحات داده شده این موضوع

گونه است که اغلب در نمونههای کلینیکی تهیه شده از

میتواند زنگ خطری دال بر آلودگی آب رودخانه و

عفونتهای گاستروآنتریتی انسان جدا شده است(.)3

خطرات احتمالی برای بهداشت عمومی باشد.

استافیلوکوکوس :این جنس شامل  23گونه شناخته شده
میباشد که  12گونه آن بخشی از فلور میکروبی طبیعی

انسان را تشکیل میدهد .سه گونه آن از نظر کلینیکی

مهم هستند که عبارتند از آرئوس ،اپیدرمیدیس و

ساپروفیتیکوس .استافیلوکوکوس آرئوس گونه بیماریزا

آئروموناس هیدروفیال از گونههای مهم این جنس به

یآید .این باکتری یکی از عوامل بیماریزا در
حساب م 

کپشت آبی ،قورباغه ،حلزون ،تمساح و انسان
ماهی ،ال 
خصوصًاًا در افراد با ضعف سیستم ایمنی به شمار
یآید .البته سویههای حدت داری از این گونه
م 
شناسایی شده اند که خاصیت آنتروتوکسینی،

بوده ومسمومیت ناشی از آن جزو سه مسمومیت درجه

یآید .دو گونه دیگر
اول در اغلب کشورها بحساب م 

سها از
سیتوتوکسینی و همولیتیک دارند ( .)3آئرومونا 

یهایی هستند که نسبت به مواد
غالبترین باکتر 

تطلب و یا عامل عفونتهای بیمارستانی
انواع فرص 

یکند مقاومند.
یباکتریالی که موکوس تولید م 
آنت 

یباشند .ضمنا از بهترین حمایت کنندههای غذایی
م 

مقایسه بین باکتریهای غالب در نمونههای بدست آمده

یتوان به خود ماهی اشاره نمود(.)3
برای این باکتری م 

از ماهی تیالپیا و آب نشان داد که آئروموناس و

هر سه گونه ذکر شده از همه مزارع مورد بررسی در

استرپتوکوکوس در این دو نمونه از فراوانی بیشتری

افزایشی از مزرعه  1تا  7را دارا بود .فقط گونه آرئوس

بعنوان یک مخزن باکتریایی جهت انتقال آن به ماهی و

این تحقیق جدا شدند و میزان فراوانی از یک روند

از آبشش درمزرعه اول جدا نشد.

یتوانند
برخوردارند .منابع آب و رسوبات استخر م 

حتی برخی اندامها عمل کنند (  .) 27البته حضور

سها در آب شاخص آلودگی یا تمیزی
آئرومونا 

تعیین فلور باکتریایی خارجی ماهیان پرواري69 ...

سها به فراوانی و
سها و سودومونا 
نیست(  .) 32آئرومونا 

سودوموناس آئروجینوزا :یک باکتری محیطی است و

آئروموناس هیدروفیال شاید یکی از مهمترین

اینکه به عنوان یک پاتوژن فرصتطلب مورد توجه

بکرات از نمونههای آبشش و روده جدا شده اند( .) 48

امکان دارد از مدفوع انسان و حیوانات جدا شود ،ضمن

پاتوژنهای فرصتطلب ماهیان آب شیرین و مصبی

تهای ماهی و
یتواند بعنوان عامل اولیه عفون 
باشد ،که م 

سها در آب
یباشد ( .)3میزان فراوانی سودومونا 
م 

استخرپرورش قزل آالی رنگین کمان نسبت به سایر

یا پاتوژن ثانویه جداسازی شود ( .)44این باکتری از هر

یها از نوسانات بیشتری برخوردار است که این
باکتر 

 7ایستگاه جدا شد و فراوانی آن از  %01در مزرعه 1

خود ناشی از عواملیست که بعلت تغییرات فصلی رخ

شروع و در مزرعه  6و 7به  % 00 1رسید .با توجه به

میدهند(  27و  .) 48ماهی هنگام تنفس حجم زیادی آب

فرصتطلب بودن این باکتری در ایجاد بیماری ،هر

را از آبشش خود عبور میدهد ،بخاطر نقش فیلتراسیون

یتواند منجر
لانگاری در مدیریت بهداشتی م 
گونه سه 

یهایی نظیر
یها به دام افتاده و باکتر 
آبشش ،اغلب باکتر 

به بیماریزا شدن آن خصوصًاًا در استخرهای پایین دست
رودخانه شود.

پروتئوس میرابیلیس :جنس پروتئوس بعنوان یکی از

علل عفونتهای پلک چشم انسان مطرح است.

پروتئوس میرابیلیس جزو باکتریهای طبیعی دستگاه

گوارش بوده و ازگونههای معمول شناسایی شده

درآزمایشگاههای بالینی است(  .) 36پروتئوس میرابیلیس
و ولگاریس با گستردگی باالیی بعنوان پاتوژن انسانی
یآیند( .) 43
بحساب م 

پاستورال مولتوسیدا  :جنس پاستورال جزو فلور طبیعی

مجاری تنفس و گوارش بسیاری از گونههای حیوانات

اهلی ،وحشی و ماکیان میباشد .پاستورال مولتوسیدا

مهای
شایعترین گونه در میان پاستورالها بوده که از زخ 

ناشی از گازگرفتگی حیوانات ،ترشحات تنفسی بیماران
مبتال به پنومونی و همچنین از مایع مغزی -نخاعی ،آبسه

سودوموناس ،آئروموناس و استرپتوکوکوس که در

شرایط پراکسیژن میتوانند زنده بمانند در این مناطق
ییابند (  ،) 27اما در تحقیق حاضر
یافت شده و تکثیر م 
اختالفی بین آلودگی پوست و آبشش از این لحاظ
مشاهده نشد .این باکتری نیز از همه مزارع جدا شد و
مانند بقیه گونههای شناسایی شده میزان آلودگی در
پوست و آبشش یکسان بود .نکته جالب در مورد این
باکتری اینکه بر خالف سایر گونههای جدا شده از
روند افزایشی از استخر باال دست به پایین دست
برخوردار نبود و هیچ نظمی در میزان فراوانی آن
یشود.
مشاهده نم 
ش شامل گونههای جنس
یهای غالب در آبش 
باکتر 

س ،کورینه
سایتوفاگا  ،)85( Cytophaga sppآئرومونا 

فورم،

آنتروباکتر،

یهای
کوکس 

گ رم

مثبت،

سودوموناس و ویبریو هستند که از آبشش ماهیان جوان

و بیوپسی از بیماران استئومیلیت جدا شده است(.)71

و سالم قزلآالی رنگین کمان نیز جدا شدهاند( .) 48

این گونه ،بصورت عامل اولیه یا ثانویه برای میزبانهای

یهای ذکر شده در مواردی با گونههای جدا شده
باکتر 

متعددی بیماریزاست .شایعترین تظاهر آن سلولیت است

در تحقیق حاضر همخوانی دارد.

که متعاقب گاز گرفتگی سگ یا گربه (شایعتر) ایجاد

در مطالعه  Salgado-Mirandaو همکاران ( )01 20

یشود ( .) 43
م 

یهایی نظیر گونههای آئروموناس
باکتر 

مانند

هیدروفیالو سالمونیسیدا و گونههای جنس سودوموناس
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مثل آئروجینوزا از کبد و طحال نیز جدا گردید .چنین

یها
نتایجی میتواند نشاندهنده آن باشد که این باکتر 

در ابتدای کار نیست( .)61استفاده غير اصولي از
تر يك بات ضدباكتريا يي  ،ضدعفوني كنندهها ،سموم و

میتوانند حتی بافتهای عمقیتر ماهیان ظاهرا سالم را

غيره ميتواند خطرات جدي را براي مصرف كننده

آلوده کنند(  .) 23سویههای این باکتریها را میتوان

انسانی ،ماهی و محيط زيست به وجود آورد( .)9هم

بعنوان عواملی که پتانسیل ایجاد بیماری را دارند ،درنظر

اكنون ضدعفوني كنندههاي شيميا يي

مجازمانند

گرفت (  37و  .) 60البته حضور این باکتریها لزوما

فرمالين ،سولفات مس ،هاالمید ،دي اكسيد كلر و

نشاندهنده ایجاد بیماری نیست.

غیرمجاز (ماالشیت گرین) براي كنترل آلودگيهاي

یهایی
الوری و اسمیت (  ،) 2007نشان دادند که باکتر 

باكتريا يي و قارچي در پرورش ماهي مورد استفاده قرار

یتوانند حین صید،
که بعنوان عوامل زئونوز مطرحند ،م 

يگيرند .عالوه بر خاصيت ضدعفوني كنندهاي كه اين
م 

جابجایی و عرضه آبزیان گسترش یابند .بهمین جهت

مواد شيميا يي دارند ،ممكن است به دنبال انتشار این

باید به پرورش دهندگان و افرادیکه بنحوی با این امور

ترکیبات در طبیعت ،اثرات نامطلوبي بر روي ساير

سروکاردارند ،آموزشهای الزم داده شود تا در

موجودات آبزي و زيستگاههاي آنها داشته باشند( ، 19

پیشگیری و کاهش انتشار پاتوژنها در داخل کارگاه

 29و  .) 46به همین جهت و باتوجه به اهمیت فلوردر

پرورش نقش موثر داشته باشند(  .) 41از آنجائیکه درصد

یهای باکتریایی اگزوتیک و
بروز و شیوع بیمار 

قابل توجهی از باکتریهای شناسایی شده در این

آندمیک و نیز بحث بهداشت عمومی ،پیشنهاد میشود

تحقیق ،از این گروه بودند این مسئله در این منطقه

مطالعات اپیدمیولوژیک بیشتری با فواصل زمانی

اهمیت بیشتری پیدا میکند.

مشخص و در مناطق مختلف جهت تعیین تابلوی

یهوازی جدا نشد،
در تحقیق حاضر هیچگونه باکتری ب 

باکتریایی منابع آبی صورت گیرد و هویت ژنتیکی فلور

که با نتایج تحقیق  Nedoluhaو ) 997 1( Westhoff

باکتریایی با روشهای تشخیص مولکولی مشخص

مطابقت دارد.

شود(  ) 23تا بتوان با استفاده از راهکارهای مدیریتی

درنهایت ،افزایش بیش از حد بار میکروبی در

کنترل الزم را اعمال نمود که حاصل آن تشخیص

استخرهای پرورشی میتواند منجر به بروز بیماری و

سریعتر بیماریهای باکتریایی و مصرف کمتر انواع

وادار شدن پرورش دهنده به مبارزه با آن شود .عدم

داروها و ترکیبات شیمیایی خواهد بود که از یک سو

شناخت كافي پرورش دهندگان و دست اندركاران

موجب افزایش تولید و سوددهی واز سوی دیگر حفظ

آبزي پروري با داروها و ترکیبات ضدعفونی کننده در

یگردد.
محیط زیست م 

سطح كشور ،نبود منابع و اطالعات مناسب از كي
مصرف داروها و تر يك بات شيميا يي

سو و

مختلف مجاز و

غيرمجاز به مراكز آبزي پروري از سوي ديگر،
مشكالت اساسي را به دنبال داشته است( .)11اغلب
آبزي پروران براي مقابله با اين عفونتها از
يبيوت كي ها استفاده ميكنند که روش مناسبی حداقل
آنت 
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Abstract
Bacterial microflora in water and fish body surface has an important role for fish bacterial
diseases outbreak and are known as secondary bacterial infections. These bacteria can be
pathogenic and develop high mortality in stress conditions. In this study, samples were
collected from body surface and gills of 70 rainbow trout (300-500 g) in seven fish farms on
Haraz road between Larijan and Poloor regions by sterile swabs. Water resource was Haraz
River. Skin and gill swabs were transferred to the lab in capped tubes containing sterile PBS
(Phosphate Buffer solution), individually and were cultured in TSA (Tryptic Soy Agar), Plate
Count Agar and MacConkey Agar media. Each sample were cultured in two TSA medium
plates for conserving in aerobic and anaerobic conditions in 25°C, and one MacConkey Agar
plate to reassure of gram negative bacteria absence. Plate count agar culturing was applied
for mesophilic and psychrophilic bacteria isolation in 13 and 37° C. Nine bacterial species
were isolated from gills and fish body surface (including: E.coli, Staph. areus, Staph.
saprophyticus, Staph. epidermidis, Bacillus cereus, Aeromonas hydrophila, Proteus mirabilis,
Pasteurella multocida, Psuedomonas aeruginosa). E. coli were identified in all samples.
There was no significant difference between gills and skin in all facilities (P>0.05). Among
the facilities, there was no significant difference between isolated bacterial species (P>0.05).
Except E.coli that was identified in all farms, and irregularity frequency for P. aeruginosa in
farms, in other cases, bacterial frequency increased up to downstream fish farms. Isolation of
such bacteria may be an indicator for urban and home waste water contamination.
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