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تاثیر قفسهای پرورش ماهی قزلآالی رنگینکمان ()Oncorhynchus mykiss

بر فلور باکتریایی آب دریاچه سد کارون چهار
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ﮔﺮوه شیﻼت ،دانشﻜﺪه کشاورزی و منابﻊ ﻃﺒیﻌی ،دانشگاه آزاد اسﻼمی

واحﺪ علوم و تحقیقات تهﺮان ،صنﺪوق پستی771-94191 :
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تاریخ دریافت :اردیﺒهشت 9313
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چکیده
سد کارون چهار یکی از منابع آبی کشور میباشد .با توجه به حجم آبگیری حدود  2/5میلیارد متر مکعب آب ،میتواند از نظر
آبزیپروری مورد توجه قرار گیرد .هدف از این مطالعه بررسی تاثیر قفسهای پرورش ماهی بر بار باکتریایی آب دریاچه سد کارون چهار
میباشد .بدین منظور نمونهبرداری از آب دریاچه سد کارون در سال  1931طی  6ماه بهار و تابستان و در فواصل مختلف از قفسهای
احداث شده صورت گرفت .نتایج نشان دادکل باکتری و کل کلیفرم در تمام نمونههای آب حضور داشت .حضور باکتریهای ،E.coli
استافیلوکوک و استرپتوکوک در نمونههای مورد بررسی بهترتیب  %47 ، %74و  %29تایید شد .نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد
باکتریهای کلیفرم و استرپتوکوک دارای اختالف معنیدار بوده ( )P<7/71و در مورد کل باکتری ،E.coli ،استافیلوکوک تفاوت
معنیداری مشاهده نشد ( .)P<7/71همچنین نتایج نشان داد درکل دوره مورد بررسی در ایستگاههای نزدیک قفس بیشترین تعداد
باکتری ها مشاهده شد اما این اختالف تنها در مورد باکتریهای کلیفرم و استرپتوکوک معنیدار بود ( .)P<7/71باقیمانده مواد غذایی
و همچنین فلور روده ماهی میتوانند در افزایش بار باکتریایی آب بهخصوص در نزدیکی قفسها موثر باشد اما درکل این مقدار نمیتوانند
تاثیر چشمگیری در منطقه وسیع داشته باشد.
کلمات کلیدی :سد ،قفسهای پرورش ماهی ،قزلآالی رنگینکمان ،بار میکروبی ،کل باکتری ،کلیفرمE.coli ،
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تاثیﺮ قفسهای پﺮورش ماهی قزلآالی رنگینکمان بﺮ فلور باکتﺮیایی آب دریاچه....

مقدمه
در گذشته و در هر منطقه خاص جغرافيايي بنابر ضرورت
يا نياز ساکنان آن جا نسبت به ايجاد سد ،بند يا آبگير اقدام
ميکردهاند تا نيازهاي خود در زمينه آبياري و آبرساني را مرتفع
سازند .در مناطقي نيز بهخاطر پايين بودن سطح آبهاي رودخانهها
يا نياز براي تغيير مسير رود ،سدسازي انجام ميگرفته تا بتوانند
سطح آب را باال آورده و براي نيازهاي کشاورزي و عمراني از آن
استفاده کنند (شيعتي و مکنون .)3131 ،ايرانيان بهدليل کمبود
آب و کاهش نزوالت جوي ،از ديرباز به اين صنعت توجه خاصي
داشتند .سالهاست که احداث سدها بهعنوان مانعي در برابر
حرکت آب و ذخيره کردن آن در مخازن عظيم ،کنترل سيالب
و توليد انرژي و  ...يکي از راهکارهاي اساسي بهشمار رفته است
(کريميجشني و چمانچي.)3131 ،
آبزيپروري بهدليل افزايش قابل توجه تقاضا براي ماهي و
غذاهاي دريايي در سراسر جهان بهعنوان يک صنعت بهسرعت
درحال رشد ميباشد ( Gangو همکاران .)5002 ،آبزيپروري در
درياچه پشت سدها بهمنظور استفاده بهينه از مخزن سد جهت
تأمين بخشي از پروتئين ،بازسازي ،احياء ذخاير ماهي درياچه،
اشتغالزايي و ارتقاي سطح گردشگري مورد توجه ميباشد.
بهعالوه رشد روزافزون جمعيت جهان و نياز جوامع انساني به
منابع غذايي ،استفاده از منابع آبهاي داخلي را از اهميت
ويژهاي برخوردار نموده و برنامهريزيهاي اصولي جهت بهرهبرداري
بهينه از اين منابع در اکثر کشورها از اولويت خاصي برخوردار
است ( Clarkو همکاران.)3333 ،
بدون شک ،آبزيپروري در آينده نقش مهمي در عرضه
جهاني خواهد داشت .با اينحال ،نگرانيهايي در مورد اثرات
احتمالي ناشي از توسعه آبزيپروري چه در داخل سيستمهاي
پرورش آبزيان و چه در محيط اکوسيستمهاي آبي بهوجود خواهد
آمد ( Caoو همکاران.)5002 ،
فرايندهاي شيميايي ،فيزيکي و بيولوژيکي از جمله جريان
آب (الگوي محلي جريانها) ،دماي آب ،نوع غذاي مصرفي ،تراکم
ذخيرهسازي و کاهش سطوح اکسيژن تاثيرات بالقوه بر روي
فعاليتهاي آبزيپروري در قفس دارند (.)3333 ،ASI
سيستم قفس معموالً با محيط زيست بسيار در ارتباط
است .قفسها به احتمال زياد سبب توليد مقدار زيادي ضايعات
هستند که بهطور مستقيم به محيط زيست منتشر ميکنند.
تعداد نسبتاً بااليي از باکتريها در مخزن قفسهاي پرورش
ماهي و همچنين انتشار روز افزون مواد غذايي به محيط زيست
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بهشدت ميتواند کيفيت ميکروبي آب را تحت تاثير قرار دهد
( Lingو همکاران.)5002 ،
ميکروارگانيسمهاي شاخص مانند کل کليفرمگرمايي ،اشريشيا
کلي ،استرپتوکوک و استرپتوکوک مدفوعي ،بهطور معمول براي
ارزيابي کيفيت ميکروبي و سطح آلودگي آب و غذا استفاده ميشود.
استرپتوکوک مدفوع و عمدتاً انتروکوکها يکي از کارآمدترين
آلودگيهاي مدفوعي را در آب تشکيل ميدهند .استرپتوکوک
مدفوعي يا آنتروکوکها گروه بزرگي از ميکروبهاي طبيعي
روده هستند که بهطور دقيق شناخته نشدهاند و در مدفوع
انسان و حيوانات يافت ميشوند .حضور استرپتوکوکهاي
گرمايي در آب نشانگر آلودگي جديد در آب ميباشد (Gorlach
 Liraو همکاران5031 ،؛  Clesceriو .)3333 ،Greenberg
در اين ميان اشرشياکلي شاخص آلودگي مدفوعي است و
حضور آن مستقيماً با آلودگي مدفوعي آب ارتباط داشته و خطر
وجود باکتريهاي پاتوژن رودهاي را آشکار ميسازد و لذا
شاخص قابل اعتمادتري است .انتخاب کليفرمها بهويژه گونه
اشرشياکلي بهعنوان شاخص آلودگي به اين علت که اين باکتري
در روده آدمي به تعداد زيادي وجود دارد و در مقايسه با انواع
باکتريهاي بيماريزا مدت طوالنيتري در آب زنده ميماند از
اهميت ويژهاي برخوردار است .همچنين باکتريهاي کليفرم که
اغلب در مدفوع يافت ميشوند بهعنوان شاخص آلودگي مدفوعي
مطرح ميباشند حضور آنها در محيطهاي طبيعي نشاندهنده
آلودگي مدفوعي ميباشد.
استافيلوکوکوسها باکتريهايي هستند که نسبت به گرما،
خشکي و مواد ضدعفوني کننده مقاوم بوده و قادرند در چنين
شرايطي مدت طوالني بهحالت عفونتزا باقي بمانند .يکي از
مهمترين گونههاي استافيلوکوکهاStaphylococcus.aureus ،
ميباشد که رشد بيهوازي و ايجاد واکنش شيميايي کوآگوالز
مثبت جز مهمترين خصوصيات اين گونه محسوب ميشود
( Duncaو همکاران.)5002 ،
 Gorlach Liraو همکاران ( )5031تاثير قفسهاي پرورش
ماهي بر شاخصهاي ميکروبي آب را مورد ارزيابي قرار دادند .در
اين پژوهش نمونهبرداري از سه سايت (سايت قبل از قفسهاي،
داخل قفس و سايت بعد از قفسهاي پرورش) انجام شد و از
نظر پارامترهاي فيزيکي و شيميايي ،کل باکتري ،کل کليفرم،
استرپتوکوک مدفوعي و اشرشياکلي مورد بررسي قرار گرفت.
رودخانه کارون يکي از شريانهاي مهم آبي کشور محسوب
ميشود که طول زيادي از مسير خود را از اجتماعات انساني عبور
ميدهد و بههمين دليل در معرض انواع فاضالبهاي

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

شهري و کشاورزي و صنعتي قرار دارد (نيکآئين و همکاران،
 .)3133سد کارون چهار يکي از منابع آبي کشور ميباشد با
توجه به ذخيره ميلياردها متر مکعب آب در پشت اين سد،
موضوع استفاده از اين درياچه براي آبزيپروري مورد توجه
شيالت کشور واقع شده است .اما مسلماً استفاده مناسب از اين
پتانسيل نيازمند مطالعات گستردهاي از جنبههاي مختلف از
جمله بررسيهاي شيالتي (انتخاب بهترين گونه ،روش پرورش
و )...و عليالخصوص بررسيهاي زيستمحيطي ميباشد بنابراين
قبل از توسعه چنين فعاليتهايي ضرورت دارد تا بررسيهاي
زيستمحيطي و شاخصهاي مورد نياز آب سد براي پرورش
گونه يا گونههاي خاص ماهيان مورد مطالعه قرار گيرند که از
آن جمله ميتوان به بررسي اثرات احداث قفسها و ارزيابي ميزان
بار ميکروبي آب در محل قفسهاي احداث شده اشاره نمود.
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :يکي از منابع آبهاي داخلي ايران
رودخانه کارون ميباشد .رودخانه کارون با طول  320کيلومتر و
با عرضي متفاوت بزرگترين رودخانه ايران ميباشد که از کوههاي
بختياري در سلسه جبال زاگرس (زاگرس جنوبي) و نواحي
ونک ،کوهرنگ ،ارمند ،خرسان و بازفت سرچشمه ميگيرد و
پس از عبور از مناطق کوهستاني و پر پيچ و خم ،در منطقهاي
بهنام گتوند وارد دشت خوزستان ميشود .سد کارون چهار در
مناطق شهرستانهاي اردلکيار و شهرستان لردگان در فاصله
330کيلومتري جنوبغربي شهرکرد و چهار کيلومتري پاييندست
محل تالقي رودخانههاي ارمند و بازفت واقع شده است
( Honarbakhshو همکاران.)5033 ،

شکل  :1موقعیت ایستگاههای مورد مطالعه در دریاچه کارون
ايستگاه  :3قفس ،ايستگاه  20 :5متري قفس ،ايستگاه 20 :1متري قفس ،ايستگاه 500 :4متري تاج سد ،ايستگاه 300 :2متري تاج سد ،ايستگاه :6تاج سد ،ايستگاه:2
ساحل ،ايستگاه :3رودخانه کارون

نمونهبرداری :عمليات نمونهبرداري بهصورت ميداني و در
يکدوره  6ماهه انجام گرفت .براي اخذ نمونهها از لولههاي
پالستيکي استريل قابل اتوکالو شدن استفاده شد .نمونهگيري از
 3ايستگاه و در موقعيتهاي داخل قفس (با ظرفيت توليد 50
هزار کيلوگرم) ،فاصله نزديک قفس و فاصله دور از قفس انجام
گرديد و معموالً در اواخر ماه و از سطح آب درياچه طي  6ماه
بهار و تابستان سال ،3133اخذ و در کنار يخ به آزمايشگاه
ميکروبيولوژي دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران انتقال يافته تا
مطالعات آزمايشگاهي در مورد آن انجام پذيرد ( Duncaو همکاران،
5002؛ .)3333 ،American Public Health Association

آمادهسازی محیط کشت :بهمنظور مطالعات آزمايشگاهي
ابتدا سرم فيزيولوژي  3%بهميزان  4/2سيسي در لولههاي آزمايش
تهيه شد .محيطهاي کشت عمومي و اختصاصي با برند مرک
آلمان شامل محيطکشت ژلوز خون (بالد آگار) براي شمارش
کلي باکتري ( ،)T.Cمحيط کشت  KfStereptococبراي رشد
باکتري استرپتوکوک ،محيط کشت  mannitol salt phenolبراي
رشد باکتريهاي استافيلوکوک ،محيطکشت Mackonkey agar
براي شمارش باکتريهاي کليفرم ( )C.Cو  E.coliتهيه شد
(  Poteو همکاران5003 ،؛  Duncaو همکاران.)5002 ،
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اندازهگیری بار باکتریایی :ابتدا نمونه آب مورد آزمايش
را تکان داده تا باکتريهاي رسوب کرده در انتهاي لولههاي آب
در تمام محيط آب حضور يابند سپس از نمونههاي آب بهميزان
 200ماکروليتر (الندا) رقتهاي متوالي ،0/003 ،0/03 ،0/3
 0/0003و  0/00003در سرم فيزيولوژي استريل تهيه شد.
سپس  30ميکروليتر ( 300الندا) از مخلوط بر روي محيطهاي
کشت پخش و بهروش کشت در سطح تکثير شدند .تمام مراحل
در کنار حرارت شعله و زير هود ميکروبي انجام شد .رقتهاي
 304و 302براي کشت در محيط بالد آگار (شمارش کلي باکتري)،
رقتهاي  305و 301بر روي محيط کشت مکانکي و بر روي
محيط کشت مخصوص رشد باکتريهاي استافيلوکوک و
استرپتوکوک هم مستقيماً  300الندا نمونه آب اضافه گرديد.
پس از آن پلتهاي کشت داده شده در دماي  52درجه سانتيگراد
بهمدت  54ساعت در انکوباتور قرار گرفته و پس از طي اين
زمان نسبت به شمارش تعداد پرگنهها اقدام شد .سپس تعداد
پرگنهها و ميانگين تعداد سه پلت (سه تکرار) در رقت مربوطه
در عدد  300ضرب و تعداد پرگنه باکتريايي در هر ميليليتر آب
محاسبه شد (شهسواريپور و اسماعيليساري3130 ،؛  Poteو
همکاران5003 ،؛ .)5002 ،APHA
تجزیه و تحلیل آماری :آناليز و تجزيه و تحليل دادهها
توسط نرمافزار  Excelو ) SAS(Ver 9.1انجام گرفت .قبل از انجام
تجزيه واريانس ،فرضيات مورد نياز براي تجزيه واريانس (نرمال
بودن توزيع دادهها ،جمعپذير بودن اثرات عاملها و )...بررسي
گرديد و در موارد الزم با استفاده از تبديل مناسب داده ،فرضيات
مورد نياز برآورد شد و آنگاه تجزيه واريانس ساده صورت پذيرفت.
مقايسه بين ميانگين تعداد هر يک از باکتريها در ماههاي
مختلف نمونهبرداري با توجه به غيرنرمال بودن دادهها بهکمک
آزمون  kershal-wallisصورت پذيرفت.

نتایج
نتايج نشان داد که ميانگين کل باکتريها در ايستگاههاي
مورد مطالعه از  2/0534تعداد سلول زنده/ميليليتر (واحد حجم)
در ايستگاه  2تا  2/3263تعداد سلول زنده/ميليليتر (واحد حجم)
در ايستگاه  5نوسان داشت .ايستگاه ( 1فاصله  20متري از قفس)
با  2/3465تعداد سلول زنده/ميليليتر (واحد حجم) بيشترين
تعداد کلي باکتري و پس از آن ايستگاه ( 5فاصله  20متري از
قفس) با 2/3263تعداد سلول زنده/ميليليتر (واحد حجم) قرار
دارد (شکل .)5
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ميانگين کليفرم در ايستگاههاي مورد مطالعه نوسانات زيادي
داشته و بيشترين تعداد با  243/1تعداد سلول زنده/ميليليتر
(واحد حجم) در ايستگاه  1که با تمام ايستگاهها اختالف معنيدار
دارد (شکل .)1همچنين ايستگاه  6با  22/2تعداد سلول زنده /ميلي
ليتر (واحد حجم) بهعنوان کمترين تعداد با تمام ايستگاهها داراي
اختالف معنيدار ميباشد.
ميانگين  E.coliدر ايستگاههاي مورد مطالعه نشان داد
بيشترين تعداد باکتري  E.coliدر ايستگاه  5با  61/546تعداد
سلول زنده/ميليليتر (واحد حجم) مشاهده شد .اين باکتري در
ماههاي فروردين ،ارديبهشت و شهريور ماه در آب مشاهده شد و
در ساير ماهها وجود نداشت (شکل.)4
ميانگين باکتري استافيلوکوک در ايستگاههاي مورد مطالعه
بيانگر عدم وجود اختالف معنيدار ميباشد .بيشترين تعداد در
ايستگاه  1مشاهده شد .اين باکتري در ايستگاههاي  4و  2و3
وجود نداشت ضمن اينکه حضور باکتري استافيلوکوکوس اورئوس
در درياچه کارون چهار منفي بود (شکل.)2
ميانگين بهدست آمده از شاخص استرپتوکوک درايستگاههاي
مورد مطالعه نشاندهنده وجود اختالف معنيدار ميباشد .ايستگاه
 1با  30/135تعداد سلول زنده موجود/ميليليتر (واحد حجم)
داراي بيشترين تعداد باکتري استرپتوکوک ميباشد .شاخص
استرپتوکوک در درياچه کارون  4در  6ماه بهار و تابستان تنها
در ارديبهشت ماه مشاهده شد (شکل.)6
همچنين نتايج نشان داد در طي دو فصل بهار و تابستان
بيشترين آلودگي دراطراف قفس بهخصوص در فاصله 20متري
قفسها ميباشد بهطوريکه با فاصله گرفتن از قفس بر ميزان
بار ميکروبي آب افزوده ميشود .بيشترين تعداد باکتريها
بهترتيب در فاصلههاي نزديک قفس ( 20متري و 20متري )،
در داخل قفس و سپس فاصلههاي دور از قفس (تاج سد) مشاهده
شد .بهعالوه نتايج نشان داد ميزان بار ميکروبي در داخل قفسها
کمتر از فاصلههاي  20و  20متري از قفس ميباشد .با فاصله
گرفتن از قفسها ابتدا ميزان بار ميکروبي آب افزايش مييابد
بهطوريکه در فاصله  20متري و  20متري قفسها بيشترين
تعداد باکتري مشاهده شد و در ادامه با افزايش فاصله از ايستگاه
قفس از تعداد باکتريها کاسته شد بهطوريکه تعداد باکتريها
درتاج سد (خروجي سد) کمتر از ايستگاههاي داخل قفس و
نزديک قفس بود.
در طي مدت بررسي شاخصهاي باکتريايي مورد بررسي
(بهغير از کليفرم) بهطور ميانگين در فصل بهار بيشتر از فصل
تابستان است بهطوريکه بهترتيب بيشترين و کمترين
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مشاهده شد ولي ميانگين آن در فصل تابستان بيشتر از فصل
بهار بود.

آلودگي ميکروبي آب در ارديبهشت ماه و مرداد ماه مشاهده شد.
الزم بهذکر است که بيشترين تعداد کليفرم در ارديبهشت ماه

شکل :2تغییرات میانگین کل باکتریها ) (Total countدر ایستگاه

شکل  :3تغییرات میانگین کلیفرم در ایستگاههای مورد مطالعه در فصول

مورد مطالعه در فصول بهار و تابستان

بهار و تابستان

شکل :4تغییرات میانگین  E.coliدر ایستگاههای مورد مطالعه در

شکل  :5تغییرات میانگین استافیلوکوکوس در ایستگاههای مورد مطالعه

فصول بهار و تابستان

در فصول بهار و تابستان

شکل  :6تغییرات میانگین استرپتوکوکوس در ایستگاههای مورد مطالعه در فصول بهار و تابستان

استرپتوکوک معنيدار بود ( )P<0/03و در مورد ساير ايستگاهها

نتايج نشان داد در کل دوره مورد بررسي در ايستگاههاي
نزديک قفس( 20و  20متري) بيشترين تعداد باکتريها وجود
داشت اما اين اختالف تنها در مورد باکتريهاي کليفرم و

و باکتريها تفاوت معنيداري مشاهده نشد (()P>0/03جدول .)3

جدول  :1نتایج تجزیه واریانس ساده صفات بررسی شده در ایستگاههای مورد مطالعه
منابع تغییرات

تیمار

خطای نمونه

خطای آزمایشی

7

5

3

میانگین

0/14556133
54632/026
242/130334
533/363530
3/2000000

6/342300
143/4261
34/31466
35/12426
5/120414

صفت
Total count
Coliform count
E.coli
Staphilococ
Streptococ

میانگین مربعات
0/23322236ns
**530323/016
220/421433ns
366/332144ns
**14/0323203

** معنيدار در سطح احتمال %3

0/20143332
30132/036
45/361533
220/350250
3/0336205
 nsغير معنيدار
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تاثیﺮ قفسهای پﺮورش ماهی قزلآالی رنگینکمان بﺮ فلور باکتﺮیایی آب دریاچه....

بحث
تحقيق حال حاضر نشان داد در طي دو فصل بهار و
تابستان بيشترين بار باکتريايي دراطراف قفس بهخصوص در
فاصله  20متري قفسها ميباشد .بيشترين تعداد باکتريها
بهترتيب در فاصلههاي نزديک قفس ( 20متري و  20متري) ،در
داخل قفس و سپس فاصلههاي دور از قفس (تاج سد) مشاهده
شد .تحقيقات  )5001( shakouriنشان داد تاثير موضعي قفسهاي
پرورش ماهي محدود به چند ده متر از قفسها ميباشد .نتايج
تحقيقات  gorlach-lirlو همکاران ( )5031و  gondweو همکاران
( )5033مشابه نتايج تحقيق حال حاضر است.
وجود جريان مناسب آب و همچنين ايجاد يک محيط
قليايي در قفسها بهدليل وجود مواد دفعي ماهي (آمونياک) سبب
کاهش تعداد باکتريها در محل قفس نسبت به فاصلههاي 20
متري و  20متري از قفس ميباشد .تحقيقات  corlach-liraو
همکاران ( )5031نشان داد  pHو مواد غذايي ممکن است بر
جمعيت باکتريها موثر باشد.
پرورش ماهي در قفس در مناطق مختلف سبب افزايش بار
مواد مغذي و در نتيجه منجر به رشد سريع فيتوپالنکتون،
زئوپالنکتون و باکتري ميشود ( Yangو همکاران.)5005 ،
نتايج تحقيقات  Yangو همکاران ( )5005همچنين نشان داد
فلور باکتريايي ماهي ممکن است منعکسکننده شرايط
باکتريولوژيک آب و در نتيجه بهعنوان يک پتانسيل شاخص
آلودگي باشد.
تراکم باالي ماهي در قفسها سبب افزايش بار ميکروبي
آب بهخصوص در نزديک قفسها ميشود .نتايج تحقيقات
 )5001( shakouriمشابه نتايج تحقيق حال حاضر است .با
کاهش تراکم ماهي در قفسهاي پرورش در ماههاي تير و مرداد،
بار ميکروبي آب درياچه نيز کاهش يافت .در تير ماه کمترين
تراکم ماهي در قفسها وجود داشت در اين ماه بار باکتريايي
آب به نسبت ماههايي که پرورش انجام ميشد کمترين مقدار
بود .با افزايش دما در مرداد ماه ،ماهيها از قفسها صيد و
جمعآوري شد در نتيجه بهدليل عدم حضور ماهي در قفس
کمترين تعداد باکتريها در طي دو فصل بهار و تابستان در اين
ماه ديده شد .قابل ذکر است حضور و يا عدم حضور باکتريها
در آب ممکن است بهدليل تغييرات درجه حرارت فصلي محيط
براي بعضي از جمعيتهاي باکتريايي باشد (.)5001 ،shakouri
ميانگين کل کليفرم در فصل تابستان به نسبت بيشتر از
فصلبهار مشاهده شد .تحقيقات  Anو همکاران ( )5005نشان
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داد تراکم کل کليفرمها تا حد زيادي در تابستان افزايش
مييابد.
باکتري استرپتوکوک در مدفوع انسان و حيوانات وجود
دارد بنابراين حضور آن با آلودگي مدفوعي در ارتباط است .از
آنجا که اين باکتري تنها در ارديبهشت ماه مشاهده و با توجه
به اينکه بيشترين بارندگي در اين ماه گزارش شد ميتوان
حضور اين باکتري را مرتبط با بارندگي دانست .آلودگي آب با
ميزان بارندگي و نزوالت آسماني ارتباط مستقيمي دارد به
گونهاي که در ماههايي از سال که ميزان بارندگي به دفعات و
مقادير بيشتري صورت ميگيرد بهدليل آبشويه شدن آلودگيهاي
محيطي و انتقال مواد مدفوعي از طريق جويبارهاي فصلي از
ساحل بهدرون رودخانه ،ميزان آلودگيهاي ميکروبي درياچه در
ايستگاههاي 5،3و 1نيز افزايش مييابد (American Public
3333 ، Health Association؛  Clarkو همکاران.)3333 ،
بهنظر ميرسد استافيلوکوکوسها بهخصوص گونه
استافيلوکوکوس اورئوس شاخص مفيد براي تعيين کيفيت آب
از منابع آبي ميباشد ( Gorlach-Liraو همکاران5031 ،؛ Dunca
و همکاران .)5002 ،بيشترين تعداد استافيلوکوکها در ارديبهشت
ماه و در فاصله  20متري از قفسها مشاهده شد .باکتريهايي
همچون استافيلوکوک و استرپتوکوک و  E. coliکه جزء فلور
داخلي بدن ماهي محسوب ميشوند ميتوانند بر بار ميکروبي
آب موثر باشند .تحقيقات  poteو همکاران ( )5003نشان داد
تعداد و نوع باکتري در آب ممکن است با توجه به فلور روده
ماهي باشد .ضمن اينکه جذب باکتريها توسط روسوبات ،اثر
نور خورشيد ،عدم وجود مواد غذايي مورد نياز و همچنين حضور
مواد سمي در آب ميتوانند بر جمعيت باکتريها موثر باشد
( Waksmanو .)3312 ،Htchkiss
تحقيق حاضر نشان داد آلودگي ميکروبي آب عليرغم
اينکه در موقعيت نزديک قفس ( 20متري و  20متري) بيشتر
از موقعيتهاي قفس و فاصله دور از قفس وجود داشت اما با
توجه به نتايج آماري مقدار آن ناچيز و اختالف معنيداري وجود
نداشت ( .)P>0/03همچنين احداث قفسها ميتواند در افزايش
تعداد باکتريها موثر باشد اما با توجه به حجم عظيم آب و
وجود جريان مناسب آب در درياچه کارون و بهخصوص نزديک
قفسها و با توجه به نتايج آماري مقدار آن ناچيز و تفاوت
معنيدار حاصل نشد (.)P>0/03
با توجه به محل قرارگيري قفس که در نزديکي دهانه
ارمند و دهانه بازفت ميباشد جريان مناسب آب در قفسها
وجود داشته و سبب کاهش آلودگي ميکروبي در داخل
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 بهعالوه.قفس نسبت به ايستگاههاي خارج از قفس شده است
 غذاي،اين جريان سبب دور شدن مواد زائد (مدفوع ماهي
مصرف نشده و زيست توده باکتريايي) که در اثر پرورش ماهي
در قفسها بهوجود آمده است ميشود و در نهايت آلودگي زيست
.محيطي ناشي از احداث قفسها را کاهش ميدهد
 اختالط آب در،الگوي محلي جريانها و سرعت تبادل آب
درون و بيرون قفسها را تحت کنترل قرار ميدهند مناطق با
ميزان کم تبادالت آب در جاهايي که (سرعت جريان و اختالط
کم فيزيکي) نظير خليجها با آب ساکن با توجه به فاصله از
 درحاليکه در مناطق با شدت.قفس تحت تاثير قرار ميگيرند
 مواد غذايي و ذرات جامد را بهسرعت جابجا کرده و،جريان باال
به مناطق پاييندست انتقال ميدهد در نتيجه تاثير اندکي را در
 در اين حالت پرورش در قفس.منطقه وسيع بهجاي ميگذارد
بهصورت منبع آلودگي مشخص در نميآيد و بنابراين اندازهگيري
.)3333 ،ASI( تأثيرات کمّي آن مشکل است
با توجه به ذخيره ميلياردها مترمکعب آب در پشت سد
 مرتبه آب اين درياچه در سال4  و همچنين تعويض4 کارون
محيط مناسبي براي رشد باکتريها وجود ندارد و وجود اين
باکتريها تاثير اندکي را در منطقه وسيع درياچه کارون بهجاي
.ميگذارد
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