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شناسایی آالیندههای باکتریایی در سطح سیستهای  Artemia urmianaپرورشی
در مرکز تحقیقات آرتمیای کشور ،ارومیه



فائزه براتیمحمدپناه :دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه ،صندوقپستی161 :



یوسفعلی اسدپور* :مرکز تحقیقات آرتمیای کشور ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموز
و ترویج کشاورزی ،ارومیه ،صندوق پستی365 :
تاریخ دریافت :مهر 9314

تاریخ پذیر  :دی 9314

چکیده
این تحقیق بهمنظور بررسی آلودگیهای احتمالی باکتریایی سیست دز آرتمیا اورمیانا پرورشی انجام پذیرفته است .نمونههای
سیست با استفاده از توری استریل چشمه  011میکرونی از استخرهای پرورش آرتمیای مرکز تحقیقات آرتمیای کشور صید گشته و درون
ظروف نمونهبرداری استریل به آزمایشگاه باکتریشناسی مرکز منتقل شد .نمونهها ،بهطور جداگانه داخل هاون چینی له گردیدند 0 .گرم
از نمونه له شده داخل  9سیسی پپتون واتر قرار گرفته و بهمدت  01تا  42ساعت در انکوباتور  53تا 53درجه سانتیگراد قرار داده شدند.
پس از این مدت گرمخانه گذاری ،هر یک از نمونهها ابتدا در محیط کشت عمومی آگار و سپس در محیط اختصاصی سوپ مغذی با 5
در صد نمک طعام ،مورد شناسائی نهایی قرار گرفتند .در نتایج پژوهش با انجام انواع آزمایشات رنگآمیزی ،کلید شناسائی مورفولوژیک
و غیره ،باکتریهای ویبریو سالینا ،سودوموناس آیروژینوزا ،آئروموناس هیدروفیال ،کوکسیها ،اشریشیا کوالی ،باسیل سرئوس و سالمونال تیفی
موریوم در سیستهای آرتمیا مشاهده گردیدند که این آلودگیها می تواند به آبزی مصرفکننده انتقال یابند.لذا انواع سیستها مورد استفاده
در صنعت آبزی پروری ،ابتدا بایستی با ترکیبات ضدعفونی کننده ،عفونت زدائی شده وسپس بستهبندی شود.
کلمات کلیدی :آالیندههای باکتریایی ،سیست،آرتمیا ارومیانا ،پرورشی ،ارومیه
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

dr.asadpour@outlook.com
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مقدمه
تكثير و پرورش آرتميا در توسعه صنعت شيالت ایران
باالخص در صنعت تكثير و پرورش ميگوها ،ماهيان زینتي،
ماهيان خاویاري و انواع ماهيان سردآبي و گرمآبي حایز اهميت
خاص و منحصر به فردي ميباشد (  Abbaspourو،Nazaridoust
.)4002
با توجه به ممنوعيت برداشت سيست آرتميا از دریاچه
اروميه ،تأمين نيازهاي كنوني كشور به این محصول ،موجبات
اهميت تكثير و پرورش آن در سایر مناطق مستعد كشور را فراهم
آورده است ( Aghو 4022 ،Nouri؛  Abbaspourو ،Nazaridoust
 .)4002از آنجایيكه آرتميا در سطح وسيعي در صنعت تكثير و
پرورش انواع آبزیان در سطح كشور مورد استفاده قرار ميگيرد،
استفاده از سيستهاي آرتمياهاي پرورشي بهعلت عدم بهرهبرداري
آن از زیستگاههاي طبيعي امروزه زیاد شده است (،Asadpour
.)4002
شناسائي باكتريهاي آلودهكننده در سيستهاي آرتمياهاي
مورد مصرف در صنعت آبزيپروري بسيار مهم است ،آرتميا به
عنوان یک غذاي زنده با ارزش در صنعت آبزيپروري استفاده
ميشود و ميتواند این آلودگي را منتقل كند ( Patraو ،Mohamed
.) 4002
درحال حاضر از سيست آرتمياهاي پرورشي براي تغذیه
آبزیان استفاده ميشود كه ممكن است داراي آلودگيهایي بوده
و آنها را به آبزي مصرفكننده منتقل نموده و ایجاد تلفات نمایند
(  Aghو  4022 ،Noori؛  Michelو همكاران .)4002 ،از اینرو
در این تحقيق اقدام به شناسایي آلودگيهاي باكتریایي سيست-
هاي آرتمياهاي پرورشي در استخرها گردید .از دیگر اهداف این
تحقيق شامل بررسي امكان آلودگي باكتریایي در سيستهاي
آرتمياهاي پرورشي ،تعيين و شناسایي نوع باكتريهاي
آلودهكننده و تعيين درصد و بار آلودگي بود.
سؤاالت تحقيق حاضر این بود كه آیا در سيستهاي
آرتمياي پرورشي آلودگي باكتریایي وجود دارد؟ اگر وجود دارد،
شامل كدام باكتريها ميباشند؟ و راهكارهاي اصالحي آنها
چيست؟

مواد و روشها
در این پژوهش نمونه سيست هاي آرتميا از استخرهاي
پرورش آرتمياي مركز تحقيقات آرتمياي كشور برداشت گردیدند.
422

براي این منظور از هریک از چهار جهت استخر یک ظرف  2ليتري
و در مجموع  2نمونه از آب هر یک از استخرها برداشت گردید.
سيستها با استفاده از توريهاي استریل با چشمه  200ميكروني
از آب جداسازي گشته و داخل ظروف نمونهبرداري استریل به
آزمایشگاه باكتريشناسي مركز منتقل شدند.
در این پژوهش ابتدا سه نمونه یک گرمي از شيرابه كود
گاوي برداشت و براي آزمون باكتريشناسي مطابق آنچه كه در
مورد سيست تخم گشائي شده آرتميا انجام شد ،مراحل باكتري
شناسي شيرابه كود هم صورت پذیرفت.
پس از انتقال نمونهها اعم از نمونههاي شيرابه و سيستها
به داخل آزمایشگاه ،هر نمونه بهطور جداگانه داخل هاون چيني
له گردید و  2گرم از آن داخل  9سيسي پپتون واتر قرار داده
شد .سپس نمونهها بهمدت  42ساعت در داخل انكوباتور در دماي
 220درجه سانتيگراد قرار داده شدند .پس از این مدت گرم خانه
گذاري ،هر یک از نمونهها ابتدا در محيطهاي عمومي كشت
عمومي مک كانكي و بالدآگار استفاده شد .در مرحله بعد ،محيط
كشت اختصاصي مولر هينتون آگار  %2 +نمک بهمنظور بررسي
رشد باكتريهاي هالوفيت بهویژه ویبریوها مورد استفاده قرار
گرفت .در این مرحله حدود  2/2گرم از محيط كشت اختصاصي
مولر هينتون با  %2نمک استریل مخلوط شده و در  200سيسي
آب مقطر حل گردید .پس از آن مطابق روش قبلي ،تركيب حاصله
حدود  20دقيقه در داخل اتوكالو در  2400دماي درجه سانتيگراد
قرار گرفت تا محيط كشت تشكيل شود .بعد از انجام این مراحل
اقدام به تهيه گسترش و كشت نمونه بر روي محيطهاي كشت
شد .مقدار یک گرم از سيستهاي آرتمياي پرورشي بعد از منجمد
شدن و آماده شدن محيطها در پليتها ،جدا گردیده و پس از
الک كردن از تورسيمي با منافذ چشمه  250ميكرون عبور داده
شدند .نمونهها بعد از جداسازي با ته آنس استریل له شده و در
ادامه اقدام به تهيه گسترش از سيستهاي له شده روي محيطهاي
كشت اختصاصي گردید .گسترش مطابق روش رایج تهيه كشت
خطي استاندارد بود .پس از یادداشت كليه مشخصات در پشت
پليتها ،نمونهها جهت رشد و انجام آزمایش هاي بعدي ،به درون
انكورباتور با دماي  220درجه سانتيگراد منتقل گردیدند
( AkhavanSepahyو همكاران.)4022 ،
براي آزمایشات بعدي سيستها روي محيطهاي كشت
عمومي و اختصاصي ،اقدام به تهيه گسترش از سيستهاي
پرورشي آرتميا شد .براي انجام این كار ،سيستهاي مورد نياز
جدا شده و بهصورت روش استاندارد خطي روي پليتها گسترش
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داده شدند .براي حصول اطمينان در نتيجهگيري از هركدام از
محيطهاي كشت عمومي و اختصاصي  2پليت تهيه شد.
پس از گسترش ،نمونههاي پليتها براي رشد باكتریایي به
داخل انكوباتور  220درجه سانتيگراد منتقل شده و با توجه به
نياز زماني باكتري براي رشد 42 ،ساعت در داخل انكوباتور باقي
ماندند .پس از این مدت نمونهها از داخل انكوباتور خارج شده و
مورد بررسي قرار گرفتند .براي انجام آزمایشات تكميلي جهت
تشخيص نهایي ،باكتريهاي رشد یافته بر روي نمونه ها ،مورد
رنگ آميزي گرام و سایر آزمونهاي تشخيص افتراقي قرار گرفته
و روشهاي استاندارد باكتريشناسي شامل رشد در محيط
اختصاصي ،هموليز ،ژالتين ،محرک اوره آز ،ایندول ،اكسيداز،
كاتاالز ،الكتوز MR ،VP ،و شكل باكتري براساس كليدهاي
شناسائي ریختشناسي انجام گردید ( AkhavanSepahyو
همكاران.)4022 ،

شناخته شده حاصل از رشد در محيطهاي كشت اختصاصي ،LD
 MYP ،EMBبههمراه نمک  2درصد و آناليزورهاي هموليز و
ژالتين و محرکهاي اورهآز ،ایندول ،اكسيداز ،كاتاالز ،الكتوز،
 MR ،VPو شكل باكتري براساس كليدهاي شناسائي ریخت
شناسي در جدول  4آورده شده است.
جدول :1فراوانی باکتریهای جدا شده از سیست آرتمیا
جدایه

62/22±2
22/22±5
22/40±5
22/09±5
24/65±2

Vibrio salina
Bacillus cereus
Aeromonas hydrophylla
Pseudomonas aeruginosa
Eschershia coli

جدول :2فراوانی باکتریهای جداشده از شیرابه کود گاوی
مصرف شده در استخر

نتایج
نتایج حاصله از بررسيهاي باكتریایي مورد مشاهده در
جدول  2آورده شده است .بهطوركلي ميانگين درصد و نوع
باكتريهاي بهدست آمده از محيطهاي كشت عمومي و اختصاصي
شامل  22درصد باكتري ویبریو سالينا 22 ،درصد سودوموناس
آیروژینوز 29 ،درصد كوكسيها22 ،در صد اشریشيا كوالي9 ،
درصد باسيلوس سرئوس و  2درصد سالمونال تيفيموریوم بود.
نتایج تستهاي تشخيص اقتراقي در گروههاي باكتریایي

فراوانی (درصد)

جدایه

فراوانی (درصد)

Yersina entrocolitica

25/42±2
59/22±2
46/25±2
22/22±5
50/45±4

Kalbesla pnamy
Entrobactera erogenos
Pseudomonas aeruginosa
Eschershia coli

همچنين نتایج مربوط به آزمونهاي بيوشيميایي و تخمير
كربوهيدراتها در جدول  2آورده شده است .براساس این آزمونها،
جنس و گونه باكتريها تا حد امكان مشخص گردید.

جدول :3نتایج مربوط به آزمونهای بیوشیمیایی و تخمیر کربوهییدراتها
آزمون
Vp

تست وزیروسكویز (با چرخه تخمير بوتانيل)
Mr

تست متيل رد
ژالتين
هموليز
تحرک
اوره
اندول
اكسيداز
كاتاالز
شكل باكتري (ریختشناسي)
رنگآميزي گرام (مثبت و منفي)

ویبریو

باسیلوس

آئروموناس

سودوموناس

اشرشیا

سالیتا

سرئوس

هیدروفیال

آئروژینوزا

کوالی

مثبت
منفي
منفي
متغير
مثبت
منفي
منفي
مثبت
منفي
مثبت
منفي
باسيل
مثبت

مثبت
بتا
مثبت
مثبت
منفي
منفي
مثبت
مثبت
مثبت
ميلهاي
مثبت

منفي
مثبت
ضعيف
بتا
مثبت
مثبت
منفي
مثبت
مثبت
منفي
منفي
ميلهاي پليمورف
مثبت

منفي
منفي
مثبت
بتا
مثبت
مثبت
متغير
مثبت
مثبت
منفي
منفي
باسيل
مثبت

منفي
منفي
منفي
متغير
مثبت
منفي
منفي
مثبت
منفي
منفي
منفي
ميلهاي
منفي
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بحث
نتایج این پژوهش ،وجود باكتريهاي سودوموناس ائروژینوز،
كوكسي گرم منفي ،باسيل سرئوس ،اشرشيا كوالي ،سالمونال تيفي
موریوم ،آئروموناس هيدروفيال و ویبریو سالينا را در سيستهاي
آرتمياهاي پرورشي نشان داد .وجود آالیندگيهاي مذكور احتماالً
ميتواند ناشي از سرایت از كودهاي حيواني و آب آلوده بوده باشد.
لذا مناسبترین راهكار پيشگيري از انتقال آلودگي به این شيوه
این است كه كودهاي حيواني مورد استفاده بهمدت زیادي در زیر
تابش مستقيم نور آفتاب قرار گرفته و نيز در موقع استفاده
با200كيلوگرم پودر آهک بهازاي هر تن كود حيواني مخلوط و
آنگاه مورد استفاده قرار گيرد ( Abbaspourو ،Nazaridoust
.)4002
یكي از مسایل و مشكالت اصلي در آغاز مرحله پرورش الرو
ماهيان دریایي و ميگو ،ابتالي این الروها به عفونتهاي ميكروبي
است (4002 ،Tenover؛  Sorgeloosو همكاران .)4002 ،غذاي
زنده یكي از راههاي مهم انتقال عوامل بيماريزا است كه
ميبایست دقت كافي درخصوص نحوه استفاده از آنها اعمال
گردد ( .) 4002 ،Tenoverلذا با توجه به مصرف روزافزون سيست
آرتميا و اهميت این غذا در پرورش الرو انواع آبزیان ،ضروري
است كه براي جلوگيري از ورود عوامل بيماريزا از این طریق ،به
سيستمهاي پرورش الروها ،تدابير علمي و بهداشتي بهكار گرفته
شود ) Aghو  .)4022 ،Nooriآلودگي سيستهاي پرورشي ميتواند
یكي از عوامل اصلي در این مورد باشد كه یكي از منابع اصلي
بيماري آیزیان پرورشي محسوب ميشود .نتایج این تحقيق نيز
وجود انواع باكتريهاي آالینده باكتریائي در سيستها را تأیيد
ميكند و این نتایج با یافتههاي حاصل از تحقيقات Sarveh
( )4024و  Nabiو همكاران ( ،)4022كه در مطالعات خود
آلودگيهاي باكتریائي سيستهاي جمعآوري شده از استخرهایي
كه با كودهاي حيواني بارور شده بودند را مورد مطالعه قرار داده
بودند ،مطابقت و همخواني دارد.
نتایج این بررسي نشان داد كه فقط دو گونه باكتري
سودوموناس آئروژینوزا و اشرشيا كوالي در تركيب فون باكتریائي
شيرابه كود گاوي مصرف شده در استخر حاوي سيستها و فون
جمعيت باكتریائي سيستها مشترک بود .این بدان معنا ميباشد
كه وجود سایر باكتريهاي یافت شده در سيست آرتميا ممكن
است ناشي از آلودگي آب ورودي استخر به سایر گونههاي باكتري
یافت شده در سيست آرتميا و یا سایر عوامل ناشناخته باشد .در
طي سالهاي  ،2222-2222آلودگي در مراكز تكثير در ایران
422

باعث مرگ و مير پست الروهاي ميگوها گردیده و در نهایت پس
از بررسيهاي علمي مستمر ،دانشمندان ( Abbaspourو
4002 ،Nazaridoust؛  )4002 ،Asadpourبه این نتيجه رسيدند
كه در پوسته خارجي كليه سيستهاي آرتمياهاي مورد استفاده
در آن كارگاهها ،آلودگيهاي باكتریایي وجود دارد كه تحت
شرایط مساعد در انكوباتورهاي هچ ،رشد نموده و سبب ایجاد
بيماري ميشوند ( Aghو 4022 ،Nouri؛ .)4002 ،Asadpour
تنها راهكار براي حذف این مشكل ،ضدعفوني و كپسولزدایي
سيستها ميباشد .در صنعت آبزيپروري سيست آرتميا قبل از
استفاده به روشهاي مختلف قابل ضدعفوني است (،Asadpour
 .)4002ضمن اینكه تركيب فون باكتریائي شيرابه كود آزمایش
بهدست آمده در مطالعه قياسي و همكاران ( )2294نيز مشابه با
یافتههاي مطالعه حاضر بود.
در برررسيهاي  López-Torresو Lizárraga-Partida
( %95 ،)4002از جمعيت باكتريهاي شناسایي شده از سيست
آرتميا فرانسيسكانا با رنگآميزي گرام مثبت تشخيص داده شده
بودندكه داللت بر غالب بودن تركيب باكتريهاي گرام مثبت در
سيست آرتميا داشت .همچنانكه در تحقيق حاضر نيز هر چهار
باكتري ویبریو ساليتا ،باسيلوس سرئوس ،آئروموناس هيدروفيال
و سودوموناس آئروژینوزا ،سوا شده از سيست آرتميا اورميانا
گرام مثبت بودند.
سيست آرتميا در پرورش انواع آبزیان نظير انواع الرو
ماهيهاي خاویاري ،زینتي ،قزلآال و ماهيانگرمابي و ميگوها در
سطح وسيعي استفاده ميشود .این سيستها قبل از استفاده در
انكوباتورها هچ ميشوند .شرایط انكوباتور از نظر دما pH ،و شوري،
براي فعاليت مجدد باكتريها بهویژه باكتريهاي هالوفيت مناسب
ميباشد و بنابراین احتمال انتقال آلودگي از سيست به ناپليوس
آرتميا وجود دارد .باتوجه به این موضوع قبل از انكوباسيون كردن
سيستها ،عفونتزدائي آنها با تركيبات شيميایي و داروهاي
طبيعي همچون آویشن ميتواند در كاهش آلودگي بسيار موثر
باشد ) Singhو همكاران .)4002 ،در گزارش تحقيقاتي Lavens
و  ،)4000( Sorgeloosضدعفوني سيستهاي استحصال شده از
منابع و زیستگاههاي طبيعي نظير دریا توصيه شده است كه این
با نتيجه تحقيق حاضر در مورد سيستهاي پرورشي صدق نموده
و همخواني دارد.
 Orrozco-Medinaو همكاران ( )4004اعالم نمودند كه
برخي از باكتريهاي یافت شده در سيست و ناپليوس آرتميا
داراي عناصر مغذي بوده و یا داراي خواص پروبيوتيكي ميباشند.
آنها همچنين اعالم نمودند كه برخي باكتريها به
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