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   (Oncorhynchus mykiss) کمانرنگینآالی های پرورش ماهی قزلتاثیر قفس

 کارون چهار سد بر فلور باکتریایی آب دریاچه
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 چکیده

تواند از نظر می ،متر مکعب آب میلیارد 5/2حدود  حجم آبگیریبا توجه به  .باشدیکشور م یاز منابع آب یکی چهارکارون  سد

آب دریاچه سد کارون چهار  های پرورش ماهی بر بار باکتریاییپروری مورد توجه قرار گیرد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر قفسآبزی

های ماه بهار و تابستان و در فواصل مختلف از قفس 6طی  1931دریاچه سد کارون در سال  برداری از آبباشد. بدین منظور نمونهمی

، E.coliهای های آب حضور داشت. حضور باکتریفرم در تمام نمونهو کل کلی نتایج نشان دادکل باکتری احداث شده صورت گرفت.

تایید شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد  %29و  %47،  %74ترتیب های مورد بررسی بهاستافیلوکوک و استرپتوکوک در نمونه

، استافیلوکوک تفاوت E.coliو در مورد کل باکتری، ( >71/7P) دار بودهفرم و استرپتوکوک دارای اختالف معنیهای کلیباکتری

ترین تعداد های نزدیک قفس بیشایستگاه بررسی در مورد دوره چنین  نتایج نشان داد درکل. هم(P>71/7)داری مشاهده نشد معنی

مانده مواد غذایی . باقی(>71/7P)دار بود فرم و استرپتوکوک معنیهای کلیها مشاهده شد اما این اختالف تنها در مورد باکتریباکتری

نند اتوشد اما درکل این مقدار نمیها موثر باخصوص در نزدیکی قفستوانند در افزایش بار باکتریایی آب بهچنین فلور روده ماهی میو هم

 گیری در منطقه وسیع داشته باشد.تاثیر چشم
    

  E.coli فرم، کمان، بار میکروبی، کل باکتری، کلیرنگین آالیهای پرورش ماهی، قزلسد، قفس کلمات کلیدی:
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 مقدمه

در گذشته و در هر منطقه خاص جغرافيايي بنابر ضرورت        

 جا نسبت به ايجاد سد، بند يا آبگير اقدام يا نياز ساکنان آن

رساني را مرتفع خود در زمينه آبياري و آب تا نيازهاي اندکردهمي

 هارودخانههاي آب سطح بودن پايين خاطرمناطقي نيز به سازند. در

گرفته تا بتوانند يا نياز براي تغيير مسير رود، سدسازي انجام مي

سطح آب را باال آورده و براي نيازهاي کشاورزي و عمراني از آن 

کمبود  ليدلبه انيرانيا .(3131 مکنون، و شيعتياستفاده کنند )

 يصنعت توجه خاص نيبه ا ربازياز د ،يآب و کاهش نزوالت جو

عنوان مانعي در برابر هاست که احداث سدها بهسال داشتند.

حرکت آب و ذخيره کردن آن در مخازن عظيم، کنترل سيالب 

 شمار رفته استو توليد انرژي و ... يکي از راهکارهاي اساسي به

 (.3131 چمانچي، و جشنيکريمي)

دليل افزايش قابل توجه تقاضا براي ماهي و پروري بهآبزي       

سرعت عنوان يک صنعت بهغذاهاي دريايي در سراسر جهان به

پروري در آبزي (.5002، و همکاران Gangباشد )حال رشد ميدر

منظور استفاده بهينه از مخزن سد جهت بهها سد پشت درياچه

ماهي درياچه،  احياء ذخاير، ، بازسازيئينبخشي از پروتتأمين 

 . باشديمورد توجه زايي و ارتقاي سطح گردشگري ماشتغال

به  يجوامع انسان ازيجهان و ن تيروزافزون جمع رشدعالوه به

 تيرا از اهم يهاي داخلاستفاده از منابع آب ،ييمنابع غذا

 يبرداربهره جهت ياصول يهايزيرو برنامه نموده برخوردار ايژهيو

برخوردار  يخاص تيمنابع در اکثر کشورها از اولو نياز ا نهيبه

  (.3333، و همکاران Clarkاست )

پروري در آينده نقش مهمي در عرضه بدون شک، آبزي       

هايي در مورد اثرات حال، نگرانيجهاني خواهد داشت. با اين

 هايسيستم داخل در پروري چهاحتمالي ناشي از توسعه آبزي

وجود خواهد آبي به هاياکوسيستم محيط در چه و آبزيان پرورش

 (.5002و همکاران،  Caoآمد )

بيولوژيکي از جمله جريان و  هاي شيميايي، فيزيکيدنفراي       

آب، نوع غذاي مصرفي، تراکم  ها(، دماي)الگوي محلي جريان آب

تاثيرات بالقوه بر روي سازي و کاهش سطوح اکسيژن ذخيره

  (.ASI ،3333قفس دارند ) در پروريهاي آبزيفعاليت

با محيط زيست بسيار در ارتباط  سيستم قفس معموالً       

ها به احتمال زياد سبب توليد مقدار زيادي ضايعات است. قفس

کنند. طور مستقيم به محيط زيست منتشر ميههستند که ب

هاي پرورش ها در مخزن قفسبااليي از باکتري تعداد نسبتاً

چنين انتشار روز افزون مواد غذايي به محيط زيست ماهي و هم

تواند کيفيت ميکروبي آب را تحت تاثير قرار دهد شدت ميبه

(Ling  ،5002و همکاران.) 

 گرمايي، اشريشيافرمهاي شاخص مانند کل کليميکروارگانيسم

طور معمول براي استرپتوکوک مدفوعي، بهکلي، استرپتوکوک و 

شود. مي استفاده غذا آب و آلودگي سطح ميکروبي و کيفيت ارزيابي

ها يکي از کارآمدترين استرپتوکوک مدفوع و عمدتاً انتروکوک

 دهند. استرپتوکوکهاي مدفوعي را در آب تشکيل ميآلودگي

عي هاي طبيها گروه بزرگي از ميکروبمدفوعي يا آنتروکوک

اند و در مدفوع طور دقيق شناخته نشدهروده هستند که به

هاي شوند. حضور استرپتوکوکانسان و حيوانات  يافت مي

 Gorlach)باشد گر آلودگي جديد در آب ميگرمايي در آب نشان

Lira  ،؛ 5031و همکارانClesceri و Greenberg ،3333.)  

 و است يمدفوع يشاخص آلودگ ياکلياشرش انيم نيدر ا       

آب ارتباط داشته و خطر  يمدفوع يبا آلودگ ماًيحضور آن مستق

سازد و لذا يرا آشکار م ياپاتوژن روده يهايوجود باکتر

ويژه گونه ها بهفرمانتخاب کلي .است يترشاخص قابل اعتماد

عنوان شاخص آلودگي به اين علت که اين باکتري اشرشياکلي به

مقايسه با انواع  عداد زيادي وجود دارد و درت دمي بهآدر روده 

از  ماندآب زنده مي در تريزا مدت طوالنيهاي بيماريباکتري

فرم که کلي هايچنين باکترياست. هم اي برخورداراهميت ويژه

آلودگي مدفوعي  عنوان شاخصشوند بهمدفوع يافت مي اغلب در

دهنده نشانهاي طبيعي ها در محيطد حضور آننباشمطرح مي

  باشد.آلودگي مدفوعي مي

هايي هستند که نسبت به گرما، ها باکترياستافيلوکوکوس       

خشکي و مواد ضدعفوني کننده مقاوم بوده و قادرند در چنين 

 زا باقي بمانند. يکي ازحالت عفونتشرايطي مدت طوالني به

 aureus.Staphylococcus ها،هاي استافيلوکوکترين گونهمهم

هوازي و ايجاد واکنش شيميايي کوآگوالز باشد که رشد بيمي

 شودترين خصوصيات اين گونه محسوب ميمثبت جز مهم
(Dunca  ،5002و همکاران.) 

       Gorlach Lira  هاي پرورش قفستاثير  (5031)و همکاران

 در هاي ميکروبي آب را مورد ارزيابي قرار دادند.ماهي بر شاخص

 هاي،قفس از قبل سايت)سايت  سه از بردارينمونه پژوهش اين

 از و شد انجام( پرورش هايقفس از بعد سايت و قفس داخل

 فرم،کليکل  باکتري، کل شيميايي، و فيزيکي پارامترهاي نظر

 .گرفت قرار بررسي مورد کلياشرشيا و مدفوعي استرپتوکوک

کشور محسوب  يمهم آب يهاانياز شر يکيکارون  انهرودخ       

عبور  يخود را از اجتماعات انسان رياز مس ياديز که طول شوديم

 يهادر معرض انواع فاضالب ليدل نيهمو به دهديم
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و همکاران،  آئيننيک) قرار دارد يو صنعت يو کشاورز يشهر

با  باشديکشور م ياز منابع آب يکي چهارکارون  سد (.3133

سد،  نيها متر مکعب آب در پشت اارديليم رهيذختوجه به 

مورد توجه  يپروريآبز يبرا اچهيدر نيموضوع استفاده از ا

 نياما مسلماً استفاده مناسب از ا. کشور واقع شده است التيش

مختلف از  يهااز جنبه يامطالعات گسترده ازمندين ليپتانس

روش پرورش  ،گونه ني)انتخاب بهتر يالتيش يهايجمله بررس

 بنابراين باشديم يطيمحستيز يهايالخصوص بررسيو...( و عل

هاي رت دارد تا بررسيضرو هاييچنين فعاليت قبل از توسعه

هاي مورد نياز آب سد براي پرورش محيطي و شاخصزيست

قرار گيرند که از  مطالعههاي خاص ماهيان مورد گونه يا گونه

ها و ارزيابي ميزان قفس اثرات احداثتوان به بررسي مي جمله آن

   هاي احداث شده اشاره نمود.بار ميکروبي آب در محل قفس

 

 هاشمواد و رو
 رانيا يداخل يهااز منابع آب يکي منطقه مورد مطالعه:       

و  لومتريک 320رودخانه کارون با طول  .باشديرودخانه کارون م

هاي که از کوه باشديم رانيا رودخانه نيترمتفاوت بزرگ يعرض با

و نواحي  در سلسه جبال زاگرس )زاگرس جنوبي( ارييبخت

و  رديگيونک، کوهرنگ، ارمند، خرسان و بازفت سرچشمه م

اي از مناطق کوهستاني و پر پيچ و خم، در منطقه ورپس از عب

 شود. سد کارون چهار درنام گتوند وارد دشت خوزستان ميبه

در فاصله ن و شهرستان لردگا اريکردلا هايشهرستان مناطق

دست نييپا يلومتريک شهرکرد و چهار يغربجنوب يلومتريک330

 است شده واقع بازفت و ارمند يهارودخانه يتالق محل

(Honarbakhsh  ،5033و همکاران.) 

 
 دریاچه کارونهای مورد مطالعه در : موقعیت ایستگاه1شکل 

: 2: تاج سد، ايستگاه6متري تاج سد، ايستگاه300: 2متري تاج سد، ايستگاه 500: 4متري قفس، ايستگاه 20: 1متري قفس، ايستگاه  20: 5: قفس، ايستگاه 3ايستگاه 

 : رودخانه کارون3ساحل، ايستگاه

 

صورت ميداني و در برداري بهيات نمونهعمل: بردارینمونه       

هاي ها از لولهماهه انجام گرفت. براي اخذ نمونه 6دوره يک

گيري از پالستيکي استريل قابل اتوکالو شدن استفاده شد. نمونه

 50)با ظرفيت توليد  هاي داخل قفسايستگاه و در موقعيت 3

قفس انجام گرم(، فاصله نزديک قفس و فاصله دور از هزار کيلو

ماه  6در اواخر ماه و از سطح آب درياچه طي  گرديد و معموالً

، اخذ و در کنار يخ به آزمايشگاه 3133بهار و تابستان سال

ميکروبيولوژي دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران انتقال يافته تا 

و همکاران،  Dunca) پذيرد انجام آن مورد در مطالعات آزمايشگاهي

    .(American Public Health Association ،3333؛ 5002

منظور مطالعات آزمايشگاهي به: کشت محیط سازیآماده       

هاي آزمايش سي در لولهسي 2/4 ميزانبه 3% فيزيولوژي سرم ابتدا

هاي کشت عمومي و اختصاصي با برند مرک تهيه شد. محيط

کشت ژلوز خون )بالد آگار( براي شمارش آلمان شامل محيط

 براي رشد KfStereptococمحيط کشت ، (T.C)کلي باکتري 

براي  mannitol salt phenolباکتري استرپتوکوک، محيط کشت 

 Mackonkey agarکشت هاي استافيلوکوک، محيطباکتري رشد

 تهيه شدE.coli و ( C.C)فرم هاي کليباکتريبراي شمارش 

(Pote  ؛ 5003همکاران،  وDunca  ،5002و همکاران.) 
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ابتدا نمونه آب مورد آزمايش : گیری بار باکتریاییاندازه       

هاي آب هاي رسوب کرده در انتهاي لولهرا تکان داده تا باکتري

ميزان به هاي آبدر تمام محيط آب حضور يابند سپس از نمونه

، 003/0، 03/0، 3/0 هاي متواليماکروليتر )الندا( رقت 200

سرم فيزيولوژي استريل تهيه شد.  در 00003/0و  0003/0

هاي الندا( از مخلوط بر روي محيط 300ميکروليتر ) 30سپس 

روش کشت در سطح تکثير شدند. تمام مراحل کشت پخش و به

هاي انجام شد. رقت در کنار حرارت شعله و زير هود ميکروبي
کلي باکتري(،   )شمارش آگار کشت در محيط بالد براي 230و 430

بر روي محيط کشت مکانکي و بر روي  130و 530هاي رقت

 هاي استافيلوکوک ومحيط کشت مخصوص رشد باکتري

الندا نمونه آب اضافه گرديد.  300 استرپتوکوک هم مستقيماً

 گرادسانتيدرجه  52کشت داده شده در دماي  هايپلت آن از پس

ساعت در انکوباتور قرار گرفته و پس از طي اين  54مدت به

ها اقدام شد. سپس تعداد زمان نسبت به شمارش تعداد پرگنه

ها و ميانگين تعداد سه پلت )سه تکرار( در رقت مربوطه پرگنه

يتر آب لضرب و تعداد پرگنه باکتريايي در هر ميلي 300در عدد 

 و  Pote؛3130ساري، و اسماعيليپور ريشهسوا) محاسبه شد

  .(APHA ،5002 ؛5003همکاران، 

ها تحليل داده آناليز و تجزيه و: تجزیه و  تحلیل آماری       

 انجام از گرفت. قبل انجامSAS(Ver 9.1)  وExcel افزار توسط نرم

 )نرمال واريانس تجزيه براي نياز مورد فرضيات واريانس، تجزيه

 بررسي و...( هاعامل اثرات بودن پذيرجمع ها،داده توزيع بودن

فرضيات  داده، مناسب تبديل از استفاده با الزم موارد در و گرديد

ساده صورت پذيرفت.  واريانس گاه تجزيهشد و آن برآورد نياز مورد

هاي ها در ماهمقايسه بين ميانگين تعداد هر يک از باکتري

کمک ها بهبرداري با توجه به غيرنرمال بودن دادهمختلف نمونه

 صورت پذيرفت. kershal-wallis آزمون 

 

 نتایج
هاي ايستگاه در هاباکتري کل ميانگين که داد نشان نتايج       

)واحد حجم(  ليترتعداد سلول زنده/ميلي 0534/2مطالعه از  مورد

)واحد حجم(  ليترزنده/ميليتعداد سلول  3263/2 تا 2 در ايستگاه

متري از قفس(  20)فاصله  1نوسان داشت. ايستگاه  5 ايستگاه در

ترين )واحد حجم( بيش ليترتعداد سلول زنده/ميلي 3465/2با 

متري از  20)فاصله  5گاه تعداد کلي باکتري و پس از آن ايست

)واحد حجم( قرار  ليتريتعداد سلول زنده/ميل3263/2 قفس( با

 (.5دارد )شکل 

 زيادي نوسانات مطالعه مورد هايايستگاه در فرمکلي ميانگين       

 ليترتعداد سلول زنده/ميلي 1/243 با تعداد ترينبيش و داشته

 دارمعني اختالف هاايستگاه تمام با که 1 ايستگاه در )واحد حجم(

 ميلي زنده/ سلول تعداد 2/22 با 6 ايستگاه چنينهم. (1شکل) دارد

 داراي هاايستگاه تمام با تعداد ترينکم عنوانحجم( به )واحد ليتر

 باشد.مي دارمعني اختالف

مطالعه نشان داد  مورد هايايستگاه در E.coli ميانگين       

تعداد  546/61با  5در ايستگاه  E.coliترين تعداد باکتري بيش

)واحد حجم( مشاهده شد. اين باکتري  در  ليترسلول زنده/ميلي

هاي فروردين، ارديبهشت و شهريور ماه در آب مشاهده شد و ماه

 (.4ها وجود نداشت )شکلدر ساير ماه

مورد مطالعه  هاياستافيلوکوک در ايستگاه ميانگين باکتري       

تعداد در  ترينباشد. بيشدار ميگر عدم وجود اختالف معنيبيان

 3و 2و  4هاي مشاهده شد. اين باکتري در ايستگاه 1ه ايستگا

 استافيلوکوکوس اورئوس باکتري حضور کهضمن اين نداشت وجود

 (.2درياچه کارون چهار منفي بود )شکل در

هاي درايستگاه استرپتوکوک شاخص از آمده دستبه ميانگين       

باشد. ايستگاه مي دارمعني اختالف دهنده وجودمطالعه نشان مورد

)واحد حجم(  ليترتعداد سلول زنده موجود/ميلي 135/30با  1

باشد. شاخص ترين تعداد باکتري استرپتوکوک ميداراي بيش

ماه بهار و تابستان  تنها  6در  4استرپتوکوک در درياچه کارون 

 (.6در ارديبهشت ماه مشاهده شد )شکل

فصل بهار و تابستان  چنين نتايج نشان داد در طي دوهم       

متري 20خصوص در فاصله هترين آلودگي دراطراف قفس ببيش

که با فاصله گرفتن از قفس بر ميزان طوريهباشد بها ميقفس

 ها باکتري تعداد ترينشود. بيشمي آب افزوده ميکروبي بار

متري (، 20متري و  20هاي نزديک قفس )ترتيب در فاصلهبه

)تاج سد( مشاهده  هاي دور از قفسفاصله سقفس و سپ داخل در

ها ميکروبي در داخل قفس عالوه نتايج نشان داد ميزان بارهشد. ب

باشد. با فاصله متري از قفس مي 20و  20هاي تر از فاصلهکم

يابد ها ابتدا ميزان بار ميکروبي آب افزايش ميگرفتن از قفس

ترين ها بيشقفسمتري  20 متري و 20که در فاصله طوريهب

در ادامه با افزايش فاصله از ايستگاه  تعداد باکتري مشاهده شد و

ها که تعداد باکتريطوريهها کاسته شد بقفس از تعداد باکتري

هاي داخل قفس و تر از ايستگاه)خروجي سد( کم تاج سددر

 نزديک قفس بود.

 باکتريايي مورد بررسي هايشاخص بررسي مدت طي در       

تر از فصل در فصل بهار بيش طور ميانگينفرم( بهغير از کلي)به

ترين ترين و کمترتيب بيشکه بهطوريهاست ب تابستان
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آلودگي ميکروبي آب در ارديبهشت ماه و مرداد ماه مشاهده شد. 

فرم در ارديبهشت ماه ترين تعداد کليذکر است که بيشالزم به

از فصل  ترفصل تابستان بيشمشاهده شد ولي ميانگين آن در 

   بهار بود.
 

 

 

 
در ایستگاه  (Total count)ها : تغییرات میانگین کل باکتری2شکل

 ل بهار و تابستانوفص مورد مطالعه در

ل وفص در مطالعه مورد هایایستگاه فرم درکلی میانگین تغییرات :3شکل  

 تابستانبهار و 
 

 

 

 
 در مطالعه مورد هایدر ایستگاه E.coliمیانگین  تغییرات :4شکل

 ل بهار و تابستانوفص

 مطالعه مورد هایایستگاه در میانگین استافیلوکوکوس تغییرات :5شکل  

 ل بهار و تابستانوفص در
   

 
 ل بهار و تابستانوفص در مطالعه مورد هایایستگاه میانگین استرپتوکوکوس در تغییرات :6شکل 

   
هاي در ايستگاه بررسي مورد دوره کل درنتايج نشان داد        

ها وجود ترين تعداد باکتريمتري( بيش 20و  20نزديک قفس)

فرم و هاي کليداشت اما اين اختالف تنها در مورد باکتري

ها و در مورد ساير ايستگاه (>03/0P)دار بود استرپتوکوک معني

 (.3 دول)ج(<03/0P) مشاهده نشد داريمعني ها تفاوتو باکتري

 
های مورد مطالعهنتایج تجزیه واریانس ساده صفات بررسی شده در ایستگاه :1جدول   

 میانگین

 تیمار خطای نمونه  آزمایشیخطای 
 منابع تغییرات

3 5 7 

 صفت  میانگین مربعات 

342300/6 14556133/0 20143332/0 0/23322236ns Total count 

4261/143 026/54632 036/30132 **016/530323 Coliform count 
31466/34 130334/242 361533/45 220/421433ns E.coli 
12426/35 363530/533 350250/220 366/332144ns Staphilococ 

120414/5 2000000/3 0336205/3 **0323203/14 Streptococ 

 دارغير معني ns  %3دار در سطح احتمال ** معني



 ....کمان بر فلور باکتریایی آب دریاچهرنگین آالیهای پرورش ماهی قزلتاثیر قفس              خورتی و همكارانمورچهخلیلی

971 
 

 بحث
طي دو فصل بهار و  در داد تحقيق حال حاضر نشان       

خصوص در هبار باکتريايي دراطراف قفس بترين تابستان بيش

 ها ترين تعداد باکتريبيش باشد.ها ميمتري قفس 20فاصله 

(، در متري 20 و متري 20) نزديک قفس هايترتيب در فاصلهبه

هاي دور از قفس )تاج سد( مشاهده داخل قفس و سپس فاصله

هاي قفس موضعي داد تاثير نشان shakouri (5001) تحقيقات شد.

باشد. نتايج ها ميپرورش ماهي محدود به چند ده متر از قفس

و همکاران gondwe و  (5031)همکاران  و gorlach-lirl تحقيقات

  مشابه نتايج تحقيق حال حاضر است. (5033)

چنين ايجاد يک محيط وجود جريان مناسب آب و هم       

)آمونياک( سبب  دفعي ماهي وجود مواد دليلها بهقفس قليايي در

 20 هايها در محل قفس نسبت به فاصلهکاهش تعداد باکتري

و  corlach-liraتحقيقات  باشد.متري از قفس مي 20متري و 

و مواد غذايي ممکن است بر   pHنشان داد (5031)همکاران 

 ها موثر باشد. جمعيت باکتري

بار پرورش ماهي در قفس در مناطق مختلف سبب افزايش        

به رشد سريع فيتوپالنکتون،  مواد مغذي و در نتيجه منجر

(. 5005  ،و همکاران Yangشود )زئوپالنکتون و باکتري مي

 نشان داد چنينهم (5005)و همکاران  Yangتحقيقات  نتايج

 شرايط کنندهمنعکس است ممکن ماهي باکتريايي فلور

شاخص عنوان يک پتانسيل در نتيجه به باکتريولوژيک آب و

 آلودگي باشد.

ميکروبي  ها سبب افزايش بارتراکم باالي ماهي در قفس       

شود. نتايج تحقيقات ها مينزديک قفس در خصوصهآب ب

shakouri (5001) است. با  حاضر مشابه نتايج تحقيق حال

هاي تير و مرداد، هاي پرورش در ماهقفس در ماهي کاهش تراکم

ترين در تير ماه کم ه نيز کاهش يافت.چدريابار ميکروبي آب 

ها وجود داشت در اين ماه بار باکتريايي تراکم ماهي در قفس

ترين مقدار شد کمهايي که پرورش انجام ميآب به نسبت ماه

ها صيد و ها از قفسبود. با افزايش دما در مرداد ماه، ماهي

 دليل عدم حضور ماهي در قفس آوري شد در نتيجه بهجمع

ها در طي دو فصل بهار و تابستان در اين ترين تعداد باکتريکم

ها حضور و يا عدم حضور باکتريماه ديده شد. قابل ذکر است 

دليل تغييرات درجه حرارت فصلي محيط در آب ممکن است به

 (.shakouri ،5001هاي باکتريايي باشد )براي بعضي از جمعيت

تر از فرم در فصل تابستان به نسبت بيشکل کلي ميانگين

نشان  (5005و همکاران ) Anبهار مشاهده شد. تحقيقات فصل

 ها تا حد زيادي در تابستان افزايش فرمداد تراکم کل کلي

 يابد.مي

باکتري استرپتوکوک در مدفوع انسان و حيوانات وجود        

در ارتباط است. از دارد بنابراين حضور آن با آلودگي مدفوعي 

توجه  باارديبهشت ماه مشاهده و  جا که اين باکتري تنها درآن

توان ترين بارندگي در اين ماه گزارش شد ميکه بيشبه اين

آلودگي آب  با . حضور اين باکتري را مرتبط با بارندگي دانست

ميزان بارندگي و نزوالت آسماني ارتباط مستقيمي دارد به 

هايي از سال که ميزان بارندگي به دفعات و ماهاي که در گونه

هاي آلودگي شدن دليل آبشويهبه گيردتري صورت ميبيش مقادير

هاي فصلي از محيطي و انتقال مواد مدفوعي از طريق جويبار

هاي ميکروبي درياچه در درون رودخانه، ميزان آلودگيساحل به

 American Publicيابد )نيز افزايش مي 1و3،5هاي ايستگاه

Health Association  ،3333 ؛Clark 3333همکاران،  و.) 

 خصوص گونههها برسد استافيلوکوکوسنظر ميبه       

شاخص مفيد براي تعيين کيفيت آب  استافيلوکوکوس اورئوس

 Dunca؛ 5031و همکاران،  Gorlach-Lira) باشداز منابع آبي مي

ارديبهشت  در هااستافيلوکوک تعداد ترينبيش (.5002 همکاران،و 

هايي ها مشاهده شد. باکتريمتري از قفس 20ماه و در فاصله 

که جزء فلور  E. coliچون استافيلوکوک و استرپتوکوک و هم

توانند بر بار ميکروبي شوند ميداخلي بدن ماهي محسوب مي

نشان داد  (5003)و همکاران   poteآب موثر باشند. تحقيقات 

تعداد و نوع باکتري در آب ممکن است با توجه به فلور روده 

ها توسط روسوبات، اثر که جذب باکتريضمن اينماهي باشد. 

چنين حضور نور خورشيد، عدم وجود مواد غذايي مورد نياز و هم

باشد  ها موثرتوانند بر جمعيت باکتريمواد سمي در آب مي

(Waksman  وHtchkiss ،3312.) 

م رغآلودگي ميکروبي آب علي تحقيق حاضر نشان داد       

تر بيش (متري 20 و متري 20) که در موقعيت نزديک قفساين

با  هاي قفس و فاصله دور از قفس وجود داشت امااز موقعيت

داري وجود توجه به نتايج آماري مقدار آن ناچيز و اختالف معني

تواند در افزايش ها ميچنين احداث قفسهم .(<03/0P) نداشت

ها موثر باشد اما با توجه به حجم عظيم آب و تعداد باکتري

خصوص نزديک هوجود جريان مناسب آب در درياچه کارون و ب

ها و با توجه به نتايج آماري مقدار آن ناچيز و تفاوت قفس

 .(<03/0P)دار حاصل نشد معني

دهانه توجه به محل قرارگيري قفس که در نزديکي  با       

ها باشد جريان مناسب آب در قفسارمند و دهانه بازفت مي

وجود داشته و سبب کاهش آلودگي ميکروبي در داخل 
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عالوه ههاي خارج از قفس شده است. بقفس نسبت به ايستگاه

مواد زائد )مدفوع ماهي، غذاي اين جريان سبب دور شدن 

ماهي  اثر پرورش که در مصرف نشده و زيست توده باکتريايي(

نهايت آلودگي زيست  شود و دروجود آمده است ميها بهقفس در

   دهد. ها را کاهش ميمحيطي ناشي از احداث قفس

ها و سرعت تبادل آب، اختالط آب در وي محلي جريانگال       

 دهند مناطق باها را تحت کنترل قرار ميدرون و بيرون قفس

ميزان کم تبادالت آب در جاهايي که )سرعت جريان و اختالط 

ها با آب ساکن با توجه به فاصله از کم فيزيکي( نظير خليج

که در مناطق با شدت گيرند. درحاليقفس تحت تاثير قرار مي

سرعت جابجا کرده و جريان باال، مواد غذايي و ذرات جامد را به

در نتيجه تاثير اندکي را در  دهددست انتقال ميبه مناطق پايين

گذارد. در اين حالت پرورش در قفس جاي ميمنطقه وسيع به

گيري آيد و بنابراين اندازهنمي در صورت منبع آلودگي مشخصبه

 (.ASI ،3333) تأثيرات کمّي آن مشکل است

سد  ها مترمکعب آب در پشتارديليم رهيبا توجه به ذخ       

مرتبه آب اين درياچه در سال  4تعويض چنين و هم 4کارون 

و وجود اين  وجود ندارد هامحيط مناسبي براي رشد باکتري

جاي ها تاثير اندکي را در منطقه وسيع درياچه کارون بهباکتري

 .گذاردمي
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