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 :حروف اختصاری
Abbreviations: 
°C درجه سانتی گراد 
CFU  تک کلنی(Colony Forming Unit) 

CFU.l
-1

 
تعداد تک (  تعداد تک کلنی در ميلی ليرت

 )کلنی در ميلی ليرت
HACCP  (Hazard Critical Control Point)حصپ 
Log   Logarithm) ريتم بر مبنای دهلگا(لوگ 
لوگ  Logarithm) لگاريتم بر مبنای ده(لوگ 
mg ميلی گرم 

mg.l
-1

 ميلی گرم بر ليرت 

ml   حجم يک سانتيمرت مکعب(ميلی ليرت( 
O3  ازن 
ppm  Part Per Million يک قسمت در يک (واحد رقت 

)  ميليون واحد   
ppt Part Per Thousand در يک هزار  يک قسمت(واحد رقت 

)  واحد    
TCBS  حميط کشت(Thiosulfate Citrate Bile-salt Sucrose Agar) 
TSA  (Tryptic Soy Agar)  حميط کشت 
TSB  (Tryptic Soy Broth)  حميط کشت 
UV  (Ultra Violet Ray)  پرتو فرابنفش 
 نشان مميز  ٠.٠٠ 

٠٠/٠  نشان مميز  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  



  : چکيده
بررسی کارائی روشهای خمتلف تيمار منـودن آب در کـاهش   " پروژه   

در منطقـه بنـدرگاه از    "بار آلودگی باکرتيايی مراکـز تکثيـر   

استان بوشهر به منظور بررسی تاثير عوامل ضـد عفـونی   

. عوامل باکرتيـايی اجـرا گرديـد   و   کننده بر آب دريا

مجعـا   مطالعـه در ايـن  . کسال بطول اجناميده ياين پروژ

 ٧نوبـت منونـه بـرداری و در قالـب      ٧ونه در طی من ١٣٨

 مقايسـه در اين مطالعه  .تيمار مورد بررسی قرار گرفت

فيلرت شنی، کلر، استخر آرامش، (تاثير هر يک از عوامل 

آب  ضـد عفـونی  بـر  ) پرتـوفرابنفش - پرتو فرابنفش، کلر

در طی اين حتقيـق، سـاير عوامـل حميطـی     . دريا حتليل شد

و شوری اندازه گيری   pHيژن حملول، مهچون دمای آب، اکس

شد تا از عدم تاثير سوء آهنـا بـر تيمارهـا اطمينـان     

يافته ها به کمک نرم افزارهای آماری مورد . حاصل شود

نتـايج نشـان داد کـه تـراکم کـل      .  بررسی قرار گرفت

 ۵١٨٧بطور ميانگين  )تيمار شاهد( باکرتيها در آب دريا

حالی بود که تراکم کل  بود، اين در سلول در ميلی ليرت

آب استخر آرامش، آب فـيلرت  آب دريا، باکرتيها در منونه 

آب کلـر زده   ،آب پرتو دهی شده با اشعه فرابنفششنی، 

  که حتت تاثير توام کلر و پرتـو فـرابنفش    شده، و آبی

 ±٢٠۴٢  ، ۵١٨٧±٢١٣٧  معادل برتتيب   بود  قرار گرفته

  ٨٧±٧۶ و ١٠۴±١۴٣،  ١١۶۴±۶٩٢ ، ١٣٣۵±٢٧٨٢ ، ۴۴۴٩

بنابراين استخر آرامش، فـيلرت  . بود سلول در ميلی ليرت

پرتو فرابنفش هـر کـدام   - شنی، پرتوفرابنفش، کلر، کلر

درصــد از تــراکم کــل    ٩٨و  ٩٧، ٧٧، ۴۶، ١۴برتتيــب 

،  ١.۵۶،  ٠.۶۵،  ٠.٢٧،  ٠.٠۶باکرتيها يـا بعبـارتی    

را اکرتيهـای موجـود در آب   از مجعيت کل ب (Log) لوگ ١.٧٧

نتــايج حاصــله از مشــارش کــل بعــالوه،  .ه بودنــدکاســت

ويربيوهــا نشــان داد کــه اســتخر آرامــش، فــيلرت شــنی، 



پرتو فرابنفش هر کدام برتتيـب   - پرتوفرابنفش، کلر، کلر

در صد از تراکم کل ويربيوهـا يـا    ٩٩، ٩٨، ٧۴، ۴٧، ١٧

لـوگ از   ١.٩۵و   ١.۶۶،  ٠.۵٩،  ٠.٢٧،  ٠.٠٨بعبارتی 

   .ه بودندموجود در آب دريا را کاستوهای مجعيت کل ويربي

بکمک باکرتيهای جداسازی شده از هر تيمار، مهچنين     

که در کل شامل طيـف   ندشناسايی شدروشهای بيوشيميايی 

وسيعی از باکرتيها می شدند، ويربيوهـای شناسـايی شـده    

  :عبارت بودند از

Vibrio alginolyticus, V. costicola, V. fischeri, V. fluvialis I, V. fluvialis II, V. 

harveyi, V. natriegens, V. nigripulchritudo, V. parahaemolyticus, V. plagius I, V. 

vulnificus, V. anguilarum I, V. campbellii, V. nereis, V. proteolyticus, V. splendidus, 

and Unknown V. spp. 

به جنسهای زير ساير باکرتيهای شناسايی شده متعلق 

  :بودند

 Acinetobacter, Aeromonas, Alcaligenes, Bacillus, Borkholderia, Eschricia, 

Enteroacter, Flavobacterium, Micococcus, Proteus, Pseudomonas, Serratia, 

Staphaphylococcus, Streptococcus, Vibrio spp. and Unknown bacteria  spp. 

ط بـه تيمـاری   وهبرتين نتيجه مربيج، با مقايسه نتا  

بود که آب دريا پس از تاثير توام کلر و پرتوفرابنفش 

مشـخص گرديـد کـه فرآينـد مـذکور      . ضد عفونی شده بود

تعــداد کــل باکرتيهــا، تعــداد کــل ويربيوهــا، تعــداد  

ويربيوهــای ختميــر کننــده ســوکروز و تعــداد ويربيوهــای 

 ٩٩و  ٩٨، ٩٩، ٩٨سوکروز منفـی را برتتيـب بـه ميـزان     

بعبـارت ديگـر    .د در مقايسه با آب دريا کاهش داددرص

و  ١.٨٢،  ١.٩۴،  ١.٧٧تعداد باکرتيهای مـذکور برتتيـب   

لـذا در ايـن حتقيـق، روش    . ه بودلوگ کاهش يافت  ٢.٢٣

اعمالی مذکور بعنوان مـوثرترين شـيوه ضـد عفـونی آب     

ضـمنا از تيمـار مـذکور هيچيـک از     . دريا معرفـی شـد  

 ويربيـو هـاروی  بيماريزا برای ميگو از مجلـه  باکرتيهای 

تاثير مقايسه نتايج نشان داد که  در کل. جداسازی نشد



روش اعمالی جهت ضد موثرترين توام کلر و پرتوفرابنفش 

  .استدريا عفونی آب 

  

 گنجور. س.م

١٣٩٠ 

 :لغات کليدی

  ميگو، تصفيه آب، آب دريا، باکرتی، هچری

  

  

   کليات   -  بخش نخست: فصل اول
  

  

  

  :مقدمه -١-١
نه تنها برای جانداران خشکی زی بلکه برای آب 

در طبيعت آب فراوان با  .منشاء حيات استآبزيان 

. پوشش گياهی مهراه است ۀسرسبزی و جنگل و رويش گسرتد

حتی متدن های بزرگ بشری در حاشيه رودها و مناطقی که 

اظهار .ندمنابع آبی وجود داشته است پديد آمده ا

. است که حيات جانداران از دريا شروع شده استگرديده 

آب به عنوان يکی از مهم  ،امروزه بيش از قرون گذشته

امروزه . ترين منابع طبيعی مورد توجه قرار گرفته است

آبزی پروری اوليه مورد نياز  ۀآب به عنوان يک ماد

صنايع، ، ...)اعم از پرورش ماهی، ميگو، نرمتنان و(

و بسياری از کاربردهای ديگر کشاورزی، دامپروری، 

و امروزه با روند سريع رشد مجعيت . مطرح شده است

آبزی نياز به آب سامل برای افزايش نياز به پروئين، 

 ساير مصارف مثل مصارف شهری و کشاورزیحتی پروری و 



پيش بينی شده در اواخر . به سرعت رو به افزايش است

بر  د برسدميليار ٨.۵هزاره سوم مجعيت کره زمين به 

مهچنان سير  و به طبع آن آب، اين اساس نياز به غذا

  . )١٣٨۴مطلبی،( صعودی خواهد داشت

آمارها نشان می دهد در طی نيم قرن يعنی از سال 

م ميزان آبزيان پرورشی توليد شده در .٢٠٠٠م تا .١٩۵٠

تن افزايش يافته است  ۴۵۶۶٠۶۶۵تن به  ۵٨۴۵٠٧جهان از 

ميزان  ٢٠٠۵ابر، و در سال بر ٧٨يعنی رشدی معادل 

تن  ۶٢٩۵٩٠۴۶آبزيان پرورشی توليد شده در جهان به 

، ); ١٣٨۶w.fao.org/fishery/topics/16140,2008گنجور،( ه استرسيد

از سوی . که نشان دهنده افزايش تقاضای برای آب است

تنزل ميزان صيد با کاهش تدريجی ذخاير دريايی و ديگر 

بشر به غذای بيشرت ضرورت از افزايش نيدر واحد تالش، و 

حسن ( به آبزی پروری بيشرت منود يافته استتوجه 

دسرتسی و  ،تامين ،لويتواما در اولين ا. )١٣٨۶نيا،

آبزی پروری به آب زيادی نياز   .استسامل آب  هتيه

دارد، اين آب بايد از هر جهت سالمت آبزی را تامين 

آيفيت آب  يكي از مهمرتين عوامل در توليد ميگو. منايد

 ; Jurquera,2002 ; Sing,1999 ; Bullack,1997(باشد  مي

Summerfelt,1997 (. متون علمی نشان می دهد در  ۀمطالع

قرن گذشته بشر تنها به سالمت آب شرب برای انسان می 

اما امروزه نياز است تا نه تنها برای . انديشيد

 و پروری، دامپروری آبزیشيالت و انسان ها بلکه برای 

حتی کشاورزی آب سامل هتيه شود لذا مشغله های بشری 

چندين برابر شده است و حمققان بايستی به سرعت نه 

هبداشت آب آشاميدنی حتقيق منايند بلکه  ۀتنها در زمين

آب (آب شور  هبداشت و سالمتدر زمينه های ديگر از مجله 

به منظور به کارگيری در کارگاه های تکثير و ) دريا

در . يان حتقيقات بيشرتی به اجنام برسانندپرورش آبز



خصوص پساب ها حبران بسيار جدی تر است به طوری که از 

به سرعت رو به  پساب ها ، حجمافزايش مجعيتيک سو با 

شدن  صنعتیسريع توسعه افزايش است و از سوی ديگر با 

پساب های صنعتی نه تنها رو به افزايش است  ،کشورها

ی و پيچيده تری نسبت به دهه های بلکه حاوی ترکيبات مس

البته . قبل هستند که به سرعت وارد حميط زيست می شوند

حبث پساهبا خارج از حوصله اين مقال است و تاکيد اين 

ميگو حتقيق بر تامين کيفيت آب مصرفی کارگاههای تکثير 

و هتيه آب سامل برای آبزی  سازیدر خصوص تيمار. است

ارش است بايستی اذعان داشت پروری که حمور اصلی اين گز

 ۀبا توسع پژوهشهای فراوانی پيش رو داريم خمصوصاکه 

مثل ( ان آب شيرين پرورش آبزيان اعم از آبزي صنعِت

و آبزيان آب )  و ميگوی آب شيرين کپور ،ماهی قزل آال

اين  )Sea bassمثل ميگو و ماهيان دريايی مهچون ( شور 

هبداشت و  ی ديگراز سو .مهم بيش از پيش منود ميابد

بطور مثال . استبسيار مهم رای آبزی پروری بآب سالمت 

مسری بيماری ويروسی و باکرتيايی  ٢٠تا کنون بيش از 

و انتقال برخی از عوامل  در ميگو تشخيص داده شده است

 الف- ١٣٩٠گنجور،(بيماريزا از طريق آب تاييد شده است 

تنها از  بنابراين نياز به آب نه. )١٣٨۶؛ افشار نسب،

، بلکه از نظر کيفیروند افزايشی داشته است نظر کمی 

 ۀحتقيقات در زمين. مطلوبيت باالتری را نياز دارد

نسبت به هبداشت آب  کيفيت آب برای آبزی پروریهبداشت و 

مسير از يک طرف  بنابراين .است تر آشاميدنی اندک

 گفتديگری بايد جهت از  برای ادامه حتقيقات بکر است و

و هنوز  رسيدنبه تکامل در اين زمينه حتقيقات  شينهپي

در هر حال، در خصوص هبداشت . کمبود اطالعات وجود دارد

 ،آبزيان بايستی اذعان داشت که حتقيقات هر چند آِب

اما نسبت به آب شرب به مراتب کمرت است  چندان کم نيست



حتقيقاتی حمققان را فرا می خواند تا  ۀو لذا اين گسرت

جامع و گسرتده تری در زمينه هبداشت و تصفيه  مطالعات

آب به منظور به کارگيری در صنعت آبزی پروری اعم از 

خوشبختانه . تکثير، پرورش و فرآوری به اجنام برسانند

در سر تا سر جهان مورد توجه ) آبزی پروری(اين صنعت 

کشور جهان صنعت تکثير و  ۵٠بيش از  قرار گرفته است و

بسياری از کشورها  و). ١٣٨۴مطلبی،(د پرورش ميگو دارن

و  در خصوص آبزی پروری و هبداشت و بيماری های آن

سرمايه گذاری کرده اند و  راهکارهای مديريت هبينه آن

به طور . حتقيقات متعددی به اجنام رسانيده و می رسانند

مثال کشور ژاپن، کره، چين، مالزی، تايلند، هند، 

های يگر از مجله کشوراری از کشورهای دايران و بسي

اروپايی و آمريکايی مثل اکوادور به آبزی پروری توجه 

لذا مهين گسرتدگی جغرافيايی نشانه ای بر امهيت . دارند

هبداشت و سالمت آب مورد نياز . اين صنعت در جهان است

برای آبزی پروری در ابتدای راه خود است و الزم است 

و حتی  تا حتقيقات گسرتده ای در خصوص هبداشت

آبزی تکثير آبزيان و استانداردهای آب مصرفی برای 

. دفع پساب های آن به عمل آيد ۀپروری و حنوه و شيو

مهچنان که تکثير و پرورش آبزيان افزايش و خالصه آنکه 

د نمی يابمنود بيشرتی بيماريها نيز . توسعه می يابد

لذا نياز به اعمال روشهای مديريتی ) الف ١٣٨٩گنجور،(

و سامل سازی آن بيشرت  کنرتل بيماريها و مديريت آب برای

در اين حتقيق به مقوله ضد عفونی آب دريا و . می گردد

پااليش عوامل بيماريزای باکرتيايی آن پرداخته شد و 

تاثير سه عامل شاخص يعنی فيلرت شنی، کلرزنی و 

  . پرتوفرابنفش مورد بررسی و تفحص قرار گرفت

  



  :ديدگاه آبزی پروری ازسالم اهميت آب  -١-٢
کنرتل کيفيت آب يک عامل کليدی بـرای موفقيـت     

در خصوص امهيت آب بـرای آبزيـان     .تاسپروری در آبزی 

اشاره به اين نکته ضروری است کـه نـه تنـها آب حمـيط     

زيست ميگو است بلکه تغذيه ميگو بواسطه آن و از طريق 

آب اجنام می شود و حتـی ايـن آب وارد دسـتگاه گـوارش     

مهمرت آنکه تـنفس ميگـو بـه آب     از آنو . يگو می شودم

پس عمال در آبزی پروری آب يعنی مهـه چيـز   . وابسته است

چرا که آب بر تغذيه و تنفس ميگو موثر است و حيـات و  

حتی عوامل عفونی می . سالمت ميگو در گرو کيفيت آب است

. توانند از طريق آب منتشر و ميگـو را درگيـر سـازند   

ای صحيح مديريت کيفيت آب پر امهيت تـرين  بنابراين اجر

کيفيـت آب در  . و کليدی ترين خبش از آبزی پـروری اسـت  

و  حقيقت شاهراه موفقيت صـنعت تکثيـر و پـرورش ميگـو    

است و ساير عوامل مثل غذا در درجه بعدی امهيت  آبزيان

البته اين بدان معنـا نيسـت کـه سـاير     .  قرار دارند

نـوع و  هـوادهی،  غذيـه،  عوامل منجمله کيفيت و کميت ت

دفع پساهبا و ساير عوامـل بـی امهيـت باشـند     جنس بسرت، 

و . بلکه منظور اولويت توجه به آب سامل و هبداشتی اسـت 

عوامــل فيزيکــو شــيميايی و  از جهــت(اينکــه آب ســامل 

اولين اولويت است بطور مثال اگر کيفيـت آب  ) ميکروبی

فاصـله و  نامناسب باشد مثال فاقد اکسيژن باشد ميگو بال

در طی چندين دقيقه تلف می شود حال آنکه اگر به فـرض  

به ميگو غذا داده نشود، ميگو می تواند چند روز زنده 

. بسيار زيـاد اسـت  سامل مباند پس شدت تاثير و امهيت آب 

با توجه به امهيت آب، در اين حتقيق سعی گرديد روشـهای  

  . دمورد بررسی قرار گيرضد عفونی آب  

حفظ کيفيت آب و مديريت غذا در  است کهشده اظهار 

مواردی به هم وابسته اند و دقت در هر دو مورد بـرای  



جمـدی  (اقتصادی بـودن و پايـداری توليـد ضـرورت دارد     

  ).١٣٧۶نسب،

بد باشد احتمال بروز در صورتی که کيفيت آب   

بيماری در اثر عوامل ميکروبی مهچون ويروس، باکرتيها، 

با رعايت اصول . فزايش می يابدقارچها و پروتوزوآها ا

می توان حيوانات پرورشی را در شرايط حتی هبداشتی 

خمتلف از مجله سيستمهای بسته و نيمه بسته و در سالمت 

   . (w.neospark.com, 2011)پرورش داد 

  :انواع آب و انواع روشهای تيمار سازی آب  -١-٣
آب کاربردهای فراوان دارد از آشاميدن، کشاورزی 

رورش دام، طيور و آبزيان گرفته تا صنايع خمتلف از و پ

، پارکهای مجله صنايع هبداشتی، داروسازی، واکسن سازی

بسته به نوع کاربرد، . و غيره تفريحی، آکواريومها

روش تيمارسازی آب متفاوت است و بنابراين 

نيز  ااستانداردهای تعريف و تدوين شده برای آهن

پس روش  .ی آب داردو بستگی به کاربر متفاوت است

تيمارسازی آب مبنظور آبزی پروری نيز بايد متناسب با 

به طور مثال استانداردی که برای آب . اين صنعت باشد

به عنوان دارو جهت تزريق به کار می رود با آبی که 

جهت شرب استفاده می شود بسيار متفاوت است و شيوه 

مهچنين . های تصفيه و پااليش آهنا نيز بسيار متفاوت است

استانداردهايی که برای آب شرب تعريف می شود با 

استانداردهايی که برای آبزی پروری تعريف و تدوين می 

در خصوص آبزی پروری نه . شوند بسيار متفاوت هستند

مشکل  ٣تنها حتقيقات در ابتدای راه خود است بلکه 

که در آبزی پروری اول آن. اساسی ديگر هم وجود دارد

اجنام می ) آب دريا(رسازی بر روی آب شور تيما ۀمسئل

آب شور در مقايسه با آب شيرين نه تنها اثر  .شود

خورندگی بيشرت دارد بلکه بدليل داشنت منکهای حملول و 



قدرت واکنش پذيری بيشرتی  فراوان، آلیمعدنی و مواد 

. مثل کلر داردضد عفونی کننده با مواد شيميايی 

بلکه پساهبای حاصل از  ،یثانيًا نه تنها حجم آب مصرف

آبزی پروری بسيار زياد است و با صنايع ديگر قابل 

بنابراين روشها و دستورالعملهايی که . مقايسه نيست

در تيمارسازی آب دريا به منظور آبزی پروری ارائه می 

د بايستی متناسب با مهين صنعت نشوند و يا بکار می رو

خگوئی به خبشی هدف از اجرای اين مطالعه نيز پاس .باشد

ثالثا استاندارد  .از سواالت در اين زمينه بوده است

آبزی پروری هنوز تکميل نشده  های تعريف شده برای

توجه به  ،هدف اصلی اين حتقيق. )١٣٧٧حسينيان،( ،اند

بر  )آب دريا( آب مصرفیو ضد عفونی موضوع تيمارسازی 

گو برای صنعت تکثير ميکاهش تراکم باکرتيهای آن خمصوصا 

که مبحث مهمی در مديريت آب در آبزی پروری  ه استبود

  .است

  

  :خصوصيات آب  -١-۴

  :اختصاصات ظاهری آب -١-۴-١
شامل بو و طعم، کدورت  اساسی ترين اختصاصات ظاهری آب

ساير اختصاصات آب ).  ١٣٧١،شريعت پناهی( و رنگ است

  . بشرح زير است

  

  :اختصاصات فيزيکی آب  -١-۴-٢
  pH: اصات فيزيکی آب عبارت است از مهمرتين اختص

بليت هدايت الکرتيکی، خاصيت ا، ق)اسيديته و قليائت(

   ).Clesceri,1989 ١٣٧١،شريعت پناهی(مواد معلق  خورندگی و

  



  :اختصاصات شيميايی آب  -١-۴-٣
اين خصوصيات عبارت است از سختی، مواد معدنی، يوهنا 

کيبات فنلی، ، مسوم دفع آفات، تر)کاتيوهنا و آنيوهنا(

هيدرو کربورهای پلی سيکليک، تری هالومتان ها، پاک 

کننده ها، پلی کلرو بی فنيل ها، اکسيژن حملول، ساير 

آرسنيک، (گازها ی حملول، عناصر مسی و فلزات سنگين 

آلومينيوم، مس، يد (ب ا، عناصر کمي...)سرب، جيوه و

، مواد راديو اکتيو، مواد آلی حاصل از ... )و 

ساير مواد و  )مواد دفعی و باقيمانده(ت زنده موجودا

؛  ١٣٧٧؛ حسينيان، ١٣٨۴استکی، ( از اين قبيل است

  ). ; Clark,1992 ١٣٧١شريعت پناهی،

  

  :و ميکرو بيولوژيکی آب ) بيولوژيکی(اختصاصات زيستی  -١-۴-۴
ساير  ،عالوه بر جانوران و گياهان آبزی پر سلولی

رت است از باکرتيها، موجودات زنده موجود در آهبا عبا

) فيتوپالنکتوهنا، زئوپالنکتوهنا(ويروسها، پالنکتوهنا 

، کرمها، موجودات )وتوزوآهاجلبک های تک سلولی، پر(

  ).  ; ١٣٧١Franson,1998شريعت پناهی، ( بنتيک

  

 :موجود در آب زنده اجراء  -١-۴-۴-١
مهان طور که گفته شده ترکيبات، جانداران و مواد 

ميرتا . در آهبای شور طيف وسيعی دارند معلق و حملول

معتقد است که ميکروب های متعددی از مجله ، ٢٠٠۴

متنوعی در ) کپک ها و خممرهای( یقارچ ها و باکرتيها

مهچنين پالنکتون ها . آهبای شور زندگی می کنند

و پروتوزوآهای ) فيتوپالنکتون ها، زئوپالنکتون ها( 

در درياها . هستندا ديگر جانداران آهبدريايی از مجله 

عمًال اکوسيستم های خمتلفی وجود دارد مثًال می توان در 



اين . بسرت برخی از اقيانوس چشمه های آب گرم را يافت

که در گونه اکوسيستم ها جانداران خاص خود را دارند 

شرايط غير معمول مثل دما و فشار زياد رشد می 

حضور بيش از  تا کنون ).Franson,1998 ; Mitra,2004(منايند

.  دريا ثبت شده استدر آب  هاباکرتي ازجنس  ١٠٠

در کتاب خود اسامی آهنا را ذکر منوده  ٢٠٠۴ميرتا،

البته تعداد گونه اين باکرتيها بسيار . )Mitra,2004(است

فراوانرت خواهد بود و شناسايی تک تک آهنا آهنم تا سطح 

اسی گونه خارج از توان آزمايشگاههای متداول ميکروبشن

  . است

عالوه بر باکرتی ها، جانداران ريز ديگری مهچون 

قارچ ها و انگل ها می توانند در آب دريا وجود داشته 

باکرتيوفاژها و ويروس ها از ديگر عوامل موجود . باشند

در آب دريا هستند که بر زندگی ساير آبزيان اثر 

ميگذارند و ممکن است در آب دريا و آهبای جاری وجود 

ويروس ها جزء برخی از باکرتيها  و . باشندداشته 

البته غالب عوامل . عوامل بيماريزا طلقی می شوند

بيماری زا ميزبان خاصی دارند و معموال در آبزيان 

بيمار يافت می شوند ولی در هر حال احتمال وجود اين 

؛  Vinod,2006(عوامل در آب دريا وجود دارد 

Pasharawipas,2005  ؛Mitra,2004  ؛ Toranzo,2005.(  

کرتيهای موجود در آب دريا تنها ايجاد انقش ب

بلکه ميکروب ها نقشهای بسيار مهم و . بيماری نيست

ضمنا تعداد . حياتی ديگری در اکوسيستمها دارند

ميکروهبای بيماريزا در مقايسه با کل ميکروهبا درصد 

مهيشه مضر نيستند آهنا ميکروهبا . کمی را شامل می شوند

کربن،  ۀچرخ. عناصر به عهده دارند ۀمی در چرخنقش مه

سولفور از مهم ترين چرخه های  ۀنيرتوژن و چرخ ۀچرخ

   .)١٣٧٧حسينيان،( طبيعی در اکوسيستمها هستند



در حقيقت ميکروب ها از مجله باکرتی ها از ديدگاه 

بشر و از نظر عملکرد به دو طيف مهم طبقه بندی می 

هستند که گروه وسيعی از شوند طيف اول باکرتيهای مفيد 

باکرتيها را شامل می شوند مثل باکرتيهای موثر در چرخه 

، عناصر يا باکرتيهای مورد استفاده بعنوان پروبيوتيک

و يا باکرتيهای مورد استفاده در صنايع  پری بيوتيک

، )و پروبيوتيک بعنوان استارتر(لبنی ،غذايی

؛  ١٣٧۶گنجور،(  بيوتکنولوژی و مهندسی ژنتيک

و طيف ). ١٣٨٠و ملک زاده، ١٣٨٠؛ زمانی، ١٣٨٣گنجور،

دوم، باکرتيهای بيماری زا هستند و شامل گروه حمدودی 

از باکرتيها می شوند که در ساير جانداران بيماری 

  ).Davis,1990(ايجاد می منايند 

 ويربيوها از مجله رايجرتين باکرتيهای آب دريا هستند

مهــه ويربيوهــا . دو در صــنعت ميگــو امهيــت زيــادی دارنــ

بيماريزا نيستند اما برخی از آهنا بـرای آبزيـان مضـر    

و برخـی اثـرات مثبـت مهزيسـتی     ) ب ١٣٩٠گنجـور، ( هستند

ها نه تنها براي آبزيان، بلكـه برخـي از    ويربيو. دارند

گونه های ويربيو براي سالمت انسـان نيـز مضـر هسـتند و     

از  لـذا .  شـود  هـاي گوارشـي در انسـان مـي     سبب ناراحيت

ديدگاه هبداشت و ميكروبشناسـي پزشـکی و از نظـر سـالمت     

ميگو بعنوان خوراک برای انسـان و سـالمت مصـرف آننـده     

بطـور مثـال، ويربيـو    .  نيز مطالعه ويربيوها امهيت دارد

آلرا بـرای  فيكوس، ويربيـو پـارامهوليتيكوس و ويربيـو    ولين

 ; Prescott,2002 Baron,1994 ; Chan,1989(انسان بيماريزا هستند 

Murray,1990 and (.  ــاري ــوزيسبيم ــن  ويربي ــه مهمرتي از مجل

هـاي   بيماريهاي  باآرتيابي آبزيان است آـه توسـط گونـه   

 شــود خمتلــف بــاآرتي متعلــق بــه جــنس ويربيــو اجيــاد مــي 

ــب،( ــر، ١٣٨۶افشارنس  Egidius,1987 ; Chang,1998؛  ١٣٨۵؛ خمي

Puente,1992 ;(  .   كوس سـبب  بطور مثـال ويربيـو پـارامهوليني



اي و برخي ديگـر   اجياد بيماري در اويسرت، صدفهای دو آفه

هـا نظـري    سـاير ويربيـو  .  )Puente,1992(شـود  از نرمتنان مي

و ويربيــو ) آنگــوئيالروم ويربيــو(ليســتونال آنگــوئيالروم 

د نشــو آلژينوليتيكــوس ســبب بيمــاري در ميگــو مــي    

)Vanderzant,1970 ،   . (Lightner,1996   

عددي از ويربيو قادرند در ميگـو اجيـاد   هاي مت گونه

ــد   ــاري مناين ــابي و بيم ــت باآرتي  ; Lightner,1996( عفون

Vandenbergh,1998(  .   بيماری حاصل از ويربيوهـا، ويربيـوزيس

ايـن  ) ١٣٧۶جمدی نسـب، ب ؛  ١٣٨٩گنجور،(خوانده می شود 

ــعه    ــر راه توس ــر  س ــخت ب ــع س ــي از موان ــاري يك بيم

. اسـت بـوده  چـني  ها از مجله بسياری کشورپروري در  آبزي

ها بعنوان مسـبب بيمـاري در    از ويربيو متعددیهاي  گونه

  بطور مثـال ويربيـو  . اند    هاي خمتلف ميگو معريف شده گونه

و الرو ) Prayitno,1995(هاروي در الرو ميگـوي سـفيد هنـدي    

 -Lavilla(مناينــد  ميگــوي بــربي ســياه اجيــاد بيمــاري مــي

pitago,1990 (  .هاي جوان و  پارامهوليتيكوس در ميگو ويربيو

بالغ بربي سـياه و پنئـوس اوراينتـاليس اجيـاد عفونـت      

ويربيـوولين  .  ) Ruangpang,1991 ; Chanratchakool,1995(منايـد   مي

فيكوس در ميگوي جوان و بالغ بربي سياه اجيـاد بيمـاري   

 ويربيو دامسـال .  )Ruangpan,1991 ; Chantrachakool,1995(منايد  مي

در مرحله جواني و بلوغ ميگوي بربي سياه اجياد بيمـاري  

ــي ــوس    م ــوي پنئ ــامپبلي در الرو ميگ ــو آ ــد و ويربي مناي

و ) Vandenbergh,1998(منايـد   اورينتاليس اجياد بيمـاري مـي  

باالخره ويربيو اسـپلنديدوس در الرو ميگـوي بـربي سـياه     

). Lavilla-pitago,1990 ;  Prayintno,1995 ( منايد  اجياد بيماري مي

با توجه به اينكه برخي از ويربيوها از ميگوهـاي سـامل    

انـد، بنـابراين برخـي حمققـني اظهـار       نيز جداسازي شده

اند آه ويربيوها زماني اثرات سوء خود را در ميگو  منوده



دهنـد آـه شـرايط حميطـي مثـل اسـرتس و شـرايط          بروز مي

 فيزيكو شيميايي آب بـه بيمـاريزايي آهنـا آمـك منايـد     

)Ruangpan,1991 ; Lightner,1996 ; Hameed,1993 .(    بـا توجـه بـه

مطالب مشروحه فوق الذکر مطالعه باکرتيهای بيمـاريزای  

آب دريا و بررسی نقش و عملکرد عوامل ضد عفونی کننده 

قابل کاربرد در صنعت آبزی پـروری مثـل کلـر و اشـعه     

  .فرابنفش بسيار حائز امهيت است

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پيشينه تحقيق: بخش دوم
  

  :مروری بر تحقيقات گذشته -١-٢

  : عوامل ضد عفونی کننده آب-١-٢-١
ضد عفونی يکی از فرآيندهای رايج در طی تصفيه   

عوامل . (Diao,2004)آب، بازيافت آب يا تصفيه پساهبا است 



ه ضد عفونی کننده طيف وسيعی دارند که به سه گرو

زيستی  و عواملعوامل شيميايی، عوامل فيزيکی 

 ; Clesceri,1989)؛  ١٣٨٣گنجور،(تقسيم می شوند ) بيوکنرتل(

Davis,1990 ; Frerichs,2000 ; Vinod,2006 and Karunasagar,2007 . از

اعم از (عوامل بيماريزا در جانداران کًال سوی ديگر 

نيز طيف وسيعی دارند که ) انسان، حيوان و گياهآبزی، 

کپکها و (ها لبکها، قارچها، برخی از جبه باکرتي

اعم از پرسلولی و تک (، ويروسها، انگلها )خممرها

بسته به نوع . (Davis,1990)تقسيم بندی می شوند ) سلولی

ميکروب و ماهيت ماده ضد عفونی شوند نوع مناسبی از 

. انتخاب و بکاربرده شودبايستی عامل ضد عفونی کننده 

عنی فيلرت ي ۀدر اين حتقيق از سه عامل ضد عفونی کنند

شنی، کلر و اشعه فرابنفش هبره گرفته شد که برتتيب جزء 

عوامل ضد عفونی کننده فيزيکی، شيميايی و فيزيکی 

عوامل بيماريزای موجود در . طبقه بندی می شوند

کارگاههای تکثير و پرورش ميگو می تواند انواعی از 

باکرتيها، برخی از جلبکها، ويروسها، قارچها يا 

اشند که در اين پروژه حتقيق بر روی عوامل انگلها ب

  . است باکرتيايی متمرکز بود

عواملی که در تاثير يک عامل ضد عفونی کننده   

موثر هستند عبارتند از نوع عامل ضد عفونی کننده، 

دوز و يا بعبارت هبرت کميت و کيفيت عامل ضد عفونی 

کننده و زمان تاثير آن، نوع ميکروب يا عوامل مضر 

مثل غلظت (د در آب، شرايط فيزيکو شيميايی آب موجو

، )، شوری، اکسيژن حملولpHمنکهای حملول در آن، دما، 

واکنشهای احتمالی بين عامل ضد عفونی کننده و 

ترکيبات آلی و معدنی آب، و باالخره ميزان ترکيبات 

آلی موجود در آب و تراکم عامل ميکروبی در آن 

(Davis,1990 ;  Bitton,2005 ;   



عفوني آـرد از   توان به ُطُرق خمتلف ضد آب دريا را مي

مجله به آمك پرتو فرابنفش، فيلرتاسـيون، افـزايش دمـاي    

آننـده   بيوتيكها و مواد اآسـيد  ، ازن، آنيت)دهي  حرارت(آب

اآسـيد   دي و مشتقات آن نظير هالوژهنايي مثل آلر  از مجله

فع هـا منـا   آلر و هيپوآلريت آلسيم هر آدام از اين روش

بـر باشـند     و عوارض جانيب دارند از مجله ممكن است هزينه

و يا نياز به جتهيزات خاص داشـته باشـند و يـا توليـد     

مواد مسي جـانيب و يـا باقيمانـده و يـا اجيـاد مقاومـت       

ــد ــي مناين  ; Jacobson,1988 ; Puente,1992 ; Chang,1998 (داروي

Pascho,1995 ; Whipple,1994 ; Ledo,1983 ; Bullock,1997 ; Frerich,2000 ; 

Munro,1999 ; Liltved,1999 ; Jorquera,2002(  .  

تواند بر انتخاب روش تصفيه يا پـااليش آب   عواملي آه مي

آيفيت آب مورد نيـاز، حجـم آب   : موثر باشد عبارتند از

مورد نياز، استاندارد تعيين شده، و هزينه مصريف بـراي  

  ). Bomo,2003(اين منظور است 

  :کلر-١-٢-١-١
ين شيوه های بطور سنتی، کلر زنی يکی از غالبرت  

کلر . (Diao,2004)د عفونی آب است ضمورد استفاده برای 

است که در آب بر اساس  Cl2خالص، عنصری گازی به فرمول 

  : (Bitton,2005)واکنش ذيل هيدروليز می شود 

Cl2  + H2O       HOCl + H
+
 + Cl

-
  

می ) آنيون(و يون کلر و توليد اسيد هيپو کلروز   

اسيد هيپو کلروز نيز بر اساس واکنش ذيل در آب . منايد

  : ايجاد يوهنای مثبت و منفی می منايد

HOCl   H
+
 + OCl

-
  

موثر است و مکانيسم  بسياری از ميکروهباکلر عليه   

  :عمل تاثير آن بر ميکروهبا به طرق ذيل است

 اختالل در نفوذپذيری سلول  



 اکرومولکوهلاآسيب به ساختار م  

   اکسيد منودن گروههای سولفيدريل و اخـتالل در ورود

ــنفس      ــار تـ ــلول و مهـ ــه سـ ــذی بـ ــواد مغـ مـ

  ( ; Bitton,2005 ; w.neospark.com,2011).سلولی 

 

کلر يک اکسيد کننده بسيار قوی اسـت کـه حتـی سـبب     

اکســـــيد شـــــدن مـــــواد آلـــــی درون آب مـــــی 

به سـه شـکل   کلر يا مشتقات آن (w.neospark.com,2011). شود 

د جهت ضد ند و می تواننوجود دار) گازی، مايع و جامد(

از مجله اين مشتقات می تـوان بـه دی    دنعفونی بکار رو

اکسيد کلر، کلرامين و هيپوکلريت سديم اشاره منود، که 

، قارچهــا، )فيتوپالنکتوهنــا( عليــه باکرتيهــا، جلبکهــا

، ١٩٩٧جـان لـی   . (Junli,1997)ويروسها و انگلها موثرنـد  

اظهار داشت که تاثير کلر خالص با دی اکسيد کلـر بـر   

وی اظهـار  . باکرتيها و غير فعال سازی آهنا يکسان اسـت 

خنثی بلکه در طيف  pHداشت ترکيبات مذکور نه تنها در 

فعال هسـتند و يکـی از ايـده آل تـرين      pHوسيعرتی از 

در اين حتقيـق  . (Junli,1997)ترکيبات ضد عفونی کننده اند 

رم جامد کلر يعنی هيپوکلريت کلسيم اسـتفاده شـد   از ف

   ).مراجعه شود ٢به فصل (

(، اظهار داشت آه  ميزان يـون آلـر  ١٩٩٢پواينيت 
-

Cl (

 ٢٨۵٠تـا   ٢٨۵الزم براي حذف ويربيو پارامهوليتيكوس  بـني  

ميلـي    ٢.٨تـا   ٠.٢٨ميكروگرم بر ليرت است آـه معـادل   

  .  Puente,1992)(است  ppm ٢.٨تا  ٠.٢٨گرم بر ليرت يا 

آننده است آـه   ترين مواد ضدعفوني آلرين يكي از موثر

ايـن مـاده   . به سهولت و با قيمت مناسب قابل دسرتس است

وجود دارد و جهـت  ) گاز، مايع و جامد( به اشكال خمتلف 

آنرتل ميكروهبا در آب شور و شريين و هبداشت ظروف و سـطوح  



 ; Jorquera,2002(در صنعت پرورش ميگو قابـل اسـتفاده اسـت   

Pascho,1995  ( مطالعات آزمايشگاهي و صـحرايي) اي مزرعـه - 

آشـي قـوي    نشان داده است آه آلـر اثـر ميكـروب   ) فيلدي

 ; Sako,1988( دارد و عليه ويروسها و باآرتيها موثر است 

Inouye,1990 ; Frerichs,1990 ; Pascho,1995 ; Arimoto,1996 ; 

Chang ,1998(   .  

 براي ضـد عفـوني آب مـتغري اسـت و بـه      ميزان آلر مصريف

 ) مثل تـراکم ميکروهبـا و مـواد آلـی آب    (ی عوامل متعدد

-1(ميلي گرم بر ليرت ١٠ايل  ٢بستگي دارد اما غالبا بني 

mg.l ( ايل ٢آه معادل ppm باشد مي ١٠ )w.lenntech.com,2011 ; 

Lantagne,2008  .(  

  :رعوارض سوء کل-١-٢-١-١-١
ه تنـها خطرهـايی بـرای سـالمت     استفاده از کلر نـ     

جانــداران بلکــه عوارضــی بــرای  اکوسيســتم هــا دارد  

(Diao,2004) .  در خصوص ميگو، عوارض سوء کلر بيشرت بصـورت

آلر براي آبزيان بسيار مسي اسـت  . تلفات گزارش شده است

تواند به جانوران و گياهان آسيب برسـاند لـذا در    و مي

يمانده آلر بسيار آـم  آب خمصوص پرورش آبزيان بايسيت باق

   . ) Jorquera,2002(و در حدي باشد آه به آبزي آسيب نرساند

  :پرتو فرابنفش-١-٢-١-٢
سبب کاهش باکرتيهـا  ) UV(استفاده از المپ فرابنفش     

دارد آه اسـتفاده   ، اظهار مي١٩٧٩براون . در آب می شود

مبنظـور تصـفيه آب سـبب آـاهش      ) UV(فـرابنفش  از المپ 

مهچنني وي اظهـار  . وزادگاههاي ماهي شده استبيماري در ن

دارد آه حتقيقات سايرين نشان داده است آـه بكـارگريي    مي

گونـه از   ۵درصـدي در تـراآم    ٩٩پرتو مذکور سبب آاهش 

وي ). Brown, 1979( باآرتيهاي بيماريزا در آب شـده اسـت   

اظهار داشته است آه بكارگريي اشـعه مـذآور مبنظـور ضـد     



يافت آب آارگاه مؤثر اسـت و حـيت شـيوع    عفوني آب و باز

). Brown, 1979( بيماريهـاي قـارچي را آـاهش داده اسـت     

نشـان داد آـه ايـن     UV، با بكارگريي اشعه ١٩٩٣دايزر 

توانـد مجعيـت    مـي  ١٣/٣   mW/cm2اشعه بـا دوزي معـادل   

، برخـــي از E.coli ،Feacal Streptococci باآرتيهـــايي مهچـــون

  بــاآرتيو فــاژي نظــري آليفــاژهــاي ســاملونال و حــيت گونــه

)Coliphages ( لـوگ   ٢ايل  ١را به ميزان (Log)  آـاهش دهـد .

دارد مقاومت ميكروهبا در مقابل ايـن   البته وي اظهار مي

 UVميـزان دوز اشـعه   ).  Dizer,1993(اشعه يكسـان نيسـت   

 ۵.۵تـا   ١.٧برای از بين بردن برخی از باکرتيهـا بـين   

mW.s/cm2 ٨تا   ٣.۶روسها و برای برخی از وي   mW.s/cm2 

 ٣۵و باالخره برای از بين بردن سيست برخی انگلها بـين  

ــا  ــت  mW.s/cm2 ٨٢ت ــي  . (Bitton,2005)اس ــاثري خبش ــزان ت مي

فرکـانس  : به عوامل متعددي بستگي دارد از مجله UVاشعه

آه اين مـورد  (دهي  و  طول موج پرتو فرابنفش، دوز اشعه

دهي و سـرعت جريـان    ان پرتوبستگي به قدرت المپ، مدت زم

جـنس و گونـه   (و مهچنني مقاومت عامـل ميكروبـي  ) آب دارد

  ).Bitton,2005  ;   Cabaj,1996(بستگي دارد ) ميكروب

  

  :UVمکانيسم اثر -١-٢-١-٢-١
نور فرابنفش با تاثير بر ماکرومولکوهلـای سـلولی     

خمصوصا اسيد دزوکسی ريبونوکلئيک سبب ايجاد تغييـر در  

د آمدن باز الی دايمر در آن مـی شـود ايـن    آن و بوجو

برخی از . موضوع سبب می شود تا تکثير باکرتی خمتل گردد

باکرتی ها سيستمهايی برای ترميم آثار ناشـی از پرتـو   

UV   را دارند اما اگر ميزان اشعه زياد و شرايط بـرای

فعال شدن سيستم مـذکور مهيـا نباشـد بـاکرتی از بـين      

ــت  ــد رف ــرابنفش . (Davis,1990 ; Bitton,2005)خواه ــو ف  پرت



(Ultraviolet radiation – UVR)  نــه تنــها بــه اســيد دزوکســی

بلکه به پروتئينها، چربيهـای غشـاء    DNA ريبونوکلئيک

نور فـرابنفش طيفـی از   . آسيب می رساند IIو فتوسيستم 

را شامل می شود کـه   نانومرت ۴٠٠تا    ١٠امواج مابين 

با طول مـوج    UVAنور  .دودسته تقسيم می شچند خود به 

 UVB، نـور  (Bitton,2005 ; Hurst,2002) نـانومرت   ۴٠٠تا   ٣١۵

با طـول   UVCنانومرت و نور   ٣٢٠تا   ٢٩٠با طول موج  

بيشـرتين اثـر   . (Paul,2001) نـانومرت   ٢٩٠تـا    ٢۴٠موج  

 ٢٨٠تـا   ٢۶٠ختريبی نور فرابنفش مربوط بـه طـول مـوج    

  . (Davis,1990 ; Hurst,2002)نانومرت است 

  :فيلتر شنی-١-٢-١-٣
استفاده از فيلرت شين يكي از راحترتين و مقرون بـه  

ترين روشها مبنظور تيمار منودن آب در سرتاسر جهـان   صرفه

که نه تنـها بـرای آبـزی     )Ellis,1987 ; Campos,2002( است 

پروری حتی برای مراحـل ابتـدايی تصـفيه آب آشـاميدنی     

هـا و   تواند برخي از انگـل  مي اين فرآيند. کاربرد دارد

تواند از تـراآم   مهچنني فيلرت شين مي. ها را حذف منايد جلبك

بسياري از باآرتيهـاي مضـر بـراي آبـزي پـروري بكاهـد       

)Bomo,2003 .(  امــا يكــي از مشــكالت فيلرتهــاي شــين جتمــع

در ســـطوح ذرات آن اســـت ) اجيـــاد فـــيلم(باآرتيهـــا 

)Campos,2002 .( ،بايسيت اظهار منود آـه  در خصوص فيلرت شين

عوامل متعددي در آارايي آن موثر است آـه عبارتنـد از   

مساحت سطح آهنـا  ( اندازه ذرات شن، خصوصيات سطحي ذرات 

، شدت جريان آب از ميـان ذرات، يوهنـا   )و جذب سطحي آهنا

 اسـت  آب و حيت خصوصيات سطحی باآرتيها موجود در آب pHو 

)Martinez,1991 ; Smith,1985 - Gross,1995 ; Martinez . ( بومــو

دارد آه طـرز عمـل يـك فـيلرت شـين جهـت        ، اظهار مي٢٠٠٣

مرحلـه تقسـيم    ٢توان بـه   پااليش عوامل بيماريزا را مي



آرد، مرحله اول زماني است آـه فـيلرت شـين تـازه شـروع      

بكار منوده است و در حقيقـت شـن آن تـازه تعـويض شـده      

يار زيـاد اسـت   در اين مرحله پااليش باآرتيهـا بسـ  . است

اما بتدريج از توانايي آن بر پـااليش باآرتيهـا آاسـته    

رسـد   شود و بعد از مدتي فيلرت شين به مرحله ثبـات مـي   مي

 معينـی آه در اين مرحله ميزان تصفيه باآرتيهـا در حـد   

مانـد   بـاقي مـي  ) در مقايسه با زمان شروع بكار فيلرت( 

)Bomo, 2003 .(  

  

  فصل دوم

  "مواد و روش کار"
  

  :تجهيزات مورد استفاده در اين پروژه - ٢-١ 
ميکروسکوپ، هود ميکروبشناسی، يخچال، انکوباتور 

درجه سانتی گردا  ۴در جه سانتی گراد، انکوباتور  ٣٧

کلنی  ، دستگاه)فور( ، اتوکالو، آون )ريخچال دا( 

کانرت، ترازو، دماسنج، هيرت برقی مگنت دار، محام آب 

مارک  دار، اکسيژن سنج، تايمر زنگ)بن ماری( گرم

WTWمارک  ، شوری سنجATAGO  مدلS/Mill ،pH  ،مرت

دارای (جهت ضد عفونی آب  فرابنفشدستگاه ضد عفونی 

  .)UVالمپ 

    

و مواد محيط کشت، لوازم مصرفی ( استفاده در اين پروژه مواد مورد -٢-٢
  :)شيميايی

جهت اجرای اين پروژه مواد شيمايی از  یطيف وسيع

هت اجنام آزمايشات بيوشيميايی مبنظور شناسايی خمصوصًا ج

شرح کلی حميط ها و مواد  مورد نياز بود که باکرتيها



شيميايی مصرفی در اين پروژه بشرح ذيل ارائه می 

  : گردند

، TCBS Agar (Thiosulphate citrate bile sucrose Agar)حميط کشت 

 Trypticase Soy)، حميط کشت TSA (Trypticase Soy Agar)حميط کشت 

broth)  TSB حميط کشت پايه ای اسيدهای آمينه، حميط پايه ،

نيرتات، حميط پايه ژالتين، ژالتين، حميط کشت سيمون 

، )NaCl(سديم سيرتات، حميط پايه قتدی معرف دار، کلريد 

اورنيتين، آرژنين، معرف اکسيداز، گلوکز، سلوبيوز، 

آلفانفتيل اينوزيتول، اسيد استيک، سولفانيليک اسيد، 

استون، (آمين، وانکومايسين،  ترکيبات رنگ آميزی گرم 

و ) ستال و يوله الکل، يد، يديد پتاسيم، کري

هيپوکلريت کلسيم، پليت کشت يکبار مصرف اسرتيل، ظروف 

منونه برداری يکبار مصرف اسرتيل، پنبه، لوله آزمايش، 

آب مقطر، دستکش، بتادين، الکل، لوپ، مسپلر و سر 

   .مسپلر

  

  :امکانات آزمايشگاهی و تأسيساتی مورد استفاده -٢-٣
جهت اجرای اين پروژه از امکانات آزمايشگاهی 

آزمايشگاه ميکروبشناسی پژوهشکده ميگوی کشور و نيز 

از امکانات و تأسيسات ايستگاه حتقيقاتی بندرگاه ـ 

فيلرت شنی، استخرهای ذخيره و نگهدار آب و ( بوشهر 

  . استفاده شد) نفشفرابسيستم ضد عفونی 

  

  :محل نمونه برداری-٢-۴
حمل منونه برداری اين پروژه ايستگاه حتقيقاتی   

 ٢٨° ۴٩' ٢٠''مشخصات جغرافيايی بود که دارای بندرگاه 

   .شرقی است ۵٠° ۵۴' ١٢''مشالی و 

  



  : فرابنفشخصوصيات دستگاه پرتو-٢-۵
بود، اين دستگاه که خمتص ضد عفونی آب طراحی شده 

مناينده احنصاری (ارداتی شرکت شکوفان توسعه حمصول و

 دستگاه مذکور مدل. (w.ardairan.com) بود) آراد فرانسه

UV3M55W""  المپ با يکعددUV که دبی دستگاه  بود

ساعت  ٨٠٠٠ر المپ آن ليرت بر ساعت و طول عم ٣٠٠٠مذکور 

دستگاه مذکور دارای . بود که با برق شهری کار می منود

که مکررا  عدم کار کرد المپ بود ۀندسيستم هشدار ده

  . اتصالی می منود

  

  :کلر مصرفی -٢-۶
کلر مصرفی در اين پروژه که در برخی از تيمارها 

بدين منظور از هيپوکلريت . بکار رفت بصورت جامد بود

استفاده  استکلسيم که بصورت گرانوهلای جامد سفيد رنگ 

 ppmه ميزان هيپوکلريت کلسيم مصرفی در اين پروژ. شد

قبل از افزودن ماده شيميايی مذکور به آب . بود   ١٠

 مقطر ا آنرا بطور کامل در مقداری آببتداتيمارها، 

  .حل منوده و سپس اضافه می شد) در يک ليوان(

  

  :فيلتر شنی بندرگاه -٢-٧
 ١عرض  ٣طول (  ٢.۵×١×٣ بعادافيلرت شنی مذکور در 

ز افزودن شـن  و پس ااست مرت ساخته شده  ) ٢.۵و ارتفاع 

مـرت مکعـب آب را    ۶تقريبی گنجايش ) ذغال(و کربن فعال 

از  .اسـت  ثانيـه لـيرت در   ۵تا  ۴ حداکثر دبی آن. اردد

بـراي  در فـيلرت شـين    (TVB)آل باآرتيهاي زنده روش مشارش 

ــت     ــره گرف ــوان هب ــی ت ــين م ــيلرت ش ــرد ف ــابي عملك ارزي

)Bahgat,1999 .( لرت نيز ارزيابی عملکرد في مطالعهدر اين

شنی در مقايسه با کلر و پرتو فرابنفش بـه کمـک مشـارش    



از  الزم به ذکر اسـت،   .باکرتيهای آب فيلرت شده اجنام شد

فليرت شين نه تنـها بـراي تصـفيه آب مصـريف بلكـه بـراي       

 ; Ellis,1987(تــوان هبــره گرفــت  تصــفيه فاضــالب نيــز مــي

Bahgat,1999 ( است مطالعهکه خارج از حبث اين.  

  

  ) :اصول کلی اجرای پروژه(تحقيق  وشر-٢-٨
با توجه به ماهيت و اهداف پيش بينی شده برای 

الزم بود نقاط مشخصی بعنوان مناطق منونه  پروژهاين 

قت برداری تعيين و تعريف شوند اين نقاط در حقي

بطور مثال يکی از . تيمارهای پروژه حمسوب می شدند

ريا به پاژ آب از دنقاط منونه برداری اولين حمل پم

ک نقطه کليدی منونه ي ۀبراين اين نقطکارگاه بود بنا

برداری تعريف شد و آب دريا بعنوان يکی از تيمارهای 

يب پس از بررسی سيستم تبدين تر. پروژه معرفی گرديد

نقطه اصلی و کليدی  ٧ تصفيه آب و براساس سند پروژه،

حمل منونه (تيمار  ٧بعبارت هبرت اين پروژه . تبيين شدند

  :خمتلف به شرح ذيل داشت) رداریب

 .منونه برداری از آب دريا .١

 .منونه برداری از استخر آرامش .٢

  .پااليش بکمک فيلرت شنیاز منونه برداری از آب پس  .٣

  .منونه برداری از آب پس از کلر زنی .۴

منونه برداری از آب پس از پرتو دهی بکمک اشعه  .۵

  .فرابنفش

کلر و  منونه برداری از آب پس از تاثير توأمان .۶

  .فرابنفشپرتو دهی بکمک اشعه 

 .منونه برداری از آب تانک های حاوی ميگو .٧

 : )کنرتل -شاهد (تيمار اول 



. تيمار اول شامل منونه های حاصل از آب دريا بود

اين منونه ها از حمل پمپاژ آب دريا به ايستگاه مجع 

نوبت منونه برداری  ٧برای اين تيمار . آوری می شد

 ینوبت از منونه برداری در تاريخ مشخصبعمل آمد، هر 

سه (اجنام می شد و در هر نوبت سه بار منونه برداری 

منونه برداری نوبت بعدی با . مجع آوری می شد) عدد منونه

نوبت منونه برداری  ٧کال . فاصله زمانی اجنام می شد

 منونه مورد بررسی قرار گرفت ٣در هر نوبت اجنام شد و 

  .منونه بررسی شد ٢١ار در اين تيم ًاو مجع

 : تيمار دوم 

آرامش بود يعنی آب  تيمار دوم منونه آب استخر

ورودی به کارگاه و قبل ازاجنام هر گونه فرايند تصفيه 

از اين تيمار نيز مطابق با آنچه . و ضد عفونی بود

نوبت با فاصله زمانی و  ٧(برای تيمار اول گفته شد 

  . عمل آمدمنونه برداری ب) هر نوبت سه تکرار

  :تيمار سوم 

در اين مرحله . منونه آب حاصل از فيلرت شنی بود 

که  )فيلرت شنی( آب دريا پس از عبور ازاليه ای از شن

ابتدايی ترين مرحله تصفيه است مورد آزمايش قرار 

 ٣نوبت با فاصله زمانی و هر نوبت دارای  ٧. ( گرفت

  .بود) تکرار

  : تيمار چهارم 

دريا پس از طی مرحله  از آب شامل منونه برداری

در اين مرحله آب دريا پس از عبور از . کلرزنی بود

هيپوکلريت کلسيم ضد عفونی شد،   ١٠  ppmفيلرت شنی توسط

سپس منونه برداری و کشت می شد تا تعدا کل باکرتيها و 

 ٧از اين تيمار نيز . تعداد کل ويرببوهای آن معين شود

تکرار منونه  ٣ت با نوبت با فاصله زمانی و هر نوب

  . برداری شد



 : تيمار پنجم 

شامل منونه آب دريا بود که حتت تأثير پرتو 

بعنوان عامل ضد عفونی کننده قرار ) UVنور (  فرابنفش

در اين مرحله از آب دريا پس از عبور از . گرفته بود

مشخصات اين دستگاه قبل ذکر ( فرابنفشدستگاه تابش 

نوبت منونه برداری با  ٧. منونه برداری شد) شده است

  . فاصله زمانی و هر نوبت با سه تکرار اجنام شد 

  

  : تيمار ششم 

شامل منونه آبی بود که از صافی شنی عبور منوده 

هيپوکلريت کلسيم ضد عفونی   ١٠ ppm بود و سپس به کمک

عبور ) UV( فرابنفششده بود و در هنايت ازدستگاه پرتو 

حقيقت منونه آبی بود که  اين منونه در. داده شد بود

کليه مراحل ضد عفونی را پشت سرهم طی کرده بود و 

انتظار می رفت که ازنظر کيفيت ميکروبی ايده آل ترين 

نوبت با فاصله  ٧از اين تيمار . لت را داشته باشدحا

 ٣منونه برداری بعمل آمد ودر هر نوبت معين زمانی 

  . تکرار منونه وجود داشت

 : تيمار هفتم 

ن تيمار متعلق به آب تانکهايی بود که حاوی اي

کليه مراحل  ،در حقيقت بعد از آنکه آب. ميگو بودند

تصفيه و ضد عفونی را طی می کرد، مبنظور تعويض آب به 

تيمار هفتم آب . تانکهای حاوی ميگو افزوده می شد

تانکهای مذکور بود که مورد منونه برداری قرار گرفت 

با ). تکرار ٣ی و هر نوبت نوبت با فاصله زمان ۴( 

نوبت منونه برداری پيش  ٣توجه به اينکه در سند پروژه 

بينی شده بود لذا عمال بيش از انتظار پروژه منونه 

  .برداريها اجنام شد

  



  :  کارروش -٢-٨-١
و تيمارهای مورد نظر به کمک  منونه برداری از آهبا

 در ظروفاجنام منونه ها دستکش يکبار مصرف نايلونی 

 مجع آوری ميلی ليرتی  ۶٠منونه برداری پالستيکی اسرتيل 

) ٢- ١(مکاهنا و دفعات منونه برداری در جدول . شدمی 

در هر نوبت بعد از آنکه از هر تيمار . آورده شده است

منونه ها در شرايط مناسب . منونه برداری بعمل می آمد

رقيق سازی و سپس . ی شدبه آزمايشگاه انتقال داده م

در منونه پس از آن تعداد باکرتيها  و جنام می شدکشت ا

فرآيندهای شناسايی مبنظور  ها تعيين می شد و هنايتا

موسسه استاندارد و ( تشخيص باکرتيها صورت می گرفت

. ) ; ٢٣۴٧Baron,1994حتقيقات صنعتی ايران،استاندارد مشاره 

باالخره، حتليل ها و مقايسه آماری تيمارها اجنام می شد 

ش هر يک از عوامل مورد مطالعه بر کاهش تراکم تا نق

   .باکرتيها ارزيابی شود

  

  

  

  

 .مکاهنا و دفعات منونه برداری :٢-١ جدول

زمان منونه
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  :روش انتقال نمونه ها -٢-٨-٢
. پس از منونه برداری، منونه ها برچسب گذاری می شد

برروی هر برچسب نوع منونه، مشاره تيمار، مشاره منونه و 

سپس منونه ها در . گرديد تاريخ منونه برداری قيد می

خ به ي ۀو در جماورت کيس) يونوليتی( يیيخدان کائوچو

دمای تقريبی حميط . قال داده می شدتآزمايشگاه ان

و مدت . درجه سانتی گراد بود ١٠الی  ۴يخدان در حدود 

  . زمان انتقال منونه ها بطور ميانگين يک ساعت بود

  

  : روش کشت -٢-٨-٣
  : مرحله جمزا بود ۴ل از متشکها روش کشت منونه 

  .الف ـ رقيق سازی متوالی منونه ها

  .ب ـ تلقيح رقتهای خمتلف منونه ها به حميط کشت 

مشارش و ختمين تعداد باکرتيها در واحد حجم از  –ج 

  .منونه



    .شناسايی باکرتيها –د 

و دو  .تلويحا در زير توضيح داده شده استاول دو روش 

  .توضيح داده شده اند روش آخر در ادامه مهين فصل

  

  : رقيق سازی-٢-٨-۴
قبل از تلقيح منونه ها برروی حميط کشت، الزم بود 

هتيه شود برای اجرای ) آب(تا رقتهای متوالی از منونه 

) Serid dilution(اينکار از روش رقيق سازی متوالی 

از هر منونه هتيه  6-10تا  1-10و رقتهای استفاده شد 

موسسه استاندارد و حتقيقات ( شدو سپس کشت  گرديد

  . ); Baron,1994 ٨٩٢٣- ١صنعتی ايران، استاندارد مشاره 

  
  :و شمارش باکتريهاتلقيح نمونه  ،روش کشت-٢-٨-۵

ميلی ليرت از هر رقت برروی  ١/٠ پس از رقيق سازی،  

در  .هر يک از پليت های حاوی حميط کشت افزوده می شد

و  TSAاز حميط اين پروژه به جهت مشاره کل باکرتيها 

استفاده  TCBS Agarاز حميط  تعدا کل ويربيوهابرای مشارش 

  .شد

پر کاربردترين حميط اختصاصی TCBS Agar حميط     

و برای کشت و شناسايی آهنا در آب دريا و  ويربيوها است

 ; Collee,1989 ; Baron,1994 ; Lightner,1996) ميگو بکار می رود

Frerichs,2000)  . جهت مشارش  ١٣٨٠و گنجور  ١٩٩٨واندنربگ

 نداستفاده منود TCBS Agarتعدا کل ويربيوها از حميط 

و  ٢٠٠٢جورآوئريا  ).Vandenbergh,1998؛  الف ١٣٨٠گنجور،(

جهت مشارش و آشت باآرتيهاي آب شور از حميط  ١٣٨٠گنجور 

 ١٣٨٠گنجور،( نددرصد منك استفاده آرد ٢حاوي TSA آشت 

 ی کل، جهت کشت باکرتيها١٣٨٣يدی ام). Jorquera,2002ب ؛ 

؛  ١٣٨٣اميدی،؛  ١٣٨٢گنجور،(هبره گرفت  TSAاز حميط 



 درصد در نظر ٣اما ميزان منک حميط کشتها ). ١٣٨۶اميدی،

 ٣تا  ٢اکثر ويربيوها برای رشد به که شد چرا  گرفته

ميزان  بعالوه) ١٣٧٧جميدی نسب،( درصد منک نياز دارند

تکثير و پرورش ميگوی شوری آبی که در کارگاههای 

 و گاها   ٣۵  ppt تا ٣٠  pptاستان بوشهر بکار می رود

ppt۴٣لذا تنظيم غلظت منک حميط کشت به ميزان  است ٠ %

  . ضروری بود

رقت و به ازاء  ٧به ازاء هر منونه،  در هر حال،

کشت می گرديد و  TCBSو  TSAپليت حاوی حميط  ٢هر رقت 

که پس از  کشت تلقيح شد حميط ١۴ونه هنايتأ برای هر من

درجه سانتی گراد  ٣٠) انکوباتور(نگهداری در گرخمانه 

آب به  ۀساعت تعداد باکرتيها در منون ۴٨و  ٢۴و بعد از 

کمک مشارش تعدا کلينهای رشد يافته بر روی حميطهای کشت 

  . ختمين زده می شد

     

  :آزمونهای تشخيصی جهت شناسايی و يبريوها -٢-٨-٩
جبهت شناسايی باکرتيهايی اجنام شد که   اين آزمون ها

ويربيوناسه بودند و بر روی حميط  ۀمتعلق به خانواد

TCBS اين آزموهنا عبارت بودند از . نده بوددرشد منو:  

رنگ آميزی گرم، مشاهده مورفولوژی سلولی، بررسی 

، OFاز، آزمون درنگدانه، بررسی لومينسنس، آزمون اکسي

ين، آزمون آرژنين، آزمون آزمون نيرتات، آزمون ژالت

ليزين، آزمون اورنينت، آزمون سيرتات، آزمون 

، آزمون ) o/١٢٩جايگزين برای ( وانکومايسين 

اينوزيتول، آزمون گلوکز، آزمون سلوبيوز، آزمون 

درجه سانتی گراد،  ۴۵سوکروز، آزمون رشد در دمای 

نادری ( گراددرجه سانتی  ۴آزمون رشد در دمای 

  .Krieg,1984 ; Collee,1989 ; Baron,1994 ; Benson,2002)؛  ١٣٧۵نسب،



جهت اجنام آزموهنای بيوشيميايی بر اساس دستورالعملهای 

عمل  ١٩٩۴و بارون، ١٣٧۵توصيه شده توسط نادری نسب،

   ).Baron,1994؛  ١٣٧۵نادری نسب،(گرديد 

جدول  و  ٢- ١جهت شناسايی گونه ويربيوها از شکل   

جميدی (بر گرفته از منبع هبره گرفته شد که  ٢- ٢

 Bergy's manual of systematic bacteriology. 1st)و به نقل از )١٣٧٧نسب،

ed. ) بود.  





  .٢- ١کليد شناسايی باکرتيهای مندرج در شکل : ٢- ٢جدول 

نام جنس و گونه

  باکرتی
  مشاره

نام جنس و گونه 

  باکرتی
مشاره

V. splendidus II 112 Vibrio cholerae1 

V. pelagius I 121 V. metschnikovii2 

V. pelagius II 122 V. harveyi3 

V. niegripulchritudu 13 V. campbellii4 

V. anguillarum I 141 V. parahaemolyticus5 

V. anguillarum II 142 V. alginolyticus6 

V. fischeri 15 V. natriegens7 

V. logeii 16 V. vulnificus8 

V. proteolyticus 17 V. nereis9 

V. gazogenes 19 V. fluvialis I101 

V. custicola 20 V. fluvialis II102 

  V. splendidus I111 

  

  ):نرم افزارهای مورد استفاده( روش آماری مورد استفاده - ٢-٨-١٠
و هتيه ا، حتليلهای مقدماتی آماری برای ثبت داده ه

استفاده شد مهچنين  MS-Excelمنودارها از نرم افزار 

ثبت شد تا مورد  SPSSداده ها در نرم افزار  ًاجمدد

آماری قرار گيرد مقايسه حتليلی دقيق جتزيه و حتليل 

  . اجنام شد) يکطرفه( Anovaکمک روش ه بداده ها 

  

  

  

  



  

  فصل سوم

  "نتايج"
  

  :نتايج حاصل از کل پروژه  -٣-١
مبحث به (اين پروژه دارای هفت نوبت آزمون بود 

در هر نوبت از ). مراجعه شود فصل دوم(روش کار 

اما  آزمون، روش کار و منونه برداری و کشت مشابه بود

هر . اير نوبتها بودنتايج هر نوبت قابل مقايسه با س

نوبت از آزمون تکرار نوبت قبل تر اما با فاصله 

زمانی حمسوب می شد يعنی در زماهنا و تاريخ های 

علت اين امر اطمينان از صحت . متفاوتی تکرار شده بود

مهچنين الزم بود . نتايج پروژه با تکرار آزمايشات بود

که برای اثبات نتايج از روش های آماری استفاده شود 

قابل استناد باشد لذا به اجبار اين پروژه در چند 

. قياس باشندنوبت اجنام گرديد تا نتايج با هم قابل 

در اين قسمت از گزارش  هنايی، نتايج حاصل از اجرای 

کل پروژه ارائه شده است که به صورت کامًال فشرده در 

با بررسی اين جدول می . ارائه شده است ٣- ١جدول مشاره 

بطور . ع بندی هنايی را از پروژه ارائه منودتوان مج

مثال با مشاهده اين جدول مشخص می شود تعداد کل 

عدد در هر ميلی ليرت بوده  ۵١٨٧باکرتيها در آب دريا  

است اين عدد از هفت نوبت منونه برداری حاصل آمده و 

به آن معنا است که اين عدد ميانگين تعداد باکرتيها 

ه از داده های هفت نوبت آزمون در آب دريا با استفاد

سه تکراری است يا به عبارت گويا تر، اين ميانگين 

ت آورد حاصل از بار منونه برداری است و دس ٢١حاصل از 

ميانگين  –عدد مذکور ميانگين . استه اجرای کامل پروژ

. نوبت آزمون است ٧تکرار و  ٣ها است يعنی ميانگين 



ل مهينگونه می کليه اعداد ارائه شده در اين جدو

، ضمنا در اين جدول مقادير احنراف معيار هر باشند

با . داده در رديفی متناظر با داده اصلی ذکر شده است

مشخص می شود که تعداد کل  ٣- ١بررسی اعداد جدول 

باکرتيها در آب دريا، آب استخر آرامش، آب پس از 

تاثير فيلرت شنی، آب بعد از پرتودهی با نور 

کلر، آب بعد از ، آب بعد از افزودن  (UV)فرابنفش

و باالخره آب تانک  "فرابنفشپرتوکلر و "تاثير مهزمان 

، ١١۶۴، ٢٧٨٢، ۴۴۴٩، ۵١٨٧ های حاوی ميگو به ترتيب 

. عدد در هر ميلی ليرت بوده است ٢۵٨٣٣و  ٨٧، ١۴٣

اين اعداد ديدگاهی کلی در خصوص تاثير هر يک  ۀمقايس

در رائه می دهد که از عوامل مذکور بر تصفيه آب ا

قسمت نتيجه گيری و حبث به طور مفصل شرح آهنا آمده 

  . است

مشخص می شود که  ٣- ١مهچنين به کمک جدول مشاره 

ها، تعداد ويربيوها ی ختمير کننده تعداد کل ويربيو

سوکروز و سوکروز منفی در طول پروژه و در تيمار های 

ل در بر بعالوه اين جدو. خمتلف چه تغييراتی داشته است

گيرنده ساير عوامل حميطی است که در طی اجنام آزمون 

  .ثبت شده اند

. با توجه به جدول مذکور مشاهده  می گردد

ميانگين تعداد کل باکرتيها در آب دريا در طی اين 

عدد در هر  ۵١٨٧نوبت از منونه برداری برابر است با 

در هر ليرت بوده  ۵.١٨٧×  ١٠۶ميلی ليرت يا به عبارتی 

حداقل و حداکثر تعداد باکرتيهای مشارش شده در آب  .است

  . بود سلول در ميلی ليرت ٨۴٠٠و ٩۶٠دريا برتتيب 

ميانگين تعداد کل باکرتيها در  مطالعهدر طی اين 

عدد در هر ميلی ليرت تعيين  ۴۴۴٩آب استخر آرامش 

حداقل و حداکثر تعداد باکرتيهای مشارش شده در . گرديد



تعيين  سلول در ميلی ليرت ٧٧٠٠و  ١٢٩٠آب استخر آرامش 

ميانگين تعداد کل باکرتيها در منونه آب استخر . شد

عدد باکرتی در  ٧٣٨از نظر عددی طی اين مطالعه آرامش 

درصد  ١۴بعبارتی  هر ميلی ليرت کمرت از آب دريا بود

ادامه روند آزمايش نشان داد که . کمرت از آب دريا بود

يها در آب دريا پس از عبور از ميانگين تعداد کل باکرت

. بوده است سلول در ميلی ليرت ٢٧٨٢فيلرت شنی برابر با 

مقايسه تعداد باکرتيهای آب دريا پس از عبور از فيلرت 

 ۴۶ُافت  ۀشنی در اولين نوبت از آزمايش نشان دهند

بررسی ساير نتايج . درصدی در کل تعداد باکرتيها بود

ب کارايی بيشرتی برکاهش و کلر مبرات UVنشان داد اشعه 

مشارش تعداد باکرتيها در آب . تعداد باکرتيها دارند

نشان داد که تعداد کل  UVدريا پس از عبور از المپ 

باکرتيها در هر ميلی ليرت آب دريا که حتت تاثير اشعه 

UV  عدد در هر ميلی ليرت  ١١۶۴قرار گرفته بود معادل

رتيها در آب بوده است و از نظر عددی، تعداد کل باک

عدد کمرت از آب دريا و  ۴٠٢٣تيمار شده با اشعه مذکور 

  .عدد کمرت از آب فيلرت شده بود ١۶١٨

بعد از بکار گيری کلر، تعداد کل باکرتيها در 

تعداد کل باکرتيها در . منونه آب مورد بررسی قرار گرفت

 ١۴٣منونه آبی که که حتت تاثير کلر قرار گرفت تقريبا 

مرت بود که اين عدد در مقايسه با آب عدد در ميلی 

  UVدريا و حتی در مقايسه با آبی که حتت تاثير اشعه 

  .قرار گرفته بود کاهش چشمگيری نشان می داد

تعداد کل باکرتيها در منونه آبی که به طور مهزمان 

و ماده ضد عفونی کننده کلر قرار  UVحتت تاثير اشعه 

د که تعداد کل نتايج نشان دا. گرفته بود تعيين شد

سلول در  ٨٧باکرتيها در منونه مذکور تقريبا معادل 

عدد در هر ليرت   ٨.٧×١٠۴ يا بعبارتی معادل ميلی ليرت



که در مقايسه . عدد در هر مرت مکعب بود  ٨.٧×١٠٧و يا 

با تعداد باکرتيها در منونه آب دريا دال بر ُافت شديد 

به طور مهزمان  UVتاثير شديد کلر و  تعداد باکرتيها و

بر کاهش تعداد باکرتيها بود به طوری که ميتوان گفت 

در طی اين نوبت از منونه برداری تعداد کل باکرتيها 

  . برابر ُافت داشت ۵٠يا بعبارتی  (Log)لوگ  ١.٧حدودا 

ميانگين تعداد کل  ۀجدول مذکور در بر گيرند

ا مهراه با مقدار احنراف ويربيوهای مشارش شده در منونه ه

مقايسه تعداد کل ويربيوها در طی اين . معيار آهنا است

نشان داد که ميانگين تعداد کل ويربيو ها در  مطالعه

عدد در هر ميلی ليرت بوده است که  ١٢۴١منونه آب دريا 

عدد ويربيوی ختمير کننده سوکروز و  ٩٣۴از اين تعداد 

حداقل و . ی بوده استعدد ويربيوی فاقد اين تواناي ۴٠٨

حداکثر تعداد کل ويربيو ها در منونه مذکور با ترتيب 

به کمک . عدد در هر ميلی ليرت بود ٢٧٠٠و  ١٩٠

آزمايشات مشخص شد که تعداد کل ويربيوها در آب استخر 

عدد در هر ميلی ليرت بوده که از اين  ١٠٢٢آرامش 

دد ع ٣٣٨عدد ويربيوی ختميرکننده سوکروز و  ٧٧٣تعداد 

  .ويربيوی فاقد اين توانايی بوده است

حداقل و حداکثر تعداد کل ويربيوها در منونه مذکور به 

ميانگين . عدد در هر ميلی ليرت بود ٢۶٠٠و  ١١٠ترتيب 

تعداد کل ويربيوها در حقيقت تابعی از تعداد کل 

باکرتيها بود و مشخص گرديد که در منونه آب فيلرت شده 

عدد در هر ميلی  ۶۵٨کل ويربيوها توسط فيلرت شنی تعداد 

 ۀعدد ويربيوی ختمير کنند ۴٣٨ليرت بود که از اين تعداد 

در . عدد ويربيوی فاقد اين توانايی بود ٢٧٠سوکروز و 

ادامه آزمايشات مشخص گرديد که تعداد کل ويربيوها در 

عدد  ٢۶٧( سلول در ميلی ليرت ٣١٩  UVآب اشعه ديده با 

. بوده است) عدد غير ختميری  ٨٣ختمير کننده سوکروز و 



حداقل و حداکثر تعداد ويربيوها در منونه مذکور به 

در منونه آبی . بود سلول در ميلی ليرت ٩٢٠و  ٢٠ترتيب 

که حتت تاثير فرآيند کلر زنی قرار گرفته بود تعداد 

ويربيوها در  کل ويربيوها افت شديد نشان داد تعداد کل

بود و پس از  در ميلی ليرت سلول  ٢٧  اين منونه تقريبًا

تعداد   UVفرآيند مهزمان کلر زنی و پرتو دهی با پرتو

عدد در هر ميلی ليرت  ١۴کل ويربيوها تنها به حدود 

رسيد بعبارتی در آبی که کليه مراحل ضد عفونی را طی 

  ١.۴×١٠۶عدد در هر ليرت و  ١.۴×١٠٣منوده است معادل 

عدد در مقايسه با عدد در هر مرت مکعب بود البته اين 

 ۵.١٨٧×  ١٠٩تعداد کل باکرتيها در آب دريا که معادل 

در هر نوبت . می منودبسيار کم  عدد در هر مرت مکعب بود

از منونه برداری فاکتورهای حميطی از قبيل دمای حميط، 

و اکسيژن حملول ثبت می گرديد که  pH دمای آب، شوری،

  .نتايج آن در جدول مذکور قيد شده است

  



 
 

 .کل اجرای پروژهطی نتايج کل مربوط به هفت نوبت آزمون بر روی تيمارهای خمتلف در  :٣-١جدول مشاره 
ماهيتمالحظات

 منونه
ماهيت
 منونه

ماهيت
 منونه

ماهيت
 منونه

ماهيت
 منونه

ماهيت
 منونه

ماهيت
  منونه

 
 

 
آب 

تانکهای 
 ميگو

آب بعد
فيلرت 
شنيی، 

کلرزنی و 
UV

آب بعد 
فيلرت شنی 
 و کلرزنی

آب بعد 
فيلرت شنی 

 UVو 
آب بعد 
 فيلرت شنی

آب استخر 
نوع  آب دريا آرامش

 داده

 

 رديف

تعداد کل  ١ميانگين 5187.62 4449.05 2782.86 1164.76 143.33 87.14 25833.33 
 CFU/ml باکرتيها 

١ 
 8819.74 76.23 104.51 692.28 1335.02 2042.59 2137.36 ± SD 2

تعداد کل ويربيوها  ميانگين 1241.90 1022.86 658.57 319.05 27.62 14.76 16125.00 
CFU/ml 

٢ 
 6394.33 12.09 22.34 283.41 545.90 834.51 838.73 ± SD 2 
تعداد ويربيوها  ميانگين 934.44 773.33 438.67 267.83 19.44 13.89 12308.33 

 سوکرز مثبت
CFU/ml 

٣ 
 5115.12 10.92 15.23 243.64 341.63 558.24 568.68 ± SD 2 

تعداد ويربيوها  ميانگين 408.10 338.57 270.19 83.38 10.33 2.38 3816.67 
 سوکرز منفی

CFU/ml 
۴ 

 2121.25 5.39 10.09 68.27 233.05 332.19 416.40 ± SD 2 

 ميانگين 36.67 36.67 36.67 36.67 36.67 36.67 36.67 
 C° ۵طی  دمای حمي

 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 ± SD 2 
 ميانگين 33.00 35.71 32.14 32.14 32.14 32.14 35.25 

 C    ° ۶دمای آب
 1.54 4.82 4.82 4.82 4.82 3.86 4.62 ± SD 2 

 ميانگين 40.00 40.17 40.17 40.17 40.17 40.17 41.00
 ٧ pptشوری  

0.000.380.380.38 0.380.380.00± SD 2 
 ميانگين 7.93 7.93 7.93 7.93 7.93 7.93 8.15 

pH ٨ 
 0.05 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 ± SD 2 
اکسيژن حملول    ميانگين 4.92 4.27 4.27 4.18 4.18 4.18 4.81 

mg/l 
٩ 

 0.31 0.23 0.23 0.23 0.38 0.38 0.09 ± SD 2 

بوده اسـت بعبـارت صـحيح تـر     ) سه تکرار(نوبت منونه برداری که هر نوبت منونه برداری دارای سه منونه  ميانگين حاصل از هفت ) ١
 .منونه ٢١ميانگين 

2) SD: Standard deviation.
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جهت تفسير هبرت نتايج حاصل از کل پروژه منودارهای 

مهان اعداد  ٣- ٢منودار . ارائه شده اند ٣- ٢و  ٣- ١مشاره 

را نشان می دهد که در منودار ، يیو ارقام و تيمارها

استفاده . ارائه شده اند اما در مقياس لگاريتمی ٣- ١

از لگاريتم خمصوصا در طی بررسی تاثير عوامل ضد 

  .ميکروبی به تفسير هبرت نتايج  کمک می منايد

تعداد کل باکرتيها، تعداد کل ويربيوها،  ٣- ١منودار 

و سوکروز منفی تعداد کل ويربيوهای ختمير کننده سوکروز 

نتايج اين منودار . را در تيمارهای خمتلف نشان می دهد

حاصل از دادهايی است که در کل طول پروژه به دست 

 ۀع بندی همدهد که با مج اين منودار نشان می. آمده است

ميتوان نتيجه گرفت که تعداد ) نتايج(تيمارها 

ويربيوهای ختميری و سوکروز منفی تابعی از تعداد کل 

يربيوها و تعداد کل ويربيوها تابعی از تعداد کل و

از سوی ديگر مشخص می شود که سرمجع،  .باکرتيها است

تعداد کل باکرتيها و تعداد کل ويربيوها از تيمار مشاره 

با بررسی اين منودار . روندی نزولی داشته است ۶تا  ١

مشخص می شود که تاثير استخر آرامش و فيلرت شنی بر 

باکرتيها اندک اما تاثير کلر و پرتوی کاهش تعداد 

زياد بوده است و باالخره مشخص ميشود که به  فرابنفش

به شدت بر تعداد  فرابنفشکارگيری مهزمان کلر و پرتو 

اما در . باکرتيها اثر می گذارد و آهنا را کاهش می دهد

تعداد  در نتيجه،تعداد کل باکرتيها و  ٧تيمار مشاره 

به . ناگهانی افزايش نشان می دهد کل ويربيوها به صورت

عدد در هر   ۵١٨٧طور مثال ميانگين کل باکرتيها از 

عدد در هر ميلی ليرت ميرسد و عمالً   ٢۵٨٣٣ميلی ليرت به 

که علل احتمالی آن در قسمت حبث مورد . برابر می شود ۵

  . بررسی قرار گرفته است

  



  گزارش هنايی طرح حتقيقاتی/    ۴٩
____________________________________________  

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

ی 
ميل

ر 
 د
ها
ري
کت
 با
اد
عد
 ت
ين
نگ
ميا

.(
تر
 لي
لی
مي

ر 
 د
نی
کل

ر(
يت
ل

1 2 3 4 5 6 7

تيمارها.

ميانگين تعداد کل باکتريها. ميانگين تعداد کل ويبريوها.

ميانگين تعداد کل ويبريوهای تخمير کننده سوکروز. ميانگين تعداد کل ويبريوهای سوکروز منفی.

  
کرتيهـا و گروهـای خمتلـف    مقايسـه ميـانگين تعـداد کـل با      :٣-١منودار مشاره 

آب دريـا، تيمـار   =١تيمـار ( باکرتيها در تيمارهای خمتلف در کل دوره آزمـون  

آب بعد فيلرت شـنی  =۴آب بعد از فيلرت شنی، تيمار =٣آب استخر آرامش، تيمار=٢

 -آب بعـد فـيلرت شـنی   =۶آب بعد فيلرت شنی و کلرزنی، تيمـار  =۵، تيمار UVو 

، هـر سـتون مناينـده ميـانگين     )نکهای ميگـو آب تا= ٧، تيمار  UVکلرزنی و 

 .     منونه است ٢١تعداد باکرتيها در 
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تيمارها.

لگاريتم ميانگين تعداد کل باکتريها. لگاريتم ميانگين تعداد کل ويبريوها.

لگاريتم ميانگين تعداد کل ويبريوهای سوکروز مثبت. لگاريتم ميانگين تعداد کل ويبريوهای سوکروز منفی.

  
مقايسه لگاريتم ميانگين تعـداد کـل باکرتيهـا و گروهـای       :٣-٢ منودار مشاره

آب دريـا،  =١تيمـار ( خمتلف باکرتيها در تيمارهای خمتلـف در کـل دوره آزمـون    

آب بعـد  =۴لرت شـنی، تيمـار   آب بعد از فـي =٣آب استخر آرامش، تيمار=٢تيمار 

آب بعد فيلرت =۶آب بعد فيلرت شنی و کلرزنی، تيمار =۵، تيمار UVفيلرت شنی و 

، هر ستون مناينده ميانگين )آب تانکهای ميگو= ٧، تيمار  UVکلرزنی و  -شنی

 .     منونه است ٢١تعداد باکرتيها در 
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  :نتايج حاصل از شناسايی جنس و گونه ويبريوها  -٣-٢
نتايج حاصل از شناسايی ويربيوها  ٣- ٢دول مشاره جدر 

در طی اين پروژه  مجعا . جداسازی شده آورده شده است

رشد TCBS به ويربيوها که بر روی حميط  کلنی مربوط ١٢٣

يافته بودند و شامل ويربيوهای ختمير کننده سوکروز و 

ويربيوهای سوکروز منفی بودند مورد آزمايش قرار 

. هنا تاييد و گونه آهنا  شناسايی شودگرفتند، تا جنس آ

گونه ويربيوی خمتلف شناسايی و معرفی  ١۶بر  اين اساس 

شدند که فراوانی هر گونه  به طور جمزا در جدول مذکور 

شناسايی شده ويربيو  ۀفراوانرتين گون. آورده شده است

. نرئيس، و.تريجنس بود و ويربيو کامپبلی، ونا

ديدوس جز گونه های نادر اسپلن.پروتئوليتيکوس  و  و

 ١٢٣کلنی از  ٢۴از کل کلنی ها يعنی % ٢٠حدود . بودند

تلقی ) شناسايی نشده(کلنی ويربيو جز گونه های مشکوک 

اين کلنی ها به عنوان گونه هايی از باکرتيهای . شدند

معرفی شدند، ولی ) Vibrio  Spp.(متعلق به جنس ويربيو 

اسايی آهنا در حد علی رغم اجنام آزمون ها، امکان شن

گونه ميسر نشد و ظاهرًا برای شناسايی آهنا نياز به 

لذا تنها به عنوان گونه ای . امکانات وسيع تری بود

  .از جنس ويربيو معرفی شدند
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  .جنس و گونه ويربيوهای شناسايی شده: ٣- ٢جدول مشاره 

 نام باکرتی رديف

تعداد 
کلنی 

شناسايی 
 شده

در صد کلنی هر 
ی به کل باکرت

کلنيهای شناسايی 
درصد (شده 

 ).فراوانی

١  Vibrio alginolyticus43.3 
٢  V. costicola 4 3.3 
٣  V. fischeri 4 3.3 
۴  V. fluvialis I 54.1 
۵  V. fluvialis II 3 2.4 
۶  V. harveyi 3 2.4 
٧  V. natriegens 48 39.0 
٨  V. nigripulchritudo 4 3.3 
٩  V. parahaemolyticus 3 2.4 
١٠  V. plagius I 3 2.4 
١١  V. vulnificus 12 9.8 
١٢  V. anguilarum I 21.6 
١٣  V. campbellii 1 0.8 
١۴  V. nereis 1 0.8 
١۵  V. proteolyticus 10.8 
١۶  V. splendidus 1 0.8 
١٧  Unknown Vibrio spp. 24 19.5 

  100 123:مجع کل
  
  

  

  

  

  : راکم تعداد ويبريوها در مقايسه با ساير باکتريهای آب دريابررسی آماری ت -٣-٣
يکی از يافته های جنبی اين پروژه آن بود که   

درصد تراکم ويربيوها نسبت به تعداد کل باکرتيهای 

 ٧(منونه  ٢١با بررسی . موجود در آب دريا مشخص شد

که در زمان اجرای پروژه بعمل ) تکراره ٣نوبت آزمايش 

که تعداد کل ويربيوها و تعداد کل  آمد مشخص شد

 ١٢۴١±٨٣٨باکرتيهای هرتوتروف هوازی در آب دريا برتتيب 
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عدد در هر ميلی ليرت بود بنابراين می  ۵١٨٧±٢١٣٧و 

کل باکرتيهای % ٢۴توان چنين نتيجه گيری منود که  قريب 

البته اين مقدار بطور . آب دريا ويربيوها هستند

تا % ۶ديدگاه آماری بين ميانگين است و می تواند از 

در تغيير باشد از نظر عملی و با بررسی داده های % ۶٨

حاصل از پروژه و مقايسه تک تک داده ها  نيز مشخص شد 

  .در تغيير بوده است% ۵٢تا %  ۴.٩که اين مقدار بين 

  

  :نتايج حاصل از شناسايی کل باکتريها -٣-۴
ونه يکی از اهداف پروژه مشارش کل باکرتيها در من  

ها و تيمارهای خمتلف بود تا از طريق آن مقايسه بين 

بر اين . عملکرد روش های خمتلف تصفيه آب صورت پذيرد

اساس مشارش تعداد کل باکرتيها در منونه ها و تيمارهای 

خمتلف اجنام شد و نتايج حاصل از مشارش ها پيش تر ارائه 

اجرای پروژه سعی گرديد تا نه تنها  ۀدر ادام. شد

بلکه باکرتيهای  TCBSرتيهای رشد يافته بر روی حميط باک

لذا در . نيز شناسايی شوند TSAرشد يافته بر روی حميط 

اين قسمت،  نتايج حاصل از شناسايی کل باکرتيها ارائه 

مهانطور که اشاره شد اين باکرتيها بر روی . می گردد

می  حمسوبرشد يافته بودند و جز باکرتيهايی   TSAحميط

  .ه در مشارش کل منظور شده بودندشدند ک

جهت شناسايی آهنا تالش بسيار وافری به عمل آمد   

) جنس ها و گونه های خمتلف(چون طيف وسيعی از باکرتيها 

کلنی مورد بررسی و  ٩۶در کل . را شامل می شدند

باکرتيهای شناسايی شده متعلق به . شناسايی واقع شد

هيچ  بعضاه خانواده ها و جنس های متفاوتی بودندک

بنابراين اجنام . گونه قرابتی با يکديگر نداشتند

  . آزموهنای متعددی برای شناسايی آهنا ضروری بود
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آورده شده  ٣- ٣ اسامی جنس اين باکرتيها در جدول مشاره

مهچنين درصد فراوانی هر گونه در اين جدول منظور . است

از باکرتيهای رشد يافته بر روی %  ٢٨شده است حدود 

متعلق به خانواده ويربيو ناسه بودند و حدود  TSAط حمي

از کلنی ها شناسايی نشدند چرا که تعيين جنس و % ٣٠

گونه اين باکرتيها با امکانات متداول آزمايشگاهی و 

در کل مشخص . تست های معمول و رايج امکان پذير نبود

گرديد که باکرتيهای موجود در آب دريا طيف وسيعی از 

ر بر ميگيرند که گونه های بسيار متعددی باکرتيها را د

اما رايج ترين باکرتيهای آب دريا . را شامل می شوند

  .در حقيقت متعلق به خانواده ويربيوناسه ها است

  

جنس و گونه باکرتيهای شناسايی شده پس از : ٣-٣جدول مشاره 

 .فرآيند مشارش کل باکرتيها

ف
ي
د
ر

  

   نام باکرتی

  )جنس(

تعداد 

کلنی 

شناسايی 

  شده

در صد کلنی هر

باکرتی به کل 

کلنيهای 

شناسايی شده 

  ).فراوانی(

١  Acinetobacter spp. 3 3.13 
٢  Aeromonas spp. 44.17 
٣  Alcaligenes spp. 3 3.13 
۴  Bacillus spp. 7 7.29 
۵  Borkholderia  sp. 1 1.04 
۶  Enteroacteriacea spp. 2 2.08 
٧  Flavobacterium sp. 1 1.04 
٨  Micococcus spp. 2 2.08 
٩  Proteus spp. 2 2.08 
١٠  Pseudomonas spp.77.29 
١١  Serratia spp. 2 2.08 
١٢  Staphylococcus spp. 3 3.13 
١٣  Streptococcus spp. 33.13 
١۴  Vibrio spp. 27 28.13 
١۵  Unknown 29 30.21 
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  100  96:مجع کل
  

  : مقايسه های آماری نتايج-٣-۵
مقايسه آماری داده های حاصل از پروژه به کمک   

و با استفاده از آزمون يکطرفه  SPSSنرم افزار 

ANOVA نتايج هنايی حاصل از اين مقايسه در . اجنام شد

تا  ٣- ۴در جداول . ادامه و بصورت جدول اراه شده است

، مقايسه آماری فاکتورهای خمتلف شامل تعداد کل  ٣- ١٢

ويربيوها، تعداد ويربيوهای ختمير باکرتيها، تعداد کل 

کننده سوکروز، تعداد ويربيوهای سوکروز منفی، دمای 

و اکسيژن حملول با تيمار  pHحميط، دمای آب، شوری، 

آورده شده است و ميزان معنی دار ) آب دريا(شاهد 

به طور دقيق ذکر  (Significance  (sig.))بودن رابطه تيمارها 

يمار دال بر صل از دو تاگر داده های حا. شده است

بيش ) sig(شباهت دو تيمار با يکديگر باشد عدد ستون 

نزديک شود دال  ١ ۀهر چقدر اين عدد ب. است ٠.٩۵از 

بر شباهت بيشرت دو تيمار است ولی اگر دو تيمار با 

است  ٠.٩۵يکديگر تفاوت داشته باشند اين عدد کمرت از 

ت دو تيمار و يا کمرت باشد تفاو ٠.٠۵و اگر مقدار آن 

   .غير قابل اغماض است

  

  

  

مقايسه آماری تيمارهای خمتلف با آب دريا از :  ٣-۴جدول 

 . )يکطرفه Anovaبروش ( نظر تعداد کل باکرتيها

تيمار

 شاهد
 .Sig* عامل متغير تيمار آزمون

 آب دريا
 ٠.٩٨١ تعداد کل باکرتيها آب استخر آرامش

 ٠.٠٩۴ تعداد کل باکرتيها آب فيلرت شنی
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 ٠.٠٠٠ تعداد کل باکرتيها (UV)آب پرتو گرفته 

 ٠.٠٠٠ تعداد کل باکرتيها آب کلرينه شده

تيماری که کلر و پرتو 

 فرابنفش گرفته
 ٠.٠٠٠ تعداد کل باکرتيها

 ٠.٠٠٠ تعداد کل باکرتيها آب تانکهای ميگو

دال بر آن است که تفاوت معنی داری  ٠.٩۵کمرت از  .Sigمقدار  *

 .  و تيمار وجود داردبين د

  

مقايسه آماری تيمارهای خمتلف با آب دريا از :  ٣-۵جدول 

 .)يکطرفه Anovaبروش ( نظر تعداد کل ويربيوها

تيمار 

 شاهد
 .Sig* عامل متغير تيمار آزمون

 آب دريا

 ١.٠٠٠ تعداد کل ويربيوها آب استخر آرامش 

 ٠.٩۵٨ تعداد کل ويربيوها آب فيلرت شنی

 ٠.٧١٢ تعداد کل ويربيوها (UV)گرفته آب پرتو 

 ٠.٣٨٧ تعداد کل ويربيوها آب کلرينه شده

تيماری که کلر و پرتو 

 فرابنفش گرفته
 تعداد کل ويربيوها

٠.٣٧٣ 

 ٠.٠٠٠ تعداد کل ويربيوها آب تانکهای ميگو

دال بر آن است که تفاوت معنی داری  ٠.٩۵کمرت از  .Sigمقدار  *

 .  داردبين دو تيمار وجود 

 

مقايسه آماری تيمارهای خمتلف با آب دريا از :  ٣-۶جدول 

 Anovaبروش ( نظر تعداد کل ويربيوهای ختمير کننده سوکروز

 .)يکطرفه

تيمار 

 شاهد
 .Sig* عامل متغير تيمار آزمون

 آب دريا

 آب استخر آرامش
ويربيوهای ختمير کننده 

 سوکروز
١.٠٠ 

 آب فيلرت شنی
نده ويربيوهای ختمير کن

 سوکروز
٠.٩۶۵ 

 (UV)آب پرتو گرفته 
ويربيوهای ختمير کننده 

 سوکروز
٠.٨۶۵ 
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 آب کلرينه شده
ويربيوهای ختمير کننده 

 سوکروز
٠.۵٩٢ 

تيماری که کلر و 

 پرتو فرابنفش گرفته

ويربيوهای ختمير کننده 

 سوکروز
٠.۵٨۵ 

 آب تانکهای ميگو
ويربيوهای ختمير کننده 

 سوکروز
٠.٠٠٠ 

دال بر آن است که تفاوت معنی داری  ٠.٩۵کمرت از  .Sigر مقدا *

 .  بين دو تيمار وجود دارد

  

مقايسه آماری تيمارهای خمتلف با آب دريا از :  ٣-٧جدول 

 Anovaبروش ( نظر تعداد کل ويربيوهای سوکروز منفی

 .)يکطرفه

تيمار 

 شاهد
 .Sig* عامل متغير تيمار آزمون

 آب دريا

 ١.٠٠٠ يوهای سوکروز منفیويرب آب استخر آرامش

 ٠.٩٩۴ ويربيوهای سوکروز منفی آب فيلرت شنی

 ٠.۶٨٠ ويربيوهای سوکروز منفی (UV)آب پرتو گرفته 

 ٠.۴٣٧ ويربيوهای سوکروز منفی آب کلرينه شده

تيماری که کلر و پرتو 

 فرابنفش گرفته
 ٠.۴١٢ ويربيوهای سوکروز منفی

 ٠.٠٠٠ کروز منفیويربيوهای سو آب تانکهای ميگو

دال بر آن است که تفاوت معنی داری  ٠.٩۵کمرت از  .Sigمقدار  *

 .  بين دو تيمار وجود دارد

 

مقايسه آماری تيمارهای خمتلف با آب دريا از :  ٣-٨جدول 

 .)يکطرفه Anovaبروش ( نظر دمای حميطی

تيمار

 شاهد
 تيمار آزمون

عامل 

 متغير
*Sig. 

 آب دريا

١.٠٠٠ دمای حميط آب استخر آرامش

١.٠٠٠ دمای حميط آب فيلرت شنی

١.٠٠٠ دمای حميط (UV)آب پرتو گرفته 

١.٠٠٠ دمای حميط آب کلرينه شده

١.٠٠٠ دمای حميطتيماری که کلر و پرتو 
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 فرابنفش گرفته

١.٠٠٠ دمای حميط آب تانکهای ميگو

ی داری دال بر آن است که تفاوت معن ٠.٩۵کمرت از  .Sigمقدار  *

 .  بين دو تيمار وجود دارد

  

مقايسه آماری تيمارهای خمتلف با آب دريا از :  ٣-٩جدول 

 .)يکطرفه Anovaبروش ( نظر دمای آب

تيمار

 شاهد
 .Sig*عامل متغير تيمار آزمون

 آب دريا

 ٠.۴٣٣ دمای آب آب استخر آرامش 

 ٠.٩٩۶ دمای آب آب فيلرت شنی

 ٠.٩٩۶ دمای آب (UV)آب پرتو گرفته 

 ٠.٩٩۶ دمای آب آب کلرينه شده

تيماری که کلر و پرتو 

 فرابنفش گرفته
 دمای آب

٠.٩٩۶ 

 ٠.٨٠۶ دمای آب آب تانکهای ميگو

دال بر آن است که تفاوت معنی داری  ٠.٩۵کمرت از  .Sigمقدار  *

 .  بين دو تيمار وجود دارد

 مقايسه آماری تيمارهای خمتلف با آب دريا:  ٣- ١٠جدول 

  .)يکطرفه Anovaبروش ( از شوری

تيمار

  شاهد
  تيمار آزمون

عامل 

  متغير
*Sig. 

 آب دريا

 ٠.٠٩٩ شوری آب استخر آرامش

 ٠.٠٩٩ شوری آب فيلرت شنی

 ٠.٠٩٩ شوری (UV)آب پرتو گرفته 

 ٠.٠٩٩ شوری آب کلرينه شده

تيماری که کلر و پرتو 

 فرابنفش گرفته

 شوری
٠.٠٩٩ 

 ٠.٠٠٠ شوری آب تانکهای ميگو

دال بر آن است که تفاوت  ٠.٩۵کمرت از  .Sigمقدار  *

  .  معنی داری بين دو تيمار وجود دارد
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مقايسه آماری تيمارهای خمتلف با آب دريا از :  ٣-١١جدول 

 .)يکطرفه Anovaبروش ( pHنظر 

تيمار

 شاهد
 تيمار آزمون

عامل 

 متغير
*Sig. 

 آب دريا

 ١.٠٠٠ pH آب استخر آرامش 

 ١.٠٠٠ pH آب فيلرت شنی

 ١.٠٠٠ pH (UV)آب پرتو گرفته 

 ١.٠٠٠ pH آب کلرينه شده

تيماری که کلر و پرتو 

 فرابنفش گرفته

pH ١.٠٠٠ 

 ٠.٠٠٠ pH آب تانکهای ميگو

دال بر آن است که تفاوت معنی داری  ٠.٩۵کمرت از  .Sigمقدار  *

  .  بين دو تيمار وجود دارد

ماری تيمارهای خمتلف با آب دريا از مقايسه آ:  ٣-١٢جدول 

 .)يکطرفه Anovaبروش ( نظر اکسيژن حملول

تيمار 

 شاهد
 تيمار آزمون

عامل 

 متغير
*Sig. 

 آب دريا

٠.٠٠٠ اکسيژن حملول آب استخر آرامش 

٠.٠٠٠ اکسيژن حملول آب فيلرت شنی

٠.٠٠٠ اکسيژن حملول (UV)آب پرتو گرفته 

٠.٠٠٠ ولاکسيژن حمل آب کلرينه شده

تيماری که کلر و 

 پرتو فرابنفش گرفته

٠.٠٠٠  اکسيژن حملول

٠.٩١۴ اکسيژن حملول آب تانکهای ميگو

دال بر آن است که تفاوت معنی داری  ٠.٩۵کمرت از  .Sigمقدار  *

  .  بين دو تيمار وجود دارد
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  چهارمفصل 
  "بحث و نتيجه گيري نهايي"
  

  ):فصل پنجم بحث و نتيجه گيری(بحث و نتيجه گيری -۴
مثال (در هر تيمار اثر يک عامل در اين مطالعه   

مورد حبث و بررسی قرار گرفت لذا ) تاثير پرتو فرابنفش

مستقال ذکر ) فاکتور(نتايج حاصل از بررسی هر عامل 

مهچنين، در اين فصل داده های مربوط به هر . شده است

ت، برای اين تيمار با ساير تيمارها مقايسه شده اس

  MS-Excelمنظور داده ها ی پروژه ابتدا در برنامه

ذخيره سازی شد و بررسی های اوليه آماری مثل ميانگين 

بررسی . گيری و هتيه منودارها به کمک آن اجنام گرديد

. صورت گرفت SPSSهای دقيقرت آماری به کمک نرم افزار 

تا  ٣- ۴نتايج حاصل از بررسی آماری داده ها در جداول 

در ادامه دست آورد .  فصل قبل آورده شده است ٣- ١٢

  .حاصل از اجرای کل پروژه به حبث گذاشته شده است

  

  :نتيجه گيری از بررسی تعداد کل باکتريها در تيمارها-۴-١
بر اساس يافته های مذکور مشخص گرديد که   

 ٧(ميانگين تعداد کل باکرتيها در طول اجرای پروژه 

 ۵١٨٧برابر با )  منونه ٢١مجعًا  - ریتکرا ٣نوبت آزمايش 

باکرتی در هر ميليمرت آب دريا بوده است اين در حالی 
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عدد در  ۴۴۴٩بود که اين تعداد در آب استخر آرامش 

به دست آمده مشخص شد که  نتايج با بررسی. ميليمرت بود

عدد در ميلی  ٧٣٨تعداد باکرتيها در آب استخر آرامش 

است به عبارتی ديگر ذخيره  مرت کمرت از آب دريا بوده

درصدی ١۴سازی آب دريا در استخر آرامش کًال سبب کاهش 

هر چند که افت تعداد . در تعداد کل باکرتيها شده بود

باکرتيها توسط آن چندان رضايت خبش نبود اما بنظر می 

چون به هر حال از تعداد آيد نقش استخر آرامش مثبت 

داده ها نشان داد  بررسی دقيقرت .باکرتيها کاسته بود

منونه های معدودی از آب استخر آرامش وجود داشتند که 

تعداد کل باکرتی های آهنا بيش از تعداد کل باکرتيها آب 

دريا بود اما به کمک ميانگين گيری مشخص گرديد که در 

کل ميانگين تعداد کل باکرتيها در آب استخر آرامش کمرت 

داليلی که برای آن شايد يکی از . از آب دريا بوده است

بتوان ذکر کرد آن باشد که در آب استخر آرامش به 

دليل سکون آب، تابش مستقيم نور خورشيد و تغييرات 

دمايی و مهچنين رسوب يافنت ذرات معلق و مواد آلی و 

حتی رسوب برخی از باکرتيها، تعدا باکرتيها در مقايسه 

آن  اما مهم. کمرت بوده است%) ١۴(با آب دريا اندکی 

در کل تعداد باکرتيها، با % ١۴است که علی رغم کاهش 

بررسی آماری داده ها مشخص شد که آب دريا با آب 

از نظر تعداد ) P< 0.05(استخر آرامش تفاوت معنی داری 

   . کل باکرتيها نداشته است

و  SPSSبررسی آماری داده ها که به کمک نرم افزار 

نشان داد که آب  اجنام شد) ANOVA(روش آنوای يک طرفه 

دريا با استخر آرامش از نظر تعداد کل باکرتيها تفاوت 

چشمگيری نداشته و بين اين دو تيمار از نظر تعداد کل 

در ). P<0.05(باکرتيها تفاوت معنی داری وجود ندارد 

حقيقت از ديدگاه آماری منونه آب استخر آرامش با آب 



  گزارش هنايی طرح حتقيقاتی/    ۶١
____________________________________________  

 
گرديد  البته مهانگونه که ذکر. دريا يکسان طلقی شد

از کل % ٨۶ميزان کل باکرتيهای آب استخر آرامش معادل 

باکرتيهای آب دريا بود اما اين کاهش سبب ايجاد تفاوت 

اين موضوع از . معنی داری بين اين دو تيمار منی شد

ديدگاه علمی نيز قابل استناد بود چرا که در استخر 

آرامش هيچگونه فرآيند ضد عفونی و پااليش اجنام منی شد 

و تنها بدليل سکون آب مقداری اندکی از ذرات معلق ته 

آب دريا بعنوان  مطالعهدر طی اين . نشين می شدند

تيمار شاهد در نظر گرفته شد و ساير تيمارها با آن 

مقايسه می شد اما بعد از بررسيهای آماری و بدليل 

عدم تفاوت معنی دار تيمار شاهد با آب استخر آرامش 

آب استخر آرامش بعنوان شاهد دوم  تصميم بر آن شد تا

بر اين اساس جهت ارائه مقايسه ها و . انتخاب شود

تيمارها مورد  متامیمنودارها تصميم بر آن شد تا 

) آب دريا و آب استخر آرامش(آزمون، با دو تيمار 

بطور مثال در برخی از منودارهای فصل قبل . قياس شود

آب دريا (اهد تعداد باکرتيها در هر تيمار با تيمار ش

و آب استخر آرامش مورد مقايسه ) بعنوان شاهد اصلی –

  .   قرار گرفت

با بررسی ساير تيمار ها از نظر تعداد کل   

مشخص گرديد که ) ٣فصل  ٨جدول (باکرتيها با آب دريا 

، )با فيلرت شنی (تعداد کل باکرتيها در آب فيلرت شده 

کلرزده  ، آب)UVبا اشعه فرابنفش (آب پرتو دهی شده 

)ppt و آبی که مهزمان حتت تاثير ) هيپو کلريت کلسيم ١٠

و کلر قرار گرفته بود به ترتيب  (UV) اشعه فرابنفش 

عدد در ميلی مرت بود به   ٨٧و   ١۴٣، ١١۶۴، ٢٧٨٢

 ٩٧، ٧٧، ۴۶عبارت ديگر تيمارهای مذکور به ترتيب سبب 

. درصد کاهش در تعداد کل باکرتيهای آب دريا شدند ٩٨و 

بنابراين فی ما بين هر يک از تيمارهای مذکور با آب 
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ضمنا با ). P<0.05(دريا تفاوت معنی داری وجود داشت 

بررسی داده ها مشخص شد که سه تيماری که بيشرتين 

تاثير را بر کاهش تعداد باکرتيها داشتند به ترتيب 

  :اولويت عبارت بود از 

ند پرتو تيماری که در آن به طور مهزمان از دو فرآي- ١

  .دهی و کلر زنی استفاده شده بود

تيماری که از کلر به عنوان عامل ضدعفونی کننده - ٢

  .استفاده شده بود

ل ضدعفوتی تيماری که از پرتو فرابنفش به عنوان عام- ٣

  .کننده استفاده شده بود

در کل چنين می توان نتيجه گيری منود که فيلرت   

م کلر و اشعه شنی، کلر، اشعه فرابنفش و کاربرد توا

درصد از  ٢و  ٣، ٢٣، ۵۴فرابنفش برتتيب سبب شد تنها 

  . باکرتيها زنده باقی مبانند و بقيه از سيستم حذف شدند

مقايسه آب تانک ها حاوی ميگو با ساير تيمارها   

نشان داد که آب اين تيمار نه تنها با آب تصفيه شده 

تفاوت چشمگيری دارد بلکه تعداد باکرتيهای آن به 

لذا چنين بنظر می رسيد . راتب بيش از آب دريا استم

و تکثير  يطی تانکهای پرورش ميگو جهت رشدکه شرايط حم

باکرتيها مناسب است چرا که ميانگين تعداد کل باکرتيها 

عدد در ميلی مرت بود که  ٢۵٨٣٣در آب تانکهای ميگو 

مقايسه اين عدد با آب دريا نشان می دهد تعداد کل 

برابر  ۵آب تانک های حاوی ميگو تقريبا باکرتيها در 

برابر بيش از تيماری بود که  ٢٩۶بيش از آب دريا و 

اين . به کمک کلر  و پرتو فرابنفش ضد عفونی شده بود

  :تفاوت حداقل به سه دليل  بديهی و قابل توجيه بود

اوًال ميگو در دستگاه گوارش خود باکرتيها را نگه  - ١

که تعداد عی ميگو مهچنين مواد دف. داری می کند

مستقيما وارد آب فراوانی باکرتی و مواد آلی دارد 
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تانک ها می شد لذا ميزان مواد آلی تانک ها زياد 

  .بود که اين خود سبب رشد باکرتيها می شد

به جهت تغذيه ميگوها به تانکها  غذای ميگو - ٢

افزوده می شد اين امر سبب افزايش تراکم انواع 

چربی و قندها در آب مواد آلی مثل پروتئين، 

تانکها می شد بنابراين بسيار بديهی است در آب 

چنين تانکهايی تراکم باکرتيها بسرعت افزايش 

بسيار بديهی است که باقيمانده های غذايی . يابد

بطور مثال تاآار . سبب تسهيل رشد باکرتيها می شد

، آه حتقيقاتی در خصوص پرورش ميگو در سيستم ٢٠٠٣

دارد آه  اظهار مي. اجنام داده استمدار بسته شده 

غذاي ميگو سبب افزايش نيرتوژن و فسفر آب 

  .  )Thakur,2003(شود مي

ای که به تعداد باکرتيها در آب تصفيه شده  - ٣

رسيد بنابراين منی به صفر تانکها افزوده می شد 

و آب تصفيه شده  از طريق تعداد اندکی از باکرتيها

وارد تانک های  در هنگام آبگيری و يا تعويض آب

اين باکرتيها در نتيجه وجود مواد . ميگو می شد

آلی به سرعت رشد منوده و بر مجعيت آهنا افزوده می 

در هر حال مقايسه آماری آب تانک های حاوی . شد

ميگو با ساير تيمارها تفاوت معنی داری وجود 

اين تفاوت از نظر عددی بسيار  .)P<0.05(داشت 

اد که تعداد باکرتيها در آب واضح بود و نشان می د

تانکهای ميگو بيش از ساير تيمارها است و با 

داشته  (P<0.05)کليه تيمارها تفاوت معنی داری 

  .است
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  : تاثير فيلتر شنی-۴-٢
آب آن از فيلرت نشان داد تيماری که  بررسی ها  

با آب دريا تفاوت داشت، اين  شده بود شنی عبور داده

) تکرار ٣هر نوبت (رداری نوبت منونه ب ٧موضوع در 

ميانگين تعداد کل باکرتيها . قابل اثبات و استناد بود

و  ۵١٨٧در آب دريا و در آب فيلرت شنی برتتيب معادل 

 یو ميانگين تعداد کل ويربيوها سلول در ميلی ليرت ٢٧٨٢

عدد در هر ميلی ليرت  ۶۵٨و  ١٢۴١آهنا برتتيب معادل 

ر تعداد کل باکرتيها تفاوت دو تيمار مذکور از نظ. بود

نيز معنی دار  آماری و تعداد کل ويربيوها و از ديدگاه

(P<0.05)  بنابراين). فصل قبل ١٢- ۴و  ١١- ۴ول اجد(بود 

چنين می توان استنباط منود که نقش فيلرت شنی مثبت و 

سبب کاهش بار باکرتيايی آب دريا می شد اين نقش غير 

لرت شنی را قابل اغماض بود يعنی منی توان نقش في

چرا که فيلرت . ناديده گرفت و آنرا از سيستم حذف منود

عدد در  ۵١٨٧شنی باعث شده بود تعداد کل باکرتيها از 

عدد در هر ميلی ليرت کاهش يابد  ٢٧٨٢هر ميلی ليرت به 

از مجعيت باکرتيايی % ۴۶بعبارت ديگر فيلرت شنی مذکور 

ه نصف را کاسته بود  و تعداد باکرتيها را تقريبا ب

اگر کاهش باکرتيها را در مقياس . تقليل داده بود

لگاريتمی مورد ارزيابی قرار دهيم مجعيت باکرتيايی 

هر . لوگ کاهش يافته بود ٠.٢٧توسط فيلرت شنی مبيزان 

چند که کاهش تعداد باکرتيها توسط فيلرت شنی بسيار 

چشمگير می منود اما آب فيلرت شده توسط آن، هنوز با 

وب مورد نظر و قابل انتظار فاصله بسيار شرايط مطل

بنابراين بسيار بديهی بود که فيلرت شنی به . داشت

تنهايی و مبنظور کاهش مجعيت باکرتيها نتيجه رضايت خبش 

. نداشت هر چند بکارگيری آن کامال ضروری و مطلوب بود

هنايتا می توان چنين عنوان منود که بايستی آب دريا پس 
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در تراکم باکرتيايی % ۴۶شنی و کاهش از عبور از فيلرت 

آن،  توسط ساير روشهای ضد عفونی که موثرترند ضد 

  .       عفونی گردد

  

  : (UV)تاثير پرتو فرابنفش -۴-٣
آب پرتو دهی شده با اشعه فرابنفش از نظر تعداد   

کل باکرتيها و مهچنين تعداد کل ويربيوها مورد بررسی 

بررسی ها نشان . شدقرار گرفت و با آب دريا مقايسه 

داد تيمارهايی که آب آن به کمک اشعه فرابنفش 

پرتودهی شده بود با آب دريا تفاوت داشت، اين تفاوت 

ميانگين . نوبت آزمون اجنام شده قابل استناد بود ٧در 

تعداد که باکرتيها در پرتودهی شده با با اشعه 

بود، اين در حالی  سلول در ميلی ليرت ١١۶۴فرابنفش 

سلول در  ۵١٨٧که تعداد کل باکرتيها در آب دريا  بود

ميانگين تعداد کل ويربيوها . تعيين شده بود ميلی ليرت

در آب پرتودهی شده با اشعه فرابنفش و آب دريا برتتيب 

تفاوت دو . بود سلول در ميلی ليرت ١٢۴١و  ٣١٩معادل 

تيمار مذکور از نظر تعداد کل باکرتيها و تعداد کل 

بود  (P<0.05)از ديدگاه آماری معنی دار ويربيوها و 

مشخص گرديد که پرتو ). فصل قبل ١٢- ۴و  ١١- ۴ول اجد(

درصد از باکرتيهای موجود در آب  ٧٧فرابنفش سبب حذف 

چرا که تعداد کل باکرتيهای آب دريا از . دريا می شد

 سلول در ميلی ليرت ١١۶۴به  سلول در ميلی ليرت ۵١٨٧

ش باکرتيها را در مقياس اگر کاه. کاهش يافته بود

لگاريتمی مورد ارزيابی قرار دهيم مشخص می شود که 

لوگ تعداد باکرتيها   ٠.۶۵پرتو فرابنفش سبب شده که 

  .کاهش يابد
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  : تاثير کلر-۴-۴
نشان داد تيماری که به آن کلر زده  بررسی ها  

اين تفاوت هم از . با آب دريا تفاوت داشت شده بود

ها و هم از نظر تعداد کل ويربيوها نظر تعداد کل باکرتي

ميانگين تعداد کل باکرتيها در آب دريا . معنی دار بود

سلول  ١۴٣و  ۵١٨٧و در آب کلر زده شده برتتيب معادل 

آهنا برتتيب  یو ميانگين تعداد کل ويربيوها در ميلی ليرت

تفاوت دو . عدد در هر ميلی ليرت بود ٢٧و  ١٢۴١معادل 

کاهش تعداد کل باکرتيها و تعداد  تيمار مذکور از نظر

. بود (P<0.05)معنی دار  آماریکل ويربيوها از ديدگاه 

مقايسه دو تيمار مذکور نشان داد که فرآيند کلر زنی 

نقش موثری بر کاهش تعداد باکرتيها داشته بطوری که 

از مجعيت % ٩٧.٨از مجعيت کل باکرتيها و % ٩٧.٢سبب حذف 

کلر در ضد عفونی آب بسيار نقش . کل ويربيوها شده است

چشمگير بود و بکارگيری آن مبنظور ضد عفونی آب اکيدا 

توصيه می شود البته الزم است پس از کلر زنی تدابير 

الزم مبنظور دفع کلر اضافی و کاهش باقيمانده آن در آب 

اجنام شود چرا که کلر برای آبزيان بشدت مسی است و الزم 

بررسی . نکته توجه شود است قبل از تعويض ّآب به اين

دادها در مقياس لگاريتمی نشان داد که کلر سبب می 

. لوگ کاهش يابد  ١.۵۵شود مجعيت کل باکرتيها مبيزان 

کلر سبب شده بود تا مجعيت کل باکرتيها در آب ضد عفونی 

درصد از  ٢.٧برابر کمرت باشد بطوری که تنها  ٣۶شده  

زنده باقيمانده  باکرتيها پس از اعمال فرآيند کلر زنی

  . بودند

  

  :(UV)تاثير توام کلر و پرتو فرابنفش -۵-۴
بررسی تيمار کلر مقايسه آماری نتايج حاصل از   

و  (UV)پرتودهی شده با نور فرابنفش تيمار شده، زنی 
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تيماری که مهزمان از کلر و پرتو فرابنفش استفاده شده 

ا هر کدام مستقال و از نظر تعداد کل باکرتيها ببود 

داشتند تفاوت معنی داری ) آب دريا(تيمار شاهد 

)P<0.05(  يعنی کلر، اشعه فرابنفش و تاثير توام آن دو

بررسی های . سبب می شد تا تعداد باکرتيها کاهش يابد

آماری نشان داد تيماری که تنها حتت فرآيند کلر زنی 

قرار گرفته بود و تيماری که مهزمان از کلر و پرتو 

ده شده بود با هم تفاوت معنی داری فرابنفش استفا

اما از نظر عددی مشخص شد که تاثير  )P<0.05(نداشتند 

مهزمان کلر و پرتو فرابنفش بيش از تاثير کلر به 

آندو  .Sigتنهايی است حتی از نظر آماری مشخص شد که 

اما تيماری که تنها حتت فرآيند . با هم تفاوت دارد

ار گرفته بود با قر (UV)پرتودهی با نور فرابنفش 

تيماری که مهزمان از کلر و پرتو فرابنفش استفاده شده 

هنايتا ). P<0.05(شتند بود با هم تفاوت معنی داری دا

چنين می توان نتيجه گيری منود که هبرتين حالت برای 

تصفيه آب استفاده مهزمان از پر تو فرابنفش و ماده ضد 

ارگيری اما اگر امکان به ک. عفونی کننده کلر است

مهزمان اين دو فرآيند امکان نداشته باشد استفاده از 

استفاده از پرتو فرابنفش . کلر هبرتين گزينه خواهد بود

هر چند موثر است اما به اندازه تاثير توام کلر و 

. اشعه فرابنفش و يا تاثير کلر به تنهايی منی باشد

نتيجه ايده آلی  استفاده از پرتو فرابنفش به تنهايی

از % ٧٧چرا که به کار گيری اين اشعه تنها  .دهد منی

از % ٢٣کل باکرتيهای آب دريا را از بين  می برد و 

اين در  باکرتيها در آب دريا زنده باقی می ماندند

از کل باکرتيها را از بين می % ٩٧حالی بود که کلر 

از باکرتيها در آب دريا زنده می % ٣برد و تنها 

توام کلر و اشعه فرابنفش به  ماندند و باالخره تاثير



بررسی کارائی روشهای خمتلف     ________________________________
 ۶٨..../ در تيمار منودن آب

از کل باکرتيها از بين رفته بودند و % ٩٨قدری بود که 

از باکرتيها در آب دريا زنده باقيمانده % ٣تنها 

در خصوص تاثير اشعه فرابنفش به تنهايی بايد  .بودند

 اذعان منود تاثير تنهايی اين اشعه رضايت خبش نبود، 

کارگاه های تکثير  با توجه به اينکه حجم آب مصرفی در

% ٢٣ و تاثير اين اشعه سبب می شد کهميگو زياد است 

از باکرتيها مهچنان در آب زنده مبانند لذا چنين مقداری 

به  UVو به کار گيری اشعه  بودغير قابل اغماض 

در هر حال  .رضايت کامل حاصل آورد ستتنهايی منی توان

کلر و تاثير دو فاکتور ها نشان داد که مقايسه تيمار

هبرتين نتيجه را می دهد به طور مهزمان   UVاشعه فرابنفش

لوگ   ١.٧٨به ميزان   باکرتيها کل که تعداد بطوری

بعبارت هبرت تعداد باکرتيها در آب دريا که  .داشتکاهش 

حتت تاثير دو فرآيند کلرزنی و اشعه فرابنفش بطور 

برابر کاهش يافته  ۶٠مهزمان قرار گرفته بود حدود 

   .بود

  

  : مقايسه آب تانکهای حاوی ميگو با آب تصفيه شده-۶-۴
مقايسه آب تانکهای حاوی ميگو دال بر افزايش   

. ناگهانی تعداد کل باکرتيها و تعداد کل ويربيوها بود

جهت آبگيری يا تعويض چنين تانکهايی از آب تصفيه شده 

اما آزموهنا نشان داد تعداد باکرتيهای . استفاده می شد

. ر آب تانکها مبراتب بيش از آب تصفيه شده استمذکور د

تعداد کل باکرتيها در آب دريا، آب استخر ارامش، آب 

، آب پرتو دهی شده با اشعه )فيلرتشنی(فيلرت شده 

فرابنفش، آب کلر زده شده و آب تيمار شده به کمک 

، ۵١٨٧فرآيند توام کلر و اشعه فرابنفش برتتيب معادل 

است  سلول در ميلی ليرت ٨٧، ١۴٣، ١١۶۴، ٢٧٨٢، ۴۴۴٩

حال آنکه تعداد کل باکرتيها در آب تانکهای حاوی ميگو 
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بدين ترتيب نه تنها از . بود سلول در ميلی ليرت ٢۵٨٣٣

ديدگاه آماری بين آب تانکهای پرورش ميگو و ساير 

 (P<0.05)تيمارها از مجله آب دريا تفاوت معنی داری 

عددی تفاوت بسيار وجود داشت بلکه اين تفاوت از نظر 

چشمگيری داشت و مشخص شد تعداد کل باکرتيها در آب 

برابر  ٢٩۶و    ١٨٠، ٢٢، ٩، ۶، ۵تانکهای ميگو برتتيب 

اين در حالی بود که . بيش از تيمارهای مذکور بود

تعداد باکرتيها در آب تانک های حاوی ميگو در مقايسه 

با آب دريا، آب استخر آرامش، آب فيلرت شده 

، آب پرتو دهی شده با اشعه فرابنفش، آب )رتشنیفيل(

کلر زده شده و آب تيمار شده به کمک فرآيند توام کلر 

 ١.٣۴،  ٠.٩۶،  ٠.٧۶،  ٠.۶٩و اشعه فرابنفش به ترتيب 

لذا چنين . لوگ افزايش نشان می داد ٢.۴٧و   ٢.٢۵، 

نتيجه گيری شد که عوامل حاکم بر تانکهای حاوی ميگو 

  . م باکرتيها در آب تصفيه شده می شدسبب افزايش تراک

  

  : باکتريهای شناسايی شده-۴-٧
باکرتيهای شناسايی شده در اين پروژه بر اساس   

 مطالعهاين . معرفی شده اند  ۴فصل  ١٠و  ٩ جداول

نشان داد طيف وسيعی از باکرتيها در آب دريا وجود 

رتو فرابنفش و عمل ضد عفونی با کلر مهراه با پ. دارد

درصد از باکرتيها را  ٩٨تا ه است وانايی را داشتاين ت

  . از بين بربد

، در طی منونه برداريهای خود از آب ١٩٨١آستين   

شور و در هچری توانست باکرتيهای باسيلوس، اروينيا، 

  . (Austin,1981)ميکروکوک و ويربيو را شناسايی منايد 

مهچنين در حتقيقی ديگر  از هچری ميگو باکرتيهای 

يجنس، سودوموناس، ائروموناس، فالوباکرت و ويربيو آلکال
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طيف وسيع تری  مطالعهدر اين . (Hameed,1993)جداسازی شد 

شناسايی شد که باکرتيهای فوق الذکر رانيز از باکرتيها 

بررسی منونه ها نشان داد که از منونه آب . شامل می شد

ی مهم بيماريزا برای ضد عفونی شده هيچ يک از باکرتيها

ربيو مهچون وي )ليتوپنوس وانامی(ی پرورشی بوشهر گومي

  . جداسازی نشده هاروی و ويربيو آنگوئيالروم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    :ات پيشنهاد - ۵
آنچه که در خصوص ضد عفونی آب دريا پيشنهاد می  - ١

گردد آن است که اوال مديريت و استعمال آب سامل در 

ه قابل صنعت تکثير و پرورش ميگو بسيار حياتی و نکت

ثانيا آنکه جهت پااليش آب از عوامل . تامل است

باکرتيايی از مجله عوامل بيماريزای باکرتيايی توصيه می 

شود از دو روش توام کلر زنی و استعمال اشعه فرابنفش 

  . استفاده شودپس از فيلرت شدن آب توسط فيلرت شنی 

اندازه گيری ميزان حساسيت ميگـو در مراحـل خمتلـف     - ٢

پست الروی، جوانی و مولد به مقادير خمتلف مـواد   الروی،
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ضد عفونی کننده مثل کلر گازی، هيپو کلريـت کلسـيم و   

دی اکسيد کلر يکی از حتقيقـات کـاربردی و ضـروری مـی     

ضمنا اندازه گيـری غلظتـی از مـواد ضـد     . تواند باشد

عفــونی کننــده خمتلــف بــرای از بــين بــردن باکرتيهــای 

خی ويروسها مثل لکه سفيد از بيماريزای خمتلف و حتی بر

  . مجله حتقيقات پيشنهادی است

تکثير کنندگان و پرورش دهندگان نبايستی تنها به  – ٣

سامل بودن ميگوی خود در فاز پرورش قانع باشند چرا که 

ميگوی خبشی از غذای انساهنا را تشکيل می دهـد و سـالمت   

  . انسان در گرو سالمت غذای اوست

ن جتارت جهانی، شامل توسـعه و  قوانين جديد سازما  

تدوين استانداردهای ملی کشورهای عضو در راستای سالمت 

و امنيت مواد غذايی، محايت از حقـوق مصـرف کننـدگان،    

تسريع در جتـارت بـين املللـی مـواد غـذايی و هببـود و       

از ايـن رو، ايجـاد   . ارتقاء رشد اقتصـادی کشورهاسـت  

مهای نظـارتی  امنيت مواد غذايی و افزايش کيفيت سيسـت 

خواهـد شـد    (GMP)موجب هببود وضعيت مديريت هبينه توليد 

ميگو بلکه برای حفظ سالمت نه تنها لذا ). ١٣٨۴مطلبی،(

صنعت  توسعه پايدارمصرف کننده و برای برای حفظ سالمت 

ميگو شايسـته اسـت کـه کليـه اسـتانداردها و ضـوابط       

جـه  هبداشتی از ابتداء تا سر سفره مصرف کننده مورد تو

منظـور شـده    HACCPدر اصـول   که ايـن مهـم  قرار گيرد 

و نه تنها آب بلکه بايستی خوراک ميگو نيـز بـه   . است

حنوی باشد که نه تنها سـالمت ميگـو بلکـه سـالمت مصـرف      

مهچنـين دسـت انـدرکاران صـنعت     . کننده را تضمين منايد

ميگـــو اعـــم از تکثيـــر کننـــده، پـــرورش دهنـــده، 

ــ  ــوراک و داروه ــدگان خ ــرآوری  توليدکنن ــو و ف ای ميگ

کنندگان بايستی بدانند که اين مصرف کننده است که با 

خريد خود از آهنا محايت می منايد و در صورتی که اعتماد 
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مصرف کننده از بين برود صنعت ميگو نيز لطمـه خواهـد   

   .  خورد

برخی از جلبکهای تک سلولی مضر هستند و حتـی بـا    -  ۴

بـرای سـاير آبزيـان    توليد متابوليتهای مسی، حمـيط را  

استفاده از کلر و يا . (Seymour,1980)نامساعد می سازند 

پرتو فرابنفش و يا ساير روشهای ضد عفـونی بـر کـاهش    

تعداد جلبکها های آب دريا موثر است و می تواند مجعيت 

اين موضوع می تواند عنوانی بـرای  . آهنا را تقليل دهد

  .حتقيقات آتی باشد

تالش اند تا پيش بينی وضـعيت آب   امروزه حمققان در – ۵

يک اکوسيستم را مدل سازی منايند تـا بتواننـد وضـعيت    

بـدين  . روز بعد پيش بينـی مناينـد   ٢الی  ١آنرا برای 

های خمتلف و مدهلای رايانـه ای هبـره مـی    حسگرمنظور از 

بتـوان بـرای    شايد از اين الگو.  (Hatzikos,2008)گيرند 

ا در منـاطق آبـزی پـروری    از آب دري هبره برداری هبينه

    . ايران نيز هبره گرفت

طراحــی و ســاخت دســتگاه پرتــوفرابنفش در ايــران  – ۶

مقدور است لذا می توان براحتی از آن جهت ضـد عفـونی   

آب در صنايع خمتلف هبره گرفت حتـی پيشـنهاد مـی گـردد     

برای باالبردن کارائی، هبرت است که آب مکررا و طی چنـد  

البتـه  . ی فرابنفش ضد عفونی شـود نوبت توسط دستگاهها

در چنين شرايط الزم است تدابيری جهت برطرف سازی مواد 

  . مضر حاصل شده در آب در اثر اشعه اختاذ شود

که گونه غالب از  نشان داد با توجه به اينکه حتقيق - ٧

است و با توجـه بـه    V.natriegensويربيوهای دريايی باکرتی 

کرتی در مقايسه بـا سـاير   اينکه مهمرتين خصوصيت اين با

لـذا توصـيه   . ويربيوها، توانايی ختمير قند رامنوز است

می شود اولين قدم جهت شناسايی ويربيوهای جداسازی شده 
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از آب دريا اجنام آزمون جتزيه قند رامنـوز باشـد، بـا    

  .اين عمل در وقت و هزينه صرفه جويی می شود

  

  

     

  

  : منابع - ۶
. ابراهيمــی، ف. اده، ماکــربز. ع.، غ.اســتکی، ع -   

بررسی مستمر اثرات . ١٣٨۴. سليمی. اجاللی، م. سراج، ک

متقابل زيست حميطی ناشـی از فعاليـت و توسـعه پـرورش     

 - موسسـه حتقيقـات شـيالت ايـران    . ميگو در منطقه تيـاب 

. ايـران . پژوهشکده اکولوژی خليج فارس و دريای عمـان 

  .صفحه ۶۴

ــب، م -    ــلطانی. ؛ م. افشارنس ــهای . ١٣۵۶، .س روش

وزارت جهاد کشـاورزی، موسسـه   . تشخيص بيماريهای ميگو

حتقيقات شيالت ايـران، مـديريت اطالعـات علمـی، هتـران،      

  . صفحه ١٧۵. ايران

آيـين  . آلبوشـريف، خ . نوری نژاد، ع. اميدی، م -   

بررسی اثـرات  . ١٣٨٣. مرزبان. ر.حق شناس، ع. مجشيد، آ

. و مند بوشـهر  آبزی پروری بر حميط زيست در مناطق حله

. پژوهشـکده ميگـوی کشـور    - موسسه حتقيقات شيالت ايـران 

  .صفحه ٨٩. ايران

ــدی، م -    ــژاد، س . امي ــوری ن ــرخبش، ب. ، م.ن . مي

. امسـاعيلی، م . آلبوشـريف، ف . جنـديان، ع . قائدنيا، آ

بررســی اثــرات زيســت حميطــی ناشــی از . ١٣٨۶. ســلطانی

لـوار  فعاليت و توسعه پرورش ميگو در منـاطق حلـه و د  

پژوهشـکده ميگـوی    - موسسه حتقيقات شيالت ايـران . بوشهر

  .صفحه ٩٨. ايران. کشور
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متــين فــر، . ســلطانی، ع. م ،.ر.حســن نيــا، م -   

ــاميان، و.س ــه،. حس ــور، . س.م يگان ــی . ١٣٨۶گنج بررس

بر روی رشد، بازماندگی ) پروبيوتيکها(تاثير باکرتيها 

قـات  موسسـه حتقي . و مقاومت در مراحل تکثيـر و پـرورش  

   .صفحه ٨۴. هتران. شيالت ايران

اصول طراحی تصفيه خانـه  . ١٣٧٧، .م.حسينيان، س -   

انتشـارات آينـده   . های فاضـالب شـهری و پسـاب صـنعتی    

  .صفحه ٣۵۴. سازان، هتران

. ١٣٨٠. روســـــــتاآزاد،. ، ر.زمـــــــانی، ج -   

انتشارات ارکان، اصفهان، . بيوتکنولوژی برای مهندسين

  .صفحه ۴٩٢. ايران

اصـول کيفيـت و تصـفيه    . ١٣٧١. يعت پناهی، مشر -   

. انتشارات دانشگاه هتران، هتـران، ايـران  . آب و فاضالب

   .صفحه ١٩۶

بررسي علل فساد پنري سـفيد  . ١٣٧۶، .س.گنجور، م -   

ايراني و ارائه راه حلهاي عملـي در بـاالبردن آيفيـت    

 دانشگاه آزاد اسـالمی . پايان نامه کارشناسی ارشد. آن

  . ، ايرانجهرم  واحد جهرم،

جمموعـه روشـهای مشـارش    . الـف  ١٣٨٠. س.گنجور، م -   

گروههای مهم ميکروبی در منونه های آب مراکز تکثيـر و  

 ١٢ .پژوهشـکده ميگـوی کشـور، بوشـهر، ايـران     . پرورش

  .صفحه

گـزارش هنـائی ارزيـابی و    . ب ١٣٨٠. س.گنجور، م -   

ه تعيين تراکم ويربيوهای ميگوی پرورشی سفيد هندی منطق

. پژوهشکده ميگوی کشور، بوشهر، ايران. بوشهر - دلوار 

  .صفحه ١۶

روش عملی مشـارش تعـداد کـل    . ١٣٨٢. س.گنجور، م -   

باکرتيهای هوازی در منونه آب دريا و استخر های پـرورش  

  . صفحه ١٠. پژوهشکده ميگوی کشور، بوشهر، ايران. ميگو
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کنرتل بيماری ها در پـرورش  . ١٣٨٣، .س.گنجور، م -   

پژوهشکده ميگـوی  . يگو به وسيله باکرتيهای پروبيوتيکم

  .صفحه ١۴. کشور، بوشهر، ايران

خالصه آمـار صـيد و پـرورش    . ١٣٨۶، .س.گنجور، م -   

مربوط بـه کـل جهـان، آسـيا و      ٢٠٠۵الی  ١٩۵٠از سال 

  .پژوهشکده ميگوی کشور، بوشهر، ايران. ايران

روشـهای نـوين تشـخيص    . الف ١٣٨٩، .س.گنجور، م -   

فصلنامه دنيای آبزيـان، هتـران،   . يماريها در آبزيانب

  .۴٣- ٣۶، صفحات ١٩مشاره . ايران

مـروری بـر باکرتيشناسـی    . ب ١٣٨٩، .س.گنجور، م -   

پژوهشــکده ميگــوی کشــور، ). کتــاب الکرتونــی(آبزيــان 

  .صفحه ۵۵. بوشهر، ايران

معرفـــی رايجرتيـــن . الـــف ١٣٩٠. س.گنجـــور، م -   

امه دنيای آبزيان، هتـران،  فصلن. ميگوهای پرورشی جهان

  . ۴٣- ٣۶صفحات ، ٢٠مشاره . ايران

تعيين فراوانـی گونـه ای   . ب ١٣٩٠. س.گنجور، م -   

باکرتيهای جنس ويربيـو در آب اسـتخرهای پـرورش ميگـوی     

مهـايش منطقـه ای شـيالت و علـوم     . منطقه دلوار بوشـهر 

  .آبزيان، بوشهر، ايران

ــب، ف -    ــدی نسـ ــت د. ١٣٧۶، .جمـ ــديريت هبداشـ ر مـ

ــو  ــرورش ميگ ــتخرهای پ ــر. (اس ــاکول، .پ: اث ــان راچ ک

شـرکت  ). ليم سوان.سی.فوجنی، و امسيت.ترنبال، اس.اف.جی

سهامی شيالت ايران، مديريت تکثيـر و پـرورش آبزيـان،    

  . صفحه ١٨٠. اداره کل آموزش و ترويج

ــب،  -    ــدی نس ــای  . ١٣٧٧، .ا جمي ــای ميگوه بيماريه

   .صفحه ٢٠٨. انانتشارات نور خبش، هتران، اير. پرورشی

ــر، ب -    ــر. ؛ ز. خمي ــای  . ١٣٨۵، .خمي ــاب راهنم کت

بيماری شناسی و روشهای تشخيص بيماريهای ميگوهای پنه 
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Abstract: 
The project of "Assessment of different methods of water treatment 

on decreasing pathogenic bacteria in shrimp hatcheries" achieved by 
mean of reviewing the effectiveness of various methods on the water 
treatment to reduce bacterial load of sea water. The project performed in 
Bandargah region of Bushehr province in order to checking the effect of 
different methods on the sea water and bacterial population. This project 
has been done over a year. In this study a total of 138 samples was 
collected during seven times and was evaluated as well as 7 treatments. In 
this study, the comparison of the effect of each factors (sand filter, 
chlorine, ultra violet ray, chlorine combined with ultra violet ray) was 
analyzed on the sea water by means of disinfection. During this study, 
other environmental factors such as water temperature, dissolved oxygen, 
pH and salinity was measured till we can ensure that they don’t have any 
negative impact on the treatments. Results showed that the density of 
total bacteria in sea water (Control) was averagely 5187 CFU/ml, this was 
done while the total density of bacteria in the sea water, reservation pool 
sample, sand filter water, water that irradiated with ultraviolet rays, 
chlorinated water and the water that was influenced by both chlorine and 
ultra violet ray was respectively 5187 2137, 4449 2042, 2782 1335, 
1164 692, 143 104, 87 76 CFU/ml. Therefore, reservation pool, sand 
filter, ultra violet ray, chlorine, chlorine-ultra violet ray each of them was 
reduce respectively 14, 46, 77, 97, 98 percent of the density of total 
bacteria or in other words they reduced 0.06, 0.27, 0.65, 1.56, 1.77 log of 
the total population of bacteria in water. Moreover, the results from the 
total count of vibrios showed that reservation pool, sand filter, ultra violet 
ray, chlorine, chlorine-ultra violet ray each of them was reduce 
respectively 17, 47, 74, 98, 99 percent of the density of total vibrios or in 
other words they reduced respectively 0.08, 0.27, 0.59, 1.66, and 1.95 log 
of the total population of vibrios in sea water. 

Also the bacteria that isolated from each treatment were identified 
with the use of biochemical methods that totally were includes a wide 
range of bacteria, the identified vibrios were: 

Vibrio alginolyticus, V. costicola, V. fischeri, V. fluvialis I, V. 
fluvialis II, V. harveyi, V. natriegens, V. nigripulchritudo, V. 
parahaemolyticus, V. plagius I, V. vulnificus, V. anguilarum I, V. 
campbellii, V. nereis, V. proteolyticus, V. splendidus, and Unknown V. 
spp. 

Other identified bacteria belonging to the following genus: 
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Acinetobacter, Aeromonas, Alcaligenes, Bacillus, Borkholderia, 
Eschricia, Enteroacter, Flavobacterium, Micococcus, Proteus, 
Pseudomonas, Serratia, Staphaphylococcus, Streptococcus, and 
Unknown Bacteria spp.  

By comparing the results, we concluded that the best result was 
related to treatment that the sea water had been disinfected after the 
combined effects of chlorine and ultraviolet ray. It was determined that 
this process in compared with other treatments, had been reduced the total 
number of bacteria, the total number of Vibrios, the number of sucrose 
fermentative vibrios, and the number of non-sucrose fermentative vibrios 
respectively 98, 99, 98, 99 percent. In other words, the number of bacteria 
was reduced respectively 1.77, 1.94, 1.82, 2.23 log. So in this study, the 
applied method was introduced as the most effective way of disinfecting 
sea water. Meanwhile, none of pathogenic bacteria for shrimp including 
Vibrio harveyi was isolated by using this treatment. Comparing the 
results showed that the combined effects of chlorine and ultraviolet 
radiation is the most effective applied method for disinfecting sea water. 

 
M.S. Ganjoor. 

2012 A.D. 
 

  

Key Words: 

Shrimp, Water treatment, Sea water, Bacteria, Hatchery 

 
 

 

 

 

   

 

 

  

  

  

  

 


