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بررسی آلودگی باکتریایی پنج گونه از ماهیان دریایی عرضه شده در بازار اهواز و آبادان

چکیذٌ

اللٍ ريمیبوی

یواریسای
تِهٌظَر ؽٌاعایی آلَدگی تاوتزیایی تا تاویذ تز ػَاهل ػوذُ تاوتزیایی ت 
ایي تحمیك 
اًغاًی ،در ضایؼات جلذی پٌج گًَِ اس هاّیاى دریایی ؽاهل ؽَریذُ (،)Otolithes ruber
ّاهَر ( ،)Epinephelus coioidesؽاًه ( ،)Acanthopagrus cuvieriعزخَ
( ٍ )Latjanus malabaricusحلَا عفیذ ( )Pampus argenteusػزضِ ؽذُ در
یفزٍؽاى ؽْزعتاىّای اَّاس ٍ آتاداى در عال  1389-90اًجام گزفتِ اعت .پظ اس
تاسار هاّ 
خزیذاری ،تؼذاد  50لطؼِ هاّی اس ّز گًَِ تِفَرت تقادفی ٍ اًتمال آىّا تِ آسهایؾگاُ
هیىزٍتیَلَصی ،اس ضایؼات (لىِّای خًَی ،هَوَط ٍ ًَاحی خًَزیشی) عطَح هختلف تذى
ؽاهل عز ،تالِ ٍ پَعت تِفَرت جذاگاًِ وؾت دادُ ؽذً .تایج حافلِ ًؾاى داد وِ پَعت
یؼتزیي آلَدگی تاوتزیایی را داؽت ،عپظ ًاحیِ
تذى هاّیاى هَرد آسهایؼ تا  45/3درفذ ت 
عز در رتثِ دٍم ٍ تالِ هاّیاى تا  24درفذ آلَدگی در همام عَم لزار داؽت .گًَِّای تاوتزیایی
جذا ؽذُ ؽاهل Aeromonas ،Aeromonas sobria ،Aeromanas spp.
،hydrophila

aureus

،Staphylococcus

spp.

،Pseudomonas

Enterobacter ،Acinetobacter lowffii ،Pseudomonas aeruginosa
 .Enterococcus spp ٍ Escherichia coli ،spp.تَدًذ .گًَِّای آئزٍهًَاط تا

*1

مىصًرٌ قبئىی
سبرا احمذی

2

3

 .1داًؾگاُ آساد اعالهیٍ ،احذ آتاداى ،اعتادیار گزٍُ
ؽیالت ،آتاداى ،ایزاى
 .2داًؾگاُ آساد اعالهیٍ ،احذ اَّاس ،اعتادیار گزٍُ
ؽیالت ،اَّاس ،ایزاى
 .3داًؾگاُ آساد اعالهیٍ ،احذ اَّاس ،تاؽگاُ پضٍّؾگزاى
جَاى ،اَّاس ،ایزاى
*مسئًل مکبتببت:
L.roomiani@yahoo.com
تاریخ دریافت1391/8/21 :
تاریخ پذیزػ1391/11/29 :

 17/4درفذ ،فزاٍاىتزیي تاوتزیّای هَجَد در ایي هطالؼِ تَدًذ .عپظ عَدٍهًَاطّا در
رتثِ تؼذی لزار داؽتٌذ .ونتزیي تاوتزیّای ؽٌاعایی ؽذُ هزتَط تِ اًتزٍوَوَطّا تا 1/3
یذُهاّیاى ،دارای تیؼتزیي آلَدگی تاوتزیایی ٍ ّاهَر
درفذ تَد .اس تیي هاّیاى ،گًَِّای ؽَر 
گًَِّای
ونتزیي آلَدگی را تِ خَد اختقاؿ دادًذ .تا تَجِ تِ ارتثاطی وِ تیي 
هاّیاى 
تاوتزیایی جذا ؽذُ در ایي تزرعی ٍ گًَِّای ؽٌاختِ ؽذُ در هحیط آب ٍجَد دارد ،هذیزیت
تْذاؽتی اس لحاظ تاهیي ویفیت هٌاعة آب ،جلَگیزی اس افشایؼ تار هَاد آلی هَجَد در آى،
جلَگیزی اس دعتىاری تیؼ اس حذ در هَلغ فیذ ،رػایت تْذاؽت فیاداى ٍ ًحَُ ػزضِ
تْذاؽتی هاّیاى تِ تاسار واهالً ضزٍری اعت.
ياشگبن کلیذی :هاّیاى دریایی ،تاوتزی ،ضایؼات خارجی ،تیواری ،هذیزیت تْذاؽتی.

مقذمٍ
یغتزیي رؽذ
یپزٍری عز 
یگزدًذ .فٌؼت آتش 
یؽًَذٍ ،لی تِ عزػت فاعذ ه 
در ػیي حال وِ هاّیاى هحقَالت غذایی ارسؽوٌذی هحغَب ه 
یپزٍری ول جْاى 154هیلیَى تي
طَریوِ هجوَع فیذ ٍ آتش 
تِ 
تِخَد اختقاؿ دادُ اعت ،
را در تیي فٌایغ هختلف تخؼّای وؾاٍرسی 
تَدُ اعت (.)Food and Agriculture Organization, 2012

تزرعی آلَدگی تاوتزیایی پٌج گًَِ اس هاّیاى دریایی ػزضِ ؽذُ در تاسار اَّاس ٍ آتاداى

هیتاؽذ .هْنتزیي ّذف
وٌٌذُّا 

آىّا تِ هقزف
ّذف ػوذُ وارخاًجات فٌایغ غذایی ،ػزضِ هحقَالت تاویفیت ٍ اهٌیت غذایی تاالی 
یواریسا ٍ اًتمال آىّا تِ اًغاى اعت ( .)Starliper, 2008در ایي راعتا وٌتزل
در هذیزیت ؽیالتی ،جلَگیزی اس هؼزفی ػَاهل ت 
یسا تغیار ضزٍری اعت.
یىزٍارگاًیغنّای تیوار 

ه
هیؽًَذ وِ
یىزٍارگاًیغنّا ّغتٌذ وِ اس طزیك هقزف هاّیاى آلَدُ عثة ایجاد ػفًَت در اًغاىّا 

فزاٍاىتزیي دعتِ اس ه

تاوتزیّا

آىّا ٍ Enterococcus faecalis ،Pseudomonas spp. ،Aeromonas spp. ،Listeria monocytogenes
هْنتزیي 

گًَِّای لیغتزیا اس طزیك
یّایی ًظیز اًتزٍوَوَط ،اعتزپتَوَوَط ٍ ّوچٌیي 
یتاؽٌذ .در عالّای اخیز تاوتز 
 Streptococcusه 
ػولآٍری هاّیاى
آىّا در طی 
ؽذُاًذ وِ ػوذُ 
گغتزدُای در اًغاىّا 

یذهیّای
یّا ،عثة اپ 
هقزف غذاّای دریایی آلَدُ تِ ایي تاوتز 
یّایی ًؾاى دادُ اعت وِ لادرًذ تِ اًغاى هٌتمل ؽذُ ٍ تَلیذ تیواری وٌٌذ ( Novotny et
تیؼتز تز چٌیي تاوتز 
اتفاق افتادُاًذ .هطالؼِ 

.)al., 2004
یواریسای هَاد غذایی
یّای ت 
فؼالیت آًشیوی ٍ هیىزٍتی دٍ ػاهل تغیار هْن در تخزیة تافت هاّیاى ٍ فغاد آىّا ّغتٌذ .تغیاری اس تاوتز 
یتَاًٌذ
یّای هیىزٍتی هَجَد در هحیط سیغت ،ه 
یرًٍذ .آلَدگ 
لادر ّغتٌذ تِ عطَح هَاد تچغثٌذ ٍ حتی تؼذ اس ضذػفًَی وزدى اس تیي ًو 
تٍِعیلِ ًاللیي تِ هحقَالت غذایی هٌتمل ؽًَذ (.)Norhana et al., 2010
تِطَر هغتمین اس طزیك تواط تا عطح یا غیز هغتمین 

یواریسای هاّیاى تاساری اس طزیك دعتىاری در حیي ػولآٍری
یّای ت 
ّ ٍ Prabakaranوىاراى ( )2011گشارػ وزدُاًذ وِ ػوذُ تاوتز 
یتاؽٌذ .اس طزفی
یواریسا یخ ٍ ًوه ه 
یّای ت 
ػوذُتزیي هٌاتغ خارجی ؽیَع تاوتز 

هیآیٌذ .آىّا خاطز ًؾاى وزدًذ وِ
تٍِجَد 
آىّا 

یواریّای ًاؽی اس هقزف هَاد غذایی آلَدُ اس جولِ هاّی ٍ فزآٍردُّای دریایی ٍجَد داردٍ .جَد تیواری
گشارػّای رٍسافشٍى در هَرد ت 

یيوِ ارتثاط هغتمین تا
در هاّیاى حافل ػول هتماتل تیي هاّی ،هحیط سیغت ٍ پاتَصى هَرد ًظز اعت .اًذامّای خارجی هاّیاى تِ دلیل ا 
یگیزًذ.
یواریسا لزار ه 
یةّا ٍ ػَاهل ت 
ًذامّای داخلی در هؼزك اًَاع آع 
یؼتز اس ا 
آب دارًذ ،ت 
پَعت ،اٍلیي خط دفاػی هاّیاى ػلیِ ػَاهل خارجی تَدُ ٍ تزٍس ضایؼاتی هاًٌذ خزاؽیذگی ،سخن ٍ افشایؼ تیؼ اس حذ هَوَط هتزؽحِ
هیگزدًذ
تاوتزیّا ٍ تاس ؽذى راُ ٍرٍد آىّا تِ تذى 

تِخقَؿ
یىزٍارگاًیغنّا هاًٌذ لارچّا ٍ 

عثة ایجاد سهیٌِ تزای فؼالیت اًَاع ه
(.)Sujatha et al., 2011
ػفًَتّای اًغاًی ًاؽی اس پاتَصىّای هٌتملِ اس طزیك هاّیاى فیذ ؽذُ ،واهالً هزتثط تا فقل ،هیشاى تواط تا هاّی (تواط جلذی یا

یوٌٌذٍ ،لی تذٍى
یيوِ اًغاى را تیوار ه 
فزفتطلة ّغتٌذ ٍ تا ا 

یّا
خَراوی) ،هحیط سیغت ٍ ؽزایط ایوٌی فزد اعت .ایي گًَِ تاوتز 
پاتَصىّا آلَدُ ؽَد .راُ دیگز

یتَاًذ تِ ایي
یؽًَذ .اًغاى اس طزیك دعتىاری هاّی یا آب هحتَی آى ه 
یواریسا اس هاّی جذا ه 
ػالئن ت 
یواریّای تاوتزیایی تِ ؽزایط فیشیَلَصیىی هیشتاى ًیش تغتگی دارد .اعتزط ٍ
یتَاًذ اس طزیك خَاروی تاؽذ .تخؾی اس اًتمال ت 
اًتمال ،ه 
هیوٌذ .فلَر تاوتزیایی هاّی ٍ عایز هحقَالت دریایی تاستاتی اس فلَر
راحتتز 

ایوٌی پاییي تذى ،ؽزایط ٍرٍد تاوتزی را تِ درٍى هیشتاى
تاوتزیایی آب هحل سًذگی هَجَدات فیذ ؽذُ اعت (.)Austin and Austin, 2007
ّنسهاى تا افشایؼ آگاّی در هَرد اّویت التقادی پزٍرػ هاّیاى ،هطالؼات ٍ تحمیمات هزتَط تِ تیواریّای تاوتزیایی آىّا ًیش رؽذ

چؾوگیزی داؽتِ اعتٍ .ضؼیت هیىزٍتی هاّیاى دریایی پظ اس فیذ ،ارتثاط ًشدیىی تا ؽزایط هحیط سیغت ٍ ؽزایط هیىزٍتیَلَصیىی
یغتگاُّای تخلیًَِ ،احی آلَدُ ؽذُ (ًَاحی

ویفی آب دارد .فاوتَرّای دیگز ؽاهل دهای آب ،هیشاى ؽَری ،فافلِ تیي هٌاطك فیادی تا ا
یّای پظ اس
تِفَرت طثیؼی در آب ،رٍػّای فیذ ،اًجواد ٍ ػولآٍری ٍ دعتىار 
یّا 
هذفَعّای اًغاًی ٍ حیَاًی)ٍ ،جَد تاوتز 

دارای
یّای ًگْذاری ٍ
یؽَدٍ ،لی تا پیؾزفت در تىٌَلَص 
یّای گزم هٌفی ًغثت دادُ ه 
تِطَر ػوذُ ،تِ تاوتز 
یتاؽٌذ .فغاد َّاسی هاّی 
فیذ ه 
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یؽًَذ ( Akhondzadeh et
تیؼتز ٍ در ًتیجِ عثة فغاد ه 
آىّا 
یّای گزم هثثت ٍ غالثیت 
ػولآٍری هاّی ،فزفت تزای رؽذ تاوتز 


.)al., 2006
یؽًَذ ،اها ایي ٍیضگی را
گزٍُّای تاوتزیایی ،ون تؼذاد ظاّز ه 
یّای گزم هثثت ًغثت تِ عایز 
اس دیذگاُ اوَلَصیىی ٍ فغادپذیزی ،تاوتز 
آىّا ؽزیه ؽًَذ .یىی اس راُّای درن تْتز اوَلَصی
گزٍُّای تاوتزیایی ػولىزد هتماتل داؽتِ تاؽٌذ ٍ تا فغادپذیزی 
دارًذ وِ تا عایز 
هیىزٍارگاًیغنّا در غذا ًِ تٌْا تِ تزویة ؽیویایی غذا

فغاد غذاّای دریایی ،آگاّی اس اّویت افشایؼ تاریخ هقزف آىّا اعت .تماء ٍ رؽذ
یوٌذ (.)Al-Bulushi et al., 2010
تغتگی دارد ،تلىِ ؽزایط ًگْذاری ًیش ًمؼ تغیار هْوی ایفا ه 
ًتیجِای هٌاعة ٍ لطؼی در خقَؿ ٍضؼیت ٍ ویفیت یه هحقَل هؼوَالً تز

تِهٌظَر تذعت آهذى
در ػلن جذیذ تْذاؽت هَاد غذایی ،
یؽَد وِ ًتایج آى در
ىّا تا اعتفادُ اس تغییزات هیىزٍتی ،ؽیویایی ،فیشیىی ٍ حغی الذام ه 
اعاط ًوًَِتزداری اس فزآٍردّا ٍ ارسیاتی ویفی آ 
فزآٍردُّا لاتل اطویٌاى اعت .ؽاخـّای هیىزٍتیَلَصی تا پیؾزفت فغاد هاّی در

یؼتیٌی هذت سهاى هاًذگاری
رد یا لثَل هحقَل ٍ پ 
یّای ًوًَِ هَرد آسهایؼ ؽاخـ خَتی جْت تزرعی هذت سهاى هاًذگاری
ییاتٌذ ،لذا تؼذاد ٍ ًَع تاوتز 
طَل ًگْذاری در یخ افشایؼ ه 
یضُای دارًذ ،تٌاتزایي آلَدگی گَؽت هاّی ٍ ػذم
یتاؽذ .اس آىجایی وِ هاّی ٍ فزآٍردُّای آى در عثذ غذایی هزدم جایگاُ ٍ 
آتشیاى ه 
یؽَد وِ ایي خَد عثة اًتمال راحت
یّای هٌتملِ اس طزیك غذا ه 
آىّا عثة هاًذگاری ٍ رؽذ تاوتز 
رػایت افَل تْذاؽتی در ػولآٍری 
یگزدد .لذا تؼییي هیشاى آلَدگی تاوتزیایی گَؽت هاّی تغیار هْن اعت ،سیزا
یذهیّای ؽذیذ ه 
یغنّا تِ اًغاى ٍ در ًْایت عثة اپ 
ایي ارگاً 
یتَاًذ ؽیَع ٍ اًتؾار آى را در تَلیذات ٍ رصین غذایی هزدم واّؼ دّذ ( Austin and Austin,
تِدًثال آى ارائِ راّىارّای پیؾگیزاًِ ه 


.)2007
تٍِیضُ در تیي تَلیذوٌٌذگاى
تا پیؾزفت ٍ اوتؾافات جذیذ در تخؼ ؽیالت در تزخی هٌاطك ٍ الذام تِ تمَیت ٍ تَعؼِ پزٍرػ آتشیاى 
عاسهاىّای جْاًی هزتثط تا عالهت غذا هاًٌذ عاسهاى خَارٍتار جْاًی ٍ عاسهاى

پیگیزیّای هغتوز تْذاؽتی هَرد تاییذ

خزدُپا ،الذاهات ٍ

یؼتز اس دریاّای آساد
یطّای عاحلی ٍ آبّای داخلی ت 
یواریسا در هح 
یّای ت 
یرعذ ؽیَع تاوتز 
تْذاؽت جْاًی ضزٍری اعت .تِ ًظز ه 
یواریسا در ضایؼات جلذی هاّیاى پظ اس فیذ
یّای ت 
تاؽذ (آخًَذسادُ تغتی ٍ هَعَیّ .)1387 ،ذف اس اًجام ایي هطالؼِ ؽٌاعایی تاوتز 
یؽًَذ.
آىّا عثة آلَدگی در اًغاى ه 
یتاؽذ وِ تا تواط ٍ هقزف 
ه

مًاد ي ريشَب
یفزٍؽاى ٍالغ در ؽْزعتاى اَّاس ٍ آتاداى
تِفَرت تقادفی اس تاسار هاّ 
ایي هطالؼِ اس تاتغتاى  1389تا پاییش  1390اًجام پذیزفت .هاّیاى 
یغِّای هخقَؿ حول هاّی حاٍی یخ ،تِ آسهایؾگاُ هیىزٍتیَلَصی داًؾگاُ آساد اعالهی اَّاس هٌتمل ؽذًذ .اس تیي ایي
خزیذاری ٍ در و 
هاّیاى تؼذاد ً 300وًَِ وِ حاٍی ضایؼات خارجی هؾخـ (خًَزیشی در اطزاف آتؾؼ ،تالِّا ٍ چؾن ٍ ضایؼات جلذی) در عطح تذى
تَدًذ ،تزای اًجام هطالؼات تؼذی جذاعاسی ؽذًذ.
گًَِّای ؽَریذُ (ّ ،)Otolithes ruberاهَر ( ،)Epinephelus coioidesؽاًه ( ،)Acanthopagrus cuvieriعزخَ

( ٍ )Latjanus malabaricusحلَا عفیذ (( )Pampus argenteusاس ّز گًَِ  50لطؼِ) هَرد هطالؼِ لزار گزفتٌذ.
فزمّای هخقَفی وِ تزای ّویي هٌظَر تْیِ ؽذُ تَدًذ ،ثثت ؽذ .داهٌِ ٍسًی ٍ طَلی هاّیاى در جذٍل
آىّا در 
اتتذا هؾخقات تیَهتزی 
 1آهذُ اعت .تزای هطالؼِ فلَر تاوتزیایی ،اس هحل ضایؼات لاتل هؾاّذُ تزداؽت ؽذُ ،عپظ تز رٍی هحیط  TSAحاٍی  5درفذ خَى

تزرعی آلَدگی تاوتزیایی پٌج گًَِ اس هاّیاى دریایی ػزضِ ؽذُ در تاسار اَّاس ٍ آتاداى

یگزاد تِ
یطّای هذوَر جْت رؽذ ػَاهل تاوتزیایی احتوالی در گزمخاًِ (اًىَتاتَر) تا دهای  25درجِ عاًت 
گَعفٌذ وؾت فَرت گزفت .هح 
هذت  24تا  72عاػت ًگِداری ؽذًذ.
یّا جْت تذعت آٍردى پزگٌِّای ته در هحیط  BHIؽذُ ٍ پظ اس آى
پظ اس رؽذ ًوًَِّا ،در هزحلِ تؼذی الذام تِ خالـعاسی تاوتز 
یطّای تیَؽیویایی هَرد ًیاس ٍ
رًگآهیشی گزم ٍ عپظ اًتمال تِ هح 
جْت ؽٌاعایی اٍلیِ ٍ ًیش اطویٌاى اس خالـ تَدى پزگٌِّا الذام تِ 
یِّا ؽذ (جذٍل  .)3تزای اًجام
اًجام تغتّای رایج تَفیِ ؽذُ تَعط  ٍ )1994( Krieg ٍ Holtعلطاًی ( )1375جْت ؽٌاعایی جذا 
هطالؼات آهاری اس ًزمافشار اوغل ٍ  SPSSاعتفادُ گزدیذ.

گًوٍَبی مبَیبن مًرد مطبلعٍ ()1333-1331
جذيل :1مطخصبت طًلی ي يزوی 
گًوٍ مبَی

دامىٍ طًلی (عاًتیهتز)

دامىٍ يزوی (گزم)

Otolithes ruber

34-50

1000-2500

Epinephelus coioides

42-48

1500-3500

Acanthopagrus cuvieri

36-48

850-2000

Latjanu malabaricus

35-42

800-1500

Pampus argenteus

20-26

530-1000

وتبیج
یؼتزیي فزاٍاًی آلَدگی تاوتزیایی تِ تزتیة هزتَط تِ ًاحیِ پَعت ( 45/3درفذ) ،عز ( 30/7درفذ) ٍ تالِ
ًتایج حافلِ ًؾاى داد وِ ت 
یؼتزیي آلَدگی ًاؽی اس ػَاهل تاوتزیایی هزتَط تِ ًاحیِ ؽىوی هاّیاى تَد .در عز هاّیاى هَرد
( 24درفذ) اعت .در ًاحیِ پَعت ،ت 
یؼتزیي ضایؼات ٍ عپظ تالِ
تالِّای هاّیاى ،تالِ ؽىوی دارای ت 
آتؾؼّا ثثت ؽذ .در هیاى 

یؼتزیي تار تاوتزیایی در ًشدیه
هطالؼِ ،ت 
ونتزیي ضایؼات را تِخَد اختقاؿ دادًذ.
پؾتی در همام دٍم ٍ تالِ دهی 
یّای هَرد هؾاّذُ هزتَط تِ خاًَادُ آئزٍهًَاعِ ٍ ونتزیي تاوتزی هتؼلك تِ
یؼتزیي تاوتز 
ّواىطَر وِ در ؽىل  1هؾخـ اعت ،ت 

یؼتزیي تاوتزی هَرد هؾاّذُ تَد ٍ گًَِّای هزتَط تِ جٌظ اًتزٍوَوَطّا اس
خاًَادُ اًتزٍتاوتزیاعِ تَد .گًَِ آئزٍهًَاط ّیذرٍفیال ت 
یدار هؾاّذُ
یّای هَرد هؾاّذُ اختالف هؼٌ 
تافتّای عطحی هاّیاى آلَدُ پَعت ،تالِ ٍ عز ٍ فزاٍاً 
ونتزیي اٍلَیت تزخَردار تَدًذ .تیي 

عَدٍهًَاطّا در رتثِ تؼذی تَدًذ.

آئزٍهًَاطّا،

ؽذ ( .)P˂0/05پظ اس
یؼتزیي فزاٍاًی هزتَط تِ گًَِ آئزٍهًَاط ّیذرٍفیال ٍ ونتزیي همذار هتؼلك تِ جٌظ
در هٌاطك آلَدُ تِ ػَاهل تاوتزیایی در پَعت ،ت 
یؼتزیي هیشاى ٍ جٌظ اًتزٍوَوَط ونتزیي همذار را داؽتٌذ .در تالِ
گًَِّای هتؼلك تِ جٌظ آئزٍهًَاط ت 
اًتزٍتاوتزّا تَد .در عز هاّیاى ،
ونتزیي تاوتزی هؾاّذُ ؽذُ تَد .در هجوَع اس  75تاوتزی ؽٌاعایی
یؼتزیي هیشاى ٍ اؽزیؾیاولی 
هاّیاى گًَِّای جٌظ عَدٍهًَاط ت 
گًَِّای تاوتزیایی جذاعاسی ؽذُ اس ضایؼات
ؽذُ در گًَِّای هاّیاى دریایی هَرد تزرعی (جذٍل  ٍ )2تِهٌظَر همایغِ درفذ فزاٍاًی 
یّای هَرد اًتظار اختالف
گًَِّای تاوتزیایی هؾاّذُ ؽذُ ٍ فزاٍاً 
تافتی تزاعاط آسهَى  SPSSفزك ففز رد ؽذُ ٍ تیي فزاٍاًی 
یؼتزیي فزاٍاًی هزتَط تِ گًَِّای جٌظ آئزٍهًَاط ٍ گًَِ آئزٍهًَاط ّیذرٍفیال
یدار آهاری هؾاّذُ ؽذ ( ٍ )P˂0/05تزایي اعاط ت 
هؼٌ 
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ییيتزی لزار داؽتٌذ .آلَدگی
همامّای پا 
گًَِّا در 
تا  17/4درفذ ٍ گًَِّای جٌظ عَدٍهًَاط تا  16درفذ در رتثِ تؼذی تَد ٍ عایز 
ونتزی اس خَد ًؾاى دادًذ.
یوِ ّاهَر-هاّیاى آلَدگی 
یؼتز اس عایز هاّیاى تَد ،در حال 
تاوتزیایی هاّیاى ؽَریذُ ٍ تؼذ اس آى حلَا عفیذ ت 

یَبی ضىبسبیی ضذٌ در گًوٍَبی مبَیبن مًرد مطبلعٍ
جىسَبی ببکتر 

ضکل :1مقبیسٍ درصذ فراياوی
()1333-1331
.5 Staphylococcus aureus .4 Aeromonas hydrophila .3 Aeromonas sobria .2 Aeromanas spp. .1

.9 Enterobacter spp. .8 Acinetobacter lowffii .7 Pseudomonas aeruginosa .6 Pseudomonas spp.
Enterococcus spp. .10 Escherichia coli

جذيل  :2فراياوی وسبی (درصذ) ي تعذاد گًوٍ ببکتریَبی جذاسبزی ضذٌ بٍ تفکیك محل ضبیعٍ ()1333-1331
وبحیٍ بذن
گًوٍ ببکتری
Aeromanas spp.

پًست

سر

تؼذاد

فزاٍاًی

4

11/8a

Aeromonas sobria

14/9

a

5

Aeromonas hydrophila

23/5

a

8

a

تؼذاد
b

b

2

ba

3

b

3

26/1
8/72
13

Staphylococcus aureus

8/8

Pseudomonas spp.

11/8

4

Pseudomonas aeruginosa

11/8

a

4

a

3

Enterobacter spp.

a

1

Escherichia coli

a

2

4/35

Acinetobacter lowffii

Enterococcus spp.
جوغ

فزاٍاًی
6

a

3

ببلٍ

13

تؼذاد
c

3

cb

1

c

2

cb

2

c

4

16/6
5/5

11/2
11/2

b

4

ba

2

b

1

b

1

b

1

0

0

0

0

0

5/5

100

34

100

23

100

8/7
2/9
5/8

17/41
8/72

4/35
4/35

فزاٍاًی

22/4

16/6

3

cb

1

c

1

5/5

5/5

0
c

1
18

یتاؽذ (.)P˂0/05
یدار ه 
یّایی وِ دارای حزف هؾتزن ًیغتٌذ ،هؼٌ 
اختالف تیي آى دعتِ اس فزاٍاً 
یؼتز در ًاحیِ پَعت هزتَط تِ تاوتزی آئزٍهًَاط ّیذرٍفیال ٍ ونتزیي هزتَط تِ تاوتزی
یذُهاّیاى ،ت 
آلَدگی تاوتزیایی در ؽَر 
یؼتزیي آلَدگی هزتَط تِ ًاحیِ عز ٍ فزاٍاىتزیي گًَِ
اؽزیؾیاولی تَد .هاّیاى حلَا عفیذ اس ًظز آلَدگی در رتثِ دٍم لزار داؽتٌذ وِ ت 

تزرعی آلَدگی تاوتزیایی پٌج گًَِ اس هاّیاى دریایی ػزضِ ؽذُ در تاسار اَّاس ٍ آتاداى

یدار تیي
ونتزیي گًَِ تِ اًتزٍوَوَطّا تؼلك داؽت .تا اعتفادُ اس ًزم افشار  SPSSاختالف هؼٌ 
تاوتزیایی هزتَط تِ اًَاع عَدٍهًَاطّا ٍ 
هؼٌیدار دیذُ ًؾذ (.)P˃0/05
گًَِّا اختالف 
یوِ تیي عایز 
دٍ گًَِ هاّی فَق تا ّاهَرهاّیاى هؾاّذُ ؽذ ( ،)P˂0/05در حال 
هیدّذ.
جذٍل  3خقَفیات فیشیَلَصیىی ٍ تیَؽیویایی گًَِّای هختلف تاوتزی را ًؾاى 
جذيل  :3مطخصبت فیسیًلًشیکی ي بیًضیمیبیی گًوٍَبی مختلف ببکتری
ببکتری

*A1

A2

A3

S

P1

P2

A4

E1

E2

E3

آزمبیص
روگ آمیسی گرم

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

اکسیذاز

+

+

+

-

+

+

-

+

-

-

کبتبالز

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

H2S

-

-

+

-

.

.

.

-

-

+

اوذيل

+

+

+

-

-

-

-

+

-

+

تحرک

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

ايرٌ آز

-

-

-

+

.

.

.

.

.

لیسیه دکربًکسیالر

+

+

+

+

-

-

-

+

.

.

آرشیىیه دَیذريالز

+

+

+

+

+

+

+

+

.

+

ايرویتیه دکربًکسیالر

-

-

-

+

-

-

-

-

+

+

َیذريلیس شالتیه

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

َیذريلیس وطبستٍ

+

+

+

+

-

-

-

+

.

+

گلًکس

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

آرابیىًز

-

-

-

+

.

.

.

-

+

-

مبویتًل

+

+

+

+

.

.

.

+

+

+

الکتًز

-

-

-

-

-

-

-

+

.

-

ایىًزیتًل

-

-

-

+

.

.

.

+

.

گلیسريل

+

+

+

+

+

+

.

+

-

-

ویترات

+

+

+

-

-

-

-

+

+

-

*A1: Aeromonas spp.; A2: A.hydrophila; A3: A.sobria ; S: Staphylococcus aureus ; P1: Pseudomonas
aeroginos ; P2: Pseudomonas spp.; A4: Acinetobacter lowffii ; E1: Escherichia coli ; E2: Enterobacter spp.; E3:
Enterococcus spp.
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یجٍگیری
بحث ي وت 
یهذت یا پختي هاّی در ػزؽِ
یّای تیؼ اس حذ ،حول ٍ ًمل طَالً 
هاّیاى ٍ هحقَالت هٌجوذ ؽذُ عایز آتشیاى در دریا تِ ػلت دعتىار 
تِؽوار
یّا در هحقَالت غذایی دریایی 
یتَاًٌذ هٌاتغ افلی اًتمال آلَدگی هیىزٍتی تاؽٌذ .دها ٍ  pHدٍ فاوتَر هحذٍدوٌٌذُ رؽذ تاوتز 
ه
یتَاًٌذ تاػث ایجاد تیؼ اس ًَ 200ع تیواری در اًغاى گزدًذ .تایذ در ًظز داؽت وِ افشایؼ
یّای هٌتملِ اس طزیك غذا ه 
هیرًٍذ .تیوار 

یواریّای ًَظَْر ًاؽی اس
هیتَاًٌذ تاػث پیذایؼ ت 
یگزدد ٍ اس طزفی دیگز ،اًَاع اعتزطّا 
جوؼیت جْاى عثة افشایؼ تماضای غذا ه 
یىزٍارگاًیغنّای فاعذ وٌٌذُ غذا ؽًَذ (.)Magalhaes and Nitschke, 2013

ه
ػولآٍری هاّی تاوتزی اعتافیلَوَوَط اٍرئَط ٍ اؽزیؾیاولی تغیار هَرد تَجِ ّغتٌذ .ایي دٍ تاوتزی در هاّیاى تاسُ فیذ ؽذُ
در طی 
یؽًَذ ( .)Novotny et al., 2004در صاپي ٍ تلضیه هَارد تیواری تا
تٍِفَر دیذُ ه 
ٍجَد ًذارًذ ،اها در حیي دعتىاری ٍ ػولآٍری 
یوٌٌذ ،اس طزیك خَردى هاّی آلَدُ گشارػ ؽذُ اعت .ثاتت ؽذُ اعت وِ حتی اًجواد ًیش ًتَاًغتِ
گًَِّایی اس اؽزیؾیاولی وِ تَلیذ عن ه 

یّایی جلَگیزی وٌذ (.)Musa et al., 2008
اس رؽذ چٌیي تاوتز 
یؽًَذ ،ؽٌاختِ ؽذُاًذ .در تزسیل
یواریسای اًغاى وِ اس طزیك غذا هٌتمل ه 
تاوتزیّای ت 

آئزٍهًَاطّا تیؾتز اس  20عال اعت وِ تِػٌَاى

یّا در طی ػول
آىّا تِ اعتافیلَوَوَط اٍرئَط هثتال تَدًذ .در آالعىا ایي تاوتز 
یلِّای 
 20درفذ ًوًَِّای هاّیاى فیذ ؽذُ ٍ ف 
هارهاّیاى ٍ عپظ هحقَالت دٍدی ؽذُ آىّا ًیش جذا ؽذًذ (.)Eklund et al., 2004
خؾه وزدى 
یؼتز در هؼزك ایجاد سخن ٍ تزٍس ضایؼِ ّغتٌذ وِ ایي اهز
در ایي هطالؼِ ،تزرعی عطح تذى هاّیاى ًؾاى داد وِ تخؼّای سیزیي آى ت 
یؼتز ًاحیِ ؽىوی تا هحیط اطزاف ٍ ایجاد سهیٌِ هٌاعة تزای اتتال در اثز تواط فیشیىی تا ًاحیِ هشتَر تاؽذ .در ًاحیِ
یتَاًذ تواط ت 
خَد ه 
یتَاًذ هزتَط تِ ػولىزد حغاط ایي ًاحیِ اس تذى تاؽذ .در تزرعی ٍ Hedrick
تیؼتز هؾاّذُ ؽذًذ وِ ه 
فزفتطلة 

گًَِّای
آتؾؼ ،
تاطهاّی عفیذ پزٍرؽی تؼذ اس فیذ اًجام ؽذ ،لزهشی ًاؽی اس خًَزیشی یا ّوَراصی در عطح ؽىن تِ
ّوىاراى ( )2001وِ تز رٍی 
آلَدگی تاوتزیایی ًغثت دادُ ؽذ.
گشارػّا حاوی اس آى اعت وِ رٍػ فیذ هاّیاى تا تار تاوتزیایی راتطِ هغتمین داؽتِ ٍ ًؾاى دادُ ؽذُ وِ رٍػ تزال در رعَتات وف دریا

یؼتزی
یيوِ ؽَریذُ ٍ حلَا عفیذ هاّیاى اس آلَدگی ت 
یدّذ .ضوي ا 
تزای هذت سهاى طَالًی هاّیاى را در هؼزك آلَدگی تاوتزیایی لزار ه 
تزخَردار تَدًذ وِ تؼذاد ٍ تٌَع اتشار فیادی ٍ فیاد فزاٍاى هزتَط تِ ایي دٍ گًَِ در ایي هغالِ دخالت داؽتِ اعت .فاوتَرّای سیادی تِ
هیتَاى ویفیت ضؼیف آب ،تزاون سیاد ،ؽزایط اًتمال ،فیذ ٍ
یؽًَذ وِ اس جولِ آىّا 
یّا در هاّیاى ًغثت دادُ ه 
ػفًَتّای ًاؽی اس تاوتز 

تغذیِ را ًام تزد (.)Novotny et al., 2004
یّا در هاّیاى فیذ ؽذُ در دریا تِ فاوتَرّای هتؼذدی ٍاتغتِ اعت .هْنتزیي آىّا هٌثؼی اعت وِ هاّی اس آىجا فیذ
اًَاع ٍ تؼذاد تاوتز 
یّای اتشار ٍ ادٍات فیادی ،دهای ًگْذاری هاّیاى ،آلَدگی وارگزاى ٍ فزٍؽٌذگاى هاّی را ًیش تایذ در ًظز گزفت .در
یؽَد .آلَدگ 
ه
هطالؼِای ثاتت ؽذ وِ تاوتزی اعتافیلَوَوَط اٍرئَط اس وارگزاى آلَدُ تِ هاّیاى هٌتمل ؽذُ اعت (.)Eze et al., 2011

یوِ تِ تؼذاد سیاد تِ ػٌَاى ؽاخـ
هیرٍد .در حال 
تِوار 
تاوتزی اؽزیؾیاولی سهاًی وِ در تؼذاد اًذن تاؽذ ،تِػٌَاى ؽاخـ آلَدگی 
یگزدد .پظ هذیزیت فحیح تْذاؽتی در سهاى فیذ ٍ تؼذ اس آى در وٌتزل تار تاوتزیایی ًمؼ هْوی دارد.
هذیزیت تْذاؽتی ضؼیف تلمی ه 
تاوتزی اؽزیؾیاولی جذا ؽذُ اس هاّیاى دریایی فیذ ؽذُ وِ هٌجوذ ؽذُ تَدًذً ،اؽی اس آلَدگی هذفَع تَدُ اعت .گشارػّای دیگز حاوی
اس آى اعت وِ ٍجَد تَام اؽزیؾیاولی ٍ تاوتزی گزم هثثت اعتافیلَوَوَط اٍرئَط در هاّیاى دریایی فیذ ؽذُ وِ عثة هغوَهیت غذایی

تزرعی آلَدگی تاوتزیایی پٌج گًَِ اس هاّیاى دریایی ػزضِ ؽذُ در تاسار اَّاس ٍ آتاداى

ؽذُ تَدًذً ،اؽی اس تواط پَعت واروٌاى تَدُ اعتّ ٍ Eze .وىاراى (ً )2011ؾاى دادًذ وِ ٍجَد تاوتزی اؽزیؾیاولی در هاّیاى پظ اس
تِدلیل دعتىاری تیؼ اس حذ تاؽذ.
یتَاًذ 
فیذ ه 
یّای دیگز در وؾَرّای چیي ( ،)Zhu et al., 2007لْغتاى (ٌّ ،)Kozinska, 2007ذ ( ٍ )Pathania et al., 2007تزویِ
در تزرع 
ًاطّا ًغثت دادًذ وِ اس تواهی هاّیاى
فزفتطلة آئزٍهَ 

یّای
( )Candan et al., 1995آلَدگی اٍلیِ هاّیاى هَرد هطالؼِ را تِ تاوتز 
یّا در ایي
فزاٍاىتزیي تاوتز 

هَرد تزرعی جذا ؽذًذ وِ تا ًتایج هطالؼِ فَق ّنخَاًی داؽت .تاوتزیّای خاًَادُ آئزٍهًَاط تِ ػٌَاى
هیتَاًٌذ هیىزٍفلَر جاًَراى آتشی تاؽٌذ ٍ در جاًَراى خًَغزد،
آىّا 
هطالؼِ ،تاعیلّای گزم هٌفی آب ؽیزیي تَدُ وِ اؽىال هتحزن 
یتَاًذ در تغیاری اس گًَِّای هاّیاى
یّا ه 
یسا تاؽٌذ ( .)Chou et al., 2004تیواری ًاؽی اس ایي تاوتز 
خًَگزم ٍ حتی اًغاى ًیش تیوار 
آب ؽیزیي ،ؽَر ٍ لة ؽَر تزٍس دّذ (تْزٍسی ٍ ّوىاراى.)1380 ،
در هطالؼِ دیگزی وِ در خلیج هىشیه اًجام گزفت ًؾاى دادُ ؽذ وِ گًَِّای تاوتزیایی آئزٍهًَاط ،عَدٍهًَاط ،اعتزپتَوَوَط،
فزفتطلة در ًظز

تِػٌَاى ػَاهل
تِطَر ػوذُ 
یّا 
تِطَر هؼوَل اس هاّیاى تؼذ اس فیذ جذا ؽذًذ .ایي تاوتز 
ادٍاردسیال تاردا ٍ یزعیٌیا 
یًوایٌذ .در یه تزرعی وِ در عال  2004در یًَاى تَعط
ٍیضُای ایفا ه 
طسا ًمؼ 
آىّا ػَاهل اعتز 
یواریسایی 
گزفتِ ؽذًذ وِ در ت 
یّای آئزٍهًَاط ٍ گًَِّایی اس هیىغَتاوتزّا اس پَعت ٍ اًذامّای خارجی
ّ ٍ Athanassopoulouوىاراى فَرت گزفت ،تاوتز 
هیتَاًٌذ اس
تِطَر ػوذُ 
یّای عطح تذى هاّیاى 
یيوِ تاوتز 
تاطهاّی رٍط جذا ؽذًذ وِ در ؽزایط تذ ًگْذاری لزار داؽتٌذ .تا تَجِ تِ ا 

یتَاى ارتثاطی تیي تزٍس ٍ هیشاى ضایؼات پَعتی تا هیشاى تار هیىزٍتی ٍ ًَع آى لائل ؽذ.
فلَر آب هٌؾاء گزفتِ تاؽٌذ ،ه 
ّ ٍ Zhuوىاراى ( )2007ػالٍُ تز گشارػ آئزٍهًَاط ّیذرٍفیالّای تا حذت تاال ٍ تذٍى حذت تا خَاؿ تیَؽیویایی هؾاتِ هیشاى حذت
تاوتزی را هتٌاعة تا پزاوٌؼ عِ صى ػوذُ حذت در صًَم تاوتزی داًغتٌذّ ٍ Baek .وىاراى ( )2009ثاتت وزدًذ وِ هحقَالت دریایی
یواریسا ّغتٌذ ٍ هذیزیت تْذاؽتی هٌاعة ؽزایط اًجواد را خاطز ًؾاى وزدًذ .تزای واّؼ
اوتزیّای ت 

هٌجوذ حاهل تغیاری اس ت
یّا در هحقَالت دریایی ،ؽزایط ًگْذاری ٍ سهاى آى تغیار هْن اعتٍ .ضؼیت ٍ ؽزایط هیىزٍتی هاّیاى
یّای ًاؽی اس تاوتز 
آلَدگ 
دریایی پظ اس فیذ واهالً ٍاتغتِ تِ ؽزایط هحیط سیغت ٍ ویفیت هیىزٍتیَلَصیىی آى دارد .دهای آب ،هیشاى ؽَری ،آلَدگیًَ ،ع گًَِ،
ؽزایط فیذ ٍ رٍػ اًجواد تغیار هْن ّغتٌذ ( .)Cortesi et al., 2009هذیزیت تْذاؽتی فحیح ،تایذ تتَاًذ وٌتزل ّوِ جاًثِ ػَاهل
یؽَد تا تتَاى هٌثغ افلی آلَدگی را تؾخیـ داد ٍ
یؼتزی در ایي سهیٌِ احغاط ه 
تاوتزیایی را در عزلَحِ وار خَد لزار دّذ .تحمیمات ت 
در عزاعز پزٍعِ فزآٍری هحقَالت ؽیالتی آى را وٌتزل وزد.
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