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تعیین فراوانی و تنوع باکتریهای جنس ویبریو در استخرهای پرورش میگو و کانال
آب رسان در طول دوره پرورش (در مجتمع گواتر -چابهار)
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گروه زیست شناسی دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
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مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور -چابهار

نوع مقاله:

چکیده

پژوهشی

باکتری های ویبریو به عنوان یکی از عوامل بیماریزای خطرناک در پرورش میگو می باشند .در این تحقیق
بررسی تنوع و فراوانی ویبریوهای بیماری زا از رسوب و آب ،کانال آبرسان و دو استخر پرورشی در مجتمع
پرورشی شهید صنعتی گواتر -چابهار ،به صورت  5بار نمونهگیری به فاصله زمانی هر 20روز انجام شد.
نمونه برداری رسوب در نزدیکی خروجی حاوی لجن انجام و نمونههای آب در بطریهای استریل از عمق
استخر برداشته شد .جهت شمارش و شناسایی باکتریها از محیﻂکشـت  TCBSو کشتهای تفریقی
باکتری شناسی شامل :واکنش اکسیداز ،تخمیر قندها ،تست احیاء نیترات ،اسیدهای آمینه ،رنگآمیزی
و ...استفاده شد .نتایج به دست آمده به کمک نرم افزار  SPSSو از طریق آزمون آماری  ANOVAمورد
بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان دادند که آب ورودی کانال از نظر انواع ویبریوها در طول دوره مشابه
بودند .اما در دو استخر پرورش میگو در مقایسه با آب کانال و با هم از نظر تعداد کل ویبریوها و نیز انواع
ویبریوها با یکدیگر اختالف معنی داری داشتند .بیشترین گونههای شناخته شده به ترتیب فراوانی
عبارتنداز .Vibrio gazogenes,Vibrio nereis, Vibrio natriegens, Vibrio alginolyticus :دادهها نشان
داد باکتری  V. alginolyticusکه برای الرو میگو بیماریزاست ،گونه غالب بوده و بیشترین فراوانی را دارد.
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در حال حاﺿر یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده صنعت پرورش میگو در جهان عوامـل بیمـاریزا شـامل برخــی
ویـروسها و باکتریها میباشند .گونههای مختلف باکتری جنس ویبریو به عنوان بخشی از میکروفلور طبیعی آب و میگو
شناخته شده اند که به هر دلیل ممکن از جمله استرس و ﺿعف میگوها باعث بیماری ویبریوزیس میشوند (Fulks and Main,
) .1992در بــین بیماریهای باکتریایی میگو ،اگرچه بیماریهای ناشی از باکتریهای جـنس ویبریـو مهمتـرین نقـش را در
ایجـاد تلفات و مرگ و میر در مزارع پرورش میگو دارند ولی در مواردی تـاﺛیر ممانعتکنندگی برخـی گونـههای ویبریو بر
گونههای دیگر این جنس نیـز گـزارش شده اسـت .به عنوان مﺜال گونه  Vibrio alginolyticusبه عنوان عاملی بیماریزا در
میگو شناخته میشـود ( .)Lavilla-Pitogo et al., 1998ولی نقش آن به عنوان پروبیوتیک برای میگو نیز گـزارش شده است
( .)Vandenberghe et al., 2003از آنجایی که برای پرورش هر موجودی خصوصاً آبزیان رعایت اصول ایمنی و بهداشتی و
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پیشگیری بهتر و ارزانتر از درمان میباشد ،بنابراین ترسیم فلور طبیعی میتواند در شناخت عفونتهای ناشی از این
ارگانیسمها ،سهم عمدهای داشته باشد .همچنین شناخت فلور باکتریال طبیعی میتواند در کاربرد آنها به عنوان باکتریهای
پروبیوتیک سودمند باشد (.)Majidinasab, 1994
یکی از چالش های اصلی تولید آبزیان در آبزی پروری موﺿوع بهداشت و بیماریهای آبزیان بوده به طوری که سالیانه میلیونها
دالر بر اﺛر بیماری آبزیان ،به پرورش دهندگان ماهی و میگو خسارات وارد شده و یکی از موﺿوعات مهم در توسعه آبزی پروری
محسوب میشود .جهت بررســی بیماریهای میگو ،شناخت ارتباﻁ بین میگو ،محیﻂ و عوامل بیماریزا بسیار مهم اســت و
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پایه و اساس مدیریت صحیﺢ در تکﺜیر و پرورش میباشـد (.)Majidinasab, 1998
باکتریهای جنس ویبریو فلور غالب محیﻂهای دریایی (آب شور) می باشد و خصوصیات آنها این است که وابسته به حیوانات
دریایی هستند به طوری که هم به صورت همزیست ،هم به صورت میکروفلور نرمال و یا به صورت پاتوژن زندگی میکنند
( .)Aguirre-Guzman et al., 2010ویبریوزیس رایجترین بیماری باکتریایی عامل تلفات در مزارع پرورش میگو بعد از ویروسها
به شمار میرود (.)Carson et al., 2009 ; Tyagi et al., 2007
عموماً توافق بر این است که این باکتریها ،بیماریزای فرصت طلب بوده و در شرایﻂ استرس ایجاد بیماری میکنند .حضور
باکتریهای بیماریزا نه تنها برای میگوه ا بلکه برای مصرف کننده آنها نیز ایجاد خطر مینماید (.)Tyagi et al., 2007
بعضی از ویبریوها برای انسان بیماریزا میباشند و سبب بیماری و یا مسمومیت غذایی مخصوصا در اﺛر مصرف غذاهای خام
میشوند ،اما تعداد گونههـای بیمـاریزای ویبریو نسبت به کل انواع ویبریو اندک است (.)Chen et al., 2000
بنابراین شناسایی فلور باکتریـایی میگـو از این نظر اهمیت دارد که میتوان برخی باکتریهـای فرصـت طلب ایجاد کننده
بیماریهای باکتریایی را شناسـایی نمـود (.)Keysami et al., 2005
اندازه این باکتری ویبریو  ./5-./8×1/4-2/6میکرومیلی متر میباشد .معموالً در محیﻂهای آبی باالخص در میان سخت پوستان
و در سطﺢ پوست و اندامهای داخلی سخت پوستان به ظاهر سالم ،همچنین در رسوبات و در ستون آب در محیﻂهایی که
آلودگی یا شوری باال داشته باشد ،باالترین میزان شیوع را پیدا میکند (.)Lightner, 1996
حضور ویبریوها و بیماریزایی آنها به وسیله ویژگی های فیزیکوشیمیایی محیﻂ آبی تحت تأﺛیر قرار میگیرد .گونههایVibrio ،
 damsela, Vibrio harveyi, Vibrio vulnificus,Vibrio parahaemolyticus,Vibrio alginolyticus,به عنوان پاتوژنهای اصلی
جنس ویبریو هستندکه تحت شرایﻂ مساعد (شرایﻂ استرسزا در میگو) میتوانند میگوهای خانواده پنائیده را تحت تأﺛیر قرار
دهند (.(Sung et al., 2001
 Yongcanو همکاران ( )2003نشان دادهاند که فلورباکتریـایی میگـو و سـایر آبزیـان تحت تأﺛیر شرایﻂ محیطی آنها است.
بنابرین الزم است که اطالعاتی راجع بـه تعـداد و گونـه بـاکتریهـای موجود در محیﻂ میگو داشته باشیم تا در تفـسیر
شـرایﻂ غیر طبیعی و بیماری به ما کمک کند.
در ایران مطالعاتی روی جداسازی و شناسایی باکتریهای جنس ویبریو از میگوهای پرورشی و دریایی در کشور انجام شده
است و گونههای Vibrio anguillarum Vibrio alginolyticus, Vibrio harveyi,Vibrio parahaemolyticus ،را به صورت
غالب در میگوهای دریایی گزارش کردهاند (.)Majidinasab, 1998
صنعت تکﺜی ر و پرورش میگو در استان محروم سیستان و بلوچستان با ایجاد شغلهای موقت و دایم به عنوان یکی از با اهمیت
ترین صنایع اشتغالزا مطرح است .پرورش میگو در مجتمع گواتر با تولید  68/6تن در سال  1378شروع شد و حداکﺜر تولید
این مجتمع در سال  ،1385به 2500تن رسید ولی بعد از آن به دلیل وقوع طوفان گونو و بروز بیماری لکه سفید میگو فعالیت
و تولید در این سایت دچار چالش شد .پایداری تولید در این مجتمع در گرو مطالعه وﺿعیت اکولوژیکی و پیشگیری از هر گونه
عوامل خطرساز عفونی و غیرعفونی میباشد (.)Azhdehakosh pours et al., 2013
تفاوت در باکتریهای شناسایی شده در مناطق مختلف پرورش میگویکشور میتواند به عوامل متعددی از جمله تغییرات
شوری ،pH ،درجه حرارت و میزان اکسیژن آب (شکل )5،6،7،8و مدیریت مزارع مرتبﻂ باشد که کنترل این عوامل در
پیشگیری از بروز بیماریهای ناشی از این باکتریها موﺛر خواهد بود (.)Afsharnsb et al., 2014
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اما هدف اساسی ایـن تحقیـق شناسایی گونههای مختلف باکتری جنس ویبریو ،سـنجش میـزان فراوانی انواع آن و تغییرات
آنها در مزارع پرورش میگوی گواتر با مدیریت واحد در طول یک دوره پرورشی بود.
مواد و روشها
این بررسی در سال  1392در طول یک دوره پرورش میگو انجام گرفت و در ایـن تحقیق از کانال آبرسان و دو استخر از دو
مزرعه پرورش میگو واقع در مجتمع پرورش میگوی گواتر -چابهار نمونه برداری به عمل آمد .در طول پرورش ،از آب و رسوب
کانال آبرسان و استخرهای دو مزرعه پرورش میگو 5 ،مرتبه نمونهگیری انجام شد .اولین نمونه برداری ،دو روز قبل از
ذخیرهسازی پست الروها انجام گردید .در طول دوره پرورش ،هر 20روز یک بار یک نمونه آب و یک نمونه رسوب از هر سه
ایستگاه انجام شد( 6نمونه در هر مرتبه  ،در مجموع  30نمونه) .نمونه برداری برای رسوب (لجن) از کنارههای دیواره استخر
نزدیک خروجی که لجن داشت انجام گرفت و نمونههای آب در بطریهای استریل شده و ظروف استریل از عمق استخر(سه
نقطه) برداشته شد و نمونهها در یونولیت در درجه حرارت زیر  5درجه سانتیگراد (همراه یخ) در کوتاه ترین زمان به آزمایشگاه
منتقل و از محیﻂکشت ( TCBSمحیـﻂ اختصاصی ویبریو) جهت رشد ویبریوها استفاده شد.
با استفاده از سمپلر ،100μ -1000μیک میلی لیتر از آب هریک از بطریها برداشته و به پلیتهای محیﻂ کشت
) (Thiosulfate citrate bile salt sucrose agar Merck, Germanyاﺿافه شد و با سوآپ به صورت خطی کشت انجام شد.
سپس پلیتها در  35درجه سانتیگراد که دمای رشد بهینه باکتریهای ویبریو میباشد ،به مدت  24 -48ساعت انکوبه گردید.
در شرایﻂ استریل 25 ،گرم از نمونه رسوب به  225میلی لیتر محیﻂ آب پپتونه قلیایی (APW, Merck Darmestat,
TCBS
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) Germanyمحتوی ٪1نمک با  pH= 8/6منتقل و در دمای 37درجه سانتیگراد به مدت  6تا  8ساعت انکوبه شد .سپس یک
میلی لیتر از نمونه به محیﻂ کشت انتخابی ( )TCBSبرای جداسازی کلنیهای ویبریو برده شد .نمونه ها پس ازکشت خطی
در این محیﻂ به مدت  48ساعت در دمای  30درجه سانتیگرادگرم خانه گذاری شدند.
رشدکلنیهای مختلف بر روی پلیتهایی که متعلق به گونههای مختلف جنس ویبریو می باشند را میتوان با انجام مکرر کشت
خطی ،انواع مختلف کلنی ها که از نظر مورفولوژی شکل ،رنگ و اندازه با یکدیگر متفاوت هستند را از یکدیگر تفکیک و خالص
نمود به طوری که در هر پلیت  TCBS-Agarتنها یک نوع کلنی باشد.
نهایتاً باکتریهای ویبریو جهت شناسایی مورد آزمـایش قرار گرفتند .سپس نسبت به خالص سازی کلنیها اقـدام و آزمایشـات
تشـخیص تفریقی بـر روی آنها جهـت شناسایی گونههای بـاکتری ویبریو انجام شد .در نهایـت بـر اسـاس جداول تشخیصی
و کلیدهای شناسایی ،جنس و گونههای باکتریایی مشخص شدند .جهت تشخیص بـاکتریهـای ویبریو از تـستهـای
بیوشیمیایی مرسوم استفاده گردید (شکل  .)1تستهای بیوشیمیایی قابل استفاده برای تشخیص باکتریها تا حد گونه بر اساس
جدول ( )1و رنگ پرگنه بر روی محیﻂ  TCBSو شکل آنها بررسی و ﺛبت گردید.
در طول دوره پرورش ،اطالعات مدیریتی روزانه مزرعه از جمله مدیریت آب ،غذادهی و برخی فاکتورهای کیفی آب شامل
شوری توسﻂ دستگاه شوری سنج مدل  WTW- 320در یک نوبت pH ،توسﻂ دستگاه  pHمتر دیجیتالی مدل ، WTW-330i
در دو نوبت (صبﺢ و عصر) ،اکسیژن محلول آب و درجه حرارت آب توسﻂ دستگاه اکسیژن متر مدل  Oxygouardدر دو نوبت
(صبﺢ و عصر) ،به صورت روزانه اندازه گیری و ﺛبت گردید (.)Pfeffer et al., 2003
در طول چهار ماه پرورش ،کلیه اطالعات جمع آوری شده جهت تجزیه و تحلیل و رسم جداول و نمودارها وارد برنامه رایانهای
 Excelگردید .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSتحت ویندوز استفاده شد .پس از تعیین گونه ویبریوهای
جداسازی شده با استفاده از برنامـه نرم افزاری  ، Excelابتدا میانگین و درصد فراوانی گونههای مختلف ویبریوهای موجود در
آب و رسوب ،آب ورودی (کانال) و دو اسـتخر (  C2-11-P2و  ) C2-15-P4پرورشی تعیین شد .سپس به کمک برنامه نرم افزاری
 SPSSو آزمـون  ANOVAمیانگین فراوانی و تفاوت میانگین تعداد کل ویبریوها در کانال آب رسان و استخرها مورد مقایسه
قرار گرفتند.
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جدول  .1تست های تفریقی جهت تشخیص گونه های ویبریو
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تحمل نمک %0
تحمل نمک %3
تحمل نمک %8
تحمل نمک%10
اورنیتین
آرژنین
لیزین
رشد در دمای 4˚C
رشد در دمای 30˚C
رشد در دمای 35˚C
رشد در دمای 40˚C
اکسیداز
گلوکز
آرابینوز
گالکتوز
سوکروز
تروهالوز
سلوبیوز
الکتوز
سالی سین
سیترات
مانیتول
سوربیتول
اتانول
اینوزول
نیترات

V.gazogenes

آزمایش

V.nereis

آزمایش

V. alginolyticus

باکتری

دانشگاه هرمزگان

مجله بوم شناسی آبزیان

دوره  ،6شماره  ،3زمستان 1395

نتایـﺞ
از مجموع  30نمونه برداشت شده از استخرها و کانال آبرسان نزدیک به  % 84ویبریوهای جداسازی شده شناسایی شدند .از
 313مـورد ویبریـو جداسازی شده ،حدود  75مورد ( ،Vibrio alginolyticus )%24بودند که با بیشترین فراوانی ،گونه غالب
بوده و در تمام نمونهها جداسازی گردید .سایر گونهها به ترتیب ، Vibrio gazogenes ، Vibrio nereis ، Vibrio natrogenes
 Vibrio splendidusو  Vibrio fluvialisبعد از  Vibrio alginolyticusبیشترین فراوانی را در طول دوره پرورش داشتند .در
اوایل دوره ،در استخرها  7گونه ویبریو جدا شد که با افزایش دوره پرورش به  11گونه افزایش یافت (شکل .)2بررسی دادهها
نشان داد که متوسﻂ میانگین تعداد کل ویبریوها در پنج میلی لیتر از آب ورودی (کانال) و آب استخرهای  2و  4به ترتیب
 58± 2/07 ، 47±0/54و 65±3/08پرگنه در هر 5میلی لیتر بوده است (جدول  .)2با جمع بندی نتایج این سه میتوان گفت
بیش از  84درصد از گونههای ویبریو از طریق کشت های تفریقی و تستهای بیوشیمیایی جداسازی شده ،شناساییشدند
(شکل  .)1درصد فراوانی گونههای مختلف ویبریو به تعداد کل ویبریوهای موجـود ،در طول دوره پرورش در شکل ( )2آورده
شده است .گونه ی  Vibrio alginolyticusبیشترین فراوانی را در طول بررسی داشته است (شکل .)3همچنین تغییرات تعداد
کل کلنیهای باکتری ویبریو در رسوب و آب کانال و استخرها مشاهده شده در طول دوره پرورش به شرح شکل ( )4می باشد.
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شکل  .1نمونههای از کشتهای تفریقی جهت شناسایی گونههای ویبریو
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جدول  .2میانگین (پرگنه) باکتریهای جنس ویبریو در پنج میلی لیتر آب و رسوب
شماره
ورودی کانال
استخر 2
استخر 4
جمع میانگین

تعداد
نمونه

10
10
10
10

 5میلیلیترآب )(CFU/ml

 25gرسوب )(CFU/g

تعدادکل ()CFU/ml

4/7×103
5/8×103
6/5×103
5/66×104

4/4×103

9/1×103
1/07×104
1/15×104
3/13×104

3

4/9×10
5/0×10

3
4

4/76×10

شکل  .2درصد فراوانی گونههای
مختلف ویبریو به تعداد کل
ویبریوهـا

حداقل و حداکﺜر دمای ﺛبت شده در طول دوره پرورش در استخرها23 ،شهریور ( )31/5˚Cو کمترین آن آبان ماه  27/3˚Cو
در کانال آبرسان باالترین دما  23شهریور ( )30˚Cو کمترین آن آبان ماه  26˚Cبوده است (شکل  .)5در طول دوره پرورش
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شکل  .3میانگین تعداد باکتری ویبریو (تنوع گونه ای) در طول دوره پرورش
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 pHآب کانال تغییر چندانی نداشت حداکﺜر آن ( ) 8/23و حداقل آن ( )8/16بود .اما  pHآب استخرها بین ( )8/3تا )8/7
تغییرکرد (شکل  .)6میزان اکسیژن محلول کانال آبرسان در طول دوره پرورش تغییر چندانی نداشت ،حداکﺜر  10و حداقل آن
 9/6میلیگرم برلیتر ،اما در استخرهای پرورشی از اول دوره به آخر دوره روند کاهشی داشته است (شکل  .)7در طول پرورش
میزان شوری در استخرها تا نزدیک اواخر دوره پرورش افزایش داشت ( )42-46 pptاما در کانال آبرسان از اول دوره به آخر
دوره پرورش از کاهش جزیی ) )39/5-38/5 pptبرخوردار بود .میانگین شوری درکانال ) ،)38/6±0/614 pptاستخرppt) 2
 )44/4±1/074و در استخر  )43/8±1/085 ppt) 4بود (شکل .) 8
5

شکل  . 4تغییرات تعداد کل کلنی های باکتری ویبریو مشاهده شده در طول دوره پرورش

شکل  .5تغییرات درجه حرارت در آب
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شکل  .6تغییرات  pHدر طول دوره بررسی
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شکل  .7تغییرات اکسیژن در زمان های مختلف در نمونه های مورد بررسی

شکل  .8تغییرات شوری در زمان های مختلف در نمونه های مورد بررسی
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شکل  .9میانگین فراوانی رشد باکتری ها در طول دوره پرورش

دانشگاه هرمزگان
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بحث
نتایج بیانگر آن است که بیشترین میزان بار باکتریایی جنس ویبریو در استخر پرورش میگوی  L. vennamieدر گواتر به گونه
 V. alginolyticusتعلق داشته و میزان سایر گونههای مختلف این جنس ،به ترتیب به گونه Vibrio, Vibrio natriegeniz
 Vibrio gazogenez ،nereisو  Vibrio Fluvialisتعلق دارد که بر اساس مرور منابع این گونهها فلور طبیعی آب نیز میباشند
(.)Rasekhi, 1999

در مطالعه  Afsharnsbو همکاران ( ،)2014مهمترین گونه باکتریایی جداسازی شده از اندامهای مختلف میگو (هپاتوپانکراس،
آبشش و همولنف) در مزارع مجتمع پرورش میگوی گواتر را  V. alginolyticusگزارش کرده است که بر اساس مطالعه حاﺿر،
فراوانی این باکتری در رسوب و آب استخر پرورش میگو میتواند یکی از دالیل آن باشد.
تحلیل آماری تعداد کل ویبریوها در آب ورودی (کانال) ،آب استخرها ( C2-11-P4و  )C2-15-P2به وسیله برنامـه نـرم افـزاری
 SPSSو براسـاس روش  ANOVAنشان داد کـه آب ورودی از نظر تعداد کل ویبریو در طول دوره پرورش تفاوت معنیداری
نداشتند ( )P</05اما آب موجود در درون دو استخر مقایسه شد که نتایج نشان دهنده آن بود که استخرها نسبت به هم
وکانال ورودی از نظر تعداد کل ویبریوها و تنوع با هم تفاوت داشتهاند ( .)P>0/05همچنین میانگین تعداد انواع گونههای
ویبریو موجود در استخر شـماره  2و  4با هم تفاوت معنی داری داشتند (.)P>0/05
بررسی ها نشان داد بیش از  84درصد از کل ویبریوهای جداسازی شده از نمونهها شناسایی شده ،در آب کانال و استخرها
متعلق به گونههای V. natriegen, V. harveyi ،V. nereis ، V. splendidus, V. gazogenes، V. alginolyticus
 V. vulnificus ،V. Fluvialis ،,parahemolyticusبود و در آب اسـتخرها فراوانی باکتریهای، V. alginolyticus ،
 V. nereis ،V. natriegens ، V. splendidusبه ترتیب بیشتر از بقیه گونهها بودند .به نظر می رسد در طول دوره پرورش به
دلیل افزایش شوری در استخرهای پرورش میگو ،وفور مواد غذایی به خاطر غذادهی و وجود مـواد آلی فراوان ناشی از مواد زاید
میگوها ،رشد باکتریها در استخرها افزایش می یابد؛ مﺜالً گونـه  Vibrio alginolyticusیک گونه غالب منطقه است و تحمل
باالیی در مقابل شوری و دما دارد.
 Gnjourدر سال ( )2001رایج ترین ویبریوهایی را که از آبشش میگو جداسازی نموده بود به ترتیب فراوانیVibrio :
 Vibrio Vulnificus ، Vibrio alginolyticus, ،parahaemolyticusو  Vibrio Fluvialisگـزارش کرد (.)Gnjour, 2001
همچنین Nash ،و همکاران ( )1992طی تحقیقی اعالم نمودند که به ترتیـب باکتریهای V. parahaemolyticus
 V. damsela, V. alginolyticus, V. vulnificus,V.،anguillarum, V. Listonella,از جمله رایجترین باکتریهای هستند که
از میگو جداسازی میشـوند (.)Nash et al., 1992
 Majidinasabدر سال ( ،)1994طبق تحقیقات انجام شده در تایلند بیان نمود ،در ماههای فوریـه و آوریل به ترتیب باکتریهای
 ،V. alginolyticus, V. parahaemolyticus, V. vulnificus, V. Listonella, Vibrio anguillarumاز جمله رایج ترین
ویبریوهایی هستند که از میگوی ببری سیاه جداسازی میشوند اما در ماه ژانویـه به ترتیـب باکتریهای،
 V. vulnificus ،V. anguillarum,V. Listonella ،V. damsela ،V. parahaemolyticusو  V. alginolyticusاز جملـه رایجترین
گونـههـای مختلـف ویبریو در ماههای مختلف سال متفاوت اسـت.
 Sungو همکاران ( ،)2001تغییرات گونه ای بسیار کم باکتری جنس ویبریو را در ابتدای دوره پرورش میگوی ببری سیاه
 P.monodonمشاهده کردند ،ولی در طول دوره پرورش تعداد و تنوع ویبریوها به خصوص فراوانی ویبریوآلجینولیتیکوس
افزایش یافته بود که مشابه نتایج این تحقیق میباشد .در ابتدای دوره پرورش ،تنوع کم اما با افزایش طول دوره پرورش فراوانی
و تنوع ویبریوها نیز افزایش یافته است (شکل.)4
نتایج آنالیز آماری از طریق تجزیه آنالیز واریانس ( )ANOVAنشان میدهد که بین میزان بار باکتریایی و فراوانی گونههای
مشاهده شده در زمان های مختلف در آب اختالف معنی داری بوده اما در بار باکتریایی رسوب تفاوت معنی داری مشاهده
نگردید .همچنین در بررسی فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی نیز بین ایستگاه های نمونه برداری و در زمان های مختلف تفاوت
معنی داری مشاهده نشد.
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باکتریهایی هستند که از میگوی ببری سیاه جداسازی شدند ( .)Majidinasab, 1994طبق این تحقیق هم فراوانـی و تنوع
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در بررسی مق ایسه میانگین فراوانی گونه های شناسایی شده از طریق تست تعقیبی دانکن ،به منظور تعیین تفاوت بین
زمانهای نمونه برداری و تعیین زمان تفاوت ،بین لود باکتری در تاریخ  5مرداد با  2آبان اختالفی مشاهده نگردید اما با سایر
تاریخهای نمونه برداری تفاوت معنیدار بود .همچنین بین تاریخ  24شهریور با  4شهریور تفاوت معنی داری نبود .نتایج بیانگر
این موﺿوع است که لود باکتری در زمانهای مختلف متفاوت بوده و از یک روند ﺛابت برخوردار نیست (شکل .) 4در طی ماه
شهریور دوبار نمونه برداری صورت گرفته که در آنالیز آماری ،اختالف معنیداری در میزان بار باکتریایی و فراوانی آن مشاهده
نگردید .این مسئله بیانگر عدم اختالف در طول یک ماه بررسی میباشد .اما بین زمانهای مختلف بیشترین میزان اختالف بین
مرداد و مهر میباشد.
در بررسی مقایسه میانگینهای میزان بار باکتریایی و فراوانی بین نمونههای رسوب در زمانهای مختلف ،اختالف معنیداری
مشاهده نشد که میتوان نتیجه گرفت آماده سازی استخرهای پرورشی به درستی انجام نشده است .افزایش بار باکتریایی در
طول دوره پرورش به دلیل باقی مانده های مواد غذایی ،مدفوع میگو و مرگ و میر پالنکتونی قابل انتظار است اما در اول دوره
پرورش با توجه به استفاده از آهک پاشی و آماده سازی باید بار باکتریای کم باشد ( Sheryl Oliveira Fernandes et al.,
 )2013ولی بر اساس نتایج ،چنین شرایطی در استخرهای نمونه برداری مشاهده نگردید.
درجه حرارت در طی زمان های مختلف نمونه برداری فقﻂ در شهریور و مهر ماه اختالف معنیداری ندارند اما در سایر ماههای
نمونه برداری اختالف معنی دار است .به نظر می رسد اختالف درجه حرارت نیز بر بار باکتریایی تاﺛیر داشته است ( شکل .)5
سایر فاکتورهای آب از جمله شوری ،اکسیژن محلول و  pHدر زمانهای مختلف نمونه برداری اختالف معنیداری نشان ندادند
(شکل .)6،7،8
در اکوسیستم استخر پرورش میگو متغیرهای شیمیایی مانند اکسیژن و  pHهمچنین تکنیک غذادهی و کیفیت آن ،مهمترین
نقش را در میزان بار باکتریایی آن محیﻂ آبی بازی میکنند .به همین دلیل تاﺛیر فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب بر بار
باکتریایی آب و رسوب از طریق همبستگی پیرسون بررسی گردید .نتایج نشان داد که همبستگی بسیار معنی داری بین درجه
حرارت ،شوری ،اکسیژن محلول و  pHآب با بار باکتریایی آب وجود دارد در صورتیکه بار باکتریایی رسوب فقﻂ با شوری آب
همبستگی معنی داری دارند.
دادهها نشان میدهد که تراکم باکتری ویبریو آلجینولیتیکوس و دیگر ویبریوها در آب استخرها بیش از آب ورودی اسـت .لذا
به نظر میرسد شرایﻂ محیطی استخرها برای افزایش تراکم ایـن بـاکتریها مـساعدتر از آب ورودی باشد که به دلیل شرایﻂ
محیطی استخرهای پرورش میگو به سبب وفور مواد غذایی در نتیجه تراکم باالی میگو ،غذادهی و وجود مـواد آلی فراوان،
برای رشد باکتریها مناسبتر از آب ورودی استخرها بوده است .از سوی دیگر باید توجه داشت کـه دادههـای موجود در شکل
شماره  9نشان میدهد تعـداد ویبریـوها در آب اسـتخرها نسبت به آب ورودی ،از اول دوره پرورش تا پایان پرورش افزایش
مییابد که با مطالعه آقای  Braunwaldو همکاران ( )2001مطابقت دارد (.)Braunwald et al., 2001
با توجه به اینکه نتایج نشان دادند در هـر لیتـر آب اسـتخر به طـور متوسـﻂ 11/1×103عـدد بـاکتری وجود دارد؛ بنابراین در
یک استخر  1هکتاری با عمق متوسﻂ  1متر تعـداد  32/2×1011عدد باکتری وجود دارد و از سوی دیگر در همین استخر
جمعیت متراکمی از میگو نیز زیست مینماید .لـذا احتمال بروز بیماری ویبریویی ناشی از این باکتریها را نمیتوان نادیده
گرفت و خطر بروز آن را منتفی دانست .هرچنـد که این تعداد باکتری در شرایﻂ کنترل شده (مدیریت مطلوب آب و استخر )
به حدی نیست که بیمـاریزا باشد اما نمیتوان خطر تکﺜیر ناگهانی آن و شیوع بیماری را مخصوصاً در شرایطی که میگـو
تحت استرسهایی مﺜل وجود سایر بیماریها ،تغذیه نامناسب و شرایﻂ بد فیزیکوشیمیایی آب باشد را نادیده شمرد .در صورتی
کـه شـرایﻂ اسـتخر برای رشد و تکﺜیر این باکتری مهیا شود میتوان منتظر شیوع بیماری بود .مخصوصاً اگر میگو در شرایﻂ
نامطلوب و استرس واقع شده باشد .تحقیقات نشان میدهد که پستالرو میگو بیش از میگوی بالﻎ به باکتری ویبریو هاروی
حساس است (.)Gnjour, 2001
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درجه حرارت مناسب برای رشد ویبریوها از  35تا  37درجه سانتیگراد میباشد ولی میتوانند در محدودة  10تا  44درجه
سانتیگراد نیز رشد کنند و در  pHکمتر از  5و باالتر از  11متوقف شوند ( .)Majidinasab, 1994در مجتمع پرورشی گواتر رنج
دما بین  25-35درجه و  pHبین  8-9در نوسان بود ،بنابرین در صورت وجود باکتری ،شرایﻂ برای رشد آن مهیا میباشد.
 Kriegدر سال ( ،)1984خـصوصیات باکتریهای جنس ویبریو را در کتاب Bergey’s manual of systematic bacteriology
مـشخص نمـود ،بـر ایـن اسـاس دو باکتری  Vibrio marinusو  Vibrio logeiتنها در دمای  4درجه سانتیگراد رشـد
مـینماینـد ( .)Majidinasab, 1998بنـابراین بـسیار بدیهی است که در طول دوره پرورش میگو در استان سیستان و
بلوچستان که دما باالتر از  4درجه سانتیگراد است (باالتر از 15درجه) ایـن دو باکتری از آب دریا یا استخر جداسازی شوند.
یکی از عوامل تأﺛیرگذار بر فراوانی گونههای مختلف ویبریو درآب دریا و حتی استخرهای پرورش ،دمای محیﻂ میباشد.
بنابراین بسیار بـدیهی اسـت در فصول مختلف سال و براساس میزان متوسﻂ دمای روزانه ،فراوانـی برخـی از گونـههای ویبریو
در نوسان نباشد ،البته تاﺛیر سایر عوامل محیطی را نباید نادیده گرفت.
 Heidelbergو همکاران ( )2002تعداد برخـی از گونـههای ویبریـو را در نمونـههای آب کـه از رودخانه چوپانک (خلیج
چیزاپیک) طی  15آوریل تا  16دسامبر جمع آوری شده بود ،شمارش نمودند .آنها گونه های Vibrio ،Vibrio vulnificus
 Vibrio mimicus ،choleraeو  Vibrio cincinnatiensisرا در یـک لیتر نمونه آب بررسی و اظهـار نمودنـد کـه پـایش
باکتریها در فصل تابستان نشان دهنده تعداد فراوانتر باکتریها در این فصل نسبت به پاییز بوده اسـت ( Heidelberg et al.,
.)2002
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همانگونـه که عنوان شد ،شاید یکی از علل تفاوت نتایج تحقیقات با تحقیق حاﺿر در نتیجه تفاوت زمان نمونه بـرداری باشد
در حقیقت ممکن است دمای آب در فراوانی انواع خاصـی از ویبریـوهـا مـوﺛر باشـد .از طرف دیگر ،در برخـی از تحقیقات فوق
الذکر ،باکتریها از بدن میگو و گاهی از میگوهای بیمار جداسازی شده اند .در حالیکه هدف تحقیق ما تعیین فراوانی باکتریهای
ویبریو در آب و رسوب استخرهای پرورش میگو بوده است.
در گزارشی که  Hossein Khezriدر سال ( ،)2001از وﺿـعیت مدیریت کیفیت آب استخرهای پرورش میگوی ببری سبز
سایت حله بوشهر ارائه نموده است بیانگر این مطلب است که میزان BOD1درکانال ورودی آب با استخرهای پرورشی مورد
بررسی دارای تفاوت معنی داری میباشد ( .)p<0/05با توجه به اینکه در تحقیق حاﺿر تعداد کل باکتریهای آب استخر بـیش
از آب ورودی بوده ،میتوان تطابق نتایج این دو تحقیق را ادعا نمود.
همچنین در سال  2010بر اساس تحقیقی انجام گرفته ،عنوان شده است که  Vibrio natriegensاز جمله رایجترین گونههای
ویبریـو است که در خورها و محیﻂهای باتالقی یافت میشـود .اما در تحقیـق حاﺿـر ،رایجترین بـاکتری جداسـازی شـده از
آب ورودی و استخرهای پرورشی ،باکتری  V. alginolyticusو  V. natriegensبود .این یافته بیانگر آن است که فلور طبیعی
خورهای مختلف ،متفاوت است (.)Thompson et al., 2010
در تحقیق حاﺿر نیز به ترتیب بـاکتریهای  ، Vibrio vulnificus، Vibrio natriegens ،Vibrio alginolyticusفراوانتـرین
بـاکتریهای جداسازی شده از استخرها بودند .همچنین ،مشخص شـد کـه جمعیـت باکتریهـا در آب اسـتخرها به ﻁور
میانگین  1/3برابر بیشاز آب ورودی است.
 Sivasankarو همکاران ( )1996یکی از عوامل اصلی انتشار  Vibrio harveyiرا شوری باال میداند و عامل شوری را نسبت به
دیگر عوامل همچون اکسیژن ،درجه حرارت و  pHموﺛرتر میداند ).) Sivasankar and Oaks, 1996
در مجموع ،بررسی نتایج نشان میدهد که تعداد باکتریها از اول دوره پرورش تا پایان دوره پرورش در آب استخرها بـیش از
آب ورودی کانال است .حضور گونههای بیماریزای باکتری جنس ویبریو در طی ماهیهای مطالعه شده (مرداد تا آبان) در
استخرهای پرورشی به مدیریت آن مجموعه بستگی دارد .بنابراین پرورش دهندگان میگو با آگاهی از این موﺿوع باید در بهبود
مدیریت آب و تغذیه استخر پرورش تالش جدی نمایند زیرا در غیر اینصورت ،با انباشت مواد آلی به سرعت جمعیت باکتری
زیاد شده و باعث افزایش  BODو کاهش اکسیژن شده که منجر ب ه کاهش رشد و در نتیجه ﺿعف ایمنی میگو و بیماری

... تعیین فراوانی و تنوع باکتریهای جنس ویبریو

شکوری و رحیمی قره میرشاملو

 پیشنهاد میشود شناسایی گونههای ویبریو در مزارع پرورش میگو به صورت مستمر.خواهد شد که منجر به تلفات می گردد
 همچنین پیشنهاد. تا برای مدیریت بهتر استخر و بعضی مواقع برای استفاده از آنتی بیوتیک بر علیه آنها اقدام گردد،انجام شود
. در طول یک سال نیز انجام شودPCR2 مطالعه شناسایی و فراوانی باکتری جنس ویبریو با روشهای ملکولی از جمله،می شود
تشکر و قدردانی
در اینجا بر خود الزم میدانیم که از زحمات جناب آقای دکتر اشکان اژدهاکش پور و خانم مهندس فاطمه ناصری کـه ما را در
.انجام این تحقیق یـاری نمودند سپاسگزاری نماییم
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