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در این تحقیق به بررسی احتمال آلودگی میکروبی در شناگاههای عمده ساحل شهر بندرعباس پرداخته

تاریخچه مقاله:

شده است .سه شناگاه عمده شهر بندرعباس شامل شناگاه های سواحل سورو ،خواجه عطاء و پارک غدیر
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پذیرش37/37/42 :

شناگاهها برداشت شد و از نظر آلودگی میکروبی با توجه به شاخص اصلی میکروبی ()Escherichia coli

کلمات کلیدی:

به همراه پارامترهای اسیدیته ،دما و شوری با روش استاندارد ،مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان داد

آلودگی میکروبی
باکتری اشریشیاکلی
شناگاه
فاضالبهای شهری

مورد بررسی قرار گرفت .تعداد  03نمونه آب دریا در هر دو فصل پاییز و زمستان سال  4031از این

که میانگین تعداد باکتری اشریشیاکلی در شناگاه های سواحل سورو ،خواجه عطاء و پارک غدیر در فصل
پاییز به ترتیب  876/4 ،773و MPN 186/7در 433میلی لیتر و در فصل زمستان به ترتیب ،707/2
 733/8و  MPN 071در 433میلی لیتر نمونة آب دریا می باشد که در تمام موارد از سطح استانداردهای
ملی و بین المللی باالتر بودند .تغییرات آلودگی میکروبی و پارامترهای فیزیکی -شیمیایی آب ،در این دو
فصل معنی دار نبود .اما میزان بار آلودگی میکروبی در ایستگاه های کنار ساحل نسبت به ایستگاههای
دور از ساحل تفاوت معنی داری را نشان دادند.

مقدمـه
آلودگی محیط زیست به شکل فاجعه آمیزی حیات کره زمین را مورد تهدید قرار داده و به یکی از چالش های اساسی دنیای
امروز تبدیل شده است .در این میان محیط زیست دریایی به سبب اینکه از عناصر بسیار گوناگونی تشکیل شده و دارای تنوع
زیستی چشمگیری است ،بسیار حائز اهمیت می باشد ( .)Taheri, 2014رشد جمعیت و توسعه همه جانبه شهرها همواره با
افزایش زباله ،پساب صنایع ،لجن ها و فاضالب های شهری و کشاورزی همراه بوده است؛ این امر نیاز به استفاده از دریاها و
اقیانوس ها را جهت تخلیة مواد زائد و دفعی افزایش داده است ( .)Lotfi et al., 2010اکثر آلوگی های وارد شونده به آبهای
ساحلی جهان ناشی از فعالیتهای انسانی موجود در خشکی می باشد ( .)Gesamp, 2001در این میان یک عامل خطرناک ویژه
جهت سالمت عمومی ،آلودگی ناشی از مدفوع انسانی (مثال از طریق فاضالبها) می باشدکه حاوی رنج وسیعی از عوامل بیماریزا
از جمله ویروسهای مختص انسان هستند ( .)Harwood et al., 2005, Lee et al., 2008استفاده تفریحی از سواحل مانند شنا
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بررسی وضعیت آلودگی میکروبی (باکتری  )Escherichia coliدر شناگاههای عمده

بررسی وضعیت آلودگی میکروبی (باکتری ...)Escherichia coli

علیرضایی نژاد و همکاران

باکتریهای کلی فرم مدفوعی ( )fecal coliformاز جمله  Escherichia coliبه عنووان شواخصهوای آلوودگی میکروبوی آب در
منابع آبی و آبهای تفریحی محسوب می شوند ( .)Perez et al., 2001کلی فرم ها باکتری های گرم منفی اند که در محیطهای
حاوی قند الکتوز به راحتی رشد می نمایند .زیستگاه اصلی آن ها در دستگاه گوارش انسان و حیوانات خونگرم است و هموواره
در مقادیر بسیار در مدفوع وجود دارند؛ بنابراین تعیین درصد این باکتری ها در آب دریاها ،میزان آلودگی مدفوعی آب را نشوان
می دهد ( .)Safari et al., 2012; Greeberg et al.,1992بیماریهای ناشوی از عفونوت  E.coliشوامل اسوهال ،اسوهال خوونی،
مسمومیت سراسری بدن و  ...می باشد .عالوه بر این ویروسهای انسانی که در مدفوع وجود دارد می تواند بور تونفس ،چشوم و
عملکردهای مربوط به معده و قلب اثر منفی بگذارد (.)Fleisher et al., 1998, Griffin et al., 2003, Pina et al., 1998
در این پژوهش به بررسی میزان آلودگی میکروبی به وسیلة شاخص اصلی میکروبی (باکتری  )E-coliبه همراه تعیین
پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب ( ، pHدما ،و میزان شوری) در شناگاه های مهم بندرعباس شامل سواحل پارک غدیر،
خواجه عطاء و سورو در شهر بندرعباس پرداخته شده است ،تا از این طریق کیفیت آلودگی آب را در این شناگاه ها جهت
سالمت شناگران تعیین نماید.
مواد وروشها
در طی مطالعة حاضر ،شناگاه های سواحل سورو ،خواجه عطاء و پارک غدیر که جزء شناگاه های اصلی شهر بندرعباس
میباشند و همه روزه پذیرای طیف وسیعی از گردشگران می باشند ،به عنوان نواحی نمونه برداری انتخاب شدند .همچنین در
این سه شناگاه کانالهای متعدد ورود فاضالب به دریا وجود دارد.
در شناگاه های سواحل سورو و خواجه عطاء سه ترانسکت (خطوط نمونه برداری) و در شناگاه ساحل پارک غدیر به علت
وسعت بیشتر منطقه 1،ترانسکت با فواصل مساوی از یکدیگر عمود بر خط مبدأ ،از سمت غرب به شرق هر محدوده تعیین
گردید .ایستگاه اول تمام ترانسکت ها در فاصلة  0متری از خط سا حلی به عنوان خط مبدأ در نظر گرفته شد ،این ایستگاه از
این جهت حائز اهمیت است که به دلیل عمق کم ،شناگاه اصلی کودکان می باشد؛ ایستگاه دوم هر ترانسکت با فاصلة 23
متری از ایستگاه اول و ایستگاه سوم هر ترانسکت با فاصلة  23متری از ایستگاه دوم در نظرگرفته شدند .مختصات جغرافیایی
ایستگاه های نمونه برداری در این سه شناگاه با استفاده از دستگاه  GPSتعیین گردید .سپس با استفاده از ظروف پالستیکی
درب دار استریل با حجم  433میلی لیتر ،نمونه آب از عمق  03-23سانتی متری از سطح دریا برداشت گردید و پس از
برچسب زنی به آزمایشگاه میکر وبیولوژی پژوهشکدة اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان منتقل شد .همچنین بررسی دما،
شوری و  pHبه ترتیب با استفاده از دماسنج  ،رفراکتومتر و  pHسنج در محل نمونه برداری انجام گردید.
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کردن باعث به خطر افتادن شمار زیادی از انسانها در برابر بیماریهای ویروسی و باکتریایی به ویژه در سواحل موجود در مراکز
پر جمعیت شده است .یکی از این خطرات ،ریسک بیماریهای روده ای در نتیجه شنا در آبهای آلوده با فاضالبها می باشد.
بیماریهای عفونی ناشی از میکروارگانیزمهای بیماریزا که در پی آلودگی پسابها در نواحی ساحلی ایجاد می شود می تواند بر
مردم زیادی اثر گذاشته و مشکالت اقتصادی مهمی را به وجود آورد ( .)Shuval, 2003غلظت میکروارگانیزمهای بیماریزا در
نواحی ساحلی به م یزان زیادی تحت تاثیر آلودگی مدفوعی ناشی از منابع نقطه ای مانند ریزش فاضالبها ،پسابهای صنعتی و
منابع غیرنقطهای مانند فعالیتهای کشاورزی و سیستمهایی که دارای عملکرد تخلیه بهداشتی ضعیف هستند؛ می باشد
( .)Robins-Browne, 1987مواد مدفوعی مستقیما از تخلیه فاضالب و سطح حوضه آبخیز به درون رودخانه ها ،دریاچه ها و
آبراهه ها راه یافته و نهایتاً وارد محیطهای ساحلی می شوند ( )Yukselen et al., 2003و این موضوع مشکالت بهداشتی فراوانی
را ایجاد می نماید .به طور کلی در هر متر مربع از فاضالب های خانگی تقریباً  0تا 1میلیون میکروب پاتوژن وجود دارد این امر
سبب می شو د که بار آلودگی میکروبی این پساب ها بسیار باال باشد؛ ورود فاضالب ها به خورهای شهری و سپس ریزش این
مواد به دریاها عالوه بر آلوده سازی آب و بستر دریاها منجر به آلوده شدن آبزیان نیز می گردد که در نتیجه سبب ایجاد
بیماری در افرادی که از آبزیان آلوده استفاده می کنند ،می شود ( Irankhah et al., 2009, Shahriari et al., 2009, Movahed
.)et al., 2013

دانشگاه هرمزگان
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دوره  ،6شماره  ،4بـهار 9316

شناسایی باکتری  Escherichia coliبراساس روش چندلوله ای

مرحلة احتمالی

 )4انتخاب  3لوله آزمایش و تزریق  3میلی لیتر محیط کشت لوریل سولفات براث (ساخت شرکت مرک آلمان) در هر
لوله.
 )2تزریق  3میلی لیتر از نمونه آب در  0لوله اول  ،تزریق  4میلی لیتر از نمونه آب در 0لوله دوم  ،تزریق  3/4میلی لیتر
از نمونه آب در  0لوله سوم (الزم به ذکر است که در هر لوله آزمایش یک لوله دورهام جهت نشان دادن گاز تولیدی
قرار داده شد).
 )0تمام لوله ها در انکوباتور  07درجه سانتی گراد به مدت  16ساعت قرار داده شدند .پس از گذشت مدت زمان
تعیین شده هر کدام از لوله ها از نظر کدورت و تولید گاز مورد بررسی قرار گرفتند .به این صورت که لوله های
دورهام که در آنها گاز تشکیل شده بود و از نظر ظاهری در مقایسه با نمونهی شاهد کدرتر شده بودند را مثبت تلقی
نموده و سپس با شمارش لوله های واکنش مثبت و مقایسه با جدول مربوط به آن ،با حدود اطمینان  %37محتمل
ترین تعداد باکتری اشریشیاکلی ( )MPNدر  433میلی لیتر نمونة آب به دست آمد.
مرحلة تائیدی

درمرحلة تائیدی ،به ازای هر لولة مثبت در مرحلة احتمالی یک لوله حاوی محیط کشت برلیانت گرین بایل الکتوز براث
) (Brilliant green bile lactose brothساخت شرکت مرک آلمان تهیه گردید .سپس در شرایط کامالً استریل مقداری از
کلنیهای تشکیل شده در لوله های واکنش مثبت مرحله احتمالی به لوله های آزمایش حاوی محیط کشت برلیانت گرین بایل
الکتوز براث تلقیح نموده و در انکوباتور  07درجه سانتی گراد به مدت  16ساعت قرار داده شدند .سپس لوله هایی دورهامی
که در آنها گاز تشکیل شده بود و از نظر ظاهری ،در مقایسه با نمونهی شاهد کدرتر شده بودند مثبت تلقی شد و نتایج ثبت
گردید.
مرحلة تکمیلی

در این مرحله باکتریهای رشد یافته درون هریک از لولههای مثبت حاوی محیط کشت برلیانت گرین بایل الکتوز براث ،از
طریق روش کشت خطی ،به محیط کشت ائوزین متیلن بلو آگار ( )EMBساخت شرکت مرک آلمان منتقل شدند .تمام
پلیتها به مدت  16ساعت در دمای  07درجه سانتیگراد در انکوباتور قرار گرفتند .باکتری اشریشیاکلی به دلیل تخمیر شدید
قند الکتوز در محیط کشت  EMBپرگنههای سبز رنگ با جالی فلزی ایجاد می کند .بنابراین پلیت های  EMBپس از مرحلة
گرماگذاری از نظر تشکیل کلنیهایی به رنگ سبز جالی فلزی مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج به دست آمده ثبت شد.
انتقال باکتری اشریشیاکلی به محیط کشت عمومی نوترینت آگار

شناسایی باکتری اشریشیاکلی با اجرای تست بیوشیمیایی اکسیداز تکمیل و در این راستا ابتدا کلنی باکتری اشریشیاکلی از
محیط اختصاصی  EMBبه محیط عمومی و مغذی نوترینت آگار انتقال داده شد؛ زیرا بر اساس استاندارد شماره  0773مؤسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران کلنی های باکتری مذکور در محیط اختصاصی ائوزین متیلن بلو جهت انجام تست اکسیداز
مناسب نیستند.
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یکی از روشهای استاندارد برای شناسایی کلی فرمهای مدفوعی که در رأس آنها باکتری اشریشیاکلی قرار دارد ،روش تخمیر
چند لوله ای است .این روش از  0مرحلة احتمالی ،تائیدی و تکمیلی تشکیل شده است .نتایج آزمایش به صورت محتمل ترین
تعداد کلی فرمها ( )MPNدر  433میلی لیتر نمونة آب با حدود اطمینان  %37بر اساس جدول استاندارد مشخص می شود
(.)Greenberg et al., 1992

بررسی وضعیت آلودگی میکروبی (باکتری ...)Escherichia coli

علیرضایی نژاد و همکاران

انجام تست اکسیداز

آنالیزهای آماری

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS 20برای پارامترهای آلودگی میکروبی ،اسیدیته ،شوری و دما در
تمام محدوده های نمونه برداری صورت پذیرفت .جهت تعیین تغییرات پارامترها در دو فصل پاییز و زمستان از آزمون آماری
تی مستقل ( )Independant - t testو جهت مقایسة میزان آلودگی میکروبی بین محدوده های نمونه برداری شده و
ترانسکتهای هر محدوده از آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه ( ،)One way ANOVAهمچنین به منظور تعیین همبستگی
بین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب دریا با آلودگی میکروبی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
نتایـج
پارامترهای فیزیکی -شیمیایی نمونه های آب دریا

در طی مطالعة حاضر اطالعات به دست آمده از  03نمونة آب خلیج فارس در دو فصل پاییز و زمستان نشان داد که پارامترهای
اسیدیته ،شوری و دما در تمام ایستگاه های نواحی نمونه برداری شده در هر فصل ،مقدار ثابتی داشتند .به عالوه آنالیزهای
آماری بر پایة آزمون  Tمستقل ،برای هر کدام از پارامترهای فیزیکی -شیمیایی آب خلیج فارس در شناگاه های سواحل سورو،
خواجه عطاء و پارک غدیر تفاوت معنی داری در دو فصل ارزیابی شده ،نشان نداد (جدول .)4
ارزیابی میکروبی نمونه های آب دریا

نتایج حاصل از آنالیزهای آماری  03نمونة آب برداشت شده در دو فصل پاییز و زمستان ،از شناگاه های سواحل سورو ،خواجه
عطاء و پارک غدیر ،از نظر آلودگی میکروبی (اشریشیاکلی) ،به شرح زیر می باشند:
آلودگی میکروبی در محدودة شناگاه ساحل سورو

آنالیزهای آماری میزان باالی آلودگی میکروبی در هر سه ترانسکت شناگاه ساحل سورو را نشان دادند .تغییرات آلودگی
میکروبی آب دریا به باکتری اشریشیا کلی در شناگاه ساحل سورو در دو فصل پاییز و زمستان تفاوت معنی داری نداشت .به
عالوه آزمون آنالیز واریانس یکطرف ه تفاوت معنی داری از نظر میزان آلودگی میکروبی بین سه ترانسکت در هر یک از فصول
پاییز و زمستان در شناگاه ساحل سورو را نشان نداد (جدول .)2همچنین ارزیابی های میکروبی نشان داد که میانگین میزان
آلودگی میکروبی در ایستگاه های کنار ساحل نسبت به میزان آلودگی میکروبی ایستگاه های دور از ساحل کاهش معنی داری
داشته است .نتایج حاصل از این مطالعه میزان باالی آلودگی میکروبی در شناگاه ساحل سورو نسبت به میزان استانداردهای
ملی و جهانی باکتری اشریشیا کلی بیان نمود  .همچنین آزمون تی تک نمونه ای تفاوت معنی داری را میان آلودگی میکروبی
در این ایستگاه با مقادیر ملی و جهانی نشان داد.
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جهت جلوگیری از ثبت نتایج کاذب در طی اجرای تست اکسیداز ،از باکتری  Vibrio harveyiکه اکسیداز مثبت می باشد
استفاده گردید .به همین منظور  21ساعت قبل از انجام تست اکسیداز برای کلنی های اشریشیا کلی ،کشت تازه ای از باکتری
کنترل مثبت در محیط نوترینت آگار تهیه شد .جهت اجرای تست اکسیداز ابتدا به ازای هریک از پلیت های محیط کشت
نوترینت آگار حاوی باکتری اشریشیا کلی و باکتری کنترل مثبت یک قطعة کوچک کاغذ صافی بریده و  2قطره از معرف
اکسیداز روی هریک از قطعات کوچک کاغذ صافی قرار داده شد وسپس به وسیلة سوآپ استریل مقداری از پرگنة باکتری
 Vibrio harveyiروی کاغذ صافی گذاشته شد که پس از سپری شدن مدت زمان  43ثانیه رنگ ارغوانی مشاهده گردید .این
مرحله برای تمام پلیت های نوترینت آگار نمونه ها انجام پذیرفت و ظهور رنگ ارغوانی بر روی کاغذ صافی همانند کاغذ صافی
باکتری کنترل مثبت به عنوان نتیجه اکسیداز مثبت ثبت گردید و از آنجا که باکتری اشریشیا کلی و تمام خانواده
انتروباکتریاسه اکسیداز منفی هستند عدم تغییر رنگ گزارش شد.

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،6شماره  ،4بـهار 9316

مجله بوم شناسی آبزیان
جدول  .4تغییرات میانگین کل پارامترهای فیزیکی -شیمیایی آب دریا

میانگین اسیدیته ±انحراف معیار

میانگین دما (درجه سانتی گراد)
 ±انحراف معیار

میانگین شوری (± )ppt

07/0 ±3/00

6/22±3/347

27±3

07/2±3/0

6/20±3/346

22±3

3/07

3/33

4/7

انحراف معیار

پارامتر
زمان
پاییز

** میزان عدد  Pدر آزمون  ،Independant- t testمیزان  P value≤ 3/37معنی دار در نظر گرفته شد.

جدول  .2میزان آلودگی میکروبی آب دریا بر حسب  MPN/433mlدر ترانسکت های شناگاه ساحل سورو در فصل پاییز( )t4و فصل زمستان ()t2
**P value
t1- t2

3/27
-

حداقل و حداکثر

میانگین آلودگی
میکروبی ()t2

t

473-4433
183-4433
77-4433
-

138/8
870/0
114
708/3
3/31

243-4233
4433-4233
423-4233
-

t

حداقل و حداکثر

میانگین آلودگی
میکروبی t
820/0
4488/48
723
783/3
3/28

پارامتر
ترانسکت
ترانسکت اول
ترانسکت دوم
ترانسکت سوم
میانگین کل
*P value

آلودگی میکروبی در محدودة شناگاه ساحل خواجه عطاء

ارزیابی میکروبی نمونه های آب به دست آمده در شناگاه ساحل خواجه عطاء میزان باالی آلودگی میکروبی در هر سه
ترانسکت را اعالم نمود .تغییرات آلودگی میکروبی آب دریا به باکتری اشریشیا کلی در شناگاه ساحل خواجه عطاء در دو فصل
پاییز و زمستان تفاوت معنی داری نشان نداد .نتایج حاصل از آزمون واریانس یکطرفه تفاوت معنی داری در دو فصل ارزیابی
شده از نظر میزان آلودگی میکروبی بین سه ترانسکت در شناگاه ساحل خواجه عطاء را گزارش نکرد (جدول .)0همچنین
ارزیابی های میکروبی نشان داد که میانگین میزان آلودگی میکروبی در ایستگاه ها ی کنار ساحل نسبت به میزان آلودگی
میکروبی ایستگاه های دور از ساحل کاهش معنی داری داشته است .نتایج این مطالعه حاکی از آن است که میانگین کل میزان
آلودگی میکروبی در شناگاه ساحل خواجه عطاء در هر دو فصل پاییز و زمستان همانند نتایج حاصل از شناگاه ساحل سورو،
بسیار باالتر از میزان استانداردهای ملی و جهانی باکتری اشریشیا کلی بوده است .همچنین آزمون تی تک نمونه ای تفاوت
معنی داری را میان آلودگی میکروبی در این ایستگاه با مقادیر ملی و جهانی نشان داد.
آلودگی میکروبی در محدودة شناگاه ساحل پارک غدیر

آنالیزهای آماری میزان باالی آلودگی میکروبی در چهار ترانسکت شناگاه ساحل پارک غدیر را نشان داد .تغییرات آلودگی
میکروبی آب دریای خلیج فارس در محدودة شناگاه ساحل پارک غدیر در دو فصل پاییز و زمستان تفاوت معنی داری نداشت.
همچنین نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه تفاوت معنی داری در میزان آلودگی میکروبی بین چهار ترانسکت این
محدوده را نشان نداد (جدول .)1همچنین ارزیابی های میکروبی نشان داد که میانگین میزان آلودگی میکروبی در ایستگاه های
کنار ساحل نسبت به میزان آلودگی میکروبی ایستگاه های دور از ساحل کاهش معنی داری داشته است .همچنین میزان
آلودگی میکروبی محدودة شناگاه ساحل پارک غدیر همانند دو محدودة شرح داده شده از میزان استانداردهای ملی و جهانی
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**P value

بررسی وضعیت آلودگی میکروبی (باکتری ...)Escherichia coli

علیرضایی نژاد و همکاران

باکتری اشریشیا کلی باالتر بود .آزمون تی تک نمونه ای تفاوت معنی داری را میان آلودگی میکروبی در این ایستگاه با مقادیر
ملی و جهانی نشان داد.
تعیین آلوده ترین شناگاه

جدول  .0میزان آلودگی میکروبی آب دریا بر حسب  MPN/111mlدر ترانسکتهای شناگاه ساحل خواجه عطاء در فصل پاییز ( )t4و فصل زمستان ()t2
**P value
t t

3/02
-

حداقل و حداکثر

میانگین آلودگی
میکروبی t

t

213-4433

833

183-4233

323

20-4433

121/0

30-4233

744

ترانسکت دوم

30-4433

177/8

473-4233

830/0

ترانسکت سوم

-

733/8
3/63

-

876/8
3/8

میانگین کل

t

پارامتر

حداقل و حداکثر

میانگین آلودگی
میکروبی ( )t

ترانسکت اول

ترانسکت

*P value

* میزان عدد  Pدر آزمون واریانس یکطرفه  ** ،میزان عدد  Pدر آزمون  ،Independant- t testمیزان  P value≤ 3/37معنی دار در نظر گرفته شد.
جدول  .1میزان آلودگی میکروبی آب دریا بر حسب  MPN/111mlدر ترانسکت های شناگاه ساحل پارک غدیر در فصل پاییز( )t4و فصل زمستان ()t2
**P value
t4-t2

حداقل و حداکثر
()t2

میانگین آلودگی
میکروبی ()t2

حداقل و حداکثر
()t4

میانگین آلودگی
میکروبی ()t4

3/87
-

483-4433
10-4433
77-4433
26-213
-

733
104
117
423/0
078
3/76

213-4233
30-4233
423-4233
10-183
-

800/0
734
720
224
183/7
3/77

* میزان عدد  Pدر آزمون واریانس یکطرفه ** ،میزان عدد  Pدر آزمون  Independant- t testمیزان

پارامتر
ترانسکت
ترانسکت اول
ترانسکت دوم
ترانسکت سوم
ترانسکت چهارم
میانگین کل
*P value

≤ P valueمعنی دار در نظر گرفته شد.

جدول  .7تعیین آلوده ترین شناگاه در دو فصل پاییز و زمستان

حداقل و
حداکثر ()t2

میانگین کل آلودگی میکروبی
()t2( )MPN/433ml

حداقل و حداکثر
() t4

میانگین کل آلودگی میکروبی
()t4( )MPN/433ml

محدودة نمونه برداری

77-4433

707/2

423-4233

773

شناگاه ساحل سورو

20-4433

733/8

30-4233

876/4

شناگاه ساحل خواجه عطاء

26-4433

071
3/72

10-4233
-

186/7
3/27

شناگاه ساحل پارک غدیر

-

* میزان عدد  Pدر آزمون آنالیز واریانس یکطرفه ،فصل پاییز ( ،) t9فصل زمستان ()t1
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میزان آلودگی میکروبی باتوجه به شاخص میکروبی (اشریشیا کلی) در سه محدودة نمونه برداری -شناگاه های سواحل سورو،
خواجه عطاء و پارک غدیر -از طریق آزمون آنالیز واریانس یکطرفه مورد بررسی قرار گرفت؛ نتایج حاکی از آن بود که در هریک
از ف صول پاییز و زمستان میزان آلودگی میکروبی به کلی فرم مذکور در بین این سه شناگاه تفاوت معنی داری نداشته است و
به طور کلی هیچ شناگاهی نسبت به دیگری آلوده تر نمی باشد ( جدول .)7

دانشگاه هرمزگان

مجله بوم شناسی آبزیان

دوره  ،6شماره  ،4بـهار 9316

بحث

 433می باشد ( )Institute of Standads and Industrial Research, 1998همچنین استاندارد WHO, ( 433MPN/433ml WHO

 )2003و استاندارد آمریکا نیز  )EPA, 2012( 77 MPN/433mlمی باشد .چنین آلودگی باالیی می تواند سالمت شناگران را با
خطر جدی رو به رو کند .نتایج حاصل از مطالعة حاضر با مطالعة  Nouroozi karbasdehiو همکاران ( )2015منطبق بود اما با
این تفاوت که آنها شناگاه های سواحل خلیج فارس در بندر بوشهر را بررسی نموده بودند .مطالعة حاضر همانند مطالعه
 Nouroozi karbasdehiو همکاران ) (2015منشأ این باکتری را ورود فاضالب های شهری به خلیج فارس بیان نمود .میانگین
میزان بار میکروبی اشریشیا کلی در شناگاه های سواحل سورو ،خواجه عطاء و پارک غدیر در فصل پاییز به ترتیب ،773
 876/4و 186/7باکتری در  433میلی لیتر آب و در فصل زمستان به ترتیب 733/8 ،707/2و 071باکتری در 433میلی لیتر
آب دریا بود و آنالیزهای آماری کاهش معنی داری در میزان آلودگی میکروبی نشان نداند؛ این نتیجه با نتایج حاصل از مطالعة
 Parvareshو همکاران ( ،)2010که کاهش آلودگی میکروبی در بهمن ماه نسبت به آبان ماه را گزارش داده بود ،مغایرت داشت.
شناگاه ساحل سورو دارای  42کانال تخلیة فاضالب می باشد که فاضالب های شهری از این طریق به صورت خام به علت عدم
بهره برداری شبکة فاضالب این منطقه تا به امروز ،مستقیما وارد دریا می شوند .این مسئله افزایش بیش از حد آلودگی
میکروبی شناگاه ساحل سورو را می تواند توجیه نماید .مطالعة حاضر موارد زیر را با باال بودن آلودگی میکروبی در سواحل
ارزیابی شده ،مرتبط دانست:
)4
)2

)0
)1
)7

عدم اجرای طرح فاضالب در تمام مناطق مسکونی شهر بندرعباس به دالیلی چون وجود شیب بندی و ناهمواریهای
نامناسب و معابر باریک در بافت فرسودة شهر که اجرای طرح فاضالب را با مشکل روبه رو می سازد.
عدم کیفیت مناسب پساب خروجی از تصفیه خانه فاضالب در بدو ورود به دریا به علت قرار گرفتن در معرض
تغییرات نامطلوب در مسیر حرکت خود به دریا (مانند :اختالط آن با زباله ها وفاضالب های رهاسازی شدة برخی
محالت در بستر خورها).
ورود روان آبهای حاصل از بارندگی به درون شبکة فاضالب به علت عدم وجود سیستم مناسب جمع آوری آبهای
سطحی در شهر بندرعباس و بروز مشکالت عدیده ای برای شبکة فاضالب.
ورود روان آب ها از سطح معابر به خورها و اختالط آن با زباله ها و سپس ورود به دریا.
عدم الیروبی مستمر خورهای موجود در سطح شهر.

کاهش معنی دار بار میکروبی اشریشیا کلی بر حسب محتمل ترین تعداد باکتری در  433میلی لیتر آب ،میان ایستگاه های
نزدیک ساحل و ایستگاه های دور از ساحل در هر محدودة نمونه برداری در دو فصل پاییز و زمستان ،کامالً شبیه نتیجة به
دست آمده توسط مطالعة  Parvareshو همکاران( )2010بود .مطالعة حاضر علت این امر را به توانایی طبیعی دریا در
خودپاالیی مرتبط دانست.
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شرایط خاص آب و هوایی و اقلیمی شهر بندرعباس و وجود پاره ای از مشکالت اقتصادی و اجرایی مانند :مشکل دفع آب های
سطحی و عدم وجود چاه جاذب سبب گردیده است که فاضالب منازل به معابر عمومی و در نهایت به دریا وارد شوند
) .)Parvaresh et al.,2010با توجه به گزارشات کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست استان هرمزگان ،میزان تولید
فاضالب در شهر بندرعباس حدود  73/333متر مکعب در روز برآورد شده و اعالم گردیده است که حدود  %63آن از طریق
چاه های جذبی و  %23باقی مانده به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق کوچه ها ،خیابان ها ،کانال ها و خورها راهی دریا
می گردند و موجب آلودگی سواحل خلیج فارس می شوند ( .)Taheri, 2014در نهایت مطالعات نشان داده اند که شرایط دفع
آب های سطحی و فاضالب های شهری در بندرعباس در وضعیت بحرانی قرار دارد و سواحل این شهر با مشکالت زیست
محیطی مواجه است ( .)Parvaresh et al., 2010; Taheri, 2014دستاوردهای میکروبی مطالعة حاضر نشان داد که میانگین بار
میکروبی بر حسب محتمل ترین تعداد باکتری در  433میلی لیتر آب دریا در ترانسکت های شناگاه های سواحل سورو ،خواجه
عطاء و پارک غدیر باالتر از میزان استانداردهای ملی و جهانی باکتری اشریشیا کلی بوده است .استاندارد ملی MPN/433ml

...)Escherichia coli بررسی وضعیت آلودگی میکروبی (باکتری

علیرضایی نژاد و همکاران
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 جهت بهبود کیفیت شناگاههای سواحل خلیج فارس در شهر بندرعباس پیشنهاد،با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق
میشود که اصالح بافت های فرسودة شهری و گشایش معابر مناسب در این محالت در جهت امکان اجرا و تکمیل شبکة جمع
 توسط دستگاه های مسئول انجام گردد و همچنین تصفیه خانه فاضالب شهر بندرعباس نظارت جدی تری بر،آوری فاضالب
.روند تصفیة فاضالب و کاهش بار میکروبی آب های رها شده به خلیج فارس داشته باشد
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