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باكتريايي پوست و آب در دو فصل گرم و سرد در مزارع پرورش  بررسي ميزان آلودگي
  كهگيلويه و بوير احمد قزل آالي رنگين كمان استان
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  هديكچ

استرس ناشي از تغييرات دمايي در فصول . مل بيماري زا و تلفات ماهيان پرورشي محسوب مي شوندواباكتري ها مهمترين ع
همراه استرس ناشي از نوسانات اكسيژن محلول و ساير عوامل استرس زاي ديگر منجر به تنزل وضعيت مختلف سال به 

ميزبان نفوذ  فتماهي مي شوند و از آنجا كه ماهي ها ارتباط نزديك با ميكروفلور آب دارند، با تشكيل كلوني به با سالمت
  .ميكنند

، از پوست كهگيلويه و بوير احمدي رنگين كمان استان ي قزل آالفارم پرورشي ماه 6نمونه برداري از  :مواد و روش كار
به منظور ارزيابي فلور باكتريايي پوست . صورت گرفت) سرد(و پاييز ) گرم(و آب پرورشي ماهيان در دو فصل تابستان 

سانتي متر  1ريليتي ماهيان مورد مطالعه، پس از صيد، ماهي را كامال با سرم فيزيولوژيك شستشو داده و با رعايت اصول است
استفاده ) تريپتيك سوي آگار( TSAمربع از پوست را جدا كرده و بعد از انجام هموژن سازي جهت كشت از محيط 

پس از طي مرحله ي . جهت اندازه گيري دقيق باكتري هاي هوازي و بي هوازي اقدام به كشت پورپليت گرديد. گرديد
در ضمن پس از نمونه برداري از آب محيط . اد كلني ها محاسبه گرديدانكوباسيون شمارش باكتري ها بر اساس تعد

  .پرورش و رقت سازي، كشت مطابق شرايط فوق انجام گرديد
در فصل گرم ) CFUبرحسب (نتايج حاصل نشان داد كه ميزان فلور باكتريايي آب و پوست  :يافته ها و نتيجه گيري
با فلور باكتريايي آّب و پوست در فصل سرد سال به ترتيب با ) 0.79±(7.3و ) 0.56±( 6.73سال به ترتيب با ميانگين 

اين نتايج ارتباط مستقيم ). p<0.05(اختالف آماري معني داري را نشان مي دهد ) 0.31±( 4.8و ) 0.29±( 4.11ميانگين 
حضور باكتري روي اگرچه . بين ميزان بار باكتريايي آب و پوست ماهي را با افزايش دما در فصول گرم سال بيان مي كنند

پوست نشانه ي بيماري نيست، اما افزايش بار باكتريايي نشانه خطر در مديريت فارم هاي پرورش ماهي مي باشد و بر لزوم 
  .ر از ضدعفوني كننده ها و داروهاي موثر بر كاهش بار باكتريايي در فصول گرم سال تاكيد دارداستفاده بيشت
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