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 مقدمه
ــان   ــیج گرگ ــه خل ــاً ب ــول تقریب ــومتر60 ط ــرض ، کیل  12 ع

 کیلـومتر   400ر  مسـاحتی بـالغ بـ     بـا   متر   7 ی ال 2 عمق   وکیلومتر  
 خلـیج  . شـده اسـت  مربع در جنـوب شـرقی دریـاي خـزر واقـع      

ــا داراگرگــان  ــه تنه ــاهی ين ــ   م ــد ماهی ــا ارزشــی مانن  انهــاي ب
سـهم  باشـد کـه     ی مـ  غیـره  کفال و  ید، ماه ی سف ی، ماه غضروفی

مـواد پروتئینـی کشـور    خاویار مورد نیاز اروپا و قابل توجهی از  
ل آن بــراي شــنا و همچنــین از ســواح بلکــه ،کنــد تــامین مــیرا 

گذراندن اوقات فراغت مردم منطقه و سـایر هموطنـان اسـتفاده         
 توسـعه مراکــز  ،افـزایش ســریع جمعیـت شــهرها   ).1(شــود  مـی 

ــنعتی مســکونی  ــو و ص ــدار ه ب ــعه دام ــژه توس ــیه يوی  در حاش
ــه ــا رودخان ــه دری منتهــيه ــ ب ــودگی آب  خــزر باعــثيای  آل
 ی از جملـه عوامل میکروبـ . گردد یمترین دریاچه جهان    بزرگ
هـاي   فاضـالب از طریـق   هسـتند کـه   یهـاي بسـیار مهمـ     آالینده

ــتا  ــهري و روس ــه  ی یش ــده ب ــتقیم و تصــفیه نش ــا صــورت مس  ی
و موجـب    شود  خزر وارد می   يبه این بخش از دریا    غیرمستقیم  

خطراتــی بــراي ســالمتی انســان، بــروز مــوانعی در برابــر  ایجــاد 
یت آب مورد  کاهش کیفوهاي دریایی مانند ماهیگیري    فعالیت

 گـردد   مـی  قـایقرانی  شـنا و  ماننـد   استفاده براي مقاصد تفریحی     
 ).3و2(

ها  ها موید آن است که برخی از بیماري        دانش انتقال بیماري  
ــدر اثــر تمــاس و یــا بلع(از طریــق شــنا  دن آب آلــوده ایجــاد ی

تـوان حصـبه، شیسـتوزومیازیس،      شـود کـه از بـین آنهـا مـی           می
اي،  اي و روده هـاي معـده     بیماري ژیاردیازیس، هپاتیت عفونی،  

 خـارش پـاي شـناگران را نـام           و  پوستی يها لپتوسپروز، بیماري 
آب آلـودگی   تعیـین میـزان     ن مطالعـه بـه منظـور        یـ ا ).5و4(برد  
خلـیج  در  زا يمـار ی شـاخص ب يها يباکترنسبت به  خزر   يدریا

 .انجام شد 1383طی سال گرگان 
 روش بررسی

میانگین غلظت آلـودگی  یین  تعيدر این مطالعه توصیفی برا   
ــی  ــاآب میکروبـ ــزر در يدریـ ــان  خـ ــیج گرگـ ــواحل خلـ  سـ

ل تابسـتان و پـاییز     وطور تصادفی طـی فصـ     ه   آب ب  يبردار نمونه
  نمونـه  40تعـداد   ) 6(ه قبلـی    براساس مطالع .  انجام گرفت  1383

 يمتـر   سانتی 30 الی   20 آب از عمق     يها نمونه. انتخاب گردید 
ــز ــت ی ــا بطــري در ه شــد ور ســطح آب برداش ــهيه ــاد   دهان گش

شگاه مرکـز   یدن به آزما  یخ تا رس  ی ي و در کنار بطر    يآور جمع
 2هـا حـداکثر تـا         نمونـه  .گردیـد   مـی  يبهداشت استان نگهـدار   

 هـاي  آزمـایش . شـدند  مـی برداري آزمایش  ساعت پس از نمونه   
ــی کــل کلیفــرم   کلیفــرم مــدفوعی، اســترپتوکوك   ، تشخیص

بق اطــمنمونــه هــا روي هــر   کــل بــاکتريشمــدفوعی و شــمار
 و رفــتگ انجــام مـی ) 7( اســتاندارد آب و فاضـالب  هـاي  روش
 يبـرا . دیگرد بندي می صورت روزانه یادداشت و جمعه  نتایج ب 
ط کشـت   یت کانـت و محـ     یـ از روش پل  ها    کل باکتري  ششمار

ل یصـورت واحـد تشـک    ه  ش بـ  یجه آزمـا  یآگار استفاده شد و نت    
کلیفـرم،  کـل   ش تعـداد    ی آزمـا  يبـرا . دیگرد ی گزارش م  یکلن

ر چنـد  ی از روش تخماسترپتوکوك مدفوعی و کلیفرم مدفوعی 
 ین تعـداد احتمـال    یشـتر یصورت ب ه  ج آن ب  ی استفاده و نتا   يا لوله

براي هر نمونه سه سري  احتمالی در مرحله   ).8و7 (شد  گزارش  
لیتر محیط کشت با غلظت      میلی 10 يبه ترتیب حاو  متوالی لوله   

لیتـر    میلـی  10سوم حـاوي     م و سري دو  دو برابر الکتوز براث و    
سپس . شد  یانجام م  یطبیعمحیط کشت الکتوز براث با غلظت       

در  لیتـر و    میلـی  10هـا    پت اسـتریل در سـري اول لولـه        یبا یک پ  
 نمونـه   لیتـر از   میلـی 1/0لیتر و در سري سـوم         میلی 1سري دوم   

 5/35+5/0هاي تلقـیح شـده در دمـاي        سپس لوله . دش میتلقیح  
پس  .شد یداد م ساعت  قرار 24-48به مدت  اد  گر  یسانتدرجه  

هـا از نظـر تولیـد گـاز بررسـی            از پایان مدت انکوباسـیون لولـه      
هاي مثبـت مرحلـه     براي تست تاییدي هر یک از لوله      . ندشد یم

ــه برلیانــت  ــک لول ــین   احتمــالی ی ــراي تعی  تعــداد کــلگــرین ب
ــک لولــه  هــا و کلیفــرم هــاي   بــراث بــراي تعیــین کلیفــرم ECی

گـرین در دمـاي      نـت ا سپس محـیط برلی    .شد میکشت  مدفوعی  
 ECمحـیط    سـاعت و  24-48به مـدت    گراد    یسانت درجه   5/35

 ساعت قرار 24به مدت گراد    یسانت درجه   5/44ماي  دبراث در   
و گردید  یمها از نظر تولید گاز بررسی      لوله سپس   .شد  یه م ادد

. دیـ گرد مـی  گزارش MPNبه  نتیجه   هاي مثبت یادداشت و    لوله
 مدفوعی در مرحله احتمـالی از      يها  استرپتوکوك ی بررس يراب

 یطبیعـ  دو برابـر و   يهـا  محیط آزایددکستروز براث در غلظـت     
 يهـا  پس از کشت نمونـه در رقـت      . شد استفاده می ) یک برابر (

 24-48 گـراد بـه مـدت       درجه سانتی  35 ي در دما  1/0 و   1،  10
ه رنـگ  هایی ک   و پس از این مدت لوله      شدند  یمساعت انکوبه   

 بـه عنـوان لولـه مثبـت تلقـی      ،کـرد  یمحیط آن بـه زرد تغییـر مـ      
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) پلیـت  (KFهـا آن را در محـیط          تاییـد ایـن لولـه      يبـرا . شد می
 انکوبه و 24±2گراد به مدت   درجه سانتی  35 يتلقیح و در دما   

 قرمـز رنـگ بـه عنـوان     يهـا  رشد کلنی پس از پایان این مدت، 
نتـایج آن بـه صـورت    و شـد   یمـ  مثبت در نظـر گرفتـه      يها لوله

MPNشد ی گزارش م. 
 

 شرایط کیفی آب : 1جدول 
 هاي طبیعی و پرورش ماهی از نظر محل شناگاه

 پرورش ماهی استاندارد شنا عوامل میکروبی
 ها تعداد کل باکتري

 لیتر نمونه در یک میلی
200 - 

 شمارش تمام کلیفرم
  میلی لیتر100در 

460 - 

 هاي مدفوعی شمارش کلیفرم
 لیتر  میلی100در 

 1000کمتر از  100

 هاي مدفوعی استرپتوکوك
  میلی لیتر100در 

100 - 

 
هـا، میـانگین نتـایج      بنـدي داده    و جمع  پس از انجام آزمایش   

هـا،   کلیفرمکل ، ها  کل باکتريششمار يها  آزمایش  از حاصل
ر افزا با استفاده از نرم   استرپتوکوك مدفوعی    و   کلیفرم مدفوعی 

SPSS ب یانس بـا ضـر  یـ ز واری و آنـال ی تـ ي آمـار يها  آزمون و
 يبـا اســتانداردها و ن شـد  یــیتع) α= 05/0( درصـد  95نـان  یاطم

از نظــر امکــان اســتفاده از آن بــه عنــوان     ) 1جــدول (ایــران 
ها مقایسه و بررسـی گردیـد        طبیعی و پرورش ماهی    يها شناگاه

 ).6و4(
 

 ها یافته
 ،کلیفـرم  ،اهـ  ينتایج نشان داد که میانگین تعداد کـل بـاکتر          

 در آب خلــیج   مــدفوعیاســترپتوکوك  و مــدفوعیکلیفــرم
 /cc100Mpn 59  و 817،  1555 ،   5001ب برابر   یگرگان به ترت  

 کلیفـرم  ،کلیفـرم  ،ها ين تعداد کل باکتر   یانگی م ).2جدول  (بود  
 در آب خلـیج گرگـان بـه          مـدفوعی  اسـترپتوکوك   و مدفوعی

ــترت ــا ی ــر ییب در فصــل پ و در  71  و2984، 4758، 9802ز براب
میانگین مقایسه .  بود39  و128، 252 ، 2195فصل تابستان برابر 
 و اسـترپتوکوك  یها، کلیفرم، کلیفرم مدفوع تعداد کل باکتري 

 در آب سـواحل خلـیج گرگـان بـا اسـتاندارد شـناگاه              یمدفوع
طبیعی ایران نشان داد که سواحل خلـیج گرگـان از نظـر تعـداد        

ــاکتري  ــرم  کــل ب ــا، کلیف ــرم وه ــدفوعی از حــد مجــاز   کلیف  م
 از نظر استرپتوکوك مدفوعی     یول ،استاستاندارد ایران باالتر    

هـا از حـد مجـاز اسـتاندارد ایـران          درصـد نمونـه    90ش از   یدر ب 
 بـا   یمیانگین تعداد کلیفرم مـدفوع    مقایسه  همچنین  . کمتر است 

استاندارد ایران از نظر محل پرورش ماهی نیز نشان داد که آب             
 پـرورش مـاهی     يان از استاندارد ایـران بـرا      سواحل خلیج گرگ  

 .استکمتر 
 تعیــین ي زوج بــرايهــا نمونــهآزمــون  يآنــالیز آمــارنتــایج 

تفاوت در میانگین دو گروه وابسته نشان داد که بـین کلیفـرم و             
هـا بـا تعـداد کـل      بین تعداد کـل بـاکتري   نیز  کلیفرم مدفوعی و    

 یولـ  ).>05/0P(رد   وجـود دا   يدار  معنی يآمار کلیفرم ارتباط 
 ارتبـاط   ی بـا اسـترپتوکوك مـدفوع      یفرم مـدفوع  ین تعداد کل  یب

ل یـ توانـد بـه دل   ین امـر مـ  یامد که ایدست ن ه ب يدار  ی معن يآمار
 .ی باشدجادکننده آلودگیتفاوت عوامل ا

 

 ج گرگانی خزر در خلي آب دریایکروبی مهاي آزمایشج ینتا : 2جدول 

 ها کلی باکتري شمارش هاي آماري شاخص
(Mpn/1cc) 

 کلیفرم
(Mpn/100cc) 

  مدفوعیکلیفرم
(Mpn/100cc) 

  مدفوعیاسترپتوکوك
(Mpn/100cc) 

 40 40 40 40 تعداد کل نمونه
 59 817 1555 5001 میانگین

 156 1551 3157 6911 انحراف معیار
 900-0 16000-8 16000-8 37000-210 حداقل و حداکثر مقدار

 4 21 18 40  شنايتعداد موارد باالتر از حد مجاز برا
 10 5/52 45 100  شنايدرصد موارد باالتر از حد مجاز برا
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 بحث
 یت بهداشـت یـ فی کيج گرگـان دارا ی خزر در خل يایآب در 

اسـب   منی از نظر پرورش مـاه   ی ول ،باشد ی شنا م  ينامطلوب برا 
هـا    درصـد نمونـه  80نشـان داد کـه در   تحقیـق   ن  یـ ج ا ی نتا .است

 از اســتاندارد مجــاز ایــران یت آب از نظــر پــرورش مــاهیــفیک
ه  روند رو به رشد صنایع در استان گلستان و بـ    .کمتر بوده است  

 بـه   ی منتهـ  يهـا   در حاشـیه رودخانـه     يخصوص توسعه دامـدار   
 و ییروستا،  ي شهر يها اد فاضالب ی خزر و دفع حجم ز     يدریا

دهد که احتمال افزایش مـوارد   یها نشان م يخصوص دامدار ه  ب
 پــرورش ماهیــان در يهــا  محــلي آب بــرای میکروبــیآلــودگ
 حاصـل از  یلـ آرا مـواد   یـ  ز . بعد وجود خواهد داشـت     يها سال
ش ی آب سـواحل را افـزا   یکروبـ یت م یـ فی ک ی انسـان  يها تیفعال
 ).9 (دهد یم

ــ  ،هــا ين تعــداد بــاکترن نشــان داد کــه میــانگیینتــایج همچن
 در مــاه  مــدفوعیاســترپتوکوك و  مــدفوعیکلیفــرم ،کلیفــرم

ن یانگیـ ن می مهر و آبان و همچن  ، شهریور يها مرداد کمتر از ماه   
ایـن امـر   . ز بـود ییز کمتر از فصل پا    ی در فصل تابستان ن    یآلودگ

.  باشـد  يدیممکن است به علت تـاثیر حـرارت و اشـعه خورشـ            
ــز ــور خورشــید در زوال  را حــرارت و اشــعه مــاوراء ی ــنفش ن  ب

 يدیـ ا نقـش کل یـ زا در آب در  يمـار ی شـاخص و ب    يهـا  يباکتر
ر ی تـاث يدیقـات نشـان داده کـه اشـعه خورشـ        یتحق. کنـد  یفا م یا

ل یـ بـه دل دارد کـه  ا ی در آب دریاکلیات اشرشی ح ي رو يمضر
 آب  يها ز نمونه یآنال. استد  یت آن به نسبت نور خورش     یحساس

 و یتمیانـه شـمارش لگـار    یسـط ماه  ن متو یا نشـان داد کـه بـ       یدر
 وجـود  ید ارتبـاط منفـ  یانه مدت زمان تابش خورش  یمتوسط ماه 

 يهــا ن اســتفاده کشـاورزان از فاضــالب ی همچنـ ).11و10(دارد 
 ي کشـاورز  يهـا   زمین ي آبیار ي برا ي و دامدار  يخانگی، شهر 

خصوص شالیزارها در فصل تابسـتان و در نتیجـه عـدم ورود           ه  ب
 بـه عنـوان   ،توانـد  ی خـزر هـم مـ   يل دریاها به داخ  این فاضالب 

ــی از عوامــل مهــم در کــاهش عوامــل م یکــی  در فصــل یکروب
ــتان در مقا ــتان باشـــد یتابسـ ــا فصـــل زمسـ ــه بـ ــا تعـــداد . سـ امـ
 کمتـر از    یطـور محسوسـ   ه  هـا در آبـان مـاه بـ         میکرواورگانیسم

 مـردم   این امر نیز ممکن است به علت عدم حضـور     .مهرماه بود 
 جملـه   ازی مقاصـد تفریحـ   يدر فصل پاییز در سواحل دریا برا      

 

 و رقیـق شـدن آب   ی، افـزایش میـزان بارنـدگ     يشنا و مـاهیگیر   
 خـزر و همچنـین تـاثیر سـرما در        ي به دریـا   ی منته يها رودخانه

را مطالعـات نشـان     یـ ز. هـا باشـد    کاهش تعداد میکرواورگانیسـم   
 ی انسـان يهـا  تیـ ل بـا فعا  ی آبـ  يهـا  طی محـ  ین آلودگ ی که ب  هداد

.  وجــود داردیمیارتبــاط مســتق) کیــ آنتروپوژنيهــا یآلــودگ(
 يا بــرایـ  ســواحل دريهـا   آبیکروبــیت میـ فین مــداوم کیـی تع

ت بهداشـت  یری در مـد يزیـ آم تیـ طور موفق ه   ب یحیمقاصد تفر 
 ).13و12 (کنندگان موثر است  استفادهي منطقه برایعموم

 اسـترپتوکوك  و  مدفوعیکلیفرم هاي آزمایشمقایسه نتایج  
 سواحل خلـیج گرگـان بـا سـواحل شهرسـتان تنکـابن           مدفوعی
سـواحل خلـیج گرگـان از         مـدفوعی  کلیفـرم  دهد کـه   نشان می 

 استرپتوکوك ولی از نظر ، استسواحل شهرستان تنکابن بیشتر   
 در  و)6(باشـد   یمـ  کمتر از سواحل شهرسـتان تنکـابن         مدفوعی

هرسـتان نـور از   مرز و سـواحل ش  مقایسه با سواحل ایستگاه زاغه  
 ي بیشـتر   مـدفوعی  توکوك و اسـترپ    مـدفوعی  کلیفـرم  یآلودگ

این امر ممکن است به دلیل ورود بـدون         . )13(برخوردار است   
 خـزر و  ي، صنعتی و دامی به دریـا      ي شهر يها ضوابط فاضالب 

 دریـا در  يسـاز   طرح سـالم يعدم توجه مقامات استانی به اجرا  
یط زیسـت و   حفـظ محـ  ي خـزر بـرا  ي شـرقی دریـا   يها قسمت
 یگذار بخش خصوصـ   و یا عدم وجود سرمایه   گردشگرجذب  

ق بـا اسـتاندارد   یـ ن تحق یـ ج ا یسه نتـا  یمقا. در استان گلستان باشد   
 یج گرگان بـه دلیـل آلـودگ   یران نشان داد که شنا در آب خل   یا

 منتقله از راه آب و سـایر        يها میکروبی و احتمال انتقال بیماري    
 توصــیه  شــناگران فعــالًخطــرات بهداشــتی مــرتبط بــه ســالمت

 میکروبی آب ی نشان داد که آلودگ    ها  یافتهن  یهمچن. گردد نمی
 يهـا  تخلیـه فاضـالب    در نتیجه ج گرگان تابعی از آلودگی      یخل

 يهـا   و همچنـین رودخانـه  ی، فضـوالت حیـوان    ی، خـانگ  يشهر
آلوده به فاضالب، تعداد استفاده کنندگان و شناگران از منطقـه       

 يهـا   از قبیـل سـرویس  یبهداشـتی کـاف  تسـهیالت  نبـودن  شنا و  
 سـاحل توسـط   ي که متاثر از شستشـو     است دان بهداشتی و زباله  

. باشــد  و امــواج دریــا در مواقــع کــوالك شــدید مــی يپیشــرو
 مناسـب از جملـه اسـتفاده از      يهـا   با روش  یکاهش این آلودگ  

ویژه در ه  خلیج بی کاهش آلودگي پرکلرین برايماده گندزدا
 . قرار گیردي مورد توجه و بررسی بیشتریستفصل تابستان بای
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 گیري نتیجه
ــان از نظـــر ی خـــزر در خلـــيایـــآب ســـواحل در ج گرگـ

 یت نـامطلوب  ی شنا در وضـع    يزا برا  يماری شاخص ب  يها يباکتر
از .  شناگران وجـود دارد ي برا يماریقرار دارد و احتمال خطر ب     

 کامـل  ي نـابود ي طبیعـی بـرا    يها که گندزدایی شناگاه  یی  آنجا
ن یولؤشـود مسـ    یشنهاد مـ  ی پ .باشد ی عملی نم  یکروبیدگی م آلو

ــالم  ــا س ــرتبط ب ــاز م ــ دريس ــا همکــار ی ــز بهداشــت  يا ب  مراک
 يهـا  ها نسبت به کاهش مقـدار آلـودگی آب شـناگاه        شهرستان

 تا 10هاي  با غلظتپرکلرین پخش محلول سواحل با استفاده از 
دام  اق روي آب هاي موتوري یا پاروئی      وسیله قایق  ه درصد ب  14

 شنا  ده آب سواحل در محدو    یکروبیتا مقدار آلودگی م   ند  ینما
 .ابدی کاهش یبه حد قابل قبول

 قدردانی تشکر و
 بود 1218  مصوبشماره با یقاتی تحقطرحاین مقاله حاصل 

با حمایت مالی معاونـت پژوهشـی دانشـگاه علـوم پزشـکی              که
 از معاونــت محتـرم پژوهشــی دانشــگاه  .گلسـتان اجــراء گردیـد  

عبـدالجلیل   ي، آقـا  یبین خمبهزهرا   خانم   ،م پزشکی گلستان  علو
از خانم . گردد  تقدیر و تشکر مییشهاببتول  و خانم   یساریخان

 يسپاسگزار شان  صمیمانهيبه خاطر همکارنیز  يیگانه شهریار
 .شود یم
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