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ABSTRACT
Background and Objectives: In recent years, many coastal areas have been
exposed to pollutant threats. The occurrence of pathogenic bacteria in
recreational beaches has made difficulties in these areas. Resistance of these
bacteria to antibiotics has also worsened the situation. Therefore, this study
aimed to investigate the occurrence of coliforms and antibiotic resistant
Escherichia coli, as an indicator bacterium, in the swash zone of Caspian
Sea, Guilan province.
Materials and Methods: Nine popular coastal areas in Guilan province
including Rudsar, Chamkhaleh, Aminabad, Jafroud, Sahele-Ghou (Anzali),
Rezvanshahr, Gisum, Sahele-Zomorrod (Haviq), and Astara were selected
for this study. The sand beaches were sampled in three replications from
0-20 cm depth in the swash zone. The coliform number was counted on the
EMB medium. pH and EC were also measured in 2:1 sand:distilled water
suspension. Then, E. coli as an indicator bacteria was isolated and its
resistance to antibiotics was determined by disk diffusion method on
Mueller-Hinton agar medium. Broad -spectrum antibiotics including
cephalexin, gentamicin, doxycycline, ceftriaxone, ciprofloxacin, and
trimethoprim were tested. Data for pH, EC and coliform number were
analyzed in a completely randomized design and for the zone of inhibition
(ZOI) test, a factorial arrangement experiment in a completely randomized
design was adopted. Also, mean comparisons were done by Tukey test
(P<0.05).
Results: In all sampling areas, the pH was alkaline and its highest value was
obtained in the Jafroud beach sand. The highest EC value was obtained in
Aminabad beach sand which was significantly different from EC values in
other sampled sites (P<0.05). The highest number of coliforms was obtained
in Sahele-Zomorrod sand beach (5.8 Log CFU g-1). The effect of sampling
site and antibiotic interactions on the ZOI of E. coli showed that in three
sampling sites including Astara, Gisum and Rezvanshahr the isolated E. coli
was resistant to none of the tested antibiotics. In the other six sites except
Sahele-Ghou (Anzali), it showed resistance to cephalexin. The isolated
E. coli showed resistance only to cephalexin in Jafroud. While it also showed
resistance to ceftriaxone in Rudsar, Chamkhaleh (eastern beaches), SaheleGhou, and Sahele-Zomorrod.
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Conclusion: Overall, the beach sand of the western coastal areas had a lower
pH and EC values and higher total coliform numbers compared to the eastern
and central coastal areas. In all studied places, the coliform number was
above the standard level for recreational sites. In eastern coastal areas;
Chamkhaleh and Roudsar, isolated E. coli showed resistance to both
cephalexin and ceftriaxone antibiotics. Thus, the management of microbial
contamination especially those that are resistant to antibiotics needs more
attention in the eastern coastal areas in Guilan province.
Cite this article: Farhangi, Mohammad Bagher, Ghorbanzadeh, Nasrin. 2022. Investigation of
coliforms and antibiotic resistant Escherichia coli occurrence in the Caspian Sea coast Guilan province. Journal of Water and Soil Conservation, 28 (3), 173-190.
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چکیده

نوع مقاله:

سابقه و هدف :در سالهای گذشته بسیاری از نواحي ساحلي در معرض خطرات ناشي از آالیندهها

مقاله کامل علمي -پژوهشي

قرار گرفتهاند .حضور باکتریهای بیماریزا در سواحل تفریحي مشکالتي را در این نواحي ایجاد
کرده است .مقاوم شدن این باکتریها در برابر آنتيبیوتیکها شرایط را بدتر نیز کرده است .بنابراین،

تاریخ دریافت00/05/25 :
تاریخ ویرایش00/07/28 :
تاریخ پذیرش00/09/07 :

این پژوهش با هدف بررسي حضور کليفرمها و باکتری ایشریشیا کوالی ( )E. coliمقاوم به
آنتيبیوتیک به عنوان باکتری شاخص در خط ساحلي دریای خزر در استان گیالن انجام شد.
مواد و روشها :نُه منطقه ساحلي پربازدید در استان گیالن شامل رودسر ،چمخاله ،امینآباد،
جفرود ،ساحل قو (انزلي) ،رضوانشهر ،گیسوم ،ساحل زمرد (حَویق) و آستارا برای مطالعه انتخاب
شدند .نمونهبرداری در سه تکرار از عمق  0-20سانتيمتر شن ساحلي انجام شد .تعداد کليفرمها

واژههای کلیدی:

در نمونهها در محیط ائوزین-متیلن بلو شمارش شد و  pHو  ECنمونهها نیز در سوسپانسیون دو

چمخاله،

به یک شن به آب مقطر اندازهگیری شد .سپس باکتری  E. coliاز کليفرمها انتخاب شد و

رودسر،
سفالکسین،
سفتریاکسون،
قطر هاله بازدارندگي

مقاومت آن به عنوان باکتری شاخص در برابر آنتيبیوتیکها به روش پخشیدگي دیسک روی
محیط مولر-هینتون آگار بررسي شد .آنتيبیوتیکهای وسیع الطیف شامل سفالکسین ،جنتامایسین،
داکسيسایکلین ،سفتریاکسون ،سیپروفلوکساسین و تریمتوپریم تست شدند .دادههای  EC ،pHو
تعداد کليفرمها بهصورت طرح کامالً تصادفي و دادههای شاخص  ZOIبهصورت فاکتوریل در
قالب طرح کامالً تصادفي آنالیز شدند و مقایسه میانگینها به روش توکي ( )P>0/05انجام شد.
یافتهها :در همه نقاط نمونهبرداری شده  pHقلیایي بود و بیشترین میزان آن در شن ساحل
جفرود ( )8/4به دست آمد .بیشترین میزان  ECدر شن ساحل امینآباد ( )3/6 dS m-1بهدست
آمد و تفاوت آن با دیگر نقاط معنيدار بود ( .)P>0/05بیشترین تعداد کليفرمها در ساحل زمرد
در حویق ( )5/8 Log CFU g-1به دست آمد .برهمکنش نوع منطقه نمونهبرداری در آنتيبیوتیک
بر قطر  ZOIباکتری  E. coliنشان داد که در سه منطقه ساحلي آستارا ،گیسوم و رضوانشهر
175
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باکتری  E. coliبه هیچکدام از آنتيبیوتیکهای بررسي شده مقاوم نبود .در شش نقطه ساحلي
دیگر در همه آنها به جز ساحل قو (انزلي) باکتری  E. coliبه سفالکسین مقاوم بود .در جفرود
باکتری  E. coliتنها به سفالکسین مقاوم بود .درحاليکه در رودسر ،چمخاله (سواحل شرق گیالن)
ساحل قو و ساحل زمرد باکتری  E. coliبه سفتریاکسون نیز مقاومت نشان داد.
نتیجهگیری :در کل ،سواحل بخش غربي نسبت به شرق و مرکز گیالن  pHو  ECکمتر و تعداد
کليفرمهای بیشتری داشتند .در شن ساحلي همه مناطق بررسي شده تعداد کليفرمها بیشتر از
حد استاندارد مناطق تفریحي بود .در شن سواحل شرق گیالن یعني سواحل چمخاله و رودسر،
باکتری  E. coliبه سفالکسین و سیپروفلوکساسین مقاومت نشان داد .بنابراین ،مدیریت
آلودگيهای میکروبي به ویژه آنهایي که در برابر آنتي بیوتیکها مقاوم هستند ،در سواحل شرق
گیالن نیاز به توجه بیشتری دارد.
استناد :فرهنگی ،محمدباقر ،قربانزاده ،نسرین ( .)1400بررسی حضور کلیفرمها و ایشریشیا کوالی مقاوم به آنتیبیوتیک در ساحل دریای
خزر -استان گیالن .پژوهـشهای حفاظت آب و خاک.173-190 ،)3( 28 ،
DOI: 10.22069/jwsc.2022.19403.3489
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باکتریهای بیماریزای انساني مرتبط است .شن

مقدمه
به مرز باریک بینِ آب دریا (یا اقیانوس) و

بهعنوان مخزن (منبع) این باکتریها برای آبهای

خشکي ،ساحل گفته ميشود که معموالً از جنس شن،

مجاور عمل ميکند و شواهد نشان ميدهد شن

الی و سنگریزه است ( .)4ساالنه میلیونها نفر در

ساحلي از آب مجاورش آلودهتر است ( .)16ایشریشیا
کوالی معموالً توان کسب ژنهای مقاومت به

ميکنند ( .)12در سالهای گذشته بسیاری از نواحي

آنتيبیوتیکها از راه انتقال افقي ژن و به اشتراک

ساحلي در معرض خطرات ناشي از آالیندهها قرار

گذاشتن آن با دیگر باکتریها را نیز دارد و این امر

گرفتهاند و این امر سبب کاهش کارایي این مکانها

سبب گسترش هرچه بیشتر مقاومت به آنتيبیوتیک

برای میلیونها کاربر بومي و گردشگر خارجي شده

در باکتریها ميشود (.)22

سواحل به ویژه در اقلیمهای گرم و معتدل تفریح

2

است ( .)6بنابراین ،پایش کیفیت سواحل و ارزیابي

در مناطق ساحلي ،یکي از مهمترین مسائل

پارامترهای میکروبیولوژیک ،فیزیکي و شیمیایي در

رهاسازی کنترل نشده فاضالب انساني است ( )10که

آنها بخش مهمي از برنامه مدیریت سواحل سازمان

در کنار تخریب محیطزیست دریا پیامدهای منفي بر

بهداشت جهاني است (.)42

سالمت افرادی دارد که از ساحل استفاده ميکنند (.)7

آلودگي سواحل ممکن است در پي دفن نامناسب

خطرِ دیگر مسأله تخلیه فاضالب در سواحل این است

زباله ،رهاسازی فاضالبهای محلي ،فضوالت انساني

که پتانسیل رهاسازی باکتریهای مقاوم به آنتيبیوتیک

و جانوری (مانند پرندگان ساحلي ،سگها و گربهها)

در محیط را افزایش ميدهد ( .)32 ،8در کشورهای

و آالیندههایي که توسط رواناب شهری ،کشاورزی و

توسعه یافته و در حال توسعه ،به دلیل کاربرد درست

رودخانهها به سواحل رسیده باشد ایجاد شود (،19

و نادرست آنتيبیوتیکها توسط افراد ،میکروبهای

 .)37در سواحل تفریحي میکروارگانیسمهای بیماریزا

مقاوم به آنتيبیوتیک در دستگاه گوارش آنها رشد و

و غیربیماریزای زیادی با منشأ گوناگون حضور دارند
و باکتریهای بیماریزای مدفوعي که شاخص آلودگي

توسعه پیدا ميکند و حضور این باکتریها در

هستند هم در بین آنها دیده ميشوند ( .)4گونههای

فضوالت آنها سبب ميشود که فاضالب انساني منبع

بیماریزا ممکن است در افرادی که در ساحل تفریح

پراکنش باکتریهای مقاوم به آنتيبیوتیک در محیط

ميکنند مشکالت بهداشتي مانند بیماریهای گوارشي،

باشد ( .)33باکتریهای بیماریزای مقاوم به

تنفسي ،پوستي و عفونتهای چشم و گوش ایجاد

آنتيبیوتیک به عنوان یکي از عوامل اصلي تهدید

کنند ( .)6کودکان و خردساالن که زمان بیشتری را به

کننده سالمت عمومي شناخته شدهاند (.)43

بازی در ساحل و شنبازی ميپردازند و همچنین

پژوهشها غلظت باالیي از ایشریشیا کوالی در

سالمندان در این زمینه بیشتر آسیبپذیر هستند.

شنهای ساحلي را گزارش کردهاند ( )15 ،2و گفته

برای بررسي میزان آلودگي سواحل به فضوالت از

شده که این باکتری ممکن است به جزئي از جامعه

باکتریهای شاخص مدفوعي 1استفاده ميشود که

میکروبي سواحل تبدیل شده باشد ( .)17الم و

ایشریشیا کوالی ()Escherichia coli, Migula 1895

همکاران ( )2003میانگین تعداد باکتریهای ایشریشیاکوالی

از مهمترین آنها است که در ارزیابي آلودگي سواحل

در شش نقطه از شن ساحلي دریاچه هیورون در

در سراسر دنیا به کار گرفته شدهاند ( .)14حضور

میشیگان 3را بررسي کرده و گزارش کردند که تعداد

باکتریهای شاخص در سواحل با افزایش خطر

2- Horizontal gene transfer
3- Lake Huron, Michigan

1- Fecal index organisms
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این باکتریها در شن ساحلي  3تا  17برابر بیشتر از

باکتری شاخص آلودگي مدفوعي به آنتيبیوتیکها در

آب دریاچه بود و باالترین تعداد در شن ساحلي با

نُه منطقه ساحلي پربازدید در استان گیالن انجام شده

میانگین حدود  8 CFU g-1به دست آمد ( .)2هک و

است.

همکاران ( )2003باالترین جمعیت همین باکتری در
ساحل این دریاچه را حدود  20 CFU g-1گزارش

مواد و روشها
نمونهبرداری از شن در نه منطقه ساحلي پربازدید

کردند ( .)15جمعیت فعال باکتریهای مدفوعي که با
زیستگاه شن سواحل سازگار شدهاند ميتوانند نقش

از استان گیالن شامل رودسر ،چمخاله ،امینآباد،

واسطه در انتقال ژنهای مقاومت بین میکروبهای

جفرود ،ساحل قو (انزلي) ،رضوانشهر ،گیسوم،

محیطي و بیماریزا داشته باشند (.)24

ساحل زمرد (حویق) و آستارا انجام شد .در جدول 1

استان گیالن بخشي از جنوب و غرب دریای خزر

(دادههای تکمیلي) مختصات جغرافیایي و در شکل 1

را در بر گرفته و حدود  270کیلومتر خط ساحلي

نقشه پراکندگي نقاط نمونهبرداری آورده شده است.

دارد .در سال  1395برآورد شد که ساالنه حدود 2/5

نمونهبرداری در هر نقطه در سه تکرار از عمق 0-20

میلیون مسافر وارد این استان ميشوند که بخشي

سانتيمتری شن ساحلي (حدود  20متری خط موج)

زیادی از آنها گردشگران هستند ( .)38با توجه به

در شهریور  1398انجام شد .نمونهها در شرایط

وجود سواحل مناسب تفریحي در حاشیه دریای خزر

سترون برداشته شده و در شرایط مناسب (ظرف

و گزارشهایي مبني بر آلودگي برخي از این سواحل،

نمونهبرداری در کنار یخ) بالفاصله به آزمایشگاه منتقل

این پژوهش ،با هدف بررسي حضور باکتریهای

شدند.

کليفرم 1و مقاومت باکتری ایشریشیا کوالی به عنوان

شکل  -1نقشه مناطق ساحلی نمونهبرداری شده (نقاط قرمز) در استان گیالن ،ایران.

1

Figure 1. Map of sampled coastal areas (red dots) in Guilan province, Iran.

1- Coliform bacteria
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در آزمایشگاه از نمونههای شن سوسپانسیون دو به

پاککن در سطح محیط کشت مولر-هینتون 8آگار به

یک در آب مقطر تهیه شد و در آنها اسیدیته ( )pHو

روش کشت چمني 9مایهزني شد .سپس دیسک

قابلیت هدایت الکتریکي 1که برآوردی از غلظت

آنتيبیوتیکهای مختلف روی محیط جایگذاری شد.

نمکهای محلول است ،اندازهگیری شد ( .)30برای

پس از  24ساعت انکوباسیون در دمای  37درجه
10

()ZOI

شمارش باکتریهای کليفرم از نمونهها ،سوسپانسیون

سلسیوس ،قطر ناحیه (هاله) بازدارندگي

(دو گرم شن (مرطوب) به  98میليلیتر تترا سدیم

آنتيبیوتیکي اندازهگیری شد .در این بخش از دیسک
آنتيبیوتیکهای سفالکسین ( ،)Ceph 30جنتامایسین

پیروفسفات ( 0/18 )Na4P2O7درصد سترون افزوده

( ،)GM 10داکسيسایکلین ( ،)D 30سفتریاکسون

شد) و سری رقت در آب مقطر سترون تهیه شد و

( ،)Cef 30سیپروفلوکساسین ( )CIP 5و تریمتوپریم

 0/1میليلیتر از رقت مناسب در پلیتهای دارای

( )SXT 5بهرهگیری شد .طبق روش کربي-بائر،

محیط  EMB2مایهزن ي 3شد .پلیتها  24ساعت در

باکتری آزمون شده در برابر آنتيبیوتیک موردنظر،

دمای  37درجه سلسیوس انکوباسیون شده و شمارش

بر اساس قطر هاله بازدارندگي تشکیل شده ،بهصورت

همه کليفرمها به روش شمارش کلني 4انجام شد

مقاوم ،نیمه مقاوم یا نیمه حساس و حساس گزارش

(.)44

ميشود (( )40جدول .)1

آزمون مقاومت به آنتيبیوتیک به روش

دادههای آزمایش برای  EC ،pHو تعداد

کربي -بائر ،5بنابر راهنمای مؤسسه استانداردهای

کليفرمها بهصورت طرح کامالً تصادفي و برای

آزمایشگاهي و کلینیکي ( )40انجام شد .به این ترتیب

شاخص  ZOIباکتری ایشریشیا کوالی ،بهصورت

که کلني سبز با جالی فلزی به عنوان باکتری ایشریشیا

فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفي آنالیز شد .در

کوالی از پتریهای مربوط به هر منطقه برداشته شده

آزمایش فاکتوریل منطقه ساحلي نمونهبرداری شده در

و با آزمون  IMViC6مورد تائید قرار گرفت (.)44

نه سطح (رودسر ،چمخاله ،امینآباد ،جفرود ،ساحل

این آزمون که شامل آزمونهای ایندول ( ،)Iمتیل قرمز

قو ،رضوانشهر ،گیسوم ،ساحل زمرد ،آستارا) به عنوان

( ،)Mوُگس -پروسکائر ( )Vو سیترات ( )Cاست

فاکتور اول و نوع آنتيبیوتیکها در شش سطح

برای شناسایي اعضای خانواده انتروباکتریاسه به کار

(سفالکسین ،جنتامایسین ،داکسيسایکلین ،سفتریاکسون،

ميرود .باکتری ایشریشیا کوالی ایندول و متیل قرمز
مثبت و وُگس-پروسکائر و سیترات منفي است .در

سیپروفلوکساسین و تریمتوپریم) به عنوان فاکتور دوم

ادامه باکتری ایشریشیا کوالی در محیط نوترینت براث

در نظر گرفته شدند .مقایسه میانگینها با آزمون
11

( )P>0/05و آنالیز دادهها با نرمافزار SAS

بازکشت شد .سوسپانسیوني از آن بر اساس محلول

توکي

مکفارلند 0/5( 7مکفارلند) ساخته شد و با گوش

انجام شد.

1- Electical Conductivity
2- Eosine Methylene Blue
3- Inoculated
4- Colony count method
5- Kirby-Bauer
6- Indole Methyl red, Voges-Proskauer, and
Citrate
7- McFarland

8- Mueller-Hinton
9- Spread plate
10- Zone of Inhibition
11- Tukey test

179

پژوهشهای حفاظت آب و خاك ،دوره  ،28شماره 1400 ،3
جدول  -1تقسیمبندی درجه مقاومت (یا حساسیت) آنتیبیوتیکهای به کار رفته برای باکتریهای خانواده انتروباکتریاسه بر اساس قطر
ناحیه بازدارندگی (میلیمتر).
Table 1. Antibiotic resistance (susceptibility) range classification for Enterobacteriaceae family based on zone
of inhibition diameter (mm).

نوع آنتيبیوتیک

غلظت ماده موثر در دیسک ()gµ

حساس

نیمهحساس

مقاوم

Antibiotic

)Effective concentration in disk (µg

Sensitive

Semi- sensitive

Resistant

سفالکسین

30

≥ 18

15-17

≤ 14

10

≥ 15

13-14

≤ 12

30

≥ 14

11-13

≤ 10

30

≥ 23

20-23

≤ 19

5

≥ 21

16-20

≤ 15

5

≥ 16

11-15

≤ 10

Cephalexin

جنتامایسین
Gentamicin

داکسيسایکلین
Doxycycline

سفتریاکسون
Ceftriaxone

سیپروفلوکساسین
Ciprofloxacin

تریمتوپریم
Trimethoprim

بحث و نتایج

آمد که البته مقدار آن تفاوت معنيداری با ساحل چمخاله

آنالیز تجزیه واریانس نشان داد که تأثیر نقاط

نداشت .کمترین میزان  pHهم در ساحل قو به دست

نمونهبرداری بر لگاریتم تعداد کليفرمها و  pHو EC

آمد .در کل ،شن سواحل بخش غربي نسبت به شرق و

معنيدار است (( )P>0/05جدول  -2دادههای

مرکز گیالن  pHکمتری داشت (شکل  -2الف).

تکمیلي) .همچنین تأثیر نقاط نمونهبرداری ،نوع

باالترین میزان  ECدر ساحل امینآباد به دست

آنتيبیوتیک و برهمکنش آنها بر  ZOIباکتری

آمد و تفاوت آن با دیگر نقاط معنيدار بود .کمترین

ایشریشیا کوالی نیز معنيدار بود (.)P>0/01

مقدار آن نیز در ساحل قو به دست آمد .همانند pH

در شکل  2مقایسه میانگینهای  pHو  ECنمونههای

غلظت نمکها در نقاط ساحلي غربي کمتر از نقاط

شن آورده شده است .در همه نقاط نمونهبرداری شده pH

مرکز و شرق گیالن بود (شکل  - 2ب).

قلیایي بود و باالترین میزان آن در ساحل جفرود به دست
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a

الف
bc

bc

c

8.6

ab

8.4
bc

c

8.2
8

c
c

7.6

pH

7.8
7.4
7.2

7

4.5

a

ب

4
b

b

b

3
2.5

c

c

c

2
c

)EC (dS m-1

3.5

1.5

c

1
0.5
0

شکل  -2مقایسه میانگین ( pHالف) و ( ECب) در شن ساحلی نقاط نمونهبرداری شده .حروف همسان در باالی ستونها نشاندهنده
معنیدار نبودن تفاوت میانگینها در سطح احتمال خطای  5درصد است .نوارها ،خطای استاندارد هستند.
Figure 2. Mean comparison of pH (a) and EC (b) in the coastal sand of sampled points. Simmilar letters above
the columns indicate non-significant difference between means at the 5% error level. Barrs are standard error.

با توجه به یافتههای این پژوهش دیده ميشود که

باکتریها pHهای خنثي و اندکي قلیایي را ترجیح

میانگین  pHو  ECشن در نقاط نمونهبرداری شده

ميدهند و گزارش شده است که با تغییر (افزایش)

بهترتیب  7/95و  dS m-1 1/97است .مقدار  pHکمتر

یک واحد  pHدر مقادیر باالی هفت 30 ،درصد و با

از میانگین  pHگزارش شده در آب دریا توسط

تغییر (کاهش) یک واحد آن در مقادیر زیر هفت40 ،

محمدی گلنگش و همکاران ( )2018است ( .)25در

درصد کليفرمهای مدفوعي از بین رفتند ( .)27آنالیز

همه نقاط میزان  pHشن ساحلي در این پژوهش

همبستگي بین پارامترها نیز نشان داد که  ECبا تعداد

کمتر از  pHآب گزارش شده در پژوهش مذکور بود.

کليفرمها همبستگي منفي معنيدار دارد (،P>0/05
2

 )r = -0/4اما بین  pHو کليفرمها نیز اگرچه

ویژگيهای شیمیایي محیط مانند  pHو  ECاز

2

مهمترین فاکتورهای مؤثر بر رشد و زندهماني

همبستگي منفي بود ،اما معنيدار نبود (.)r = -0/19

باکتریهای کليفرم به شمار ميروند .این گروه از

کرباسدهي و همکاران ( )2017در بررسي همبستگي
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بین باکتریهای شاخص با دما و  pHارتباط معنيدار

بهداشتي در سواحل پرازدحام و شلوغ و راه یافتن

ندیدند اما گزارش کردند که بین باکتریها و EC

زهاب آنها که دارای فسفر و نیتروژن است به دریا

همبستگي منفي معنيدار وجود داشت (.)20

ميتواند این امر را تأیید کند که زهاب عامل ورود

با توجه به تغییرات کمِ  pHآب دریا ،به نظر

نمکهای فسفر و نیتروژن به سواحل است ( .)5نتایج

ميرسد دلیل پایین بودن  pHدر سواحل غربي باریک

سایر پژوهشها نیز نشان داد که شوری آب با آلودگي

بودن خط ساحلي باشد که باعث ميشود آبهای

میکروبي ارتباط منفي دارد (.)18 ،28

شیرین بهصورت نهرهایي از جاهای مختلف به دریا

ساحل زمرد در حویق باالترین تعداد کليفرمها را

وارد شده و با دارا بودن  pHپایین بر مقدار این

داشت (شکل  )3که البته تفاوت تعداد کليفرمها در

پارامتر در شن سواحل تأثیر گذاشته باشند .شوری آب

آن تنها با ساحل امینآباد و رودسر معنيدار بود.

دریا هم ميتواند تحتتأثیر آب رودخانههای ورودی

کمترین تعداد کليفرمها هم در ساحل رودسر بهدست

به عنوان منبع آب شیرین قرار گیرد .در این پژوهش

آمد که تفاوت آن با ساحل زمرد و چمخاله معنيدار

شوری شن ساحلي در سواحل مرکزی (از رودسر تا

بود .به طور کلي در سواحل غربي گیالن تعداد

جفرود) حدود دو برابر بیشتر از سواحل غربي بود

کليفرمها بیشتر از شرق و مرکز بود .ساحل زمرد در

(شکل  .)2ورود فاضالبها به ویژه زهاب کشاورزی

مجاورت آبراههای است که احتماالً تخلیه فاضالب

به ساحل در این ایستگاهها ميتواند دلیل اصلي بیشتر

محلي در آن سبب باال رفتن تعداد کليفرمها در این

بودن غلظت نمکها در این مناطق باشد .در

ساحل شده است .در سواحل بخش غرب گیالن که

پژوهشهای دیگر نیز گزارش شده است که غلظت

بیشتر مناطق روستایي را شامل ميشود آلودگ ي
1

عناصر غذایي مانند نیتروژن و فسفر در سواحل بخش

نقطهای نقش مهمي در ورود آالیندههای آلي و

مرکزی استان گیالن نسبت به ایستگاههای غربي

کليفرمها به ساحل دارد .به این مورد در دیگر

بیشتر بوده است ( .)25 ،21استفاده از شویندههای

پژوهشها نیز به آن اشاره شده است (.)25 ،3

a
abc

تعداد کلی فرم ها ()Log CFU g-1

7
abc

abc

ab

abc
abc

bc

6
c

5
4
3
2
1
0

شکل  -3مقایسه میانگین لگاریتم تعداد کلیفرمها در شن ساحلی نقاط نمونهبرداری شده .حروف همسان در باالی ستونها نشاندهنده
معنیدار نبودن تفاوت میانگینها در سطح احتمال خطای  5درصد است .نوارها ،خطای استاندارد هستند.

1

Figure 3. Mean comparison of coliform number (Log CFU) in the coastal sand of sampled points. Simmilar letters
above the columns indicate non-significant difference between means at the 5% error level. Barrs are standard error.

1- Point source
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استاندارد تعداد کليفرمها در آب تفریحگاهها نباید

عناصر غذایي در محیط شن نسبت به آب و

بیش از  200کليفرم مدفوعي (مجموع کليفرمها) در

همینطور نبود رقابت ،فاکتورهای مؤثر در زندهماني

 100میليلیتر آب باشد ( )CFU 100 mL-1و میانگین

زیادتر باکتری در شن نسبت به آب دریاچه بودند.

هندسي تعداد  E. coliبه عنوان باکتری شاخص نباید

زنده ماندنِ زیاد این باکتریها در شن ساحلي ميتواند

بیش از  CFU 100 mL-1 126باشد و هیچ یک از

سبب ورود مداوم آنها به آب دریاچه شود و سالمتي

نمونهها نیز بیش از  CFU 100 mL-1 235باکتری

شناگران را به خطر اندازد.

 E. coliنداشته باشند ( .)39اگرچه استانداردها

در شکل  4قطر هاله بازدارندگي ( )ZOIباکتری

برای آب شناگاههاست اما به نظر ميرسد تعداد کلي-

 E. coliجداسازی شده از شن نقاط مختلف ساحلي

فرمها در شن ساحلي بهدست آمده در همه مناطق

در برابر آنت يبیوتیکهای مورد بررسي آورده شده

نمونهبرداری شده بیشتر از حد استاندارد باشد.

است .کمترین اندازه قطر  ZOIباکتری E. coli

نعیمي جوبني و همکاران ( )2014آلودگي برخي

در ساحل چمخاله به دست آمد که با  ZOIباکتری

از شناگاههای طبیعي سواحل خزر را از نظر میکروبي

 E. coliجدا شده از شن سواحل رودسر و زمرد

گزارش نمودند ( .)26محمدی گلنگش و همکاران

تفاوت آماری معنيدار نداشت .بیشترین اندازه این

( )2018بار میکروبي نه ایستگاه از سواحل خزر را

پارامتر در شن مربوط به ساحل رضوانشهر به دست

اندازهگیری نموده و گزارش کردند که شاخصهای

آمد که تفاوت آن با  ZOIباکتری  E. coliجدا شده

میکروبي در  9ایستگاه فراتر از استانداردها بوده و

از شن ساحل گیسوم و آستارا معنيدار نبود .بنابراین

ایستگاه انزلي و لوندویل نیاز به مدیریت ویژه دارد

به نظر ميرسد سواحل مربوط به شرق گیالن در

( .)25تعداد باالی کليفرمهای از سواحل جزایر

مقایسه با مرکز و غرب از نظر باکتری  E. coliمقاوم

گاالپاگوس ( )29نیز گزارش شده است .پژوهشها

به آنتيبیوتیکها وضعیت بدتری دارند .افزایش حجم

نشان داده است که رسوبات و شنهای ساحلي

فاضالبهای ورودی ناشي از رشد و تراکم جمعیت،

ميتوانند به عنوان مخازن باکتریهای بیماریزا با

که به دنبال خود توسعه فعالیتهای دامپروری،

منشأ فضوالت جانوری و انساني عمل کنند و در

کشاورزی و توریستي را نیز دارد از عوامل مؤثر در

آلودگي محیطهای آبي به میکروبهای شاخص نقش

افزایش تعداد کليفرمها در سواحل ميتواند باشد

داشته باشند ( .)41 ،36شن خیس ساحلي دارای مواد

( .)25در سواحل شرق گیالن تراکم مراکز تفریحي

آلي است و محیط مناسب برای باکتریهای رودهای

زیاد بوده و حضور جمعیت زیاد گردشگران سبب

بهشمار ميرود ( .)31در پژوهشي بهمنظور ارزیابي

افزایش فاضالب انساني در این مراکز ميشود که

زمان زندهماني باکتری  ،E. coliاین باکتری به شن

بهدلیل نبود سیستم جمعآوری و تصفیه کارآمد ()26

ساحلي دریاچه میشیگان تزریق شد و مشاهده شد که

ميتواند به عنوان منابع مهم پخش آلودگي باکتریهای

سویههای متفاوت آن توانستند از بیش از  6هفته تا

مقاوم به آنتيبیوتیک عمل ميکند.

 300روز در محیط شن زنده بماند ( .)34فراهمي
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شکل  -4مقایسه میانگین قطر  ZOIباکتری  E. coliجداسازی شده از شن ساحلی نقاط نمونهبرداری شده .حروف همسان در باالی
ستونها نشاندهنده معنیدار نبودن تفاوت میانگینها در سطح احتمال خطای  5درصد است .نوارها ،خطای استاندارد هستند.
Figure 4. Mean comparison of ZOI for E. coli isolated from coastal sand of sampled points. Simmilar letters above
the columns indicate non-significant difference between means at the 5% error level. Barrs are standard error.

با توجه به اینکه بیشینه قطر  ZOIآنتيبیوتیکهای

و گوهررود که فاضالب مناطق باالدست شامل مناطق

بررسي شده برای ایجاد مقاومت در باکتری E. coli

شهری و روستایي را دریافت ميکنند ،در قسمت

به جز سفتریاکسون  1/5سانتيمتر است (جدول )1

شرق و مرکز گیالن به دریاچه خزر و تاالب انزلي

بنابراین ،ميشود گفت بدون توجه به نوع آنتيبیوتیک،

ميریزند .بنابراین ،با توجه به بار باکتریایي باال ،این

در چهار ساحل بررسي شده باکتری  E. coliبه

رودخانهها ميتوانند عامل آلودگي سواحل در این

آنتيبیوتیکها مقاوم نشده است .اما در ساحل چمخاله

قسمتها باشند .زهاب مزارع کشاورزی نیز در این

و رودسر آلودگي باکتری  E. coliمقاوم به

رودخانهها تخلیه ميشود که در برخي از این مزارع

آنتيبیوتیک وجود دارد که میانگین قطر  ZOIرا پایین

کود دامي دریافت ميکنند که یکي از مهمترین منابع

آورده است که احتماالً دلیل آن وجود فضوالت و

باکتریهای مقاوم به آنت يبیوتیک است ( .)9با وجود

فاضالب در سواحل شرق و مرکز باشد .چراکه این

بررسيهای زیاد درباره بار کليفرمي رودخانهها ،در

سواحل در مقایسه با سواحل غربي بیشتر مورد

رابطه با باکتریهای مقاوم به آنتيبیوتیک در

استفاده قرار گرفته و پرازدحام هستند .در پژوهشها

رودخانههای گیالن کمتر مطالعه شده است .اگرچه

دیده شده است که بار آلودگي میکروبي در سواحل

گزارشهایي از حضور باکتریهای مقاوم به

جنوبي خزر در استان گیالن در بخش شرقي ،مرکزی

آنتيبیوتیک در رودخانههای زرجوب و گوهر رود

و غربي با تراکم جمعیت مرتبط است (.)25 ،21

وجود دارد ( .)35 ،13در هر حال ،مقاومت آنتيبیوتیک

عوامل زیادی در ایجاد مقاومت یا بروز

ممکن است در سواحل نیز ایجاد شده باشد که تحت

باکتریهای مقاوم به آنتيبیوتیک در محیط سواحل و

تأثیر فاکتورهای شیمیایي مؤثر بر زندهماني باکتریها و

توزیع و پخش آنها نقش دارد ( .)37یکي از مهمترین

حضور ماده شیمیایي آنتيبیوتیک در این مناطق است.

عوامل انتقال باکتریهای مقاوم به آنتيبیوتیک از

بررسي این فاکتورها نیازمند پژوهشهای بیشتری

باالدست توسط رودخانهها و نهرها به این مناطق

است.

است .رودخانههای بزرگي مانند سفید رود ،زرجوب
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در شکل  5قطر هاله بازدارندگي ( )ZOIباکتری

معنيدار بود .بنابراین با توجه به جدول  1ميشود

 E. coliدر برابر آنتيبیوتیکهای مورد بررسي آورده

گفت که بهطور میانگین باکتری  E. coliجدا شده از

شده است .کمترین اندازه  ZOIباکتری  E. coliدر

شن این مناطق ساحلي به احتمال زیاد در برابر

برابر آنتيبیوتیک سفالکسین به دست آمد که تفاوت

آنتيبیوتیک سفالکسین مقاوم شدهاند ،در برابر

آن نیز با دیگر آنتيبیوتیکها معنيدار بود.

آنتيبیوتیکهای سفتریاکسون و داکسي سایکلین

باالترین اندازه این پارامتر نیز در برابر آنتيبیوتیک

نیمه حساس هستند و در برابر آنتيبیوتیکهای

سیپروفلوکساسین به دست آمد که تفاوت آن با دیگر

سیپروفلوکساسین ،تریمتوپریم و جنتامایسین حساساند.

آنتيبیوتیکها به جز تریمتوپریم از نظر آماری
a

a
b

30

c

25

c

d

15
10

)ZOI (mm

20

5
0

شکل  -5مقایسه میانگین قطر  ZOIباکتری  E. coliدر برابر آنتیبیوتیکهای بررسی شده .حروف همسان در باالی ستونها نشاندهنده
معنیدار نبودن تفاوت میانگینها در سطح احتمال خطای  5درصد است .نوارها ،خطای استاندارد هستند.
Figure 5. Mean comparison of ZOI for E. coli against tested antibiotics. Simmilar letters above the columns
indicate non-significant difference between means at the 5% error level. Barrs are standard error.

برای بررسي بیشتر با توجه آستانه  ZOIبرای

بود .در شن ساحل جفرود باکتری  E. coliتنها

ایجاد مقاومت آنتيبیوتیکي (جدول  ،)1تأثیر

به سفالکسین مقاوم بود .در رودسر ،چمخاله (سواحل

برهمکنش نوع منطقه نمونهبرداری در آنتيبیوتیک بر

شرق گیالن) ،ساحل قو و ساحل زمرد باکتری

قطر  ZOIباکتری  E. coliمقاوم و نیمه حساس در

 E. coliبه سفتریاکسون نیز مقاوم بود که البته در

شکل  6نشان داده شده است .در سه منطقه ساحلي

ساحل زمرد قطر  ZOIدر برابر سفتریاکسون در

آستارا ،گیسوم و رضوانشهر باکتری  E. coliبه

مقایسه با سه منطقه دیگر با اختالف آماری معنيداری

هیچکدام از آنت يبیوتیکهای بررسي شده مقاوم نبود.

کمتر بود .در رودسر ،چمخاله و امینآباد باکتری

در شش نقطه ساحلي دیگر در همه آنها به جز

 E. coliبه داکسيسایکلین نیمه حساس بود و قطر

ساحل قو (انزلي) باکتری  E. coliبه سفالکسین مقاوم

 ZOIدر این سه منطقه باهم تفاوت آماری معن يدار

بود و در ساحل قو باکتری به سفالکسین نیمه حساس

نداشت.
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شکل  -6پیامد برهمکنش نقاط نمونهبرداری در نوع آنتیبیوتیک بر قطر  ZOIباکتری  E. coliمقاوم و نیمه حساس .نوارها ،خطای
استاندارد هستند.
Figure 6. Effect of sampling point and antibiotic interactions on the ZOI for resistant and semi-sensitive
E. coli. Barrs are standard error.

مقاومت چند دارویي ( 1)MDRدر باکتریها

 E. coliبیماریزا در ساحل دماغه شرقي افریقای

حالتي است که در آن باکتری به بیش از یک کالس

جنوبي دیدند که همه  73ایزوله جدا شده این باکتری

آنتيبیوتیکي مقاومت نشان ميدهد .این گونه

مقاومت فنوتیپي به آمپيسیلین 3نشان دادند در
4

باکتریها درمانِ کارآمدِ عفونتها را کاهش داده،

حاليکه  67تای آنها به جنتامایسین ،آمیکاسین و

هزینه درمان را باال برده و مرگ و میر را افزایش

سفتازیدیم 5مقاوم بودند و به ترتیب  61و  51تای

ميدهند ( .)23در سواحل شرق گیالن (رودسر و

آنها به تتراسایکلین 6و سفتریاکسون مقاومت نشان

چمخاله) باکتری  E. coliهمزمان به دو آنت يبیوتیک

دادند ( .)11با بررسي مقاومت آنتيبیوتیکي باکتریهای

(سفالکسین و سفتریاکسون) مقاوم بود و مقاومت چند

شاخص مدفوعي ( 150سویه انتروکوکوس و 147

دارویي نشان داد.

سویه  )E. coliجدا از آب و شن ساحلي پیرامون

حضور باکتریهای انتروکوکوس 2و E. coli

دریاچه هیورون ،میشیگان دیده شد که  65درصد

مقاوم به آنتيبیوتیک پنج نقطه ساحلي در جزایر

انتروکوکوسها و  19درصد باکتریهای  E. coliبه

گاالپاگوس بررسي شد و مشاهده شد که در

آنتيبیوتیکها مقاوم شده بودند و باکتری E. coli

بخشهایي از ساحل که تحت تأثیر فاضالب بود

مقاوم قادر به رشد و زندهماني در شن و انتقال ژن

غلظت هر دو باکتری بهصورت معنيداری باال

مقاومت به سایر باکتریها نیز بود ( .)1بنابراین،

بود ( .)29همچنین پژوهشگران با بررسي حضور

3- Ampicillin
4- Amikacin
5- Ceftazidime
6- Tetracycline

1- Multidrug resistance
2- Enterococcus
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مدفوعي در سواحل ميتواند ضمن آلوده کردن محیط

دادهها و اطالعات
مبنای تهیه و منشأ دادههای این مقاله طرح

و انتقال بیماری به افراد ،واسطه انتقال ژنهای

پژوهشي هست که با هزینه پژوهانه نویسندگان در

مقاومت به دیگر باکتریها نیز به شمار آید.

سال  1398در گروه علوم خاک ،دانشکده علوم

حضور جمعیت فعال باکتریهای مقاوم به آنتيبیوتیک

کشاورزی ،دانشگاه گیالن انجام شده است.

نتیجهگیری کلی

تعارض منافع

به طور کلي نتایج این پژوهش شامل موارد زیر

در این مقاله تضاد منافعي وجود ندارد و این

است:

مسأله مورد تأیید همه نویسندگان است.

 )1سواحل بخش غربي نسبت به شرق و مرکز گیالن
 pHو  ECکمتر و تعداد کليفرمهای بیشتری داشتند.

مشارکت نویسندگان

 )2در شن ساحلي همه مناطق بررسي شده تعداد

در مقاله حاضر ،هر دو نویسنده در گردآوری دادهها،

کليفرمها باال بود .در شن سواحل شرق گیالن یعني

تفسیر نتایج و آمادهسازی متن مقاله مشارکت داشتهاند.

سواحل چمخاله و رودسر ،باکتری  E. coliبه
 )3بنابراین ،باتوجه به استفاده گردشگران از سواحل در

اصول اخالقی
نویسندگان اصول اخالقي را در انجام و انتشار این

فصول گرم و امکان آلودگي آنها به کليفرمها بهویژه

اثر علمي رعایت نمودهاند و این موضوع مورد تأیید

سفالکسین و سیپروفلوکساسین مقاومت نشان داد.

همه آنها است.

سویههای مقاوم به آنتيبیوتیکهای ذکر شده ،در درمان
بیماریهای مرتبط بایستي به این امر توجه شود.

حمایت مالی
این مقاله با هزینه پژوهانه نویسندگان و حمایت

تقدیر و تشکر

معاونت محترم پژوهشي دانشکده کشاورزی دانشگاه

نویسندگان از دانشگاه گیالن به دلیل حمایتهای

گیالن انجام شده است.

مالي جهت انجام این پژوهش تشکر مينمایند.
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