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 چکیده

چهارده  طی 96های پاتوژن از فروردین تا مهر جنوبی به جهت بررسی دانه بندی رسوبات بستر، باکتری تیاببرداری از رسوبات منطقه نمونه       

 مقادیر با ترتیببه 1و 3 ایستگاه آن از پس و 1 رتبه در 70±5/1 با مقدار 2 ذرات شن در ایستگاهبار صورت گرفت. گشت یعنی هر دو ماه یک

و  3 هایسپس ایستگاه و ترینبیش دارای درصد 6/22±8/1 با مقدار 1 قرار دارند. ذرات سیلت در ایستگاهای بعد هرتبه در 60±7/1 و 2±62

ترین و درصد دارای بیش 7/21±8/1 با 3 ایستگاه در رس ذرات. دارند قرار بعد هایرتبه در درصد 9/11±2/3 و 7/15±5/2 با ترتیببه 2

دارای  2 درصد در ایستگاه 3/6±4/0 درصد در مراتب بعدی قرار دارند. مقادیر کل مواد آلی با 3/16±1/2 و 18±8/1 با 1و  2 هایایستگاه

ایستگاه نشان  3 در T countقرار دارند. مقادیر میانگین  2 درصد پس از ایستگاه 6/5±6/0 و 6±6/0 با مقادیر 1و  3 هایترین و ایستگاهبیش

قرار دارند. مقادیر میانگین  3تا  1 هایعدد در لیتر در رتبه 126904و  295357، 380952 مقادیرترتیب با به 1و  2، 3 هایدهد ایستگاهمی

MTN با  فرمقرار دارند. میانگین کلی 3تا  1 هایدر رتبه 16/6و  24/6، 31/6 ترتیب با میانگینبه 3و  2، 1 هایدهد که ایستگاهنشان می

های حاصل از پرورش میگو بر توان نتیجه گرفت که پساباختصاص یافتند. می 3و  2، 1 هایایستگاهترتیب به به 61/0و  62/0، 63/0 مقادیر

 ها اثر افزایشی داشته است.میزان مواد آلی و نیز تعداد کل کلنی
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 مقدمه

بهداشتی  مسایل آبزیان، تولید راستای در اساسی هایچالش از یکی        

که سالیانه مبالغ هنگفتی به طوریهباشد بهای آبزیان میو بیماری

شده و یکی از موضوعات  میگو خسارت وارد دهندگان ماهی وپرورش

های بیماری رو بررسیاین از و شودمی محسوب پروریآبزی توسعه در مهم

زا بسیار مهم یعوامل بیمار میگو، شناخت ارتباط بین میگو، محیط و

 رودشمار میهپرورش ب و اساس مدیریت صحیح در تکثیر بوده و پایه و

(Majidianasab ،1998). های خصوص باکتریههای گوناگون بباکتری

ترین مهم شور( بوده و از)آب های دریاییجنس ویبرو، فلور غالب محیط

که هم وریطهب باشددریایی می ها وابستگی به موجوداتخصوصیات آن

صورت پاتوژن یا به نرمال و صورت میکروفلورو هم به زیستصورت همبه

. بدیهی است (2010و همکاران،  Aguirre-Guzman) کنندزندگی می

 استخر میکروبی احتمالی که مستقیم وارد بانضمام بار این عملکرد

موجودات زنده استخر را تحت تاثیر قرارداده  شود قادر خواهد بودمی

خواهد داشت. شایان ذکر است  دنبالهمیر آبزیان را نیز ب مرگ و و گاهاً

 پرورش نیز قادر به حیات باشند، تجمع بار که آبزیان مورددرصورتی

 نمایی زیستیپدیده بزرگ این آبزیان باعث ایجاد میکروبی در

(Bioaquamulation ،شده و از طریق تغذیه این آبزیان توسط انسان )

خواهد داشت. از سوی  سالمتی انسان وجود جدی در احتمال خطر

ورودی استخرهای پرورشی  هایکانال میکروبی در که باردرصورتی دیگر

ها، احتمال این کانال لحاظ نمودن قطر ذرات رسوبی در افزایش یابد، با

داشته  رسوبات وجود ریزمیکروبی در ذرات دانه ( بارTrap) شدن ذخیره

این رسوبات دور از انتظار  نمایی زیستی نیز درامکان پدیده بزرگ و

محدودی در ارتباط با موضوع تحقیق در  باشد. مطالعات نسبتاًنمی

منطقه و حتی در جهان صورت گرفته است. اکثر مطالعات انجام شده 

رسوبات و ارتباط آن با تراکم الیه بنتیک  بندیمنطقه مربوطه به دانه در

مطالعات گسترده نیز  چنینهم (.1390 ه،زاد)عباس صورت گرفته است

های در خوریات تیاب، الفت و خمیر در ارتباط با وضعیت رسوب کانال

تر گرفته است که بیش آبرسان به مزارع پرورش میگو و خوریات صورت

فارس  خلیج پژوهشکده اکولوژی در که ی استیهاها مربوط به فعالیتآن

جوکار ای که توسط خدادادیمطالعهو دریای عمان انجام گرفته است. 

در خوریات تیاب صورت گرفت نشان داده شد که ( 1390)و دهقانی 

 05/0 پایان در سطحپوستان و شکمتراکم سخت و  TOMبین مقادیر 

بندی و دانه TOMچنین با بررسی تاثیر اختالف آماری وجود دارد. هم

ثیر از آزمون پیرسون چنین چگونگی این تابر تراکم ماکروبنتوزها و هم

نتایج آماری نشان داد بین میزان ذرات شن  اسپرمن استفاده گردید.

دار آماری وجود درصد ارتباط معنی 95 ها در سطحایو تراکم دوکفه

دارد و این ارتباط از نوع مستقیم است. در این مطالعه بین تراکم 

مستقیم  رتباطنیز ا α=% 5 میزان ذرات رس درسطح آماری پرتاران و

 که در آلی مورد استفاده آبزیان . منبع اصلی موادآماری مشاهده گردید

توان مواد آلی ناشی خوریات را می های آبرسان ورسوبات مناطق کانال

های آبرسان کانال امتداد در که در حوالی و برگ درختان حرا شاخ و از

واد آلی در فصل زمستان منشا دیگر م در آورد. شمارهاند بقرار گرفته

توان مدفوع انواع پرندگان مهاجر های آبرسان را میکانال خوریات و

 . (1372، رزمجو و جوکار)خدادادی شمار آوردهها باین کانال در

 

 هامواد و روش

مطالعه کانال آبرسان مزارع پرورش میگوی تیاب  منطقه مورد       

غربی بندر جنوبباشد. این خور در جنوبی منشعب از خور تیاب می

های مالک انتخاب ایستگاه و طورکلی معیاره. باست تیاب واقع شده

که شاخص  شد ای طراحیبه گونه پژوهش، به اهداف باتوجه بردارینمونه

مطالعه باشد. عالوه برآن  و دربرگیرنده بخش وسیعی از منطقه مورد

رش مسیر کانال آبرسان استخرهای پرو لحاظ نمودن طول، عمق و با

توجه به کشندهای متناوب  چنین باهم میگوی منطقه تیاب جنوبی و

های مکان ایستگاه ( الزم بود زمان وSimi diuanal) منطقه روزه درنیم

های بررسی اصول حفظ که عالوه بر ای انتخاب شودبرداری به گونهنمونه

گردد، این برداری مییک نقطه نمونه که ازلیمنولوژیک، درعین این

 مو،)ایل باشدمطالعه می منطقه مورد ای ازنمونه گویای بخش عمده

های توجه به کشندهای متناوب، ایستگاه سوی دیگر با (. از1368

)انتهای کانال  جزر پایین که در شد ای انتخاببرداری باید به گونهنمونه

برداری نیز کانال جریان داشته باشد و امکان نمونه آبرسان( آب در

لحاظ نمودن ورودی آب  رو و بااین (. از1378میسر گردد )مرتضوی، 

: ابتدای 1 ایستگاه برداری انتخاب گردید.ایستگاه نمونه کانال، سه

 ایستگاه، E 85/56 و N 08/27 مختصات )متصل به خورتیاب( با کانال

 :3 ایستگاه، E 86/56و  N 09/27  مختصات وسط کانال آبرسان با: 2

 جهت . E 88/56و  N10/27  مختصات انتهای کانال آبرسان با

 فوت با قدرت موتور 12 برداری از یک فروند قایق سبک موتورینمونه

گردید. بعضی از نقاط سطح  دستی استفاده GPS بخار مجهز به اسب 15

داری نگه برداری وامکان نمونه وسیله تخته مسطح شده تاهقایق ب

 گیری از رسوبات بستر کانال آبرسان باگردد. نمونهها میسر نمونه

 مارک هیدروبیوس و ( باVAN VEEN) استفاده از یک دستگاه گراب

 ایستگاه قبل از هر در .مترمربع صورت گرفت 04/0 سطح پوشش با

الکل اتیلیک  برداری، سطح داخلی گراب بانمونه کارگیری گراب وهب

 عمل آمد.هگیری بنمونه رسوبات بستر از شده و آزمایشگاهی ضدعفونی
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محتویات درون هرگرب درون یک تشت استیل ضدعفونی شده        

( ضدعفونی شده، Core samplerبردار کر )استفاده از نمونه با تخلیه و

استریل  های کامالًدرون شیشه وگیری محتویات سطح رسوب نمونه از

ها با فویل سطح خارجی شیشه و شده آزمایشگاهی تخلیه گردید

از روش هیدرومتری و  گذاری گردید.آلومینیوم استریل شده، پوشش

ترتیب برای به( McIntyre ،1984 و Holme) سوزاندن رسوب در کوره

منظور تشخیص به آلی استفاده شد. بندی و سنجش مواددانه نوع تعیین

های نمونه ایستگاه اختالف بین متغیرهای ثبت شده و تعیین حدود و

از آزمون  (Interaction) دارهای معنیچنین برهم کنشهم برداری و

واریانس شرط  آزمون آنالیز در طرفه استفاده گردید.واریانس یک آنالیز

 های ها جهت دستیابی به برهم کنشبرابری یا نابرابری واریانس

 گیری در رد یاگرفت. در راستای تصمیم استفاده قرار دار موردمعنی

( P-valueفرض یکسان بودن متغیرها، معیار اندازه احتمال ) قبول با

 کار گرفته شد. جداول آماریهب (=01/0P) ( و=05/0P) آزمون باسطح

(Correlation matrixبا ) توجه به  با ها ولحاظ نمودن واریانس داده

 توجه به تعداد محاسبه ثبت گردید. با مکان و زمان غییراتت

 تکرار، نتایج از 3 برداری باانجام نمونه برداری وهای نمونهایستگاه

ایستگاه ثبت گردید. سپس  صورت میانگین هرهحاصل ازتکرارها ب

-آوری شده از نرمهای جمعتحلیل داده های آماری ومنظور تجزیهبه

های حاصل از داده آن مضاف بر گردید. استفاده SPSS 18 افزار آماری

 2 برداری با نتایج حاصل از آنالیز آزمایشگاهیایستگاه نمونه هر

برداری مقایسه گردید و حدود اختالف بین ایستگاه دیگر نمونه

ها از آزمون آماری مقایسه بین ایستگاه ها محاسبه گردید. درایستگاه

تاّیید آن از تست آماری  و در ANOVAتست آماری  و رگرسیون و

Tukey .هایایستگاه شده در محاسبه نهایت مقادیر در استفاده گردید 

 جهت ثبت و Excelافزاری محیط نرم های مختلف درماه گانه و در 3

 Word افزارو نرم  18SPSS افزاریجداول آماری از نرم رسم نمودارها و

استفاده گردید. نمودارهای مربوط به روند تغییرات افقی پارامترهای 

 Excel افزاراستفاده از نرم برداری باهای نمونهسنجش در ایستگاه مورد

ارگانیک  )مواد هایتوجه به داده چنین باهم گردید. رسم ثبت و Word و

 رسی سازیرقیق روش طریق باکتریایی از مقادیر ارتباط بین بندی(،دانه و

 .رسم گردید و محاسبه  18SPSS محیط در نمودار صورتهب رسوبی ذرات و

 

 نتایج 
میانگین درصد ذرات رسوب و کل مواد آلی را در تمامی  2 کلش       

دهد که مطابق برداری و به تفکیک ایستگاه نشان میهای نمونهگشت

 و یک رتبه در 70±5/1 این شکل ذرات شن در ایستگاه دو با مقدار

 در 60±7/1 و 62±2 مقادیر با ترتیببه یک و سه ایستگاه آن از پس

 6/22± 8/1 مقدار با یک ایستگاه در سیلت ذرات دارند. قرار یبعد ایهرتبه

 با ترتیببه دو و سه هایایستگاه آن از پس و ترینبیش دارای درصد

 رس ذرات .دارند قرار بعدی هایرتبه در درصد 9/11±2/3 و 5/2±7/15

 دو هایایستگاه و ترینبیش دارای درصد 7/21±8/1 با سه ایستگاه در

 قرار بعدی مراتب در ترتیببه درصد 3/16±1/2 و 18±8/1 ک بای و

 دارای دو ایستگاه در درصد 3/6±4/0 با آلی مواد کل مقادیر. دارند

 درصد 6/5±6/0 و 6±6/0 مقادیر با یک و سه هایایستگاه و ترینبیش

 . دارند قرار دو ایستگاه از پس

وجود اختالف  یا عدم وجود در طرفهیک نالیز واریانسآآزمون  نتایج       

گانه نشان داد که های سهدار بین میانگین ذرات شن در ایستگاهمعنی

دار با یکدیگر از نظر میانگین شن دارای تفاوت معنی هاتمام ایستگاه

طرفه نالیز واریانس یکآکه آنجام آزمون . در صورتی(>05/0P) هستند

های مختلف دار در میانگین شن در زماندرخصوص وجود تفاوت معنی

نتایج آزمون  .(>05/0P) دار هستعدم وجود تفاوت معنی دهندهنشان

 هایایستگاه در سیلت ذرات میانگین مقایسه جهت طرفهیک واریانس نالیزآ

ها از نظر میانگین سیلت هم که تمام ایستگاه گانه نیز نشان دادسه

نالیز آنجام آزمون ا. (>05/0P) دار با یکدیگر هستنددارای تفاوت معنی

 سیلتدار در میانگین طرفه درخصوص وجود تفاوت معنیواریانس یک

 
 (1378 )مرتضوی، های مورد بررسی درمنطقه تیاب: مکان ایستگاه 1شکل

 

 
های سه گانه طول در ایستگاه TOM: درصد ذرات شن، سیلت، کلی و 2شکل

 دوره بررسی
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یک گروه متجانس را نشان داد که مبین های مختلف تنها در زمان

نتایج  3چنین جدول . هم(>05/0P) دار هستعدم وجود تفاوت معنی

در  رسطرفه جهت مقایسه میانگین ذرات نالیز واریانس یکآآزمون 

گانه سه گروه متجانس را نشان داد و این بدان معنی های سهایستگاه

دار ی هم دارای تفاوت معنیها از نظر میانگین کلاست که تمام ایستگاه

طرفه در نتایج آزمون آنالیز واریانس یک .(>05/0P) با یکدیگر هستند

دهد که  میانگین کل خصوص مقایسه میانگین کل مواد آلی نشان می

مواد آلی بین ایستگاه دو یعنی وسط و سه یعنی انتهای ایستگاه تفاوت 

ین ایستگاه یک با شروع که بصورتی در .(>05/0P) دار وجود نداردمعنی

 . شکل(>05/0P) شوددار دیده میکانال با وسط و انتها تفاوت معنی

را در سه ایستگاه مورد مطالعه در بازه  T countمقادیر میانگین  3

شود که مالحظه میطوریدهد و همانزمانی مورد مطالعه را نشان می

و  295357، 380952 ترتیب با مقادیرهای سه، دو و یک بهایستگاه

های اول تا سوم قرار دارند. آزمون آنالیز عدد در لیتر در رتبه 126904

در  T countهای مقادیر نیمنظور مقایسه میانگطرفه بهواریانس یک

 طوریه( ب1 گانه دو گروه متجانس را نشان داد )جدولهای سهایستگاه

 Tارا بودن میانگین که ابتدای کانال با انتها و وسط کانال از نظر د

count داری هستنددارای تفاوت معنی (05/0P<)  و در سایر موارد

طرفه درخصوص یک باشد. آزمون آنالیز واریانسمی دارمعنی تفاوت فاقد

متفاوت نیز دو گروه متجانس  هایزمان رمیانگین این شاخص د مقایسه

 ( را نشان داد.1 )جدول

را در مناطق مورد مطالعه نشان  MTNمقادیر میانگین  4 شکل       

ترتیب با های یک، دو و سه بهدهد و مطابق این شکل نیز ایستگاهمی

های یک تا سه قرار دارند. آزمون در رتبه 16/6و  24/6، 31/6 میانگین

های این شاخص در نظور مقایسه میانگینمطرفه بهآنالیز واریانس یک

 داری وجود نداردتفاوت معنینشان داد که سه ایستگاه از نظر مکانی 

(05/0P<) . 

که مطابق طوریهدهد برا نشان می فرممیانگین کلی 5 شکل       

ترتیب به به 61/0و  62/0، 63/0 با مقادیر فرماین شکل میانگین کلی

آزمون آنالیز واریانس  .یابندهای یک، دو و سه اختصاص میایستگاه

های این شاخص در سه ایستگاه منظور مقایسه میانگینطرفه بهیک

 (>05/0P) دارعدم وجود تفاوت معنی دهندهنشانبرداری نیز نمونه

 است.

همبستگی و ضرایب همبستگی بین عوامل رسوب و  1 جدول       

دهد. مطابق این جدول بین ذرات نشان می های میکربی راشاخص

ت شن و کل مواد آلی ادار منفی و ذرشن و سیلت همبستگی معنی

 دار مثبت در سطح خطای یک درصد وجود داردهمبستگی معنی

(01/0P<) . کل ماده آلی و رسذرات سیلت با ،T count  همبستگی

در  T countدار منفی وجود دارد. ذرات کلی با کل مواد آلی و معنی

فرم نیز و کلی MPN وجود دارد. (>01/0P) سطح خطای یک درصد

 شوددار مثبت در سطح خطای یک درصد دیده میهمبستگی معنی

(05/0P<  .) 

 

 

 

 

 

 
 های مورد بررسیشمارش شده در ایستگاههای نیلتعداد کل ک :3شکل

 

 
 های مورد مطالعهدر ایستگاه MTN: مقادیر 4شکل

 

 

 
 های مورد مطالعهایستگاهدر  فرم: مقادیر کلی 5شکل
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 های میکربیهمبستگی و ضرایب همبستگی بین عوامل رسوب و شاخص: 1 جدول

 بحث 

دار بین ذرات شن و سیلت همبستگی معنینتایج نشان داد که        

دار مثبت در سطح ت شن و کل مواد آلی همبستگی معنیامنفی و ذر

سیلت با کلی، کل ماده  ذرات .(>01/0P) خطای یک درصد وجود دارد

کلی با کل  دار منفی وجود دارد. ذراتهمبستگی معنی T countآلی و 

وجود دارد.   (>01/0P) در سطح خطای یک درصد T countمواد آلی و 

دار مثبت در سطح خطای  فرم نیز همبستگی معنیو کلی MPNبین 

نشان داد که  (1383)اکبرزاده  (.>05/0P) شودیک درصد دیده می

 ()سیلت، ماسه با مواد آلی کل داری بین درصد ذراتهیچ ارتباط معنی

خوش بین ذرات مورد در این منطقه وجود ندارد. اما در منطقه سایه

دهد که در این منطقه ذرات سیلتی و مطالعه با مواد آلی نشان می

درصد ارتباط  5 درصد و ذرات رسی در سطح 1 ایی در سطحماسه

اند. بررسی ذرات رسوب داری را با مواد آلی کل از خود نشان دادهمعنی

کانال و انتهای  کانال، وسط داد که در هر سه ایستگاه یعنی ابتدای نشان

است. مقایسه بین  کانال ورودی درصد ذرات شن بیش از سیلت و رس

با  وسطیعنی  ذرات شن در ایستگاه دوایستگاهی نیز نشان داد که 

سه )انتهای کانال(  ایستگاه آن از پس و یک رتبه در 70±5/1 مقدار

ای هرتبه در 60±7/1 و 62±2 مقادیر با ترتیب)ابتدای کانال( به یک و

گیرند. پس از ذرات شن ذرات سیلت در ایستگاه یک میقرار  یبعد

که تر است درصورتیترین درصد بوده و از ذرات رس بیشدارای بیش

ایستگاه دو و سه درصد ذرات کلی بیش از ذرات سیلت هست و در 

این درحالی است که میزان ذرات سیلت در انتهای کانال بیش از وسط 

آن بود. درصد ذرات رس نیز در انتهای کانال بیش از وسط و انتهای 

طورکلی هرچه از استخرهای پرورش میگو به سمت همشاهده شد. ب

شود. آزمون آنالیز ان درصد کلی کاسته میاز میز شوددریا پیشروی می

داری در میانگین کلیه ذرات در مناطق طرفه تفاوت معنیواریانس یک

   . (>05/0P) مورد مطالعه از نظر مکانی نشان داد

گیری با مطالعه میزان رسوبات خور تیاب نتیجه (1383) اکبرزاده       

ذرات  ها عمدتاًمحل ریزش پساب ها ونمود که در کانال خروجی پساب

بوده  (4و  3) محل ریزش های دور ازتر از ایستگاهمراتب بیشسیلتی به

مراتب هها و محل ریزش باست. ذرات رسی نیز در کانال خروجی پساب

ذرات  نسبی ها بوده است. یکی از عوامل افزایشتر از سایر ایستگاهبیش

 ها )ایستگاهمحل ریزش پسابهای خروجی و سیلتی و رسی در کانال

 فرمکلی TOM T COUNT MPN خاک رس سیلت ماسه 

 ماسه

Pearson Correlation 1       

Sig. (2-tailed)        

N 126       

 سیلت

Pearson Correlation -.817** 1      

Sig. (2-tailed) .000       

N 126 126      

 خاک رس

Pearson Correlation -.050 -.535** 1     

Sig. (2-tailed) .579 .000      

N 126 126 126     

TOM 

Pearson Correlation .282** -.554** .551** 1    

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000     

N 125 125 125 125    

T COUNT 

Pearson Correlation .151 -.303** .304** -.010 1   

Sig. (2-tailed) .091 .001 .001 .910    

N 126 126 126 125 126   

M P N 

Pearson Correlation -.036 -.049 .137 .155 .005 1  

Sig. (2-tailed) .688 .588 .125 .084 .959   

N 126 126 126 125 126 126  

فرمکلی  

Pearson Correlation -.036 -.049 .137 .155 .005 1.000** 1 

Sig. (2-tailed) .688 .588 .125 .084 .959 .000  

N 126 126 126 125 126 126 126 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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توان به فعالیت پرورش میگو در این منطقه نسبت داد. ( را می2و  1

توانند از ، این ذرات میPhillips (1990)و  Stirllingبنا به اظهارات 

های پذیرنده شده و اثراتی را در آن های خروجی وارد آبطریق پساب

 دارد که ذراتاظهار میChien (1992 )که طوریهجای بگذارند. بهب

توانند از نفوذ نور ممانعت کرده و رشد معلق نظیر رس و سیلت می

توانند ها را محدود نمایند. از سویی دیگر این ذرات میفیتوپالنکتون

 نشین شده و غذای موجود در بستر را از دسترس موجوداتیدر بستر ته

وی در ( Sansanayuth، 1996) سازند خارج کنندمی تغذیه بستر از که

های مختلف در این منطقه رابطه با تغییرات درصد ذرات ماسه ایستگاه

توانند در اثر تعویض آب استخرها دارد که این ذرات نیز میاظهار می

و یا در مراحل پایانی دوره پرورش در اثر تخلیه آب استخرها، به 

در  علت سنگینی معموالًهاما ب یابند ها انتقالخروجی پساب هایکانال

ها و یا در ابتدای کانال اصلی خروجی های فرعی خروجی پسابکانال

 نشین گردند. ها تهپساب

در رابطه با  (1383)دست آمده توسط اکبرزاده هطبق نتایج ب       

های مورد مطالعه در منطقه روند تغییرات ذرات رسوبی در ایستگاه

 هایذرات سیلتی و رسی در ایستگاهتوان دریافت که خوش میسایه

تر از سایر مراتب بیشه)کانال خروجی، محل آبگیری سایت( ب 3و  1

مراتب خیلی هب 1 ایی در ایستگاهها بوده است و ذرات ماسهایستگاه

توان بوده است. در این میان می (4و  3، 2) هاهتر از سایر ایستگاکم

سایت احداث شده موجود در اظهار نمود که خصوصیات این منطقه و 

توان گفت در که میطوریهاین منطقه با منطقه تیاب فرق نموده ب

های خروجی ها از خور بوده و پسابتیاب منابع تامین آب سایت منطقه

خوش آب مورد نیاز که در منطقه سایهگردند درحالیوارد خور می

خروجی  هایهای ساحلی تامین شده و پساباز آب سایت مستقیماً

گردند. بنابراین های ساحلی میوارد آب شده بالفاصله و مستقیماً تولید

های ساحلی در این توان گفت که اثرات جزر و مدی حاکم بر آبمی

منطقه و از طرفی توپوگرافی خاص این منطقه از لحاظ خصوصیات 

شناسی و فرسایش ایجاد شده در نتیجه احداث مزارع پرورش خاک

های مورد مطالعه عوامل عمده تغییرات ذرات رسوبی ایستگاهمیگو از 

در این منطقه باشد. با بررسی نتایج حاصل از پژوهش حاضر در رابطه 

طورکلی در هر دو منطقه، هتوان گفت که ببا میزان مواد آلی کل می

های خروجی و سپس در محل ریزش میزان مواد آلی ابتدا در کانال

طورکلی هها بوده است. بتر از سایر ایستگاهمراتب بیشهها بپساب

توان نتیجه گرفت که غالبیت ذرات رسوبی در مناطق پرورش میگو می

های مجاور مربوط با وضعیت جغرافیایی و توپوگرافی خوریات و کانال

نوسانات میزان مواد آلی کل ( 1383)در پژوهش اکبرزاده  است.

و  درصد 3/6-8/12 اب برابر باهای مورد مطالعه در منطقه تیایستگاه

درصد بوده است. درصد مواد  9/5-3/10 خوش معادلدر منطقه سایه

ها بوده تر از سایر ایستگاهمراتب بیشههای خروجی بآلی در کانال

توان به باال بودن ضایعات غذایی، فضوالت است. این وضعیت را می

( 1383)ی استک داد. نسبت خروجی هایپساب پرورشی و غیره در آبزیان

نماید اعالم می Boyd (1988)و  Tuckerبه اظهارات گزارش خود بنا در

تواند ها میکه باال بودن مواد آلی در رسوبات کانال خروجی پساب

های خروجی باشد. مواد آلی خاطر باال بودن غنای آب، در پسابهب

که از تواند از منابع مختلفی سرچشمه گیرد موجود در رسوبات می

های ، جانوری و انواع فاضالبهای گیاهیتوان بقایای اندامجمله می

شهری، صنعتی و کشاورزی را نام برد این مواد پس از گذشت زمان 

توانند تغییر شکل یافته و در صورت وجود اکسیژن کافی از فاز آلی می

و  Parsons؛ 1992و همکاران،  Gale) به فاز معدنی تبدیل شوند

دست هب . با توجه به مقادیر اکسیژن(Wetzel ،1975؛ 1984همکاران، 

توان گفت که در حال حاضر در تمامی آمده در این تحقیق می

های مورد مطالعه میزان تجزیه مواد آلی و تبدیل آن به فاز ایستگاه

دست آمده هنحو مطلوب انجام شده و وجود مقادیر مواد آلی بهمعدنی ب

های ساحلی منطقه خور تیاب و آبهای مورد مطالعه در در ایستگاه

تواند گویای آلودگی در این استثنای ایستگاه یک( نمیخوش )بهسایه

مناطق باشد. دامنه تغییرات درصد مواد آلی کل رسوب ارائه شده در 

نمود. مرتضوی  مقایسه صورت ذیلهمنابع ب سایر توان باتحقیق را می این

های خروجی و ورودی برای کانالدامنه تغییرات مواد آلی را ( 1378)

درصد  23/6-8/14 های پرورش میگو در منطقه تیاب معادلمجتمع

که مقایسه  نمودند گزارش درصد 49/7-8/16 برابر با (1383) و اکبرزاده

نوسانات میزان  دارد. خوانیهم تقریباً تحقیق های حاصل از اینآن با داده

های های حاصله تفاوتعضی منابع و مقایسه آن با دادهب آلی کل در مواد

 Preston و Jonesکه طوریهدهد بقابل توجهی را از خود نشان نمی

های خروجی و محل ریزش نوسانات این پارامتر را در پساب( 2001)

 Tookwinasکند و گزارش می درصد 6-3/8 ها در استرالیا معادلپساب

گیری شده را در تایلند محدود مواد آلی اندازه نیز( 1993و همکاران )

نماید. مقایسه درصد اعالم می 23 الی 7 های خروجی برابر بادر کانال

میانگین ذرات رسوب از نظر زمانی نشان داد که فقط ذرات کلی از 

عبارتی عامل زمان داری هستند بهنظر میانگین دارای تفاوت معنی

 Gozari ت کلی و تغییرات این ذرات تاثیرگذار است.تنها در مورد ذرا

های ویبریو از میگوی پاسفید غربی از سه با جداسازی گونه( 2009)

دهی، و یا سینی غذا پرتابی تور با استفاده ازمیگو در تیاب  پرورش منطقه

و از میگوهای جوان در  روزه( 20 )میگوی از پست الروها در اول دوره

 انتهای دوره روزه( در 120) روزه( و میگوهای بالغ 45 )میگوی اواسط

، %( 57/48) های ویبریو هارویمرحله اول گونه در گرفت. نتیجهپرورش 

 در مرحله دوم ،%( 20) ، ویبریو لوژیی%( 43/31) ویبریو آلجینولیتیکوس

 %( 45/20) با آلجینولیتیکوس ویبریو و هاروی ویبریو هایگونه
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 ، ویبریو لوژیی%( 91/15) ریو ولنیفیکوسترین فراوانی، ویبدارای بیش

و  %( 1/9) ، ویبریو مارینوس%( 36/11) ویبریو میمیکوس ،%( 64/13)

در مرحله  و %( 9/1) شیگلوایدس منفی پلزیوموناس گرم باکتری چنینهم

 آلجینولیتیکوس ویبریو ،%( 15) هارویویبریو هایگونه برداری،نمونه سوم

 ویبریو ،%( 5/7) ولنیفیکوس ویبریو ،%( 10) لوژیی ویبریو ،%( 5/12)

 ،%( 10) اورینتالیس ویبریو ،%( 5/12) مارینوس ویبریو ،%( 5/7) میمیکوس

 .جداسازی گردید %( 155) و پلزیوموناس شیگلوایدس %( 10) ویبریو کلرا

را در سه ایستگاه مورد مطالعه نشان  T countمقادیر میانگین  3 شکل

های سه، دو و یک هشود ایستگاکه مالحظه میطوریدهد و همانمی

در  عدد در لیتر 126904و  295357، 380952 ترتیب با مقادیربه

 T countعبارت دیگر مقدار عددی ههای یک تا سه قرار دارند بمرتبه

شود. تر میبیش (کانال )انتهای سه به ایستگاه (خور )مجاور یک ایستگاه از

Claud  وTanner (2007) های با مطالعه بر فون میکربی کانال

های هها گروهای این کانالخروجی مزارع پرورش میگو در پساب
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacillus spp., 

Pseudomonas spp., E. coli, Enterobacter spp., Proteus spp., 

Citrobacter spp. حضور این  و... را یافت نمود و نتیجه گرفت که

دهنده عدم وجود مدیریت در کیفیت آب بوده و برای ها نشانگونه

و نیاز به  های غذایی مضر استها و شبکهانسان و ماهی در زنجیره

 ضرورت دارد. پروریآبزیحفاظت از منابع آبی برای موارد 

Karim         اساس ها برکلنی از باکتری 20 تعداد (2018)و همکاران

پرورش میگو و ماهی پیدا کردند  مزارع در برخی از ها ازآن ظاهری شکل

 مطالعه جزئیات بررسی منظوربه هاسویه از گروه 7 ها،آن میان که در

 قرار بررسی مورد هاآن پرورشی و مورفولوژیکی هایویژگی اساسبر

 Aeromonas salmonicida, Vibrio شامل هاسویه .گرفتند

parahaemolyticus, Bacillus fastidiosus,Vibrio vulnificus,  

E. coli, Vibrio harveyi وAeromonas bestiarum   هایویژگی طریق از 

شدند. حساسیت  شناسایی عنوانبه میکروبیولوژیکی و بیوشیمیایی

بیوتیک سنتی با روش انتشار های انتخاب شده نسبت به آنتیسویه

کی انجام شد. ریفامپیسین بیوتیدی ان آگار با استفاده از دیسک آنتی

هایی دارد که مورد شناسایی همه ارگانیسم تأثیر مهاری بر علیه تقریباً

بیوتیکی است و هیچ تاثیری بر روی سیلین آنتیقرار گرفت و  آمپی

ها بیوتیکتر از سایر آنتیسیلین کمو پنیها را نداشته یک از سویههیچ

مقادیر میانگین ها داشته است. بیوتیکنتیآ تری نسبت به سایرکم تاثیر

MPN  های یک، دو و ایستگاه داد کهرا در مناطق مورد مطالعه نشان

های یک تا سه در رتبه 16/6و  24/6، 31/6 سه به ترتیب با میانگین

های منظور مقایسه میانگینطرفه بهآنالیز واریانس یک آزمون دارند. قرار

یعنی  گروه متجانس را نشان داد این شاخص در سه ایستگاه تنها یک

داری در میانگین این شاخص در مناطق مورد مطالعه الف معنیتاخ

 وجود ندارد.

که مطابق طوریهدهد برا نشان می فرممیانگین کلی 5 شکل       

ترتیب به به 61/0 و 62/0 ،63/0 با مقادیر فرماین شکل میانگین کلی

آزمون آنالیز واریانس . یابندهای یک، دو و سه اختصاص میایستگاه

های این شاخص در سه ایستگاه منظور مقایسه میانگینطرفه بهیک

یعنی عدم وجود  (1)جدول  برداری نیز تنها یک گروه متجانسنمونه

متفاوت سه گروه متجانس  هایگشت و در(>05/0P) دارتفاوت معنی

 هایمیانگین ( که مفهوم آن وجود تفاوت در1ا نشان داد )جدول ر

  .(>05/0P) این شاخص از نظر زمانی هست

بندی رسوب آمده مشاهده شد که نوع دانه دستهطبق نتایج ب       

یابد. بررسی نتایج های مختلف، متفاوت بوده و تغییر میدر ایستگاه

یستگاه نزدیک به حاصل از مواد آلی کل نیز نشان داد که در دو ا

تر است. کل نسبت به ایستگاه دور از کانال بیش استخر میزان ماده آلی

کانال به سمت  از ایستگاه یک یعنی ورودیها چنین تعداد کل کلنیهم

فرم که مقادیر کلیصورتییابد درهای پرورش میگو افزایش میاستخر

جه گرفت توان نتیکلی میطوریابد. بهیتغییر محسوسی نم MTNو 

های حاصل از پرورش میگو بر میزان مواد آلی و نیز تعداد که پساب

 ها اثر افزایشی داشته است.کل کلنی
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