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ارزیابی بومشناختی تأثیر پساب مزارع پرورش میگو بر ساختار جوامع بزرگ بیمهرگان
کفزی با استفاده از شاخص زیستی ( BENTIXمطالعه موردی :خور تیاب-استان هرمزگان)
 مسلم شریفینیا:

گروه زیست شناسی دریا ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه هرمزگان ،صندوق پستی3995 :



محمدرضا طاهریزاده* :گروه زیست شناسی دریا ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه هرمزگان ،صندوق پستی3995 :



جاوید ایمانپورنمین :گروه شیالت ،دانشگاه گیالن ،صومعه سرا ،ایران



احسان کامرانی :گروه شیالت ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه هرمزگان ،صندوق پستی3995 :
تاریخ دریافت :فروردین 1395

تاریخ پذیرش :تیر 1396

چکیده
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر پساب مزارع پرورش میگوی تیاب (استان هرمزگان) بر فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب ،رسوبات و
ساختار جوامع بزرگ بیمهرگان کفزی در مناطق دریافت پساب بهمدت یکسال (فروردین  1394تا فروردین  )1395انجام شد .با توجه به
وسعت منطقه و عمق آب 3 ،پالت (ورودی آب دریا به خور ،قبل از کانال ورودی آب دریا به مزارع پرورش میگو و بعد از کانال خروجی مزارع
پرورشی میگو) تعیین و نمونهها تهیه شد .در این مطالعه 24 ،خانواده بزرگ بیمهره کفزی شناسایی شد که شامل  6رده متعلق به  3شاخه میباشند.
شاخههای کرمهای حلقوی ( ،)Annelidaبندپایان ( )Arthropodaو نرمتنان ( )Molluscaبهترتیب بیشترین تعداد خانواده و گونههای بزرگ
بیمهره کفزی را بهخود اختصاص دادند .نتایج حاصل از طبقهبندی بومشناختی پالتهای مورد مطالعه با استفاده از شاخص  BENTIXدر فصول
مختلف نشان داد که پالتهایی که قبل از مزارع پرورش میگو قرار دارند در طبقات بوم شناختی "فاقد آلودگی" تا "نسبتا آلوده" و پالتهایی
که پس از مزارع پرورش میگو و در محل خروجی پساب ها قرار داشتند ،در طبقات "اندکی آلوده" تا "بهشدت آلوده" طبقهبندی شدند .مهمترین
فاکتورهای تاثیرگذار بر پراکنش بزرگ بیمهرگان کفزی در این مطالعه بهترتیب شامل شوری ،میزان نیترات ،اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی
( ،)BODفسفات کل رسوب ( )TPو میزان کل مواد آلی رسوبات ( )TOMبودند .همچنین در این مطالعه گونههای  Capitella capitataو
 Clymene robustaبهعنوان گونههای مقاوم به آلودگی و گونههای  Assiminea sp.و  Littorina intermediaبهعنوان گونههای حساس به
آشفتگی و آلودگی معرفی شدند.
کلمات کلیدی :بزرگ بیمهرگان کفزی ،شاخص زیستی ،ارزیابی بومشناختی ،مزارع پرورش میگو
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولtaheri.1965@gmail.com :
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مقدمه
در حال حاضر ،میگو بهعنوان مهمترین محصول تجاری شیالتی از
نظر میزان ارزش اقتصادی در بازارهای بینالمللی مطرح است (،Gillett
 .)2008بنابراین در سالیان آتی نیز باید به تولید جهانی میگوی پرورشی
بهصورت یک اولویت مهم جهانی توجه شده و همچنان رشد این صنعت
در سراسر جهان ادامه داشته باشد ( Grigorakisو  .)2011 ،Rigosاز
آنجا که این صنعت پرورش میگو بازده اقتصادی باالیی دارد ،حمایت
و ترویج آن میتواند راهکاری برای تقویت اقتصاد کشورهای در حال
توسعه واقع در مناطق گرمسیری (که ذخایر آبزیان دریایی آنها عموما
تحت فشار صید بیرویه هستند) باشد و مزایای اقتصادی قابل توجهی
را برای جوامع ساحلی فقیر در در این کشورها فراهم کند (Veuthey
و  .)2012 ،Gerberدر نهایت اینچنین باید گفت که یک درک مناسب
از فعالیتهای پرورش میگو برای تعریف استراتژیهای توسعه بسیار
مهم و ضروری میباشد ( Joffreو  .)2009 ،Bosmaدر مقیاس جهانی
(و یا حتی منطقهای و محلی) یک نگرانی بزرگ و همهگیر درباره
سالمت آن دسته از اکوسیستمهای ساحلی تحت فعالیتهای مزارع
پرورش میگو هستند ،وجود دارد و تاکنون تالشها و اقدامات الزم
برای کنترل کامل و تنظیم فعالیتهای پرورش میگو و اثرات نامطلوب
جانبی حاصل از این صنعت بر اکوسیستمهای ساحلی در بسیاری از
کشورها تا حد زیادی ناموفق بوده است .بهعنوان مثال ،برداشت و
حذف درختان حرا جهت فعالیتهای پرورش میگو باعث از دست
رفتن  38درصد از میزان کل جنگلهای حرا در سطح جهان شده
است ( .)2008 ،Ellisonهمچنین استفاده از غذاهای تجاری و صنعتی
در مزارع پرورش میگو باعث ورود میزان باالیی از ترکیبات شیمیایی
به اکوسیستمهای ساحلی میشوند ( .)2001 ،Páez-Osunaبا این
تفاسیر پساب این مزارع ،غنی از مواد مغذی مانند آمونیوم ،نیترات و
فسفات ( Gálو همکاران2003 ،؛  Anhو همکاران ،)2010 ،فلزات
سنگین ( Lacerdaو همکاران2011 ،؛  Aktaruzzamanو همکاران،
2013؛  Kalantziو همکاران )2013 ،و عوامل ضدمیکروبی (Gräslund
و 2001 ،Bengtsson؛  Anhو همکاران )2010 ،هست که میتواند
اکوسیستمهای مجاور مزارع پرورش میگو را تحت تاثیر قرار دهد .در
تحقیقات پیشین و مطالعات مربوط به اثرات مزارع پرورش میگو اغلب
به تاثیر پساب این مزارع پرورشی بر کیفیت آب ،ارزیابی غلظت مواد
مغذی محلول ،اکسیژن مورد نیاز شیمیایی ( ،)CODاکسیژن مورد
نیاز بیوشیمیایی ( )BODو کل مواد جامد معلق ( )TSSپرداخته شده
است ( Biaoو همکاران2004 ،؛  Buiو همکاران2012 ،؛  Nogueiraو
همکاران D’Amours .)2014 ،و همکاران ( )2008نیز بیان میکنند
همانطورکه فعالیتهای انسانی دیگری هم میتوانند بر اکوسیستمهای
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ساحلی تاثیرگذار باشند ،فعالیتهای آبزیپروری هم میتوانند تاثیر
بهسزایی بر جوامع کفزی این اکوسیستمها داشته باشند .در این میان
موضوع اختالل در خدمات بومشناختی (بهعنوان مثال ،تجزیه مواد
آلی و چرخه مواد مغذی) از محیطزیست بستر اکوسیستمهای ساحلی
و روابط بین کیفیت رسوبات و حضور جوامع بزرگ بیمهرگان کفزی
در مناطق پرورش میگو کمتر مورد بررسی قرار گرفته و تنها تعداد
معدودی از مطالعات به بررسی و ارزیابی آلودگی بهطور همزمان توسط
فلزات و مواد مغذی و یا پراکنش بزرگ بیمهرگان کفزی پرداختهاند
( Murugesanو همکاران2009 ،؛  Serrano-Grijalvaو همکاران،
2011؛  Zhulayو همکاران .)2015 ،بررسی تغییرات زمانی میزان
آالیندهها و ساختار جوامع بزرگ بیمهرگان کفزی در امتداد چرخه
تولید میگو میتواند در مدیریت و توسعه مزارع پرورش میگو در
اکوسیستمهای ساحلی و کنترل و کاهش اثرات نامطلوب حاصل از
پساب فعالیتهای آبزیپروری بر این اکوسیستمها و در نتیجه جلوگیری
از آسیبهای غیرقابل برگشت مفید باشد .بنابراین ،این مطالعه با هدف
بررسی تأثیر پسابهای مزارع پرورش میگوی تیاب بر فاکتورهای
فیزیکوشیمیایی آب ،رسوبات و ساختار جوامع بزرگ بیمهرگان کفزی
در مناطق دریافت پساب انجام گرفت.
تاکنون تغییرات بالقوه در میزان آالیندهها و ساختار جوامع
بزرگ بیمهرگان کفزی در امتداد چرخه تولید میگو مورد توجه زیادی
قرار نگرفته است .بررسی این تغییرات زمانی میتواند در مدیریت و توسعه
مزارع پرورش میگو در اکوسیستمهای ساحلی و کنترل و کاهش اثرات
نامطلوب حاصل از پساب فعالیتهای آبزیپروری بر این اکوسیستمها
و در نتیجه جلوگیری از آسیبهای غیرقابل برگشت مفید باشد.
بنابراین این مطالعه با هدف بررسی تأثیر پسابهای مزارع پرورش
میگوی تیاب بر فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب ،رسوبات و ساختار
جوامع بزرگ بیمهرگان کفزی در مناطق دریافت پساب انجام گرفت.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :تحقیق حاضر در خور تیاب واقع در 70
کیلومتری شرق بندرعباس انجام شد .براساس محل ورودی پساب
مزارع پرورش میگو به خور ،وسعت منطقه مورد مطالعه و عمق آب
تعداد  3پالت (پالت  :P1ورودی آب دریا به خور و خور در این نقطه
به دریا متصل است ،پالت  :P2قبل از کانال ورودی آب دریا به مزارع
پرورش میگو ،پالت  :P3بعد از کانال خروجی مزارع پرورشی میگو)
تعیین شد و مختصات هر پالت بهوسیله دستگاه  GPSمدل Colorado
 400tبه ثبت رسید (شکل.)1
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شكل  :1منطقه مورد مطالعه و ايستگاههاي نمونهبرداري واقع در قبل و بعد از مزارع پرورش میگو خور تیاب

نمونهبرداري از بزرگ بیمهرگان کفزي :نمونهبرداری از
ایستگاهها بهصورت ماهانه و بهمدت یکسال از فروردین  1394تا
فروردین  1395انجام شد .برای جمعآوری نمونههای بزرگ بیمهرگان
کفزی در هر ایستگاه از دستگاه ون وین گرب ( )van Veen grabاستفاده
گردید .از هر ایستگاه سه نمونه رسوب برای جداسازی و شناسایی
بزرگ بیمهرگان کفزی و سه نمونه برای سنجش کل مواد آلی ()TOM
و فسفات کل ( )TPدرون رسوبات برداشت شد .نمونه رسوب حاوی
بزرگ بیمهرگان کفزی با استفاده از الک  0/5میلیمتر شسته شد و
سپس محتویات باقیمانده در الک به ظروف پالستیکی دربدار منتقل
و بعد از فیکس کردن توسط فرمالین  ،%7تاریخ و شماره ایستگاه بر
روی ظروف ثبت گردید .نمونهها جهت انجام مطالعات تکمیلی (شناسایی
و شمارش) به آزمایشگاه انتقال داده شد و در سینی تشریح ،تخلیه و
کار جداسازی بزرگ بیمهرگان کفزی بهدقت صورت گرفت .کفزیان
جداسازی شده توسط استریومیکروسکوپ تا پایینترین سطح ممکن
(درصورت امکان تا سطح گونه) شناسایی شدند.
سنجش فاکتورهاي فیزيكوشیمیايی :در طول تحقیق میزان
اکسیژن محلول ( )DOبرحسب میلیگرم در لیتر و دمای آب برحسب
درجه سانتیگراد توسط دستگاه اکسیژنمتر دیجیتالی مدل Multiline
 P4 WTWمورد اندازهگیری قرار گرفت .میزان شوری (برحسب )ppt
و  pHبا استفاده از دستگاه سنجش کیفی آب مدل HORIBA U-10
سنجیده شد .همچنین نیترات بهروش کاهش کادمیم ،نیتریت بهروش
سولفانیل آمید فسفات با روش تشکیل کمپلکس آمونیوم و فسفر مولیبدات
( Stricklandو  )1972 ،Parsonsو مقادیر  BOD5توسط دستگاه
 BODسنج مدل  CAMLABبرحسب میلیگرم در لیتر اندازهگیری
شدند .بهمنظور تعیین میزان کل مواد آلی رسوبات ( )TOMاز روش

فیزیکی (کوره الکتریکی) در دمای  525درجه سانتیگراد بهمدت 4
ساعت استفاده گردید (  Caeiroو همکاران.)2005 ،
روش اندازهگیری  TOMبه شرح ذیل میباشد:
TOM% = [(𝐵 − 𝐶)⁄(𝐵 − 𝐴)] × 100

 :Aوزن بوته خشک شده در آون پس از  2ساعت
 :Bوزن بوته و رسوب خشک شده در آون پس از  24ساعت
 :Cوزن بوته و رسوب سوخته در کوره پس از  4ساعت
شاخص زيستی  :BENTIXیکی از روشهای مورد استفاده در
بررسی کیفیت آب براساس مقاومت گروههای مختلف بزرگ بیمهرگان
کفزی نسبت به آالیندهها در اکوسیستمهای ساحلی شاخص زیستی
 BENTIXمیباشد که در این مطالعه جهت ارزیابی کیفیت بومشناختی
در هر ایستگاه براساس رابطه ذیل محاسبه ( Simbouraو ،Zenetos
 )2002و با استفاده از نرمافزار )BENTIX Add-In (1.1 version
مقادیر این شاخص و وضعیت بومشناختی هر ایستگاه تعیین گردید:
𝐼𝐼𝐺 𝐺𝑆 = 𝐺𝐼 +
𝑉𝐺 𝐺𝑇 = 𝐺𝐼𝐼𝐼 + 𝐺𝐼𝑉 +
𝑇𝐺6 × %𝐺𝑆 + 2 × %
= BENTIX
100
به غنیسازی مواد آلی :GII ،گروههای

 :GIگروههای خیلی حساس
بیتفاوت نسبت به غنیسازی مواد آلی :GIII ،گروههای مقاوم نسبت
به افزایش غنیسازی موادآلی :GIV ،گروههای فرصتطلب دسته دوم،
 :GVگروههای فرصتطلب دسته اول :GS ،گروههای حساس به آلودگی،
 :GTگروههای مقاوم در برابر آلودگی
مقدار این شاخص از ( 2شرایط بد به لحاظ بومشناختی) تا 6
(شرایط عالی) متغیر است که طبقهبندی وضعیت بومشناختی زیستگاهها
در این شاخص براساس جدول  1میباشد.
آنالیز آماري دادهها :قبل از انجام تجزیه و تحلیل دادهها،
نرمالیته و همگنی فرضیات واریانس مورد بررسی قرار گرفت .در صورت
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لزوم برای به حداقل رساندن اثرات مقادیر بزرگ در دادههای بزرگ
بیمهرگان کفزی از لگاریتم تبدیل ) LOG10 (X + 1استفاده شد.
جدول  :1طبقهبندي وضعیت بومشناختی بستر زيستگاههاي ساحلی
و دريايی براساس شاخص  Simboura( BENTIXو )2002 ،Zenetos
مقدار شاخص

طبقهبندي به لحاظ بوم

4/5 ≥ BENTIX > 6

شناختی
آلودگی
فاقد

3/5 ≥ BENTIX > 4/5
2/5 ≥ BENTIX > 3/5
2 ≥ BENTIX > 2/5

اندکی آلوده
نسبتا آلوده
بهشدت آلوده

برای بررسی تفاوتهای موجود در ترکیب گونه و فراوانی،
آنالیزهای چندبعدی غیرمتریک ( )nMDSو تجزیه و تحلیل خوشهای
( )CAدر فضای دو بعدی بهکار گرفته شدند .برای بررسی تفاوتهای
قابل توجه و معنیدار در جمعیت بزرگ بیمهرگان کفزی در بین پالتها
از تجزیه و تحلیل آزمون تصادفی شباهت ( )ANOSIMاستفاده شد
( Clarkeو  .)2006 ،Gorleyماتریس شباهت یکسانی برای آنالیزهای
 nMDS ،CAو  ANOSIMبا استفاده از ماتریس شباهت بری-کورتیس
( ،)Bray-Curtisبراساس روش تبدیل ریشه چهارم ()Fourth-root
دادههای فراوانی مورد استفاده قرار گرفت ( .)1993 ،Clarkeبرای
شناسایی گونههایی که مسئول بیشترین تفاوتهای میان خوشهها
میباشند از رویکرد درصد تشابه  SIMPERاستفاده شد (.)1993 ،Clarke
برای حصول اطمینان از این که جمعیت ماکروفون ،خوشه معنیداری
( )P>0/05را تشکیل میدهند ،از آزمون پروفایل شباهت SIMPROF
استفاده شد .تمام آنالیزهای ذکرشده با استفاده از نرمافزارPRIMER 6
انجام شد .بررسی ارتباط بین متغیرهای محیطی و پراکنش گونهها با
استفاده از آنالیز تطبیقی متعارفی ()Canonical Correspondence Analysis
در نرمافزار رستهبندی  PC-ORD5انجام شد .بررسی معنیداری محورها
در آنالیز تطبیقی متعارفی با استفاده از آزمون جایگشت مونت کارلو
(با  999جایگشت بدون محدودیت) انجام شد.

نتایج
فاکتورهاي فیزيكوشیمايی آب و رسوب :مقادیر فاکتورهای
فیزیکوشیمایی آب و رسوب شامل دمای آب (درجه سانتیگراد)،
شوری ( ،)pptاکسیژن (میلیگرم در لیتر) ،pH ،نیترات (میلیگرم در
لیتر) ،فسفات (میلیگرم در لیتر) ،میزان کل موادآلی رسوبات (،)TOM
فسفات کل رسوب ( )TPو اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی ( )BODبه
تفکیک فصل و در پالتهای مختلف در جدول  2نشان داده شده
است .همانطورکه ترتیب دمای سطحی آب بدینصورت است:
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تابستان > بهار > پاییز > زمستان .نکته قابل توجه در مورد شوری،
ثبت بیشترین میزان شوری در فصل بهار و در پالت  )P3( 3است.
کمترین و بیشترین میزان اکسیژن بهترتیب در فصول تابستان و
زمستان ثبت شد .کمترین و بیشترین میزان اکسیژن مورد نیاز
بیوشیمیایی ( )BODدر طول سال بهترتیب در فصل بهار-پالت  1و
پاییز-پالت 3ثبت شد .روند تغییرات سایر فاکتورهای فیزیکوشیمیایی
آب و رسوبات در جدول  2قابل مشاهده میباشد.
بزرگ بیمهرگان کفزي :گروههای بومشناختی و ردهبندی
جوامع بزرگ بیمهرگان کفزی شناسایی شده در چهار فصل مختلف
در خور تیاب در جدول  3نشان داده شده است .در طول مدت زمان
انجام این مطالعه 24 ،خانواده بزرگ بیمهره کفزی در خور تیاب
شناسایی گردید که شامل  6رده متعلق به  3شاخه شدند (جدول .)3
در مجموع بیشترین تعداد خانواده و گونه بزرگ بیمهرگان کفزی
متعلق به شاخه کرمهای حلقوی ( )Annelidaبود .از این شاخه دو
رده  Polychaetaو  Clitellataمشاهده شدند که از آن میان خانواده
 Capitellidaeدارای بیشترین تعداد گونه از میان این شاخه بود.
شاخه بندپایان ( )Arthropodaپس از شاخه کرمهای حلقوی ،دومین
تعداد خانواده را داشته که از این شاخه رده  Malacostracaدارای
بیشترین تعداد گونه و خانواده بودند .شاخه نرمتنان ( )Molluscaنیز
کمترین تعداد گونه و خانواده را دارا بودند (جدول .)3
شاخص BENTIXو طبقهبندي بومشناختی پالتهاي مورد
مطالعه :نتایج حاصل از طبقهبندی بومشناختی پالتهای مورد
مطالعه با استفاده از شاخص  ،BENTIXدرصد گروههای حساس
( )GS%و درصد گروههای مقاوم ( )GT%در چهار فصل نمونهبرداری
در خور تیاب در جدول  4نشان داده شده است .کمترین و بیشترین
مقادیر شاخص  BENTIXدر چهار فصل مختلف و در پالتهای نمونه
برداری بهترتیب در فصل تابستان-پالت  )P3( 3و فصل بهار-پالت 1
( )P1بهدست آمد .همچنین کمترین و بیشترین درصد گروههای
حساس به آشفتگی ( )GS%بهترتیب در فصول تابستان ( )6/20و بهار
( )81/71ثبت گردید .کمترین و بیشترین درصد گروههای مقاوم به
آشفتگی ( )GT%بهترتیب در فصول بهار-پالت  )16/02( 1و تابستان
پالت  )89/05( 3مشاهده شد .نتایج حاصل از طبقهبندی بومشناختیپالتهای مورد مطالعه با استفاده از شاخص  BENTIXدر فصول
مختلف نشان داد که پالتهایی که قبل از مزارع پرورش میگو قرار
دارند ( P1و  )P2در طبقات "فاقد آلودگی" تا "نسبتا آلوده" و پالت
 ) P3( 3که پس از مزارع پرورش میگو و در محل خروجی پسابها
قرار داشت ،در طبقات "اندکی آلوده" تا "بهشدت آلوده" قرار گرفتند
(جدول .)4
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 خصوصیات فیزيكوشیمايی آب و رسوب در چهار فصل مختلف در اين پژوهش در پالتهاي مختلف خور تیاب واقع در استان هرمزگان: 2 جدول
فسفات کل
TOM
نیترات فسفات
BOD
دما
اکسیژن شوري
pH
پالت
فصل
0/11
5/82
0/008
0/032
1/06
28/71
38/23
5/71
8/11
P1
0/72
4/55
0/013
0/033
5/57
29/02
40/81
5/43
8/22
P2
بهار
0/78
4/42
0/013
0/052
4/41
30/04
42/93
5/13
8/29
P3
0/54
2/85
0/007
0/014
1/50
32/54
38/33
5/23
8/21
P1
1/06
8/28
0/028
0/045
5/81
33/06
39/93
5/01
8/28
P2
تابستان
2/15
17/57
0/030
0/085
10/16
33/25
41/51
4/41
8/32
P3
0/69
4/31
0/017
0/065
0/43
24/68
37/41
6/36
7/92
P1
1/56
2/96
0/031
0/075
3/94
24/92
38/49
6/32
7/85
P2
پاییز
2/95
12/52
0/032
0/139
11/62
25/29
40/43
5/04
8/11
P3
0/08
3/53
0/009
0/039
0/90
20/91
39/46
6/76
7/93
P1
0/76
4/05
0/006
0/110
2/83
20/67
40/23
6/86
7/92
P2
زمستان
1/37
8/68
0/006
0/087
2/05
20/98
41/13
6/23
8/07
P3
 گروههاي بومشناختی و سیستماتیک جوامع بزرگ بیمهرگان کفزي شناسايی شده در چهار فصل مختلف در خور تیاب:3 جدول
گروه بوم شناختی
تاکسون
خانواده
رده
شاخه
V
V
III
III
IV
II
II
III
III
II
V
IV
II
II
II
I
I
III
V
V
II
II
I
II
II
NA
III
I
V
III
II

Capitella capitata
Pseudomastus sp.
Notomastus sp.
Cossura candida
Cossura longocirrata
Glycera americana
Glycerella sp.
Prionospio sp.
Spiophanes sp.
Ceratonereis sp.
Clymene robusta
Dodecaceria sp.
Lumbrineris sp.
Nephtys sp.
Nereiphylla sp.
Orbinia sp.
Sabella sp.
Sigambra parva
Limnodrilus sp.
Oligochaeta (Subclass)
Assiminea sp.
Littorina intermedia
Mitrella blanda
Pitar sp.
Caprella sp.
Leucosia sp.
Lucifer faxoni
Macrophthalmus sp.
Nebalia sp.
***
Mysida (Order)

Capitellidae
Cossuridae
Glyceridae
Spionidae
Nereididae
Maldanidae
Cirratulidae
Lumbrineridae
Nephtyidae
Phyllodocidae
Orbiniidae
Sabellidae
Pilargidae
Naididae
Assimineidae
Littorinidae
Columbellidae
Veneridae
Caprellidae
Leucosiidae
Luciferidae
Macrophthalmidae
Nebaliidae
Chironomidae
***

Polychaeta
Annelida

Clitellata
Gastropoda

Mollusca

Bivalvia
Malacostraca
Arthropoda
Insecta
***

BENTIX  طبقهبندي وضعیت بومشناختی پالتهاي مختلف خور تیاب در چهار فصل نمونهبرداري براساس شاخص:4 جدول

طبقهبندي
فاقد آلودگی
اندکی آلوده
نسبتا آلوده
اندکی آلوده
نسبتاَ آلوده
بهشدت آلوده
فاقد آلودگی
فاقد آلودگی
اندکی آلوده
فاقد آلودگی
فاقد آلودگی
اندکی آلوده
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EQR

BENTIX

0/87
0/67
0/48
0/64
0/49
0/36
0/78
0/80
0/60
0/81
0/79
0/65

5/22
4/06
2/92
3/83
2/93
2/15
4/70
4/82
3/61
4/89
4/72
3/91

NA%

2/27
3/19
3/71
3/85
2/68
4/75
3/70
1/29
2/10
0/82
0/59
1/81

GT%
16/02
43/71
71/26
48/47
72/72
89/05
27/05
27/54
56/49
26/62
31/11
49/64

GS%
81/71
53/10
25/03
47/68
24/59
6/20
69/25
71/17
41/41
72/56
68/30
48/55

ايستگاه
P1
P2

فصل
بهار

P3
P1
P2

تابستان

P3
P1
P2
P3

پاییز

P1
P2
P3

زمستان
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ارزیابی بومشناختی تأثیر پساب مزارع پرورش میگو بر ساختار جوامع بزرگ بیمهرگان کفزی...

تغییرات ساختار جمعیت بزرگ بیمهرگان کفزي :نتایج
حاصل از بررسی تفاوتهای موجود در ترکیب گونه و فراوانی با
استفاده از آنالیزهای چندبعدی غیرمتریک ( ،)nMDSتجزیه و تحلیل
خوشهای ( ،)CAتجزیه و تحلیل آزمون تصادفی شباهت (،)ANOSIM
پروفایل شباهت  SIMPROFو آزمون درصد تشابه  SIMPERدر طول
چهار فصل نمونهبرداری و در پالتهای مختلف در شکل  2و جدول
 5نشان داده شده است .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل خوشهای
(شکل-2 ،آ) و آزمون  SIMPROFنشان داد که فراونی گونهها بین
فصول مختلف دارای تفاوت معنیداری نمیباشد اما بین پالتهای
مختلف تفاوت معنیداری مشاهده شد ( .)P>0/05براساس آنالیز خوشهای،
پالت  )P1( 1در فصول مختلف در خوشه  1و پالتهای  2و  P2( 3و
 )P3در خوشه  2قرار گرفتند .خطوط قرمز نشاندهنده عدم تفاوت
معنیدار و خطوط مشکی نشاندهنده وجود تفاوت معنیدار میباشند.
همچنین نتایج حاصل از آنالیز چندبعدی غیرمتریک (شکل-2 ،ب)
نشان داد که پالت  2در فصل زمستان و پالت  3در فصل تابستان
کمترین درصد شباهت را با دیگر پالتها در فصلهای مختلف دارند.
همچنین نتایج حاصل از آزمون درصد تشابه  SIMPERجهت بررسی
گونههای مسئول عدم تشابه بین فصول مختلف در جدول  5نشان
داده شده است.
فاکتورهاي فیزيكوشیمیايی تاثیرگذار بر پراکنش بزرگ
بیمهرگان کفزي :نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین فاکتورهای
فیزیکوشیمیایی و جوامع بزرگ بیمهرگان کفزی و تعیین مهمترین

فاکتورهای فیزیکوشیمیایی تاثیرگذار بر پراکنش این جوامع در خور
تیاب در مدت یکسال نمونهبرداری با استفاده از آنالیز تطبیقی
متعارفی ( )CCAدر شکل  3نشان داده شده است .نتایج تست مونت
کارلو با  999جایگشت نشان داد که محورهای  1و  2در شکل CCA
دارای اختالف معنیداری در سطح  5درصد میباشند .محور اول
(مقدار ویژه =  )0/317و دوم (مقدار ویژه =  )0/295بهترتیب میزان
 35/8و  33/3درصد از تغییرات واریانس محیط-گونه را شامل
میشوند که بیانکننده یک ارتباط قوی بین فاکتورهای فیزیکوشیمیایی
و جوامع بزرگ بیمهرگان میباشند .مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار
در این مطالعه بهترتیب شامل شوری ،میزان نیترات ،اکسیژن مورد
نیاز بیوشیمیایی ( ،)BODفسفات کل رسوب ( ،)TPمیزان کل مواد
آلی رسوبات ( )TOMو اکسیژن محلول ( )DOمیباشند .گونههای
مقاوم به آلودگی مانند ،Capitella capitata ،Caprella sp.
 Nebalia sp. ،Limnodrilus sp.و  Clymene robustaدر پالتهایی
که میزان مواد مغذی (نیترات ،فسفات و فسفات کل) باالتر بود و بعد
از مزارع پرورش میگو قرار داشتند ،حضور داشته و پراکنش آنها
دارای ارتباط مستقیمی با این پارامترها می باشد .همچنین ،گونههای
حساس به آشفتگی و آلودگی مانند Macrophthalmus ،Assiminea sp.
 Sabella sp. ،sp.و  Littorina intermediaدر پالتهای قبل از مزارع
پرورش میگو که میزان مواد مغذی پایین و دارای میزان اکسیژن
باالتری هستند فراوانی بیشتری داشته و حضور آنها بهطور مستقیم
تحت تاثیر میزان باالی اکسیژن محلول و میزان پایین مواد مغذی
میباشد (شکل .)3

شكل ( :2شكل آ) آنالیزهاي تجزيه و تحلیل خوشهاي پراکنش بزرگ بیمهرگان کفزي
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شكل ( :2شكل ب) آنالیزهاي تجزيه و تحلیل چند بعدي غیرمتريک پراکنش بزرگ بیمهرگان کفزي

شكل  : 3آنالیز تطبیقی متعارفی جهت تعیین مهمترين فاکتورهاي تاثیرگذار بر پراکنش بزرگ بیمهرگان کفزي در خور تیاب
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جدول  :5نتايج حاصل از آزمون درصد تشابه  SIMPERجهت
بررسی گونههاي مسئول عدم تشابه بین فصول مختلف
گروهها

گونههاي مسئول
عدم تشابه
Chironomidae

بهار و تابستان

Prionospio sp.
Spiophanes sp.
Ceratonereis sp.
Pitar sp.

بهار و پايیز

Glycera americana
Sabella sp.
Spiophanes sp.
Chironomidae

تابستان و پايیز

Ceratonereis sp.
Glycera americana
Caprella sp.
Chironomidae

بهار و زمستان

Ceratonereis sp.
Nephtys sp.
Prionospio sp.
Chironomidae

تابستان و زمستان

Ceratonereis sp.
Prionospio sp.
Nephtys sp.
Prionospio sp.

پايیز و زمستان

Pitar sp.
Lumbrineris sp.
Chironomidae

درصد
مشارکت
5/51
5/07
4/60
4/15
6/03
5/21
4/78
4/57
5/44
5/07
4/60
4/41
6/33
5/08
4/96
4/95
5/63
4/97
4/76
4/40
5/55
5/37
5/14
5/09

بحث
در مطالعه حاضر بررسی شرایط بومشناختی از طریق مشاهده
روند تغییر جوامع بزرگ بیمهرگان کفزی در پالتهای کمتر تحت اثر
پساب مزارع پرورش میگو تا پالتهای بهشدت تحت تاثیر این پسابها
در طول یک دوره یکساله فراهم بود .تغییرات موجود در فاکتورهای
فیزیکوشیمیایی آب و رسوب بهعلت دوره پرورش و محل دریافت
پسابهای مزارع باعث تجمع مواد آلی در پالتهای قرار گرفته بعد از
پساب (پالت  )3و در فصل افزایش زیتوده میگو (تابستان) میباشد.
در فصول پاییز و زمستان که بهترتیب بعد از اتمام دوره پرورشی فصل
تابستان و آغاز رهاسازی میگوهای پرورشی بودند ،نتایج حاصل از
شاخص  BENTIXنشان داد که وضعیت بومشناختی پالتهای مورد
مطالعه در طبقه "فاقد آلودگی" یا "اندکی آلوده" قرار گرفته و آشفتگی
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حاصل از غنیسازی مواد آلی در جوامع بزرگ بیمهرگان کفزی که
باعث افزایش گروههای مقاوم به آلودگی ( )GT%و کاهش گروههای
حساس به آشفتگی ( )GS%میگردد ،مشاهده نشد (جدول  .)4در فصل
بهار که همچنان میزان غذادهی میگوهای پرورشی پایین بود و میزان
پسماندهای خروجی کمتر بود ،نتایج بررسی بومشناختی پالتهای
مورد مطالعه نشان داد که پالت ( 3محل دریافت پساب) در طبقه
"نسبتاَ آلوده" و پالتهای  1و  2که قبل از مزارع قرار گرفتند بهترتیب
در طبقات "فاقد آلودگی" و "اندکی آلوده" طبقهبندی شدند .در نتیجه
در این فصل درصد گروههای مقاوم به آشفتگی نسبت به فصل زمستان
افزایش و گروههای حساس به آشفتگی اندکی کاهش یافتند .در فصل
تابستان با افزایش انداره میگوها و باال رفتن میزان زیتوده ،نتایج
حاصل از طبقهبندی بومشناختی شاخص  BENTIXدر پالتهای
مورد مطالعه نشان داد که پالت  3که در محل دریافت پسابهای
مزارع پرورشی قرار داشت در طبقه "بهشدت آلوده" و پالتهای  1و
 2بهترتیب در طبقات "اندکی آلوده" و "نسبتا آلوده" طبقهبندی
شوند .همچنین در این فصل درصد گونههای مقاوم به آلودگی مانند
Nebalia sp. ،Limnodrilus sp. ،Capitella capitata ،Caprella sp.
و  Clymene robustaبهشدت افزایش و درصد گونههای حساس به
آلودگی کاهش شدیدی را نشان دادند (جدول  .)4نتایج حاصل از این
مطالعه نشان داد شاخص  BENTIXمیتواند شاخص مناسبی برای
ارزیابی بومشناختی وضعیت اکوسیستمهای دریایی که تحت تاثیر
فعالیتهای انسانی مانند مزارع پرورش میگو هستند و میزان باالیی
از مواد آلی را دریافت میکنند ،باشد .این نتایج ،یافتههای حاصل از
مطالعه  Taherizadehو  )2015( Sharifiniaکه به بررسی وضعیت
بومشناختی مصبهای خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از شاخص
زیستی  BENTIXپرداخته و این مصبها را براساس میزان دریافت
فعالیتهای انسانی طبقهبندی کرده بودند ،را تایید میکند .فعالیتهای
پرورش میگو باعث تولید یکبار آلی عمدتا متشکل از خوراک خورده
نشده و مدفوع میگوها میشوند ،که از طریق پسابهای خروجی وارد
محیط شده و توسط جریانهای دریایی در بستر اکوسیستمهای ساحلی
پخش میگردند و به شکل زیستی فعال در دسترس جوامع بزرگ
بیمهرگان کفزی ساکن بستر قرار میگیرند .اثرات حاصل از این
پسابها در برخی از اکوسیستمهای رودخانهای و دریایی مورد بررسی
قرار گرفته است ( Tomassettiو همکاران2009 ،؛ Imanpour Namin
و همکاران2013 ،؛  Ribeiroو همکاران .)2016 ،نرخ تجمع مواد آلی
از یک مزرعه پرورشی به مزرعه دیگر متفاوت میباشد و به متغیرهای
مکانی مانند ژئوشیمی رسوبات ،عمق آب ،روش تغذیه و کیفیت خوراک
بستگی دارد ( Tomassettiو همکاران .)2009 ،برخی از مطالعات نشان
دادهاند که حدود  80درصد از این ذرات مواد آلی ممکن

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

است توسط آبزیان (عمدتا ماهیان) حاضر در محیطهای دریایی که
در زیستگاههای نزدیک به پسابها قرار دارند ،خورده شوند و میتوانند
نقش مهمی را در مصرف این مواد زائد داشته باشند (Vitaو همکاران،
2004؛  Fernandez-Joverو همکاران .)2007 ،سرنوشت بقیه مواد
زائد حاصل از پسابهای خروجی تابع پتانسیل اکسیداتیو رسوب و
معدنى شدن مجدد ( )Remineralizationمواد مغذی میباشد .اگر مواد
آلی باقیمانده حاصل از این پسابها از طریق اکسیژن محلول در الیه
آب-رسوب معدنی ( )Mineralizeگردد ،در نتیجه غنیسازی مواد آلی
از طریق فراهم کردن منابع غذایی برای بزرگ بیمهرگان کفزی،
میتواند باعث افزایش تنوع آنها شود ( Nickellو همکاران.)2003 ،
اما در صورتیکه مواد آلی باقیمانده حاصل از این پسابها از طریق
اکسیژن محلول در الیه آب-رسوب معدنی نگردد ،در نتیجه باعث
ایجاد شرایط هیپوکسی (( )Hypoxiaکمبود اکسیژن) و یا حتی فقدان
اکسیژن میگردد ،که این شرایط باعث کاهش تنوع زیستی و حذف
گونههای فرصتطلب بزرگ بیمهرگان کفزی میشود ( Pearsonو
 .)1978 ،Rosenbergنتایج آنالیزهای تجزیه و تحلیل خوشهای ()CA
و چندبعدی غیرمتریک ( )nMDSبه وضوح پالتهای نزدیک به مزارع
پرورشی و دریافتکننده پساب (پالت  2و  )3را از پالت  1که دور از
مزارع پرورشی و دریافت پساب قرار داشت ،تفکیک کردند (شکل ،)2
پالت  1در تمام فصول که در طبقه "فاقد آلودگی" یا "آلودگی اندک"
(براساس شاخص  )BENTIXقرار گرفت براساس این آنالیزها در یک
خوشه جداگانه قرار گرفتند .قرار گرفتن پالت  1در تمام فصول در یک
خوشه جداگانه بهعلت حضور گروههای بیتفاوت ( )GIIنسبت به غنی
سازی مواد آلی ( Pearsonو  )1978 ،RosenbergشاملAssiminea :
 Sabella sp. ،Macrophthalmus sp. ،sp.و  Littorina intermediaدر
این پالتها میباشد .همچنین ،جداسازی پالت  3از دیگر پالتها نیز
بهعلت حضور و فراوانی باالتر گروههای فرصتطلب دسته اول ()GV
مانند ،Limnodrilus sp. ،Capitella capitata ،Caprella sp.
 Nebalia sp.و  Clymene robustaدر این پالت نسبت به پالتهای
دیگر میباشد .پلیکیت  Capitella capitataبهعنوان یک گونه بسیار
فرصتطلب شناخته شده میباشد ( Forbesو همکاران .)1994 ،این
گونه بهعنوان یک گونه دارای طول عمر پایین ،مراحل الروی کوتاه،
دارای تولیدمثل در طول سال ،مراقبت مادری از الرو و تخمها و دارای
پتانسیل باال در رشد جمعیت معرفی شده است ( Chareonpanichو
همکاران1994 ،؛  Cognettiو  .)2000 ،Maltagliatiهمچنین این گونه
بهعنوان یک گونه شاخص برای محیطهای دریایی که بهعلت دریافت
پسابهای خانگی ،مزارع پرورشی و لکههای نفتی بهشدت آشفته و دارای
آلودگی موادآلی میباشند ،شناخته شده میباشد ( Pearsonو ،Rosenberg
 .)1978نتایج حاصل از آنالیز تطبیقی متعارف ( )CCAنشان

سال دهم ،شماره  ،1بهار 1397

داد که شوری و مواد مغذی (نیترات و فسفات) مهمترین عوامل
تاثیرگذار بر پراکنش بزرگ بیمهرگان کفزی در خور تیاب بودند
(شکل  .)3شوری همواره بهعنوان یک فاکتور بسیار مهم در پراکنش
بزرگ بیمهرگان کفزی در اکوسیستمهای ساحلی و دریایی شناخته
شده است ( Nebraو همکاران .)2016 ،این گرادیان شوری با میزان
تاثیر فعالیتهای مزارع پرورشی مطابقت داشت و در پالت دریافت
کننده پساب بیشترین میزان را دارا بود .دومین عامل تاثیرگذار مهم
بر پراکنش بزرگ بیمهرگان کفزی در این مطالعه میزان مواد مغذی
در آب و رسوبات مانند نیترات ،فسفات و فسفات کل بودند ،که میزان
این مواد در پالت دریافتکننده پساب باالتر از دیگر پالتهای مورد
مطالعه بود .گونههای مقاوم به آشفتگی مانند ،Limnodrilus sp.
 Nebalia sp.و  Clymene robustaدر این مطالعه در این پالتها
فراوانی بیشتری داشته و دارای ارتباط کامال مستقیمی با این فاکتورها
بودند .همچنین در مطالعات دیگر نیز اشاره شده است که میزان باالی
بار مواد مغذی و مواد آلی میتواند باعث حضور گونههای مقاوم به
آلودگی و حذف گونههای حساس به بار مواد آلی و در نتیجه باعث
کاهش تنوع زیستی در اکوسیستمهای آبی گردند ( Tomassettiو
همکاران2009 ،؛  Imanpour Naminو همکاران2013 ،؛  Ribeiroو
همکاران.)2016 ،
به طورکلی نتایج حاضر از تحقیق حاضر نشان داد که اثرات
پسماندهای مزارع پرورش میگو بر رسوب میتواند بهآسانی با استفاده
از جوامع بزرگ بیمهرگان کفزی بهعنوان شاخصهای زیستی قابل
مشاهده باشد .در مناطقی که بهطور مستقیم توسط پساب مزارع پرورش
میگو تحت تاثیر قرار گرفتند ،تفاوتهای قابلتوجهی درغلظت مواد
مغذی و ساختار جمعیت بزرگ بیمهرگان کفزی مشاهده شد .باالترین
غلظت مواد مغذی در طول فصل برداشت ثبت گردید .بنابراین با توجه
به این موضوع ،انتظار میرود که بخشی از مواد مغذی مانند فسفر و
نیتروژن که در طول دوره پرورش به سیستم اضافه شده است ،توسط
موجودات زنده جذب گردد .با این وجود ،جوامع بزرگ بیمهرگان
کفزی نزدیک به مزارع پرورش میگو کامال توسط تخلیه پساب تحت
تاثیر قرار گرفتند .با توجه به گسترش روز افزون فعالیتهای آبزیپروری
در نواحی ساحلی و عدم وجود برنامهریزی مناسب و کنترل ضعیف
در کشورهای در حال توسعه ،پیشبینی میشود که عدم مدیریت
مناسب و اقدامات کنترلی الزم جهت مقابله با پتانسیلهای حاصل از
آسیب این فعالیت باعث بهخطر انداختن خدمات اکوسیستمی و
آسیبهای زیستمحیطی زیانباری خواهد شد .عالوه بر این ،یک نگرانی
عمده دیگر ورود دیگر آالیندههای زیستمحیطی در حال ظهور مانند
آنتیبیوتیکهای مورد استفاده در آبزیپروری و انتشار اتفاقی میگوهای
غیربومی نیز ممکن است اثرات منفی روی محیطزیست سواحل برجای
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شریفینیا و همکاران

. اما این مسائل هنوز باید در آینده مورد ارزیابی بیشتر قرار گیرند،بگذارد
نتایج حاصل از این تحقیق اهمیت طراحی یک طرح نمونهبرداری
مناسب برای ارزیابی نواحی در معرض فعالیتهای پرورش میگو را
 برای مقابله با اثرات زیانبار زیستمحیطی ناشی، در مجموع.نشان داد
از فعالیتهای آبزیپروری در مناطق ساحلی باید تدابیر الزم جهت
کنترل پساب قبل از ورود به اکوسیستم ساحلی بهمنظور کاهش اثرات
آن همزمان با گسترش آبزیپروری را پیشبینی کرده و با ارائه
آموزشهای پایه و قابل درک زیستمحیطی به پرورشدهندگان
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