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چکیده
آبزیپروری از جمله فعالیتهای انسانی است که توسعه کنترلنشده آن بر محیط زیست اطراف ،اثرات منفی دارد و پایش زیستی یکی از
راههای بررسی آن است .در این مطالعه ،اثرات محیط زیستی پساب مزارع پرورش میگو بر اجتماع کفزیان تاالب گمیشان بررسی شد .جهت
نمونهبرداری از جوامع کفزی 6 ،ایستگاه تعیین و نمونهها بهصورت ماهانه و بهمدت یکسال جمعآوری شدند و از پنج شاخص جهت بررسی
وضعیت کیفی تاالب گمیشان استفاده گردید .نتایج نشان داد که میانگین کفزیان برابر با  31934تعداد در مترمربع و بیشترین فراوانی مربوط به
خانواده  Pyrgulidaeبود .مصب رودخانه گرگانرود بیشترین فراوانی را در بین ایستگاههای نمونهبرداری نشان داد .مقایسه تراکم در ماههای
مختلف نیز بیش ترین فراوانی را در سه ماه نخست سال نشان داد و با آغاز فصل تابستان ،تراکم کاهش یافت .با شروع خروج پساب مزارع پرورش
میگو از شهریور ،میانگین فراوانی روند صعودی در پیش گرفت ،ولی در چهار ماه پایان سال ،از فراوانی آنها مجدداً کاسته شد .بررسی مقادیر
شاخص مارگالف و شانون-وینر در ماهها و ایستگاههای مختلف نشاندهنده آلودگی در این تاالب بود .با محاسبه شاخص سیمپسون مشخص شد
با افزایش آلودگی در تاالب در کنار کاهش حجم آب ،توزیع کفزیان رو به یکنواختتر شدن است .شاخص پیلو با میانگین  ،0/4تفاوت معنیداری
در بین ایستگاهها و ماههای مختلف نمونهبرداری نشان نداد .بررسی شاخص پراکنش نیز لکهای بودن پراکنش کفزیان را تایید نمود .در مجموع،
کیفیت آب در تاالب گمیشان نامطلوب ارزیابی شد و ضرورت اعمال سیاستهای مدیریتی کارآمد بهمنظور بهبود کیفیت آب در این تاالب
بینالمللی مشخص گردید.
کلمات کلیدی :اثرات محیطزیستی ،پساب ،آبزیپروری ،بزرگبیمهرگان کفزی ،تاالب گمیشان
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولf.shmirzaie@yahoo.com:
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مقدمه
عوامل آالینده و استرسزا باعث آشفتگی و تغییر در منابع آبی
شده و بر کیفیت آب تاثیر میگذارند و ویژگیهای فیزیکی-شیمیایی
و زیستی آن را تغییر میدهند ( .)1998 ،Karrآبزیپروری از جمله
فعالیتهای انسانی است که توسعه کنترلنشده آن بر محیط زیست
منابع آبی اطراف آن ،اثرات منفی دارد ( Boydو  )1999 ،Massautو
در سالهای اخیر ،بهویژه در کشورهای درحال توسعه ،بهطور فزاینده
گسترش یافته است .تقاضای رو به رشد جهانی برای غذا در کنار کاهش
منابع غذایی دریایی باعث شده است که سیستمهای پرورش دریایی
متراکم و نیمهمتراکم سریعاً توسعه یابند .معموالً در این کشورها،
قوانین مدون و الزماالجرا جهت آبزیپروری و مدیریت پساب آن وجود
ندارد و بهجای آن ،منفعت اقتصادی و دستیابی به حداکثر سود
درنظر گرفته میشود ( Castelloو همکاران .)2008 ،پساب این مزارع،
غنی از مواد مغذی ازجمله فسفات ،ترکیبات نیتروژنی و مواد آلی است
( .)1995 ،Clarkوقتی میزان مواد مغذی بهواسطه پساب مزارع پرورشی
در منابع آبی افزایش مییابد ،احتمال وقوع شکوفایی فیتوپالنکتونی
بیشتر و فرآیند یوتریفیکاسیون تسهیل میشود و همه گونههای
پرورشی بههمراه محیط آبی اطراف آن در معرض خطر قرار میگیرند
( Burfordو همکاران .)2003 ،بهطورکلی ،پتانسیل آلودگی پساب
مزارع پرورش میگو در مقایسه با پساب شهری و روستایی کمتر است،
اما بهدلیل تخلیه حجم قابل توجهی از پسابهای رقیقنشده ،در نهایت
مسئله آلودگی آب بروز کرده و گاهاً به معضلی بحرانی و غیرقابل
جبران تبدیل میشود .درصورتیکه آب دریافتکننده دوباره بهعنوان
آب ورودی مزارع در فصلهای بعدی پرورش مورد استفاده مجدد قرار
گیرد ،خطر آلودگی آب جدیتر خواهد بود ( .)1998 ،Thomasآمریکا،
استرالیا و تایلند ازجمله کشورهای پیشگام در زمینه مطالعه اثر پساب
مزارع پرورش میگو بر محیطهای آبی اطراف هستند .در این مطالعات،
اهمیت اقدامات مدیریتی جهت بهبود کیفیت پساب استخرهای پرورشی
بیش از پیش مشخص گردید و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شد ،از
جمله کاهش مصرف پروتئین و استفاده از منابع غذایی که نیتروژن و
فسفر قابل هضم و جذب ایجاد نمایند ،چرخش پساب پیش از ورود
به محیطهای طبیعی بهمنظور رسوب مواد آلی و مواد جامد معلق،
استفاده از جلبکها و دوکفهایها جهت مصرف مواد غذایی هدررفته
در مزارع پرورشی ( Samochaو 1995 ،Lawrence؛ 1996 ،Smith؛
 Sansanayuthو 1996 ،Phadungchep؛  Dierberyو ،Kiattisimkal
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 .)1996پایش زیستی ابزاری مفید برای تعیین اثرات محیطزیستی
پساب مزارع پرورشی است ( Chenو همکاران .)2008 ،جوامع زیستی
با فراهم کردن یک مقیاس بومشناختی برای هر گونه آشفتگی ،تاثیر
عوامل مختلف تنشزا را بر منابع آبی مشخص میکند و تغییرات جامعه
زیستی را در ارتباط با آشفتگیهای ایجادشده نشان میدهند (Barber
و همکاران1999 ،؛  Friesو  .)2002 ،Bowelsبزرگ بیمهرگان کفزی
بهدلیل داشتن خصوصیات خاص ،بیشتر از سایر جانوران آبزی مانند
جلبک و ماهی در ارزیابی بومشناختی منابع آبی مورد توجه و استفاده
قرار میگیرند ( Rosenbergو همکاران .)1999 ،استفاده از بزرگ
بیمهرگان کفزی بهعنوان شاخصهای زیستی ارزیابی آلودگی در منابع
آبی بر این فرض استوار است که در مناطق فاقد آالینده ،تنوع کفزیان
بیشتر بوده و گونههای غیرمقاوم و حساس غالب هستند و برعکس،
در مناطق آلوده ،تنوع کمتر بوده و غالب گونههای منطقه را گونههای
مقاوم تشکیل میدهند ( .)2001 ،Daviesتاالب بینالمللی گمیشان
منبع آب دریافتکننده پساب مزارع پرورش میگو در این منطقه است.
با توجه به سیاست و رویکرد افزایش تولید میگو در این منطقه ،پساب
این مزارع قاعدتاً بر ساختار اکولوژیک این تاالب تاثرگذار خواهد بود.
از اینرو در پژوهش حاضر ،بهمنظور تعیین میزان تاثیرگذاری پساب
مزارع میگو پایش زیستی این تاالب با استفاده از شاخصهای زیستی
و جمعیتی بزرگ بیمهرگان کفزی صورت پذیرفت.

مواد و روشها
تاالب گمیشان در امتداد جنوبیترین قسمت ساحل شرقی دریای
خزر قرار گرفته است .این تاالب ،از سمت غرب بهوسیله باریکه ماسهای
که در امتداد خط ساحلی دریای خزر تشکیل گردیده ،از این دریا جدا
شده است .این باریکه ،نسبت به سطح آب ارتفاع کمی دارد و در
چندین نقطه گسسته شده و این دو محیط آبی را با یکدیگر مرتبط
کرده است .با درنظر گرفتن اینکه رودخانه پرآبی به تاالب گمیشان
نمیریزد ،تقریباً تمام آب آن از دریای خزر تامین میشود (ریاضی،
 .) 1380لذا ،هرگونه آلودگی در تاالب ،در نهایت به دریای خزر راه
یافته و اکوسیستم دریای خزر را بهصورت غیرمستقیم تحت تاثیر قرار
میدهد .مزرعه پرورش میگوی گمیشان نیز در حدود موقعیت جغرافیایی
' 45"،15' ،0طول شرقی و ' 37"،15' ،0عرض شمالی و در حدود
 17کیلومتری شمال شهر گمیشان از توابع شهرستان بندر ترکمن در
جنوبشرقی دریای خزر واقع شده است .این مزارع ،بهعنوان
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نخستین مرکز پرورش میگو در سه استان ساحلی این دریا در سال
 1372تاسیس شدند ،اما فعالیت رسمی این مزارع ،از سال 1389
جهت پرورش گونه بهصورت نیمهمتراکم آغاز شد .از آن پس هر سال،
میزان تولید این مزارع در نتیجه ،میزان تولید پساب آنها رو به
افزایش است (اداره کل شیالت استان گلستان( )1382 ،شکل .)1
الزم به ذکر است که در طول دوره  90تا  120روزه پرورش ،هیچ
گونه خروجی از مزارع پرورشی صورت نمیگیرد و تنها در پایان دوره
پرورشی ،یعنی شهریور و مهر ،پساب مزارع پرورشی از طریق کانال
خروجی در تاالب گمیشان آزاد میشود .انتخاب تعداد ایستگاههای
نمونهبرداری با توجه به هدف برنامه پایش و منابع موجود (اعم از
منابع مالی ،زمانی و انسانی) انجام پذیرفت .همچنین ،محل ایستگاههای
نمونهبرداری با توجه به عمق ،ثبات ستون آبی ،نزدیکی به منابع زمینی
آلودگی و تبادالت آبی تعیین گردید ،بهطوریکه کل مناطق مختلف
تاالب را در برگیرند .بدین منظور ،تعداد  6ایستگاه نمونهبرداری در
تاالب گمیشان درنظر گرفته شد (شکل  )1که موقعیت هر یک از
آنها در جدول  1نشان داده شده است.
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نمونهبرداری ،توسط الک آزمایشگاهی با اندازه چشمه  60میکرون و
با کمک آب تاالب شستوشو داده شد .محتویات باقیمانده به ظروف
پالستیکی دربدار منتقل و توسط فرمالین  4درصد تثبیت شدند .سپس،
نام و شماره ایستگاه و نیز تاریخ نمونهبرداری روی ظروف درج گردید
و جهت جداسازی ،شمارش و شناسایی به آزمایشگاه منتقل شد .در
آزمایشگاه ،بهدلیل گلی بودن نمونهها ،نمونهها مجدداً در الک  60میکرون
با آب شسته شدند .در نهایت ،محتویات الک بهداخل سینی تشریح
تخلیه و جداسازی بزرگ بیمهرگان کفزی با دقت انجام گرفت .پس از
جداسازی ،این موجودات با کمک لوپ آزمایشگاهی و اطلس بیمهرگان
دریای خزر (بیرشتین و همکاران )1968 ،بهعنوان کلید شناسایی در
حد خانواده شناسایی شدند .پس از شمارش بزرگ بیمهرگان کفزی،
برای بهدست آوردن تراکم آنها ،تعداد در واحد سطح (در هر مترمربع)
برای هر ایستگاه و در تمام ماههای نمونهبرداری بهدست آمد.
جدول  :1مختصات جغرافیایی مناطق نمونهبرداری شده در تاالب
گمیشان
شماره

نام

طول

عرض

ایستگاه

ایستگاه

جغرافیایی

جغرافیایی

1

پاسگاه مختومقلی

̋ 37ᵒ 20ˊ 21
̋ 37ᵒ 16ˊ 41

̋ 53ᵒ 58ˊ 12
̋ 53ᵒ 57ˊ 55

̋ 37ᵒ 13ˊ 7

̋ 53ᵒ 59ˊ 24

̋ 37ᵒ 8ˊ 53

̋ 54ᵒ 0ˊ 4

5

انتهای کانال زهکش
اصلی شهر گمیشان

̋ 37ᵒ 3ˊ 38

̋ 54ᵒ 1ˊ 54

6

مصب گرگانرود

̋ 36ᵒ 58ˊ 26

̋ 53ᵒ 59ˊ 55

2
3
4

کانال ورودی مجتمع
پرورش میگوی گمیشان
کانال خروجی مجتمع
پرورش میگوی گمیشان
کانال سرریز تاالب آالگل
به تاالب گمیشان

برای بررسی تنوع و غنای گونهای ،غالبیت ،یکنواختی و نحوه پراکنش
بزرگبیمهرگان کفزی از شاخصهای ذیل استفاده گردید:
شاخص مارگالف:
شکل  :1موقعیت جغرافیایی تاالب گمیشان ،مزارع پرورش میگو و
ایستگاههای نمونهبرداری

نمونهبرداری از بزرگ بیمهرگان کفزی طی یکسال بهصورت
ماهانه و با استفاده از اکمان گرب با سطح مقطع  15 ×15سانتیمتر
انجام شد .در هر ایستگاه ،نمونههای برداشتشده در همان محل

(رابطه :)1

) Ri  S 1/ Ln( N

که در آن = Ri ،شاخص مارگالف = S ،تعداد کل گونهها = N ،فراوانی
کل گونهها (.)1968 ،Margalef
 Rosو  )1991( Cardellبیان کردند که اگر مقدار شاخص مارگالف
کمتر از  4باشد ،یعنی نوعی آلودگی در محیط وجود دارد ،اما Bellan-
 )1980( Santiniمعتقد است که درصورتیکه مقدار این شاخص از
 2/05کمتر باشد ،در محیط دچار نوعی آلودگی است.
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شاخص شانون -وینر( :رابطه :)2

n

H '    Pi log Pi
i 1

که در آن Pi ،با فرمول  ni/Nمحسابه گردید و ´ = Hمقدار شاخص
شانون = ni ،تعداد افراد گونه  = n ،iکل تعداد افراد در نمونه= Pi ،
نسبت افراد یافت شده از گونه  Shannon( iو .)1964 ،Wiener
 )1992( Welchو  Molvaerو همکاران ( )1997مقیاسهایی را جهت
تعیین میزان آلودگی محیطی با استفاده از شاخص شانون ارائه نمودهاند.
 )1992( Welchالگوی خود را جهت ارزیابی آلودگی محیطی بهصورت
جدول  2بیان نمود .تقسیمبندی  Molvaerو همکاران ( )1997جهت
تعیین ارتباط شاخص شانون با سطوح مختلف اکولوژیکی نیز در
جدول  3نشان داده شده است.
جدول  :2الگوی معرفی شده توسط  )1992( Welchجهت تعیین
میزان آلودگی منطقه با استفاده از شاخص شانون
شاخص شانون

نتیجه

H<1
1< H <3
H<3

منطقه با آلودگی باال
منطقه با آلودگی متوسط
منطقه فاقد آلودگی

جدول  :3الگوی معرفی شده توسط  Molvaerو همکاران ()1997
جهت تعیین میزان آلودگی منطقه با استفاده از شاخص شانون
شاخص شانون

نتیجه

<4

وضعیت عالی
وضعیت خوب
وضعیت متوسط
وضعیت ضعیف
وضعیت بد

3-4
2-3
1-2
0-1

شاخص سیمپسون( :رابطه :)3

که = ni ،تعداد افراد گونه  = S ،iتعداد جنس شناساییشده = N ،تعداد
کل ارگانیسمهای در تمامی جنسها (اجتهادی و همکاران.)1387 ،
'H
'H

H ' max LnS

شاخص پیلو( :رابطه :)4

Mollusca

Arthropoda

شاخص پراکنش :جهت بررسی نحوه پراکنش بزرگ بیمهرگان
تاالب گمیشان از شاخص پراکنش استفاده شد .این شاخص از تقسیم
واریانس بر میانگین بهدست میآید .درصورتیکه واریانس بیشتر از
میانگین باشد ،پراکنش لکهای و وقتیکه وارایانس کوچکتر از میانگین
باشد ،پراکنش یکنواخت است .در حالتی هم که واریانس و میانگین
برابر باشند ،پراکنش تصادفی است (ریاضی.)1381 ،
تجزیه و تحلیل دادهها ،با استفاده از نرمافزار آماری )SPSS (V. 16
انجام شد .ابتدا نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف
اسمیرنوف در سطح اطمینان  5درصد سنجیده شد .بهمنظور بررسی
اختالف بین ایستگاهها و تاکسونهای مختلف ،از آنالیز واریانس یکطرفه
و برای مقایسه میانگینها از آزمون دانکن در سطح اطمینان  95درصد
استفاده گردید .ترسیم نمودارها نیز در  Excel 2016انجام شد.

نتایج
در بررسی نمونههای بزرگ بیمهرگان کفزی صید شده در ایستگاههای
مختلف تاالب گمیشان ،در مجموع تعداد  10خانواده از بزرگ بیمهرگان
کفزی متعلق به  7رده و  9راسته به شرح جدول  4شناسایی شدند.

رده
Bivalvia
Gastropoda
Insecta
Malacostraca
Hexanauplia
Polychaeta

Annelida
Clitellata
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J'

که در آن = H' ،مقدار شاخص شانون = S ،تعداد تاکسون در نمونه
(.)Pielou, 1969

جدول  :4بزرگ بیمهرگان کفزی شناساییشده در تاالب گمیشان
شاخه

ni ni  1
i 1 N N  1
S

D

راسته
Cardiida
Mytilida
Littorinimorpha
Diptera
Amphipoda
Sessilia
Terebellida
Phyllodocida
Haplotaxida

خانواده
Scrobiculariidae
Cardiidae
Mytilidae
Pyrgulidae
Chironomidae
Gammaridae
Balanidae
Ampharetidae
Nereidae
Tubificidae
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توبیفیسیده ،نرئیده و باالنیده در ایستگاه  6مشاهده نشدند .خانواده
پیرگولیده بیشترین فراوانی این موجودات در تمامی ایستگاهها را به
خود اختصاص داد (جدول .)5

در تمامی ایستگاههای نمونهبرداری به جز ایستگاه  ،6هر ده
خانواده بزرگبیمهرهی کفزی شناسایی شده در تاالب گمیشان در
نمونههای مورد بررسی حضور داشتند .چهار خانواده آمفارتیده،

جدول  :5فراوانی بزرگبیمهرگان کفزی (تعداد در مترمربع) شناساییشده در تاالب گمیشان در ایستگاههای مختلف
خانواده/
Scrobiculariidae

1

ایستگاه
b

Mytilidae
Pyrgulidae

BC240/5

A25/9 ab
b

D7940/2

Chironomidae

ABC196/1 a

Gammaridae
Cardiidae
Ampharetidae
Tubificidae
Nereidae
Balanidae

2
bc

3

C477/3

a

A18/5 a
cd

AB114/7

abc

AB111

E15673/2

bc

E10670/8

BC207/2

abc

CD1021/2

ab

AB318/2 ab

A51/8 a

A122/1 a

C1846/3

C651/2

D651/2

a
bc

BC5827/5

AB129/5 bc
ABC114/7 c
ab

A25/9

a
c

D5516/7

c

BC484/7
A55/5 b
b

B325/6

a
bc

BCD2467/9
abc

4
d

E3344/8

5
D1846/3

cd

BC133/2 bc

BC621/6 c

F35061/2

E77063/6

d

c

E3219

CD1254/3 b
a
bc

A99/9

d

DE902/8

c
b
a

D2116/4

a

B77/7

A7/4 a
a
bc

D2197/8
CD1180/3

CD1276/5

B122/1 ab

CD880/6

C862/1

CD1875/9

b

BC851

A48/1

bc

B395/9

ab

6

a

a

A0

a

A0

bc

ABCD185

AB55/5 bc

B111 bc

A0 a

b

ABC144/3

AB381/1

A7/4

A0

ab

a

a

*حروف کوچک مشترک نشاندهنده عدم اختالف معنیدار در ایستگاههای مختلف و حروف بزرگ در خانوادههای مختلف است.

جدول  ،6فراوانی بزرگ بیمهرگان کفزی (تعداد در مترمربع)
شناساییشده در تاالب گمیشان در ماههای مختلف را نشان میدهد.
طبق این جدول ،از ماه شهریور تا دی ،هر ده خانوادهی بزرگ بیمهره
شناسایی شده در تاالب گمیشان در نمونههای مورد بررسی حضور
داشتند و در خرداد ماه ،کمترین میزان تنوع در خانوادههای بزرگ
بیمهره مشاهده شد (عدم حضور خانوادههای نرئیده و باالنیده) .بیشترین
فراوانی خانوادههای اسکروبیکوالریده ،میتیلیده ،پیرگولیده و کاردیده
در خرداد ماه و کمترین فراوانی خانوادههای پیرگولیده ،شیرونومیده،
آمفارتیده و توبیفیسیده در اسفند ماه مشاهده گردید .در بین ده خانواده
شناساییشده در تاالب گمیشان ،بیشترین فراوانی در تمامی ماهها
در خانواده پیرگولیده دیده شد.
شکل  ،2فراوانی کل بیمهرگان کفزی شناسایی شده در تاالب
گمیشان در ایستگاهها و ماههای مختلف را نشان میدهد .براساس آن،
بیشترین فراوانی این موجودات در خرداد ماه (بهمیزان 84848/4
تعداد در مربع) و کمترین فراوانی در اسفند ماه (بهمیزان 11292/4
تعداد در مترمربع) میباشد .همچنین ،بیشترین فراوانی این موجودات
در ایستگاه ( 5فراوانی کل ،85170/3 :درصد فراوانی 44/5 :درصد) و
کمترین فراوانی در ایستگاه ( 6فراوانی کل ،4447/4 :درصد فراوانی:

 2/3درصد) مشاهده شد .پنج شاخص مارگالف ،شانون-وینر ،سیمپسون،
پیلو و پراکنش برای جمعیت بزرگبیمهرگان کفزی تاالب گمیشان
محاسبه گردید که نتایج آن در جداول  7و  8نشان داده شده است.
براساس جدول  ،7در مقایسه مقادیر شاخص مارگالف مشخص شد
که در بین ایستگاههای مختلف ،کمترین مقدار این شاخص در ایستگاه
 6بهدست آمد که با سایر ایستگاهها اختالف معنیدار داشت (.)P<0/05
براساس مقادیر محاسبه شده شاخص شانون-وینر ،بیشترین مقدار
این شاخص در ایستگاه  1و کمترین مقدار آن در ایستگاه  5مشاهده
گردید .میانگین شاخص سیمپسون نیز در کل ایستگاههای نمونهبرداری
برابر با  0/5بهدست آمد و تنها در ایستگاه شماره  5اختالف معنیدار
با سایر ایستگاهها مشاهده شد ( .)P<0/05در مقایسه مقادیر میانگین
شاخص پیلو در بین ایستگاههای مختلف مشخص شد که این شاخص،
مانند شاخص شانون  -وینر ،هیچگونه اختالف معنیداری در بین
ایستگاههای نمونهبرداری وجود ندارد ( .)P>0/05بررسی شاخص
پراکنش هملکهای بودن پراکنش بزرگ بیمهرگان کفزی تاالب گمیشان
در تمامی ایستگاهها را بدون هیچگونه اختالف معنیداری نشان داد
(( )P>0/05جدول .)7
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جدول :6فراوانی بزرگ بیمهرگان کفزی(تعداد در مترمربع) شناساییشده در تاالب گمیشان در ماههای مختلف

ب)

الف)

شکل  :2فراوانی کل بزرگ بیمهرگان کفزی شناساییشده در تاالب گمیشان ،الف) در ایستگاهها مختلف ،ب) در ماههای مختلف
جدول  :7مقادیر شاخصهای زیستی برای بزرگ بیمهرگان کفزی شناساییشده در تاالب گمیشان در ایستگاههای مختلف
شاخص زیستی
مارگالف
شانون-وینر
سیمپسون
پیلو
شاخص پراکنش

1

/ایستگاه

0/9
1/2 a
0/3 a
0/5 a
1/7 a
لکهای
b

براساس جدول  ،8مقدار شاخص زیستی مارگالف ،مقادیر بسیار
کمی را در ماههای مختلف در تاالب گمیشان نشان داد (کمتر از )1
504

2
0 /8
1a
0/5 ab
0/4 a
2/1 a
لکهای
b

3
0 /9
1/1 a
0/5 a
0/4 a
2/1 a
لکهای
b

4
0 /8
0/9 a
0/5 ab
0/4 a
2/3 a
لکهای
b

5
0 /7
0/5 a
0/8 c
0/2 a
2/8 a
لکهای
b

6

کل

0/6
1/2 a
0/3 ab
0/6 a
1/6 a
لکهای

0/8
0/9
0/5
0/4
2/2
لکهای

a

و تنها بین ماههای آذز و بهمن ،اختالف معنیدار مشاهده گردید
( .)P<0/05مقدار شاخص زیستی شانون-وینر نیز در تمامی
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 0/5متغیر بود .بررسی شاخص پراکنش در خانوادههای بزرگ
بیمهرگان کفزی تاالب گمیشان در ماههای مختلف نیز نشان داد که
نوع پراکنش در تمام ماهها از نوع لکهای بود و در بین ماههای مختلف
نمونهبرداری ،فقط بین ماههای بهمن و اسفند اختالف معنیدار
مشاهده گردید (( )P<0/05جدول .)8

ماهها کوچکتر مساوی  1بود و همچون شاخصهای سیمپسون و
پیلو ،هیچگونه اختالف معنیداری بین ماههای نمونهبرداری مشاهده
نگردید ( .)P>0/05براساس مقادیر شاخص سیمپسون در ماههای مختلف
در تاالب گمیشان ،بیشترین مقدار این شاخص در ماه خرداد و کمترین
مقدار آن در ماه مهر مشاهده گردید .شاخص پیلو هم از مقدار  0/3تا

جدول  :8مقادیر شاخصهای زیستی برای بزرگ بیمهرگان کفزی شناساییشده در تاالب گمیشان در ماههای مختلف

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

مارگالف
شانون-وینر
سیمپسون
پیلو
شاخص پراکنش

کل

شاخص زیستی /ماه

0/8ab
0/8 a
0/6 a
0/4 a
2/4ab
لکهای

0/7ab
0/6 a
0/7 a
0/3 a
2/6ab
لکهای

0/6ab
0/8 a
0/7 a
0/3 a
2/6ab
لکهای

0/8ab
0/8 a
0/5 a
0/3 a
2/2ab
لکهای

0/8ab
0/8 a
0/5 a
0/3 a
2/2ab
لکهای

0/8ab
0/8 a
0/5 a
0/3 a
2/3 ab
لکهای

0/8ab
1a
0/4 a
0/4 a
2 ab
لکهای

0/8ab
1a
0/5 a
0/4 a
2/2ab
لکهای

0/8b
1a
0/5 a
0/4 a
2/2ab
لکهای

0/9ab
0/9 a
0/6 a
0/4 a
2/3ab
لکهای

0/8 a
0/7 a
0/6 a
0/3 a
2/5b
لکهای

0/7ab
1a
0/5 a
0/5 a
2/1 a
لکهای

0/8
0/9
0/5
0/4
2/2
لکهای

بحث
نتایج حاصل از شناسایی و شمارش بزرگ بیمهرگان کفزی در
تاالب گمیشان در پژوهش حاضر نشان داد که میانگین کل این جوامع
کفزی در تاالب گیشان برابر با  31934تعداد در مترمربع بود .تقریباً
در تمام ماههای سال ،فراوانی بزرگ بیمهرگان کفزی در ایستگاه 6
کمتر از سایر ایستگاهها مشاهده شد که احتماالً نشاندهنده نامساعد
بودن شرایط محیطی از جمله انباشت رسوبات در قسمتهای جنوبی
تاالب ،اکسیژن کم ،غلظت زیاد مواد مغذی ،عمق کم و غیره میباشد.
همچنین ایستگاه  5بیشترین تراکم این جانوران را نسبت به سایر
ایستگاهها داشت که میتواند بهدلیل ورود مواد مغذی حاصل از
گرگانرود و نیز پساب صنعتی ،کشاورزی و شهری ،تالقی آب تاالب
با آب دریای خزر و رقیق شدن مواد موجود در آن و در نتیجه ،بهبود
شرایط محیطی باشد .از طرفی ،کم شدن تراکم در ایستگاههای بعدی
را میتوان به کمتر بودن مواد مغذی ازجمله مواد معلق و مواد آلی
نسبت داد .براساس نتایج مطالعات پیشین ،برگ گیاهان و دتریتوس
ناشی از آنها غذای اصلی الرو حشرات آبزی است .در نتیجه ،هر جایی
از پهنههای آبی که دارای پوشش گیاهی است ،احتماالً الرو این حشرات
فون غالب آن منطقه را تشکیل میدهند .در ایستگاه  ،5حضور گیاهان

آبزی با رنگ تیره در بستر این منطقه بهوضوح قابل مشاهده است .در
نتیجه ،یکی از علل افزایش فراوانی بزرگ بیمهرگان کفزی در این
ایستگاه را میتوان به وجود گیاهان آبزی در آن نسبت داد که با نتایج
سایر پژوهشهای مرتبط ازجمله  Lochو همکاران (Pipan ،)1996
( Naderi Jolodar ،)2003( Hardie ،)2007( Pillay،)2000و همکاران
( )2011و طیبی و همکاران ( )1395مطابقت دارد .بررسیهای صورت
گرفته نشان میدهد که جهت جریان آب در داخل محدوده تاالب
گمیشان از باال به پایین میباشد .بهدلیل کمعمق بودن تاالب نیز،
جریان آب قادر به برهم زدن امالح بستر تاالب بوده و در نتیجه میزان
کدورت آب بسیار باال میباشد .جهت جریان عمومی آب در خارج از
تاالب برعکس بوده و از پایین به باال است .بررسی تصاویر ماهوارهای
ورود رودخانه گرگانرود به دریای خزر نشان میدهد که رسوبات حمل
شده توسط رودخانه ،همراه با جریانات آب دریا به سمت باال حرکت
میکنند .این جریان در حاشیه تاالب نیز ادامه مییابد و تقریباً پس
از طی حدود  13کیلومتر از طول تاالب ،جریان به سمت مرکز دریا
منحرف میشود و جریان حاشیه ساحل (که در داخل تاالب نیز ادامه
دارد) بر آن غلبه مینماید و از فاصله  13کیلومتر به بعد جریان از باال
به پایین میشود (شرکت مهندسین مشاور سبزاندیش پایش.)1389 ،
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آنچه که مسلم است ،جریانات تاالب گمیشان از طریق تاثیر بر
عوامل فیزیکی -شیمیایی آب بر جوامع زیستی تاالب ازجمله فون
کفزی اثرگذار است .نتایج بررسی تراکم بزرگ بیمهرگان کفزی در
ماههای مختلف نشان داد که در سه ماه نخست سال (فصل بهار)
تراکم کفزین بیشتر از سایر ماهها است و با آغاز فصل تابستان ،فراوانی
جوامع کفزی کاهش یافت .یکی از علل این امر ،به چرخه زندگی
بیمهرگان کفزی مربوط میشود ،زیرا با شروع فصل تابستان برخی
خانوادهها مانند شیرونومیده ،مهاجرت عمودی به سطح انجام داده و
به موجودات بالغ تبدیل میشوند (1992 ،Kornijow؛ قانعساسان
سرایی و همکاران .)1385 ،عالوه بر این ،این کاهش فراوانی در فصل
تابستان ،با وجود تکثیر اغلب بنتوزها و رشد افراد جوان ،بهدلیل
مصرف آنها توسط ماهیان بنتوزخوار میباشد که بهدلیل کاهش دما
در فصول سرد سال ،میل به تغذیه در آنها کاهش پیدا کرده بود
(وثوقی و مستجیر .)1371 ،روند کاهش فراوانی بزرگ بیمهرگان
کفزی تا مرداد ماه ادامه یافت و با شروع خروج پساب مزارع پرورش
میگو در ماههای شهریور ،مهر و آبان ،میانگین فراوانی این موجودات
روند صعودی در پیش گرفت .ورود پساب این مزارع به تاالب گمیشان
در این ماهها ،مقدار مواد مغذی قابل دسترس برای بسیاری از گروههای
بیمهره کفزی را افزایش داد و احتماالً با بهبود شرایط زیست برای
این موجودات و کاهش رقابت بین گروهها ،باعث افزایش تراکم آنها
شد .پس از آن ،با کاهش دما در چهار ماه پایان سال ،کاهش مجدد
فراوانی بزرگ بیمهرگان کفزی در تاالب گمیشان مشاهده شد ،که
احتماالً بهدلیل کاهش دما ،کاهش مواد مغذی ،کاهش میل به تغذیه
در جانوران کفزیخوار و نیز کاهش شدید عمق آب در تاالب گمیشان
و خشک شدن تاالب در برخی قسمتهای آن است .تاالب گمیشان
تحت تاثیر نوسانات آب دریای خزر است ،به گونهای که در شش ماه
دوم سال ،پسروی و کاهش آب در تاالب گمیشان مشهود هست.
سپس با افزایش دما در فصل دما ،پیشروی آب رخ میدهد و بیشترین
میزان آب در فصل تابستان در این تاالب دیده میشود (اونق1370 ،؛
بساطنیا1390 ،؛ شیرودمیرزایی؛ .)1391
بهمنظور ارزیابی کیفیت زیستی بستر تاالب گمیشان که متاثر
از پساب مزارع پرورش میگو است ،در این مطالعه از پنج شاخص
زیستی عددی مارگالف ،شانون -وینر ،سیمپسون ،پیلو و پراکنش
استفاده شد .در جدول  ،9نتایج پژوهش حاضر با نتایج سایر مطالعات
که در مورد جوامع کفزی تاالب گمیشان انجام شده ،مقایسه شده
است .با توجه به اینکه دوره نمونهبرداری در پژوهش حاضر با پژوهش
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ریاضی ( )1381مشابه است ،مقایسات صحیحتری را میتوان بین
نتایج این دو مطالعه انجام داد .بررسی نتایج سایر محققین ،هر چه
مقدار عددی شاخص مارگالف بیشتر باشد ،حاکی از آن است که
اکوسیستم آبی از لحاظ زیستی از سالمت باالتری برخوردار است
(شیرودمیرزایی .)1391 ،براساس هر دو طبقهبندی  Rosو Cardell
( )1991و  ،)1980( Bellan-Santiniتاالب گمیشان در تمامی
ایستگاهها و در تمامی ماهها دچار آلودگی است که این نتیجه با نتیجه
ریاضی ( )1380مطابقت دارد.
کاربرد شاخصهای تنوع در فرابینی کیفیت آب بر این فرض
استوار است که ساختار اجتماعات کفزی همراه با آشفتگیهای
محیطی تغییر میکند .زیرا برخی گونهها بیش از سایرین تحت فشار
قرار میگیرند ( Stephensو  .)2004 ،Farrisشیرودمیرزایی ( )1391در
مطالعه خود بیان نمود که شاخص شانون-وینر در میان شاخصهای
هتروژنیتی ،حساسیت بیشتری را در تاالب گمیشان نشان داده است.
از اینرو ،شاخص شانون-وینر جهت سنجش وضعیت کیفی این تاالب
برای جوامع کفزی انتخاب شد .نتایج بهدست آمده از مقادیر این
شاخص در تاالب گمیشان نشان داد که براساس الگوی Welch
( ،)1992ایستگاههای  4و  5دارای آلودگی باال و سایر ایستگاهها دارای
آلودگی متوسط هستند .براساس الگوی  Molvaerو همکاران ()1997
نیز ،ایستگاههای  4و  5در وضعیت بد و سایر ایستگاهها در وضعیت
ضعیف قرار میگیرند .عالوه بر این مشخص گردید که هم براساس
الگوی  )1992( Welchو هم براساس الگوی  Molvaerو همکاران
( ،)1997کل تاالب در تمامی ماههای سال دارای وضعیت بد بوده و
آلودگی در آن در طبقه باال قرار دارد .بهطورکلی ،میانگین پایین مقدار
شاخص شانون -وینر در منطقه مطالعه در تمامی ایستگاهها و ماهها،
نشان از تنوع پایین ،وضعیت بد و آلودگی زیاد در منطقه مطالعاتی
دارد .از منابع آالینده تاالب میتوان به پساب مزارع و زمینهای
کشاورزی ،پساب کارگاه پرورش میگو و فاضالبهای شهری اشاره
نمود .بهدنبال افزایش جمعیت شهرها و روستاهای اطراف ،رشد
فعالیت های کشاورزی و نیز روند رو به رشد تولیدات مزارع پرورش
میگو ،میزان تولید آالیندهها در هر سال بیشتر شده و از سوی دیگر،
کاهش عمق تاالب گمیشان در سالهای اخیر کامالً مشهود بوده است.
افزایش آالیندهها در کنار کاهش عمق تاالب در سالهای اخیر باعث
افزایش مقدار شاخص شانون از  0/3در مطالعه ریاضی ( )1380به
 0/9در پژوهش حاضر شده است (جدول .)9
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شاخص سیمپسون ازجمله شاخصهای غالبیت محسوب میشود
(اجتهادی و همکاران .)1387 ،شاخص سیمپسون درجه غالبیت را
نشان میدهد و بیشتر برای تعیین غالبیت بین جمعیت گونهها بهکار
برده میشود .مقدار این شاخص میتواند بیانگر این باشد که دو فرد
را که بهطور اتفاقی از یک نمونه برگزیده شدهاند ،چقدر احتمال دارد
که متعلق به یک گونه باشند .معموالً هر چه غالبیت یک گونه بیشتر
باشد ،این مقدار به سمت یک میل میکند و برعکس ،هر چه توزیع
فراوانی افراد بین گونهها یکنواختتر باشد ،این مقدار به سمت صفر
میل میکند (رهبری .)1384 ،براساس جدول  ،9از سال  1380تا
کنون ،توزیع فراوانی گونههای بزرگ بیمهره کفزی در تاالب گمیشان
رو به یکنواختتر شدن است .در واقع ،افزایش بار آلودگی در تاالب
در کنار کاهش حجم آب ،احتماالً باعث حذف گونههای حساس به
آلودگی و افزایش تراکم گونههای مقاوم به آلودگی شده است.
از میان شاخصهای یکنواختی ،در این مطالعه شاخص پیلو
انتخاب و محاسبه گردید .چرا که حساسیت بیشتر این شاخص نسبت
به سایر شاخصهای یکنواختی در منطقه مورد مطالعه قبالً ثابت شده
بود (شیرودمیرزایی .)1391 ،دامنه تغییر این شاخص بین صفر تا یک
است ،بهطوریکه هرچه منطقه از نظر تنوع و فراوانی موجودات همگنتر
باشد ،شاخص پیلو به یک نزدیکتر خواهد بود .در این مطالعه ،بیشترین
میزان شاخص پیلو یا بهعبارت دیگر ،بیشترین میزان همگنی در
ایستگاههای  6و  1مشاهده گردید .علت این افزایش همگنی و یکنواختی
را احتماالً میتوان در دور بودن این ایستگاهها از آشفتگیهای دریا،

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397

تاثیرپذیری کمتر این ایستگاهها از پیشروی و پسرویهای آب
دانست که نتیجه آن ،ایجاد یک محیط پایدارتر ،با ثباتتر و دارای
تنشهای محیطی کمتر نسبت به سایر ایستگاهها میباشد.
بررسی شاخص پراکنش نیز نشان داد که در تمام ایستگاهها و
ماههای نمونهبرداری ،چه در پژوهش حاضر و چه در پژوهشهای
ریاضی ( )1380و بساطنیا ( ،)1390پراکنش بزرگ بیمهرگان کفزی
بهصورت لکهای میباشد .در پراکنش لکهای عوامل تولیدمثلی ،زیستی
و تغذیهای نقش دارند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مساعد بودن
شرایط تنها در برخی مناطق بستر تاالب باعث پراکنش لکهای شده
است و از این حیث ،تاالب گمیشان برای فون کفزی دارای شرایط
مساعد و یکسان در همه قسمتها و مناطق آن نیست (شیرودمیرزایی،
 .)1391بهعبارت دیگر ،در پراکنش لکهای ،افراد متعلق به هر یک از
انواع بیمهرگان کفزی بهصورت گروهی و در بخشهایی از بستر تاالب
گمیشان دارای تجمع نسبی بیشتری هستند.
براساس جدول  ،9خانواده  Pyrgulidaeدر تمام پژوهشهای
انجام شده در تاالب گمیشان از آن بهعنوان فراوانترین خانواده در
میان بزرگ بیمهرگان کفزی یاد شده است .با توجه به اینکه این
گونه در سواحل دریای خزر حضور اندکی دارد ،تراکم زیاد آن در
منطقه تاالب گمیشان را میتوان از ویژگیهای این منطقه بهشمار
آورد (شیرودمیرزایی.)1391 ،

جدول  :9مقایسه نتایج پژوهشهای انجامشده در مورد فون کفزی تاالب گمیشان با پژوهش حاضر
فراوانی

Planorbidae

Pyrgulidae

Nereidae

Pyrgulidae

مارگالف

Nereidae

Pyrgulidae

شانون-وینر

Balanidae

Pyrgulidae

سیمپسون

6
5
4
3
6

یک سال-ماهانه
از تیر تا آذر-ماهانه
بهار و تابستان-فصلی
از مهر تا آذر-ماهانه
یک سال-ماهانه

Hirudinea

Pyrgulidae

پیلو

ریاضی ()1380
بساطنیا ()1390
شیرودمیرزایی ()1391
تجری و همکاران ()1392
پژوهش حاضر

ایستگاه

کمترین

بیشترین

پراکنش

منابع

تعداد

دوره نمونهبرداری

شاخصها

0/75
0/87
1/48
0/8

0/3
0/8
0/53
0/9

0/8
0/5

0/42
0/48
0/4

لکهای
لکهای
لکهای
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شیرودمیرزایی و همکاران

کاهش چشمگیر فراوانی بزرگ بیمهرگان کفزی در ایستگاه  3که
پساب خروجی مزارع پرورش میگو را دریافت میکند ،در کنار اطالعاتی
که از شاخصهای زیستی محاسبه شده در این مطالعه بهدست
می دهند ،نشان از تاثیر منفی این پساب بر این جوامع زیستی است.
آلودگیهایی که توسط پساب این مزارع در تاالب گمیشان ایجاد
میشود ،هم زمان با افزایش ساالنه میزان تولید میگو در این مزارع،
افزایش مییابد و این مشکل محیطزیستی ،زمانی بحرانیتر میشود
که روند رو به کاهش حجم آب تاالب گمیشان هم درنظر گرفته شود.
بیشک ،جوامع زیستی ،ازجمله کفزیان بهعنوان یکی از حلقههای
اولیه چرخه غذایی در پهنههای آبی ،تحت تاثیر این بار آلودگی قرار
خواهند گرفت .بررسی جهت جریانها داخل و خارج تاالب گمیشان،
نشان میدهد که آلودگی در داخل تاالب باقی نمانده و در نهایت وارد
دریای خزر خواهد شد و اثرات زیانباری را هم بر جوامع زیستی و
خصوصیات فیزیکی -شیمیایی آب دریای خزر خواهد گذاشت.
در این پژوهش ،شاخصهای زیستی با تاکید بر گروههای بزرگ
بیمهره کفزی تفاوت کیفی آب را در ایستگاهها و ماههای مختلف به
خوبی نشان دادند .با توجه به سیر تحوالت منفی و ناخوشایند تاالب
گمیشان ،در صورت ادامه روند شرایط کنونی ،یکپارچگی و موجودیت
این تاالب با خطرات جبرانناپذیری روبهرو خواهد شد .مدیریت صحیح
و اتخاذ تصمیمات درست بر مبنای توسعه پایدار ،یکی از عواملی است
که میتواند تهدیدات پسابهای مزارع پرورشی را بهحداقل برساند.
بهنظر میرسد که انجام مطالعات بیشتر در مورد سایر آالیندههایی
که در نهایت وارد تاالب گمیشان میشوند و تاثیر توامان آنها در
تاالب و نیز درنظر گرفتن نقش دریای خزر بهعنوان مقصد نهایی
آلودگیهای تاالب گمیشان امری ضروری است.
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