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 1396 بهمنتاریخ پذیرش:            1396 آبان تاریخ دریافت:

 چکیده

یکی از  زیستی دارد و پایش منفی اثرات اطراف، زیست محیط بر آن نشدهکنترل توسعه که است انسانی هایفعالیت جمله از پروریآبزی

زیستی پساب مزارع پرورش میگو بر اجتماع کفزیان تاالب گمیشان بررسی شد. جهت  های بررسی آن است. در این مطالعه، اثرات محیطراه

آوری شدند و از پنج شاخص جهت بررسی سال جمعمدت یکصورت ماهانه و بهها بهایستگاه تعیین و نمونه 6برداری از جوامع کفزی، نمونه

ترین فراوانی مربوط به تعداد در مترمربع و بیش 31934وضعیت کیفی تاالب گمیشان استفاده گردید. نتایج نشان داد که میانگین کفزیان برابر با 

های برداری نشان داد. مقایسه تراکم در ماههای نمونهترین فراوانی را در بین ایستگاهرود بیشبود. مصب رودخانه گرگان Pyrgulidaeخانواده 

ترین فراوانی را در سه ماه نخست سال نشان داد و با آغاز فصل تابستان، تراکم کاهش یافت. با شروع خروج پساب مزارع پرورش مختلف نیز بیش

ها مجدداً کاسته شد. بررسی مقادیر سال، از فراوانی آن ولی در چهار ماه پایان ،میگو از شهریور، میانگین فراوانی روند صعودی در پیش گرفت

دهنده آلودگی در این تاالب بود. با محاسبه شاخص سیمپسون مشخص شد های مختلف نشانها و ایستگاهوینر در ماه-شاخص مارگالف و شانون

داری ی، تفاوت معن4/0است. شاخص پیلو با میانگین  تر شدنبا افزایش آلودگی در تاالب در کنار کاهش حجم آب، توزیع کفزیان رو به یکنواخت

 مجموع، ای بودن پراکنش کفزیان را تایید نمود. دربرداری نشان نداد. بررسی شاخص پراکنش نیز لکههای مختلف نمونهها و ماهدر بین ایستگاه

آب در این تاالب  کیفیت بهبود منظوربه ارآمدک های مدیریتیاعمال سیاست و ضرورت شد ارزیابی نامطلوب در تاالب گمیشان کیفیت آب

 المللی مشخص گردید.بین

  مهرگان کفزی، تاالب گمیشانبیپروری، بزرگزیستی، پساب، آبزیاثرات محیط کلمات کلیدی:

 f.shmirzaie@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

زا باعث آشفتگی و تغییر در منابع آبی عوامل آالینده و استرس       

شیمیایی -های فیزیکیو ویژگی گذارندشده و بر کیفیت آب تاثیر می

پروری از جمله (. آبزیKarr ،1998دهند )و زیستی آن را تغییر می

نشده آن بر محیط زیست های انسانی است که توسعه کنترلفعالیت

( و Massaut ،1999و  Boyd) منابع آبی اطراف آن، اثرات منفی دارد

طور فزاینده به ویژه در کشورهای درحال توسعه،های اخیر، بهدر سال

رشد جهانی برای غذا در کنار کاهش  به گسترش یافته است. تقاضای رو

های پرورش دریایی منابع غذایی دریایی باعث شده است که سیستم

در این کشورها،  توسعه یابند. معموالً متراکم سریعاًمتراکم و نیمه

ن وجود پروری و مدیریت پساب آاالجرا جهت آبزیقوانین مدون و الزم

یابی به حداکثر سود جای آن، منفعت اقتصادی و دستندارد و به

(. پساب این مزارع، 2008و همکاران،  Castelloشود )درنظر گرفته می

غنی از مواد مغذی ازجمله فسفات، ترکیبات نیتروژنی و مواد آلی است 

(Clark ،1995.) مزارع پرورشی  واسطه پسابمغذی به وقتی میزان مواد

یابد، احتمال وقوع شکوفایی فیتوپالنکتونی منابع آبی افزایش می در

های شود و همه گونهتر و فرآیند یوتریفیکاسیون تسهیل میبیش

گیرند همراه محیط آبی اطراف آن در معرض خطر قرار میپرورشی به

(Burford  ،به2003و همکاران .) طورکلی، پتانسیل آلودگی پساب

تر است، مقایسه با پساب شهری و روستایی کم مزارع پرورش میگو در

نشده، در نهایت های رقیقتوجهی از پساب دلیل تخلیه حجم قابلاما به

به معضلی بحرانی و غیرقابل  مسئله آلودگی آب بروز کرده و گاهاً

عنوان کننده دوباره بهکه آب دریافتشود. درصورتیجبران تبدیل می

بعدی پرورش مورد استفاده مجدد قرار های آب ورودی مزارع در فصل

آمریکا،  (.Thomas ،1998بود ) تر خواهدگیرد، خطر آلودگی آب جدی

استرالیا و تایلند ازجمله کشورهای پیشگام در زمینه مطالعه اثر پساب 

های آبی اطراف هستند. در این مطالعات، مزارع پرورش میگو بر محیط

استخرهای پرورشی  پساب فیتبهبود کی جهت مدیریتی اهمیت اقدامات

از  ،بیش از پیش مشخص گردید و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شد

جمله کاهش مصرف پروتئین و استفاده از منابع غذایی که نیتروژن و 

فسفر قابل هضم و جذب ایجاد نمایند، چرخش پساب پیش از ورود 

معلق، منظور رسوب مواد آلی و مواد جامد های طبیعی بهبه محیط

ها جهت مصرف مواد غذایی هدررفته ایها و دوکفهاستفاده از جلبک

؛ Smith ،1996؛ Lawrence ،1995و  Samochaدر مزارع پرورشی )

Sansanayuth  وPhadungchep ،1996 ؛Dierbery  وKiattisimkal ،

زیستی پایش زیستی ابزاری مفید برای تعیین اثرات محیط (.1996

(. جوامع زیستی 2008و همکاران،  Chenاست ) پساب مزارع پرورشی

شناختی برای هر گونه آشفتگی، تاثیر با فراهم کردن یک مقیاس بوم

کند و تغییرات جامعه آبی مشخص می زا را بر منابعمختلف تنش عوامل

 Barberدهند )های ایجادشده نشان میزیستی را در ارتباط با آشفتگی

مهرگان کفزی بی (. بزرگBowels ،2002و  Fries؛ 1999و همکاران، 

تر از سایر جانوران آبزی مانند دلیل داشتن خصوصیات خاص، بیشبه

شناختی منابع آبی مورد توجه و استفاده جلبک و ماهی در ارزیابی بوم

  (. استفاده از بزرگ1999و همکاران،  Rosenbergگیرند )قرار می

آلودگی در منابع  ی ارزیابیزیست هایعنوان شاخصمهرگان کفزی بهبی

آبی بر این فرض استوار است که در مناطق فاقد آالینده، تنوع کفزیان 

های غیرمقاوم و حساس غالب هستند و برعکس، تر بوده و گونهبیش

های های منطقه را گونهتر بوده و غالب گونهدر مناطق آلوده، تنوع کم

المللی گمیشان بین تاالب (.Davies ،2001دهند )مقاوم تشکیل می

کننده پساب مزارع پرورش میگو در این منطقه است. منبع آب دریافت

با توجه به سیاست و رویکرد افزایش تولید میگو در این منطقه، پساب 

این مزارع قاعدتاً بر ساختار اکولوژیک این تاالب تاثرگذار خواهد بود. 

تاثیرگذاری پساب منظور تعیین میزان رو در پژوهش حاضر، بهاز این

های زیستی مزارع میگو پایش زیستی این تاالب با استفاده از شاخص

 مهرگان کفزی صورت پذیرفت.  بی و جمعیتی بزرگ

 

 هامواد و روش
 دریای شرقی ساحل قسمت ترینجنوبی امتداد در گمیشان تاالب       

ای ه ماسهوسیله باریکسمت غرب به است. این تاالب، از گرفته قرار خزر

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 

که رودخانه پرآبی به تاالب گمیشان کرده است. با درنظر گرفتن این

شود )ریاضی، د، تقریباً تمام آب آن از دریای خزر تامین میریزنمی

(. لذا، هرگونه آلودگی در تاالب، در نهایت به دریای خزر راه 1380

صورت غیرمستقیم تحت تاثیر قرار یافته و اکوسیستم دریای خزر را به

 جغرافیایی حدود موقعیت در نیز گمیشان میگوی پرورش دهد. مزرعهمی

 حدود و در شمالی عرض  37"،15'، 0' و شرقی طول  45"،15'، 0'

 در ترکمن بندر شهرستان توابع از گمیشان شمال شهر کیلومتری 17

 عنواناست. این مزارع، به شده واقع خزر دریای شرقیجنوب
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در سال  دریا این ساحلی استان سه در میگو مرکز پرورش نخستین

 1389، از سال تاسیس شدند، اما فعالیت رسمی این مزارع 1372

متراکم آغاز شد. از آن پس هر سال، صورت نیمهجهت پرورش گونه به

ها رو به میزان تولید این مزارع در نتیجه، میزان تولید پساب آن

(. 1( )شکل 1382افزایش است )اداره کل شیالت استان گلستان، 

 هیچ پرورش، روزه 120 تا 90 دوره طول الزم به ذکر است که در

گیرد و تنها در پایان دوره پرورشی صورت نمی مزارع از وجیخر گونه

پرورشی، یعنی شهریور و مهر، پساب مزارع پرورشی از طریق کانال 

 هایایستگاه انتخاب تعداد شود.خروجی در تاالب گمیشان آزاد می

 )اعم از موجود منابع و پایش برنامه هدف به توجه با بردارینمونه

 هایایستگاه محل چنین،هم انجام پذیرفت. انسانی( و زمانی مالی، منابع

 زمینی منابع به نزدیکی ستون آبی، ثبات عمق، به توجه با بردارینمونه

 مختلف کل مناطق کهطوریبه ،تعیین گردید آبی تبادالت و آلودگی

برداری در ایستگاه نمونه 6بدین منظور، تعداد  .برگیرند در را تاالب

( که موقعیت هر یک از 1گرفته شد )شکل  تاالب گمیشان درنظر

 نشان داده شده است. 1ها در جدول آن
 

صورت سال بهمهرگان کفزی طی یکبی برداری از بزرگنمونه      

متر سانتی 15× 15با سطح مقطع  اکمان گربماهانه و با استفاده از 

شده در همان محل های برداشتانجام شد. در هر ایستگاه، نمونه

میکرون و  60برداری، توسط الک آزمایشگاهی با اندازه چشمه نمونه

مانده به ظروف شد. محتویات باقیشو داده وبا کمک آب تاالب شست

شدند. سپس،  تثبیت درصد 4 توسط فرمالین منتقل و داردرب پالستیکی

برداری روی ظروف درج گردید نام و شماره ایستگاه و نیز تاریخ نمونه

و جهت جداسازی، شمارش و شناسایی به آزمایشگاه منتقل شد. در 

میکرون  60 الک در ها مجدداًنمونه ها،نمونه بودن دلیل گلیبه آزمایشگاه،

سینی تشریح داخل در نهایت، محتویات الک به با آب شسته شدند.

گرفت. پس از  دقت انجام مهرگان کفزی بابی تخلیه و جداسازی بزرگ

مهرگان و اطلس بی این موجودات با کمک لوپ آزمایشگاهی جداسازی،

عنوان کلید شناسایی در ( به1968دریای خزر )بیرشتین و همکاران، 

مهرگان کفزی، بی حد خانواده شناسایی شدند. پس از شمارش بزرگ

ها، تعداد در واحد سطح )در هر مترمربع( دست آوردن تراکم آنبه یبرا

 دست آمد. برداری بههای نمونهبرای هر ایستگاه و در تمام ماه
 

برداری شده در تاالب مختصات جغرافیایی مناطق نمونه :1جدول 

 گمیشان

شماره 

 ایستگاه

 نام

ایستگاه   

 طول 

 جغرافیایی

عرض 

 جغرافیایی

قلی ومپاسگاه مخت 1   ̋21 ˊ20  ᵒ37   ̋12 ˊ58  ᵒ53  

2 
کانال ورودی مجتمع 

 پرورش میگوی گمیشان
 ̋41 ˊ16  ᵒ37   ̋55 ˊ57  ᵒ53  

3 
کانال خروجی مجتمع 

 پرورش میگوی گمیشان
 ̋7 ˊ13  ᵒ37   ̋24 ˊ59  ᵒ53  

4 
کانال سرریز تاالب آالگل 

 به تاالب گمیشان
 ̋53 ˊ8  ᵒ37   ̋4 ˊ0  ᵒ54  

5 
کانال زهکش  انتهای

 اصلی شهر گمیشان
 ̋38 ˊ3  ᵒ37   ̋54 ˊ1  ᵒ54  

رودمصب گرگان 6   ̋26 ˊ58  ᵒ36   ̋55 ˊ59  ᵒ53  
    

ای، غالبیت، یکنواختی و نحوه پراکنش برای بررسی تنوع و غنای گونه

 های ذیل استفاده گردید:مهرگان کفزی از شاخصبیبزرگ

1/)(             : (1)رابطه         شاخص مارگالف:  NLnSRi  

= فراوانی  Nها، = تعداد کل گونه S= شاخص مارگالف،  Riکه در آن، 

 (.Margalef ،1968ها )کل گونه

Ros  وCardell (1991 بیان کردند که اگر مقدار شاخص مارگالف )

-Bellanباشد، یعنی نوعی آلودگی در محیط وجود دارد، اما  4تر از کم

Santini (1980معتقد است که درصورتی ) که مقدار این شاخص از

 محیط دچار نوعی آلودگی است. تر باشد، درکم 05/2

 
  موقعیت جغرافیایی تاالب گمیشان، مزارع پرورش میگو و : 1شکل 

 بردارینمونه هایایستگاه
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i:                (2بطه )را  وینر: -شاخص شانون

n

i
i PPH log'

1



 

= مقدار شاخص  ´Hمحسابه گردید و  ni/Nبا فرمول  Piکه در آن، 

=  Pi، هکل تعداد افراد در نمون=  i ،n تعداد افراد گونه=  niشانون، 

 (.Wiener ،1964و  Shannon) i نسبت افراد یافت شده از گونه

Welch (1992)  وMolvaer  هایی را جهت مقیاس (1997)و همکاران

اند. هشاخص شانون ارائه نمود استفاده از محیطی با میزان آلودگی تعیین

Welch (1992الگوی خود را جهت ارزیابی آلو )صورت دگی محیطی به

( جهت 1997و همکاران ) Molvaerبندی بیان نمود. تقسیم 2جدول 

تعیین ارتباط شاخص شانون با سطوح مختلف اکولوژیکی نیز در 

 نشان داده شده است. 3جدول 
 

( جهت تعیین 1992) Welchالگوی معرفی شده توسط  :2جدول 

 میزان آلودگی منطقه با استفاده از شاخص شانون

 نتیجه خص شانونشا

1H< منطقه با آلودگی باال 

3< H <1 منطقه با آلودگی متوسط 

3<H منطقه فاقد آلودگی 
 

( 1997و همکاران ) Molvaer: الگوی معرفی شده توسط 3جدول 

 جهت تعیین میزان آلودگی منطقه با استفاده از شاخص شانون

 نتیجه شاخص شانون

 وضعیت عالی >4

 وضعیت خوب 4-3

 وضعیت متوسط 3-2

 وضعیت ضعیف 2-1

 وضعیت بد 1-0
 

 

  :           (3)رابطه   شاخص سیمپسون:  
 









S

i

ii

NN

nn
D

1 1

1 

= تعداد  Nشده، = تعداد جنس شناسایی i ،S تعداد افراد گونه=  ni، که

 (.1387ها )اجتهادی و همکاران، های در تمامی جنسکل ارگانیسم

      :                 (4)رابطه    شاخص پیلو: 
LnS

H

H

H
J

'

'

'
'

max

 

= تعداد تاکسون در نمونه  S، مقدار شاخص شانون =  'Hکه در آن،

(Pielou, 1969.) 

مهرگان بی جهت بررسی نحوه پراکنش بزرگ شاخص پراکنش:       

تاالب گمیشان از شاخص پراکنش استفاده شد. این شاخص از تقسیم 

تر از که واریانس بیشصورتیآید. دردست میبه واریانس بر میانگین

تر از میانگین که وارایانس کوچکای و وقتیپراکنش لکه باشد، میانگین

باشد، پراکنش یکنواخت است. در حالتی هم که واریانس و میانگین 

 (.1381برابر باشند، پراکنش تصادفی است )ریاضی، 

  SPSS (V. 16)آماری  افزارنرم از ها، با استفادهداده تحلیل و تجزیه       

 ها با استفاده از آزمون کولموگروفانجام شد. ابتدا نرمال بودن داده

منظور بررسی درصد سنجیده شد. به 5اسمیرنوف در سطح اطمینان 

طرفه از آنالیز واریانس یک مختلف، هایو تاکسون هاایستگاه بین اختالف

درصد  95ن دانکن در سطح اطمینان ها از آزموو برای مقایسه میانگین

 انجام شد.  2016Excel م نمودارها نیز دریاستفاده گردید. ترس

 

 نتایج
ی هاایستگاه در شده صید کفزی مهرگانبی بزرگ هاینمونه بررسی در       

ان مهرگبی خانواده از بزرگ 10تعداد  مجموع در گمیشان، تاالب مختلف

 شناسایی شدند. 4استه به شرح جدول ر 9رده و  7کفزی متعلق به 

 
 

 شده در تاالب گمیشانمهرگان کفزی شناساییبی بزرگ :4جدول        

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخه رده راسته خانواده
Scrobiculariidae 

Cardiida 
Bivalvia 

Mollusca Cardiidae 
Mytilidae Mytilida 
Pyrgulidae Littorinimorpha Gastropoda 

Chironomidae Diptera Insecta 
Arthropoda Gammaridae Amphipoda Malacostraca 

Balanidae Sessilia Hexanauplia 
Ampharetidae Terebellida Polychaeta 

Annelida Nereidae Phyllodocida  
Tubificidae Haplotaxida Clitellata 
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، هر ده 6برداری به جز ایستگاه مونههای ندر تمامی ایستگاه       

ی کفزی شناسایی شده در تاالب گمیشان در مهرهبیخانواده بزرگ

های مورد بررسی حضور داشتند. چهار خانواده آمفارتیده، نمونه

مشاهده نشدند. خانواده  6توبیفیسیده، نرئیده و باالنیده در ایستگاه 

ها را به ر تمامی ایستگاهپیرگولیده بیشترین فراوانی این موجودات د

 (.5خود اختصاص داد )جدول 

 

 های مختلف شده در تاالب گمیشان در ایستگاهمهرگان کفزی )تعداد در مترمربع( شناساییبیفراوانی بزرگ :5جدول 

 6 5 4 3 2 1 خانواده/              ایستگاه
Scrobiculariidae b5/240BC bc 3/477C a 7/114AB d 8/3344E cd 3/1846D a 7/77B 

Mytilidae ab 9/25A a 5/18A abc 111AB bc 2/133BC c 6/621BC a 4/7A 

Pyrgulidae b 2/7940D cd2/15673E bc 8/10670E d 2/35061F d 6/77063E a 8/2197D 

Chironomidae a 1/196ABC ab 2/207BC abc 2/1021CD c 3219E c 4/2116D bc 3/1180CD 

Gammaridae ab 2/318AB a 8/51A a 1/122A b 3/1254CD b 5/1276CD ab 1/122B 

Cardiidae a 3/1846C a 2/651C a 2/651D a 8/902DE a 6/880CD a 1/862C 

Ampharetidae bc 5/5827BC c 7/5516D bc 9/2467BCD bc 9/1875CD b 851BC a 0A 

Tubificidae bc 5/129AB c 7/484BC abc 9/99A ab 1/48A bc 9/395B a 0A 

Nereidae c 7/114ABC b 5/55A bc 185ABCD bc 5/55AB bc 111B a 0A 

Balanidae ab 9/25A b 6/325B b 3/144ABC ab 1/381AB a 4/7A a 0A 

 است.های مختلف های مختلف و حروف بزرگ در خانوادهدار در ایستگاهدهنده عدم اختالف معنی*حروف کوچک مشترک نشان                

( عمترمرب در تعداد)کفزی  مهرگانبی بزرگ ، فراوانی6جدول        

دهد. را نشان می مختلف هایماه در گمیشان تاالب در شدهشناسایی

 مهرهیب ی بزرگطبق این جدول، از ماه شهریور تا دی، هر ده خانواده

های مورد بررسی حضور شناسایی شده در تاالب گمیشان در نمونه

 زرگهای بترین میزان تنوع در خانوادهشتند و در خرداد ماه، کمدا

رین تبیش باالنیده(. و نرئیده هایخانواده حضور )عدم شد مشاهده مهرهبی

کاردیده  وهای اسکروبیکوالریده، میتیلیده، پیرگولیده فراوانی خانواده

میده، ونوهای پیرگولیده، شیرترین فراوانی خانوادهدر خرداد ماه و کم

انواده در بین ده خ گردید. ماه مشاهده اسفند آمفارتیده و توبیفیسیده در

ها هترین فراوانی در تمامی ماشده در تاالب گمیشان، بیششناسایی

 پیرگولیده دیده شد. در خانواده

مهرگان کفزی شناسایی شده در تاالب ، فراوانی کل بی2شکل        

دهد. براساس آن، ای مختلف را نشان میهها و ماهگمیشان در ایستگاه

 4/84848میزان ترین فراوانی این موجودات در خرداد ماه )بهبیش

 4/11292میزان ترین فراوانی در اسفند ماه  )بهتعداد در مربع( و کم

ترین فراوانی این موجودات چنین، بیشباشد. هممی تعداد در مترمربع(

درصد( و  5/44درصد فراوانی: ، 3/85170فراوانی کل: ) 5در ایستگاه 

فراوانی:  درصد ،4/4447)فراوانی کل:  6ر ایستگاه ترین فراوانی دکم

وینر، سیمپسون، -شاخص مارگالف، شانون پنج شد. مشاهده درصد( 3/2

مهرگان کفزی تاالب گمیشان بیپیلو و پراکنش برای جمعیت بزرگ

ان داده شده است. نش 8و  7ول امحاسبه گردید که نتایج آن در جد

مقادیر شاخص مارگالف مشخص شد  ، در مقایسه7براساس جدول 

ترین مقدار این شاخص در ایستگاه های مختلف، کمکه در بین ایستگاه

(. >05/0Pدار داشت )معنی ها اختالفایستگاه که با سایر دست آمدبه 6

 ترین مقداروینر، بیش-براساس مقادیر محاسبه شده شاخص شانون

مشاهده  5ترین مقدار آن در ایستگاه و کم 1این شاخص در ایستگاه 

برداری های نمونهنیز در کل ایستگاه سیمپسون شاخص میانگین گردید.

دار یاختالف معن 5دست آمد و تنها در ایستگاه شماره به 5/0برابر با 

(. در مقایسه مقادیر میانگین >05/0Pها مشاهده شد )با سایر ایستگاه

های مختلف مشخص شد که این شاخص، اخص پیلو در بین ایستگاهش

داری در بین گونه اختالف معنیوینر، هیچ - مانند شاخص شانون

(. بررسی شاخص <05/0Pبرداری وجود ندارد )های نمونهایستگاه

تاالب گمیشان  کفزی مهرگانبی پراکنش بزرگ ای بودنلکههم پراکنش

داری نشان داد یگونه اختالف معنبدون هیچها را در تمامی ایستگاه

(05/0P> 7( )جدول.) 
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 های مختلفشده در تاالب گمیشان در ماهمهرگان کفزی)تعداد در مترمربع( شناساییبی فراوانی بزرگ :6جدول

 های مختلف شده در تاالب گمیشان در ایستگاهمهرگان کفزی شناساییبی های زیستی برای بزرگمقادیر شاخص :7جدول 

 کل  6 5 4 3 2 1 ایستگاه/                شاخص زیستی

 b9/0 b 8/0 b 9/0 b 8/0 b 7/0 a 6/0  8/0 مارگالف

 a 2/1 a 1 a 1/1 a 9/0 a 5/0 a 2/1  9/0 وینر-شانون

 a 3/0 ab 5/0 a 5/0 ab 5/0 c 8/0 ab 3/0  5/0 سیمپسون

 a 5/0 a 4/0 a 4/0 a 4/0 a 2/0 a 6/0  4/0 پیلو

  a 7/1 شاخص پراکنش

 ایلکه

a 1/2  

 ایلکه

a 1/2  

 ایلکه

a 3/2  

 ایلکه

a 8/2  

 ایلکه

a 6/1  

 ایلکه

 2/2  

 ایلکه

 

، مقدار شاخص زیستی مارگالف، مقادیر بسیار 8براساس جدول        

( 1تر از های مختلف در تاالب گمیشان نشان داد )کمکمی را در ماه

دار مشاهده گردید یهای آذز و بهمن، اختالف معنو تنها بین ماه

(05/0P<مقدار شاخص زیستی شانون .)- وینر نیز در تمامی

 
 

 

 

 
 ب(  الف(

 های مختلفها مختلف، ب( در ماهر ایستگاهشده در تاالب گمیشان، الف( دمهرگان کفزی شناساییبی فراوانی کل بزرگ :2شکل 
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های سیمپسون و چون شاخصبود و هم 1تر مساوی ها کوچکماه

برداری مشاهده های نمونهداری بین ماهیگونه اختالف معنپیلو، هیچ

های مختلف ماه در سیمپسون شاخص مقادیر براساس (.<05/0P) نگردید

ترین در ماه خرداد و کم شاخص ترین مقدار اینتاالب گمیشان، بیش در

تا  3/0شاخص پیلو هم از مقدار  مقدار آن در ماه مهر مشاهده گردید.

 های بزرگمتغیر بود. بررسی شاخص پراکنش در خانواده 5/0

های مختلف نیز نشان داد که مهرگان کفزی تاالب گمیشان در ماهبی

های مختلف ای بود و در بین ماهها از نوع لکهنوع پراکنش در تمام ماه

دار یختالف معنهای بهمن و اسفند ابرداری، فقط بین ماهنمونه

 (.8( )جدول >05/0Pمشاهده گردید )
 

 های مختلفشده در تاالب گمیشان در ماهمهرگان کفزی شناساییبی های زیستی برای بزرگمقادیر شاخص :8جدول 

 ماه /شاخص زیستی

ن
دی

ور
فر

ت 
ش

به
دی

ار
 

اد
رد

خ
 

یر
ت

اد 
رد

م
ور 

ری
شه

 

هر
م

ن 
آبا

 

ذر
آ

ی 
د

ن 
هم

ب
ند 

سف
ا

 
ل 

ک
 

 ab8/0 ab7/0 ab6/0 ab8/0 ab8/0 ab8/0 ab8/0 ab8/0 b8/0 ab9/0 a 8/0 ab7/0  8/0 مارگالف

 a 8/0 a 6/0 a 8/0 a 8/0 a 8/0 a 8/0 a 1 a 1 a 1 a 9/0 a 7/0 a 1  9/0 وینر-شانون

 a 6/0 a 7/0 a 7/0 a 5/0 a 5/0 a 5/0 a 4/0 a 5/0 a 5/0 a 6/0 a 6/0 a 5/0  5/0 سیمپسون

 a 4/0 a 3/0 a 3/0 a 3/0 a 3/0 a 3/0 a 4/0 a 4/0 a 4/0 a 4/0 a 3/0 a 5/0  4/0 پیلو

 ab4/2 شاخص پراکنش

 ایلکه

ab6/2 

 ایلکه

ab6/2 

 ایلکه

ab2/2 

 ایلکه

ab2/2 

 ایلکه

ab 3/2 

 ایلکه

ab 2 

 ایلکه

ab2/2 

 ایلکه

ab2/2 

 ایلکه

ab3/2 

 ایلکه

b5/2 

 ایلکه

a 1/2 

 ایلکه

 2/2 

 ایلکه

 بحث
مهرگان کفزی در بی یج حاصل از شناسایی و شمارش بزرگنتا       

تاالب گمیشان در پژوهش حاضر نشان داد که میانگین کل این جوامع 

 تعداد در مترمربع بود. تقریباً  31934کفزی در تاالب گیشان برابر با 

 6مهرگان کفزی در ایستگاه بی های سال، فراوانی بزرگدر تمام ماه

دهنده نامساعد نشان ها مشاهده شد که احتماالًتگاهتر از سایر ایسکم

های جنوبی بودن شرایط محیطی از جمله انباشت رسوبات در قسمت

 .باشدتاالب، اکسیژن کم، غلظت زیاد مواد مغذی، عمق کم و غیره می

ترین تراکم این جانوران را نسبت به سایر بیش 5چنین ایستگاه هم

دلیل ورود مواد مغذی حاصل از به تواندها داشت که میایستگاه

رود و نیز پساب صنعتی، کشاورزی و شهری، تالقی آب تاالب گرگان

و در نتیجه، بهبود  با آب دریای خزر و رقیق شدن مواد موجود در آن

های بعدی شرایط محیطی باشد. از طرفی، کم شدن تراکم در ایستگاه

مواد معلق و مواد آلی تر بودن مواد مغذی ازجمله توان به کمرا می

نسبت داد. براساس نتایج مطالعات پیشین، برگ گیاهان و دتریتوس 

ها غذای اصلی الرو حشرات آبزی است. در نتیجه، هر جایی ناشی از آن

الرو این حشرات  احتماالً که دارای پوشش گیاهی است، آبی هایاز پهنه

، حضور گیاهان 5دهند. در ایستگاه فون غالب آن منطقه را تشکیل می

در  .وضوح قابل مشاهده استآبزی با رنگ تیره در بستر این منطقه به

مهرگان کفزی در این بی نتیجه، یکی از علل افزایش فراوانی بزرگ

توان به وجود گیاهان آبزی در آن نسبت داد که با نتایج ایستگاه را می

  Pipan(، 1996و همکاران )  Lochهای مرتبط ازجمله سایر پژوهش

(2000،) Pillay (2007،) Hardie (2003،) Naderi Jolodar  و همکاران

 صورت های( مطابقت دارد. بررسی1395و طیبی و همکاران ) (2011)

 تاالب محدوده داخل در آب جریان جهت که دهدمی نشان گرفته

االب نیز، ت بودن عمقکم دلیلبه. باشدمی به پایین باال از گمیشان

 میزان در نتیجه و بوده تاالب بستر امالح زدن برهم به قادر آب جریان

 از خارج در آب عمومی جریان جهت .باشدمی باال آب بسیار کدورت

 ایتصاویر ماهواره بررسی. است باال به پایین از و بوده برعکس تاالب

 حمل رسوبات که دهدمی نشان خزر دریای به رودگرگان ورود رودخانه

 حرکت باال سمت به آب دریا جریانات با رودخانه، همراه توسط شده

 پس تقریباً و یابدمی ادامه نیز تاالب حاشیه در جریان این. کنندمی

 دریا مرکز سمت به تاالب، جریان طول از کیلومتر 13 حدود طی از

 ادامه تاالب نیز داخل در )که ساحل حاشیه جریان و شودمی منحرف

 باال از جریان بعد به کیلومتر 13 فاصله از و نمایدمی غلبه آن رب دارد(

   (. 1389شود )شرکت مهندسین مشاور سبزاندیش پایش، می پایین به
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چه که مسلم است، جریانات تاالب گمیشان از طریق تاثیر بر آن       

شیمیایی آب بر جوامع زیستی تاالب ازجمله فون  -عوامل فیزیکی

مهرگان کفزی در بی نتایج بررسی تراکم بزرگ است. کفزی اثرگذار

های مختلف نشان داد که در سه ماه نخست سال )فصل بهار( ماه

ها است و با آغاز فصل تابستان، فراوانی تر از سایر ماهتراکم کفزین بیش

جوامع کفزی کاهش یافت. یکی از علل این امر، به چرخه زندگی 

، زیرا با شروع فصل تابستان  برخی شودمهرگان کفزی مربوط میبی

ها مانند شیرونومیده، مهاجرت عمودی به سطح انجام داده و خانواده

ساسان ؛ قانعKornijow ،1992شوند )به موجودات بالغ تبدیل می

(. عالوه بر این، این کاهش فراوانی در فصل 1385سرایی و همکاران، 

دلیل افراد جوان، به تابستان، با وجود تکثیر اغلب بنتوزها و رشد

دلیل کاهش دما باشد که بهها توسط ماهیان بنتوزخوار میمصرف آن

ها کاهش پیدا کرده بود در فصول سرد سال، میل به تغذیه در آن

مهرگان بی (. روند کاهش فراوانی بزرگ1371)وثوقی و مستجیر، 

رش کفزی تا مرداد ماه ادامه یافت و با شروع خروج پساب مزارع پرو

های شهریور، مهر و آبان، میانگین فراوانی این موجودات میگو در ماه

روند صعودی در پیش گرفت. ورود پساب این مزارع به تاالب گمیشان 

های دسترس برای بسیاری از گروه مغذی قابل ها، مقدار مواددر این ماه

با بهبود شرایط زیست برای  مهره کفزی را افزایش داد و احتماالًبی

ها ها، باعث افزایش تراکم آناین موجودات و کاهش رقابت بین گروه

شد. پس از آن، با کاهش دما در چهار ماه پایان سال، کاهش مجدد 

مهرگان کفزی در تاالب گمیشان مشاهده شد، که بی فراوانی بزرگ

دلیل کاهش دما، کاهش مواد مغذی، کاهش میل به تغذیه به احتماالً

خوار و نیز کاهش شدید عمق آب در تاالب گمیشان در جانوران کفزی

های آن است. تاالب گمیشان و خشک شدن تاالب در برخی قسمت

ای که در شش ماه تحت تاثیر نوسانات آب دریای خزر است، به گونه

روی و کاهش آب در تاالب گمیشان مشهود هست. دوم سال، پس

ترین و بیش دهدمیروی آب رخ پیش فصل دما، دما در سپس با افزایش

؛ 1370شود )اونق، میزان آب در فصل تابستان در این تاالب دیده می

 (.1391؛ شیرودمیرزایی؛ 1390نیا، بساط

منظور ارزیابی کیفیت زیستی بستر تاالب گمیشان که متاثر به       

از پساب مزارع پرورش میگو است، در این مطالعه از پنج شاخص 

وینر، سیمپسون، پیلو و پراکنش  -شانونزیستی عددی مارگالف، 

، نتایج پژوهش حاضر با نتایج سایر مطالعات 9استفاده شد. در جدول 

که در مورد جوامع کفزی تاالب گمیشان انجام شده، مقایسه شده 

برداری در پژوهش حاضر با پژوهش که دوره نمونهاست. با توجه به این

توان بین تری را می( مشابه است، مقایسات صحیح1381ریاضی )

نتایج این دو مطالعه انجام داد. بررسی نتایج سایر محققین، هر چه 

تر باشد، حاکی از آن است که مقدار عددی شاخص مارگالف بیش

اکوسیستم آبی از لحاظ زیستی از سالمت باالتری برخوردار است 

 Cardellو  Rosبندی (. براساس هر دو طبقه1391)شیرودمیرزایی، 

(، تاالب گمیشان در تمامی 1980) Bellan-Santini( و 1991)

ها دچار آلودگی است که این نتیجه با نتیجه ها و در تمامی ماهایستگاه

 ( مطابقت دارد. 1380ریاضی )

های تنوع در فرابینی کیفیت آب بر این فرض کاربرد شاخص       

ی هااستوار است که ساختار اجتماعات کفزی همراه با آشفتگی

ها بیش از سایرین تحت فشار کند. زیرا برخی گونهمحیطی تغییر می

( در 1391شیرودمیرزایی ) (.Farris ،2004و  Stephens) گیرندمی قرار

های وینر در میان شاخص-مطالعه خود بیان نمود که شاخص شانون

تری را در تاالب گمیشان نشان داده است. هتروژنیتی، حساسیت بیش

وینر جهت سنجش وضعیت کیفی این تاالب -اخص شانونرو، شاز این

دست آمده از مقادیر این برای جوامع کفزی انتخاب شد. نتایج به

 Welchشاخص در تاالب گمیشان نشان داد که براساس الگوی 

ها دارای دارای آلودگی باال و سایر ایستگاه 5و  4های (، ایستگاه1992)

( 1997و همکاران ) Molvaer آلودگی متوسط هستند. براساس الگوی

ها در وضعیت در وضعیت بد و سایر ایستگاه 5و  4های نیز، ایستگاه

گیرند. عالوه بر این مشخص گردید  که هم براساس ضعیف قرار می

و همکاران  Molvaer( و هم براساس الگوی 1992) Welchالگوی 

ده و های سال دارای وضعیت بد بو(، کل تاالب در تمامی ماه1997)

طورکلی، میانگین پایین مقدار آلودگی در آن در طبقه باال قرار دارد. به

ها، ها و ماهوینر در منطقه مطالعه در تمامی ایستگاه -شاخص شانون

نشان از تنوع پایین، وضعیت بد و آلودگی زیاد در منطقه مطالعاتی 

ای هتوان به پساب مزارع و زمیندارد. از منابع آالینده تاالب می

های شهری اشاره کشاورزی، پساب کارگاه پرورش میگو و فاضالب

دنبال افزایش جمعیت شهرها و روستاهای اطراف، رشد نمود. به

های کشاورزی و نیز روند رو به رشد تولیدات مزارع پرورش فعالیت

تر شده و از سوی دیگر، ها در هر سال بیشمیگو، میزان تولید آالینده

های اخیر کامالً مشهود بوده است. میشان در سالکاهش عمق تاالب گ

های اخیر باعث ها در کنار کاهش عمق تاالب در سالافزایش آالینده

( به 1380در مطالعه ریاضی ) 3/0افزایش مقدار شاخص شانون از 

 (. 9در پژوهش حاضر شده است )جدول  9/0
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 شودمحسوب می غالبیت هایشاخص ازجمله سیمپسون شاخص       

(. شاخص سیمپسون درجه غالبیت را 1387)اجتهادی و همکاران، 

کار ها بهتر برای تعیین غالبیت بین جمعیت گونهدهد و بیشنشان می

رد فتواند بیانگر این باشد که دو شود. مقدار این شاخص میبرده می

ال دارد اند، چقدر احتمطور اتفاقی از یک نمونه برگزیده شدهرا که به

تر یشهر چه غالبیت یک گونه ب ق به یک گونه باشند. معموالًکه متعل

کند و برعکس، هر چه توزیع باشد، این مقدار به سمت یک میل می

صفر  تر باشد، این مقدار به سمتها یکنواختفراوانی افراد بین گونه

تا  1380، از سال 9(. براساس جدول 1384کند )رهبری، میل می

میشان گمهره کفزی در تاالب بی های بزرگنهکنون، توزیع فراوانی گو

االب تر شدن است. در واقع، افزایش بار آلودگی در ترو به یکنواخت

های حساس به باعث حذف گونه در کنار کاهش حجم آب، احتماالً

 های مقاوم به آلودگی شده است. آلودگی و افزایش تراکم گونه

ن مطالعه شاخص پیلو های یکنواختی، در ایاز میان شاخص       

تر این شاخص نسبت انتخاب و محاسبه گردید. چرا که حساسیت بیش

ثابت شده  های یکنواختی در منطقه مورد مطالعه قبالًبه سایر شاخص

(. دامنه تغییر این شاخص بین صفر تا یک 1391بود )شیرودمیرزایی، 

تر همگن موجودات نظر تنوع و فراوانی هرچه منطقه از کهطوریبه است،

ترین مطالعه، بیش این در بود. خواهد ترنزدیک یک به پیلو شاخص باشد،

ترین میزان همگنی در عبارت دیگر، بیشمیزان شاخص پیلو یا به

افزایش همگنی و یکنواختی  این علت گردید. مشاهده 1و  6 هایایستگاه

ی دریا، هاها از آشفتگیتوان در دور بودن این ایستگاهمی را احتماالً

های آب رویروی و پسها از پیشتر این ایستگاهتاثیرپذیری کم

تر و دارای دانست که نتیجه آن، ایجاد یک محیط پایدارتر، با ثبات

 باشد.ها میتر نسبت به سایر ایستگاههای محیطی کمتنش

ها و بررسی شاخص پراکنش نیز نشان داد که در تمام ایستگاه       

های برداری، چه در پژوهش حاضر و چه در پژوهشههای نمونماه

مهرگان کفزی بی (، پراکنش بزرگ1390نیا )( و بساط1380ریاضی )

ای عوامل تولیدمثلی، زیستی باشد. در پراکنش لکهای میصورت لکهبه

توان نتیجه گرفت که مساعد بودن بنابراین می .ای نقش دارندو تغذیه

ای شده طق بستر تاالب  باعث پراکنش لکهشرایط تنها در برخی منا

است و از این حیث، تاالب گمیشان برای فون کفزی دارای شرایط 

ها و مناطق آن نیست )شیرودمیرزایی، مساعد و یکسان در همه قسمت

ای، افراد متعلق به هر یک از عبارت دیگر، در پراکنش لکه(. به1391

هایی از بستر تاالب در بخشصورت گروهی و مهرگان کفزی بهانواع بی

 تری هستند.گمیشان دارای تجمع نسبی بیش

های در تمام پژوهش Pyrgulidae، خانواده 9براساس جدول        

ترین خانواده در عنوان فراوانانجام شده در تاالب گمیشان از آن به

که این مهرگان کفزی یاد شده است. با توجه به اینبی میان بزرگ

سواحل دریای خزر حضور اندکی دارد، تراکم زیاد آن در گونه در 

شمار های این منطقه بهتوان از ویژگیمنطقه تاالب گمیشان را می

 (.1391آورد )شیرودمیرزایی، 

 

 

 شده در مورد فون کفزی تاالب گمیشان با پژوهش حاضرهای انجاممقایسه نتایج پژوهش :9جدول 
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 ترینبیش ترینکم
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 ایلکه - Hirudinea Pyrgulidae 75/0 3/0 8/0 ماهانه-یک سال 6 (1380ریاضی )

 - Balanidae Pyrgulidae 87/0 8/0 - 42/0 ماهانه-از تیر تا آذر 5 (1390نیا )بساط

 ایلکه Nereidae Pyrgulidae 48/1 53/0 - 48/0 فصلی-بهار و تابستان 4 (1391شیرودمیرزایی )

 - - - - - Planorbidae Pyrgulidae ماهانه-از مهر تا آذر 3 (1392تجری و همکاران )

 ایلکه Nereidae Pyrgulidae 8/0 9/0 5/0 4/0 ماهانه-یک سال 6 پژوهش حاضر
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که  3فزی در ایستگاه مهرگان کبی کاهش چشمگیر فراوانی بزرگ

کند، در کنار اطالعاتی پرورش میگو را دریافت می خروجی مزارع پساب

 دست شده در این مطالعه به های زیستی محاسبهکه از شاخص

دهند، نشان از تاثیر منفی این پساب بر این جوامع زیستی است. می

 هایی که توسط پساب این مزارع در تاالب گمیشان ایجاد آلودگی

زمان با افزایش ساالنه میزان تولید میگو در این مزارع، شود، هممی

شود تر میزیستی، زمانی بحرانییابد و این مشکل محیطافزایش می

که روند رو به کاهش حجم آب تاالب گمیشان هم درنظر گرفته شود. 

های عنوان یکی از حلقهشک، جوامع زیستی، ازجمله کفزیان بهبی

های آبی، تحت تاثیر این بار آلودگی قرار ذایی در پهنهاولیه چرخه غ

ها داخل و خارج تاالب گمیشان، خواهند گرفت. بررسی جهت جریان

دهد که آلودگی در داخل تاالب باقی نمانده و در نهایت وارد نشان می

باری را هم بر جوامع زیستی و دریای خزر خواهد شد و اثرات زیان

 ی آب دریای خزر خواهد گذاشت. شیمیای -خصوصیات فیزیکی

 های بزرگهای زیستی با تاکید بر گروهدر این پژوهش، شاخص       

های مختلف به ها و ماهمهره کفزی تفاوت کیفی آب را در ایستگاهبی

خوبی نشان دادند. با توجه به سیر تحوالت منفی و ناخوشایند تاالب 

پارچگی و موجودیت یکگمیشان، در صورت ادامه روند شرایط کنونی، 

رو خواهد شد. مدیریت صحیح ناپذیری روبهتاالب با خطرات جبران این

و اتخاذ تصمیمات درست بر مبنای توسعه پایدار، یکی از عواملی است 

حداقل برساند. های مزارع پرورشی را بهتواند تهدیدات پسابکه می

هایی ر آالیندهتر در مورد سایرسد که انجام مطالعات بیشنظر میبه

ها در شوند و تاثیر توامان آنکه در نهایت وارد تاالب گمیشان می

عنوان مقصد نهایی تاالب و نیز درنظر گرفتن نقش دریای خزر به

 های تاالب گمیشان امری ضروری است. آلودگی
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