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  ـ مؤسسه تحقيقات شيالت ايران2
  داره كل شيالت استان مركزي، اراكاـ 2

  
  

  .استشناسي  نشريه اقيانوساثر متعلق به  نيحقوق ا يتمام، 1389 يشناس انوسياق يـ پژوهش يعلم هينشر ©

  چكيده
 ،ماكروبنتوزهاتراكم ميگو بر   تكثير و پرورش  كارگاههاي  فعاليت اثرات ناشي از   منظور بررسي  بهدر اين مطالعه 

از تير (متر مربع طي دوره پرورش  04/0با استفاده از دستگاه گراب با سطح مقطع ) ايستگاه 6در (رسوبات  از  برداري هنمون
  .صورت گرفت 1384در خور مازغ در سال ) تا آذر

. بودها دنماتو  گروه  به  متعلقفراواني   و كمترين  پوستان  سخت  گروه  به  متعلق  فراواني  بيشترين طور كلي در اين پژوهش به
  تراكم  پسابها و بيشترين  ريزش  محل  در مجاورت  واقع 2 و 1  شماره  ماكروبنتوزها در ايستگاههاي  فراواني  كمترين  همچنين

 .دست آمد به ،اند شده  و دريا واقع  آبدهي  كانال  در محل  ترتيب به  كه 6و  4  شماره  ايستگاههاي در

 6و  1در خصوص مقايسه فراواني كل ماكروبنتوزها، بين ايستگاههاي   طرفه يك  نسواريا تحليل  از انجام  حاصل  نتايج
اگرچه   كه داد  نشانهاي مختلف ماههمچنين مقايسه ماكروبنتوزها طي  .)P<0.05( داد  نشاناز خود را   داري  معني  اختالف
 دار  معنياز لحاظ آماري اختالف   نـاي  است، اما  دادهرا از خود نشان   نسبي  افزايش  يك ماه تا آذر  ماه آنها از تير  تراكم

 ).P>0.05(نيست 

   ميگو، پساب، آبزي پروري، خور، مازغ: كلمات كليدي
  

  مقدمه .1

عنوان يكي از مهمترين  ميگو، بهآبزي پروري، خصوصا پرورش 
قرار  منابع توليد پروتئين در سالهاي اخير مورد توجه اكثر كشورها

  طبيعي  ميگو از زيستگاههاي  تنها صدها تن  نه  هر ساله.  است  گرفته
از  آن نيز از  توجهي  مقادير قابل  شود بلكه صيد مي  توسط صيادان

و   دريايي منابع   محدود بودن. شود ميتوليد   ،تكثير و پرورش  طريق

در اكثر كشورهاي در سبب شده كه ميگو در دريا   رويه صيد بي
استفاده سواحل درياها در  حال توسعه، پرورش ميگو در اراضي بال

از  يكدر هر  .گيرداي قرار  هاي توسعه ها و فعاليت سر لوحه برنامه
از اراضي  اين كشورها طول سواحل دريا مورد نظر قرار گرفته و

 .توسعه مزارع پرورش ميگو استفاده شده است برايمناسب 
ها سبب شد كه ميزان توليد ميگوي پرورشي  مجموعه اين فعاليت

عودي خود را صسير  1997تا سال  1925در سطح جهان از سال 
  .)Roonback, 2001(طي نمايد 

  1-1389/5/5 پاييز /3اره شم/ سال اول/ شناسي اقيانوس

 k_ejlali@yahoo.com: پست الكترونيكي*



 ...هاي مزارع پرورش ميگو بر توزيع و تراكم ماكروبنتوزها در اثرات پساببررسي  /همكارانو  اجاللي خانقاه

2 

از   حاصل  ورود پسابهايو  مزارع  اين  فعاليت  با افزايش
  حاصلعوامل آلوده كننده تأثير  ، طبيعي  سامانه بوم  آنها به  فعاليت

موجود در ستون آب و بستر   زنده  آنها بر موجودات  از فعاليت
  شيالتي  مجامع  بحث  موضوع  مجاور ها و خوريات سامانه بوم

  . است  از كشور قرار گرفته  و خارج  داخل
ي دهد كه امروزه در ات انجام شده نشان معمطال گزارشات و

محيطي ناشي از توسعه بي رويه  سطح جهاني عوارض زيست
هاي ساحلي شده و  سامانه بوممزارع پرورش ميگو موجب آلودگي 

 شدت اين آلودگي به حدي است كه سالمت و بهداشت
پرورش ميگو را نيز به هاي  محيطهاي درياي مجاور  سامانه بوم

  ).Dierberg & Kiattisimkul, 1996(خطر انداخته است 
و همكاران در سال  Prestonاز مطالعات انجام شده توسط 

هاي خروجي مزارع  توان دريافت كه در پساب مي 2000
، كدورت، مواد آلي B.O.D5پرورشي استراليا ميزان آمونياك، 

ها و  زا، انگل ها، باكتريهاي بيماري معلق و محلول، ويروس
كوددهي، غذادهي زياد، . است هاي سيليكاتي باال بوده دياتومه

خروج مواد رسوبي از استخرها از عوامل اصلي آلوده كننده 
توانند پس از ورود به  هاي خروجي شناخته شده كه مي پساب
ها باعث غناي آب تغيير جوامع بنتيك و غيره شوند  سامانه بوم

)Swat, 2003.(  
افزايش پروري در دو دهه اخير  هاي آبزي در كشور ما نيز فعاليت

  پرورش  مزارع طوري كه قابل توجهي را از خود نشان داده است به
، بوشهر  هرمزگان  كشور از جمله  جنوبي  در استانهاي  زيادي  ميگوي

  شده  احداث  دولت  حمايت با  خصوصي  توسط بخش  وخوزستان
  در جنوب  واقع  تياب  ، منطقه مناطق  اين  از مهمترين  يكي  .است
هاي مازغ شمالي  در اين منطقه سايت . است  ميناب  شهرستان  غربي

هاي ناشي از اين  احداث و تا كنون پساب 71وجنوبي از سال 
  .)1383اكبرزاده، ( گردند ها وارد خور مي مجتمع

  قابل  اساسي  پرسش  يك  مزارع  اين  فعاليت  لذا در راستاي
وابسته به   دهزن  آيا موجودات  كه  است  اين  و آن است  طرح

 قرار دارند از  مزارع  اين  پسابهاي  ريزش  در معرض  كهبستر 
گيرند؟  پسابها قرار مي  تأثير ورود اين  تحت  نظر تعداد و تنوع

حاصل بررسي موردي بر روي رسوبات خور   اخير كه  بررسي
 از  ناشيمحيطي  زيست  اثرات بررسي«  پروژه مازغ در كنار

خور   سامانه بومبر ميگو   تكثير و پرورش  كارگاههاي  فعاليت
  اين  به گويي براي پاسخ  تالشي است،) 1383،  اكبرزاده(  »مازغ

  .است  پرسش

 ها مواد و روش .2

ها بر تراكم  منظور بررسي اثرات ناشي از ورود پساب به
 6برداري از رسوبات بستر در  ماكروبنتوزها، عمليات نمونه

 2ها، ايستگاه  محل ريزش پساب 1ايستگاه (ايستگاه انتخابي 
و  3ها، ايستگاههاي  كيلومتر از محل ريزش پساب 1بالفاصله 

در محل انتهايي خور  5ها، ايستگاه  در محل آبگيري سايت 4
عنوان ايستگاه شاهد در نظر  در خارج از خور به 6و ايستگاه 
با استفاده از دستگاه ) 1شكل (در خور مازغ . )گرفته شد

متر مربع طي يك دوره پرورش  04/0گراب با سطح مقطع 
پس از . صورت گرفت 1384در سال ) از تير تا آذر(

ميلي متر شستشو و  5/0برداري، رسوبات با الك  نمونه
محتويات باقيمانده روي الك به ظروف مخصوص پلي اتيلني 

آوري شده  هاي جمع ابت شدن نمونهپس از ث. منتقل گرديد
ها به  درصد، نمونه 95ليتر و الكل گرم در  1توسط رزبنگال 

آزمايشگاه انتقال يافته و در آنجا گروههاي مختلف 
كليدهاي  ماكروبنتوزها با استفاده از استريوميكروسكوپ و

موجود مورد شناسايي و شمارش قرار گرفتند  شناسايي
)Holme & McIntyer, 1984.(  

ها و رسم نمودارها از  داده پردازش در اين مطالعه جهت
افزار  داده ها از نرم آماري و جهت تجزيه و تحليل Excelافزار  نرم

همچنين جهت بررسي اثرات مكان . استفاده گرديد SPSSآماري 
طرفه  واريانس يك تحليلو زمان براي تراكم ماكروبنتوزها از 

  .استفاده گرديد) تست توكي(

  
  هاي مورد مطالعه در خور مازغ هموقعيت ايستگا ـ1شكل 
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  نتايج .3

توان گفت كه طي دوره مورد  با توجه به نتايج بدست آمده مي
 ندگروه از ماكروبنتوزها مورد شناسايي قرار گرفت، هفت بررسي

كه از بين گروههاي شناسايي شده بيشترين تراكم مربوط  ،)2شكل (
  .بوده است نماتودهاپوستان و كمترين آن متعلق به  به گروه سخت

  
 تراكم گروههاي مختلف ماكروبنتوز در طول دوره پرورش ـ2شكل 

مطالعه تراكم كل ماكروبنتوزها به تفكيك ايستگاه در طي دوره 
و  2كه حداقل فراواني مربوط به ايستگاه  دادمورد بررسي نشان 

  ).3شكل (ت بوده اس 6حداكثر آن متعلق به ايستگاه 

  
  تراكم كل ماكروبنتوزها در ايستگاههاي مورد نظر در طول دوره پرورش ـ3شكل 

مقايسه ميانگين  برايطرفه  واريانس يكتحليل بررسي نتايج 
 ،در بين ايستگاههاي مختلفدهد كه  نشان مي فراواني ماكربنتوزها

  ).>P 05/0(داري وجود داشته است  اختالف معني
ماهانه ماكروبنتوزها طي دوره مورد مطالعه  در بررسي تغييرات

توان دريافت كه بيشترين تراكم در ماه آبان و  مي ،)4شكل (
  .كمترين آن در ماه مرداد وجود داشته است

نتايج آماري نيز در رابطه با اثرات زمان بر ميزان تراكم 
 ماكروبنتوزها نشان داد كه در بين ماههاي مختلف مورد مطالعه

  ).<P 05/0(است  داري وجود نداشته معنياختالف 
كه درصد حضور گروههاي مختلف  5با توجه به شكل 

توان  دهند مي ماكروبنتوز را به تفكيك ماه و ايستگاه نشان مي
دريافت كه حضور نسبي سخت پوستان و پرتاران در كليه 

  .استايستگاهها و در تمامي ماههاي مورد مطالعه كامال محسوس 

  
 كم كل ماكروبنتوزها در ماههاي متفاوت سال در طول دوره پرورشترا ـ4شكل

 بحث .4

آنها از   تراكم  دهد كه مي  ماكروبنتوزها نشان  تراكم  ماهانه  بررسي
  افزايش  )ماه آذر(تا اواخر دوره پرورش )  ماه تير( اوايل دوره پرورش

  و با كمي  ماه ماكروبنتوزها در مرداد  تراكم  كمترين . است  داشته  نسبي
 .شود مي  مشاهده  ماه  آنـها در آبـان  تراكم  و بيشترين  ماه در تير  تفاوت

  در تراكم  داري  معني  تفاوت  آماري  هاي  بررسي  كه  در حاليست  اين
 ).<P 05/0(نشان نداد   مورد بررسي  طي ماههاي ماكروبنتوزها در

  مختلف  اههايماكروبنتوزها در ايستگ  تراكم  بررسياز طرفي 
 6و  )محل آبگيري سايت( 4  ايستگاههاي  اگرچه  كه داد  نشان

     ً نسبتا    ايستگاهها از تراكم ساير  به  نسبت) خارج از خور شاهد(
  فقط بين  داد كه  نشان  آماري  نتايج  ، اماندهستبرخوردار   بااليي

 6و ايستگاه ) يك كيلومتري محل ريزش پساب( 2  ايستگاه
. وجود دارد) >05/0P(داري   معني  تفاوت) ز خور شاهدخارج ا(
  پرورش مزارع  از فعاليت  حاصل  ورود پسابهاي  رسد كه نظر مي هب

يك ( 2و  )محل ريزش پساب( 1  شماره  ايستگاههاي  به ميگو
  خروجي  كانالهاي  در مجاورت  كه) كيلو متري محل ريزش پساب

  گذاشته  ماكروبنتوزها تأثير منفي  بر تراكم  نحوي  قرار دارند به
در   كه) خارج از خور شاهد( 6  شماره  كه ايستگاه در حالي.  است

ماكروبنتوز را طي دوره بررسي به   تراكم  دريا قرار دارد بيشترين
نيز مطالعاتي توسط،  2002در سال . خود اختصاص داده است

Rey رت هاي مزارع پرورش ميگو در تگزاس صو بر روي پساب
ها  در اين مطالعات دو عامل يا دو خصوصيت مهم پساب. گرفت

ها بيان گرديد كه  عنوان مهمترين عوامل آلوده كننده در پساب به
و مواد معلق كه هر دو عامل براي موجودات  B.O.Dعبارتند از 
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در كشور هندوستان تحقيقاتي نيز . هستندآبزي مضر و خطرناك 
 1995در سال  Seenivasanها توسط  در زمينه اثرات پساب

صورت گرفت، نتايج حاصل از آن اشاره دارد بر از بين رفتن

ميكروفلورهاي گياهي در سواحل و خوريات اين كشور كه عامل  
ها  سامانه بومهاي مزارع پرورش ميگو به داخل اين  آن ورود پساب
  .معرفي گرديد

  
 درصد حضور گروههاي مختلف ماكروبنتوز به تفكيك ايستگاه در هر ماه ـ5شكل 

و  Jonesميالدي مطالعاتي نيز از طرف  2000در سال 
 Moreton-Bayها در منطقه  همكاران در زمينه اثرات پساب

حسب گفته آنها، افزايش مواد آلي موجود . استراليا صورت گرفت
تواند اثرات  ها فورا و بدون واسطه مي در محل ريزش پساب

احتمالي خود را بر جاي گذارد كه از اين اثرات مي توان كاهش 
  .جذب نور و كاهش فون بنتيك را نام برد

آيد  بر مي  چنينبرداري شده  نمونه  گانه هفت  گروههاي  از بررسي
  از آن  و پس  تراكم  بيشترين  داراي  پوستان  سخت  گروهابتدا   كه

از نظر   بعدي  در مراتب و نماتودها  پايان  ايها، شكم دوكفه ، پرتاران
را   پوستان سخت  گروه  كه در صورتي  است  بديهي. قرار دارند  تراكم

و   راكودا، تانايداسهست، اپودا  آمفي(  كنيم  تقسيم  مربوطه  هاي راسته  به
هر   از تراكم  پرتاران  تراكم  صورت  در اين ،)پودا  ايزوپودا و كوپه

  .بيشتر خواهد شد  پوستان  سخت  از گروههاي  يك
حضور ماكروبنتوزها در   از بررسي  حاصل  نتايجبر اساس 
تير،   ماههاي درتوان اظهار نمود كه  مي  متفاوت  ايستگاههاي

  در تمام  و پرتاران  پوستان  سخت  هريور، مهر و آبانمرداد، ش
فقط حضور   ماه آذر در  كه در صورتي ،ايستگاهها حضور دارند

از طرفي نتايج  .استايستگاهها مشهود   در تمام  پوستان  سخت
محل ( 1حاصله نشان داد كه تراكم ماكروبنتوزها در ايستگاههاي 

كه در ) يزش پسابيك كيلومتري محل ر( 2و  )ريزش پساب
مراتب كمتر از ساير  به ،ها قرار دارند معرض ريزش پساب

دليل  تواند به ايستگاهها بوده است كه احتماال اين وضعيت مي
  .ها باشد نامطلوب بودن شرايط زيستي در اين مكان

ها  در مطالعات خود بيان نمود كه ورود پساب) 1383(اكبرزاده 
طور موقت و در طي دوره  بهدر ابتداي خور توانسته است 

  .وجود آورد پرورش شرايط نامطلوبي را به
و   ورودي  آبهاي  كيفيت  با بررسي 1378  در سال  اميدي
  گيري نتيجه در بوشهر  حله  سايت  پرورشي  استخرهاي  خروجي

در   كفزي  جانوران  ماهها تراكم  در تمامي  ًا تقريب  د كهكر
دارند از ديگر  قرار  خروجي  كانال  در مجاورت  كه  ايستگاههايي
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شرايط   نامساعد بودن  دهنده احتماال نشان  كه  ايستگاهها كمتر است
و ديگر مواد   زياد آمونياك  ، غلظت كم  اكسيژن  از جمله  محيطي
  خور تراكم  در انتهاي  نمود كه  عنوان  محقق  همين. است  مغذي

  كه  داشته  آشكاري  فزايشديگر ايستگاهها ا  به  نسبت  جانوران
مواد موجود در   شدن  دريا و رقيق  ورود پسابها به  دليل  به دتوان مي

همچنين مطالعات  .باشد  بهبود شرايط محيطي  در نتيجه آنها و
  تراكمنشان داد كه  1379انجام شده توسط اكبري در سال 

  دوره  در طولو ميگو   پرورش  ماكروبنتوزها در استخرهاي
تغييراتي گروهها نيز   تركيب در و بوده  كاهش  رو به  پرورش

  .بوجود آمده است
  ماكروبنتوزها در ايستگاههاي  تراكم  كاهشرسد  نظر مي به
يك كيلومتري محل ريزش ( 2و  )محل ريزش پساب( 1  شماره
  كانال  مجاورت در  با ساير ايستگاهها كه  در مقايسه )پساب

  از فعاليتهاي  صلحا مواد آلي  تجمع  دليل هب، قرار دارند  خروجي
ايجاد شرايط نامطلوبي از  ميگو  پرورش  ميگو در مزارع  متابوليلي

  در تراكم  باشد كه ايستگاهها   در اينمحلول   اكسيژن  كاهش جمله
  . است  گذاشته  ماكروبنتوزها اثر منفي

  تشكر و قدرداني .5

و  سازي رسوبات آمادهدر   كه  زاده  حسين  رامين  از آقاي
دليل  و خانم الهه عباسي به اند نموده  همكاريها  نمونه  شناسايي

 .گردد تايپ اين مقاله تشكر و قدرداني مي

 منابع

  فارس  خليج  و هيدروبيولوژي  هيدرولوژي  بررسي. 1384.  ا ، ابراهيمي
موسسه تحقيقات شيالت ايران، ).  هرمزگان  استان  محدوده  آبهاي(

. پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان، بندر عباس
  .صفحه130
زيست محيطي ناشي از فعاليت   اثرات  بررسي. 1383. غ ، اكبرزاده

موسسه تحقيقات شيالت . بتيا  ميگو در منطقه  پرورش كارگاههاي
. ايران، پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان، بندرعباس

  .صفحه 145

  پرورش  ماكروبنتوزها در استخرهاي  فراواني و  تركيب. 1379.  ح ، ياكبر
موسسه تحقيقات ).  هرمزگان استان(  تياب  ميگو در منطقه  متراكم  نيمه

شيالت ايران، پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان، 
  .صفحه 14. بندر عباس

  استخرهاي  و خروجي  ورودي  آبهاي  كيفيت  بررسي. 1378.  ، س اميدي
موسسه تحقيقات شيالت ايران، مركز تحقيقات  . حله  سايت  پرورشي

  .صفحه 195. شيالتي خليج فارس، بوشهر
Dierberg, F.E. and Kiattisimkul, W. 1996. Issues, impact 

and implications of shrimp aquaculture in Thiland. 

Environmental Management, 20(5):649-666. 

Holme, N.A. and McIntyre, A.D. 1984. Methods for the 

study of marine benthos. 42-43. 

Jones, A. B.;  Donohue. M.J.O.; Dennison, W.C.  2001. 

Assessing ecological impact of shrimp and sweage 

effluent: Biological indicator with standard water 

quality analyses. Estuarine, Coastal and Shelf. Science, 

52:91-102. 

Preston, N.P. and Rothlisberg. P.C. 2000. Aquaculture 

environmental impact in : Outlook 2000. Proceedings 

of the National Outlook Conference. Canberra. 1: 255-

261. 

Rey, C. 2002. Sustainable Texas shrimp farming: Paradox 

or possibility. Texas Senate Resources, 11p. 

Roonback, P., 2001. Shrimp aquaculture state of the art. 

Swedish EIA Center, Report 1. Swedish University of 

Agriculture Sciences (SLU), Uppsala. 50 pp. 

Sreenivasan, A. 1995. Pollution from industrial shrimp 

culture: A serious environmental threat. Fish. Chimes, 

15(5):19-20. 

Suwat, T. 2002. Impact of shrimp pond effluent on oyster 

culture activities: natural seed abundance and 

economics. Department of Marine Science, Factulty of 

Science and Fisheries Technology, Rajmangala 

Institute of Technology, Trang, Thailand. 5 pp. 
  

          ...هاي مزارع پرورش ميگو بر توزيع و تراكم ماكروبنتوزها در اثرات پساببررسي  /همكارانو  اجاللي خانقاه
        1-1389/5/5 پاييز /3اره شم/ سال اول/ شناسي اقيانوس




