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استخرهای پرورش میگو ( )Litopenaeus vannameiدر منطقه گواتر -چابهار
پروین حیدری ارجلو ،آرش شکوری
گروه زیست شناسی دریا ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ،چابهار
نوع مقاله:

چکیده

پژوهشی

در این تحقیق تأثیر عوامل محیطی بر تنوع گونهای اجتماعات ماکروبنتوز در استخرهای پرورش میگو
( )Litopenaeus vannameiدر یک دوره  3ماهه از تیر ماه تا شهریور ماه  1391به صورت ماهیانه به
وسیله گرب اکمن با سطح مقطع  0/2مترمربع در  2استخر در منطقه گواتر -چابهار مورد بررسی قرار
گرفت .بنابراین ،ارتباط میان شاخصهای تنوع شانون ،سیمپسون و غنای گونهای با فاکتورهایی چون
اکسیژن ،درجه حرارت ،شوری ،pH ،دانهبندی و مقدار کل ماده آلی بررسی شد .فاکتورهای مؤثر بر
شاخص تنوع در نقاط مختلف استخرها متفاوت بود به طوریکه در قسمت مرکزی استخر الف (44/6
درصد) و خروجی استخر ب ( 45/4درصد) درصد کل مواد آلی ،در قسمت خروجی ( 30درصد) و ورودی
استخر الف ( 21/4درصد)  ،pHدر قسمت مرکزی استخر ب ( 32/9درصد) فاکتور شوری و در قسمت
مرکزی استخر الف ( 44/6درصد) دانهبندی بیشترین تأثیر را بر شاخص تنوع داشت .آنالیز واریانس
فاکتورهای زیست محیطی و شاخصهای زیستی نشان داد تفاوت معنیدار ( )p<0.05بین شاخص غالبیت
و تنوع و همچنین دما و تراکم در نقاط مختلف استخر وجود دارد .با توجه به اینکه در صنعت پرورش
میگو ،ماکروبنتوزها از اهمیت خاصی برخوردار میباشند ،لذا مطالعات بیشتر روی این موجودات در
محیطهای پرورشی میتواند در توسعه صنعت پرورش میگو تأثیر بسزایی داشته باشد.
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مقدمـه
نقش بیمهرگان آبزی در انتقال انرژی در اکوسیستمهای آبی از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و مطالعه جوامع بنتوزی معیار
مناسبی برای ارزیابی اکولوژیک یک اکوسیستم آبی به شمار میرود ( .)Pearson and Rosenberg, 1978جوامع ماکروبنتوز
نقش عمده ای در استخرهای پرورش میگو ایفا کرده و به عنوان غذای طبیعی برای میگوها محسوب میشوند (رحمانیان و
همکاران .)1383 ،شرایط اکولوژیکی مختلف در پراکنش ماکروبنتوزها موثر بوده و فراوانی و پراکنش این موجودات در
استخرهای پرورشی بستگی به خصوصیات اداره و فاکتورهای اکولوژیکی استخر دارد ( .)Abu Hena et al., 2004ماکروبنتوزها
به سبب وابسته بودن به بستر از جوامع آسیب پذیر به شمار میروند .بنابراین ،به عنوان نشانگر اثر توسعه در محیط یا به
عبارتی ،شاخصهای زیستی کیفیت آب و تغییرات آن در مطالعات اکولوژیک و آثار زیست محیطی انسان حائز اهمیت هستند
(شکوری و همکاران .)1387 ،مفهوم تنوع گونه ای در اکولوژی به طور وسیعی توسط اکولوژیستها مورد بحث واقع شده است.
تنوع گونهای ترکیبی از تعداد گونههای یک مجموعه (غنای گونهای) و ترازی گونهای می باشد که به چگونگی توزیع کل افراد
در میان گونهها اشاره میکند ( .)Muniz and Pires, 2004با مقایسه شاخص های تنوع در مناطق مختلف میتوان به وضعیت
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مواد و روشها
این مطالعه در استخرهای خاکی پرورش میگوی سفید غربی ( )L. vannameiدر منطقه گواتر (طول  61درجه و  27دقیقه
شمالی و عرض  25درجه و  12دقیقه شرقی) در فاصله  120کیلومتری شهرستان چابهار صورت گرفت .از بین  8استخر آب
شور در مزرعه باهوکالت دو استخر با مساحت  1/1هکتار و عمق متوسط  1/8متر و با تراکم ذخیره سازی  20عدد در مترمربع
انتخاب گردید ( به دلیل محدودیتی که صاحبان مزارع ایجاد کردند ،فقط اجازه نمونه برداری از  2استخر داده شد) .در طول 3
ماه تحقیق (تابستان ) 91از هر استخر از سه محل ورودی ،مرکزی و خروجی و از هر محل سه نمونه رسوب به طور ماهانه با
استفاده از نمونهبردار رسوب و بنتوز ( )Ekman Grabبا سطح مقطع  0/2مترمربع برداشته شد .نمونه ها در محل از الک 500
میکرون گذرانده شده و در الکل  70درصد فیکس شدند .سپس به آزمایشگاه منتقل شده و تمام ارگانیسم ها با لوپ
( )Olympus, SZ6045, Japanو میکروسکوپ اینورت (مدل  ،CETIساخت بلژیک) شمارش و مطابق با گروههای ردهبندی
اصلی و به کمک کلیدهای مختلف شناسایی شدند ( Bosch et al., 1994; Fauchald, 1997; Freman and Bracegirdle,
 .)1971; James and Thorpalan, 1991; Jones, 1986همچنین جهت بررسی دانهبندی خاک از هر استخر از سه نقطه
ورودی ،مرکزی و خروجی به طور جداگانه نمونه رسوب برداشته و با استفاده از روش بوکانان ( )Buchanan, 1984بررسی
گردید .همچنین تخمین مقدار  TOMبه روش احتراق ( )Neria and Hopner, 1994انجام گرفت .در این بررسی پارامترهای
محیطی آب از قبیل دما ،شوری ،اکسیژن محلول و  pHبه صورت ماهانه در ایستگاههای تعیین شده با کمک دستگاههای قابل
حمل در محل اندازهگیری و ثبت گردیدند .اندازهگیری فاکتورهای محیطی نظیر درجه حرارت با دماسنج (مدل WTW330با
دقت  0/1درجه سانتی گراد) ،شوری (شوری سنج چشمی مدل  ،ATAGO SIMILLساخت آمریکا) pH ،به وسیله دستگاه
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زیست محیطی و نیز آلودگی احتمالی آن مناطق پی برد .شکوری و همکاران ( )1387به بررسی شاخصهای تنوع و ارتباط آنها
با فاکتورهای محیطی در پرتاران چهار خور در منطقه ماهشهر پرداختند .در این تحقیق مقدار ماده آلی و دانه بندی بیشترین
تأثیر را بر روی تنوع و غالبیت ماکروبنتوزها داشته و تنوع در این خورها در حد پایین گزارش شده است .رزاقی و همکاران
 ،1392ارتباط بین متغیرهای زیست محیطی با ساختار جوامع کفزی در یک اکوسیستم ساحلی تحت تأثیر فعالیتهای انسانی
در خلیج نایبند را مورد بررسی قرار دادند و همبستگی معنیداری بین تغییرات فاکتورهای محیطی و فلزات سنگین و تغییر
ساختار جمعیت بیمهرگان مشخص شد .آنها همچنین گزارش کردند که تنوع در جمعیت بیمهرگان کفزی میتواند به شدت
تحت تاثیر فاکتورهای محیطی قرار گیرد .در مطالعاتی که توسط  )2004( Venturiniو  )2009( Moorakiبر روی جوامع
ماکروبنتیک ناحیه زیر جزر و مدی در ارتباط با آلودگی ناشی از فعالیتهای انسانی صورت گرفت ،ارتباط نسبتاً قوی بین برخی
فاکتورهای محیطی و تنوع و تراکم جوامع بنتیک مشاهده شد .اما در مطالعه  Agardو همکاران ( )1993بر روی ساختار جوامع
ماکروبنتیک دریایی در ارتباط با آلودگی ،ارتباط نسبتاٌ ضعیفی بین فاکتورهای محیطی با ساختار جوامع ماکروبنتیک به دست
آمد .این مطالعه در استخرهای پرورش میگو واقع در جنوب شرقی شهرستان چابهار در منطقه گواتر انجام گرفت .مرکز پرورش
میگوی گواتر در  150کیلومتری شرق شهرستان چابهار ،غرب رودخانه باهوکالتو همجوار با مرز پاکستان واقع شده و دارای
مساحتی بالغ بر  4000هکتار می باشد که حدود  3340هکتار جهت مزارع پرورش میگو طراحی گردیده است و در مجموع
شامل  113مزرعه  20هکتاری میباشد که  4مزرعه به بهرهبرداری رسیده است .پرورش میگوی سفید هندی
( )Peneaus indicusدر این سایت با تولید  68/6تن برای اولین بار در سال  1378شروع شد و در سال  1385به  2500تن
رسید .برای اولین بار پرورش میگو در منطقه گواتر از سال  1377با پرورش میگوی سفید هندی شروع شد و در سال  1388تا
کنون میگوی وانامی ،به خاطر تحمل شرایط محیطی باال و سودآوری بیشتر ،در این استخرها پرورش داده میشود .این بررسی
به عنوان اولین مطالعه با هدف بررسی تاثیر برخی پارامترهای محیطی بر تنوع زیستی ماکروبنتوزها در استخرهای پرورش
میگو انجام شد .با توجه به افزایش روز افزون جمعیت بشری فعالیتهای آبزی پروری امروزه اهمیت فراوانی پیدا کردهاند .لذا
مطالعه اثرات این گونه فعالیتها بر محیط زیست دریا ،از جمله استخرهای پرورشی ضروری به نظر میرسد .از آنجایی که
ماکروبنتوزها در توسعه صنعت پرورش میگو تأثیر بسزایی دارند بنابراین ،الزم است که برنامههای مدیریتی صحیح به منظور به
حداقل رساندن آشفتگی در فاکتورهای محیطی در استخرهای پرورشی برنامهریزی و ساماندهی شود.

بررسی شاخصهای تنوع و ارتباط آنها با فاکتورهای محیطی...

حیدری ارجلو و شکوری

دیجیتالی ( ، wtw.oxi323ساخت آلمان) و اکسیژن محلول نیز با دستگاه اکسیژن سنج پرتابل (مدل  )WTWدر محل
نمونهبرداری اندازهگیری شد .جهت بررسی شاخص های تنوع ،از شاخص شانون ،سیمپسون و ترازی هیل استفاده شد .همچنین
از شمارش مستقیم گونهها (تعداد گونههای موجود در نمونه) جهت مقایسه غنای بین نقاط مختلف استخرها استفاده شد .در
صورتیکه در نمونه تنها یک گونه حضور داشت ه باشد این شاخص برابر صفر خواهد بود و حداکثر آن زمانی است که هر فرد
متعلق به یک گونه باشد.

' =Hشاخص شانون -وینر

 =nتعداد گونه

 = piفراوانی نسبی گونه iام

شاخص سیمپسون نخستین شاخص تنوع به کار رفته در اکولوژی است و از  0تا  1متغیر است .این شاخص نشان میدهد دو
فردی که به طور تصادفی از یک جمعیت بیرون کشیده میشوند تا چه اندازه احتمال دارد که به یک گونه متعلق باشند
( .) Ludwig and Raynolds, 1988چنانچه احتمال تعلق دو فرد به یک گونه باال باشد ،تنوع اجتماع نمونهبرداری شده پایین
است .شاخص سیمپسون از فرمول زیر محاسبه می شود:

 =Dشاخص غالبیت

 = Nتعداد کل گونهها یا همه افراد جامعه

 = niفروانی گونه  iام

در نمونه برداریهای مختلف روی کلیه فاکتورهای زیست محیطی اندازهگیری شده محاسبات پایه آماری (میانگین ،واریانس،
انحراف معیار) انجام گرفت و تغییرات مربوط به این فاکتورها نیز از طریق آنالیز واریانس در سطح ( )p>0/05و با استفاده از نرم
افزار  SPSS 19آزمایش شد .همچنین به منظور بررسی همزمان تأثیر فاکتورهای محیطی بر شاخصهای زیستی ،معادله
رگرسیون بین هر شاخص زیستی و فاکتورهای محیطی محاسبه شد .برای رسم نمودارها از نرم افزار  Excelاستفاده شد.
همچنین برای محاسبه شاخصهای تنوع از نرم افزار  Staticاستفاده گردید.
نتایـج
دامنه نوسانات دمای آب بین 27-33/10درجه سانتیگراد بود .کمترین دما در شهریور ماه به میزان  27/16 ±0/17درجه
سانتیگراد در قسمت بخش ورودی (جدول  )3و بیشترین میزان  33/14 ±0/04درجه سانتیگراد در قسمت خروجی در تیرماه
بود (جدول  .)1در هر نوبت نمونهبرداری تغییرات شوری در بین ایستگاهها قابل مالحظه نبود .دامنه شوری در طول دوره نمونه-
برداری  42/10- 43/88 pptبود .کمترین میزان شوری به مقدار  42/23 ±0/1 pptدر تیرماه در قسمت ورودی (جدول  )1و
بیشترین مقدار شوری  43/31 ±0/1 pptدر شهریور ماه در خروجی بود (جدول  .)3با توجه به نتایج ،شوری و همچنین دمای
آب از سمت ورودی به سمت خروجی استخرها رو به افزایش بوده است .نوسانات اکسیژن محلول بین  4/60تا  3میلیگرم در
لیتر گزارش شد .مقدار اکسیژن محلول در ورودی استخ رها به سمت قسمت خروجی روند کاهشی را نشان داد به طوری که
کمترین میزان اکسیژن محلول در شهریور ماه در بخش مرکزی به مقدار  3/42میلیگرم در لیتر (جدول  )3و بیشترین میزان
آن در مرداد ماه در بخش ورودی به مقدار  4/57 ±0/04ثبت شد (جدول .)2مقدار  pHدر طول نمونهبرداری و از سمت ورودی
به خروجی استخرها در حال افزایش بود .به طوری که کمترین مقدار  8/24 pHدر تیرماه در بخش ورودی (جدول  )1و
بیشترین مقدار در شهریور ماه در بخش خروجی به مقدار  8/40 ±0/03گزارش شد (جدول  .)3همچنین از نظر دانهبندی ،بافت
رسوب استخرهای پرورشی مورد مطالعه فقط از سیلت-رس و دانهبندی ریزتر از  63میکرون تشکیل شده بود .بیشترین درصد
دانهبندی در تیرماه در قسمت خروجی به مقدار  96/20 ±1/97درصد (جدول )1و کمترین به میزان  85/42 ±2/23درصد در
شهریور ماه در بخش ورودی بود (جدول .)3همچنین میزان TOMدر طول نمونهبرداری و از سمت ورودی به خروجی بیشترین
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جدول  .1میانگین و انحراف معیار فاکتورهای محیطی در نقاط مختلف استخرهای پرورش میگو در گواتر در تیر ماه 1391

تیر ماه
دما

ورودی
33/04 ±0/06

مرکزی
33/11 ±0/04

خروجی
33/14 ±0/04

شوری

42/23 ±0/1

42/38 ±0/3

42/46 ±0/5

اکسیژن محلول

3/85 ±0
8/24 ±0

3/81 ±0/03
8/26 ±0

3/77 ±0/01
8/24 ±0/01

دانهبندی

92/25 ±1/18

95/01 ±1/55

96/20 ±1/97

TOM

6/44 ±1/51
11/5 ±2/87
0/201 ±0/04
0/021 ±0/01

6/77 ±2/21
4 ±1/2
0/164 ±0/03
0/058 ±0/03

7/06 ±2/75
3/25 ±1/6
0/123 ±0/05
0/061 ±0/02

pH

تراکم افراد
تنوع
غالبیت

جدول  .2میانگین و انحراف معیار فاکتورهای محیطی در نقاط مختلف استخرهای پرورش میگو در گواتر در مرداد ماه 1391

مرداد ماه
ورودی
33/07 ±0/04
43/12 ±0/06
4/57 ±0/04

مرکزی
32/12 ±0/04
43/17 ±0/1
4/46 ±0/08

خروجی
32/14 ±0/04
43/14 ±0/08
4/42 ±0/08

pH

8/34 ±0/03

8/35 ±0/03

8/35 ±0/04

دانهبندی

89/52 ±3/07

89/46 ±3/96

91/02 ±5/64

TOM

6/42 ±2/70

4/58 ±1/39

5/72 ±2/45

تراکم افراد

35/25 ±13/14

18/75 ±6/83

17/25 ±8/58

تنوع

0/175 ±0/07

0/113 ±0/02

0/089 ±0/05

غالبیت

0/060 ±0/04

0/075 ±0/03

0/093 ±0/01

دما
شوری
اکسیژن محلول
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میزان را به خود اختصاص داد .نوسانات  TOMاز  4/58 ±1/39در مرداد ماه در قسمت مرکزی تا  7/06 ±2/75در تیر ماه در
بخش خروجی گزارش شد .به طور کلی در بررسی جامعه ماکروبنتوزها  4خانواده 7 ،جنس و  5گونه شناسایی شدند .فراوانی
کل ماکروبنتوزها  1419عدد در متر مربع برآورد شد که بیشرین فراوانی مشاهده شده به ترتیب مربوط به کرمهای پرتار با
فراوانی  ،%54/75خرچنگها با فراوانی  ،%35/15کرمهای کمتار با فراوانی  %4/85و شکمپا با فراوانی %1/15بود .در این میان
بیشترین فراوانی به گونه  Gymnonereis sp.با فراوانی  % 52/97و کمترین فراوانی به گونه  Pirenellaconicaبا فراوانی %1/15
تعلق داشت .تراکم ماکروبنتوزها از سمت ورودی به خروجی در حال کاهش بود .بیشترین تراکم ماکروبنتوزها در مرداد ماه در
بخش ورودی ( )35/25 ±13/14در متر مربع وکمترین تراکم ( )3/25 ±1/6در تیر ماه در بخش خروجی گزارش شد .همچنین
بیشترین میزان تنوع ( )0/201 ±0/04و کمترین مقدار غالبیت ( )0/021 ±0/01در تیر ماه در قسمت ورودی ثبت شد.
کمتیرن میزان تنوع ( )0/051 ±0/02در شهریور ماه و در بخش خروجی و بیشرین غالبیت ( )0/25 ±0/05در شهریور ماه و در
قسمت مرکزی محاسبه شد.

بررسی شاخصهای تنوع و ارتباط آنها با فاکتورهای محیطی...

حیدری ارجلو و شکوری

جدول  .3میانگین و انحراف معیار فاکتورهای محیطی در نقاط مختلف استخرهای پرورش میگو در گواتر در شهریور ماه 1391

شهریور ماه

شوری

43/22 ±0/16

43/26 ±0/1

43/31 ±0/1

اکسیژن محلول

3/52 ±0/08

3/42 ±0

3/43 ±0/04

pH

8/38 ±0/03
85/42 ±2/23

8/39 ±0/04
90/28 ±1/23

8/40 ±0/03
91/76 ±2/81

6/43 ±1/19
15/75 ±11/09
0/147 ±0/03
0/023 ±0/01

6/45 ±0/98
14/5 ±11/5
0/104 ±0/04
0/25 ±0/05

6/98 ±1/39
6/25 ±5/06
0/051 ±0/02
0/113 ±0/07

دانهبندی
TOM

تراکم افراد
تنوع
غالبیت

جدول  .4همبستگی بین فاکتورهای زیست محیطی در نقاط مختلف استخرهای پرورش میگو در منطقه گواتر (تابستان )1391

دما
شوری
-0/5684

* 0/7943
* -0/5324

اکسیژن

0/2905

-0/3421

-0/2986

اکسیژن

TOM

0/1401

-0/4831

0/3985

0/4985

TOM

-0/0841

0/2303

0/1342

-0/3525

-0/3421

تراکم

*

0/0819

قسمت ورودی
*

pH

تراکم
GS

-0/3885

0/4643

-0/2305

0/2291

0/0531

شوری
pH

GS

دما
شوری
-0/068

* 0/4629
-0/1965

اکسیژن

-0/231

-0/3069

-0/2565

اکسیژن

TOM

-0/322

-0/142

0/1995

-0/0219

TOM

تراکم

-0/1362

0/0371

-0/096

-0/3666

0/1568

-0/1301

0/351

قسمت مرکزی
pH

GS

*

شوری
pH

0/5431

0/0014

تراکم

0/144

-0/2845

GS

دما
شوری
-0/5311

* 0/6881
-0/137

اکسیژن

0/0304

-0/2734

-0/3842

اکسیژن

TOM

-0/1295

0/0872

0/1076

0/4231

TOM

تراکم

-0/0652

0/345

-0/141

-0/2493

-0/4861

تراکم

-0/2036

0/0771

-0/196

-0/3956

0/0579

0/0684

GS

قسمت خروجی
pH

GS

*

(* :معنی دار در سطح  :** ، 0/05معنی دار در سطح )0/01
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دما

ورودی
27/16 ±0/17

مرکزی
27/23 ±0/39

خروجی
27/19 ±0/2

دانشگاه هرمزگان
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جدول  .5آنالیز واریانس فاکتوررهای زیست محیطی در نقاط مختلف استخرهای پرورش میگو در منطقه گواتر (تابستان  )1391در سطح P< 0/05

فاکتورهای زیست محیطی
دما
شوری
تراکم
pH
TOM
GS

مرکزی

P

F

R

P

F

R

P

F

R

0/03161
0/56483
0/9735
0/2160
0/3652
0/8784
0/0781

0/03
0/59
0/06
0/376
1/4
0/18
2/31

*
n.s
n.s
n.s
n.s
n.s
n.s

0/9941
0/631
0/1754
0/5003
0/9674
0/5011
1/43

0/01
0/44
1/89
0/85
0/02
0/73
1/41

n.s
n.s
n.s
n.s
n.s
n.s
n.s

0/9964
0/9471
0/6012
0/0410
0/9244
0/9005
0/2933

0
0/06
0/41
2/34
0/09
0/4
1/55

n.s
n.s
n.s
*
n.s
n.s
n.s

( :nsبی معنی  :* ،معنی دار)
جدول  .6آنالیز واریانس شاخصهای زیستی در نقاط مختلف استخرهای پرورش میگو در منطقه گواتر (تابستان  )1391در سطح P< 0/05

شاخصهای زیستی
غنای گونهای
غالبیت
تنوع

ورودی

P
0/412
0/301
0/412

F
0/6
1/13
0/75

مرکزی

R
n.s
n.s
n.s

P
0/5813
0/9421
0/6355

F
0/51
0/07
0/41

خروجی

R
n.s
n.s
n.s

P
0/2631
0/0204
0/0423

F
1/43
5/2
3/65

R
n.s
*
*

( :nsبی معنی  :* ،معنی دار)

بحث
در میان ماکروبنتوزهای بررسی شده ،فون پرتاران بیشترین فراوانی ( )%54/75را به خود اختصاص دادندکه نشان دهنده درجه
باالیی از ارتباط داخلی و سازگاری این موجودات با چنین محیط منحصر به فردی است .طبق نتایج فوق ماکروبنتوزها در تیرماه
( 18عدد در متر مربع) دارای کمترین فراوانی و در ماه مرداد ( 72عدد در متر مربع) دارای بیشترین فراوانی بودند .فراوانی کم
در ماه تیر به این دلیل میباشد که نمونه برداری انجام شده در تیرماه  3روز بعد از آبگیری استخرها انجام شد و شرایط
محیطی از قبیل حاصلخیزی خاک ،تغذیه و دمای محیط برای رشد و تراکم ماکروبنتوزها مساعد نبود .طبق نتایج حاصله تراکم
ماکروبنتوزها در نقاط مختلف استخر دارای اختالف معنیدار ( )P< 0/05بود .به این ترتیب که از سمت ورودی استخرها به
سمت قسمت خروجی از فراوانی ماکروبنتوزها کاسته میشود که رحمانیان و همکاران ( )1383در بررسی فراوانی ماکروبنتوزها
در استخرهای پرورش میگو در منطقه دلوار بوشهر به این نتیجه دست یافتند .در این بررسی ،در قسمت ورودی استخرها به
دلیل تبادل و حرکت آب میزان اکسیژن محلول برای ماکروفون ها مساعد بود .با توجه به اینکه  Shishechianو Yusoff
( )1999گزارش کرد که حد مجاز  TOMبرای استخرها  5درصد برای حالت غنی از مواد آلی گزارش شده ،در مقادیر باالتر از
آن احتمال آلودگی وجود دارد؛ در این بررسی میزان مواد آلی و مواد زائد تجمع یافته در حدی نبود که بتواند تأثیر منفی بر
ماکروبنتوزها داشته باشد .ذر ات رسوب نسبت به بافت رسوب در قسمت خروجی ،از فشردگی کمتری برخوردار بود و این امر
باعث تبادل اکسیژن و مواد غذایی در رسوبات شده و شرایط محیطی حاکم نسبت به قسمت خروجی بهتر بود .هرچه ذرات
رسوب فشرده تر و ریزتر باشد میزان کل مواد آلی نیز زیاد میشود ( .)Nybaken, 1993نتایج در این بررسی نشان داد بین مواد
آلی کل و دانهبندی همبستگی مثبت وجود دارد .مطالعات انجام شده توسط  Pearsonو  ،)1978( Rosenbergکه حاکی از
کاهش فراوانی ماکروبنتوزها به دلیل تجمع مواد آلی است نیز این همبستگی را اثبات میکند .میانگین درصد  TOMدر طول
دوره نمونه برداری نشان داد که میزان درصد  TOMاز تیر ماه تا شهریور ماه رو به افزایش بوده است .به نظر میرسد این
افزایش مواد آلی به دلیل افزایش مواد دفعی میگو ،ارگانیسمهای مرده و غذای خورده نشده توسط میگوها باشد (رحمانیان و
همکاران1383 ،؛ فرخ بین و همکاران .)1391،نتایج مشخص کرد بین تراکم موجودات با  TOMو دانه بندی همبستگی منفی
84
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اکسیژن

ورودی

خروجی

بررسی شاخصهای تنوع و ارتباط آنها با فاکتورهای محیطی...

حیدری ارجلو و شکوری

منابـع
رحمانیان ،م ،.قربانی نصرآبادی ،ر ،.حق شناس ،آ . 1383 .ترکیب و فراوانی ماکروبنتوزها در استخرهای پرورش میگوی سفید هندی
( )Penaeus indicusدر منطقه دلوار استان بوشهر .علوم کشاورزی و منابع طبیعی .سال یازدهم ،شماره  ،3صفحات .153-161
شکوری ،آ ،.سواری ،ا ،.نبوی ،س .م .ب ،.یاوری ،و .1387 .بررسی شاخص های تنوع و ارتباط آنها با فاکتورهای محیطی در پرتاران برخی از
خورهای منطقه ماهشهر .پژوهش و سازندگی .سال چهارم ،شماره  ،81صفحات .136-148
فرخ بین ،ش ،.طاهری زاده ،م ،.کامرانی ،ا .1391 .بررسی فون بنتیک استخرهای پرورش میگوی سایت دلوار بوشهر و رابطه آن با تولید میگو.
شیالت .سال ششم ،شماره  ،3صفحات .45-54
رزاقی ،م ،.شکری ،م ،.سواری ،ا ،.پازوکی ،ج .1392 .شناسایی ارتباط بین متغیرهای زیست محیطی با ساختار جوامع کف زی در یک
اکوسیستم ساحلی تحت تأثیر فعالیتهای انسانی؛ مطالعه موردی خلیج نایبند (شمال خلیج فارس) .بوم شناسی آبزیان .سال سوم ،شماره
 ،1صفحات .29-38
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وجود دارد .نتایج این مطالعه نشان داد که میزان درجه حرارت در نقاط مختلف استخر در طول نمونه برداری دارای اختالف
معنی دار بود و از قسمت ورودی استخر به سمت قسمت خروجی افزایش یافته و از ماه تیر به ماه شهریور کاهش یافت .در
قسمت ورودی استخرها به دلیل وجود جریان و تداخل آب ،دما دارای نوسان بود و نسبت به قسمت خروجی که آب بدون
نوسان و تداخل بود ،دمای کمتری داشت .طبق مطالعات انجام شده در کرمهای پرتار ،افراد یک گونه جهت زادآوری مشخصه
دمایی خاصی دارند .لذا افزایش دمای آب یک عامل مهم در رهاسازی گامتها به شمار می رود (شکوری و همکاران.)1387 ،
بنابراین تفاوت در زمان گامت ریزی یک گونه در دو محیط مختلف امکان دارد که تنها به دلیل تغییر دمای آب باشد
( .)Muniz and Pires, 2004در این بررسی بین دمای آب و شوری ارتباط و همبستگی مثبت معنی دار و بین تراکم با شوری
همبستگی منفی وجود داشت به طوری که با افزایش دما تبخیر زیاد شده و بر شوری افزوده و به دنبال آن از میزان اکسیژن
محلول کاسته میشد .ه مچنین بین تراکم با اکسیژن محلول همبستگی مثبت وجود داشت .در قسمت ورودی استخرها به
دلیل وجود دریچه های آبگیر و وجود جریان آب بیشترین اکسیژن محلول را داشتیم ،اما در قسمت انتهایی یا خروجی استخر
به دلیل عدم جریان آب کمترین میزان اکسیژن محلول وجود داشت .جمعیت و حضور فون کفزی نیز رابطه مستقیمی با
اکسیژن محلول در آب دارد؛ به طوری که در صورت عدم اکسیژن تجزیه بی هوازی افزایش یافته و محیطی نامساعد برای رشد
و تغذیه موجودات بنتیک فراهم میگردد ( .)Abu Hena et al., 2004در مناطقی که فاکتورهای محیطی برای نگهداری
گونههای م ختلف مناسب است و نوع بستر اجازه همزیستی موجودات مختلف را میدهد ،تنوع گونهای و غنای گونهای باالتر
میرود ( .)Heilskov and Holmer, 2003در صورتی که ایستگاههای مربوط به استخرهای مورد بررسی اختالف زیادی در نوع
بستر با یکدیگر نداشتند و معنی دار نبودن تغییرات دانهبندیهای در ایستگاههای مختلف نیز مؤید این امر بود .چنانچه بستر
یکنواخت بوده و توسط گونه های غالب اشغال شده باشد ،مانند آنچه در این بررسی مشاهده شد ،از تنوع گونهای کاسته
میشود .از آنجا که بین شاخص تنوع و غالبیت رابطه معکوس وجود دارد ،مشاهده میشودکه با کاهش تنوع بر غالبیت گونهای
افزوده شده است .فشردگی رسوب ،کمبود اکسیژن و باال بودن مواد آلی از عوامل مؤثر در پایین بودن تنوع میباشند (شکوری و
همکاران .)1387 ،شوری GS ،TOM ،pH ،و اکسیژن محلول به ترتیب بیشترین تأثیر را بر تنوع داشتهاند .طبق بررسیهای به
عمل آمده توسط  )1972( Tomasمشخص شد که بین میزان تولید و فراوانی بنتوزها یک رابطه خطی مثبت وجود دارد .تنوع
و غالبیت در قسمت خروجی استخر نسبت به سایر قسمت ها دارای اختالف معنی داری بود .با توجه به نیاز روز افزون بشر،
فعالیتهای آبزی پروری از اهمیت خاصی بر خوردار می باشد .از آنجایی که ماکروبنتوزها از جمله پرتاران مورد تغذیه میگوها
قرار می گیرند در صنعت پرورش میگو بسیار واجد اهمیت می باشند .لذا مطالعات بیشتر روی این موجودات در محیطهای
پرورشی می تواند در توسعه صنعت پرورش میگو تأثیر بسزایی داشته باشد .بهتر است در ماه های تابستان به خصوص در مرداد
ماه پمپ های هوا زمان بیشتری روشن باشند تا بتوانند اکسیژن مورد نیاز جهت تجزیه مواد آلی جمع شده در کف بستر
استخرهای پرورش میگو را تأ مین نموده و شرایط مطلوبتری را برای میگوها فراهم نمایند .لذا می توان با اعمال تدابیری از
ج مله قرار دادن هواده و افزایش تعداد دفعات آبگیری ،در جهت مدیریت صحیح استخرهای پرورش میگو پیش رفت.
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