شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران
دوره  ،72شماره  ،3پاییز 1398
صفحات 297-314

تعیین دانه بندی ،مواد آلی کل و جوامع باکتریهای بیهوازی اختیاری رسوب
تحت تأثیر پرورش قزلآالی رنگینکمان ()Oncorhynchus mykiss
در قفس شناور در منطقه عباسآباد ،حوضه جنوبی دریای خزر
1
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 -1گروه شیالت ،دانشکده منابعطبیعی دریا ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.
 -2بخش آبزیپروری ،پژوهشکدهی اکولوژی دریای خزر ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی.
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چکیده
این تحقیق با هدف تعیین دانهبندی بستر ،مواد آلی کل و جوامع باکتریهای بیهوازی اختیاری رسوب تحت تأثیر فعالیت پرورش قزلآالی رنگینکمان
در قفس در منطقه عباسآباد ،حوضه جنوبی دریای خزر طراحی گردید .بدین منظور نمونهی رسوب از فواصل  100 ،50 ،5و  1000متری از قفسهای
پرورش ماهی طی  4دوره شامل ماه دی (قبل از پرورش) و اسفند  1393و ماه اردیبهشت (دوره پرورش) و ماه مرداد ( 1394بعد از دوره پرورش)
جمعآوری شدند .تعیین دانهبندی بستر نشان داد که جنس بستر بیشتر از دانههای سیلت-رس  91/7درصد و ماسه خیلی ریز  6/44درصد تشکیل
شده بود و ساختار آن تحت تأثیر فعالیت پرورش ماهی در قفس قرار نگرفت .میزان مواد آلی کل رسوب فقط در دورههای مختلف نمونهبرداری تفاوت
معنیدار داشت ( )P>0/05بهطوریکه ،بیشترین میزان آن همزمان با دورهی پرورش مشاهده گردید در حالیکه ،اثر فاصله از مرکز قفس معنیدار
نبود ( .)P<0/05بیشترین فراوانی باکتریهای بیهوازی اختیاری رسوب در مردادماه گزارش شد ( ،)P>0/05اما بین ایستگاههای مختلف تفاوت
معنیدار مشاهده نگردید ( .)P>0/05بهنظر میرسد فعالیت پرورش ماهی قزلآالی رنگینکمان در قفس در منطقه عباسآباد ،بهدلیل کوتاه بودن
دوره پرورش و جریانات آبی قوی منطقه پیرامون مزرعه کوچک مقیاس اثر قابل مالحظهای روی عوامل مورد بررسی محیط اطراف قفس نداشت
بهطوریکه ،تغییرات مشاهده شده بیشتر با تغییرات فصلی مرتبط بود.
واژگان کلیدی :پرورش ماهی در قفس ،قزلآالی رنگینکمان ،مواد آلی کل ،باکتری بیهوازی ،رسوب ،دریای خزر.
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Abstract
This study was designed to determine the sediment structure, Total Organic Matter (TOM) and facultative
anaerobic bacteria communities of sediment affected by cage culture of rainbow trout in the coastal waters of
Abbas Abad area (southern basin of the Caspian Sea). For this purpose, sediment samples were collected at
distance of 5, 50, 100 and 1000 m from the cages in December 2014 (before the culture period), March and
April (production period) and August 2015 (after the culture period). Determination of sediment grading
showed that its structure was composed of silt-clay (91.7%) and very fine sand (6.44%) and the sediment
structure was not affected by the cage culture. The Total Organic Matter was significantly different only
between the sampling periods (P<0.05) so that the highest amount of Total Organic Matter (TOM) was
observed during the production period whereas, it was not affected by the distance from the cages (P<0.05). It
seems that the rainbow trout cage culture in the Abbas Abad region no remarkable effect on the factors studied
in the vicinity of small scale ﬁsh cages due to the short duration of cage culture and strong water currents, so
that observed changes were more associated with seasonal fluctuant.
Keywords: Cage culture, rainbow trout, Total Organic Matter, anaerobic bacteria, sediment, Caspian Sea.
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تعیین دانه بندی ،مواد آلی کل و جوامع باکتریهای بیهوازی...

 .1مقدمه
در حال حاضرررر پرورش ماهی در قفس به عنوان
سررریعترین مسرریر در پاس ر به نیاز جهانی ،بخصررو در
ک شورهای در حال تو سعه مح سوب میگردد .بهطور کلی،
پرورش مرراهی در آبهررای داخلی ،معمول ترین روش
پرورش ماهی در دنیاسرررت که تولید آن بین سرررال های
 2014-2005حدود  65درصد افزایش یافته است .در این
میان پرورش در ا ستخرهای خاکی بی شترین سهم را دارد
اگرچه پرورش ماهی در قفس نیز در مکانهای مناسررر ،
در حال افزایش است ( .)FAO, 2016آبزیپروری در ایران
نیز رشررد نسرربتا سررریعی داشررته اسررت بهطوریکه میزان
تولید از  3219تن در سررال  1987به  320000/2تن در
سررال  2014رسرریده اسررت ( )FAO, 2016و با توجه به
پی شینهی قابل قبول و پتان سیلهای باالی آبزیپروری در
ایران میتوان به بهبود این صرررنعت در آینده نیز امیدوار
بود.
بیش از  %30تولیدات اولیه در فالت قاره ،شامل تولید
مواد معررد نی نرراشررری از ت زیررههررای بررا ک تریررا یی
( )Nascimento et al., 2012اسررت که در زیر رسرروبات
وجود دارد ( .)Canfield et al., 1993جوامع میکروبی
ک فزی ن قش بسرررریررار م ه می را در چرخررههررای
بیوژئوشیمیایی دریایی ایفا میکنند ( ;Louati et al., 2013
 )De Moraes et al., 2014و به علت نقش اثبات شرردهی
جوامع باکتر یایی رسرررو بات در بازچرخش مواد م غ ی،
عملکرد اکو سی ستم و همچنین ح سا سیت زیاد به ر سوب
مواد به عنوان شاخ صی از ردپای اثرات پرورش آبزیان در
قفس ( ،)Bissett et al., 2007بسریار مفید خواهد بود که
از چگونگی واکنش آنها به افزایش مواد آلی آگاه شرررویم.
پرورش در قفس دریاچهای آزادماهیان به عنوان یک منبع
مهم شناخته شده از ضایعات آلی و مواد مغ یهایی است
که باعث افزایش سطوح مواد آلی و مغ ی در ستون آب و
در نتی هی افزایش رشررررد باکتری های اطراف قفس
()Tamminen et al., 2011; De silva, 2012; Caruso, 2014
خواهد شد .بهطور کلی نگرانیهای عمومی در ارتباط با اثرات
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زیسررررت م ح ی طی پرورش در ق فس آ بزیرران در هر دو
اکوسیستمهای آب شیرین و دریایی در تعدادی از گزارشات
وجود دارد (.)Guo and Li, 2003; Yucel-Gier et al., 2007
تمامی این اثرات وجود خواهد داشرررت مگر این که تراکم
ماهی پرور شی و شرایط مورفومتریک و هیدرولوژی ،نقش
کنترلی را با توجه به درجه تخری این اثرات ایفا کنند
( ;Grigorakis and Rigos, 2011; Plavan et al., 2012
.)Price and Morris, 2013
در ایران م طال عاتی روی جن به های مختلف پرورش
ماهی قزلآالی رنگینکمان و رژیم های غ ایی این ماهی
ان ام شررده اسررت اما در ارتباط با اثرات پرورش در قفس
این ماهی مطالعات بسررریاری محدودی و در حد مطالعات
ابتدایی ان ام شده است که از آن جمله میتوان به مطالعه
 Bagheriو همکاران ( )2016اشررراره نمود .برای بررسررری
بیشتر ،دسترسی به دانش و درك کلی اکوسیستمهای آبی
بهعنوان پیششرطی مناس جهت برآورد اثرات آبزیپروری
در قفس و تعدیل این اثرات مورد نیاز است .بنابراین تحقیق
حاضرررر با هدف تعیین دانهبندی ،مواد آلی کل و جوامع
باکتری های بیهوازی اخت یاری رسررروب پیرامون پرورش
قزلآالی رنگینکمان در قفس شررناور منطقه عباسآباد در
حوضه جنوبی دریای خزر صورت گرفت.

 .2مواد و روشها
این تحقیق در سرراحل جنوبی دریای خزر در اسررتان
مازندران در منطقهی عباس آباد ،با موقعیت جغرافیایی
 36درجه و  43دقیقه عرض شرررمالی و  51درجه و 15
دقیقه طول شرقی ،ان ام گرفت.
برای ان ام این تحقیق 4 ،ای ستگاه؛ ای ستگاه اول در لبهی
قفس های پرورش ماهی قزلآالی رنگینک مان ( 5متری از
قفس) ،ایسررتگاه دوم در فاصررله  50متری از قفس ،ایسررتگاه
سرروم در فاصررله  100متری و ایسررتگاه چهارم (شرراهد) در
فا صله  1000متری از قفس در جهت وزش باد و جریان آب
به سمت شرق ،به سمت غرب و به سمت ساحل دریای خزر
(در م موع  12مکان) در نظر گرفته شد (شکل .)1
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شکل  -1موقعیت قفس و ایستگاهها در منطقه مورد مطالعه -عباسآباد.

این پژوهش از دیماه سررال  1393تا مردادماه 1394
در بخش آبهای زیرسررطحی ایسررتگاههای م کور ان ام
شرررد .فعالیت پرورش ،از ماهیانی با وزن پیشپرواری با
میانگین  200گرم ،شروع شد .میزان ذخیره سازی اولیه
حداکثر  5تن بهازای هر قفس و بطور متوسرررط ت عداد
ذخیره سرررازی  25000قط عه ماهی بود که ماهی های
ذخیره شرررده طی  4ماه دورهی پرورش به بیش از 800
گرم ر سیدند 4 .قفس پرور شی با قطر  20متر ،ارتفاع تور
 8متر (چشرررمهی تور  20میلیمتر) و تاج یک متر که در
فاصله  5کیلومتری از ساحل و در عمق  30متری از سطح
دریا مسررتقر شررد .توانایی اسررمی تولید هر قفس  25تن
اسررت ولی بهدلیل احتمال کمترین احتسرراب خطرپ یری
(عدم آگاهی پرورشدهندگان از اکولوژی محل اسرررتقرار
قفس مان ند وجود طو فان ها و در نتی ه جلوگیری از
خسررارات احتمالی) ،عمالح حداکثر  15تن از آن برداشررت
شد .غ ادهی روزانه بصورت دستی در دو نوبت در ساعات
 09:00و  16:00به اندازه  3درصرررد از وزن بدن ماهیان
ان ام شرررد .ترکیبات غ ایی پلتها شرررامل (41درصرررد
پروتئین18 ،در صد چربی ،در صد کربوهیدرات10 ،در صد
خاکسررتر 8 ،درصررد رطوبت و 3درصررد فیبر) بود و میزان

ضرررری تبدیل غ ایی بدون احتسررراب هدر رفت غ ا 1
بهد ست آمد (میزان ف سفر و نیتروژن کل در غ ا بهترتی
 0/6و  6/56درصد محاسبه شد) .نمونهبرداریهای زیستی
و غیر زی ستی طی  4مرحله شامل قبل از ذخیره سازی در
قفس (دیماه  ،)1393اواسرط دوره پرورش (اسرفندماه ،با
تراکم بی شتر) ،اواخر دوره پرورش (اردیبه شتماه ،با تراکم
کمتر) و سررره ماه پس از اتمام دورهی پرورش (مردادماه
 )1394جهت بررسررری اثرات زیسرررتمحیطی پرورش در
قفس ،صورت گرفت .الزم بهذکر ا ست که یکی از قفسها
بهدلیل برخورد طوفان بسرریار شرردید در اسررفندماه در هم
شررکسررت و به سرراحل منتقل گردید و در نتی ه از میزان
تراکم کل کاسته شد.

 .1.2اندازهگیری مواد آلی کل در رسوب ()TOM
جهت نمونهبرداری از مواد آلی موجود در رسررروبات از
نمو نهبردار گرب اسرررتفاده شرررد که میزان  200گرم از
ر سوبات بردا شت گردید .برای محا سبه مقدار در صد مواد
آلی کل رسرروب ابتدا بوتههای چینی را با قرار دادن آنها
در آون به مدت  2سراعت در دمای  75درجه سرانتیگراد
خشک کرده و سپس مقداری رسوب در داخل بوتهها قرار
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داده و آن را وزن کردیم ( .)Aسرپس مدت  24سراعت در
آون با دمای  105درجه سانتیگراد قرار داده شدند (.)B
پس از این مدت نمونه ها به مدت  4سررراعت در کوره با
دمای  550درجه سررانتیگراد قرار گرفته ( )Cو در نهایت
با اسرررتفاده از رابطه زیر میزان  TOMمحاسررربه گردید
(.)Holme and Mcintyre, 1984
B−C
× 100
A−B

= TOM

 .2.2تعیین دانهبندی رسوب منطقه مورد مطالعه
جهت تعیین دانهبندی رسوبات ،نمونه رسوب بهوسیله
گرب از هر ایستگاه برداشت شد .ابتدا بیش از  100گرم از
نمونه رسوب در آون و در دمای  105درجه سانتیگراد به
مدت  24سررراعت خشرررک گردید .سرررپس  100گرم از
رسرروبات خشررک شررده را بهمدت  24سرراعت در 250
سریسری آب و  10سریسری هگزا متافسرفات سردیم (با
غل ظت  6/28گرم در لیتر) قرار گر فت .پس از قرار دادن
روی ت کانده نده الکتریکی بهترت ی از ا لک با چشررر مه
 125 ،250 ،500 ،1000و  63میکرون عبور داده و پس
از خشک کردن در آون رسوب باقیمانده روی هر الک وزن
شد ( )Holme and Mcintyre, 1984و سپس سهم وزنی
هرکدام از ذرات بهصورت درصد بیان گردید.

 .3.2تعیین باکتریهای بیهوازی اختیاری رسوب
برداشت نمونه از رسوبات توسط نمونهبردار گرب ان ام
گردید که بهصرررورت اسرررتریل و بدون تماس دسرررت در
قوطیهای پال ستیکی ا ستریل قرار داده شد و سپس در
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کنار پودر ی به آزمایشررگاه میکروبیولوژی پژوهشررکدهی
اکولوژی دریای خزر منتقل گردید .پس از نمونهگیری از
رسوب (در کمتر از  5تا  6ساعت) و تهیه رقتهای متوالی
( 0/01 ،0/1و  )0/001در سرم فیزیولوژی 1 ،میلیلیتر از
نمونههای تهیه شده ،روی محیط ک شت به طور پورپلیت
کشرررت داده شرررد .برای شرررمارش باکتریهای بیهوازی
اختیاری رسرروب از محیط کشررت تریپتیک سرروی آگار
( )TSAاستفاده شد .باکتریهای بیهوازی اختیاری بعد از
 48سرراعت انکوباسرریون در دمای  35درجه سررانتیگراد
شمارش شدند (.)Faddin and Jean, 2000
ق بل از ت ز یه و تحل یل ،داده ها از نظر نر مال بودن با
اسررتفاده از آزمون کولموگرف-اسررمیرنوف و شرراپیروویلک
آزمون شررردند .جهت ت زیه و تحلیل اثر زمان و ایسرررتگاه
بهطور جداگانه روی دانهبندی ،میزان مواد آلی کل و فراوانی
جوامع باکتری های بیهوازی اخت یاری رسررروب از آزمون
واریانس یکطرفه و جهت مقایسررهی میانگین از آزمون چند
دامنهای دانکن با اسررتفاده از نرمافزار  SPSS 17در سررطح
احتمال  0/05ان ام شد.

 .3نتایج
 .1.3تعیین دانهبندی بستر منطقهی مورد مطالعه
در تعیین دانهبندی بسرتر منطقه مطالعه شرده در کل
دوره ،مشرخ گردید که جنس بسرتر بیشرتر از دانههای
سررریلت-رس ( 91/7درصرررد) و ماسررره خیلی ریز (6/44
در صد) ت شکیل شده بود (نمودار شکل  )2و سایر موارد
سرهم بسریار کمی ( 1/86درصرد) در تعیین جنس بسرتر
داشتند (جدول .)1

جدول  -1دانهبندی بستر در منطقهی عباسآباد (.)1394-1393
اندازه دانه

میانگین (درصد)

گراویل ()<1mm
ماسه درشت ()0/1-5 mm
ماسه متوسط ()0/0-25/5 mm
ماسه ریز ()0/0-125/25 mm
ماسه خیلی ریز ()0/0-063/125 mm
سیلت-رس ()>0/063 mm

0/33
0/23
0/28
0/99
6/44
91/7
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۱۰۰

سیلت-رس

۶۰
۴۰
۲۰

ماسه خیلیریز

دانه درشت

درصد دانهبندی بستر

۸۰

۰
<0.125mm

>0.063mm

0.125-0.063mm
اندازه دانه بستر

شکل  -2نمودار دانهبندی بستر منطقه مورد مطالعه در کل دوره تحقیق.

 50متری و در دیماه بهدسرررت آمد .بهطور کلی کمترین
در صد ما سه خیلیریز در دی و ا سفندماه وجود دا شت و
بیشرررترین آن در ه مهی ایسرررت گاه مربوط به دورهی
اردیبهشررررتمرراه بود .این ت غییرات در هی کرردام از
ای ستگاههای مربوط به هر دوره معنیدار نبود (.)P<0/05
تغییرات مربوط به درصرررد سررریلت-رس تقریبا برعکس
تغییرات درصد ماسه خیلیریز بود (جدول .)2

 .2.3تعیین دانهههبنههدی مههاسهههههی خیلی ریز و
سیلت-رس بستر منطقهی مورد مطالعه
الزم به ذکر اسررت که درصررد ماسرره خیلیریز نیز طی
دورههای مختلف در هر ایسررتگاه (ب ز در ایسررتگاه 100
م تری) دارای ا خ تالف م ع نیدار بود ( )P>0/05کرره
بی شترین در صد آن ( 32/05در صد) در ای ستگاه 1000
متری در اردیبه شتماه و کمترین در صد آن در ای ستگاه

جدول  -2تعیین میانکین(میانگین  ±انحراف معیار) درصد دانهبندی رسوب در ایستگاه و دورههای مختلف تحقیق.
زمان

دانهبندی

ایستگاه

ماسه خیلی ریز

5
50
100
1000

1/68 ± 0/36B
1/49 ± 0/14B
2/1 ± 0/46 A
2/46 ± 0/98 B

5

96/85 ± 0/97 A

97/41 ± 0/08 A

50

97/24 ± 0/36

97/05 ± 0/37

سیلت-رس

100
1000

A

A

دی

اسفند

اردیبهشت

مرداد

1/58 ± 0/16B
1/69 ± 0/3 B
1/88 ± 0/71A
4/4 ± 3/77 B

13/28 ± 5/2A
11/64 ± 5/4A
16/1 ± 15/84 A
32/05 ± 26/42 A

3 ± 2/89B
2/42 ± 1/44B
2/14 ± 0/5 A
5/09 ± 5/07 B

84/56 ± 6/81B

95/28 ± 2/82A

87/18 ± 5/86

A

95/42 ± 2/6

82/92 ± 17/12

A

95/3 ± 1/1

96/7 ± 0/88

96/18 ± 0/9 A

A

A

95/81 ± 0/9

94/1 ± 4/58 AB

B
A

65/26 ± 28/48 B

89/98 ± 10/66 AB

 -حروف غیرمشابه در هر ردیف نشاندهنده تفاوت معنیدار بین دورههای مختلف تحقیق در سطح  0/05است.

قابل توجه اسرررت که تعیین درصرررد دانه ماسرررهی
خیلیریز نشررران داد که میزان آن در اردیبهشرررتماه در
همهی ایسرررتگاه ها افزایش قابل مالحظهای پیدا کرد .در

این افزایش روند ن سبتا منظمی م شاهده شد بهطوری که،
این افزایش در ج هت های غرب و بخصرررو جنوب در
ایستگاههای دورتر از قفس بیشتر بود (نمودار شکل .)3
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شکل  -3نمودار درصد تغییرات دانهی ماسه خیلی ریز طی دوره مطالعه.

 .3.3مواد آلی کل در رسوب ()TOM
تغییرات میزان  TOMبه گو نهای دارای رو ند منظمی
بود چراکه ب ز ایسرررتگاه  5متری ،سرررایر ایسرررتگاهها در
دورههای مختلف (ب ز مردادماه) معنیدار نبود (.)P<0/05
در ایستگاه  5و  50متری بیشترین میزان  TOMدر اسفند

و اردیبه شتماه م شاهده گردید .در ای ستگاههای دیگر نیز
باالترین میزان  TOMدر اسرررفندماه و سرررپس در دی و
اردیبهشرررتماه و کمترین آن هم در تمام دورهها متعلق به
مردادماه بود .اما تغییرات بین ای ستگاهی مربوط به هر دوره
(اثر فاصله از قفس) معنیدار نبود (جدول .)3

جدول  -3میانکین(میانگین  ±انحراف معیار) درصد مواد آلی کل در رسوب طی دوره تحقیق در ایستگاه و دورههای مختلف.
زمان

ایستگاه (متر)
دی

اسفند

اردیبهشت

مرداد

5

4/89 ± 0/18B

6/23 ± 1/05A

5/62 ± 0/27AB

2/08 ± 0/59C

50

4/68 ± 0/97A

6/67 ± 0/9A

5/6 ± 1/33A

2/3 ± 1/1B

100

5/71 ± 0/07 A

6/47 ± 0/81A

5/55 ± 0/52 A

2/41 ± 1/4 B

1000

5/78 ± 1/49 A

5/98 ± 1/53 A

5/71 ± 0/94 A

2/2 ± 0/69 B

 -حروف غیرمشابه در هر ردیف نشاندهنده تفاوت معنیدار بین دورههای مختلف نمونهبرداری در سطح  0/05است.

 .4.3تعیین میزان مواد آلی کل در رسهههوب ی
دوره و ایستگاههای مختلف نمونهبرداری
در تعیین میزان مواد آلی کل ر سوب م شخ گردید
که بین دوره های مختلف ت فاوت معنیدار در میزان این
عا مل وجود دارد ( .)P>0/05بیشرررترین میزان آن در
اسفندماه و کمترین آن در مردادماه مشاهده گردید (شکل

 .)4اما در تعیین میزان این عامل در ایسررتگاههای مختلف
در کل تحقیق نشرررران داده شررررد که میزان آن بین
ای ستگاههای مختلف تفاوت معنیدار ندا شت ( )P<0/05و
به عبارتی فا صله از قفس طی دورهی پرورش بر میزان آن
اثر قابل مالحظهای نداشت (نمودار های شکل .)4
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 .5.3ت ع ی ین فراوا نی بهها ک تریهههای بی هوازی
اختیاری رسوب منطقه مورد مطالعه
در برر سی اثر پرورش ماهی در قفس ،م شاهده گردید
که هی کدام از اثرات فاصله از مرکز قفس و جهات مختلف
روی فراوانی باکتری های اخت یاری بیهوازی رسررروب اثر

ab

درصد مواد آلی کل رسوب

c

a

b

50

5

6
5
4
3
2

درصد مواد آلی کل رسوب

7
6
5
4
3
2
1
0

معنیدار نداشررتند (جدول  .)4به عبارتی ،اثرات ناشرری از
پرورش قفس روی فراوانی جمعیت باکتری های بیهوازی
رسوب تأثیر خاصی نداشت چرا که کمترین فراوانی آن در
دورههررای پرورش (اسرررفنررد و اردیبهشررررتمرراه) و در
ایستگاههای نزدیک به قفس مشاهده گردید.

1
100

1000

ایستگاههای نمونهبرداری

ماههای نمونهبرداری

شکل  -4نمودار های میزان مواد آلی کل در رسوب طی دوره و ایستگاههای مختلف نمونهبرداری در منطقه مورد مطالعه.

بیشرررترین فراوانی جمع یت باکتری های اخت یاری
بیهوازی در همهی ایسررتگاهها در مردادماه بهدسررت آمد
که با سایر دورهها ب ز در ایستگاه  5دارای تفاوت معنیدار
بود .الزم به ذکر اسرررت که ایسرررت گاه  1000متری در

اسرررف ند ماه دارای کمترین فراوانی ( )1533/33معنیدار
نسبت به سایر دورهها بود .بین ایستگاههای مختلف در هر
دوره نیز تفاوت معنیدار وجود نداشت (جدول .)4

جدول  -4میانکین(میانگین  ±انحراف معیار) فراوانی ( )cfu1/mlباکتریهای بیهوازی اختیاری رسوب طی دوره تحقیق.
زمان

ایستگاه
5

دی ()cfu/ml

اسفند ()cfu/ml

اردیبهشت ()cfu/ml

مرداد ()cfu/ml

1800 ± 458/25 A

1633/33 ± 450/92 A

1516/66 ± 579/51 A

4166/66 ± 2753/78 A

2000 ± 300 B

1933/33 ± 513/16 B

1538/33 ± 583/8 B

3566/66 ± 665/83 A

1766/66 ± 611/01

B

1766/66 ± 230/94

1900 ± 200

B

1533/33 ± 611/01

50
100
1000

B

AB

2200 ± 346/41

B
AB

1966/66 ± 152/75

A
A

5666/66 ± 3200/52
3866/66 ± 2324/5

 -حروف غیرمشابه در هر ردیف نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح  0/05است.

 .6.3تعیین فراوانی باکتریهای بیهوازی اختیاری
رسوب ی دوره و ایستگاههای مختلف نمونهبرداری
در تعیین میانگین درصد فراوانی باکتریهای بیهوازی

اختیاری رسرروب طی دورههای مختلف ،بیشررترین درصررد
فراوانی در مرداد ماه ( )44%/42وجود داشررررت که این
اختالف نسبت به سایر دورهها معنیدار نیز بود (شکل .)5
همچنین بیشرررترین درصرررد میانگین فراوانی باکتریهای
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بیهوازی اخت یاری در ایسرررت گاه های مختلف مربوط به
ایسررتگاه  100متری ( )28%/55بود و این میزان در سررایر
ای ستگاهها ب سیار به هم نزدیک بود .الزم به ذکر ا ست این
60

a

b

b

b

اردیبهشت

اسفند

دی

30
20
10
0

درصد فراوانی باکتریهای

40

بیهوازی اختیاری رسوب

50

مرداد

تغییرات بین ای ستگاهها معنیدار نبود (نمودار های شکل
1.)5

ماه

شکل  -5نمودار های درصد فراوانی باکتریهای بیهوازی اختیاری رسوب طی دوره و ایستگاههای مختلف نمونهبرداری.

 .4بحث و نتیجهگیری
 .1.4دانهبندی بستر منطقه مورد مطالعه
پرورش در قفس معموال بهدلیل مواد آلی سررقوطی به
شرررکل غ ای مصررررف نشرررده و مدفوع ماهی ،دارای اثر
اکولوژیکی روی محیط اطراف بخصرررو منطقررهی
بسرررتر بوده اسرررت ( ;Fernandez-Jover et al., 2011
 .)Black et al., 2012در تعیین دانهبندی بسرررتر منطقه
مطالعه شررده ،مشررخ گردید که جنس بسررتر بیشررتر از
دانههای سرریلت-رس ( 91/7درصررد) و ماسرره خیلی ریز
( 6/44درصررد) تشررکیل شررده بود .سررهم باالی دانههای
سیلت-رس در تعیین دانهبندی ر سوب در دیگر مطالعات
ان ام شرررده در اع ماق با م یانگین بیش از  20متر در
حوضهی جنوبی دریای خزر گزارش شده بودکه در بعضی
از این مطالعات میزان آن بین  72/04-94/74درصررد بود.
اما در مطالعهای دیگر در اعماق  20و کمتر از آن ،بیش از
 70درصررد دانهبندی را ذرات ماسرره (بخصررو ماسرره
خیلیریز) تشررکیل داده بود ( )Provoost et al., 2013در
حالی که ،در مطالعهی حا ضر با عمق  30متر ذرات ما سه
سرهم کمی از بافت رسروب را تشرکیل داد .ذرات رسروبی

بزرگتر مانند ما سه زودتر ر سوب کرده و ذرات ریزتر مثل
سررری لت و رس دیرتر رسررروب میکن ند به همین دل یل
دانههای ما سهای در اعماق کم و دانههای ر سی در اعماق
باالتر وجود دارند (.)Provoost et al., 2013
معموال تغییرات سرراالنهی درصررد ماسرره در بعضرری
مطالعات در حو ضه جنوبی دریای خزر گزارش شده ا ست
که به میزان ورودی رسرررو بات به در یای خزر و نر
رسوبگ اری بستگی دارد .در تحقیق حاضر تعیین درصد
دا نهی ماسرررره خیلیریز نشرررران داد که میزان آن در
اردیبه شتماه در همهی ای ستگاهها با روند ن سبتا منظمی
افزایش معنیداری پیدا کرد که این افزایش در جهت های
غرب و بخصررو جنوب در ایسررتگاههای دورتر از قفس
معنیدارتر بود .با تو جه به فاصررر لهی ز یاد م ناطق
نمو نهبرداری از سرررا حل و احت ماال تأثیر کم جر یا نات
رودخرانرهای در تغییر برافرت رسررروب ایسرررتگراههرای
نمونهبرداری ،ل ا بهنظر میرسرررد که این تغییر توسرررط
جریانهای دریایی ای اد شررده اسررت که پس از برخورد با
ساحل و ش ستن ب ستر ،همراه با ذرات ر سوبی و از سمت
غرب به شرق حرکت کردهاند .چراکه تمامی ای ستگاههای
جهت غرب بخصررو ایسررتگاه  1000متری نسرربت به
Colony forming unit

1
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ای ستگاههای دورتر از قفس در سمت شرق ،دارای در صد
ما سهی خیلی ریز بی شتری بود .همچنین ،این افزایش در
ای ستگاه  1000متری و حتی ای ستگاه  100متری جنوب
یعنی سررمت سرراحل ،نسرربت به سررایر ایسررتگاهها قابل
مالحظه بود و نشررران میدهد که ذرات رسررروبی بزرگتر
ناشرری از جریانهای دریایی در تحقیق حاضررر ،در مناطق
نزدیک به سررراحل زودتر رسررروب کرده و در نتی ه دارای
درصد ماسهی بیشتری بودند.
تشرررکیل رسررروب در زیر قفس های پرورش ماهی در
اکوسیستمهای دریایی معموال  2-20برابر بیشتر از مناطق
بدون پرورش گزارش شررده اسررت ( )Ye et al., 1991در
حالی که در بعضررری در یا چه های آبشررریرین میزان
ر سوبگ اری به  100-200برابر بی شتر ن سبت به گ شته
بود ( .)Phillips et al., 1985aاما در مطالعهی  Comelو
 ،)1993( Whoriskeyبدون اثر افزایشرری در مواد مغ ی،
کدورت و مواد آلی ناشرری از اثر پرورش در قفس قزلآالی
رنگینکمان ،میزان رسرروبگ اری زیر قفسهای پرورشرری
 5/5برابر بیشررتر از سررایر ایسررتگاهها بود و اثرات فعالیت
پرورش مرراهی را کوترراهمرردت و محرردود در شررررایط
زیسررتمحیطی دریاچه بیان نمودند .در مطالعهی حاضررر
اگرچه نر رسوبگ اری اندازهگیری نشد اما تعیین درصد
دانهبندی طی دوره با افزایش درصررد دانه ماسررهی خیلی
ریز نا شی از جریانات دریایی ،ن شان داد که بافت ر سوب و
تغییرات آن ت حت تأثیر ف عال یت پرورش ماهی در قفس
نبود چراکه در بعضی مطالعات ،افزایش درصد سیلت-رس
رسرروبات بر اثر رسرروبگ اری در ایسررتگاههای تحت تأثیر
فعالیت پرورش ماهی در قفس نشرران داده شررده اسررت
( )Rosenthal et al., 1988بهطوریکه ،به دلیل نر پائین
سرررر عت جر یان آب ( )3/4-4/3 cm/sمیزان پراک ندگی
ضررایعات ناشرری از پرورش ماهی در قفس بسرریار محدود
گزارش گردید .در تحقیق حاضر افزایش ذرات سیلت-رس
بخصو ناشی از فعالیت پرورش ماهی در قفس طی دوره
و ایسرررتگاههای مختلف مشررراهده نشرررد و حتی کاهش
معنیدار آن در اردیبهشتماه اتفاق افتاد.
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 .2.4مواد آلی کل در رسهههوب ( )TOMمنطقه
مورد مطالعه
رسررروبات زیر قفس های پرورش ماهی معموال غنی از
مواد آلی نا شی از پلتهای غ ایی مورد م صرف در پرورش
هسررتند ( Comel and Whoriskey, 1993; MacIsaac
;and Stockner, 1995; Alpaslan and Pulatsü, 2008
.)Rebecca et al., 2009; Gonzalez-Silvera et al., 2015

اگرچه  Ruizو همکاران ( ،)2010نشان دادند که ضایعات
ناشررری از پرورش ماهی در قفس در دریا تا مناطق دورتر
(کیلومترها) را میتواند تحت تأثیر قرار دهد اما گزارشررات
متعددی وجود دارد که نشررران دادهاند اثر آبزیپروری در
قفس بر محیط ب ستر به صورت محلی بوده و بی شتر لبهی
قفسهای پرورشرری ( )Plavan et al., 2012و تا فواصررل
نزدیررک ( 50-25متری) را تحررت تررأثیر قرار میدهررد
( ;Gowen et al., 1991; McGhie et al., 2000; Nash, 2001
 )Lampadariou et al., 2005; Neofitou et al., 2010و
بیشررتر از این فواصررل اثرات آبزیپروری قابل اغماض بود
( ;Lampadariou et al., 2005; Papageorgiou et al., 2010
 .)Russell et al., 2011; Kalantzi et al., 2013در
مطالعهی حاضرررر تعیین میزان مواد آلی کل در رسررروب
دارای روند تغییرات نسررربتا منظمی بود بهطوری که ،ب ز
ایستگاه  5متری ،در سایر ایستگاهها طی دورههای مختلف
(ب ز مردادماه) اختالف معنیدار م شاهده نگردید .از طرفی،
میزان تغییرات در این عامل نیز بین ایسرررتگاههای مختلف
در هر دوره معنیدار نبود .بررسررری میزان مواد آلی کل در
دیماه نشررران داد که میزان آن در ایسرررتگاههای  5و 50
متری کمتر از ایسرررتگاههای دورتر بودند .اما افزایش آن در
ا سفندماه همراه با فعالیت پرورش ماهی در قفس ن سبت به
دورهی دیماه بخصررو در ایسررتگاههای نزدیک به قفس
بهحدی بود که بیشررتر از میزان آن در ایسررتگاههای دورتر
بود بهطوری که ،اختالف معنیدار در میزان مواد آلی کل
طی دورههای مختلف فقط در ایسررتگاه  5متری مشرراهده
گردید که بیشترین آن در اسفندماه بهدست آمد .اما میزان
مواد آلی کل در اردیبه شتماه ن سبت به ا سفندماه کاهش
جزئی اما غیرمعنیدار را در تمامی ایسررتگاهها نشرران داد و
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سررپس کمترین آن هم در کل دوره در مردادماه مشرراهده
شد .در این تحقیق حتی بیشترین میانگین مواد آلی کل در
ایسرررتگاه های تحت تأثیر طی اسرررفندماه با میزان (6/67
درصررد) بسرریار کمتر از میزان آن در بعضرری مطالعات در
ای ستگاههای تحت تأثیر ( 20در صد) و ای ستگاههای شاهد
( 18در صد) بود ( )Macleod et al., 2004که دلیل آن را
نزدیکی منطقه مورد مطالعه به م ص و ورودی رودخانهها
همراه با مواد آلی ناشی از خشکی عنوان نمودند.
مطالعات بسررریار زیادی به افزایش میزان مواد آلی کل
در رسرروب ناشرری از اثرات پرورش ماهی در قفس اشرراره
کردهاند ( ;Macleod et al., 2004; Nash et al., 2005
;Braaten, 2007; Johnson et al., 2008
 .)Rebecca et al., 2009; Holmer et al., 2010در این

تحقیق میزان مواد آلی کل تاحدودی ن شان داد که با روند
تغییرات منظمی تحت تأثیر نسرربی فعالیت پرورش ماهی
قرار گرفت بهطوریکه افزایش آن بخ صو طی دورههای
پرورش بهطور معنیدار بیشتر از مردادماه بود .اما به لحاظ
تغییرات بین ایسررتگاهی در هر دوره در مطالعهی حاضررر
همررا ننررد مطررا لعررهی ا ثر پرورش در ق فس قزلآالی
رنگینک مان در کا نادا توسرررط  Come1و Whoriskey
( )1993و مطررالعررهی ( ،)Perez et al., 2002اختالف
معنیدار در میزان مواد آلی کل ر سوب م شاهده ن شد و بر
خالف بع ضی مطالعات ( )Yokoyama et al., 2006الگوی
تغییرات نسبت به فاصله از قفس نامنظم بود .در مطالعهی
 Perezو هم کاران ( )2002تغییرات جزئی در میزان مواد
آلی رسرروبات روند واضررحتری نسرربت به مطالعهی حاضررر
داشررت بهطوری که ،با فاصررله از قفسهای پرورش ماهی
آزاد میزان آن کاهش یافت و در فاصرررلهی بین 50-100
متری به غلظت عادی برگشررت در حالی که ،در مطالعهی
 Yokoyamaو همکراران ( ،)2006اثرات آبزیپروری ترا
فاصلهی  300متری از قفسها گسترش یافت.
ن تایج م طال عهی  Domı´guezو هم کاران (،)2001
حاکی از آن بود که بهدل یل میزان پرورش کم ماهی و
همچنین م یانگین سرررر عت جریان باالی آب (،)6 cm/s
تغییرات معنیدار در ویژگیهای فیزیکو شیمیایی ر سوبات
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در سال اول مشاهده نگردید .در تحقیق حاضر نیز شاید به
دالیل فوق و از جمله سررررعت جریان باالی آب (میانگین
بیش از  )15-10 cm/sرو ند تغییرات قا بل مالح ظه و
منظمی در میزان مواد آلی بخصو در ارتباط با فاصله از
قفس م شاهده ن شد چراکه ،معموال سرعت جریان ضعیف
زیر قفسها و تراکم ب سیار باالی ماهی ممکن ا ست باعث
افزایش ت مع مواد آلی شوند (.)Price and Morris, 2013
بررسررری های عملی نیز نقش کلیدی جریان های آبی در
پراکندگی و معلق نمودن ذرات دفعی (بخصرررو مدفوع
ماهی و ذرات ریزتر از ضرررایعات غ ایی) و کاهش اثرات را
بهخوبی به اثبات رسرررانده اسرررت ( Karakassis et al.,
 .)2000; Yokoyama et al., 2004برره طرروری کرره ،در
مطالعهی جریان مواد مغ ی و فرآیندهای اکو سیستم طی
پرورش مرراهی آزاد در قفس گزارش شررررد کرره میزان
پیشبینی شدهی نیاز اک سیژنی جهت ت زیهی مواد آلی،
 200برابر بیشتر از میزان ج ب اکسیژن اندازهگیری شده
در سطح رسوبات زیر قفسها بود که نشان میدهد بیشتر
ضایعات ناشی از پرورش به مناطق دورتر ( 25-2کیلومتر)
پراکنده میگردد و مسررتقیما زیر قفسها ت مع نمییابند
(.)Strain and Hargrave, 2005
الزم به ذکر است فراوانی باالی جمعیت فیتوپالنکتونی
(به عنوان منبع ا صلی مواد آلی دریای خزر) در ا سفندماه
ممکن اسرررت در افزایش مواد آلی مؤثر بوده باشرررد .در
مطالعاتی بیان شررده اسررت که میزان مواد آلی در الیهی
سررطحی رسرروبات دارای تغییرات فصررلی نیز اسررت و این
تغییرات فصررلی با اثرات پرورش ماهی در میزان مواد آلی
ادغررام مرری گررردد (.)Holmer and Krisensen, 1992
همچنین این احت مال وجود دارد که بههن گام اختالط
عمودی آب ،مواد مغ ی و سایر ترکیباتی که از قفسهای
پرورشررری به رسرررو بات یا ال یه های عمیقتر رسرررید ند
دوباره به داخل ستون آبی برگ شت داده شوند که این امر
معموال بررا کرراهش مواد آلی در رسررروبررات همراه بوده
اسررررت ( ;Beveridge, 2008; Gondwe et al., 2011
 ،)Venturoti et al., 2014بنابراین با توجه به اختالطهای
عمودی آب بخصررو در اسررفندماه و برگشررت ترکیبات

308

موجود در ر سوبات ،بهنظر میر سد که افزایش میزان مواد
آلی در این دوره بیشرررتر از میزان اندازهگیری شرررده نیز
باشررد .همیشرره بررسرری روند تغییرات عوامل محیطی در
اکوسیستمهای طبیعی بخصو تحت تأثیر اثرات انسانی،
آسرران نبوده و تفسرریر آن در ارتباط با عوامل زیسررتی نیز
میتواند ب سیار پیچیده با شد .معموال در مناطق ساحلی،
تولیدات فیتوپالنکتونی منبع اصررلی ذخیرهی مواد آلی در
ب ستر ا ست ()Smyth et al., 2010; Zhang et al., 2015
که برآورد شده بیش از  25درصد زیتودهی فیتوپالنکتونی
به کف میرسرررد ( )Provoost et al., 2013و با توجه به
اینکه یکی از راههای اصلی ورود مواد آلی به دریای خزر از
طریق ریزش فیتوپالنکتونها ست و شاید بتوان که افزایش
آن را در ا سفندماه بهدلیل ح ضور بی شترین در صد فراوانی
فیتوپالنکتونها و در نتی ه سررقوط آنها دانسررت .از طرفی
دیگر ،میزان مواد آلی بهعنوان یک منبع غ ایی جد ید
( )Gonzalez-Silvera et al., 2015ی کی از م هم تر ین
عواملی است که در جوامع باکتریایی رسوبات تأثیر دارند و
با تو جه به افزایش فراوانی جوامع باکتر یایی در واکنش
سررریع به افزایش مواد آلی در رسرروبات ( Smith et al.,
 ،)2002انتطار میرود مواد آلی نیز بهشررردت کاهش پیدا
کنرد .در تحقیق حراضرررر نیز افزایش معنیدار جمعیررت
باکتریایی میتواند یکی از دالیل کاهش معنیدار مواد آلی
کل در مردادماه نسبت به سایر دورهها باشد بخصو ثابت
شررده اسررت که ت زیه مواد آلی ناشرری از آبزیپروری و در
مقایسه با مواد آلی با منشأی دیگر ،بسیار سریعتر در بستر
ات فاق میاف تد ( )Yokoyama et al., 2006بهطوری که،
ن شان داده شده ا ست م صرف اک سیژن محلول نا شی از
ت زیهی مواد آلی در رسررروبات ،بعد از  5روز افزایش پیدا
می کنررد ( .)Strain and Hargrave, 2005وجود جوامع
باکتریایی و سایر جوامع کفزی میتواند سب ای اد رقابت
شدیدی برای بهد ست آوردن مواد آلی و مغ ی شود که
شررراید وجود این رقابت ،کارایی بازگشرررت مواد آلی به
چرررخرره ی غرر ایرری را نرریررز افررزایررش دهررد
( .)Louati et al., 2012آنچه در تحقیق حا ضر م شاهده
گردید افزایش معنیدار فراوانی بزرگ بیمهرگان کفزی و
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جوامع باکتریایی بود که در مردادماه مشررراهده گردید که
گواهی بر ادعای باال نیز اسرررت و بهنظر میرسرررد که این
افزایش در جوامع کفزی شرراید در پاسرر به افزایش مواد
آلی بوده اسررت که در نتی ه من ر به کاهش معنیدار آن
نیز شد که بهدلیل فراوانی پائین جمعیت فیتوپالنکتونی و
در نتی ه کاهش مواد آلی سررقوطی از سررطح ،کاهش آن
جبران نگردید.
الزم به ذکر ا ست که بع ضی از ضایعات تهن شین شده
در رسرروبات بدون ت زیه برای همیشرره دفن میگردند و
بررهآسررررانی در دسرررترس موجودات زنررده نیسرررتنررد
( )McGhie et al., 2000و یا با گ شررت مدت طوالنی در
معرض ت زیرره قرار میگیرنررد .برای مثررال مطررالعررهی
 Macleodو همکاران ( ،)2004ن شان دادند که بعد از 20
ماه سهم معنیداری از مواد آلی همچنان در رسوبات باقی
ماند در حالیکه دیگر ویژگیهای شیمی و زیستی رسوب
شرایط متعادلتری دا شتند بنابراین آنها معتقد بودند که
بررسررری میزان مواد آلی در م طال عات ج هت تعیین نر
بازگ شت ر سوبات شاخ ضعیفی بح ساب میآید .بهنظر
میرسرررد تغییرات میزان مواد آلی کل تحت تأثیر عوامل
مختلفی قرار دارد که یکی از آن میتواند اثرات ناشررری از
پرورش ف عال یت پرورش ماهی در قفس باشرررد و به نظر
میرسرررد که این اثر در تحقیق حاضرررر نیز طی دورههای
مختلف بی شتر تحت تأثیر عوامل ف صلی ن شان داده شد.
مطالعهی  Yokoyamaو همکاران ( )2009نشرران داد که
روند ف صلی در تعیین عوامل شیمیایی ر سوب حاکم ا ست
و اثر آبزیپروری خیلی روشرررن نبود .بهطورکلی ،ت مامی
تفاوتها در میزان اثرات نا شی از فعالیت پرورش ماهی در
قفس و حدود تغییرات میزان مواد آلی کل رسررروب به دو
عامل پیشررینه و شرررایط اکولوژیک منطقه (خصرروصرریات
فیزیکو شیمیایی و زی ستی) و همچنین شرایط پرور شی
(گونهی پرورشی ،میزان و روشهای پرورش) بستگی دارد
( .)Wu, 1995; Black, 2001به هرحال ،اطالعات کمی به
ل حاظ ارتباط بین ورودی غ ا و میزان مواد آلی رسررروب
وجود دارد اما محا سبه شده ا ست سهم ن سبی ضایعات
غ ایی ( )WFدر تشررکیل مواد آلی رسرروب با 29درصررد،
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بیشتر از سهم مواد دفعی ( )FMبا 12درصد بوده و میزان
غ ادهی نیز میتواند در میزان تولید مواد آلی در ر سوبات
نقش بسزایی داشته باشد ( .)Yokoyama et al., 2009در
تحقیق حاضرررر نیز افزایش معنیدار درصرررد مواد آلی در
اسررفند و اردیبهشررتماه نسرربت به دورههای قبل و بعد از
فعالیت پرورش ماهی میتواند نشرراندهندهی اثرات میزان
غ ادهی باشد بهطوریکه در اردیبهشتماه با کاهش تراکم
کل (به دلیل ح ف یک قفس طی طوفان ا سفندماه) و در
نتی ه کاهش غ ادهی ،کاهش غیر معنیدار در میزان مواد
آلی (ب ز ایستگاه  5متری) تاحدودی نشان داده شد.
جدا از مطالعهی اثرات مواد آلی رهاسرررازی شرررده در
ستون آب ،توانایی محیط برای برگشت به حالت اولیه بعد
از پایان دوره پرورش نیز بررسی شده است .معموال فرآیند
روند بازگشت سریع گزارش شده است اگرچه این بازگشت
در بع ضی مطالعات حتی بعد از گ شت چندین ماه بهطور
کا مل ات فاق نیف تاده بود ( ;Karakassis et al., 2000
 .)Pereira et al., 2004; Sanz-Lazaro et al., 2011در
مطالعه حاضر نیز مشاهده شد که میزان مواد آلی کل قبل
از شروع دورهی پرورش در صد پائینی دا شت اما افزایش
غیرمعنیدار آن (ب ز در ای ستگاه  )5طی دورهی پرورش و
سررپس کاهش معنیدار نسرربت به دیگر دورهها در  3ماه
بعد از دورهی پرورش اتفاق افتاد هرچند که بهنظر میرسد
این کاهش بی شتر تحت تأثیر عوامل زی ستی مانند م صرف
توسررط جوامع کفزی مورد مطالعه و درصررد فراوانی پائین
جمعیت فیتوپالنکتونی و تا حدودی ناشرری از اثرات جزئی
فعالیت پرورش ماهی با تراکم پائین بود.

 .3.4بههاکتریهههای بیهوازی اختیههاری رسهههوب
منطقه مورد مطالعه
بیشررتر گزارشها ،اثر آبزیپروری در قفس را بر جوامع
ک فزی در رسرررروبررات دانررهر یز بررسرررری کردهانررد
( .)La Rosa et al., 2002; Holmer et al., 2008در
خصرررو جوامع میکروبی کفزی ،نشررران داده شرررد که
باکتری و کل جوامع میکروبی در رسررروبات تحت تأثیر،
بهطور معنیداری افزایش می یابند بهطوری که ،در مناطق
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ت حت تأثیر پرورش ماهی در قفس و در نتی هی افزایش
مواد آلی ،جوامع باکتر یایی بیش از  3برابر افزایش پ یدا
کرد ند ( .)Danovaro et al., 2003در این تحقیق ن تایج
حاصررل از بررسرری تغییرات فراوانی باکتریهای بیهوازی
اختیاری رسرروب در منطقه مورد مطالعه نشرران داد که اثر
ناشررری از پرورش قفس روی فراوانی جمعیت باکتریهای
بیهوازی رسررروب قا بل مالح ظه نبود و حتی کمترین
فراوانی آن معموال در دورههررای پرورش (اسرررفنررد و
اردیبه شتماه) و در ایستگاههای نزدیک به قفس مشاهده
گردید .این در حالی اسرررت که بررسررریهای ویدیویی در
مطالعهی  Macleodو همکاران ( ،)2004نشررران داد که
فراوانی باکتریهای بیهوازی رسررروب در نزدیک قفس تا
فاصررلهی  10متری بین  0/5-1ماه بعد از فعالیت پرورش
ماهی افزایش یافته بود بهطوریکه این افزایش در نزدیکی
قفسها همراه با شرایط بیهوازی تا  12ماه ادامه دا شت.
ا ما در این تحقیق افزایش معنیدار جمع یت باکتریایی 3
ماه بعد از دورهی پرورش و همراه با کاهش مواد آلی کل
در ر سوبات م شاهده گردید .بهدنبال غنی شدن ر سوبات از
مواد آلی ،مصرررف اکسرریژن ( ،)Cook et al., 2007تولید
گاز سولفید و ای اد شرایط بیهوازی در ر سوبات سواحل
دریاها ،پدیدهای معمول اسرررت که بهدلیل ت زیهی مواد
آ لی توسرررط م ی کروارگررا نیسرررمهررا ا تفرراق میا فتررد
( .)Louati et al., 2013; De Moraes et al., 2014بنابراین
میتوان گفت که باکتری ها در پاسررر به این تحریکات،
ب سیار سریع شروع به م صرف مواد آلی ناپایدار در سطح
رسرروبات میکنند .در این تحقیق اگرچه افزایش معنیدار
تولید مواد آلی کل ر سوب ( )TOMدر ا سفندماه و سپس
اردیبه شتماه بخ صو در ای ستگاههای نزدیک به قفس
بهدسررت آمد اما بهنظر میرسررد که با توجه به عدم تأثیر
ف عال یت پرورش ماهی روی جمع یت باکتر یایی ،افزایش
میزان مواد آلی احتماال ناشررری از پرورش ماهی (بهدلیل
ظرفیت پائین و جریان مناس ر آبی) بهحدی نبوده اسررت
که سررب ای اد شرررایط بیهوازی در رسرروب و در نتی ه
افزایش جمعیررت برراکتریهررا در زمرران پرورش گردد
برره طوریکرره ،بررسررری اثرات پرورش مرراهی قزلآالی
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رنگینک مان بر جوامع باکتر یایی نشرررانده ندهی تغییر
معنیدار شررررایط کیفی آب بود در حالی که ،تغییری در
فراوانی باکتریها مشاهده نشد (.)Findlay et al., 2009
در این م طال عه ،تغییر جمع یت باکتری های بیهوازی
رسررروب ،بین ایسرررتگرراههررای مختلف در هر دورهی
نمونررهبرداری معنیدار نبود امررا تغییرات طی دورههررای
مختلف نشرررران داد کرره بیشرررترین فراوانی جمعیررت
باکتری های بیهوازی در همهی ایسرررتگاه ها در مردادماه
مشرراهده گردید که با سررایر دورهها (ب ز در ایسررتگاه )5
دارای ت فاوت معنیدار بود .الزم به ذکر اسرررت که این
افزایش جمعیت باکتریایی در مردادماه با کاهش معنیدار
مواد آلی کل ن سبت به سایر دورهها نیز همراه بود .میزان
مواد آلی یکی از مهمترین عواملی اسرررت که در جوامع
باکتریایی رسررروبات تأثیر دارند ()Bissette et al., 2007
بهطوری که  Gonzalez-Silveraو هم کاران ( )2015در
م طال عهی مصررررف مواد آلی ( بهعنوان یک منبع غ ایی
جدید) نا شی از پرورش ماهی در قفس در سواحل دریای
مدیترانه تو سط جوامع چ سپنده (جلبک ،هیدر ،باالنوس و
صررردف) نشررران دادند که موجودات چسرررپنده به عنوان
بیمهر گان بزرگ و یا جوامع کفزی میتوان ند مواد آلی
سررقوطی را ج ب کرده و سررپس عامل افزایش فراوانی و
ظهور آنها گردد که این نتی ه در بعضرری مطالعات دیگر
نشررران داده شرررده اسرررت ( ;Turchini et al., 2010
 .)Fernandez-Jover et al., 2011بسررریاری از مطالعات
نشررران دادهاند که جوامع میکروبی در رسررروبات بعد از
دریافت مواد آلی ،سریعا رشد کرده ()Rusch et al., 2003
برره طوریکرره در مطررالعررهی  De Moraesو همکرراران
( ،)2014مصرررف مواد آلی ذرهای وارد شررده به رسرروبات
(بخصو کلروفیل آ) بسیار سریع و طی  48ساعت اتفاق
افتاد و در مطالعاتی دیگر ،مصرف عمدهی مواد آلی ذرهای،
شررش هفته ( )Kristensen and Holmer, 2001و یا مواد
آلی محلول نا شی از پالنکتونها با نیمهعمری از  10تا 16
سرراعت گزارش گردید ( .)Chipman et al., 2010با توجه
به افزایش فراوانی جوامع باکتریایی در واکنش سرررریع به
افزایش مواد آلی در رسوبات ( ،)Smith et al., 2002انتطار
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میرود مواد آلی نیز بهشرردت کاهش پیدا کند بهطوری که
در تحقیق حاضرررر نیز افزایش معنیدار جمعیت باکتریایی
میتوا ند یکی از دال یل کاهش معنیدار مواد آلی کل در
مردادماه ن سبت به سایر دورهها با شد ،بخ صو ثابت شده
ا ست که ت زیه مواد آلی نا شی از آبزیپروری و در مقای سه
با سایر مواد آلی ناشی از منابع دیگر ،میتواند بسیار سریعتر
در بسرررتر اتفاق میافتد ( .)Yokoyama et al., 2006در
م موع ،این ام کان وجود دارد که ورود مواد آلی با هر
منشأی من ر به افزایش معنیدار باکتریهای رسوب بوده
که مت عا ق آن کاهش معنیدار در میزان مواد آلی نیز
مشرراهده گردید .بهطوریکه Silvera ،و همکاران ()2015
معت قد بود ند که ج ب ضرررای عات غ ایی توسرررط بزرگ
بیمهرگان میتواند ب سیار سودمند با شد چراکه ،با کاهش
ت مع ضررایعات و مصرررف توسررط باکتریها ،در نتی ه از
تشررکیل مناطق بیهوازی جلوگیری میکنند .یکی دیگر از
عوامل مؤثر در جوامع باکتریایی رسررروبات ،سرررایر جوامع
کفزی مانند نماتدا و پرتاران ( )Louati et al., 2013اسرت
بهطوریکه ،عمل معدنی شدن مواد آلی تو سط باکتریها
بررا و جود د ی گر جوا مع ک فزی ت قویررت می گردد
( .)Rysgaard et al., 2000آنچرره در تحقیق حرراضرررر
مشرراهده گردید افزایش معنیدار فراوانی بزرگ بیمهرگان
کفزی (بخصرررو پرترراران بررا بیش از  )%99و جوامع
باکتریایی بود که در مردادماه مشرراهده گردید که میتواند
گواهی بر ادعای باال باشررد .بهطور کلی ،با در نظر داشررتن
اینکه ساختار و ترکی گونهای جوامع کفزی تحت کنترل
عوا مل محیطی و فیزیکوشررریم یایی مان ند ا ندازه ذرات
رسرروب ،تابش خورشررید ،میزان مواد آلی ،دما و شرروری
هسرررتند ( )First and Hollibaugh, 2010و با توجه به
تأثیر ناچیز پرورش ماهی ،ممکن اسرررت عواملی دیگر در
افزایش جوامع باکتر یایی بخصرررو در مرداد ماه نقش
داشته باشد.
ا ما با ید ب یان نمود با این احت مال که ت مع مواد آلی،
بهدلیل ماهیت ت معی آن نا شی از اثرات پرورش ماهی بوده
با شد ،بنابراین افزایش فراوانی جمعیت باکتریهای بیهوازی
رسرروب را میتوان به عنوان شرراخصرری از اثرات آبزیپروری
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) نشان داد که ظاهر شدن پوششی باکتریایی ازal., 2004
 (باکتریهایی که تحت شرایط بیهوازیBeggiatoa جنس
و در رسوبات غنی از سولفید هیدروژن زیست میکنند) در
 ماه ب عد از ف عال یت0/5-1 رسرررو بات زیر قفس های بین
 رسررروبات سررریاه و حبابهای گاز همگی،پرورش در قفس
میتوانند شاخ صی منا س از ر سوبات تحت تأثیر فعالیت
 قبل از فعالیت،پرورش ماهی در قفس باشرررند در حالیکه
 یافتBeggiatoa spp پرورش هی نمونهای از باکتریهای
 همهی محققین باال معتقد بودند که جوامع.نشرررده بود
باکتریایی رسرروبات میتوانند بهعنوان شرراخ مفیدی از
اختالالت مواد آلی در محیطهررای پرورش آبزیرران مورد
.استفاده قرار گیرد
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 تحقیقات بیشررتری را بخصررو از،تلقی نمود که اثبات آن
طریق مطالعهی سایر خ صو صیات فیزیکو شیمیایی ر سوب و
.بررسیهای ویدئویی جهت تشخی ظاهر رسوبات میطلبد
 تغییرات در فراوانی و جوامع باکتریایی،طی سالهای گ شته
نیز بهعنوان ابزاری ج هت بررسررری اثرات پرورش ماهی در
،)Bissett et al., 2007( قفس مورد ا ستفاده قرار گرفته بود
چراکه بعضی محقیقن اثرات معنیدار آبزیپروری در افزایش
فراوانی برراکتریهررا و تغییر سرررراختررار جمعیتی آن
) و یا افزایش سرره برابری فراوانی آنSarah et al., 2009(
)Bissett et al., 2006( در ر سوب زیر قفسهای پرور شی
 همچنین بررسررری های و یدیویی در.را گزارش نمودها ند
Crawford et al., 2001; Macleod et ( مطالعات مختلف
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