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 برخی از خصوصیات زیستیتاثیرات فرایند پرورش میگو بر کیفیت آب خروجی و 

  ,1854Amphibalanus amphitrite (Darwin) چسبدو گونه کشتی

 ,Saccostrea cucullata (Born 1778) و اویستر 
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 1396 شهریورتاریخ پذیرش:           1396 خرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

همراه پساب از استخرهای پرورش خارج می شود. در این پژوهش تاثیرات سایت های مختلفی تولید و بهطی فرایند پروش میگو آالینده

 Amphibalanusپرورش میگو شیف  در استان بوشهر بر کیفیت آب خروجی از استخرها و نیز بر برخی از خصوصیات زیستی کشتی چسب 

amphitrite   و  اویسترSaccostrea cucullata مورد بررسی قرار گرفت. برطبق نتایج، فرایند پرورش  که در مجاورت این سایت حضور دارند

داری با در کانال خروجی اختالف معنی aشود. دما، شوری، نیتروژن کل، فسفر کل، آمونیاک و کلروفیل میگو باعث کاهش کیفیت آب می

گرم بر لیتر( و کلروفیل بر لیتر(، فسفر کل )میلی گرممقادیر ثبت شده برای این فاکتورها در کانال ورودی نشان دادند. میانگین نیتروژن کل )میلی

a ترتیب بهبه خروجی کانال ابتدای در که به ثبت رسید 83/11±76/0و  07/0±01/0، 78/0±03/0ترتیب )میکروگرم بر لیتر( در آب ورودی به 

رسید.  31/16±68/0و  15/0±0/0، 38/2±03/0ترتیب به  و در انتهای کانال خروجی  به 16/17±33/0و  03/0±20/0 ،30/0±57/2

که تفاوتی بین تراکم اویسترها داری باالتر از تراکم این گونه در کانال ورودی بود درحالیمعنی طورها در ابتدای کانال خروجی بهچسبتراکم کشتی

داری باالتر از افراد طور معنیخروجی بههای ساکن در کانال چسبهای مختلف دیده نشد. با این وجود طول و وزن اویسترها و کشتیدر ایستگاه

رسد افزایش بار مواد آلی در استخرها و در نتیجه در پساب خروجی با افزایش مواد غذایی در دسترس برای نظر میهم گونه در کانال ورودی بود. به

 با ایستگاه شاهد )کانال ورودی( شده است. ها و طول و وزن هر دو گونه در مقایسهچسبخوار باعث افزایش تراکم کشتیاین دو گونه صافی
 

   ، خلیج فارسکشتی چسب، اویستر، پساب، پرورش میگو کلمات کلیدی:

 a_nasrolahi@sbu.ac.ir :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
در چند دهه گذشته شاهد رشد سریع جمعیت کره زمین و           

ایم. افزایش تقاضا در در پی آن افزایش تقاضا برای مواد غذایی بوده

ی رپروکنار کاهش ذخایر طبیعی آبزیان، رشد روز افزون صنعت آبزی

عنوان یکی از . پرورش میگو به(FAO ،2016)را در پی داشته است 

دهد. ترین غذاهای دریایی نیز رشد چشمگیری را نشان میپرمصرف

های مدیریتی باالبردن میزان تولید و پرورش میگو در کنار نبود طرح

های دریایی مجاور وارد کند جدی به محیط هایآسیب تواندکارآمد می

(Páez-Osuna ،2001)سو با سایر نقاط . پرورش میگو در ایران نیز هم

 ای در دو دهه گذشته داشته است.جهان رشد فزاینده

متراکم های متراکم و نیمهپرورش میگو در سیستم ناشی از پساب       

های دریایی آلی را به اکوسیستمهای آلی و غیرمقادیر باالی آالینده

و همکاران،  Herbeck؛ 2016و همکاران،  Ribeiroکند )مجاور وارد می

های دریافت کننده ها تاثیرات مخربی بر محیط(. ورود آالینده 2013

توان به کاهش کیفیت آب و تغییرات خواهد داشت که از آن جمله می

؛ 2016و همکاران،  Ribeiroدر جوامع پالنکتونی و کفزی اشاره کرد )

Trott  وAlongi ،2013ترین فاکتورهایی که طی (. از جمله مهم

محسوس  میگو در آب استخرهای پرورش دچار تغییرات پرورش پروسه

باشد. نیتروژن و فسفر به ها میشود، میزان نوترینتو نامطلوب می

طور مشخص عنوان دو ماده مغذی مهم و موثر بر جوامع دریایی و به

یابند میشدت افزایش  جوامع فیتوپالنکتونی در استخرهای پرورشی به

(Funge-Smith  وBriggs ،1998از جمله مهم .) ترین منابع افزایش

له مورد استفاده مغذی در استخرهای پرورشی غذاهای فرمو ماده دو این

. (2007 همکاران، و Casillas-Hernández) باشدها میتغذیه میگو برای

شود به درصد زیادی از غذای میگو که به شکل پلت وارد استخر می

مانند. این غذای رسد و خورده نشده باقی میمصرف میگوها نمی

عنوان منبع نیتروژن آلی در آب استخر حل شده  و یا خورده نشده به

به شکل ذرات معلق طی عملیات تعویض آب استخر به شکل پساب 

. آمونیاک (1999 و همکاران،  Teichert-Coddington)شوند خارج می

نیتروژن و به شکل غیرآلی توسط میگوها به عنوان شکل دیگری از به

شود. ستون آب دفع شده و باعث تغییر در میزان نیتروژن کل آب می

 استخر از طریق غذای خورده نشده، اجساد میگوهای به ورودی آلی مواد

موجود در ستون  پالنکتونی جوامع ها ودفعی از میگو آلی تلف شده، مواد

داده و اکسیژن مورد نیاز بیوشیمایی آب بار آلی پساب را افزایش 

(BODرا باال می )دلیل برد. میزان اکسیژن محلول در آب نیز به

تواند های هتروتروف میخصوص باکتریها بههای پالنکتونفعالیت

ها دچار تغییرات شدید گردد. در کنار موارد ذکر شده و در پی آن

یافت کننده پساب امکان ایجاد شرایط یوتروفیکاسیون در مناطق در

چه امروزه . آن(2013و همکاران،  Herbeck)پروی وجود دارد آبزی

های پرورش وری طرحمورد توجه واقع شده است افزایش کارایی و بهره

های پرورش باشد. تعداد سایتآبزیان با رویکرد پایداری اکوسیستم می

 میگو در سواحل خلیج فارس رو به افزایش است. افزایش ظرفیت

تواند در پرورش میگو، افزایش تاثیرات مخرب زیست محیطی را می

ی کشور، های پرورش میگوترین سایتپی داشته باشد. یکی از بزرگ

باشد که در مجاورت خور بوشهر قرار دارد. آب ورودی سایت شیف می

به استخرهای پرورشی در این سایت از طریق کانالی از خور بوشهر 

خروجی نیز پساب ناشی از پرورش میگو را در  شود. کانالتامین می

کند. با توجه به این موضوع بروز یوتروفیکاسیون خور بوشهر تخله می

تواند سالمت ساکنین منطقه را به خطر اندازد. از در این منطقه می

ها و کاهش کیفیت آب ورودی به استخرهای آالینده افزایش دیگر طرف

جبران ناپذیری به صنعت پرورش های تواند آسیبپرورش میگو می

دلیل اهمیت موضوع، مطالعات متعددی به کند. وارد منطقه میگو در این

در جهان به بررسی تاثیرات ناشی از پساب پرورش میگو بر مناطق 

اند های ساحلی پرداختهساحلی و بروز یوتروفیکاسیون در اکوسیستم

(Herbeck  ،؛ 2013و همکارانThomas  ،2010و همکاران) با این ،

آب خروجی  کیفیت شیف بر ر سایتپرورش میگو د فرایند تاثیرات وجود

 کنون مطالعه نشده است. تا

تغییرات در میزان مواد مغذی و سایر فاکتورهای زیستی )مانند        

تراکم فیتوپالنکتونی و میکروبی( و غیر زیستی در پی فرایند پرورش 

جوامع ساکن در مناطق ساحلی  تواند باعث تغییراتی درمیگو، می

جایی دلیل عدم توانایی جابهشود. جوامع فولینگ )چسبنده( ساحلی به

تری تحت تاثیر کیفیت آب قرار به نسبت بیش توانندو تغییر مکان، می

های مثبت یا منفی داشته باشند. تواند جنبهگیرند. این تاثیرات می

عنوان منبع غذایی ری، بهفیلت جهت تغذیه آلی در دسترس افزایش مواد

این موجودات، از جمله تاثیرات مثبت ورود پساب به محل زیست این 

و همکاران،   Herbeck؛2004و همکاران،  Erle)باشد  تواندمی جانداران

و  pHدر طرف مقابل، کاهش کیفیت آب از جمله تغییرات (. 2013

مختلف از های تواند حیات برخی از گونهمیزان اکسیژن محلول می

 . (2013و همکاران،   Herbeck)خطر اندازد جمله جوامع فولینگ را به

در این پژوهش به بررسی تاثیرات پساب ناشی از پرورش میگو بر 

کیفیت آب مناطق ساحلی مجاور پرداخته شده است. همچنین 

 فولینگ گونه تاثیرات مثبت و منفی پساب خروجی بر دو

Amphibalanus amphitrite (Darwin, 1854) و Saccostrea 

cucullata (Born, 1778) عنوان دو گونه فولینگ غالب در منطقه به

دنبال پاسخ به این مورد مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش به

پرسش است که فرایند پرورش میگو در سایت شیف تا چه میزان بر 

 کیفیت آب و دو گونه فولینگ ساکن در منطقه موثر است.  
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 هامواد و روش
پژوهش حاضر در مجاورت سایت پرورش : منطقه مورد مطالعه       

( در شمال خور بوشهر در زمان فعالیت این 1میگوی شیف )شکل 

انجام شد. مزارع پرورش میگو در این سایت  1395مرکز در تابستان 

 6/86، نزدیک به 1395هکتار در سال  361با مساحت مفید حدود 

 اند. سازی کردهمیگو را در خود ذخیرهمیلیون قطعه 

منظور بررسی تاثیرات پرورش میگو بر کیفیت آب مناطق به       

دریافت کننده پساب ناشی از پرورش، سه ایستگاه در مجاورت سایت 

( در مجاورت 1پرورش میگوی شیف انتخاب گردید. ایستگاه شاهد )

( در ابتدای کانال 2دهانه کانال ورودی سایت، ایستگاه خروجی اول )

خروجی پساب )بالفاصله پس از خروج از استخرها( و ایستگاه خروجی 

 (. 1( در دهانه کانال خروجی پساب به دریا انتخاب گردید )شکل3) دوم

پارامترهای مورد سنجش در : هابرداری و آنالیز نمونهنمونه       

(، DO)، اکسیژن محلول pHهای مختلف شامل دما، شوری، ایستگاه

 a ( و کلروفیلTP(، فسفرکل )TN(، نیتروژن کل)TANآمونیاک کل )

( در هر ایستگاه DOو اکسیژن محلول ) pHمی باشد. دما، شوری، 

(، نیتروژن TANمنظور سنجش آمونیاک کل )گیری شدند. بهاندازه

صورت مجزا های آب بهنمونه  a ( و کلروفیلTP(، فسفرکل )TNکل)

های پالستیکی برداشته شده و درون یخ به بطریاز هر ایستگاه در 

، حجم a منظور تعیین میزان کلروفیلآزمایشگاه منتقل گردید. به

فیلتر شد. پس  Whatman GF/Fمعینی از نمونه آب توسط فیلترهای 

از آب، فیلترها بالفاصله فریز شدند.  هاآوری فیتوپالنکتوناز جمع

کارگیری به با و گرفت استون انجاماستفاده از  ها بااستخراج رنگدانه

 Clesceri) گیری گردیداندازه aتراکم کلروفیل اسپکتروفوتومتری روش

با  آب هاینمونه در موجود نیتروژنی ترکیبات .(1998و همکاران، 

( به نیترات تبدیل Oxidative digestionاستفاده از هضم اکسیداتیو )

گیری شد. تبدیل نیتروژن اندازهها شده و سپس میزان نیترات نمونه

 Alkalineآلی و غیرآلی به نیترات از طریق اکسیداسیون قلیایی )

oxidation گیری درجه انجام پذیرفت. اندازه 110تا  100( در دمای

( صورت Cadmium reduction) نیترات از طریق روش احیای کادمیوم

 اکسیداسیون روش براساس آمونیاک .(1998 همکاران، و Clesceri) گرفت

گیری گردید. این روش اندازه Parsons (2013)توسط  شده ارائه

آمونیاک از طریق واکنش اکسیداسیون  فتومتریک برای تعیین میزان

شود. روش اسکوربیک با هیپوکلریت در محیط قلیایی استفاده می

منظور سنجش میزان فسفر کل ( بهAscorbic acid methodاسید )

و  Clesceri)های پساب پرورش میگو مورد استفاده قرار گرفت نمونه

منظور ایجاد فسفات آزاد از ترکیبات . در این روش به(1998همکاران، 

شود. پس از این آلی دارای فسفر، ماده آلی طی روند هضم، اکسید می

 سنجیرنگ آنالیز مرحله، ارتوفسفات موجود در نمونه آب از طریق

(Colorimetric analysis) شود.می گیریاندازه  
 

 
پرورش میگوی شیف در شمال خلیج فارس  سایت موقعیت :1 شکل

 های مختلف در مجاورت سایت شیفو محل قرارگیری ایستگاه
 

برای : های مورد بررسیگونه سنجیزیستسنجش تراکم و        

 .S و A. amphitrite هایگونه بر میگو پرورش مزارع پساب اثر بررسی

cucullata متر سانتی25×25 کوادرات از داشتند پساب قرار که در مسیر

استفاده گردید. در هر ایستگاه پنج تکرار صورت گرفت که در هر تکرار  

. سپس ندافراد این دوگونه از روی بستر در درون کوادرات تراشیده شد

و وزن افراد  طولدر آزمایشگاه تعداد افراد هر گونه شمارش شده و 

گیری طول اویستر، فاصله قله منظور اندازهگیری گردید. بهاندازه

(umboتا انتهای پوسته و برای کشتی )ها قطر محل اتصال به چسب

ها و گیری شد. برای سنجش وزن اویستروسیله کولیس اندازهبستر به

گیری ها، وزن کل )به همراه پوسته( افراد مختلف اندازهچسبکشتی

ای، بتنی گردید. بسترهای سخت مورد بررسی شامل سطوح صخره

 باشد.ای مصنوعی( و فلزی می)صخره

وسیله آزمون ها از توزیع طبیعی بهتابعیت داده: آنالیز آماری       

های غیرنرمال قرار گرفت. داده بررسی مورد (Shapiro-Whilk) نرمالیتی

منظور بررسی نزدیک شدند. بهبا استفاده از ریشه دوم به توزیع نرمال 

 اختالف بین پارامترهای مختلف در سه ایستگاه مورد بررسی و 

 A. amphitriteمنظور بررسی تفاوت طول و وزن دو گونه چنین بههم

 One-wayطرفه )از آزمون تحلیل واریانس یک S. cucullataو 

ANOVA استفاده گردید. جهت مقایسه دو  %95( با سطح اطمینان

 استفاده شد.  Tukeyها از آزمون دو ایستگاه به



 ...تاثیرات فرایند پرورش میگو بر کیفیت آب خروجی و برخی از خصوصیات زیستی                                            همکارانکهن و 

334 
 

 نتایج 
، اکسیژن pHنتایج مربوط به سنجش دما، شوری، : کیفیت آب       

( ، فسفرکل TN( ، نیتروژن کل)TAN(، آمونیاک کل )DOمحلول )

(TPو کلروفیل ) a  ساسبرا ارائه شده است. 1در سه ایستگاه در جدول 

ردند. طی فرایند پرورش تمامی فاکتورهای مورد بررسی  تغییر ک نتایج،

 ینب داریفاقد اختالف معنی pHاز میان فاکتورهای مورد بررسی تنها 

 ( و سایر فاکتورها در<05/0P)بود خروجی ایستگاه دو و شاهد ایستگاه

داری با کانال خروجی )ایستگاه خروجی اول و دوم( اختالف معنی

 دبرای این فاکتورها در کانال ورودی نشان دادنمقادیر ثبت شده 

(05/0P>) .دار بین دو چنین اختالف معنیدر مورد آمونیاک، هم

ت ایستگاه خروجی نیز مشاهده گردید. به این ترتیب که در طی حرک

پساب از خروجی اول به خروجی دوم نیترژون غیرآلی در شکل 

  .(<05/0P)دار کاهش یافته است طور معنیآمونیاک به

ها چسبتراکم کشتی: A. amphitriteچسب وضعیت کشتی       

فرد در متر مربع بود  352±84روی سطوح سخت در ایستگاه شاهد 

  768±100ها چسب(. در ایستگاه خروجی اول تراکم کشتی2)شکل 

اهد دار با ایستگاه شچسب در متر مربع بود که اختالفی معنیکشتی

خروجی  ایستگاه اول، خروجی ایستگاه برخالف .(P<05/0) دهدمی نشان

  ( در متر مربع 400±46با تراکم  چسب ) دوم از لحاظ تراکم کشتی
 

 (.2( )شکل <05/0P) داری با ایستگاه شاهد نشان نداداختالف معنی

ها در ایستگاه چسبداری بین کشتیاز لحاظ طول و وزن تفاوت معنی

چه اختالف . اگر(P<05/0) شاهد و دو ایستگاه خروجی مشاهده شد

ها در دو ایستگاه خروجی با یکدیگر چسببین طول و وزن کشتی

شاهد، خروجی  ایستگاه در هاچسبکشتی طول (.<05/0P) نبود دارمعنی

باشد. میمتر میلی 9/8±7/2 و 6/9 ±1/1، 0/5±4/2ترتیب و دوم به اول

براساس این  گرم 5/1±2/0 و 5/1±3/0، 9/0±3/0ترتیب وزن، به نظراز 

تری دارای طول و وزن بیش ها در کانال خروجیچسبنتایج کشتی

 (. 2های ساکن در ایستگاه شاهد هستند )شکل چسبنسبت به کشتی

در  S. cucullataتراکم اویستر : S. cucullataوضعیت اویستر        

 ،0/88±28ترتیب ایستگاه شاهد، خروجی اول و خروجی دوم به

دست فرد در متر مربع بود که براساس نتایج به 6/89±25 و 35±4/94

 شودنمی تراکم دیده سه بین داریمعنی تفاوت ،ANOVA آمده از آزمون

(05/0P> نتایج آزمون 2( )شکل .)ANOVA  نشان داد که برخالف

داری بین طول و وزن این گونه در ایستگاه شاهد تراکم، تفاوت معنی

 گرم ( با ایستگاه خروجی اول  4/27±6/3متر و سانتی 0/1±3/5)

 1/7±2/0گرم( و خروجی دوم ) 5/35 ±5/3متر و سانتی 6/9± 5/0)

 (. به2( )شکل P<05/0) گرم( وجود دارد 3/38 ±0/3متر و سانتی

های ساکن در کانال خروجی پساب پروش میگو عبارت دیگر اویستر

 (. 2تری هستند )شکل دارای طول و وزن بیش
 

در سه ایستگاه شاهد  a ( و کلروفیلTP(، فسفرکل )TN(، نیتروژن کل)TAN(، آمونیاک کل )DO، اکسیژن محلول )pH: نتایج مربوط به سنجش دما، شوری، 1جدول 

 میانگین( ±)انحراف معیار  1395( در مجاورت سایت پرورش میگوی شیف در شمال خور بوشهر در تابستان 3( و خروجی دوم )2(، خروجی اول )1)

 شوری ایستگاه
(ppt) 

 دما
 )درجه سلسیوس(

pH DO 
 گرم برلیتر()میلی

TAN 
 برلیتر(گرم )میلی

TN 
 گرم برلیتر()میلی

TP 
 گرم برلیتر()میلی

 a کلروفیل
 )میکروگرم برلیتر(

1 48/39  ± 62/0  20/27  ± 35/0  60/7  ± 31/0  57/10  ± 6/0  05/0  ± 02/0  78/0  ± 03/0  07/0  ± 01/0  83/11  ± 76/0  

2 89/41  ± 21/0  01/29  ± 27/0  21/7  ± 34/0  17/6  ± 4/0  70/0  ± 03/0  57/2  ± 30/0  20/0  ± 03/0  16/17  ± 33/0  

3 78/40  ± 17/0  71/27  ± 35/0  52/7  ± 11/0  27/7  ± 61/0  59/0  ± 04/0  38/2  ± 03/0  15/0  ± 0/0  31/16  ± 68/0  

 

        

 بحث
کاهش کیفیت آب طی فرایند پرورش به شکل کاهش میزان        

ها، دما و شوری مشاهده نوترینت(، و افزایش DOاکسیژن محلول )

گردید. براساس نتایج، ماندگاری آب در استخرهای پرورش باعث 

 جایی اندک آب(. جابه1شود )جدول افزایش شوری و دمای آب می

در استخرها و سطح گسترده در کنار عمق کم استخرها که باعث 

در توان دلیل افزایش این دو فاکتور شوند را میافزایش تبخیر می

های جاری در فرایندها و فعالیت پساب خروجی از استخرها دانست.

های مختلف در آب های پرورش میگو باعث افزایش بار آالیندهاستخر

 Biao)شود ها میموجود در استخرها و در نتیجه پساب خروجی از آن

ترین عوامل کاهش کیفیت آب و افزایش مهم .(2004و همکاران، 

 دفع مواد زائد و پرورشی هایمیگو به غذادهی پروسه توانرا می هاآالینده

و  Burford؛ 2013 همکاران، و Herbeck) دانست مهرگانبی این توسط

Williams ،2001.) ای از مواد ها، بخش عمدهتغذیه میگو فرایند طی

ماند که در ستون آب حل شده غذایی به شکل خورده نشده باقی می

شود. مواد آلی حل دسترس میگو خارج می صورت ذرات معلق ازو یابه

شده در ستون آب باعث افزایش میزان نیتروژن و فسفر آلی آب و 

و  Jackson ؛2006و همکاران،  de Lacerda)شوند پساب خروجی می

افزایش بار نیتروژن و فسفر آلی در آب استخر به (. 2003همکاران، 

 هایفعالیت جهت هامعنی افزایش منابع در دسترس میکروارگانیسم

، میزان pHها، تغییرات در باشد که در نتیجه این فعالیتزیستی می

اکسیژن محلول و میزان فسفر و نیتروژن غیرآلی قابل مشاهده است 

(Trott  وAlongi ،2000.)   
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)د، ه، و( در ایستگاه شاهد  Saccostrea cucullata)الف، ب، ج( و اویستر  Amphibalanus amphitriteچسب و وزن کشتی : نمودار تراکم، طول2شکل 

 1395برداری در تابستان و دو ایستگاه خروجی اول و دوم طی نمونه
 

شیمیایی از جمله اشکال نیتروژن غیرآلی که طی فرایندهای زیستی و 

یابد، آمونیاک است. عالوه بر این، دفع مواد زائده در آب افزایش می

ترین منابع افزایش نیتروژنه توسط میگوها به شکل آمونیاک از مهم

؛ 2004و همکاران،  Biaoسطح این ماده در پساب خروجی است )

Funge-Smith  وBriggs ،1998 در مطالعه انجام شده توسط دلشب .)

میگوی دلوار و حله انجام  های پرورش( که در سایت1389)و همکاران 

دست یافتند.  DOو  pHدادند به نتایجی مشابه از لحاظ مواد مغذی، 

براساس نتایج این پژوهش، فسفات، نیتریت و نیترات و میزان اکسیژن 

 pHیابد ولی محلول طی فرایند پرورش میگو در استخرها  افزایش می

ها و تغییرات کند. افزایش بار نوترینتیر نمیداری تغیبه شکل معنی

میزان اکسیژن محلول و سایر فاکتورهای فیزیکو شیمیایی آب در 

های انجام شده نتیجه استفاده در پرورش میگو در بسیاری از پژوهش

و همکاران،  Ribeiro)در سایر مناطق جهان نیز مشاهده شده است 

طبق نتایج (. Alongi ،2000و  Trott؛ 2004و همکاران  Biao؛ 2016

ها دیگر عاملی است که در پساب دست آمده، تراکم فیتوپالنکتونبه

داری نسبت به آب ورودی به خروجی از استخرها به شکل معنی

میزان قابل توجهی تحت ها بهباشد. فیتوپالنکتوناستخرها باالتر می

ها هستند. ذی موجود در پساب خروجی از استخرتاثیر مواد مغ

عنوان دو عامل بسیار مهم در رشد جوامع نیتروژن و فسفر به

تواند فیتوپالنکتونی در پساب خروجی افزایش یافته و در نتیجه می

 ؛2010و همکاران،  Thomas)باعث رشد و تغییر در این جوامع شوند 

Trott  وAlongi ،2000 یکی از اشکال نیتروژن که به سهولت توسط .)

باشد گیرد، آمونیاک میفیتوپالنکتونی مورد استفاده قرار میجوامع 

(Dauchez  ،1999و همکاران)دار آمونیاک . براین اساس افزایش معنی

افزایش  دالیل از یکی توانمی را احتماالً خروجی پساب در

بخش ( دانست. 3و 2های ها در کانال خروجی )ایستگاهفیتوپالنکتون

خروجی از استخرهای پروش میگو به شکل ذرات ای از مواد آلی عمده

باشند. مواد غذایی خورده نشده، بقایای اجساد میگوها و سایر معلق می

موجودات ساکن استخرهای پرورش و مواد دفعی جامد میگوها به 

عنوان توانند بهعنوان عوامل آالینده آب طی فرایند پروش میگو می

( مورد استفاده قرار Filter feederخوار )های صافیمنبع غذایی گونه

 ؛2003و همکاران،  Jackson؛ Shumway ،2004و  Ward)گیرند 

Funge-Smith  وBriggs ،1998چسب (. کشتیA. amphitrite  و

توانند از ذرات خوار میعنوان دو گونه صافیبه S. cucullataاویستر 
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 کنند. برعنوان منبع غذایی تغذیه معلق آلی موجود در ستون آب به

توان دلیل افزایش اندازه این دو گونه اساس، افزایش مواد آلی را می این

تواند آلی از جمله آمونیاک میهای غیرنوترینت عنوان کرد. افزایش

 (1999و همکاران،  Dauchez)باعث رشد جوامع فیتوپالنکتونی شده 

خوار را افزایش داده مهرگان صافیو منابع غذایی در دسترس این بی

(Nasrolahi  ،؛2007و همکاران Ward  وShumway ،2004؛ Wen-

Xiong  ،و در نهایت باعث افزایش رشد و اندازه این  (1999و همکاران

 تواند باعثافزایش آمونیاک به سطوح خطرناک می البته شود. موجودات

و  A. amphitriteازجمله جانوری مختلف هایگونه حیات افتادن خطربه

S. cucullata شود (Barbieri، 2010؛ Martinelle  وHäggström ،

ها باعث (. افزایش مواد مغذی و به تبع آن افزایش فیتوپالنکتون1993

تری ذخیره کنند شود دو گونه مذکور در دوره الروی انرژی بیشمی

آمیزتری داشته باشند که خود و در نتیجه شانس نشست موفقیت

 ؛2002و همکاران،  Thiyagarajan)شود می نیز تربیش به بقاءمنجر 

Hentschel  وEmlet ،2000 بنابراین پساب مزارع میگو در سطوح .)

توانایی  ها شود.تواند باعث افزایش تراکم این گونهغیر خطرناک می

اویسترها جهت پاالیش و حذف مواد مغذی از پساب پرورش میگو در 

توسط سایر محققین مورد بررسی و تایید قرار  مطالعات انجام گرفته

و  Ramos)باشد سو میگرفته است که با نتایج مطالعه حاضر هم

(. میزان جذب مواد مغذی Preston، 1999و  Jones؛ 2009همکاران، 

ای جهت پاالیش زیستی عنوان گزینههها را بمهرگان آنتوسط این بی

دهد مطالعه حاضر نشان میدر مجموع  ها مطرح می کند.این محیط

طور قابل توجهی کاهش که طی فرایند پرورش میگو کیفیت آب به

یافته و میزان مواد مغذی از جمله نیتروژن و فسفر در پساب خروجی 

یابد. اگرچه افزایش بار مواد مغذی ای افزایش میبه شکل قابل مالحظه

روفیکاسیون در تواند باعث بروز پدیده یوتو جوامع فیتوپالنکتونی می

مناطق ساحلی دریافت کننده پساب ناشی از پرورش میگو باشد، اما 

 افزایش صورتبه نیز و مستقیم شکل به افزایش مواد غذایی در دسترس

       A. amphitriteهایگونه جمعیت افزایش باعث طورکلیبه هافیتوپالنکتون

جمعیت یک یا چند که افزایش شود. با توجه به اینمی S. cucullata و

ها شود و تواند منجر به کاهش یا از بین رفتن دیگر گروهگروه می

درنتیجه تعادل اکوسیستم را برهم زده و خدمات اکوسیستمی را 

کاهش دهد، باید راهکارهای مدیریتی در جهت کاهش میزان بار مواد 

 کار گرفته شود.هآلی و غیرآلی قبل از ورود به دریا ب
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