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مقاله پژوهشی

بررسی اثر پساب مزارع پرورش میگو بر ویژگیهای رویشی و زایشی درختان حرا
()Avicennia marina (Forssk.) Vierh.
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 3دانشجوی دکتری آمایش محیط زیست ،گروه محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
 2استاد ،گروه محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
 9دانشیار ،گروه محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
 0استاد ،گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 1استادیار پژوهش ،بخش تحقیقات منابع طبیعی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،بندرعباس ،ایران
(تاریخ دریافت3933/30/23 :؛ تاریخ پذیرش)3000/09/21 :

چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی اثر پساب مزارع پرورش میگو بر ویژگیهای رویشی و زایشی درختان حرا ( )Avicennia marinaدر منطقۀ تیاب
استان هرمزگان است .برای این کار ابتدا دو تودة شاهد و آلوده به پساب خروجی مزارع پرورش میگو انتخاب و در هر کدام ،یک توودة سوه
هکتاری مشخص شد و نمونهبرداری به روش خط نمونه انجام گرفت .بدین ترتیب که در هور یوک از توودههوا ،سوه ترانسوکت  900متوری
به صورت تصادفی -سیستماتیک پیاده شد و در هر ترانسکت ،سه پالت  30×30متری با فاصلۀ  310متر از یکدیگر مشخص و ویژگویهوای
رویشی و زایشی درختان حرای با ارتفاع بیشتر از  3متر اندازهگیری شد .مقایسۀ ویژگیهای مورد بررسی با استفاده از آزمون تیاستیودنت
نشان داد که شادابی درختان حرا ،میانگین ارتفاع درخت ،طول تاج و تعداد نهالها بهترتیب با مقادیر  9/19 ،2/17متر 9/19 ،متر و 0/11
نهال در متر مربع در تودة شاهد به طور معنیداری بیشتر از تودة آلوده بود .نتایج بررسی مقدار فسفر و نیتروژن نیوز نشوان داد کوه مقودار
نیتروژن و فسفر در رسوبات جنگل در تودة آلوده بهطور معنیداری بیشتر از مقدار آن در تودة شاهد بود .هرچند تحقیقات بیشوتری بورای
تأیید عوامل کاهش دهندة رشد حرا الزم است ،این پژوهش میتواند تأکیدی بر لزوم مطالعات بیشتر در خصوص مکانیابی صحیح و صودور
مجوز احداث این مزارع و همچنین لزوم تضمین اقدامات مؤثر برای به حداقل رساندن تأثیر خروجیها و فاضالب حوضچههای پرورش میگو
بر اکوسیستمهای حرا باشد.
واژههای کلیدی :جنگلهای حرا ،خور تیاب ،مواد مغذی ،هرمزگان.

مقدمه
جنگل های مانگرو در امتداد نووار سواحلی منواط
گرمسیر و نیمهگرمسیر حضور دارند و دامنۀ وسیعی از
 نویسندة مسئول

کاالها و خدمات اکوسیستمی را برای جواموع سواحلی
فووراهم موویکننوود ( .)Taghizade et al., 2009بووا
اینحال ،ایون جنگولهوا در نتیجوۀ تغییورات کواربری
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اراضی بوهمنظوور توسوعۀ آبوزیپوروری و کشواورزی و
همچنین گسترش شهرها و روستاها در اطراف آنها در

مقایسه با سایت شاهد بیشتر بود) و به این ترتیوب بوا
ورود پساب غنی از مواد مغذی ،احتمال وقوع پرغذایی

معرض تهدید قرار دارند .نتیجۀ این تغییرات ،افوزایش
ورود مواد مغذی به ایون جنگول هوا بووده اسوت .ایون
تغییرات با اثر بر عملکرد جنگل ها میتواند آنهوا را بوه
یکی از منابع ورود گازهوای گلخانوهای بوه جوو زموین
تبدیل کند ( .)Queiroz et al., 2019, 2020متأسوفانه
در بسیاری از کشورها ،توسوعۀ بویرویوۀ فعالیوتهوای
آبزیپروری و پرورش میگو در نزدیکی این جنگلهوا و

در سیستم های ساحلی و خورها افزایش پیدا میکنود.
) Sun et al. (2020اثوور درازموودت تخلیووۀ پسوواب
آبزیپروری بر ویژگیهای خاک جنگلهوای موانگرو را
بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد کوه تخلیوۀ موداوم
پساب آبزیپروری ،سبب تجمع مقوادیر زیوادی کوربن
آلی ،نیتروژن کل و فسفر کل در خواک درختوان حورا
میشود  .غلظت عناصور یادشوده بوا افوزایش فاصوله از

در مجاورت آبهای کرانهای با عوارض محیط زیسوتی
زیادی هموراه بووده و سوبب افوزایش موواد مغوذی در
آبهووای نزدیووک سوواحل مجوواور آن شووده اسووت
( .)Snitvongs, 1995از پیامدهای افزایش مواد مغوذی
میتوان به شکوفایی جلبکوی ( ،)Paerl, 1997تخریوب
آبسنگهای مرجوانی ( )Hughes et al., 2003کواهش
تنوووع و انعطووافپووذیری اکوسیسووتمهووای سوواحلی
( ،)Scheffer et al., 2001تغییوورات کمووی و کیفووی
جوامع کفزی ،افوزایش شووری آب و تغییور و تحوول
گونووههووای جووانوری و گیوواهی در خورهووا و آبهووای
سوواحلی اشوواره کوورد (Claude & Queiroz, 2002
; .)Primavera, 1998عواقب طوالنیمدت افزایش مواد
مغذی در اکوسیستم حرا کمتر بررسی شده است ،اموا
موویتوووان گفووت بووا افووزایش مووواد مغووذی در ایوون
اکوسیستم ،اندام های هووایی ایون اجتماعوات گیواهی
مانند شاخوبرگ بوا رشود بیشوتری هموراه بووده و در
مقابل ،توسعۀ سیستم ریشه ای محدود مانده است .بوه
این ترتیب در مقابل عوامل تونشزای محیطوی ماننود
خشکسالی ،درختانی که محیط آنها بوا افوزایش موواد
مغذی همراه است در معرض خطر بیشتری قرار دارند
( .)Lovelock et al., 2009نتایج بررسوی Queiroz et
) al. (2020نشان داد که دفوع پسواب موزارع پورورش
میگو در جنگلهای مانگرو و آبهای اطراف آن سوبب
افزایش نیتروژن و کربن آلی در آب و رسوب جنگلهوا
موویشووود (مقوودار نیتووروژن  112میل ویگوورم در هوور
کیلوگرم و مقدار کربن آلی  8گرم در هور کیلووگرم در

خروجی کاهش می یابد ،اما پساب آبزیپوروری ،توأثیر
زیادی بر الگوی فضایی ویژگیهای خاک مویگوذارد و
سبب تجمع گستردة نیتروژن کل ،فسوفر کول و موادة
آلی خاک جنگل مانگرو میشود و ممکن اسوت سوبب
آسیب احتمالی به گیاهان حورا و تغییور عملکورد ایون
اکوسیستم شود Pérez et al. (2020) .اثر فعالیتهوای
پرورش میگو بر تجمع کوربن و موواد مغوذی رسووبات
جنگووولهوووای موووانگرو در پووورو را بررسوووی کردنووود.
نمونووهبوورداری در دو منطقووۀ نزدیووک و دور از مووزارع
پرورش میگو و در هر منطقوه از دو سوایت پوشویده از
جنگل مانگرو و پهنۀ گلی فاقد پوشوش موانگرو انجوام
گرفت .نتایج آنها نشان داد میانگین غلظوت نیتوروژن،
فسفر و کربن آلی در منطقۀ پوشیده از جنگول موانگرو
در نزدیک مزارع پرورش میگوو دوبرابور منطقوۀ دور از
مزارع پرورش میگو است .همچنین در پهنۀ گلی فاقود
جنگلهای موانگرو در نزدیکوی موزارع پورورش میگوو،
میانگین غلطت سه پارامتر یادشده ،سوه برابور منواط
دور از مووزارع پوورورش میگووو اسووت .نتووایج پووژوهش
) Mangora (2016نشووان داد کووه بووا افووزایش مقوودار
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در خاک نهالهای حرا ،رشود
درختان افزایش پیدا نمیکند؛ اموا بوا افوزایش شووری
بخش بزرگی از زیستتوده به ریشه منتقول مویشوود.
) Lovelock et al. (2009اثر افزایش نیتروژن و فسوفر
بر درختان حرا را بررسی کردند .یافتههای آنهوا نشوان
داد که افزایش نیتوروژن در منواط دارای بارنودگی و
رطوبت کمتر و شوری رسوب ببشتر ،سبب مرگ ومیور
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برخی از درختوان حورا مویشوود؛ اموا افوزایش فسوفر

برخی محققان بر این عقیده اند که میتوان از خورها و

تأثیری در مرگومیر درختوان حورا نودارد .آنهوا بیوان
کردند که نرخ رشد درختان حرا با افزایش مواد مغذی
افزایش مییابد ،ولی در فصلهای خشک بوا بویثبوات
کردن این جنگلها و کاهش تابآوری آنها نسوبت بوه
تغییرات محیطی ،مورگومیور درختوان افوزایش پیودا
میکند Naidoo (2009) .بهمدت دو سال اثور افوزایش
نیتروژن و فسفر بر رشد درختان حرا را در منطقهای با
خاک شور در آفریقای جنووبی بررسوی کورد .نتوایج او
این فرضیه را ثابت کورد کوه درختوان حورا در شووری
زیاد منابع بیشتری را به ریشه اختصاص میدهند و بوا
افووزایش نیتووروژن و فسووفر رشوود و بهوورهوری اتفووا
میافتد .نتایج همچنین نشوان داد در تیمارهوایی کوه
خاک با نیتروژن و ترکیب نیتروژن -فسفر غنوی شود،
ارتفاع درختان و تعداد برگها بیشتر از تیمار شواهد و
تیمار خاک غنیشده با فسفر بود .بررسی میزان رشود

جنگلهای حورا بورای کواهش ضوایعات فعالیوتهوای
پوورورش میگووو اسووتفاده کوورد و مانگروهووا م ویتواننوود
محتویات شیمیایی خروجی از مزارع پورورش میگوو را
تحمل کنند ( ،)Gautier et al., 2001اما هموان گونوه
که گفته شد احتمال کاهش مقاومت و انعطافپوذیری
آنها در مقابل تونش هوای محیطوی افوزایش موییابود
(.)Lovelock et al., 2009
جنگل های حرا در ایران از نادرترین اراضی جنگلی
جهان محسوب مویشووند و بورخالف شورایط معموول
مانگروهوا کوه اغلوب در منواط گرمسویری و پربوواران
جهان گسترش دارند در اراضوی گورم و خشوک واقوع
شدهانود ،احیوای ایون اکوسیسوتم در صوورت نوابودی
بسوووویار مشووووکل یووووا نوووواممکن خواهوووود بووووود
( .)Danehkar et al., 2012bاین جنگلهوا در جنووب
ایووران در معوورض مووداوم تهدیوودهای انسووانی ماننوود

و مرگ ومیر درختان حرا واقع در محدودة تخلیۀ موواد
زاید جامد حاصل از استخرهای پورورش میگوو توسوط
) Vaiphasa et al. (2007انجام گرفت .یافتههای آنهوا
نشان داد درختانی که تحت توأثیر پسواب اسوتخرهای
پرورش میگو قرار دارند نرخ رشد کمتور و مورگومیور
بیشووتری از منوواط شوواهد داشووتند .ایوون یافتووههووا
نشان دهندة اثر منفی رسوبات فاضالب پورورش میگوو
بوور درختووان حوورای محوودودة مطالعووۀ آنهووا بووود.
) Feller et al. (2003محدودیت نیتوروژن و فسوفر در
رشد درختان حرا را بررسی کردنود .نتیجوه تحقیقوات
دوسالۀ آنهوا نشوان داد کوه افوزایش نیتوروژن ،سوبب
افزایش تولید برگ ،رشد شاخهها و همچنوین افوزایش
نرخ فتوسنتز شد ،اما افزایش فسوفر هویت توأثیری بور
رشد نداشوت .تحقیو آنهوا همچنوین نشوان داد کوه

آلودگی نفتی ،سرشاخه زنی ،چرای دام ،پرورش مواهی
و توسووعۀ زیرسوواختهووا قوورار دارد ( & Rashvand
 .)Danehkar et al., 2012a; Sadeghi, 2014در
سال های اخیر توسعۀ فعالیوتهوای پورورش میگوو در
سواحل جنوبی کشور بهویژه در استان هرمزگان رشود
زیادی یافته است .در منطقۀ تیواب نیوز فعالیوتهوای
پرورش میگو در سایت های پرورشوی تیواب شومالی و
جنوبی در حال انجام است .هرچنود پوژوهشهوایی در
خصوص تأثیرات زیستمحیطی ناشی از مزارع پرورش
میگووو بوور خووور تیوواب و آبهووای سوواحلی توسووط
) Estaki et al. (2006و )Akbarzadeh et al. (2009
انجام گرفته ،تاکنون تحقیقی دربارة تأثیر این مزارع بر
ویژگو ویهوووای رویشوووی و زایشوووی درختوووان حووورا
( )Avicennia marina (Forssk.) Vierh.صووورت

الگوهای محدودیت مواد مغذی در بوم سازگان موانگرو
پیچیده است و همۀ فرایندها به مادة مغوذی یکسوانی
واکنش مشوابهی نشوان نمویدهنود و در جنگولهوای
مختلف مانگرو و در زیستگاه های مشابه ممکون اسوت

نگرفته اسوت .کمبوود تحقیو در ایون زمینوه و نبوود
اطالعات کافی دربارة تأثیر این موزارع بور اکوسیسوتم
حرا ،افزونبر ایجاد مشکل برای مودیریت هرچوه بهتور
ایوون جنگ ولهووا م ویتوانوود زمینووه را بوورای گسووترش

رشد توسط یک موادة مغوذی یکسوان محودود نشوود.

فعالیت های تهدیدکنندة این اکوسیسوتم فوراهم آورد.
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بنابراین تحقی حاضر بوا هودف بررسوی ویژگویهوای
رویشی و زایشی درختان حرا تحت اثر فعالیوت موزارع
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مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

پرورش میگو انجام گرفت .پیشبینی میشود که نتایج
این تحقی برای متولیوان حفاتوت از جملوه حفاتوت
محیط زیست ،منابع طبیعوی و آبخیوزداری و شویالت
استان و شهرستان دارای کاربرد باشود و اطالعواتی در
زمینۀ تأثیر مزارع پرورش میگوو بور جنگولهوای حورا
برای تصمیم گیریهای آینوده در خصووص مجوزهوای
احداث و توسعۀ این فعالیت یا در نظر گورفتن ضووابط

میگوی تیاب شمالی و جنوبی در این محدوده فعال بووده

مناسب بورای اسوتانداردهای خروجوی ایون موزارع در
اختیار مدیران و تصمیمگیران قرار دهد.

و فعالیتهای پرورش میگو از سال  3972در ایون موزارع
در حال اجراست (( )Estaki et al., 2006شکل .)3

بووهمنظووور بررسووی اثوور مووزارع پوورورش میگووو بوور
ویژگیهوای رویشوی و زایشوی درختوان حورا ،بخشوی از
جنگلهای منطقوۀ تیواب از توابوع شهرسوتان مینواب در
استان هرمزگان انتخاب شد .این منطقه بخشی از تواالب
بینالمللی دهانۀ رودهای شور ،شیرین و میناب و منطقوۀ
حفاتتشدة حرا تیاب و میناب است .دو مزرعوۀ پورورش

منطقه شاهد

منطقه آلوده

مزرعه پرورش میگو

شکل  -3موقعیت محدودة پژوهش

شیوۀ اجرای پژوهش
برداشت ویژگیهای رویشی و زایشی درختان حرا

بوورای بررسووی تووأثیر مووزارع پوورورش میگووو بوور
ویژگیهای رویشوی و زایشوی درختوان حورا ،ابتودا بوا
بررسی تصاویر ماهوارهای و سپس با جنگلگردشی ،دو

توده بهعنوان شاهد و آلوده بوه پسواب موزارع پورورش
میگو (نزدیکترین توده به مزرعوۀ پورورش میگوو کوه
تحت تأثیر آلودگیهوای آن قورار مویگرفوت) در نظور
گرفته شد و نمونه برداری بوه روش خوط نمونوه انجوام
گرفت .در هر یک از دو توده ،یک تودة سههکتواری بوا
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ابعاد  300×900متر انتخواب و در توودة انتخوابی سوه

 2 ،3و  9متری از تنۀ درخت ،ریشههای هوایی شومارش

ترانسکت  900متری با فاصلۀ  10متور از یکودیگر (دو
ترانسکت در لبۀ تودة تعیینشده و یوک ترانسوکت در
وسط توده) به صورت تصادفی-سیستماتیک پیاده شد.
روی هر یک از ترانسکتها ،سه پالت نمونهبورداری در
فواصل  310متر از یکدیگر (دو پالت در ابتدا و انتها و
یک پالت در وسط ترانسکت به گونهای که مرکز پالت
روی خط ترانسکت قرار داشت) ،با ابعواد  30×30متور
برای برداشت ویژگیهوای رویشوی و زایشوی درختوان
حوورا بووا ارتفوواع بیشووتر از  3متوور مشووخص شوود
(.)Abohassan, 2013; Yaghoubzadeh et al., 2021
پارامترهای تحت بررسی شامل قطر یقه بوا اسوتفاده از
نوار قطرسنج ،ارتفاع درخت و طول تاج بوا اسوتفاده از
شاخص مدرج تاشو ،سطح تاج برحسب متر مربوع (بوا
اندازه گیری دو قطر عمود بر هم تاج با استفاده از متور
نوووواری) ( )Cuc & Ninomiya, 2007و شوووادابی

شد (.)Cuc & Ninomiya, 2007
بهمنظور مقایسوهپوذیر بوودن پارامترهوای رویشوی
برداشتشدة درختوان حورا در دو توودة انتخوابی نیوز،
عامل سن با استفاده از مؤثرترین عامل اثرگوذار بور آن
تعدیل شد .به این منظوور ،بورای نرموالسوازی اعوداد
پارامترهای رویشی و در نظر گرفتن نقش سن ،از عدد
قطر یقه برای تعدیل دیگر پارامترها بوه سون اسوتفاده
شوود .بوور ایوون اسوواس بووا اسووتفاده از نسووبت اعووداد
پارامترهای رویشی اندازهگیریشده به عدد قطور یقوه،
پارامترهای انودازهگیوریشوده امکوان مقایسوه یافتنود
(.)Yaghoubzadeh et al., 2021

درختان با سه درجه شادابی خوب ،متوسوط و ضوعیف
بهترتیب با رتبههای سه ،دو و یک بود .در این تحقی ،
تاج متراکم ،برگ سبزرنگ ،نبود آفت و بیمواری ،تواج
متقووارن و وجووود ریزشوواخههووای خشووک خیلووی کووم
به عنوان درجۀ شادابی خوب؛ تواج کموی تنوک ،بورگ
سبز کمرنگ یا مایول بوه زرد ،تهوور اولیوۀ بیمواری و
آفت ،شکل تاج نامتقارن و ریزشاخههوای خشوک کوم
بهمنزلۀ درجۀ شادابی متوسط؛ تواج تنوک ،بورگ زرد،
وجووود بیموواری و آفووت ،شووکل توواج نامتقووارن و ریووز
شاخه های خشوک متوسوط توا زیواد بوهمنزلوۀ درجوۀ
شووادابی ضووعیف در نظوور گرفتووه شوود ( & Moslehi
 .)Hassanzadeh Khankahdani, 2020aهمچنوین در
هر پالت همۀ درختان کوتاهتر از  3متر و همچنین تعوداد
نهالهای موجوود در اطوراف سوه درختوی کوه تواج آنهوا

نمونهبرداری از رسوب ،برگ و ریشهه و سهن ش
نیتروژن و فسفر

در هر یک از توده هوای بررسویشوده از نوه پوالت
پیادهشده ،پونج پوالت بوهصوورت تصوادفی انتخواب و
نمونههای رسوب ،ریشه و برگ درختان حورا برداشوت
شد .در هر یک از پالتهای انتخابی نمونههای رسووب
سطحی (تا عم  30سانتیمتور) برداشوت شود .بورای
تهیۀ نمونۀ برگ ،بیست برگ با تکرار سهتایی از پنج تا
ده درخت که ارتفاع بیش از  9متر داشتند و از لحوا
تاهری سالم بودند و نشوانۀ بیمواری و فعالیوت آفوت
روی آنها مشاهده نشد برداشت شد .نمونههای ریشه و
برگ جمعآوریشده ابتدا در هوای آزاد بوهطوور کامول
خشک شده و سپس در دمای  71درجوۀ سوانتیگوراد
بوووهموووودت  20سوووواعت در آون خشووووک شوووودند
( .)MacFarlane et al., 2003رسوب برداشتشده نیز
بووهطووور کاموول در هوووای آزاد خشووک شوود .سووپس
نمونه های خشک شوده پوودر شوده و آزموایش شودند.
برای اندازه گیری نیتروژن کل از روش کجدال و بورای
انوودازهگی وری فسووفر کوول از دسووتگاه اسووپکتروفتومتر
استفاده شد (.)Alongi et al., 2005

قطرهای پالت را قطع میکرد بهمنظور بررسوی زادآوری،
شمارش و ثبت شد (شایان ذکر است که برای هر یوک از
درختان مذکور نهالهای موجوود در یوک پوالت  3در 3
متر شمارش شد) .افزونبر این ،یک درخت در مرکوز هور

بررسی ویژگیهای رسوبشناختی

پالت انتخاب شد و در سه پالت ( 3در  3متر) با فواصول،

اسیدیته ( )pHو هدایت الکتریکی ( )ECرسوب بوا

278

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال سیزدهم ،شمارة  ،9پاییز  ،3000صفحۀ  273تا 200

تهیۀ گل اشوباع و بوا اسوتفاده از  pHمتور و  ECمتور
اندازهگیری شد ( .)Richards, 1954مقدار کوربن آلوی

ویژگیهای رسوب در دو تودة مورد بررسوی از آزموون
تیاستیودنت (تی مسوتقل) و بورای مقایسوۀ میوانگین

نیز با استفاده از روش اکسیداسویون تور & Walkley

ویژگی شادابی از آزموون غیرپارامتریوک مون -ویتنوی
استفاده شد.

) Black (1934و بافووت رسوووب بووا اسووتفاده از روش
هیدرومتری بایکاس تعیین شد (.)Bouyoucos, 1962

نتایج

روش تحلیل

محاسبۀ آماری با نرم افزار  SPSSنسخۀ  20و رسم
نمودارها با استفاده از نورمافوزار اکسول انجوام گرفوت.
نرمووال بووودن توزیووع دادههووا بووا اسووتفاده از آزمووون
کولموگروف -اسومیرنوف بررسوی شود .بورای بررسوی
میانگین غلظت نیتروژن و فسوفر در رسووب ،ریشوه و
بووورگ درختوووان ،خصوصووویات رویشوووی درختوووان و

ویژگیهای رسوبشناختی در دو تودۀ تحت بررسی

براساس نتایج ،اختالف معنیداری در مقدار رس و
سیلت دو توده مشاهده نشد ،اما درصد ماسوه و کوربن
آلی از اختالف معنیداری در سطح  31درصد و  pHو
 ECاز اخوووتالف معنو ویداری در سوووطح  33درصووود
برخوردار بودند (جدول .)3

جدول  -3مقایسۀ میانگین ویژگیهای رسوب در دو تودة تحت بررسی
پارامتر تحت بررسی
کربن آلی رسوب (درصد)
ماسه (درصد)
رس (درصد)
سیلت (درصد)
pH

EC

توده

(انحراف معیار) ±میانگین

آلوده

2/70 ± 0/00

شاهد

3/00 ± 0/99

آلوده

30/00 ± 0/18

شاهد

7/80 ± 2/83

آلوده

30/00 ± 3/03

شاهد

20/00 ± 1/11

آلوده

87/80 ± 0/18

شاهد

80/00 ± 9/70

آلوده

7/09 ± 0/03

شاهد

7/88 ± 0/08

آلوده

99/00 ± 9/00

شاهد

20/07 ± 9/03

معنیداری
*0/03
* 0/02
0/08 ns
0/00 ns
**0/00
**0/00

* *معنیدار در سطح  33درصد؛ *معنیدار در سطح  31درصد؛  :nsمعنیدار نبودن

ویژگیهای رویشی و زایشی درختان حهرا در دو
تودۀ تحت بررسی

نتوایج نشووان داد کووه بووهجووز سووطح توواج و تعووداد
ریشووههووای هوووایی ،سووایر ویژگووی رویشووی و زایشووی
درختووان حوورا در دو تووودة شوواهد و آلوووده از اخووتالف
معنوویداری در سووطح  31درصوود برخوووردار بودنوود

(جدول  .)2براساس نتوایج ،میوانگین ارتفواع درخوت،
طول تاج ،سطح تاج و تعداد نهوالهوا در توودة شواهد
بیشتر از مقودار آن در توودة آلووده و میوانگین تعوداد
ریشههای هوایی در تودة آلوده بیشوتر از مقودار آن در
تودة شاهد بود.
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جدول  -2مقایسۀ میانگین ویژگیهای رویشی و زایشی درختان حرا در دو تودة مورد بررسی
پارامتر مورد بررسی
ارتفاع درخت (متر)
طول تاج (متر)
سطح تاج (مترمربع)
تعداد ریشههای هوایی (در مترمربع)
تعداد نهال (در مترمربع)

توده

(انحراف معیار) ±میانگین

آلوده
شاهد
آلوده
شاهد
آلوده
شاهد
آلوده
شاهد
آلوده
شاهد

2/08 ± 0/80
9/19 ± 3/03
2/00 ± 0/89
9/19 ± 0/72
8/09 ± 0/32
7/12 ± 3/09
301/77 ± 98/90
322/11 ± 99/79
3/88 ± 0/29
0/11 ± 3/01

معنیداری
*0/02
*0/02
0/30 ns
0/37 ns
**0/00

* *معنیدار در سطح  33درصد؛ *معنیدار در سطح  31درصد؛  :nsمعنیدار نبودن

نتووایج همچنووین نشووان داد کووه درجووۀ شووادابی
درختان در دو تودة مورد بررسی از اختالف معنیداری

همچنین براساس نتوایج ،توراکم درختوان حورا در
تودة آلوده با  3988پایه در هکتار و در تودة شواهد بوا

در سووطح  33درصوود برخوووردار اسووت (جوودول .)9
براساس نتایج ،شادابی در تودة شاهد بیشوتر از مقودار
آن در تودة آلوده است.

 3299پایه در هکتوار از تفواوت معنویداری در سوطح
 31درصد برخوردار بود.

جدول  - 9مقایسۀ میانگین شادابی درختان حرا در دو تودة مورد بررسی (با استفاده از آزمون من -ویتنی)
پارامتر مورد بررسی
شادابی

توده

(انحراف معیار) ±میانگین

آلوده

3/91 ± 0/10

شاهد

2/17 ± 0/83

معنیداری
**0/00

* *معنیدار در سطح  33درصد

مقدار نیتروژن و فسفر در رسهوب و انهدا ههای
درختان حرا

براساس نتایج ،مقدار نیتروژن در رسووب دو توودة
مورد بررسی اختالف معنیداری در سوطح  33درصود
داشت ،اما اختالف معنویداری در مقودار نیتوروژن در
ریشه و برگ درختان حرا مشاهده نشد .نتایج مقایسوۀ
میانگین نشان داد که مقدار نیتروژن در رسوبات جنگل
در تودة آلوده بیشتر از مقدار آن در تودة شاهد اسوت.

همچنین نتایج نشان داد که مقودار فسوفر در رسووب
درختان حرا از اختالف معنیداری در سطح  33درصد
برخوردار است ،ولی اختالف معنیداری در میزان فسفر
در ریشه و برگ مشاهده نشد .نتایج مقایسوۀ میوانگین
نیز نشان داد که مقدار فسفر در رسوبات جنگل در تودة
آلوده بیشتر از مقدار آن در تودة شاهد و مقودار فسوفر
در برگ درختان حرا در تودة شاهد بیشتر از مقدار آن
در تودة آلوده است (جدول .)0
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جدول  -0مقایسۀ میانگین نیتروژن و فسفر در رسوب ،ریشه و برگ درختان حرا در دو تودة مورد بررسی
پارامتر مورد بررسی
رسوب
نیتروژن (درصد)

ریشه
برگ
رسوب

فسفر (درصد)

ریشه
برگ

توده

(انحراف معیار)
±میانگین

آلوده

(0/233 ± )0/00

شاهد

(0/003 ± )0/00

آلوده

(0/28 ± )0/000

شاهد

(0/01 ± )0/39

آلوده

(0/83 ± )0/90

شاهد

(0/72 ± )0/10

آلوده

(0/003 ± )0/00

شاهد
آلوده
شاهد
آلوده
شاهد

(0/0000 ± )0/00
(0/00 ± )0/008
(0/00 ± )0/001
(0/03 ± )0/000
(0/30 ± )0/03

معنیداری
**0/00
0/89 ns
0/07 ns
**0/00
0/00 ns
0/99 ns

* *معنیدار در سطح  33درصد؛*معنیدار در سطح  31درصد؛  :nsمعنیدار نبودن

بحث
با وجود خدمات و فواید زیاد جنگلهوای موانگرو و
اثری که در حفاتت بومسوازگانهوای سواحلی دارنود،
تخریوب سواالنه  900000توا  300000هکتوار ،خطوور
نابودی و حذف کامل این جنگلها در صد سال آینده را
افزایش داده است ( .)Pendleton et al., 2012بنابراین
شناخت پارامترهای رویشی جنگلهای مانگرو و تغییور
این پارامترها افزونبر کواربرد در مودیریت جنگولهوا،
میتواند در شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر این
تغییرات مؤثر باشد (.)Kairo et al., 2005
در این تحقی شرایط بخشی از جنگلهای موانگرو
منطقۀ تیاب که در محدودة مزارع پرورش میگوو قورار
دارند ،بوه منظوور بررسوی اثور پسواب خروجوی آن بور
ویژگیهای رویشی و زایشی درختان حرا بررسی شود.
نتایج تحقی نشان داد کوه درصود نیتوروژن ،فسوفر و
کربن آلی در رسوب تودة آلووده بوهشوکل معنویداری
بیشتر از تودة شاهد است Queiroz et al. (2020) .نیز
بیان کردنود کوه پسواب موزارع پورورش میگوو سوبب

افزایش نیتروژن و کربن آلی در رسووب و آب منواط
جنگلی تحت تأثیر پساب ایون موزارع مویشوود ،زیورا
پساب این مزارع حاوی مقادیر زیادی کربن و نیتوروژن
است .نتوایج پوژوهش ) Pérez et al. (2020مبنوی بور
تجمع کربن و موواد مغوذی در رسووبات جنگول هوای
مانگرو در نتیجۀ فعالیتهای موزارع پورورش میگوو در
دو منطقۀ نزدیک و دور از مزارع مورد بررسی آنها نیوز
مشابه یافتههای پژوهش حاضر بوود .یافتوههوای آنوان
نشان داد که مقودار کوربن آلوی کول ،نیتوروژن کول و
فسووفر کوول خوواک جنگوول مووانگرو در منطقووۀ دور از
آبزیپروری کمتر از منطقۀ نزدیک به آبزیپروری بوود.
همچنین نتایج پژوهش آنها در خصووص مقوادیر ایون
عناصر در پهنههای گلی فاقد پوشش مانگرو در منطقۀ
دور از آبزیپروری برای کربن آلی کل ،نیتروژن کول و
فسفر کمتر از منطقوۀ نزدیوک بوه آبوزیپوروری بوود.
هماننوووود نتووووایج تحقیوو و حاضوووور در پووووژوهش
) Sun et al. (2020میانگین مقدار کربن آلی ،نیتروژن
و فسفر در خاک جنگلهای حرا بوا افوزایش فاصوله از
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خروجی پساب آبزیپروری کاهش موی یافوت .بررسوی
رسوبات در دو تودة مورد بررسی همچنوین نشوان داد
که بوا وجوود نبوود تفواوت معنویدار در مقودار رس و
سیلت ،درصد ماسه pH ،و  ECدر رسوبات دو تووده از
تفاوت معنیداری برخوردار بود و مقدار  ECدر منطقۀ
آلوووده بیشووتر از منطقووۀ شوواهد بووود .در تحقیوو
) Vaiphasa et al. (2007نیز مقدار  pHمشابه تحقی
حاضر و مقدار  ECبورخالف ایون پوژوهش در منطقوۀ
کنتوورل بیشووتر از منطقووۀ آلوووده بووود .در پووژوهش
) Feller et al. (2003نیز در تیمارهای کنتورل مقودار
 ECبیشووتر از دو تیموواری بووود کووه بووه آنهووا فسووفر و
نیتروژن اضافه شده بود ،اموا مقودار  pHدر تیمارهوای
مختلف متفاوت بود.
براساس نتایج تحقی  ،همۀ ویژگیهوای رویشوی و
زایشووی درختووان (ارتفوواع ،طووول توواج ،تعووداد نهووال و
شادابی) بهجز تعداد ریشههای هوایی و سوطح تواج در
دو توده ،از تفاوت معنیداری برخوردار بوود و در توودة
شووواهد بیشوووتر از توووودة آلووووده بوووود .در تحقیو و
) Vaiphasa et al. (2007نیز همانند یافتوههوای ایون
پژوهش ،رشد درختان حرا در تودههای شواهد بیشوتر
از توده های آلوده به پساب مزارع پرورش میگوو بوود و
درختان ارتفواع و قطور برابرسوینۀ بیشوتری داشوتند.
نتایج تحقی آنها همچنین نشان داد که درختان حورا
در توده های آلوده دارای بورگ هوای کمتور و زردتور و
شاخه های خشکیدة بیشتری نسبت به تودههای شاهد
هسووتند .در پووژوهش حاضوور نیووز مشووابه یافتووههووای
) ،Vaiphasa et al. (2007شوادابی درختوان در توودة
شاهد بهشکل معنیداری بیشتر از درختان تودة آلوده بود.
نتایج این پژوهش با یافتههای )Mangora et al. (2016
مشابه است؛ آنها بیان کردنود کوه افوزایش نیتوروژن و
فسفر به خاک درختان حرا ،رشد را افزایش نمیدهود.
برخالف نتایج ) Naidoo (2009که افزودن نیتوروژن و
ترکیب نیتروژن -فسفر سبب افزایش ارتفاع درختان و
همچنین تعداد بورگ هوا شود ،در پوژوهش حاضور در
منطقۀ آلوده که مقدار نیتروژن بیشتر از منطقۀ شواهد
بووود ،ارتفوواع درختووان کمتوور از منطقووۀ شوواهد اسووت.

بررسی اثر پساب مزارع پرورش میگو بر...
برخالف نتوایج پوژوهش حاضور Feller et al. (2003)،

نتیجه گرفتند که افزایش نیتروژن سبب افزایش تولید
بورگ ،رشود شواخههوا و همچنوین افوزایش فتوسوونتز
میشوود .اموا در پوژوهش حاضور شواید ارتفواع کمتور
درختان در منطقۀ آلوده بهدلیل شوری بیشوتر باشود،
چرا که در شوری زیاد ممکن است زیستتودة گیواهی
بیشوووتر از شووواخههوووا بوووه ریشوووه اختصووواص یابووود
( .)Ball, 1988; Lopez-Hoffman et al., 2007دلیول
دیگر این مغایرت را میتوان تغییر شورایط رویشوگاهی
طبیعی مانگرو و خارج شدن آن از حالت تعادل در اثور
ورود پساب به منطقه عنووان کورد؛ زیورا بوومسوازگان
مووانگرو بسوویار حسوواس بووه دخالووت انسووانی اسووت
( .)Moslehi, 2018افوووزایش نیتوووروژن و فسوووفر در
تحقیقات اشارهشده در شرایط طبیعوی و بودون فشوار
عامل خارجی انجام گرفته است ،ولی در تحقی حاضر
این افزایش ناشی از عملکرد فعالیت انسوانی اسوت؛ از
اینرو میتوان واکنش متفاوت درختان حورا بوه دیگور
تحقیقات را طبیعی گزارش کرد .از طرفی این نکتوه را
نیز باید مورد توجه قرار داد که پاسخ گیاهان به باروری
با نیتروژن و فسفر بهدلیل محدودیت موواد مغوذی یوا
دیگر عوامل استرسزا از جمله شوری ،بهشوکل واضوح
مشخص نیست ( .)Naidoo, 2009همچنین در برخوی
موارد عوامل محیطی مانند عم آب و تغییرات جزر و
مد یا فرایندهای میکروبی در این جنگلها مویتواننود
کنترل بیشتری نسبت بوه دسترسوی موواد مغوذی بور
درختان داشته باشند (.)Feller et al., 1999
در پژوهش حاضر همچنین مقدار نیتروژن و فسوفر
در ریشه و برگ درختوان حورا در دو منطقوۀ شواهد و
آلوده معنیدار نشود و مقودار هور دو عنصور در بورگ
بیشتر از ریشه بوود .در تحقیو ) Naidoo (2009نیوز
مقدار نیتروژن و فسفر در ریشه کمتر از شاخه بود.
در موووووورد توووووراکم بیشوووووتر درختوووووان در
منطقۀ آلوده شاید بتوان گفوت بوا توجوه بوه پوژوهش
) Jafarnia et al. (2012که بیان کردند بین مادة آلوی
و تراکم درختان همبستگی مثبت وجود دارد ،در ایون
پژوهش نیز مطاب با یافتههای آنان ،در منطقۀ آلووده،
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کربن آلی خاک بیشتر است که شواید یکوی از دالیول
تراکم بیشتر درختان باشد .اگرچه سطح تواج درختوان
حرا در دو منطقوۀ شواهد و آلووده تفواوت معنویداری
ندارد ،در منطقۀ شاهد سوطح تواج درختوان بیشوتر از
منطقۀ آلوده است .شایان ذکر است که افزایش توراکم
درختان با افزایش رقابت هموراه اسوت کوه در نتیجوه
سبب رشد کمتر درختان میشود و سطح تواجپوشوش
نیز کاهش مییابد .هموانگونوه کوه نتوایج نیوز نشوان
میدهد ارتفواع درختوان ،طوول تواج و سوطح تواج در
منطقۀ آلوده کمتر از منطقۀ شاهد است.
کمتوور بووودن نهووالهووا ،کوواهش شووادابی و ارتفوواع
درختان توده در منطقۀ آلوده نسبت به منطقوۀ شواهد
ممکن است بهدلیل وجود تنشهای ناشوی از آلوودگی
پساب باشود .یکوی از عوامول موؤثر در تولیود بوذر در
جنگلهای حرا ارتفاع درختان است .درختان مرتفعتور
و شادابتر بذرهای بهتر و با قوة نامیه بیشتری تولیود
میکنند .بنابراین یکی از عوامل کاهش نهالها ممکون
است کاهش تولید بذر و در نتیجه کاهش تعداد نهوال
باشوود .در منطقووۀ شوواهد ،سووالمت و شووادابی بیشووتر
درختان ،موجب تولید بذر با قوة نامیه بیشتر شده و از
ایوونرو تعووداد نهووال افووزایش پیوودا کوورده اسووت
( .)Hajebi et al., 2020البته )Jafarnia et al. (2012
بیان کردند که زادآوری در مناط نیمهمتراکم بهدلیل
وجود فضا و نور کافی بورای تکثیور ،بیشوتر از منواط
متراکم است .در پژوهش حاضور ،منطقوۀ شواهد جوزو
منوواط نیمووهمتووراکم و منطقووۀ آلوووده جووزو من واط
پرتراکمتر محسوب میشود .به این ترتیوب در منطقوۀ
شاهد با وجود سطح تاج بیشتر ،بهدلیول توراکم کمتور
درختان نور بیشتری به کف جنگل میرسود و شورایط
برای استقرار و رشد نهوالهوا بیشوتر از منطقوۀ آلووده
فراهم میشود (.)Jafarnia et al., 2012
در منطقۀ تیواب ،مجتموع هوای پورورش میگوو بوا
خورهای اطراف تبادل آبی دارند و خورها حجم زیادی
از بووار آلووودگی ایوون مجتمووعهووا را دریافووت مویکنوود
( .)Akbarzadeh et al., 2009براسووواس نتوووایج
) Akbarzadeh et al. (2009شوری آب مجتموعهوای
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پرورش میگوی تیاب از شووری آب موزارع بسویاری از
کشورهای جهان نیز بیشتر است .با توجه به همبستگی
معنیدار پارامتر شوری با پارامترهایی مانند دمای هوا،
دمای آب ،BOD ،نیترات و نیتریت ،تغییورات شووری
سبب تغییور عوامول فیزیکوی و شویمیایی یادشوده در
محیط میشود ( .)Akbarzadeh et al., 2009بوه ایون
ترتیب ،در صوورت تغییور شورایط محیطوی و افوزایش
مواد مغذی (بیشوتر از حالوت تعوادل و نیواز گیواه) در
جنگل های مانگرو اطراف این مجتمعها ،تعادل زیستی
این اکوسیستم برهم مویخوورد و ترفیوت آنهوا بورای
نگهووووداری ایوووون مووووواد کوووواهش مووووییابوووود
( .)Reef et al., 2010در طبیعووت معموووال تووأثیرات
محیط زیستی تعاملی هستند (،)Krauss et al., 2008
بهگونهای که وقتی تأثیر یک عامل بوا تغییور یوک عامول
دیگر تقویت یا تضعیف میشود ،پاسخ گونه یا اکوسیسوتم
پیچیووده م ویشووود یووا تووأثیر ترکیبووی دو یووا سووه عاموول
استرسزا ممکن است شرایط یک فرد یوا جمعیوت را بوه
آستانهای بحرانی فراتور از نتیجوۀ یوک عامول اسوترسزا
هدایت کند ( .)McLeod & Salm, 2006به این ترتیب
بسیاری از ویژگیهایی که در نتیجوۀ در دسوترس بوودن
مواد مغوذی سوبب افوزایش رشود مویشووند در شورایط
استرسزا مطلوب نیستند (.)Field et al., 1983
نتایج تحقی نشوان داد کوه خصوصویات رویشوی،
زایشی و شوادابی درختوان حورا در منطقوۀ آلووده بوه
پساب مزارع پرورش میگو کمتر از منطقۀ شاهد اسوت.
از نظر اکولوژیک بوومسوازگان پیچیوده جنگول ،دارای
خاصیت خودتنظیمی است و در بازخوردهای طبیعوی
قادر به ترمیم و بازگشت به حالت اولیه است و خود را
در حالوت کلیموواکس قورار مویدهود .نهوواده و سووتاده
(ورودی و خروجی) در داخل یک بومسازگان براسواس
نظم است و با بر هم خوردن این نظم ،تعادل سیسوتم
نیز بر هم میخورد.
بوم سازگان مانگرو بسیار حساس به دخالت انسانی
است و از عوامل مهم تهدید و تخریب این بومسوازگان
بوهشوومار مویرود ( .)Moslehi, 2018براسوواس نتووایج
میتوان گفت آبوزیپوروری بوهمنزلوۀ یکوی از عوامول

...بررسی اثر پساب مزارع پرورش میگو بر

خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی نهوالهوای حورا در
شرایط ثابت آزمایشگاهی بررسی شود تا با مجموعهای
 تصمیم گیریهای مدیریتی صحیحی جهوت،از داده ها
.حفظ جنگلهای مانگرو انجام پذیرد
سپاسگزاری
نویسندگان مقاله از حمایتهوای موادی و معنووی
مرکز تحقیقات و آموزش کشواورزی و منوابع طبیعوی
 فرمانوداری و ادارة منوابع طبیعوی و،استان هرمزگوان
 تعوواونی گردشووگری و،آبخیوزداری شهرسووتان مینوواب
بومگردی کالنگ و دانشوگاه علووم کشواورزی و منوابع
.طبیعی گرگان کمال تشکر و قدردانی را دارند
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 این تعوادل را در بوومسوازگان موانگرو،دخالت انسانی
 بوا توجوه.برهم زده و آن را از تعادل خارج کرده است
به سختی کوار در شورایط رویشوگاهی موانگرو (ماننود
 محودویت سواعت کوار،شرایط مانودابی و بسوتر گلوی
 اندازهگیوری،بهدلیل جزر و مد و غرقاب بودن درختان
)پارامترها بهصورت خمیده بهدلیل شاخهزایوی متعودد
اطالعات جنگل شناسی و تأثیر عوامل انسوانی بور ایون
خصوصووویات بوووهنووودرت انجوووام گرفتوووه اسوووت
 بنابراین توصیه میشود بوا،)Moslehi et al., 2020b(
توجه به نتایج این تحقی به مسئلۀ آبزیپروری توجوه
ویژهای شود و جنبههای دیگر تأثیر پساب بر تغییورات
 فیزیولوژیکی و تجدیود حیوات درختوان،مورفولوژیکی
،حرا در عرصه و همچنین اثرات پساب بور متابولسویم
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effects of shrimp farming effluent on vegetative and
reproductive characteristics of grey mangrove in Tiab region of Hormozgan province. For this
purpose, two stands, control and another stands next to the shrimp farm as a contaminated to shrimp
farming effluent were selected and a three-hectare stand was identified in each of these two sites and
sampling was performed by line sampling method. In this way, three 300-meter transects were
selected using a random- systematic method in each stand. Also three plots (10×10), 150 meter apart
from each other, were selected along the transects and the vegetative and reproductive characteristics
of Avicennia marina (Forssk.) Vierh for trees higher than one were measured and analyzed using Ttest. Results showed that, in the control site, vitality of trees, and the average quantity of tree height,
crown length and the number of seedlings, with the amount of 2.57, 3.53 m, 3.53 m and 8.55
seedlings/m2 were significantly higher than those at the contaminated site. On the basis of the results,
in the forest sediment of the contaminated site, the amount of phosphorus and nitrogen were
significantly higher than those at the control site. Although more research is needed in order to
confirm the factors reducing mangrove growth, this study can emphasize the need for more detailed
and specialized studies for correct location selection and also licensing for these farms in order to
guarantee and minimize the impact of shrimp farm outputs on mangrove ecosystems.
Key words: Grey mangrove forest, Khor-e-Tiab, Nutrients, Hormozgan.
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