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 چکیده

 ترینبزرگ از یکی و هستند محیطی عوامل تاثیر تحت پیوسته طوربه و جهانی پراکنش و باال تنوع دارای زیستی کنندهنشست موجودات 

 نشست موجودات جمعیت بر محیطی عوامل اثر بررسی هدف با حاضر مطالعه روند.می شماربه قفس در ماهیان روریپآبزی در جهانی مشکالت

 منظوربه ،هانمونه شد. انجام 6139 پاییز الی 1395 زمستان از آباد خرم ایوشان سد کمانرنگین آالیقزل ماهیان پرورش هایقفس در زیستی کننده

 ،PVC چهارچوب به شده متصل مترمربع( 0625/0) یتور هایپانل از زیستی، کنندهنشست موجودات هایگروه ترکیب و تودهزی میزان بررسی

 معتبر شناسایی کلیدهای از استفاده با سپس شد گیریاندازه تر وزن و شدند جداسازی ماهی پرورش هایقفس کنار متری یک عمق در مستقر

 دما، محلول، اکسیژن ،(DCA) تحلیل از حاصل نتایج براساس شدند. شناسایی دیاتوم و سبز جلبک از جنس 3 مطالعه این در گردید. شناسایی

 هایجلبک از Tetrasporaceae، Chlamydomonadaceae و هادیاتوم از Naviculaceae هایجنس با ،الکتریکی هدایت و کدورت اسیدیته،

 هایجنس و جلبکی پوشش درصد تر، وزن با اسیدیته و دما پیرسون همبستگی لتحلی براساس اما ،دادند نشان را مثبتی همبستگی سبز

Naviculaceae، Tetrasporaceae داشتند داریمعنی و مثبت همبستگی تابستان فصل در (05/0>p). خصوصهب محیطی عوامل کهاین به توجه با 

 باریک ماه هر تور شستن با تابستان فصل زمان در باید هاقفس بر کنترل ترینبیش داشتند تاثیر زیستی کنندهنشست موجودات توسعه بر اسیدیته و دما
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 مقدمه
ترین یکی از بزرگ (Biofouling) کننده زیستیموجودات نشست       

 رود.شمار مین در سراسر جهان بهپروری ماهیامشکالت در آبزی

کننده زیستی شامل انواعی از موجودات کوچک از موجودات نشست

های آبی سطوح اجسام در محیط جمله گیاهان و جانوران هستند که بر

FAO (2007 ). در گزارش (Mohamed، 2012) یابنداستقرار می

و  کننده زیستی را اجتماعی از موجودات چسبندهموجودات نشست

های ها، تلهآب، مثل بدنه کشتی، بندرگاه کننده بر روی سطوح زیر رشد

ها تعریف شده است که تحت فرایند های توری و قایقتوری، قفس

ور در هایی از موجودات دریایی بر سطوح غوطهشناخته شده، کلونی

. رشد موجودات (Mohamed، 2012)گردد های آبی تشکیل میمحیط

وسیله عوامل فیزیکی مثل هیدرودینامیک آب، هی بکننده زیستنشست

 شود.عوامل زیستی مانند ترشح مواد شیمیایی از موجودات، کنترل می

آن ابتدا  در که کننده زیستی توالی از فرایندهاستموجودات نشست روند

ها و باکتری هاماکرومولکول و سپس هادیاتومه ها مثلمیکروارگانیزم

ها صدف مهرگان،دنبال آن الرو بیو درنهایت به دهندکلونی تشکیل می

و  Holmström؛ 2006، و همکاران Svane) یابندها استقرار میو کرم

Kjelleberg، 1994)هزار گونه متنوع از موجودات نشست 5 . بیش از 

. (Kassah، 2012) کننده زیستی در سراسر جهان گزارش شده است

 ه زیستی بر روی تورها کنندگسترش اجتماعات موجودات نشست

تواند گردش جریان آب در میان تور را کاهش دهد که در پی آن می

میزان اکسیژن، حذف مواد زائد و حساسیت ماهی پرورشی به بیماری 

تحت تاثیر قرار گیرد. انسداد و افزایش وزن تور، اثرات منفی بر ساختار 

محیطی از  . شرایط(2013، و همکاران Bloecher)و ثبات قفس دارد 

باشد تغییرات آب و هوایی، بر تمامی گذار بر آبزیان میعوامل تاثیر

 ؛2008، و همکاران Tian)گذارد مراحل زندگی موجودات زنده اثر می

Stenseth تواند اثری می اثرات تغییرات آب و هوایی .(2004، و همکاران

 ستقیماًهای وابسته به آن که ممستقیم داشته باشد نظیر دما و پدیده

. (2002، و همکاران Pondella) گذاردبر حضور و پراکنش آبزیان اثر می

حال تغییر  سرعت درمحل پرورش آبزیان در قفس به شرایط محیطی در

عبارتی در حال کاهش یا افزایش برخی فاکتورها است که باعث یا به

 . (1996، و همکاران Dubost) گرددایجاد استرس در پرورش آبزیان می

ننده زیستی کهای بسیاری در ارتباط با میزان موجودات نشستبررسی

های بسیار مختلف های دریایی در قسمتو موجودات آن در محیط

 ،Lovegrove؛ 2007 و همکاران، Braithwaite)جهان انجام شده است 

کننده زیستی . اما مطالعات کمی در ارتباط با موجودات نشست(1979

چنین با توجه به ر در ایران انجام شده است و همهای شیرین و شوآب

اهمیت فراوان پرورش ماهی در قفس و نوپا بودن این صنعت در ایران، 

در این بررسی اقدام به رفع یکی از مشکالت این صنعت شده است. 

کننده زیستی منطقه هدف از این بررسی شناسایی موجودات نشست

 در توسعه موجودات نشستو مشخص کردن متغیر محیطی تاثیرگذار 

 کننده زیستی است. 

 

 هامواد و روش

 1396 پاییز الی 1395 تحقیق از زمستان این برداری:نمونه محل       

آباد استان لرستان با طول و دوره سه ماهه در سد ایوشان خرم 4در 

 سد شد. انجام 33° 28' 27"و  48°49' 04" ترتیببه فیاییاجغرعرض 

ای سنگریزه خاکی نوع شده است از آباد واقعخرم کیلومتری 57 در ایوشان

کیلومتر مربع، ارتفاع  120 حدودبا هسته ناتراوای رسی با مساحت 

متر و حجم  676 متر، طول تاج آن 8 متر، عرض تاج آن 72 سد حدود

 . (1 شکل) میلیون متر مکعب است 52 مخزن

 های توری مورد آزمایش،منظور تهیه بافتهبهتهیه بافته توری:        

 0625/0)مساحت متر سانتی 25 متر درسانتی 25 پانل توری به ابعاد

و  D 210/40شماره نخ با   آمیدفیالمنت پلیبا جنس مولتیمترمربع( 

 ،Kassah) تهیه شد (گره تا گره مجاور) مترسانتی 1 اندازه چشمه

به  نایلونی کمک طنابچارچوب به توری متصل به یک هایانلپ .(2012

 PVCکیلوگرمی به چارچوب  5و وزنه آهنی  شدند متصل قفس هایبویه

 هایتر از پانلبرداری آسانمنظور نمونهو این چارچوب به وصل شد

 

 
 آباد: موقعیت سد ایوشان خرم1 شکل
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  .(Kassah، 2012)توری، در قسمت بیرونی قفس نصب شدند 

خصوصیات  آن: محاسبه نحوه و هاقفس در فولینگ میزان برآورد       

، اکسیژن محلول و دما، هدایت pHفیزیکی و شیمیایی از قبیل 

و کدورت توسط کدورت  (HQ40D)الکتریکی توسط دستگاه پرتابل 

صورت ها بهگیریتمام این اندازه گیری شد.اندازه (TUB-430) سنج

ت سه ماه پس از گذش ماهانه، از سطح آب و در وسط روز انجام شد.

های توری از آب برداشته های توری جدید جایگزین شد و پانلپانل

لیتری که دو سوم آن با آب محل مورد  5/0 هایشدند، درون ظرف

گرفتند و به آزمایشگاه جانورشناسی دانشگاه نظر پر شده است، قرار 

علوم پزشکی لرستان انتقال داده شد. ابتدا از نمونه تورها در زمینه 

و ترکیب  تودهمیزان زی منظور بررسیو سپس به شد برداریعکس دسفی

کننده زیستی کننده زیستی، آبزیان نشستهای موجودات نشستگروه

توسط ( خیس) زن ترومرحله بعد  توری جداسازی در هر پانل موجود در

سپس در آزمایشگاه با استفاده از  .وزن شد 01/0با دقت ترازو 

؛ Lange Bertalote، 2004و  Krammer)ر کلیدهای شناسایی معتب

Sonneman ؛1997، و همکاران John موجودات  (2002، و همکاران

 و کیفی بررسی اینورت مورد میکروسکوپ توسط کننده زیستینشست

مگاپیکسلی  13 از دوربین استفاده با .(Kassah، 2012) گرفتند قرار کمی

  Image J 1.50e افزاردر نرمو  شد گرفته ها بر زمینه سفید عکساز نمونه

میزان بازشدگی چشمه  ،(http://imagej.nih.gov.ij) بارگذاری گردید

 1 گیری گردید و برای محاسبه درصد انسداد چشمه از رابطهاندازه

 :  (2007، و همکاران Braithwaite)استفاده شد 

                                      :1رابطه 

PNO:  (،جلبک درصد پوشش)درصد انسداد چشمه PNA day n:  درصد

درصد بازشدگی چشمه در  :PNA day 0 ،امnبازشدگی چشمه در روز 

 روز اول، قبل از فروبردن در آب 

 استفاده گردید:  2 رابطهاز  (H) و برای محاسبه شاخص تنوع شانون

 :                             2رابطه 

تعداد افراد خانواده  :ni ،گیریکل افراد در واحد نمونه : تعدادNدر آن  که

iگیری است. ام در واحد نمونه 

برای تعیین عوامل محیطی مؤثر بر میزان ها: تحلیل داده تجزیه       

و درصد پوشش  (H) خص شانونکننده زیستی، شاموجودات نشست

ای جلبکی مورد مطالعه، ماتریس اطالعات خصوصیات محیطی و گونه

که طول گرادیان پس از این CANOCOافزار تهیه و با استفاده از نرم

که دست آمد و با درنظر گرفتن اینهبندی حاصل از آن بو نوع روش رج

شد، از روش آنالیز حاصل  3 تر ازاندازه طول گرادیان محاسبه شده کم

 میزان هایداده بین روابط بررسی جهت (RDA) متعارف بندیرج

کننده زیستی و عوامل محیطی استفاده شد. نتایج موجودات نشست

دست آمده در حاصل از مقادیر ویژه به همراه طول گرادیان محیطی به

کاهش متوالی مقادیر ویژه نشان داد که  آورده شده است. 1 جدول

محیطی  عوامل و زیستی کنندهنشست موجودات میزانربوط بهم هایداده

ها . نرمال بودن داده(Braak Ter، 8199) انددرستی سازماندهی شدهبه

اسمیرنوف تعیین و هرجا نیاز بود از  -با استفاده از آزمون کولموگروف

ها و تحقق فرضیات سازی دادهبرای نرمال 10 تبدیل لگاریتمی در پایه

و انجام  Spssافزار ها از نرماده گردید. برای تجزیه و تحلیل دادهاستف

RDA،DCA افزار از نرمCANOCO های آن استفاده گردید و افزونه

(Braak
 

Ter و Smilauer، 8199) . 
 

های محیطی همراه طول گرادیانبه RDAبندی : آمار رسته1 جدول

 DCAدست آمده از تجزیه به

 باشد.( در جدول می000/0) معنی صفربه –*عالمت 

 

 نتایج

کننده زیستی نتایج این تحقیق نشان داد که موجودات نشست       

کمان در منطقه رنگین آالیهای پرورش ماهی قزلبر روی قفس موجود

های بررسی سبز و دیاتوم بودند. جلبک دهخانوا آباد متعلق بهخرم ایوشان

 لفص محور اول دوم سوم

 DCA  طول گرادیان محیطی 006/0 - -

 بهار
 

 RDA  مقادیر ویژه 1 - -

 واریانس توجیه شده 100 100 -

 گونه(-)محیط همبستگی پیرسون 1 997/0 -

 DCA  طول گرادیان محیطی 012/0 006/0 -

 تابستان
 

 RDA  مقادیر ویژه 1 - -

 واریانس توجیه شده 100 100 100

 گونه(-)محیط یرسونهمبستگی پ 1 1 1

 DCA  طول گرادیان محیطی 054/0 - -

 پاییز
 

  RDA مقادیر ویژه 999/0 001/0 -

 واریانس توجیه شده 9/99 100 -

 گونه(-)محیط همبستگی پیرسون 1 1 -

 DCA  طول گرادیان محیطی 125/0 - -

 زمستان
 

  RDA مقادیر ویژه 993/0 005/0 003/0

 یانس توجیه شدهوار 3/99 7/99 100

 گونه(-)محیط همبستگی پیرسون 1 1 1
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، و از جلبک Naviculaceaeها تر نشان داد که از خانواده دیاتومهدقیق

( شناسایی گردید Tetrasporaceae ،Chlamydomonadaceaeسبز )

ها در فصل تابستان از سایر درصد فراوانی جلبک 2با توجه به جدول 

میزان جلبک شناسایی شده  ترینترین و کمتر بود. بیشفصول بیش

درصد( در  242/82)Tetrasporaceaeترتیب مربوط به جلبک سبز به

باشد. نتایج درصد( می 194/2) Naviculaceaeفصل تابستان و دیاتوم 

ترتیب نشان داد که محورهای اول و دوم به RDAبندی مستقیم رسته

( درصد، 100و  9/99درصد( و پاییز ) 100و  100) های بهاردر فصل

های تابستان ترتیب در فصلچنین محورهای اول، دوم و سوم بهو هم

( درصد 100و  7/99، 3/99درصد( و زمستان ) 100و  100، 100)

کننده زیستی، شاخص تنوع شانون تغییرات میزان موجودات نشست

 کنند. و درصد پوشش جلبکی را توجیه می
 

 انحراف از معیار ±ایی شده، میانگین وزن تر و درصد جلبکیهای شناس: درصد فراوانی خانواده1جدول 

 متغیرها بهار تابستان پاییز زمستان

529/194±0/2  460/275±0/2  621/723±0/2  304/619±0/2  Naviculaceae )%( 

012/598±1/77  213/763±0/78  7378/242±0/82  451/079±1/80  Tetrasporaceae )%( 

417/207±4/20  820/961±0/18  829/033±0/15  345/301±1/17   )%( Chlamydomonadaceae 

01/7±25/91  19/57±43/363  23/93±76/694  9/22±65/521  ()گرم بر مترمربع وزن تر 

165/921±0/0  404/0667±0/3  698/657±2/64  527/667±1/24 )%( درصد پوشش جلبکی   

 

باالست. این  RDAمحور  1همبستگی بین عوامل محیطی در        

کننده همبستگی بسیار قوی بین میزان موجودات نشست یج بیاننتا

گیری شده است. از همبستگی کننده زیستی و عوامل محیطی اندازه

آمده است، که  3در جدول   RDAبین عوامل محیطی با محور اول

عوامل محیطی اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی، اسیدیته، کدورت 

مبستگی بسیار قوی و منفی با و دما در چهار فصل مورد مطالعه ه

تری در نمودارهای رسته محور اول دارند. این حقیقت به شکل واضح

 (.2)شکل  تنشان داده شده اس RDAبندی 
 

 
 های قرمز(های مشکی( و عوامل محیطی)فلشکننده زیستی )فلشمیزان موجودات نشست RDAبندی : نمودار رسته2شکل 
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های محیطی و محورهای ین متغیر: ضرایب همبستگی ب3جدول 

 RDAبندی رسته

 فصل عامل محور اول محور دوم محور سوم

0 3199/0  9469/0-  DO 

 بهار

0 1046/0  9943/0-  EC 

0006/0-  1723/0  9848/0-  pH 

0009/0  0377/0-  9991/0-  کدورت 

0001/0  2567/0  9661/0-  دما 

0461/0  0314/0-  9984/0-  DO 

 تابستان

0987/0-  0699/0-  9927/0-  EC 

0021/0-  0124/0-  9999/0-  pH 

0715/0-  0080/0  9974/0-  کدورت 

0398/0  0161/0  9991/0-  دما 

0 2401/0  9699/0-  DO 

 پاییز

0 1677/0  9849/0-  EC 

0 2176/0  9756/0-  pH 

0 2578/0  9530/0-  کدورت 

0 4831/0  7681/0-  دما 

1323/0-  0740/0-  9884/0-  DO 

 زمستان

129/0-  0306/0-  9911/0-  EC 

1486/0-  0622/0-  9911/0-  pH 

1338/0-  0829/0-  9875/0-  کدورت 

0957/0-  0042/0  9954/0-  دما 

موجودات ، پارامترهای RDAبندی در نمودار حاصل از رسته       

هایی نشان و متغیرهای محیطی توسط پیکان کننده زیستینشست

ها (. نوک پیکان جهت حداکثر تغییرات و طول آن2کل)ش اندداده شده

های بیانگر میزان تغییرات است. همه عوامل محیطی داری طول پیکان

 موجودات نشست با پارامترهای تریبیش همبستگی و تری هستندبزرگ

گذارند. به ها میتری بر تغییرات آندارند و تاثیر بیش کننده زیستی

محیطی اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی،  عبارتی دیگر پنج فاکتور

اسیدیته، کدورت و دما از فاکتورهای بسیار موثر در تغییرات میزان 

و شاخص تنوع شانون و درصد پوشش کننده زیستی موجودات نشست

چنین نتایج حاصل از همبستگی پیرسون جدول جلبکی هستند هم

یطی و کننده این است که همبستگی قوی بین عوامل محبیان 4

وجود دارد اما از بین  کننده زیستیموجودات نشستفاکتورهای 

و دما از جمله فاکتورهای موثر  عوامل محیطی مورد بررسی اسیدیته

، وزن Tetrasporaceaeو  Naviculaceaeهای بر درصد فراوانی خانواده

(. به منظور درک بهتر >05/0P) باشدتر و درصد پوشش جلبکی می

)شکل  ها ترسیم گردیدعوامل نمودارهای مربوط به آنگذاری این اثر

گردد که میزان وزن تر، درصد مشاهده می 3با توجه شکل  (.4و  3

در  Tetrasporaceaeو  Naviculaceaeدرصد فراوانی   پوشش جلبکی،

چنین و هم تر از سایر فصول استدار بیشصورت معنیتابستان به فصل

تر از و اسیدیته در فصل تابستان بیشمیزان دما  4با توجه به شکل 

 ها بود.سایر فصل

 

های شناسایی شده، وزن تر و درصد کننده زیستی )درصد فراوانی خانواده: همبستگی بین عوامل محیطی و میزان موجودات نشست4جدول 

 آبادهای پرورش ماهی سد ایوشان خرمپوشش جلبکی( قفس

 عامل pH EC DO کدورت دما Chlamydomonadaceae Tetrasporaceae Naviculaceae وزن تر درصد پوشش جلبکی

699/0  818/0  661/0  860/0  797/0  789/0  023/0  844/0  -0/981* 1 DO 

610/0-  720/0-  545/0-  769/0-  703/0-  663/0-  166/0  778/0-  1  EC 

0/972* 0/981* 943/0  0/981* 0/987* 911/0  351/0  1   pH 

504/0  506/0  630/0  458/0  469/0  623/0  کدورت    1 

0/963* 0/973* 940/0  دما     1 *0/957 *0/972 

0/984* 0/998** 0/979* 0/991** 1      Naviculaceae 
0/952* 0/997** 0/950* 1       Tetrasporaceae 

0/987* 0/972* 1        
Chlamydomonadac

eae 

 وزن تر         1 *0/970

پوشش جلبکی درصد          1  

 باشد.میدرصد  5داری در سطح معنی دهنده* نشان
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 Naviculaceaeو  Tetrasporaceaeکننده زیستی، درصد پوشش جلبکی، درصد فراوانی موجودات نشست تغییرات فصلی وزن تر  :3شکل 

 

 
 آبادآالی رنگین کمان سد ایوشان خرمهای پرورش قزلتغییرات عوامل محیطی مؤثر در محل قفس: 4شکل 

 بحث 

گسترش موجودات  Chua (1979)و  Cheahمطالعات بر اساس        

هفته  2الی  1کننده زیستی بر تورهای شاهد در مدت کوتاه نشست

 Hodsonبعد از قرار گرفتن تور در آب صورت گرفته است. در بررسی 

موجودات نشست  دلیلبه تور چشمه شدگیباز درصد (1995) و همکاران

 ،درصدکاهش داشت 37میزان روز به 7مدت کننده زیستی بهنشست
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روز در فصول بهار و تابستان  90زمانی  هایدر این بررسی در بازه

)درصد باز شدگی چشمه(  میزان مشابهی از درصد پوشش جلبکی

. گسترش موجودات شدگیری کننده زیستی اندازهموجودات نشست

کننده زیستی در فصل بهار و تابستان بسیار افزایش داشت که نشست

اران و همک Dubost در بررسیدر این زمان از سال معمول است، 

تابستان  در فصل کننده زیستینشست افزایش میزان موجودات (1996)

عوامل محیطی مثل دما، گونه موجود در آب، حضور  گزارش شد که به

وزن تر همراه  وری بستگی دارد.مواد مغذی، گردش آب و مدت غوطه

دلیل تاثیر بر جریان آب و سالمت آبزیان با درصد پوشش جلبکی  به

آنالیز ترین عواملی است که با بررسی تصاویر ز مهمدر قفس یکی ا

گیری شده های اندازهمشخص شد که تفاوت Image Jافزار شده در نرم

هاست سبز و دیاتوم هایجلبک پوشش جلبکی ناشی از حضور در درصد

های سطحی اتفاق افتاده است نور تر در آبکه در اثر روشنایی بیش

و برای موفقیت در تولید توده زیست منبع انرژی رشد را فراهم کرده 

و  Meseck؛ 2006و همکاران،  Isik) ضروریست جلبکی کامالً

و همکاران  Dubost(. مقدار وزن تر در بررسی 2005همکاران، 

تحقیق  مربع، درکیلوگرم بر متر 4/1میزان روز به 21( در مدت 1996)

Cronin ع، مربکیلوگرم بر متر 2/2مقدار  (1999) و همکارانLee  و

 Chuaو  Cheahمربع، کیلوگرم بر متر 5/4( مقدار 1985همکاران )

ماه  4و  2مربع بعد از گرم بر متر 399و  170ترتیب مقدار هب( 1979)

کیلوگرم بر  8/7مقدار  (2000) و همکاران Hodsonو در بررسی 

مربع ثبت گردیده است در این بررسی میزان وزن تر در فصل متر

های بررسی مشابه که شده ثبت مربعمتر گرم بر 94/694میزانهب تابستان

باشد. در این بررسی دو گروه جلبک شناسایی شد که دیگران می

یکی از عوامل ( می باشد. 1999) و همکاران Croninمشابه با بررسی 

عنوان فاکتور ها درجه حرارت آب بهمحیطی مؤثر برعملکرد جلبک

های شیمیایی در یه و معمول تمام واکنشکلیدی است زیرا میزان پا

چنین دما از عواملی است باشد. همآن می های جلبکی در کنترلسلول

که بر میزان رشد جلبک، اندازه سلول، ترکیب بیوشیمیایی و نیازهای 

و همکاران،  Juneja ؛Richmond ،1986) گذاردمی تاثیر جلبک غذایی

دهنده قلیایی بودن نشان اسیدیته قلیایی در فصل تابستان (2013

خاک و اراضی اطراف و وجود مقادیر باالی کربن معدنی و تغییر آن 

های فتوسنتزی های گرم سال، بیانگر فعالیتماه باالتر در مقادیر سویبه

 Stevenson (.Wetzel ،2001) هاستگیاهان آبزی و فیتوپالنکتون

ها دیاتومه حضور جنسطور مستقیم بر بیان کرد اسیدیته به (1997)

در این بررسی دما و  ها مؤثر است.و در نتیجه ساختار جمعیت آن

کننده ترین فاکتورهایی که بر فراوانی موجودات نشستاسیدیته مهم

زیستی اثر داشت که با افزایش دما و اسیدیته در تابستان افزایش 

 دلیلشود که بهکننده زیستی مشاهده میفراوانی موجودات نشست

 Kagalouباشد. افزایش سوخت وساز و رشد در برابر افزایش دما می

های سرد سال با توجه به دمای پایین آب ( بیان نمودند در ماه2001)

و رابطه مثبت میان فراوانی جلبک سبز و دما، تراکم پایینی از این 

( 1391) نیا و همکاراندر بررسی شریفیشاخه دیده شده است. 

چنین رابطه مستقیم با فراوانی دیاتومه داشتند و هماسیدیته و دما 

( بیان داشتند همبستگی مثبت 1389در بررسی وحیدی و همکاران )

بین دما و اسیدیته با فراوانی جلبک سبز وجود دارد که همگی موید 

کننده زیستی موجودات نشستوجود باشد. در کل بررسی حاضر می

ش حساسیت ماهی پرورشی به های پرورش آبزیان باعث افزایقفسبر 

ها و افزایش وزن تور، اثرات منفی بر ساختار و بیماری، انسداد چشمه

و همکاران،  Huse؛ Moring ،1975 و Moring) گرددثبات قفس می

که  Lindre( در دریاچه 1996و همکاران)  Dubost( در بررسی 1990

دند کننده زیستی وجود داشت بیان کرمقدار کمی موجودات نشست

شستن و تعویض تور در طول دوره پرورش آبزیان بین ژون و اکتبر 

دلیل مقدار باالی به Mirgenbachکه در دریاچه حالینیست در ضروری

کننده زیستی نیاز به تعویض تور یا شستن آن هر موجودات نشست

ماه زمستان ضرورت دارد  3بار در بار در فصل تابستان و یکماه یک

ضر نیز با توجه به درصد پوشش جلبکی باال در فصل که در بررسی حا

بار در فصل تابستان و پس از آن بهار نیاز به شستن تور هر ماه یک

با توجه به باشد. ماه زمستان، پاییز می 3بار در تابستان، بهار و یک

کننده نشست موجوداتتوسعه  خصوص دما برهمحیطی ب عواملکه این

باید  هاترین کنترل بر قفسبررسی بیشزیستی تاثیر دارند که در این 

تعویض تور و در زمان فصل تابستان و پس از آن بهار صورت بگیرد. 

هایی هستند که بر سودآوری مزارع پرورش ماهی شستن آن روش

بر است و گذارند شستن تور روشی پر هزینه و زمانتاثیر منفی می

سترس بر ماهی مستلزم تحمیل گرسنگی بر ماهی و در نتیجه افزایش ا

کننده موجودات نشستکاهش میزان هایی برای روش یافتناست. 

 ها در ادوات توریبه تاخیر انداختن حضور و رشد آن و یا زیستی

، از موضوعات های مبارزه با این پدیدهتر در هزینهضمن کاهش بیش

های نانو و زیستی پوشش بنابراین استفاده از باشد.های آینده میبررسی

 تواند موضوع تحقیقات آینده باشد.می
 

 تشکر و قدردانی
وسیله از آقای مهندس بیرانوند رئیس اداره کل شیالت بدین       

مهندس ساکی کارشناس پرورش در قفس اداره شیالت  استان لرستان،
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پزشکی  علوم دانشگاه کارشناس آزمایشگاه جانورشناسی استان لرستان،

های پرورش ماهی سد فسلرستان و آقای محمد دارابی مسئول ق

خاطر همکاری و ارائه نظرات سودمند در این پژوهش تشکر هایوشان ب

 .دو قدردانی دار
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Abstract 
Fouling are highly divers and ubiquitous, and constantly correlate with environmental 

variables, and one of the largest global problems in cage culture. The present study was 

conducted to evaluate effects of environmental parameters on abundance of fouling cages fish 

culture of rainbow trout in Ayush dam of Khorramabad from winter 2016 to autumn 2016. The 

samples were collected from net panels (0.0625 m2) that attached to the PVC frame, located at a 

depth of one meter from the side of the fish culture cages, and wet weight was measured, then it 

was identified with valid authentication keys. In this study 3 genera of green algae and diatom 

were identified. The analyses showed that DO, temperature, pH, turbidity and electrical 

conductivity were positively correlated with the genus Naviculaceae from diatoms and 

(Tetrasporaceae, Chlamydomonadaceae) from green algae. The temperature and pH were 

positively and significantly correlated with Tetrasporaceae and Naviculaceae, wet weight and 

Algae cover percentage. The high level of fouling due to environmental factors, especially 

temperature and pH made it necessary to clean the nets once a month in summer.  
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